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ຄາໍນາໍ 
 

“ຊຽງໝູ້ຽງ” ເອີູ້ນຫຍໍູ້ຈາກ ພືູ້ນນທິານຊຽງໝູ້ຽງ ຫລື “ໜງັສຊືຽງໝູ້ຽງ” ຊ ິ່ ງ

ທາງກ  ມວນັນະຄະດແີຫິ່ງພຣະຣາຊະອານາຈກັລາວໄດູ້ຈດັພິມຂ ູ້ນ. ສະບບັທີິ່ ຂູ້າພະ- 

ເຈ ູ້າໃຊູ້ເປັນແມ ິ່ແບບໃນການຮຽບຮຽງເທືິ່ ອນີູ້ແມ ິ່ນ: ສະບບັພມິເທືິ່ ອທີສາມ ລ  ງວນັທີ 

1 ມນິາ 1968 ຈາໍນວນ 3000 ເຫລັູ້ມ. ຢ ິ່ປ  ກດູ້ານໜູ້າຍງັມວີນັທີ 24 ຕລຸາ 74 

ແລະລາຍເຊັນເກ ິ່ າໆຂອງຂູ້າພະເຈ ູ້າ ສະແດງວິ່າຕອນຊືູ້ນ ັ ູ້ນຂູ້າພະເຈ ູ້າອາຍ ຸ24 ປີ 

ແລູ້ວ ແລະເປັນນກັບິນຂ  ນສ  ິ່ງທະຫານ ປະຈາໍຢ ິ່ຫູ້ອງການຍດຸທະສ ກສາຂອງກອງ

ບນັຊາການກອງທບັອາກາດ ທີິ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ.    

 ໜູ້າເສັຽດາຍແຕິ່ໃນສະບບັນີູ້ ເພິິ່ ນບໍິ່ ໄດູ້ບອກຊືິ່ຜ ູ້ແຕິ່ງ ວນັເດອືນປີທີິ່ ແຕິ່ງ

ດ ັິ່ງດຽວກນັກບັໜງັສວືນັນະຄະດພີືູ້ນເມອືງລາວຫລາຍໆເລືິ່ ອງ ເຊັິ່ ນ: ກ ໍິ່າພູ້າຜີນູ້ອຍ, 

ຈາໍປາສີິ່ ຕ  ູ້ນ, ສທີ  ນ-ມະໂນລາ, ນາງແຕງອິ່ອນ, ຂນຸລ -ນາງອ  ູ້ວ, ຜາແດງ-ນາງໄອິ່, 

ທູ້າວກາລະເກດ, ທູ້າວລິນທອງ, ທູ້າວຈນັທະຄາດ, ສຽວສວາດ ແລະອືິ່ ນໆ...   

ມ ນມງັວນັນະຄະດຂີອງບນັພະບ ຣດຸລາວທີິ່ ໄດູ້ຈານໄວູ້ໃຫູ້ລ ກຫລານນ ັູ້ນ ບໍິ່ ສະເພາະ 

ແຕິ່ບໍິ່ ຮ ູ້ຊືິ່ ຜ ູ້ແຕິ່ງ ແຖມຍງັສາບສນຸໄປຍູ້ອນ ”ຫໍໄຕ” (ຫໍພຣະໄຕຣປິດ  ກ ດ ັິ່ງຢ ິ່ໃນວດັ 

ສສີະເກດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ) ຢ ິ່ຕາມວດັຕິ່າງໆນ ັູ້ນ ຖກືສດັຕ ຕິ່າງດູ້າວເຂ ູ້າມາ 

ຮກຸຮານແລະຈ ດເຜ າຈ  ນຮາບກູ້ຽງພູ້ອມໆກບັນະຄອນຫລວງວຽງຈນັໃນຍກຸນ ັູ້ນ.  

ມ ນມງັວນັນະຄະດຂີອງເຊືູ້ອຊາດລາວເຮ າໄດູ້ສ ນເສັຽໄປ ພາສາວນັນະຄະດຖີກືຍ ໍິ່າ 

ຍີຈ  ນເກອືບບໍິ່ ເຫລືອຫຍງັໄວູ້ໃຫູ້ພວກເຮ ານີູ້ ມນັສູ້າງຄວາມເຈັບປວດໜກັໜາສາຫດັ 

ກວິ່າລດັທິລູ້າເມອືງຂ ູ້ນແບບເກ ິ່ າແລະແບບໃໝິ່ ທີິ່ ໄດູ້ແຜິ່ເຂ ູ້າມາທາໍລາຍມ ນມຣໍະດ  ກ

ແລະປະເທດຊາດຂອງພວກເຮ າ. ເຖງິວິ່າເຫດການໄດູ້ກາຍເປັນປວດັສາດໄປແລູ້ວ 

ແຕິ່ມນັກເໍປັນປວດັສາດຊ ິ່ ງຄ  ນຮຸິ່ນໃໝິ່ຄວນຈ  ດຈາໍໄວູ້ເປັນບ  ດຮຽນໃນບາດກູ້າວໄປສ ິ່

ອະນາຄ  ດ. 

ເມ ືິ່ອບໍິ່ ຮ ູ້ວນັເດອືນປີແລະຊືິ່ ຂອງຜ ູ້ແຕິ່ງ ຂູ້າພະເຈ ູ້າຈ ິ່ງສນັນຖິານເອ າຕາມ 

ເນືູ້ອໃນບ  ດປະພນັ ດ ັິ່ງຈະໄດູ້ສເນໄີວູ້ໃນ “ບ  ດຄາໍເຫັນ” ຢ ິ່ໃນໜູ້າຕໍິ່ ໄປ. ຢ ິ່ໃນພາກ 

“ສາຣະບານ” ກໄໍດູ້ແຍກຕອນຕິ່າງໆ ເພືິ່ ອຈະໃຫູ້ສະດວກໃນການກບັຄນືໄປອິ່ານ. 

ຂູ້າພະເຈ ູ້າພະຍາຍາມຊອກ ”ເຄ ູ້າປາລີ” ແລະ ”ເຄ ູ້າສນັສະກຣດິ” ເຂ ູ້າປະກອບໄວູ້ 

ຕາມແຕິ່ລະໜູ້າທີິ່ ກ ິ່ຽວຂູ້ອງ ເພືິ່ ອໃຫູ້ຜ ູ້ປະສ  ງຢາກຮ ູ້ກ  ກເຄ ູ້າຂອງຄາໍສບັໄດູ້ເຫັນຕືິ່ ມ.  

 



 

 

ແຕິ່ກຂໍໍຮບັວິ່າ ບໍິ່ ອາດຈະເຮັດໄດູ້ຄ  ບທ  ິ່ວທກຸຄາໍສບັ ໂດຍສະເພາະຄາໍສບັທີິ່ ມພີະຍາງ 

ດຽວ ເພາະຄາໍສບັພະຍາງດຽວພວກນ ັູ້ນ ຄ  ນລາວເຮ າໃຊູ້ມາດ  ນຈ  ນລືມໄປວິ່າເປັນຄາໍ 

ເຄ ູ້າແຕິ່ບໍິ່ ແມ ິ່ນຄາໍມ ນ. ການຍ  ກຄາໍເຄ ູ້າມາສເນໃີນທີິ່ ນີູ້ ກເໍພືິ່ ອຢາກໃຫູ້ເຫັນການຂຽນ 

ການສະກ  ດຕາມເຄ ູ້ານ ັູ້ນ ເພິິ່ ນຂຽນແນວໃດ? ແລະເມອືກາຍມາເປັນ ”ຄາໍສບັລາວ”

ແລູ້ວພວກເຮ າຄວນຂຽນແນວໃດ? ເພາະຖູ້າເຮ າຈະສະກ  ດຕາມເຄ ູ້າ ເຮ າກຄໍວນຈະ

ສະກ  ດທກຸໆຄາໍ, ບໍິ່ ເລືອກສະກ  ດບາງຄາໍ ດ ັິ່ງທີິ່ ພວກເຮ າເຄຍີເຫັນນາໍກນັ. ຄຣ ສອນ 

ພາສາລາວເຄຍີເຕືອນໄວູ້ວິ່າ: ຢິ່າຂຽນສະກ  ດຕາມເຄ ູ້າພໍກະເທີນ!  

ໃນເມ ືິ່ອມໂີອກາດແລະເງືິ່ອນໄຂອາໍນວຍໃນການຮຽບຮຽງ ແລະຈດັພິມຢິ່າງ 

ຕາມໃຈມກັ ຂູ້າພະເຈ ູ້າກຈໍະຊອກຫາ”ພືູ້ນເລືິ່ ອງ”ຕິ່າງໆ ມາສນັສູ້າງໄວູ້ເພືິ່ ອສບືສານ 

ໃຫູ້ຄ  ນຍກຸຕໍິ່ ໆໄປໄດູ້ຮ ູ້ຈກັນາໍ. ຢິ່າຊ ຄ ດວິ່າ ໃນອະນາຄ  ດພາສາລາວພວກເຮ າຈະສດຸ 

ສູ້ວຍໄປຍູ້ອນຄວາມສວີໄິລຂອງສງັຄ  ມມະນດຸ. ຂູ້າພະເຈ ູ້າບໍິ່ຄ ດແນວນ ັູ້ນ! ຍູ້ອນວິ່າ 

ພາສາ-ອກັສອນທີິ່ ພວກເຮ າໃຊູ້ຢ ິ່ຊ ິ່ມ ືູ້ນີູ້ກເໍກ ິ່ າແກິ່ຫລາຍຮູ້ອຍປີມາແລູ້ວ ເຄຍີຜິ່ານຍກຸ 

ບູ້ານແຕກສາຍແຮກຂາດມາແລູ້ວຫລາຍຍກຸ ພວກເຮ າກຍໍງັຄ  ງນາໍໃຊູ້ຢ ິ່. ການຊອກ

ຫາມາຮຽບຮຽງເພືິ່ ອຈດັພິມນີູ້ກພໍ  ບບນັຫາຫຍຸູ້ງຍາກພໍສ  ມຄວນ ເພາະບາງຄ  ນຍງັເຂ ູ້າ 

ໃຈຜິດໆຖກືໆວິ່າແມ ິ່ນພິມເພືິ່ ອຜ  ນປໂຍດສິ່ວນຕ  ວ, ຜ ູ້ນ ັ ູ້ນໆບໍິ່ມອງເຫັນແກິ່ນແທູ້ຂອງ

ເປ ູ້າໝາຍແລະບໍິ່ ມສີະຕິຄວາມເປັນຊາດສ ງພໍ.   

ນະທີິ່ ນີູ້ ຂູ້າພະເຈ ູ້າຂໍຂອບໃຈພີິ່ ນ ູ້ອງເຊືູ້ອສາຍລາວເຜ ິ່ າຕິ່າງໆ ຊ ິ່ ງກະແຈກ 

ກະຈາຍກນັຢ ິ່ທ  ິ່ວທກຸມມຸໂລກ ທີິ່ ໄດູ້ສ  ິ່ງກາໍລງັໃຈເພືິ່ ອໃຫູ້ແຕິ່ງກອນແລະໄດູ້ໃຫູ້ການ

ອປຸະຖາໍເພືິ່ ອການຮຽບຮຽງ-ຈດັພິມມ ນມງັວນັນະຄະດພີືູ້ນເມອືງລາວ. ຂໍຈ  ິ່ງພາກພ ມ 

ໃຈໃນຕ  ນເອງວິ່າຕ  ນໄດູ້ຊິ່ອຍອ ູ້ມຊ ພາສາ-ວນັນະຄະດຂີອງບນັພະບ ຣດຸໄວູ້ໃນໂລກ 

ສຄີາມໜິ່ວຍນີູ້.  

ຂໍອວຍພອນແດິ່ທິ່ານຈ  ິ່ງມສີຂຸະພາບສ  ມບນຸ ຢ ິ່ດມີແີຮງ! 

    

ທີິ່ ສະຫະຣດັອະເມຣກິາ, 24 ມງັກອນ (ມ  ກກະຣາ) 2021 

 

 

    ໄຊສວຸນັ ແພງພ ງ 

 

 
   



 

ຄາໍເຫັນກິ່ຽວກບັ ”ນທິານຊຽງໝູ້ຽງ” 
 

ໂດຍ 

 

ໄຊສວຸນັ ແພງພ  ງ 

 
 

1. ນທິານຊຽງໝູ້ຽງເປັນຂອງລາວ 

 

ກອນທີິ່ ລາໍໃສິ່ແຄນໄດູ້ເປັນຂອງລາວ 

ພືູ້ນຖານຫລື”ແມ ິ່ແບບຜງັກອນລາວ” ປະກອບດູ້ວຍ 4 ວກັ ຫລື 4 ແຖວ

(ສະດບັ-ຮບັ-ຮອງ-ສ  ິ່ງ) ເວ ູ້າງ ິ່າຍໆ ໃນວກັສະດບັລ  ງທູ້າຍດູ້ວຍສຽງກາງ, ວກັຮບັ

ລ  ງທູ້າຍດູ້ວຍສຽງໂທ, ວກັຮອງລ  ງທູ້າຍດູ້ວຍສຽງເອກແລະວກັສ  ິ່ງລ  ງທູ້າຍດູ້ວຍສຽງ 

ກາງ ຫລືວິ່າ ວກັສ  ິ່ງດິ່ອຍສຽງລ  ງທູ້າຍດູ້ວຍ ໂທ-ເອກ-ກາງ. ຈະເປັນ ”ກອນອິ່ານ”

ຫລື ”ກອນລາໍ” ກລໍູ້ວນສາມາດແລໃສິ່ແມ ິ່ແບບຜງັກອນນີູ້ທງັນ ັູ້ນ.   

 ກອນອິ່ານປາງຄາໍ (ໃນໜງັສືສງັສນິໄຊ), ກອນອິ່ານວດິຊຸມາລີ (ໃນໜງັສ ື

ທູ້າວຮຸິ່ງ-ທູ້າວເຈອືງ ບາງຕອນ) ແລະກອນອິ່ານແພງພ  ງ (ປະຍກຸຂ ູ້ນໃນທູ້າຍຂອງ

ສະຕະວດັທີ20) ກລໍູ້ວນແຕິ່ສາມາດແລໃສິ່ແມ ິ່ແບບຜງັກອນໄດູ້ຄກືນັ. ກອນອິ່ານ 

ຕິ່າງຈາກກອນລາໍຢ ິ່ບິ່ອນວິ່າ ມກີານສາໍຜດັພະຍນັຊະນະເປັນສາໍຄນັ ສິ່ວນກອນລາໍ

ນ ັູ້ນ ມກີານສາໍຜດັສຣະ ຫລືສາໍຜດັສຽງເປັນສາໍຄນັ. ການສາໍຜດັສຽງນີູ້ມທີງັສາໍຜດັ 

ໃນ ໝາຍເຖງິສາໍຜດັໃນວກັດຽວກນັ ແລະກມໍທີງັສາໍຜດັນອກ ສ  ິ່ງສຽງສາໍຜດັອອກ

ນອກວກັ ຫລືອອກນອກບາດ. 

 ຢ ິ່ໃນກອນລາໍ ນອກຈາກການສາໍຜດັສຽງແລູ້ວ ເພິິ່ ນຍງັຈາໍເປັນຕູ້ອງໃສິ່ 

ຄາໍເພີິ່ ມອກີ ເພືິ່ ອໃຫູ້ສອດຄິ່ອງກບັທາໍນອງແລະຈງັຫວະສຽງແຄນຂອງແຕິ່ລະລາໍ

ທູ້ອງຖິິ່ນຂອງຊຸມຊ  ນ ຫລືທູ້ອງຖິິ່ນຂອງໃຜມນັ. ໃນກອນລາໍນີູ້ ເພິິ່ ນບໍິ່ ຄິ່ອຍຈາໍກດັ 

ວິ່າ ໃນບາດນ ິ່ງໆຕູ້ອງມເີຕັມ 4 ວກັສເມໄີປ. ແຕິ່ເພິິ່ ນຈະສາມາດແຕິ່ງເອ າພຽງ 

ວກັ 1 ໃສິ່ວກັ 2 ຫລືວິ່າເອ າ 3 ໃສິ່ 4 ຫລືເອ າ 1 ໃສິ່ 1 ຫລືວິ່າ 3 ໃສິ່ 3 

ເອ າປ ນກນັໄປກໄໍດູ້ ເພາະວິ່າກອນຂອງໝໍລາໍສິ່ວນນ ິ່ງເປັນ”ກອນສ  ດ”, ໝາຍເຖງິ 

ແຕິ່ງໄປຕາມສະພາບແວດລູ້ອມ ຕາມທີິ່ ເພິິ່ ນເຫັນກບັຕາໃນເວທີນ ັູ້ນໆ.    

 
 

 



 

ດ ັິ່ງນ ັູ້ນວນັນະຄະດພີືູ້ນເມອືງທີິ່ ຖກືປະດດິແຕິ່ງຂ ູ້ນຢ ິ່ຕາມອິ່າງແມິ່ນ ໍ ູ້າຂອງ 

ແລະນ ໍ ູ້າສາຂາຕິ່າງໆ ຖູ້າຫາກວິ່າມ”ີແມ ິ່ແບບຜງັກອນລາວ” ຊ ິ່ ງສາມາດເອ າມາລາໍ

ໃສິ່ສຽງແຄນໄດູ້ ວນັນະຄະດ ີຫລືພືູ້ນເລືິ່ ອງນ ັູ້ນໆ ຈ ິ່ງເປັນຂອງລາວຢິ່າງບໍິ່ ຕູ້ອງສ  ງ

ໃສ. ຂໍຈ  ິ່ງເຂ ູ້າໃຈວິ່າ ວນັນະຄະດດີ ັິ່ງເດມີມ ນມງັຂອງລາວ ລູ້ວນແຕິ່ເປັນປະເພດຄາໍ

ກອນ (ຮວມທງັ ໂຄງ, ສານ, ຜຍາ, ບ  ດສ ດ, ກອນຮິ່າຍ...) ສິ່ວນເລືິ່ ອງສ ັູ້ນ ແລະ

ນຍິາຍ ຊ ິ່ ງຈດັເຂ ູ້າເປັນວນັນະຄະດລີາວນ ັູ້ນ ແມ ິ່ນເກດີມຂີ ູ້ນໃໝິ່ ພາຍຫລງັໄດູ້ຮບັ

ອດິທິພ  ນຈາກຊາວຕາເວັນຕ  ກທີິ່ ແຜິ່ອານານຄິ  ມມາເຖງິອິ່າງແມ ິ່ນ ໍູ້າຂອງທໍິ່ ນ ັ ູ້ນ, ໄລິ່ມາ

ເຖງິມ ືູ້ນີູ້ ເກດີມມີາບໍິ່ ເຖງິ 200 ປີຊ ໍູ້າ.         

 “ໜງັສຊືຽງໝູ້ຽງ” ຈ ິ່ງເວ ູ້າຢິ່າງເຕັມປາກວິ່າເປັນຂອງລາວ. ລາວໃນທີິ່ ນີູ້ 

ໝາຍເຖງິປະຊາຊ  ນຢ ິ່ພາຍໃນ ສປປ. ລາວ ແລະຄ  ນເຊືູ້ອສາຍລາວທີິ່ ໄດູ້ກາຍເປັນ 

ພ  ນລະເມອືງຂອງຊາດອືິ່ ນໄປແລູ້ວ ດູ້ວຍສາຍເຫດບາງປະການ.  
  

ແກູ້ຄວາມເຂ ູ້າໃຈຜິດໆຖກືໆຂອງມວນຊ  ນ 

   ເຄຍີມບີາງຄ  ນເວ ູ້າວິ່າ “ສີທະນ  ນໄຊ” ເປັນຂອງໄທຍ(ສຍາມ) ສິ່ວນເລືິ່ ອງ 

”ຊຽງໝູ້ຽງ” ເປັນຂອງລາວ. ຍູ້ອນວິ່າຊິ່າລືກນັແບບກາເຈັດສ  ບ ໂດຍບໍິ່ທນັໄດູ້ອິ່ານ

ນທິານ, ໄດູ້ຍນິແຕິ່ເພິິ່ ນເວ ູ້າມາ. ສາທຂໍຸຢິ່າໃຫູ້ເປັນບາບ! ຂໍຍ  ກເຍງີໃສິ່ພດຸທະປວດັ

ເພືິ່ ອໃຫູ້ຄ  ນເຂ ູ້າໃຈງ ິ່າຍ: ເຈ ູ້າຊາຍສທີດັຖະ ຫລງັຈາກຕດັສາຮ ູ້ແລູ້ວ ກໄໍດູ້ຊືິ່ ວ ິ່ິ່າເປັນ 

ພຣະພດຸທະເຈ ູ້າ.  

ສທີະນ  ນໄຊເກດີມ ືູ້ດຽວກນັກບັລ ກພຣະຍາ ໝໍທາໍນາຍວິ່າເຈ ູ້າຊາຍນູ້ອຍຈະ

ລູ້ຽງຍາກ: 

ຜິຈກັ ຕາມກ  ງແກູ້ວ ຍ ກະເສີມສນກຸຍິິ່ ງ ຈງິແລູ້ວ 

ທໍິ່ ວິ່າ ລູ້ຽງຍາກແທູ້ ເຫລືອລ  ູ້ນລືິ່ ນປະມານ 

ເອ າຕາມໝໍທາໍນາຍແນະນາໍ ເສນາຈ ິ່ງປິ່າວປະກາດຊອກຫາແອນູ້ອຍຊາຍ

ເກດີໃນມືູ້ດຽວກນັມາລູ້ຽງຄ ິ່ ກຈໍ ິ່ງໄດູ້ ສທີະນ  ນໄຊ ມາລູ້ຽງພ ໍິ່າກນັ. 

ໃນຂະນະທີິ່ ເປັນຈ  ວນູ້ອຍຢ ິ່ນ ັ ູ້ນ ຈ  ວສທີະນ  ນໄຊໄປອາບຢ ິ່ທິ່ານ ໍູ້າ ບງັເອນີ 

ໄປພະນນັກບັ ໄທຄງັໝູ້ຽງ (ຊາວບູ້ານໆນ ິ່ງມໜີູ້າທີິ່ ເຮັດຮໍິ່ໝູ້ຽງສ  ິ່ງວງັ) ສທີະນ  ນໄຊ 

ແພູ້ກຈໍ ິ່ງໄດູ້ໝູ້ຽງແລະເງນິຄາໍຈາໍນວນນ ິ່ງ ຈາກເຫດການໂດງດງັນີູ້ ຈ ິ່ງໄດູ້ຊືິ່ ວ ິ່າເປັນ 

ຊຽງໝູ້ຽງ. ຢ ິ່ຕໍິ່ ມາ ກິ່ອນຊຽງໝູ້ຽງຈະໂຕູ້ວາທີກບັສາມມະນະຈາກນະຄອນປດັຕານ ີ

ກໄໍດູ້ບວດໃໝິ່ແລະຫ  ດໃນມືູ້ດຽວ ຂ ູ້ນເປັນພຣະຄຣ : ຄຣ ໄຊຍະສດິຕະກະຄາໍພີລງັ  

  
 

 



 

ຍ  ກຕ  ວຢິ່າງຜງັກອນທີິ່ ນຍິ  ມຂອງໄທຍ  

 ນທິານຊຽງໝູ້ຽງ ເປັນຄາໍກອນຊ ິ່ ງແຕິ່ງດູ້ວຍ ”ແມ ິ່ແບບຜງັກອນລາວ”. 

ນະທີິ່ ນີູ້ຂໍຍ  ກເອ າຜງັກອນໄທຍ ທີິ່ ເພິິ່ ນນຍິ  ມແຕິ່ງເປັນສິ່ວນຫລາຍມາໃຫູ້ສ ກສາເບິິ່ ງ: 

(ຜງັກລອນສກັກະວາ ຄດັຈາກປ ູ້ມ: “ກລອນແລະວທີິການຂຽນກລອນ” ໂດຍ 

ຊໍິ່ ປຣະຍ  ງຄ)໌  

 ສກັກະວາດາວຈະຣະເຂູ້ກເໍຫຫ  ກ 

 ສີສະຕ  ກຫນັຫາງຂ ູ້ນກາງຫາວ 

 ເປັນວນັແຣມແຈິ່ມແຈູ້ງດູ້ວຍແສງດາວ 

 ນ ໍ ູ້າຄູ້າງພຣາວປຣາຍໂປຣຍໂຣຍລະອອງ 

 ລ  ມເຣືິ່ອຍເຣືິ່ອຍເຊືິ່ອຍຊວິຕູ້ອງຜີວເນືູ້ອ 

 ຊິ່າງໜາວເຫລືອທານທ ນກະມ  ນໝອງ 

 ສະກນຸາກາດເຸຫວ ິ່ າກເໍຣ ິ່ າຣູ້ອງ 

 ເຫັນແສງທອງສິ່ອງຟູ້າຂໍລາເອີຍ 
  

ຜງັກອນສກັກະວານີູ້ ເອ າລາໍໃສິ່ແຄນບໍິ່ ໄດູ້. ເພິິ່ ນຈະໃຊູ້ເຄືິ່ ອງເສບຊະນດິອືິ່ ນ. 

ທຽບໃສິ່ກບັບ  ດກອນອິ່ານໃນນທິານຊຽງໝູ້ຽງ, ແນະນາໍນະຄອນທະວາຣາວະດ ີ 
  

ມທີງັ ວດັໃຫຍິ່ຕ ັ ູ້ງ ພະທາດກໍິ່ ໍິ່ ເຈດ ີ

 ສໄວສ ງສດຸ ເຮືິ່ອຄາໍແກມແກູ້ວ 

ຕ ັ ູ້ງຫາກ ຮ  ງຮ  ງເຫລືູ້ອມ ເຈດຫີລາຍຍອດ 

 ສນກຸຍິິ່ ງລ ໍ ູ້າ ນະຄອນຟູ້າດ ັິ່ງດຽວ 

ອນັວິ່າ ເມອືງຫລວງກວູ້າງ ພນັວາເປັນຂນາດ 

 ຍທຸິ່າງ ສງັຄະເຈ ູ້າ ປະສ  ງສູ້າງສ ດຮຽນ 

 ອນັວິ່າ ຫໍຄາໍຕ ັ ູ້ງ  ກາງເມອືງດ ອາດ 

  ໂຮງທິ່ານທູ້າວ ພນັຫູ້ອງໝືິ່ ນເສ າ 
 

ເຮ າຈະເຫັນໄດູ້ໂລດວິ່າ ຜງັກອນແນວນີູ້ ສາມາດເອ າມາລາໍໃສິ່ສຽງແຄນໄດູ້.  

ດູ້ວຍເຫດນີູ້ຈ ິ່ງຢືນຢນັໄດູ້ວິ່າ ນທິານຊຽງໝູ້ຽງເປັນຂອງລາວ. ເມ ືິ່ອຮ ູ້ວ ິ່າເອ າ 

ລາໍໃສິ່ແຄນໄດູ້ ບນັຫາກຈໍ ິ່ງຕ ັູ້ງຂ ູ້ນຕໍິ່ ໄປວິ່າ: ແມ ິ່ນກອນລາໍຂອງທູ້ອງຖິິ່ນໃດ? 

   

  
 

 



 

2. ຄ  ນລູ້ອງງືິ່ມແຕິ່ງນທິານຊຽງໝູ້ຽງ ? 
  

 ການຕອບບນັຫານີູ້ຈະມສີອງປະເດັນສາໍຄນັໄດູ້ແກິ່: 1. ບ  ດກອນລາໍ ຫລື 

ກອນຂບັຂອງທູ້ອງຖິິ່ນຕິ່າງໆ ມບີ  ດໃດແດິ່ໃກູ້ຄຽງກບັບ  ດກອນໃນນທິານຊຽງໝູ້ຽງ? 

ແລະ 2. ຄາໍສບັເດັິ່ນໃນນທິານ ມຄີາໍໃດແດິ່ທີິ່ ຊິ່ອຍໃນການສນັນຖິານ? 

 ທວນຄນືວິ່າ ”ແມ ິ່ແບບຜງັກອນລາວ” ປະກອບດູ້ວຍ 4 ວກັ. ໃນທີິ່ ນີູ້ເຮ າ 

ຈະໃສິ່ໝາຍເລກວກັຕາມລາໍດບັເພືິ່ ອໃຫູ້ເຂ ູ້າໃຈງ ິ່າຍ: ວກັສະດບັ (1), ວກັຮບັ (2),  

ວກັຮອງ (3) ແລະວກັສ  ິ່ງ (4). ຈາກນີູ້ກເໍອ າບ  ດກອນຂອງໝໍລາໍໝໍຂບັມາແລເບິິ່ ງ 

(ຄຣ ສອນພາສາລາວເຄຍີສອນໄວູ້ວິ່າ: ຈາກວຽງຈນັຂ ູ້ນເໜືອເພິິ່ ນເອີູ້ນວິ່າ “ຂບັ” 

ເຊັິ່ ນ ຂບັງືິ່ມ, ຂບັຊຽງຂວາງ, ຂບັຊາໍເໜືອ, ຂບັທຸູ້ມຫລວງພຣະບາງ, ຂບັລືູ້... 

ແລະຈາກວຽງຈນັລ  ງໃຕູ້ເພິິ່ ນເອີູ້ນ “ລາໍ” ເຊັິ່ ນ ລາໍມະຫາໄຊ, ລາໍຜ ິ່ໄທ, ລາໍຄອນ-

ສວນັ, ລາໍຕ ັູ້ງຫວາຍ, ລາໍບູ້ານຊອກ, ລາໍສາລະວນັ, ລາໍສພີນັດອນ...ສິ່ວນຢ ິ່ຝາກ

ແມ ິ່ນ ໍູ້າຂອງກນໍຍິ  ມ ລາໍສ ັູ້ນ, ລາໍລິ່ອງ (ລິ່ອງຂອງ), ລາໍເຕີູ້ຍ ແລະປະດດິໃໝິ່ກມໍ ີ

ລາໍເດນີ, ລາໍເພີນ, ລາໍຊິູ້ງ...)  

 ສຽງຂບັລາໍ-ສຽງແຄນ ມຢີ ິ່ນາໍທກຸເມອືງ ທກຸແຂວງ ແລະທກຸໆຊ  ນເຜ ິ່ າ. 

ບນັດາໝໍຂບັໝໍລາໍໄດູ້ເກດີຂ ູ້ນໃໝິ່ເພືິ່ ອສານຕໍິ່ ວນັນະຄະດມີ ນມງັຂອງບນັພະບ ຣດຸ. 

ໃນທີິ່ ນີູ້ ຂູ້າພະເຈ ູ້າຂໍອະນຍຸາດຍ  ກມາອູ້າງອງີແຕິ່ພຽງບາງບ  ດທໍິ່ ນ ັ ູ້ນ: 
 

ກອນຂບັຊາໍເໜືອ (ຂບັໂດຍ ມີິ່ ສາຍພ ຊາໍ) 

ອນັວິ່າ ຄນັອູ້າຍຈງິເຈແີທູ້   ບອກພໍິ່ ແມິ່ມາຂໍ ນູ້ອງນາ (1) 

ຄນັອູ້າຍຈງິເຈກີບັນາງນາ   ບອກພໍິ່ ແມິ່ຊາຍມາແຕິ່ງ 

ເງນິຄິ່າດອງບໍິ່ແພງດອກອູ້າຍ  ທະແນມເວ ູ້າໃຫູ້ຖກືກນັ ຊາຍເອີູ້ຍ (4) 

ອນັວິ່າ ຊາຍຂໍເຫີູ້ເປັນຊາຍແທູ້  ຢິ່າເຫີູ້ແກມຫີນແຫິ່ (3) 

ຊາຍກເໍຫີູ້ເປັນຊາຍແທູ້   ຕ  ມນ ັ ູ້ນຢິ່າເຫີູ້ມ ີເນອີູ້າຍເອີູ້ຍ 

ອນັວິ່າ ຢູ້ານແຕິ່ທາງພໍິ່ ແມິ່ອູ້າຍ  ບໍິ່ຢາກໄດູ້ລ ກສະໄພູ້ທາງເໜືອ ບໍິ່ ເດ 

ສາວວຽງໄຊ ແດນດອນ    ຢ ິ່ພ ພະນງັໄມູ້ (2) 

ຢູ້ານແຕິ່ບນຸບໍິ່ ເຫີູ້   ສາຍແນນບໍິ່ ໄດູ້ຮິ່ວມ (3) 

ຊາດນີູ້ ບນຸບໍິ່ກວູ້າງ  ໄດູ້ຮຽງຊູ້ອນໜິ່ວຍມະນ ີບໍິ່ອູ້າຍເອີິ່ຍ (4) 

ໂອນໍ ຢູ້ານແຕິ່ສາຍມິິ່ງນູ້ອງບໍິ່ແຂວນ  ຢູ້ານແຕິ່ສາຍແນນນູ້ອງບໍິ່ກູ້ຽວ 

ເກາະກນັມານອ໋ງນແີນງ໋ ຄນັກູ້ຽວກນັມາແຕິ່ພຸູ້ນ ເທິງຟູ້າກຊໍໄິຄ ພີິ່ ນູ້ອງເອີູ້ຍ 
     

 

 



 

ກອນຂບັຊຽງຂວາງ (ຂບັໂດຍ ພໍິ່ ສທີອງ) 

ໂອນໍ ມາລວມພີິ່ ນູ້ອງເອີຍ 

ມືູ້ນີູ້ ມາເຫັນໜູ້າ ເຫັນຕາ  ຢາກຖາມຂິ່າວ (3) 

ມາພ ບຊາວ ພີິ່ ນູ້ອງ  ລະທາງພີູ້ຄ ິ່ຊ ິ່ຄ  ນ ນີູ້ນາ (4) 

ຍງັຄິ່ອຍສກຸ ສີໝັ ູ້ນ     ສເມມີນັເຄືອເກ ິ່ າ (3) 

ຍງັຄິ່ອຍສກຸ ຢ ິ່ລູ້ວນ   ສເມດີູ້າມກດໍ ັິ່ງເດມີ ນ ັ ູ້ນຂູ້ອຍບໍິ່  (4) 

ບາດນີູ້ ອນັວິ່າສາມ ສິບມືູ້  ຈ ັິ່ງຫລອນມກີູ້າຫຍີິ່  ພໍິ່ ແມິ່ເອີຍ 

ອນັວິ່າສາມ ສິບປີ   ຈ ັິ່ງຫລອນມກີູ້າເຮ ູ້າ (2) 

ນບັແຕິ່ເກ ູ້າ ໝືິ່ ນມືູ້  ຈ ັິ່ງມຖີມືາຢາມ ພີິ່ ນູ້ອງເອີິ່ຍ 

ມືູ້ນີູ້ມາ ມິ່ວນຫລິູ້ນ   ປີໂດຍດອກກ ັິ່ນຖນິ   

ລ ກກຍິໍນ ດດີູ້ວຍ   ອະນລຸ  ມແມິ່ນສຽງປາກ (3) 

ລ ກກມໍາ ມາກເວ ູ້າ  ຈ ັິ່ງມາເຂ ູ້າທີິ່ ມ ິ່ວນລາໍ ມືູ້ນີູ້ນໍ (4) 

ເວ ູ້າຫລິູ້ນຕາງ ເວ ູ້າຫ  ວ  ຂູ້ອຍກິ່ອນເນ ີ

ຕ  ກວິ່າຕາງ ອາບນ ໍ ູ້າ   ປໍ ູ້າໄມູ້ເຖງິ ດວງລິູ້ງ 

ປິນໄມູ້ເຖງິ ດວງຕ  ູ້ນ   ຕ  ກຕ  ູ້ນຂີິ່ຕິ່າງເລ  

ເວ ູ້າພືູ້ນນາ ຄືນນີູ້   ຂໍຊ ິ່ດຽວຟງັ ພໍິ່ ແມິ່ເອີູ້ຍ 

      

ລາໍມະຫາໄຊ (ລາໍໂດຍ ຊຽງສະຫວນັ) 

ລາເດີູ້ ນູ້ອງຜ ູ້ຟືມຊາວຫູ້າ  ໂອຍຂນັໜາເນືູ້ອຖີິ່ຖີິ່  (3) ຜ ູ້ດຍີາມມືູ້ແລງເອີຍ 

ຈກັເອີຍ ໃຜມາຢືມເຈ ູ້າຢິ່າໃຫູ້   ຖູ້າແພງໄວູ້ໃຫູ້ຕ ໍິ່າເອງ  

ຖູ້າແພງໄວູ້ໃຫູ້ຕ ໍິ່າເອ າ ເດ ີ(4) 

ມືູ້ນີູ້ ພີິ່ ຊລິານໍຈາກນູ້ອງ  ຊໄິປຫາເງນິຮູ້ອຍ ເອີຍມາໃຫູ້ລງຸຕາ 

ມືູ້ນີູ້ ພີິ່ ຊລິານໍຈາກນູ້ອງ  ຊໄິປຫາເງນິຕຣາ ເອີຍໃຫູ້ນໍເຖ ູ້າແກິ່ (3) 

ຂໍໃຫູ້ແມິ່ ລະໝິ່ອມນູ້ອງ  ອ  ດລໍຖູ້າພີິ່ ຊມິາ ເດ ີ(4) 

ຈກັເອີຍ ຄນັພີິ່ ໄລດອກລານູ້ອງ ຖູ້າວິ່າຮອດວນັທິດ ໜິ່ອຍນູ້ອຍຄາໍແພງເອີຍ 

ສ  ມຫວງັ ຄນັວິ່າຮອດວນັທິດ ພີິ່ ຊມິານ ັ ູ້ນຂໍໝ ັ ູ້ນ (2) 

ຄນັວິ່າ ຮອດວນັຈນັ  ອູ້າຍຊມິາຂໍແຕິ່ງ (3) 

ບນຸຈກັ ໃຫູ້ເຈ ູ້າປະນາແຕິ່ແປູ້ງ  ໃຫູ້ເຈ ູ້າແຕິ່ງນໍແຕິ່ໜູ້າ  

ໂອຍລໍຖູ້າຜ ູ້ບິ່າວຊຽງ ເດ ີ(4) 

     



 

ກອນລາໍຄອນສວນັ (ລາໍໂດຍ ບນຸຕອງ) 

ຈ ັິ່ງໃດ ພງັແຫລະນໍນໍສຽງເວ ູ້າ  ຫາກດງັມານໍມາບແມບ (3) 

ເໝືອນດ ັິ່ງພູ້າປາດນ ໍ ູ້າ   ລະຮອຍແປູ້ວອູ້າຍບໍິ່ ເຫັນ (4) 

ຈ ັິ່ງໃດ ນບັແຕິ່ນູ້ອງວິ່ານ ັ ູ້ນນູ້າ    ຄນັຄວາມປາກນໍບໍິ່ ໄດູ້ຊືູ້  

ຄວາມໃດຄືນູ້ອງຫາໃສິ່  

ຄວາມປາກເລີຍບໍິ່ລູ້ອມຮ  ູ້ວ      ນູ້ອງຕ  ວະຫລິູ້ນຢ ິ່ຍ ັິ່ງຄືນ 

ບອກວິ່າ ອູ້າຍຊບິອກໃຫູ້ແຈິ່ມແຈູ້ງ ໃຫູ້ນາງຈືິ່ນະຈາໍເອ າ (1) 

ນາງຢິ່າເມ າມ  ວຫລ  ງ  ໄປເຊືິ່ອຄວາມດອກໄທບູ້ານ (2) 

ພໍເມ ືິ່ອ ລາໍຢາກບອກໃຫູ້ນູ້ອງ ຄາວແຫລະນໍກິ່ອນກີູ້  

ເມຽັແຫລະນໍຂອງອູ້າຍ   ໄດູ້ມຈີງິຈ  ງແນິ່ (3) 

ມາພ ບນາດທະໜໍິ່ ນູ້ອງ   ດອກເລີຍຮູ້າງຫິ່າງເມຽັ (4)  

ອີກດ ັິ່ງ ຕ  ນລະນໍດຽວອູ້າຍ  ໃຫູ້ນາງຟງັເອ າຖູ້ອນ  

ສາຍສມອນເນືູ້ອອິ່ອນອິ່ອນ ພິມມະສອນ (3) 

ສິ່ວນທີິ່ ເມຽັຂອງອູ້າຍ   ລ  ງເຮອືນມາເຂ າກະສ ັິ່ງ (3) 

ຄ  ນແຫລະນໍຂາວກ ໍິ່າ   ຄນັເມຽັອູ້າຍບໍິ່ ໃຫູ້ຈາ 

ຄ  ນແຫລະນໍຂາວກາ    ຄນັເມຽັອູ້າຍບໍິ່ ໃຫູ້ເວ ູ້າ  

ຖກືແຫລະນໍຈ ັິ່ງເຈ ູ້າ   ອນັເອ າແລູ້ວບໍິ່ວິ່າຫຍງັ (4) 

     

ກອນລາໍສພີນັດອນ (ລາໍໂດຍ ອນິແຕິ່ງ) 

ເອີຍ... 

ມືູ້ນີູ້ ຂໍເປີດຫ  ວອ  ກໃຫູ້   ແມິ່ຍິງໃນຄຸູ້ມຄິ່ວງ (3) 

ຫາຍຈາກຄວາມໂສກງູ້ວງ  ພໍເປັນເພືູ້ອນຜ ູ້ທີິ່ ເຫ ງາ (4) 

ອນັນ ິ່ງ ຜ ູ້ມຜີ  ວຂີູ້ເຫລ ູ້າ         ຄືຈ ັິ່ງສາວໝໍລາໍ (1) 

ມເີວນກມັກວນສມອງ    ດ ັິ່ງອີິ່ນາງລາໍລູ້ອງ (2) 

ນາງນີູ້ຄອງຄວາມເສ ູ້າ  ເຫງ າມາຕ ັ ູ້ງນານໜິ່ວງ (3) 

ເຈັບໃນຊວງໂສກງູ້ວງ  ບໍິ່ ມມີ ືູ້ຊຊິິ່ວງເຊ າ (4) 

ດ ັິ່ງນ ັ ູ້ນ ຂໍເລ ິ່ າມາຕ ັ ູ້ງແຕິ່ເຄ ູ້າ ຄາວເອ າກນັໃໝິ່ (3) 

ວິ່າຮກັສດຸຫ  ວໃຈ  ຫາກກນືກນິຄືຊໄິດູ້ ບໍິ່ຍອມໃຫູູ້້ຫິ່າງຄີງ (4) 

ທງັຊາຍຍິງສອງກ ໍ ູ້າ   ແພງປານຄາໍ ພຸູ້ນລະພໍິ່ 

  
 



 
 

ຄວາມຮກັຮໍິ່ ຫາບໍິ່ມບີິ່ອນເທ ູ້າ ພໍຢາກບາຍໃສິ່ປັ ູ້ນເຂ ູ້າ ກນິໄວູ້ໃສິ່ຢ ິ່ພງຸ 

ຕໍິ່ໆມາຜດັຍອງຫຍຸູ້ງ     ໄໝໃນບງຸກະບໍິ່ ທໍິ່  (3) 

ໄດູ້ລ ກສອງສາມຄ  ນ   ຜ ວກະສ  ນ ລ ກກະສໍູ້ ມນັຈ  ນຈໍູ້ຈ  ິ່ນທະວີ (4) 

ແນວວິ່າ ຊ ໍ ູ້າບໍິ່ໜາໍ ຜ  ວຜດັມເີມຽັນູ້ອຍ ແຮິ່ງກາໍພູ້ອຍອກຸອ ັິ່ງ (3) 

ນອນກາງຄືນນ ໍ ູ້າຕາຫລ ັິ່ງ ພິກຂູ້າງຂວາຂູ້າງຊູ້າຍ ຄອງອູ້າຍບໍິ່ຕິ່າວມາ (4) 

ແຕິ່ລະຄືນມແີຕິ່ຖູ້າ   ພາງາຍກບໍໍິ່ຫິ່ວງ (3) 

ເຫລືອງປານຫຍູ້ານ ໍ ູ້າຖູ້ວມ  ຄວາມເວ ູ້າກະບໍິ່ດງັ  

ໝ ດຄວາມຫວງັເສັຽສິີູ້ນ    ແນວຂອງຢ ິ່ຂອງກນິ ມືູ້ື ູ້ອີິ່ ມ ມືູ້ບໍິ່ ອີິ່ ມ (3) 

ອກຸອ ັິ່ງໃຈ ບໍິ່ ໄດູ້ຍິູ້ມ   ຜ ມກະຫຍຸູ້ງຊ ໍິ່າໄກິ່ຍອງ (4) 

 

ກອນຂບັງືິ່ມ (ຂບັໂດຍ ໂອທອງ) 

ໂອເດ  

ນູ້ອງຜ ູ້ປາສະກາງກູ້າງ  ເປັນຫຍງັເດສງັບໍິ່ ໄປຄູ້າງໂຕິ່ງ ພີິ່ ຊາຍນໍ (3) 

ໂອນໍ ມີິ່ ສາຍພ ຊາໍເອີຍ  

ຄນັແມິ່ນໂຕງ ດອກເຕີູ້ ຄາໍຫລູ້າ ເພິິ່ ນກໃໍສິ່ລດັນູ້ອງ (2)   

ມອງອູ້າຍບ ນສວນ ເພິິ່ ນກໃໍສິ່ລດັຫູ້ວຍ ແມິ່ນນາງເວັູ້ນບິ່ອນຈ ັິ່ງໃດ (4) 

ແມິ່ນວິ່າ ນູ້ອງຜ ູ້ແກູ້ວຄິ່າລ ໍ ູ້າ  ຈນັທະຄາດຄ ນເລີງ (1)  

ນູ້ອງຢິ່າໄປຄ ນໃຜ   ໃຫູ້ໝ ັິ່ນມາຄ ນອູ້າຍ (2) 

ແມິ່ນວິ່າ ນີູ້ລະນໍ  

ເພິິ່ ນວິ່າ ແນວວິ່າເສືອລາຍແລູ້ວ  ລາຍບໍິ່ລາຍເພິິ່ ນກະຕ ິ່ (3) 

ອູ້າຍຊເິອ າ ຂີູ້ໝໍູ້ມ ີູ້   ຊມິາແຕູ້ມໃຫູ້ຕືິ່ ມລາຍ (4) 

ໂອນໍ ຄນັແມິ່ນນູ້ອງບໍິ່ມກັອູ້າຍ   

ອູ້າຍຍງັຊໄິປນາໍເອ າຫວູ້ານ ສເນຈນັມາໃສິ່ (3) 

ເອ າໃຫູ້ນູ້ອງຮູ້ອງຮ ໍິ່າໄຫູ້   ດອກໂຕນເຕັູ້ນແລິ່ນນາໍ (4) 
 

ກອນຂບັງືິ່ມ (ຂບັໂດຍ ບ  ວວນັ) 

ໂອເດ ສວຍງາມຕາເອີຍ... 

ໂອນໍ ອູ້າຍອິນແປງ ວິ່າຈ ັິ່ງໃດນໍອູ້າຍ ຕ  ນເຈ ູ້າວິ່າຈ ັິ່ງໃດ (4) 

ໂອນໍ ອູ້າຍຜ ູ້ໄຂຊ ໍ ູ້າຂິ່າວຂໍູ້   ຊຂິິ່າວຄາວຕູ້ານກິ່າວ (3) 

ແມິ່ນວິ່າ ບດັນີູ້ ອິນແປງ 
 



 
 

ອູ້າຍນ ັ ູ້ນ ເປັນຊ ໍ ູ້າຜ ູ້ບິ່າວແກິ່ແທູ້  ເມຽັຊູ້ອນຜດັຢ ິ່ໄກ ວິ່າຕິ (4) 

ອິນແປງເອີຍ ແມິ່ນວິ່າ ອິນແປງ  

ວິ່າຈ ັິ່ງໃດນໍອູ້າຍ ຄີູ້ວອູ້າຍຫຍຸູ້ງ ກະເພາະອູ້າຍແນມຫາ ວິ່າບໍ (1) 

ໂອນໍ ອູ້າຍອິນແປງ ຄນັວິ່າແສງຕາລາ ເພາະພີິ່ ຊາຍແນມຄ  ູ້ນ (2) 

ໂອນໍ ຄນັວິ່າມາມືູ້ນີູ້ ເວ ູ້າແທູ້ບໍູ້  ຊຈິງິໃຈຄືອູ້າຍວິ່າ ແທູ້ບໍູ້ ອິນແປງເອີຍ 

ໂອນໍ ອູ້າຍຜ ູ້ເວ ູ້າເມອືກີູ້ ອູ້າຍເວ ູ້າແທູ້ ຫລືວິ່າອູ້າຍເວ ູ້າຫລິູ້ນ  

ຕ  ວະຮູ້າງນູ້ອງຊືິ່ໆ ອິນແປງເອີຍ ເພັດວໄິລເອີຍ  

ໂອນໍ ນີູ້ລະນໍອູ້າຍບິ່າວສີວໄິລ ຕ  ວະບ  ວວນັຊ ໍ ູ້ານາດນູ້ອງ ຊເິປັນບູ້າຫິ່ວງນາໍ (4) 

ໂອນໍ ເຫັນວິ່ານູ້ອງຜ ູ້ນູ້ອຍ  ອູ້າຍຢິ່າອິ່ອຍຕານຊາຍຫລາຍເດ ີອິນແປງເດ ີ(1) 

ໂອນໍ ນູ້ອງນີູ້ນາ ພໍໄດູ້ຍິນຊາຍຈາ ຢ ິ່ບໍິ່ ເປັນໃຈເຕັູ້ນ (2) 

ວິ່າຊເິປັນດອກວນິເຊີູ້   ຈບັລ  ມສາລະບາດ (3) 

ໂອນໍ ຄນັແມິ່ນບໍິ່ ໄດູ້ອູ້າຍ   ບໍິ່ຫວງັວິ່າຊຍິອມ ດອກເດ ີ

ໂອນໍ ຢູ້ານຫລາຍເດ ຢູ້ານແຕິ່ກາຍເປັນຫອມ   ເມອືດແກງປາຢູ້າງ (2)  

ບໍິ່ ໄດູ້ຮູ້າງ ເປັນໝູ້າຍກະຊເິອ າ 
 

ກອນອິ່ານໃນນທິານຊຽງໝູ້ຽງ (ໃຫູ້ສງັເກດເບິິ່ ງຄາໍເພີິ່ ມ)   
  

ບດັນີູ້ ກ ຫາກຈກັ ເອ າຍງັໝູ້ຽງ    ດອມສ ໝ  ດຄ ິ່ ຄ  ນແລູ້ວ 

ກ ນີູ້ ຫາກບໍິ່ຫິ່ອນ ເວ ູ້າລິ່າຍຖູ້ອຍ  ສດັຈະແທູ້ທິ່ຽງຈງິ ທິ່ານເຮຍີ 

.... 

ຍາມເມືິ່ອ ກ ຫາກ ມຄີວາມຫູ້າມ ສ ບໍິ່ຍອມຍງັຫານຢ ິ່ ຈງິນາ 

ບດັນີູ້  ກ ຫາກ ພນັແພູ້ແລູ້ວ ຊເິອ າໝູ້ຽງແຫິ່ງສ  ແທູ້ແລູ້ວ 

.... 
 

ຊູ້າງນີູ້ ຕ ັ ູ້ງວິ່າມ ີທງັຫ ຫາງພູ້ອມ ງວງງາກດໍ ອາດ ອີິ່ຫລີແລູ້ວ 

ຕິແຕິ່ວິ່າ ຕາມນັຫາກ ມາໜິ່ວຍນູ້ອຍ   ຫາໍຊ ໍ ູ້າພດັບໍິ່ ມ ີນີູ້ນາ 

.... 

ອນັໃຫູ້ ຄນັໃຫູ້ ສ  ມເພດຊູ້າງ ຕາຫລວງທໍິ່ໝາກເຫວີິ່  ນາວນ ັ ູ້ນ 

ອນັນີູ້ ຕ ັ ູ້ງວິ່າ ຕ  ວຊູ້າງໃຫຍິ່ໂຈູ້ໂກູ້ ຕາສງັນູ້ອຍດ ັິ່ງໜ  ນີູ້ນາ 

ຊາດທີິ່  ງ  ວຄວາຍຫລູ້າງ  ຫ ຕາກຍໍງັໃຫຍິ່ ອີິ່ຫລີດາຍ 

ຫາໍກຫໍາກ ມໂີຕິ່ງໂຕູ້ນ  ໃນຫັ ູ້ນຢ ິ່ຫວິ່າງຂາ ແທູ້ດາຍ 
 

 



 
 

ອນັວິ່າ ແມິ່ຜຍາແນວນ ິ່ງນ ັ ູ້ນ ຍງັດ ນູ້ອຍເຫລືອງດາໍ ພໍສນິ່ອຍ 

ມນັນ ັ ູ້ນ ຍງັບໍິ່ຮູ້າຍ  ພໍເບືູ້ອງບິ່າຍເສັຽ ພຣະເອີຍ 

.... 

ເຮ ານີູ້ ທໍິ່ ວິ່າເປັນນາມມະກອນເຊືູ້ອ ພຣະຍາເມອືງຍ  ດໃຫຍິ່ ຈງິດາຍ 

ກຈໍ ິ່ງໄດູ້ ສານກວຍພໍແປດອ ູ້ມ ເອ າຫູ້າງໃສິ່ຜຍາ ທິ່ານເອີຍ 
 

ກອນຂບັງືິ່ມ ມລີກັສະນະຕິ່າງຈາກກອນລາໍອືິ່ ນໆ ເນືິ່ອງຈາກວິ່າໝໍຂບັ

ສາມາດໃຊູ້ “ຄາໍເພີິ່ ມ” ໄດູ້ຫລາຍກວິ່າ ແລູ້ວສຽງແຄນກເໍຍືູ້ອນໄປຕາມໄດູ້. ສິ່ວນ

ກອນລາໍອືິ່ ນໆ ມຈີງັຫວະສຽງແຄນກາໍນ  ດຈາໍນວນຄາໍເພີິ່ ມໄວູ້. ເຖງິບາງຄ ັູ້ງຈະມຄີາໍ

ເພີິ່ ມກດໍ ີແຕິ່ນ ັູ້ນແມ ິ່ນການ ”ໂຍກກອນ” ແລະກຕໍູ້ອງໄປນາໍຈງັຫວະສຽງແຄນ.  

ເຮ າຈະເຫັນໃນ ນທິານຊຽງໝູ້ຽງ ຊ ິ່ ງຜ ູ້ແຕິ່ງໄດູ້ໃຊູ້ “ຄາໍເພີິ່ ມ” ຕາມໃຈມກັໄວູ້ຢ ິ່

ຫລາຍຈດຸ.   

 

ຄາໍເພີິ່ ມ: ຄາໍເພີິ່ ມແມ ິ່ນຈາໍພວກຄາໍສບັທີິ່ ຫາມາເພີິ່ ມນອກຈາກຜງັກອນ. ສາມາດມ ີ 

ຢ ິ່ທາງໜູ້າ ຫລື ທາງຫລງັຂອງວກັ. ຢ ິ່ທາງໜູ້າ ແທນທີິ່ ຈະໃຊູ້ພຽງ“ຄາໍນາໍໜູ້າ”ຫລື 

ຄາໍບບຸພະບ  ດ ຊ ິ່ ງ ”ປ ິ່ປາງຄາໍ” ໃຊູ້ສ ງສດຸພຽງ 6 ພະຍາງ ແຕິ່ໝໍລາໍເພີິ່ ມຈ  ນເກນີ. 

ດ ັິ່ງຕ  ວຢິ່າງຂດີກູ້ອງໄວູ້: 

ແມິ່ນວິ່າ ບດັນີູ້ ອິນແປງ ອູ້າຍນ ັ ູ້ນ ເປັນຊ ໍ ູ້າ ຜ ູ້ບິ່າວແກິ່ແທູ້ ເມຽັຊູ້ອນຜດັຢ ິ່ໄກ  

ວິ່າຕິ (4) 
 

ໂອນໍ ອູ້າຍຜ ູ້ເວ ູ້າເມອືກີູ້ ອູ້າຍເວ ູ້າແທູ້ ຫລືວິ່າ  

  ອູ້າຍເວ ູ້າຫລິູ້ນ     ຕ  ວະຮູ້າງນູ້ອງຊືິ່ໆ (3) ອິນແປງເອີຍ ເພັດວໄິລເອີຍ 
 

ໂຍກກອນ: ຄູ້າຍຄ ື”ຄາໍຊ ໍູ້າ” ຢ ິ່ໃນເນືູ້ອເພງ ຄາໍຊ ໍູ້າແມ ິ່ນໃຊູ້ປໂຍກດຽວກນັ ສິ່ວນ 

“ໂຍກກອນ” ແມ ິ່ນຕິ່າງປໂຍກ ແຕິ່ວິ່າສຽງເອກ-ສຽງໂທຍງັຕູ້ອງຮກັສາໄວູ້ຄເືກ ິ່ າ. 

ຈດຸປະສ  ງ ”ໂຍກກອນ” ແມ ິ່ນເພືິ່ ອໃຫູ້ຄວາມໝາຍໜກັແໜູ້ນຂ ູ້ນຕືິ່ ມ. “ໂຍກກອນ” 

ນີູ້ ເຄຍີເວ ູ້າແລະໃຊູ້ຢ ິ່ໃນວ  ງການ”ສະໂມສອນນກັຂຽນໜຸິ່ມລາວ”ມາຕ ັູ້ງແຕິ່ປະມານ 

ປີ 1985. ດ ັິ່ງຕ  ວຢິ່າງ: 
 

ບນຸຈກັ ໃຫູ້ເຈ ູ້າປະນາແຕິ່ແປູ້ງ  ໃຫູ້ເຈ ູ້າແຕິ່ງນໍແຕິ່ໜູ້າ  (ບິ່ອນນີູ້ແມ ິ່ນໂຍກ) 

ໂອຍລໍຖູ້າຜ ູ້ບິ່າວຊຽງ ເດ ີ(4) 
 

 

 

 



 
 

ຜ ວຜດັມເີມຽັນູ້ອຍ     ແຮິ່ງກາໍພູ້ອຍອກຸອ ັິ່ງ (3) 

ນອນກາງຄືນນ ໍ ູ້າຕາຫລ ັິ່ງ  (ບິ່ອນນີູ້ແມ ິ່ນໂຍກ)  

ພິກຂູ້າງຂວາຂູ້າງຊູ້າຍ     ຄອງອູ້າຍບໍິ່ຕິ່າວມາ (4) 
 

ນອກຈາກລີລາການແຕິ່ງກອນແລູ້ວ ສະຖານທີິ່ ແລະບາງຄາໍສບັກພໍາໃຫູ້ເຊືິ່ ອ 

ໃນນທິານ ຜ ູ້ແຕິ່ງໄດູ້ເວ ູ້າເຖງິລາໍນ ໍູ້າໃຫຍິ່ເພືິ່ ອສູ້າງພາບມສີະເພ າຄູ້າເຖງິຫູ້າຮູ້ອຍລາໍ, 

ເວ ູ້າເຖງິລາໍນ ໍູ້າຊ ິ່ ງຕູ້ອງພາຍເຮອືຂູ້າມທິ່າມກາງນ ໍູ້າຟອງ ແລະເວ ູ້າເຖງິຫູ້ວຍນູ້ອຍຊ ິ່ ງ 

“ໄທຄງັໝູ້ຽງ”ຢ ັິ່ງຂູ້າມໄດູ້. “ສະຖານທີິ່ ”ຫລາຍບິ່ອນໃນນທິານພ  ວພນັກບັນ ໍູ້າ ຊ ິ່ ງເວ ູ້າ

ໄດູ້ວິ່າແມ ິ່ນຢ ິ່ບໍລິເວນທ ິ່ງຮາບກວູ້າງໃຫຍິ່. 
   

ຖດັນ ັ ູ້ນ ມແີມິ່ນ ໍ ູ້າ   ໄຫລຜິ່ານພາຣາ 

 ຍທຸິ່າງ ທວຍສະເພ າເຂ າ  ຊ ິ່ເມອືງມາຄູ້າ 

 .... 

 ແຕິ່ນ ັ ູ້ນ ເຂ າກເໍລ ິ່ າຍງັດ  ນຕູ້ານ ດອມຈ  ວຖາມສືບ ໄປນ ັ ູ້ນ 

 ຕ ຂູ້ອຍ ຍງັຊໂິຕນຂູ້າມນ ໍ ູ້າ ໄປໄດູ້ດ ັິ່ງລື ນ ັ ູ້ນເດ 

.... 

ໂອນໍ   ບດັນີູ້ກ  ຈກັມຣໍະນາມູ້ຽນ ກາງວງັບໍິ່ ເຫັນແມິ່ ກ ແລູ້ວ 

ອນັວິ່າ ເຮອືແຮິ່ງຊ ໍ ູ້າເຫລັູ້ມນູ້ອຍ ຟອງພດັຖູ້ວມຕືິ່ມເຕັງ ນີູ້ເດ 
 

ໃນນທິານ ຜ ູ້ແຕິ່ງໃຊູ້ຄາໍສບັ “ວຽງ” ຢ ິ່ຫລາຍບິ່ອນ. ເປັນຫຍງັເພິິ່ ນຈ ິ່ງບໍິ່ ໃຊູ້ຄາໍສບັ 

“ເມອືງ” ຫລື “ຊຽງ” ຊ ິ່ ງມຄີວາມໝາຍດຽວກນັ? ຂູ້າພະເຈ ູ້າຍງັຈືິ່ຄາໍເວ ູ້າພີິ່ ນ ູ້ອງ 

ລູ້ອງງືິ່ມໄດູ້ດ.ີ ຍາມເວ ູ້າເຖງິນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ເພິິ່ ນມກັເວ ູ້າວິ່າ:  

ທຽວໄປວຽງ, ມາແຕິ່ວຽງ, ພີິ່ ນ ູ້ອງເຮັດການຢ ິ່ໃນວຽງ... 
 

ຢ ິ່ໃນນທິານຊຽງໝູ້ຽງມຫີລາຍຕອນທີິ່ ເວ ູ້າ “ວຽງ” ເຊັິ່ ນວິ່າ: 
 

ຕ ັ ູ້ງຫາກ ລດຸລດຸຍູ້າຍ  ຄ  ນແຫິ່ແຫນນາໍ 

  ທາງຫລວງຄບັ  ອອກວຽງລີລູ້າຍ 

 .... 

ເມ ືິ່ອນ ັ ູ້ນ ຊຽງຍານເຂ ູ້າ  ໃນວຽງໄປທິ່ຽວ 

 ມນັກ ໍ ບໍິ່ ຮ ູ້ບິ່ອນຢ ິ່ທູ້າວ  ຊຽງໝູ້ຽງທີິ່ ໃດ 

 

 



 
.... 
 

ແຕິ່ນ ັ ູ້ນ  ທງັຫລາຍທືູ້ນ  ດ ງກວຍຍ ູ້ຊິ່ອຍ 

ກວຍຈ ິ່ງ ຫລດຸອອກມ  ູ້ມ   ປກັຕ ຕູ້າຍຈາກວຽງ ແທູ້ດາຍ 

 .... 

ແຕິ່ນ ັ ູ້ນ ຊຽງກຜໍດຸລກຸແລູ້ວ ຮູ້ອງຢ ິ່ຄາງແຄມ 

ແລູ້ວເລ ິ່ າ ຄອນກວຍໄປ  ສ ິ່ປກັຕ ວຽງກວູ້າງ 

 .... 

ຄນັວິ່າ ເຖງິເມ ືິ່ອຄືນນານໄດູ້ ເຈັດວນັມາຮອດ 

ກຫໍາກ ເປັນເຫດມືູ້ ພຣະຍາເຈ ູ້າລຽບວຽງ ແທູ້ດາຍ 

 

ເມ ືິ່ອສງັເກດພາສາຂອງຄ  ນວຽງ, ການໃຊູ້ຄາໍເພີິ່ ມແລະການເລືອກຄາໍສບັ

ຂອງບ  ດກອນຢ ິ່ໃນນທິານຊຽງໝູ້ຽງແລູ້ວ ພາໃຫູ້ເຊືິ່ ອວິ່າແມ ິ່ນຄ  ນລູ້ອງງືິ່ມ, ອາດ

ແມ ິ່ນບກຸຄ  ນ ຫລືອາດເປັນກຸິ່ມຄ  ນ ທີິ່ ໄດູ້ແຕິ່ງເລືິ່ ອງນທິານຊຽງໝູ້ຽງຂ ູ້ນ. ທີິ່ ວິ່າກຸິ່ມ

ເນືິ່ອງຈາກວິ່າບາງບິ່ອນບ  ດກອນຄິ່ອງລິ່ຽນໄຫລ ຖກືກບັຜງັກອນອິ່ານໄດູ້ດ ີແຕິ່ວິ່າ

ບາງບິ່ອນຫຍຸູ້ງພໍປານກບັເວ ູ້າເອ າ. ບາງບິ່ອນກມໍ ີ”ຄາໍເຄ ູ້າ” ແຕິ່ບາງບິ່ອນກໃໍຊູ້    

”ຄາໍມ ນ” ຈ  ນເຕັມໜູ້າ. ຕລອດເລືືິ່ ອງບໍິ່ ໄດູ້ເວ ູ້າວິ່າ ຖອດອອກມາຈາກໃບລານ.  

 

ທງັນີູ້ທງັນ ັູ້ນ ຂູ້າພະເຈ ູ້າກສໍນັນຖິານຕາມເນືູ້ອໃນ ຈາກປະສ  ບການແຕິ່ງ

ກອນຫລາຍສບິປີ ແລະຄາວເປັນບິ່າວນູ້ອຍກເໍຄຍີເລາະລຽບຕາມໝ ິ່ບູ້ານແຄມງືິ່ມ, 

ອາດວິ່າການສນັນຖິານນີູ້ຈະຜິດພາດກເໍປັນໄດູ້. ຈ ິ່ງຂໍອະໄພໄວູ້ນະທີິ່ ນີູ້ດ ູ້ວຍ.      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ກອນວຈິານໃນນທິານຊຽງໝູ້ຽງ  
 

  ການແຕິ່ງກອນຕາໍນວິຈິານ ຫລືເວ ູ້າພາສາຊາວບູ້ານ ກແໍມ ິ່ນພວກກອນຍແຸຍ 

ກອນແສບ ມມີາຢ ິ່ໃນວນັນະຄະດລີາວເຮ າຕ ັູ້ງດ  ນນານ ກິ່ອນນ ັູ້ນມເີປັນ “ຄາໍຜຍາ”, 

ແຕິ່ຄາໍຜຍາສ ັູ້ນເລີຍບໍິ່ ໄດູ້ວຈິານຢິ່າງເຕັມມກັ. “ການວຈິານ” ແມິ່ນຕບັບີຂອງນທິານ

ຊຽງໝູ້ຽງ, ອາດຖວືິ່າເປັນຕ  ວຢິ່າງຂອງການແຕິ່ງກອນວຈິານກວໍິ່າໄດູ້.  

ການວຈິານດູ້ວຍຄາໍກອນ ຈະບໍິ່ຄສືຽງຮູ້າຍດິ່າ ສຽງນາບຂ ິ່ ຫລືວິ່າ ຈະບໍິ່

ແມ ິ່ນການເອ າຜິດເອ າຖກື ຕໍິ່ ບກຸຄ  ນຢ ິ່ໃນສງັຄ  ມ. ພຽງແຕິ່ວິ່າຍ  ກປະເດັນຂ ູ້ນມາເພືິ່ ອ

ເຕືອນສະຕິຢິ່າງມ ິ່ວນຊືິ່ ນ ວຈິານແຕິ່ກໃໍຫູ້ມຮີອຍຍິູ້ມ ສຽງຫ  ວ ຕລ  ກເຮຮາ ໄປນາໍ.  

ຜ ູ້ແຕິ່ງກອນວຈິານເຕືອນສງັຄ  ມດູ້ວຍຮອຍຍິູ້ມຢ ິ່ໃນຫ  ວໃຈ. ຜ ູ້ອິ່ານກອນວຈິານຈະບໍິ່

ຄຽດ ບໍິ່ ຊງັ ແຕິ່ກບັຍິູ້ມຫ  ວນາໍບ  ດກອນ, ລີລາແນວນີູ້ ຢ ິ່ໃນລະບອບຣາຊະອານາຈກັ 

ກເໍຫັນແຕິ່ນາມປາກກາ “ປາໄນ” ເປັນຜ ູ້ອອກໜູ້າພາທາງດູ້ານກະວວີຈິານ. ເມ ືິ່ອຕ  ກ 

ມາຮອດ ”ສະໄໝຂູ້າມຜິ່ານຂອງລະບອບສາທາລະນະລດັ” ມວນຊ  ນກພໍ  ບກບັ ນາມ

ປາກກາ ”ແພອີິ່ ໂປູ້” ຊ ິ່ ງມກັແຕິ່ງວຈິານຈດຸອິ່ອນ ຄວາມບ  ກຜິ່ອງຂອງຄ  ນໃນສງັຄ  ມ. 

ບ  ດກອນປວດັສາດຂອງທງັສອງນາມປາກການີູ້ ມຢີ ິ່ຕາມວາລະສານແລະໜງັສພືິມ 

ເກ ິ່ າແກິ່ຂອງບູ້ານເຮ າ.       

 ໃນນທິານຊຽງໝູ້ຽງ ຜ ູ້ແຕິ່ງສລາດຫລາຍຈ ິ່ງກູ້າວຈິານພຣະຍາໄດູ້, ແຫລມ 

ຄ  ມຫລາຍຈ ິ່ງວຈິານພຣະສ  ງໄດູ້ ແລະມຫີລິ່ຽມລາຍສ ງ ຈ ິ່ງແຕິ່ງປະນາມສາວສນ  ມ 

ຊ ິ່ ງຖເືປັນຕ  ວແທນແຫິ່ແຫນນາໍສະຖາບນັກະສດັໄດູ້.  

 ຂະນະທີິ່ ວຈິານ ຜ ູ້ແຕິ່ງກພໍາໃຫູ້ມວນຊ  ນມ ິ່ວນຊືິ່ ນ ຍິູ້ມຫ  ວໄປນາໍ ຍູ້ອນການ

ສູ້າງຈນິຕະນາພາບ ບນັຍາຍການກະທາໍ ແລະການເລືອກເຟັູ້ນຄາໍສບັ. ບາງບິ່ອນຜ ູ້

ແຕິ່ງກນໍາໍໃຊູ້ຄາໍສບັຊາວບູ້ານທີິ່ ເວ ູ້າເຖງິອະໄວຍະວະເພດ. ເຖງິວິ່າວຈິານກະສດັກດໍີ

ແຕິ່ຜ ູ້ແຕິ່ງກບໍໍິ່ ໄດູ້ໃຊູ້ຣາຊາສບັ.   

 ການທີິ່ ເພິິ່ ນສູ້າງຕ  ວລະຄອນ ພຣະຍາແລະຊຽງໝູ້ຽງ ເກດີມາມືູ້ດຽວກນັນ ັູ້ນ 

ບໍິ່ ແມ ິ່ນໂດຍບງັເອນີ ແຕິ່ຕ ັູ້ງຢາກເວ ູ້າວິ່າ: ເກດີມາເປັນຄ  ນຄືກນັ ກຕໍູ້ອງສາມາດຍ  ກ

ບນັຫາຂ ູ້ນໄດູ້ຄືກນັ, ມສິີດສຽງທໍິ່ ກນັ ເພາະຄວາມສລາດບໍິ່ ໄດູ້ມແີຕິ່ຜ ູ້ເກດີໃນຊ  ນຊ ັ ູ້ນ

ສ ງທໍິ່ ນ ັ ູ້ນ. ຄວາມສລອກກອກຂອງຊຽງໝູ້ຽງ ຍງັສາມາດຊິ່ອຍບູ້ານເມອືງໃຫູ້ພ  ູ້ນໄພ  

ເອ າຊະນະການພະລນັກບັນະຄອນອືິ່ ນ ໃນຂະນະທີິ່ ພຣະຍາບໍິ່ ມປີນັຍາຈະສ ູ້ໄດູ້.    

  

 



 

ກິ່ອນພຣະຍາພໍິ່ ຈະເສັຽຊວີດິໄດູ້ເອີູ້ນ ລ ກຊາຍແລະສທີະນ  ນໄຊ ມາພ  ບ 

ເພືິ່ ອສ ັິ່ງຄວາມໄວູ້ວິ່າ ໃຫູ້ຮກັແພງກນັ-ຜິດພາດກບໍໍິ່ ໃຫູ້ຂູ້າກນັ. (ເປັນຄາໍສ ັິ່ງສອນ 

ຂອງພຣະເຈ ູ້າຟູ້າງ ຸິ່ມ) ຜ ູ້ແຕິ່ງນທິານຊຽງໝູ້ຽງຕ ັູ້ງເຈດຕະນາເຕືອນຄ  ນຮຸິ່ນໃໝິ່. 

ແຕິ່ດ ັິ່ງທີິ່ ເຮ າຮ ູ້ນາໍກນັ”ລາວຍງັຂູ້າລາວ” ຍູ້ອນວິ່ານຍິ  ມລດັທິການເມອືງຕິ່າງກນັ.  

 

ວຈິານພຣະສ  ງ 

ນບັຕ ັູ້ງແຕິ່ບວດເປັນຈ  ວ ຈ  ວສທີະນ  ນໄຊ ກຖໍກືຄ ບາເອ າປຽບມາແລູ້ວ. 

ຄ ບາເຍ ູ້າໃຫູ້ຈ  ວແບກອູ້ອຍໄປປິ່າຊູ້າເພືິ່ ອຈະສ ດກິ່ອນກນິ ເພືິ່ ອຈະໃຫູ້ມນັສມອງ 

ສລາດຫລກັແຫລມ ຄ ບາບໍິ່ ຮ ູ້ເພືິ່ ອແຜິ່ ບໍິ່ ເຫັນໃຈຜ ູ້ອອກແຮງ ຈ ິ່ງກນິອູ້ອຍກິ່ອນ 

ແລະຈ  ິ່ງແຕິ່ຂໍູ້ອູ້ອຍບິ່ອນແຂງໄວູ້ໃຫູ້ຈ  ວ. 

    ແລູ້ວເລ ິ່ າ ພາກນັຄູ້ຽວ  ກນິເສັຽໝ ດອິ່ອຍຫິ່ອຍ 

 ບໍິ່ ໄດູ້ ຄ ດຮອດນູ້ອຍ  ເນນເຝ ູ້າຕ ັ ູ້ງແຕິ່ແລງ 

 .... 

ເນນກ ໍ ອ  ດສາກ ັ ູ້ນ  ເກບັກນິທງັຈ  ິ່ມ 

ເພິິ່ ນຫາກ ກນິແຕິ່ປູ້ອງ  ວາງຂໍູ້ແກິ່ກ  
 

ຈາກນ ັູ້ນ ຊຽງໝູ້ຽງໄປພໍູ້ພຣະອາຈານຂີູ້ຖີິ່  ຜ ູ້ຍງັຫວງັແກິ່ຖານະຍ  ດຊ ັູ້ນ  

ຢ ິ່ວດັຊານເມອືງ ໃນທີິ່ ສດຸຊຽງໝູ້ຽງຄຽດຫລາຍກຈໍ ິ່ງວາງແຜນຕດັຕ  ູ້ນໝາກໄມ ູ້ 

ຢ ິ່ເດີິ່ນວດັ.  
 

ຄ ດຢາກ ຂໍໝາກສ  ູ້ມ   ກນິຖູ້ອນສນິ່ອຍດອມ ເຈ ູ້າເອີຍ  

 ແຕິ່ນ ັ ູ້ນ ເຖນຫລວງຂ ູ້ນ  ເມອືກະດລີີູ້ຢ ິ່ 

 ທງັເລ ິ່ າ ອດັປິ່ອງຢູ້ຽມ  ປະຕ ຫູ້ອງບໍິ່ ຕີງ 

 ..... 

 ແຕິ່ນ ັ ູ້ນ ຊຽງກອໍ  ດອ  ກແຄູ້ນ ໃນໃຈຄ ດຄຽດ 

ເຖນເຖ ູ້າ  ຕ ັ ູ້ງຫາກມາຖິ່ອຍດູ້າມ ບໍິ່ ມຮີ ູ້ຮິ່ອມສງັ ແທູ້ນໍ  

 .... 

 ບດັນີູ້ ຣາຊາເຈ ູ້າ  ຈອມເມອືງອ  ງອາດ 

 ວິ່າຈກັ ຫ ດແຈິ່ມເຈ ູ້າ  ເຖນຂ ູ້ນໃຫູ້ສ  ິ່ງສ ງ ວິ່າດາຍ 

 .... 

 

 

 



 

ມນັກ ໍ ພາງານແທູ້  ຟນັລ  ງຂນີໄຂວິ່ 

 ຮານລ  ງ ໝ ດຊ ິ່ຕ  ູ້ນ  ເຫລືອໄວູ້ຕ ັ ູ້ງແຕິ່ຕໍ  

 .... 
    

ແຕິ່ນ ັ ູ້ນ ຊຽງບໍິ່ຊູ້າ  ຕີນແດກມະຫາເຖນ 

ອນັວິ່າ ຫ ວຊວນຄບຸ  ໃສິ່ຝາກະດນີ ັ ູ້ນ 

ເຖນໂວຍຮູ້ອງ  ໂອຍໂອຍຄາງຢ ິ່ 

 ຊຽງກ ໍຍໍຕີນຖບີແກິ່ງແກູ້  ພໍໃຈແລູ້ວແລິ່ນໜີ 

 

ຜ ູ້ແຕິ່ງຍງັສູ້າງໃຫູ້ເຈ ູ້າພຣະຍາແກູ້ງດິ່າພຣະສ  ງວິ່າບໍິ່ ຮຽນສ ດ ຮຽນທມັມະ  

ເກດີເປັນມ ືູ້ມແີຕິ່ມ ິ່າຍສາວ ທງັຍງັເຫັນແກິ່ວດັຖທຸານ. 
 

 ຕ ັ ູ້ງບໍິ່   ເສັຽແຮງລູ້ຽງ  ໂພຊະນາເຊ ູ້າຄ ໍິ່າ ຈງິນໍ 

 ຢຽວວິ່າ ຮ ູ້ແຕິ່ໄປອິ່ານຫລິູ້ນ ໂຄງຟູ້າມິ່າຍສາວ ນ ັ ູ້ນດາຍ 

 .... 

ຕ ັ ູ້ງວິ່າ ເສັຽແຮງຍໍພາເຂ ູ້າ  ໄປເຄນດາຍດອກ ຊຽງເອີຍ 

 ເພືິ່ ອນບໍິ່  ຄ ດອາດຕ ູ້ມ  ເມອືງບູ້ານຊິ່ອຍເຮ າ ແທູ້ດາຍ 

ລອນທໍິ່ ແຖຫ ວເຂ ູ້າ  ເປັນສ  ງດາຍດອກ 

ກບໍໍິ່ ຄ ດຮ ໍິ່າຮ ູ້   ຮຽນໄວູ້ໃສິ່ຕ  ວ ນ ັ ູ້ນເດ 
 

 ເຫັນວິ່າ ເປັນສ  ງແລູ້ວ  ຊນິອນກນິດາຍດອກ 

 ທມັບໍິ່ມ ີ ຄູ້າງທູ້ອງ  ທະລອນເອູ້ໂອດເຊງີ ແທູ້ນໍ 

ກບໍໍິ່ ມປີະສ  ງດອມແທູ້  ໃນທມັລາໍມະສ ດ ອີິ່ສງັນ ັ ູ້ນ 

ກທໍໍິ່ ຮ ູ້ແຕິ່ຫລິູ້ນ  ໂຄງຟູ້າອິ່ານສານ ນ ັ ູ້ນເດ 
 

 ຍງັເລ ິ່ າ ໂລພາລ  ູ້ນ  ວດັຖທຸານທກຸສິິ່ ງ ນ ັ ູ້ນແລູ້ວ 

 ເຫັນແກິ່ ອາມດິຂອງລືິ່ ນລ  ູ້ນ ຊ  ມຈືູ້ນຢ ິ່ເລິງ ແທູ້ນໍ 

 .... 

ຕ ັ ູ້ງວິ່າ ພາກນັແຖຫ ວໂລູ້ນ ເປັນສ  ງດາຍດອກ 

 ຮ ູ້ທໍິ່ ກນິແຕິ່ເຂ ູ້າ  ຄວາມເວ ູ້າອວດໂຕ ແທູ້ນໍ 

 

 
 

 

 



 

ວຈິານພຣະຍາ 
 

 ຜ ູ້ແຕິ່ງວຈິານພຣະຍາຊ ິ່ ງບໍິ່ ໄດູ້ຕ ັູ້ງຊືິ່ ໃຫູ້, ວິ່າພຣະຍາມຄີວາມເຊືິ່ ອງ  ມງວາຍ 

ໃຊູ້ຄາໍສ ັິ່ງ ໃຊູ້ອາໍນາດທາຮນຸ ຂູ້ຽນຕີ ຂ  ິ່ມຂູ້າໄພິ່ພ  ນ. ເມ ືິ່ອມສີດັຕ ມາເຖງິນະຄອນ 

ກສໍ ັິ່ງໃຫູ້ຜ ູ້ອືິ່ ນແກູ້ຕາງ.  
  

ຊຽງໝູ້ຽງທູ້ວງແກູ້ມພຣະຍາ 

ກຫໍາກ ຮ  ງຮ  ງໃສ  ດ ັິ່ງຫາໍໝາເຖ ູ້າ ນ ັ ູ້ນແລູ້ວ 
 

ຊຽງໝູ້ຽງຫລອກພຣະຍາເລັຽຂີູ້ແຮູ້ງ 

ຍງັວິ່າ ເປັນພຣະຍາລ ໍູ້າ  ສເວຍີເມອືງທ ງແທິ່ນ 

 ມາຄວິ່າ ກນິຂີູ້ແຮູ້ງ  ຂຍອນຊ ໍ ູ້າຜອກບໍິ່ອາຍ ແທູ້ນໍ 

 .... 

ໃຜຜ ູ້ ກນິຂີູ້ແຮູ້ງ  ຕ  ວຜິ່ອນເສັຽສດັ ມາກແລູ້ວ 

 ເໝືອນດ ັິ່ງ ດຽວເດັຽຣະສານ ບໍິ່ ໃຊິ່ຄ  ນຈງິແທູ້ 
 

ພຣະຍາເຊືິ່ ອແບບງ  ມງວາຍ ເຊືິ່ ອຟງັຄວາມໝໍດ  

ແລູ້ວເລ ິ່ າ ລກັຂະນາຕ ັ ູ້ງ  ນບັຫາຕ  ວເພິິ່ ງ 

 ຕດັວິ່າ ພຣະບາດເຈ ູ້າ  ປີນີູ້ເພິິ່ ງແມວ ແທູ້ດາຍ   

 ຕ ັ ູ້ງວິ່າ ເຄາະຮູ້າຍແທູ້  ຕ  ວເພິິ່ ງຢ ິ່ໃນແຈ ພຣະເອີຍ 

 ດທໍີິ່ ປະຫດັເສ າໜ ນ  ກບໍໍິ່ຄວນພໍຮູ້າຍ 

 ໃຫູ້ຄິ່ອຍ  ທາໍພຽນແກູ້  ບ ຊາທງັສືບຊາຕານ ັ ູ້ນ 
  

ຕອນຊຽງໝູ້ຽງສານກວຍ ຜ ູ້ແຕິ່ງຢາກທູ້ວງວິ່າ ເຊືູ້ອພຣະຍາມສີດິຫລິູ້ນເສັູ້ນສາຍ  

ຍງັວິ່າ  ເປັນນູ້ອງແທູ້  ສງັອອກສ  ງຄາມ ດ ັິ່ງນີູ້ 

ບໍິ່ ໃຊິ່ ແນວນາມໝາ  ຊບິອກໄປຕາຍແທູ້ 

 .... 

 ຊືິ່ວິ່າ ທມັມະດາໄດູ້  ເປັນກະນດິຖານູ້ອງພຣະຣາດ 

 ສານກວຍໃຫຍິ່ ພໍແປດອ ູ້ມ ປານນີູ້ກຈໍ ິ່ງສ  ມ ແທູ້ດາຍ 

 ເຮ ານີູ້ ທໍິ່ ວິ່າເປັນນາມມະກອນເຊືູ້ອ ພຣະຍາເມອືງຍ  ດໃຫຍິ່ ຈງິດາຍ 

 ກຈໍ ິ່ງໄດູ້ ສານກວຍພໍແປດອ ູ້ມ ເອ າຫູ້າງໃສິ່ຜຍາ ທິ່ານເອີຍ  
 

 

 

 

 

 



 

ຜິວິ່າ ເຮ າຫາກເປັນຄ  ນນູ້ອຍ ຊາວເມອືງຊາດຕ ໍິ່າ 

ຜຍາບໍິ່ດດີີູ້ດີູ້  ກກໍວຍນູ້ອຍດ ັິ່ງຊ ິ່ຄ  ນ ນ ັ ູ້ນແລູ້ວ 

 ອນັນີູ້ ເຮ າຫາກເຮັດຕາມເຊືູ້ອ ນາມມະກອນຜ ູ້ໃຫຍິ່ ເຈ ູ້າເອີຍ 
 

ຜ ູ້ແຕິ່ງ ເປີດເຜີຍເລືິ່ ອງການໃຊູ້ສນິຈ ູ້າງຕໍິ່ ຄອບຄ  ວພຣະຍາ 

ອນັນີູ້ ພໍແຕິ່ເປັນສິນຈູ້າງ  ຂໍດອມທານໂທດ 

ຄນັວິ່າ  ນູ້ອງພຣະເຈ ູ້າບໍິ່ລູ້ຽງ ຝງຸຂູ້າສິ່ວນຕາຍ ແທູ້ແລູ້ວ  
 

ຜ ູ້ແຕິ່ງສາມາດຢອກລໍູ້ເຖງິຂ ັູ້ນສູ້າງໃຫູ້ ຊຽງໝູ້ຽງປິິ່ ນກ  ູ້ນລດັທາງພຣະຍາ 
 

ເລີຍເລ ິ່ າ  ປິິ່ ນກ  ູ້ນຂ ູ້ນ  ເມອືຟູ້າເງກີເງຍີ 
.... 

ຕ ັ ູ້ງຫາກ ກດຸຈດຸກ  ູ້ນ  ປານດິ່າງດາໍແດງ ກມໍ ີ

ອນັວິ່າ ຫາໍມນັປີູ້ນ  ເມອືເທິງຕາບຊາບ 

ອນັວິ່າ ໂຄຍແບູ້ນປີູ້ນ  ເມອືຟູ້າໂງກໂງ 
 

ວຈິານສາວສນ  ມ ຊ ິ່ ງຖວືິ່າເປັນຕ  ວແທນຂອງພວກແຫິ່ແຫນແລິ່ນນາໍຫລງັພຣະຍາ 

ສາວສນ  ມປະຕິບດັຕາມຄາໍສ ັິ່ງພຣະຍາ ພາກນັໄປຂີູ້ໃສິ່ເຮອືນຊຽງໝູ້ຽງເລີຍຖກືຕີ 
 

ລາງຄ  ນ ປ ບຕາຍຢູ້ານ  ໂຕນເຮອືນສິູ້ນຂວີິ່  ກມໍ ີ

 ທງັເລ ິ່ າ ປະເຕ ິ່ ານູ້ອຍ  ດ ຮູ້າຍອາດແກິ່ຕາ ເຈ ູ້າເອີຍ 
 

ລາງພິ່ອງ ດນັກນັລ  ູ້ມ  ເນອືງນອງຂນີໄຂວິ່ ກມໍ ີ

ລາງພິ່ອງ ໂຕນຈາກຢູ້າວ  ເຊລ  ູ້ມຄາບຂີູ້ດນິ 

ລາງພິ່ອງ ຕີນຕາໍຕູ້ອງ  ຕໍຫີນເລືອດອອກ ກມໍ ີ

ລາງພິ່ອງ ປ ບປິ່ວງຟູ້າວ  ຊ ນໄມູ້ໜູ້າຜາກໂນ 
 

ສາວສນ  ມພາກນັໄປຂໍແມ ິ່ຜຍານາໍຊຽງໝູ້ຽງຖກືແມ ິ່ຜຍາໄລິ່ຕອດ 
 

ລາງພິ່ອງ ກະໂຍງກະແຍງເຕັູ້ນ ລາງຄ  ນກິູ້ງເກອືກ ກມໍ ີ

ລາງພິ່ອງ ປ ບປິ່ວງຟູ້າວ  ໂຕນຢູ້າວແລິ່ນເປືອງ 
 

ລາງພິ່ອງ ຊ  ນຝາມູ້າງ  ໂຕນເຮອືນທາງອືິ່ນ ກມໍ ີ

ລາງຜິ່ອງ ລືມໂຕິ່ງສິູ້ນ  ຫລ ງຮືູ້ສະຫງາກຫງາຍ 
 ....   

 

 

 

 



 

ລາງພິ່ອງ ປະສະໄບຜູ້າ  ຜືນແພງປ ບແລິ່ນ ໄປແລູ້ວ 

ລາງພິ່ອງ ສິູ້ນຂວີິ່ແລູ້ວ  ໂຕນເຕັູ້ນແລິ່ນແຕິ່ໂຕ   
 

 .... 

