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นังซื รโปะ ปาวโล ละ ครติซจัก อาวต
เมือง โคโลซี

ปาวโล ไซฮ รโปะ นังซื ยุฮ แตะ เฮี ละ ครติซจัก เมือง โค
โลซี� ป มัฮ เมือง นึง จังวตั เอเซีย ซดิ บุย ไม่ เวยีง เอเฟโซ�
มัฮ โตว ปาวโล ไอฮ ป ครอฮ ไลลวง พะจาว นึง เมือง โคโล
ซี� ปัง มัฮ ตอก เซ ปาวโล เอจี ฮมอง ไลลวง รพาวม เจือ
โม โคโลซี นึง โฮว ปุโฮมว อื นึง� ไม่ อู อื ไลลวง อื ละ ปาว
โล� เญอืม เซ ปุก เญอืม คัง ปุย อาึง ปาวโล นึง เวยีง โรม�
ปาวโล ฮมอง ไลลวง ตอก ฮอยจ โม ป เพอกึ ป โอ เนอมึ นึง
ครติซจัก โคโลซี เซ� โม เซ เพอกึ ปุย เกือฮ นัปทื เตปด่า
ไม่ คัต อื รมั โซม ปอน โอเอฮี โฮวน เจือ เดอมึ ซ เกียฮ ปุก
รพาวม พะจาว� ดวน โรฮ อื ไอฮ รติกิต ไม่ อ�ื
ปาวโล ซตอก รเงอ่มึ โม ป เจือ เกือฮ อื โอ งอ่ต ป อฮั โม

ป เพอกึ ป โอ เนอึม ตอก เซ เฟือฮ� เพอกึ โรฮ ลปุง เนอึม
ละ อื นึง มัฮ อื ป ลัง เจือ ปุย โครยญ ครติซจัก� ป ระ ไล นึง
ป เพอกึ อื มัฮ เฮ�ี พะเยซูครติ โน่ง ป ปุน เกือฮ ปุย โปน ป
โอ ไมจ เจอ� โอเอฮี ป ญอย ป ญัม ตอก เซ ป เกือฮ อื ปุย
ทื เซ มัฮ ป ซ เกือฮ ปุย ซไง ฮา พะเยซู โน่ง� ไก โตว ป มัฮ
ละ ซ เรอมึ อื ปุย เฟือฮ เอนิ� พะจาว เอจี ยุฮ ปลัฮเตะ เบือ
พะเยซูครติ� ปเล่ีย เฮี เอจี ปุน เกือฮ ปุย ปลัฮเตะ ปุก แม ปุ
แตะ ไม่ โกะ แตะ เบือ พะเยซู เซ โรฮ� มัฮ เบือ รโจะ ดิ ปุย
รพาวม แตะ ไม่ พะเยซู เซ โน่ง ตอก ซ โฮลฮ ปุย ปลัฮเตะ
โปน มัป่ ยุฮ แตะ เบือ อ�ื
ฟวยจ เซ ปาวโล ไซฮ ไลลวง ตอก ไมจ โม ป เจือ เซ เปลี

ฮ รพาวม เจือ แตะ นึง ป ยุฮ ป อฮั แตะ� �ไมจ เปอะ เกือฮ
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รพาวม เปอะ งอ่ต แนฮ โอเอฮี ป ไก ลัก่ ก ฮลาวง อ�ื ไมจ
โตว งอ่ต ลอป โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮ�ี โม เปะ เอจี ยุม เปอะ�
จีวติ เปอะ ปเล่ีย เฮี เอจี อาวต ดิ ไม่ พะครติ ไน พะจาว��
อฮั เซ ปาวโล� (โคโลซี 3:2-3)
ทีคิกัต ป ตาว นังซื รโปะ ปาวโล เฮี ละ ครติซจัก เมือง โค

โลซี� โฮว ดิ นึง คระ ไม่ โอเนซิโม� ป มัฮ กวนไจ เญือะ ฟีเล
โมน� พะทัม ฟีเลโมน อู โรฮ ไลลวง ปุย เซ�

1อาึ มัฮ ปาวโล� มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซูครติ ตัม
ปุก อื รพาวม พะจาว� ไซฮ ดิ นังซื ไม่ ทิโมที ป มัฮ เอียกปุ
แตะ�

2 รโปะ ละ โม เปะ ป มัฮ ปุย ไน พะจาว ป อาวต เมือง โค
โลซี� มัฮ โม ป มัฮ เอยีกปุ เอะ นึง ไก รพาวม เจือ แตะ เบือ
รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ� ปัว พะจาว เปือะ
เอะ เกือฮ กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ละ เปอะ�

ปาวโล ไววอน เพือ โม เอยีกปุ แตะ
3 เญือม ไววอน เพือ โม เปะ� เอะ ญันด่ี ลอป ไม่ พะจาว

เปือะ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ� 4 นึง เอจี
ฮมอง เงอะ ไลลวง ตอก เจือ โม เปะ พะเยซูครติ ไม่ ตอก
ฮรกั เปอะ ปุย ไน พะจาว เตือง โอยจ อ�ื มัฮ เซ ป ญันด่ี ไม่
พะจาว เบือ อ�ื 5 เญอืม ฮอยจ ลปุง เนอมึ ป มัฮ ไลลวง กัน
ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ เปอะ เมือ โรง อ�ื เอจี ฮมอง เปอะ ไล
ลวง ตอก เอจี โฮลฮ แตะ ซโอว รพาวม ไม่ ป ซันญา พะจาว
อาึง� ป แฮรน อื อาึง ละ เปอะ นึง เมือง มะลอง� รพาวม
เจือ เปอะ ไม่ รพาวม ฮรกั เปอะ เอจี ไก เบือ ซโอว รพาวม
เปอะ ไม่ ไล เซ� 6 ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว เซ เอจี มัฮ
ป พรุฮแพร ฮอยจ ละ ปุย เล่ีป เตะ เกือฮ อื โฮลฮ ป ไมจ ป
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ญุ่ก เบือ อ�ื ตอก โรฮ ฮอยจ อื ลลาึง โม เปะ� เอจี ตึน มัฮ
ตอก เซ เน่อมึ เญอืม ฮมอง โรง เปอะ ไลลวง กุนมุ่น ยุฮ พะ
จาว ไม่ โฮลฮ เปอะ ยุง ที ไลลวง อื เซ� 7 โม เปะ เอจี ฮมอง
เปอะ ไลลวง เซ เน่อมึ นึง เอปาฟรตั ป ฮรกั เกอะ ไม่ ป ยุฮ
ดิ กัน ละ พะจาว ไม่ เยอะ� เอปาฟรตั เซ มัฮ กวนไจ เนอึม
รพาวม ยุฮ พะครติ ละ ยุฮ แตะ กัน ฆรอ เอะ� 8 เอจี รโฮงะ
อื ละ เอะ ไลลวง รพาวม ฮรกั ป เอจี เกือฮ ลปุ พะจาว ละ โม
เปะ เซ�

9 มัฮ เซ ป ไววอน ลอป เอะ เพือ โม เปะ ฆาื อ�ื เน่อมึ
เญือม ฮมอง โรง เงอะ ไลลวง เปอะ� เอะ ปัว เกือฮ โม เปะ
ยุง เนอึม ป ปุก รพาวม พะจาว� ไม่ เกือฮ เปอะ กุมปอ นึง
กัมกึต วไิซ ไมจ� ไม่ เกียฮ คาวไจ เปอะ โอเอฮี เบือ ลปุ พะ
จาว� 10 ดัฮ เปอะ โฮลฮ ตอก เซ ซ ปุน ยุฮ เปอะ โอเอฮี
ตัม โปง อื จีวติ พะโองจาว� ไม่ ซ ปุน ยุฮ ลอป เปอะ ป ปุก
รพาวม อ�ื จีวติ โม เปะ ซ ไก เนอึม เปลิ นึง กัน ไมจ โค
รยญ เจือ ฆาื อ�ื ไม่ ซ จเลิน เปอะ ปุๆ นึง กัน ยุง แตะ ไล
ลวง พะจาว� 11 อาึ ปัว เกือฮ โม เปะ โฮลฮ เรยีง แด่น แตะ
โครยญ เจือ เบือ เรยีง แด่น ป ฮอยจ เน่อมึ นึง อมันัต คึ
นัก ยุฮ อ�ื เดอมึ โม เปะ ซ ปุน โอต โอเอฮี โครยญ เจือ ไม่
รพาวม ลัง่ แตะ� 12 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ซ โฮลฮ เปอะ ญันด่ี
นึง เปือะ เกอะ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� นึง เกือฮ อื โม
เปะ โปง ไม่ โฮลฮ เปอะ รโตง แตะ นึง โอเอฮี แฮรน พะจาว
อาึง ละ ปุย ไน แตะ นึง บัน่เมือง รงั ซเปีย ยุฮ อ�ื 13พะจาว
เอจี เกือฮ เอะ โปน ฮา อมันัต บลัฮ ลัก่ ก เฟียก อ�ื ไม่ เฌาะ
อื เอะ เกือฮ อาวต นึง บัน่เมือง ยุฮ กวน ฮรกั แตะ� 14 เอจี
มัฮ เบือ กวน อื เซ ป โฮลฮ เอะ โปน ฮา ป โอ ไมจ เบือ อ�ื
ไม่ ยวก อื มัป่ ยุฮ เอะ เตือง โอยจ อ�ื
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ไลลวง พะครติ ไม่ กัน ยุฮ อื
15 พะครติ เอจี มัฮ เอนิ ฮุนฮงั พะจาว ป โอ ปุย เกียฮ ยุ