ລາງພິ່ອງ ມວຍຜ ມເກ ູ້າ  ຫລດຸລ  ງກ  ູ້ວກິິ່ນ ກມໍ ີ

 ປ ກເກອືກກ  ູ້ວ  ເປັນຮູ້າຍເກອືກດນິ 

ລາງພິ່ອງ ອອງເຕ ິ່ າປີິູ້ນ  ເມອືເທິງຕາກແດດ ກມໍ ີ
 

4. ຜຍາຢ ິ່ໃນນທິານຊຽງໝູ້ຽງ 
 

ເຖງິວິ່ານທິານຊຽງໝູ້ຽງເປັນເລືິ່ ອງທີິ່ ແຕິ່ງຂ ູ້ນຕາໍນວິຈິານສງັຄ  ມ ແຕິ່ກມໍພີາສດິ 

ຈາໍນວນນ ິ່ງ ເພືິ່ ອສອນຄ  ນໃນສງັຄ  ມໃຫູ້ໄດູ້ນາໍມາຄ ດຕ ກຕອງ. 
 

ຄນັວິ່າ ຜິດພໍຂູ້າ   ຂໍພອນໃຫູ້ເຈ ູ້າປິ່ອຍ 

 ຄນັຫາກ ຜິດແຕິ່ນູ້ອຍ  ຂໍເຈ ູ້າຢິ່າໄດູ້ຊາ ພໍິ່ ເນ ີ
.... 

ຄນັວິ່າ ເສັຽສດັຈະນີູ້  ຕ  ວຕາຍດກີວິ່າ ຈງິແລູ້ວ 
.... 

ເງນິບໍິ່ມ ີພໍສູ້ຽວ           ໝາຍເອ າລ ກສາວເພິິ່ ນ ປະໂທເດ 

 ເຂ ູ້າບໍິ່ ມ ີຢ ິ່ເລ ູ້າ   ຊຂິນັລູ້ຽງແມິ່ເມຽັ 

 ເກອືບໍິ່ມ ີພໍຊູ້າ   ຊໝິາຍຕາໍປາແດກ 
.... 

ຢາກຈ ິ່ງກນິນີູ້   ກເໍປັນຢາອນັນ ິ່ງ  

 ຄນັວິ່າ ບໍິ່ຢາກແທູ້  ກນືເຂ ູ້າກບໍໍິ່ລ  ງ 
.... 

ຊາດທີິ່  ກດຸໂຕນີູ້   ບໍິ່ ມຜີ  ວມນັຊໄິຂິ່ ເປັນລື 

ຄນັວິ່າ ໄກິ່ຜ ູ້ຫາກບໍິ່ມາໄລິ່ດູ້ວຍ ຊມິເີຊືູ້ອສືບມາ ນ ັ ູ້ນລື 
.... 

ເຮ າວິ່າ ເຮ າຂນາດແທູ້  ເຂ າພດັກູ້າລືິ່ ນເຮ າ ແທູ້ນໍ  
.... 

ອນັວິ່າ ໃຫູ້ມນັສ  ມກະບວນໜູ້າ ເອ າຫີນໜາແຍງຕາງແວິ່ນ 
.... 

ຊາດທີິ່  ຄ  ນກນິເຂ ູ້າ  ສເມກີນັບໍິ່ມຢີິ່ອນ ໃຜແລູ້ວ 
.... 

 

 
 



 

ເໝືອນດ ັິ່ງ ເມດັງາຕ ັ ູ້ງ  ປາຍເຫລັກຈານຈບັຢ ິ່ ນ ັ ູ້ນແລູ້ວ 

 ຄນັວິ່າ ລ  ມພດັຍ ູ້   ປີວເປືູ້ອງຫລ  ິ່ນເສັຽ ດອກນາ 
.... 

ຊາດທີິ່   ເກດີມາໃນກ  ງພືູ້ນ  ທໍຣະນເີໜືອແຜິ່ນ ດນິນີູ້ 

 ໃຜບໍິ່ ມສີລາດຮ ູ້  ປນັຍາລ ໍູ້າລືິ່ ນກນັ ດອກນາ  
.... 

ຜິວິ່າ ຍງັບໍິ່ມເີມຽັຊູ້ອນ  ຢາກຂໍຊ  ມຈກັສນິ່ອຍ ດ ເດ 

 ຕາງໃຫູ້ ໄດູ້ສືບເຊືູ້ອ  ແນວເຈ ູ້າຕິ່າງເມອືງ ອຸິ່ນເອີຍ 
.... 

ອນັນ ິ່ງ ເໝືອນດ ັິ່ງນາຍພານເນືູ້ອ ສແວງຍິງສບັພະສິິ່ ງ ຈງິແລູ້ວ 

 ຕ ັ ູ້ງວິ່າ ປືນຍດັໄວູ້  ເຕັມແຫລູ້ງກຈໍ ິ່ງໄປ ເຈ ູ້າເອີຍ 
.... 

ໂອນໍ  ຄ ດວິ່າສຽມດວງກູ້າ ຕານຄີ  ມບາດ ອວນເອີຍ 

 ຄ ດວິ່າ ຄ  ມເຂັິ່ນກູ້າ  ປະສ  ງຫູ້າງແບກມາ ແທູ້ດາຍ  
.... 

ທໍິ່ ວິ່າ ສຽມເຫລັກອູ້າຍ    ເມອືງຕານຫີາກຊຸບອິ່ອນ ອີິ່ ພີິ່ ແລູ້ວ 

 ເຫລັກກຫໍາກ ກູ້າບໍິ່ແພູ້ແຫລູ້ວ  ພະອວນອູ້າຍຊິ່າງບໍິ່ ເຄີຍ ນູ້ອງເອີຍ 
.... 

ສາຍແລວ ລ  ມເປ ິ່ າເປືູ້ອງ  ປານແຮູ້ງເວີິ່ນບ  ນ 
.... 

ອນັນີູ້  ທຽບດ ັິ່ງເອ າຫີນກູ້ອນ ແຂວນຄໍເປັນປິ່ອມ ທອຍນ ັ ູ້ນ 

ຍາມເມືິ່ອ ຖິູ້ມໃສິ່ນ ໍ ູ້າ  ຈ  ມປິູ້ງກບໍໍິ່ ເຫັນ ເຈ ູ້າເອີຍ 
.... 

ຄືດ ັິ່ງ ປນຸເປັນບູ້າ  ແລງງິ່າຍປະເປ ິ່ າ 

ແມິ່ນບໍິ່ກນິ ເຂ ູ້ານ ໍ ູ້າ  ເຫັນໜູ້າກອີໍິ່ມເລີງ ເຈ ູ້າເອີຍ  
.... 

ຊາດທີິ່  ປາໃນນ ໍ ູ້າ  ລອຍລາໍເຕັູ້ນດດີ 

ອາດຈກັ ຫວດິວິ່າງຮູ້າຍ  ແຫກວູ້າງວິ່ານກວາມ ແທູ້ດາຍ 
.... 

ຢູ້ານແຕິ່  ເປັນດ ັິ່ງປາຢ ິ່ນ ໍ ູ້າ  ລະອາຍໜູ້າແມິ່ມອງ ບໍິ່ຮ ູ້ 
.... 

ອນັວິ່າ ຝ ງແມງວນັຂຽວຕອມ ຂີູ້ໄຂິ່ຂາງຊເິຕັມແຂູ້ວ 

  

 
 

 



 
 

5. ນທິານບໍິ່ມຈີດຸສິູ້ນສດຸ 
 

ນທິານຊຽງໝູ້ຽງບໍິ່ ມບີິ່ອນສິູ້ນສດຸ ເນືິ່ອງຈາກວິ່າຜ ູ້ແຕິ່ງລ  ງທູ້າຍໄວູ້ແນວນີູ້: 
   

ບດັນີູ້ ຢດຸຕິສູ້ຽງ     ນທິານຫາຍເສັຽກິ່ອນ ເຈ ູ້າເອີຍ 

ພືູ້ນຊຽງໝູ້ຽງ ກຫໍາກຍງັບໍິ່ແພູ້     ອວນຂູ້ອຍຊອກບໍິ່ ເຫັນ 
 

ຄນັວິ່າ ໃຜຜ ູ້ຍງັຫາໄດູ້     ຈ  ິ່ງເອ າໄຟເຍືອງຕໍິ່  ກນັຖູ້ອນ 

ຕາງໃຫູ້ ໄດູ້ສ ັິ່ງສອນລ ກເຕ ູ້າ   ຫລານຫລູ້ອນໝ ິ່ເຫລັນ ເຈ ູ້າເອີຍ 
 

  ໃນຊວີດິຈງິແລູ້ວ ຍງັມນີທິານຊຽງໝູ້ຽງອກີຫລາຍຕອນ ເພາະວິ່າເຄຍີ  

ໄດູ້ຍນິຜ ູ້ເຖ ູ້າຜ ູ້ແກິ່ແຖວລູ້ອງງືິ່ມເລ ິ່ າຊ ິ່ຟງັ, ແຕິ່ຕອນເພິິ່ ນພິມສະບບັ ປີ 1968  

ນີູ້ ທາງກ  ມວນັນະຄະດບໍີິ່ ໄດູ້ເກບັກາໍມາພິມໃສິ່.  

 ເຄຍີໄດູ້ຍນິຄວາມຊິ່າເວ ູ້າຂອງຊາວບູ້ານຈາໍນວນນ ິ່ງວິ່າ ພາຍຫລງັທີິ່ ພວກ 

ຕິ່າງດູ້າວໄດູ້ຈ ດເຜ ິ່ ານະຄອນຫລວງວຽງຈນັແລູ້ວເຂ າໄດູ້ເອ າຫ  ວຊຽງໝູ້ຽງໄປນາໍ. 

ຈ ິ່ງພາໃຫູ້ຕ ັູ້ງຄາໍຖາມຂ ູ້ນວິ່າ: ຈະໄດູ້ຫ  ວຊຽງໝູ້ຽງມາແຕິ່ໃສິ່? ຫລືວິ່າຈບັເອ າໂຕ 

ຊຽງໝູ້ຽງໜີໄປພູ້ອມ? ຫລືວິ່າ ເວ ູ້າເພືິ່ ອໃຫູ້ຕີຄວາມໝາຍເປັນແນວໃດແນວນ ິ່ງ? 

ຂູ້າພະເຈ ູ້າເຂ ູ້າໃຈວິ່າ ການເວ ູ້າແນວນີູ້ ເປັນພຽງເພືິ່ ອຢາກສືິ່ ແນວອືິ່ ນຕິ່າງຫາກ 

ເນືິ່ອງຈາກຂູ້າພະເຈ ູ້າມໂີອກາດໄດູ້ພ  ບພໍູ້ກບັທິ່ານຜ ູ້ອະວໂຸສ ເພິິ່ ນເລ ິ່ າຊ ິ່ຟງັວິ່າ 

ພາຍຫລງັທີິ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັຖກືເຜ າຜານແລູ້ວ ຊາວນະຄອນຫລວງ 

ຈາໍນວນນ ິ່ງກແໍຕກສລຜຸພຸິ່າຍກນັ ອອກໄປຢ ິ່ຕາມຊ  ນນະບ  ດ ສິ່ວນນ ິ່ງກໜີໍໄປ 

ລີູ້ຢ ິ່ແຖບຕີນພ ເຂ າຄວາຍ, ແມ ິ່ນກະທງັເຊືູ້ອສາຍຂອງເຈ ູ້າອະນວຸ  ງບາງຄ  ນກ ໍ

ຕູ້ອງປອມຕ  ວປ ນຢ ິ່ນາໍຊາວບູ້ານ. ເມ ືິ່ອບໍິ່ ກ ູ້າສະແດງຄວາມຮ ູ້ຄວາມຫລກັອອກ 

ເຮັດຕ  ນເອງຄວືິ່າເປັນຄ  ນໂງ ິ່ເຊີູ້ຊູ້າ ຍູ້ອນສະພາບເປັນແນວນີູ້ຈ ິ່ງຄູ້າຍຄຄືວາມ 

ເວ ູ້າວິ່າ ຫ  ວຊຽງໝູ້ຽງບໍິ່ ມ ີແລະຖກືຊາວຕິ່າງດູ້າວເອ າໄປແລູ້ວ.  

     ມປີະເດັນນ ິ່ງໃນນທິານ ທີິ່ ຄ  ນຍກຸພວກເຮ າຄວນຕ ັູ້ງບນັຫາຂ ູ້ນວິ່າ: 

ເປັນຫຍງັຜ ູ້ແຕິ່ງຈ ິ່ງເວ ູ້າເຖງິນະຄອນປດັຕານ ີຊ ິ່ ງຢ ິ່ກາຍສຍາມລ  ງໄປທາງໃຕູ້? 

ແລູ້ວຍ  ກຂ ູ້ນມາເປັນຄ ິ່ແຂິ່ງທາງກາໍລງັກາຍ (ເອ າຫ  ວລູ້ານຊ  ນກນັ) ແລະທາງ 

ມນັສມອງ (ເອ າພະສ  ງມາຖາມໂຈດກນັ)? ໃນຍກຸນ ັູ້ນຍງັມຄີວາມຂດັຂູ້ອງໃຈ 

ກນັລະຫວິ່າງນະຄອນຂອງລາວແລະຂອງສຍາມບໍ? ຄ  ງຕູ້ອງຟືູ້ນປວດັສາດ 

ສະບບັທີິ່ ບໍິ່ ເຂ ູ້າຂູ້າງຝິ່າຍໃດຝິ່າຍນ ິ່ງມາຮຽນເພືິ່ ອຕອບໂຈດ!     

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ສາຣະບານ 
 
 

 >> ນາໍສເນນີະຄອນທະວາຣາວະດ ີ   ໜູ້າ   1 

>> ປິ່າວຫາຜ ູ້ເກດີໃນມືູ້ດຽວກນັມາລູ້ຽງຄ ິ່ລ ກພຣະຍາ  4 

 >> ສທີະນ  ນໄຊເບິິ່ ງນູ້ອງຮກັ       5 

>> ສທີະນ  ນໄຊແລິ່ນນາໍຫລງັມ ູ້າ    8 

>> ສ  ິ່ງສທີະນ  ນໄຊຄນືໃຫູ້ພຣະຍາ    11 

>> ພໍິ່ ພຣະຍາມອບເມອືງໃຫູ້ລ ກຊາຍຂ ູ້ນຄອງ  13 

>> ຄາໍສ ັິ່ງສອນຂອງພຣະຍາກິ່ອນຈະເສັຽຊວີດິ  14 

 >> ຄຣ ບາຊວນເນນສທີະນ  ນໄຊໄປສ ດຢ ິ່ປິ່າຊູ້າ  16 

>> ຈ  ວສທີະນ  ນໄຊຖາມສໍູ້ຄ ບາ    18 

>> ສທີະນ  ນໄຊພະນນັກບັໄທຄງັໝູ້ຽງ   20 

 >> ພຣະຍາໃຫູ້ສກິແລູ້ວໄດູ້ຊືິ່ ເປັນຊຽງໝູ້ຽງ   25 

>> ຊຽງໝູ້ຽງເລືອກເມຽັ-ເລືອກໄດູ້ສາວສເນຫາ  27 

>> ຢາກນິເຂ ູ້າແຊບຂອງຊຽງໝູ້ຽງ    29 

>> ຊຽງໝູ້ຽງຕາໍນຊິູ້າງພຣະຍາ    31 

>> ຊຽງໝູ້ຽງນາໍພາສາວສນ  ມໄປໄຫູ້ນາໍຄ  ນຕາຍ  32 

>> ຊຽງໝູ້ຽງຄູ້ຽວໝາກນາໍພຣະຍາ    37 

>> ຊຽງໝູ້ຽງຊອກຄ  ນປາກງ ິ່າມ    38 

>> ພຣະຍາຫລອກຊຽງໝູ້ຽງກນິແກງແຮູ້ງ   40 

 >> ຊຽງໝູ້ຽງຫລອກພຣະຍາເລັຽກນິຂີູ້ແຮູ້ງ   43 

>> ສາວສນ  ມໄປຂີູ້ໃສິ່ເຮອືນຊຽງໝູ້ຽງ   44 

>> ພາກນັໄປຫລິູ້ນບກັໄກິ່ອອກໄຂິ່    47 

>> ຊຽງໝູ້ຽງຊອກຫາຊືູ້ສິູ້ນແຕູ້ມ    50 

>> ຊຽງໝູ້ຽງຕດັຕ  ູ້ນໝາກໄມ ູ້ຢ ິ່ວດັ    52 

>> ແຂິ່ງຂນັຫ  ວລູ້ານຊ  ນກນັກບັເມອືງປດັຕານ ີ  62 

>> ຊຽງຍານຫລ  ງກ  ນຊຽງໝູ້ຽງ    77 

>> ຊຽງໝູ້ຽງທາໍນາຍອາການເຈັບຂອງພຣະຍາ  81 

 

 



 
 
 

>> ພຣະຍາເມອືງປດັຕານຜິີປອງແກູ້ແຄູ້ນ   84 

>> ແຫິ່ກອງບວດຊຽງໝູ້ຽງ    96 

>> ຊຽງໝູ້ຽງໄດູ້ຊືິ່ ວ ິ່າ ຄຣ ໄຊຍະສດິຕະກະຄາໍພີລງັ  98 

>> ຣາຊະຄຣ ຄາໍພີລງັຖາມສາມມະນະເມອືງຕານ ີ  101 

>> ຊາວສະເພ າປດັຕານອີາໍລາເມອື   105 

>> ນະຄອນປນັຈາຍ  ກທບັມາທະວາຣາວະດ ີ  108 

>> ຊຽງໝູ້ຽງສານກວຍ     113 

>> ຊຽງໝູ້ຽງໄປກິ່ອນໄກິ່     125 

>> ຊຽງໝູ້ຽງໄປເກບັໝາກເຜັດ    128 

>> ຊຽງໝູ້ຽງແບິ່ງປນັແມ ິ່ຜຍາ    131 

>> ຊຽງໝູ້ຽງເປີດກ  ູ້ນລດັທາງພຣະຍາ   144 

>> ຊຽງເຂ ູ້າເຝ ູ້າພຣະຍາຫລງັແຜິ່ນດນິປີູ້ນ   146 

>> ຊຽງໝູ້ຽງນ ັິ່ງໄມ ູ້ພາຍເຮອື    148 

   ຜ  ນງານທີິ່ ພິມອອກແລູ້ວ    156 

   ຮ ູ້ຈກັກບັ ໄຊສວຸນັ ແພງພ ງ    157 

 

 ເອກະສານຊິ່ອຍໃນການຮຽບຮຽງ 
 

ໜງັສຊືຽງໝູ້ຽງ ຂອງ ກ  ມວນັນະຄະດ ີສະບບັວນັທີ 1 ມນີາ 1968 

ວຈັນານກຸ  ມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສລິາ ວຣິະວ  ງສ ໌ຄ.ສ. 2006 

ພ  ຈນານກຸຣ  ມລາວ ໂດຍ ສບິຸນ ພຣະໂກໄຊຍ ໌ຄ.ສ. 1988  
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ເຄືິ່ ອງໝາຍສະເພາະໃນປ ູ້ມຫ  ວນີູ້ 
 

 >>  ເຄືິ່ ອງໝາຍເລີິ່ ມຕ  ູ້ນຕອນໃໝິ່  

ປລ ຄາໍສບັລາວມເີຄ ູ້າມາຈາກປາລີ 

ສສ ຄາໍສບັລາວມເີຄ ູ້າມາຈາກສນັສະກຣດິ 

ລກ ຄາໍສບັລາວເກ ິ່ າທີິ່ ບໍິ່ ນຍິ  ມໃຊູ້ແລູ້ວ 
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     oymko-P’\hP’ 
 

          ຮຽບຮຽງໂດຍ 

 

    ໄຊສວຸນັ ແພງພງົ 

 

ບດັນ ີ້... 

ຍງັມ    ເມອືງໃຫຍກ່ວີ້າງ  ຮຽກຊື່ທະວາຣາວະດ  

 ໃນນະຄອນຄນົ  ຂາ່ວຂານເຂົາຍີ້ອງ 

ຕາມແຕ ່ກາໍລງັໄດີ້  ສາມແສນແປດໝື່ ນ 

ອນັວາ່ ຊີ້າງແລະມ ີ້າ  ເຫລືອລ ົີ້ນອະເນກນອງ 
 

  ງວົຄວາຍພີ້ອມ  ໝໝູາເປັດໄກ ່ກມໍ   

 ອນັວາ່ ໝາກແລະພີ້າວ  ລຽນຕ ົີ້ນໄຂວຂ່ ນ 
 

 ອນັວາ່ ພິດຊະຝງຸໝາກໄມ ີ້ ມ ີ້ມວ່ງຄນັທະຣດົ ກມໍ   

 ມ ທງັ ຜຜູາງສກຸ  ເວ ່ ນາວແກມກີ້ຽງ 

 ມ ທງັ ເຟືອງໄຟຄໍີ້  ກທຸະລ ອີ້ອຍແອບ 

  ລຽນລຽບຖີ້ານ  ແຖວຮ ົີ້ວເຮື່ອສວນ  
 

 ຖດັນ ັີ້ນ ມ ແມນ່ ໍ ີ້າ   ໄຫລຜາ່ນພາຣາ 

 ຍທຸາ່ງ ທວຍສະເພົາເຂົາ  ຊູເ່ມອືງມາຄີ້າ 

 ມ ທງັ ກາໍແພງຕ ັີ້ງ  ປກັຕຂູງົຄງຸເມກ 

  ຫໍຮບົຕ ັີ້ງ   ລະວງັໄວີ້ຊູພ່າຍ 
 

ມ ທງັ ວດັໃຫຍຕ່ ັີ້ງ  ພະທາດກໍ່ ໍ່ ເຈດ  

 ສໄວສງູສດຸ  ເຮື່ອຄາໍແກມແກີ້ວ 

ຕ ັີ້ງຫາກ ຮງົຮງົເຫລືີ້ອມ  ເຈດ ຫລາຍຍອດ 

 ສນກຸຍິ່ ງລ ໍີ້າ  ນະຄອນຟີ້າດ ັງ່ດຽວ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ພິດຊະ, ພຶດຊະ (ປລ ພ ຊະ, ພືຊະ) = ຕ ົີ້ນໄມ ີ້ເກ ດຢູຕ່າມດນິ, ແນວພນັ / ຄນັທະຣດົ = 

 ໝາກໄມ ີ້ຊຶ່ ງກນິໄດີ້ແນວນຶ່ ງ (ຄນັທະ ປລ = ກິ່ນຫອມ) / ກທຸະລ  = ໝາກກີ້ວຍ /  

 ພາຣາ (ປລ ພາຣາ) = ເມອືງ / ທວຍສະເພົາ = ພວກຄີ້າທາງສະເພົາ 
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   ອນັວາ່ ເມອືງຫລວງກວີ້າງ ພນັວາເປັນຂນາດ 

 ຍທຸາ່ງ ສງັຄະເຈົີ້າ  ປະສງົສີ້າງສດູຮຽນ 

 ອນັວາ່ ຫໍຄາໍຕ ັີ້ງ   ກາງເມອືງດອູາດ 

  ໂຮງທາ່ນທີ້າວ  ພນັຫີ້ອງໝື່ ນເສົາ 
 

  ຍອດຊ່ໍຟີ້າ  ຊີ້ອງຊ່ໍຫລາຍຖນັ 

  ລາຍເຄອືສບັ  ຊູພ່າຍປະດບັລີ້ວນ 

 ອນັວາ່ ບວົນາງລ ົີ້ນ  ນກັສນມົຫລາຍໝື່ ນ 

  ນາງໜຸມ່ເໜົີ້ າ  ເທວ ແກີ້ວສ ່ ພນັ 
   

    ເຂົາກ ໍ ທຽມແທບທີ້າວ  ຕນົໃຫຍພ່ຣະຍາເມອືງ 

 ບ່ໍໄດີ້ ໄຄຄາຄະ  ຈາກພຣະອງົພໍມ ືີ້ 

 ຍທູາ່ງ ບວົຣະບດັທີ້າວ  ບ່ໍເຄອືງສງັສກັສິ່ ງ 

 ສຽງເສບ ພຣະແກນ່ໄທີ້  ນນັພືີ້ນຮອດພມົ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

 ເຈົີ້າກ ໍ ບ່ໍຢອ່ນຢີ້ານ  ເມອືງອື່ ນມາປະຈນົ ແທີ້ດາຍ 

 ຍທູາ່ງ ຊມົສນິທານ  ແຕງ່ບນຸປະສງົສີ້າງ 

 ຄນັວາ່ ເຫິງນານໄດີ້  ຫລາຍປ ຂີ້າມລວ່ງ ໄປນ ັີ້ນ 

 ອນັວາ່ ນາງເອກເຄົີ້າ  ເທວ ເຫງົີ້າລວດມານ 
 

 ນາງກ ໍ ທງົຄບັໄດີ້  ສບິເອັດເດອືນປະສດູອອກ 

 ອນັວາ່ ໂສມຮບູນີ້ອຍ  ງາມລ ົີ້ນແມນ່ຜູີ້ຊາຍ 

 ເຂົາຈຶ່ງ  ຫານາມນີ້ອຍ  ກມຸມານບດຸຕະຣາດ 

  ຕາມເຜ່ົາເຊືີ້ອ  ວງົສາຊ ັີ້ນເພິ່ ງແນວ 
 

 ເພື່ ອວາ່ ເຈົີ້າຫາກທດົສຣາດແທີ້ ທງົແທນ່ສເວ ຍເມອືງ 

 ບ່ໍໄດີ້ ມ ໃຈບຽນ  ບຽດໃຜຂນືຂໍີ້ 

 ພ່ໍກ ໍ ຈຶ່ງໃຫີ້ທນັມາພີ້ອມ ຫຮູາທກຸໝູ ່

 ເຂົາກ ໍ ປບົແລນ່ຟີ້າວ  ໂດຍເຈົີ້າຮ ບມາ  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ໄຄຄາ = ຈາກໄປ / ບວົຣະບດັ, ບວົລະບດັ = ເອົາໃຈໃສດ່ແູລ / ປະສງົ (ສສ ປຣສຸງັຄ)  

 = ຄວາມໝາຍມາດ, ການຢາກໄດີ້ / ທງົຄບັ (ປລ ຄພັພ) = ຖພືາ, ມ  ລກູ /  

 ທດົສະຣາດ = ຄອງເມອືງດີ້ວຍທມັ 10 ປະການ (ທດົ ທສົ = 10) 
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 ເຂົາຈຶ່ງ ຍໍມໄືຫວີ້   ພຣະຍາເມອືງກ ົີ້ມຂາບ 

ເຂົາກ ໍ ປງົຮາ່ງໃຫີ້  ໝໍຮູີ້ຊູອ່ນັ 

 ບດັນ ີ້ ສຈູ ົງ່ເອົາກນັຕ ັີ້ງ  ດຊູາຕາບດຸຕະຣາດ ເຮົາຖີ້ອນ 

 ຕາມແຕ ່ຄຣສູ ັ່ງໃຫີ້  ຮຽນຮູີ້ຮ ບທວາຍ ທາ່ນເຮ ຍ 

 

 ອນັວາ່ ກມຸມານນີ້ອຍ  ກພູຣະອງົອນັເກ ດ ມານ ີ້ 

 ຍງັຈກັ ໄດີ້ສບືສີ້າງ  ເມອືງບີ້ານແຫງ່ເຮົາ ບໍນ ັີ້ນ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກເໍອົາກນັພີ້ອມ ດເູກນນກັຂດັຕະຣກື 

  ຕາມເສດເຄົີ້າ  ຄຣຊູ ີ້ສ ັ່ງສອນ 

ໝໍກ ໍ ບາຍສໍຕີ້ອງ  ກະດານຫ ນຂຽນຂ ດ 

 ລຽນເລກໄວີ້  ເຕັມແປີ້ນຊູພ່າຍ 
 

 ຄນັວາ່ ໝດົຊຸມແລີ້ວ  ອອກໃໝເ່ກນແຖມ 

 ແລີ້ວຈຶ່ງ ເລັງດດູວງ  ເບ່ິງໄປຕາມພືີ້ນ 

  ໃນກງົແກີ້ວ  ປ ເດອືນໝດົຊູບ່ອ່ນ 

 ແລີ້ວຈຶ່ງ ອອກປາກຕີ້ານ  ທນູໄຫວີ້ແຫງ່ພຣະຍາ 
 

    ຜິຈກັ ຕາມກງົແກີ້ວ  ຍກູະເສ ມສນກຸຍິ່ ງ ຈງິແລີ້ວ 

 ທ່ໍວາ່ ລີ້ຽງຍາກແທີ້  ເຫລືອລ ົີ້ນລ່ືນປະມານ 

 ຜິຈກັ ຕາມອດຸທງັຕ ັີ້ງ  ປ ສບິສອງພະຍາດບຽດ  

 ຍງັຈກັ ເສັຽໝື່ ນເບັີ້ຽ  ເງນິຄາໍແທີ້ຈິ່ງຫາຍ 
 

 ຄນັວາ່  ກາຍໄປໜີ້າ  ພາຍລນຸຈກັມ  ໂຊກ 

 ເພິງທ ່  ຫາອອ່ນນີ້ອຍ  ມາລີ້ຽງພ ໍາ່ກນັ ຊອບດາຍ 

 ຜິຈກັ ຕາມກງົຊາຕາຕ ັີ້ງ  ຫານຄນູໄວີ້ເສດສ ່ 

 ປ ສບິສ ່ ຈຶ່ງໄດີ້   ສເວ ຍສີ້າງສບືເມອືງ ວາ່ນາ 
 

 ຍງັຈກັ ດ ເມອືໜີ້າ  ຍກູະເສ ມສນກຸມາກ 

 ເຈົີ້າຈກັ ໄດີ້ສບືສີ້າງ  ເມອືງບີ້ານຊຸມ່ເຢັນ ດອກແລີ້ວ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ກມຸມານ (ປລ ກມຸາຣ) = ເດັກນີ້ອຍຜູີ້ຊາຍ / ນກັຂດັຕະຣກື = ດາວຣກື ດາວເລ ກ 

 ມ   27 ໝູ ່/ ໂຊກ (ປລ ໂຊຄ) = ລາບ, ການໄດີ້ດ  / ຊາຕາ (ປລ ຊາຕະ) = ເກ ດແລີ້ວ 
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 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຣາຊາທີ້າວ  ພຣະຍາຫລວງຕນົພ່ໍ 

 ເຈົີ້າກ ໍ ຟງັພາກຂໍີ້  ໝໍເວົີ້າກາບທນູ 
    

   >> ພຣະຈຶ່ງ ໃຫີ້ປ່າວຄີ້ອງ  ຫາທົ່ວທງັເມອືງ 

 ໃຜຜູີ້ ມ ບດຸຕາ   ປະສດູໃນວນັນ ີ້ 

  ຣາຊາໃຫີ້  ຕມູາຂໍເປັນລກູ ດອມແລີ້ວ 

 ໃຜຜູີ້ ເກ ດແມນ່ແມ ີ້ງ  ວນັນ ີ້ຈຶ່ງເອົາ ວາ່ດາຍ 
 

 ເພື່ ອຈກັ ເອົາພ ໍາ່ລີ້ຽງ  ເຈົີ້າອອ່ນບດຸຕາ 

 ຫລອນວາ່ ບນຸບາຫລາຍ  ຈອ່ງຈງູກນັຂຶີ້ນ ບ່ໍຮູີ້ 

 ຫລອນວາ່ ບນຸມ  ໄດີ້  ທງົເມອືງສເວ ຍຣາດ 

 ຈກັໄດີ້ ຕູີ້ມໄພຟ່ີ້າ  ເມອືງບີ້ານໃຫີ້ຊຸມ່ເຢັນ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຍງັມ  ກະກນູເຊືີ້ອ  ຊາວເມອືງຖີ້ານຕ ໍາ່ 

 ມນັກ ໍ ອອກລກູນີ້ອຍ  ວນັນ ັີ້ນແມນ່ຍາມ 

 ຊື່ ວາ່   ອດູທງັຣາຊາແທີ້  ວນັດ ອຕຸະມະໂຊກ 

 ເຂົາກ ໍ ວາງລກູນີ້ອຍ  ຖວາຍເຈົີ້າບ່ໍຂ ນ   
 

  ເອົາໃຫີ້ ເມອືພ ໍາ່ລີ້ຽງ  ນາມໜ່ໍອງົກະສດັ 

 ຫລອນວາ່ ບນຸບາມ   ໃຫຍສ່ງູສອນໜີ້າ 

 ຖດັນ ັີ້ນ ຝງຸຄນົໃຊີ້  ນາໍເມອືຖວາຍຣາດ 

  ພຣະບາດທີ້າວ  ເຫັນແລີ້ວຊື່ ນຊມົ 
 

 ກຈໍຶ່ງ ໄດີ້ລກູນີ້ອຍ  ນາມໜ່ໍສອງຊາຍ 

 ຮອບວາ່ ບນຸຂາຫລາຍ  ຊອ່ຍຊູຄນູຄ ໍີ້າ 

 ອນັວາ່ ຣາຊາທີ້າວ  ພຣະຍາຫລວງຊີ້ອຍຊື່ ນ 

 ເຈົີ້າກ ໍ ຮກັລກູນີ້ອຍ  ສອງທີ້າວເກິ່ງກນັ ແທີ້ແລີ້ວ  
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະກມໍ  ອາດໃຫີ້  ຫາແມນ່ມົນາງ 

  ສມົຄວນຄ ື  ພາກພຽນສອງທີ້າວ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ປ່າວຄີ້ອງ = ຕ ຄີ້ອງປະກາດຫາ / ບດຸຕາ (ປລ ປຕຸຕ) = ລກູຊາຍ (ປລ ປຕຸຕ  = 

 ລກູຍງິ) / ກະກນູ (ປລ ກະກລູ) = ສາຍເຊືີ້ອ, ໂຄດວງົ, ຕະກນູ /  

 ອຕຸະມະ (ປລ ອຕຸຕມ) = ອດຸມົ, ເລ ດ, ຍິ່ ງ     



-5- 

 
 

  ເງນິຄາໍແກີ້ວ  ປງົປະທານບ່ໍໄດີ້ຍາກ 

 ໃຫີ້ເຂົາ ລີ້ຽງອອ່ນນີ້ອຍ  ສອງເຈົີ້າໃຫີ້ໃຫຍສ່ງູ ນ ັີ້ນເນ  
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຍງັມ  ເສນານີ້ອຍ  ເປັນຂນຸກວານສບື 

 ເມຽັມນັ ອອກລກູນີ້ອຍ  ຜວົແກີ້ວປ່ິນປວົ 

 ເມຽັກ ໍ ມວົນອນແທີ້  ເຕັງເສັຽລກູອອ່ນ 

 ສອງຈຶ່ງ ເອົາທອ່ນທີ້າວ  ມາລີ້ຽງສບືນມົ 

   ກຫໍາກແມນ່ ສ ທະນນົໄຊນີ້ອຍ ຜຍາດ ນ ີ້ອງພຣະບາດ 

  ສອງແຈມ່ເຈົີ້າ  ພຽນລີ້ຽງໃຫຍມ່າ 
 

 ຍາມເມ ື່ອ ສງັຂານຂີ້າມ  ສາມປ ນ ີ້ອງເກ ດ ມານ ັີ້ນ 

  ບາບາ່ວທີ້າວ  ພໍໄວີ້ຢູເ່ຮອືນ 

 ຍາມເມ ື່ອ ສອງຂາເຂົີ້າ  ໄປມາຖາງໄຮ ່

 ຍງັແຕ ່ສອງອອ່ນນີ້ອຍ  ນາງທີ້າວເບ່ິງກນັ 
 

   >> ແມສ່ ັ່ງ ເຈົີ້າເບ່ິງນີ້ອງ  ຢາ່ທຽ່ວໄປໄກ ແມເ່ນ  

 ຍາມເມ ື່ອ ລງົເຮອືນໄປ  ສ ັ່ງຄວາມຜາຍຜີ້ຽງ 

 ເຈົີ້າຢາ່ ໜ ໄກນີ້ອງ  ຄອຍດດູ ມາກ 

  ຄອຍເບ່ິງນີ້ອງ  ນາງແກີ້ວຢາ່ໄລ ແມເ່ນ    
 

 ອນັວາ່ ນງົນາງນີ້ອຍ  ພໍຢືນຮຽນຍາ່ງ 

  ຄານທຽ່ວຫລິີ້ນ  ກາງບີ້ານຢູດ່ນິ 

 ກຫໍາກ ໝອງມວົເປືີ້ອນ  ເທົີ້າທ ົ່ວທງັຄ ງ 

  ທງັອາຈມົ  ເກອືກຂ ີ້ດນິມມຸເມົີ້າ   
   

ມນັກ ໍ ໄດີ້ແຕຈ່ ີ້ອງ  ນາໍເບ່ິງນາງໄປ 

 ຄານຕາມດນິ  ຮາ່ງຄ ງເປິະເປືີ້ອນ 

ແມນ່ວາ່ ອານງົນີ້ອງ  ໄປໃສມ ແຕເ່ບ່ິງ 

ແມນ່ຊ ິ ຂ ີ້ຮາດເປືີ້ອນ  ເຕັມກ ົີ້ນກຊໍາ່ງມນັ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ສ ທະນນົໄຊຖກືນາໍມາລີ້ຽງພ ໍາ່ (ຄູກ່ບັ) ກບັລກູພຣະຍາ ໂດຍມອບໃຫີ້ຂນຸກວານນອກວງັລີ້ຽງ 

 ຂນຸກວານມ ລກູນີ້ອຍຊຶ່ ງແມນ່ອນທບັຕາຍ ໄດີ້ລກູສາວໃໝກ່າຍມາເປັນນີ້ອງຮກັຂອງສ ທະນນົໄຊ 

 / ອາຈມົ (ປລ ອາຈມ) = ຂ ີ້ / ອານງົ ອະນງົ ນງົ = ນາງ, ນາງງາມ, ນີ້ອງສາວ   
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 ຕກົບາ່ຍ ມານດາເຈົີ້າ  ຄນືເຮອືນກບັຕາ່ວ ມານ ັີ້ນ 

  ເຫັນອອ່ນນີ້ອຍ  ນາງແກີ້ວໝ ົ່ນໝອງ  

 ແມກ່ ໍ ຕ ອກົຮີ້ອງ  ສາຍໃຈເຈົີ້າແມ ່ກເູຮ ຍ 

 ສງັວາ່ ປະປ່ອຍນີ້ອງ  ໝອງມ ົີ້ວທ ົ່ວຄ ງ ນ ີ້ເດ 
 

 ຕ ັີ້ງວາ່ ຂ ີ້ແປດເປືີ້ອນ  ເຕັມທົ່ວທງັຕວົ 

  ທງັຕ ນຜມົ  ເກ ດເປັນຜາງຮີ້າຍ 

 ເຈົີ້າສງັ ໄລລານີ້ອງ  ໄປມາສງັບ່ໍເບ່ິງ 

 ຢີ້ານໝູ ່ສດັສິ່ ງຊີ້າງ  ຄວາຍມ ີ້າຢຽບຕາໍ ນີ້ອງແລີ້ວ  
  

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ທີ້າວກາ່ວຕີ້ານ  ຈາແມຂ່ານຄວາມ 

 ເຈົີ້າຫາກ ສອນເຮົາແຍງ  ເບ່ິງແລແນມນີ້ອງ 

 ແທນທ ່  ມານດາເຈົີ້າ  ຄາໍຄວນບນົບອກ  

 ຂີ້ອຍຊ ິ ຈາໍຈື່ໄວີ້   ຄາໍໝັີ້ນແມສ່ອນ ນ ັ ີ້ນແລີ້ວ   
 

ພໍເມ ື່ອ  ວນັຮຸງ່ເຊົີ້າ  ສອງຈກັພາກພອຍໄກ 

ກຈໍຶ່ງ ສອນບາຄານ  ຄູອ່ນັຄາໍໝ ັີ້ນ 
 

    ຄນັວາ່ ນີ້ອງຫາກຫລິີ້ນຫລາກຮີ້າຍ ກ ົີ້ວຝຸ່ນອາຈມົ 

 ຕນົຕວົໝອງ  ໃຫີ້ສວາ່ຍສ ສງົລີ້າງ ແມເ່ນ  

ແມນ່ວາ່ ຂ ີ້ແປດເປືີ້ອນ  ໃຫີ້ລີ້າງສວາ່ຍສ ໝດົ 

ຢ່າໃຫີ້ ມ ມາຕິດ   ແປດຄ ງຄາວເນືີ້ອ 
 

ບາກ ໍ ເອ ເອ ເວົີ້າ  ໂດຍຄວາມພ່ໍແມ ່

ຂີ້ອຍຊ ິ ຈາໍຈື່ໄວີ້   ເມອືໜີ້າບ່ໍລືມ ດອກນາ 
 

 ຄນັວາ່ ເຈົີ້າລີ້າງແລີ້ວ  ໃຫີ້ຕມູຫ ົ່ມຜືນແຄງ ແມເ່ນ  

  ໄກວນາງເສັຽ  ກອ່ມນອນໃນຫີ້ອງ 

 ເຈົີ້າຢາ່ ເດ ນໄປຫລິີ້ນ  ໄກເຮອືນນີ້ອງຊຕ່ືິນ 

 ໃຫີ້ເຈົີ້າ ເນົາຢູຫ່ີ້ອງ  ດອມນີ້ອງຢາ່ໜ  ແມເ່ນ  
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ແຄງ = ແຜນ່ແພຖ,ື ຜີ້າຖ ື/ ສາຍ (ລກ) = ສວາຍ, ສວຍ (ບາງທີ້ອງຖິ່ນ) = ເວລາກາງເວັນ  

/ ມານດາ (ປລ ມາຕາ) = ແມ ່(ບິດາ, ບິດອນ, ບິຕ ຸປລ ປິຕາ, ປິຕຣ, ປິຕ ຸ= ພ່ໍ) 
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   ສອງສ ັ່ງແລີ້ວ  ລງົຈາກເຄຫງັ 

 ຍງັແຕ ່ ສ ທະນນົໄຊ  ຢູເ່ຮອືນດນູ ີ້ອງ 

  ພໍສາຍຂຶີ້ນ  ຕາເວັນເຖງິທຽ່ງ ມານ ັີ້ນ 

  ນາງນາດນີ້ອຍ  ຕນົກ ົີ້ວເກອືກດນິ 
 

 ຕນົໂຕ ຮວາດຫຍຽ່ວຂ ີ້  ຕິດແປດເຕັມຄ ງ 

  ບາຄານໂຊມ  ສວາ່ຍສ ສງົລີ້າງ 

 ຄາໍແມ ່ ສອນສ ັ່ງໃຫີ້  ລີ້າງເຫື່ ອສ ໃຄ 

  ໃນພງຸນາງ  ແຫກນາໍແນວເປືີ້ອນ 
 

 ທີ້າວກ ໍ ແຫກໃສີ້ນ ີ້ອງ  ລີ້າງສວາ່ຍສ ໝດົ 

 ແລີ້ວຈຶ່ງ ເອົາຜືນແຄງ  ຫົ່ມນາງກວມຕູີ້ມ 

 ອນັວາ່ ນງົນາງນີ້ອຍ  ຕາຍໄປລດົຊ ົ່ວ 

 ເຫດວາ່ ບາບາ່ວທີ້າວ  ໄລລີ້າງຕາ່ງຄນົ ແທີ້ແລີ້ວ  
 

 ບາກ ໍ ໃສອູ່ແ່ກ ີ້ວ  ແລີ້ວກອ່ມນາງນອນ 

 ນອນຊາເນ  ແມໄ່ປໄຮ ່  ຈ ່ໄກມ່າຫາ 

  ແມໄ່ປນາ  ຈ ່ປາມາປີ້ອນ 

ແມີ້ລີ້ຽງມີ້ອນ  ເກບັມອນມາສ ົ່ງ 

ເຈົີ້າຢູ່ບີ້ານ  ນອນຖີ້າແມຊ່ມິາ 
 

   ນອນດ ເນ  ເຈົີ້າຜູີ້ຮູີ້  ນອນອູ່ສາຍໄໝ 

 ພ ່ ຊ ິ ເປັນຄນົໄກວ  ນອນດ ຢ່າໄຫີ້ 

  ແມໄ່ປໄຮ ່  ຍງັບ່ໍທນັມາ 

  ແມໄ່ປນາ  ຍງັບ່ໍທນັຮອດ 

  ອອດຫລອດເນືີ້ອ  ນອນຫລິີ້ນພ ່ ຊໄິກວ 
 

  ບາກອ່ມແລີ້ວ  ໄກວຢູມ່ເິຊົາ 

 ພໍເມ ື່ອ ວນັສນູແສງ  ຄ ໍາ່ແລງລງົໄມ ີ້ 

 ພ່ໍແມ ່ ຄນືຫາຫີ້ອງ  ເຮອືນຕນົຟີ້າວຟັ່ງ 

ກບ່ໍໍ  ເຫັນລກູນີ້ອຍ  ມາຕີ້ອນລດັທາງ  
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 ແຕນ່ ັີ້ນ ກມຸມານເຈົີ້າ  ບດຸຕາຕນົພ ່  

  ຕີ້ານຕ່ໍເຈົີ້າ  ສອງເຖົີ້າຜ່ໍຟງັ 
 

 ອນັວາ່ ນີ້ອງແອວ່ໄຫີ້  ຂ ີ້ຍຽ່ວເຕັມຕວົ 

 ຂີ້ອຍກ ໍ ກວົມານດາ  ດາ່ຕ ຕນົຂີ້ອຍ 

 ຂີ້ອຍຈຶ່ງ ສະສວາ່ຍລີ້າງ  ຂ ີ້ຍຽ່ວຈນົໝດົ 

 ແລີ້ວຈຶ່ງ ເອົານາງນອນ  ອູເ່ປໄກວໂຫຍີ້ນ 

 ກຫໍາກ ດນົນານແລີ້ວ  ນາງຄານບ່ໍທນັຕ່ືນ 

 ຂີ້ອຍກ ໍ ໄກວອູໄ່ວີ້  ຊາມຖີ້າແມມ່າ ນ ີ້ແລີ້ວ 
  

 ແມກ່ ໍ ເອ ເອ ເວົີ້າ  ຄາໍດ ດອມລກູ 

  ແມບ່ອກໃຫີ້  ຍງັຮູີ້ສູອ່ນັ ແມນໍ່ 
 

 ແມກ່ ໍ ໄປເບ່ິງນີ້ອຍ  ທາຣະກາໃນອູ ່

 ເຫັນແຕ ່ເລືອດແປດຍີ້ອຍ  ທງັໃສີ້ເຮັ່ ຽຮວຍ 

 ແມກ່ ໍ ເຊທາ່ວລ ົີ້ມ  ເຕັງບອ່ນກາງສະນອນ 

  ຄອນຄອນສລບົ  ຫລດູໃຈຕາຍມ ີ້ອຍ 
  

 ຍງັເລ່ົາ ກວົເກງຢີ້ານ  ສມົພານພວູະນາດ 

 ຕນົຫາກ ເປັນແມລ່ີ້ຽງ  ພຽງຂີ້າໄພ່ເມອືງ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

 ປາກກ ໍ ປາກບ່ໍໄດີ້  ແຄີ້ນຢູໃ່ນໃຈ 

 ຄດຶຈກັ ທນູຣາຊາ  ບ່ໍໃຊກ່ານຊໄິປໃກີ້ 

 ສອງກ ໍ ຟາຍນ ໍີ້າຕາໄຫີ້  ນາໍນາງນີ້ອຍອອ່ນ 

  ສລບົທາ່ວລ ົີ້ມ  ຫລງົເນືີ້ອນ ັງ່ຊງົ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

   >> ແຕນ່ ັີ້ນ ບາຄານໄດີ້  ຫລາຍປ ເຕ ບໃຫຍ ່ມາແລີ້ວ 

  ພໍຫລິີ້ນໄດີ້  ຕ ບີ້າຄວ່ງຄ  
  

    ບດັນ ີ້ ພ່ໍກາ່ວຕີ້ານ  ລງົຄວ່ງສນາມຫລວງ 

 ເຈົີ້າຈ ົງ່ ໄປນາໍຕ ນ  ພ່ໍຕນົວນັນ ີ້ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ທາຣະກາ, ທາຣກິາ (ປລ ທາຣກ) = ແອນີ້ອຍແມຍ່ງິ (ທາຣກົ = ແອນີ້ອຍຜູີ້ຊາຍ / 

 ສມົພານ (ປລ ສມັພາຣ) = ບນຸທ ່ ໄດີ້ສະສມົໄວີ້ແຕຊ່າດກອ່ນ 
  



-9- 

 

 ລກູຈ ົງ່ ຖຕືວຍຕີ້ອນ  ຂນັຄາໍນາໍພ່ໍ ລກູເຮ ຍ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ບດຸຕະຣາດນີ້ອຍ  ບາທີ້າວແຕງ່ຕວົ 
 

 ພ່ໍກ ໍ ປະດບັຫີ້າງມ ີ້າ  ຄາດເຄື່ ອງອາຊາໄນ 

  ນາໍທາງໄປ  ຮອດສນາມເຊົາມ ີ້າ 

  ຫລຽວຫາທີ້າວ  ບາຄານນາໍພ່ໍ 

 ກບ່ໍໍ ເຫັນແຈມ່ເຈົີ້າ  ບາທີ້າວແລນ່ນາໍ 
 

  ບາຄານອູີ້ມ  ຂນັຄາໍນາໍພ່ໍ 

  ເມ  ນຜ່ໍຢີ້ຽມ  ເໜືອໃຕີ້ໄປ່ເປືອງ 
 

  ຍາ່ງຕູີ້ເຕືີ້ອຍ  ຍາມເມ ື່ອວນັສາຍ 

 ພ່ໍກ ໍ ຄອງຫາຫລາຍ  ບ່ໍມາເຢັນຈ ີ້ອຍ 

 ພ່ໍກ ໍ ຫ ວໝາກຄີ້ຽວ  ຫລຽວລ ໍາ່ນາໍທາງ 

 ຜ່ໍແນມ ນາໍບດຸຕາ  ທ ໃດເຢັນຈ ີ້ອຍ 
 

 ຈນົກວາ່ ຍາມຕດູຍີ້າຍ  ບາເລ່ົາມາເຖງິ 

 ກຈໍຶ່ງ ຍໍຂນັຖວາຍ  ພ່ໍຕນົມຊິີ້າ 

 ພ່ໍກ ໍ ຍນິດ ຄີ້ຽວ  ສລາຄາໍໝາກອອ່ນ 

  ຊະຊອນໜີ້າ  ຂນຸທີ້າວຢູສ່ະບາຍ 
 

 ພໍເມ ື່ອ ຈວນຄ ໍາ່ຄີ້ອຍ  ຫີ້າງເຄື່ ອງອານຄາໍ 

  ບາຄານນາໍ  ພ່ໍຕນົເມອືບີ້ານ 

 ພໍຈຶ່ງ ຈາກາ່ວຕີ້ານ  ຈາລກູທງັກະສນັ 

 ເຈົີ້າຫາກ ໄປນາໍທາງ  ບ່ໍທນັຕ ນມ ີ້າ 

 ພ່ໍກ ໍ ຄອງຄອຍໜີ້າ  ນາໍບາຂນັໝາກ 

 ກຫໍາກ ອດຶໝາກຄີ້ຽວ  ຈນົຄີ້າຍຈຶ່ງເຖງິ     
 

 ບດັນ ີ້ ເຈົີ້າຢ່າຊີ້າ  ນາໍພ່ໍເຮວພະລນັ ແທີ້ເນ  

 ໃຫີ້ເຈົີ້າ ໄປນາໍທນັ  ຢ່າວາງຕ ນມີ້າ 

  ບາຄານທີ້າວ  ຂານຄາໍຮບັຮ ບ 

 ຂີ້ອຍຊ ິ ເດ ນຖ ບແທີ້  ທນັມີ້າພ່ໍຕນົ ນ ັ ີ້ນແລີ້ວ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ອາຊາ (ປລ ອາຊາ) = ມ ີ້າ / ອາຊາໄນ (ສສ ອາຊາເນຍຍ) = ມ ີ້າທ ່ ຝຶກແອບມາດ ແລີ້ວ 
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 ພໍເມ ື່ອ  ວນັລນຸຫີ້າງ  ອາຊາໄນທງົເຄື່ ອງ 

ມ ີ້າກ ໍ ເຫາະຫອບເຕັີ້ນ  ໄປໜີ້າວອ່ງໄວ 

ທີ້າວກ ໍ ປບົປ່ວງຟີ້າວ  ເຕັີ້ນແລນ່ນາໍຫລງັ 

ຕາມດ ັງ່ ບິດາສອນ  ເລ່ັງຕ ນຕາມສ ົີ້ນ 
  

ມ ີ້າແລນ່ແລີ້ວ  ທີ້າວແລນ່ນາໍຫລງັ 

ຂອງພງັຕກົ  ຈາກຂນັໝດົກີ້ຽງ 

ພພູນັໝີ້ຽງ  ປນູຢາໝດົທກຸສິ່ ງ 

ບ່ໍເຫລືອສງັ ຢູຄ່ີ້າງ  ຕກົຖິີ້ມເຮັ່ ຽຮວາຍ  
   

 ພໍໄປ ເຖງິຂວ່ງກວີ້າງ  ສນາມໃຫຍເ່ຊົາພກັ 

 ພ່ໍກ ໍ ດອູນັໃດ   ບ່ໍມ  ພໍນ ີ້ອຍ 

 ເຈົີ້າຫາກ ເອົາໄປຖິີ້ມ  ທາງໃດໝດົອອ່ຍຫອ່ຍ 

 ຫລືວາ່ ເທຖອກຖິີ້ມ  ເສັຽແທີ້ທ ່ ໃດ ນ ັີ້ນເດ 
 

  ບາຄານທີ້າວ  ຖແລງຄາໍຂານຕອບ 

 ຂີ້ອຍກ ໍ ປບົແລ່ນເຕັີ້ນ  ນາໍມີ້າຢີ້ານບ່ໍທນັ 

 ກຫໍາກ ຕກົຜຍາແທີ້  ຂນຸຫລວງອດົຢາກ 

  ອດຶໝາກຄີ້ຽວ  ວນັນ ັີ້ນຄ ໍາ່ດາຍ 
 

 ກບ່ໍໍ ທນັຜຍາທີ້າວ  ກມຸມານນີ້ອຍອອ່ນ 

  ຮີ້າຍບ່ໍໄດີ້  ກວົຢີ້ານອາດຍາ 
  

ຂນຸກ ໍ ອດົເອົາໄວີ້  ພໍຄ ໍາ່ເດ ນທາງ 

  ມາເຖງິເຮອືນ  ເມ ື່ອຍແຄນຄາງໂອີ້ຍ 

 ວນັນ ີ້ ບາຄານທີ້າວ  ວາງໄປເສັຽພ່ໍ 

 ກຫໍາກ ອດຶໝາກຄີ້ຽວ  ທງັມ ືີ້ສະແມງ່ຕາຍ ແທີ້ແລີ້ວ 
  

ຂອງໝູນ່ ັ ີ້ນ  ທີ້າວແລນ່ຕກົເສັຽ 

 ບາບ່ໍ  ເອົາໄປນາໍ  ກບ່ໍໍມ  ສງັຄີ້ຽວ 

 ເຖງິເມ ື່ອ ວນັລນຸຊ ໍ ີ້າ  ເຕ ນບານີ້ອຍອ່ອນ 

 ວນັນ ີ້ ເຈົີ້າຢ່າຊີ້າ  ນາໍສ ົີ້ນຢ່າວາງ ພ່ໍເນ   
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 ອນັໃດ ຕກົລງົພືີ້ນ  ບາຄານໃຫີ້ເກບັໃສ່  

 ຢ່າໄດີ້  ປະລະໄວີ້  ເຫັນແລີ້ວໃຫີ້ຮ ບເອົາ ພ່ໍເນ   
   

ແຕນ່ ັີ້ນ ພ່ໍກສໍກິຂຶີ້ນມ ີ້າ  ທີ້າວແລນ່ນາໍຫລງັ 

 ພນັທະນງັນາໍ  ບ່ໍໜ ຕ ນມ ີ້າ 

 ຂອງສະເດັນຟົີ້ງ  ຕກົລງົເກບັໃສ ່

 ບາບ່ໍໄວີ້   ຍໍມ ີ້ວນໃສຂ່ນັ 
 

ພໍໄປ ຮອດຂວ່ງມ ີ້າ  ສນາມຈອດເຊົາພກັ 

 ບາກຍໍໍສລາ  ຍື່ ນໄປມຊິີ້າ 
 

 ພ່ໍກ ໍ ເຫັນຂ ີ້ມ ີ້າ  ເດັຽຣະດາດເຕັມຂນັ 

  ແກມພພູນັ  ໝາກຄາໍເໝັນເອົີ້າ 

 ພ່ໍກ ໍ ເບືອນບິດໜີ້າ  ຍນິອາຍພວກໝູ ່

 ຂນຸກ ໍ ເທທອດຖິີ້ມ  ອາຍພືີ້ນເພື່ ອນຫວົ  
   

ເປັນທ ່  ເຫລືອໃຈແທີ້  ບາຄານເຮັດບາບ 

 ຂນັຂ ີ້ມ ີ້າ   ເໝັນເອົີ້າທ ົ່ວສນາມ 

ທີ້າວກ ໍ ທາໍຕາມຂໍີ້  ບິດາບນົບອກ 

ພ່ໍກ ໍ ອດຶໝາກຄີ້ຽວ  ວນັນ ັີ້ນສະແມງ່ຕາຍ 
 

  ຄດຶຖ ່ແທີ້   ກຫໍາກແມນ່ຄວາມບາ 

 ກບ່ໍໍ ຄວນໂກທາ  ຄຽດເຄັມບາທີ້າວ 

 ໂຕຫາກ ເຄ ຍຄາໍເວົີ້າ  ຈາໄປບ່ໍຖີ້ວນຖ ່ 

 ທີ້າວກ ໍ ທາໍຖກືແທີ້  ຕາມເຈົີ້າພ່ໍສອນ 
    

   >> ບດັນ ີ້  ບາຄານໄດີ້  ເຈັດປ ແຖມຖາ່ຍ ມາແລີ້ວ 

 ຄວນທ ່  ຍກົໜ່ໍທີ້າວ  ຄນືໃຫີ້ພ່ໍພຣະຍາ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

 ພ່ໍຈຶ່ງ ຈາກາ່ວຕີ້ານ  ດອມອອ່ນກມຸມານ 

 ພ່ໍຈກັ  ເອົາບາຄານ  ຂາບຖວາຍວນັນ ີ້ 

 ໃຫີ້ເຈົີ້າ ທງົຜືນຜີ້າ  ແປງກະບວນໃຫີ້ມນັຄອ່ງ 

  ທງັເກດເກົີ້າ  ດາໍກີ້ຽງລບູມນັ ພ່ໍເນ  
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 ຄີ້ອມວາ່ ບາແຕງ່ແລີ້ວ  ທກຸສິ່ ງບໍຣະບວນ 

 ຕ ັີ້ງຫາກ ສອຍວອຍສດຸ  ດ ັງ່ອນິລງົແຕີ້ມ 

  ແສນແວນໜີ້າ  ແຂນແພນເນືີ້ອອອ່ນ 

  ງາມອີ້ອຍຊີ້ອຍ  ໂສມນີ້ອຍລກູພຣະຍາ 
 

  ເອີ້ອວດຢີ້ອງ  ດຄູອ່ງສມົພຣະຍາ 

 ບິດາ ທງັມານດາ  ແຫເ່ມອືໂຮງກວີ້າງ 

  ເຖງິສະຖານຫີ້ອງ  ຫໍຄາໍຢາໍຂມອ່ມ 

  ພຣະບາດເຈົີ້າ  ເຫັນນີ້ອຍອຸນ່ໃຈ 
 

ພຣະກ ໍ ຊວງກອດອູີ້ມ  ເອົາແທບທຽມເພົາ 

 ແພງກມຸມານ  ເກິ່ງກນັສອງນີ້ອຍ 

ຕ ັ ີ້ງຫາກ ກນຸເກອືເນືີ້ອ  ທງັສອງສເມ ພາກ ກນັແລີ້ວ 

ພຣະກ ໍ ຮກັຍ່ິງພີ້ຽງ  ໂດຍດີ້າມລກູຄ ງ ແທີ້ແລີ້ວ 
     

 ພຣະກ ໍ ຮກັອອ່ນນີ້ອຍ  ປນຸເກ ດກາງອກົ 

  ຫອມຫມຸແພງ  ເກິ່ງສເມ  ສອງທີ້າວ 

  ສອຍວອຍໜີ້າ  ດວງຕາໃສສອ່ງ 

  ສອງຝາ່ຍແກີ້ມ  ແດງເຂັີ້ມດ ັງ່ຄາໍ  
 

 ພຣະຈຶ່ງ ປງົປະທານໃຫີ້  ຜວົເມຽັລີ້ຽງອອ່ນ 

 ມ ທງັ ເທທອ່ນຜີ້າ  ເງນິເບັີ້ຽຕອບຄນຸ 

 ຍາມເມ ື່ອ ສງັຂານຂີ້າມ  ຣະດປູ ແຖມຖາ່ຍ ມາແລີ້ວ 

  ສອງອອ່ນນີ້ອຍ  ສອນໜີ້າໃຫຍສ່ງູ 
 

  ສິບເຈັດຂວບເຂົີ້າ  ສເມ ຫລ່ໍໂສມງາມ 

  ຫຕູາຄມົ   ຄຽ່ນສເມ  ຕາເນືີ້ອ 

  ສມົສ ສີ້ອຍ  ທງັສອງສນດິຮບູ 

 ພ່ໍກ ໍ ຄດິຕ່ໍເຈົີ້າ  ຊຍໍິນີ້ອຍນ ັງ່ເມອືງ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ປງົປະທານ = ຕກົລງົໃຈມອບໃຫີ້ / ຣະດ ູ(ປລ ອຕຸ ຸ, ສສ ຣດຶ)ູ = ສວ່ນນື່ງຂອງປ , ສໄມ,                   

ຄາວ, ເວລາທ ່ ເໝາະ / ໂສມ ໃນທ ່ ນ ີ້ ຮາ່ງກາຍ, ຊວດຊງົ, ຮບູຮາ່ງ / ຮບູ (ປລ ສສ ຣປູ) = 

ຕວົຢາ່ງ, ເຄົີ້າໂຄງ, ສິ່ ງທ ່ ປະກດົແກຕ່າ 
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    >> ອນັວາ່ ບນຸເຮອືງເຈົີ້າ  ບິດາຕນົປະເສ ດ 

 ກຫໍາກ ດແູກເ່ຖົີ້າ  ຊະຣາລ ໍີ້າລວ່ງເຖງິ 
 

 ຄດິໄຄ ່ ໃຫີ້ອອ່ນນີ້ອຍ  ທງົແທນ່ແທນເມອືງ 

 ໄຄຈ່ກັ ຍໍກມຸມານ  ສບືເມອືງແທນເຊືີ້ອ 
 

 ພຣະຈິ່ງ ໃຫີ້ປ່າວຄີ້ອງ  ເຕ ນໝູເ່ສນາ 

  ທງັຊາວເມອືງ  ຊູຄ່ນົພຽງພີ້ອມ 

 ທກຸທົ່ວ ຂງົເຂດກວີ້າງ  ນະຄອນຫລວງທງັເທດ 

ປວງຊນົ ພນົໄພຟ່ີ້າ  ຮວມຮູີ້ປ່າວເຖງິ 
  

 ແລີ້ວເລ່ົາ ໃຊີ້ຖ ບມ ີ້າ  ເຖງິຂອບໂຂງເມອືງ 

 ເຂົາກ ໍ ນອງເນອືງໄຫລ  ຫລ ັ່ງມາເມອືງກວີ້າງ 
 

  ໂຮມຂວ່ງຄຸີ້ມ  ສນາມໃຫຍພ່າຣາ 

  ຫລວງຫລາຍແສນ ຄ ັ່ງພະລານພໍລີ້ານ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະຍາຕີ້ານ  ເຕືອນສ ັ່ງເສນາ 

 ໃຫີ້ຮ ບ ແປງລິນຄາໍ  ແຕງ່ຫໍສງົນ ໍີ້າ 
 

ກບັທງັ ປກູກີ້ວຍອີ້ອຍ  ກ ັີ້ງຮ ົ່ມບງັບດົ 

 ຄນົຫລວງຫລາຍ  ມດືມວົມາເຝົີ້າ 

 ເສດຕະສດັຕ ັີ້ງ  ທງຸໄຊເດັຽລະດາດ 

 ພິນພາດຄີ້ອງ  ຕ ຕີ້ອງສນ ັນ່ເນອືງ 
 

  ມຽງມຽງເຫລືີ້ອມ  ປະຄແືກວງ່ໄກວລມົ 

  ໂທມໂທມສຽງ  ເສບງນັລະບາໍຫລິີ້ນ 

  ຍາມດ ແລີ້ວ  ພຣະຍາຫລວງສະເດັດດວ່ນ 

  ນ ໍີ້າດອກໄມ ີ້  ຈນັທະຄູີ້ໃສຂ່ນັ 
 

  ທຽນເຍອືງໄຕີ້  ແສງໃສສຣຸເິຍດ 

  ມະຫາຣາດເຈົີ້າ  ຂນັນ ໍີ້າໂສດສງົ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ຊະຣາ (ປລ ຊຣາ) = ຄວາມແກເ່ຖົີ້າ / ເສດຕະສດັ (ປລ ເສຕສຕຕ) = ຄນັຮ ົ່ມຂາວ /  

 ສຣຸເິຍດ ສຣຸຍິາ ສຣຸໂິຍ ສຣຸຍິນົ ສຣຸຍິນັ ສຣຸຍິງົ (ປລ ສຣຸຍິ) = ຕາເວັນ, ດວງອາທິດ 
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  ນ ໍີ້າດອກໄມ ີ້  ຫອມທົ່ວທງັເມອືງ 

  ເສນາເນອືງ  ໂສດສງົບາທີ້າວ 

  ເປັນພຣະຍາຂຶີ້ນ  ສເວ ຍເມອືງແທນພ່ໍ 

  ຮີ້ອຍປະເທດທີ້າວ ມາເຂົີ້າສວ່ຍໄຮ 
 

 ບາກ ໍ ທງົເມອືງສີ້າງ  ຕາມຄອງທດົສຣາດ 

  ບ່ໍຂາດໄຮີ້  ຝງູຂີ້າໄພເ່ມອືງ ເຈົີ້າເຮ ຍ  
 

ບດັນ ີ້ ຈກັກາ່ວເຖງິຣາຊາເຈົີ້າ ພຣະຍາຫລວງຕນົພ່ໍ 

ພຣະກ ໍ ເຖົີ້າແກແ່ລີ້ວ  ຊະຣາລ ໍີ້າລວ່ງເຖງິ 

  ໜງັຍານຮີ້າຍ  ຫວົຂາວແຂີ້ວຫລອ່ນ 

  ຕາບ່ໍແຈ ີ້ງ  ຫຊູ ໍີ້າບ່ໍໄດີ້ຍນິ 
 

   >> ພຣະຈຶ່ງ ຮຽກອອ່ນນີ້ອຍ  ແກີ້ວແກນ່ສອງພຣະອງົ ພ່ໍເຮ ຍ 

  ແພງເພົາກ ູ  ຮ ບມາດຽວນ ີ້ 

  ສເນຫາສີ້ອຍ  ສອງພຣະອງົເຖງິພ່ໍ 

  ແປະແຜນ່ພືີ້ນ  ຕ ນເຈົີ້າໃສຫ່ວົ   
 

  ນບົນອບນ ີ້ວ  ທນູບາດອງົກະສດັ 

  ສອງກມຸມານ  ເນດນອງຍມົຍີ້ອຍ 

 ພໍ່ໍກ ໍ ບາຍແຂນນີ້ອຍ  ທງັສອງແລີ້ວສ ັ່ງ 

 ເຈົີ້າພ່ໍ ຟງັພາກພືີ້ນ  ກເູຖົີ້າຊສິ ັ່ງສອນ ພ່ໍເນ    
 

 ເຈົີ້ານ ີ້ ລີ້ຽງຍາກແທີ້  ໝໍທາ່ນທວາຍດ ູ

 ພ່ໍຈຶ່ງ ຫາບດຸຕາ  ເກ ດວນັດຽວເຈົີ້າ 

  ເອົາມາລີ້ຽງ  ນາໍກນັກຈໍຶ່ງໃຫຍ ່

 ພ່ໍກ ໍ ຫາໄດີ້ນ ີ້ອງ  ດຽວນ ີ້ເກິ່ ງກນັ ພ່ໍແລີ້ວ 
 

ໃຫີ້ຄ່ອຍ ຮກັຮວ່ມນີ້ອງ  ເທົີ້າຊ ົວ່ຊ ວງັ ພ່ໍເນ  

ຢ່າໃຫີ້  ທາໍປາປງັ  ຂີ້າຕາຍຕນົນີ້ອງ 

 ຄນັວາ່ ຜິດພໍຂີ້າ   ຂໍພອນໃຫີ້ເຈົີ້າປ່ອຍ 

 ຄນັຫາກ ຜິດແຕ່ນີ້ອຍ  ຂໍເຈົີ້າຢ່າໄດີ້ຊາ ພ່ໍເນ  
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 ໃຫີ້ເຈົີ້າ ອດົສາລີ້ຽງ  ກະນດິຖາໄວີ້ເປັນໝູ່ 

 ຂໍໃຫີ້ ລີ້ຽງນີ້ອງໄວີ້  ພໍໃຊີ້ຊ່ວງຕ ນ ພ່ໍເນ  
 

 ຄີ້ອມວາ່ ພ່ໍສ ັ່ງແລີ້ວ  ເລ ຍເລ່ົາມຣໍະນາ 

  ອາວອນເຖງິ  ອອ່ນໃຈມຣໍະມ ີ້ວຍ 

 ເປັນແຕ ່ບນຸຫລງັເຈົີ້າ  ນາໍມາຫລາຍຊາດ 

 ພຣະກ ໍ ມຣໍະນາດມ ີ້ຽນ  ເມ ື່ອຟີ້າສູສ່ວນັ 
 

 ອນັວາ່ ນາງສນມົໜີ້າ  ຊນົລະທາຫ ວຫອດ 

 ບ່ໍອາດ ກ ັີ້ນຢູໄ່ດີ້   ຫ ວໄຫີ້ຫອດກະຫາຍ 

  ທງັເມອືງເຈົີ້າ  ໂສກາດອມພຣະຣາດ 

  ພຣະບາດເຈົີ້າ  ເມອືຟີ້າກອ່ນເຮົາ ແລີ້ວເດ 
 

 ບດັນ ີ້ ບາຄານທີ້າວ  ບດຸຕານີ້ອງນາດ 

 ເຈົີ້າກ ໍ ຕດັເກດເກົີ້າ  ທງົຜີ້າແຜນ່ເຫລືອງ 
  

  ລງົສູຫ່ີ້ອງ  ອາຮາມໃຫຍມ່ະຫາສມົ 

 ໂທມໂທມ ຊາວນະຄອນຫລວງ ແຫຈ່ວົປະສງົເອີ້ 

 ພຣະກ ໍ ເທດສນາໃຫີ້  ເອົາສນິອນັປະເສ ດ 

  ງາມເລ ດລ ໍີ້າ  ຈວົນີ້ອຍລກູພຣະຍາ 
 

ເຂົາກ ໍ ງນັຄາບເຈົີ້າ  ໄດີ້ຂວບເຈັດເດອືນ 

ແລີ້ວຈຶ່ງ ປງົພຣະເມນຫລວງ ໃສຟື່ນໄຟມ ີ້າ 

 ອກັຄ ກຸີ້ມ   ແປວໄຟເຮອືງຮຸງ່ 

 ຄວນັຂວ່ຍຂຶີ້ນ  ເມອືຟີ້າຮອດພມົ 
 

 ພໍວາ່ ມດຸມອດແລີ້ວ  ເປັນເຜ່ົາຜງົທລຸ  

  ອກັຄ ດບັ   ມອດເຢັນຫາຍສີ້ຽງ 

  ບດຸຕຣາດເຈົີ້າ  ຈອມເກດທງັສອງ 

 ຮ ໍາ່ໄຮ ໝອງຄວນຄດຶ  ຫວ່ງພຣະເມອືງມເິອືີ້ອນ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ກະນດິຖາ (ປລ ກນຕິຖາ) = ນີ້ອງ ນ ີ້ວກີ້ອຍ / ມຣໍະນາ (ປລ ມຣນະ) = ຕາຍ, ຄວາມຕາຍ / 

 ຊນົ (ປລ ຊລ, ຊເລ)= ນ ໍີ້າ, ແມນ່ ໍີ້າ, ນ ໍີ້າຕາ / ເທດສນາ (ປລ ເທສນາ)= ເທດ, ສະແດງທມັ / 

 ອກັຄ  (ປລ ອຄຄ ິສສ ອຄນ)ິ = ໄຟ / ທລຸ  (ປລ ທລຸ ) ຝຸນ່, ໄງ ່ 
 



-16- 

 
 

 ກຈໍຶ່ງ ຫາທາດຕ ັີ້ງ  ກວມດກູຣາຊາ 

  ຄາໍດ ສກຸ   ພອກງາມເຫລືອງເຫລືີ້ອມ 

 ຈວົກ ໍ ພາວະນາໃຫີ້  ເຖງິຄນຸມະຫາຣາດ 

  ບ່ໍຂາດມືີ້   ແລງເຊົີ້າພ ໍາ່ເພັງ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

    ກຫໍາກ ປກົກະຕິແທີ້  ແທນ່ຄນຸຕນົພ່ໍ 

 ກບ່ໍໍ ທນັເດອືດຮີ້ອນ  ພໍສີ້າງສບືຮຽນ ເຈົີ້າເຮ ຍ 
 

   >> ແຕນ່ ັີ້ນ ຍງັມ  ມະຫາເຖນເຈົີ້າ ສາມອງົອາວາດ 

 ຢາກໃຫີ້ ສາດຕະເພດຮູີ້  ຜຍາລ ໍີ້າເລ ດດ  

  ໃຫີ້ໄດີ້ອີ້ອຍ  ເຈັດລາໍມາສດູ 

 ໃຫີ້ໄປ ສດູໃນຜ ປ່າຊີ້າ  ຈນົແຈ ີ້ງຈຶ່ງສນັ 
 

 ຫາກຈກັ  ດ ເລ ດລ ໍີ້າ  ຜຍາລ ົີ້ນລ່ືນຄນົເຮົາ 

 ອນັແຕ ່ ເຊ ງໂວຫານ  ບ່ໍອາດຖອງເຖງິໄດີ້ 

 ສມົກ ໍ ຂນົຂວາຍໃຫີ້  ຫາມມາພີ້ອມພ ໍາ່ 

 ເຖງິເມ ື່ອ  ຍາມຄ ໍາ່ແລີ້ວ  ສມົເຈົີ້າຮຽກເນນ 
  

ເຈົີ້າຈ ົງ່ ໄປນາໍຂີ້ອຍ  ຖສືງັໄປຊອ່ຍ ຈວົເຮ ຍ 

 ໄປສ ົ່ງ ຮອດປ່າຊີ້າ  ຈວົເຈົີ້າກຈໍຶ່ງມາ ຫ ັີ້ນຖີ້ອນ 
 

 ຈວົບ່ໍ ຮູີ້ຮອ່ມເບືີ້ອງ  ຟີ້າຕ ໍາ່ດນິສງູ 

  ທງັເບົາໜກັ  ບ່ໍສອ່ງເຫັນຜຍາເຈົີ້າ 

 ກຈູກັ ໄປນາໍເຈົີ້າ  ຄບູາຕາງເບ່ິງ ດຖູີ້ອນ 

 ຕາງໃຫີ້ ເຫັນເດດເຈົີ້າ  ຄເູຖົີ້າກຈໍຶ່ງຄນື ແທີ້ແລີ້ວ 
 

ຈວົກ ໍ ບາຍເອົາຜີ້າ  ມາຄມຸຕູີ້ມຫ ົ່ມ 

 ກ ົີ້ມໜີ້າເຂົີ້າ  ຫາເຈົີ້າພ່ໍຄຣ ູ

ສມົກ ໍ ບາຍເອົາອີ້ອຍ  ເຈັດລາໍໃຫີ້ຈວົແບກ 

ອນັວາ່ ສາມແຈມ່ເຈົີ້າ  ຖເືຜ ິີ້ງທບູທຽນ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ພາວະນາ = ສງັຮວມໃຈຕ ັີ້ງຄວາມປາດຖນາ / ປກົກະຕິ (ປລ ປກົຕິ) = ຄວາມຢູສ່ເມ  ເກົ່ າ / 

 ສດູ (ປລ ສຕຸຕ) = ກາ່ວຄາໍປາລ ຂຶີ້ນພີ້ອມກນັ / ສມົ (ປລ ສມນ) = ຜູີ້ສງບົ, ນກັບວດ 
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 ຄນັວາ່ ເຖງິປ່າຊີ້າ  ແລີ້ວແຕງ່ບໍຣະບວນ 

  ຄວນຄວນເນນ  ສດູຄາຖານີ້ອຍ 

 ກຫໍາກ ດນົນານລ ໍີ້າ  ອດຶຫ ວດເູມ ື່ອຍ 

 ສມົຈຶ່ງ ຖາມແກນ່ແກີ້ວ  ຈວົນີ້ອຍສດິຕນົ   
 

 ຈວົເຮ ຍ ຍງັຊພໍິຢູໄ່ດີ້  ຄນືຮຸງ່ອດົນອນ ໄດີ້ບໍ? 

 ຕຈູກັ ເມອືອາຮາມ  ມອບເນນພອຍເຝົີ້າ 

 ໃຫີ້ເຈົີ້າ ຟງັສຽງຄີ້ອງ  ສຽງຣະຄງັດງັມວ່ນ 

 ໃຫີ້ຮ ບ ຖກົຖອດອີ້ອຍ  ເມອືຖີ້ອນຢາ່ນານ ທຽ່ວເຖ ີ້ນ 
 

 ໃຫີ້ເອົາ ໄປປ່ອຍໄວີ້  ກດຸ  ໃຫຍຫ່ລງັແຈ ນ ັີ້ນເນ  

 ຢາ່ໃຫີ້ ຄນົມາເຫັນ  ຊລິກັກນິເສັຽສີ້ຽງ 

 ອນັນ ີ້ ເປັນຜຍາແກີ້ວ  ຂອງດ ບງັເກ ດ ຈງິແລີ້ວ 

 ຄນັວາ່ ເນນຫາກອດົຢູໄ່ດີ້ ຊປິນັໃຫີ້ບ່ໍແພງ ດອກນາ  
 

 ເນນກ ໍ ຄດຶຢາກໄດີ້  ມາຕ່ືມຜຍາຕນົ 

 ກຈໍຶ່ງ ອດົຂນັຕິ   ຢູເ່ອົາຈນົໄດີ້ 

 ພໍເມ ື່ອ ສຣຸໂິຍຂຶີ້ນ  ເຂົາທອງໃກີ້ຊຮິຸງ່ 

 ເນນກ ໍ ແບກໄດີ້ອີ້ອຍ  ເລ ຍຟີ້າວຕາ່ວຄນື 
 

  ຂຶີ້ນສູຫ່ີ້ອງ  ກຕິຸໃຫຍມ່ະຫາຄຣ ູ

 ດດູ ັງ່ ສວາຍພໍງາຍ  ຮ ບໄປເດ ເຈົີ້າ 

 ເນນກ ໍ ຫ ວນອນແທີ້  ໝດົຄນືຈນົສວາ່ງ 

 ພໍວາ່ ມາຮອດແລີ້ວ  ເນນແກີ້ວກເໍລ່ົານອນ 
 

 ສມົກ ໍ ສວາ່ຍໜີ້າແລີ້ວ  ມ ີ້ວນປາກສ ຟນັ 

 ກຈໍຶ່ງ ພາກນັໄປ  ສູອ່າຮາມຫາອີ້ອຍ 

 ແລີ້ວເລ່ົາ ພາກນັຄີ້ຽວ  ກນິເສັຽໝດົອອ່ຍຫອ່ຍ 

 ບ່ໍໄດີ້ ຄດຶຮອດນີ້ອຍ  ເນນເຝົີ້າຕ ັີ້ງແຕແ່ລງ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ບໍຣະບວນ (ປລ ປະຣປິນຸນ) = ເຕັມ, ຖີ້ວນ, ສາໍເຣັດ / ຄາຖາ (ປລ ຄາຖາ) = ເວດມນົທ ່ ຖວືາ່ 

 ສກັສດິ / ຂນັຕິ ຂນັຕ  (ປລ ຂນຕິ) ຄວາມອດົທນົ ອດົກ ັີ້ນຕ່ໍສິ່ ງບ່ໍພໍໃຈ  
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  ເຈັດລາໍສີ້ຽງ  ກນິເສັຽບ່ໍມ  ຈ ົງ່ 

  ເຫລືອແຕຂໍ່ີ້  ວາງໄວີ້ໃຫີ້ແກເ່ນນ 
 

  ຈວົຕ່ືນແລີ້ວ  ເລ ຍເລ່ົາມາຫາ 

 ກບ່ໍໍ ເຫັນທາງໃດ  ຖອ່ງລາໍພໍປີ້ອງ 

 ກຫໍາກ ເຫັນແຕຂໍ່ີ້  ກອງກນັຂ ນໄຂວ ່

 ເນນກ ໍ ເກບັຂໍີ້ອີ້ອຍ  ມາແລີ້ວເລ່ົາກນິ 
  

ເນນກ ໍ ເກບັເອົາຂໍີ້  ກນິໄປຕາມປະເພດ 

 ເຫດວາ່ ພຣະຫາກກນິແຕປ່ີ້ອງ ເຫລືອຂໍີ້ແກເ່ນນ 
 

ເນນກ ໍ ອດົສາກ ັ ີ້ນ  ເກບັກນິທງັຈ ົມ່ 

ເພ່ິນຫາກ ກນິແຕ່ປີ້ອງ  ວາງຂໍີ້ແກກ່ ູ

ຜຍາກຫໍາກ ຂງັຢູ່ຂໍີ້  ເນນກນິກພໍໍແມນ່ ແທີ້ນໍ 

ສມົຫາກ  ກນິແຕ່ປີ້ອງ  ວາງຂໍີ້ບ່ອນຜຍາ 
 

 ກຫໍາກ ເສັຽແຮງເຈົີ້າ  ສາມອງົໄປສດູ 

 ແລີ້ວເລ່ົາ ສນັແຕ່ປີ້ອງ  ຜຍາຊ ໍ ີ້າບ່ໍມ   ແລນໍ  
 

 ເນນຫາກ ສນັຂໍີ້ອີ້ອຍ  ຜຍາເກ ດເຫລືອຫລາຍ 

 ພໍເມ ື່ອ ກາຍສາມວນັ  ຈຶ່ງຖາມພຣະຄຣເູຈົີ້າ 

ຈວົກ ໍ ໄປຖາມໄຫວີ້  ຄບູາກບັໂຈດ 

 ຕາມແຕ ່ຄວາມຄດຶຮູີ້  ຜຍານີ້ອຍແຫງ່ຕນົ  
 

  >> ຄບູາເຮ ຍ 

 ບດົວາ່ ເທດງັວາ  ແມນ່ສງັຈງິແທີ້ 

 ກບັທງັ ຊາໂຕພີ້ອມ  ຄຊຸະຣາ ຊ ຊ ົວ່ 

 ອນັນຶ່ງ  ສິງຄາວາ ວາ່ນ ີ້  ໃຫີ້ແປຖີ້ອນພ່ໍຄຣ ູ  
 

 ອນັນຶ່ງ ຈດັຕານ ັີ້ນ  ທທິຸຕາໃຫີ້ແປອອກ 

 ກບັທງັ ແປະແປະຊີ້ອນ  ປະປະຫລາຍບາດ 

 ຈກັວາ່ ໄດີ້ແມນ່ແມ ີ້ງ  ໃຫີ້ແປຖີ້ອນພ່ໍຄຣ ູ    
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 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ເຈົີ້າກສໍງຶລຶງໜີ້າ  ຄດືຄຽດລຶງຕຶງ 

  ແນມຕາກນັ  ຄດຶງງົແລຈ ີ້ອງ 

ຈວົນ ີ້ ມາຖາມສໍີ້  ຄາໍບ່ໍເຄ ຍແປກຕາ່ງ 

  ມນັຮາ່ວຮູີ້  ໄປໄດີ້ແຕທ່ ່ ໃດ ນ ີ້ເດ   
 

    ແຕນ່ ັີ້ນ ຫວົຄຣເູຈົີ້າ  ຄະນງິຫາອດິອອ່ນ ເສັຽແລີ້ວ 

 ເລ ຍເລ່ົາ  ໄປປືດໄງ ີ້  ໜງັສກື ີ້ອມເບ່ິງດ ູ

 ກບ່ໍໍ ເຫັນໃນຫີ້ອງ  ຄມັພ  ໃດຈກັແຫງ່ ຈງິນາ 

 ແລີ້ວເລ່ົາ ໄປປືດໄງ ີ້  ວໄິນ ພີ້ອມກບ່ໍໍເຫັນ  
 

 ພຣະກ ໍ ກບັຕາ່ວຕ ັີ້ງ  ເລ ຍອາ່ນຄາໍແປ 

 ກບ່ໍໍ ມ ຕວົອດັ   ແທບທຽມຊແິປໄດີ້ 

 ຕ ັີ້ງຫາກ  ຫລາຍວນັແທີ້  ຄະນງິຫາອດິອອ່ນ ເສັຽແລີ້ວ 

  ຄດຶຖິ ່ ແທີ້   ອ ່ ດໜູີ້າພ່ໍຄຣ ູ
 

 ເນນຈຶ່ງ ບອກໃຫີ້ຮູີ້  ຕາມຮອ່ມຄາໍແປ 

 ບດົວາ່ ເທດງັວາ  ແມນ່ດງັງວງຊີ້າງ 

 ບດົວາ່ ຊາໂຕນ ັ ີ້ນ  ແມນ່ຕວົຄນັຄາກ ຄບູາເຮ ຍ 

 ຈກັວາ່ ອນັອ່ືນນ ັ ີ້ນ  ບ່ໍຄືແທີ້ອ ່ຫລ  
 

 ບດົວາ່  ຄຊຸະຣານ ັ ີ້ນ  ຄືຄວນຄຶດຖກື 

 ມນັແມນ່ ຄແຸປ່ຮີ້າງ  ຊະຣາຫີ້ຽນຫລ ົ່ນຂ ີ້ຊ  ແທີ້ດາຍ 
 

 ບດົວາ່ ສິງຄາວານ ັ ີ້ນ  ອະຫິນາກີ້າຂນາດ 

 ຕ ັ ີ້ງແມນ່ ງພິູດຮີ້າຍ  ສິງເສືີ້ອຄາວາ ດອກນາ 
 

ບດົວາ່ ຈດັຕານ ັ ີ້ນ  ຕ ຕາຫານຍາກ ເຮວແລີ້ວ 

 ຄນັວາ່ ຄຶດແມນ່ແທີ້  ໃນຫັ ີ້ນຫາກຊເິຫັນ 
 

 ອນັນ ີ້ ຫາກແມນ່ເອົາສານເຂົີ້າ ຕ ຕາຈ ໍີ້າຈ ດ ຄບູາເຮ ຍ 

 ແຂງວາ່ ຄຶດສ່ິງນ ີ້   ກແໍປໄດີ້ງາ່ຍດາຍ ດອກແລີ້ວ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ຄມັພ  (ປລ ຄາໍພິຣ) = ໜງັສສືາໍຄນັທາງສາສນາ / ວໄິນ ວນິຍັ (ປລ ວເິນຍຍ) = ຂໍີ້ບງັຄບັ 

 ຂໍີ້ປະຕິບດັ / ອະຫິນາ (ປລ ອະຫິ) = ງ ູ/ ຄຣ ູ(ປລ ສສ ຄຣຸ)ຸ = ຜູີ້ສ ັ່ງສອນ  
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 ບດົວາ່ ແປະແປະຊີ້ອນ  ປະປະຫລາຍບາດ ນ ັ ີ້ນນາ 

ອນັນ ີ້ ຕ ັ ີ້ງຫາກຍາກແທີ້ແທີ້ ແຄນຫຍຸີ້ງກວາ່ຫລງັ ທ່ານເຮ ຍ 

ອນັນ ີ້ ຕ ັ ີ້ງຫາກແມນ່ຄວາຍກນິຫຍີ້າ ເລັມກຽງກາງທົ່ງ 

ແລີ້ວຈຶ່ງ ຂ ີ້ຢາດໄວີ້  ຫລາຍກີ້ອນຖກືກນັ ດອກນາ 
  

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຣາຊະຄຣເູຈົີ້າ  ແຂງຄາໍປີ້ອຍດາ່ 

 ອນັນ ີ້ ຕ ັີ້ງຫາກຫາໃກີ້ໃກີ້  ກໄູດີ້ຄດຶກາຍ ດອກນາ 

 ຄີ້ອມວາ່ ບໍຣະບວນແລີ້ວ  ເລ ຍເຊົາສະຖດິຢູ ່

 ຈວົຈຶ່ງ ໄປອາບນ ໍີ້າ  ເສັຽຮີ້ອນເຫື່ ອໄຄ   
 

  >> ແຕນ່ ັີ້ນ ຍງັມ  ໄທຄງັໝີ້ຽງ  ມາຖວາຍພຣະບາດ 

 ເຂົາກ ໍ ມາພບົພໍີ້   ຈວົນີ້ອຍເລ່ົາຖາມ 

 ອນັວາ່ ນະທ ນ ໍີ້າ   ວງັເວ ນເປັນຫາດ 

 ຈກັວາ່  ເລິກແລະຕືີ້ນ  ສນັໃດແທີ້ບາ່ວຈວົ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຈວົກຖໍາມຕອບຖີ້ອຍ ຄາໍຂນືແນະບອກ 

 ອນັວາ່ ເລິກແລະຕືີ້ນ  ສກູຮໍູີ້ຊູອ່ນັ ແລີ້ວເດ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກເໍລ່ົາຍງັດນົຕີ້ານ ດອມຈວົຖາມສບື ໄປນ ັີ້ນ 

 ຕຂູີ້ອຍ ຍງັຊໂິຕນຂີ້າມນ ໍ ີ້າ ໄປໄດີ້ດ ັງ່ລື ນ ັ ີ້ນເດ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຈວົຕອບຖີ້ອຍ  ຂານໝູໄ່ທຄງັ 

 ມໃິຊ ່ ອາການສ ູ  ຊຂິີ້າມມາເຖງິພ ີ້ 

 ໃຜຫ່ອນ  ເອົາຕວົຂີ້າມ  ນະທ ຫລວງມາຮອດ ເຮົາພ ີ້ 

 ຢຽວວາ່ ອນິຢູຟ່ີ້າ   ລງົອູີ້ມຊອ່ຍຊູ ບ່ໍຮູີ້ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ໄທຄງັຕີ້ານ  ດອມຈວົຊ ໍີ້າກາ່ວ 

 ຜິວາ່ ຕຫູາກຍງັຂີ້າມໄດີ້ ຈວົເຈົີ້າຊໃິຫີ້ສງັ ນ ັີ້ນເດ  

    ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຈວົຕອບຖີ້ອຍ  ຂານບອກໄທຄງັ 

ເຮົາຈກັ ວາງຈ ວອນທງັສະບງົ ໃຫີ້ສຈູງິແທີ້ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ກາຍພນັ (ປລ ກາຍພນັທ) = ຜີ້າມດັແອວ / ຕ ູ(ລກ) = ພວກຂີ້ອຍ, ໝູຂ່ີ້ອຍ 
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ກບັທງັ ຜີ້າສະງຽບພີ້ອມ  ທງັໝູກ່າຍພນັ 

ເຮົາບ່ໍ ກນິແໜງສງັ  ຊມິອບເວນວາງໃຫີ້ 
 

ຄນັວາ່ ສຫູາກຂີ້າມບ່ໍໄດີ້   ສເູລ່ົາຊເິສັຽສງັ ນ ັ ີ້ນເດ 

 ແຕ່ນ ັ ີ້ນ ໄທຄງັຂານ  ວາ່ຊເິສັຽຍງັໝີ້ຽງ 

 ຕຈູກັ ເອົາຍງັໝີ້ຽງ  ວາງໄປມວນມອບ ຈວົແລີ້ວ 

 ຕຫູາກ ພນັບ່ໍແພີ້  ຊຍິອມໃຫີ້ຊູຄ່ນົ ແທີ້ດາຍ   
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຈວົກາ່ວຕີ້ານ  ຫີ້າມຢາ່ພນັກນັ ເທາະນາ 

 ມນັຈກັ ເສັຽຂອງສ ູ  ໝີ້ຽງຄງັພຣະຍາເຈົີ້າ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກເໍລ່ົາດນົຄາໍຫີ້າມ ແຂງຄວາມບ່ໍຄດຶຊອດ 

 ເຂົາກ ໍ ວາ່ເຂົາຊຂິີ້າມໄດີ້  ກເໍລ ຍທີ້າວາ່ເອົາ ເທາະນາ 
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ເຂົາກເໍອົາຍງັໝີ້ຽງ ລອຍໄປທງັທອ່ງ 

  ສຽງໂຫຮ່ ີ້ອງ  ຫວົຈືີ້ນຊູຄ່ນົ 

 ເຂົາກ ໍ ສນົສນົຂີ້າມ  ຊນົລະທ ລອຍຢັ່ງ ໄປແລີ້ວ 

 ຄນັວາ່ ຮອດຝັ່ງແລີ້ວ  ຈາຕີ້ານຕ່ໍຈວົ 
 

 

ເຈົີ້າຈ ົງ່ ເອົາຍງັຜີ້າ  ຈ ວະຣງັໝດົຄູ ່ຜືນນ ັີ້ນ 

 ມາມອບໃຫີ້  ຕຖູີ້ອນຊນິຸງ່ທງົ ທາ່ນເຮ ຍ  
 

 ບດັນ ີ້ ຕຫູາກມາພນັແພີ້  ລອຍນດັທ ມາຮອດ 

 ຈວົທາ່ນ ຢາ່ໄດີ້ໂຈະຢູຊ່ ີ້າ  ເປືອງແກີ້ອອກມາ ເທາະແມ 

 ຊາດທ ່  ເປັນຈວົນ ີ້  ຖສືນິບ່ໍຫອ່ນລາ່ຍ ຈວົເຮ ຍ 

 ບ່ໍຫອ່ນ ຕວົະລາ່ຍຫລ ີ້ນ  ຫລາຍລ ີ້ນແງງ່ອນ  
 

 ຄນັວາ່ ເສັຽສດັນ ີ້  ສິນຈວົບ່ໍມ  ແກວນ່ ຄ ງແລີ້ວ 

 ມນັຈກັ ຕກົຕ ໍາ່ໃຕີ້  ສະເດັນກິີ້ງຈາກຕນົ ແທີ້ດາຍ 

 ເໝືອນດ ັງ່ ເມດັງາຕ ັ ີ້ງ  ປາຍເຫລັກຈານຈບັຢູ່ ນ ັ ີ້ນແລີ້ວ 

 ຄນັວາ່ ລມົພດັຍູີ້   ປ ວເປືີ້ອງຫລ ົ່ນເສັຽ ດອກນາ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ພນັ = ພະນນັ ພະລນັ ພະລນັສິ່ ງຂອງອນັໃດອນັນຶ່ງ / ຈ ວະຣງັ, ຈ ວອນ (ປລ ຈ ວຣ) =  

 ຜີ້ານຸງ່ຫ ົ່ມຂອງພຣະສງົ / ເປືອງ (ລກ) = ແກີ້ຜີ້າອອກຈາກໂຕ  
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 ແຕນ່ ັີ້ນ ຈວົຈຶ່ງຕີ້ານກາ່ວຖີ້ອຍ ຂານຕອບໄທຄງັ 

 ສຫູາກ ເອົາກນັລອຍ  ລ່ອງມາດາຍດູີ້ 

 ລາງພ່ອງ ດາໍລງົພືີ້ນ  ລາງຄນົຢືນຍ່າງ ມາດາຍ 

 ຕ ັ ີ້ງບ່ໍເຫັນ ສຂູີ້າມນ ໍ ີ້າ  ມາແທີ້ເມ ື່ອໃດ   
 

 ແຂງວາ່ ສຫູາກຍໍຂາຂີ້າມ  ນດັທ ຫລວງມາຮອດຝັ່ງ 

 ກຈູກັ ຍໍມອບມ ີ້ວນ  ວາງໃຫີ້ແກສ່ ູແທີ້ດາຍ 

 ຄນັວາ່ ອດັຖງັຜີ້າ  ກບ່ໍູພໍຊຊິືີ້ຕ່ືມ ສເູຮ ຍ 

 ອນັນ ີ້  ຕ ັີ້ງຫາກຜິດຮ ດເຄົີ້າ   ຄອງພນັແທີ້ບ່ໍຖກືຄວາມ ແທີ້ດາຍ 
 

 ບດັນ ີ້ ກຈູກັເອົາຍງັໝີ້ຽງ  ດອມສໝູດົຄູ ່ຄນົແລີ້ວ 

 ກນູ ີ້ ບ່ໍຫອ່ນເວົີ້າລາ່ຍຖີ້ອຍ ສດັຈະແທີ້ທຽ່ງຈງິ ທາ່ນເຮ ຍ 

 ຄນັວາ່ ເສັຽສດັຈະນ ີ້  ຕວົຕາຍດ ກວາ່ ຈງິແລີ້ວ 

 ຄວາມບຮູານ ກາ່ວໄວີ້  ເຮົາຮູີ້ຊູ່ອນັ ນ ັ ີ້ນແລີ້ວ 
 

 ບດັນ ີ້ ກຫູາກມາພນັແພີ້  ຝງູສໝູດົໝູ ່ຈງິແລີ້ວ 

 ສຢູາ່ ໄດີ້ຢູຊ່ ີ້າ   ຍໍໃຫີ້ມອບກ ູເທາະແມ 
 

 ກຫູາກ ເຕືອນກອ່ນກ ີ້  ຊເິສັຽສວ່ນຂອງພນັ ສແູລີ້ວ 

 ສຫູາກ ຝືນຄວາມກ ູ  ບ່ໍຮ ່ນຕອງຕາມເວົີ້າ 

 ຍາມເມ ື່ອ ກຫູາກມ ຄວາມຫີ້າມ ສບ່ໍູຍອມຍງັຫານຢູ ່ຈງິນາ 

 ບດັນ ີ້  ກຫູາກພນັແພີ້ແລີ້ວ ຊເິອົາໝີ້ຽງແຫງ່ສ ູແທີ້ແລີ້ວ 
 

 ຍາມເມ ື່ອ ໄທຄງັໝີ້ຽງ  ສາມະເນນຖຽງຕອບ ກນັນ ັີ້ນ 

 ຄວາມຫາກ ເລ ຍຊາ່ເຮືີ້ອງ  ເຮອືງເທົີ້າທ ົ່ວເມອືງ 

 ເຂົາຈຶ່ງ ເມອືທນູໄຫວີ້  ພຣະຍາເມອືງບນົບອກ 

 ພໍໃຫີ້ ຮູີ້ຂາ່ວຂໍີ້   ຟງັແຈ ີ້ງຊູອ່ນັ 
   

 ເຂົາກ ໍ ເລ່ົາແຕເ່ຄົີ້າ  ເທົີ້າຮອດເຖງິປາຍ 

 ອນັວາ່ ຣາຊາພຣະ  ຄອ່ຍພິຈານແຈ ີ້ງ 

 ກຫໍາກ ຄຄືວາມເບືີ້ອງ  ສາມະເນນແກີ້ກາ່ວ 

 ເຂົາຫາກ ລອຍລອ່ງແທີ້  ບ່ໍມ  ຂີ້າມຍາ່ງມາ ແທີ້ດາຍ  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ແຂງວາ່ (ລກ) = ຄນັແມນ່ວາ່, ຖີ້າວາ່  
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 ພຣະຈຶ່ງ ຕດັຂາດມ ີ້ຽນ  ຕາມແພງ່ພິມເມອືງ 

 ເອົາຕາມ ຄອງບຮູານ  ແຕປ່ະຖມົຈງິແທີ້ 

 ວາ່ໃຫີ້ ເອົາແຕ່ສ ່ ຊີ້າຫີ້າບາດຖີ້ວນ ຖວາຍເນນຕາມຮ ດ 

 ຢ່າໃຫີ້ ເອົາລ່ືນນ ັ ີ້ນ  ຄອງຫີ້າມບ່ໍດ  ແທີ້ເນ  
 

 ສຈູ ົງ່ ປນັແບງ່ໃຫີ້  ຕາມຮ ດເຮົາຕດັ 

 ໃຫີ້ສ ູ ຍໍເຄນຖວາຍ  ແກຈ່ວົເສັຽຖີ້ອນ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກໂໍດຍຄວາມເຈົີ້າ ພຣະຍາເມອືງຕກົແຕງ່ 

  ເລ ຍເລ່ົາແລີ້ວ  ມາໃຫີ້ແກຈ່ວົ 
 

 ຈວົຈຶ່ງ ຖາມຫາຂໍີ້  ນາໍເຂົາທກຸສິ່ ງ 

 ອນັວາ່ ພຣະບາດເຈົີ້າ  ກນູາແທີ້ດ ັງ່ໃດ ນ ັີ້ນເດ 
 

    ເຂົາກາ່ວເວົີ້າ  ຕີ້ານຕ່ໍສາມະເນນ 

 ອນັວາ່ ຣາຊາຕດັ  ແຕເ່ທິງລງົໃຕີ້ 

 ວາ່ໃຫີ້  ປນັເປັນສ ່ ຊີ້າຫີ້າບາດ ນາໍມາມວນມອບ ຈວົແລີ້ວ 

 ບ່ໍໃຫີ້ ເອົາລ່ືນນ ັີ້ນ  ຄອງຫີ້າມບ່ໍຄວນ ວາ່ດາຍ  
  

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຈວົກຟໍງັດຂໍູີ້  ເປັນຄວາມເຫລວຫລາກ 

 ຈວົຈຶ່ງ ເອົາບາດໄດີ້  ທງັຫີ້າໜວ່ຍມາ 

 ກບັທງັ ເອົາໝູຊ່ ີ້າ  ສ ່ໜວ່ຍມາຜອງ 

 ຈວົເລ່ົາ ເອົາເຕັມໂກນ  ຊູອ່ນັຈງິແທີ້ 
 

 ບດັນ ີ້ ອນັວາ່ຣາຊາເຈົີ້າ  ເໜືອຫວົຜາຍໂຜດ ເຮົາແລີ້ວ 

 ອນັວາ່ ເຈົີ້າແລະຂີ້ອຍ  ກເໍຫັນພີ້ອມຊູອ່ນັ ແທີ້ດາຍ 
 

 ເຈົີ້າຫາກ ຜາຍໂຜດໃຫີ້  ດຊູອບຄອງເມອືງ ຢູແ່ລີ້ວ 

 ເມ ື່ອບ່ໍ ໂດຍຄາໍພຣະ  ອາດຍາກກໍວົຢີ້ານ 

 ເມ ື່ອຈກັ ກາຍຄາໍເຈົີ້າ  ເໜືອຫວົຊກິ ີ້ວໂກດ ບ່ໍຮູີ້ 

 ອນັນ ີ້ ເພິ່ ນຫາກຕດັແຕງ່ໃຫີ້ ປານນ ັີ້ນກຫໍາກເອົາ ດອກແລີ້ວ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ຕດັ (ຊາຣາສບັ ຕຣສັ) = ເວົີ້າ, ສ ັງ່ການ / ບາດ (ປລ ປຕັຕ, ສສ ບາຕຣ) = ແນວໃສ ່ 

 ເຂົີ້າຂອງພຣະສງົ   
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 ອນັວາ່ ໝີ້ຽງສ ່ ຊີ້າ  ຫີ້າບາດເງນິຜອງ 

 ແມນ່ວາ່ ຣາຊາຕດັ  ກຊໍອບຄອງເມອືງຕ ັີ້ງ 

 ເພິ່ ນຫາກ ດຕູນົສແູທີ້  ທງັຫລາຍຈຶ່ງຕດັຜອ່ນ 

 ເຫດວາ່ ຄວາມພນັເຂັດຜອກພ ົີ້ນ ປານນ ັີ້ນກຫໍາກຍອມ ດອກແລີ້ວ 
   

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກປໍາກບ່ໍໄດີ້  ກ ັີ້ນຢູປ່ານຕາຍ 

 ເມ ື່ອຈກັ ຈາໄປຫລາຍ  ຫາກແມນ່ຄວາມຈວົແທີ້ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ໄທຄງັຢີ້ານ  ເຊັນເຊັນຟີ້າວຟັ່ງ 

 ເຂົາກ ໍ ປບົແລນ່ເຕັີ້ນ  ໜ ແທີ້ຈາກຈວົ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາຈ ົມ່ໄຫີ້  ຄດຶຄຽດໃນໃຈ 

 ບດັນ ີ້ ວາຍຄວົເຮອືນ  ລກູເມຽັຊເິປັນຂີ້ອຍ 

 ແຂງວາ່ ເຮົາໄດີ້ເສັຽແຕໜ່ີ້ອຍ ພໍຂນົຂວາຍຫາໃສ ່

 ແມນ່ວາ່ ເຮົາຈກັຄດຶຊອກໃຊີ້ ແທນນ ີ້ກຍໍອ່ມເບົາ 
    

 ອນັນ ີ້ ຕ ັ ີ້ງຫາກເງນິຄາໍແທີ້ ເຫລືອຫລາຍອະນນັເນກ 

  ຫີ້າບາດຕ ັ ີ້ງ  ຜອງແລີ້ວລວດເຕັມ 

 ກບັທງັ ໝີ້ຽງສ ່ ຊີ້າ  ເຫລືອທ ່ ຄອງໃໝ 

 ຄາໍນ ີ້  ຣາຊາປງົ  ແຕ່ເທິງເປັນຫລ ີ້ນ 
 

 ເຮົາກ ໍ ບ່ໍຫອ່ນຮູີ້   ຄວາມງາ່ຍເປັນໜກັ ດ ັງ່ນ ີ້ 

 ຄດຶວາ່ ໄຂຈາສຽງ  ກາ່ວເປັນຄວາມຫລ ີ້ນ 

 ເຂົາກ ໍ ຂງັອກົແຄີ້ນ  ກອງມະໂນຄດຶບ່ໍອອກ 

ຕ ັີ້ງຊ ິ ດບັແທີ້ແທີ້  ວາຍຂວ ໍີ້າລກູເມຽັ ແລນໍ  
  

 ເຮົາຈກັ ມວນກນັພີ້ອມ  ໄປເປັນຂີ້ອຍທາ່ນ ແລນໍ 

 ບ່ໍຮາ່ງວາ່ ຈກັໄດີ້ຢູສ່ບືສີ້າງ ການບີ້ານດ ັງ່ຫລງັ ແລນໍ  
 

 ຄີ້ອມວາ່ ເຂົາກາ່ວແລີ້ວ  ແລີ້ວເລ່ົາຈາກນັ 

 ຄວນທ ່  ເຮົາໄປທນູຣາຊາ  ເລ ກລາເມອືບີ້ານ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກເໍອົາຕນົຂຶີ້ນ  ເມອືທນູພຣະບາດ 

  ກ ົີ້ມຂາບແລີ້ວ  ປະນມົນ ີ້ວນ ັງ່ເນອືງ  
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 ຝງູຂີ້າ ຈກັໄດີ້ລາບາດເຈົີ້າ ເມອືສູຄ່າເມ ກອ່ນແລີ້ວ 

 ຄນັບ່ໍ ເປັນການສງັ  ຊຂິາບລາວນັນ ີ້ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຣາຊາເຈົີ້າ  ຖາມເຂົາໂດຍຮ ບ 

 ສກູ ໍ ເສັຽໂທດແລີ້ວ  ວາງໃຫີ້ແກຈ່ວົ ແລີ້ວລື 
   

 ເຂົາກ ໍ ຮບັພາກຖີ້ອຍ  ຂານຕອບຣາຊາ 

 ຝງູຂາ ເສັຽເງນິຄາໍ  ມາກມາຍເຫລືອລ ົີ້ນ 
 

 ອນັວາ່ ໝີ້ຽງກໃໍຫີ້ເຕັມສ ່ ຊີ້າ ບາດຫີ້າໜວ່ຍເງນິຜອງ 

 ຈວົຫາກ ພາງານໃໝ  ບາບຕຝູງູຂີ້າ 

 ຕ ັີ້ງຫາກ ເຫລືອແຮງຮີ້າຍ  ໝດົຄວົເຮອືນກບ່ໍໍຖອ່ງ 

 ປດັຂອດ  ຈນົມອດກີ້ຽງ  ບ່ໍເຕັມຊີ້າແຫງ່ຈວົ ພຣະເຮ ຍ 
 

   ຄຊື ິ ບ່ໍໄດີ້ເປັນຂີ້ອຍເຈົີ້າ ຫດັຖະບາດເໜືອຫວົ ພຣະເຮ ຍ 

 ຈກັໄດີ້ ເປັນທາສາ  ແຫງ່ຄນົເຂົາໃຊີ້ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຣາຊາທີ້າວ  ອ ່ ດຕູນົເຂົາກາ່ວ 

 ເຈົີ້າກ ໍ ຄດຶຄຽດໃຫີ້  ຈວົນ ັີ້ນມາກຫລາຍ 
 

 ພຣະຈຶ່ງ ອານດັໃຫີ້  ໄຂເຍັຽເທອອກ 

 ນາໍໃຫີ້ ຈວົໂຫດຮີ້າຍ  ລງັລີ້ຽວເຫລວຄວາມ 

 ກບັທງັ ເງນິຄາໍພີ້ອມ  ເອົາໄປມວນມອບ 

   >> ພຣະຈຶ່ງ ບອກໃຫີ້ສິກອອກແທີ້ ເອົາການເຈົີ້າຈຶ່ງສມົ ດອກນາ 
 

 ມນັຜອກ  ຜິດຮ ດແທີ້  ຄອງແຕບ່ຮູານ ແທີ້ດາຍ 

 ຕ ັີ້ງຫາກ  ກາຍຄອງຈວົ  ບາບໃໝເຫລືອລ ົີ້ນ 

 ແຕ່ນ ັ ີ້ນ ຈວົກໂໍດຍຄວາມເຈົີ້າ ຣາຊາສິກອອກ 

 ເຂົາຈຶ່ງ ຮຽກວາ່ຊຽງໝີ້ຽງເຈົີ້າ ລືຊາເທົີ້າທ ົ່ວເມອືງ 
 

 ເຫດວາ່ ໄດີ້ພນັເອົາໝີ້ຽງ  ໄທຄງັສິກຄອບ ປາງນ ັ ີ້ນ 

 ຄນົຈຶ່ງ ໄດີ້ເຍ່ືອງເຄົີ້າ  ຄາວນ ັ ີ້ນສືບມາ ເຈົີ້າເຮ ຍ 

__________________________________________________________________ 

 ຄາເມ (ປລ ຄາມ) ບີ້ານ ໝູບ່ີ້ານ / ຫດັຖະບາດ (ປລ ຫຕັຖ ບາທ) ມ ືຕ ນ, ຜູີ້ຮບັໃຊີ້ພຣະຍາ  

 / ອານດັ (ປລ ອານຕັຕິ) = ບອກ / ຫລງັຈາກສກິແລີ້ວຄນົກເໍອ ີ້ນຊື່ ວາ່ ຊຽງໝີ້ຽງ   
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    ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງຈຶ່ງເມອືບວົຣະບດັເຈົີ້າ ສເວ ຍເມອືງຕນົພ ່ 

 ພຣະກ ໍ ໃຊີ້ຊວ່ງເຂົີ້າ  ໄປໄດີ້ນອກໃນ 

 ອນັວາ່ ໂຮງຫລວງກວີ້າງ  ບາຄານທຽວທອ່ງ ໄປນ ັີ້ນ 

 ສາວສນມົ ໜຸມ່ນີ້ອຍ  ເຫັນທີ້າວກຢໍອກໃຍ 
  

 ແມນ່ວາ່ ຊະຊອ່ນເນືີ້ອ  ນາງນາດເທວ  ກດໍ  

 ມນັກ ໍ ທຽວໄປຫາ  ຊູຍ່າມມຢິີ້ານ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະຈຶ່ງປງົຄວາມໃຫີ້ ວາງສນິຕດັຂາດ 

 ພຣະກ ໍ ໂອວາດໃຫີ້  ມນັແທີ້ຊູອ່ນັ ວາ່ດາຍ 
 

  ວນັຄນືມ ືີ້   ວນັຍາມເຊົີ້າຄ ໍາ່ 

  ພຣະບາດເຈົີ້າ  ກຫໍາໃຊີ້ແຕມ່ນັ ນ ັີ້ນເດ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະກາ່ວຕີ້ານ  ຈາຕ່ໍຊຽງຫລວງ 

  ສກິອອກມາ  ຢາ່ຢູເ່ຮອືນເສ ຍລີ້າ ຊຽງເຮ ຍ 

 ມງຶຈ ົງ່ ເອົາເມຽັຊີ້ອນ  ເປັນຝາເປັນຝ ັ່ງ 

  ເປັນຜູຕູ່ີ້ມ  ຄອງຢີ້າວຄອບຄວົ  
 

 ຊຽງວາ່ ເງນິບ່ໍມ   ພໍສີ້ຽວ    ໝາຍເອົາລກູສາວເພ່ິນ ປະໂທເດ 

 ເຂົີ້າບ່ໍມ   ຢູ່ເລົີ້າ   ຊຂິນັລີ້ຽງແມເ່ມຽັ 

 ເກອືບ່ໍມ   ພໍຊີ້າ   ຊໝິາຍຕາໍປາແດກ 

 ຍງັວາ່ ເປັນນີ້ອງຊາຍພຣະເຈົີ້າ ຊອິາຍໜີ້າໄພ່ເມອືງ ພຣະເຮ ຍ 
 

 ພຣະວາ່ ມງຶປະສງົແທີ້  ສາວໃນໂຮງບ່ໍໃຫີ້ແຕງ່ 

  ມ ບ່ໍແພີ້   ກຊູໃິຫີ້ແກມ່ງຶ ແທີ້ແລີ້ວ 

  ຕາມສມກັໃຈຖີ້ອນ ໄປຫາເລືອກເບ່ິງ ເອົາເນ  

 ຄນັວາ່ ສອງຫາກເວົີ້າຄອ່ງຂໍີ້ ກນັແລີ້ວຈຶ່ງມາ 
 

  ຊຽງຕອບຖີ້ອຍ  ຖວາຍຣາດບຊູາ 

ຂໍໃຫີ້ ພາກນັມາ  ສູໂ່ຮງພຣະຍາເຈົີ້າ 

ຕາງໃຫີ້ ມ ຄວາມເວົີ້າ  ຫລາຍຄນົຄດຶຊອ່ຍ 

ທ່ໍແຕ ່ ຕວົຂີ້ານີ້ອຍ  ບ່ໍຄວນເຂົີ້າຮວ່ມນາງ ແທີ້ແລີ້ວ 
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 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຣາຊາໃຊີ້  ທນັນາງຫ່ໍແຕ່ງ 

 ໃຫີ້ເຂົາ ມາພ ໍາ່ພີ້ອມ  ກນັແທີ້ຊູນ່າງ ແທີ້ເນ  

 ເຂົາກ ໍ ໂດຍພະລນັຟີ້າວ  ນາງງາມຫ່ໍແຕງ່ ມາແລີ້ວ 

  ນບົນອບໄຫວີ້  ທນູໄທີ້ນ ັງ່ເນອືງ 
 

 ສາວກ ໍ ແຍງໂສມເຈົີ້າ  ຊຽງຫລວງບດຸຕະຣາດ 

 ຕ ັ ີ້ງຫາກ ອາດຫລາດແທີ້  ໂສມເຈົີ້າລກູພຣະຍາ ແທີ້ນໍ 
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ອງົກະສດັຕີ້ານ  ຈາສາວສນມົນາດ 

  ໄຂເຫດໃຫີ້  ພໍຮູີ້ຮ ີ້າງກະບວນ 
 

   >> ບດັນ ີ້ ກບ່ໍູທນັສແູທີ້  ປະການສງັດີ້ວຍເຫດ ອ ່ ສງັແລີ້ວ 

 ໃຜຜູີ້ ຍງັຢາກໄດີ້  ຊຽງນີ້ອຍໃຫີ້ວາ່ມາ ນ ັີ້ນເນ  

  ເປັນເມຽັທີ້າວ  ຮຽງສອງສມົຄູ ່ກນັແລີ້ວ 

  ສນກຸຢູສ່ີ້າງ  ເຮອືນຢີ້າວແຕງ່ແປງ  
 

 ເຂົາກ ໍ ກ ົີ້ມຂາບໄຫວີ້  ຖວາຍຣາດຣາຊາ 

 ເອົາແຕ ່ບຮູານເຄ ຍ  ແຕງ່ເຮອືນດອມທີ້າວ 

 ບດັນ ີ້ ໃຫີ້ຊຽງກາໍມໄືວີ້  ຫາສາວທວຍເບ່ິງ ດຖູີ້ອນ 

  ຄນັແມນ່ແມ ີ້ງ  ຊບິາຍໃຫີ້ໃສມ່ ືເຈົີ້າແລີ້ວ 
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ສາວສ ສູີ້   ບນຸຊູທວຍກອ່ນ 

 ເຈົີ້າຫາກ ກາໍໜວ່ຍແກີ້ວ  ຄາໄວີ້ຢູມ່ ືເຈົີ້າແລີ້ວ  
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ສາວບາງພີ້ອມ  ສາວນາງສາວແກນ່ 

  ສາວແວນ່ແກີ້ວ  ສາວເບົີ້າພ ໍາ່ກນັ 
 

 ເຈົີ້າຫາກ ກາໍເງນິໄວີ້  ກາໍຄາໍໃຫີ້ໄຂເບ່ິງ ອີ້າຍເອ ຍ 

ບາບາ່ວທີ້າວ  ຊຽງນີ້ອຍບ່ໍໄຂ ແທີ້ແລີ້ວ   
 

  ສາວສ ສີ້ອຍ  ສາວຄາໍສາວອອ່ນ 

  ສາວຫລີ້າຊີ້ອຍ  ສາວນີ້ອຍໃຫີ້ຮ ບທວຍ ພ ່ ຖ ີ້ອນ 

__________________________________________________________________ 

 ນາງຫ່ໍແຕງ່ = ແມຄ່ວົພວກນຶ່ງຊາໍນານການເຮັດອາຫານຫ່ໍ   
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 ເຈົີ້າຫາກ ກາໍເອົາໄມ ີ້  ຈນັແດງທາງເທດ 

  ທງັດອກໄມ ີ້  ກາໍໄວີ້ໃຫີ້ຄອ່ຍວາງ ອີ້າຍເອ ຍ 
 

  ຊຽງຫວົແລີ້ວ  ເຕ ນສາວຝງູໃໝ ່

  ເຊ ນນາດທະນີ້ອງ  ດວງແກີ້ວໃຫີ້ຄອ່ຍທວຍ 
 

  ສາວຈນັພີ້ອມ  ສາວທອງສາວຜອ່ງ 

  ສາວສອ່ງແກີ້ວ        ສາວແຍີ້ມໃຫີ້ຄອ່ຍທວຍ ພ ່ ຖ ີ້ອນ 
 

  ປບັພະວນັດ ແກີ້ວ  ສາວໂອສາວມອ່ນ 

ສາວດອກໄມ ີ້  ສາວນີ້ອຍໃຫີ້ຄອ່ຍທວຍ ພ ່ ຖ ີ້ອນ 
 

 ສາວກ ໍ ພາທ ຕີ້ານ  ກນັທວຍໝດົໝູ ່

  ບ່ໍຖກືຕີ້ອງ  ບາທີ້າວບ່ໍໄຂ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

 ຍງັແຕ ່ ສເນຫາສີ້ອຍ  ນາງດຽວຍງັຢູ ່

  ຊຽງກາ່ວຕີ້ານ  ເຊ ນນີ້ອງໃຫີ້ຮ ບທວຍ ພ ່ ຖ ີ້ອນ 
 

  ສເນຫາຫລີ້າ  ສາວຮາມທວຍແມນ່ 

 ເຈົີ້າຫາກ ກາໍແຂນສາວສ ໍາ່ນ ີ້ອຍ ເມຽັແກີ້ວບ່ໍວາງ ໄດີ້ແລີ້ວ 
 

 ເມ ື່ອນ ັ ີ້ນ ຊຽງຫລວງເຈົີ້າ  ຕບົມຟືີ້ອນແອ່ນ 

 ອນັນ ີ້ ຕ ັ ີ້ງຫາກແມນ່ເມຽັແຕ່ຟີ້າ ແນນກີ້ຽວກອ່ມລງົ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

  ພຣະບາດເຈົີ້າ  ຕີ້ານຕ່ໍຊຽງຫລວງ 

 ບດັນ ີ້ ມງຶຊເິອົາຄນົດຽວ  ບ່ໍເອົາສອງຊ ໍ ີ້າ ນ ັ ີ້ນລື 

 ຄນັວາ່ ຍງັໝາຍໄວີ້  ຫີ້ອງຫວົໃຈພໍວາ່ງ 

ສາວບ່ໍແພີ້  ເອົາຖີ້ອນບ່ໍຂ ນ 
 

ຊຽງກ ໍ ຂໍດອມເຈົີ້າ  ຫາສາວມາອ ກຕ່ືມ 

 ກບັຜູີ້ເຄົີ້າ  ເປັນເຈົີ້າແມເ່ຮອືນ 
  

 ຊຽງກ ໍ ເລືອກຕ່ືມແລີ້ວ  ລາຈາກພທູອນ 

ສອນລອນນບົ  ຂາບລາພຣະອງົອີ້າຍ 
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ນາໍທາງເທົີ້າ  ເຖງິເຮອືນໂຮງແມ ່

ນບົນອບໄຫວີ້  ຖວາຍໄທີ້ແມເ່ມອືງ 
 

 ວນັນ ີ້ ບນຸເຮອືງເຈົີ້າ  ພຣະຍາຫລວງອງົພ ່ 

  ທານທອດໃຫີ້  ເມຽັແກີ້ວມ ັງ່ມນຸ ແມເ່ຮ ຍ  

 ແມວ່າ່ ດ ດ ແທີ້   ບນຸຄນຸພວູະນາດ 

 ຊາດທ ່  ເປັນນີ້ອງແກີ້ວ  ສອງເຈົີ້າຄອ່ຍຖນອມ ແມແ່ລີ້ວ 
 

 ຊຽງກ ໍ ເຕ ນເຂົາຂີ້າ  ປກຸໂຮງຫລງັນຶ່ງ 

  ໃຫຍ່ບ່ໍນີ້ອຍ  ສເມ ດີ້າມໄພ່ຂນຸ ນ ັ ີ້ນແລີ້ວ 
 

 ກບ່ໍໍ ເຄອືງຄາໍແຄີ້ນ  ອນັໃດຈກັສິ່ ງ 

ເຄື່ ອງກນິ ມ  ບ່ໍໄຮີ້   ໄຫລເຂົີ້າຊູວ່ນັ 
 

   >> ແຕນ່ ັີ້ນ  ຊຽງຫລວງຂຶີ້ນ  ເມອືໂຮງຫາພ ່ 

ພຣະກ ໍ ຕີ້ານໄຕຖ່ີ້ອຍ  ດອມນີ້ອງຊື່ ນຊມົ  
 

ຊຽງເອ ຍ ອາຫານລ ົີ້ນ  ເຕັມພາກນິບ່ໍແຊບ 

 ກກູ ໍ ກນິຊູມ່ ືີ້   ບ່ໍຄດື ີ້າມດ ັງ່ຫລງັ ແທີ້ນາ 

ອນັວາ່  ຢາກນິເຂົີ້າ  ຈະເຣ ນດ ມ  ບໍ? 

 ຊຽງຕອບຂໍີ້  ຂານເຈົີ້າວາ່ມ   ພຣະເອ ຍ 
  

 ຊຽງແນະ ມືີ້ອື່ ນນ ັີ້ນ  ອດົຢູຢ່າ່ສເວ ຍ 

 ອດົໃຫີ້ ຢາມາເຖງິ  ຈຶ່ງສເວ ຍຍາມນ ັີ້ນ 
 

  ຊຽງກາ່ວແລີ້ວ  ລາຈາກໂຮງຫລວງ 

  ເມອືເຖງິເຮອືນ  ບ່ໍເຄອືງຄາໍຮີ້ອນ 

 ເຖງິເມ ື່ອ ວນັລນຸແລີ້ວ  ພຣະຍາຄອຍບ່ໍມາຮອດ 

 ພຣະກ ໍ ຄອງແຕເ່ຊົີ້າ  ເຖງິເທົີ້າຮອດເພນ 
 

ສດຸທ ່  ຫ ວແສບທີ້ອງ  ພຣະເລ່ົາເລ ຍສເວ ຍ 

 ຊຸມຄວົສ ູ  ແຕງ່ຫາພາເຂົີ້າ 

__________________________________________________________________ 

 ສເວ ຍ (ຣາຊາສບັ) = ກນິ 
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 ອາຫານລ ົີ້ນ  ເຕັມພາເກບັໃສ ່

 ຂ ົີ້ວໄຂມ່ ີ້ວນ  ມວນເຂົີ້າບ່ໍຖອຍ    
 

  ທງັກີ້ວຍອີ້ອຍ  ຂນມົຫ່ໍສາຄ ູ

  ພທູອນພຣະ  ໂມມ່ເອົາມໄິວີ້ 

  ສາລ ຕ ົີ້ມ   ເຕັມໄຫທອງໃຫຍ ່

  ພຣະບ່ໍໄວີ້  ຍໍມ ີ້ວນຄາບດຽວ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

  ດລ່ືູນລ ົີ້ນ   ກນິອ ່ ມເຕັມທ  

 ພຣະຈຶ່ງ ຍໍຂນັຄາໍ   ດື່ມລງົຍງັນ ໍີ້າ 

 ຍງັເລ່ົາ ຄອຍທາງທີ້າວ  ຊຽງຫລວງບ່ໍມາຮອດ 

 ພໍເມ ື່ອ ເຖງິຕດູຍີ້າຍ  ຊຽງນີ້ອຍກຈໍຶ່ງມາ  
 

 ຂຶີ້ນສູ ່ ຜາສາດກວີ້າງ  ພຣະຍາດຣາດຈອມເມອືງ 

  ບນຸເຮອືງຖາມ  ວາ່ຢາຍງັໄດີ້ ນ ັີ້ນບໍ 

 ກກູ ໍ ຄອງທາງແທີ້  ຕາເວັນກາຍທຽ່ງ 

 ດທູ ່  ທນົບ່ໍໄດີ້   ກນິເຂົີ້າລ່ືນຫລງັ ແທີ້ດາຍ 
   

ເປັນທ ່   ສງົໄສແທີ້  ກນິລ່ືນຄາວຫລງັ  

ພານພນູເຕັມ  ໂມມ່ກນືຈນົກີ້ຽງ 

ຜນົຜລາພີ້ອມ  ສກຸຫອມກີ້ວຍໄຂ ່

 ໝດົກອ່ງໂປີ້  ປາປ ີ້ງມາກຫລາຍ ແທີ້ດາຍ 
 

 ຊຽງວາ່ ຢາກຈຶ່ງກນິນ ີ້  ກເໍປັນຢາອນັນຶ່ງ 

 ຄນັວາ່ ບ່ໍຢາກແທີ້  ກນືເຂົີ້າກບ່ໍໍລງົ 
  

 ແມນ່ຊ ິ ເອົາໄມ ີ້ຄີ້ອນ  ມາທັ່ງລງົຄໍ 

  ເອົາມາຕ   ຕອກລງົກຮໍນຸແລີ້ວ 

  ເປັນພຣະຍານ ີ້  ຄາໍກນິມາໃຫີ້ບອກ 

 ເພ່ິນກ ໍ ຖຖືກືແທີ້   ຜຍາຊ ໍ ີ້າບ່ໍມ   ນ ັ ີ້ນລື   

__________________________________________________________________ 

 ພທູອນ (ປລ ພທູຣ) = ແຜນ່ດນິ, ໂລກ, ເຈົີ້າແຜນ່ດນິ / ຕດູຍີ້າຍ (ລກ) = ຍາມຄີ້າຍແລງ 

 ຖຖືກື (ລກ) = ດຖູກູ, ເບ່ິງຕ ໍາ່, ຕ ລາຄາຕ ໍາ່  
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 ຊຽງກ ໍ ວາ່ທ່ໍນ ີ້   ແລີ້ວຮ ບລງົໜ  

  ນາໍທາງເມອື  ສູເ່ຮອືນນອນລ ີ້ 

 ພຣະຍາ ກອໍດົສຮູ ີ້າຍ  ໃນໃຈແຄີ້ນຄ ັ່ງ 

 ກກູ ໍ ຖາມຊື່ ແທີ້  ມາເວົີ້າອວດເຊ ງ ແທີ້ນໍ 
 

 ກຫູາກ ເປັນພຣະຍາແທີ້  ລືຊາທງັໂລກ 

  ບກັຖອ່ຍຮີ້າຍ  ຄວນຂີ້າລອ່ງໄຫລ 

 ພຣະກ ໍ ຮມົເພິງໃຫີ້  ສາມວນັຄດຶຢູ ່

 ຄດຶຮອດ ຄາໍສ ັ່ງເຫງົີ້າ  ກລືີ້ານພ່ໍຕນົ  
 

 ອນັວາ່ ພ່ໍແມນ່ ີ້   ຄາໍປາກແຄນໜກັ 

 ພ່ໍກ ໍ ເຄ ຍຈາສອນ  ສ ັ່ງເປັນຄາໍໝ ັີ້ນ 

 ຕ ັີ້ງແຕ ່ ເອົາເສກິເຂົີ້າ  ມາເມອືງຊ ງຍາດ ຄວນແລີ້ວ 

 ພໍແຕ ່ ໂທດທ່ໍນ ີ້   ບ່ໍຄວນຂີ້າລອ່ງໄຫລ  

 

    ກກູ ໍ ແນວນາມເຊືີ້ອ  ກະສດັຕາຍດົໃຫຍ່ 

 ມນັນ ີ້ ລກູໄພ່ນີ້ອຍ  ບ່ໍມ  ໃຫີ້ລ່ືນກາຍ ແທີ້ນາ 
 

   >> ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະສ ັ່ງໃຫີ້  ມວນໝູເ່ສນາ 

ຫາເລືອກ ເອົາພາຍສານ  ສູສ່ນາມຫລວງກວີ້າງ 

ເຂົາກ ໍ ຫາມາໄດີ້  ພາຍວນັຊີ້າງໃຫຍ ່

ງາມດ ັງ່ ອນິແຕງ່ໄວີ້  ສງູລ ໍີ້າລ່ືນເຂົາ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

ຕ ັີ້ງວາ່ ຫຫູາງພີ້ອມ  ງວງງາງາມຍິ່ ງ ຈງິດາຍ 

ອນັວາ່ ຕາເຊອືດຊີ້າຍ  ຫລງັຊ ໍີ້າລຽ່ນສເມ   

 ອນັນຶ່ງ ຂນົດກົລ ໍີ້າ  ງວງງາງາມຄອ່ງ 

 ຍາມເມ ື່ອ ທງົເຄື່ ອງຢີ້ອງ  ແຂວນແກີ້ວຍິ່ ງງາມ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

 ຍາມເມ ື່ອ ແຂວນຄາໍຫີ້າງ  ຫວົເງ  ຍດອູາດ 

 ຄວນທ ່  ຖວາຍໜ່ໍຟີ້າ  ພຣະອງົເຈົີ້າຂ ່ທງົ ຊອບແລີ້ວ  

 ເຂົາກ ໍ ນາໍເອົາຊີ້າງ  ເມອືຖວາຍພຣະບາດ 

 ຊຽງໝີ້ຽງ ມນັບ່ໍຊີ້າ  ມາຢີ້ຽມເບ່ິງດ ູ
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 ມນັຈຶ່ງ ຕິຖແລງຢີ້ຽມ  ວຽນໄປສາມຮອບ  

 ແລີ້ວຈຶ່ງ ອອກປາກຕີ້ານ  ເລ ຍທີ້ວງຕອ່ນບ່ໍຄ ືແທີ້ດາຍ 
 

 ຊີ້າງນ ີ້ ຕ ັ ີ້ງວາ່ມ  ທງັຫຫູາງພີ້ອມ ງວງງາກດໍອູາດ ອ ່ຫລ ແລີ້ວ 

 ຕິແຕ່ ຕາມນັຫາກມາໜ່ວຍນີ້ອຍ ຫາໍຊ ໍ ີ້າພດັບ່ໍມ   ນ ີ້ນາ 

 ຂນົກ ໍ ເລ ຍເຫລັີ້ມນີ້ອຍ  ບ່ໍສມົເພດພາຍສານ ແທີ້ນາ 

 ຄນັຈກັ ທຽມທຽບເໝັີ້ນ  ລາໍຂາພຸີ້ນຈ ັງ່ແມນ່ 

 ອນັໃຫີ້  ສມົເພດຊີ້າງ  ຕາຫລວງທ່ໍໝາກເຫວ ່  ນາວນ ັ ີ້ນ 

 ອນັນ ີ້ ຕ ັ ີ້ງວາ່ຕວົຊີ້າງໃຫຍ່ໂຈີ້ໂກີ້ ຕາສງັນີ້ອຍດ ັງ່ໜ ູນ ີ້ນາ 

 ຊາດທ ່  ງວົຄວາຍຫລີ້າງ  ຫຕູາກຍໍງັໃຫຍ່ ອ ່ຫລ ດາຍ 

 ຫາໍກຫໍາກ ມ ໂຕ່ງໂຕີ້ນ  ໃນຫັ ີ້ນຢູ່ຫວາ່ງຂາ ແທີ້ດາຍ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະບາດເຈົີ້າ  ຫວົຢູຂ່ກຸຂກຸ 

 ກກູ ໍ ຫາກຟງັຄວາມຊຽງ ແມນ່ຄກືະບວນເວົີ້າ  

 ຄນັຫາກ ຄດຶຖ ່ແທີ້  ກຄໍແືມນ່ຄວາມຊຽງ ຢູແ່ລີ້ວ 

 ທ່ໍວາ່  ມນັຫາກມາລງັຄວາມ ຢູບ່ໍ່ຄຄືນົເວົີ້າ 
 

   >> ແຕນ່ ັີ້ນ ຍງັມ  ຣາຊະຄຣເູຈົີ້າ ມຣໍະນາລດົຊ ົ່ວ 

ພຣະກ ໍ ເຖົີ້າແກແ່ລີ້ວ  ເກນສີ້ຽງຈຶ່ງສນູ 

ກບ່ໍໍມ   ພະຍາດຮີ້າຍ  ບງັບຽດບຽນຕນົ 

ຕ ັີ້ງຫາກ ສງັຂານໝດົ  ຈຶ່ງມຣໍະນາມ ີ້ຽນ 
 

 ເຈົີ້າກ ໍ ລະຄາບແລີ້ວ  ເມອືສູເ່ມອືງສວນັ 

 ກບ່ໍໍມ   ພງົສາ   ກິ່ງແນວນາມເຊືີ້ອ 

 ບ່ໍມ   ພງົພນັເຊືີ້ອ  ໂສກາເສົີ້າໂສກ 

ບ່ໍມ    ໄວີ້ທກຸຍີ້ອນ  ສນູລີ້າດ ັງ່ຂອນ 
    

ແຕນ່ ັີ້ນ ຣາຊາໃຊີ້  ບວົນາງສນມົໜຸມ່ 

 ສກູ ໍ ພາກນັໄປຮ ໍາ່ໄຫີ້  ນາໍເຈົີ້າຮາກເມອືງ ແດຖ່ີ້ອນ 

 ເຂົາກ ໍ ໂດຍຄວາມເຈົີ້າ  ເປັນຂະບວນເຮວຮ ບ 

 ພຣະຈຶ່ງ ແຕງ່ໃຫີ້ນ ີ້ອງແຈມ່ເຈົີ້າ ຊຽງໝີ້ຽງແນບນາໍ ແທີ້ແລີ້ວ 
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 ເຂົາກ ໍ ໄປເຖງິຫີ້ອງ  ອາຣາມຫລວງຫລງັໃຫຍ ່

 ກຈໍຶ່ງ  ກ ົີ້ມຂາບໄຫວີ້  ສມົເຈົີ້ານ ັງ່ປະນມົ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ນາງສນມົຕີ້ານ  ນາໍຊຽງຊບັຊື່ ມ 

 ເມ ື່ອເຮົາ ຈກັແກີ້ງໄຫີ້  ກອໍາຍໜີ້າເພ ່ ນຊຫິວົ ແທີ້ນາ 

ເຫດວາ່ ບ່ໍແມນ່ແນວນາມເຊືີ້ອ ວງົວານພ່ໍແມ ່ເຮົາດາຍ 

ຍີ້ອນວາ່ ພຣະຫາກມ ອາດໃຫີ້ ເຮົານ ີ້ກຈໍຶ່ງມາ ດອກນາ  
 

 ລາງພອ່ງ ຈດັກນັໄຫີ້  ລາງພອ່ງຍງັຫວົ 

 ເຫດວາ່ ບ່ໍແມນ່ແນວນາມຕວົ ບ່ໍຢາກຄວົຄາໍໄຫີ້ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ສາວສນມົພີ້ອມ  ຄວາມໂດຍກອຍກາ່ວ 

 ບດັນ ີ້  ຕຂູີ້ອຍເຊ ນທາ່ນທີ້າວ ຊຽງໄຫີ້ເບ່ິງດ ູແດຖ່ີ້ອນ  
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງຕອບຕີ້ານ  ຮບັພາກສາວສນມົ 

 ພຣະກ ໍ ບ່ໍໄດີ້ຈາໍເຮົາມາ  ໄຫີ້ດອມສເູຈົີ້າ 
 

 ເພ່ິນຫາກ ບອກແຕ່ເຈົີ້າພ ່ ນີ້ອງ ມວນໝູ່ສາວສນມົ ນ ັ ີ້ນດາຍ 

 ວາ່ໃຫີ້  ເອົາກນັມາ  ໄຫີ້ດອມພຣະຄຣເູຈົີ້າ  

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກວໍອນວານໄຫວີ້ ດອມຊຽງຫລາຍເທ່ືອ 

 ຊຽງກ ໍ ບ່ໍກາ່ວຕີ້ານ  ຟງັຂໍີ້ຢູສ່ລຶງ 
 

 ອນັວາ່ ສາວສນມົພີ້ອມ  ກນັອອຍສວາ່ສວາ່ 

 ຄນັວາ່  ຊຽງໄຫີ້ແລີ້ວ  ຕຂູີ້ອຍຊໄິຫີ້ນາໍ ດອກນາ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ມນັກອໍ ່ ດຕູນົແທີ້  ເຂົາວອນຫລາຍເທ່ືອ 

 ຊຽງຈຶ່ງ ອອກປາກຕີ້ານ  ຖາມຊ ັີ້ນໂຈດດ ູ

 ຜິວາ່ ເຮົາຫາກເຮັດອນັໃດແທີ້ ສຊູໂິດຍນາໍມອ່ມ ຈງິລື 

 ຄນັວາ່ ຮຽມໄຫີ້ແລີ້ວ  ສເູຈົີ້າຊໄິຫີ້ນາໍ ແທີ້ລື 
 

 ເຂົາກ ໍ ແຊວແຊວພີ້ອມ  ຄາໍດຽວຮບັພາກ 

 ແມນ່ທ່ໍວາ່ ເຈົີ້າໄຫີ້ຖີ້ອນ  ຕຂູີ້ອຍຊໄິຫີ້ນາໍ ດອກແລີ້ວ 
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 ແຕ່ນ ັ ີ້ນ ຊຽງກຂໍອດຕະມກຶຕ ັ ີ້ງ  ເອົາຫວົລງົທາງລຸ່ມ 

 ແລີ້ວເລ່ົາ ກອງກ ົີ້ນຂຶີ້ນ  ເມອືຟີ້າປືດເສັຽ 

 ອນັວາ່  ຫາໍຊຽງໝີ້ຽງ  ກເໍລ ຍໄກວຢູ່ຕ່ອງແຕ່ງ 

 ມນັກ ໍ ເອົາມເືກາົຂດູທືີ້ນ  ທວງກ ັ ີ້ນເກື່ອນກະຫາຍ 

 ແລີ້ວເລ່ົາ ດ ັນ່ດ ັນ່ດ ີ້ນ  ເຮຮນົໃຈຈກັຂາດ ຕາຍແລີ້ວ 

 ປານດ ັງ່ ຫາງຂ ີ້ກີ້ຽມ  ສະເດັນຟົີ້ງຂາດຈາກຫວົ 

 ມນັກ ໍ ອີ້າປາກທງັແລບລ ີ້ນ ປ ີ້ນອອກທງັຕາ 

 ແລີ້ວຈຶ່ງ  ອວງປະຫວງສຽງ ໂອໂລຄາໍໄຫີ້ 

 ບດັນ ີ້ ຣາຊະຄຣເູຈົີ້າ  ກຕູາຍມຣໍະນາດ ເສັຽນໍ  

 ຕ ັ ີ້ງວາ່ ບ່ໍທນັໄດີ້ຈວບນາງໜຸ່ມເໜົີ້ າ ກຕໍາຍແລີ້ວຢູ່ຜູີ້ດຽວ ແລນໍ 

 ເຈົີ້າຫາກ ບວດແຕ່ນີ້ອຍບ່ໍທນັໄດີ້ ພບົເຕ່ົາຫລງັຂນົ ແລນໍ 

ຕວົຫາກ ຕາຍຜູີ້ດຽວຕວົ  ກບ່ໍໍມ  ໃຜໄຫີ້ 

ອນັວາ່ ຕວົຕາຍແລີ້ວ  ຫາໍຫດົຢູ່ຍນຸຍູ່ 

ບດັນ ີ້ ພຣະຢູ່ເກົີ້າຕາຍແລີ້ວ ຊໄິກວແບີ້ນຢູ່ປູ່ຣ ູແລນໍ 
 

ແຕ່ນ ັ ີ້ນ ສາວສນມົເຂົາກສໍວາ່ສວາ່ພີ້ອມ ຫວົອະເຫ ່ ຍນນັເນອືງ 

ຊຽງໝີ້ຽງ ກລໍວດບາຍທນັດງັ ຟາດຕ ຝງູຖີ້ວນ 

ລາງພອ່ງ ເປັນຮອຍແສີ້  ໃນຄ ງຊ ໍີ້າກ ໍາ່ ກມໍ   

ລາງພອ່ງ ໜງັເປ່ືອຍຫວິີ້ນ  ດບູີ້ຽວໜີ້າຜາກໂນ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກບັໄຫີ້  ເປັນກະດ ສວາ່ສວາ່ 

ເພື່ ອວາ່ ເຈັບປວດຄີ້ອນ  ບກັຊຽງໝີ້ຽງໄລຕ່  ແທີ້ແລີ້ວ 
 

 ລາງພອ່ງ ເປັນຮອຍຄີ້ອນ  ໃນໜງັເລືອດອອກ 

 ລາງພອ່ງ ປບົແລນ່ຟີ້າວ  ຕ ນຄ ົີ້ນຄ ົ່ນຄອນ 

 ເຂົາກ ໍ ເມ ື່ອທນູໄຫວີ້  ພຣະຍາເມອືງຕນົໃຫຍ ່

 ພຣະກ ໍ ມ ອາດໃຫີ້ຂີ້ານີ້ອຍ ຝງູຂີ້າຊູຄ່ນົ ແທີ້ດາຍ 
 

 ຝງູຂີ້າ ກຫໍາກໂດຍຄວາມເຈົີ້າ ຈອມຫວົປງົອາດ ຈງິແລີ້ວ 

 ວາ່ໃຫີ້ ໄປຮີ້ອງຮ ໍາ່ໄຫີ້  ຫາເຈົີ້າຣາຊະຄຣ ູວາ່ດາຍ 
    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

   ທນັດງັ = ໄມຄີ້ອນ  
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 ຕຂູີ້າ ກຫໍາກເອົາກນັພີ້ອມ ໄປມວນໝດົໝູ ່

 ບດັນ ີ້ ຊຽງໂກດກີ້າ  ຕ ຂີ້າແຫງ່ຕ ູພຣະເອ ຍ 
 

ຕ ັີ້ງຫາກ ເຈັບແສບຮີ້ອນ  ຫລງັຂາດເປັນຮອຍ ພຣະເອ ຍ 

ບ່ໍອາດ ແຂງໃຈອດົ  ເລືອດໄຫລແຖມຍີ້ອຍ 

ຕຈູຶ່ງ ເອົາກນັໄຫີ້  ແຊວແຊວໝດົໝູ່ ນ ັ ີ້ນແລີ້ວ 

ເພື່ ອວາ່ ຊຽງໝີ້ຽງໃຈໂຫດຮີ້າຍ ຖຄືີ້ອນໄລຕ່  ພຣະເອ ຍ 
 

   ແຕນ່ ັີ້ນ ຣາຊາເຈົີ້າ  ຈາເຂົາສນມົໜຸມ່ 

 ສຫູາກ ທາໍຫລາກແທີ້  ຊຽງໝີ້ຽງກຈໍຶ່ງຕ  ດອກນາ 

ແຕ່ນ ັ ີ້ນ ສາວສນມົຟີ້າວ  ຂານຄວາມພວູະນາດ 

ຕຂູີ້າ  ບ່ໍໄດີ້ທາໍຫລາກລີ້ຽວ ຈາຕີ້ານເຍ່ືອງໃດ ພຣະເອ ຍ 
 

   ມນັຫາກ  ຂາໍເຂອືກດີ້ວຍ  ບງັເກ ດໂກທາ ພຣະເອ ຍ 

 ແລີ້ວເລົາ ບາຍທນັດງັ  ຟາດຕ ຝງູຂີ້າ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ  ຣາຊາເຈົີ້າ  ພຣະຍາຫລວງຄດຶຄຽດ 

 ກຈໍຶ່ງ ໃຊີ້ໝູຂ່ ີ້າ   ຄນົໃຊີ້ຮ ບໄປ 
 

 ເຂົາກ ໍ ເຮວຮ ບຟີ້າວ  ພະລນັແລນ່ປບົໄປ 

 ຮອດທ ່  ເຖງິເຮອືນຊຽງ  ກາ່ວກອນຖແລງເວົີ້າ 

 ບດັນ ີ້ ຣາຊາເຈົີ້າ  ຈອມເມອືງທນັຮ ບ 

 ວາ່ໃຫີ້ ເມອືພ ໍາ່ພີ້ອມ  ຕຂູີ້ອຍຢາ່ນານ ວາ່ດາຍ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກໂໍດຍຄາໍເຈົີ້າ ພຣະຍາຫລວງເມອືຮ ບ 

 ຊຽງກ ໍ ຫາກຄດຶເຫັນຮອບຮູີ້ ຈງິແຈ ີ້ງຊູອ່ນັ ຢູແ່ລີ້ວ 
 

 ອນັວາ່ ອ ່ໝູນ່ ັ ີ້ນ   ເມ ື່ອກາ່ວຄາໍຍກົ ບ່ໍຢາ່ແລີ້ວ 

 ປານນ ີ້ ຈອມເມອືງຟງັຄວາມເຂົາ ຈຶ່ງຮ ບເຮວທນັຟີ້າວ 

 ມນັຈຶ່ງ ໄກວແຂນຂຶີ້ນ  ເມອືໂຮງກ ົີ້ມຂາບ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ພຣະບາດເຈົີ້າ  ທນັອີ້າງກລໍວດຖາມ 
 

 ກກູ ໍ ຈາໍສາວສນມົໄປໄຫີ້ ນາໍພຣະຄຣໄູລຈາກ 

 ມງຶຊ ໍີ້າ ຖໄືມ ີ້ຄີ້ອນ  ລງົຂີ້ຽນໄລຕ່  ເຂົາລື 
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ແມນ່ວາ່ ເປັນສງັແທີ້  ເກ ນກາຍຄາໍອາດ  

ບາດແຜ ຮອຍເລືອດຫໍີ້  ເຂົາໄຂອີ້າງແກກ່ ູ 
 

ມງຶກ ໍ ເປັນສນັໃດແທີ້  ຈຶ່ງຕ ເຂົາສນມົໜຸມ່ ຊຽງເອ ຍ 

ຕ ັີ້ງວາ່  ເຈັບບາດຄີ້ອນ  ຮອຍແສີ້ຊູຄ່ນົ ແທີ້ດາຍ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກກໍ ົີ້ມຂາບໄຫວີ້ ຮບັພາກພບູານ 

ຂີ້ອຍກ ໍຫາກໂດຍຄາໍພຣະ ອາດຍາເປັນເຈົີ້າ 

ວາ່ໃຫີ້ ພາໄປໄຫີ້  ຫາຄຣພູຣະປູ່ ພາຍພຸີ້ນ 

ເຂົາກ ໍ ເຊ ນຂີ້ານີ້ອຍ  ອວນໄຫີ້ຊູ່ຄນົ ພຣະເອ ຍ  
 

 ຂີ້າກ ໍ ບ່ໍຂ ນເຂົາແທີ້  ໂລທນັຕາອວນກອ່ນ 

 ອນັວາ່ ຝງູອ ່ ນີ້ອງ  ບ່ໍມ  ໄຫີ້ ກລໍວດຫວົ ພຣະເອ ຍ 
  

 ອນັນຶ່ງ ເຂົາກໄໍປເຫັນບາ່ວພ ່ ນ ີ້ອງ  ນີ້ອຍໝຸມ່ຕ່ໍແຍ ພຣະເອ ຍ 

 ກຫໍາກ ເລ ຍສວນເສັຽ  ບ່ໍຫວ່ງເລ ຍຄາໍໄຫີ້ 

 ພາກນັ ຍນິສນກຸຊູີ້  ຊາຍໂຖງທອມອອ່ຍ ເອົານ ັີ້ນ 

ເຂົາກ ໍ ຍທູາ່ງເວົີ້າ  ຊເິປັນຊູີ້ຊູຄ່ນົ ພຣະເອ ຍ  
 

 ລາງພອ່ງ ຈບັຈອ່ງນ ີ້ວ  ຊບັສື່ ມຄວາມຣະຫດັ ກມໍ   

 ລາງພອ່ງ ດງຶເອົາແຂນ  ກອດຄໍຊມົແກີ້ມ ກມໍ   

 ລາງພອ່ງ ກມຸກມຸຄ ັີ້ນ  ບາຍນມົຫລາຍເທ່ືອ ກມໍ   

 ຂີ້ອຍກ ໍ ອດົບ່ໍໄດີ້   ຈຶ່ງບາຍແສີ້ໃສຫ່ລງັ ພຣະເອ ຍ 
 

ເຂົາຫາກ ກາຍຄາໍເວົີ້າ  ເໜືອຫວົມ  ອາດ ເສັຽນ ັີ້ນ 

 ກຫໍາກ  ດທູ ່ ຜິດຜອກພ ົີ້ນ  ຈຶ່ງຖຄືີ້ອນໄລຕ່  ພຣະເອ ຍ 
 

 ເມ ື່ອນ ັ ີ້ນ ພຣະຍາກກໍ ີ້ວໂກດໃຫີ້ ຝງູໝູ່ສາວສນມົ ມາກແລີ້ວ 

 ດ ທ່ໍວາ່ ຊຽງບ່ໍຟນັຫວົເສັຽ  ສາໍແດງຊມິາໄຫີ້ 

 ອນັວາ່ ເຂົາຝງູນ ີ້  ເປັນຍິງໂຖງໂລກ ອ ່ຫລ ແລີ້ວ 

 ເຂົານ ີ້  ຕ ັ ີ້ງວາ່ມາຖອ່ຍຮີ້າຍ ຊພິາຜີ້ຽນຜ່ອນເສັຽ ແທີ້ດາຍ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

   ສວນເສັຽ = ຫວົຫລິີ້ນ   
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ກຈູກັ ຈາໍໃຫີ້ເຂົາເປັນຍງິຄາໍຮາງ ໃສ່ທນັຄນົຮີ້າຍ 

ຄີ້ອມວາ່ ພຣະດາ່ແລີ້ວ  ແລີ້ວເລ່ົາກະເຈົາໃຈ 

ພຣະກ ໍ ບອກໃຫີ້ທນັເສນາ ຊູຄ່ນົມາພີ້ອມ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກໂໍດຍອາດເຈົີ້າ ພຣະຍາເມອືງເລ ຍແລນ່ 

ເຖງິທ ່  ພຣະບາດເຈົີ້າ  ປະນມົນີ້ອມຊູຂ່ນຸ 
    

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ພຣະຍາຫລວງເຈົີ້າ ມ ຄາໍໂອວາດ 

  ບອກສ ໍາ່ຂີ້າ  ເຕ ນຕີ້ານຊູອ່ນັ 
 

 ບດັນ ີ້ ຄວນທ ່ ເຮົາແຕງ່ມ ີ້ຽນຄາບເຈົີ້າ ພຣະປູ່ຄຣຫູລວງ ກອ່ນແລີ້ວ 

 ເຂົາກ ໍ ໂດຍຣາຊາ  ລວາດໄປມວນພີ້ອມ 

 ດ ແຕ ່ ສນົສນົຂີ້າ  ເສນາຫລາຍໝູ ່

 ເຂົາກ ໍ ຕກົແຕງ່ຫີ້າງ  ຫໍແກີ້ວສ ົ່ງສະການ   
 

 ຄີ້ອມວາ່ ບໍຣະບວນແລີ້ວ  ເວນຂອງທານທອດ 

 ແລີ້ວຈຶ່ງ ໝາຍຢາດນ ໍີ້າ  ນາໍໃຫີ້ສ ົ່ງເຖງິ 

 ຄນັວາ່ ບໍຣະບວນແລີ້ວ  ເອົາກນັລາເລ ກ 

 ໃຜກ ໍ ເມອືສູຫ່ີ້ອງ  ເຮອືນຢີ້າວແຫງ່ຕນົ 
 

   >> ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະຍາກສໍເວ ຍຍງັໝີ້ຽງ ອມົປນູແກີ້ມໄບ ່ໄປນ ັີ້ນ 

 ຊຽງກເໍລ່ົາ ກນິພ ໍາ່ພີ້ອມ  ພຣະຍາເຈົີ້າສິ່ ງດຽວ ແທີ້ດາຍ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກຈໍຶ່ງອມົຍງັໝີ້ຽງ ປນົປນູແກີ້ມໄບ ່ໄປນ ັີ້ນ 

 ແລີ້ວຊຽງ ກຄໍດຶຢາກຜິດາ່ແທີ້ ເລ ຍນີ້າວສ ່ ຄາໍ ແທີ້ດາຍ 
 

 ມນັກ ໍ ເອົາຍດັໃສປ່ມຸແກີ້ມ ໃສຢູຮ່ງົຮງົ ແທີ້ແລີ້ວ 

 ທງັເລ່ົາ ເອົານ ໍີ້າໝາກມາທາ ຕ່ືມແຖມຍງັແກີ້ມ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ  ພຣະກຈໍຶ່ງຫລິງດໜູີ້າ ເຫັນຊຽງແກີ້ມໄບ ່ໄປນ ັີ້ນ 

 ເຈົີ້າຈຶ່ງ ມ ອາດທີ້ວງ  ອມົໝີ້ຽງໄບໃ່ສ ແທີ້ນໍ 
 

 ຕ ັີ້ງຫາກ ຮງົຮງົເຫລືີ້ອມ  ຄມືະນ ລກູປະເສ ດ 

 ມງຶຈ ົງ່ ຫລິງເບ່ິງແກີ້ມ  ກນູ ີ້ຊເິບ່ັງໃສ 

__________________________________________________________________ 

 ໃສທ່ນັ = ໃສໂ່ທດ, ລງົໂທດ / ສ ົ່ງສະການ (ສສ ສງັສະກາຣ) = ພິທ ກຽ່ວກບັການປງົສບົ 
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 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກຮໍບັພາກຕີ້ານ ຂານຕອບຣາຊາ 

 ກຫໍາກ ຮງົຮງົໃສ  ດ ັງ່ຫາໍໝາເຖົີ້າ ນ ັ ີ້ນແລີ້ວ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຣັງໂຍເຈົີ້າ  ຈອມເມອືງຄດຶຄຽດ 

 ກເໍລ່ົາ ນາບເພັີ້ງເພັີ້ງ  ຈາຂີ້າຜກູຕ  
 

 ມງຶສງັ ມາຫາຖີ້ອຍ  ຖຽງຄວາມຜິດາ່ ກນູ ີ້ 

 ມງຶນ ີ້ ມກັເງ ື່ອນງ ີ້າວ  ບ່ໍມ  ມ ົີ້ມດາບໄຊ ແທີ້ດາຍ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກຖໍວາຍກອນໄຫວີ້ ພມູ  ກ ົີ້ມຂາບ 

  ທານໂທດຖີ້ອນ  ໃສເຫລືີ້ອມດ ັງ່ນໍ ນ ັ ີ້ນແລີ້ວ  
 

   >> ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ພຣະຍາກຄໍດຶຢາກຜກູແທີ້  ມນັຜອກຫລອນຄວາມ ແທີ້ດາຍ 

ບດັນ ີ້ ກຈູກັຕິຄະນງິຫາ  ເຫດຈກັມ  ເມອືໜີ້າ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊານມນົເຈົີ້າ  ພຣະຍາຫລວງຫກັແປ່ ເສັຽແລີ້ວ 

ມງຶຈ ົງ່ ໄປຫາປາກງາ່ມຖີ້ອນ ມາຄ ໍ ີ້າສ ກຊານ ຊຽງເອ ຍ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກຄໍດຶສລາດຮູີ້  ຄດຶຢູໃ່ນໃຈ 

ມນັຈຶ່ງ ລາພບູານ  ຮ ບໄປທງັຟີ້າວ 

 ແຍງຫນົຫີ້ອງ  ຄາເມບີ້ານນອກ 

ເລ່ົາຈດັ ເອົາແຕຄ່ນົສບົແຫວງ່ຮີ້າຍ ໂຮມໄວີ້ອະເນກນອງ 
 

 ບດັນ ີ້ ອນັວາ່ ຣາຊາໃຫີ້  ສເູມອືຄ ໍີ້າຊ ກ ຊານແລີ້ວ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກເໍລ່ົາຄດຶຄີ້ອຍ ບກັຊຽງໝີ້ຽງບ່ໍຍອມ ງາ່ຍແລີ້ວ 

 ມນັຈຶ່ງ ໄປກດົເອົາຫລາຍບີ້ານ ເກນຄນົເຖງິຊາວແປດ 

 ຊຽງເລືອກ ເອົາແຕສ່ບົແຫວງ່ຮີ້າຍ ແປນແຂີ້ວຈຶ່ງຖກືການ ວາ່ດາຍ 
  

 ຄນັວາ່ ໝດົໝູແ່ລີ້ວ  ຊຽງແຕງ່ເດົາດາ 

 ມນັຈຶ່ງ ຈາໍເຂົາຖ ື  ຫາບນາໍຫລງັແທີ້ 

 ຊຽງກ ໍ ພາເມອືຫີ້ອງ  ນະຄອນຫລວງເມອືງໃຫຍ ່

 ເຂົາກ ໍ ລດຸລດຸຍີ້າຍ  ນາໍທີ້າວແຫຫ່ລງັ ຫ ັີ້ນແລີ້ວ 
 

ດທູ ່  ຊຽງໝີ້ຽງນານມາແທີ້ ຊານຫລວງກແໍລີ້ວກອ່ນ 

ຄອບວາ່ ຝງູໝູຂ່ນຸໃຫຍທ່ີ້າວ ກະທາໍສີ້າງສ ໍາ່ບວນ 
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 ພຣະຍາ ຄອງຊຽງໝີ້ຽງ  ຫລາຍວນັມ  ມາກ 

ເຈົີ້າກ ໍ ຄອງຊູມ່ ືີ້   ນານປິີ້ງກບ່ໍໍເຫັນ ແທີ້ແລີ້ວ 
  

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຣາຊາເຈົີ້າ  ຄອງນານເລ ຍຈ ົມ່ 

ກກູ ໍ ໃຊີ້ແຕພຸ່ີ້ນ  ປານນ ີ້ກຈໍຶ່ງມາ ແທີ້ນໍ 

ຮອຍທ ່  ມນັໄປຫລິີ້ນ  ເປັນຄວາມກບັກາ່ຍ ເສັຽແລີ້ວ 

ຄວນກ ູ ຈາໍຈື່ໄວີ້   ຄາຊຖິິີ້ມໃສຄໍ່ ບ່ໍຢາ່ແລີ້ວ 
  

 ບດັນ ີ້ ທຕູາ ໝີ້ຽງ  ເຮວຮ ບເດ ນທາງ 

  ຝງູຄນົເຫັນ  ສນ ັນ່ເນອືງເລ ຍທີ້ວງ 

 ເຂົາກ ໍ ຫວົຂວນັເຈົີ້າ  ທງັເມອືງສວາ່ສວາ່ 

  ທງັໃຫຍນ່ ີ້ອຍ  ຫວົຈືີ້ນນ ່ນນັ 
   

 ຕ ັີ້ງຫາກ ອດັທິຈນັແທີ້  ເຮົາເອ ຍມາເບ່ິງ 

ຊຽງໄດີ້ໝູ ່ສບົແຫວງ່ຮີ້າຍ  ມາແທີ້ມາກຫລາຍ ເຈົີ້າເອ ຍ 

ໃຜເດ  ເປັນຜູີ້ຈາໍມນັໃຫີ້  ຈດັຫາຄນົສບົແຫວງ່ ມານ ີ້ 

ຈກັວາ່ ເປັນເຫດດີ້ວຍ  ການບີ້ານເຍື່ ອງໃດ ນ ັີ້ນເດ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກພໍາເຂົາຟີ້າວ ເມ ື່ອເຖງິຄຸີ້ມໃຫຍ ່

ມນັຈຶ່ງ  ບອກໝູສ່ບົແຫວງ່ຖີ້າ ເຊົາຫ ັີ້ນຈອດເກ ຍ ກອ່ນຖີ້ອນ 

ເຮົາຈກັ ເມອືທນູໄຫວີ້  ຈອມຫວົພໍຮູີ້ຂາ່ວ  

ຄນັວາ່ ພຣະຫາກມ ອາດໃຫີ້ ສນັໃດແທີ້ກຈໍຶ່ງໂດຍ 
 

ບດັແລີ້ວ ຊຽງກພໍາເຂົາຂຶີ້ນ ໂຮງຫລວງກ ົີ້ມຂາບ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະບາດເຈົີ້າ  ຫລິງຢີ້ຽມຜ່ໍດ ູ

ກຈໍຶ່ງ ເຫັນສບົຫວິີ້ນ  ຝງູຄນົຊາວແປດ 

ຕ ັີ້ງວາ່ ສບົແຫວງ່ລີ້ວນ  ເຫັນແຂີ້ວຊູຄ່ນົ ແທີ້ນໍ 
  

 ພຣະຍາ ແລເບ່ິງແລີ້ວ  ແລີ້ວເລ່ົາເລ ຍຫວົ 

 ຝງູໝູ ່ ນາງສນມົເຫັນ  ກເໍລ່ົາຫວົເຟືອນຟືີ້ນ 

__________________________________________________________________ 

  ທຕູາ = ຄນົຮບັໃຊີ້ພຣະຍາ / ອດັທິຈນັ (ພາສາເວົີ້າທີ້ອງຖິ່ນ), ອດັສະຈນັ (ປລ ອຈັສຣິຍ,  

  ສສ ອຈັສຣຍ) = ປລາດ, ງດຶງໍີ້  
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 ຊຽງນ ີ້ ຕ ັີ້ງວາ່ມ  ຜຍາລີ້າວ  ລງັຄວາມກບັກາ່ຍ ຈງິນໍ 

 ກບູອກ ໃຫີ້ໄປຫາປາກງາ່ມໄມີ້ ກມໍາໄດີ້ປາກງາ່ມຄນົ ນ ີ້ເດ  
   

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະຍາກຈໍຶ່ງຈາໍເຂົາໃຫີ້ ໜ ເມອືເຮອືນເຮວຮ ບ 

 ເຂົາກ ໍ ໂດຍອາດເຈົີ້າ  ຍໍມໄືຫວີ້ລວດລາ 
 

 ເຂົາເລ່ົາ ເມອືສູບ່ີ້ານ  ເລ ຍຈ ົມ່ນາໍທາງ 

  ແຊວແຊວສຽງ  ຈ ົມ່ເມອືເຟືອນຟືີ້ນ 

 ຕ ັີ້ງວາ່ ບ່ໍມ  ສງັແທີ້  ຈອມຫວົບ່ໍປງົອາດ ເຮົາເອ ຍ 

 ຊຽງໝີ້ຽງ ຕ ັີ້ງຫາກມາຖອ່ຍແທີ້ ຈຶ່ງໃຍເວົີ້າຢອກເຮົາ ດອກນາ  
 

 ມນັກຫໍາກ ຕວົະໃຫີ້ມາເສັຽໜີ້າ ລກັອາຍຄ ງເຮົາຄອບ ມນັແລີ້ວ 

 ຕ ັີ້ງຫາກ ມາຄຽດແທີ້  ພໍຂີ້າໃຫຍຫ່ລວງ ເຈົີ້າເອ ຍ 
 

   >> ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະຍາຫລວງເຈົີ້າ ພິຈານຄດຶຢູ ່

 ບດັນ ີ້ ກຈູກັຜິໃຫີ້ຜຍາມນັຜອ່ນຊີ້າ ເສັຽຫລຸີ້ຍຫລອ່ຍລງົ ແທີ້ແລີ້ວ 

 ກຈູກັ ຜອນຜິໃຫີ້  ຜຍາຊຽງຕກົຕ ໍາ່ ເສັຽແລີ້ວ 

 ເອົາໃຫີ້ມນັ ຕກົຕ ໍາ່ປູີ້  ເປັນຈ ີ້າດ ັງ່ກະຕໍ ນ ັີ້ນຖີ້ອນ  

  

 ບດັນ ີ້ ກຈູກັໃຫີ້ເຂົາເອົາຍງັແຮີ້ງ  ມາແກງໃຫີ້ຊຽງຖອ່ຍ ກນິຖີ້ອນ 

 ມນັກ ໍ ຈກັຕກົຜ່ອນຊີ້າ  ຜຍາຫລຸີ້ຍບ່ໍສງົ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

 ເຫດວາ່ ແຮີ້ງເປັນສດັຖອ່ຍຮີ້າຍ ກນິເໜ່ົາຂອງເໝັນ ມາກແລີ້ວ 

 ກຈູກັ  ເອົາໃຫີ້ມນັເສັຽປນັຍາ ຫລູີ້ຍດປູາງນ ີ້ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະຈຶ່ງຈາໍເຂົາໃຫີ້ ຜິເອົາແຮີ້ງໃຫຍ ່

  ເລ ຍເລ່ົາໄດີ້  ຖວາຍທີ້າວບ່ໍນານ 
 

 ພຣະຍາ ກຈໍຶ່ງໃຫີ້ເຂົາແກງຍງັແຮີ້ງ ຂນົຂວາຍຫາໃສ ່

 ມ ທງັ ໝາກພິກນີ້ອຍ  ເກອືພີ້ອມເຄື່ ອງຫອມ 

 ຄີ້ອມວາ່ ບໍຣະບວນແລີ້ວ  ເອົາພາມາໃສ ່

 ອນັວາ່ ເຂົາເລືອກຊີ້ອມ  ເອົາແທີ້ແຕງ່ປະສງົ ຫ ັີ້ນແລີ້ວ 
  

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກຄໍດຶສລາດຮູີ້  ຢີ້ຽມຢັ່ງໃນໃຈ 

 ບດັນ ີ້ ຄວນກເູມອືເຮອືນຫລວງ ເຝົີ້າພຣະຍາເມອືງເຈົີ້າ 
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 ຄີ້ອມວາ່ ມນັຄດຶແລີ້ວ  ເຮວຮ ບພະລນັໄປ 

  ຄອນຄອນເຖງິ  ຮອດໂຮງພຣະຍາເຈົີ້າ 

 ຊຽງກ ໍ ປະນມົມໄືຫວີ້  ຣາຊາກ ົີ້ມຂາບ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະບາດຜູີ້  ທນັອີ້າງກເໍລ່ົາຖາມ 
 

 ມງຶກ ໍ ໄດີ້ກນິຍງັເຂົີ້າ  ແລງງາຍແລີ້ວຫລືໄປ່ ຊຽງເອ ຍ 

  ມນັຕອບຕີ້ານ  ຂານເຈົີ້າວາ່ຍງັ ພຣະເອ ຍ 
 

 ຂີ້າກ ໍ ມາແຕເ່ຊົີ້າ  ບ່ໍທນັຢາກກນິສງັ ພຣະເອ ຍ 

 ຫລອນວາ່ ພຣະຫາກມ ອາຫານ ຊຢິູຄ່ອງຕວົຂີ້າ 

 ກຈໍຶ່ງ  ເຮວພະລນັຟີ້າວ  ມາຖອງເຖງິບາດ ພາຍພ ີ້ 

  ຂໍອະນຍຸາດເຈົີ້າ  ບ່ໍທນັໄດີ້ຮບັປະທານ ດອກນາ  
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຣາຊາຕີ້ານ  ນາໍຊຽງບນົບອກ 

ກຫູາກສເວ ຍ ມາແຕເ່ຊົີ້າ  ຍງັຫ ັີ້ນມາກຫລາຍ ທາ່ນເອ ຍ 

ມງຶຈ ົງ່ ໄປຫາກນິຍງັຊ ົີ້ວ  ກດຸໂຕຕວົໃຫຍ ່ນ ັີ້ນຖີ້ອນ 

ຕ ັີ້ງວາ່ ແຊບແທີ້ແທີ້  ກນູ ີ້ຫາກອ ່ ມເສັຽ ດອກນາ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງໝີ້ຽງບ່ໍຊກັຊີ້າ  ເຮວຮ ບໄປກນິ 

 ບ່ໍຄດຶ ວາ່ຊມິ  ໃຜຫິງສາ  ຊບິຽດຕວົລວງລີ້ຽວ 

 ມນັກ ໍ ຢຽວວາ່ພຣະຍາຫລວງເຈົີ້າ  ຣາຊາຕນົພ ່  

  ຮກັນີ້ອງແກີ້ວ  ສເມ ດີ້າມດ ັງ່ຕາ ນ ັີ້ນດາຍ 
 

 ພຣະຍາ ພອຍເລ່ົາຈາໍໃຫີ້ມນັກນິແຮີ້ງ  ຕວົຫລວງຊ ີ້ນຫຍາບ 

 ເຈົີ້າຕວົະ ວາ່ແມນ່ແກງໄກແ່ທີ້ ບກັຊຽງໝີ້ຽງກຈໍຶ່ງກນິ 
 

 ຕ ັີ້ງວາ່ ຊ ີ້ນຫຍາບຮີ້າຍ  ຄາວຍິ່ ງແສນຖນດັ ມາກແລີ້ວ 

 ອນັນ ີ້ ບ່ໍໃຊຂ່ອງຄນົກນິ  ເງ ື່ອນໝໝູາຮີ້າຍ 

 ຫຍາບກຫໍາກ ທາໍພຽນຄີ້ຽວ ກນືລງົຫລາຍເທ່ືອ ເລ ງແລີ້ວ 

 ຕ ັີ້ງຫາກ ດແູຊບແທີ້  ກເໍລ ຍລີ້າງສວ່ຍມ ື

__________________________________________________________________ 

  ຫິງສາ (ປລ ຫິງສາ) = ຄວາມບງັບຽດ, ການທາໍຮີ້າຍໃຫີ້, ການຄດຶໃຫີ້ເຂົາໄດີ້ທກຸ  
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 ແລີ້ວຈຶ່ງ ກນິຍງັນ ໍີ້າ  ສ ຟນັບີ້ວນປາກ 

 ຊຽງຟີ້າວ ຫາໝາກຄີ້ຽວ  ພາເຂົີ້າບ່ໍເບ່ິງຫລຽວ ແທີ້ແລີ້ວ  

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະຍາຫລວງເຈົີ້າ ຖາມດແູຊບບ່ໍ ຊຽງເອ ຍ 

 ອນັວາ່ ແກງໄກເ່ຖົີ້າ  ຕວົນ ີ້ອອ່ນນວົ ບ່ໍເດ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງຕອບຖີ້ອຍ  ຮບັພາກຣາຊາ 

ຕ ັີ້ງຫາກ ດເູຄັມເສັຽ  ຫຍາບຄາວເຫລືອລ ົີ້ນ 

ຕ ັີ້ງວາ່ ບ່ໍເປັນຕາກນິແທີ້  ອດົເອົາໄປເທຖອກ ເສັຽຖີ້ອນ 

ໄປໃຫີ້ ໝາຂ ີ້ເຮືີ້ອນ  ກນິແທີ້ກຈໍຶ່ງສມົ ພຣະເອ ຍ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະຍາຫລວງເຈົີ້າ ຂານຄາໍບນົບອກ ຈງິແລີ້ວ 

 ອນັນ ີ້ ຕ ັີ້ງວາ່ແມນ່ແກງໄກຜູ່ີ້ ຕວົຮີ້າຍເວ ່ ນຢູບ່ນົ ນ ັີ້ນແລີ້ວ 
 

ໃນຕວົ  ມນັມ ງວົຄວາຍພີ້ອມ ໝູ່ໝາເປັດໄກ ່ຊຽງເອ ຍ 

ຝງູໝູ່ ຊາກເໜ່ົາຮີ້າຍ  ເຂົາຊ ໍ ີ້າແຮງ່ສແວງ ທ່ານເອ ຍ 

ສມົທ ່  ມນັຄາວແທີ້  ແນວກນິຊາກເໜ່ົາ ຊຽງເອ ຍ  

ກຈູຶ່ງ ເອົາແມແ່ຮີ້ງ  ແກງຂີ້າແມຜ່ຍາ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

   ບດັນ ີ້ ມງຶໄດີ້ກນິແກງແຮີ້ງ ຕວົຫລວງຮີ້າຍຊ ົວ່ ຈງິແລີ້ວ 

  ຜຍາກຫໍາກຫລຸີ້ຍ  ບ່ໍແຫລມລີ້ວນດ ັງ່ຫລງັ ທາ່ນເອ ຍ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງໝີ້ຽງອດົຄ ັ່ງແຄີ້ນ ຫມົມະໂນນານສວາ່ງ 

ມນັກ ໍ ຄດຶຮ ໍາ່ໄວີ້  ໃຈນີ້ອຍຄຽດໃນ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

 ອນັວາ່ ພຣະຍາຫລວງນ ີ້  ຊງັກເູປັນຂນາດ ແລີ້ວນໍ 

 ບດັນ ີ້ ກຈູກັຂາໍຂາດໃຫີ້  ຂນືຊ ໍີ້າສ ົ່ງມ ືກອ່ນແລີ້ວ 
  

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງເລ່ົາລາລງົຫີ້ອງ ໜ ເມອືຟີ້າວຟັ່ງ 

  ຮອດທ ່ ຫີ້ອງ  ເຮອືນຢີ້າວຄຽດຟມູ 
 

 ບດັນ ີ້ ສງັບ່ໍຄດຶເຖງິປິດຕາເຈົີ້າ ມຣໍະນາຕາຍຈາກ ເສັຽນ ັີ້ນ 

 ພຣະກ ໍ ສອນສ ັ່ງໃຫີ້  ຄາໍຮູີ້ຕ່ໍຫ ູແທີ້ດາຍ 
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 ສ ັ່ງບ່ໍ ຄດຶວາ່ສອງກ ໍາ່ພີ້າ ແຂງເຂື່ອນເມອືງຫລວງ 

 ຄວນວາ່ ມ ໃຈຮກັ   ແຫງ່ກນູາມນີ້ອງ 

 ອນັນ ີ້ ຕ ັີ້ງວາ່ຜອນຜິຂີ້າ  ຍງັກໂູດຍວາດ ຈງິນໍ 

 ສງັບ່ໍ ຄດຶວາ່ສອງກ ໍາ່ພີ້າ ເອົາລີ້ຽງພ ໍາ່ກນັ ນ ັີ້ນເດ   
 

 ຊາດທ ່  ໝໍປວົຫລີ້າງ  ໃຫີ້ຂນືຄນຸທງັຜອກ ຈງິດາຍ 

 ມນັຈຶ່ງ ຫາຍຊວ່ງໄຂີ້  ໃນເນືີ້ອຢູເ່ຢັນ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

    ຄີ້ອມວາ່ ຊຽງຈ ົມ່ແລີ້ວ  ຕ ົີ້ມສ ົີ້ມປ່ອຍສະຫວົ 

  ທງັຕນົຕວົ  ສວາ່ຍສ ສງົລີ້າງ 

 ພໍໃຫີ້ ຫາຍໂພຍຕີ້ອງ  ອນົຕາຍບງັບຽດ 

 ຂໍໃຫີ້  ມ ຜຍາແກກ່ ີ້າ  ສງູລ ົີ້ນລ່ືນຫລງັ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

   >> ແຕ່ນ ັ ີ້ນ ຊຽງຈຶ່ງໄປເກບັເອົາຂ ີ້ແຮີ້ງ ມາຕອກເປັນສໍ ແທີ້ແລີ້ວ 

 ຊຽງຈຶ່ງ ນາໍເມອືຖວາຍ  ພຣະຍອດເມອືງເປັນເຈົີ້າ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ພຣະຍາບາຍດແູລີ້ວ ໃສງາມກີ້ຽງກອ່ງ 