นึง ไง่ แตะ� มัฮ กวน โรง อ�ื ระ โรฮ ไล ฮา โอเอฮี ยุฮ พะ
จาว โครยญ เจือ� 16 พะจาว ยุฮ โอเอฮี โครยญ เจือ เบือ
พะครติ เซ� เตือง ป ไก นึง มะลอง ไม่ ป ไก นึง ปลัฮเตะ�
เตือง โอเอฮี เกียฮ ยุ ปุย นึง ไง่ แตะ ไม่ ป โอ ปุย เกียฮ ยุ นึง
ไง่ แตะ� เตือง อมันัต อนันา ป ตัตเตียง โอเอฮี� เตือง จาว
เตือง ไน� เตปดุ่ต เตปด่า� พี ซัง โอเอฮี โครยญ เจือ� พะ
จาว เอจี ยุฮ อื เบือ พะครติ เซ� ไม่ ยุฮ อื ละ ซ ไก ป มัฮ อื
ละ อ�ื 17พะครติ เซ เอจี ตึน ไก กา โอเอฮี เตือง โอยจ อ�ื
โอเอฮี เมาะ ป ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ เอจี โฮลฮ อาวต เบือ
ง แตะ ตัม ไล อื เบือ อ�ื 18 เอจี มัฮ ไกญ ละ ครติซจัก เตื
อง โอยจ อื ป มัฮ ตอก โกะ เนอึม อื เซ� เอจี มัฮ กาวะ งาว
ฮกั งุน จีวติ ละ โกะ เนอึม แตะ เซ� เอจี มัฮ กวน โรง พะ
จาว ป โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ กา ปุย ไฮญ เตือง โอยจ
อ�ื นึง ซ โฮลฮ แตะ แปน ป ระ ไล ฮา โอเอฮี ไฮญ โครยญ
เจือ� 19 เอจี มัฮ ป ปุก รพาวม พะจาว� เมาะ ป ไก ไน จีวติ
โกะ อื โครยญ เจือ� เอจี เกือฮ อื อาวต นึง กวน แตะ เซ กุม
ปอ� 20พะจาว เอจี โปวต รพาวม แตะ ละ ซ เกือฮ แตะ โอ
เอฮี โครยญ เจือ ปุก แม ปุ แตะ ไม่ โกะ แตะ เบือ กวน แตะ
เซ� เตือง ป อาวต นึง ปลัฮเตะ ไม่ ป อาวต เมือง มะลอง�
เอจี เกือฮ เนอึม อื อาวต เฮน อาวต ฮลอง ไม่ ปุ แตะ เบือ
ปัต ฮนัม กวน แตะ เซ นึง ไมะซาวแควง�

21 ไพรม อื โม เปะ ซไง เปอะ ฮา พะจาว� เอจี ตอซู เปอะ
ปุ แตะ ไม่ พะจาว ฆาื ยุฮ เปอะ กัน ฆอก กัน เบร� ไม่ งอ่ต
ลอป เปอะ โอเอฮี ตอก เซ โตะ รพาวม แตะ� 22ปเล่ีย เฮี พะ
จาว ปังเมอ เอจี เกือฮ โม เปะ ปุก แม ปุ แตะ ไม่ โกะ แตะ
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เบือ ยุม กวน อื นึง เนะซองั แตะ ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ แปน
ปุย ไน แตะ� เอจี เกือฮ โรฮ โม เปะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม�
ไม่ โอ เปอะ ไก พิต ซองนา โกะ อ�ื 23 ปัง มัฮ ตอก เซ� โม
เปะ ไมจ แนฮ เปอะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน ตัม รพาวม เจือ
แตะ� ไม่ โอ เปอะ ไมจ ละ โปวฮ ควน ซโอว รพาวม แตะ นึง
ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป เอจี ฮมอง เปอะ เซ� ไลลวง
พะจาว เซ เอจี มัฮ ป ครอฮ ปุย ละ ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ
อ�ื อาึ ป มัฮ ปาวโล มัฮ กวนไจ ละ ครอฮ แตะ ไลลวง เซ�

กัน ยุฮ ปาวโล ละ ครติซจัก
24 ปเล่ีย เฮี อาึ ปัง โฮลฮ โอต ป โซะ ไก ลัง่ รพาวม ไมจ

มวน เนอะ� นึง ซ ไก ป มัฮ อื ละ โม เปะ� เญือม โอต อาึ
ป โซะ นึง เนะซองั แตะ� อาึ มัฮ เรอึม เมอะ โอต ป โซะ ไม่
พะครติ ป โอ ดิ ฟวยจ เซ เกือฮ ฟวยจ รโตง ครติซจัก ป มัฮ
ตอก โกะ เนอมึ อื เซ� 25พะจาว เอจี เกือฮ อาึ แปน กวนไจ
ละ ครติซจัก เซ� เอจี เกือฮ อาึ ยุฮ กัน เฮี ละ ซ ไก ป มัฮ อื
ละ โม เปะ� เอจี มัฮ เกือฮ อื อาึ ครอฮ ลปุง แตะ เซ กุมปอ
โครยญ เจือ� 26 ไลลวง เฮี มัฮ ป เม่าะ พะจาว อาึง ฮา ปุย
เจน ไพรม โฮวน เจน ปุย� ปเล่ีย เฮี ปังเมอ เอจี เปลีฮ ที อื
ละ ปุย ไน แตะ� 27 มัฮ เฮี ป คิต พะจาว อาึง� มัฮ ซ เกือฮ
อื ปุย ไน แตะ ยุง ไลลวง ป เม่าะ แตะ อาึง� ไลลวง เม่าะ
อื อาึง เซ มัฮ ป ระ งวยฮ ระ ตุง ละ ปุย ตังเมือง ไม่ แปน อื
โญตซัก ละ พะจาว� ไลลวง เซ เอจี มัฮ เฮ�ี พะครติ เอจี
อาวต กไน โม เปะ� มัฮ เซ ป ซ โฮลฮ เปอะ รโตง แตะ นึง
โญตซัก ยุฮ พะจาว ฆาื อ�ื

28 เอะ ครอฮ ไลลวง พะครติ ละ ปุย� เอะ ซตอก รเงอ่มึ
เมอะ ไม่ เพอกึ ตอม แตะ ปุย เตือง โอยจ อื เบือ ซติ พันญา
แตะ โครยญ เจือ� ละ ซ เกือฮ ฮะ ปุย แปน ป ระ นัน ฮอน
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นึง รพาวม รโม่ยฮ แตะ� ไม่ ทไว เยอะ ปุย เตือง โอยจ อื
ละ พะจาว เบือ รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่ พะครติ� 29 มัฮ
เซ ป ยุฮ อาึ กัน ละ พะจาว ปอ โซะไมญ โซะปี แตะ ฆาื อ�ื
มัฮ ปุน ยุฮ ฮุ เบือ เรยีง แด่น เกือฮ พะครติ เนิ ป รซอฮ กไน
เยอะ เฮ�ี