 ກຈໍຶ່ງ  ຈາປາກຕີ້ານ  ຖາມຊ ັີ້ນໂຈດຊຽງ   
 

 ຊຽງເອ ຍ  ມງຶຫາກໄປຮາ່ວໄດີ້ ສໍທ ່ ທາງໃດ ມາເດ 

 ຕ ັີ້ງຫາກ ງາມໃສສດຸ  ດ ັງ່ໂດຍສໍແກີ້ວ 

  ເປັນຕາໃຊີ້  ຂຽນຄາໍຄງົມອ່ນ 

 ຍາມເມ ື່ອ ຂຽນຂ ດຂໍີ້  ຄງົແມ ີ້ງມອ່ນມ ືແທີ້ນາ 
   

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງຕອບຖີ້ອຍ  ຮບັພາກເຣັງໂຍ 

ອນັວາ່ ຝງູໝູໄ່ທຄວາຍເກບັ ຄອ່ຍເອົາມາຕີ້ອນ 

ຂີ້າກ ໍ ນາໍມາໃຫີ້  ຖວຍພຣະຍາຕນົພ ່ 

ຂໍໃຫີ້ ພຣະຍ ໍາ່ເກົີ້າ  ເອົາໄວີ້ຂ ດຂຽນ ຫ ັີ້ນຖີ້ອນ  
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະຈຶ່ງບາຍສໍແຕີ້ມ ດຂູຽນຂ ດບ່ໍອອກ 

 ສໍນ ີ້ ຕ ັີ້ງວາ່ແຂງຜອກພົີ້ນ ປະມານແທີ້ກເໍລ່ົາເລັຽ 

 ພຣະກ ໍ ເລັຽເລັຽແລີ້ວ  ເອົາມາຂຽນຍງັບ່ໍອອກ 

ພຣະຈຶ່ງ ກອຍກາ່ວຖີ້ອຍ  ຖາມຊ ັີ້ນໂຈດຊຽງ  
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 ອນັວາ່ ສໍມງຶນ ີ້   ດຂູຽນຂ ດບ່ໍອອກ ຊຽງເອ ຍ 

 ກກູ ໍ ຫາກບ່ໍມ  ຫອ່ນຮູີ້  ອ ່ ສງັແທີ້ກບ່ໍໍຄ ື

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງຕອບຕີ້ານ  ຮບັພາກຣາຊາ 

 ຂີ້າບາດ ກນິຕວົມນັ  ພ ່ ພຣະຍາພດັກນິຂ ີ້ 
 

 ຂີ້າທຽ່ວ ໄປເກບັເອົາຂ ີ້ແຮີ້ງ ມາຕອກເປັນສໍ ພຣະເອ ຍ 

 ແລີ້ວຈຶ່ງ ນາໍມາຖວາຍ  ສ ົ່ງຄນືຄນຸໃຫີ້ 

 ຍງັວາ່ ເປັນພຣະຍາລ ໍີ້າ  ສເວ ຍເມອືງທງົແທ່ນ 

 ມາຄວາ່ ກນິຂ ີ້ແຮີ້ງ  ຂຍອນຊ ໍ ີ້າຜອກບ່ໍອາຍ ແທີ້ນໍ 
 

 ເພິ່ ນຜູີ້ ກນິຕວົນ ັີ້ນ  ພໍປະຫຽນດກູອ່ນ ພຣະເອ ຍ 

 ອນັນ ີ້ ຕ ັີ້ງວາ່ເລັຽກນິກີ້ອນຂ ີ້ແຮີ້ງ ກນິແທີ້ກບ່ໍໍຄວນ  
 

 ໃຜຜູີ້ ກນິຂ ີ້ແຮີ້ງ  ຕວົຜ່ອນເສັຽສດັ ມາກແລີ້ວ 

 ເໝືອນດ ັງ່ ດຽວເດັຽຣະສານ ບ່ໍໃຊ່ຄນົຈງິແທີ້ 

 ບດັນ ີ້ ຢາ່ໄດີ້ຜອນຜິໃຫີ້  ຫິງສາບງັບຽດ ໃຜເນ  

 ບາດວາ່ ຂນືຄາດໃຫີ້  ພາເສັຽໜີ້າຄອບເຂົາ ແທີ້ແລີ້ວ  
 

 ຄີ້ອມວາ່ ຊຽງກາ່ວແລີ້ວ  ມນັເລ ກລາເມອື 

  ເຖງິເຮອືນຕນົ  ນ ັງ່ນອນບ່ໍມ  ຮ ີ້ອນ 

 ຄດຶເຖງິ ກນົການແກີ້  ພຣະຍາເມອືງໂດຍເລດ 

  ສໍຂ ີ້ແຮີ້ງ   ຄວາມແຄີ້ນຈາກຊຽງ 
 

   >> ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະຍາຫລວງເຈົີ້າ ຣາຊາຄດຶຄຽດ 

 ກຈໍຶ່ງ ມ ອາດໃຫີ້  ສາວໃຊີ້ໝູສ່ນມົ 

 ບດັນ ີ້ ສຈູ ົງ່ໄປຂ ີ້ໃສ່ເຮອືນຊຽງໝີ້ຽງ ໃຫີ້ມນັເຕັມໝດົຊູ່ບ່ອນ 

 ອນັວາ່ ໝອນມາ່ນມຸີ້ງ  ຕຽງຕູີ້ຢ່າໃຫີ້ເຫລືອ ແທີ້ເນ  
   

ມວນໝູ ່ສາວຊວ່ງໃຊີ້  ໂດຍອາດພຣະຍາຫລວງ 

ເຂົາເລ່ົາ ພາກນັໄປ  ສູເ່ຮອືນຊຽງໝີ້ຽງ 

ຄນັວາ່ ໄປເຖງິແລີ້ວ  ສາວສນມົເບ ຍບອກ 

ບດັນ ີ້ ພຣະບາດມ ອາດໃຫີ້ ມາຂ ີ້ໃສເ່ຮອືນ ວາ່ເດ 
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 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງຕອບຖີ້ອຍ  ຖາມໝູສ່າວສນມົ 

 ຈອມຫວົ ມ  ກນູາສນັໃດ  ໃຫີ້ບອກມາຈງິແຈ ີ້ງ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ສາວສນມົພີ້ອມ  ປງົຄວາມບນົບອກ 

 ພຣະຫາກມ  ອາດຍາມາທ່ໍນ ັ ີ້ນ ຈາໍໃຫີ້ຂ ີ້ສ່ິງດຽວ ທ່ານເອ ຍ  
  

  ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຊຽງຕອບຖີ້ອຍ  ເວົີ້າຕ່ໍສາວສນມົ 

 ຂີ້ອຍກ ໍ ໂດຍຄາໍພຣະ  ອາດຍາບ່ໍຂ ນໄດີ້ 

 ສຈູ ົງ່ ເອົາກນັຂ ີ້  ຕາມຄວາມພຣະຍາກາ່ວ ນ ັີ້ນຖີ້ອນ 

 ຖີ້າວາ່  ເຮົາບ່ໍໂດຍອາດເຈົີ້າ ກກໍວົຢີ້ານໂທດມ  ແທີ້ນາ 
 

 ບດັນ ັ ີ້ນ ເຂົາກເໍອົາກນັຂ ີ້  ທງັຕດົແກມຍ່ຽວ ກມໍ   

 ລາງຜ່ອງ ຄາກຂ ີ້ເທ ່ ແລີ້ວ  ທງັຊ ໍ ີ້າຖ ົມ່ນ ໍ ີ້າລາຍ 
 

 ອນັນ ີ້ ມນັຫາກກາຍຄວາມເວົີ້າ ເໜືອຫວົຍງັຂມອ່ມ ແທີ້ແລີ້ວ 

 ຊຽງກ ໍ ຈບັຄີ້ອນໄດີ້  ຕ ຂີ້ຽນໄລລ່ງົ ແທີ້ແລີ້ວ 

 ສນູ ີ້ ຕ ັີ້ງຫາກກາຍຄວາມເຈົີ້າ ເໜືອຫວົມ  ອາດ ມານ ັີ້ນ 

ກຫໍາກ ມາຖອ່ຍພ ົີ້ນ  ບ່ໍມ  ຮູີ້ຮອ່ມຂນຸ ແທີ້ນໍ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກເໍອົາຍງັຄີ້ອນ ຕ ເຂົາໝດົໝູ ່

ອນັວາ່ ຫລງັແຕກຍີ້ອຍ  ຮອຍແສີ້ເລືອດໄຫລ 

ລາງຄນົ ປບົຟັ່ງຟີ້າວ  ໂຕນເຮອືນສິີ້ນຂາດ ກມໍ   

ທງັເລ່ົາ ປະໄປ່ເນືີ້ອ  ແປນກ ົີ້ນກຮໍ ບໂຕນ  
 

 ລາງຄນົ ປບົຕາຍຢີ້ານ  ໂຕນເຮອືນສິີ້ນຂວ ່  ກມໍ   

 ທງັເລ່ົາ ປະເຕ່ົານີ້ອຍ  ດຮູີ້າຍອາດແກຕ່າ ເຈົີ້າເອ ຍ 
 

ລາງພອ່ງ ດນັກນັລ ົີ້ມ  ເນອືງນອງຂ ນໄຂວ ່ກມໍ   

ລາງພອ່ງ ໂຕນຈາກຢີ້າວ  ເຊລ ົີ້ມຄາບຂ ີ້ດນິ 

ລາງພອ່ງ ຕ ນຕາໍຕີ້ອງ  ຕໍຫ ນເລືອດອອກ ກມໍ   

ລາງພອ່ງ ປບົປ່ວງຟີ້າວ  ຊູນໄມ ີ້ໜີ້າຜາກໂນ 

__________________________________________________________________ 

  ສິີ້ນຂວ ່  (ລກ) = ສິີ້ນເຂ່ັຽ, ສິີ້ນຫລດູລງົ   
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 ເຂົາກ ໍ ຍນິກວົຢີ້ານ  ຊຽງຕ ປບົແລນ່ ໜ ແລີ້ວ 

 ອນັວາ່ ສຽງໂຫໄ່ຫີ້  ຫວົພີ້ອມສນ ັນ່ເນອືງ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກເໍມ ື່ອກາບໄຫວີ້ ທນູບາດພຣະຍາເມອືງ 

  ຖວາຍຄາໍຄວນ  ຊູອ່ນັເອົາຕີ້ານ 

 ບດັນ ີ້ ຈອມຫວົໃຊີ້  ມວນຕໝູດົໝູ ່

 ວາ່ໃຫີ້ ພາໝູພ່ີ້ອມ  ໄປຂ ີ້ໃສເ່ຮອືນ ວາ່ດາຍ 
 

 ຝງູຂີ້າ ໂດຍອາດເຈົີ້າ  ຍ ໍາ່ຂມອ່ມບ່ໍມ  ຂ ນ 

 ກຫໍາກ ພາກນັໄປ  ຂ ີ້ໃສເ່ຮອືນຊຽງໝີ້ຽງ 

 ບດັນ ີ້ ຊຽງໄລຕ່ ຝງູຂີ້າ  ທງັຫລາຍໝດົຄູ ່ຄນົແລີ້ວ 

 ຕ ັີ້ງວາ່ ຫລງັແຕກຍີ້ອຍ  ຮອຍແສີ້ເລືອດໄຫລ ພຣະເອ ຍ 
 

 ຝງູຂີ້າ ກວົເກງຢີ້ານ  ຊຽງຕ ປບົແລນ່ 

 ພາກນັ ໂຕນຈາກຢີ້າວ  ມນັແທີ້ແລນ່ໜ  ພຣະເອ ຍ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຣາຊາເຈົີ້າ  ພຣະຍາຫລວງກ ີ້ວໂກດ 

 ກຈໍິ່ງ ຈາໍຂີ້າໃຊີ້  ທນັທີ້າວທາ່ນຊຽງ 

 ເຂົາກ ໍ ໂດຍຄວາມເຈົີ້າ  ເຮວພະລນັເລັງແລນ່ 

ຮອດທ ່  ຊຽງໝີ້ຽງແລີ້ວ  ຂານເວົີ້າຊູອ່ນັ 
 

 ບດັນ ີ້ ເໜືອຫວົເຈົີ້າ  ທນັຊຽງໂດຍຮ ບ 

 ວາ່ໃຫີ້ ເມ ື່ອພ ໍາ່ພີ້ອມ  ຝງູຂີ້າຢາ່ນານ ທາ່ນເອ ຍ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງຕອບຖີ້ອຍ  ໂດຍຣາດຣາຊາ 

ມນັກ ໍ ເຮວພະລນັເມອື  ພ ໍາ່ໂດຍຄນົໃຊີ້ 

ຄນັວາ່  ເຖງິໂຮງກວີ້າງ  ປະນມົກອນກ ົີ້ມຂາບ 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ພຣະບາດເຈົີ້າ  ບນຸກວີ້າງກາ່ວຖາມ 
 

 ມງຶກ ໍ ເປັນສນັໃດແທີ້  ຈຶ່ງຕ ເຂົາສນມົໜຸມ່ ຊຽງເອ ຍ 

 ກກູ ໍ ມ ອາດໃຫີ້  ເຂົານ ັີ້ນກຈໍຶ່ງໄປ ແທີ້ດາຍ 
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 ຕ ັີ້ງວາ່ ເປັນຮອຍແສີ້  ໜງັພອງຊ ີ້ນຂາດ ໄປນ ັີ້ນ 

 ລາງຄນົ ຫລງັບາດຫວິີ້ນ  ຮອຍແສີ້ເລືອດໄຫລ 

 ຊຽງນ ີ້ ຕ ັ ີ້ງຖອ່ຍແທີ້  ບ່ໍຮູີ້ຮອ່ມຄອງຂນຸ ແທີ້ນໍ 

 ແມນ່ວາ່ ຄນັບ່ໍຈຽມຝງຸເຂົາ  ແຕ່ກກູຄໍວນຢີ້ານ ແດຕິ່ິ໊ 
   

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກຮໍບັປາກຕີ້ານ ຂານຕອບຣາຊາ 

ຂີ້າຈກັ  ຖວາຍຄະດ ກອນ  ໂຜດຈ ົງ່ຟງັດຂໍູີ້ 

ເຂົາຫາກ ກາຍຄວາມເຈົີ້າ  ເໜືອຫວົປງົອາດ ຍານ ັີ້ນ 

ພຣະຫາກ ບອກແຕຂ່ ີ້  ເຂົານ ັີ້ນຫາກລ່ືນຄວາມ ແທີ້ດາຍ 
 

 ເຂົາຫາກ ພາກນັຂ ີ້  ຊ ໍ ີ້າພດັຢ່ຽວແກມຕດົ  

 ທງັເລ່ົາ ຖ ົມ່ນ ໍ ີ້າລາຍລງົ  ຄາກເທ ່ ແກມດຮູີ້າຍ ພຣະເອ ຍ 

 ຜິວາ່ ເຂົາຫາກມ ແຕຂ່ ີ້  ຂີ້າຍອ່ມໂດຍຄວາມ ຢູແ່ລີ້ວ 

 ອນັນ ີ້ ເຂົາຫາກກາຍຄາໍພຣະ ບອກສອນຈຶ່ງຕ ແທີ້ 
  

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະຍາກຫໍາກຂກຸໆແລີ້ວ ຈາປາກແກມຫວົ 

 ເຂົາຫາກ ພາກນັໄປ  ເຮັດຕາມຄວາມເວົີ້າ 

 ແຫແ່ຫນ  ກນັໄປຂ ີ້  ຕາມຄວາມຄຽດສ ັ່ງ 

 ກໄູດີ້ ບອກບ່ໍຜີ້ຽນ  ເສັຽແລີ້ວແມນ່ຄວາມ ແທີ້ນາ 
  

ຜິວາ່ ຄດຶຖ ່ແທີ້   ກຄໍແືມນ່ຄວາມຊຽງ ຢູແ່ລີ້ວ 

 ທ່ໍວາ່ ກຫູາກໂກທາຫລງົ ບ່ໍບອກເຂົາຕງົຖີ້ວນ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກລໍາລງົຫີ້ອງ  ຫໍປາງຜາສາດ 

ເຈົີ້າກ ໍ ເມອືສູຫ່ີ້ອງ  ເຮອືນຢີ້າວຢູສ່ະບາຍ 
 

   >> ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະຍາຫລວງເຈົີ້າ ສເວ ຍເມອືງຕນົພ ່ 

 ກຈໍຶ່ງ ອານດັໃຫີ້  ຄນົໃຊີ້ຊູຄ່ນົ 
 

 ບດັນ ີ້ ສຈູ ົງ່ຫາໄຂໄ່ວີ້  ອນັດາຄນົລະໜວ່ຍ 

 ເຖງິເມ ື່ອ  ວນັໜີ້າເຊົີ້າ  ຊໄິປຫລິີ້ນທາ່ນດັທ  ພຸີ້ນດາຍ 

__________________________________________________________________ 

  ອນັດາ (ປລ ອນັທະ) = ໄຂ,່ ອະໄວຍະວະເພດຊາຍ   
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ກຈູກັ ອານດັໃຫີ້  ສເູປັນໄກແ່ມ ່

 ສຈູ ົງ່ ອອກກະຕາກພີ້ອມ ຂນັແລີ້ວໄຂຖ່ວາຍ 
 

 ຄນັວາ່ ໃຜບ່ໍມ  ອນັຖວາຍແທີ້ ເຮົາພຣະອງົຈກັຈາໍຜກູ 

 ກຈູກັ ໃສຊ່ ກໄວີ້  ຄາ ຖິີ້ມໃສຄໍ່ ມນັແລີ້ວ 

 ທ່ໍວາ່ ຄາໍຣະຫດັນ ີ້  ໃຫີ້ສອູາໍຢາ່ບອກ ຊຽງເນ  

ສທ່ໍູ ໄປບອກໃຫີ້  ນາໍແທີ້ບາດພຣະອງົ ຫ ັີ້ນຖີ້ອນ  
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກໂໍດຍຄວາມເຈົີ້າ ບ່ໍມ  ນານເລ ຍແລນ່ 

 ຮອດທ ່  ຊຽງໝີ້ຽງເຈົີ້າ  ຜາຍຜີ້ຽນບອກບນົ 
 

 ເຖງິເມ ື່ອ  ວນັລນຸເຊົີ້າ  ພຣະຍາຫລວງຍດົໃຫຍ ່

 ພຣະຈກັ  ສະເດັດສູຫ່ີ້ອງ  ນາວາກວີ້າງຈຶ່ງໄປ ວາ່ດາຍ 
 

 ພຣະຈຶ່ງ ມ ອາດໃຫີ້  ຊຽງໄປດອມບາດ ຈງິແລີ້ວ 

 ເຖງິເມ ື່ອ ວນັໜີ້າເຊົີ້າ  ໂຮມພີ້ອມພ ໍາ່ກນັ ແທີ້ເນ  

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກໂໍດຍຄວາມເຈົີ້າ ບ່ໍມ  ຂ ນຄາໍພຣະບາດ 

ພໍເມ ື່ອ ເຖງິຮຸງ່ເຊົີ້າ  ວນັໜີ້າຫາກຊໂິດຍ ດອກນາ 
 

 ຄີ້ອມວາ່ ຊຽງກາ່ວແລີ້ວ  ແລີ້ວຢູສ່ະບາຍໃຈ 

 ອນັວາ່  ແສງສຣຸ ເລ ຍ  ຄ ໍາ່ຈວນນອນພີ້ອມ 

 ເຖງິເມ ື່ອ  ວນັລນຸແລີ້ວ  ຣາຊາສະເດັດອອກ 

ພຣະບາດ ທງົວອ່ມແກີ້ວ  ເງາົເຫລືີ້ອມສູເ່ຮອື 
   

ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກຍໍາບຍາບເປືີ້ອງ ທືີ້ນແກວງ່ສ ພາຍ ພຸີ້ນເຢ  

ນາວາ ເຖງິດນິຊາຍ  ຈອດເຊົາຜາມກວີ້າງ 

ຜ່ໍດ ູ ສນົສນົຂີ້າ  ຂນຸຫລວງຫລາຍໝູ ່

ເຂົາກ ໍ ເຊົາຈອດຢັີ້ງ  ໂຮມຫ ັີ້ນບອ່ນດຽວ 
  

 ກຈໍຶ່ງ ເອົາກນັຫລິີ້ນ   ໃນນດັທ ວງັໃຫຍ ່

  ໝດົຊູດ່ ີ້າມ  ພໍແລີ້ວອອກເຊົາ  

__________________________________________________________________ 

  ຄາ = ເຄື່ ອງຈອງຈາໍຢາ່ງນຶ່ ງ ສາໍຫລບັໃສຄໍ່ຜູີ້ກະທາໍຜິດ    
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 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະຈຶ່ງປງົອາດໃຫີ້ ເປັນໄກໂ່ຕນລອຍ ທຽ່ວເຖ ີ້ນ 

 ເຂົາກ ໍ ໂດຍຣາຊາ  ພຣະຍອດເມອືງເປັນເຈົີ້າ 
 

 ເຂົາກ ໍ ໂຕນລງົນ ໍ ີ້າ  ລອຍດາໍອອກກະຕາກ 

 ຄນັວາ່ ໄດີ້ໄຂແ່ລີ້ວ  ຖວາຍໄທີ້ພຣະຍອດເມອືງ 
   

 ເຂົາເລ່ົາ ທາໍນຽມພີ້ຽງ  ເໝືອນດຽວກນັຢູ ່

 ຄນັວາ່ ໝດົໝູແ່ລີ້ວ  ຊຽງໝີ້ຽງກຈໍຶ່ງໂຕນ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກຈໍາບອກອີ້າຍ ໃຫີ້ເອົາໄຂໄ່ປຖວາຍ 

  ເປັນກດຸໂຕ  ດ ັງ່ກຈູງິແທີ້  

 ຊຽງກ ໍ ໂຕນລງົນ ໍ ີ້າ  ນດັທ ຫລວງລອຍລ່ອງ 

 ຄີ້ອມວາ່  ຫວົພ ົີ້ນນ ໍ ີ້າ  ຂນັທີ້າເກ ກກ ່ ເດ  ແທີ້ດາຍ 
 

 ມນັກ ໍ ກວນໄລ່ດີ້ວຍ  ຊຸມໝູຂ່ນຸຫລວງ 

 ເຂົາກ ໍ ແຊວແຊວປບົ  ຊູຄ່ນົເຟືອນຟືີ້ນ 

  ລາງຄນົນ ັີ້ນ  ຈມົລງົໃຈຈກັຂາດ 

 ລາງພອ່ງ ນ ໍີ້າເຂົີ້າທີ້ອງ  ເຊລ ົີ້ມສະເງ ບເງ  ຍ 
 

 ລາງພອ່ງ ໄດີ້ກນິນ ໍີ້າ  ເຕັມປມູທີ້ອງຈກັແຕກ 

ຕ ັີ້ງຫາກ  ສວາ່ສວາ່ວຸີ້ນ  ເຟືອນຟືີ້ນສນ ັນ່ເນອືງ 
 

 ເຂົາຫາກ ກວົເກງຢີ້ານ  ຊຽງກມຸກວນໄລ ່

 ເໝືອນດ ັງ່ ໄກໂ່ອກໂຈ ີ້ນ  ນາໍປີ້ອງແມເ່ຊ ງ ນ ັີ້ນແລີ້ວ 
 

 ຊຽງກ ໍ ກມຸເອົາກ ົີ້ນ  ມວນໝູເ່ສນາ 

 ຕາ່ງກ ໍ ພາກນັປບົ  ບ່ໍທານທນົສູີ້ 

  ໜ ຕາຍເວັີ້ນ  ກດຸໂຕຊຽງໄລ ່

 ບ່ໍຍອມ ໃຫີ້ໄກໂ່ຈ ີ້ນ  ປ ນຂຶີ້ນຂ ່ຫລງັ ແທີ້ແລີ້ວ  
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກຈໍດັຊຽງໃຫີ້  ນາໍມາຍງັໄຂ ່

 ຖວາຍແກ ່ພຣະບາດເຈົີ້າ  ລໍຖີ້າໄຂຊ່ຽງ ແທີ້ນາ 

__________________________________________________________________ 

  ກວນໄລດ່ີ້ວຍ ກມຸເອົາກ ົີ້ນ ໃນທ ່ ນ ີ້ແມນ່ ໄລເ່ຊ ງ   
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 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງຕອບຖີ້ອຍ  ຮບັພາກຝງູເຂົາ 

ກນູ ີ້ ກດຸໂຕຫລວງ  ໄກແ່ດງຕວົກີ້າ 

ຈຶ່ງວາ່ ຫາເຊ ງດີ້ວຍ  ຊຸມສໄູກແ່ມ ່ນ ັ ີ້ນແລີ້ວ 

ສຈູຶ່ງ ມ ໄຂໃ່ຫີ້   ຖວາຍໄທີ້ພຣະນ ັງ່ເມອືງ   
 

ຊາດທ ່  ກດຸໂຕນ ີ້   ບ່ໍມ  ຜວົມນັຊໄິຂ ່ເປັນລື 

ຄນັວາ່ ໄກຜູ່ີ້ຫາກບ່ໍມາໄລ່ດີ້ວຍ ຊມິ  ເຊືີ້ອສືບມາ ນ ັ ີ້ນລື 
 

ກນູ ີ້ ເປັນໄກຜູ່ີ້  ບ່ໍຫອ່ນໄຂມ່າຖວາຍ ແທີ້ດາຍ 

ມ ແຕ ່ ໝາກໄຂຫ່ລງັ  ຢູໃ່ນເພົາຜີ້າ 

ບ່ໍຫອ່ນ ເອົາໄປໄດີ້  ຖວາຍພຣະຍາຈກັເທ່ືອ ສເູອ ຍ 

ຢຽວວາ່ ຕດັຂາດຂວ ໍີ້າ  ຄໍຊ ໍີ້າກຈໍຶ່ງຫວງັ ດອກແລີ້ວ  
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຣາຊາເຈົີ້າ  ເລ ຍຫວົອອກປາກ 

 ຊຽງກ ໍ ທນູແທບພືີ້ນ  ພຣະເມອືງເຈົີ້າຂາບຖວາຍ 
 

   >> ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະຍາກປໍງົອາດໃຫີ້ ຝງູໝູຄ່ນົໃນ 

 ສຈູ ົງ່ ນາໍເງນິໄປ  ໄຖເ່ອົາຜືນຜີ້າ 

 ພຣະກ ໍ ປງົເງນິໃຫີ້  ເຂົາເອົາໄປຈາ່ຍ 

ສຈູ ົງ່ ຊືີ້ແຜ່ນແພຜ ໍາ່ຜີ້າ  ຕ ນແຕີ້ມເພ່ືອຖວາຍ ທ່ຽວເຖ ີ້ນ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ  ເຂົາກໂໍດຍອາດເຈົີ້າ ໝດົຄູຄ່ນົໄປ 

 ຕາມຄາເມ  ທຽ່ວຖາມຫາຊືີ້ 

ຊຽງກ ໍ ໂດຍອາດເຈົີ້າ  ຮບັຣາດເງນິຕຣາ 

ພຽງແຕ ່ເອົາເງນິເມອື  ຮອດເຮອືນວາງໄວີ້ 

ສວ່ນວາ່ ຝງູເຂົາຂີ້າ  ຄນົໃນຫດັຖະບາດ  

ເຂົາກ ໍ ຊືີ້ໄດີ້ແລີ້ວ  ຖວາຍເຈົີ້າຊູຄ່ນົ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

ແຕ່ນ່ ັ ີ້ນ ຣາຊາເຈົີ້າ  ຄອງຊຽງຖີ້າຢູ່ 

 ຄນັວາ່ ຊຽງຫາກຫາບ່ໍໄດີ້  ກຊູຂິ ີ້ຽນຜກູຕ  ແທີ້ດາຍ  

    ສວ່ນວາ່ ຊຽງເມອືເຖງິເຮອືນແລີ້ວ ເນົານອນນດິທະເນ່ັງ 

 ມນັກ ໍ ບ່ໍລງົໜ ຈາກຢີ້າວ  ໄປຊືີ້ຈາ່ຍສງັ ເຈົີ້າເອ ຍ 

__________________________________________________________________ 

  ນດິທະ, ນດິທາ (ປລ ນທິທາ) = ນອນຫລບັ   
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 ມ ແຕ ່ ເນົາໃນຫີ້ອງ  ເຮອືນຕນົນອນຢູ ່

 ເລ ຍບ່ໍ ຄດຶເດອືດຮີ້ອນ  ເຄອືງແຄີ້ນເຍື່ ອງໃດ ແທີ້ດາຍ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຣາຊາໃຊີ້  ມາທນັຈດັຮ ບ 

 ຄນັວາ່ ຊຽງຫາກຊືີ້ໄດີ້ແລີ້ວ ໃຫີ້ເອົາຜີ້າຍື່ ນຖວາຍ ວາ່ດາຍ 
 

 ອນັວາ່ ພຣະບາດເຈົີ້າ  ຄອງເບ່ິງດອມຊຽງ  

 ຈກັວາ່ ງາມປານໃດ  ຊ ົ່ວຕາດ ຮ ີ້າຍ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ  ຊຽງກຈໍາຂານຕີ້ານ ຄນົເຊັງຂານຕອບ 

 ກຫໍາກ ທຽ່ວຫາຊືີ້ບ່ໍໄດີ້   ພຣະຍາເຈົີ້າໂຜດຜາຍ ກອ່ນເຖ ີ້ນ 

ຄນັວາ່ ຊືີ້ໄດີ້ແລີ້ວ  ແພງາມຜືນໃໝ ່

ຈກັບ່ໍ ລໍຊກັຊີ້າ   ຊນິາໍຂຶີ້ນຂາບຖວາຍ ດອກນາ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຄນົເຊັງທີ້າວ  ເມອືທນູພຣະຍາໃຫຍ ່

 ຕີ້ານກາ່ວຖີ້ອຍ  ຊຽງເວົີ້າຊູອ່ນັ 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ພຣະຍາຫລວງເຈົີ້າ ຈນິດາຄດຶຮໍ່ 

ຕາມແຕ ່ມນັຈາ່ຍຊືີ້  ຫາກໄດີ້ຈຶ່ງຊຖິວາຍ ຫ ັີ້ນຖີ້ອນ  
 

 ຫລງັຈາກ ຄນົຂີ້າໃຊີ້  ກບັຮ ບເມອືໂຮງ  

ຊຽງກ ໍ ນອນເຊົາແຮງ  ບ່ໍສນົນາໍຊືີ້ 

 ເຖງິເມ ື່ອ  ຍາມກນິເຂົີ້າ  ກຍໍກູນິເຕັມອ ່ ມ 

 ຕ ັ ີ້ງຫາກ  ວຽກບ່ໍໄດີ້  ນອນຫລິີ້ນອ່ານໂຄງ 
 

ຊຽງບ່ໍ ຄດຶເຮັ່ ງຮີ້ອນ  ປະການສິ່ ງສນັໃດ 

ຍທູາ່ງ ກນິສລາຫລາຍ  ໝາກພຄູວນຄີ້ຽວ 

ເຖງິເມ ື່ອ ວນັຖີ້ວນເຈັດແລີ້ວ ມນັເມອືທນູຄອບ 

ສດຸທ ່   ຂີ້າບາດຫາຊອກຊືີ້ ທງັຄີ້າຍກບ່ໍໍມ   ພຣະເອ ຍ 
 

ຕ ັີ້ງວາ່ ບ່ໍມ  ໃນຫນົຫີ້ອງ  ເມອືງເຮົາຈກັບອ່ນ ຈງິນາ 

 ອນັຈກັ ໃຫີ້ເຂົາເອົາຕ ນຄ ບແຕີ້ມ ຜືນຜີ້າກບ່ໍໍມ   ພຣະເອ ຍ 

 ຂີ້າຫາກ ຖາມຊາ່ງຜີ້າ  ໝດົໝູມ່າໂຮມ ຖີ້ວນແລີ້ວ 

ເຂົາກ ໍ ວາຈາຂານ  ວາ່ບ່ໍມ  ຈງິແທີ້  

__________________________________________________________________ 

  ຈນິດາ (ປລ ຈນິຕາ) = ຄດຶ / ກນິສລາ = ຄີ້ຽວໝາກ   
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 ກຫໍາກ  ຮນຸແຮງແລີ້ວ  ຖາມຫາອດິອອ່ນ ຈງິດາຍ 

 ເຂົາກບ່ໍໍໄດີ້ ເອົາຕ ນຄ ບແຕີ້ມ ຜືນຜີ້າແຜ່ນໃດ ພຣະເອ ຍ 

 ມ ແຕ່ ເອົາມແືຕີ້ມ  ທງັມວນພີ້ອມຄູ່ ຄນົແລີ້ວ 

 ຂີ້າຈຶ່ງ ບ່ໍໄດີ້ຊືີ້   ຖວາຍເຈົີ້າຄອບບ່ໍມ   ພຣະເອ ຍ 
 

 ຢຽວວາ່ ເມອືງສວນັພຸີ້ນ  ຍງັຈກັປນຸມ  ຊາ່ງ ບ່ໍຮູີ້ 

 ໃຫີ້ເອົາ ຕ ນຄ ບແຕີ້ມ  ເມອືງນ ີ້ກຢໍາ່ຫວງັ ເທາະນາ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະກສໍງຶລຶງໜີ້າ  ເລ ຍຫວົທງັຄຽດ 

 ຜິວາ່ ຄດຶໃຫີ້ຜີ້ຽນ   ກຄໍແືທີ້ຊູຄ່ວາມ ຢູແ່ລີ້ວ 

 ກຫູາກ ໂມໂຫແທີ້  ຫລງົລືມບ່ໍຄດຶຖ ່  ສເູອ ຍ 

 ບດັນ ີ້  ກຫໍາກມາແມນ່ຂໍີ້  ຊຽງເວົີ້າຊູອ່ນັ ແທີ້ນໍ 
 

   >> ແຕນ່ ັີ້ນ ຍງັມ  ພຣະຕາເຖົີ້າ  ເຖຣະທມັອງົນຶ່ງ 

 ວດັເຈົີ້າ ມ ໝາກໄມ ີ້  ສບັເພ ພີ້ອມຊູອ່ນັ 
 

 ມ ທງັ  ພີ້າວມາກລ ົີ້ນ  ຕານໄຂວລ່ຽນລາໍ 

 ມ ທງັ ຜຜູາງຫລາຍ  ໝູຂ່ນນຸແກມມ ີ້ 

 ມ ທງັ ເຟືອງໄຟຄໍີ້  ນາວການແກມເວ ່ 

 ມ ທງັ ຟາງກອກຫວີ້າ  ຂາມສ ົີ້ມມວ່ງມນັ ກມໍ   
 

 ມ ທງັ ໝາກຂຽບກີ້ຽງ  ຂາມເທດຄນັທະຣດົ 

 ມ ທງັ ຍມົແງວດກົ  ໝາກທນັແກມຕີ້ອງ 

 ມ ທງັ ສ ດາລ ົີ້ນ   ກທຸະລ  ອີ້ອຍແອບ 

 ໝາກນດັ ມ  ບ່ໍໄຮີ້   ພິລາເຂັີ້ມຂດຸເຂອື ກມໍ   
  

 ກບັທງັ ໝາກເດື່ອພ ົີ້ວ  ແກມດອກລາໍດວນ 

 ຄນົໃດ ທຽວທາງເຫັນ  ກເໍບ່ິງດດູາຍດູີ້ 

 ຝງູໝູ່ ຄນົຊາວບີ້ານ  ຊາວເມອືງມາຂໍຈອດ 

 ເຂົາຂໍ  ເຖນກບ່ໍໍໃຫີ້  ຫວງໄວີ້ຊວດປະມານ ແທີ້ດາຍ 

__________________________________________________________________ 

  ສບັພະ, ສບັເພ = ທງັປວງ, ໝດົທກຸຢາ່ງ / ກທຸະລ  (ປລ ກະທະລ ) = ໝາກກີ້ວຍ   
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ແຕນ່ ັີ້ນ  ຊຽງໝີ້ຽງໄປຄວາ່ບີ້ານ ແວະຈອດເຊົາອາຮາມ 

ຄນັເມ ື່ອ ເຖນຫລວງເຫັນ  ກເໍລ່ົາຖາມຊຽງໝີ້ຽງ  

 ທາ່ນນ ີ້ ລກຸທ ່ ໃດມາແທີ້  ເດ ນດນົເຊົາຈອດ ທາງນ ີ້ 

ກຫໍາກ ເປັນເຫດດີ້ວຍ  ໃດແທີ້ກຈໍຶ່ງມາ ນ ີ້ເດ  
 

 ຊຽງກ ໍ ຮບັພາກຕີ້ານ  ຂານຕອບເຖນຫລວງ 

 ຂີ້ອຍກ ໍ ເນົາໃນເມອືງ  ຢູດ່ອມພຣະຍາເຈົີ້າ 

 ທໍວາ່ ມາຄວາ່ບີ້ານ  ຫລິີ້ນມວ່ນແຄວນອດິ ເຈົີ້າເອ ຍ 

 ກຈໍຶ່ງ ຜາຍຕນົມາ  ຈອດເຊົາທາງນ ີ້ 

 ຂີ້ອຍກ ໍ ແຄນທາງຮີ້າຍ  ຕນົດຽວເຊົາຢູ ່

 ຄຶດຢາກ ຂໍໝາກສ ົີ້ມ  ກນິຖີ້ອນສນອ່ຍດອມ ເຈົີ້າເອ ຍ  
 

 ແຕ່ນ ັ ີ້ນ ເຖນຫລວງຂຶີ້ນ  ເມອືກະດ ລ ີ້ຢູ່ 

 ທງັເລ່ົາ ອດັປ່ອງຢີ້ຽມ  ປະຕຫູີ້ອງບ່ໍຕ ງ 
 

 ກບ່ໍໍ ກອຍກາ່ວຖີ້ອຍ  ຕີ້ານປາກພໍຄວາມ 

 ເກງວາ່ ເຂົາວຽນຂໍ  ໝາກຫວານແກມສ ົີ້ມ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກອໍດົອກົແຄີ້ນ ໃນໃຈຄດຶຄຽດ 

ເຖນເຖົີ້າ  ຕ ັີ້ງຫາກມາຖອ່ຍດີ້າມ ບ່ໍມ  ຮູີ້ຮອ່ມສງັ ແທີ້ນໍ  
 

 ອດົພໍ ກນູາໃຫີ້   ຈກັສອງສາມໜວ່ຍ ກດໍ ແມ 

 ພໍໃຫີ້ ຮອງຢູທ່ີ້ອງ  ກນັແກີ້ຫອດຫ ວ 

 ອນັນ ີ້ ຊາ່ງວາ່ຊາໍງາໍໜີ້າ  ເມອືຄະດ ຄຽດຢູ ່

ໃຜຜູີ້ ຕ ດາ່ເຈົີ້າ   ເຖນເຖົີ້າ່ບອ່ນໃດ ນ ັີ້ນເດ 
 

 ຕ ັີ້ງວາ່ ມ ບ່ໍແພີ້   ມ ີ້ມວ່ງນາວການ 

 ອດົພໍ ດຕູນົແມ   ເມ ື່ອຄາວຫ ວຮີ້າຍ 
  

 ແຕ່ນ ັ ີ້ນ ຊຽງກຄຶໍດຮ່ໍໄວີ້  ຄະນງິຢູ່ໃນໃຈ 

 ມງຶຈກັ  ເຫັນກມັມງຶ  ຈ ົງ່ເບ່ິງສ ມໝືີ້ຽງ 

ກຈູກັ ມາບາຍແທີ້  ທ ່ ລນຸໄວີ້ຫ ັີ້ນກອ່ນ 

ໃຫີ້ຮກັສາ ໜີ້າຜາກລີ້ານ  ຫວົເຈົີ້າໃຫີ້ລອດດ  ຫ ັີ້ນຖີ້ອນ  
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 ກຈູກັ ຄນືເມອືຫີ້ອງ  ເຄຫາເສັຽກອ່ນ 

 ຈຶ່ງຈກັ ຄດຶສ ົ່ງຂໍີ້   ຂນືຊ ໍີ້າຕອບມ ືແທີ້ດາຍ 
 

 ຄີ້ອມວາ່ ຊຽງຈ ົມ່ແລີ້ວ  ລກຸເລ ກໄລເມອື 

  ແຍງເຄຫາ  ຄອ່ຍເນົາໃນຫີ້ອງ 

 ພໍເມ ື່ອ ວນັລນຸແລີ້ວ  ກເໍດົາດາຕກົແຕງ່ 

ຫີ້າງຫາ ຂນັດອກໄມ ີ້  ນມິນົ ພີ້ອມເລ່ົາໄປ 
    

 ຊຽງກ ໍ ແຍງຫນົຫີ້ອງ  ພຣະຕາຫລວງຕ ົີ້ນທ ່  

 ເລ ຍເລ່ົາ  ເຖງິເຂດເຈົີ້າ  ເຖນເຖົີ້າຈອດເຊົາ 
 

 ຊຽງກ ໍ ຕກົແຕງ່ໄດີ້  ທກຸສິ່ ງມວນມ  

 ແລີ້ວເລ່ົາ ແປງກະບວນດ   ເພດຄຄືນົໃຊີ້ 

 ຊຽງກ ໍ ຍໍຂນັຂຶີ້ນ   ເມ ື່ອກະດ ຍບຸນ ັງ່ 

 ແລີ້ວຈຶ່ງ ຕີ້ານຂາ່ວໄຫວີ້  ຖແລງເວົີ້າຄອ່ງຄ ື
     

 ບດັນ ີ້ ເໜືອຫວົເຈົີ້າ  ພຣະຍາເມອືງຕນົໃຫຍ ່ພາຍພຸີ້ນ 

 ພຣະກ ໍ ໃຊີ້ຂີ້ານີ້ອຍ  ມາໄຫວີ້ບາດຄາໍ ວາ່ດາຍ 

 ຂໍໃຫີ້ ເໜືອຫວົເຈົີ້າ  ກນູາຜາຍໂຜດ 

 ຮບັເອົາ ຂນັດອກໄມ ີ້  ນມິນົຂີ້ອຍຢາ່ນານ 
 

 ພໍແຕ ່ ໂຜດສດັໃຫີ້  ເຖງິຍອດນ ຣະພານ ພຸີ້ນດາຍ 

 ຝງູຂີ້າ ປາດຖນາສກຸ  ຮວ່ມບນຸຈອມເຈົີ້າ 

ຊຽງກ ໍ ຍໍຂນັເຂົີ້າ  ຖວາຍທຽນດວງດອກ 

ທງັເລ່ົາ ແປະໃສເ່ກົີ້າ  ຄແືທີ້ຊູອ່ນັ 
 

 ບດັນ ີ້ ຣາຊາເຈົີ້າ  ຈອມເມອືງອງົອາດ 

 ວາ່ຈກັ ຫດົແຈມ່ເຈົີ້າ  ເຖນຂຶີ້ນໃຫີ້ສ ົ່ງສງູ ວາ່ດາຍ 

 ພຣະຈກັ  ຫດົສງົໃຫີ້  ເປັນຄຣຍູດົໃຫຍ່ ຈງິແລີ້ວ 

ເພ່ືອໃຫີ້ ທງົສືບສີ້າງ  ຍຄູ ໍ ີ້າສາດສນາ ແທີ້ດາຍ 

__________________________________________________________________ 

  ນ ຣະມນົ, ນມິນົ (ປລ ນມິນັຕ) = ເຊ ນພະສງົ / ນຣິະມນົ (ສສ ນຣິມລ) = ບ່ໍມ  ມນົທິນ, ສດົໃສ / 

  ຍບຸນ ັງ່ =ໂຍບນ ັງ່ / ປາດຖນາ (ປລ ປຕຖນາ, ສສ ປຣາຣຖນາ)= ມຸງ່ໝາຍ, ຢາກໄດີ້, ຕີ້ອງການ 
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ພໍໃຫີ້ ເປັນເຂື່ອນກວີ້າງ  ສອນໂລກທງັທມັ ພຣະເອ ຍ 

ຕ ັີ້ງຫາກ ສມົຄວນເປັນຣາຊະຄຣ ູ ກຈໍຶ່ງແຍງມາໄຫວີ້ 
  

 ອນັວາ່ ພຣະຍາຫລວງເຈົີ້າ ໃຈໃສມ ມາກ ຈງິແລີ້ວ 

 ກຈໍຶ່ງ ໃຊີ້ຂີ້ານີ້ອຍ  ມາໄຫວີ້ບາດຄາໍ ນ ີ້ແລີ້ວ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະຕາຕີ້ານ  ດອມຊຽງຄາໍມວ່ນ 

 ເມ ື່ອວາ່ ເຮົາບ່ໍຮບັອາດຕ ັ ີ້ງ     ກກໍວົຢີ້ານແຫ່ງພຣະຍາ ທ່ານເອິຍ 

 ຢຽວທ່ໍ ຣາຊາເຈົີ້າ  ຈອມຫວົກ ີ້ວໂກດ ບ່ໍຮູີ້ 

 ພຣະຈກັ  ຕຽນດາ່ຊ ໍ ີ້າ  ກະທາໍຮີ້າຍແກເ່ຮົາ ບ່ໍຮູີ້ 
 

ກຈໍກັ  ຍນິອາຍໜີ້າ  ເປັນຊ ແປນເປ່ົາ ບ່ໍຮູີ້ 

ຄນັວາ່ ພຣະບ່ໍລີ້ຽງ  ຟນັຂີ້າກສ່ໍວນຕາຍ ດອກແລີ້ວ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຖນທາ່ນເຖົີ້າ  ຮບັຂນັໝາກນ ຣະມນົ 

ຊຽງເລ່ົາ  ຍໍມນືບົ   ວາ່ຊາຈງິແທີ້ 

ການຖອ່ຍ ຊຽງຖວາຍໄທີ້  ໃນໃຈຄດຶຄຽດ 

ແນມຫາ  ຕ ົີ້ນໝາກໄມ ີ້  ດກົດ ົີ້ວຫລ ົ່ນເຕັມ 
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຊຽງກຕິໍຖແລງເວົີ້າ ໜ ໄປຄວາມໃໝ ່

 ອນັນຶ່ງ ເຈົີ້າກມໍ  ອາດໃຫີ້  ດອມແທີ້ສ ັ່ງມາ ເຈົີ້າເອ ຍ   

 ວາ່ໃຫີ້ ແຍງກະບວນແທີ້  ທາງເມງັຫາມແຫ່ ມານ ັ ີ້ນ 

 ຄນັວາ່ ບ່ອນໃດເປັນທ ່ ຂດັວາດແທີ້ ຈາໍໃຫີ້ທ່ຽວຮານ ວາ່ດາຍ  
  

 ຢີ້ານວາ່ ຂ ດຂວາງຜາສາດຕ ົີ້ນ ແກມຊ່ໍຫລງັຫໍ ນ ັີ້ນນາ 

 ຂວາງງອ່ນ ຫາງຫງົງາມ  ງາ່ເທິງຊຄິງຸຂີ້ອງ 

 ມນັຈກັ ຫກັທະລາຍມ ີ້າງ  ເສັຽຊງົບ່ໍສມົຮບູ 

 ທງັກ ດ ທາງຣດົມ ີ້າ  ກະບວນຊີ້າງແຫກ່ອງ ເຈົີ້າເອ ຍ 
  

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະຕາເຖົີ້າ  ກເໍລ ຍຫວົຊມົຊື່ ນ 

 ຄນັວາ່ ພຣະຫາກມ ອາດໃຫີ້ ຊຂິ ນໄດີ້ຫອ່ນເປັນ ນ ັີ້ນເດ 

 

 ເຖນຈຶ່ງ ປງົຄວາມໃຫີ້  ເອົາຊຽງເປັນຊາ່ງ ຈງິແລີ້ວ 

 ເຈົີ້າຈ ົງ່ ໄປເບ່ິງຢີ້ຽມ  ກະບວນແທີ້ລຽບດ ູຫ ັີ້ນຖີ້ອນ 
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 ເຈົີ້າຫາກ ເປັນຜູີ້ຮູີ້  ສງູຕ ໍາ່ປານໃດ ນ ັີ້ນເດ 

 ມນັບ່ໍ ມ ໃຜເຫັນ  ແຕຕ່ນົດຽວເຈົີ້າ 

 ທາ່ນຈ ົງ່ ຕວງດຖູີ້ອນ  ຫວນດຄູາໍພໍແມນ່ 

 ບອ່ນໃດ ມນັຫາກຂດັວາດພ ົີ້ນ ເຫລືອດີ້າມກຈໍິ່ງຮານ ຫ ັີ້ນຖີ້ອນ 
 

ເມ ື່ອບ່ໍ ໂດຍຄາໍເຈົີ້າ  ກປໍນຸເປັນທາໍໂທດ ຈງິນາ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກເໍຮັດຫຍຸີ້ມເປ ີ້ຍ  ຫວົແຂີ້ວໄຂຂ່າວ 

 ມນັຈຶ່ງ ໄປເບ່ິງຜນົໝາກໄມ ີ້ ພິດສລາກອາການ 

 ຄນັເຫັນ ອນັໃດດກົ  ຊຂິຶີ້ນຮານຕດັມ ີ້າງ 
 

 ມວນໝູ ່ໝາກແລະພີ້າວ  ມ ີ້ມວ່ງຄນັທະຣດົ 

 ລາໍໄຍ ຂາມຜຜູາງ  ຂຽບຍມົຂນນຸກີ້ວຍ 

 ມນັກ ໍ ພາງານແທີ້  ຟນັລງົຂ ນໄຂວ ່

 ຮານລງົ ໝດົຊູ່ຕ ົີ້ນ  ເຫລືອໄວີ້ຕ ັ ີ້ງແຕ່ຕໍ  
 

   ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຝງູໄທບີ້ານ  ເອົາກນັມາເບ່ິງ 

  ທງັໃຫຍນ່ ີ້ອຍ  ຊວນເຕົີ້າແລນ່ມາ 

 ເຂົາກ ໍ ສນົສນົທີ້ອນ  ຂນົເອົາຫລາຍເທ່ືອ 

 ຍທູ່າງ ກນິບ່ໍໄຮີ້   ຂນົໄດີ້ກບ່ໍໍຖອງ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

 ຊຽງຕ ັ ີ້ງ ພາງານແທີ້  ຟນັລງົຂ ນໄຂວ ່

 ຄຶດເມື່ອ ປາງກອ່ນກ ີ້  ຂໍໄດີ້ບ່ໍອ ່ ດ ູຫ ັ ີ້ນແລີ້ວ 

 ຊຽງກ ໍ ຮານພໍແລີ້ວ  ປນຸແປງເປັນຮາບ 

 ມນັກ ໍ ຊຸກເຊື່ ອງໄວີ້  ດ ແລີ້ວບອ່ນປະຕ ູ
 

ແລີ້ວຈຶ່ງ ເມອືຂາບໄຫວີ້  ເຖນໃຫຍເ່ທິງກະດ  

ບດັນ ີ້  ຂີ້າຫາກປນຸແປງຜິ ທຽ່ວຮານດ ແລີ້ວ 

ດທູ ່  ຫນົທາງກວີ້າງ  ເມງັຫໍຊມິາງາ່ຍ ຈງິແລີ້ວ 

ຄດຶວາ່  ບ່ໍມ  ເກາະງາ່ນີ້ອຍ  ຫາງຫງົຂີ້ອງທ ່ ໃດ ເຈົີ້າເອ ຍ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກາ່ວຍີ້ອງ  ຍໍຮບູມະຫາເຖນ 

 ຕ ັີ້ງຫາກ ສມົຄວນເປັນຣາຊະຄຣ ູ ອ ່ ຫລ ຈງິແທີ້ 
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 ຜິວາ່ ຫລິງໂສມໜີ້າ  ຕນົຕວົກເໍນົາຄອ່ງ ຈງິແລີ້ວ 

 ຍາມເມ ື່ອ ທງົເຄື່ ອງຍີ້ອງ  ຄພືີ້ຽງໜ່ໍພດຸໂທ ນ ັີ້ນແລີ້ວ 

 ບດັນ ີ້ ຂີ້າເບ່ິງລາຍຕວົເຈົີ້າ ທງັຄ ງໝດົອອ່ຍຫອ່ຍ 

 ພຣະຈກັ ໄດີ້ສບືສີ້າງ  ແທນເຊືີ້ອສາດສນາ ບ່ໍນ ັີ້ນ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຖນຕາເຖົີ້າ  ຍນິດ ຕີ້ານບອກ 

 ເຈົີ້າຈ ົງ່  ຫລິງລ ໍາ່ຢີ້ຽມ  ດຖູີ້ອນສິ່ ງໃດ ບ່ໍຮູີ້ 
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຊຽງໝີ້ຽງຢີ້ຽມ  ດເູບ່ິງລກັສະນາ 

 ອນັວາ່ ລາຍຕ ນສບົ  ເກ ບປະງ ມ  ແທີ້ 

 ອນັວາ່ ລາຍມນື ັີ້ນ  ດດູ ພ ົີ້ນຂນາດ ຈງິແລີ້ວ 

 ຈກັໄດີ້ຖ ືຕາຣະບດັແລະໄມ ີ້ເທົີ້າ ຈາໍມອນແທີ້ຊູອ່ນັ 
 

    ດທູ ່  ລາຍຫວົນ ັ ີ້ນ  ດດູ ໄດີ້ຖອ່ືອນ ຈງິແລີ້ວ 

 ດທູ ່ ່ ລາຍບ່ານ ັ ີ້ນ  ຄວນແທີ້ຜີ້າປະງ  ແທີ້ດາຍ 

 ດທູ ່  ລາຍຄ ງເຈົີ້າ  ຄມຸແຮຈກັໄດີ້ຫ ົ່ມ ຈງິແລີ້ວ 

 ຄມຸປະງ  ຈກັມາທງົທ່ານແທີ້ ພືຕູີ້ມຫ ົ່ມຕວົ ແທີ້ດາຍ 
 

 ດທູ ່   ລາຍຫລງັນ ັ ີ້ນ  ບນັທມົເມງັອາດ ຈງິແລີ້ວ 

 ດທູ ່  ລາຍໜາັນ ັ ີ້ນ  ຕະຣະບດັກ ັ ີ້ງເນດ ຫາກມ  

 ດທູ ່  ລາຍແອວນ ັ ີ້ນ  ສະບງົໄໝຈກັໄດີ້ນຸງ່ ຈງິແລີ້ວ 

 ທງັເລ່ົາ ຍີ້ອມຄ ັ່ງລີ້ວນ  ຊະເອັງແກີ້ວຮດັເທິງ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

 ຕ ັີ້ງຫາກ ມ ໂຊກແມ ີ້ງ  ຊູບ່ອ່ນໃນຕວົ ເຈົີ້າເອ ຍ 

 ກບ່ໍໍ ມ ແນວຕິ   ແຕງ່ງາມເລ ງລີ້ວນ 

 ທ່ໍວາ່ ຂີ້າກດໍລູາຍກ ົີ້ນ  ສນາແຮຮອງນ ັງ່ ນ ັ ີ້ນນາ 

 ຍງັຈກັ ຖກືໂຊກລ ົີ້ນ  ປານໃດແທີ້ກໃໍຫີ້ເຫັນ ເຈົີ້າເອ ຍ 
 

 ຝງູນ ີ້ ຣາຊາເຈົີ້າ  ຈອມເມອືງຮບັສ ັ່ງ ມາດາຍ 

 ຂີ້າຈກັ ເມອືໄຫວີ້ເຈົີ້າ  ຈອມໄທີ້ຊູອ່ນັ ນ ັີ້ນແລີ້ວ 
 

 ເມ ື່ອນ ັ ີ້ນ ພຣະຕາຕີ້ານ  ຂໍນາໍດອມບ່ໍໃຫີ້ເບ່ິງ 

 ຂນົຫວົ ມນັຫາກລກຸເຍືອກຄີ້ານ ຢາກອາຍໜີ້າບ່ໍຢາກໄຂ ບ່າວເອ ຍ 
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ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກຮໍບັພາກຕີ້ານ ຂານຕອບເຖນຫລວງ 

ທ່ໍແຕ ່ ສອງຄນົເຮົາ  ເບ່ິງກນັພາຍພຸີ້ນ 

ໃນທ ່  ຫໍສງົນ ໍີ້າ   ປກັຕອູດັແຈບ 

ຢາ່ໃຫີ້ ໃຜລວ່ງໄດີ້  ເຫັນແທີ້ເຊິ່ ງເຮົາ ເຈົີ້າເອ ຍ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຖນຫລວງຍີ້າຍ  ໄປເຖງິສີ້ວມອາບ ຈງິແລີ້ວ 

 ເຖນກ ໍ ຈຶ່ງກອງກ ົີ້ນໃຫີ້  ຊຽງຢີ້ຽມເບ່ິງດ ູ

 ມເືລ່ົາ ຄວົຖກົໄວີ້  ດງຶສະບງົຮືີ້ອອກ ຈງິແລີ້ວ 

 ຊຽງກ ໍ ຫລິງສອດຢີ້ຽມ  ຫາໍແຫລີ້ດ ັງ່ຄາມ   
 

ແຕ່ນ ັ ີ້ນ ຊຽງບ່ໍຊີ້າ  ຕ ນແດກມະຫາເຖນ 

ອນັວາ່ ຫວົຊວນຄບຸ  ໃສ່ຝາກະດ ນ ັ ີ້ນ 

ເຖນໂວຍຮີ້ອງ  ໂອຍໂອຍຄາງຢູ່ 

 ຊຽງກ ໍຍໍຕ ນຖ ບແກງ່ແກີ້  ພໍໃຈແລີ້ວແລ່ນໜ  
 

 ມນັກ ໍ ແຍງຫນົຫີ້ອງ  ເຮອືນຕນົລ ີ້ຢູ ່

 ກບ່ໍໍ ຄດຶຮ ໍາ່ຮ ີ້ອນ  ສງັແທີ້ທ່ໍໃຍ ນ ັີ້ນແລີ້ວ 
 

 ບດັນ ີ້ ຈກັກາ່ວເຖງິພຣະຕາເຖົີ້າ ຊຽງທາໍໃນສີ້ວມອາບ 

 ເຈົີ້າກ ໍ ເຈັບປວດແທີ້  ຄາງໄຂີ້ສແມງ່ຕາຍ 
  

 ເຂົາກ ໍ ຫາມມາຢີ້າງ  ດງັໄຟທາງລຸມ່ 

 ທງັເລ່ົາ ຕ ົີ້ມເປືອກໄມ ີ້  ແດງຄ ັີ້ນທ ົ່ວຄ ງ 

 ຄນັວາ່ ພໍປະມານໄດີ້  ເຈັດວນັພໍສວາ່ງ ຄ ງແລີ້ວ 

 ພຣະກ ໍຕກົແຕງ່ຂອງຝາກໄວີ້ ເມອືໄຫວີ້ແຫງ່ພຣະຍາ 
 

 ເຈົີ້າກ ໍ ແຍງຫນົຫີ້ອງ  ຫໍຄາໍພວູະນາດ 

  ຮອດບ່ໍຊີ້າ  ເລ ຍຂຶີ້ນລວ່ງໄປ 

 ເຈົີ້າກ ໍ ສະຖດິຢູຢ່ ັ ີ້ງ  ເທິງອາດສນາສງູ 

  ໃນໂຮງຄາໍ  ຄອຍຄອງພຣະຍາເຈົີ້າ 

 ເຈົີ້າກ ໍ ພມູພມູຕີ້ານ  ທນູອງົພວູະນາດ 

  ຖວາຍເຫດໃຫີ້  ຖແລງເວົີ້າຊູອ່ນັ 
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 ວນັນ ັີ້ນ ຣາຊາເຈົີ້າ  ປງົຄາໍໂອວາດ 

 ບອກຄນົ ໄປບ່ໍຊີ້າ  ນມິນົຂີ້າທຽ່ງຈງິ 

ວາ່ຈກັ ຫດົສງົໃຫີ້  ເປັນຄຣຍູດົໃຫຍ ່ຈງິແລີ້ວ 

ເລ ຍເລ່ົາ  ຕວົະຍວົະເຍົີ້າ  ດລູາຍກ ົີ້ນແຫງ່ເຮົາ ພຣະເອ ຍ 
 

 ມນັເລ່ົາ ທາໍຂີ້ອຍມຣໍະນາດແທີ້ ຕ ບຖ ບທງັແຮງ ແທີ້ດາຍ 

 ສະແມງ່ ເສັຽຄ ງແພງ  ຄອບມນັສງບົຍີ້ອນ 

 ດ ທ່ໍ ບນຸຄນຸແກີ້ວ  ທງັສາມຍງັເຫລ່ືອມ   

 ຂີ້ອຍຈຶ່ງ ຫວດິລອດພ ົີ້ນ  ວນັນ ັີ້ນຈຶ່ງບ່ໍຕາຍ ພຣະເອ ຍ  
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະບາດເຈົີ້າ  ຮບັພາກມະຫາເຖນ 

 ຂີ້ອຍບ່ໍໄດີ້ ຈາໍໃຜໄປ  ໃສນ່ ຣະມນົເຈົີ້າ 

 ຂີ້ອຍບ່ໍໄດີ້ ຄດຶຮ ໍາ່ຮູີ້  ຄາໍແຫງ່ຫດົສງົ ສງັນາ 

 ໃຜເດ ນາໍຄວາມໄປ  ຂາບລວງເຖນເຈົີ້າ 
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ພຣະຕາຕີ້ານ  ວາ່ຄນົໃນຫດັຖະບາດ ນ ີ້ແລີ້ວ 

ບ່ໍໃຊ ່ ຄນົນອກແທີ້  ຫນົເບືີ້ອງຝາ່ຍໃດ ພຣະເອ ຍ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະຈຶ່ງບອກຂີ້າໃຊີ້ ໄປທຽ່ວທນັເປືອງ 

ໃຫີ້ເຂົາ ມາໂຮມກນັ  ສູຄ່ນົໝດົສີ້ຽງ 

ພໍໃຫີ້ ມະຫາເຖນຊ ີ້  ຫລິງຕວົຢີ້ຽມເບ່ິງ ເອົາຖີ້ອນ 

ຄນັວາ່ ເຫັນຜູີ້ຜິດທຽ່ງແທີ້  ມຊື ີ້ບອກມາ ເຈົີ້າເອ ຍ   
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ  ຊຸມເຂົາຂີ້າ  ຄນົໃນຫດັຖະບາດ 

 ເຂົາກ ໍ ໂດຍອາດເຈົີ້າ  ມາພີ້ອມພ ໍາ່ກນັ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະຈຶ່ງຈາໍເຖນເຈົີ້າ ມນືຕາດເູບ່ິງ ເອົາຖີ້ອນ 

 ຄນັວາ່ ໃຜຫາກຜິດທຽ່ງແທີ້ ຂໍເຖົີ້າຈ ົງ່ບອກມາ ທຽ່ວເຖ ີ້ນ 
  

 ຂີ້ອຍຈກັ ຈາໍຈອງໃຫີ້  ທນັດະກມັສມົໂພດ ຈງິແລີ້ວ 

 ຜກູສອກ ຕາກແດດໄວີ້  ສາມມືີ້ຈຶ່ງຊມິາຍ ແທີ້ແລີ້ວ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ  ເຖນກາ່ວຖີ້ອຍ  ຕີ້ານຕອບພຣະຣາຊາ 

 ກຫໍາກ ເຫັນກະບວນດ ູ  ບ່ໍຄຈືກັຄນົແທີ້ 
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 ຕ ັີ້ງບ່ໍມ   ມນັຜູີ້ທາໍຖ ບຂີ້ອຍ  ໃນແຈສີ້ວມອາບ ຈງິນາ 

 ຂໍແກ ່ ມະຫາຣາດເຈົີ້າ  ທນັຊ ໍີ້າບອກມາ ອ ກຖີ້ອນ 
  

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະບາດຕີ້ານ  ຂານຕອບມະຫາເຖນ 

ດດູ ັງ່ ຄນົໃນເຮົາ  ກຫໍາກມາໝດົຖີ້ວນ 
 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຣາຊາຕີ້ານ  ຖາມເອົາຂີ້າມະຫາດ 

ດດູ ັງ່ ໝດົທ່ໍນ ີ້   ຈງິແທີ້ຮູີ້ວາ່ຍງັ ນ ັີ້ນເດ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາແນະຕີ້ານ  ຂານຄາໍບນົບອກ 

 ຍງັແຕ ່ຕນົທາ່ນເຈົີ້າ  ຊຽງໝີ້ຽງໄປ່ມາ ພຣະເອ ຍ 
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ພຣະຍາຈຶ່ງຈາໍເຂົາໃຫີ້ ໄປທນັມາຮ ບ ເຮວເຖ ີ້ນ 

 ເຂົາກ ໍ ໂດຍອາດເຈົີ້າ  ໄປຟີ້າວຮອດຊຽງ 

 ບດັນ ີ້ ຈອມຫວົເຈົີ້າ  ທນັຊຽງເຮວຮ ບ 

 ຢາ່ໄດີ້ ລໍຊກັຊີ້າ   ໄປພີ້ອມພວກຮຽມ ວາ່ດາຍ 
 

 ຊຽງເລ່ົາ ກນິໝາກຕອດຊຸລວ່ງທີ້ອງ ຜອມຈອ່ຍຄຜື  

ເຫັນແຕ ່ດງັຄອມມອມ  ໜວ່ຍຕາກບັແຂີ້ວ 

ພໍເມ ື່ອ ເຫັນຄນົໃຊີ້  ມາທນູທນັຮ ບ 

ມນັກ ໍ ຄອ່ຍລກຸຂຶີ້ນ  ເຜ ຍຜີ້ານ ັງ່ເຫງາົ 
  

 ຊຽງກ ໍ ໂດຍອາດເຈົີ້າ  ລກຸຍາ່ງເຊໄປ 

  ສອງມຈືບັ  ຂ ົ່ມຢນັຖເືທົີ້າ 

 ຊຽງກ ໍ ເມອືເຖງິຫີ້ອງ  ຫໍໂຮງຍບຸນ ັງ່ 

 ແຕ່ນ ັ ີ້ນ ເຖນກຫໍລິງລ ໍາ່ຢີ້ຽມ ຄືແທີ້ຮບູດຽວ ນ ີ້ແລີ້ວ 
 

     ທ່ໍວາ່ ດຜູອມຮີ້າຍ  ຕາຂາວໜີ້າຫລ່າ ເຮວນ ີ້ 

 ຄືດ ັງ່  ຜ ກອງກອ່ຍຮີ້າຍ  ເຂົາເອ ີ້ນສະມອ່ຍດງົ  
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງຖແລງຕີ້ານ  ບ່ໍສະບາຍເຫ ງເຕ ບ 

 ຕ ັີ້ງວາ່ ໄຂີ້ຊູມ່ ືີ້   ມາໄດີ້ແປດວນັ ນ ີ້ແລີ້ວ 

 ມະຫາເຖນ ກມໍາສງົກາແທີ້ ຈກັແນເດົາຢີ້ານບ່ໍແມນ່ 

 ດທູ ່  ມນັຫາກຜອມຜອກພົີ້ນ ໂສມຮີ້າຍບ່ໍຄ ືແທີ້ນາ 
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 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຖນຈຶ່ງລງົລາຫີ້ອງ ຫໍຄາໍພວູະນາດ 

 ເລ ຍເລ່ົາ  ໜ ຟັ່ງຟີ້າວ  ບ່ໍມ  ເອືີ້ອອາ່ວເຖງິ 

 ກຫູາກ ຫາໝດົຫີ້ອງ  ຄນົໃນບ່ໍມ  ຈວບ ມນັນໍ 

 ເຖນກ ໍ ໄດີ້ແຕຈ່ ົມ່ໃຈ ີ້ໃຈ ີ້  ທງັໄຫີ້ຮ ໍາ່ໄຮ 
 

ໂອນໍ ມາເສັຽດາຍໝາກພີ້າວ ມ ີ້ມວ່ງຜຜູາງ ແທີ້ເດ 

ທງັໝູ ່ ເຟືອງໄຟຂນນຸ  ຂຽບຍມົລາໍໄຍກີ້ຽງ 

ກບັທງັ ສບັພະສນັພີ້ອມ  ຜາລາຫລາຍສ ໍາ່ 

ຄດຶເມ ື່ອ ຍາມມນັສກຸແກຖ່ີ້ວນ ລານກວີ້າງວດັຫລວງ 
 

ກຫໍາກ ມ ມາກລ ົີ້ນ  ຈນົງາ່ກອ່ງເອນລງົ 

ກິ່ນຫອມ ຜນົຜາລາ  ໝູແ່ມງວນົກີ້ຽວ 

ເຖງິຍາມ ສກຸເຕັມຕ ົີ້ນ  ສແວງກນິຕາມຊອບ 

ໃຜເຫັນ ກກໍາ່ວທີ້ວງ  ປານດງົໄມ ີ້ຫລາກຜນົ ນ ັີ້ນນາ 
 

 ແມນ່ວາ່ ຄນົໃດເຂົີ້າ  ມາຂໍນີ້ອມໜຽວ ກດໍ ນາ 

 ກກູ ໍ ບ່ໍໄດີ້ອອກປາກຕີ້ານ ວາງໃຫີ້ແກໃ່ຜ ແທີ້ນາ 

 ເພ່ືອວາ່ ເສັຽດາຍແທີ້  ເຂົາຂໍກຢໍີ້ານແກມ່ 

 ບດັນ ີ້ ບກັຂ ີ້ຮີ້າຍ  ພາງລີ້ຽວລ່າຍກ ູແທີ້ນາ 
 

 ມນັຫາກ  ພາງານແທີ້  ຮານລງົໝດົອ່ອຍຫ່ອຍ 

 ຈນົບ່ໍ  ມ ໜ່ວຍຄີ້າງ  ເຫລືອຕ ັ ີ້ງແຕ່ຕໍ   

 ມນັຫາກ  ຕວົະລວງລໍີ້  ຍໍສກັດາແຖມຕ່ືມ 

 ວາ່ໃຫີ້ ຍດົໃຫຍ່ຂຶີ້ນ  ເປັນຄຣແູທີ້ທ່ຽງຈງິ ແທີ້ນາ 
 

 ມນັເລ່ົາ ທາໍກຊູ ໍີ້າ   ຫວົຕາໍເສົາເລືອດອອກ 

 ຊາດທ ່  ໜີ້າຜາກລີ້ານ  ຊນົໄມ ີ້ກເໍລ ກໜງັ ແທີ້ນາ 
 

 ຈນົວາ່ ເລືອດຢາດຍີ້ອຍ  ທງັທົ່ວເລົາຄ ງ 

 ຕນົຕວົເຈັບ  ຄອບມນັຄນົຮີ້າຍ 

ຄນັວາ່ ໄປຫາໄທີ້  ຣາຊາທນູຄອບ 

ພຣະກ ໍ ຜາຍໂຜດໃຫີ້  ທນັໃຊີ້ທຽ່ວຖາມ ແທີ້ດາຍ 
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 ເລ່ົາບ່ໍ  ເຫັນສກັຄນົແທີ້  ຄມືນັອີ້າຍຖອ່ຍ ຈງິນາ 

 ກຈູກັ ຂາໍຂາດໃຫີ້  ຂນືຊ ໍີ້າສ ົ່ງມ ືວາ່ດາຍ 

 ວາ່ຈກັ  ທໍຣະມານໃຫີ້  ມນັຕາຍດບັຊາດ ຈງິນາ 

 ວາ່ຈກັ  ຜກູສອກຕາກແດດໄວີ້ ທຽວຂີ້ຽນຮອດພນັ ພຸີ້ນດາຍ 

 ອນັຈກັ ໃຫີ້ສມົກໃໍຈແທີ້  ຟນັເສັຽສມົໂທດ ຈງິແລີ້ວ 

  ຕດັຕອ່ນໄວີ້  ໃຫີ້ກາແຮີ້ງຕອດກນິ ພຸີ້ນແລີ້ວ 

 ຄີ້ອມວາ່ ເຖນຈ ົມ່ແລີ້ວ  ນດິທະເນ່ັງເນົານອນ 

  ໃນໃຈຄດຶ  ມດືມວົບ່ໍມ  ແລີ້ວ 
 

   >> ບດັນ ີ້ ຈກັກາ່ວເຖງິພຣະບາດໄທີ້ ເມອືງໃຫຍປ່ດັຕານ  ກອ່ນແລີ້ວ 

 ເຈົີ້າກ ໍ ສເວ ຍເມອືງສກຸ  ຢູເ່ຢັນຫາຍຮີ້ອນ 

 ຝງູໝູ ່ ໂຍທາທີ້າວ  ເສນາມ ມາກ  

 ເຂົາຫາກ ລືຊາ່ເຮືີ້ອງ  ເມອືງນ ັີ້ນວາ່ງາມ ຍິ່ ງແລີ້ວ 
 

 ພຣະກ ໍ ຍສູນກຸຫລິີ້ນ  ກນິທານທກຸເມ ື່ອ 

 ມວນໝູ ່ສງົຄະເຈົີ້າ  ປະສງົສີ້າງສດູຮຽນ 

  ຈບົຍ່ິງພີ້ຽງ  ໄຕຍະເພດທງັສາມ 

 ຝງູໝູ່ ວໄິນຈບົ   ອອກມາແປໄດີ້ 

 ກບັທງັ ອະພິທມັມາໄດີ້  ແປໄປກບັປາກ 

ບ່ໍໄດີ້ ຄດຶຢອ່ນຢີ້ານ  ເຄອືງແຄີ້ນຢາ່ງໃດ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

 ເຈົີ້າກ ໍ ບ່ໍຢອ່ນຢີ້ານ  ເມອືງອື່ ນມາປະຈນົ 

 ແມນ່ວາ່ ເຊ ງໜງັສ ື  ໂຈດແປບ່ໍມ  ຢີ້ານ 

 ພຣະກ ໍ ສງວນຄວາມຫລິີ້ນ ເຊ ງພນັທກຸເຍື່ ອງ 

 ໃຜຫາກ ພນັແພີ້ແລີ້ວ  ເອົາຊີ້າງສວ່ຍສນິ ແທີ້ດາຍ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະຍາກມໍ  ຫວົລີ້ານ ຣດິທ ແຮງຕວົນຶ່ງ 

 ຄນັວາ່ ຊນົຕ ົີ້ນພີ້າວ  ເຟືອນຂວ ໍີ້າຂາດສະເດັນ 

 ພຣະກ ໍ ເອົາຫວົລີ້ານ  ໃນເມອືງມາຊນົຄູ ່ຄນົແລີ້ວ 

 ໃຜບ່ໍ ມ ຕ່ໍໄດີ້   ຫວົມ ີ້ວນແຕກທະລາຍ ແທີ້ດາຍ 

__________________________________________________________________ 

  ທໍຣະມານ (ປລ, ສສ ທໍຣມານ) = ຂ ົ່ມເຫັງ, ແອບໃຫີ້ດ  / ຕານ  = ເມອືງປດັຕານ   
 



-63- 

 
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ພຣະຍາກຕໍກົແຕງ່ໃຫີ້ ໄປທຽ່ວຫາຊນົ 

  ເອົາສນິພນັ  ຕາ່ງເມອືງຖວາຍເຈົີ້າ 

 ເຂົາເລ່ົາ ເດ ນເຖງິເທົີ້າ  ທະວາຣາວະດ ເມອືງເອກ 

  ສະເພົາຫີ້າຮີ້ອຍ  ເຊົາຢ ັີ້ງທາ່ເມອືງ 
 

 ແລີ້ວຈຶ່ງ ໃຊີ້ຖ ບຖີ້ອຍ  ເຖງິທາ່ນນາຍແສງ 

 ເຂົາກ ໍ ຖແລງຄາໍຄວນ  ຄູອ່ນັເອົາຕີ້ານ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ລາ່ມກນໍາໍຄວາມຂຶີ້ນ ເມອືທນູພຣະບາດ 

  ທນູເຫດຖີ້ອຍ  ເມອືງຕານ ໃຊີ້ຂາ່ວສານ   
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະບາດເຈົີ້າ  ຊມົຊື່ ນຍນິດ  

 ກຈໍຶ່ງ ປງົອາດຍາ  ໃສຫ່ວົຄນົໃຊີ້ 

 ອນັວາ່ ມືີ້ອື່ ນນ ີ້   ສວາຍແກພໍ່ງາຍ 

 ໃຫີ້ສ ູ ທນັນາຍສະເພົາ  ຮ ບພະລນັມາເຝົີ້າ   
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ລາ່ມກລໍາລງົຫີ້ອງ ຫໍຄາໍພວູະນາດ 

 ເລ ຍເລ່ົາ  ເມອືສູຫ່ີ້ອງ  ເຮອືນຢີ້າວແຫງ່ຕນົ 
 

 ເຖ ງເມ ື່ອ ວນັຮຸງ່ແລີ້ວ  ນາຍລາ່ມເລ ຍໄປ 

 ແຍງທ ່  ສະເພົາຫລວງພກັ ບອກນາຍສະເພົາຄີ້າ 

 ບດັນ ີ້ ຣາຊາໃຫີ້  ມາທນັທນູແຂກ 

  ຈ ົງ່ຮ ບຟີ້າວ  ເມອືເຝົີ້າຢາ່ນານ ວາ່ນາ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກຕໍກົແຕງ່ພີ້ອມ ທກຸສິ່ ງບນັນາການ 

 ກຈໍຶ່ງ ນາໍເມອືຖວາຍ  ພຣະຍອດເມອືງເປັນເຈົີ້າ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຣາຊາທີ້າວ  ທະວາຣາວະດ ກອຍກາ່ວ 

 ຍາມເມ ື່ອ ສລູອ່ງມາພາກບີ້ານ ສະຫາຍພຸີ້ນຄອ່ຍສາໍຣານ ແດລື່ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກຮໍບັພາກຕີ້ານ ຖວາຍບາດບງັຄມົ 

 ຄາວເມ ື່ອ ຕຂູີ້າ ລງົສະເພົາມາ ຈອດເມອືງວນັນ ີ້   

__________________________________________________________________ 

 ນາຍແສງ = ນາຍພາສາ, ລາ່ມແປພາສາ (ຊາວເມອືງຕານ ເວົີ້າພາສາອື່ ນຊຶ່ ງຕີ້ອງໃຊີ້ນກັແປ ) 

 ບນັນາການ (ປລ ປນັນາກາຣ) = ຂອງຕີ້ອນໃຫີ້ດີ້ວຍຄວາມເຄົາຣບົ ຫລື ດີ້ວຍໄມຕ   
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 ອນັວາ່  ພຣະສະຫາຍເຈົີ້າ  ເທັຽຣະຄາສນກຸຍິ່ ງ ຈງິແລີ້ວ 

 ເຈົີ້າກ ໍ ບ່ໍເດອືດຮີ້ອນ  ເຄອືງແຄີ້ນເຍື່ ອງໃດ ພຣະເອ ຍ 
 

 ທ່ໍວາ່  ຍງັເລ່ົາເຄອືງໃຈເຈົີ້າ ພຣະສະຫາຍມະຫາຣາດ ພາຍພຸີ້ນ 

 ກຈໍິ່ງ ໃຊີ້ໄພນ່ ີ້ອຍ  ຝງູຂີ້າດວ່ນມາ ພຣະເອ ຍ 

 ວາ່ໃຫີ້ ເອົາຫວົລີ້ານ  ມາຊນົດອມພຣະບາດ 

 ຄນັວາ່ ໃຜຫາກມ ໂຊກແພີ້ ຊເິອົາຊີ້າງສ່ວຍສິນ ວາ່ດາຍ 
 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ພຣະບາດຕີ້ານ  ວາ່ບ່ໍເປັນສງັ ດອກແລີ້ວ 

ຕາງໃຫີ້ ເຫັນຣດິທ ເຂົາ  ຊື່ນຊມົຕາງຫລິີ້ນ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ທຕູາໃຊີ້   ລາລງົຖອຍເລ ກ 

ເຂົາກ ໍ ເມອືສູຫ່ີ້ອງ  ສະເພົາແລີ້ວແຕງ່ດາ 
 

 ເຂົາກ ໍ ເອົາກນັພີ້ອມ  ຄວາມດຽວທກຸປາກ 

 ເລ ຍເລ່ົາ  ຕກົແຕງ່ໄວີ້  ດາຫີ້າງວາ່ຊພິນັ ຢູແ່ລີ້ວ 

 ຊາດທ ່  ເຊ ງຫວົລີ້ານ  ຊນົກນັບ່ໍມ  ລ່ືນ ເຮົາແລີ້ວ 

 ກຫໍາກ ເຄ ຍຜາບແພີ້  ເອົາໄດີ້ຊູ່ເມອືງ ແລີ້ວເດ 
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຈອມກະສດັໄທີ້  ທະວາຣາວະດ ກອຍກາ່ວ 

 ບອກໃຫີ້ ເສເນດເຕົີ້າ  ຊຸມນມຸພີ້ອມຂວ່ງສນາມ 

 ແລີ້ວຈຶ່ງ ທນັເອົາຄນົຫວົລີ້ານ ມາໂຮມໝດົທກຸແຫງ່ 

 ພຣະຈຶ່ງ ຕີ້ານໄຕຖ່ີ້ອຍ  ຖາມຊ ັີ້ນຊູອ່ນັ 
 

 ບດັນ ີ້ ໃຜຈກັເອົາການເຈົີ້າ ເຊ ຍຊນົໃຫີ້ແພີ້ເພື່ ອນ ໄດີ້ບໍ? 

 ສຢູາ່ ໄດີ້ຢູຊ່ ີ້າ   ຂານຖີ້ອຍບອກມາ ທຽ່ວຖີ້ອນ 

 ຄນັວາ່ ໃຜຜູີ້ເອົາການໄດີ້  ສມົບດັຊທິານທອດ ຈງິແລີ້ວ 

 ຈກັບ່ໍໃຫີ້ ຖກືວຽກບີ້ານ  ການເມອືງແທີ້ເຍ່ືອງໃດ   
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ສະເພືອກພີ້ອມ  ຝງູໝູອ່ະເກສາ 

ເຂົາກ ໍ ເອົາກນັໂຍມ  ວາ່ກວົເກງຢີ້ານ 

ແລີ້ວຈຶ່ງ ເອົາກນັເຂົີ້າ  ໄປທນູພຣະບາດ 

ໃຜບ່ໍ ອາດຕ ັີ້ງຕ່ໍໄດີ້  ກວົຢີ້ານອອ່ນໂຍມ ພຣະເອ ຍ 

__________________________________________________________________ 

  ອະເກສາ = ຄນົຫວົລີ້ານ, ຫວົບ່ໍມ  ຜມົ / ໂຍມ (ລກ) = ຍອມ  
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 ລືວາ່ ຈກັໃຫີ້ເສັຽຍດົກວີ້າງ ເມອືງໃຫຍທ່ະວາຣາ 

ສິີ້ນຊາຍ ຄນົເຊັງຫານ  ແຫງ່ເຮົາເສັຽແລີ້ວ 

 ສຈູ ົງ່ ໄປທນັທີ້າວ  ກະນດິຖານີ້ອງນາດ ເຮົາຖີ້ອນ 

 ບອກໃຫີ້  ມາພ ໍາ່ພີ້ອມ  ຄນົໃຊີ້ຢາ່ນານ ວາ່ເນ   
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ເຂົາກໂໍດຍຄາໍເຈົີ້າ ຈອມເມອືງເລ ຍແລນ່ 

 ຮອດທ ່  ຊຽງໝີ້ຽງແລີ້ວ  ຖແລງຖີ້ອຍກາ່ວກອນ 

 ບດັນ ີ້ ພຣະບາດໄທີ້  ຍງັຂມອ່ມເໜືອຫວົ 

 ຈາໍໃຫີ້ ຕມູາທນັ   ທາ່ນເມອືດຽວນ ີ້ 

 ຕ ັີ້ງຫາກ ເຄອືງພຣະໄທເຈົີ້າ ຈອມເມອືງມ  ມາກ ຈງິແລີ້ວ 

 ຕຂູີ້ອຍ ກຈໍຶ່ງມາຮ ບຮີ້ອນ  ທນັຟີ້າວຟັ່ງເປືອງ ນ ີ້ແລີ້ວ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກໂໍດຍຄາໍເຈົີ້າ ບ່ໍມ  ນານເລ ຍແລນ່ 

 ໄປຮອດ ພຣະບາດເຈົີ້າ  ຕນົອີ້າຍກຮໍ ບຖາມ 

 ອນັວາ່ ເໜືອຫວົເຈົີ້າ  ທນັເປືອງໂດຍຮ ບ ອ ່ ສງັເດ 

 ຂີ້ານີ້ອຍ ມາຮອດແລີ້ວ  ຈອມເຈົີ້າຊວິາ່ສງັ ນ ັີ້ນເດ 
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ພຣະຍາຫລວງເຈົີ້າ ຈາຣະຈາບນົບອກ 

 ພຣະກ ໍ ເລ່ົາເຫດໃຫີ້  ຊຽງແຈ ີ້ງຊູອ່ນັ 

 ບດັນ ີ້ ເພື່ ອນກເໍອົາຫວົລີ້ານ ມາຊນົພນັຮບັຕ່ໍ ເຮົາແລີ້ວ 

 ໃຜຜູີ້ ມ ໂຊກແພີ້  ຊເິອົາຊີ້າງສວ່ຍສນິ ວາ່ດາຍ 
 

 ບດັນ ີ້ ເຮົາຈກັໄປຫາໄດີ້  ຜູີ້ໃດມາຮບັຕ່ໍ ເຂົານ ັີ້ນ 

 ເຈົີ້າຈ ົງ່  ຄດຶຮ ໍາ່ຮູີ້  ຄະນງິຜີ້ຽນຊູອ່ນັ ພ ່ ຖ ີ້ອນ 

 ຢາ່ໃຫີ້ ອບັປະມານເບືີ້ອງ  ເມອືງເຮົາຕກົຜອ່ນ ເຂົາເນ  

 ຄນັວາ່ ເຂົາຫາກແພີ້  ຊຈິາໍໃຫີ້ສວ່ຍສນິ ບ່ໍຢາ່ແລີ້ວ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງຕອບຖີ້ອຍ  ຮບັພາກພບູານ 

 ຂີ້ອຍບ່ໍ ກວົເກງເຂົາ  ທ່ໍໃຍຍອງນີ້ອຍ 

 ເຂົານ ັ ີ້ນ ມ ຫວົລີ້ານ  ຕວົດຽວດປູ່ຽວ ຈງິນາ 

 ເຮົານ ີ້ ມ ບ່ໍແພີ້   ທງັຄີ້າຍທົ່ວເມອືງ ເຈົີ້າເອ ຍ 

__________________________________________________________________ 

  ຈາຣະຈາ (ສສ ຈຣຈາ) = ເວົີ້າກນັໄປມາ, ສນົທະນາ 
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 ຂີ້າຈກັ ອາສາແທີ້  ບ່ໍມ  ເຄອືງຈກັສິ່ ງ 

 ກະກນຸວາ່ ການທ່ໍນ ີ້  ຊມິາຮີ້ອນຮອ່ມໃດ ນ ັີ້ນເດ 

 ແມນ່ວາ່ ເຂົາຫາກມ ຣດິທ ກີ້າ   ແຮງຫລາຍເຫລືອມາກ ກຕໍາມຖີ້ອນ 

 ຂີ້າຈກັ ເອົາຜຍາຂ ົມ່ແພີ້  ບ່ໍມ  ຢີ້ານຢ່ອນເຂົາ  ພຣະເອ ຍ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກຂໍຽນສລາກແລີ້ວ ຢາຍໝູອ່ະເກສາ 

 ທນັມາ ໂຮມໃນນະຄອນ  ອະເນກນອງຫວົລີ້ານ 

 ຕາມແຕ ່ໃນເມອືງໄດີ້  ສາມພນັທດັທຽ່ງ ຈງິແລີ້ວ 

 ອນັວາ່ ບີ້ານນອກພຸີ້ນ  ເຫລືອລ ົີ້ນໃໝມ່າ ເຈົີ້າເອ ຍ 
  

 ເຂົາກ ໍ ມາໂຮມເຮອືນຊຽງໝີ້ຽງ ເນອືງນອງຂ ນໄຂວ ່

 ບ່ໍອາດ ຈກັຂ ີ້ໄຮີ້   ຫວົລີ້ານກື່ງກອງ ແທີ້ແລີ້ວ 

 ຊຽງຈຶ່ງ ບອກໃຫີ້ໄທຄງັເຈັີ້ຽ ປນຸແປງຕກົແຕງ່ 

  ຫາໝູເ່ຈັີ້ຽ  ມາໃຫີ້ີ້ມາກຫລາຍ  
 

 ແລີ້ວຈຶ່ງ ບອກເຂົາຝ ັ ີ້ນເຊອືກເຈັີ້ຽ ກິີ້ງກອ່ມສາມແກວ 

 ແລີ້ວໃຫີ້  ເອົາຂນົຄວາຍ  ທງັເປືອກດາໍໂລມໄວີ້ 

 ໃຫີ້ໄດີ້  ເຊອືກສ ່ ເສັີ້ນ  ຍາວຊ ົວ່ຊາວວາ ແທີ້ເນ  

 ໃຫີ້ສ ູ ທາໍກະບວນເໝືອນ ດ ັງ່ດຽວໜງັຄີ້ອງ 

 ສຈູ ົງ່  ເດົາດາແທີ້  ປນຸແປງຕກົແຕງ່ 

  ຢາ່ໃຫີ້ຊີ້າ  ນານແທີ້ຮ  ບໂຮມ ແທີ້ເນ  
 

ແລີ້ວເລ່ົາ ປງົອາດໃຫີ້  ຝງູໝູຊ່າວເມອືງ 

ສຈູ ົງ່ ໄປເອົາສະໂນມາ  ຕາກປນຸເປັນຄີ້ອນ 

ອນັວາ່ ລວງຍາວໄດີ້  ສາມວາເປັນຂນາດ 

 ລວງໃຫຍ່ດີ້າມ  ຫວົຂວານແທີ້ທ່ໍສາກມ ືນ ັ ີ້ນເນ  
 

 ແລີ້ວເອົາ ນ ໍີ້າຫາງແຕີ້ມ  ທາໄປໝດົຊ ົ່ວ 

 ໃຫີ້ມນັ ຄແືກນ່ໄມ ີ້  ກະຍງຸແທີ້ຈຶ່ງເອົາ ນ ັີ້ນເນ   

 ສຈູ ົງ່ ເອົາກນັພີ້ອມ  ປນຸແປງໂດຍຮ ບ 

  ຢາ່ໃຫີ້ຊີ້າ  ນານແທີ້ທຽ່ວໂຮມ ທາ່ນເອ ຍ 
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 ແຕນ່ ັີ້ນ ຝງູໝູອ່ະເກສາພີ້ອມ ມາມວນຫລາຍໝູ ່

 ເຂົີ້າມາ ໂຮມຢູເ່ຮອືນທາ່ນເຈົີ້າ ຊຽງໝີ້ຽງອະເນກນອງ 

ລາງພອ່ງ ຂອງຝາກລ ົີ້ນ  ເດັຽຣະດາດຍໍຖວາຍ 

ລາງພອ່ງ ເອົາເງນິຄາໍ  ມອບເວນຊຽງໝີ້ຽງ 

ອນັນ ີ້ ພໍແຕ່ເປັນສິນຈີ້າງ  ຂໍດອມທານໂທດ 

ຄນັວາ່  ນີ້ອງພຣະເຈົີ້າບ່ໍລີ້ຽງ ຝງຸຂີ້າສ່ວນຕາຍ ແທີ້ແລີ້ວ   
 

 ເຂົາກ ໍ ຂນົຂອງຕີ້ອນ  ມາທອມວາງມອບ 

 ຝງູຂີ້າ ຫາກແມນ່ຫລານແຈມ່ເຈົີ້າ ຕວົເຖົີ້າບ່ໍແຮງ ພຣະເອ ຍ  
 

    ບດັນ ີ້ ຝງູຂີ້າຂໍດອມຖີ້ອນ ບ່ໍເຄ ຍຊນົດອມເພ່ືອນ ຈງິນາ 

 ເກ ດມາ ຕ ັ ີ້ງແຕ່ນີ້ອຍ  ຈນົເຖົີ້າບ່ໍຫ່ອນເຫັນ ເຈົີ້າເອ ຍ 

 ເຂົາກ ໍ ວອນຂາບໄຫວີ້  ດອມບາຫລາຍເທ່ືອ ເລ ງແລີ້ວ 

 ອນັວາ່ ຊຽງໝີ້ຽງເຈົີ້າ  ໃຈກີ້າບ່ໍຍອມ 
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຊຽງກາ່ວຕີ້ານ  ບອກໝູອ່ະເກສາ 

 ສຈູ ົງ່ ເອົາກນັໂຮມ  ທ ່ ຫໍສນາມກວີ້າງ 

 ກຈູກັ ໄປເລືອກເລັີ້ມ  ຕວົດ ຄດັເລືອກ 

 ຕວົໃດ ຫານກາ່ວກີ້າ  ແຂງເຂັີ້ມຈຶ່ງຊເິອົາ   
 

 ຍງັຈກັ ເອົາການໄດີ້  ຊນົພນັແພີ້ເພື່ ອນ ດ ັງ່ນ ັີ້ນ 

  ພຣະບາດເຈົີ້າ  ຈກັປງົໃຫີ້ຣາດຊະທານ ແທີ້ດາຍ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກກໍວົຕາຍແທີ້  ໃນໃຈແຄີ້ນຄ ັ່ງ 

 ທ່ໍວາ່ ຂ ນບ່ໍໄດີ້   ທະລອນເຍືີ້ອນວາ່ໂດຍ ດອກແລີ້ວ 
 

 ເຂົາກ ໍ ລດຸລດຸຍີ້າຍ  ໄປຈອດເຊົາສນາມ 

  ຊາວອະເກສາໝດົ ໝູມ່ວນມາພີ້ອມ  

 ແຕນ່ ັີ້ນ ກະນດິຖານີ້ອຍ  ໄປດເູລືອກເບ່ິງ 

 ຕວົໃດ ຍງັລ່ືນລ ົີ້ນ  ດ ແທີ້ກຈໍຶ່ງເອົາ ວາ່ດາຍ 

 ບາງພອ່ງ ເສິກເສ ຍລີ້ານ  ທາງຫລງັກະດ ົີ້ນງອ່ນ 

 ໜີ້າຜາກ ດກົບ່ໍແພີ້  ດາໍປ ີ້ຍດືຍາວ 
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 ຕວົນ ີ້  ຊື່ ວາ່ລີ້ານສະເມິີ້ງເຄ ີ້ງ ບ່ໍຄວນຖກືຣາຊະການ 

 ເປັນທ່ໍ ເນົາໃນເຮອືນ  ໃຫີ້ລກູເມຽັເຂົາໃຊີ້ 
 

 ລາງພອ່ງ ລີ້ານແອດລີ້ອມ  ເປັນຍ່ອມຢູ່ຈອມຂວນັ ກມໍ   

 ຄດື ັງ່ ຈອມໂພນພຽງ  ຟຸ່ມແກມກຫໍຍີ້າ 

 ເປັນທ ່  ເຫົາຫ ວໄຫີ້  ຫາກນັເອ ີ້ນກກູ 

 ເພາະເພື່ ອ ພດັພ ່ ນ ີ້ອງ  ທງັເຊືີ້ອຍາ່ນາຍ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

 ຕວົນ ີ້ ຊື່ ວາ່ລີ້ານອີ້ອມແກີ້ວ ຮກັຊບັສິ່ ງຂອງເຮອືນ 

 ບ່ໍຄວນ ເອົາການພຣະ  ທ່ໍຢູດ່ອມເມຽັແກີ້ວ 
 

  ລາງພ່ອງລີ້ານ  ໜີ້າຜາກອ່າວເນົາເຂ ນ 

 ເປັນເດ ່ນ ຄໂືນນນາ  ບອ່ນສະຫາຍເຄ ຍຄຸີ້ນ 

 ຕວົນ ີ້ ຊື່ ວາ່ສແມແຂລີ້ານ ການບ່ໍມ  ຈກັສິ່ ງ 

 ດ ທ່ໍ ເຊ ງຫລິີ້ນຖີ້ອຍ  ພາງລ ນແງງ່ອນ ແທີ້ແລີ້ວ   
 

 ຕ ັີ້ງຫາກ ແບະແຮະແທີ້  ກບັກາ່ຍລວງພາງ ເຈົີ້າເອ ຍ 

 ມນັກ ໍ ຕວົະວາ່ຕວົຊະຣາ ພະຍາດມ ໃນເນືີ້ອ 

 ລາງພ່ອງ ຜມົບ່ໍມ  ຈກັເສັີ້ນ  ຫວົມນົຄືບາດ 

 ຕວົນ ີ້  ຊື່ ວາ່ໝາກນ ໍີ້າເຕົີ້າແລີ້ງ ແຮງນີ້ອຍບ່ໍຖກືການ ແທີ້ດາຍ  
 

 ລາງພອ່ງ ໜີ້າຜາກລີ້ານ  ເທົີ້າຮອດຈອມຂວນັ 

 ຜິຈກັ ແຍງກະບວນດ ູ  ຖອ່ງຫວົຈງິແທີ້ 

 ຍງັແຕ ່ ວຽນໄປອີ້ອມ  ກກົຫສູອງຝາ່ຍ 

 ຕ ັີ້ງຫາກ ຄຄືນົປອກໄຂຕ່ ົີ້ມ  ໃສເຫລືີ້ອມດ ັງ່ດຽວ 
 

 ຕວົນ ີ້ ຊື່ ວາ່ຕະໂໝກໂຂກລີ້ານ ທາໍມາໂອດແຮງຟນຸ 

 ກທ່ໍໍ ແຮງຖຽງຄວາມ  ຄຽດເລ ງບ່ໍມ  ແລີ້ວ 

 ຄນັວາ່ ເພື່ ອນຫາກຈາຣະຈາເວົີ້າ ຫວົຂວນັຊ ຊວາ່ ເມ ື່ອໃດນ ັີ້ນ 

 ມນັກ ໍ ຮ ບຄຽດຕີ້ອນ  ຂມຶໜີ້າຢູເ່ລ ງ ດອກແລີ້ວ  
 

 ຕວົນຶ່ງ ຜມົບ່ໍມ  ຈກັເສັີ້ນ  ຕນົຕວົສງູໃຫຍ່ 

  ຂນົມາກລ ົີ້ນ  ສເມ ດີ້າຍດ ັງ່ໝ  ນ ັ ີ້ນແລີ້ວ 
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 ຕວົນ ີ້ ຊື່ ວາ່ລີ້ານຈືີ້ຄືີ້  ເຮັດໄຮກ່າງດງົ 

 ມນັນ ີ້ ສ ພາວດາໍ  ໃຫຍແ່ຮງຄນົກີ້າມ 
 

ຕວົນ ີ້ ຄວນທ ່ ເອົາການເຈົີ້າ ເໜືອຫວົຍງັຂມອ່ມ ເຮົາແລີ້ວ 

ມນັນ ີ້ ຄນົຖກືດີ້າມ  ບຮູານແທີ້ຄອ່ງຄ ືເຈົີ້າເອ ຍ 
 

 ຊຽງກ ໍ ຕກົແຕງ່ພີ້ອມ  ປງົຣາດຮາງວນັ 

  ເອົາຄາໍແສນ  ມອບເວນວາງໃຫີ້ 

 ກບັທງັ ອາພອນຜີ້າ  ຜຶນດ ທາງເທດ 

 ຊຽງກ ໍ ຍໍມອບມ ີ້ວນ  ວາງໃຫີ້ແກກ່ນັ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

 ຊຽງຈຶ່ງ ອານດັໃຫີ້  ສອນມນັທກຸສິ່ ງ 

ອນັວາ່ ເຊອືກຫລາກລີ້າວ  ຄນົແກີ້ວາດຜຍາ 

ມນັກ ໍ ຮຽນເອົາໄວີ້  ທກຸອນັຈາໍທຽ່ງ 

ຊຽງຈຶ່ງ ບອກແກຊຸ່ມອື່ ນນ ັີ້ນ ຫວົລີ້ານເລ ກເມອື   
 

 ຕ ັີ້ງຫາກ ຫລາຍເຫລືອລ ົີ້ນ  ອະເກສາພໍໝື່ ນ 

 ລີ້ານກຫໍາກ ລີ້ານບ່ໍແພີ້  ຫວົຫລີ້ອນບ່ໍຖກືການ ເຈົີ້າເອ ຍ 
 

ບ່ໍອາດຈກັ ຄະນະນາໄດີ້  ອະເກສານບັບ່ໍຄູ ່

ຕ ັີ້ງຫາກ ຫລາຍຫລາກແທີ້  ຫວົລີ້ານຕາ່ງແຊງ ເຈົີ້າເອ ຍ 

ກບ່ໍໍໄດີ້  ຄະນະນາໃຫີ້  ຈາໄປໝດົຊູວ່າດ ເສັຽແລີ້ວ 

ເມ ື່ອຈກັ ເວົີ້າຢູຊ່ ີ້າ  ກຍໍງັກວີ້າງຍດືຍາວ  
 

 ອນັນ ີ້   ພໍແຕແ່ໜະປະຫຽນໃຫີ້ ຄຽງໄຂພໍສນອ່ຍ 

 ໃຫີ້ຄອ່ຍ  ຄດຶອາ່ວເອືີ້ອ  ນາໍຂໍີ້ຮ ໍາ່ໄປ ນ ັີ້ນຖີ້ອນ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກເໍອົາກນັພີ້ອມ ລາໜ ທກຸໝູ ່

 ເຂົາກ ໍ ເລ ຍເລ່ົາຍີ້ອງ  ຊຽງໝີ້ຽງວາ່ດ  
 

 ບດັນ ີ້ ບນຸຄນຸສີ້າງ  ພາຍຫລງັນາໍສ ົ່ງ ເຮົາແລີ້ວ 

 ຢຽວວາ່ ຊບ່ໍິມ ົີ້ມ   ການເຈົີ້າແຜນ່ດນິ ແທີ້ດາຍ 

__________________________________________________________________ 

  ອາພອນຜີ້າ ຜືນດ ທາງເທດ = ແຜນ່ແພງາມຈາກຕາ່ງປະເທດ / ຄະນະນາ (ປລ ຄນນາ) = 

  ການນບັ, ການຄດຶເລກ, ຄາໍນວນ 
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 ສາໍມວົ ເຮົາທງັຫລາຍພີ້ອມ ກນັຕາຍຫວົແຕກ 

 ອນັວາ່ ເມຽັແລະລກູເຕົີ້າ  ຊເິປັນໝີ້າຍເພື່ ອນຫຍນັ ແທີ້ດາຍ 

 ບດັນ ີ້ ບນຸຫລາຍລ ົີ້ນ  ຊາຕາເຮົາຍງັຢູ ່

 ຈຶ່ງໄດີ້ ມາຮອດບີ້ານ  ເຫັນໜີ້າລກູເມຽັ ດອກແລີ້ວ 
  

 ຄີ້ອມວາ່ ເຂົາກາ່ວແລີ້ວ  ແລີ້ວຢູເ່ຢັນໃຈ 

 ຊຽງກ ໍ ແຈນແຈນສຽງ  ແຕງ່ແປງຕາງເຈົີ້າ 

 ນບັແຕ ່ ອະເກສາເຂົີ້າ  ມາໂຮມພໍໝື່ ນ 

 ຊຽງກ ໍ ໄປເລືອກໄດີ້  ຫວົລີ້ານຜູີ້ດຽວ 
  

 ຄຈືກັ  ມ ໄຊແພີ້   ສ ວນັກຍໍງັຕາ່ງ 

 ອນັວາ່ ລີ້ານໝູນ່ ັ ີ້ນ  ໂສມໜີ້າຜອກບ່ໍຄ ື
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງບອກໃຫີ້ທນັເຊອືກເຈັີ້ຽ ເຮງຮ ບນາໍມາ ທຽ່ວເຖ ີ້ນ 

 ເຮົາຈກັ ປນຸດາດ    ແຕງ່ແປງຫໍໄວີ້ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ໄທຄງັເຈັີ້ຽ  ເຮວພະລນັຟີ້າວຟັ່ງ 

  ເລ ຍເລ່ົາແລີ້ວ  ນາໍໃຫີ້ທຽ່ວຖວາຍ 
 

 ແລີ້ວເລ່ົາ ບອກໝູໄ່ທຄງັຄີ້ອນ ຈດັຮ ບເຮວພະລນັ 

 ເຂົາກ ໍ ໂດຍຄາໍພຣະ  ອາດຍາຊຽງໝີ້ຽງ 

 ເລ ຍເລ່ົາ  ບໍຣະບວນແລີ້ວ  ນາໍໄປມວນມອບ 

  ຖວາຍແດເ່ຈົີ້າ  ກະນດິຖານີ້ອຍຊູອ່ນັ 
 

 ເຖງິເມ ື່ອ ວນັດ ແລີ້ວ  ຊຽງປນຸຕກົແຕງ່ 

 ແລີ້ວເລ່ົາ ອານດັໃຫີ້  ຊາວບີ້ານຊູຄ່ນົ 

 ຊຽງກ ໍ ສອນເຂົາໃຫີ້  ຟງັດທູກຸໝູ ່

 ເຂົາກ ໍ ໂດຍອາດເຈົີ້າ  ຈາໍແຈ ີ້ງຈື່ຄາໍ  
 

 ແລີ້ວຈຶ່ງ ເອົາເຊອືກເຈັີ້ຽ  ຮງິຜກູຍງັແອວ 

  ທງັມວນເປັນ  ສ ່ ອນັພໍເສັີ້ນ 

 ແລີ້ວເລ່ົາ ບິດສະພນັເຂົີ້າ  ດອມກນັກມຸຜກູ 

 ອນັວາ່ ຄນົສ ່ ຮ ີ້ອຍ  ໄປໄວີ້ເງ ື່ອນຫລງັ 
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 ຝງູໝູ ່ ໄທຄີ້ອນໂປີ້ງ  ໄປກອ່ນນາໍຫລງັ ກມໍ   

 ອນັວາ່ ໄທຊາວເມອືງ  ຫລ ັ່ງນາໍເຫລືອລ ົີ້ນ 

 ຊຽງກ ໍ ທາໍກະບວນໃຫີ້  ຊາວສະເພົາຢີ້ານຢ່ອນ 

 ຈາໍໃຫີ້  ເຂົາໄປຕ ປ່າວຄີ້ອງ ກອງເອ ີ້ນທ ົ່ວເມອືງ 
 

 ວນັນ ີ້ ເຮອືນໃຜໃຫີ້  ອດັປກັຕລູ ີ້ຢູ ່ຈງິເນ  

 ເພິ່ ນຈກັ ເອົາລີ້ານສມົບດັໄປອາບນ ໍີ້າ ໃຜຢາ່ໄດີ້ຜາ່ນທາງ ແທີ້ເນ  

 ອນັວາ່ ປກັຕບູີ້ານ  ທາງຫລວງໃຫີ້ອດັຫ ່  ດ ເນ  

 ຫລອນວາ່ ມນັຫາກພາລູເ່ຂົີ້າ ເຮອືນຊມິ ີ້າງມຸນ່ກະຈວນ ແທີ້ດາຍ 
 

 ອນັວາ່ ອກັຄ  ໃຫີ້  ປກົຖມົມດຸມອດ ເສັຽເນ  

 ຫລອນວາ່ ມນັແປ່ມ ີ້າງ  ເຮອືນຢີ້າວທບັເຕັງ ບ່ໍຮູີ້ 

 ໄຟຈກັ  ລນົລາມໄໝີ້  ທງັເມອືງເຊັງຊາ່ 

 ມນັຈກັ  ດບັທຽ່ງແທີ້  ວາຍບີ້ານຄອບໄຟ ແທີ້ດາຍ 
 

 ແລີ້ວເລ່ົາ ເຕ ນທງັໄທສະເພົາໃຫີ້ ເອົາເພຕາຍີ້າຍອອກ 

  ໄປຢູຢ່ ັ ີ້ງ   ກາງນ ໍີ້າແມນ່ດັທ  ພຸີ້ນຖີ້ອນ 

 ແລີ້ວໃຫີ້ ເອົາຫວົລີ້ານ  ໃນສະເພົາຊຸກເຊື່ ອງ ເສັຽເນ  

 ມນັນ ີ້ ຮນົຂນາດແທີ້  ພານໜີ້າບ່ໍເປັນ ເຈົີ້າເອ ຍ 

 ຢາ່ໄດີ້ ແປນຕວົໄວີ້  ລມົເຕັງຈກັຖກືກິ່ນ ບ່ໍຮູີ້ 

 ຫລອນວາ່ ມນັລູເ່ຂົີ້າ  ຊາວຄີ້າຊແິຕກແຜນ ແທີ້ດາຍ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊາວສະເພົາຍີ້າຍ  ເພຕາຊຸກອອກ 

  ໄປຈອດຍ ັີ້ງ  ກາງນ ໍີ້າແມນ່ດັທ  ແທີ້ແລີ້ວ 

 ແລີ້ວຈຶ່ງ ເອົາຫວົລີ້ານ  ອະເກສາປກົຫ ່ 

 ບ່ໍໃຫີ້ ຊອດຜ ່ ວໄດີ້  ເອົາໄວີ້ລຸມ່ສະເພົາ ພຸີ້ນດາຍ  
   

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກຄໍອຍຢູຖ່ ີ້າ  ຄອງເບ່ິງອະເກສາ 

 ຈກັວາ່ ດ ປານໃດ  ໂອດຄວາມມະຫາແງ ີ້ນ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຝງູຊາວບີ້ານ  ໂດຍຄາໍເຈົີ້າກາ່ວ 

 ເຂົາກ ໍ ອດັຫ ່ ໄວີ້   ປກັຕບູີ້ານບ່ໍໄຂ    

__________________________________________________________________ 

 ອກັຄ  (ປລ ອຄັຄ ) = ໄຟ / ເພຕາ (ສສ) = ແພ, ເຮອືສະເພົາ / ຫ ່  (ລກ) = ປກົຫຸີ້ມດີ້ວຍຜີ້າ    
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 ອນັວາ່ ເຮອືນຊານມ ີ້ຽນ  ຟືນໄຟປກົເທ່ົາ 

 ປກັຕ ູ ແລະປ່ອງຢີ້ຽມ  ອດັໄວີ້ຊູພ່າຍ 

 ອນັວາ່ ໄທເຮອືນນ ັີ້ນ  ກນັເສັຽບ່ໍໃຫີ້ອອກ 

 ອນັວາ່ ຄນົນອກບີ້ານ  ກນັໄວີ້ບ່ໍໃຫີ້ທຽວ 
 

  ເຮອືນໃຜແທີ້  ເຮອືນມນັລ ີ້ຢູ ່

 ເມ ື່ອບ່ໍ ໂດຍອາດເຈົີ້າ  ກວົຢີ້ານໂທດມ  ແທີ້ດາຍ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຕາເວັນຄີ້າຍ  ພໍແລງລ ໍີ້າບຽ່ງ ມາແລີ້ວ 

 ຊຽງກ ໍ ບອກແກຄ່ນົສ ່ ຮ ີ້ອຍ ຖເືສັີ້ນເຊອືກໜງັ 
 

 ເສັີ້ນນຶ່ງ ດງຶເມອືໜີ້າ  ທາງຫລງັສເມ  ພາກ ກນັແລີ້ວ 

 ເສັີ້ນນຶ່ງ ດງຶແຍກຊີ້າຍ  ຂວາພຸີ້ນກດໍ ັງ່ດຽວ 
 

 ອນັວາ່ ເຊອືກສ ່ ເສັີ້ນ  ດງຶເຄ່ັງສເມ  ກນັ 

 ຢາ່ໃຫີ້ ຍານທາງໃດ  ໂທດຊມິ  ທາງນ ັີ້ນ 

 ເສັີ້ນໃດ ມ ຄນົຮີ້ອຍ  ຮກັສາດ ໃຫີ້ເຊອືກເຄ່ັງ 

ເປັນປະທດັ ຊູເ່ສັີ້ນ  ເຂົາພີ້ອມເຄື່ ອນທາງ 
 

 ຝງູໝູ ່ ໄທຄີ້ອນໃຫີ້  ໄປກອ່ນນາໍຫລງັ ກມໍ   

 ຄນັວາ່ ມນັລງັຮດຸ  ກຈໍ ົງ່ຕ ຕາມນ ັີ້ນ 

 ຄີ້ອມວາ່ ບໍຣະບວນແລີ້ວ  ເອົາກນັຍີ້າຍອອກ 

 ອນັວາ່ ຄນົສ ່ ຮ ີ້ອຍ  ໂຮມຫຸີ້ມແຫໄ່ປ 

 

 ເຂົາກ ໍ ແຍງ່ຫນົຫີ້ອງ  ຊາວສະເພົາເຊົາຈອດ 

ແຄມທາ່ນ ໍີ້າ  ພາຍພຸີ້ນຊ ົ່ວໄກ 
 

 ຕ ັີ້ງຫາກ ລດຸລດຸຍີ້າຍ  ຄນົແຫແ່ຫນນາໍ 

  ທາງຫລວງຄບັ  ອອກວຽງລ ລາຍ 

 ຟງັຍນິ  ສຽງກອງຄີ້ອງ  ຄນົນນັຟດົຟ ່  

 ອນັວາ່ ສຽງລ ັ່ນຄີ້ອງ  ຄຟືີ້າເກື່ອນທະລາຍ 
 

  ລາງຄນົຟີ້າວ  ປບົໄປນາໍເພິ່ ນ ກມໍ   

ລາງພອ່ງຢີ້ານ  ຄອຍຢີ້ຽມແຕໄ່ກ 
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 ລາງພອ່ງ ປ ນປ່າຍຮ ົີ້ວ  ໜາມແໜງເກາະຂ ດ ກມໍ   

 ລາງພອ່ງ ຂຶີ້ນຕ ົີ້ນໄມ ີ້  ສງູພ ົີ້ນເບ່ິງນາໍ  
 

 ຊາວເມອືງ ຊວາ່ຊວາ່ລ ົີ້ນ  ຊອກບອ່ນຢືນແນມ 

  ຕາມທາງໄປ  ອ ັ່ງເຕັມຕາຈໍີ້ 

 ຕ ັີ້ງວາ່ ສອນລອນຢີ້ຽມ  ແຄມທາງສອງຟາກ 

 ດ ແຕ ່ ສາວບາ່ວຈ ີ້ອງ  ຊໍຊີ້ອງແລນ່ນາໍ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກເໍອົາຫວົລີ້ານ ໄປເຖງິແຄມທາ່ 

ບອ່ນສະເພົາ ຫີ້າຮີ້ອຍ  ຊຸມຄີ້າຢູເ່ຊົາ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊາວສະເພົາຄີ້າ  ສອນລອນຢືນເບ່ິງ 

ຫວົລີ້ານ ກເໍລ ຍຮດຸແກງ່ແກີ້ ໜງັເຈັີ້ຽຂາດກະເດນ 
 

 ອນັວາ່ ເຊອືກສ ່ ເສັີ້ນ  ຂາດມຸນ່ເປັນຜງົ 

 ຄືດ ັງ່ ພາຍສານຊກັ  ຂາດໄປເປັນບ ັ ີ້ນ 

  ຝງູຄນົລ ົີ້ມ  ໂຄມກນັຂ ນໄຂວ ່

 ອນັວາ່ ຄນົສ ່ ຮີ້ອຍ  ຫວົເທົີ້າແທບດນິ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ໄທຄີ້ອນປົີ້ງ  ເຂົາເລ່ົາທບຸຕ  

 ຝງູໝູ ່ ທນັຕາຫກັ  ມຸນ່ກະຈວນເສັຽສີ້ຽງ 

 ມນັກ ໍ ຂະໂຍງຂະເຍງຮີ້າຍ ໄປມາເຕັີ້ນຕ່ືມ 

 ບ່ໍໄດີ້ ຄດຶຢອ່ນຢີ້ານ  ທລຸ ນ ີ້ອຍນຶ່ງສງັ ແທີ້ດາຍ 
 

 ແມນ່ວາ່ ເຂົາຫາກກມຸເອົາຄີ້ອນ ສະໂນຕ ຮີ້ອຍໝູ່ ກດໍ ແລີ້ວ 

 ຄີ້ອນຫາກ ຫກັຮີ້ອຍບ ັ ີ້ນ  ເສັຽສຽງບ່ໍຖອງ ແທີ້ແລີ້ວ 

 ມນັກ ໍ ປບົເມອືບີ້ານ  ທະວາຣາວະດ ເມອືງເອກ 

 ຝງູໝູ ່ ແສນສ ໍາ່ທີ້າວ  ເຟືອນຟືີ້ນໄລນ່າໍ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຊາວສະເພົາຄີ້າ  ຈາກນັຊບັຊ ່ ມ 

ຫວົລີ້ານເພິ່ ນ ກຫໍາກແຮງມາກລ ົີ້ນ ເຫລືອແທີ້ກວາ່ເຮົາ ແທີ້ດາຍ 

ຕ ັ ີ້ງວາ່ ໜງັສ ່ ເສັີ້ນ  ຂາດມຸນ່ເປັນກະຈວນ 

ອນັວາ່  ຄນົພໍພນັ  ໄຂວຂ່ ນເຂົາລ ົີ້ມ 
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 ທງັເລ່ົາ ເອົາໄມີ້ຄີ້ອນ  ໂຕແກນ່ກະຍງຸແດງ 

 ຕ ັ ີ້ງວາ່ ຍາວສາມວາ  ທ່ໍຂາຍງັຫກັກຸີ້ນ 

 ຄນົຕ່າງ ຕ ຫວົລີ້ານ  ໂຮມກນັພໍໝ່ືນ 

 ຄີ້ອນກ ໍຫກັມຸນ່ແທີ້  ແສນບ ັ ີ້ນບ່ໍຖອງ ເຈົີ້າເອ ຍ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊາວສະເພົາຄີ້າ  ເມອືງຕານ ຢີ້ານຢອ່ນ 

ກຈໍຶ່ງ ຖາມໄຖຖ່ີ້ອຍ  ຫວົລີ້ານແຫງ່ເຂົາ 

ທາ່ນຈກັ ອາສາໄດີ້  ພນັຊນົແພີ້ເພື່ ອນ ຈງິລື 

ຍງັຈກັ ຄ ໍີ້າເພື່ ອນໄດີ້  ຈງິແທີ້ດ ັງ່ໃດ ນ ັີ້ນເດ 
 

 ແຕ່ນ ັ ີ້ນ ອະເກສາລີ້ານ   ໃນສະເພົາຢີ້ານສ ັນ່ 

 ມນັກ ໍ ອອກປາກຕີ້ານ  ຂານຖີ້ອຍວາ່ໂຍມ ດອກແລີ້ວ 

 ດດູ ັງ່ ຣດິທ ເຂົາພຸີ້ນ  ແຮງເຫລືອສດຸຂນາດ ເຮວແລີ້ວ 

 ຢີ້ານທ່ໍ ຄ ໍ ີ້າບ່ໍໄດີ້   ຕວົຂີ້າເລ່ົາຊຕິາຍ ບ່ໍຮູີ້ 
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຊາວສະເພົາຄີ້າ  ເມອືງຕານ ຟງັຢູ ່

 ເຫັນທ ່  ຫວົລີ້ານເຈົີ້າ  ຄວາມຢີ້ານວາ່ຍອມ ດ ັງ່ນ ັີ້ນ 

 ເຂົາກ ໍ ຕກົໃຈແຄີ້ນ  ຂລງັທວງເລ ຍຈ ົມ່ 

 ເຮົາວາ່ ເຮົາຂນາດແທີ້  ເຂົາພດັກີ້າລ່ືນເຮົາ ແທີ້ນໍ  
 

 ອນັວາ່ ໃນຫນົຫີ້ອງ   ເມອືງໄກປະເທດອື່ ນ ພາຍພຸີ້ນ 

 ເຮົາກ ໍ ໄປຜາບແພີ້  ເອົາໄດີ້ຊູເ່ມອືງ ແລີ້ວເດ 

 ກຫໍາກ ເອົາຫວົລີ້ານ  ພນັຊນົຫລາຍຊ ໍາ່ ມາແລີ້ວ 

 ໃຜບ່ໍ ຕ ັີ້ງຕ່ໍໄດີ້   ຫວົປ ີ້ບວບຕາຍ ແທີ້ນາ 

 ອນັນ ີ້ ອະເກສາລີ້ານ  ເມອືງທະວາພດັແຮງກວາ່ 

ເຮົາກ ໍ ຕກົຖອ່ຍຊີ້າ  ອາຍໜີ້າເມ ື່ອຊຄິນື ນ ັີ້ນເດ 
 

 ເຂົາກ ໍ ຈ ົມ່ໃຈ ີ້ໃຈ ີ້  ທກຸປາກໃນສະເພົາ 

 ຕ ັີ້ງວາ່ ເສັຽແຮງມາ  ໃຫີ້ເພິ່ ນຫວົຂວນັໜີ້າ 

 ບດັນ ີ້  ທະວາຣາວະດ ທີ້າວ ຍໍມ ືີ້ຊ ີ້ງອ່ນ ຕາຍແລີ້ວ 

 ບ່ໍອາດ ທອກພຣະເນດຢີ້ຽມ ຫລຽວໜີ້າເບ່ິງໃຜ ໄດີ້ແລີ້ວ 
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 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ນາມສະເພົາຄີ້າ  ຊຸມກນັທກຸໝູ ່

 ບດັນ ີ້ ເຮົາຢາ່ຊີ້າ     ເມອືເຝົີ້າພຣະຍອດເມອືງ ທຽ່ວເຖ ີ້ນ 
 

 ແລີ້ວເລ່ົາ ລາບາດເຈົີ້າ  ເມອືສູເ່ມອືງເຮົາ ຊອບດາຍ 

 ມາບ່ໍ ເປັນຜນົຫຍງັ  ຮ ບຄນືເມອືຖີ້ອນ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ເຈົີ້າກຕໍກົແຕງ່ຫີ້າງ ຍງັເຄື່ ອງບນັນາການ 

  ທງັສນິພນັ  ຄູອ່ນັໄປພີ້ອມ 
 

 ກຈໍຶ່ງ ນາໍເມອືໄຫວີ້  ຖວາຍພຣະຍາເມອືງເທດ 

  ບນົບອກໃຫີ້  ຈອມເຈົີ້າຊູອ່ນັ 

 ອນັນ ີ້ ບນັນາການໃຫີ້  ສນິພນັມວນມອບ ຈງິແລີ້ວ 

 ຫາກບ່ໍ ເປັນໂຊກແທີ້  ຂໍເຈົີ້າໂຜດຜາຍ ແດຖ່ີ້ອນ 
 

 ອນັວາ່ ອະເກສາລີ້ານ  ໃນສະເພົາເຈັບປ່ວຍ ເສັຽນາ 

 ຜິບ່ໍ ເປັນດ ັງ່ນ ັ ີ້ນ  ກພໍໍຫລິີ້ນຕ່ໍກນັ ດອກແລີ້ວ 
  

ບດັນ ີ້ ຝງູຂີ້າລາບາດເຈົີ້າ ເມອືສູປ່ດັຕານ  ກອ່ນແລີ້ວ 

 ຝງູຂີ້າ ຈກັຄອ່ຍນາໍຄາໍຄນື ຄອບພຣະຍາເມອືງພຸີ້ນ 

 ພຣະຈ ົງ່ ຍນືຍາວໝັີ້ນ  ພນັປ ຮ ີ້ອຍຂວບ 

 ຂໍຢາ່ ມ ໂສກຮີ້ອນ  ສງັແທີ້ທ່ໍໃຍ ພຣະເອ ຍ 
  

 ຈ ົງ່ໃຫີ້ ສວດັສະດ ແທີ້  ຫລາຍເມອືງມາສວ່ຍ 

 ຝງູຂີ້າ ຈກັຂໍຄນືຄອບທີ້າວ ສະຫາຍພຸີ້ນຊ ົ່ວໄກ ກອ່ນແລີ້ວ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ທະວາຣາວະດ ທີ້າວ ຈາດອມຂນຸແຂກ 

 ຂໍຝາກ ຖາມຂາ່ວເຈົີ້າ  ສະຫາຍພຸີ້ນໝື່ ນທ  ແດຖ່ີ້ອນ  
 

 ເຂົາກ ໍ ພາງພຣະຍາແລີ້ວ ລາລງົຜາສາດ 

  ເຂົີ້າສູຫ່ີ້ອງ  ສະເພົາແລີ້ວເບ ກໜ  
 

 ດ ແຕ ່ ລມົເປ່ົາເປືີ້ອງ  ເສົາກະໂດງກວດແກວງ່ 

  ສະເພົາຫີ້າຮີ້ອຍ  ເມອືພີ້ອມພ ໍາ່ກນັ 

 ຜ່ໍດ ູ ຍດືຍດືຍີ້າຍ  ສະເພົາອອກຕາມລມົ ພຸີ້ນເຢ  

 ດ ແຕ ່ ເພຕາໄຫລ  ລວ່ງໄປຕາມນ ໍີ້າ 

__________________________________________________________________ 

  ພາງພຣະຍາ = ເວົີ້າຕວົະພຣະຍາ 
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  ຫລາຍວນັໄດີ້  ຫລາຍເດອືນຄາວຖ ບ 

 ກຈໍິຶ່ງ ໄປຮອດຫີ້ອງ  ເມອືງກວີ້າງແຫງ່ຕນົ 
 

 ເຂົາກ ໍ ຂຶີ້ນຂາບໄຫວີ້  ພຣະຍາໃຫຍຕ່ານ  

 ເທ່ືອນ ີ້ ເສັຽໃຈເຮົາ  ເພື່ ອນແຂງເຂົາແພີ້ 

 ເພື່ ອນຫາກ ມ ຫວົລີ້ານ  ຣດິທ ແຮງສດຸຂນາດ ຈງິແລີ້ວ 

 ກຫໍາກ ດຍູິ່ ງພີ້ຽງ  ເຫລືອລ ົີ້ນກວາ່ເຮົາ ພຣະເອ ຍ 
 

 ອນັວາ່ ໜງັສ ່ ເສັີ້ນ  ຂາດມຸນ່ເປັນຜງົ ແທີ້ນາ 

  ຄນົພໍພນັ  ກື່ງກອງກນັລ ົີ້ມ 

 ທງັເລ່ົາ ເອົາຄີ້ອນປົີ້ງ  ພໍໝ່ືນນາໍຕ  

 ກຫໍາກ ເພພງັທະລາຍ  ມຸນ່ຜງົຫາຍສີ້ຽງ 

 ຕ ັ ີ້ງວາ່ ເຫລືອແຮງແທີ້  ອະເກສາຢີ້ານສ ັນ່ 

 ເປັນທ ່  ຄ ໍ ີ້າບ່ໍໄດີ້   ຝງູຂີ້າກຈໍິ່ງມາ ພຣະເອ ຍ 
 

 ເຮົາຫາກ ເຄ ຍພນັແພີ້  ອະເກສາຫລາຍເທ່ືອ ເລ ງແລີ້ວ 

 ຫາກບ່ໍ  ເປັນດ ັງ່ນ ີ້  ຝງູຂີ້າບ່ໍຫອ່ນເຫັນ ພຣະເອ ຍ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຣາຊາເຈົີ້າ  ປດັຕານ ກອຍກາ່ວ 

  ຈາປາກຕີ້ານ  ຖແລງຖີ້ອຍຕ່ໍຂນຸ 
 

 ເຮົາຫາກ ມ ສິນຈີ້າງ  ຫລາຍເມອືງມາສ່ວຍ ຈງິແລີ້ວ 

 ດີ້າມແຕ່ ເສັຽທ່ໍນ ັ ີ້ນ  ຊມິາຮີ້ອນຮອ່ມໃດ ນ ີ້ເດ 
 

 ທຽມດ ັງ່ ຝງູທວຍຄີ້າ  ໄປທຽ່ວຫລາຍເມອືງ 

 ຄນັວາ່ ເສັຽທຶນເຂົາ  ກເໍລ່ົາຫາເອົາໜີ້າ 

 ຄນັວາ່  ຫາເອົາໄດີ້  ເປັນທຶນສບືຕ່ໍ ໄປນ ັີ້ນ 

 ບ່ໍຫອ່ນ ຄດຶຫລາບໃບີ້  ກວົຢີ້ານຢອ່ນຍອມ ແທີ້ດາຍ 
  

 ຄີ້ອມວາ່ ພຣະກາ່ວແລີ້ວ  ເຂົາເລ ກລາເມອື 

  ແຍງເຄຫງັ  ຢູຊ່ມົເມຽັແກີ້ວ 

 ກບ່ໍໍ ຄດຶເດອືດຮີ້ອນ  ຈກັສິ່ ງປະການໃດ 

 ຍທູາ່ງ ທຽວຂາຍຂອງ  ຈາ່ຍກນິເຫລືອລ ົີ້ນ 
 

    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   ຣດິທ  (ປລ, ສສ ຣທິທິ) = ຄວາມເກັ່ງກ ີ້າ, ອາໍນາດ 
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   >> ບດັນ ີ້  

ຈກັກາ່ວເຖງິຊຽງຍານຜູີ້  ຜຍາດ ແດນຕາ່ງ ກອ່ນແລີ້ວ 

 ມນັກ ໍ ເປັນລກູເຈົີ້າ  ເມອືງກວີ້າງຊ ົ່ວໄກ 

 ທ່ໍວາ່ ຢູຝ່າ່ຍກ ໍີ້າ  ນ ໍີ້າໃຫຍຄ່ງຸຄາ ພຸີ້ນແລີ້ວ 

 ກຫໍາກ  ເປັນປາຍເມອືງ  ແຫງ່ທະວາຣ ທີ້າວ 

 ເຂົາກ ໍ ລືຊາທີ້າວ  ຊຽງຍານຜຍາມາກ 

 ຂງົເຂດ ເມອືງນອກພຸີ້ນ  ໃຜຊແິກີ້ຕ່ໍມນັ ໄດີ້ເດ   
 

 ກຫໍາກ ເຊັງຊາ່ແທີ້  ເຈົີ້າບາ່ວຊຽງຍານ 

 ຄດຶວາ່ ບ່ໍມ  ໃຜແຜວ  ທ່ໍໃຍຍອງນີ້ອຍ 

 ຊາດທ ່  ເຊ ງຜຍານ ີ້  ໃນເມອືງຄນົບ່ໍໃຫີ້ລ່ືນ 

 ຢຽວວາ່ ອນິຢູຟ່ີ້າ   ລງົແກີ້ຊອ່ຍເຂົາ ບ່ໍຮູີ້  
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງຍານໄດີ້  ຍນິຄາໍລືກ່າ່ວ 

 ຂາ່ວວາ່ ຊຽງໝີ້ຽງເຈົີ້າ  ຜຍາລ ໍີ້າລ່ືນຄນົ ແທີ້ດາຍ 

 ຜດັແຕ ່ ຊມົພພູືີ້ນ  ເມອືງຄນົໝດົທ ບ ເຮົານ ີ້ 

 ບ່ໍອາດ ມ ຜູີ້ແພີ້   ຊຽງໝີ້ຽງທ່ໍໃຍ ເຈົີ້າເອ ຍ 
 

 ແຕ່ນ ັ ີ້ນ ຊຽງຍານຄຶດຄຽດແທີ້ ອີ້າງໂອດຄາໍສະຫາວ 

 ຕ ັ ີ້ງບ່ໍມ    ປານຜຍາກ ູ  ຈາ່ຍເສັຽປາຍລ ີ້ນ 

 ໃຜຫ່ອນ  ທຽມທນັເທົີ້າ  ຜຍາຍານປນຸປຽບ ໄດີ້ນໍ 

ໃຕີ້ລຸ່ມຟີ້າ  ກລູ ໍ ີ້າລ່ືນກາຍ ແທີ້ແລີ້ວ   
 

 ແຕ່ນ ັ ີ້ນ ມນັກຕໍດົໃສ່ບ ັ ີ້ງ  ຫລາຍເທ່ືອໂຮມກນັ 

 ແລີ້ວເລ່ົາ ແປງໄລອດັ  ບ ບສະໂນຕນັໄວີ້ 

 ມນັກ ໍ ທາໍພຽນແທີ້  ຕດົຂງັຫລາຍເທ່ືອ ເລ ງແລີ້ວ 

 ຄຽດວາ່ ເຂົາກາ່ວເວົີ້າ  ວາ່ຊຽງໝີ້ຽງລ່ືນຕວົ ນ ັີ້ນແລີ້ວ 
 

 ບດັນ ີ້ ກຈູກັໄປລອງຫລິີ້ນ ຜຍາຊຽງດກູອ່ນ 

 ຕາງໃຫີ້ ເຫັນບອ່ນເບືີ້ອງ  ຜຍາກວີ້າງແຫງ່ມນັ ແທີ້ດາຍ 

 ຕ ັີ້ງແຕ ່ ກງົແດນດີ້າວ  ຄາເມບີ້ານນອກ ເຮົານ ີ້ 

 ໃຜໄປ່ ທນັລ່ືນຖີ້ອຍ  ຜຍາກວີ້າງແຫງ່ກ ູດອກນາ  
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 ບດັນ ີ້ ກຈູກັເອົາຍງັບ ັີ້ງ  ຕດົເປັນຂອງຝາກ ຈງິດາຍ 

 ຮອດທ ່  ຊຽງໝີ້ຽງແລີ້ວ  ຊເິອົາໃຫີ້ທາ່ນດມົ ແທີ້ດາຍ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງຍານພາຍເອົາບ ັີ້ງ ຕດົໄປເຮວຮ ບ 

  ຄາວຂວບມືີ້  ໄປຟີ້າວຮອດເມອືງ   
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຊຽງຍານເຂົີ້າ  ໃນວຽງໄປທຽ່ວ 

 ມນັກ ໍ ບ່ໍຮູີ້ບອ່ນຢູທ່ີ້າວ  ຊຽງໝີ້ຽງທ ່ ໃດ 

 ມນັຈຶ່ງ ຖາມເມອືໃຕີ້  ເມອືເໜືອໝດົທົ່ວ ເມອືງແລີ້ວ 

 ຊຽງຍານ ຈຶ່ງພບົພໍີ້  ຊຽງໝີ້ຽງຢູເ່ຮອືນ  
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຊຽງຍານຕີ້ານ  ຖແລງຄາໍກອຍກາ່ວ 

 ເຈົີ້າກ ໍ ຍງັຮູີ້ບີ້ານ  ຊຽງໝີ້ຽງບອ່ນໃດ ນ ັີ້ນເດ 

  ອດົບອກໃຫີ້  ເຍອືງທາງຊ ີ້ບອກ ຮຽມແມ 

 ອນັວາ່ ຄນຸແຈມ່ເຈົີ້າ  ຕວົຂີ້ອຍບ່ໍລືມ ດອກນາ  
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຊຽງໝີ້ຽງຮບັພາກຕີ້ານ ຂານຕອບຊຽງຍານ 

 ຈກັວາ່ ເຄອືງໃຈສງັ  ຈຶ່ງຖາມຫາທີ້າວ ນ ັີ້ນເດ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງຍານຕີ້ານ  ຖແລງກອນຊ ໍີ້າກາ່ວ 

 ເພິ່ ນວາ່ ມນັມ  ຜຍາເລ ດລ ໍີ້າ  ດ ແທີ້ຈຶ່ງຢາກເຫັນ ເຈົີ້າເອ ຍ 
 

 ຂີ້ອຍກ ໍ ຕດົໃສບ່ ັີ້ງ  ມາແຕຄ່າເມ ພຸີ້ນດາຍ 

 ຄນັວາ່ ໄປເຫັນຊຽງ  ຊໃິຫີ້ດມົຕດົແທີ້ 

 ຄນັໄດີ້  ດມົຕດົແລີ້ວ  ຜຍາມນັຊຕິກົຜ່ອນ 

 ຄນົຫາກ ລືຊາ່ຍີ້ອງ  ເມອືງພຸີ້ນປະເທດໄກ ເຈົີ້າເອ ຍ 
 

 ຂີ້ອຍຈຶ່ງ ເອົາຍງັບ ັີ້ງ  ຕດົມາເຮວຮ ບ 

 ຄນັວາ່ ເຫັນໜີ້າທີ້າວ  ຊຽງໝີ້ຽງຊໃິຫີ້ດມົ ແທີ້ດາຍ  
 

 ຄນັມນັ ດມົຕດົແລີ້ວ  ຜຍາມນັຊຢິດຸຢອ່ນ 

 ມນັຈກັ ຕກົບາດຊີ້າ  ເສັຽໜີ້າຄອບເຮົາ ບ່ໍຢາ່ແລີ້ວ 

 ມນັຈກັ ຍນິອາຍໜີ້າ  ພາລາໃບີ້ຊ ົ່ວ 

 ເປັນດ ັງ່ ໝາຂ ີ້ເຮືີ້ອນ  ຊະເວຄວີ້າງຢູດ່ນິ ນ ັີ້ນແລີ້ວ 
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 ຄວນທ ່  ເອົາມນັໃຫີ້  ມ ສກັສ ດອມເພື່ ອນ 

 ເພື່ ອວາ່ ຄນົຂ ີ້ຮ ີ້າຍ  ຜຍາຫລຸີ້ມຫລອ່ຍເສັຽ ເຈົີ້າເອ ຍ 
  

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງໝີ້ຽງຕີ້ານຕອບຖີ້ອຍ ຮບັພາກຊຽງຍານ 

 ອນັວາ່ ເຮອືນຊຽງຢູໃ່ນເມອືງ  ຊື່ ມເືຮົານ ີ້ 

ຜດັແຕ ່ ເຈົີ້າຈາກບີ້ານ  ເຫ ນຫາ່ງມາໄກ  

ນານປານໃດ ຈຶ່ງມາເຖງິ  ຮອດເຮົາພາຍພ ີ້ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງຍານໄດີ້  ຍນິຄາໍຊຽງກາ່ວ 

 ມນັຈຶ່ງ  ຕີ້ານຕອບຖີ້ອຍ  ປະມານໄດີ້ແປດຄນື ເຈົີ້າເອ ຍ 

 ປານນ ີ້ ຕດົຢູ່ບ ັ ີ້ງ   ມນັຄງົເຫ ຍຫາຍກິ່ນ ເສັຽແລີ້ວ 

 ຄນັວາ່  ມນັຫາກເຫ ຍກິ່ນແທີ້ ຊຕິດົຊ ໍ ີ້າຕ່ືມແຖມ  
 

 ເອົາໃຫີ້ ມນັຂ ວຂື່ນກ ົີ້ວ  ໄປໃຫີ້ແກມ່ນັດມົ  

ໃຫີ້ຜຍາຂອງມນັ  ຫລ່ອຍລງົສນູປູີ້ 

 ແຕ່ນ ັ ີ້ນ ຊຽວຍານຟີ້າວ  ໄຂດມົດກູິ່ນ ຕດົນ ັ ີ້ນ 

 ຕດົຍງັ ຂ ວຂື່ນກ ົີ້ວ  ເຕັມບ ັ ີ້ງບ່ໍເຫ ຍ ເຈົີ້າເອ ຍ 
 

 ຊຽງຍານ ຫຶບດງັແລີ້ວ  ຈຶ່ງອດັດ ຄເືກົ່ າ 

 ຢີ້ານມນັ ເຫ ຍກິ່ນແຫີ້ງ  ຊເິສັຽຖີ້ຽວທອ່ງທາງ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງໝີ້ຽງມນັບ່ໍຊີ້າ  ເລ ຍດາ່ທງັຫຍນັ 

 ທງັເລ່ົາ ຫວົຂວນັຂາໍ  ຍກົຍໍມຊື ີ້ 

 ມງຶນ ີ້ ເປັນຄືດີ້າມ  ສດັສາແສນຊ ົວ່ 

 ເໝືອນດ ັງ່ ໂຕຖອ່ຍຮີ້າຍ  ນາມເຊືີ້ອຊາດໝາ ແທີ້ນໍ   
 

 ອວດວາ່ ຜຍາດ ລ ໍີ້າ  ສງັມາດມົຕດົເກົ່ າ ມງຶເດ 

 ຄດຶຈກັ ຕດົມາຕີ້ອນທາ່ນທີ້າວ ຊຽງໝີ້ຽງເພື່ ອໃຫີ້ດມົ ວາ່ລື 
 

 ອດັສະຈນັ ໃຈໂອີ້  ໂຕເລ ຍດມົເສັຽກອ່ນ ມງຶເອ ຍ 

 ສງັມາ ຮ ບຟັ່ງຟີ້າວ  ດມົແທີ້ກອ່ນທາ່ນຊຽງ ໝີ້ຽງນໍ 

 ບດັນ ີ້ ຜຍາມງຶສນູສີ້ຽງ  ດມົຕດົໂຕຂ ວຂື່ນ 

 ພາຍບ ັີ້ງຕດົ ເລາະບີ້ານ  ເລ ຍເໝັນກີ້ຽວໃສດ່ງັ ມງຶເອ ຍ 
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 ກນູ ີ້ ຊື່ ວາ່ ຄນົດ ຊ ັີ້ນ  ເມອືງທະວາລືລ ັ່ນ 

 ນີ້ອງຊາຍ ພຣະບາດເຈົີ້າ  ຄຊືຽງໝີ້ຽງຍອດຜຍາ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

 ເຂົາກ ໍ ຮຽກຊື່ ຊຽງໝີ້ຽງແທີ້ ລ ໍີ້າໂລກຜຍາຄມົ ຫ ັີ້ນແລີ້ວ 

 ຄນັວາ່ ໃຜຫລຽວເຫັນ  ຍກົຍໍຊູໜີ້າ 

 ເຂົາຈກັ ຂານໄຂຍີ້ອງ  ຍໍມສືດຸສອກ 

 ທງັເລ່ົາ ແປະແຜນ່ພືີ້ນ  ຕ ນຂີ້ອຍໃສຫ່ວົ ແທີ້ເນ    
 

 ຢາ່ໄດີ້ ມາອວດອີ້າງ  ລອງເບ່ິງຜຍາກ ູເທາະນໍ 

 ແມນ່ຈກັ ມາພໍແສນ  ໝື່ ນຄນົກຕໍາມຖີ້ອນ 

 ແມນ່ຈກັ ໄປວານໄຫວີ້  ເກນມາໝດົທ ບ ກດໍ ຖີ້ອນ 

 ໃຫີ້ມາ ພນັຕ່ໍຕ ັີ້ງ   ກກູແໍພີ້ດ ັງ່ດຽວ ນ ັີ້ນແລີ້ວ   
 

 ອນັແຕ ່ ໃນຊຸມພືີ້ນ  ເມອືງຄນົໂລກລຸມ່ ເຮົານ ີ້ 

 ຢາ່ໄດີ້ ມາກາ່ວອີ້າງ  ຂາຍໜີ້າແຫງ່ກ ູເທາະນໍ 

 ຢຽວວາ່ ອນິພມົພຸີ້ນ  ລງົມາຜາຍໂຜດ ສນູ ັີ້ນ 

 ສຈູຶ່ງ ຫວງັຈກັໄດີ້ຜາບແພີ້    ຜຍານີ້ອຍແຫງ່ກ ູທາ່ນເອ ຍ  
 

 ແຕ່ວາ່  ມງຶຫາກຕດົໃສ່ບ ັ ີ້ງ ເປັນຂອງຝາກພາຍມາ 

 ມງຶກ ໍ ດມົຕດົມງຶ  ຄອບມ ຜຍາຕືີ້ນ 

 ໃຫີ້ຮ ບ ຄືນເມອືບີ້ານ  ຖານເດ ມແດນເກົ່ າ 

 ພາຍເອົາ ຄວາມໂງຈ່ີ້າ  ໃນບ ັ ີ້ງຕ່າວເຮອືນ ມງຶຖີ້ອນ 
 

 ກນູ ີ້ ຕ ັີ້ງຫາກແມນ່ຊຽງໝີ້ຽງ ໃຜຢາ່ມາລວນ ເທາະນໍ 

 ສນູ ີ້ ຕ ັີ້ງແມນ່ຊາວຄາເມ ນອກນາພາຍພຸີ້ນ 

ແສນວາ່ ຜຍາດ ລ ົີ້ນ  ມ ເຕັມສາມທົ່ງ ກດໍ ຖີ້ອນ 

ຕ ັີ້ງວາ່ ບ່ໍອາດພໍຖອ່ງສີ້ຽວ ຜຍານີ້ອຍແຫງ່ກ ູດອກນາ 
 

 ອນັວາ່ ໃຫີ້ມນັສມົກະບວນໜີ້າ ເອົາຫ ນໜາແຍງຕາງແວນ່ 

 ສງັວາ່ ມາກາ່ວອີ້າງ  ວາ່ຕວົຮູີ້ອວດເຊ ງ ນ ີ້ເດ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງຍານວາງຍງັບ ັີ້ງ ຕດົເສັຽປບົແລນ່ ໜ ແລີ້ວ 

 ມນັບ່ໍ ຢດຸຢູຢ່ ັ ີ້ງ   ເຖງິບີ້ານກຈໍຶ່ງເຊົາ ແທີ້ນາ  
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 ຄນັວາ່ ຊຽງຍານເມອືຮອດບີ້ານ ກລໍ ີ້ຢູປ່ານຕາຍ 

 ເພາະວາ່  ຄາໍອາຍເຫລືອ  ແຜນ່ດນິຄງຸຟີ້າ 

 ມນັຫາກ ເສັຽໄຊອີ້າຍ  ຊຽງຍານໜີ້າຫລາ່ ເສັຽແລີ້ວ 

 ຝງູໝູ ່ ສາວສ ໍາ່ຊູ ີ້  ໂຮມເຮືີ້ອງກາ່ວໃຍ 
 

 ຝງູໝູ ່ ມດິສະຫາຍພີ້ອມ  ກນັມາໂຮມວາ່ 

 ຕ ັີ້ງວາ່ ເພິ່ ນບ່ໍມ  ທາ່ສູີ້  ເຊ ງຊ ັີ້ນຈຶ່ງແລນ່ມາ ນ ີ້ເດ 

 ມນັທ່ໍ ຊາໍງາໍກ ົີ້ມ  ບ່ໍຈາດອມລ ີ້ຢູ່ 

 ບ່ໍກ ີ້າ ຫລຽວຜ່ໍໜີ້າ  ໃຜໄດີ້ເພາະອາຍ ແທີ້ດາຍ 
 

   >> ບດັນ ີ້ ຈກັກາ່ວເຖງິຣາຊາທີ້າວ ພຣະຍາຫລວງທງົພະຍາດ  

 ເຈົີ້າກ ໍ ເຈັບແສບທີ້ອງ  ທງັໄຂີ້ສ ັ່ນສາຍ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເທວ ພີ້ອມ  ນາງສນມົຟີ້າວຟັ່ງ 

 ເຂົາກ ໍ ໄຫວີ້ສງັຄະເຈົີ້າ  ບຊູາເຂົີ້າປ່ິນປວົ 
 

 ທງັເລ່ົາ ໝໍຢາໃຫີ້   ຫາມາແກີ້ພະຍາດ 

 ເຂົາກ ໍ ໂດຍອາດເຈົີ້າ  ຫາໄດີ້ຮ ບມາ 

ກບັທງັ ໝໍທວາຍໃຫີ້  ມາດພູມົມະຊາດ 

ເຂົາເລ່ົາ ເອົາແຜນ່ຜີ້າ  ທງັແປີ້ນຮ ບມາ   
   

ໝໍທວາຍ ດຣູກືຕ ັີ້ງ  ປ ເກ ດສງັຂານ 

ອນັວາ່ ຣາຊາພຣະ  ເກ ດປ ເມ  ງເປົີ້າ 

ຜິຈກັ ນບັຕາມຖີ້ານ  ຫວົຕາໂລງຢູ ່ຈງິແລີ້ວ 

ກາດມາ ໃນແຜນ່ຜີ້າ  ປ ນ ີ້ເຄາະມ  ເຈົີ້າເອ ຍ  
  

 ແລີ້ວເລ່ົາ ລກັຂະນາຕ ັ ີ້ງ  ນບັຫາຕວົເພ່ິງ 

 ຕດັວາ່ ພຣະບາດເຈົີ້າ  ປ ນ ີ້ເພ່ິງແມວ ແທີ້ດາຍ   

 ຕ ັີ້ງວາ່ ເຄາະຮີ້າຍແທີ້  ຕວົເພິ່ ງຢູໃ່ນແຈ ພຣະເອ ຍ 

 ດ ທ່ໍ ປະຫດັເສົາໜນູ  ກບ່ໍໍຄວນພໍຮີ້າຍ 

 ໃຫີ້ຄ່ອຍ  ທາໍພຽນແກີ້  ບຊູາທງັສືບ ຊາຕານ ັ ີ້ນ 

 ອນັວາ່ ພຣະບາດເຈົີ້າ     ບນຸກວີ້າງຫາກຊຫິາຍ ບ່ໍຢ່າແລີ້ວ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ເມ  ງເປົີ້າ = ຊື່ ປ ນຶ່ງ / ລກັຂະນາ ໃນທ ່ ນ ີ້ ຊອກຫາແນວມາປຽບທຽບໃສກ່ນັ / ປະຫດັ = ພະຫດັ  
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 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງໝີ້ຽງເຂົີ້າເບ່ິງຢີ້ຽມ ຫລິງລ ໍາ່ດພູຣະຍາ 

 ກເໍລ່ົາ ຄາໍຄ ງພຣະ  ກາ່ວຮຽງທາງຂີ້າງ 

 ອນັວາ່ ຣາຊາເຈົີ້າ  ຈກັຕາຍບ່ໍມ  ຄາດ ຄາແລີ້ວ 

 ໃນເຈັດມືີ້ ແນແ່ທີ້   ບ່ໍມ  ມ ົີ້ມທ່ຽງຈງິ ເຈົີ້າເອ ຍ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ທງັຫລາຍໄດີ້  ຍນິຄາໍຊຽງກາ່ວ 

ເຂົາຈງິ ເມອືຄອບເຈົີ້າ  ເທວ ແກີ້ວແມເ່ມອືງ ແທີ້ແລີ້ວ 

ບດັນ ີ້ ຈອມຫວົເຈົີ້າ  ທງົເມອືງຍງັຂມອ່ມ ເຮົານ ັີ້ນ 

ຊຽງໝີ້ຽງ ກຫໍາກໄປເບ່ິງຢີ້ຽມ ເຫັນແລີ້ວຈຶ່ງທວາຍ ເຈົີ້າເອ ຍ 
 

 ແມນ່ວາ່ ຣາຊາເຈົີ້າ  ຈກັຕາຍບ່ໍມ  ຄາດ ຄາແລີ້ວ 

 ໃນທ ່  ເຈັດຂວບມືີ້  ວນັແທີ້ທຽ່ງຈງິ ວາ່ດາຍ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ເທວ ເຫງົີ້າ  ຕກົໃຈຟີ້າວຟັ່ງ 

 ຢີ້ານວາ່ ພຣະບາດເຈົີ້າ  ຕາຍແທີ້ຈາກຕວົ ນ ັີ້ນແລີ້ວ 
 

 ທງັເລ່ົາ ຈດິຈອດຟົີ້ງ  ບີ້າວ ັງ່ເວຮນົ ແທີ້ແລີ້ວ 

  ກງັວນົນາໍ  ຢູກ່ນິກາຍເວັີ້ນ 

ນາງກ ໍ ຮມົມະໂນຮີ້ອນ  ເຮຮນົໄຫີ້ຮຸງ່ 

 ເລ່ືອນເລ່ືອນນ ໍີ້າ  ຕາຍີ້ອຍຢູເ່ລ ງ ຫ ັີ້ນແລີ້ວ  
 

 ກບັທງັ ສາວສນມົລີ້ວນ  ຊນົລະທານອງເນດ 

 ເຂົາກ ໍ ຍາ່ວຍາ່ວໄຫີ້  ດອມເຈົີ້າຊູຄ່ນົ 

 ເຂົາກ ໍ ຂນົຂອງເຈົີ້າ  ໃນເຍັຽເທອອກ 

 ທານໃຫີ້ ສງັຄະເຈົີ້າ  ເວນໃຫີ້ຊູ່ຄນົ   
 

 ຂໍໃຫີ້ ບນຸສ ົ່ງຄ ໍ ີ້າ  ພຣະບາດຣາຊາ ທ່ຽວເຖ ີ້ນ 

 ນາງກ ໍ ວອນທງັທໍຣະນ   ຊອ່ຍຊູຜວົແກີ້ວ 

 ຂໍໃຫີ້ ຍນືຍາວໝັີ້ນ  ພນັປ ເປັນເຂດ ຈງິເຖ ີ້ນ 

 ກຈໍຶ່ງ ລດົຊ ົ່ວມ ີ້ຽນ  ລາງແລີ້ວບ່ໍວາ່ສງັ ດອກນາ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຣາຊາເຈົີ້າ  ເລ ຍຫາຍເສັຽສວາ່ງ 

 ພຣະກ ໍ ລກຸຍາ່ງໄດີ້  ສະບາຍເນືີ້ອລວດດ   
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ເມ ື່ອເຫັນວາ່ຈະຕາຍ ພຣະຍາຈຶ່ງທານຢາ່ງໃຫຍ ່ຫວງັໃຫີ້ບນຸຊູຄ ໍີ້າ 
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 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະຈຶ່ງປງົອາດໃຫີ້ ຝງູໝູພ່າຍໃນ 

 ສຮູ ບ ໄປທນັຊຽງ  ສ ັ່ງມາດຽວນ ີ້ 

 ເຮົາຈກັ ຖາມດແູທີ້  ດອມມນັຄວາມນຶ່ງ 

 ຊຽງກ ໍ ໄປອາດຮູີ້  ຮຽນໄດີ້ແຕທ່ ່ ໃດ ນ ັີ້ນເດ 
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ເຂົາກໂໍດຍຄວາມເຈົີ້າ ເລ ຍໄປເຮວຮ ບ 

 ເຖງິທ ່  ຊຽງໝີ້ຽງແລີ້ວ  ຈາແຈ ີ້ງຊູອ່ນັ 

ບດັນ ີ້ ຈອມຫວົເຈົີ້າ  ທນັຊຽງເມອືຮ ບ 

ວາ່ໃຫີ້ ໄປພ ໍາ່ພີ້ອມ  ຝງູຂີ້າຢາ່ນານ ແທີ້ດາຍ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງຮ ບຟີ້າວ  ໂດຍອາດເມອືພະລນັ 

ເຖງິທ ່  ຣາຊາພຣະ  ຍອດເມອືງທນູໄຫວີ້ 

ອນັວາ່ ຈອມຫວົໃຊີ້  ຄນົໄປທນັຮ ບ ພາຍພຸີ້ນ 

ບດັນ ີ້ ຂີ້າບາດມາຮອດແລີ້ວ ຊຈິາຖີ້ອຍເຍື່ ອງໃດ ພຣະເອ ຍ 
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຣາຊາທີ້າວ  ຖາມຊຽງທງັໂຈດ 

  ຈດັຖ ່ຖ ີ້ອຍ  ຖາມແຈ ີ້ງຊູອ່ນັ 

  ສນັໃດແທີ້  ຍາມເຮົາພຣະອງົປ່ວຍ 

 ວນັນ ັີ້ນ ວາ່ຈກັຕາຍຈາກບີ້ານ ເມອືງກວີ້າງບ່ໍສງົ ວາ່ດາຍ 
 

 ທາ່ນຫາກ ພດັໝາຍໄວີ້  ເຈັດວນັທດັທຽ່ງ ຈງິແລີ້ວ 

 ບດັນ ີ້ ເຈັດວນັກາຍຜ່ານພົີ້ນ ສາມເດອືນແລີ້ວລ່ວງເລ ຍ 
 

 ເຮົາກ ໍ ຍທູາ່ງທງົແທນ່ແກີ້ວ ສເວ ຍຣາດເມອືງຂວາງ 

 ກບ່ໍໍ ເຫັນເຮົາຕາຍ  ດ ັງ່ຊຽງທວາຍໄວີ້ 

ທາ່ນນ ີ້ ຕ ັີ້ງວາ່ຫາຄາໍຮີ້າຍ  ທວາຍເຂັນບກັໃສ ່ເຮົານໍ 

ມງຶນ ີ້ ຄນົຖອ່ຍຮີ້າຍ  ບ່ໍມ  ຮູີ້ຮອ່ມຄນຸ ແທີ້ດາຍ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງໝີ້ຽງຕີ້ານຕອບຖີ້ອຍ ຮບັພາກເຣັງໂຍ 

 ຊາດທ ່  ເປັນຄນົໃນສງົສານ ບ່ໍຫ່ອນກາຍໜ ໄດີ້ 

 ນບັຈາກ  ວນັທິດເທົີ້າ  ຄງຸຮອດວນັເສົາ ເຈັດວນັນ ີ້ 

 ອນັວາ່ ແປດແລະເກົີ້າ  ເມອືໜີ້າແມນ່ບ່ໍມ   ເຈົີ້າເອ ຍ 
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 ໃຜຈກັ ກາຍເຈັດວນັໄດີ້  ທາງໃດໜ ຫລ ກ ເປັນເດ 

 ແມນ່ວາ່  ອນິຢູຟ່ີ້າ  ກຕໍາຍແລີ້ວດ ັງ່ດຽວ ພຣະເອ ຍ 

 ແມນ່ວາ່  ສບັພນັຍເູຈົີ້າ  ນ ຣະພານເມອືກອ່ນ ກດໍາຍຖີ້ອນ 

 ເຈົີ້າກ ໍ ຫລ ກບ່ໍເວັີ້ນ  ເຈັດວນັ ແທີ້ທຽ່ງຈງິ ພຣະເອ ຍ 
 

 ກຫໍາກ ວນັທິດແລີ້ວ  ຊ ໍີ້າພດັແມນ່ວນັຈນັ 

  ວນັອງັຄານ  ພດຸໂທເມອືໜີ້າ 

  ວນັພະຫດັແລີ້ວ  ສກຸເສົາສດຸຮອບ 

ກຫໍາກ ວຽນບ່ໍສິີ້ນ  ຕາມຫ ັີ້ນຢູເ່ລ ງ ຫ ັີ້ນແລີ້ວ 
 

 ໃຜບ່ໍ ຫອ່ນຈກັຈາໄປໜີ້າ ພໍພນັເຖງິໝື່ ນ ພຣະເອ ຍ 

 ຮ ດຫາກ  ຕ ັີ້ງແຕງ່ໄວີ້  ເຈັດວນັແທີ້ຢາ່ລືມ ຫ ັີ້ນຖີ້ອນ 

 ຄວນຮ ໍາ່  ຈາໍຈື່ໄວີ້  ບຮູານສອນສ ັ່ງ 

 ຢາ່ຫອ່ນ ກາຍຮ ດບີ້ານ  ປະຖມົເຖົີ້າຊ ົ່ວລາງ ພຣະເອ ຍ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະຍາຄດຶຄຽດພ ົີ້ນ ແລີ້ວເລ່ົາເລ ຍຫວົ 

 ຜິຈກັ ຕາມໂກທາ  ຂີ້າເສັຽຈງິແທີ້ 

ຜິວາ່ ຕຶກຕອງແທີ້  ກຄໍຊືຽງເວົີ້າວາ່ ຢູແ່ລີ້ວ 

ໂກທາຫາຍ ຍີ້ອນຄດຶໄດີ້  ຊຽງແກີ້ແມນ່ຄວາມ ແທີ້ແລີ້ວ  
 

  >> ບດັນ ີ້ ຈກັກາ່ວເຖງິຣາຊາທີ້າວ ເມອືງຕານ ນະຄອນຣາດ ພາຍພຸີ້ນ 

 ເຈົີ້າກຍໍງັ ຄດຶຄຽດເຂັີ້ມ  ຂມົໄວີ້ບ່ໍຍອມ ງາ່ຍແລີ້ວ 

 ເພື່ ອວາ່ ເສັຽຂອງຄີ້າ  ສນິພນັຄາວກອ່ນ ວນັນ ັີ້ນ 

 ຍງັຈກັ ປນຸແຕງ່ແກີ້  ທະວາຣ ທີ້າວຕອບມ ືວາ່ດາຍ 
 

 ຊາດທ ່  ເຊ ງຜຍານ ີ້       ເມອືງທະວາຣ ຊດິ ລ່ືນ ປານໃດນ ັີ້ນ 

 ເຂົາກ ໍ ບ່ໍໄດີ້ຮຽນແຕຟ່ີ້າ  ສເມ ດີ້າມດ ັງ່ເຮົາ ນ ີ້ແລີ້ວ 

 ຍງັຈກັ ໃຫີ້ເຂົາໄປພະລນັຊ ໍີ້າ ເມອືງທະວາຣ ດກູອ່ນ 

 ກຈູກັ ຂີ້າຂາດໃຫີ້  ຂນືຊ ໍີ້າສ ົ່ງມ ືກອ່ນແລີ້ວ 
 

 ຊາດທ ່  ຄນົກນິເຂົີ້າ  ສເມ ກນັບ່ໍມ  ຢ່ອນ ໃຜແລີ້ວ 

 ເອົາໃຫີ້ ຕກົສະເພ ີ້  ທນູນີ້ອມສ່ວຍສິນ ແທີ້ດາຍ 
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 ຄີ້ອມວາ່ ເຈົີ້າກາ່ວແລີ້ວ  ທນັໝູມ່ະຫາສງົ 

 ເຊ ນລງົ ໂຮມສນາມຫລວງ ຊູຕ່ນົພຽງພີ້ອມ 

 ຄີ້ອມວາ່ ຈບຸຮບູແລີ້ວ  ມາໂຮມໝດົໝູ ່

 ແຕນ່ ັີ້ນ  ພຣະບາດເຈົີ້າ  ຖາມຜີ້ຽນຊູຕ່ນົ 
 

 ໃຜຜູີ້  ຍງັຮ ໍາ່ຮູີ້   ອກັຂຣາແຫ່ງວໄິນ ນ ັ ີ້ນເດ 

 ກບັທງັ ປາຣະຊກຶກນັ  ໝູ່ຄມັພ ທງັຫີ້າ 

ກບັທງັ ສມົມະນາພີ້ອມ  ປາລ ແປອອກ 

ກບັທງັ ຈລຸະວກັອະພິທມັໝູ່ນ ັ ີ້ນ ແປໃຊີ້ຊູ່ອນັ ແດລື່   
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ມະຫາສງົເຈົີ້າ  ທງັຫລາຍຂານຕອບ 

  ຮບັພາກຕີ້ານ  ພຣະເມອືງເຈົີ້າຊູອ່ງົ 

 ຊາດທ ່  ເຊ ງໜງັສນື ີ້  ຄບູາຫາກສອນສ ັ່ງ ມາດາຍ 

 ອນັແຕ ່ ຂອງໝູນ່ ີ້  ກພໍໍຫລິີ້ນຕ່ໍຄນົ ພຣະເອ ຍ 
 

   ຢຽວວາ່ ເພື່ ອນຫາກຮຽນໃນຫີ້ອງ ເມອືງສວນັລງົໂຈດ ບ່ໍຮູີ້ 

 ເຮົາຈຶ່ງ ຊໄິປນາໍບ່ໍໄດີ້  ຄາຄີ້າງເບ່ິງດາຍ ດອກແລີ້ວ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຣາຊາເຈົີ້າ  ພຣະຍາຫລວງຊມົຊື່ ນ 

 ຄອບທ ່  ສມົມະນະເຈົີ້າ  ຮຽນຮູີ້ຊູເ່ຊ ງ ຫ ັີ້ນແລີ້ວ 
   

 

 ຕ ັ ີ້ງວາ່ ຈບົເພດພີ້ຽງ  ລ ໍີ້າຍ່ິງແສນທະນດັ ມາກແລີ້ວ 

 ອນັວາ່ ສງັຄະເມອືງຕານ   ກບ່ໍໍລອນຊກິວົຢີ້ານ 

 ຕ ັ ີ້ງບ່ໍ  ເສັຽແຮງລີ້ຽງ  ໂພຊະນາເຊົີ້າຄ ໍາ່ ຈງິນໍ 

 ຢຽວວາ່ ຮູີ້ແຕ່ໄປອ່ານຫລິີ້ນ ໂຄງຟີ້າມາ່ຍສາວ ນ ັ ີ້ນດາຍ 
 

 ບດັນ ີ້ ເຮົາຈກັປງົອາດໃຫີ້ ສງັຄະຣາດທງັປວງ 

 ເຈົີ້າຈ ົງ່  ພາກນັໄປດໜູງັສ ື ໂຈດໃນເມອືງພຸີ້ນ 

 ຊື່ ວາ່  ທະວາຣ ທີ້າວ  ສເວ ຍເມອືງເປັນໃຫຍ ່ຈງິແລີ້ວ 

 ຈ ົງ່ພາກນັ ໄປໂຈດສງັຄະເຈົີ້າ ເມອືງນ ັີ້ນຕ່ໍກນັ ແທີ້ເນ  
 

 ຄນັວາ່ ເຮົາຫາກມ ໄຊແພີ້  ສິເອົາເມອືງມາສ່ວຍ ຈງິເຖ ີ້ນ 

 ໃຫີ້ໄປ ພນັຕ່ໍດີ້າມ  ກນັພຸີ້ນຢ່າຫນົ ເຈົີ້າເອ ຍ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ຈບຸ (ລກ) = ຄບົ, ໝດົ / ອກັຂຣາ ອກັຂຣະ (ປລ, ສສ ອກັສຣ) = ຕວົໜງັສ,ື ຄາໍ, ສຽງ  
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ຄນັວາ່ ເພິ່ ນຫາກມ ໄຊແພີ້ ສນິສີ້ອຍຢາ່ນານ 

ອນັວາ່  ຂອງຄາມມ   ຊູອ່ນັພໍໃຫີ້ 

ເຮົາຈກັ ປນຸດາໃຫີ້  ຄນົໄປພໍໝື່ ນ 

 ສະເພົາຫີ້າຮີ້ອຍ  ໄປພີ້ອມຊູລ່າໍ 
 

 ອນັວາ່ ເງນິຄາໍແກີ້ວ  ຂອງຄາມຂນົໃສ ່

ໃຫີ້ມນັ ເຕັມຊູເ່ຫລັີ້ມ  ສະເພົາແລີ້ວຈຶ່ງໄປ ພຣະເອ ຍ 

 ຄນັວາ່ ບ່ໍເປັນການແພີ້  ຍໍໃສມ່ວນມອບ ຈງິເຖ ີ້ນ 

 ໃຫີ້ມນັ ໝດົຊູເ່ຫລັີ້ມ  ສະເພົາແລີ້ວຈຶ່ງມາ ພຣະເອ ຍ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຣາຊາເຈົີ້າ  ທງັປວງສງັຄະຣາດ 

 ເລ ຍເລ່ົາ ຂານຕອບຖີ້ອຍ  ພຣະຍາເຈົີ້າວາ່ໂດຍ ດອກແລີ້ວ 

 ເຮົາຈກັ ໄປເມອືງພຸີ້ນ  ທະວາຣ ຖາມໂຈດ ດແູລີ້ວ 

 ຕາມດ ັງ່ ຄວາມມະຫາຣາດເຈົີ້າ ປງົໃຫີ້ຊູອ່ນັ ນ ັີ້ນແລີ້ວ  
 

 ຊາດທ ່  ຄອງພຣະສງົນ ີ້  ຮຽນມາສເມ ພາກ ກນັແລີ້ວ 

 ໃຜບ່ໍໄດີ້ ຮຽນຈາກທີ້ອງ  ມາເວົີ້າດ ັງ່ພດຸໂທ ນ ັ ີ້ນດາຍ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເລ ຍເລ່ົາຂບິປງັມ ີ້ຽນ ຄາໍສຂຸແຸລີ້ວເລ ກ 

 ໃຜກ ໍ ເມອືສູຫ່ີ້ອງ       ເຮອືນຢີ້າວແຫງ່ຕນົ ນ ັີ້ນແລີ້ວ  
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຣາຊາເຈົີ້າ  ປງົຄາໍໂອວາດ 

 ສຮູ ບ ຕກົແຕງ່ຫີ້າງ  ສະເພົາຖີ້ອນທຽ່ວເປືອງ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ສນົສນົຂີ້າ  ດາກນັທກຸສິ່ ງ 

  ສະເພົາຫີ້າຮີ້ອຍ  ປນຸຫີ້າງແຕງ່ແປງ   
 

  ສບັພະສິ່ ງພີ້ອມ  ທກຸເຍື່ ອງບນັນາການ 

  ທງັເງນິຄາໍ  ເທບແພລາໍກວີ້າງ 

 ອນັວາ່ ຂອງຄາມລ ົີ້ນ  ໃນເຍັຽຂນົອອກ 

 ເຂົາກ ໍ ຂນົຄຽນເຂົີ້າ  ເຕັມແໜີ້ນຊູລ່າໍ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ສມົມະນະເຈົີ້າ  ອອກຈາກອາຮາມ 

 ເລ ຍເລ່ົາ  ໄປເຖງິສະເພົາ  ຄອ່ຍເນົາໃນຫີ້ອງ 
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 ຜ່ໍດ ູ ຂດັຕະຣກືຟີ້າ  ສນູເມກເມໂຄ ພຸີ້ນເຢ  

 ຫລິງເຫັນ ດາວອງັຄານໂຄຈອນ ຮອດຮຽງດາວດ ັ ີ້ງ 

 ດາວເສົາ ເຂົີ້າໄປຝັ ີ້ນ  ເຖງິກນັສະຖດິຢູ່ 

 ດາວພດຸ  ເລ ຍດວ່ນເຂົີ້າ  ຮຽງຊີ້ອນແຈມ່ພະຈນັ 
 

 ອນັວາ່ ອາທິດຍີ້າຍ  ສະເດັດໄປກວມເມກ 

 ດາວພະຫດັ ໄປພ ໍາ່ພີ້ອມ  ຕ ນເຈົີ້າບ່ໍວາງ 

ອນັວາ່ ສກຸເສົາຍີ້າຍ  ໄປສູ່ຣາສ  

ຝງູໝູ່ ດາວອາສາຜນັ  ເຜ່ັນນາໍຖວາຍແກີ້ວ 

ອນັວາ່ ກນຸຊະໂຣຍີ້າຍ  ຍໍຫວົຫາງແລ່ນ 

 ດາວຄາບແກີ້ວ  ເນົາເງືີ້ອມເປ່ັງແສງ  
 

 ຝງູໝູ່ ດາວໄກນ່ີ້ອຍ  ແຝງພ່າງໂຮມຮຽງ 

  ດາວຄາງລອຍ  ຕ່ໍກນັຄຽງໃກີ້ 

  ດາວສະເພົາເຫລືີ້ອມ ຣງັສ ໃສສ່ອງ 

  ດາວດອກໄມີ້  ລຽນຕ ົີ້ນກອ່ງງາມ 
 

  ດາວພິດານກ ັ ີ້ງ  ພາຍບນົດອູາດ 

 ຊີ້າງອີ້າຍ ເນົາຢູ່ຫີ້ອງ  ວນັນ ັ ີ້ນກຍ່ໍອມຂວາງ ເຈົີ້າເອ ຍ 
 

 ໝໍຈຶ່ງ ແຕງ່ເຄື່ ອງພີ້ອມ  ມວນມອບພະລ ກມັ 

 ເຮົາຈກັ ເອົາບຊູາຍໍຍງັເຂົາ ຈາກເຮົາປາງນ ັີ້ນ 

 ກຫໍາກ ລືຊາແທີ້   ປາງປະຖມົເຖົີ້າເກົ່ າ 

 ຕ ັີ້ງວາ່ ຈບົເພດພີ້ຽງ  ມນົແກີ້ວສາດຕະສິນ ເຈົີ້າເອ ຍ 
 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ເລ່ືອນເລ່ືອນຍີ້າຍ  ສະເພົາເບ ກຕາມລມົ ພຸີ້ນເຢ  

ດ ແຕ ່ ແຊວແຊວສຽງ  ໂຫໂ່ຮຄນົຮີ້ອງ 

ເນອືງນນັເທົີ້າ  ປດັຖະພ  ໄຫວຫວ ັນ່ 

ສຽງລ ັ່ນຄີ້ອງ  ລງັຄງັກີ້ອງໂຍງ່ດງັ  
 

 ກບັທງັ ສຽງສງັພີ້ອມ  ສວນໄລພິນພາດ 

 ອນັວາ່ ສງັຄະເຈົີ້າ  ໄປພີ້ອມພ ໍາ່ມວນ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ກນຸຊະໂຣ ກນຸຊອນ (ປລ ກນຸຊຣ) = ຊີ້າງ, ດາວຊີ້າງ / ພິດານ (ລກ) = ເພດານ / 

 ສາດຕະ (ສສ ສາສຕຣ) = ແບບຮຽນ / ປດັຖະພ  (ປລ ປຖວ , ສສ ປຖັຖວ ) = ແຜນ່ດນິ 
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 ອນັວາ່ ຄນົສລາດຮູີ້  ຄະນງິອາ່ນແປທມັ 

 ກບັທງັ ອດັສມັໂມ  ໝູວ່ໄິນພີ້ອມ 

 ເລ່ືອນເລ່ືອນ ມວນສະເພົາເປືີ້ອງ ຕາມແຮງລມົເບ ກ  

 ລມົຍວກ ໂຍງຟາດນ ໍີ້າ  ຟອງຟົີ້ງທ ົ່ວຊນົ   
 

 ຫລິງເຫັນ ສວຍລວຍໄມ ີ້  ລຽນລາໍລຽບລ ໍາ່ 

 ແນມໄກ ຕ ົີ້ນກາ່ຍຕ ົີ້ນ  ສງູລ ໍີ້າຊູລ່າໍ 
 

 ຜ່ໍດ ູ ອະນນັອະເນກໄມ ີ້  ແສນສ ໍາ່ສາຂາ ພຸີ້ນເຢ  

  ໃນດງົຫລວງ  ລຽບນາໍແຄມນ ໍີ້າ 

 ບ່ໍອາດ ສງັຂຍາໄດີ້  ດຕູະການຫລາຍຢາ່ງ 

 ມ ໝູ ່ ປາດ ດບີ້ອນ  ຕາມນ ໍີ້າຍິ່ ງສະອອນ 
   

ຜ່ໍດ ູ ບບຸຜາເຜິີ້ງ  ບານງາມຈມູຈໍ່  

ຕ ັີ້ງຫາກ ເດັຽຣະດາດລ ົີ້ນ  ຍອຍພົີ້ວເຮື່ອເຮອືງ 

ຝງູໝູ ່ ພມູະຣນິແສີ້ວ  ເຊ ຍຊມົດມົກິ່ນ 

ດ ແຕ ່ ຫອມດອກໄມ ີ້  ຍາມເຊົາເມ ື່ອເຢັນ   

 ຜ່ໍດ ູ ທກຸສ ໍາ່ໄມ ີ້  ຊີ້ອງຊ່ໍແຄມຊນົ ພຸີ້ນເຢ  

ດອນລຽນດອນ  ລ ັ່ນພພູະນງັຂ ັີ້ນ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຝງູໝູບ່າ່ວສ ໍາ່ນ ີ້ອຍ ຊາວເທດປດັຕານ  

 ເຂົາຕກົ ໜ ໄກເມອືງ  ຫາກຮ ໍາ່ໄຮຫາຊູີ້ 
 

 ໂອນໍ ຄດຶເມ ື່ອຫອມກິ່ນແກີ້ວ ຊມົເສບຍາມຄຽງ ນ ັີ້ນເດ 

 ເຫ ນຫາ່ງ ຮຽມໄກອວນ  ອາ່ວຄະນງິເຖງິເຈົີ້າ 

 ອນັວາ່ ແພງແສນສີ້ອຍ       ສດຸຊາດາດວງຍອດ ຮຽມເອ ຍ 

 ຕິແຕ ່ ກ ົີ້ນເຈົີ້າແຫງ ີ້ນ  ແຍງໜີ້າເບ່ິງໂຕ ພ ່ ນາ  
  

ໂອນໍ ມາອ ່ ດສູນັສະນ  ນີ້ອຍ ຜ ວງາມສເມ  ແທງ່ ທອງນ ັີ້ນ 

ຕິແຕ ່ ພວງໝາກເວ ່ ໂຕີ້ນ ຢາກພາຍຊີ້າແລນ່ນາໍ ພ ່ ເດ 
 

ໂອນໍ ມາອ ່ ດແູວວວນັນີ້ອງ ຜ ວງາມເນືີ້ອຊຸມ່ ຮຽມເອ ຍ 

ຕິແຕ ່ ຕ ນຫາກເປັນແຢງ່ແຢີ້ ຄຊືເິດົີ້າກະເດ່ັງໄປ ພ ່ ນາ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ສງັຂຍາ (ປລ, ສສ ສງັຂຍາ) = ນບັ / ພມູະຣນິ (ປລ ພະມະຣະ) = ແມງພູ ່ແມເ່ຜິີ້ງ 
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 ໂອນໍ ມາອ ່ ດ ູພິມວໄິລຫລີ້າ ສາຍສມອນຊູີ້ພ ່  ຮຽມເອ ຍ 

 ຕິແຕ ່ ສບົມາເປັນແວງ່ຮີ້າຍ ຫຫູວິີ້ນໜວກເສັຽ ພ ່ ເດ 

ໂອນໍ ມາອ ່ ດ ູທິດາຈນັນີ້ອຍ ສາຍໃຈຊູີ້ພ ່  ຮຽມເອ ຍ 

ຕິແຕ ່ ດງັວກືເຈົີ້າ  ສະດວງດ ັີ້ນບຸນ່ກນິ ພ ່ ເດ 
 

 ໂອນໍ ມາອ ່ ດ ູບວົສວນັນີ້ອຍ ສາຍສມອນຊູີ້ມ ິ່ງ ກເູດ 

 ຕິແຕ ່ ແຂນເຈົີ້າງງົເງາະຮີ້າຍ ທງັກ ົີ້ນແກວງ່ໄກວ ແລນໍ 
 

 ໂອນໍ ຂໍໃຫີ້ລມົພດັຍູີ້  ສະເພົາເບ ກຄນືເມອື ທຽ່ວເຖ ີ້ນ 

 ຄອບວາ່ ພ ່ ຄະນງິດອມນາງແພງ ບ່ໍລາ່ລືມຍາມນີ້ອຍ 

 ນບັແຕ ່ ໄກເມອືງໄດີ້  ຫລາຍວນັທດັທຽ່ງ ຈງິແລີ້ວ 

 ທ່ໍວາ່ ຍງັຊໄິດີ້ສ ່ ມ ືີ້  ເມອືໜີ້າຈຶ່ງຊເິຖງິ ນ ີ້ເດ 
 

 