2
1 อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง เมาะ เรยีง รพาวม อาึ นึง โซะ

ลอน ไฌม แตะ โม เปะ� ไม่ ปุย เมือง ลาวด่ีเซีย� ไม่ ปุย ก
ไฮญ ป โอ ดิ ยุง ป มัฮ อาึ เตือง โอยจ อ�ื 2 อาึ ฆวต เกือฮ
เนอมึ โม เปะ อาวต ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ� ฆวต เกือฮ
โม เปะ ไก รพาวม ติ โดฮ ไม่ ปุ แตะ เบือ รพาวม ฮรกั� ไม่
โฮลฮ เปอะ อาวต ไม่ ไซญ รพาวม แตะ เบือ ยุง ที เปอะ ไล
ลวง ป เม่าะ พะจาว อาึง ไพรม อ�ื นึง มัฮ อื ป ระ งวยฮ ระ
ตุง ละ เปอะ� ไลลวง เซ เอจี มัฮ พะครติ� 3พะครติ เซ มัฮ
แพป ไม่ ควน กัฮ กอแจ ละ ซ โปฮ แตะ ป ระ งวยฮ ระ ตุง
แฮรน พะจาว อาึง ป มัฮ วซิา พันญา ไมจ ยุฮ อ�ื ไม่ ป ยุ ป
ยุง อื โครยญ เจือ� 4อาึ ปัว อฮั เฮี ละ เปอะ� ปุ เกือฮ ปุย ปุน
จุ เปอะ นึง ลปุง ชอม ลปุง ญอ� 5 ปัง โอ โกะ โอะ อาวต ไม่
เปอะ� รพาวม เมอะ อาวต ลอป ไม่ เปอะ� อาึ มวน รพาวม
นึง ฮมอง แตะ อาวต ตอน ฮมัน โม เปะ ไม่ รพาวม เจือ แตะ
พะครติ� ไม่ อาวต เปอะ ไม่ ปุ แตะ ตัม ปุก อื ไล แตะ�

จีวติ กุมปอ ไน พะครติ
6 เคียง เอจี รปั เปอะ พะเยซูครติ แปน พะโองจาว ยุฮ

แตะ� ไมจ เปอะ รโจะ ลอป รพาวม เปอะ ไม่� 7 ไมจ เปอะ
เกือฮ ติ แตะ ตอก ป ไก แรฮ โด่ะ นึง� เกือฮ ติ เปอะ ตอก ป
ยุฮ เญือะ แตะ นึง โฮ� เกือฮ รพาวม เจือ เปอะ ตอน แนฮ
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ปุๆ ตอก ป เอจี เพอกึ ปุย ละ เปอะ โฮ� เกือฮ ติ เปอะ ปุน
ญันด่ี ลอป ไม่ พะจาว�

8 ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ� ปุ เกือฮ ปุย ปุน โฮมวต รพาวม
รโม่ยฮ เปอะ เกือฮ แปน ครา แตะ� ฆาื กัมกึต วไิซ ยุฮ ปุย
ปลัฮเตะ ไม่ ลปุง จุ ไล โอ ไก ป มัฮ� โอเอฮี เซ มัฮ ป ฮอยจ
เน่อมึ นึง ลปุง เพอกึ ตอม ซึป ปุย ปลัฮเตะ ละ ปุ แตะ ฆาื พี
ป ตัตเตียง โอเอฮี กังฮาว� มัฮ โตว ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะค
รติ�

9 เมาะ ป ไก นึง จีวติ พะจาว โครยญ เจือ เอจี อาวต ตื นึง
โกะ เนอมึ พะครติ เซ� 10 โม เปะ เอจี โฮลฮ เปอะ จีวติ แตะ
กุมปอ เบือ รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ อ�ื พะครติ เซ
มัฮ ป ระ ไล ฮา โม เตปดุ่ต เตปด่า ไม่ พี ซัง โอเอฮี โครยญ
เจือ� เมาะ ป ไก อมันัต ไม่ ป ตัตเตียง โอเอฮี� 11 โม เปะ
เอจี โฮลฮ เปอะ เลียก นึง รติกิต ติ เจือ เบือ รโจะ ดิ เปอะ
รพาวม แตะ ไม่ พะครติ เซ� มัฮ โตว รติกิต ยุฮ ปุย ปลัฮ
เตะ� มัฮ รติกิต ยุฮ พะครติ� เอจี มัฮ เซ ป เกือฮ ปุย โปน
ฮา กัมกุยฮ ฆอก ป ไก นึง เนะซองั เฮี แตะ� 12 เญือม รปั
เปอะ บัป่ติซมา เอจี มัฮ รมอยจ ดิ พะจาว เปอะ ไม่ พะครติ�
มัฮ โรฮ โกฮ ไอม ดิ เปอะ ไม่ อื โรฮ นึง บัป่ติซมา เซ� เบือ
รพาวม เจือ เปอะ นึง อมันัต พะจาว ป รซอฮ กไน เปอะ�
เอจี มัฮ พะจาว ป เกือฮ พะครติ โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม
แตะ เซ�

13 ไพรม อื โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ ตอก ป ยุม ฆาื มัป่ ยุฮ
เปอะ� นึง มัฮ เปอะ ปุย ตังเมือง โอ ยุง ป มัฮ พะจาว� ปเล่ีย
เฮี พะจาว ปังเมอ เอจี เกือฮ โม ปะ โกฮ ไอม แม ไม่ พะครติ�
เอจี ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ เอะ เตือง โอยจ อ�ื 14 นังซื ไลลวง
พิต โฌวะ ยุฮ เอะ ป มัฮ ตุต นัม ลอก เอะ ตัม โกตไม� เอจี
ตุเตือะ ลูลา โอยจ อื เนิ ไม่ เอจี โจต อื นึง ไมะซาวแควง�
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15 มัฮ เบือ ไมะซาวแควง เซ ป เป พะครติ อมันัต อนันา โม
พี ซัง ไม่ โม ป ตัตเตียง โอเอฮี นึง กังฮาว โครยญ เจือ ฆาื
อ�ื เอจี เปลีฮ โรฮ อื มัฮ โม เซ ป ไป นึง แตะ� ตอก ตฮนั
ป เมือะ โรวก โม ป ไป นึง แตะ เกือฮ ปุย ยุ อื เตือง โอยจ อื
โฮ�

16 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ปุ เกือฮ ปุย โฮลฮ เติ เปอะ นึง ไลลวง ป
โซม ป ปอน เปอะ� ไม่ ป ญุ เปอะ� ไม่ ไลลวง ซเงะ ทื ปุย�
ไม่ ซเงะ ลลาึง เคิ� ไม่ ซเงะ ลโล่ะ ปุย� 17 โอเอฮี โม เซ มัฮ
ตอก ปุโรม โอเอฮี ป ซ ไก ลั่กกา ปุย� มัฮ ป โกว ปุย จุบัน่
โน่ง� โอเอฮี ป มัฮ ป เนอึม เซ เอจี มัฮ พะครติ� 18 โม ป
ฆวต เกือฮ ปุย เรจี โฮฮ เรจี วฮิ ติ แตะ� ไม่ เกือฮ อื ปุย นัปทื
เตปด่า� ไม่ อวต อื ติ แตะ นึง โฮลฮ แตะ ยุ บลอง โอเอฮี�
ไมจ เปอะ โตว เกือฮ ปุย โม เซ ปุน ชะลู ป ไมจ ลัง โฮลฮ
เปอะ เซ ฮา เปอะ� ปุย ตอก เซ มัฮ ป ฆวต โพรยฮ ติ แตะ
เตือง โอ อื ไก ไล เฟือฮ นึง งอ่ต อื โอเอฮี ตอก ปุย ปลัฮเตะ�
19 โม เซ เญือะ ตอน โตว รพาวม นึง เปิง แตะ พะครติ ป มัฮ
ไกญ ละ ครติซจัก เซ� เอจี มัฮ พะครติ เซ ป แลน แก โกะ
เนอมึ แตะ� เลียง อื ไม่ เกือฮ อื รติต ดิ เบือ ลฆลอยจ อื ไม่
ซนัก อื แปน ติ โม่ว ละ ซ เกือฮ อื ระ ฮอน ปุๆ ตัม ฆวต เกือฮ
พะจาว อื ระ�

ยุม ดิ ไอม ดิ ไม่ พะครติ
20 โม เปะ เอจี ยุม ดิ เปอะ ไม่ พะครติ� เอจี โปน เปอะ

ฮา พี ซัง ป ตัตเตียง โอเอฮี นึง กังฮาว� เคียง มัฮ อื ตอก
เซ� เมอยุ ยุฮ ลัง่ เปอะ ตอก ป อาวต ลัง่ บลัฮ ลัก่ ปลัฮเตะ
เฮ�ี เมอยุ ฆวต เนองึ ลัง่ เปอะ ลปุง ซตอก ปุย ปลัฮเตะ เอ�
21 ตอก อฮั อื เฮี ละ เปอะ� �ปุ ไปญ โอเอฮี เซ� ปุ จิม เซ�
ปุ ลอก โอเอฮี เซิต เตอ�� มัฮ โอเอฮี ตอก เซ ป อฮั อื ละ
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เปอะ� 22 ปุย ดัฮ โกว ลปุง ตอก เซ มัฮ โอยจ ป โอ ซ ไก
ป มัฮ เฟือฮ� ลปุง โม เซ มัฮ ลปุง เพอกึ ตอม ปุย ปลัฮเตะ
โน่ง� 23 เญอืม เกือฮ อื ปุย นัปทื เตปด่า ไม่ เกือฮ อื เรจี โฮฮ
เรจี วฮิ ติ แตะ� ไม่ โฆง อื ยุฮ ป โซะ ละ โกะ เนอมึ แตะ� ละ
งอ่ต ซโรว ปุย อื ฮงั ซ มัฮ ป ไก วซิา พันญา ไมจ นึง� ญัน
ได่ ไก เนอมึ โตว ป มัฮ ละ เกือฮ อื ปุย โปน ฮา กัมกุยฮ ฆอก
ไก นึง เนะซองั แตะ เฟือฮ�

3
1 พะจาว เอจี เกือฮ โม เปะ โกฮ ไอม ดิ แม ไม่ พะครติ�

มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ งอ่ต ไฌม โอเอฮี ป ไก เมือง มะลอง ฆาื
อ�ื มัฮ นา ก งาวม พะครติ นึง เบือง แตะ ลวง ดอม พะ
จาว� 2 ไมจ เปอะ เกือฮ รพาวม เปอะ งอ่ต ลอป โอเอฮี ป
ไก ลัก่ ก ฮลาวง อ�ื ไมจ โตว งอ่ต ลอป โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮ�ี
3 โม เปะ เอจี ยุม เปอะ� จีวติ เปอะ ปเล่ีย เฮี เอจี อาวต ดิ
ไม่ พะครติ ไน พะจาว� 4 จีวติ เนอมึ โม เปะ เอ เอจี มัฮ พะ
ครติ� เญอืม ฮอยจ เปลีฮ อื ติ แตะ ละ ปุย� โม เปะ ซ โฮลฮ
โรฮ เปอะ เปลีฮ ดิ ติ แตะ ไม่ โกะ อ�ื ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ รโตง
แตะ นึง โญตซัก ยุฮ อ�ื

จีวติ ไพรม ไม่ จีวติ โคระ
5 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� โม เปะ ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่

รพาวม ไพรม เปอะ ป เกว ไม่ ปลัฮเตะ เฮ�ี มัฮ ไลลวง กัน
เลนจุ ติ� ไม่ รพาวม ฆวต งอ่ต ป โฮละ ป ฮลาึน� ไม่ กัม
กุยฮ ฆอก� ไม่ รไม่จ ยุฮ กัน ไอฮ พาวม แตะ� ไม่ รพาวม
ฆวต ไอฮ โฮฮ ไอฮ วฮิ โอเอฮี� รพาวม ฆวต ไอฮ โฮฮ เซ เอจี
เมาะ โรฮ กัน ไว ฮุป� 6 เอจี มัฮ ฆาื โอเอฮี โม เซ ป ซ ฮาวก
รพาวม พะจาว ละ ป โอ เนองึ ป อฮั แตะ ฆาื อ�ื 7 เอจี ไก ติ
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โฮน ไพรม อื เญือม รไม่ รม่าึก เปอะ ไม่ โอเอฮี โม เซ� เญื
อม เซ จีวติ เปอะ โฮว โรฮ ตัม โอเอฮี โม เซ ฆาื อ�ื

8 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปเล่ีย เฮี ไมจ เนอมึ เปอะ โปวฮ โอ
เอฮี โม เฮี โครยญ เจือ� มัฮ ไลลวง รอก พาวม� ไม่ ฮาวก
รพาวม� ไลลวง เกละยุ ปุย� ลปุง ซะ ซม่อต เปอะ ปุย� ไม่
ลปุง โฮละ ลปุง ฮลาึน เตือง โอยจ อ�ื 9 ปุ เญือะ อฮั ป โอ
เนอึม ละ ปุ เปอะ นึง เอจี ละ เปอะ ปุย ไพรม ไม่ ไลลวง ยุฮ
อ�ื 10 เอจี ไอฮ เปอะ ไล ยุฮ ปุย โคระ� เอจี มัฮ ปุย โคระ
เซ ป ยุฮ ลอป พะจาว เกือฮ โคระ ปุๆ� เกือฮ อื ตอก ฮุปฮอย
โกะ แตะ� นึง ซ เกือฮ อื โม เปะ ยุง ไลลวง โกะ แตะ กุมปอ�
11 เคียง มัฮ อื ตอก เซ โม เอะ ปุย ไน พะครติ เญือะ มัฮ โตว
ปุย ตังเมือง ไม่ ปุย ยวิ ละ ปุ แตะ� เญือะ มัฮ โตว ปุย เลีย
ก นึง รติกิต ไม่ ปุย โอ เลียก� เอะ เญือะ มัฮ โตว ปุย เมือง
ซไง ไม่ ปุย พร�ิ เญือะ มัฮ โตว ปุย แปน ครา เซีญ ปุย ไม่
ปุย โอ แปน ครา เซีญ� เอจี มัฮ พะครติ ป ระ ไล ฮา โอเอฮี
โครยญ เจือ� เอจี มัฮ พะครติ ป อาวต นึง ปุย โครยญ โฆะ
อ�ื