 ອນັວາ່ ເມອືງທະວາຣ ພຸີ້ນ  ຢູກ່ ໍ ີ້າແຫງ່ຫນົໃດ ບ່ໍຮູີ້ 

ເປັນດ ັງ່ ເຮົາກາໍຕາ  ມດືມນົໃນມຸ ີ້ງ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຝງູໝູເ່ຄ ຍທຽວຄີ້າ ຖແລງຈາແຈ ີ້ງບອກ 

ຜິວາ່ ລມົຫາກແຮງທັ່ງແທີ້ ວນັໜີ້າຫາກຊເິຖງິ ດອກແລີ້ວ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ  ສະເພົາຜາຍເຂົີ້າ  ແດນທະວາຣ ເຮວຮ ບ 

 ແນມເຫັນ ບີ້ານສບືບີ້ານ  ເປັນຖີ້ອງຖ ່ຖນັ ແທີ້ດາຍ 

 ຫລິງເຫັນ ສວຍລວຍພີ້າວ  ແກມຕານເດັຽຣະດາດ ພຸີ້ນເຢ  

 ອນັວາ່ ສະເພົາຫີ້າຮີ້ອຍ  ກເໍຊົາຢ ັີ້ງທາ່ເມອືງ 
 
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ສວາ່ສວາ່ພີ້ອມ  ສະເພົາຕາ່ງແດນໄກ 

 ຝງູຄນົ  ເອົາກນັມາ  ຜ່ໍຄອຍແຄມນ ໍີ້າ 

 ຊຸມໝູ ່ ສາວຮາມເອ ີ້ນ  ຈາດອມສວຍສຽດ 

 ອນັວາ່  ບ່າວຕ່າງບີ້ານ  ຄືງາມລ ົີ້ນເກິ່ງອິນ ແທີ້ນໍ 
 
 

 ຜິວາ່ ຍງັບ່ໍມ  ເມຽັຊີ້ອນ  ຢາກຂໍຊມົຈກັສນອ່ຍ ດເູດ 

 ຕາງໃຫີ້ ໄດີ້ສືບເຊືີ້ອ  ແນວເຈົີ້າຕ່າງເມອືງ ອຸ່ນເອ ຍ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ບາ່ວສ ໍາ່ນ ີ້ອຍ  ຊາວເທດປດັຕານ  

 ເຂົາກ ໍ ຈາສຽງຫວານ  ຕອບສາວປະສງົອີ້າງ  
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 ໂອນໍ  ຊາດທ ່ ເປັນສມົບດັເພ່ືອນນ ີ້  ທະລອນຈາຕ ັ ີ້ງແຕ່ປາກ ຈງິນໍ 

 ເຊ ນນີ້ອງ ມາເຂົີ້າຫີ້ອງ  ສະເພົາຄີ້າຮວ່ມຮຽງ ພ ່ ແມ 

 ອີ້າຍນ ີ້ ຕ ັ ີ້ງບ່ໍມ  ເມຽັຊີ້ອນ      ຈຶ່ງເດ ນທາງມາເຖງິອຸ່ນ ພາຍພ ່ 

 ທ່ໍວາ່ ຢ່າໄດີ້ມອງທ ່ ຮີ້າຍ ຕານ ກ ໍ ີ້າຝ່າຍຮຽມ ແທີ້ເນ   
 

 ຜິວາ່ ນີ້ອງຫາກບໍຣສິດຸແທີ້ ຊຂໍິຊມົເທົີ້າຮຸງ່ ອວນເອ ຍ 

 ຄນັວາ່ ແດດຫາກບ່ໍມາສວາຍສ່ອງແຈີ້ງ  ຮຽມອີ້າຍກບ່ໍໍໜ  ພ ່ ແລີ້ວ 

 ອນັວາ່ ຄືນສາມຮີ້ອຍ  ຊຍິອມບືນຢີ້ານໂພດ  

 ອນັໃຫີ້ ເຖງິຖ ບແທີ້  ພນັພຸີ້ນກຈໍຶ່ງສມົ ອຸ່ນເອ ຍ   
 

 ທ່ໍວາ່ ຜວົຂວນັເຈົີ້າ  ກຍໍງັຄາທຽມຢູ່ ບ່ໍນໍ 

 ຢີ້ານວາ່ ເຈັບບາດຄີ້ອນ  ຜວົເຈົີ້າຊໄິລ່ຕ  ບ່ໍຮູີ້  
     
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ  ສວາ່ສວາ່ພີ້ອມ  ສາວເລ່ົາເລ ຍຫວົ 

 ສງັວາ່ ມາພາໂລ  ໂອດຄາໍສະຫາວແງ ີ້ນ 

 ຜິວາ່   ຍງັເປັນພືີ້ນ   ສເມ ຄວາມອີ້າຍວາ່ 

 ຂໍຈ ົງ່ ເມອືນາໍໝູຂ່ ີ້ອຍ  ດຖູີ້ອນຢາ່ນານ 

 ຢີ້ານແຕ່  ເປັນດ ັງ່ປາຢູ່ນ ໍ ີ້າ  ລະອາຍໜີ້າແມມ່ອງ ບ່ໍຮູີ້ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊາວສະເພົາຄີ້າ  ຕານ ຕກົແຕງ່ 

 ໃຫີ້ໝູ ່ ສງັຄະເຈົີ້າ  ຂືີ້ນສູອ່າຮາມຫລວງ 
 

 ບດັນ ີ້ ຣາຊາເຈົີ້າ  ຕານ ໃຊີ້ຮອດ ຈງິແລີ້ວ 

ເພື່ ອວາ່ ປະສງົຖາມຂາ່ວເຈົີ້າ  ສະຫາຍແກີ້ວທາ່ນພຣະຍາ ວາ່ດາຍ 
 

 ຂໍຈ ົງ່ ນາໍຄາໍຂຶີ້ນ  ເມອືຂາບທນູຖວາຍ ທຽ່ວເຖ ີ້ນ 

 ຄນັວາ່ ພຣະຫາກກນູາເຮົາ ຈ ົງ່ບອກມາພໍແຈ ີ້ງ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາຈຶ່ງນາໍຄາໍຂຶີ້ນ  ເມອືເຖງິທນູພຣະບາດ 

  ກ ົີ້ມຂາບໄຫວີ້  ປະນມົນ ີ້ວກາ່ວຈາ 
 

ບດັນ ີ້ ນາຍເມອືງກ ໍີ້າ  ຕານ ສະຫາຍຣາດ ພາຍພຸີ້ນ 

ຕກົແຕງ່ ໃຫີ້ສມົມະນະເຈົີ້າ  ມາພ ີ້ຮອດເຮົາ ພຣະເອ ຍ 
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 ວາ່ຈກັ ເລ່ົາພາກພືີ້ນ  ຄອງແຫງ່ພດຸທະຄນຸ ວາ່ດາຍ 

  ທງັວໄິນ   ຊູອ່ນັຕງົແຈ ີ້ງ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຣາຊາທີ້າວ  ທະວາຣ ຊມົຊື່ ນ 

 ກຈໍຶ່ງ  ປງົອາດໃຫີ້  ຂນຸທີ້າວແຕງ່ແປງ   
 

 ພໍເຖງິ ວນັລນຸເຊົີ້າ  ພໍງາຍແດດແກ ່

 ທາ່ນຈ ົງ່ ພາແຂກເຈົີ້າລຸມ່ຟີ້າ ມາເຝົີ້າແຫງ່ເຮົາ ທຽ່ວເຖ ີ້ນ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກລໍງົລາຫີ້ອງ  ຫໍຄາໍພວູະນາດ 

 ແລີ້ວເລ່ົາ ເມອືສູຢ່ີ້າວ  ເຮອືນຫີ້ອງແຫງ່ຕນົ 
 

 ຄນັວາ່ ເຖງິເມ ື່ອວນັລນຸແລີ້ວ ເຮວພະລນັໄປບອກ 

 ບດັນ ີ້ ຂນຸແຂກເຈົີ້າຢາ່ຊີ້າ ດາຫີ້າງແຕງ່ແປງ ທຽ່ວເຖ ີ້ນ 

 ອນັວາ່ ຈອມຫວົເຈົີ້າ  ກນູາມ  ມາກ 

ວາ່ໃຫີ້ ທນັແຂກເຈົີ້າລຸມ່ຟີ້າ ເມອືເຝົີ້າຢາ່ນານ ວາ່ດາຍ 

ກບັທງັ ສມົມະນາເຈົີ້າ  ເມອືມວນທກຸໝູ ່

ພຣະກ ໍໃຄຢ່າກຖາມຂາ່ວເບືີ້ອງ ສະຫາຍແກີ້ວເຫດການ ວາ່ດາຍ  
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ນາຍສະເພົາພີ້ອມ  ສມົມະນາທກຸໝູ ່

 ເລ ຍເລ່ົາ  ຕກົແຕງ່ຂອງຝາກພີ້ອມ ເມອືໄຫວີ້ແຫງ່ພຣະຍາ 
 

 ເຂົາກ ໍ ຍາບຍາບຍີ້າຍ  ເຂົີ້າສູເ່ມອືງຫລວງ 

 ດ ແຕ ່ ຂນຸເມອືງພາ  ແຂກເມອືງເມອືເຝົີ້າ 

 ເຂົາກ ໍ ເສ ນເສ ນຟີ້າວ  ໄປເຖງິຜາສາດ 

 ພາກນັ ລດຸລດຸຂຶີ້ນ   ໂຮງກວີ້າງນ ັງ່ປະນມົ   
 

 ແລີ້ວເລ່ົາ ຖວາຍບນັນາການພີ້ອມ ແຖມສມົພານພວູະນາດ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ພຣະບາດເຈົີ້າ  ຖແລງຖີ້ອຍກາ່ວຖາມ 

 ອນັວາ່ ສມົມະນາເຈົີ້າ  ເດ ນທາງມາຮອດ ດ ລື 

 ຍາມເມ ື່ອ ເຈົີ້າພ ່ ນ ີ້ອງຈາກບີ້ານ ສະຫາຍຂີ້ອຍຄອ່ຍຢູດ່  ແດລື່ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ສມົມະນາຕີ້ານ  ຮບັພາກຣາຊາ 

 ສະຫາຍຍງັຄອ່ຍ ຄງົຄວາມສກຸ ບ່ໍເຄອືງຄາໍຮີ້ອນ    
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 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຣາຊາເຈົີ້າ  ພຣະຍາຫລວງກອຍກາ່ວ 

ອນັວາ່  ພຣະສະຫາຍເຈົີ້າຢູແ່ຫງ່ພຸີ້ນ ປະສງົແທີ້ເຍື່ ອງໃດ ນ ັີ້ນເດ 
 

ກຈໍຶ່ງ ໃຫີ້ສມົມະນະເຈົີ້າ  ດ ັີ້ນດຸງ່ທາງໄກ ດ ັງ່ນ ີ້ 

ມາເຖງິ ເມອືງທະວາຣ   ຮອດເຮົາພາຍພ ີ້ 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ສມົມະນາເຈົີ້າ  ຈາຂານຮບັພາກ 

ສະຫາຍພຣະ ຍງັຢູສ່ີ້າງ  ທງົທມັແທີ້ຊູອ່ນັ ວາ່ດາຍ 
 

 ພຣະຈຶ່ງ ໃຫີ້ເຮົາເດ ນມາໄຫວີ້ ຣາຊະຄຣເູມອືງໃຫຍ ່ພາຍພ ີ້ 

 ວາ່ໃຫີ້ ຈາພາກຖີ້ອຍ  ໃນທມັເຈົີ້າຊູຄ່ອງ ຈງິແທີ້ 
 

ຄນັວາ່ ໃຜຜູີ້ຍງັກາ່ວຄີ້າງ  ໃນແຫງ່ຄອງທມັ ເມ ື່ອໃດ  

ຈກັໄດີ້ ເອົາເມອືງເປັນ  ສວ່ຍໄຮຈງິແທີ້ 

ຄີ້ອມວາ່ ສນົທະນາແລີ້ວ  ສມົມະນາລາເລ ກ 

ລງົຈາກຫີ້ອງ  ໂຮງກວີ້າງບ່ໍນານ   
 

 ກຈໍຶ່ງ ລດຸລດຸຍີ້າຍ  ເມອືສູສ່ະເພົາທອງ 

 ເລ ຍເລ່ົາ ເອົາກນັເນົາ  ນ ັງ່ນອນຄອງຖີ້າ 
  

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ພຣະບາດເຈົີ້າ  ຕນົເອກທະວາຣ  

ກຈໍຶ່ງ ມ ຄາໍທນັ   ໝູສ່ງົມາຕີ້ານ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກຄໍວາຄ ຟີ້າວ  ໄປທນັສມົມະນາດ 

ໄຫວີ້ຊູດ່ ີ້ານ  ຣາຊະຄຣເູຈົີ້າຊູອ່ນັ 
 

 ບດັນ ີ້ ເໜືອຫວົເຈົີ້າ  ຈອມເມອືງປງົອາດ 

 ວາ່ໃຫີ້ ສມົມະນາໄປພ ໍາ່ພີ້ອມ  ຊຸມນມຸທີ້ອນທ ່ ສນາມ ວາ່ດາຍ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ສມົມະນະເຈົີ້າ  ໂດຍຄາໍມະຫາຣາດ 

 ເລ ຍເລ່ົາ  ໄປບ່ໍຊີ້າ  ມວນພີ້ອມຊູຕ່ນົ 
 

 ສງົກ ໍ ລດຸລດຸເຂົີ້າ  ເຕັມຂວ່ງສນາມຫລວງ 

  ມາມວນໝດົ  ຊູຕ່ນົມວນພີ້ອມ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຣາຊາເຈົີ້າ  ຖາມດສູມົມະນາດ 

 ໃຜຜູີ້ ຍງັຈກັຂນັຕ່ໍຕ ັີ້ງ    ສມົມະນາເຈົີ້າຕາ່ງເມອືງ ໄດີ້ນ ັີ້ນ 
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ຄນັວາ່ ຕນົໃດຍງັສລາດຮູີ້ ໄຕເພດທງັສາມ 

  ໃນປາລ    ໝູວ່ໄິນພີ້ອມ 

 ກບັທງັ ອະພິທມັເຈົີ້າ  ອດັສມັໂມແປອອກ 

 ສບັທງັຫລາຍ ເລ່ົາບ່ໍຂີ້ອງ  ສເມ ນ ໍີ້າເປ່ັງຝາຍ ນ ັີ້ນຖີ້ອນ  
 

 ເຮົາຈກັ ປງົຄາໍໃຫີ້  ພໍພນັຕາຊ ັງ່ 

 ແລີ້ວຈກັ  ຈາໍໃຫີ້ໂຈດຕ່ໍຕ ັີ້ງ  ສມົມະນາເຈົີ້າຕາ່ງເມອືງ ວາ່ດາຍ 
 

 ບດັນ ີ້ ຍງັມ  ຣາຊາເຈົີ້າ  ຕານ ນະຄອນຣາດ ພາຍພຸີ້ນ 

ພຣະກ ໍໃຫີ້ສມົມະນະເຈົີ້າ  ມາພ ີ້ໂຈດກນັ ວາ່ດາຍ 

ຄນັວາ່ ໃຜຜູີ້ຍງັຄາຄີ້າງ  ອະອາຕວົນຶ່ງ ກດໍ  

ຈກັໄດີ້ ເອົານະຄະເຣດບີ້ານ ເມອືງກວີ້າງສວ່ຍໄຮ ວາ່ດາຍ 
 

 ອນັວາ່ ສມົມະນາເຈົີ້າ  ກ ໍີ້າຝາ່ຍຕານ  ທ ່ ພຸີ້ນ 

 ຕ ັີ້ງວາ່ ເງນິເຕັມຖງົ  ກຈໍຶ່ງເດ ນມາຄີ້າ 

 ອນັນຶ່ງ ເໝືອນດ ັງ່ນາຍພານເນືີ້ອ ສແວງຍິງສບັພະສ່ິງ ຈງິແລີ້ວ 

 ຕ ັ ີ້ງວາ່ ປືນຍດັໄວີ້  ເຕັມແຫລີ້ງກຈໍຶ່ງໄປ ເຈົີ້າເອ ຍ  
 

ອນັວາ່ ຄນົດ ເພ່ິນຈຶ່ງໃຊີ້  ຄນົໃບີ້ຈຶ່ງຕ່ໍແຍ ແທີ້ດາຍ 

ອນັວາ່ ຄວາມບຮູານ  ກາ່ວມາເຮົາຮູີ້ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ສມົມະນາເຈົີ້າ  ທະວາຣ ຢີ້ານສ ັ່ນ 

 ກຫໍາກ ບ່ໍມ  ຕນົໂອດອີ້າງ  ຂານເຈົີ້າໂຈດກນັ ສນອ່ຍນ ັີ້ນ 
  

ກບ່ໍໍ ມ ຜູີ້ຂນັຕ່ໍສູີ້  ສມົມະນາດຕານ  ໄດີ້ແລີ້ວ 

 ກທ່ໍໍ ໂອຍໂອຍຄາງ  ຊູອ່ງົໂຍມຢີ້ານ 

 ເຮົານ ີ້ ຕ ັີ້ງວາ່ຮຽນບ່ໍເຖງິຖອງສູີ້ ຄາໍແປດອມເພື່ ອນ 

 ຮູີ້ທ່ໍ ຮຽນສດູສີ້ອຍ  ຄຣເູຈົີ້າສ ັ່ງສອນ ເຈົີ້າເອ ຍ 
 

ຜິວາ່ ໄປໂຈດຕ ັີ້ງ  ຂນັຕ່ໍການພະນນັ ດ ັງ່ນ ັີ້ນ 

ເກງທ່ໍ ເສັຽເມອືງເຮົາ  ສວ່ຍສນິເຂົາແທີ້ 
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ເຮົາຫາກ ໂຍມໂຍມແລີ້ວ  ຂໍດອມມະຫາຣາດ ເສັຽຖີ້ອນ 

ເກງທ່ໍ ທາງເພື່ ອນແພີ້  ຊອິາຍໜີ້າເມ ື່ອລນຸ ເຈົີ້າເອ ຍ 
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຣາຊາເຈົີ້າ  ພອຍຄຽດຂນງັຊວງ 

 ເພື່ ອວາ່ ມວນສມົມະນາ  ອອ່ນຂາມກວົຢີ້ານ 

 ສຈູ ົງ່ ໄປນາໍນີ້ອງ  ກະນດິຖາເຮວຮ ບ 

 ມາຮວ່ມຕີ້ານ  ຄາໍທີ້າຝາ່ຍເຂົາ ທຽ່ວເຖ ີ້ນ 
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ເຂົາກໂໍດຍຄາໍເຈົີ້າ ຈອມເມອືງຮ ບແລນ່ 

 ເຖງິທ ່  ຊຽງໝີ້ຽງແລີ້ວ  ຖແລງຖີ້ອຍກາ່ວກອນ   
 

 ບດັນ ີ້ ເໜືອຫວົເຈົີ້າ  ຈອມເມອືງທນັຮ ບ ທາ່ນເອ ຍ 

 ໃຫີ້ໄປ ພີ້ອມຂີ້ານີ້ອຍ  ດຽວນ ີ້ຢາ່ນານ ວາ່ດາຍ 
  

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກໂໍດຍຄາໍເຈົີ້າ ພຣະຍາຫລວງຟີ້າວຟັ່ງ 

 ກເໍລ່ົາ ເມອືຮອດເທົີ້າ  ພຣະອງົອີ້າຍຂາບທນູ 

ບດັນ ີ້ ຣາຊາເຈົີ້າ  ທນັອວນເຮວຮ ບ 

ຈກັວາ່ ເປັນເຫດຮີ້ອນ  ການບີ້ານເຍື່ ອຶງໃດ ນ ັີ້ນເດ 
 

ຂີ້າກ ໍ ມາຮອດແລີ້ວ  ຜາຍໂຜດກນູາ ທຽ່ວເຖ ີ້ນ 

 ຍານານເປືອງ  ບອກມາພໍຮູີ້ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຣາຊາເຈົີ້າ  ຈອມເມອືງຖແລງຕ່ໍ ຊຽງນ ັີ້ນ 

ອນັວາ່ ສງັຄະເຈົີ້າ  ເຮົານ ີ້ອອ່ນໂຍມ ທາ່ນເອ ຍ 
 

 ຕ ັ ີ້ງວາ່ ເສັຽແຮງຍໍພາເຂົີ້າ  ໄປເຄນດາຍດອກ ຊຽງເອ ຍ 

 ເພ່ືອນບ່ໍ ຄຶດອາດຕູີ້ມ  ເມອືງບີ້ານຊ່ອຍເຮົາ ແທີ້ດາຍ 

ລອນທ່ໍ ແຖຫວົເຂົີ້າ  ເປັນສງົດາຍດອກ 

ກບ່ໍໍ ຄຶດຮ ໍາ່ຮູີ້   ຮຽນໄວີ້ໃສ່ຕວົ ນ ັ ີ້ນເດ 
 

 ເຫັນວາ່ ເປັນສງົແລີ້ວ  ຊນິອນກນິດາຍດອກ 

 ທມັບ່ໍມ   ຄີ້າງທີ້ອງ  ທະລອນເອີ້ໂອດເຊ ງ ແທີ້ນໍ 

ກບ່ໍໍ ມ ປະສງົດອມແທີ້  ໃນທມັລາໍມະສດູ ອ ່ ສງັນ ັ ີ້ນ 

ກທ່ໍໍ ຮູີ້ແຕ່ຫລິີ້ນ  ໂຄງຟີ້າອ່ານສານ ນ ັ ີ້ນເດ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ຂນງັ ຂລງັ = ອກຸອ ັ່ງ, ແຄີ້ນ, ແໜີ້ນໃນໃຈ 
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 ຍງັເລ່ົາ ໂລພາລ ົີ້ນ  ວດັຖທຸານທກຸສ່ິງ ນ ັ ີ້ນແລີ້ວ 

 ເຫັນແກ ່ອາມດິຂອງລ່ືນລ ົີ້ນ ຊມົຈືີ້ນຢູ່ເລິງ ແທີ້ນໍ 

 ຕ ັ ີ້ງວາ່ ເສັຽແຮງຫດົສງົໃຫີ້ ເປັນຄຣດູາຍດອກ 

 ບາດວາ່ ເຫດໃຫຍ່ມາຮອດບີ້ານ ຄາໍຮູີ້ບ່ໍມ   ທ່ານເອ ຍ 
 

 ບດັນ ີ້ ເຮົາຈກັຫາໃຜໄດີ້  ມາແປໂຈດເພື່ ອນ ນ ັີ້ນເດ 

 ບ່ໍຊາ່ງວາ່ ຈກັໃຫີ້ເສັຽຍດົບີ້ານ ເມອືງກວີ້າງແຫງ່ເຮົາ ນ ັີ້ນເດ 
  

 ແຕນ່ ັີ້ນ ກະນດິຖານີ້ອງ  ຖແລງຄາໍກອຍກາ່ວ 

 ໃຜກ ໍ ບ່ໍຫານຂນັຕ່ໍຕີ້ອງ  ຖແລງຖີ້ອຍຊໂິຈດເຂົາ ແທີ້ລື 
 

 ຄນັວາ່ ຫາກບ່ໍມ  ໃຜແທີ້  ໂຍມເຂົາໝດົຊູບ່ອ່ນ ເສັຽນ ັີ້ນ 

 ຂີ້ອຍກ ໍ ຍງັຈກັໄປບວດຄ ໍີ້າ ຄາໍແກີ້ໂຈດເຂົາ ກອ່ນແລີ້ວ 
 

 ເຮົາກ ໍ ບ່ໍໃຊຮ່ຽນຢູທ່ີ້ອງ  ຕນົແມມ່ານດາ ມາດາຍ 

 ເຮົາກ ໍ ຮຽນຄາໍຄດຶ  ດ ັງ່ດຽວກນັແທີ້ 

 ຊາດທ ່   ເກ ດມາໃນກງົພືີ້ນ  ທໍຣະນ ເໜືອແຜ່ນ ດນິນ ີ້ 

 ໃຜບ່ໍ ມ ສລາດຮູີ້  ປນັຍາລ ໍີ້າລ່ືນກນັ ດອກນາ  
 

 ຊາດທ ່  ຄນົຊາຍນ ີ້  ບ່ໍຫວງັຍອມໂດຍງາ່ຍ ເປັນແລີ້ວ 

 ຢຽວວາ່ ອນິຢູຟ່ີ້າ   ລງົອີ້ວນຊອ່ຍເຂົາ ບ່ໍຮູີ້ 

 ຈຶ່ງຈກັ ເສັຽໄຊຫລຸີ້ຍ  ຊຽງເຮົາຊຢິດຸຢອ່ນ ເສັຽແລີ້ວ 

 ຫລືວາ່  ສບັພນັຍລູງົເກ ດກ ໍີ້າ ເມອືງບີ້ານແຫງ່ເຮົາ ບ່ໍຮູີ້ 
 

 ຊາດທ ່   ທມັພຣະເຈົີ້ານ ີ້  ມ ແປດໝ່ືນສ ່ພນັຂນັ ແທີ້ແລີ້ວ 

 ໃຜອາດ ອມົເອົາໝດົ  ຊູ່ຄວາມມາເວົີ້າ 

 ໃຜຫ່ອນ  ອມົເອົາເຂົີ້າ  ໃນໃຈໝດົຊູ່ບ່ອນ ພຣະເອ ຍ 

 ຢຽວວາ່ ເຂົາຫາກນ ຣະມດິດ ັງ່ພຣະເຈົີ້າ ປນັຍາແກີ້ວສ່ອງເຫັນ ບ່ໍຮູີ້ 
 

 ຊາດທ ່  ເປັນຄນົແທີ້  ສເມ ກນັບ່ໍຢີ້ານຢ່ອນ ໃຜແລີ້ວ 

 ແມນ່ວາ່ ເຂົາຈກັງ ີ້າງແຜນ່ຟີ້າ ທໍຣະນ ຂຶີ້ນກບ່ໍໍກວົ ພຣະເອ ຍ 
 

 ເຊ ນພຣະ ສງດັຢູຖ່ ີ້ອນ  ຢາ່ໄດີ້ອາ່ວຄະນງິສງັ ເຈົີ້າເອ ຍ 

 ຂີ້າຫາກ ຈກັຂນັອາສາຕາງ  ບ່ໍໃຫີ້ເຄອືງຈອມເຈົີ້າ 
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 ແຕນ່ ັີ້ນ ຣາຊາເຈົີ້າ  ພຣະຍາຫລວງຊມົຊື່ ນ 

 ເພາະເພື່ ອ ນີ້ອງແກນ່ແກີ້ວ ອາສາຄ ໍີ້າຊູອ່ນັ ຫ ັີ້ນແລີ້ວ 
 

 ພຣະຈຶ່ງ ປງົຄວາມໃຫີ້  ເສນາໝດົທກຸໝູ ່

 ບດັນ ີ້ ສຈູ ົງ່ຕກົແຕງ່ຫີ້າງ ດາພີ້ອມຊູອ່ນັ ທຽ່ວເຖ ີ້ນ 

 ເຮົາຈກັ ໃຫີ້ກະນດິຖານີ້ອງ ແຖຫວົອອກບວດ ຈງິແລີ້ວ 

 ພໍເພື່ ອ ໄປຕ່ໍສູີ້   ຣາຊະຄຣເູຈົີ້າຕາ່ງເມອືງ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

   >> ແຕນ່ ັີ້ນ ເສນາທີ້າວ  ໂດຍພຣະຍາເຮວຮ ບ 

 ເລ ຍເລ່ົາ  ຕກົແຕງ່ຫີ້າງ  ດາພີ້ອມຊູອ່ນັ 

 ເຂົາຈຶ່ງ ເອົາຊຽງໝີ້ຽງ  ແຖຫວົໄປບວດ 

 ອນັວາ່ ສງັຄະເຈົີ້າ  ມາພີ້ອມຊູຕ່ນົ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

 ຄນັວາ່  ເປັນເນນແລີ້ວ  ເລ ຍເອົາໄປບວດ 

 ເລ່ືອນໃຫີ້ ເປັນພຣະຊ ໍ ີ້າ  ວນັໜີ້າພາບດຽວ 

 ແລີ້ວເລ່ົາ ຫດົສງົໃຫີ້  ສອງທ ເປັນລາບ 

 ຍງັຈກັ  ອບຸພິເສກໃຫີ້  ເປັນຄຣຄູ ໍ ີ້າສາສນາ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

 ເຂົາກ ໍ ແປງລິນແກີ້ວ  ຮາງຄາໍດອູາດ 

 ກບັທງັ ມກຸມາດກ ັີ້ງ  ພິດານເຫລືີ້ອມແສວ່ສນົ 

 ອນັວາ່ ຫໍສງົນ ໍີ້າ   ລິນຄາໍຫລງັໃຫຍ ່

 ເຂົາກ ໍ ແປງຜາສາດແກີ້ວ ເຫລືອງເຫລືີ້ອມຮຸງ່ເຮອືງ 
 

 ຕ ັີ້ງຫາກ ມາບມາບເຫລືີ້ອມ  ຄດື ັງ່ວມິານຄາໍ 

  ສວນັພຽງງາມ  ຂວ່ງດາວດກູວີ້າງ 

 ແລີ້ວເລ່ົາ ແຊມຜລາກີ້ວຍ  ລຽນຖນັອີ້ອຍຄູ ່

 ທງຸໄຊ  ປ ວໂບກເປືີ້ອງ  ຕາມໄຕີ້ປະທ ບລຽນ 
 

 ອນັວາ່ ຫນົທາງກວີ້າງ  ດງູາມພຽງຮາບ 

  ຊາຍແຮພ່ີ້ອມ   ໂຮມໄວີ້ຊູພ່າຍ 
 

ແລີ້ວເລ່ົາ ປກູກີ້ວຍອີ້ອຍ  ທງັຊ່ໍທງຸຢາຍ 

ຕ ັີ້ງຫາກ ເປັນແຖວຖນັ  ຊູພ່າຍງາມສລີ້າຍ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ບວດມືີ້ດຽວເປັນຈວົ ກາຍເປັນພຣະ ຫດົໃຫີ້ເປັນພຣະຄຣເູລ ຍ, ວຈິານພຣະຍາເຮັດນອກຄອງກໄໍດີ້ 
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ອນັວາ່ ພ ດານກ ັີ້ງ  ພາຍບນົດອູາດ 

ທຽນທບູ ລຽນປະທ ບໄຕີ້  ສອງຂີ້າງເຮື່ອງເຮອືງ 
  

ເຂົາເລ່ົາ ເອົາຕຽງຟີ້າວ  ຫາມແຫກ່ະນດິຖາ 

 ແຊວແຊວໄປ  ສູຫໍ່ສງົນ ໍີ້າ 

 ພາຍບນົກ ັີ້ງ  ສບັພະທນົດວງອາດ 

ເສດຕະສດັ ຮ ົ່ມກ ັີ້ງ  ຄນັຈ ີ້ອງຊູພ່າຍ    
 

 ອນັວາ່ ແສງສໄວເຫລືີ້ອມ  ວມິານຄາໍໄກວແກວງ່ 

  ສຽງລ ັ່ນຄີ້ອງ  ກອງພີ້ອມສນ ັນ່ເນອືງ 

  ແຖເຫ ນກີ້ອງ  ສວນໄລແກມປ ່  

ພິນພາດພີ້ອມ  ແຄນໃຄີ້ຂຸຍ່ຊໍ   
 

  ອໍຣະແອພີ້ອມ  ຣະບາໍເພງຂານຂຽ່ວ 

  ສຽງປ ່ ຫລ ົີ້ງ  ຍນິແມ ີ້ງມວ່ນໃຈ 
 

 ຜ່ໍດ ູ ຄນົມາກລ ົີ້ນ  ແຫນແຫນ່າໍຫລງັ ພຸີ້ນເຢ  

 ສນົສນົ ຖຄືນັທ    ໝູໂ່ອຂນັນ ໍີ້າ 

 ລາງພອ່ງ ຖດືອກໄມ ີ້  ທຽນທບູສອນລອນ 

  ລາງຄນົໂຮ  ໂຫນ່າໍເຟືອນຟືີ້ນ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຸມສາວຢີ້ຽມ  ຫລິງແນມນາໍບາ່ວ 

 ມວນໝູ ່ສາວສ ໍາ່ຊູ ີ້  ຫ ວໄຫີ້ຫອດນາໍ 
  

 ໂອນໍ ບດັນ ີ້ພຣະພ ່ ຕ ົີ້ນ  ເຮົາບວດເປັນສງົ ແລນໍ 

 ແມນ່ວາ່ ເຮົາຈກັໄປຊມົໃຜ  ກບ່ໍໍປນຸປານເຈົີ້າ 

ອນັແຕ ່ ເຊ ງຊາຍນ ີ້  ໃຜຈກັປນຸປານປຽບ ໄດີ້ນ ັີ້ນ 

ສດຸແຕ ່ ພຣະພ ່ ເຈົີ້າ  ຕນົລ ໍີ້າໂລກລື ແທີ້ແລີ້ວ 
  

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ເຮົາຈກັຄອຍຢູຖ່ ີ້າ ກມໍໃິຊອ່າການ ເຈົີ້າເອ ຍ 

ຄນັຈກັ  ຫາໃໝມ່າທຽມສອງ ຢີ້ານບ່ໍປນຸປານເຈົີ້າ 

ຫລືວາ່ ເຮົາຈກັແຖຫວົເຂົີ້າ ເປັນນາງຂາວດອມທາ່ນ 

ຢີ້ານທ່ໍ ທາໍບ່ໍຊອບໄທີ້  ພຣະເມອືງເຈົີ້າຊຜິກູຕ  ບ່ໍຮູີ້ 
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  ຄີ້ອມວາ່ແລີ້ວ  ແລີ້ວຢູຊ່ະເຈົາຈດິ 

 ເພື່ ອວາ່ ຮມົມະນາຄດຶ  ຮອດເຖງິຊຽງໝີ້ຽງ 

 ຍນິສຽງ ແຊວແຊວກີ້ອງ  ມວນຊນົແຫນແຫ ່ພຸີ້ນເຢ  

 ເຖງິທ ່  ເຊົາຈອດຢັີ້ງ  ອາຮາມກວີ້າງເຂດສງົ  
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຣາຊາເຈົີ້າ  ຈອມເມອືງສະເດັດຮອດ 

 ໄພພ່ນົ ແຫນແຫຫຸ່ີ້ມ  ລ ລີ້າຍອອກຕາມ 
 

 ເຖງິທ ່  ອາຮາມຫລວງກວີ້າງ ສະຖດິເຊົາເໜືອແທນ່ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ສງັຄະຣາດຕີ້ານ  ຊາພີ້ອມຄູຄ່ຣ ູ

ແລີ້ວເລ່ົາ ເອົາກນັພີ້ອມ  ມາໂຮມໝດົໝູ ່

 ລດຸລດຸເຂົີ້າ  ອາຮາມກວີ້າງຈອດເຊົາ 
 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ເສນາທີ້າວ  ທງັຫລາຍເລ ຍຮ ບ 

 ມາພ ໍາ່ພີ້ອມ  ໂຮມຫ ັີ້ນບອ່ນດຽວ 

   >> ແຕນ່ ັີ້ນ ທງັຫລາຍພີ້ອມ  ຊຸມກນັແປງຫລາບ 

ທງັເລ່ົາ ໃສຊ່ື່ ເຈົີ້າ   ຄຣແູກີ້ວແມນ່ນາມ 
 

ຊື່ ວາ່ ຄຣໄູຊຍະສິດຕະກະແກີ້ວ ຄາໍພ ລງັອງົອາດ ຈງິແລີ້ວ 

ໃຫີ້ເປັນ ແຂງເຂື່ອນກວີ້າງ  ທລຸ ໄທີ້ທ ່ ນະຄອນ ແທີ້ແລີ້ວ 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ເຂົາກລໍງົສງັຕີ້ອງ  ຈາໍຄງັຄບັໃຫຍ ່

ເລ ຍເລ່ົາ ແປງຫລາບແລີ້ວ ບໍຣະບວນພີ້ອມຊູອ່ນັ  
  

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກເໍລ່ືອນເລ່ືອນຍີ້າຍ ສິວກິາ ຊດັທ່ໍ 

 ກະນດິຖາ ແຈມ່ເຈົີ້າ  ເລ ຍຂຶີ້ນນ ັງ່ເທິງ 

  ຮ ົ່ມກ ົ່ງກ ັີ້ງ  ເລ ຍແຫແ່ຫນໄປ 

  ເຖງິຫໍສງົ  ຫລ ັ່ງລງົລິນແກີ້ວ 

 ອນັວາ່  ຕຣຸຍິານນົຕຣ ພີ້ອມ ສຽງນນັມວນມ ່ 

 ເຂົາກ ໍ ເສບແຈມ່ເຈົີ້າ  ສງົນ ໍີ້າຊູພ່າຍ  
 

 ຟງັຍນິ ຕືງຕືງກີ້ອງ    ສະບຫູລວງລະມອກໃຫຍ ່ພຸີ້ນເຢ  

 ເຂົາເລ່ົາ ຍງິຜາບໃຫີ້  ປະຈນົແພີ້ໝູມ່ານ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  ສງັຄະຣາດ = ປະມກຸຂອງພະສງົພາຍໃນປະເທດ / ສວິກິາ (ປລ  ສວິກິາ) = ຕລຽ່ງ, ຄານຫາມ 
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 ເຂົາກ ໍ ລງົໄປເປືີ້ອງ  ຄນັທ ຍໍຫລ ັ່ງ 

 ລາງພອ່ງ ໂອໃສນ່ ໍີ້າ  ຍໍຂຶີ້ນຖອກລງົ 
   

ຜ່ໍດ ູ ຝນົຫາ່ແກີ້ວ  ລງົໂຜດຜາຍຜາຍ ພຸີ້ນເຢ  

 ໃນຫ ັີ້ນ ເງນິຄາໍມ    ຫວາ່ນໂຍນຕາມພືີ້ນ 

 ພອ່ງກ ໍ ສນົສນົເຕັີ້ນ  ປບົໄປຊ ງຍາດ 

ເຂົີ້າຕອກ ທງັດອກໄມ ີ້  ຜາຍຂຶີ້ນຫວາ່ນລງົ 
 

 ມວນໝູ ່ ຜູີ້ບາ່ວນີ້ອຍ  ປະສງົບຽດຕາໍສາວ 

ຕ ັີ້ງຢາກ  ຊູນຊວງອກົ  ໜວ່ຍໝາກນາວຍງັແຂີ້ນ  

ລາງພອ່ງ ເຊຊວນລ ົີ້ມ  ຕາໍກນັຂ ນໄຂວ ່

 ລາງພອ່ງ ອີ້າປາກຮີ້ອງ  ຕາຈ ີ້ອງຜູີ້ເພດງາມ  
 

 ຄີ້ອມວາ່  ບໍຣະບວນແລີ້ວ  ທງັຫລາຍລາເລ ກ 

 ອນັວາ່ ສຽງເສບນີ້ອຍ  ອວນເຈົີ້າຊູສ່ະຖານ 
  

ເຂົາຈຶ່ງ ຕກົແຕງ່ພີ້ອມ  ເຄື່ ອງເບ ກບາສ  

ອນັວາ່  ພາມມະນາເລ ຍ  ອາ່ນພອນຖວາຍເຈົີ້າ 

ຂໍຈ ົງ່ ສວດັດ ໝ ັີ້ນ  ເທັຽຣະຄາຍນືຍິ່ ງ ຈງິເຖ ີ້ນ 

ສມົບດັ ສນິສວ່ຍນີ້ອມ  ຖວາຍເຈົີ້າຊູເ່ມອືງ ແທີ້ເນ  
 

 ຄີ້ອມວາ່  ພາມມະນາເຖົີ້າ  ຖວາຍພອນແລີ້ວຢາ່ 

 ເຂົາເລ່ົາ ຕ ລ ັ່ນຄີ້ອງ  ເລ ຍຮີ້ອງວາ່ຊາ ແທີ້ແລີ້ວ 

 ຄີ້ອມວາ່ ບໍຣະບວນແລີ້ວ  ເຂົາເລ ຍລາເລ ກ 

 ໃຜກ ໍ ເມອືສູຫ່ີ້ອງ  ເຮອືນຢີ້າວແຫງ່ຕນົ 
 

 ເຖງິເມ ື່ອ  ຮວ່ນຮວ່ນຟີ້າ  ຝນົຫລ ັ່ງແຖມແຖວ ພຸີ້ນເຢ  

 ຣະດ ູ ຊຸມຊາວນາ  ແຕງ່ຄວາຍໄຖກີ້າ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຣາຊາເຈົີ້າ  ຈອມເມອືງປງົອາດ 

ບອກໃຫີ້ ສມົມະນາດເຈົີ້າ  ຕານ ພຸີ້ນຊູຕ່ນົ   
 

 ອນັວາ່  ຣາຊະຄຣຫູລວງພີ້ອມ ສງັຄະຊາຕນົໃຫຍ ່ກດໍ  

 ກບັທງັ  ສງັຄະຣາດຫີ້າງ  ດາໄວີ້ຊູຕ່ນົ ທຽ່ວເຖ ີ້ນ 
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 ແລີ້ວເລ່ົາ ມ  ອາດໃຫີ້  ໃຊີ້ຂາ່ວຊາວສະເພົາ 

 ກບັທງັ ສມົມະນາເມອືງຕານ  ບອກມາພໍແຈ ີ້ງ 

 ອນັວາ່ ວນັພຸງ່ໜີ້າ  ຍາມດ ດຖ ອະມດຸຕະໂຊກ 

ເຮົາຈກັ ໂຮມພ ໍາ່ພີ້ອມ  ສນາມກວີ້າງໂຈດກນັ ແທີ້ດາຍ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊາວເມອືງກວີ້າງ  ທະວາຣ ຮູີ້ຂາ່ວ 

ພາກນັ  ຄອຍຕ່ໍຕ ັີ້ງ  ຟງັທີ້າໂຈດພນັ  

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຣາຊະຄຣເູຈົີ້າ  ຄາໍພ ລງັ ຕກົແຕງ່ 

 ອນັວາ່ ຄນົແຫພ່ີ້ອມ  ລ ລີ້າຍສູສ່ນາມ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຈົີ້າກເໍລ່ົາປອູາດຕ ັີ້ງ ສະໜາໃຫຍແ່ວນສງູ 

  ສາມບອ່ນຮບັ  ຣາຊະຄຣຫູລວງເຈົີ້າ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ສງັຄະເຈົີ້າ  ຕານ ຍວົຣະຍາດ ມາແລີ້ວ 

 ເລ ຍເລ່ົາ ອວນໝູເ່ຂົີ້າ  ສນາມກວີ້າງຈອດເຊົາ 
  

 ດ ແຕ ່ ສງັຄະເຈົີ້າ  ສວາ່ສວາ່ໂຮມກນັ ພຸີ້ນເຢ  

  ສຽງຄນົນນັ  ຊູພ່າຍຄອຍຢີ້ຽມ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຣາຊະຄຣເູຈົີ້າ  ຄາໍພ ລງັ ກອຍກາ່ວ 

ເຮົາຄອ່ຍ ຢັີ້ງຢູຖ່ ີ້າ  ຣາຊະຄຣເູຈົີ້າໄປ່ລງົ  
   

ຂີ້ອຍກ ໍ ຢູປ່ະເທດກ ໍີ້າ  ຂນັຂອບທະສ ມາ ທ ່ ພຸີ້ນ  

ເນົາຄາເມ  ນອກນາພາຍພຸີ້ນ 

ທ່ໍວາ່ ມ ອາຍໄຸດີ້  ຊາວສາມປ ທດັທຽ່ງ ຈງິແລີ້ວ 

ຣາຊາ  ອບຸພິເສກໃຫີ້  ວານນ ີ້ຕ່ືມນາມ ເຈົີ້າເອ ຍ 
  

 ທງັສາມ ຣາຊະຄຣເູຈົີ້າ  ຕນົຢູໃ່ນເມອືງ  

 ທ່ໍວາ່  ຈບົເພດພີ້ຽງ  ໄຕຣແກີ້ວຊູອ່ນັ ເຈົີ້າເອ ຍ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຣາຊະຄຣເູຈົີ້າ  ເມອືງຕານ ຊມົຊື່ ນ 

 ຂໍໃຫີ້ ເຈົີ້າກາ່ວຕີ້ານ  ບນົບອກຄາໍຣະຫດັ ແດຖ່ີ້ອນ 

 ຍງັອ ກ ດນົປານໃດ  ຈກັລງົມາຖາມໂຈດ ກນັນ ັີ້ນ 

 ເຮົາກ ໍ ຄດຶຢາກໄດີ້  ຄວາມຮູີ້ຕ່ືມແຖມ ນ ັີ້ນດາຍ  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  ສ ມາ (ປລ  ສ ທາ) = ເຂດ, ແດນ 
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  >> ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຣາຊະຄຣເູຈົີ້າ  ຄາໍພ ລງັ ຮບັພາກ 

 ບດັນ ີ້ ເຮົາຄອ່ຍລອງພາກເວົີ້າ ກນັຖີ້າເພື່ ອນມາ ກອ່ນຖີ້ອນ 

 ເຮົາຈກັ ຈາກນັຫລິີ້ນ  ປາຍປາຍພໍສນອ່ຍ 

  ຊາມຖີ້າເຈົີ້າ  ຄຣເູຄົີ້າເພື່ ອນລງົ ເຈົີ້າເອ ຍ 
  

ເມ ື່ອວາ່ ເຮົາຈກັຈາກນັດີ້ວຍ ອະພິທມັຍງັກວີ້າງຍ່ິງ ຈງິນາ 

 ອນັວາ່ ຄອງພຣະພດຸທະເຈົີ້າ ເຮົານ ັ ີ້ນກເໍລິກຂາໍ ແທີ້ດາຍ 

 ເຮົາຈກັ ຈາຂານກນັໃນຫີ້ອງ ອາສມົໂມກແໍປຍາກ ແທີ້ແລີ້ວ 

 ອນັວາ່ ພຸີ້ນແລະພ ີ້  ເຮົາກຮໍູີ້ຊູ່ຄນົ ເຈົີ້າເອ ຍ 
  

 ບດັນ ີ້ ຂີ້ອຍຈກັຖາມທາ່ນເຈົີ້າ ທງັປວງເປັນອນັຮຸງ່ ຈງິດາຍ 

 ອນັວາ່ ເຊືີ້ອສບືເຊືີ້ອ  ພດຸໂທເຈົີ້າຕ່ໍກນັ ນ ັີ້ນນາ 

 ອນັນ ີ້ ຈາໃນຫີ້ອງ  ມະຫາວງົພດຸທະບາດ ເຮົາແລີ້ວ 

 ທ່ໍວາ່ ພຸີ້ນແລະພ ີ້  ເຮົາກຮໍູີ້ຊູຄ່ນົ ຢູແ່ລີ້ວ 
 

 ອນັວາ່ ປິຕາໄທີ້   ພດຸໂທອງົປະເສ ດ ເຮົານ ີ້ 

 ກບັທງັ ແມພ່ຣະເຈົີ້າ  ນາມແທີ້ຊື່ ໃດ ນ ັີ້ນເດ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ສງັຄະຕານ ເຈົີ້າ  ຂານຄາໍບນົບອກ 

 ພຣະສ   ສດຸໂທທະນະເຈົີ້າ  ເປັນເຄົີ້າພ່ໍພຣະອງົ ແທີ້ດາຍ 

 ອນັວາ່ ມານດາໄທີ້  ພດຸໂທອງົປະເສ ດ ເຮົານ ີ້ 

 ນາງພິມພາ ມະຫາມະຍາ ແກນ່ແກີ້ວ ເປັນເຄົີ້າແມພ່ຣະອງົ ເຈົີ້າເອ ຍ  
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຄາໍພ ລງັເຈົີ້າ  ເລ ຍຈາສບືຕ່ໍ ໄປແລີ້ວ 

 ບ່ໍໃຫີ້ ຂາດປາກໄດີ້  ສເມ ນ ໍີ້າຫລ ັ່ງໄຫລ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

 ອນັວາ່ ປູ່ພຣະເຈົີ້າ  ຕນົພ່ໍສ ສດຸໂທ ນ ັີ້ນເດ 

  ທງັມານດາ  ຍາ່ພຣະອງົເປັນເຈົີ້າ 

 ຈກັວາ່  ແມນ່ພຣະຍາໃດແທີ້ ນາມມະກອນເປັນໃຫຍ ່

  ຜູີ້ແກນ່ເຫງົີ້າ  ນາມເຄົີ້າຊື່ ໃດ ນ ັີ້ນເດ   
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ພຣະມະຫາສງັຄະຣາດເຈົີ້າ ເມອືງຕານ ບນົບອກ 

 ພຣະຍາ ສ ຫາຫະນຣຸາດ ເຈົີ້າ ເປັນເຄົີ້າປູ່ພຣະອງົ ເຈົີ້າເອ ຍ 
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 ອນັວາ່ ຍາ່ພຣະເຈົີ້າ  ບ່ໍມ  ອາດຄນັນະນາ ໄດີ້ແລີ້ວ 

 ກບ່ໍໍ ມ ໃຜສອນ  ບອກນາມມະກອນແທີ້ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຣາຊະຄຣເູຈົີ້າ  ຄາໍພ ລງັຊ ໍີ້າກາ່ວ 

 ອນັວາ່  ພ່ໍພຣະຍາສ ຫາຣາດນ ັີ້ນ ນາມທີ້າວຊື່ ໃດ ນ ັີ້ນເດ 

 ກບັທງັ  ມານດາແກີ້ວ  ເທວ ເປັນແມ ່ພຣະຍານ ັີ້ນ 

 ເຈົີ້າຈ ົງ່ ບອກໃຫີ້ແຈ ີ້ງ  ນາມເຊືີ້ອຊື່ ໃດ ນ ັີ້ນເດ 
  

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຣາຊະຄຣເູຈົີ້າ  ຕານ ເລ ຍບອກ 

 ອນັວາ່ ພ່ໍພຣະຍາສ ຫະຣາດນ ັີ້ນ ນາມເຈົີ້າກຫໍາກມ  ແທີ້ດາຍ 
 

 ຊື່ ວາ່  ພຣະຍາໄຊຍະເສນາ ແທີ້ ສເວ ຍເມອືງເປັນພ່ໍ   

 ອນັວາ່  ແມແ່ຈມ່ເຈົີ້າ  ໃຜບ່ໍຮູີ້ຊື່ ນາມ ເຈົີ້າເອ ຍ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຄາໍພ ລງັເຈົີ້າ  ພາງານຖາມສບື ໄປແລີ້ວ 

ອນັວາ່ ພ່ໍໄຊຍະເສນາຜູີ້ເຄົີ້າ ປາງນ ັີ້ນແມນ່ໃຜ ເຈົີ້າເອ ຍ 

ກບັທງັ  ມານດາແກີ້ວ   ເທວ ເປັນແມ ່ພຣະຍານ ັີ້ນ 

ເຈົີ້າຈ ົງ່  ບອກໃຫີ້ແຈ ີ້ງ  ນາມເຊືີ້ອຊື່ພຣະຍາ ແດຖ່ີ້ອນ  
 

 ອນັວາ່ ເຂື່ອນແຂງເມອືງຫລວງພຸີ້ນ ກບັທງັວງົສືບຕ່ືມ ຄືນນ ັ ີ້ນ 

 ກບັທງັ  ແນວຊາດເຊືີ້ອ  ມານດາເຈົີ້າຊູ່ອນັ 

 ກບັທງັ ປິຕາໄທີ້   ລງຸອາເຊືີ້ອຊາດ 

ອນັວາ່ ເຊືີ້ອສືບເຊືີ້ອ  ຖາມຊ ັ ີ້ນຊູ່ອນັ 
 

ກຫໍາກ ບ່ໍພກັເຊົາຂາດຖີ້ອຍ ນີ້ອຍນຶ່ງພໍຄາວ ໄດີ້ແລີ້ວ 

ປານຫາ່ ຝນົເດອືນສບິ  ເລ່ັງລງົບ່ໍມ  ເອືີ້ອນ 

ເປັນທ ່   ເຫລືອອາ່ວຮນຸແຮງແກີ້ ພໍດອູດິອອ່ນ ເສັຽແລີ້ວ 

ນບັມ ືີ້  ຖາມສບືເລືີ້ອຍ  ເມອືໜີ້າບ່ໍເຊົາ ເຈົີ້າເອ ຍ  
 

 ແຕ່ນ ັ ີ້ນ  ຣາຊະຄຣຫູລວງເຈົີ້າ ເມອືງຕານ ຄຶດຢູ່ 

 ເລ ຍເລ່ົາ ໄປບ່ໍໄດີ້  ຄາຄີ້າງລວາດສະເຈົາ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຄາໍພ ລງັຂ ົ່ມເວົີ້າ  ຈາຂື່ນຄາໍຂມົ 

 ບ່ໍຊາ່ວາ່ ຣາຊະຄຣຫູລວງ  ມດິຄາເຄອືງຂີ້ອງ 
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ທງັສາມເຈົີ້າ  ສງັຮວມລໍໂທດ 

 ກບ່ໍໍ ພບັພະເນດໄດີ້  ຕາຄີ້າງເບ່ິງດາຍ ແທີ້ແລີ້ວ 
  

 ຄນັວາ່ ເພື່ ອນຫາກໄດີ້ຈາ່ຍເສັີ້ນ ໃນແຫງ່ອະພິທມັ ເມ ື່ອໃດ 

 ກບັທງັ ອາສມັໂມ  ໝູວ່ໄິນພີ້ອມ 

 ອ ກທງັ ອດັຖະຕ ັີ້ງ  ວາງແປຫລາຍວາດ 

 ກຫໍາກ  ໄຫລດ ັງ່ນ ໍີ້າ  ທງັຫີ້າຖ ັງ່ແຖວ ນ ັີ້ນແລີ້ວ   
 

 ຫລີ້າງຈກັ ຕກົຄະມະແທີ້  ລືມເພດພໍສລບົ ບ່ໍຢາ່ແລີ້ວ 

 ອນັວາ່ ຝງູແມງວນັຂຽວຕອມ ຂ ີ້ໄຂຂ່າງຊເິຕັມແຂີ້ວ 
 

 ອນັນ ີ້  ທ່ໍຕ ັີ້ງແຕຂ່ີ້ອຍຜູີ້ຊີ້າ ບ່ໍຮູີ້ແຫງ່ປນັຍາ ດອກນາ 

 ຈາແຕ ່ ພໍເບົາບາງ  ກເໍລ່ົາຟງັຄາຄີ້າງ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ສງັຄະກ ໍີ້າ  ເມອືງຕານ ຢດຸຢອ່ນ ເສັຽແລີ້ວ 

 ອນັວາ່ ໜີ້າລາ່ເບືີ້ອ  ຂາມຢີ້ານອອ່ນໂຍມ 
 

 ກບ່ໍໍ ມ ໃຜພີ້ອງ  ພານຄວາມສງດັຢູ ່ແທີ້ແລີ້ວ 

 ໃຜກ ໍ ຫາກຕກົຄະມາ່ຄີ້າງ ລືມເວົີ້ານ ັງ່ເຊົາ ແທີ້ດາຍ 

 ກທ່ໍໍ ໃຈທຸນ່ຊີ້າ  ໂຍມອອ່ນຍນິຂາມ ມາກແລີ້ວ 

 ເພື່ ອວາ່ ຄາໍພ ລງັຈາ  ນາບຄວາມເຕັງໄວີ້ 
  

 ບາດນ ີ້ ເຮົາກຫໍາກມ ໄຊແພີ້ ຈດັເອົາສນິສວ່ຍ ຈງິແລີ້ວ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ສງັຄະກ ໍີ້າ   ເມອືງຕານ ເສົີ້າໝ ົ່ນໝອງ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

 ໃຜກບ່ໍໍ ພບັພະເນດຢີ້ຽມ  ແລລ ໍາ່ຄາໍພ ລງັ ໄດີ້ແລີ້ວ 

 ກບ່ໍໍໄຂ ວາຈາສງັ  ຕອບມາພໍນີ້ອຍ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ  ກະນດິຖາຄາໍພ ລງັເຈົີ້າ ຈດັເອົາສນິສວ່ຍ 

 ເຂົາກ ໍ ເລ່ົາປາກບ່ໍໄດີ້  ໂດຍເຈົີ້າຊູຄ່ນົ 
  

 ເຂົາກ ໍ ບ່ໍໄດີ້ຂ ນຂດັຂີ້ອງ  ຄາໍພ ລງັສກັສິ່ ງ 

 ອນັວາ່ ສະເພົາຫີ້າຮີ້ອຍ  ກຍໍໍມ ີ້ວນມອບເຄນ 

 ບ່ໍໃຫີ້ ເສັຽສດັຈະແທີ້  ຂນັເປັນອນັທຽ່ງ ຈງິດາຍ 

 ພຣະຫາກ ມ ໂຊກແພີ້  ຊຖິວາຍເຈົີ້າຊູອ່ນັ 
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 ແຕ່ນ ັ ີ້ນ ຊາວສະເພົາກ ໍ ີ້າ  ເມອືງຕານ ຕກົຄະມາ່ 

 ເພ່ືອວາ່ ເພ່ືອນໂຈດແພີ້    ເສັຽຂອງແທີ້ມາກຫລາຍ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກແໍຊວແຊວພີ້ອມ ຂນົຂອງເທອອກ 

 ຈາກສະເພົາ ຫີ້າຮີ້ອຍ  ກອງໄວີ້ອະເນກນອງ 
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ແສນສ ໍາ່ຂີ້າ  ຂນຸໝື່ ນທະວາຣ  

 ເຂົາກ ໍ ມວນກນັໄປ  ຫາບຫາມມາໄວີ້ 

 ເຂົາເລ່ົາ ຂນົຂອງເຂົີ້າ  ເມອືໃນເມອືງໃຫຍ ່

  ເຖງິຂວ່ງຄຸີ້ມ  ໂຮມໄວີ້ກາ່ຍກອງ 
  

 ມ ທງັ ກາໍມະຍ ່ ເຫລືີ້ອມ  ແຮລາໍທງັເທດ 

 ມ ທງັ ເງນິມາກລ ົີ້ນ  ຄາໍແກີ້ວໝື່ ນຫາມ 

 ເຂົາກ ໍ ແຊວແຊວຍີ້ອງ  ຄາໍພ ລງັສວາ່ສວາ່ 

 ດດູ ັງ່ ບນຸມາກລ ົີ້ນ  ສມົພານເຈົີ້າເກິ່ ງອນິ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

 ຊາດທ ່  ເປັນຄນົໄດີ້  ສງົສານພືີ້ນໂລກ ເຮົານ ີ້ 

 ຫາຜູີ້ ມາຜາບແພີ້  ຜຍາເຈົີ້າກບ່ໍໍມ   ແທີ້ດາຍ 

 ຢຽວວາ່ ໃຜຈກັພນັບ່ໍແພີ້  ຍໍເມອືງມວນມອບ ເພື່ ອນດາຍ 

 ບດັນ ີ້ ສມົພານພຣະຜາບແພີ້ ເຂົາຍໍນີ້ອມສວ່ຍສນິ ແທີ້ແລີ້ວ  
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ທະວາຣ ທີ້າວ  ເລ ຍຫວົຊມົຊື່ ນ 

 ເພາະວາ່ ມ  ໂຊກຍີ້ອນ  ຄາໍພ ລງັເຈົີ້າມາກມນູ   
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ສຣຸ ໂຍຄີ້ອຍ  ຄາລງົຟີ້າຄ ໍາ່ 

 ມວນໝູ ່ສງັຄະເຈົີ້າ  ຕານ ຟີ້າວເລ ກລາ 
 

 ກເໍລ່ົາ ລດຸລດຸຍີ້າຍ  ອອກຈາກສນາມຫລວງ 

ເມອືສະເພົາທອງ  ຄອ່ຍເຊົາທງັເຍືີ້ອນ 

ຄນັວາ່ ເຖງິເມ ື່ອວນັລນຸແລີ້ວ ຊາວສະເພົາຈກັລາເລ ກ 

ເຂົາຈຶ່ງ ຂຶີ້ນຂາບໄຫວີ້  ພຣະຍາເຈົີ້າສ ັ່ງລາ 
 

 ບດັນ ີ້ ຝງູຂີ້າລາບາດເຈົີ້າ ຍງັຂມອ່ມເໜືອຫວົ ກອ່ນແລີ້ວ 

  ຄນືເມອືເມອືງ  ສູສ່ະຫາຍພາຍພຸີ້ນ 
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 ພຣະຈ ົງ່  ສວດັດ ແທີ້  ສເວ ຍເມອືງພນັຂວບ ປ ຖີ້ອນ 

 ຢາ່ໃຫີ້  ມ  ພະຍາດຮີ້າຍ  ອນົຕາຍຂີ້ອນບຽດບຽນ ແດເ່ນ  
 

ຢາ່ໃຫີ້ ເຄອືງຄາໍຮີ້ອນ  ການໃດຈກັສິ່ ງ ນ ັີ້ນເນ  

ຮີ້ອຍເອັດ ປະເທດທີ້າວ  ມານີ້ອມສວ່ຍໄຮ ແທີ້ເນ  

ຝງູຂີ້າ ກຫໍາກນາໍຂອງເຈົີ້າ ຕານ ສະຫາຍຣາດ ມາແລີ້ວ 

ບດັນ ີ້ ພນັບ່ໍແພີ້  ຖວາຍໃຫີ້ແກພ່ຣະອງົ ຊອບແລີ້ວ 
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຣາຊາທີ້າວ  ທະວາຣ ກອຍກາ່ວ 

  ຂານຕອບຖີ້ອຍ  ຊາວຄີ້າວາ່ດ  ດອກແລີ້ວ   

 ເຮົາຝາກ  ຖາມຂາ່ວແກີ້ວ  ສະຫາຍຣາດເມອືງໄກ ແດເ່ຖ ີ້ນ 

 ຢ່າໃຫີ້ມ   ຄາໍໂກທາ  ເຍ່ືອງໃດດ ຮີ້າຍ 
 

  >> ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກລໍາລງົຫີ້ອງ  ຫໍປາງພວູະນາດ 

 ກເໍລ່ົາ ເມອືສູຫ່ີ້ອງ  ສະເພົາແລີ້ວເບ ກໄປ  

ສນົສນົຍີ້າຍ  ເພຕາດງັສນ ັນ່ 

ສະເພົາຫີ້າຮີ້ອຍ  ໄປພີ້ອມພ ໍາ່ກນັ 
 

 ຜ່ໍດ ູ ລມົປ່ິນເປືີ້ອງ  ເປືີ້ອງປ່ິນເສົາກະໂດງ ພຸີ້ນເຢ  

 ເຂົາກ ໍ ເອົາກນັກບັ  ອວາ່ຍສະເພົາເມອືບີ້ານ 

ຜ່ໍດ ູ ທມົທມົນ ໍີ້າ  ຕ ຟອງເຟືອນຟາດ ພຸີ້ນເຢ  

ດ ແຕ ່ ລມົປ່ິນເປືີ້ອງ  ປ ວຍູີ້ສ ົ່ງໄປ 
 

 ຜ່ໍດ ູ ເສ ນເສ ນຍີ້າຍ  ສະເພົາໄປເປັນໝູ ່

  ລດຸລດຸຜີ້າຍ  ຕາມສ ົີ້ນສບືສາຍ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຝງູໝູສ່າວສ ໍາ່ນ ີ້ອຍ ເຈົີ້າພາບທະວາຣ  

 ເຂົາກ ໍ ເອ ນເທ ນສຽງ  ສຽດຊາວສະເພົາຄີ້າ 

 ໂອນໍ  ຄຶດວາ່ສຽມດວງກີ້າ ຕານ ຄມົບາດ ອວນເອ ຍ 

 ຄຶດວາ່ ຄມົເຂ່ັນກີ້າ  ປະສງົຫີ້າງແບກມາ ແທີ້ດາຍ  
 

 ວາ່ຈກັ ຊວີ້ານເອົາຫ ນແມຊ່ີ້າງ ເມອືງເທດທະວາຣ  ທ ່ ພ ີ້ 

 ຄນັວາ່ ເອົາເມອືເຖງິຕານ   ຊນິ ັງ່ຮອງຕາງໂຄີ້ນ 
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 ບດັນ ີ້ ສຽມຄມົກີ້າ  ທາງຕານ ກເໍປີ້ບ່ານ ເສັຽນໍ 

 ມນັກ ໍ ຫກັທບົບີ້ຽວ  ຄມົຫລຸີ້ຍຊແິບກເມອື ແລນໍ 
 

 ສງັບ່ໍ ວາງໝໍໃຫີ້  ຮມົເຕົາຊ ໍ ີ້າຕດັເຂ່ັນ ເສັຽນ ັ ີ້ນ 

 ຕາງໃຫີ້ ໄດີ້ຮອຍມຊ່ືາງເຖົີ້າ ທາວະຣ ນ ີ້ສ່ວນຊດິ  ບ່ໍຮູີ້ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຝງູໝູບ່າ່ວສ ໍາ່ນ ີ້ອຍ ເມອືງເທດຕານ  

 ເຂົາກ ໍ ເຄອືງໃຈຈດິ  ເພື່ ອສາວຫຍນັຫຍໍີ້ 

ກຈໍຶ່ງ ຈາຈງົຕີ້ານ  ດອມສາວຖແລງຕອບ 

ແມນ່ວາ່ ສຽມບ່ານເປີ້  ຄມົຫລຸີ້ຍພ ່ ບ່ໍແໜງ ນີ້ອງເອ ຍ  
 

 ທ່ໍວາ່ ສຽມເຫລັກອີ້າຍ  ເມອືງຕານ ຫາກຊຸບອ່ອນ ອ ່ພ ່ ແລີ້ວ 

 ເຫລັກກ ໍຫາກກີ້າບ່ໍແພີ້ແຫລີ້ວ ພະອວນອີ້າຍຊ່າງບ່ໍເຄ ຍ ນີ້ອງເອ ຍ 

 ອນັນ ີ້ ເຫລັກຊຸບແລີ້ວ  ກຫໍາກບ່ານນາໍທາງ ນີ້ອງເອ ຍ 

 ຜິວາ່ ໄດີ້ໂຕນເທິງ  ຜອກແດງດນົຊກິີ້າ 
 

 ຄ່ອຍຢູ່ດເິຢ  ສາວພ ່ ນີ້ອງ  ເມອືງເທດທະວາຣ  ອ ່ພ ່ ເອ ຍ 

 ພ ່ ຈກັ ເມອືເມອືງຕານ   ຊຕ່ິາວຊງົຊມົຊີ້ອນ 

 ເທ່ືອນ ີ້ ການພາເວັີ້ນ  ຊຮິາມຊມົທິບພະກິ່ນ ຄາໍແລີ້ວ 

 ໃຫີ້ອ ່ ນີ້ອງ ອດົຢູ່ຢ ັ ີ້ງ  ຊາມອີ້າຍພ ່ ຕ່າວມາ ກອ່ນເຖ ີ້ນ  

 ອນັນຶ່ງ ຢ່າໃຫີ້ຜວົຂວນັຊູີ້  ກມຸຕ ຮີ້າຍດາ່ ນີ້ອງເນ  

 ແລີ້ວເລ່ົາ ໃຫີ້ນີ້ອງເອົາໝາກກະໂຕີ້ນ ວາງໃຫີ້ແກເ່ຂົາ ແທີ້ເນ  
 

  ແຕນ່ ັີ້ນ ສະເພົາລວ່ງຍີ້າຍ  ອອກຈາກທະວາຣ  

 ດ ແຕ ່ ແຊວແຊວເຂົາ  ໂຫໂ່ຮແຮງຮີ້ອງ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຊາວສະເພົາຄີ້າ  ເມອືງຕານ ເລ ຍຈ ົມ່ 

  ສວາ່ສວາ່ເວົີ້າ  ເຟືອນຟືີ້ນຊູລ່າໍ 
 

 ອນັວາ່ ທະວາຣ ທີ້າວ  ມ ຜຍາເຫລືອມາກ ຈງິແລີ້ວ 

 ແມນ່ວາ່ ເຮົາຊພິນັຮີ້ອຍປ ີ້ນ ເຂົາກແໍພີ້ຊູທ່  ນ ັີ້ນແລີ້ວ   

 ພດັແຕ ່ມາພນັທີ້າວ  ທະວາຣ ໄດີ້ສອງເທ່ືອ ນ ີ້ແລີ້ວ 

 ເຂົາກ ໍ ຍງັຍອ່ມແພີ້  ເສັຽຂອງແທີ້ມາກຫລາຍ ເຈົີ້າເອ ຍ 
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ເສັຽທງັ ເງນິຄາໍແກີ້ວ  ຂອງດ ອະນນັເນກ 

 ເຕັມສະເພົາ ໃຫຍກ່ວີ້າງ  ພນັເຫລັີ້ມມອບມວນ ແທີ້ດາຍ 
 

 ໃຜຢ່າ ໄປລວນຖີ້ອນ  ທະວາຣ ຊວິາຍຄອບ ຈງິແລີ້ວ 

 ຕ ັ ີ້ງວາ່ ດບັບ່ໍມ ົີ້ວ   ຊອິາຍໜີ້າເພ່ືອນຫຍນັ ເຈົີ້າເອ ຍ 
 

 ອນັວາ່ ສມົມະນາເຈົີ້າ  ເມອືງຕານ ຄະນງິຢູ ່

 ແຕຫ່າກ  ປາກບ່ໍໄດີ້  ລກັອາຍໜີ້າດ ັງ່ຊຕິາຍ ນ ັີ້ນແລີ້ວ 

 ເໝືອນດ ັງ່ ຍາງຂາວນີ້ອຍ  ກນິປາຕວົະລ່າຍ ປາງນ ັ ີ້ນ 

 ຕວົກ ໍ ຫາກບ່ໍມ ຜຍາມາກລ ົີ້ນ ຊພິນັສູີ້ຕ່ໍກນັ ແທີ້ດາຍ 
 

 ກຫໍາກ ເປັນທ ່ ເສັຽໜີ້າແທີ້  ເໝືອນດຽວກນັຢູ ່

 ບ່ໍເປັນຕາ ອວດອີ້າງ  ຈາເວົີ້າກອ່ນໄປ ເຈົີ້າເອ ຍ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເລ່ືອນເລ່ືອນຍີ້າຍ  ສະເພົາເບ ກຕາມລມົ ພຸີ້ນເຢ  

 ດ ແຕ ່ ສນົສນົກາຍ  ເຂດທະວາເມອືງກວີ້າງ 

 ອນັວາ່ ເພຕາຜີ້າຍ  ໄປພນັຄາວຖ ບ 

 ສາຍແລວ ລມົເປ່ົາເປືີ້ອງ  ປານແຮີ້ງເວ ່ນບນົ   
 

 ກຫໍາກ ຫລາຍວນັໄດີ້  ຫລາຍຄນືມ  ມາກ 

 ຈຶ່ງລອ່ງ ເມອືຮອດບີ້ານ  ເມອືງໄທີ້ທ ່ ຕນົ  

 ເຂົາຈຶ່ງ ຂຶີ້ນຂາບໄຫວີ້  ພຣະຍາໃຫຍຕ່ານ ຫລວງ 

  ນາໍຄວາມເຖງິ  ຊູອ່ນັຈາຕີ້ານ  
 

 ບດັນ ີ້  ສມົມະນາເຈົີ້າ  ເມອືງເຮົາໄປໂຈດ ເຂົາພຸີ້ນ 

 ກບ່ໍໍ ມ ຕ່ໍໄດີ້   ເຂົາແພີ້ຊູອ່ນັ ເຈົີ້າເອ ຍ 

 ຕ ັີ້ງວາ່ ເສັຽຂອງລ ົີ້ນ  ເນອືງນອງໝດົອອ່ຍຫອ່ຍ 

 ໃນສະເພົາ ຫີ້າຮີ້ອຍ  ເຄນໃຫີ້ມອບເຂົາ ພຣະເອ ຍ 
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ  ພຣະຍາໃຫຍເ່ຈົີ້າ ຕານ ຕກົຄະມາ່ 

 ເຈົີ້າເລ່ົາ  ຄດຶຄຽດໃຫີ້  ສມົມະນາເຈົີ້າຊູຕ່ນົ ຫ ັີ້ນແລີ້ວ 
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 ພຣະເລ່ົາ ຟງັຄາໍເວົີ້າ  ຈາເຂົາທງັຈ ົມ່ 

 ມາວາ່  ຕວົະຍວົະໃຫີ້  ເສັຽແທີ້ສິ່ ງຂອງ ນ ີ້ເດ 

 ອນັວາ່ ເງນິຄາໍແກີ້ວ  ຂອງດ ອນັປະເສ ດ ເຮົານ ັີ້ນ 

 ຕ ັີ້ງວາ່ ເຕັມສະເພົາຫີ້າຮີ້ອຍ ເສັຽສີ້ຽງບ່ໍຫລໍ ແທີ້ນໍ   
 

 ຕ ັ ີ້ງວາ່ ພາກນັແຖຫວົໂລີ້ນ ເປັນສງົດາຍດອກ 

 ຮູີ້ທ່ໍ ກນິແຕ່ເຂົີ້າ  ຄວາມເວົີ້າອວດໂຕ ແທີ້ນໍ 

 ຢຽວວາ່ ຈກັໄປເປັນພືີ້ນ  ສມົຄວາມອນັປາກກາ່ວ 

 ຄາວເມ ື່ອ ເວົີ້າແຕບ່ີ້ານ  ຄແືທີ້ກຈໍຶ່ງຈາໍ ດອກນາ 
 

ຄນັວາ່ ບ່ໍມ  ສມົຄວາມເວົີ້າ  ອດົໂຍມຄາໍຕ ັີ້ງແຕກ່ອ່ນ ເສັຽແມ 

ຢາ່ໃຫີ້ ເສັຽມາກລ ົີ້ນ  ເຂົີ້າຂອງແທີ້ແຫງ່ເຮົາ ນ ັີ້ນແມ 
 

ອນັນ ີ້  ທຽບດ ັງ່ເອົາຫ ນກີ້ອນ ແຂວນຄໍເປັນປ່ອມ ທອຍນ ັ ີ້ນ 

ຍາມເມື່ອ ຖິີ້ມໃສ່ນ ໍ ີ້າ  ຈມົປິີ້ງກບ່ໍໍເຫັນ ເຈົີ້າເອ ຍ 

ເປັນດ ັງ່ ບາຍໂຍນຖິີ້ມ  ລງົໃນນດັທ ໃຫຍ ່ພາຍພຸີ້ນ 

ຕ ັີ້ງວາ່  ບ່ໍມ  ເຫລືອເສດຄີ້າງ ບງູຊີ້າຕາ່ວຄນື ນ ັີ້ນແລີ້ວ 
 

 

 

  >> ບດັນ ີ້  ຈກັກາ່ວເຖງິຣາຊາເຈົີ້າ ປນັຈານະຄອນຣາດ ກອ່ນແລີ້ວ 

ພຣະກ ໍ ມກັໃຄມ່າຜາບມ ີ້າງ ທະວາຣ ໃຫີ້ສວ່ຍສນິ ວາ່ດາຍ 

ບດັນ ີ້ ກຈູກັຕດັຫວົເຈົີ້າ  ທະວາຣະດ ມ ີ້າງແປ່ ເສັຽແລີ້ວ 

ຝງູໝູ ່ ເມອືງມ ິ່ງບີ້ານ  ຊຈິາໍໃຫີ້ສວ່ຍໄຮ ແທີ້ດາຍ 
 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ  ພຣະຍາຈຶ່ງບນົບອກໃຫີ້  ຂນຸໃຫຍມ່າໂຮມ 

ທງັເລ່ົາ ເຕ ນໂຍທາ  ຊູພ່າຍມຊິີ້າ 

ເຂົາກ ໍ ໂດຍກະສດັໄທີ້  ມາໂຮມທກຸໝູ ່

ພຣະກ ໍ ບນົບອກໃຫີ້  ຈງິແຈ ີ້ງຊູອ່ນັ 
  

 ບດັນ ີ້ ສຈູ ົງ່ເຮວພະລນັຟີ້າວ ໂດຍກປູງົອາດ ຍາເຖ ີ້ນ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຂນຸໃຫຍຜູ່ີ້  ທນູແລີ້ວແຕງ່ດາ 
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 ອນັວາ່ ພນົເພັງລ ົີ້ນ  ມາມວນຄຸີ້ມຄ ັ່ງ 

  ໄຫລຫລ ັ່ງລ ົີ້ນ  ໂຮມເຂົີ້າສູເ່ມອືງ 

 ແລີ້ວເລ່ົາ ໄປບ່ໍຊີ້າ  ຫາໂຊກຍາມດ  

  ປະຄໄືຊໄກວ  ກອ່ນອວນພນົລີ້ານ 
 

 ຜ່ໍດ ູ ພນົມາກລ ົີ້ນ  ຄບັທົ່ງສນົສນົ ພຸີ້ນເຢ  

  ກນຸຊະໂຣຜາຍ  ກອ່ນນາໍແນວໜີ້າ 

 ຝງູໝູ ່ ອາສະໄນມ ີ້າ  ນາໍຫລງັຖນັຖ ່ 

ຮື່ນຮື່ນເຕັີ້ນ  ສຽງຮີ້ອງສນ່ນັເນອືງ 
 

ຜ່ໍເຫັນ  ທງຸແດງຊີ້ອງຊ່ໍຕ ັີ້ງ ເປືີ້ອງປ່ິນລມົໄກວ 

ນາໍຂະບວນໄປ   ກອ່ນຍອດເມອືງພຣະອງົເຈົີ້າ 

ທມົທມົເຂົີ້າ  ໄພຂວາງຫລາຍຍາ່ນ 

ມືີ້ສບືມ ືີ້   ຫລາຍດີ້າວດາ່ນດງົ 
 

 ຕ ັີ້ງຫາກ ຫລາຍວນັໄດີ້  ຫລາຍຄນືມ  ມາກ 

 ກຈໍຶ່ງ ຮອດເທດທີ້າວ  ເມອືງກວີ້າງແຫງ່ທະວາ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ໄທທະວາຣ ທີ້ວງ  ເຫັນຄນົຫລາກຕາ່ງ 

ຮູີ້ວາ່ ລກຸແຕແ່ຄວີ້ນ      ແດນກວີ້າງແຫງ່ໃດ ນ ີ້ເດ 
 

ຮອຍວາ່ ເສກິຕາ່ງດີ້າວ  ດຫູລາກບ່ໍເຄ ຍເຫັນ 

ຫລືວາ່  ເຂົາຫາກປອງສງົຄາມ ຍາດຊ ງເມອືງບີ້ານ 

ຄວນທ ່  ເມອືທນູໄຫວີ້  ພຣະຍາຫລວງເຮວຮ ບ 

ເກງວາ່ ມານຕາ່ງບີ້ານ  ຫລອນເຂົີ້າຍ ໍາ່ຍ  ບ່ໍຢາ່ແລີ້ວ 
 

ຄີ້ອມວາ່ ເຂົາກາ່ວແລີ້ວ  ເຮວຮ ບພະລນັໄປ 

ລ ວລ ວເຖງິ  ຮອດໂຮງພາຍພຸີ້ນ 

ເຂົາກ ໍ ເມອືທນູໄຫວີ້  ຣາຊາພຣະຍາໃຫຍ ່

 ກ ົີ້ມຂາບນີ້ອມ  ຖວາຍເຈົີ້າຊູອ່ນັ 
   

   ອນັນ ີ້ ຄດື ັງ່ເສກິໃຫຍກ່ ໍີ້າ  ເມອືງໃດມາຮອດ ເຮົານ ີ້ 

 ຮອຍຈກັ  ມາແປ່ມ ີ້າງ  ເມອືງບີ້ານແຫງ່ເຮົາ ບ່ໍຢາ່ແລີ້ວ 
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 ຕ ັີ້ງຫາກ ຫລາຍເຫລືອລ ົີ້ນ  ພນົເກນນບັໂກດ 

 ຮອຍທ ່  ແມນ່ເສກິຈາກຕາ່ງບີ້ານ ຈງິແທີ້ບ່ໍສງົ ພຣະເອ ຍ 
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ພຣະຍາຫລວງເຈົີ້າ ຕກົໃຈຟີ້າວຟັ່ງ 

 ເກງຈກັ ເສັຽແຫງ່ຫີ້ອງ  ເມອືງບີ້ານແຫງ່ຕນົ ຫ ັີ້ນແລີ້ວ 
  

 ພຣະຈຶ່ງ ເຕ ນເຂົາຕ ຍງັຄີ້ອງ ຄນູເມອືງໜວ່ຍໃຫຍ ່

  ສຽງສນ ັນ່ພືີ້ນ  ຂນຸທີ້າວຫລ ັ່ງມາ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ແສນເມອືງຜູີ້  ວນັທາທນູບາດ 

 ຈກັວາ່ ເປັນເຫດຮີ້ອນ  ການບີ້ານເຍື່ ອງໃດ ພຣະເອ ຍ  
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະບ່ໍຊີ້າ  ຈາຕ່ໍແສນເມອືງ 

 ບດັນ ີ້ ເສກິເມອືງໃດ  ລວ່ງມາເຖງິພ ີ້ 

 ຮອຍຈກັ  ມາແປ່ມ ີ້າງ  ເມອືງເຮົາຊ ງຍາດ  

 ຫລືຈກັ ມາຂາບກ ົີ້ມ  ເຮົາແທີ້ສວ່ຍໄຮ ບ່ໍຮູີ້  
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຈອມເມອືງທີ້າວ  ປນຸແປງຕກົແຕງ່ 

 ຢາ່ໃຫີ້ ໃຜລວ່ງເຂົີ້າ       ເມອືງບີ້ານແຫງ່ເຮົາ ທາ່ນເອ ຍ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຈອມເມອືງຕີ້ານ  ຄວາມແຂງສດຸທ ່ ຍິ່ ງ 

 ຂີ້າກ ໍ ບ່ໍໃຫີ້ຢດຸຢອ່ນຢີ້ານ ສງັແທີ້ທ່ໍໃຍ ພຣະເອ ຍ 
  

 ແນມທ່ໍ ພຣະໂຜດໃຫີ້  ປງົອາດຍາຕດັ ທຽ່ວເຖ ີ້ນ 

 ຂີ້າຈກັ ໄປສງົຄາມ  ຕ່ໍເຂົາຕາມຖີ້ອຍ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຣາຊາໃຫີ້  ດາດ ຕກົແຕງ່ 

 ອນັວາ່ ຝງູໄພນ່ ີ້ອຍ  ຫລາຍບີ້ານຮບິໂຮມ ເຮວເຖ ີ້ນ  
 

 ກບັທງັ ຊີ້າງແລະມ ີ້າ  ມາມາກເຫລືອຫລາຍ 

 ຝງູໝູ ່ ໄປທາງຕ ນ  ອະເນກນອງພນົລີ້ານ 

 ຝງູໝູ ່ ຄນົຫານໃຫີ້  ໄປຕາມຊູເ່ຄື່ ອງ 

 ໃຫີ້ຖ ື ຫອກດາບງ ີ້າວ  ປືນໜີ້າຄບົຄນົ ທຽ່ວເຖ ີ້ນ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະກບໍນົບອກແຈ ີ້ງ ໂດຍອາດຍາຕດັ 

 ຄນັວາ່ ໃຜຜູີ້ຍງັແຂງຂດັ  ຂີ້າຕາຍມຣໍະມ ີ້ຽນ 
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 ແຕນ່ ັີ້ນ ແສນເມອືງກີ້າ  ຣາຊາບນົບອກ 

 ອນັວາ່ ຊຽງໝີ້ຽງນ ັີ້ນ  ຈອມເຈົີ້າຊໃິຫີ້ໄປ ແທີ້ລື 
 

 ຫລືວາ່ ຈກັໃຫີ້ລໍຢູບ່ີ້ານ  ເຝົີ້າບາດຕາມຕ ນ ພຣະນ ັີ້ນ 

 ຂໍຈ ົງ່ ກນູາຕດັ   ສ ັ່ງເຕືອນຄາໍແຈ ີ້ງ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ  ທະວາຣ ທີ້າວ  ຮມົເພິງຄະນງິມາກ 

 ອນັວາ່ ຊຽງໝີ້ຽງນ ີ້  ຜຍາກີ້າລ່ືນປະມານ ແທີ້ດາຍ 
 

 ຄວນທ ່  ໃຫີ້ທາ່ນໄປຜິປອງດີ້ວຍ ຕາມຜຍາຄດຶອອກ 

 ຍງັຈກັ  ມ  ໄຊຜາບແພີ້  ສດັຕຢູີ້ານພາ່ຍພງັ ບ່ໍຮູີ້ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະບາດເຈົີ້າ  ຈາຕ່ໍແສນເມອືງ 

 ຄວນທ ່  ເຊ ນຊຽງໄປ  ກອ່ນພນົອວນໜີ້າ 

 ແມນ່ວາ່  ຊຽງໝີ້ຽງເວົີ້າ  ອນັໃດຢ່າໃຫີ້ລ່ືນ ນ ັ ີ້ນເນ  

 ໃຫີ້ສ ູ ຈາໍຈື່ຜີ້ຽນ  ຄາໍເວົີ້າສ ັ່ງການ ກເູນ    
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ແສນເມອືງທນູບາດໄທີ້ ຮອງຮບັໂດຍດອມ 

 ໃຜຫອ່ນ  ກາຍຄາໍສອນ  ພຣະບາດເມອືງເປັນເຈົີ້າ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ແສນເມອືງນີ້ອມ  ລາລງົເຮວຮ ບ 

  ເມອືສູຫ່ີ້ອງ  ເຖງິຢີ້າວແຕງ່ດາ 
 

 

 ບດັນ ີ້  

ຈກັກາ່ວ ເຖງິກະນດິຖາທີ້າວ    ຜຍາດ ນ ີ້ອງພຣະບາດ ກອ່ນແລີ້ວ 

 ພຣະຍາ ກຫໍາກຫດົບວດໃຫີ້ ວນັນ ັີ້ນເລ່ົາຂານ 

 ໃສຊ່ື່ ວາ່ ຄາໍພ ລງັເຈົີ້າ  ຣາຊະຄຣອູງົອາດ 

 ກເໍລ່ົາ ຈາໍໂຈດຕ່ໍສງັຄະເຈົີ້າ ເມອືງຕານ ແພີ້ພາ່ຍພງັ   
 

 ກບັວາ່ ມ ໄຊແພີ້   ຣາຊະຄຣເູມອືງເພື່ ອນ ເມ ື່ອໃດ 

 ເຈົີ້າກ ໍ ເລ່ົາສກິອອກແລີ້ວ ສນິແກີ້ວກເໍລ່ົາປງົ ເຈົີ້າເອ ຍ 

 ກບ່ໍໍ ມ ໃຜເອ ີ້ນ  ເປັນຈານປານບ່ໍບວດ ອ ່ ສງັແລີ້ວ 

 ເຂົາເລ່ົາ ສວາ່ສວາ່ເອ ີ້ນ  ຊຽງໝີ້ຽງດ ັງ່ແຕ່ຫລງັ ນ ັ ີ້ນແລີ້ວ 
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ກທ່ໍໍ ເນົາຢູຫ່ີ້ອງ  ເຮອືນຕນົຍທູາ່ງທຽ່ວ 

 ຊມົສເນຫາ ຊື່ ນຊີ້ອຍ  ເຝືອຝ ັີ້ນຊູວ່ນັ ແທີ້ແລີ້ວ  

 ນບັແຕ ່ ສເນຫາຊູີ້  ສາວຮາມແມຮ່ ີ້າງຖາ່ວ 

 ເຂົາກ ໍ ດ ັນ່ດ ັນ່ດ ີ້ນ  ດອມເຈົີ້າຊູຄ່ນົ ບ່ໍຢາ່ແລີ້ວ 
 

 ຕ ັີ້ງຕ່ໍ ຫວງັເປັນທ ່ ຮກັເຈົີ້າ ດອມຍອດຊາຍຊຽງ ແທີ້ແລີ້ວ 

 ຊູຄ່ນົ ໝາຍປອງເອົາເປັນຜວົຂວນັ ຮວ່ມນອນຮຽງຊີ້ອນ 

 ເຂົາກ ໍ ລຽນລຽນກ ັີ້ນ  ໃຈກະສນັອກົສ ັ່ນ ຊຕິາຍແລີ້ວ 

 ຈງິໃຈ ຫວງັຮວ່ມຫີ້ອງ  ດອມເຈົີ້າອີ້າຍບາ່ວຊຽງ   
 

ຄືດ ັງ່ ປນຸເປັນບີ້າ  ແລງງາ່ຍປະເປ່ົາ 

ແມນ່ບ່ໍກນິ ເຂົີ້ານ ໍ ີ້າ  ເຫັນໜີ້າກອໍ ່ ມເລ ງ ເຈົີ້າເອ ຍ  
 

ນບັແຕ ່ ສກິອອກແລີ້ວ  ກອໍີ້ອຍອິ່ ນດອມສາວ 

ຍງັໄປ່ ທນັທຽວຫາ  ພ ່ ພຣະຍາອງົອີ້າຍ 

ນານແລີ້ວ ຍງັບ່ໍເມອືຫນົຫີ້ອງ ຫໍຄາໍສກັເທ່ືອ 

ບດັນ ີ້ ການເຫດຮີ້ອນ  ພຣະຍາໃຊີ້ທຽ່ວທນັ  
 

ກເໍລ່ົາ ໂດຍຄາໍເຈົີ້າ  ເມອືພະລນັເຮວຮອດ 

ກ ົີ້ມຂາບໄຫວີ້  ທນູແລີ້ວເລ່ົາຖາມ 

 ບດັນ ີ້ ເໜືອຫວົເຈົີ້າ  ທນັມາເຮບຮ ບ 

 ຈກັວາ່ ເປັນເຫດຮີ້ອນ  ການເຈົີ້າເຍື່ ອງໃດ ພຣະເອ ຍ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະກເໍລ່ົາພາກໃຫີ້ ເມອືງອື່ ນແດນໄກ 

ນາໍທບັ ຄງຸເມອືງເຮົາ  ໄພພ່ນົຫລາຍລ ົີ້ນ             

ອາດມາ ທາໍສງົຄາມມ ີ້າງ  ເມອືງເຮົາມດຸມອດ ເສັຽແລີ້ວ 

ບດັນ ີ້ ຊຽງຢ່າໄດີ້ຢູ່ຊີ້າ  ໄປຖີ້ອນກອ່ນພນົ ທ່ຽວເຖ ີ້ນ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກໂໍດຍຄາໍເຈົີ້າ ເຮວຮ ບລາລງົ 

 ໃນໃຈຄດຶ  ຊປິາບມານມາມ ີ້າງ 

ຄາວນ ີ້ ບ່ໍແມນ່ການພນັທີ້າ ຊງິຜຍາລາຍລຽ່ມ ຫຍງັແລີ້ວ 

ຕ ັີ້ງແມນ່ ໃຊີ້ຫອກປືນດາບພີ້າ ຊ ງຂີ້າຍາດເມອືງ 
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   >> ຊຽງກຈໍຶ່ງ ບາຍມ ດພີ້າ  ໄປສູອ່ະຣນັຍາ 

ມນັກ ໍ ແຍງໄພຂວາງ  ຮ ບຟນັເອົາໄມ ີ້ 

 ພໍປະມານໄດີ້  ເຊົາແຮງມດັແບກ 

ມນັກ ໍ ມາບ່ໍຊີ້າ   ເຖງິບີ້ານຄ ໍາ່ຈວນ 
 

ຊຽງຈຶ່ງ ກນິເຂົີ້ານ ໍີ້າ  ຕາມຮ ດຄອງແລງ 

ເຖງິເມ ື່ອ  ຍາມກອງເດກິ  ກເໍລ່ົານອນເຢັນປິີ້ງ 

ຝງູໝູ ່ ຊາວເມອືງພີ້ອມ  ພາກນັນອນເນ່ັງ 

ໃຜກ ໍ ບ່ໍອາດຮູີ້   ດ ຮີ້າຍທ່ໍໃຍ ແທີ້ດາຍ 
 

ຄນັວາ່ ເຖງິຍາມແລີ້ວ  ກອງງາຍຊຽງຕ່ືນ 

ມນັກ ໍ ລກຸສວາ່ຍໜີ້າ  ອ ງເທ ີ້ງຢູສ່ະບາຍ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກຄໍວນຄດຶຖີ້ວນ ຄາໍອາດຍາປງົ ມານ ັີ້ນ 

ຄວືາ່ ວາງຄາໍໃນ  ຫລອກກໄູປຂີ້າ   

ບດັນ ີ້ ຣາຊາໄທີ້  ພຣະຍາຫລວງອງົອາດ ທ ່ ພຸີ້ນ 

ຢາກໃຫີ້ ກມູ ິ່ງມ ີ້ຽນ  ຕາຍແທີ້ມອດຊ ວງັ ບ່ໍຢາ່ແລີ້ວ  
 

ຍງັວາ່  ເປັນນີ້ອງແທີ້  ສງັອອກສງົຄາມ ດ ັງ່ນ ີ້ 

ບ່ໍໃຊ່ ແນວນາມໝາ  ຊບິອກໄປຕາຍແທີ້ 

ຮອຍທ ່  ເຂົາຫາກຊງັກແູລີ້ວ ຜຍາດ ຢີ້ານລ່ືນ ຈງິດາຍ 

ເຂົາຈຶ່ງ ຈາໍໃຫີ້ໄປມອດມ ີ້ຽນ  ຄາວນ ີ້ບ່ໍສງົ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

ບດັນ ີ້ ກຈູກັຜິແຕງ່ຕ ັີ້ງ      ຕາມແຫງ່ຄວາມຄດຶ ກອ່ນຖີ້ອນ 

ອນັວາ່ ຜຍາກກູຫໍາກຍງັເຕັມພມູ ກແໍຕລື່ບກັຊຽງໝີ້ຽງ 
  

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຊຽງກອໍະທິບາຍຮູີ້ ສານກວຍໜວ່ຍໃຫຍ ່

 ມນັເລ່ົາ ຈກັຜາ່ໄມ ີ້  ເຫລົາແລີ້ວເລ່ົາສານ   

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກໝໍອບໝອບກ ົີ້ມ ສານກວຍນ ັີ້ນຢູ ່

ພຣະຍາ ເຮວຮ ບໃຊີ້  ທນັທີ້າວທາ່ນຊຽງ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ອະຣນັຍາ (ປລ ອະຣນັຍະ) = ປ່າໄມ ີ້ (ອະຣນັຍກິ = ນາຍພານ, ຜູີ້ຖຽ່ວໃນປ່າ, ພຣະກາໍມະຖານ) 
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ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກໂໍດຍກະສດັເຈົີ້າ ເຮວພະລນັໄປຮອດ 

ເຖງິທ ່  ຊຽງໝີ້ຽງແລີ້ວ  ຈາເວົີ້າບອກບນົ 

ບດັນ ີ້ ຈອມຫວົເຈົີ້າ  ທນັຊຽງເມອືທຽ່ວ ຈງິດາຍ 

ຢີ້ານທ ່  ເສກິເພື່ ອນພຸີ້ນ  ຊຈິນົເຂົີ້າຮອດເມອືງ ບ່ໍຮູີ້ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງໝີ້ຽງຕີ້ານ  ຈາຕ່ໍທຕູາ 

ຂີ້ອຍກ ໍ ຍງັສານກວຍ  ໄປ່ມທິນັແລີ້ວ 

ຊາດທ ່  ຄນົຜຍາດ ນ ີ້  ກວຍຍງັດາງໃຫຍ ່ຈງິດາຍ 

ຕ ັີ້ງຫາກ  ພໍແປດອູີ້ມ  ຕວົຂີ້ອຍທຽ່ງຈງິ ເຈົີ້າເອ ຍ  
 

ເຈົີ້າຄອ່ຍ ຄນືເມອືໄຫວີ້      ພຣະຍາໃຫຍຈ່ອມເມອືງ ກອ່ນຖີ້ອນ 

ຂໍໃຫີ້ ອງົເໜືອຫວົ  ໂຜດຜາຍຍາມນ ີ້ 

ພໍແຕ່ ສານກວຍແລີ້ວ  ຊເິມອືທນູພຣະບາດ ກ ໍ ີ້າພຸີ້ນ 

ຕາບໃດ ກວຍແປດອູີ້ມບ່ໍແລີ້ວ ຂໍເຍືີ້ອນຊ ົວ່ຍາມ ແດຖ່ີ້ອນ 
 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ທຕູາໃຊີ້   ຄນືເມອືທນູພຣະບາດ 

ຊຽງວາ່ ກວຍບ່ໍແລີ້ວ  ຂໍເຈົີ້າໂຜດຜາຍ ວາ່ດາຍ  
 

ເຈົີ້າເລ່ົາ ຟງັຄວາມຖີ້ອຍ  ທຕູາທນູຄອບ 

ພຣະກ ໍ ຜາຍໂຜດໃຫີ້  ມນັແທີ້ຊູອ່ນັ ນ ັີ້ນແລີ້ວ 

ຄນັວາ່ ເຫ ງນານລ ໍີ້າ  ໄປທນັໃຊີ້ຮອດ 

ຊຽງໝີ້ຽງ ຜດັກາ່ວຕີ້ານ  ຄນົໃຊີ້ດ ັງ່ຫລງັ ນ ັີ້ນແລີ້ວ  
 

ສເູລ່ົາ ເລ ງເລ ງໃຊີ້  ມາທນັເປັນອນັຮ ບ ເຮວນໍ 

ຍງັວາ່ ກວຍບ່ໍແລີ້ວ  ມາເວົີ້າຜາ່ຄວາມ ແທີ້ນ ີ້ 

ແສນວາ່ ມ ການຮີ້ອນ  ປານໃດກຕໍາມຊາ່ງ 

ຄນັວາ່ ກວຍຫາກແລີ້ວ  ກໂໍດຍເຈົີ້າບ່ໍຂ ນ ດອກນາ  
  

 ຊື່ວາ່ ທມັມະດາໄດີ້  ເປັນກະນດິຖານີ້ອງພຣະຣາດ 

 ສານກວຍໃຫຍ່ ພໍແປດອູີ້ມ ປານນ ີ້ກຈໍຶ່ງສມົ ແທີ້ດາຍ 

 ເຮົານ ີ້ ທ່ໍວາ່ເປັນນາມມະກອນເຊືີ້ອ ພຣະຍາເມອືງຍດົໃຫຍ່ ຈງິດາຍ 

 ກຈໍຶ່ງໄດີ້ ສານກວຍພໍແປດອູີ້ມ ເອົາຫີ້າງໃສ່ຜຍາ ທ່ານເອ ຍ  
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ຜິວາ່ ເຮົາຫາກເປັນຄນົນີ້ອຍ ຊາວເມອືງຊາດຕ ໍາ່ 

ຜຍາບ່ໍດ ດ ີ້ດ ີ້  ກກໍວຍນີ້ອຍດ ັງ່ຊູ່ຄນົ ນ ັ ີ້ນແລີ້ວ 

 ອນັນ ີ້ ເຮົາຫາກເຮັດຕາມເຊືີ້ອ ນາມມະກອນຜູີ້ໃຫຍ່ ເຈົີ້າເອ ຍ 

 ການໂຕ ກຫໍາກມາຮອດແລີ້ວ ສງັມາຫຍຸີ້ງຍາກແກເ່ຂົາ ແທີ້ນໍ 
 

ຜິວາ່ ທາໍຄຝືງູໄພນ່ ີ້ອຍ  ກວຍຫາກທມັມະດາ 

ບ່ໍດນົ ພໍພຽງຄາວ  ກສໍານກວຍແລີ້ວ 

ສຈູ ົງ່ ເມອືທນູໄຫວີ້  ຣາຊາແວນທຽ່ວ ຈງິເຖ ີ້ນ 

ປານນ ີ້ ພຣະບາດເຈົີ້າ  ຍງັຖີ້າຢູຄ່ອງ ບ່ໍຮູີ້ 
 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ທຕູາໃຊີ້   ເຮວພະລນັເມອືຄອບ 

ຊຽງວາ່ ກວຍໃຫຍຍ່ງັບ່ໍແລີ້ວ ຍາຟີ້າວເພື່ ອນໄປ ວາ່ອນັ 
 

ຂາຫາກ ຈກັໂດຍບາດເຈົີ້າ  ຖີ້າທ ່ ທນັດຽວ ວາ່ດາຍ 

ບ່ໍໃຫີ້ ເຄອືງຈອມຫວົ  ຫາກຊໄິປຕງົໄດີ້ 

ມນັວາ່ ທມັມະດາໄດີ້  ເປັນກະນດິຖານີ້ອງພຣະບາດ 

ມນັຈຶ່ງ ສານກວຍໃຫຍ່ແປດອູີ້ມ ຜຍານ ັ ີ້ນຈຶ່ງໃສ່ເຕັມ ວາ່ດາຍ 
 

 ແລີ້ວຈກັ  ຄອຍໄປກ ໍີ້າ  ສງົຄາມດອມເພື່ ອນ 

 ຊຽງຫາກ ເວົີ້າທ່ໍນ ັີ້ນ  ກວຍແລີ້ວຈຶ່ງຊໂິດຍ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ  ຣາຊາເຈົີ້າ  ໄດີ້ຍນິຄວາມກວຍໃຫຍ ່

 ເຈົີ້າກ ໍ ຄດຶຄ ັ່ງແຄີ້ນ  ແຄນແລີ້ວກເໍລ່ົາຫວົ ແທີ້ດາຍ  
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຣາຊາທີ້າວ  ພຣະຍາເມອືງເລ ຍຈ ົມ່ 

 ພຣະກ ໍ ຄດຶຄຽດໃຫີ້  ຊຽງໝີ້ຽງບ່ໍວາຍ ນ ັີ້ນແລີ້ວ 

 ຍງັວາ່ ສດັຕເູຂົີ້າ  ມາຈນົໃກີ້ເຂດ ຈງິດາຍ 

 ເຮັດສງັ ມາບ່ໍຮູີ້ໃຫີ້ແລີ້ວ  ເຫິງອີ້າງຕ ັີ້ງແຕກ່ວຍ ນ ັີ້ນເດ 
 

 ນບັແຕ ່ ກທູນັໃຊີ້   ໄປມາມນັຫລາຍເລ່ົາ ເລ ງແລີ້ວ 

 ມນັກ ໍ ເວົີ້າແຕກ່ວຍບ່ໍແລີ້ວ ເມອືໜີ້າສບືໄປ ນ ີ້ເດ 

 ໂອນໍ ຮອຍວາ່ທະວາຣ ກວີ້າງ ເມອືງກຈູະເປັນສ່ວຍ ເສັຽນໍ 

 ມນັຈກັ ດບັຄອບບກັຂ ີ້ຮີ້າຍ ຊພິອຍຊີ້າຄອບກວຍ ນ ັ ີ້ນແລີ້ວ  
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 ມນັຕ ັີ້ງ ເຮັດລ່ືນລ ົີ້ນ  ເຫລືອຮ ດຄອງກວຍ ແທີ້ດາຍ 

 ຈກັວາ່ ມນັຊຄິອນເອົາໄປ  ໃສອ່ ່ ຫຍງັເປັນກະດໍີ້ 

 ກຫູາກ  ໂຮມຄນົເຕົີ້າ  ເຕັມເມອືງເຄົີ້າຄື່ ນ 

 ເຂົາຢາກໄປ ກຫໍາກໄປບ່ໍໄດີ້ ຊຄິອຍຖີ້າແຕບ່ກັຊຽງ ນ ັີ້ນດາຍ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງໝີ້ຽງກ ົີ້ມ  ທງັຢືນແລີ້ວນ ັງ່ 

 ມນັກ ໍ ວຽນຄອບໄດີ້  ຫລາຍເສັີ້ນໃຫຍສ່ງູ 
  

 ຈກັຕອກ  ທງັກໍ່ກ ົີ້ນ  ແລີ້ວເລ່ົາທງັສານ ດ ັງ່ນ ັີ້ນ 

 ຕ ັີ້ງຫາກ ພໍສາມວນັ  ກຈໍຶ່ງບໍຣະບວນແລີ້ວ 

 ອນັວາ່ ຄານຍາວໄດີ້  ສາມວາປາຍສອກ 

  ລວງໃຫຍດ່ີ້າມ  ປະມານແທີ້ທ່ໍຂາ 
 

ຊຽງຈຶ່ງ ສ ນແປງແລີ້ວ  ເຮວພະລນັຕດັອອກ 

ແລີ້ວກ ໍ ຫ່ໍເຂົີ້າທ່ໍກ ໍາ່ປັີ້ນ  ວາງໄວີ້ໃສໃ່ນ 

ບດັນ ີ້ ກຈູກັໄປເພມີ້າງ  ສງົຄາມຮບົຕ່ໍ ກນັແລີ້ວ 

ຄນັວາ່ ເຂົີ້າຖງົຫາກໝດົທ່ໍນ ີ້ ກທູີ້າວຊຕ່ິາວຄືນ ດອກແລີ້ວ 
 

 ມາຮາ່ວ ຟີ້າວເພິງຢີ້ານ  ເສກິເສອືເມອືງເພື່ ອນ ດ ັງ່ນ ີ້ 

 ອດົພໍ ໃຫີ້ເຂົາງ ີ້າງແຜນ່ຟີ້າ ດນິໄງ ີ້ຫອບຜາ ເທາະນາ 

 ຄນັວາ່ ຫາກບ່ໍມ  ໃຜພີ້ອມ  ຄນົດຽວຊສິູີ້ເບ່ິງ ກອ່ນແລີ້ວ 

 ຄນັວາ່ ມນັຫາກໝດົຊູພ່ືີ້ນ ບກັຊຽງໝີ້ຽງກຢໍາ່ຫວງັ ເທາະເນ  
 

 ຄີ້ອມວາ່ ພໍຍາມແລີ້ວ  ຊຽງເປືອງຍີ້າຍອອກ 

  ກວຍໃຫຍພ່ີ້ອມ  ຄອນໄດີ້ກເໍລ່ົາໄປ 

 ມນັກ ໍ ແຍງທາງເຄົີ້າ  ຕາມທາງໄວໄ່ວ ່

 ຊຽງກ ໍ ໄປຜາ່ນບີ້ານ  ເຂົາທີ້ວງນ ່ນນັ 
 

 ກຫໍາກ ດໃູຫຍລ່ ົີ້ນ  ກາຍຮ ດຄອງກວຍ ແທີ້ນໍ 

 ອນັນ ີ້ ບ່ໍໃຊຄ່ນົເມອືງເຮົາ ແມນ່ຜ ອ ່ ຕາກຶີ້ນ 

 ຊຽງກ ໍ ຍງັເລ່ົາເດ ນເມອືໜີ້າ ໂຫລງຫລ ່ ເຫລັງລ ່ 

 ຝງູໝູ ່ ເດັກໜຸມ່ນີ້ອຍ  ກວົຢີ້ານພາ່ຍພງັ 
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  ລາງພ່ອງລ ົີ້ມ  ລາງພ່ອງປບົໜ  

 ລາງພ່ອງ ແຊວແຊວສຽງ  ອ ່ ແມເ່ອ ຍເອົາຂີ້ອຍ 
 

  ລາງພ່ອງໄຫີ້  ລາງເລ່ົາເລ ຍຫວົ ກມໍ   

 ລາງພ່ອງ ເຊຊວນປບົ  ໃສ່ໜາມຄາຮ ົີ້ວ 

 ລາງພ່ອງ ປບົຕາຍເຕັີ້ນ  ຕາໍກນັໜີ້າຜາກແຕກ ກມໍ   

 ແຂັວກ ໍ ຫກັຫລ່ອນແທີ້  ໂລຫິດຍີ້ອຍຫລ ັງ່ໄຫລ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

 ລາງພ່ອງ ບືນຂຶີ້ນໄມີ້  ກນິໝູ່ຜາລາ 

 ບ່ໍທນັ ລງົທາງກກົ  ກເໍລ່ົາໂຕນລງົແທີ້ 

  ລາງພ່ອງຂຶີ້ນ  ຄນັໄດເຮອືນຕາບ່ໍເບ່ິງ 

 ທງັເລ່ົາ ຫລຽວເຫລືອດຢີ້ຽມ ຊຽງໝີ້ຽງກເໍກອືກລງົ 
 

 ລາງພ່ອງ ແຊວແຊວຮີ້ອງ  ບນົນາໍໄປເບ່ິງ ກມໍ   

 ລາງພ່ອງ ໄປກາ່ວເວົີ້າ  ໃຍຫລິີ້ນວາ່ແມນ່ໂລງ ແທີ້ດາຍ 
  

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງໝີ້ຽງເຕັີ້ນ  ຄອນໄປທງັຕ່ືນ 

ຄດື ັງ່ ຄນຸີ້ອຍນີ້ອຍ  ລອຍຫລິີ້ນເກອືກຕມົ ນ ັີ້ນແລີ້ວ 
 

ແມນ່ວາ່ ຝງູໝູເ່ຖົີ້າ  ນີ້ອຍໜຸມ່ທງັຫລາຍ ກດໍ  

ກຫໍາກ ແຊວແຊວສຽງ  ເບ່ິງຊຽງຄອນຊີ້າ 

ມນັເລ່ົາ ອດົໃຈແທີ້  ຄອນໄປອງືລ່ືງ 

ຄດື ັງ່ ຮ ນໃຫຍຕ່ ັີ້ງ  ຫລງັຊີ້າງຈຶ່ງຊສິມົ ເຈົີ້າເອ ຍ 
  

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກກໍາຍໄປໜີ້າ ຈາຟມູທງັຈ ົມ່ 

 ກະກນຸວາ່ ຜຍາທ່ໍນ ີ້  ກມໍາຊີ້າຍາກທາງ ແທີ້ນໍ 

 ຊາວາ່ ກຫູາກເອົາໄປຫລາຍກວຍແທີ້  ຕວົຕາຍເສັຽກອ່ນ ຈງິດາຍ 

 ອນັວາ່ ຜຍາຂ ີ້ຮ ີ້າຍ  ສງັມາລີ້ຽວຂີ້າໂຕ ນ ີ້ເດ 
  

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງບ່ໍຊີ້າ  ເມອືຮອດແສນເມອືງ 

 ມນັຈຶ່ງ ເຕ ນພນົຫລວງ  ປ່າວໄປທງັຟີ້າວ 

 ສວ່ນວາ່  ຊຽງຫລວງເຈົີ້າ  ກຄໍອນກວຍໄປກອ່ນ  

ເຖງິບອ່ນ ທາງຄບັນີ້ອຍ  ກວຍຂວີ້າງຄ ັ່ງຕນັ   
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 ເພາະວາ່ ກວຍມນັໜວ່ຍໃຫຍລ່ ົີ້ນ  ຕນັປອງປກັຕທູວານ ເຈົີ້າເອ ຍ 

 ຕ ັີ້ງຫາກ  ປລູກູວຍ  ຢູກ່າງຕນັໄວີ້ 

 ອນັວາ່ ຝງູໝູຄ່ນົທງັຊີ້າງ  ອໍກນັຄບັຄ ັ່ງ 

 ເຂົາກ ໍ ໄປບ່ໍໄດີ້   ຄາຊີ້າໜວ່ຍຫລວງ ນ ັີ້ນແລີ້ວ 
 

 ຕ ັີ້ງຫາກ  ມວົເມາົກຸີ້ມ  ຈ ມກນັຍດັແຍດ  

 ເຂົາຫາກ ມວົແວດລີ້ອມ  ສອງຂີ້າງກະຕາ່ກວຍ 
 

 ຜ່ໍດ ູ ສະພ ັ່ງຊີ້ອງ  ຊີ້ອງຊ່ໍເຫລືອຫລາຍ ພຸີ້ນເຢ  

ເຂົາກ ໍ ທມົທມົນນັ  ສວາ່ແຊວທງັຮີ້ອງ 

ຍງັວາ່ ມ ເຫດຮີ້ອນ  ມາປະຈນົເສກິເພື່ ອນ ນ ັີ້ນລື 

ສງັບ່ໍ ໄປປາບເປືີ້ອງ  ຍງັມາຊີ້າທອ່ງທາງ ນ ີ້ເດ 
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ໄທຫລ ັ່ງເອ ີ້ນ  ຈດັໄປທຽ່ວທຽ່ວ ນ ີ້ເຖ ີ້ນ 

 ຍງັວາ່ ການວຽກຮີ້ອນ  ຊມິາຊີ້າຢູສ່ງັ ນ ີ້ເດ 
 

 ລາງພອ່ງ ເອ ີ້ນຮຽກຮີ້ອງ  ທງັດາ່ຈດັໄປ ກມໍ   

 ລາງພອ່ງ ເສ ນເສ ນລດັ  ແລນ່ໄປທງັຟີ້າວ 

 ບ່ໍຮູີ້ວາ່ ເສກິເສອືຮີ້າຍ  ມາປະຈນົດ ົີ້ນຮອດ ເມອືງລື 

 ສງັມາ  ລໍເຊື່ ອງຊີ້າ  ໄປໜີ້າບ່ໍຢາກເປືອງ ນ ັີ້ນເດ 

 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຫວົພນົເອ ີ້ນ  ປະສງົຫາສຽງສ ົ່ງ ຄນືນ ັີ້ນ 

 ຍງັວາ່ ກວຍເປ່ົາເປີ້  ບກັຊຽງໝີ້ຽງອ ັ່ງຕນັ ນ ັີ້ນເດ 

ສສູງັ ມາດນົຖີ້ອຍ  ຈດັໄປວາ່ໃຫີ້ທຽ່ວ ສນັນ ີ້ 

ຕາສ ູ ບ່ໍລ ໍາ່ຢີ້ຽມ  ກວຍທີ້າວທາ່ນຊຽງ ນ ີ້ເດ  
 

 ແຕ່ນ ັ ີ້ນ ເຂົາກແໍຊວແຊວພີ້ອມ ເອົາກນັໂຮມດາ່ ຊຽງນ ັ ີ້ນ 

 ອນັວາ່ ບກັຂ ີ້ຮີ້າຍ  ກເໍຫລືອລ ົີ້ນແຕ່ກວຍ ແທີ້ນໍ 
 

 ອນັວາ່ ກວຍມນັໃຫຍເ່ອົີ້າເປົີ້າ ສງັບ່ໍຄອ່ຍສະແຄງໄປ ນ ັີ້ນເດ 

 ອນັນ ີ້ ຕ ັີ້ງຫາກປລູຕູນັ  ອ ັ່ງທາງທວານກວີ້າງ 

 ບດັນ ີ້ ເຮົາຈ ົງ່ເອົາກນັພີ້ອມ ຟນັເສັຽກບັບອ່ນ ຈງິຖີ້ອນ 

 ໃຫີ້ມນັ ດບັຊາດນ ີ້  ຕາຍຊ ໍີ້າຄອບກວຍ ແທີ້ດາຍ 
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 ເຂົາກ ໍ ນາບດາ່ປີ້ອຍ  ບອກແຍກສະແຄງກວຍ ກມໍ   

 ໃຫີ້ມງຶ ຕາຍຄາທວານ  ຢາ່ໃຫີ້ໄປດອມຖີ້ອນ 

 ຜິວາ່ ບ່ໍແມນ່ຈອມຫວົເຈົີ້າ ປງົຄວາມຊ ີ້ສ ັ່ງ ມງຶດາຍ 

 ກຈູກັ ຟນັມອດມ ີ້ຽນ  ໃຫີ້ຕາຍຊ ໍີ້າຄອບກວຍ ບ່ໍຢາ່ແລີ້ວ  
 

 ລາງພອ່ງ ຈບັພຸີ້ນພ ີ້  ທືີ້ນແກດ່ງຶຄນື ກມໍ   

 ລາງພອ່ງ ຕິນທາໍກວຍ  ຊຸກດນັໄປໜີ້າ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກໂໍອຍໂອຍຮີ້ອງ ຊວນເຊລ ົີ້ມທາ່ວ ໄປແລີ້ວ 

 ສງັມາ ເຮັດດ ັງ່ນ ີ້  ດງຶໜີ້າພດັຈອ່ງຫລງັ ນ ັ ີ້ນເດ  
 

 ເຂົາເລ່ົາ  ແຊວແຊວເວົີ້າ  ຫວົຊມົທງັຄຽດ 

  ຊກຶລຶກໜີ້າ  ດງຶທືີ້ນແບກກວຍ 

 ຮູີ້ວາ່ ຄບັຄາແທີ້  ໃຫີ້ແວໄປທາງອື່ ນ ຊຽງເອ ຍ 

 ບດັນ ີ້ ມງຶຫາກຄາຢູນ່ ີ້  ຜອງເທົີ້າຊ ົ່ວຊ ວງັ ຫ ັີ້ນຖີ້ອນ  
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຊຽງດງຶທືີ້ນ  ເຂົາຊ ໍີ້າເລ່ົາດງຶຄນື 

 ມນັຢາກຄນື ກຍໍງັຄາ  ບ່ໍຫອ່ນຫນັໄປໜີ້າ 

 ຄອບວາ່ ກວຍຫລວງຂວີ້າງ ຄາປກັຕຕູນັຢູ ່ຈງິແລີ້ວ 

 ເຫລືອທ     ່   ດນັຊຸກທືີ້ນ  ດງຶຍູີ້ກບ່ໍໍຖອງ ແທີ້ດາຍ  
   

 

ແຕນ່ ັີ້ນ  ທງັຫລາຍທືີ້ນ  ດງຶກວຍຍູີ້ຊອ່ຍ 

ກວຍຈຶ່ງ ຫລດຸອອກມ ົີ້ມ  ປກັຕຕູີ້າຍຈາກວຽງ ແທີ້ດາຍ 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ເຂົາກເໍຊຊວນລ ົີ້ມ  ເນອືງນອງຂ ນໄຂວ ່

ອນັວາ່ ຊຽງໝີ້ຽງເຈົີ້າ  ກເໍລ ຍລ ົີ້ມດ ັງ່ດຽວ 
 

ເຂົາເລ່ົາ  ປກຸລກຸແລີ້ວ  ຮີ້ອງໂຫນ່ນັເນອືງ 

ເຮົາກ ໍ ຈກັພາກນັມາຕາຍ ຄອບກວຍບກັຊຽງໝີ້ຽງ 

ກບ່ໍໍ ຫວງັເຫັນໜີ້າ  ສງົຄາມດອມເພື່ ອນ ເສັຽແລີ້ວ 

ບາງພອ່ງ ໜີ້າຜາກລີ້ານ  ຖດູນິຊ ໍີ້າເປ ກໄປ 
 

ລາງພອ່ງ ໂລຫິດຕ ັີ້ງ  ແຂນຫກັເລຶອດອອກ ກມໍ   

ລາງພອ່ງ ຕາໍທ ັ່ງໄມ ີ້  ຫ ວໄຫີ້ຍາ່ວຍມົ 
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ລາງພອ່ງ ຊຸນສະດດຸຕີ້ອງ  ຫວົຕ ນເລ ຍແຕກ ກມໍ   

ລາງພອ່ງ ໜາມຖກືເນືີ້ອ  ມ ສີ້ຽນສຽບຄາ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກຜໍດຸລກຸແລີ້ວ ຮີ້ອງຢູຄ່າງແຄມ 

ແລີ້ວເລ່ົາ ຄອນກວຍໄປ  ສູປ່ກັຕວູຽງກວີ້າງ 

ເຂົາແຮງ່ ຊຸກໃສຊ່ ໍີ້າ  ທາໍໄປຍູີ້ແລນ່ 

ຊຽງກ ໍ ລກຸຍາ່ງຍີ້າຍ  ພະລນັຟີ້າວແລນ່ໄປ 
 

ແລີ້ວເລ່ົາ ພະລາດລ ົີ້ມ  ກ ົີ້ນຂ ີ້ທ ັ່ງທງັຢືນ 

ກວາຍຊຽງ ສະເດັນໜ   ຈາກຕວົດຮູ ີ້າຍ 

ມນັກ ໍ ໂອຍໂອຍຮີ້ອງ  ທງັຄາງເຈັບປວດ 

ຄດື ັງ່ ເປັນພະຍາດຮີ້າຍ  ຫວົຂວ ໍີ້າໃສດ່ນິ 
 

 ຄດຶວາ່ ຈະໄປເຮວເສກິແທີ້ ຕວົກຈູກັຕາຍກອ່ນ ເສັຽນໍ 

 ໂອນໍ ສງັມາຟາງພະລາດລ ົີ້ມ ແອວແທີ້ງໂຄນ່ໂງ ນ ີ້ເດ 
 

ອນັວາ່ ວດັຖງັຜີ້າ    ຄຽນແອວຊຽງຫລດຸອອກ ເສັຽແລີ້ວ 

ສອງມ ື ຄວາຈອ່ງໄວີ້  ຜືນຜີ້າກບ່ໍໍທນັ 

ທງັເລ່ົາ ປະປືດກ ົີ້ນ  ທງັຈາ່ງມບືງັ 

 ສຽງແຊວແຊວ  ສວາ່ຂານຄນົທີ້ວງ 

ມນັກ ໍ ປະຫາໍເສັຽຟີ້າວ  ໜ ຄນົປບົພ່າຍ 

ຊຽງບ່ໍມ  ແຜ່ນຕູີ້ມ  ມາຄຽນຫຸີ້ມຫ່ໍໂຕ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ທງັຫລາຍທີ້ວງ  ຫາໍຊຽງຊ ສວາ່ 

ລາງພອ່ງ ຫວົຊື່ ນຍີ້ອງ  ລາງຄນົຊ ໍີ້າຄຽດເລິງ 

ອນັວາ່ ໂຄີ້ຍມນັນ ັີ້ນ  ຄກືນັກບັໜີ້າທ ັ່ງ 

ຕ ັີ້ງຫາກ  ເປັນເພ ີ້ເຈ ີ້  ໂຄີ້ຍແບີ້ນຊວດປະມານ ແທີ້ນໍ  
 

ລາງພອ່ງ ຕບົກ ົີ້ນໃຫີ້  ຫາໍໂຄີ້ຍໃຫີ້ມ ີ້ຽນແດ ່ຊຽງເອ ຍ 

ມກັຜອກ ຜາງໜາ່ຍແທີ້  ດສູ ົີ້ມແສບຕາ ແທີ້ແລີ້ວ 

ລາງພອ່ງ ຊ ີ້ຫອກໃຫີ້  ຈາຍອກແທງຫາໍ ກມໍ   

ຊຽງກ ໍ ໂງເງຊກັ   ຜີ້າມາຮາໍໄວີ້ 
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ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງຈຶ່ງເດົາດາມ ີ້ຽນ ຫາໍໂຄີ້ຍໄວີ້ແຈບ 

ມນັກ ໍ ລກຸຂຶີ້ນໄດີ້  ຄອນກວຍແລີ້ວເລ່ົາໄປ 

ຊຽງກ ໍ ອອືຮື ີ້ອງ   ຄາງໄປທງັຈ ົມ່ 

ເໝືອນດ ັງ່ ຄນົຂ ີ້ເຫລົີ້າ  ປາງນ ີ້ແມນ່ກ ູແລນໍ  
 

ຄີ້ອມວາ່  ພໍຄາວແລີ້ວ  ຊຽງເຖງິປກັຕໃູຫຍ ່

ມນັເລ່ົາ ເອົາກວຍໃຫຍຂ່ ີ້ຮ ີ້າຍ ຍໍຄີ້າງໃສຕ່ນັ ນ ັີ້ນແລີ້ວ   

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ທງັຫລາຍທີ້ວງ  ຈາກນັຊ ສວາ່ 

 ບດັນ ີ້ ເຮົາຮ ບມາແປ່ມ ີ້າງ ກວຍຮີ້າຍຍ ໍາ່ໄປ ທຽ່ວເຖ ີ້ນ 
 

 ເມ ື່ອຈກັ ຄອງຢູ່ຖີ້າ     ກວຍຊຽງເໝືອນແຕ່ກອ່ນ ດ ັງ່ນ ັ ີ້ນ 

 ຢີ້ານວາ່ ເສິກລ່ວງເຂົີ້າ  ປະຈນົແພີ້ບ່ໍທນັ ເຈົີ້າເອ ຍ 
 

  ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກເໍອົາຫອກງ ີ້າວ ຟນັຜາ່ແທງກວຍ 

 ລາງພອ່ງ ຍໍຕ ນທາໍ  ດາ່ຂວນັທງັປີ້ອຍ 

 ຕ ັີ້ງຫາກ  ຮນຸແຮງແລີ້ວ  ເຮັດສນັໃດກຕໍ ັີ້ງຢູ ່

 ເຫລືອທ ່  ເຂົາຫາກດງຶຍາດທືີ້ນ ທໍໄດີ້ກບ່ໍໍເໜັງ 
 

ກບ່ໍໍ  ຕ ງຕນົແທີ້  ສເມ ຄນົຕາຍຢູ່ ຄານ ັ ີ້ນ 

ຊຽງກ ໍ ເອົາຫວົເມາະພືີ້ນ  ກອງກ ົີ້ນພາດກວຍ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ແສນເມອືງຕີ້ານ  ຖແລງຄາໍກອຍກາ່ວ 

ບດັນ ີ້ ຄວນທ ່ ເຮົາຄນືເມອືໄຫວີ້ທີ້າວ  ຈອມເຈົີ້າພຣະຍອດເມອືງ   
 

ເຫດວາ່ ຊຽງໝີ້ຽງນ ີ້  ຍງັຂມອ່ມປງົຄວາມ ມນັແລີ້ວ 

ພຣະຫາກ ມ ດວງແຂງ  ໃສຫ່ວົມນັແທີ້ 

ເພ່ືອວາ່ ເຮົາຈກັກາຍມນັໜ ໄປໜີ້າ ກກໍວົປນຸເປັນໂທດ 

ຢີ້ານວາ່ ພຣະບ່ໍລີ້ຽງ  ກຕໍາຍແທີ້ຄອບມນັ ບ່ໍຮູີ້  
 

ຄີ້ອມວາ່ ຂນຸກາ່ວແລີ້ວ  ເຮບຮ ບພະລນັເມອື 

 ເຖງິຣາຊາ  ກາ່ວກອນກອຍໄຫວີ້ 

ບດັນ ີ້ ຄາໍຝງູຂີ້າ  ທງັຫລາຍທນູບາດ ຈງິແລີ້ວ 

ແມນ່ວາ່ ຢາກໄປກໄໍປບ່ໍໄດີ້ ຊຽງໝີ້ຽງຢູຕ່ນັ ພຣະເອ ຍ 
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 ເພາະວາ່ ກວຍໃຫຍລ່ ົີ້ນ  ເຫລືອຮ ດຄອງເມອືງ 

 ມນັຫາກ  ປລູຄູາ   ປ່ອງປກັຕຕູນັໄວີ້ 
  

ແມນ່ວາ່  ແສນສ ໍາ່ທີ້າວ  ມ ີ້າມ ິ່ງໂຍທາ ກດໍ  

 ໃຜບ່ໍອາດ ຈກັກາຍປກັຕຫູລວງ ລວ່ງໄປບ່ໍມ  ໄດີ້ 

 ຂໍແກ ່ ເໜືອຫວົເຈົີ້າ  ຄະນງິໃຈຄດຶຮ ໍາ່ ດຖູີ້ອນ 

 ຢີ້ານທ່ໍ ເສກິລວ່ງເຂົີ້າ  ມາໃກີ້ຮອດເມອືງ ບ່ໍຮູີ້ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ທະວາຣ ທີ້າວ  ຫນົຫວຍໃຈຈກັຂາດ 

ເຈົີ້າກ ໍ ຄດຶຄຽດຮີ້າຍ  ຂມົໃຫີ້ແກຊ່ຽງ 

ບ່ໍຊາ່ວາ່ ກຈູກັບາຍເອົາງ ີ້າວ ຟນັຄໍສ ນຂາດ ນ ັີ້ນລື 

ແລີ້ວຈຶ່ງ ເອົາຫວົມນັໄປສຽບໄວີ້  ຫນົທາງກວີ້າງແຫງ່ຄນົ ພຸີ້ນຖີ້ອນ 
 

ໃຫີ້ມນັ ຕາຍຄອບງ ີ້າວ  ດບັຊື່ ຊ ວດິ ເສັຽນ ັີ້ນ 

ຜິຈກັ ຕາມໂກທາ  ຟກັຍາໍສເມ  ກ ີ້ອຍ 

ທ່ໍວາ່ ປິຕາໄທີ້   ພຣະຍາຫລວງສອນສ ັງ່ ວນັນ ັ ີ້ນ 

ຄຶດເມື່ອ ພຣະພ່ໍເຈົີ້າ  ເອົາລີ້ຽງພ ໍາ່ກນັ ນ ັ ີ້ນນາ 
 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ພຣະບາດເຈົີ້າ  ຕີ້ານຕ່ໍແສນເມອືງ 

ບດັນ ີ້ ທາ່ນຈ ົງ່ໄປແວນເປືອງ ບອກມນັຄນືຖີ້ອນ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ແສນເມອືງທີ້າວ  ວນັທາລາເລ ກ 

ເຮວຮ ບ ໄປຮອດທີ້າວ  ຊຽງໝີ້ຽງບອກບນົ  
 

ບດັນ ີ້ ຣາຊາໃຫີ້  ມງຶຄນືໂດຍຮ ບ ບກັຊຽງເອຍິ 

ມງຶຢາ່ ໄດີ້ຢູຊ່ ີ້າ   ດຽວນ ີ້ທຽ່ວເປືອງ ວາ່ດາຍ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກຟໍງັກອນຂໍີ້  ແສນເມອືງບນົບອກ 

ວາ່ໃຫີ້ ຄນືຄອບບີ້ານ  ດຽວນ ີ້ຢາ່ນານ ວາ່ອນັ  

 

ຊຽງກ ໍ ຊກຶລຶກໜີ້າ  ຍນິດ ຊມົຊື່ ນ 

ມນັຈຶ່ງ ຫວົຍຸີ້ມເປ ີ້ຍ  ເຫັນແຂີ້ວໃຂຂ່າວ ແທີ້ແລີ້ວ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງຕອບຖີ້ອຍ  ຂານຂນຸໂດຍຮ ບ 

ຍງັວາ່ ຂີ້ອຍຊໄິປເສິກທ່ຽງແທີ້ ສງັຊໃິຫີ້ຕ່າວຄືນ ນ ີ້ເດ 
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 ເພື່ ອວາ່ ຄນັບ່ໍເອົາການເຈົີ້າ ກກໍວົຄວາມຍງັຂມອ່ມ ເສັຽນາ 

 ຢີ້ານທ່ໍ ພຣະບ່ໍລີ້ຽງ  ຊຟິນັຂີ້າຂາດຄໍ ບ່ໍຮູີ້ 
 

ກຂໍູ ໃຫີ້ມງຶຄນືເສັຽຖີ້ອນ ເຂົາທງັຫລາຍຊ ໍີ້າໂຮມດາ່ 

ມງຶນ ີ້ ມາຜອກພົີ້ນ    ເຫລືອບີ້ານກວາ່ເມອືງ ເພື່ ອນເດ 

ຕບ່ໍູ ເສັຽດາຍແທີ້  ໄປຕາມໃສກຕໍາມຊ່າງ ມງຶຖີ້ອນ 

ເໝືອນດ ັງ່ ໝາຕວົຖີ້ອຍຮີ້າຍ ໄປກນິຂ ີ້ຈຶ່ງຊສິມົ ດອກນາ   
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກວໍາງກວຍຖິີ້ມ ປະເສັຽອື່ ງລ່ືງ 

 ມນັກ ໍ ຕິຄຽດເຮັດຍູີ້ຍ ີ້  ກະໂຍງເຕັີ້ນແລນ່ຄນື 
 

 ກຫູາກ ເຫລືອໃຈແທີ້  ຈາໍໄປແລັວພດັບອກ ຄືນນ ີ້ 

 ສງັບ່ໍ ປະປ່ອຍໄວີ້  ບກັຊຽງມ ີ້ຽງຫາກຊເິຮວ ດອກນາ 

 ມາຮາ່ວ ກວົເກງຢີ້ານ  ເສກິເສອືເມອືງເພື່ ອນ ອ ່ ສງັນ ີ້ 

 ອນັແຕ ່ສາມປາຍໝື່ ນຫີ້າຮີ້ອຍ ກຊູສິູີ້ຜູີ້ດຽວ ດອກນາ 
 

 ບດັນ ີ້ ກຄືູນແລີ້ວ  ສຈູ ົງ່ໄປລອງ ເບ່ິງຖີ້ອນ 

 ຄນັບ່ໍ ເປັນກະບວນຮບົ  ຈ ົງ່ຕ່າວຄືນມາໄຫວີ້ ກເູນ  

 ກຄຶູດ ວາ່ຢາກໄປເຮວສູີ້  ຝງູເຂົາໃຫີ້ຢີ້ານຢ່ອນ ດນູ ັ ີ້ນ 

 ເສັຽແຕ່  ພຣະບາດເຈົີ້າ  ຈາໍໃຫີ້ຕ່າວຄືນ ດ ັງ່ນ ີ້ 
 

 ເມ ື່ອຊ ິ ຝືນຄວາມເຈົີ້າ  ກກໍວົຕາຍຜິດອາດ ຍາແລີ້ວ 

 ໃຜຫອ່ນ  ຂດັແຂງ່ຂໍີ້  ຂ ນເຈົີ້າບ່ໍດ  ທາ່ນເອ ຍ   

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຊຽງກກໍອຍກອຍຕີ້ານ ຄາໍສະຫາວອີ້າງໂອດ ໂຕນ ັີ້ນ 

 ອນັແຕ ່ ໃຕີ້ລຸມ່ຟີ້າ  ບ່ໍມ  ຢີ້ານຢອ່ນໃຜ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

 ຄີ້ອມວາ່ ຊຽງກາ່ວແລີ້ວ  ເລ ຍເມອືຕິຈ ົມ່ 

 ມນັກ ໍ ຮ ບຟັ່ງຟີ້າວ  ຄນືເຂົີ້າສູເ່ມອືງ 

 ແລີ້ວເລ່ົາ ເມອືເຮອືນຢີ້າວ  ເຖງິຊະນອນເຊົານ ັງ່ 

 ພກັຜອ່ນ ກນິເຂົີ້ານ ໍີ້າ  ນອນຫລິີ້ນຢູສ່ະບາຍ 
 

 ຍທູ່າງ ພກັຜ່ອນເປືີ້ອງ  ດດູອກມາລາ 

ຍທູ່າງ ນອນເບ ຍລມົ  ອ່ານສານໂຄງຟີ້າ 
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 ຍງັເລ່ົາ ຫວ ຫວົກີ້ຽງ  ທານ ໍີ້າມນັເປືີ້ອງປ່ິນ 

 ແລີ້ວເລ່ົາ ຄີ້ຽວໝາກເຈ ີ້ຍ  ຫວົຍຸີ້ມເພດຂນຸ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ພນົຫລວງເຈົີ້າ  ເມອືງທະວາຣ ຫລາຍໝື່ ນ 

ເຂົາກ ໍ ປະດບັໝູຊ່ ີ້າງ  ທງັມ ີ້າອອກໄປ 

 ເລ ຍລວ່ງເຂົີ້າ  ເຖງິປ່າໄພສນົ 

ເຂົາເລ່ົາ  ນອງພນົໄປ  ບ່ໍເຊົາມ  ຊີ້າ 

ແຕ່ນ ັ ີ້ນ ພນົຫລວງກ ໍ ີ້າ  ເມອືງປນັຈາຮູີ້ຂາ່ວ 

ເຂົາກ ໍ ຢດຸຢ່ອນຢີ້ານ  ຂາມເຈົີ້າພ່າຍຄືນ 
 

 ເຂົາຈຶ່ງ ຮ ບຟັ່ງຟີ້າວ  ດ ັີ້ນດຸງ່ຄນືເມອື 

 ເຖງິເຂດ ປນັຈານະຄອນ  ຢູເ່ຢັນຫາຍຮີ້ອນ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພນົຫລວງດີ້ານ  ເມອືງທະວາຣ ຮູີ້ຂາ່ວ 

 ອນັວາ່ ເສກິໂຄບຢີ້ານ  ໜ ແລີ້ວພດັຕາ່ວຄນື 
 

 ເຂົາກ ໍ ນອງພນົຂີ້າມ  ອະຣນັຍາຫລາຍລ ັ່ນ ມາແລີ້ວ 

 ຄນັວາ່ ເດ ນທບັຫລາຍຂວບມືີ້ ກຄໍນືເຂົີ້າສູເ່ມອືງ 

 ແມນ່ວາ່  ຝງູໝູແ່ສນສ ໍາ່ທີ້າວ ນີ້ອຍໃຫຍຊ່າວເມອືງ ກດໍ  

 ເຂົາກ ໍ ເອົາກນັເມອືເຮອືນຊານ ຊູຄ່ນົເຊົາຢ ັີ້ງ 
 

 ຄນັວາ່ ມາເຖງິແລີ້ວ  ເນົາຢູເ່ຢັນໃຈ 

 ກບ່ໍໍ ມ ອນົຕາຍ  ບຽດບຽນພານຕີ້ອງ 

 ກຫໍາກ ເປັນແຕເ່ຕໂຊເຈົີ້າ  ເມອືງທະວາຣ ມ  ມາກ 

ຝງູໝູ ່ ສດັຕຂູາມຢອ່ນຢີ້ານ ໂຍມເຈົີ້າພາ່ຍພງັ ຈງິແລີ້ວ   
  

 ກບ່ໍໍມ   ເມອືງໃດເຂົີ້າ  ມາປະຈນົບງັບຽດ ໄດີ້ແລີ້ວ 

 ພຣະກ ໍ ສກຸຍິ່ ງລ ໍີ້າ  ສເມ ດີ້າມດ ັງ່ອນິ ແທີ້ດາຍ 

 ກຫໍາກ ລືຊາທີ້າວ  ເມອືງໄກປະເທດຕາ່ງ 

 ບ່ໍອາດ ມາຜາ່ມ ີ້າງ  ຍນິຢີ້ານແຕໄ່ກ ເຈົີ້າເອ ຍ 
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  >> ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ພຣະບາດເຈົີ້າ  ຈາຕ່ໍພາຍໃນ 

 ສຈູ ົງ່ ເມອືເຮອືນຊຽງ  ບອກມນັມາແທີ້ 

 ຢາ່ໃຫີ້ ມນັມາຊີ້າ  ມາພະລນັມ ືີ້ອື່ ນ ຈງິເນ  

 ກອ່ນໄກແ່ທີ້  ຢ່າຊີ້າຮ ບມາ ທ່ຽວເຖ ີ້ນ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ເສນານີ້ອຍ  ໂດຍອາດຍາເມອືງ 

ເຂົາກ ໍ ໄປພະລນັເຖງິ  ຮອດເຮອືນຊຽງໝີ້ຽງ 

 ຖແລງຄາໍຕີ້ານ  ຈາຣະຈາບນົບອກ 

ບດັນ ີ້ ພຣະບາດໄທີ້  ທນັທີ້າວທາ່ນຊຽງ ແທີ້ດາຍ 
 

ຄນັວາ່ ເຖງິເມ ື່ອວນັລນຸເຊົີ້າ ໃຫີ້ຊຽງໄປກອ່ນໄກ ່ຈງິດາຍ 

ທາ່ນຢາ່ ໄດີ້ຢູຊ່ ີ້າ   ເຫ ງລ ໍີ້າໂທດຊເິຕັງ ແທີ້ແລີ້ວ 

ຄວາມກ ໍ ມ  ມາເທົີ້າ  ເໜືອຫວົປງົອາດ 

ພຣະຫາກ ຕດັຂາດມ ີ້ຽນ  ປງົໃຫີ້ທາ່ນຊຽງ ແທີ້ດາຍ  
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງໝີ້ຽງຕີ້ານ  ຈາຕ່ໍທຕູາ 

ບດັນ ີ້ ຂີ້ອຍກໂໍດຍຄາໍຕາມ ພຣະອາດຍາເປັນເຈົີ້າ 

ກບ່ໍໍ ຂດັຂວາງຂີ້ອງ  ຄາໍພຣະຍາສກັສິ່ ງ ອ ່ ສງັແລີ້ວ 

ທຕູາ  ຍນິວາດຖີ້ອຍ  ຊຽງເວົີ້າກາ່ວຖແລງ 
 

ເຂົາກ ໍ ເຮວຮ ບຟີ້າວ  ເມອືກາບທນູພຣະຍາ 

ຕາມຄວາມມ   ເລ່ົາຂານຕາມພືີ້ນ 

 ຊຽງຫາກ ໂດຍຈອມເຈົີ້າ  ຂານຄາໍປງົອາດ 

 ເຖງິເມ ື່ອ  ມ ືີ້ອື່ ນເຊົີ້າ  ຊມິາເຝົີ້າບ່ໍຂ ນ ພຣະເອ ຍ  
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ສຣຸໂິຍຄີ້ອຍ  ເສັຽແສງແລີ້ວຄ ໍາ່ 

ຕາເວັນ ລງົລບັຟີ້າ  ແສງເສົີ້າມດືມວົ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ສວາ່ສວາ່ພີ້ອມ  ເຂົາແຕງ່ກະທ່ໍແລງ 

ຟງັຍນິ ກອງຍາມເຕ ນ  ຊູພ່າຍດງັກີ້ອງ 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ເລ ຍເລ່ົາເຖງິຍາມລ ໍີ້າ ພໍແຖໃກີ້ທຽ່ງ 

ອນັວາ່ ເໝືອຍໝອກຍີ້ອຍ ດາວຍີ້າຍຊູພ່າຍ 
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ຜ່ໍເຫັນ ວນັສອ່ງແຈ ີ້ງ  ດາວດາດໂຍທິກາ ພຸີ້ນເຢ  

ເລ່ົາລື  ໃນນທິານ  ຊື່ດາວສະເພົາຄີ້າ 
 

ດ ແຕ ່ ຮງົຮງົເຫລືີ້ອມ  ເຮອືງແສງໃສສອ່ງ 

ຝງູໝູ ່ ດາວໄກນ່ ີ້ອຍ  ແຝງພີ້ອມພາ່ງພາ 
 

ດ ແຕ ່ ດາວຄາງຕ ັີ້ງ  ຊີ້າງໃຫຍເ່ງ  ຍງາ ພຸີ້ນເຢ  

ດ ແຕ ່ ດາວພ ດານ  ທຽ່ງຊນັພຽງເຄົີ້າ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ເມອືງຫລວງກວີ້າງ ຄນົນອນສງດັຢູ່ 

ເລ ຍເລ່ົາ  ເຖງິຕດູຊີ້າຍ  ກອງເຄົີ້າຮອດຄວົ 
  

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ໄກຕ່ື່ນພີ້ອມ  ຕບົປ ກຂານຂນັ ພຸີ້ນເຢ  

ຂງົເຂດ ແຊວແຊວນນັ  ສ ົ່ງສຽງຂນັທີ້າ 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຊຽງກຢໍອງຢອງເຂົີ້າ ເມ ື່ອໃນໃຕີ້ລາ່ງ 

ມນັຈຶ່ງ ຈບັໄກໄ່ດີ້  ຂງັໄວີ້ໃສຍ່າງ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຕາເວັນຍີ້າຍຈາກຫີ້ອງ ຫນົຫລຽ່ມເຂົາສເມນ ພຸີ້ນເຢ  

ຂງົເຂດ ຊຸມພເູຮອືງ  ທິບແສງເລ ຍແຈ ີ້ງ 
 

ອນັນ ີ້ ໂລກກາ່ວໄວີ້  ຍາມຮຸງ່ມາເຖງິ ແທີ້ແລີ້ວ 

ຊຽງກ ໍ ຍນິດ ຄດຶ   ວາ່ຊເິມອືທນູເຈົີ້າ  

ຄນັວາ່ ເຖງິເມ ື່ອຍາມກນິເຂົີ້າ ຊຽງກກໍນິເຕັມອ ່ ມ 

ແລີ້ວເລ ຍ ຄີ້ຽວໝາກເຈ ີ້ຍ  ນອນເທ ີ້ງໄຂວຂ່າ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ມນັກບ່ໍໍເດອືດຮີ້ອນ ສນກຸຢູຕ່າມໃຈ 

ບ່ໍຄດຶ ວາ່ຣາຊາທນັ  ບອກເມອືການຮີ້ອນ 

ຄນັວາ່ ເຖງິເມ ື່ອຕາເວັນຄີ້ອຍ ພໍແລງໃກີ້ຄ ໍາ່ 

ຊຽງຈຶ່ງ ເມອືຂາບໄຫວີ້  ທນູເຈົີ້າພຣະຍອດເມອືງ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງໝີ້ຽງບ່ໍຊກັຊີ້າ  ຜກູໄກແ່ກນ່າໍຫລງັ 

ອນັວາ່ ມມືນັຖ ື   ເຊອືກດງຶເມອືໜີ້າ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ກດຸໂຕຮີ້ອງ  ນາໍຫລງັຈອກຈອກ 

ອນັວາ່ ໄກີ້ແຮງ່ຮີ້ອງ  ບກັຊຽງໝີ້ຽງພດັຍາ່ງເປືອງ 
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ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຊຽງນາບປີ້ອຍ  ດາ່ໄກສ່ຽງແຂງ 

ບກັເຫງນັກນິ ຫວົມງຶເອ ຍ  ສິ່ ງໃດຊມິາຮີ້ອງ 
 

ບດັນ ີ້ ຣາຊາໃຫີ້  ກໄູປວຽນທ່ຽວ ຈງິດາຍ 

ກຈູຶ່ງ ໄປຮ ບຮີ້ອນ  ໄປຟີ້າວກອ່ນມງຶ ໄກເ່ອ ຍ 
 

ພຣະກ ໍ ບນົບອກໃຫີ້  ມງຶຄ່ອຍນາໍຫລງັ ແທີ້ດາຍ 

ມງຶຢ່າ ໄດີ້ໄປອວນທາງ  ກອ່ນກເູມອືໜີ້າ 

ຄນັວາ່ ກາຍຄວາມເຈົີ້າ  ເໜືອຫວົຊຜິິດອາດ ຍາແລີ້ວ 

ກຫູາກ ຢີ້ານແທີ້ແທີ້  ພຣະຍາເຈົີ້າຊໂິກດເຄັມ ບ່ໍຮູີ້ 
 

ບດັນ ີ້ ມງຶສງັມາດນົຮີ້ອງ  ບ່ໍເຫັນເຊົາສກັເທ່ືອ ສນັນ ີ້ 

ກະກນຸວາ່ ໄກຂ່ ີ້ຮ ີ້າຍ  ກຊູປິ ີ້ງອອ່ມຫວົ ແທີ້ດາຍ 

ມງຶຫາກ  ບ່ໍຟງັຄວາມກແູທີ້ ຄນືເຮອືນຊຂິີ້າອອ່ມ ກນິແລີ້ວ 

ກຈູກັ ຈ ກຊຸບຊ ົີ້ວ  ກນິແທີ້ກຫໍາກນວົ ໄກເ່ອ ຍ 
 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ທງັຫລາຍທີ້ວງ  ເຫັນຊຽງແກໄ່ກ ່ເຮົາເອ ຍ 

ມາເບ່ິງ ຊຽງໝີ້ຽງນ ີ້  ຊເິປັນບີ້າຄ ົ່ວໄປ ແລນໍ 

ເຂົາກ ໍ ແຊວແຊວທີ້ວງ  ຫວົນນັຊ ສວາ່ 

ເຮົາກ ໍ ບ່ໍຫອ່ນຮູີ້   ຊຽງນ ີ້ຊາ່ງເປັນ ນ ີ້ເດ 
 

ຊຽງສງັ ມາລາກທືີ້ນ  ແກໄ່ກນ່າໍຫລງັ ນ ີ້ນໍ 

ແໜງສູີ້ ບິດຄໍເສັຽ  ອອ່ມກນິລາງແລີ້ວ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງຕອບຕີ້ານ  ຈາຕ່ໍທງັຫລາຍ 

ເປັນສງັ ສຈູຶ່ງຫວົຂວນັກ ູ  ສິ່ ງໃດເດເຈົີ້າ 
 

ອນັວາ່ ຣາຊາໃຫີ້  ກໄູປກອ່ນໄກ ່ຈງິດາຍ 

ກກູຈໍຶ່ງ ໄດີ້ຍ່າງຟີ້າວ  ໄປໜີ້າກອ່ນມນັ ນ ີ້ແລີ້ວ 
 

ອນັວາ່ ໄກແ່ຮງ່ຮີ້ອງ  ຊຽງແຮງ່ດງຶແຮງ 

 ເຮວພະລນັເຖງິ  ຮອດໂຮງພຣະຍາເຈົີ້າ 

ມນັຈຶ່ງ ເມອືທນູໄຫວີ້  ພຣະຍາຫລວງກ ົີ້ມຂາບ 

ພໍໃຫີ້ ຮູີ້ຂາ່ວຂໍີ້   ດ ຮີ້າຍຊູອ່ນັ    
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ຂີ້າກ ໍ  ອອກຈາກບີ້ານ  ເດ ນທາງຈງູໄກ ່

ບດັນ ີ້ ກຫໍາກມາຮອດແລີ້ວ ຈອມເຈົີ້າຊວິາ່ສງັ ນ ີ້ເດ 
 

ຂີ້າກ ໍ ໂດຍອາດເຈົີ້າ     ຍງັຂມອ່ມມາເປືອງ ພຣະເອ ຍ  

 ໄກກ່ ໍ ມານາໍຫລງັ  ຂີ້າຈຶ່ງມາດຽວນ ີ້ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຕຶງລຶງໜີ້າ  ຕນົພຣະຍາຄດຶຄຽດ 

 ແລີ້ວເລ່ົາ ຕິກາ່ວຕີ້ານ  ພະລນັເວົີ້າອນັອື່ ນເຕັງ  
 

 ເມ ື່ອວາ່ ພຣະຈກັອອກປາກຕີ້ານ ສນັສິ່ ງໂກທາ ດ ັງ່ນ ັີ້ນ 

 ເກງທ່ໍ ຊຽງຈກັລງົຄວາມຕດັ ແມນ່ຈງິຊູອ່ນັແທີ້ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ພຣະຈຶ່ງສເວ ຍຍງັເຂົີ້າ ກນິອາຫານຫລາຍສິ່ ງ 

 ມ ທງັ ສ ົີ້ມແຊບຊີ້ອຍ  ໝກົປ ີ້ງລາບແກງ 
 

   >> ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະກຄໍດຶຮອດຮູີ້  ຂອງສິ່ ງແນວເຜັດ 

ຈກັໄດີ້ ເອົາມາກນິ  ສນອ່ຍດແູກມສ ົີ້ມ 

ພຣະຈຶ່ງ  ຈາຈງົຕີ້ານ  ດອມຊຽງບນົບອກ 

ມງຶຈ ົງ່ໄປ ເກບັເອົາໝາກພິກດບິຢູ່ໜີ້າຄຸີ້ມ ມາໃຫີ້ແກກ່ ູທ່ຽວເຖ ີ້ນ  
 

 ກຈູກັ ກນິກບັສ ົີ້ມ  ໃຫີ້ມນັນວົກນິແຊບ ຊຽງເອ ຍ 

 ມງຶຢາ່ ໄດີ້ຢູຊ່ ີ້າ   ດຽວນ ີ້ທຽ່ວເປຶອງ ແທີ້ເນ  
 

    ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງໝີ້ຽງມນັບ່ໍຊີ້າ  ເຮວຮ ບໄປເປືອງ 

 ພອຍເລ່ົາ ເຖງິສາຂາ  ໝາກພິກເປັນເຕັມຕ ົີ້ນ 

 ຊຽງກບ່ໍໍ ໄດີ້ປິດເອົາແທີ້  ພະລນັຫາແຕໜ່ວ່ຍຫລ ົ່ນ 

 ມນັທ່ໍ ຊອກແຊກໄງ ີ້  ທາງພືີ້ນປືດຫາ 
 

 ແລີ້ວເລ່ົາ ປດັກວດແຜີ້ວ  ຂວ່ງເຂດໃນກກົ 

 ແມນ່ວາ່  ວຽນໄປມາ  ຮອດບ່ໍເຫັນດາຍແທີ້ 

 ຕ ັ ີ້ງບ່ໍ ເຫັນໝາກພິກແທີ້  ໃນດນິສກັໜ່ວຍ 

 ແມນ່ວາ່ ລມົພດັຕີ້ອງ  ກດໍາຍແລີ້ວບ່ໍຫລ ົ່ນລງົ 
  

 ເຫັນແຕ ່ຍງັຄາຕ ົີ້ນ  ມ ເຕັມຄາງາ່ 

 ຕ ັີ້ງວາ່ ດກົລ່ືນລ ົີ້ນ  ເຕັມຕ ົີ້ນບ່ໍຫລ ົ່ນລງົ ນ ີ້ເດ 
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 ຊຽງກ ໍເລ ຍບ່ໍໄດີ້ເມອືຖວາຍໃຫີ້  ພຣະຍາຫລວງສກັໜວ່ຍ ຈງິແລີ້ວ 

 ເຫລືອທ ່   ອດິອອ່ນຮີ້າຍ  ຫາໄດີ້ກບ່ໍໍເຫັນ ແທີ້ດາຍ 
 

 ກຫໍາກ ຮນຸແຮງແທີ້  ຊຽງເຊົານ ັງ່ຈ ົມ່ 

 ຍງັວາ່ ເປັນບ່ໍແພີ້  ເຕັມຕ ົີ້ນບ່ໍຫລ ົ່ນລງົ ດ ັງ່ນ ີ້ 

 ຕ ັີ້ງຫາກ  ເຫລືອແຮງຖີ້າ  ມາບ່ໍເຫັນສກັໜວ່ຍ 

 ເຫັນແຕ ່ໃບບ່ໍແພີ້   ເຫລືອຮີ້າຍຫລ ົ່ນລງົ ເຈົີ້າເອ ຍ 
 

 ເມ ື່ອຈກັ ປິດເອົາລື  ກກໍາຍຄວາມພຣະຍາບອກ 

 ກຄູ່ອຍ ນອນທອດທະເນ ີ້ງ  ອ ງຕ ົີ້ນຖີ້າຫລ ົ່ນລງົ ກອ່ນແລີ້ວ 
 

ແຕ່ນ ັ ີ້ນ ຊຽງນອນເທ ີ້ງ  ຖ ວດງັຫວອດຫວອດ 

ລໍໃຫີ້ ລມົມາພດັຟາດຕີ້ອງ ເຟືອນຂີ້ວນໃຫີ້ຫລ ົ່ນລງົ ວາ່ດາຍ 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ  ພຣະຍາເຫວ ຍເຂົີ້າ ຄອງຫາໝາກພິກຢູ ່

 ຖີ້າທາ່ນເຈົີ້າ  ຊຽງໝີ້ຽງກບ່ໍໍເຫັນ ແທີ້ດາຍ 
 

 ພຣະຍາ  ກເໍລ ຍຈ ົມ່ໃຫີ້  ທງັຄຽດຟມູຟາຍ 

 ຈກັວາ່ ມນັໄປທາໍການໃດ ຢູເ່ຫິງເປັນກະດໍີ້ 

 ຮອຍວາ່  ເປັນເຫດຮີ້າຍ  ສງັຕອດຄມຸຂບົ ບ່ໍຢາ່ແລີ້ວ 

 ສຈູ ົງ່ ໄປນາໍຊຽງ  ເບ່ິງດມູນັຖີ້ອນ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ໄທເດັກນີ້ອຍ  ເຮວຮ ບໄປເປືອງ 

  ເຮວພະລນັເຖງິ  ຮອດໂຕຊຽງໝີ້ຽງ 

 ມນັກ ໍ ຍງັນອນເທ ີ້ງ  ຖ ວດງັຫວອດຫວອດ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ໄທເດັກນີ້ອຍ  ຄນົໃຊີ້ນາບຊຽງ 
 

ຍງັວາ່ ພຣະບາດໃຫີ້  ຊຽງທຽ່ວກບັເມອື ວາ່ດາຍ 

ມງຶສງັ ມານອນຖ ວ  ຢູດ່າຍອ ງຕ ົີ້ນ 

ເພື່ ອນກ ໍ ຈາໍຊຽງໃຫີ້  ມານອນຖ ວຢູ ່ຈງິລື 

ມງຶຫາກ ຄວາ່ເຮັດຄດື ັງ່ນ ີ້  ເມອືໜີ້າບ່ໍດ  ແທີ້ດາຍ 
 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຊຽງຕອບຕີ້ານ  ຮບັພາກຄນົໃນ 

ພຣະກ ໍ ຫາກຈາໍມາເກບັ  ຂີ້ອຍຫາກຫາບ່ໍທນັໄດີ້ 
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ຕ ັີ້ງຫາກ  ເຫລືອແຮງຂີ້ອຍ  ວຽນມາຫລາຍເທ່ືອ ເລ ງແລີ້ວ 

ສດຸທ ່  ຂີ້ອຍຫາກຄວດັເຂ່ັນໄງ ີ້ ທາງພືີ້ນກບ່ໍໍເຫັນ ເຈົີ້າເອ ຍ 
 

ອນັວາ່ ໝາກພິກກຫໍາກເປັນບ່ໍແພີ້ແລີ້ວ ພໍງາດາຫກັ ພຸີ້ນແລີ້ວ 

ສງັເລ່ົາ ມາແຂງຂດັ  ບ່ໍຫລ ົ່ນລງົມາພືີ້ນ 

ແຂງວາ່  ປິດເອົາແທີ້  ຊທິນັຖວາຍສາມເທ່ືອ ເປັນສງັ 

ອນັນ ີ້ ກບໍອກໃຫີ້ເກບັທຽ່ງແທີ້ ຄວາມເຈົີ້າສ ັ່ງເຮົາ ທາ່ນເອ ຍ 

 

 ເມ ື່ອວາ່ ຂີ້ອຍຈກັປິດເອົາແທີ້   ກກໍາຍຄວາມພຣະຊໂິກດ ເຄັມແລີ້ວ 

 ຢີ້ານທ່ໍຜິດ ບ່ໍຊອບແທີ້  ຊຈິາໍໃຫີ້ຜກູຕ  ບ່ໍຮູີ້ 
  

ເທ່ືອນ ີ້  ພຣະໂກດໃຫີ້  ດຊູອບຄອງເມອືງ ນ ັີ້ນແລີ້ວ 

 ເຫດວາ່ ຂີ້ອຍຫາກມານອນຖ ວ ຖີ້າເອົາບ່ໍທນັໄດີ້ 

 ຄນັວາ່ ລມົພານຕີ້ອງ  ສາຂາໝາກພິກຫລ ົ່ນ ເມື່ອໃດ 

 ຂີ້ອຍຈກັ ເກບັກອບໄດີ້  ເມອືໃຫີ້ທ່ຽວຖວາຍ ດອກແລີ້ວ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ທຕູາໃຊີ້   ໄດີ້ຍນິຄາໍຊຽງກາ່ວ 

 ມນັກ ໍ ປິດເອົາໝາກພິກໄດີ້ ພໍແລີ້ວຮ ບເມອື 
 

 ເຂົາກ ໍ ເຖງິແຫງ່ຫີ້ອງ  ຜາສາດຫໍຄາໍ 

 ກຈໍຶ່ງ ນາໍໄປຖວາຍ  ໃຫີ້ພຣະຍາກນິແກີ້ມ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ  ພຣະຍາຫລວງເຈົີ້າ ເຫວ ຍພາແລີ້ວຢາ່ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຄນົຂີ້າໃຊີ້  ກເໍລ ຍໄຫວີ້ຮ ໍາ່ຮຽນ 
 

 ບດັນ ີ້  ຂີ້າໄຫວີ້ເຈົີ້າ  ຍງັຂມອ່ມເໜືອຫວົ 

 ອນັວາ່ ຊຽງໝີ້ຽງຍງັນອນຖ ວ ໄປ່ມາປານນ ີ້ 

 ມນັຫາກ ຖີ້າໃຫີ້ລມົພານຕີ້ອງ ສາຂາໝາກພິກຫລ ົ່ນ ວາ່ດາຍ 

 ຄນັວາ່  ມນັຫາກເກບັໄດີ້ແລີ້ວ ຊຽງໝີ້ຽງຈຶ່ງຊມິາ ພຣະເອ ຍ  
  

 ແຕນ່ ັີ້ນ ທະວາຣ ທີ້າວ  ກນິນາໍຜຍາຜອ່ນ ຊຽງນ ັີ້ນ 

 ກຫໍາກ ດແູມນ່ແທີ້  ເລ ຍຊ ໍີ້າເລ່ົາຫວົ ນ ັີ້ນແລີ້ວ 
 

 ກຫູາກ ຄດຶບ່ໍຜີ້ຽນ  ບນົບອກຊຽງສບັ ນ ີ້ນໍ 

 ມນັກ ໍ ສງັມາຜິຈງິເອົາ  ຊູຄ່ວາມລງັຂໍີ້ 
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 ພໍເມ ື່ອ ວນັຄ ໍາ່ຄີ້ອຍ  ລບັຫລຽ່ມເຂົາສເມນ ພຸີ້ນເຢ  

ຊຽງເລ່ົາ  ມາໂຮງຄາໍ  ຂາບທນູພຣະຍາເຈົີ້າ 

ເຫລືອທ ່  ຂີ້າຫາກຮນຸແຮງຖີ້າ ລມົຕ ມາບ່ໍຫລ ົ່ນ ພຣະເອ ຍ 

ຕ ັີ້ງຫາກ  ບ່ໍໄດີ້ເກບັດ ີ້ດ ີ້  ຖວາຍເຈົີ້າຢູຫ່ວົ ແທີ້ນາ 
 

ແມນ່ຈກັ  ໂກທາຂີ້າ  ກຕໍາຍເສັຽດາຍດອກ 

ມນັຫາກ  ຄ ໍາ່ຜອກພ ົີ້ນ  ກວົຢີ້ານກຈໍຶ່ງມາ ພຣະເອ ຍ   
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຣາຊາເຈົີ້າ  ເລ ຍຫວົທງັຄຽດ 

 ເຈົີ້າຫາກ ເຮັດດ ັງ່ຫບ່ໍູຮູີ້  ຄວາມເວົີ້າອນັອື່ ນເຕັງ 

 ເມ ື່ອຈກັ ຈາໍນາໍຫລືີ້  ກກໍວົຊຽງຈະຜິດາ່ ດ ັັງ່ນ ັ ີ້ນ 

 ຢີ້ານແຕ ່ ຝງູໄພນ່ ີ້ອຍ  ຂນຸທີ້າວຊບ່ໍິຢາໍ 
 

   >> ຄນັວາ່ ຫລາຍວນັແລີ້ວ      ພຣະຍາຖາມກບັໂຈດ ຊຽງເອ ຍ 

 ມງຶນ ີ້ ສງັມາດ ເປັນກະດດັກະດໍີ້ ຜຍາລ ໍີ້າລ່ືນກ ູແທີ້ນໍ 
 

 ຮູີ້ວາ່ ຜຍາມງຶເກ ດແຕທ່ີ້ອງ ເປັນແມບິ່ນມາ ນ ັີ້ນລື 

 ຊຽງຈ ົງ່ ໄຂວາຈາ  ຕ່ໍກຄູາໍຜີ້ຽນ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຊຽງໝີ້ຽງເລ ຍຮຽນໄຫວີ້ ຣາຊາກບັຫລອກ ລວງນ ັີ້ນ 

 ອນັວາ່ ແມຜ່ຍາຂີ້ານີ້ອຍ  ໃນທີ້ອງກບ່ໍໍຫລາຍ ພຣະເອ ຍ 
 

 ທ່ໍວາ່ ຍງັຢູເ່ນົາໃນບ ັີ້ງ  ຄາເຮອືນອບັແຈບ 

 ຂີ້ານີ້ອຍ  ລີ້ຽງຊູມ່ ືີ້  ຜຍານ ັີ້ນກຫໍາກມ  ພຣະເອ ຍ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຣາຊາຕີ້ານ  ຈາຊຽງໂດຍຮ ບ 

 ມງຶໄປ  ເອົາມາໃຫີ້ເບ່ິງຖີ້ອນ ກນູ ີ້ກຢໍາກເຫັນ ແທີ້ດາຍ   
 

 ກຈູກັ ທນັເຂົາໃຫີ້  ມາດໝູດົໝູ ່

 ແລີ້ວຈຶ່ງ  ປນັພຸີ້ນພ ີ້  ໃຫີ້ເຂົາລີ້ຽງຊູຄ່ນົ ແທີ້ດາຍ 
 

ໃຫີ້ເຂົາ ດ ຂນາດກີ້າ  ສເມ ດ ັງ່ຜຍາຊຽງ ນ ັີ້ນແລີ້ວ 

ມງຶຈ ົງ່ ເອົາມາຖວາຍ  ຢາ່ຂ ນກແູທີ້ 

ຮູີ້ວາ່ ມ ຜຍາເຫລືອລ ົີ້ນ  ເຕັມເຮອືນຢາ່ຂ ີ້ຖ ່  ຊຽງເອ ຍ 

 ທາໍທານ ລິນແບງ່ໃຫີ້  ເໝືອນນ ໍີ້າບ່ໍໃສ ນ ັີ້ນດາຍ   
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ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຊຽງກາ່ວຕີ້ານ  ຂານຕອບຣາຊາ 

ຊາດທ ່   ຂອງແພງໃຜ  ບ່ໍຫອ່ນປນັໃຜໄດີ້ 

ນອກກວາ່ ເໜືອຫວົເຈົີ້າ  ບ່ໍມ  ບອກຄນົໃດ ໄດີ້ແລີ້ວ 

ອນັນ ີ້ ຕ ັີ້ງວາ່ຂ ນບ່ໍໄດີ້  ຊປິນັໃຫີ້ສນອ່ຍດ ູດອກນາ 
 

 ຂີ້າກ ໍ ຈກັຖວາຍຈອມເຈົີ້າ ເໜືອຫວົພຣະພ ່  ຈງິແລີ້ວ 

 ພໍໃຫີ້ ໄດີ້ສບືເຊືີ້ອ  ເມອືໜີ້າຕ່ໍໄປ ແທີ້ດາຍ 
 

 ຄີ້ອມວາ່ ຊຽງກາ່ວແລີ້ວ  ລາຈາກພທູອນ 

 ມນັເລ່ົາ ເມອືເຮອືນຕນົ  ນ ັງ່ນອນຖ ວຫລິີ້ນ 
 

 ຊຽງຈຶ່ງ ຄຶດສລາດຮູີ້  ເອົາຕ່ໍເປັນຜຍາ ແທີ້ແລີ້ວ 

 ມນັກ ໍ ເດ ນສແວງຫາ  ຊູ່ວນັເລ ຍໄດີ້ 

ກຈໍຶ່ງ ແປງໂກນບ ັ ີ້ງ  ເອົາມາຂງັໃສ່ 

 ທງັແມມ່  ິ ີ້ມ  ແກມເຜ ີ້ງຕ່ໍແຕນ  
 

 ມນັກ ໍ ໄດີ້ມາກລ ົີ້ນ  ລ ໍີ້າຍິ່ ງອະນນັຕງັ ແທີ້ດາຍ 

 ຊຽງຫາກ ທຽວໄປເອົາ  ເຖງິຫີ້າວນັເລ ຍໄດີ້ 

 ຄນັວາ່ ຊຽງຫາໄດີ້  ພໍໃຈນອນຢູ ່

 ບ່ໍໄດີ້ ຄດຶເດອືດຮີ້ອນ  ສງັແທີ້ທ່ໍໃຍ 
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ທະວາຣ ເຈົີ້າ  ຄອງຊຽງເຊົີ້າຄ ໍາ່ 

 ເພື່ ອວາ່ ຄດຶຢາກໄດີ້  ຜຍາກີ້າຈາກຊຽງ ນ ັີ້ນແລີ້ວ 
  

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະຈຶ່ງມ  ອາດໃຊີ້ ທນັໝູສ່າວສນມົ 

 ບອກໃຫີ້  ໄປເອົາຕວົ  ແມຜ່ຍາຊຽງໝີ້ຽງ 

 ບດັນ ີ້ ກຈູກັມ  ຄາໍໃຊີ້  ໃຫີ້ສໄູປເອົາແມ ່ຜຍາດາຍ 

 ດອມທ ່  ຊຽງໝີ້ຽງພຸີ້ນ  ມນັຊໃິຫີ້ແກກ່ ູວາ່ອນັ 
 

ນບັແຕ ່ ກຄູອງຖີ້າ  ຫາມນັໄດີ້ສາມສ ່  ຄນືແລີ້ວ 

ບ່ໍເຫັນ ມາຂາບໄຫວີ້  ທນູໄທີ້ແຫງ່ກ ູນ ັີ້ນດາຍ 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ສາວສນມົໄດີ້  ຍນິຄາໍພຣະຍາບອກ 

ເຂົາກ ໍ ສວາ່ສວາ່ພີ້ອມ  ຂໍເຈົີ້າຊູຄ່ນົ 
 



-133- 

 

ຂໍແກ ່ ເໜືອຫວົເຈົີ້າ  ຜາຍໂຜດກນູາ 

ປນັຜຍາຂອງຊຽງ  ແກຝ່ງູຊູມຂີ້າ 

ຂີ້າຈກັ  ຄອຍພຽນລີ້ຽງ  ຜຍາດ ແສນສລາດ 

ໄດີ້ເປັນ ສາວສລາດຮູີ້  ໃຫີ້ເຂົາເຮືີ້ອງຊາ່ລື ພຣະເອ ຍ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະຍາກາ່ວຕີ້ານ ບອກໝູສ່າວສນມົ 

ບດັນ ີ້ ສຈູ ົງ່ພາກນັໄປ  ຊູຄ່ນົພຽງພີ້ອມ 

ຂໍເອົາ  ແມຜ່ຍາດອມເຈົີ້າ  ນາໍຊຽງຜຍາເດ່ັນ 

 ດອມທາ່ນເຈົີ້າ  ຊຽງໝີ້ຽງຊູຄ່ນົ ຫ ັີ້ນຖີ້ອນ 
 

ຕາມແຕ ່ມນັຫາກອ ່ ດແູທີ້  ປນັສຄູນົສນອ່ຍ ບ່ໍຮູີ້ 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ  ເຂົາເລ່ົາຕກົແຕງ່ຫີ້າງ ດາເນືີ້ອຮ ບໄປ 
 

  ຍາບຍາບຍີ້າຍ  ເຕັີ້ນໄຕນ່າໍທາງ 

  ເຖງິເຮອືນຊຽງ  ນ ັງ່ເປືອງຖາມຖີ້ອຍ 

 ບດັນ ີ້ ຈອມຫວົໃຊີ້  ຕມູາເອົາແມ ່ຜຍາແລີ້ວ 

 ຊຽງຢາ່ ໄດີ້ຢູຊ່ ີ້າ   ເອົາໃຫີ້ແກຕ່ ູນ ີ້ເຖ ີ້ນ 
 

 ຕກູ ໍ ຈກັເອົາເມອືໃຫີ້  ຖວາຍພຣະຍາແວນທຽ່ວ ຈງິດາຍ 

 ເພື່ ອນຫາກ ຄອງຫາຊຽງຊູມ່ ືີ້ ເຢັນປິີ້ງກບ່ໍໍເຫັນ ແທີ້ດາຍ 
 

 ກເໍພື່ ອ ຄດຶຢາກໄດີ້  ຜຍາແມດ່ອມຊຽງ ນ ີ້ແລີ້ວ 

ພຣະຈຶ່ງ ມ ຄາໍຈດັ   ບອກຕມູາແທີ້ 

ບດັນ ີ້ ຕຂູີ້າຂໍດອມເຈົີ້າ  ຄນົຕວົຈກັສນອ່ຍ ດຖູີ້ອນ 

ຕຈູກັ  ເອົາໃສບ່ ັີ້ງ  ພຽນລີ້ຽງດ ັງ່ຊຽງ ນ ັີ້ນແລີ້ວ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງຕອບຕີ້ານ  ຈາຕ່ໍສາວສນມົ 

 ຂີ້ອຍຈກັ  ໃຫີ້ເປັນຄນົຕວົ  ບ່ໍຫລາຍນາເຈົີ້າ 

 ຊຽງກ ໍ ບາຍເອົາບ ັີ້ງ  ແມຜ່ຍາມາໃຫີ້ເບ່ິງ ດນູ ັີ້ນ 

 ຕ ັີ້ງຫາກແມນ່ ໄມ ີ້ໂຂີ້ໂຫລີ້  ຊນັໄວີ້ສ ່ ແຈ ແທີ້ແລີ້ວ   
 

 ເຂົາກ ໍ ເລ ຍເລ່ົາ ແບມເືຂົີ້າ ຫລາຍຄນົຊ ສວາ່ 

 ເພື່ ອວາ່ ເຂົາຢາກໄດີ້  ຜຍາກີ້າແຫງ່ຊຽງ 
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 ຊູຄ່ນົ ຊູຊໍ່ແຊຊງິເຂົີ້າ  ຫາຊຽງຢາກເບ່ິງແມ ່ຜຍານ ັີ້ນ 

 ແມນ່ວາ່ ຊຽງໝີ້ຽງນາບພຸີ້ນພ ີ້ ກດໍາຍແລີ້ວບ່ໍຟງັ 
 

 ຊຽງເອ ຍ  ຄນັຫາກຍງັຫລາຍແທີ້ ຊ ໍີ້າປນັກອູ ກກອ່ນ 

 ກຍູງັ  ຢາກໃຫີ້ມນັແກກ່ ີ້າ ຜຍາລ ໍີ້າລ່ືນຊຽງ ນ ັີ້ນດາຍ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກຕິໍຄຽດພຸີ້ນພ ີ້  ກອຍກາ່ວເລ ຍຈາ 

 ດລູາ ສາວສນມົຄນົງາມ ຫາກມ ຜຍາໜີ້ອຍ 

ຂີ້ອຍຈກັ  ປນັຜຍາໃຫີ້  ສາວສນມົຢ່າມກັມາກ  

 ອນັວາ່ ແມຜ່ຍາຂີ້ອຍນ ີ້  ດ ແທີ້ຄາ່ກແໍພງ ແທີ້ດາຍ 
 

 ໃຫີ້ສ ູ ເອົາເປັນເຊືີ້ອ  ຄນົໂຕເສັຽກອ່ນ ສາວເອ ຍ 

 ໃຫີ້ຄອ່ຍ  ພຽນພ ໍາ່ລີ້ຽງ  ແພງໄວີ້ຫາກແຜຫ່ລາຍ ດອກນາ 

 

 ສວ່ນວາ່  ຕວົຂອງພຣະຍາເຈົີ້າ ຈກັເມອືຖວາຍເທ່ືອນຶ່ງ ເອົາດອກ 

 ບ່ໍໃຫີ້ ເຄອືງແຈມ່ເຈົີ້າ  ສາວໃຊີ້ໝູມ່າ ດອກນາ 

 ຄນັວາ່ ສຈູກັເອົາແມຜ່ຍາແທີ້ ໃຫີ້ເອົາມແືບອອກ ມາເຖ ີ້ນ 

 ຂີ້ອຍຈກັ ປນັແບງ່ໃຫີ້  ເສັຽແລີ້ວຮ ບເມອື   
 

ຫລອນວາ່ ເໜືອຫວົເຈົີ້າ  ມ ໃຈກ ີ້ວໂກດ ບ່ໍຮູີ້ 

ເພື່ ອນຈກັວາ່ ພວກນາງມາແອວ່ຊູີ້ ປະສງົເອີ້ມາ່ຍຊາຍ ແທີ້ດາຍ  
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ສາວສນມົພ ໍາ່ພີ້ອມ ແບມເືອົາແມ ່ຜຍານ ັີ້ນ 

ຊຽງຈຶ່ງ ໄຂປາກບ ັີ້ງ  ຜຍາອຶີ້ງອອກມາ 
 

ມນັເລ່ົາ ຕອດພຸີ້ນພ ີ້  ຕາມໝູຫ່ຕູາ 

ທງັເລົາຄ ງ ແຂນຂາ  ຊູຄ່ນົເຂົາແທີ້ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ສາວສນມົດ ີ້ນ  ຕືງຕາງຟີ້າວຟັ່ງ 

ເຂົາເລ່ົາ  ຈດິແຈດຮີ້ອງ  ສນົແສີ້ວທົ່ວເຮອືນ 
 

ລາງພ່ອງ ກະໂຍງກະແຍງເຕັີ້ນ ລາງຄນົກິີ້ງເກອືກ ກມໍ   

ລາງພ່ອງ ປບົປ່ວງຟີ້າວ  ໂຕນຢີ້າວແລ່ນເປືອງ 
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ອນັວາ່ ຄນົອ ັງ່ລ ົີ້ນ  ຄບັຄ ັງ່ຄາປກັຕ ູ