12 โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย ไน พะจาว� พะจาว เอจี ฮรกั โม
เปะ ไม่ เลือก อื โม เปะ ละ ซ แปน เปอะ ปุย ยุฮ อ�ื มัฮ เซ
ป ไมจ เปอะ ไอฮ รพาวม เลียก พาวม โซะ ไง่ เปอะ นึง ปุย�
ไม่ ทื เปอะ ติ แตะ แตวะ� ไม่ ไอฮ เปอะ รพาวม ปึกๆ ออนๆ
แตะ ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ ฆาื อ�ื 13 ไมจ โรฮ เปอะ โอต ปุ
แตะ� ดัฮ ไก ป ยุฮ ป โอ ปุก ละ ปุ แตะ� ไมจ โตว อื ทื โซะ
โระ โกลยจ ปุ แตะ� โอ พะครติ ทื โม เปะ โซะ ตอก ออฮ�
โม เปะ ไมจ เปอะ โตว โรฮ ทื โซะ โระ โกลยจ ปุ แตะ ตอก
เซ โรฮ�
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14ป ระ ไล ฮา โอเอฮี ไฮญ� ไมจ เปอะ ไอฮ รพาวม ฮรกั�
นึง มัฮ อื ป เกียฮ รโจะ โอเอฮี โครยญ เจือ เกือฮ แปน ป
กุม ป ปอ� 15 ป มัฮ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม เกือฮ พะครติ
ละ เปอะ เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ ตัตเตียง โอเอฮี โตะ รพาวม
เปอะ� พะจาว เอจี กอก โม เปะ ละ ซ โฮลฮ เปอะ รโจะ
ดิ แปน ปุย ติ โม่ว� เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ ไมจ เปละ ลโลวง
พาวม แตะ ตอก เซ� ไมจ โรฮ เปอะ ยุง ญันด่ี ลอป นึง พะ
จาว� 16 ไมจ เปอะ เกือฮ ลปุง พะครติ อาวต รซอฮ กไน โตะ
รพาวม เปอะ กุมปอ� ไมจ เปอะ เพอกึ ตอม ไม่ ซตอก รเง่
อมึ เปอะ ปุ แตะ ไม่ วซิา พันญา ไมจ โครยญ เจือ� ไมจ
เปอะ เชยี ลืลาว พะจาว นึง รซอม ลืลาว� ไม่ รซอม เชยี ไว
วอน� ไม่ รซอม เชยี ซตอก รเงอ่มึ� ไมจ เปอะ เชยี ไม่ อาวม
เปอะ ญันด่ี แตะ นึง พะจาว โตะ รพาวม เปอะ� 17 เมาะ ป
ยุฮ ป อฮั เปอะ โครยญ เจือ ไมจ เปอะ ยุฮ ละ ซ รโพ เปอะ
มอยฮ พะเยซู จาว นึง� ไมจ เปอะ ยุฮ ไม่ ญันด่ี เปอะ นึง
พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ เบือ พะเยซู เซ�

จีวติ ปุย ไน พะครติ
18 โม เปะ ป มัฮ ปรโปวน เญือะ ปุย เยอ� ไมจ เปอะ ญอม

งอ่ต ป อฮั ปรเมะ เญือะ แตะ� นึง มัฮ อื ป โซมกวน ไม่ ปุย
ไน พะโองจาว�

19 โม เปะ ป มัฮ ปรเมะ เญือะ ปุย เยอ� ไมจ เปอะ ฮรกั
ปุย เญือะ แตะ� ไมจ เปอะ โตว โคมเฮง คา เคียน�

20 โม เปะ ป มัฮ กวน ปุย เยอ� ไมจ เปอะ เนองึ ป อฮั มะ
เปือะ แตะ นึง โอเอฮี โครยญ เจือ� เอจี มัฮ เซ ป ปุก รพาวม
พะโองจาว�

21 โม เปะ ป มัฮ มะเปือะ ปุย� ปุ ยุฮ โอเอฮี ตอก ซ ววั อื
รพาวม กวน เปอะ เดอมึ โอ ซ ไลจ รพาวม ฆาื อ�ื
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22 โม เปะ ป มัฮ กวนไจ ปุย เยอ� ไมจ เปอะ เนอึง ป อฮั
ปอเลียง แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮี นึง โอเอฮี โครยญ เจือ� ปุ ยุฮ
เญือม ยุ ปุย เปอะ โน่ง ละ ซ เกือฮ เปอะ ปุย ลื แตะ� ไมจ
เปอะ ยุฮ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ เบือ ฮลัต เปอะ นึง พะโอง
จาว� 23 กัน ยุฮ เปอะ โครยญ เจือ ไมจ เปอะ ยุฮ ไม่ เตม
รพาวม แตะ นึง� ตอก โรฮ รซอฮ เปอะ ละ พะโองจาว� มัฮ
โตว รซอฮ เปอะ ละ ปุย โน่ง� 24 ไมจ เปอะ ไตม ไลลวง ซ
เกือฮ พะโองจาว ลังวนั ละ เปอะ� เอจี มัฮ ซ โฮลฮ เปอะ ป
แฮรน อื อาึง ละ ปุย ไน แตะ� นึง รซอฮ เปอะ ละ พะครติ
จาว� 25 ป ยุฮ ป พิต เตอ� ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� พะจาว ปัง
เมอ ซ โรก ซ แตน อื ละ อื ตัม กัน พิต ยุฮ อื เซ� พะจาว ไก
โตว ป ฮรกั ป จัง อ�ื

4
1 โม เปะ ป มัฮ ปอเลียง ปุย เยอ� ไมจ เปอะ ยุฮ ป เฆรอมึ

ละ กวนไจ ยุฮ แตะ� ไม่ ยุฮ เปอะ ป ปุก ป ลอก ละ อ�ื ไมจ
เปอะ งอ่ต โรฮ ไก ปอเลียง โกะ เปอะ นึง เมือง มะลอง โรฮ�

ลปุง ซตอก รเงอ่มึ
2 ไมจ เปอะ ซปึต ซน่อง ไววอน� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ

ไงฮ ซวง ไม่ ไววอน เปอะ ไม่ ญันด่ี แตะ นึง พะจาว� 3 ไมจ
โรฮ เปอะ ไววอน เพือ เอะ� เดอมึ พะจาว ซ โปฮ คระ ละ
เอะ ละ ซ ครอฮ เฮาะ ลปุง อื ไม่ รโฮงะ ลปุง โด่ะ ยุฮ พะครติ
ละ ปุย� เอจี มัฮ เบือ ครอฮ เฮาะ ลปุง เซ ป อาวต เตอะ โตะ
คอก เฮี ฆาื อ�ื 4 ไมจ โรฮ เปอะ ปัว พะจาว เกือฮ อาึ เกีย
ฮ อฮั ไลลวง อื ซโตฮ ตอก ลัมเปิง เงอะ อฮั� 5 ไมจ เปอะ
โกว ซติ พันญา แตะ ละ ซ ยุฮ เปอะ ป ปุก ป ลอก ละ โม ป
โอ ดิ เจือ� ไมจ เปอะ อาื เวลา ละ ซ รโฮงะ แตะ ไลลวง พะ
จาว ละ ปุย เญือม เคริ เญือม ดอม อ�ื 6 ไมจ เปอะ เกือฮ
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ลอป ลปุง เปอะ แปน ป ไมจ ป มวน ไม่ เกือฮ เปอะ ไก ป มัฮ
ละ ปุย� เกือฮ ติ เปอะ เกียฮ โลยฮ ลปุง ป ไฮมญ โอเอฮี นึง
เปอะ โครยญ โฆะ อื ตัม ปุก อ�ื

โม ป รโปะ รซอม นัปทื แตะ
7 ทีคิกัต ป มัฮ เอยีกปุ ฮรกั เกอะ ป ยุฮ กัน ไม่ รพาวม เนอึ

ม แตะ� ไม่ แปน ดิ อื กวนไจ ยุฮ พะโองจาว ไม่ เยอะ� ซ ร
โฮงะ ไลลวง อาึ ละ เปอะ โครยญ เจือ� 8 มัฮ เซ ป เกือฮ อาึ
อื โฮว เคะ เปอะ ฆาื อ�ื ละ ซ โฮลฮ อื นนุ รพาวม โม เปะ�
ไม่ ซ รโฮงะ อื ตอก อาวต ตอก โซม เอะ ละ เปอะ� 9 โอเนซิ
โม ป มัฮ เอียกปุ ฮรกั เกอะ ไม่ มัฮ อื ปุย เนอึม รพาวม� ป
อาวต ไม่ โม เปะ ไพรม อ�ื ซ โฮว ดิ โรฮ ไม่ อ�ื ปุย ลอา เซ
ซ รโฮงะ ไลลวง ป เกิต ลัก่เอฮี ละ เปอะ โครยญ เจือ�

10 อารซิทาโค ป อาวต ดิ โตะ คอก ไม่ อาึ อ�ื รโปะ รซอม
นัปทื แตะ ละ เปอะ� มาระโก ป มัฮ คระ เฌือต บ่าระนาบ่า
รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ� เอจี ฟวยจ รโปะ ปุย
รซอม แตะ ละ เปอะ นึง ไลลวง มาระโก เซ� ดัฮ เอจี ฮอยจ
เคะ เปอะ ไมจ เปอะ รปัคัม� 11 เยซู ป อฮั ปุย ยุซโท ละ�
รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ โม เปะ� มัฮ ปุย ลอวย เฮี
โน่ง ป มัฮ โม ยวิ ป ยุฮ ดิ กัน ไม่ อาึ นึง กัน ครอฮ แตะ ไล
ลวง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว� เอจี โฮวน เนอมึ ตอก เกาะ โลม
อื อาึ อ�ื

12 เอปาฟรตั กวนไจ ยุฮ พะเยซูครติ ป มัฮ ปุย ไน โม เปะ
ติ ปุย� รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ� ไววอน เนอึ
ม โรวะ ลอป เพือ โม เปะ เอปาฟรตั เซ� ปัว ลอป เกือฮ โม
เปะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน นัม พะจาว� ไม่ เกือฮ เปอะ ระ
ฮอน นึง รพาวม เจือ เปอะ ไม่ โอ เปอะ เญือะ ซองไซ นึง�
ไม่ เกือฮ เปอะ ปุน ทไว ติ แตะ ละ ยุฮ เปอะ ป ปุก รพาวม พะ
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จาว� 13 อาึ ปุน ลัปลอง เงอะ มัฮ อื ปุย ยุฮ เนอึม ยุฮ แนม
กัน นึง ไววอน อื เพือ โม เปะ� ไม่ ปุย เมือง ลาวด่ีเซีย� ไม่
ปุย เมือง เฮยีราโพลี โรฮ�

14 มอ ลูกา ป ฮรกั เกอะ ไม่ เด่มา รโปะ โรฮ รซอม นัปทื
แตะ ละ เปอะ� 15 ปัว โม เปะ รโปะ รซอม นัปทื เอะ เซ เกือฮ
ฮอยจ ละ เอียกปุ แตะ ยว่ง ลาวด่ีเซีย� รโปะ โรฮ ละ ออ
นมุฟา ไม่ ครติซจัก ป กอ โพรม นึง เญือะ อ�ื

16 ดัฮ เปอะ เอจี ฟวยจ ลาว นังซื เฮี ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ
ครติซจัก เมือง ลาวด่ีเซีย ลาว โรฮ� นังซื รโปะ อาึ ละ ปุย
เมือง ลาวด่ีเซีย เซ ไมจ โรฮ โม เปะ ลาว โรฮ�

17 ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ อาระคิโป ตอก เฮ�ี �กัน เกือฮ พะ
โองจาว เปอะ ยุฮ นึง รซอฮ เปอะ ละ อ�ื ไมจ เปอะ ยุฮ เนอึ
ม เกือฮ ฟวยจ�� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ�

18 คิต เฮี อื มัฮ ป ไซฮ อาึ นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ� อาึ ป มัฮ
ปาวโล รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ� ปัว เปอะ โอ เบีย
อาวต อาึ นึง เฮลีจ เฮี โอะ� ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะจาว อาวต
ลอป ไม่ โม เปะ�
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