ລາງພ່ອງ ຫວົຊູນກນັ  ສະງາບເງ ຍທງັປິີ້ນ 

ລາງພ່ອງ ຊນົຝາມີ້າງ  ໂຕນເຮອືນທາງອ່ືນ ກມໍ   

ລາງຜ່ອງ ລືມໂຕ່ງສິີ້ນ  ຫລງົຮືີ້ສະຫງາກຫງາຍ 
    

ລາງພ່ອງລ ົີ້ມ  ລາງພ່ອງຍງັຢືນ 

 ລາງພ່ອງ ແກວແກວສຽງ  ຂີ້ອຍຊຕິາຍເສັຽແລີ້ວ 

ລາງພ່ອງ ປບົໄປໃຕີ້  ລາງພ່ອງໄປທາງເໜືອ ກມໍ   

ລາງພ່ອງ ເມອືຫນົຂວາ  ລາງພ່ອງເມອືຫນົຊີ້າຍ ກມໍ   
 

ລາງພ່ອງ ຊນົຝາດ ັ ີ້ນ  ທງັແລ່ນເສ ນເສ ນ ກມໍ   

ແມຜ່ຍາ  ກຫໍາກທມົທມົບິນ ໄລ່ນາໍຕາມກ ົີ້ນ 

ມນັບ່ໍ  ປະສງົວາງແທີ້  ຊູຊ ນາໍໄລ່ ໄປນ ັ ີ້ນ 

ເຂົາກ ໍ ຜນຸປ່ວງເຂົີ້າ  ທາງກະດ ົີ້ນຕອດຕອມ 
 

ລາງພ່ອງ ໂກກໂກກຮີ້ອງ  ໄຫີ້ຢູ່ເຄັງເຄັງ ກມໍ   

ປິຕາ ມານດາເອ ຍ  ຂີ້ອຍຊຕິາຍຄາວນ ີ້ 

ລາງພ່ອງ ປະສະໄບຜີ້າ  ຜືນແພງປບົແລ່ນ ໄປແລີ້ວ 

ລາງພ່ອງ ສິີ້ນຂວ ່ແລີ້ວ  ໂຕນເຕັີ້ນແລ່ນແຕ່ໂຕ   
 

 ອນັວາ່ ແມຜ່ຍານ ີ້  ຂບົຄນົສງັມາປວດ ເຮົາເອ ຍ 

 ຕ ັ ີ້ງວາ່ ບ່ໍຫ່ອນຮູີ້   ຜຍານ ີ້ຜອກເຫລືອ ແທີ້ນໍ 
 

ລາງພ່ອງ ມວຍຜມົເກົີ້າ  ຫລດຸລງົກ ົີ້ວກິ່ນ ກມໍ   

 ປກົເກອືກກ ົີ້ວ  ເປັນຮີ້າຍເກອືກດນິ 

ລາງພ່ອງ ອອງເຕ່ົາປິ ີ້ນ  ເມອືເທິງຕາກແດດ ກມໍ   

ຕ ັ ີ້ງຫາກ ເປັນໜ່າຍແທີ້ີ້  ອາຍໜີ້າໝູ່ເຂົາ ແທີ້ນໍ 
 

ລາງພ່ອງ ທາວຊອກສິີ້ນ  ຫລດຸຂວ ່ແຕ່ຍາມໃດ 

ຕ ັ ີ້ງຫາກ ແບຂອງແພງ  ອ ່ ແມປ່ນຸປນັໃຫີ້ 

ລາງພ່ອງ ຈນຸຈໜູີ້າ  ຟາຍນ ໍ ີ້າຕາທງັແລ່ນ ໄປນ ັ ີ້ນ 

ປະປ່ອຍ ເອ ກຕ ົ່ງໂຕີ້ນ   ຜາງຮີ້າຍແກວງ່ໄກວ ເຈົີ້າເອ ຍ 
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ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງໝີ້ຽງມນັກອໍດຶອດຶໄຫີ້ ໃນເຮອືນຄາງຈ ົມ່ 

ບດັນ ີ້ ແມຜ່ຍາແກກ່ ີ້າ  ກມຸຂີ້າຄອບເຂົາ ແລນໍ 
 

ຊຽງໝີ້ຽງ ຈາຈ ົມ່ໄຫີ້  ປີ້ອຍດາ່ຢູມ່າໍມາໍ 

ສງັມາ ກມຸຂບົກ ູ  ຜູີ້ເອົາມາລີ້ຽງ 

ຕ ັີ້ງຫາກ ເຫລືອແຮງແທີ້  ເຂົາມາເຮັດບາບ ກນູ ີ້ 

ຫາກວາ່ ມາໃຫີ້ເປັນເຫດຮີ້ອນ ເສັຽໜີ້າຄອບເຂົາ ນ ີ້ເດ 
 

ແຂງວາ່ ຍງັຢູເ່ນົາໃນບ ັີ້ງ  ບ່ໍເປັນສງັກດໍ ຢູ ່ຈງິນໍ 

ກຫໍາກ ມາໄດີ້ຖກົຖອດໄງ ີ້ ໄຂໃຫີ້ແກເ່ຂົາ ດ ັງ່ນ ີ້ 

ກກູ ໍ ຈກັໃຫີ້ຂບົແທີ້ແທີ້  ທງັມວນໝດົໝູ ່ຈງິດາຍ 

ບດັນ ີ້ ກຫໍາກຂບົພຸີ້ນພ ີ້  ກນູ ີ້ກດໍ ັງ່ດຽວ ແລນໍ 
 

ຕ ັ ີ້ງວາ່ ເສັຽແຮງກເູດ ນດ ັ ີ້ນ ໄປຫາເອົາກແໍສນຍາກ ແລນາ 

ຢຽວວາ່ ຊຂິບົແຕ່ເຂົາໝູ່ນ ັ ີ້ນ ຜນັມາກີ້ຽວຕອດໂຕ ນ ີ້ເດ 

ຕ ັີ້ງບ່ໍ ມ ຄນຸແທີ້   ພາສາສດັຖອ່ຍ ຝງູນ ີ້ 

ອນັວາ່  ແຕນຕ່ໍເຜ ີ້ງຂ ີ້ຮ ີ້າຍ  ກຍໍໍຍີ້ອງວາ່ດ  ດອກນາ 
 

 ຄນັວາ່ ກຫູາກເຫັນຮງັສແູທີ້ ໃນດງົຈບັຢູ່ 

 ກຈູກັ ເອົາໄຟລນົຈດູຊ ໍີ້າ  ໃຫີ້ຕາຍມ ີ້ຽນຊູຕ່ວົ ນ ັີ້ນແລີ້ວ 

 ກມໍາ  ຂ ນໃຈແທີ້  ຝງູແຕນທງັຕ່ໍ 

 ກະກນຸວາ່ ສດັຂ ີ້ຮ ີ້າຍ  ສງັມາອີ້າງອວດສະຫາວ ແທີ້ນໍ 
 

 ອນັວາ່ ຕ່ໍເຜ ິີ້ງມ  ີ້ມ  ແຕນໄລກ່ມຸຂບົ ຫາ່ນ ັີ້ນ 

 ຊຽງກຫໍາກ ອອືຄືາງ  ຈ ົມ່ເລ ງທງັໄຫີ້ 

 ຝງູໝູ ່ ສາວສນມົໄຫີ້  ປບົເມອືສວາ່ສວາ່ 

 ເຂົາກ ໍ ຮອດແຫງ່ຫີ້ອງ  ຫໍແກີ້ວຊູຄ່ນົ    
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ທງັຫລາຍພີ້ອມ  ພາກນັຄາງເຈັບປວດ 

 ທງັເລ່ົາ ອດົຍາກເຍືີ້ອນ  ເມອືໄຫວີ້ແຫງ່ພຣະຍາ 

 ເຂົາກ ໍ ປະນມົມໄືຫວີ້  ເອັງຊຸລ ຖວາຍບາດ 

  ທານໂທດຖີ້ອນ  ກນູາຂີ້າໝູສ່ນມົ ແດຖ່ີ້ອນ 
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 ພຣະກ ໍ ຫາກຈາໍຝງູຂີ້າ  ທງັຫລາຍໄປເອົາແມ ່ຜຍານ ັີ້ນ 

 ດອມທ ່  ຊຽງໝີ້ຽງພຸີ້ນ  ບ່ໍມ  ໄດີ້ດ ັງ່ໃຈ ພຣະເອ ຍ 

 ອນັວາ່ ແມຜ່ຍາມນັຫາກຂບົຝງູຂີ້າ ທງັຫລາຍຊ ໍີ້າຍງັໄລ ່ນາໍນ ັີ້ນ 

 ແຂງບ່ໍ  ບນຸພຣະຍງັເຫລ່ືອມເກົີ້າ ຝງູຂີ້າກສໍວ່ນຕາຍ ພຣະເອ ຍ  
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ພຣະກຫໍລຽວເຫັນໜີ້າ ສາວສນມົໂສມຕາ່ງ ຊູຄ່ນົນ ັີ້ນ 

 ພຣະເລ ຍ ຫວົຍຸີ້ມຍຸີ້ມ  ຈາຕີ້ານກາ່ວຖາມ 

 ອນັວາ່ ໜີ້າເຈົີ້າເປັນສງັແທີ້ ສງັມາເບືອນບິດເຫລວ່ ສນັນ ີ້ 

 ຮູີ້ວາ່ ເປັນພະຍາດຮີ້າຍ  ປະດງົຂີ້ອນເຍື່ ອງໃດ ນ ັີ້ນເດ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາບ່ໍມ  ຂານຖີ້ອຍ  ຖວາຍພຣະຍາທນູບອກ 

 ຊູຄ່ນົ ຊູຫ່ລຽວເບ່ິງໜີ້າ  ກນັແລີ້ວກເໍລ່ົາຫວົ ແທີ້ດາຍ 
 

 ລາງພ່ອງ ມູີ້ລູີ້ໜີ້າ  ຕາຕ ່ທງັສອງ ກມໍ   

 ເໝືອນດ ັງ່ ຕາໜພູາຍ  ທອກຫລວງນອນມຸີ້ງ 

 ລາງພ່ອງ ດງັແລະໜີ້າ  ບິດດ ັງ່ພະນຽງໄຖ ກມໍ   

 ເໝືອນດ ັງ່ ເຮົາຫລຽວຫລງັ ບ່ໍງາມໂສມຮີ້າຍ 
 

 ລາງພ່ອງ ແກີ້ມຕ່ືມໂຕີ້ນ  ສວດອອກປານຜ  ກມໍ   

 ເໝືອນດ ັງ່ ຄນົສາມຊາວ  ເອົາບອນອມົໝີ້ຽງ 

 ລາງຄນົ  ຜ ສບົບີ້ຽວ  ຕາເບືອນບິດເຫລ່ວ ກມໍ   

 ຕ ັ ີ້ງຫາກ ເປັນເຂີ້ວເຫລີ້ວ  ໂສມຮີ້າຍກວາ່ຊູ່ຄນົ ແທີ້ດາຍ  
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ  ສາວສນມົຕີ້ານ  ຂານຄາໍພວູະນາດ 

 ຝງູຂີ້າ ບ່ໍອາດຈກັອດົຍາກເຍືີ້ອນ ດອມໄດີ້ແຫງ່ຊຽງ ພຣະເອ ຍ 

 ອນັວາ່ ທງັຫລາຍຂີ້າ  ບ່ໍໄດີ້ເປັນເພັງອື່ ນ ອ ່ ສງັນາ 

 ຕ ັີ້ງວາ່  ແມຜ່ຍາຂ ີ້ຮ ີ້າຍ  ຊຽງໝີ້ຽງຕອດຕອມ ພຣະເອ ຍ 
 

 ມນັຫາກ ກມຸຂບົຝງູຕຂູີ້າ  ທງັຫລາຍໝດົໝູ ່ຈງິແລີ້ວ 

 ຜິວາ່ ຝງູຂີ້າບ່ໍຮ ບເຕັີ້ນ  ໜ ແທີ້ກສໍວ່ນຕາຍ ພຣະເອ ຍ 

 ອນັວາ່  ມນັກະທາໍກມັຂີ້າ  ຝງູສນມົຫລາຍເທ່ືອ ເລ ງແລີ້ວ 

 ຝງູຂີ້າ  ບ່ໍອາດອດົຍາກເຍືີ້ອນ ຄວາມຮີ້າຍແຫງ່ມນັ ພຣະເອ ຍ 
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 ຂໍໃຫີ້ ເໜືອຫວົເຈົີ້າ  ເອົາມນັໄປໂຜດ ເສັຽຖີ້ອນ 

 ຊຽງນ ີ້ ຫາກຜອກພົີ້ນ  ປະມານແທີ້ແຕໃ່ດ ພຣະເອ ຍ  
 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ພຣະກາ່ວຕີ້ານ  ຈາຕ່ໍສາວສນມົ 

ສກູ ໍ ຫາກພາກນັໄປເອົາ ບ່ໍເບ່ິງແຍງດຜູີ້ຽນ 

ຮູີ້ວາ່ ແມຜ່ຍາມນັຮີ້າຍ  ສສູງັບ່ໍບາຍເບ່ິງ ດນູ ັີ້ນ 

ສຫູາກ ບ່ໍໄຂແຕພໍ່ສນອ່ຍໃຫີ້ ເຫັນພືີ້ນແມຜ່ຍາ ນ ັີ້ນດາຍ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຝງູໝູສ່າວສນມົຟີ້າວ ຂານຕອບຣາຊາ 

ຊຽງຫາກ ບາຍເອົາມາ  ປ່ອນໃສມ່ຕືຂູ ີ້າ 

ອນັວາ່ ແມຜ່ຍາມນັໄວີ້  ໃນໂກນບ ັີ້ງໄມ ີ້ໃຜ ່ຈງິແລີ້ວ 

ຊຽງກ ໍ ບ່ໍໃຫີ້ໃຜຮູີ້ຮາ່ງກ ົີ້ນ  ຝງູຂີ້າກບ່ໍໍເຫັນ ພຣະເອ ຍ 
 

ບາດວາ່ ຊຽງໄຂບ ັີ້ງ   ແມຜ່ຍາຕມູແຕກ ມານ ັີ້ນ 

ຫລຽວເຫັນ ແຕພໍ່ມບັມູ ີ້ມບັມ ີ້າຍ ຊຄິເືຜິີ້ງຕ່ໍແຕນ ພຣະເອ ຍ 

ຕ ັີ້ງຫາກ  ຫລາຍສະບບັແທີ້ ຜຍາມນັນີ້ອຍໃຫຍ ່ກມໍ   

ລາງພອ່ງ ເຫລືອງສ ັີ້ນປີ້ອງ ແດງສີ້ວຍບ່ໍທ່ໍກນັ ພຣະເອ ຍ   
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຣາຊາເຈົີ້າ  ຖາມຫາຝງູແມ ່ຜຍານ ັີ້ນ 

 ຄນັວາ່ ມນັຫາກມ ຕາ່ງເຊືີ້ອ ໃຫີ້ສເູຈົີ້າບອກມາ ແທີ້ເນ  
 

 ໃຫີ້ມນັ ໝດົຊູເ່ຊືີ້ອ  ຊ ັີ້ນຊື່ ແນວເຂົາ ແທີ້ດາຍ 

 ຢາ່ໃຫີ້ ມນັຫລງົຫລໍ  ບອກມາຜອງຖີ້ວນ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ສາວສນມົຟີ້າວ  ຂານຄາໍໂດຍອາດ 

ຕາມແຕ ່ ຝງູຂີ້ານີ້ອຍຈື່ໄດີ້        ທ່ໍໃດແທີ້ຊບິອກພະລນັ ພຣະເອ ຍ 
 

 ອນັວາ່ ແມຜ່ຍາມນັນ ັີ້ນ  ກ ົີ້ນກາ່ນລາຍລາຍ ກມໍ   

ມນັແຮງ່ ບິນມາຂບົ  ຂາດໄປທງັຊ ີ້ນ 

ອນັວາ່ ຜຍາລາງແມນ່ ັີ້ນ  ເຫລືອງແດງຄອ່ງແຄງ່ ກມໍ   

ເຂົາແຮງ່ ຂບົພຸີ້ນພ ີ້  ກໃໍຈແທີ້ອ ່ ຫລ ່  ພຣະເອ ຍ 
 

ແມຜ່ຍາ ແນວນຶ່ງນ ັີ້ນ  ຄຮືບູແມງວນັ ນ ີ້ແລີ້ວ 

ມນັແຮງ່ ດນົນາໍຂບົ  ບ່ໍຢາກໜ  ດຊູີ້າ 
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ອນັວາ່ ແມຜ່ຍາແນວນຶ່ງນ ັີ້ນ ຍງັດນູ ີ້ອຍເຫລືອງດາໍພໍສນອ່ຍ 

ມນັນ ັີ້ນ ຍງັບ່ໍຮີ້າຍ  ພໍເປືີ້ອງປ່າຍເສັຽ ພຣະເອ ຍ 
 

ແມຜ່ຍາ ແນວນຶ່ງນ ັີ້ນ  ແດງແດງໜີ້ອຍນຶ່ງ ກມໍ   

ຝງູນ ັີ້ນ  ຕ ັີ້ງວາ່ກີ້າຂນາດຮີ້າຍ ປະສງົດ ັີ້ນຕອດໃນ ພຣະເອ ຍ 

 ອນັວາ່ ແມຜ່ຍາແນວນຶ່ງນ ັີ້ນ ປີ້ອງກິ່ວກາງຕວົ ກມໍ   

ເຂົານ ັີ້ນ ບິນມາແປະ  ຕອດເຊຊວນລ ົີ້ມ 
 

ຕ ັີ້ງຫາກ ຫລາຍສະບບັແທີ້  ແມຜ່ຍາດຫູລາກ ຈງິນາ 

ແມຜ່ຍາ ມນັຫາກໝດົທ່ໍເວົີ້າ ເຫລືອນ ັີ້ນແມນ່ບ່ໍມ   ພຣະເອ ຍ 

ບ່ໍກວາ່ ສໍຣະຍານເຈົີ້າ  ຫລິງເຫັນໃຫີ້ຄດຶຮ ໍາ່ ດຖູີ້ອນ 

ຄນັວາ່  ແມຜ່ຍາເລ ງທ່ໍນ ີ້  ມນັຕ ັີ້ງຢາກໃຫີ້ຕາຍ ດອກນາ 
 

ນບັແຕ ່ ມນັຕ ຂີ້າ   ຍງັຕຫູລາຍເທ່ືອ ເສັຽແລີ້ວ 

ຂໍແກ ່ ມະຫາຣາດເຈົີ້າ  ກຢໍາ່ລີ້ຽງແຫງ່ມນັ ເທາະນາ 
 

ອນັວາ່ ຊູເ່ທ່ືອນ ັີ້ນ  ກຍໍງັຄອ່ຍອດົອອມ ພຣະເອ ຍ 

ເທ່ືອນ ີ້  ຕ ັີ້ງວາ່ເຫລືອແຮງຫລາຍ ສແມງ່ຕາຍມຣໍະມ ີ້ຽນ 

ຕ ັີ້ງຫາກ ເປັນທ ່ ເຫລືອໃຈແທີ້ ພໍຕາຍເຈັບປວດ ຈງິນາ 

ແມຜ່ຍາ  ມນັສງັມາຂ ີ້ຮ ີ້າຍ  ເຫລືອລ ົີ້ນບ່ໍຄ ືພຣະເອ ຍ   
 

ອນັວາ່  ຝງູຢູໃ່ກ ີ້ພຸີ້ນພ ີ້  ມ ແຕແ່ມຜ່ຍາຂບົ ພຣະເອ ຍ 

ມນັຫາກ ເປັນທ ່ ເຫລືອກາໍລງັເສັຽ ຊູຄ່ນົຝງູຂີ້າ 

ຜິວາ່ ມນັບ່ໍຈຽມຕວົຂີ້າ  ກຄໍວນຈຽມພຣະບາດ ແດແ່ມ 

ຍງັວາ່ ຕເູປັນຂີ້ອຍພຣະເຈົີ້າ ຊແິຝງເຝົີ້າຊ່ວງຕ ນ ພຣະດາຍ 
 

ນບັແຕ ່ ມາເປັນຂີ້ອຍ  ເໜືອຫວົກຫໍລາຍຂວບ ປ ແລີ້ວ 

ພຣະຫາກ ຍງັຍອ່ມລີ້ຽງ  ບ່ໍຕ ຂີ້າດ ັງ່ມນັ ແທີ້ດາຍ 
 

ອນັນ ີ້ ທຽບດ ັງ່ໄຟເຜົາໄໝີ້ ຍງັຟືນກອງໃຫຍ່ ນ ັ ີ້ນແລີ້ວ 

ມນັຫາກ  ເຮອືງຮຸງ່ແຈີ້ງ  ພອຍຊ ໍ ີ້າພດັຕ່ືມແຖມ ນ ີ້ດາຍ 
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ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ທະວາຣ ທີ້າວ  ຂານສນມົສາວໜຸມ່ 

ມນັຫາກ  ເປັນດ ັງ່ສວູາ່ແລີ້ວ ກຊູຂິ ີ້າໃຫີ້ຕາຍ ແທີ້ດາຍ 

ເຈົີ້າເລ່ົາ  ຟງັຄາໍແທີ້  ສາວສນມົສບັສ່ໍ 

ຕ ັີ້ງບ່ໍ  ຄດຶຮອດຄາໍພ່ໍເຈົີ້າ  ຈາຂີ້າແຫງ່ຊຽງ ນ ັີ້ນດາຍ 
 

ບດັນ ີ້ ກຈູກັທນັມນັໃຫີ້  ມາເລ່ົາຄວາມຈງິ 

ຫາກຄາໍ ມນັຂານໄຂ  ລາ່ຍລວງບິດບີ້ຽວ 

ກຈູກັ ລງົທນັແທີ້  ຕາຍເສັຽກບັບອ່ນ ຈງິແລີ້ວ 

ຈກັເອົາ ໃຫີ້ມນັດບັບາດນ ີ້  ຊຕິາຍຊີ້າຊາກຕາວ ແທີ້ດາຍ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ  ສາມສນມົພີ້ອມ  ຄວາມດຽວກອຍກາ່ວ 

ອນັວາ່ ພຣະໂຜດໃຫີ້  ກສໍມົແທີ້ໂທດມນັ ຢູແ່ລີ້ວ 

ຕ ັີ້ງຫາກ ສມົຄວນຂີ້າ  ຟນັເສັຽໃຫີ້ມນັສວ່ງ ຄວນແລີ້ວ 

ບ່ໍໃຊ່ວາ່ ຈກັໃຫີ້ມນັຂ ົມ່ຂ ່ແພີ້ ພຣະຍາເຈົີ້າບ່ໍໃສ່ຄນົ ນ ັ ີ້ນລື 
 

ຄີ້ອມວາ່ ເຂົາກາ່ວແລີ້ວ  ລາຈາກພທູອນ 

 ເມອືຫໍປາງ  ນ ັງ່ນອນຄາງໄຫີ້ 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ພຣະກະສດັໄທີ້  ທະວາຣ ອງົອາດ 

ເຈົີ້າກ ໍ ຄດຶໂກດກີ້າ  ຂມົໃຫີ້ແກຊ່ຽງ ມາກແລີ້ວ 
 

ພຣະກ ໍ ບນົບອກໃຫີ້  ຂີ້າມະຫາດພາຍໃນ 

ສຈູ ົງ່ ໄປທນັຊຽງ  ຮ ບມາດຽວນ ີ້ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາຝງູຂີ້າ  ໂດຍຄາໍເລ ຍແລນ່ 

ຮອດທ ່  ຊຽງໝີ້ຽງແລີ້ວ  ຈາຕີ້ານບອກມນັ 
 

ບດັນ ີ້ ຣາຊາໃຫີ້  ທນັຊຽງເມອືຮ ບ ຈງິດາຍ 

ທາ່ນຢາ່  ໄດີ້ຢູຊ່ ີ້າ  ເມອືພີ້ອມພ ໍາ່ຕ ູນ ີ້ຖ ີ້ອນ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກາ່ວຕີ້ານ  ຖາມໝູມ່າທນັ 

ຈກັວາ່ ເປັນປະການໃດ  ບອກມາພໍແຈ ີ້ງ 

ບ່ໍຮາ່ງວາ່ ຕນົຕວົຂີ້ອຍ  ຄນົດ ຜິດອາດ ຍາລື 

ຂໍແກ ່ ເຈົີ້າພ ່ ນ ີ້ອງ  ຄນົໃຊີ້ບອກຮຽມ ແດຖ່ີ້ອນ 
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ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາຕອບຖີ້ອຍ  ບນົບອກຕາມຄາໍ 

ອນັວາ່ ສາວສນມົທນູຣາຊາ ວາ່ຊຽງພາງານແທີ້ 

ພອຍວາ່  ເອົາແມຜ່ຍາຮີ້າຍ ຂບົເຂົາໝດົໝູ ່ຈງິດາຍ 

ເກອືບສແມງ່ ຈວນມອດມ ີ້ຽນ ຕາຍສີ້ຽງຊູຄ່ນົ ວາ່ດາຍ 
 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງຕອບຖີ້ອຍ  ຮບັພາກຝງູເຂົາ 

 ຂີ້ອຍກ ໍ ບ່ໍໄດີ້ພາງານເຂົາ  ໝູສ່າວສນມົແທີ້ 

 ເພື່ ອນຫາກ ເຮັດບາບຂີ້ອຍ ແມຜ່ຍາຊ ໍີ້າປ່ອຍ ເສັຽນາ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ທຕູາຈດັຮ ບຮີ້ອນ  ດອມເຈົີ້າດວ່ນໄປ ກອ່ນເຖ ີ້ນ  
 

ເຈົີ້າຈ ົງ່ ເມອືກອ່ນຖີ້ອນ  ທນູຕ່ໍພຣະຍາເມອືງ ຊອບດາຍ 

ຄນັຫາກ  ເກ ນຄວາມຈງິ  ຈຶ່ງຫາຕາແກີ້ ຊຽງເອ ຍ 

ຊາດທ ່  ປາໃນນ ໍ ີ້າ  ລອຍລາໍເຕັີ້ນດ ດ 

ອາດຈກັ ຫວດິວາ່ງຮີ້າຍ  ແຫກວີ້າງວາ່ນກວາມ ແທີ້ດາຍ 
 

ຕຂໍູ ອາຣາດທະນາເຈົີ້າ ຊຽງເມອືເສັຽກອ່ນ 

ຫລອນວາ່ ພຣະຢໍ່າເກົີ້າ  ພາຍພຸີ້ນຢູຄ່ອງ ບ່ໍຮູີ້ 
 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ  ຊຽງກອໍອກປາກຕີ້ານ ຂານວາ່ໂດຍໂດຍ 

ຂີ້ານີ້ອຍ  ກບ່ໍໍຂ ນຈອມຫວົ  ຊຄິອຍເມອືດອມເຈົີ້າ 
 

ສມົວາ່ ເປັນນີ້ອງແກີ້ວ  ພຣະຍາໃຫຍທ່ະວາຣ  ແທີ້ດາຍ 

ຂີ້ອຍບ່ໍໄດີ້ ມ  ຄາໍຂ ນຂດັ  ຊຄິອ່ຍທນູຕາມເລືີ້ອງ 

ຊຽງກ ໍ ບາຍເອົາຜີ້າ  ຜືນດ ມານຸງ່ 

ແລີ້ວເລ່ົາ ສບູສອດເສືີ້ອ  ແພລ ົີ້ວຄາດຄຽນ  
 

ຕ ັີ້ງຫາກ ປ່ອຍລອ່ຍໜີ້າ  ຍວົຣະຍາດລງົເຮອືນ 

 ໄປພະລນັເປືອງ  ພ ໍາ່ດອມຄນົໃຊີ້ 

ຄນັວາ່ ພໍປະມານໄດີ້  ຊຽງເຖງິຜາສາດ 

ມນັຈຶ່ງ ຂຶີ້ນຂາບໄຫວີ້  ປະນມົນ ີ້ວຄອ່ຍຖແລງ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ອາຣາດທະນາ (ປລ ອາຣາທນາ) = ໄຫວີ້ວອນ, ເຊ ນ / ພຣະຢໍ່າເກົີ້າ (ລກ) ໃນທ ່ ນ ີ້ ພຣະຍາ 
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ຂໍກາ່ວ ທານໂທດຖີ້ອນ  ຍງັຂມອ່ມໂທສງັ ຂີ້ານີ້ອຍດາຍ 

ຂີ້າພຣະບາດ ກຫໍາກໂດຍຄາໍພຣະຍາ ທຽ່ວພະລນັມາແລີ້ວ 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ  ທາວະຣ ທີ້າວ  ໂກທາຄຽດຢູ ່

ກເໍລ່ົາ ອອກປາກຕີ້ານ  ຂານຖີ້ອຍຕອບຊຽງ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງເລ່ົາຍງັດນົຕີ້ານ ທນູຖແລງຕາມເຫດ ຈງິແລີ້ວ 

ມນັກ ໍ ເລ່ົາແຕເ່ຄົີ້າ  ເຖງິເທົີ້າຮອດປາຍ ແທີ້ດາຍ 

ຂີ້າກ ໍ ວາ່ຢາກເອົາມາໃຫີ້ ແມຜ່ຍາຖວາຍບາດ ຈງິນາ 

ບດັນ ີ້ ພອຍເລ່ົາເປັນເຫດຮີ້າຍ ເສັຽສີ້ຽງແມຜ່ຍາ ເຈົີ້າເອ ຍ 
 

ຕ ັີ້ງຫາກ  ກີ້າຂນາດແທີ້  ຜຍາແມບິ່ນເປັນ ເຈົີ້າເອ ຍ 

ອນັວາ່ ສາວສນມົໄປ  ຍາດໄຂຍງັບ ັີ້ງ 

ອນັວາ່ ແມຜ່ຍາດ ແທີ້  ເລ ຍຕມູແຕກອອກ ຈງິແລີ້ວ 

ຕ ັີ້ງບ່ໍ ຄາຄີ້າງບ ັີ້ງ  ເສັຽສີ້ຽງຊູຕ່ວົ ພຣະເອ ຍ 
 

ເຂົາກ ໍ ຂບົເອົາແທີ້  ສາວສນມົໝດົໝູ ່ຈງິແລີ້ວ 

ທງັເລ່ົາ ໄລຂ່ບົເຈົີ້າຜູີ້ລີ້ຽງ  ຕວົຂີ້າກດໍ ັງ່ດຽວ ພຣະເອ ຍ  

ແຕນ່ ັີ້ນ ທະວາຣ ທີ້າວ  ຟງັຄາໍຊຽງກາ່ວ 

ພຣະເລ ຍ ຖອດດາບງ ີ້າວ  ກາໍໄວີ້ວາ່ຊຟິນັ 
 

ກຈູກັ ເອົາມນັມດຸມອດມ ີ້ຽນ ລດົຊ ົ່ວປາງດຽວ ນ ີ້ດາຍ 

ຕ ັີ້ງໃຫີ້ ລືຊາຕກົ   ຕາ່ງເມອືງແດນດີ້າວ 

ເພື່ ອວາ່  ໂກທາກີ້າ  ຟງັຄາໍສນມົສ່ໍ 

ແລີ້ວເລ່ົາ ໃຈວູຮ່ ີ້ອນ  ຄາວນີ້ອຍນຶ່ງຫາຍ 
 

ແຕ່ນ ັ ີ້ນ ຣາຊາເຈົີ້າ  ຮມົເພິງຄະນງິມາກ 

ຄຶດເພ່ືອ ພ່ໍສ ັງ່ໄວີ້   ປາງນ ັ ີ້ນສແມງ່ມວົ ແທີ້ນໍ 
 

ເຈົີ້າກ ໍ ວາ່ໃຫີ້ກນູາລີ້ຽງ  ຍງັຊຽງຜອງໝດົຄາບ ຈງິນາ 

ຢ່າໄດີ້ ທາໍໂທດຮີ້າຍ  ພໍຂີ້າຂາດຊ ວງັ ວາ່ດາຍ 

ແມນ່ວາ່  ຊຽງກະທາໍຜິດແທີ້ ປານໃດກດໍນົໂຜດ ວາ່ດາຍ 

ເຫດວາ່  ພ່ໍຫາກໄດີ້ຂອດຄຸີ້ມແກີ້ວ ຊເິອົາລີ້ຽງພ ໍາ່ກນັ ແທີ້ນາ 
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ພຣະກ ໍ ຍງັສອນສ ັ່ງໄວີ້  ທກຸເຍື່ ອງຄວາມໝດົ ຢູແ່ລີ້ວ 

ບ່ໍໃຊ່  ວາ່ຈກັຟນັມນັເສັຽ  ກສ່ໍວນກາຍຄາໍເຈົີ້າ 

ເກງທ່ໍ ເສັຽສດັແທີ້  ຄາໍບິດາສອນສ ັງ່ ດ ັງ່ນ ັ ີ້ນ 

ຢີ້ານທ່ໍ ຂາໍເຂອືກຮີ້ອນ  ເມອືງບີ້ານບ່ໍກະເສ ມ ນ ັີ້ນດາຍ 
 

ເຈົີ້າເລ່ົາ  ພິຈານແລີ້ວ  ຫາຍຄາໍຄດຶຄຽດ 

ກຈໍຶ່ງ ປະດາບງ ີ້າວ  ວາງໄວີ້ບ່ໍບາຍ ແທີ້ດາຍ 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ  ທະວາຣ ທີ້າວ  ຈາຊຽງສມົຄຽດ 

ບດັນ ີ້ ມງຶຢາ່ມາຂາບໄຫວີ້ ທນູໄທີ້ແຫງ່ກ ູເທາະເນ  
 

ກກູ ໍ ບ່ໍຢາກເຫັນໜີ້າ  ຕວົມງຶສກັເທ່ືອ ເສັຽແລີ້ວ 

 ຕາບທ່ໍເທົີ້າ  ດນິປ ີ້ນກຈໍຶ່ງມາ ແທີ້ເນ  
 

ອນັນຶ່ງ ມງຶຢາ່ໄດີ້ລວ່ງເຂົີ້າ ຄຸີ້ມຂວ່ງຣາດຊະວງັ ນ ັີ້ນເນ  

ຄນັວາ່ ມງຶຫາກຍງັດນົຄວາມ ສວ່ນຊຕິາຍມຣໍະມ ີ້ຽນ 

ກກູ ໍ ຈກັຈາໍເຂົາໃຫີ້  ເອົາໜງັແປງຜກູ ເສັຽແລີ້ວ 

ຈຶ່ງຈກັ ຕດັດີ້ວຍງ ີ້າວ  ຟນັຂີ້າຂາດຄໍ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງຈຶ່ງວນັທາໄຫວີ້ ຣາຊາລາເລ ກ 

ທງັເລ່ົາ ຕີ້ານຊ ັງ່ຊ ໍີ້າ  ຄາໍຜີ້ຽນຊູອ່ນັ 
 

ໂອນໍ ເໜືອຫວົເຈົີ້າ  ຣາຊາກ ີ້ວໂກດ ຈງິແລີ້ວ 

ຖວືາ່ ກນູ ີ້ເປັນຂີ້ອຍຊ ັ ີ້ນ  ສເມ ດີ້າມໄພ່ພນົ ແລນໍ 

ຂີ້າກ ໍ ບ່ໍຢາກເຫັນໜີ້າ  ຣາຊາເຫ ງເຕ ບ ເສັຽແລີ້ວ 

ເພາະເພື່ ອ ພຣະພ ່ ເຈົີ້າ  ຊວງຮີ້ອນໂກດເຄັມ ຫ ັີ້ນແລີ້ວ  
 

ຂີ້າກ ໍ ໄດີ້ແຕຄ່ດຶຮອດເຈົີ້າ ຍງັຂມອ່ມຈອມຫວົ ມາກແລີ້ວ 

ບ່ໍຊາ່ ຈກັແທງຄໍຕາຍ  ກໂໍລດເປັນເວນຊ ໍີ້າ 

ບດັນ ີ້ ຕາມກມັຖີ້ອນ  ຕາມບນຸຕາມບາບ ເສັຽແລີ້ວ 

ຕວົຫາກ  ໄດີ້ຜິດຕ່ໍອາດເຈົີ້າ ເວນຊຍິູີ້ສ ົ່ງໄກ ແລນໍ 
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ຄອບວາ່  ຊຽງຖແລງແລີ້ວ  ລງົໜ ເຮວຮ ບ 

ເລ ຍເລ່ົາ  ເຕ ະປາກອີ້າ  ຂມົໄວີ້ຄຽດເລິງ 

ແມນ່ວາ່  ຣາຊາເຈົີ້າ  ຊງັກກູຕໍາມຊາ່ງ 

ປະໄວີ້ ຫັີ້ນກອນ່ຖີ້ອນ  ຍງັຊແິກີ້ບາດລນຸ ດອກນາ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງເລ່ົາເມອືເຖງິຫີ້ອງ ເຮອືນຕນົລ ີ້ຢູ ່

ບ່ໍໄດີ້ ຄດຶເດອືດຮີ້ອນ  ສງັແທີ້ເຍື່ ອງໃດ 
 

ອນັວາ່ ຮຸງ່ຄ ໍາ່ເຊົີ້າ  ກທໍາໍວຽກການເຮອືນ 

ສິ່ ງໃດ ຄວນປວົແປງ  ຄອ່ຍຖນອມພຽນສີ້າງ 

ຄອນຄອນ ຍງັຄະນງິພໍີ້  ເມອືງຕານ ເສັຽທາ່ 

 ຄດຶເຖງິ ຄາວຊວ່ງໃຊີ້  ເມອືງບີ້ານຊອ່ຍພຣະຍາ 
 

  >> ຄນັວາ່ ເຖງິເມ ື່ອຄນືນານໄດີ້ ເຈັດວນັມາຮອດ 

ກຫໍາກ ເປັນເຫດມືີ້  ພຣະຍາເຈົີ້າລຽບວຽງ ແທີ້ດາຍ 
 

ຕ ັີ້ງຫາກ ເປັນແຕຈ່າຮ ດແທີ້ ມາແຕບ່ຮູານ 

ພຣະກ ໍ ສະເດັດທງົຄໍສານ  ລຽບເມອືງວຽນລີ້ອມ 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ທະວາຣ ທີ້າວ  ຣາຊາຍວົຣະຍາດ 

ພຣະກ ໍຂຶີ້ນຂ ່ຊີ້າງ  ຍວົຣະຍີ້າຍອອກໄປ 
 

ອນັວາ່ ຝງູໝູຄ່ນົອວນໜີ້າ ພາຍຫລງັເຫລືອມາກ 

ທງັເລ່ົາ ດາບຫອກງ ີ້າວ  ລຽນຊະລີ້າຍແຫແ່ຫນ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງໝີ້ຽງໄດີ້  ຍນິຂາ່ວພຣະຍາມາ 

ມນັຈຶ່ງ ແຍງຫນົທາງ  ນອກວຽງຕນັໜີ້າ 

ຊຽງຈຶ່ງ ຂດຸຂມຸແລີ້ວ  ເອົາຫວົຝງັຢູ່ 

ເລ ຍເລ່ົາ  ປ່ິນກ ົີ້ນຂຶີ້ນ  ເມອືຟີ້າເງ ກເງ ຍ 
 

ຕ ັີ້ງຫາກ ກດຸຈດຸກ ົີ້ນ  ປານດາ່ງດາໍແດງ ກມໍ   

 ທງັຂາວຂຽວ  ເຂດໂຂງຂວງກ ົີ້ນ 
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ອນັວາ່ ຫາໍມນັປ ີ້ນ  ເມອືເທິງຕາບຊາບ 

ອນັວາ່ ໂຄຍັແບີ້ນປ ີ້ນ  ເມອືຟີ້າໂງກໂງ 
 

ອນັວາ່ ຝງູຄນົທຽວເມອືໃຕີ້ ເມອືເໜືອເຂົາກເໍບ່ິງ 

ຕ ັີ້ງວາ່ ເປັນທ ່ ສງັເວດແທີ້  ຜາງຮີ້າຍຊວດປະມານ 

ອນັວາ່ ຝງູໝູສ່າວຮາມຮີ້າງ ຫວົຊມົຊ ສວາ່ 

ສງັມາ ເປັນແຂີ້ມແຫລີ້ມ  ໂຄຍັແບີ້ນກຫໍາກຊນັ 
  

ສງັມາ  ເປັນຂຶີ້ຫລືີ້  ຊ ໍີ້າພດັຕ່ືມເປັນບກັ ດ ັງ່ນ ີ້ 

ເຂົາເລ່ົາ ແຊວແຊວຫວົ  ເປ ບໃຈຊມົສະອຶີ້ນ  

ລາງຄນົ ຢອງຢອງເຂົີ້າ  ບາຍເອົາໄມ ີ້ເຂ່ັຽ ກມໍ   

ຊຽງເລ່ົາ  ນາບດາ່ປີ້ອຍ  ສຽງຮີ້າຍແກເ່ຂົາ ຫ ັີ້ນແລີ້ວ  
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ທມົທມົພຶືີ້ນ  ພຣະຍາຫລວງເລ ຍຮອດ 

ເຈົີ້າກ ໍ ຫລຽວພຸີ້ນພ ີ້  ເຫັນກ ົີ້ນແຫງ່ຊຽງ 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ພຣະຍາກຈໍຶ່ງຖາມດແູທີ້ ດອມເຂົາຂີ້າມະຫາດ 

ອນັວາ່ ຜາ່ນໜີ້ານ ັີ້ນ  ພາຍພຸີ້ນແມນ່ອ ່ ຫຍງັ ນ ັີ້ນເດ 
 

ຈກັວາ່ ແມນ່ຄນົດ ຫລືີ້  ຫລືຄນົຕາຍກບ່ໍໍໃຊ ່ເຮົາເອ ຍ 

ຮູີ້ວາ່ ຄນົຫາກຕາຍຊາກແລີ້ວ ເຂົາມ ີ້ຽນບ່ໍດ  ແທີ້ດາຍ 

ສງັມາ ເປັນໂກີ້ງໂຈ ີ້ງ  ຕ ັີ້ງຢູໂ່ຈນໂຈ ດ ັງ່ນ ັີ້ນ 

ໃນແຫງ່ ຫນົທາງທຽວ  ທ ່ ຈກັໄປພາຍໜີ້າ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຝງູໝູຄ່ນົເຊັງຊ ັີ້ນ  ເລ ຍທນູເທວະຣາດ 

ອນັນ ັີ້ນ ຕ ັີ້ງຫາກແມນ່ງາ່ມກ ົີ້ນ ບກັຊຽງໝີ້ຽງອ ່ ຫລ  ພຣະເອ ຍ 

ເພ່ືອວາ່ ພຣະຍາບ່ໍຢາກເຫັນໜີ້າ ຕວົຊຽງສກັເທ່ືອ ຈງິແລີ້ວ 

ບດັນ ີ້ ມນັກຊຸໍກເຊຶື່ ອງໜີ້າ ແບນກ ົີ້ນໃຫີ້ເຫັນ ພຣະເອ ຍ  
    

ແຕນ່ ັີ້ນ ເຈົີ້າກຕໍກົຄະມາ່ໜີ້າ ລືມເພດປິຕິ 

ອນັວາ່ ບນຸເຮອືງພຣະ  ຄຽດເລິງບ່ໍມ  ແລີ້ວ 

ກຈໍຶ່ງ ໃຫີ້ເຂົາອວາ່ຍໜີ້າຊີ້າງ ຄນືສູໂ່ຮງຄາໍ 

ພຣະກ ໍ ຫາກພາກນັກບັຄນືເສັຽ ບ່ໍຢາກເຫັນຍງັກ ົີ້ນ 
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ເພື່ ອວາ່ ຊຽງແຕງ່ຫີ້າງ     ແກີ້ຕອບພຣະຍາເມອືງ ນ ັີ້ນແລີ້ວ 

ພຣະເລ ຍ ຫນັຄນືຫລງັ  ບ່ໍກາຍໄປໃກີ້ 

ແລີ້ວຈຶ່ງ  ເຕືອນພນົຍີ້າຍ  ຄນືໜ ໃຫີ້ສວາ່ງ 

ຕ ັ ີ້ງວາ່ ເປັນທ ່ ສງັເວດກ ົີ້ນ  ຊຽງໝີ້ຽງລດັທາງ ແທີ້ດາຍ 
    

ຕ ັີ້ງຫາກ ປ່າງງາ່ງກ ົີ້ນ  ຄສືິ່ ງຄນົຕາຍ ນ ັີ້ນແລີ້ວ 

ອນັວາ່ ຝງູໝູແ່ມງວນັຂຽວ ເວ ່ ນຕອມພ ພືີ້ນ 

ຄນັວາ່ ພຣະຫາກອວຍໜີ້າຊີ້າງ ຄນືສູໂ່ຮງຄາໍ ເມ ື່ອໃດ 

ຊຽງກ ໍ ຄນືເມອືເຮອືນ  ດ ັງ່ດຽວພຣະຍາເຈົີ້າ  
 

  >> ຜ່ໍເຫັນ ຄື່ ນຄື່ ນກີ້ອງ  ຟງັຮວ່ມລມົພານ ພຸີ້ນເຢ  

 ພໍເມ ື່ອ ເຖງິດ ຖ    ປ ໃໝມ່າແຊມຊີ້ອນ 

 ເຖງິຂວບ ເດອືນຣະດກູ ີ້ຽວ  ເພັງແຮມດບັຖາ່ຍ 

 ເດອືນຫກົ ມາຮອດແລີ້ວ  ເດອືດເຈັດເຂົີ້າລວ່ງເຖງິ 
 

 ດ ແຕ ່ ຝນົຢາດຍີ້ອຍ  ຮາໍຊຸມ່ແດນນາ ແລນໍ 

ຝງູໝູ ່ ຊາວນາຕຽມ  ຄາດໄຖທງັກີ້າ 

ຝນົລງົ ດນິນາໂຫີ້ງ  ຊປິກັດາໍກີ້າໃໝ ່

 ມວ່ນຊື່ ນ ຝງູໄພນ່ ີ້ອຍ  ກະທາໍສີ້າງຊອ່ຍວານ 
  

 ເຖງິຄາວ ຊາວນາຕກົແຕງ່ຫີ້າງ ຕຽມຄາດແປງໄຖ 

 ຍາມນ ັ ີ້ນ  ນາຕມົຫລວງ  ໂງນ່ດນິໄຖປິ ີ້ນ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງໝີ້ຽງຢີ້ຽມ  ເຂົາໄຖຕາມທົ່ງ 

 ກີ້ອນຂ ີ້ໄຖ ກບັຕາ່ວປ ີ້ນ      ເຕັມທີ້ອງທົ່ງຫລວງ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

ບດັນ ີ້ ຄວນທ ່ ກເູມອືໄຫວີ້ ຈອມເມອືງຕນົພ ່  ຈງິແລີ້ວ 

ເຫດວາ່ ແຜນ່ດນິມນັຫາກປ ີ້ນ ເສັຽແທີ້ຊູພ່າຍ ແລີ້ວເດ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກເໍມອືທນູໄຫວີ້ ຣາຊາເຮວຮ ບ 

ຂຶີ້ນສູຫ່ີ້ອງ  ໂຮງກວີ້າງຂາບປະນມົ 
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ທະວາຣ ທີ້າວ  ເຫັນຊຽງກ ົີ້ມຂາບ ລງົນ ັີ້ນ 

 ເຈົີ້າກເໍລ ຍ ມ  ອາດທີ້ວງ  ພໍສະດຸີ້ງຕ່ືນຕນົ 
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ບດັນ ີ້ ບກັຂ ີ້ຮ ີ້າຍ  ມາເຫດສນັໃດ 

ມງຶກ ໍ ຜອກມາລວນ  ລ່ືນຄວາມກແູທີ້ 
 

ກກູ ໍ ຍງັກາ່ວໄວີ້  ເປັນສາກສ ເຫິງ ແທີ້ດາຍ 

ເມ ື່ອໃດ ທໍຣະນ ຫລວງ  ແປ່ໄປດນິປ ີ້ນ 

ມງຶກຈໍຶ່ງ  ມາທນູໄຫວີ້  ເຖງິກແູຄວນຊອບ ຈງິດາຍ 

ບດັນ ີ້ ດນິບ່ໍທນັແປ່ປ ີ້ນ  ມງຶສງັຟີ້າວຮ ບມາ ນ ີ້ເດ 
 

ບດັນ ີ້ ໂທເຣຮີ້າຍ  ຕວົມງຶຈກັເປັນໂທດ ເສັຽແລີ້ວ 

ເຫດວາ່ ມງຶລວ່ງເຂົີ້າ  ກາຍຄຸີ້ມຮອດກ ູແທີ້ດາຍ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງຕອບຖີ້ອຍ  ຮບັພາກພບູານ 

ແມນ່ວາ່  ທໍຣະນ ຫລວງ  ແຫງ່ພຣະຍາກດໍາປ ີ້ນ 

ຂີ້າຈຶ່ງ ມາທນູໄຫວີ້  ຈອມຫວົບນຸມາກ ຈງິແລີ້ວ 

ຜິບ່ໍ ມ ດ ັງ່ນ ັີ້ນ   ກລໍອງຢີ້ຽມເບ່ິງດ ູຫ ັີ້ນຖີ້ອນ 
 

ອນັວາ່ ພາຍນອກຄຸີ້ມ  ໂຂງເຂດທະວາຣ  ທ ່ ພຸີ້ນ 

ມນັຫາກ ເປັນແຕບ່ບຸເພມາ ຮອດຍາມເຄ ຍປ ີ້ນ 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ  ທະວາຣ ທີ້າວ  ຈາໍເຂົີ້າຂີ້າມະຫາດ 

ບດັນ ີ້ ສຈູ ົງ່ໄປເບ່ິງຖີ້ອນ  ພາຍພຸີ້ນນອກວຽງ  
   

 ຄນັວາ່ ເຫັນດນິປ ີ້ນ  ທາງເທິງລງົລຸີ້ມ 

 ແມນ່ດ ັງ່  ຊຽງວາ່ນ ັີ້ນ  ສຟູີ້າວຮ ບມາ ທຽ່ວເຖ ີ້ນ 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຄນົເຊັງໃຊີ້  ເລ ຍໄປພາຍນອກ ວຽງພຸີ້ນ 

 ເຂົາເລ ຍ  ເບ່ິງພຸີ້ນພ ີ້  ເຫັນແລີ້ວຮ ບຄນື 
 

 ເຂົາກ ໍ ມາຮອດແລີ້ວ  ກ ົີ້ມຂາບທນູຖວາຍ 

 ຝງູຂີ້າ ໄປແວນເປືອງ  ເບ່ິງດທູງັຄີ້າຍ 

 ກທ່ໍໍ ເຫັນແຕ່ຂ ີ້ໄຖປ ີ້ນ  ເຕັມນາຄບັຄ ັງ່ ຈງິແລີ້ວ 

 ອນັວາ່ ດນິຫາກຂາໍເຂອືກປ ີ້ນ ເອງນ ັ ີ້ນກບ່ໍໍມ   ພຣະເອ ຍ 
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 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ  ທະວາຣ ທີ້າວ  ຮມົເພິງຄະນງິມາກ 

 ກຈູກັວາ່  ບ່ໍແມນ່ຫລືີ້  ດນິກປໍ ີ້ນອ ່ຫລ  ນ ັ ີ້ນດາຍ 

 ເມ ື່ອວາ່ ກຈູກັຊ ໍ ີ້າໂກດໃຫີ້  ວາ່ບ່ໍແມນ່ຄວາມຊຽງ ດ ັງ່ນ ັ ີ້ນ 

 ດນິກ ໍ ຫາກເອົາທາງເທິງ ປ່ິນລງົທາງພືີ້ນ 

 ແຕນ່ ັີ້ນ ພຣະກຖໍແລງຄາໍຕີ້ານ ລມົຊຽງໂດຍຮ ບ 

 ມງຶນ ີ້ ບ່ໍເສັຽແຮງກລູີ້ຽງໄວີ້ ເສັຽເຂົີ້າແຫງ່ກ ູແທີ້ນໍ 
 

 ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຣາຊາເຈົີ້າ  ເລ ຍຫວົຊມົຊື່ ນ 

 ຊຽງໝີ້ຽງ ເວົີ້າທ່ໍນ ັີ້ນ  ລາເຈົີ້າເລ ກເມອື 

ຄນັວາ່ ເມອືເຖງິຫີ້ອງ  ເຮອືນຕນົນອນຢູ ່

ບ່ໍໄດີ້ ຄດຶເດອືດຮີ້ອນ  ເຄອືງແຄີ້ນເຍື່ ອງໃດ ແທີ້ດາຍ 

 

   >> ບດັນ ີ້  

ຈກັກາ່ວເຖງິ ສາມມະເນນນີ້ອຍ ເມອືງທາວະຣ ຕນົນຶ່ງ ກອ່ນແລີ້ວ 

 ເຈົີ້າກ ໍ ຢູຝ່າ່ຍໃຕີ້  ພາຍພຸີ້ນວດັໃນ 

 ນບັແຕ ່ ອາຍໄຸດີ້   ເຈັດປ ເລ ຍບວດ 

 ກທ່ໍໍ ເດ ນດຸງ່ດ ັີ້ນ  ນາໍເຈົີ້າພ່ໍຄຣ ູ
 

ອນັວາ່ ປິຕາໄທີ້   ມານດາພ່ໍແມ ່ຈວົນ ັີ້ນ 

ເຈົີ້າກ ໍ ຢູຝ່າ່ຍເບືີ້ອງ  ພາຍພຸີ້ນຝາກນດັທ  ແທີ້ດາຍ 
 

ຈວົກ ໍ ເນົາສບືສີ້າງ  ຮຽນຮ ໍາ່ຄອງທມັ 

ຄດຶຢາກ  ໃຫີ້ເປັນບນຸຄນຸ  ແຜຜ່ນົຜາຍກວີ້າງ 

ຂວບເມ ື່ອ ຫລາຍປ ໄດີ້      ຫລາຍເດອືນແຖມຖາ່ຍ ມານ ັີ້ນ 

ເຈົີ້າເລ່ົາ ຄດຶຮອດຮູີ້  ມານດາໄທີ້ອອກຕນົ  
 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຈວົໃຄຈ່ກັໄປຢາມບີ້ານ ລງົເຮອືຟີ້າວຮ ບ 

ແລີ້ວຈຶ່ງ  ແດບແດບຍີ້າຍ  ຕນົດຽວຜີ້າຍຈາກໄປ 

ຈວົກ ໍ ເຮວພະລນັຟີ້າວ  ພາຍໄປໂດຍຮ ບ 

ເລ ຍເລ່ົາ  ເຖງິທາ່ກວີ້າງ  ຊຽງໝີ້ຽງບ່ໍນານ 
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ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກປິໍປາຍຕີ້ານ  ຖາມດຫູາເຫດ 

ຫລອນວາ່ ຈວົອອ່ນນີ້ອຍ  ກນູາໃຫີ້ຂ ່ ເຮອື ບ່ໍຮູີ້ 

 ດລູາເຈົີ້າ       ສາມມະເນນອງົອາດ ຂີ້ອຍເອ ຍ 

ບດັນ ີ້ ເຈົີ້າຈກັເດ ນດຸງ່ດ ັີ້ນ ໄປແທີ້ທ ່ ໃດ ນ ັີ້ນເດ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ສາມມະເນນນີ້ອຍ ເລ ຍຂານຖແລງຕອບ 

ເຮົາຈກັ ໄປແຫງ່ຫີ້ອງ  ພາຍພຸີ້ນຟາກໃນ ແທີ້ດາຍ 
 

ເພື່ ອວາ່ ຄດຶຮອດເຈົີ້າ  ຕນົແມມ່ານດາ 

 ທງັປິຕາ   ຢູຄ່ອງພາຍພຸີ້ນ 

ເຮົາຈກັ ໄປຖາມຖີ້ອຍ  ໃຫີ້ເຫັນກນັພໍສນອ່ຍ 

ຈກັວາ່ ດ ແລະຮີ້າຍ  ກຕໍາງຢືີ້ຢອ່ງຢາມ ດອກນາ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກວໍອນວານໄຫວີ້ ຂີ້ອຍຂໍໄປດອມແດ ່ອີ້າຍຈວົເອ ຍ 

ຂີ້ອຍກ ໍ ຄດຶຢາກໄປຟາກພຸີ້ນ ຖາມຫລິີ້ນຢູດ່ອມ ເພື່ ອນດາຍ 
 

ຕາງໃຫີ້ ເປັນເພື່ ອນເຈົີ້າ  ເວົີ້າປາກຈາດອມ ພ ່ ຖ ີ້ອນ 

ຂີ້ອຍຂໍ  ໄປດອມຈວົ  ນ ັງ່ພາຍຈງິແທີ້ 

ເຈົີ້າຊ ິ ເມດຕາຂີ້ອຍ  ຂໍໄປດອມຊໄິດີ້ບ່ໍ ອີ້າຍຈວົເອ ຍ 

ອນັໃຫີ້ ຄດຶຖ ່ແທີ້   ກຄໍວນເຈົີ້າໂຜດຜາຍ ພ ່ ແມ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ສາມມະເນນນີ້ອຍ ໃສໃ່ຈເປັນອນັຊື່ 

ຄດຶດ ັງ່  ຊຽງໝີ້ຽງນ ີ້  ໄປແທີ້ຊຊິອ່ຍພາຍ ບ່ໍຮູີ້ 

ເຈົີ້າຊໄິປ ກໄໍປຖີ້ອນ  ອີ້າຍຊຽງເອ ຍຮ ບມາທຽ່ວ 

ຕ ັີ້ງໃຫີ້ ຮອດຝັ່ງນ ໍີ້າ  ພາຍພຸີ້ນເມ ື່ອເຢັນ ແທີ້ດາຍ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກກໍະໂຍງກະເຍງເຕັີ້ນ ເມອືເຮອືນແວນທຽ່ວ 

ບດັນ ີ້ ກຈູກັໄປພ ໍາ່ພີ້ອມ  ຈວົນີ້ອຍນ ັງ່ພາຍ ແລນໍ 
 

ເພື່ ອວາ່ ກຈູກັໄດີ້ໄປນາໍເຈົີ້າ ຈວົເນນຫວ ດຫວ ດ ຈງິແລີ້ວ 

ຊຽງໝີ້ຽງ ເລ ຍເລ່ົາໄດີ້  ໄມ ີ້ພາຍນີ້ອຍແລນ່ມາ 

ແລີ້ວເລ່ົາ ເຂົີ້າສູທ່ີ້ອງ  ເຮອືນ ັງ່ດອມຈວົ 

ຊຽງຈຶ່ງ ແປງກະບວນເຮັດ  ເພດຄຄືວນແທີ້ 
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 ເອົາໄມ ີ້ພາຍນີ້ອຍ  ຍໍມາຄຊືຊິອ່ຍ 

ອນັວາ່ ຈວົຂ ່ທີ້າຍ  ຊຽງໝີ້ຽງຂ ່ຫວົ 
 

ພໍເມ ື່ອ  ເຮອືລອ່ງນ ໍີ້າ  ອອກສູວ່ງັເວ ນ  

ຊຽງເລ່ົາ ບາຍເອົາພາຍ  ນ ັງ່ຮອງເຕັງໄວີ້ 

ກບ່ໍໍ  ເອົາພາຍນ ໍີ້າ  ນາໍຈວົຈກັບາດ 

ມ ທ່ໍ ນ ັງ່ເອ ີ້ຍເປ ີ້ຍ  ໂສມໜີ້າເພດຂນຸ ແທີ້ດາຍ 
  

ອນັວາ່ ນາວາຍີ້າຍ  ຈວົພາຍແດບແດບ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ເຮອືບ່ໍຊີ້າ  ຜນັຜີ້າຍຮອດແປວ 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຊຽງກພໍາທ ຕີ້ານ  ເຕ ນຈວົເຮບຮ ບ ຈງິເຖ ີ້ນ 

ຢີ້ານທ່ໍ ລມົຟາດນ ໍີ້າ  ຟອງຊຟິົີ້ງເຂົີ້າໃສເ່ຮອື 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຈວົກາ່ວຕີ້ານ  ຂານຕອບຄາໍຊຽງ 

ເຈົີ້າສງັ ບ່ໍກນູາດກຶ  ຊອ່ຍພາຍດອມຂີ້ອຍ ຊຽງເອ ຍ 

ຮູີ້ວາ່ ເຮອືລາໍນີ້ອຍ  ຕາຫາກຍງັເຫັນຢູ ່

ຊຽງສງັ ມານ ັງ່ສະເມ ຍເຄ ີ້ຍ ບ່ໍມ  ຊວີ້ານຊ່ອຍພາຍ 
  

ເຂ ງແຂງ ມາເຮັດດ ັງ່ນ ີ້  ສມົສິ່ ງເປັນຄຣ ູແທີ້ນໍ 

ມາບ່ໍມ    ຄວາມຄດຶ  ເຊິ່ ງກນັອ ່ ສງັແທີ້ 

ອນັວາ່ ສາມມະເນນນີ້ອຍ ທງັພາຍທງັຈ ົມ່ ໄປນ ັີ້ນ 

ແມນ່ວາ່ ດາ່ໃຈ ີ້ໃຈ ີ້  ກດໍາຍແລີ້ວຫາກຮນຸ ແທີ້ດາຍ 
 

ຊຽງກ ໍ ບ່ໍຫວົຊາຟງັຖີ້ອຍ  ຄາໍຈວົສກັຢາດ 

ພຽງທ່ໍ  ຫລຽວລ ໍາ່ໃຕີ້  ເໜືອແລີ້ວເບ່ິງຈວົ 

ມນັກ ໍ ເຮັດເພດໜີ້າ  ສອງຫບ່ໍູຮູີ້ເມ ື່ອ ແທີ້ດາຍ 

ຈວົກ ໍ ຍງັດນົຄວາມຈ ົມ່ໄຫີ້ ພາຍຈ ີ້າວຜາ່ນຟອງ 
 

ມງຶສງັ ມາເຮັດເພດໜີ້າ       ສອງຫໜູວກເປັນກະດດັ ດ ັງ່ນ ີ້ 

ບ່ໍຊາ່ວາ່ ກຈູກັບາຍເອົາພາຍ ທັ່ງຖລູງົນ ໍີ້າ 

ປະໃຫີ້ ມນັຈມົນ ໍີ້າ       ນດັທ ຫລວງເສັຽສວາ່ງ ເທາະລື 

ຕາມຊາ່ງ ຝງູໝູແ່ຂີ້ເງອືກຮີ້າຍ ຊກິນິຊິ ີ້ນຊາກມນັ ຫ ັີ້ນຖີ້ອນ 
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ຈວົກ ໍ ຍງັຈ ົມ່ໄຫີ້  ມເືລ່ົາພາຍເຮອື 

ອນັວາ່ ເສໂທທງັເມໂທ  ເຫື່ ອໄຫລໄຄຍີ້ອຍ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຈວົກນໍ ໍາ່ນ ໍາ່ຕີ້ານ  ເປັນເວດທະນາຈດິ 

 ສຣຸໂິຍເລ ຍ  ອວາ່ຍລງົຍາມຄີ້ອຍ 
 

ໂອນໍ ບດັນ ີ້ຫາກແມນ່ກມັກແູທີ້  ພາຍເຮອືແຂນຈະຂາດ ຕາຍແລີ້ວ 

ຊ ໍີ້າພດັ ແຮງ່ໜກັບກັຊຽງໝີ້ຽງຂ ີ້ຮ ີ້າຍ ມາເຂົີ້າຂ ່ດອມ ນ ີ້ນາ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ລມົພານຕີ້ອງ  ອາໂປຟອງຟາດ ພຸີ້ນເຢ  

ຈວົກ ໍ ແຮງ່ຊ ໍີ້າຢດຸຢອ່ນຢີ້ານ ເຮອືຫລ ົີ້ມເງອືກຊກິນິ ຫ ັີ້ນແລີ້ວ 

ໂອນໍ   ບດັນ ີ້ກຈູກັມຣໍະນາມ ີ້ຽນ ກາງວງັບ່ໍເຫັນແມ ່ກແູລີ້ວ 

ອນັວາ່ ເຮອືແຮງ່ຊ ໍີ້າເຫລັີ້ມນີ້ອຍ ຟອງພດັຖີ້ວມຕ່ືມເຕັງ ນ ີ້ເດ 
 

ບດັນ ີ້  ກຈູກັຕາຍປະເຈົີ້າ  ປິຕາພ່ໍແມ ່ເສັຽນໍ 

ກບັທງັ ຝງູໂຄດເຊືີ້ອ  ວງົສາເຈົີ້າພ່ໍກ ູເດນໍ 
 

ເພາະວາ່  ຊຽງມນັເຮັດຖອ່ຍຮີ້າຍ ຂດັແຂງ່ພາງານ 

ບ່ໍຊາ່ວາ່ ຈກັເອົາພາຍຕ ຫວົ ກື່ງລງົນດັທ ກວີ້າງ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງຈຶ່ງວາຈາຕີ້ານ ຄວາມຫລງັເວົີ້າຕ່ໍ ຈວົນ ັີ້ນ 

ຂີ້ອຍກ ໍ ຍງັໄດີ້ຂໍຕ່ໍເຈົີ້າ  ມາແທີ້ນ ັງ່ພາຍ ດອກນາ 
 

ເປັນສງັ ເຈົີ້າຊມິາຈ ົມ່ໄຫີ້  ປີ້ອຍດາ່ມມູມມູ ດ ັງ່ນ ີ້ 

ຂີ້ອຍກ ໍ ຂໍດອມຈວົ  ໃຫີ້ຄອ່ຍພາຍເຮອືຖີ້ອນ 

ເຈົີ້າກ ໍ ບ່ໍໄດີ້ຍນິຄາໍຂີ້ອຍ  ຂໍດອມແຕລ່ງົທາ່ ພຸີ້ນລື 

ເຈົີ້າຫາກ ຜາຍໂຜດອີ້າຍ       ຄາໍຣະຫີ້ອຍກຈໍຶ່ງມາ ດອກນາ 
 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ສາມມະເນນນີ້ອຍ ຖແລງຊຽງຈອດຈອດ 

ເຮົາກ ໍ ຢຽວວາ່ເປັນດ ັງ່ຈາຮ ດດີ້າມ ຄນົແທີ້ລອບເຮອື ນ ັີ້ນດາຍ 

ບ່ໍຮູີ້ວາ່  ຈກັມາຫາລງັຂໍີ້  ແຫງະງອນມກັງາ່ຍ ສນັນ ີ້ 

ຜດັແຕ່ ທະວາເຣດດີ້າວ  ເມອືງນ ີ້ບ່ໍຫ່ອນມ  ແທີ້ດາຍ  
  

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ສາມມະເນນເຈົີ້າ  ຄະນງິໃນບ່ໍປາກ 

ກທ່ໍໍ ຄດຶຕ່ໍຕ ັີ້ງ   ກມັສີ້າງແຕຫ່ລງັ ຫ ັີ້ນແລີ້ວ 
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ທງັເລ່ົາ ຍໍມໄືຫວີ້   ບນຸຄນຸຫລາຍແຫງ່ 

ຈວົກ ໍ ຄດຶຕ່ໍຕ ັີ້ງ   ຕ ົີ້ນໄດີ້ບວດຮຽນ 
 

ບດັນ ີ້ ກຫູາກອບັຜຍາແທີ້ ປນັຍາເລ ຍຜ່ອນ ເສັຽແລີ້ວ 

ເທ່ືອນ ີ້ ຊຽງໝີ້ຽງໄດີ້  ບາຍກະໂດີ້ນງາ່ຍດາຍ ແລນໍ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຈວົກຈໍຶ່ງແປງປາກຕີ້ານ ຄາໍມວ່ນຈາຊຽງ 

ກຫໍາກ ອໍຣະຊອນສຽງ  ມວ່ນຫຄູ ຄີ້ອຍ 

ບດັນ ີ້ ເຮົາຫາກກາຍວງັນ ໍີ້າ  ແປວຫລວງຫລາຍຍາ່ນ ມາແລີ້ວ 

ມນັກ ໍ ຈກັເຖງິຝ ັ່ງຟາກກ ໍີ້າພຸີ້ນ ພາຍໜີ້າບ່ໍນານ ແທີ້ດາຍ  
 

ເຈົີ້າຢາ່ ໄດີ້ເຄອືງຄາໍຮີ້ອນ     ຊໄິປເຖງິບ່ໍທນັຄ ໍາ່ ອີ້າຍຊຽງເອ ຍ 

ຮອຍວາ່  ບນຸສ ົ່ງໃຫີ້  ນາໍຄ ໍີ້າຊອ່ຍເຮົາ ແທີ້ດາຍ 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຈວົເລ່ົາຕິຖແລງຖີ້ອຍ ຖາມດຫູາເຫດ 

ບາດວາ່  ຮອດຝັ່ງແລີ້ວ  ຊຽງຊຂິຶີ້ນບອ່ນໃດ ນ ັີ້ນເດ 
 

ບດັນ ີ້ ເຮົາຫາກຖາມຫາຂໍີ້ ດອມຊຽງຈ ົງ່ເວົີ້າຊື່  ມາຖີ້ອນ 

ເຫດວາ່ ເຮົາຢາກແຈ ີ້ງ  ດອມເຈົີ້າຊູອ່ນັ ແທີ້ດາຍ 

ຄາວນ ີ້ ສຣຸໂິຍຄີ້ອຍ  ຄາລງົລບັຫລຽ່ມ 

ຫລອນວາ່ ເມອືຮອດບີ້ານ  ຮາເຈົີ້າຊພິາກກນັ ບ່ໍຮູີ້ 
 

ຄນັເມ ື່ອ ເຖງິເມ ື່ອວນັລນຸແລີ້ວ ພດັຄນືເມອືເຮວຮ ບ 

ຮາກຈໍຶ່ງ ເຂົີ້າຂ ່ຫີ້ອງ  ເຮອືນີ້ອຍດ ັງ່ຫລງັ ເທາະນາ 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຊຽງໝີ້ຽງຕີ້ານ  ເວົີ້າຕ່ໍສາມມະເນນ 

ກຫໍາກ  ເປັນຄາໍຈວົ  ຊູອ່ນັຄາໍຣະຫີ້ອຍ 
 

ຄນັວາ່ ເຮອືຫາກໄປຮອດແລີ້ວ ເຖງິຝ ັ່ງພຽງໃດ ກດໍ  

ຂີ້ອຍຈກັ ລາຈອມຫວົ  ອອກໄປທນັນ ັ ີ້ນ 

ມນັກ ໍ ບ່ໍພິຈານແທີ້  ພາຍຫລງັເຮັດບາບ ຈວົນ ັີ້ນ 

ບດັນ ີ້ ເວນຄອບແພີ້  ຊນິາໍໃຫີ້ແກມ່ນັ ແລນໍ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ສາມມະເນນເຈົີ້າ  ຟງັຄາໍມນັກາ່ວ 

ຈວົກ ໍ ເລ່ົາມກັໃຄແ່ກີ້  ຜຍາລີ້ຽວແຫງ່ມນັ ແທີ້ດາຍ 
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ອນັວາ່ ເທບພະເຈົີ້າ  ສມດຸຫລວງຊູຊອ່ຍ ຈວົແລີ້ວ 

ເຫດວາ່ ບກັຂ ີ້ຮ ີ້າຍ  ມນັອີ້າງອວດຜຍາ ແທີ້ດາຍ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຍອ່ງຍອ່ງຍີ້າຍ  ເຮອືຈອດແຄມຊນົ ພຸີ້ນເຢ  

ທ ່ ນ ັ ີ້ນ ເປັນໜາມໜາ  ຝັ່ງຊນັສງູລ ໍ ີ້າ 

ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຈວົເລ່ົາຜາຍຄາໍຕີ້ານ ດອມຊຽງກອຍກາ່ວ 

ບດັນ ີ້ ເຮອືຫາກຮອດຝັ່ງແລີ້ວ  ອີ້າຍຊຽງເອ ີ້ຍຮ ບອອກໄປ ຫ ັີ້ນຖີ້ອນ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຊຽງກຈໍິ່ງຫລຽວລ ໍາ່ຢີ້ຽມ ເຫັນປ່າໜາມໜາ 

ມນັຈຶ່ງ ສງຶລຶງຄດຶ  ຢູຄ່ຄືນົບີ້າ 

ຊຽງກ ໍ ພາທ ຕີ້ານ  ໄປເຊົາບອ່ນອື່ ນ ອີ້າຍຈວົເອ ຍ 

ສງັຊມິາ ຈອດບອ່ນນ ີ້  ໜາມຮີ້າຍຝ ັ່ງຊນັ ແທີ້ນາ 
 

ຄນັວາ່ ຮອດບອ່ນໜີ້າ  ຊເິຕັີ້ນອອກປານລມົ ດອກແລີ້ວ 

ອນັວາ່ ສາມມະເນນເອ ຍ  ຮ ບເປືອງໄປຖີ້ອນ 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຈວົຈຶ່ງວາຈາຕີ້ານ  ຂານຄາໍຊຽງຖອ່ຍ 

ກກູ ໍ ບ່ໍພາໄປບອ່ນອື່ ນແລີ້ວ ມງຶຊປິ ີ້ນເລ່ົາລືມ ແທີ້ລື 
 

ກຫູາກ  ພາຍເຮອືຂີ້າມ  ນດັທ ຫລວງມາຮອດ 

 ເຂົີ້າຈອດໄດີ້  ພຽງນ ີ້ກອໍອກໄປ ເທາະແມ 

ຍາມເມື່ອ ສດັຈະຕ ັ ີ້ງ  ຄວາມມງຶເວົີ້າຕ່ໍ ກນູ ັ ີ້ນ 

ອດົທະແນມ ວາ່ໄດີ້ເຂົີ້າຈອດໃຫີ້ ບ່ອນໃດແທີ້ຊອິອກໄປ ວາ່ດາຍ  
 

ບດັນ ີ້ ເຮົາກມໍາຈອດໃຫີ້  ເຖງິຝ ັ່ງຊນົລະທ  ແທີ້ດາຍ 

 ຕາມຄາໍຊຽງ  ບອກເຮົາພາຍພຸີ້ນ 
 

ມງຶຢາ່ ໄດີ້ມສຸາຫລິີ້ນ  ຕວົະລາ່ຍເປັນຄວາມ ກດູາຍ 

ຄາໍທ ່  ມງຶເຄ ຍຈາ  ກຊໍາ່ງເມ  ນລືມໄດີ້ 

ເຮອືຈອດ ແຄມຊນົແລີ້ວ  ຊວິາງເຮອືຂຶີ້ນທາ່ ວາ່ດາຍ  

ມງຶຊອິອກ ກອໍອກຖີ້ອນ  ພາຍຊເິນັີ້ນເຂ່ັນຫວົ ແທີ້ດາຍ 
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ເມ ື່ອນ ັີ້ນ ຊຽງກຮໍບັຄາໍເຈົີ້າ  ສາມມະເນນເລ ຍບອກ 

ຫາຖີ້ອຍຄວາມ ໃໝເ່ວົີ້າ  ພໍມານີ້ອມກອ່ມໃຈ 
 

ຈວົເອ ຍ ຂີ້ອຍນ ີ້ເປັນນີ້ອງເຈົີ້າ  ພຣະຍາໃຫຍ່ທະວາຣ  ແທີ້ດາຍ 

ໃຫີ້ຂີ້ອຍ  ຂໍພອນດອມອີ້າຍຈວົ ຈ ົງ່ຕ ທາງເປ ີ້ນ 

ອນັວາ່ ທາງແຄງນ ັ ີ້ນ      ບ່ໍມ  ສມົຍດົໃຫຍ່ ບກັຊຽງດາຍ 

ແຕ່ນ ັ ີ້ນ  ຈວົບ່ໍຊີ້າ   ຍໍພາຍງ ໍ ີ້າເງອືດຕ    
 

ກວູາ່ ກມູ  ຜຍາແກກ່ ີ້າ  ລ ໍີ້າລ່ືນຝງູຄນົ ແທີ້ແລີ້ວ 

ຫລາຍເມອືງມາ  ແຂງ່ພະນນັກຍໍງັແພີ້ 

ຄດຶວາ່ ຄງົບ່ໍມ  ໃຜພີ້ຽງ  ພໍພຽງສເມ  ພາບ ກນູ ີ້ 

ບດັວາ່ ຈວົນີ້ອຍນີ້ອຍ  ຕນົນ ີ້ຊ ໍ ີ້າຜອກເຫລືອ ແທີ້ດາຍ 
 

ກກູ ໍ ມາບ່ໍຈກັຖ ່ຖ ີ້ວນ  ເວົີ້າປາກດອມຈວົ ນ ັີ້ນເດ 

ວາ່ຜຍາຕນົເສັຽ  ທ່ໍແຕຍ່ງັຄວາມຮູີ້ 

ຊຽງໝີ້ຽງ ເລ ຍຈ ົມ່ໄຫີ້  ມາໍມາໍປີ້ອຍດາ່ 

ວນັຄນື ກບ່ໍໍມ  ວາ່ງເວັີ້ນ  ຮມົໄຫີ້ບ່ໍເຊົາ ນ ັີ້ນແລີ້ວ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ຍງັມ  ນາວາຂຶີ້ນ  ມາພຽງມນັຢູ ່

ຊຽງຈຶ່ງ ຂໍໜຽ່ວໄຫວີ້  ຊາວຄີ້າລອບເຮອື 
 

ມນັກ ໍ ເລ ຍເວົີ້າອິ່ ນອີ້ອຍ  ສຽງອອ່ນອໍຣະຊອນ 

ເປັນທ ່  ເອັນດສູດັ  ອອ່ນໂຍນຄ ຄີ້ອຍ 

ມນັກ ໍ ຈາຂານເວົີ້າ  ການກະທາໍພ ົີ້ນຜາ່ນ 

ເລ່ົາລຶີ້ມ ມາແຕເ່ຄົີ້າ  ຈນົເທົີ້າຮອດປາຍ ແທີ້ແລີ້ວ 
 

ຂີ້ອຍໄດີ້ ຂໍລອ່ງຂີ້າມ  ຟາກຝັ່ງນາໍຈວົ 

ນ ັງ່ພາຍ  ມານາໍຈວົ  ແຕເ່ຫ ງຫລາຍມືີ້ 

ເລ ຍເລ່ົາ  ຖຽງຜິດຂີ້ອງ  ຍງັກນັຮີ້າຍດາ່ 

ຈວົກ ໍ ເລ ຍເລ່ົາປະຂີ້ອຍໄວີ້ ທາງພ ີ້ຜູີ້ດຽວ ເຈົີ້າເອ ຍ 
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ຂີ້ອຍກ ໍທກຸຍາກແທີ້        ອດຶຢາກໂຮຍແຮງ ມາກແລີ້ວ 

ອດົອ ່ ດ ູ ສງົສານສດັ  ໂຜດປານ ຂີ້ອຍ 

ຂໍໃຫີ້ ເອົາໄປມ ົີ້ມ  ນດັທ ຫລວງວງັໃຫຍ ່

ຄນັວາ່ ມ ົີ້ມຝ ັ່ງພຸີ້ນ  ບນຸຊູຄ ໍີ້າຊູຄ່ນົ ດອກນາ 
 

ແຕນ່ ັີ້ນ ເຂົາກຟໍງັຄາໍອີ້ອນ  ເລ ຍເອົາໄປສ ົ່ງ 

ຈາໍໃຫີ້ ຂຶີ້ນຂ ່ຫີ້ອງ  ເຮອືແລີ້ວຮ ບພາຍ 

ພໍປະມານແລີ້ວ  ເຖງິຊນົແຄມທາ່ 

ຊຽງໝີ້ຽງ ອອກຈາກນ ໍີ້າ  ເລ ຍຕີ້ານສ ັ່ງເຂົາ 
 

ຄອ່ຍຢູດ່ ເຢ  ຝງູຊາວຄີ້າ  ບນຸຄນຸຄ ໍີ້າຊອ່ຍ 

ຂໍໃຫີ້ ລໂຸຊກໄດີ້      ລວຍລ ໍີ້າລ່ືນຫລງັ ແດຖ່ີ້ອນ 
 

ຄີ້ອມວາ່  ຊຽງສ ັ່ງແລີ້ວ  ເຮວຮ ບເມອືເຮອືນ 

ເຖງິເຄຫງັ  ນ ັງ່ນອນກນິເຂົີ້າ 

 ຜນົກມັ ເຄ ຍທາໍໄວີ້  ຊຽງບ່ໍໄລຍງັຈາໍຈື່ 

 ຊາວເມອືງທະວາຣ  ຍງັເລ່ົາພືີ້ນ  ຊຽງໝີ້ຽງຮອດຊູວ່ນັ ແທີ້ແລີ້ວ 
  

ບດັນ ີ້ ຢດຸຕິສີ້ຽງ     ນທິານຫາຍເສັຽກອ່ນ ເຈົີ້າເອ ຍ 

ພືີ້ນຊຽງໝີ້ຽງ ກຫໍາກຍງັບ່ໍແພີ້ ອວນຂີ້ອຍຊອກບ່ໍເຫັນ 
 

ຄນັວາ່ ໃຜຜູີ້ຍງັຫາໄດີ້  ຈ ົງ່ເອົາໄຟເຍອືງຕ່ໍ ກນັຖີ້ອນ 

ຕາງໃຫີ້ ໄດີ້ສ ັ່ງສອນລກູເຕົີ້າ   ຫລານຫລີ້ອນໝູເ່ຫລັນ ເຈົີ້າເອ ຍ 
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    ເຊ ນອ່ານຜນົງານຊຸດອ່ືນໆ ຂອງ ໄຊສວຸນັ ແພງພງົ 
 

1. ໂຮມກະວ ລາວຊຸດ (1) : ແຕີ້ມໂລກດີ້ວຍອກັສອນ 

2. ໂຮມກະວ ລາວຊຸດ (2) : ຫີ້ວຍນີ້ອຍເທິງພ ູ 

3. ໂຮມກະວ ລາວຊຸດ (3) : ໜ ເງາົ 

4. ໂຮມກະວ ລາວຊຸດ (4) : ຮບູແຕີ້ມທ ່ ຍງັບ່ໍແລີ້ວ 

5. ໂຮມກະວ ລາວຊຸດ (5) : ໃບໄມ ີ້ໃນສາຍລມົ 

6. ໂຮມກະວ ຊຸດນທິານລາວລີ້ານຊີ້າງ: ສຽວສວາດ 

7. ໂຮມກອນອາ່ນແພງພງົ-ຜນົງານລວມໝູ:່ ຢູໄ່ດ ີ້ດ ີ້ວຍຮກັ 

8. ນຍິາຍອ ງຊ ວດິຈງິຂອງນກັບິນສອງຟີ້າ: ນກົສບິຝນົ 

9. ໂຮມກະວ ພາສາອະເມຣກິນັ (1) Unique Moon 

10. ໂຮມກະວ ພາສາອະເມຣກິນັ (2) Dancing Flame 

11. ໂຮມກະວ ພາສາອະເມຣກິນັ (3) White Cloud 

12. ຮຽບຮຽງ ສງັສນິໄຊ - ຕາໍນານວນັນະຄະດ ຂອງລາວ 

 ສະບບັປ  2020 
 

ຢູ່ໃນແຜນການຈະຮຽບຮຽງ: 
 

- ໜງັສສືຽວສວາດ ແຕງ່ໃໝເ່ປັນກອນອ່ານປາງຄາໍ 

- ບນັທຶກຂອງກບັຕນັຍນົໂດຍສານ: ຟີ້າຊອ່ຍ 

- ບນັທຶກ: 30 ປ  ໃນມະຫາວທິະຍາໄລຊ ວດິອະເມຣກິາ 

- ບນັທຶກ: ກະວ ຕາ່ງບີ້ານ-ເປັນຫວີ້ານຕາ່ງສວນ  

- ຈາໍປາສ ່ ຕ ົີ້ນ ແຕງ່ໃໝເ່ປັນກອນອ່ານປາງຄາໍ 
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      ຮູີ້ຈກັກບັ ໄຊສວຸນັ ແພງພງົ 

ນກັບິນ-ນກັຂຽນ-ນກັກະວ ສອງພາສາ 

ເກ ດ 17 ຕລຸາ 1950 ແຄມນ ໍີ້າງ ື່ມ, ບີ້ານທາ່ງອ່ນ 

ໄຊທານ , ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ. ພ່ໍເປັນຄຣສູອນ

ເຄ ຍເລ່ົາ”ສງັສິນໄຊ”ໃຫີ້ຟງັຕ ັີ້ງແຕເ່ປັນນກັຮຽນຊ ັີ້ນ

ປະຖມົ. ສຽງຂບັງ ື່ມຊມຶແຊກໃນຫວົມາຕ ັີ້ງແຕນ່ີ້ອຍ.   

ເລ ່ ມແຕງ່ກອນເມ ື່ອອາຍ ຸ15 ປ  ຕອນເປັນນກັຮຽນ

ມດັທະຍມົຕ ົີ້ນທ ່ ວທິະຍາໄລວຽງຈນັ ບອ່ນທ ່ ມອບ

ໂອກາດໃຫີ້ຮຽນນາໍຄຣພູາສາລາວຜູີ້ເປັນກະວ ເຖງິ 

ສາມຄນົ. ລກູສິດຂອງ ຄຣສູມົຈນິ ປ. ງນິ ສອງປ  

ສດຸທີ້າຍ ຊຸມປ ດຽວກນັກໄໍດີ້ຮຽນວນັນະຄະດ ຝຣ ັງ່ເສດສະຕະວດັທ  16 17 ແລະ 18.   

   ຕິດປ ກນກັບິນຂນົສ ົ່ງຈາກ "ກອງທບັອາກາດສະຫະຣດັອະເມຣກິາ" ໃນສໄມສງົຄາມ

ອນິດຈູ ນ (1971-73). ຮຽນຈບົຈາກ"ສະຖາບນັການບິນພນົລະເຮອືນຊ ັ ີ້ນສງູ" ສ.ໂຊວຽດ 

ປ  1976. ເປັນຫວົໜີ້າກອງບິນ Antonov-24 "ການບິນລາວ", ເປັນນກັບິນຄຣສູອນ,  

ນກັບິນທດົລອງ. ເປັນນກັບິນຊອ່ຍເຮອືບິນພຣະທ ່ ນ ັງ່ ແລະກບັຕນັເຮອືບິນຂອງປະທານ

ປະເທດ. ບິນຮບັໃຊີ້ບນຸຄນຸແຜນ່ດນິໄດີ້ 16 ປ  ໄຊສວຸນັບາໍນານຈາກທີ້ອງຟີ້າປ  1986. 

ອອກຈາກບີ້ານເກ ດເມອືງນອນມາພາໍນກັຢູ່ອະເມຣກິາປ  1991. ຈບົວຊິາຄອມພ ວເຕ - 

ໂປຣແກຣມເມ   ປ  1994, ຖກືຮບັເຂົີ້າເປັນພນົລະເມອືງສະຫະຣດັປ  1997.  

   ຜນົງານວນັນະກມັໃນ ລາວ, ໄທ, ເລ່ືອງສ ັີ້ນນຶ່ງພິມທ ່ ຝຣ ັງ່ເສດ, ກະວ ບດົນຶ່ງພິມທ ່  

ບນຸກາຣ . ທ ່ ອະເມຣກິາເລ່ືອງສ ັີ້ນແລະກະວ ຈາໍນວນນຶ່ງພິມໃນ "ສຽງແຄນ". ບດົກະວ ນຶ່ງ  

ຖກືຮບັພິມໃນປຶີ້ມ "ນກັກະວ ແລະບດົກະວ ດ ເດ່ັນແຫ່ງສະຕະວດັທ  20 ຂອງອະເມຣກິາ" 

ຈາກນ ັີ້ນມາບດົກະວ ພາສາອະເມຣກິນັໄດີ້ຖກືລງົພິມນາໍໝູຫ່ລາຍຊຸດ. 

   ປຶີ້ມກະວ : ແຕີ້ມໂລກດີ້ວຍອກັສອນ / ຫີ້ວຍນີ້ອຍເທິງພ ູ/ ໜ ເງາົ / ຮບູແຕີ້ມທ ່ ຍງັ 

ບ່ໍແລີ້ວ / ໃບໄມ ີ້ໃນສາຍລມົ / ສຽວສວາດ / ນຍິາຍນກົສິບຝນົ / Unique Moon / 

Dancing Flame / White Cloud / ຮຽບຮຽງ ”ສງັສນິໄຊ” ສະບບັປ  2020  

   ຮາງວນັ:ໃບຍີ້ອງຍໍຂອງບກ.ຫລາຍໃບ / ນກັກະວ ຜູີ້ຍິ່ ງໃຫຍທ່ ົ່ວອະເມຣກິາ 2013/ 

ຫລຽນຄາໍກະວ ນພິນົຍອດຢີ້ຽມ 2013 / ນກັກະວ ດ ເດ່ັນປະຈາໍປ 2015 2016 /ນກັກະວ  

ຍອດຢີ້ຽມປ  2015 2017 ຂອງສາໍນກັກະວ ທ ່ ສງັກດັ. 

   ສະມາຊກິຕລອດຊ ວິດ Famous Poets Society / PoetrySoup ບອ່ນວາງສະແດງ 

ບດົກະວ ທາງອອ໋ນລາຍຂອງບນັດາ International Poets.  

   ພາຍຫລງັເດ ນທາງໄປ 20 ກວາ່ປະເທດ, ໄຊສວຸນັ ກມໍາດາໍລງົຊ ວິດຢູ່ນະຄອນ  

Salt Lake City, ເມອືງຫລວງຂອງຣດັຢທູາ Utah, ສະຫະຣດັອະເມຣກິາ. 




