
ติ เปโตร 1:1 i ติ เปโตร 1:1

นังซื รโปะ เปโตร (ปัป ติ�
นังซื ป ไซฮ เปโตร ปัป ติ เฮี มัฮ รโปะ อื ละ ครซิเตียน ป

มัฮ �ปุย เลือก พะจาว อาึง� ตัม ป อฮั เปโตร เฮ�ี โม ป รปั
นังซื เฮี มัฮ ป อาวต นึง พอน จังวตั ป มัฮ ลวง ลัก่ล่าวง นึง
เมือง ตรุกี อฮั ปุย ปเล่ีย เฮ�ี ปาวไม ระ ยุฮ เปโตร มัฮ ฆวต
เกาะ โลม อื โม ป ลาว นังซื เฮ�ี นึง กัมลัง โอต อื เม่ะมัก่
แตะ โฮวน เจือ ฆาื เจือ แตะ พะเยซู�
เปโตร ฆวต เกือฮ โม ป ลาว นังซื เฮี โตก ละ ไลลวง กัน

ระ ไล ป เกว ไม่ พะเยซูครติ� นึง มัฮ อื ป โฮลฮ ปุย ควน
ซโอว รพาวม แตะ นึง� มัฮ ไลลวง ตอก ยุม พะเยซู นึง ไมะ
ซาวแควง� ไม่ ไลลวง ตอก โกฮ ไอม แม อ�ื ไม่ ไลลวง ซ
ฮอยจ แม อ�ื เอจี มัฮ เซ ป ระ เกือฮ ปุย โฮลฮ ควน ซโอว
รพาวม แตะ เซ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปุย ไน พะจาว ไมจ อื
ญอม โอต เม่ะมัก่ ป จัมเปน ไก นึง ปลัฮเตะ เฮี ไม่ รพาวม
ลัง่ แตะ� ไมจ อื ยุง มัฮ อื ควน ลอง รพาวม เจือ แตะ� เมาะ
เนอึม อื ไม่ โอ อื เนอึม� ไมจ โรฮ อื งอ่ต ลังวนั ป ซ เกือฮ
พะจาว ละ แตะ ซเงะ ซ ฮอยจ เปลีฮ พะเยซู ติ แตะ นึง ปลัฮ
เตะ�
โนก ฮา เกาะ โลม อื รพาวม ปุย� เปโตร ซตอก รเง่อมึ

โรฮ ปุย เกือฮ ไก จีวติ ป โปง ไม่ ปุย ไน พะเยซูครติ� �เอจี
มัฮ พะเยซู ป โอต ป โซะ ตัง โม เปะ เอ� ไม่ ละ อื อาึง ปิม
ไมจ แตะ ละ เปอะ� ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ เฮยีน ป ยุฮ โกะ
แตะ�� อฮั เซ�

1 อาึ มัฮ เปโตร� มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซูครติ�
รโปะ นังซื ละ ปุย เลือก พะจาว อาึง� ป มัฮ โม ป อาวต เฮยี
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อาวต ไฮ นึง จังวตั โพนโท ไม่ จังวตั กะลาเทีย ไม่ จังวตั คัป
พาโด่เซีย ไม่ จังวตั เอเซีย ไม่ จังวตั บิ่ทีเนีย� 2 พะจาว ป
มัฮ เปือะ เอะ เอจี เลือก โม เปะ ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ�
ลปุ พะจาว เอจี รไซจ โม เปะ เกือฮ แปน ปุย ไน พะจาว ละ
ซ เกือฮ อื โม เปะ เนอึง ป อฮั พะเยซูครติ� มัฮ เกือฮ อื โม
เปะ ซงะ่ ซงอม เบือ ฮนัม พะเยซู เซ� ปัว กุนมุ่น ไม่ ไมจ
เปละ ลโลวง พาวม อาวต ไม่ เปอะ กุมปอ�

ไลลวง ซโอว รพาวม นึง พะจาว
3 ไมจ เอะ ลืลาว พะจาว ป มัฮ เปือะ พะโองจาว ป มัฮ พะ

เยซูครติ ทื เอะ เซ� ป เอจี เกือฮ เอะ เกิต โคระ เบือ เกือฮ
อื พะเยซูครติ โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ นึง เลียก พาวม
ลัมเลือ อื นึง เอะ� มัฮ เบือ โกฮ ไอม พะเยซู เซ ป เกือฮ เอะ
ไก ลัก่ ซโอว รพาวม ป โอ เญือะ เกียฮ ไฆร เบือ อ�ื 4พะจาว
ซ เกือฮ ป ไมจ ป ญุ่ก ป แฮรน แตะ อาึง นึง เมือง มะลอง ละ
โม เปะ� โอเอฮี เซ มัฮ ป โอ เกียฮ ฮรมั เกียฮ ซเออมึ� มัฮ
ป โอ เกียฮ รแอม ไม่ ป โอ เกียฮ อฮั เกียฮ ลอน� 5พะจาว
โซะโกะ ฮรกัซา อาึง นึง โม เปะ นึง อมันัต แตะ เบือ รพาวม
เจือ เปอะ� ฮอยจ ละ ซ เปลีฮ พะจาว ไลลวง เกือฮ แตะ ปุย
โปน มัป่ ซเงะ ลอยจ โอเอฮี� ตอก เอจี เพรยีง แตะ อาึง เซ�
6 มัฮ เซ ป โฮลฮ โม เปะ อาวต ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ ฆาื
อ�ื เตือง จัมเปน เปอะ โอต กัน ลอง โอเอฮี รพาวม เปอะ
โฮวน เจือ เซ ติ วงั ฮมั ปเล่ีย เฮ�ี 7 โอเอฮี ป ลอง รพาวม
เปอะ เซ มัฮ ลอง อื แลน เมาะ เนอึม รพาวม เจือ เปอะ เซ
ไม่ โอ อื เนอมึ� รพาวม เจือ โม เปะ เซ มัฮ ป ระ ไล ฮา ไคร�
ไคร เซ มัฮ ป เกียฮ ลวยจ เกียฮ ไน� ปุย ปังเมอ ลอง ลัง่ อื
นึง งอ เดอมึ ซ ยุง มัฮ อื ไคร ไมจ� ตอก โรฮ เซ� รพาวม
เจือ โม เปะ ไมจ โรฮ พะจาว ลอง� เดอมึ ซ ยุง ที มัฮ อื ป
เนอมึ� เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ รปั รซอม ลืลาว ไม่ โญตซัก ไม่
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นาตา แตะ เบือ อื เญือม ฮอยจ เปลีฮ พะเยซูครติ ติ แตะ�
8 โม เปะ เอจี ฮรกั เปอะ พะเยซู เตือง โอ แตะ ดิ โฮลฮ ยุ�
โม เปะ เอจี เจือ เปอะ ไม่ อาึง เปอะ รพาวม แตะ นึง เตือง
โอ แตะ โฮลฮ ยุ ปเล่ีย เฮ�ี มัฮ เซ ป โฮลฮ โม เปะ รพาวม
ไมจ มวน แตะ เบือ อื โฮฮ ฮา เกียฮ อฮั ปุย อ�ื 9 มัฮ เบือ
รพาวม เจือ เปอะ เซ ป โฮลฮ รพาวม รโม่ยฮ เปอะ โปน ฮา
ป โอ ไมจ เบือ อื ปุ ปุ อู�

10 ไลลวง เกือฮพะจาว ปุย โปน ฮา ป โอ ไมจ เซ� โม ป ซึป
ลปุง พะจาว โฆะ เอจี ซาวป ไฮมญ ฮมอง อื ซโตฮ รฮอยจ�
โม เซ รโฮงะ อาึง ไลลวง กุนมุ่น ยุฮ พะจาว ป ซ เกือฮ อื ละ
โม เปะ เซ� 11 มัฮ ซาวป อื ไฮมญ ไลลวง ป เอจี รโฮงะ ลปุ
พะครติ ป อาวต นึง แตะ เซ ละ แตะ� เญือม อฮั อื อาึง ไล
ลวง กัน ซ โอต พะครติ ป โซะ� ไม่ ไลลวง ซ โฮลฮ อื โญต
ซัก แตะ กังเคะ� โม เซ ฆวต ยุง เวลา ซ เกิต พะครติ เซ ไม่
โอเอฮี ป ซ เกิต ละ อ�ื 12พะจาว เกือฮ โม ป ซึป ลปุง แตะ
เซ ยุง โอ ป อฮั อื เซ ซ เกิต เจน โกะ อื เซ� ปังเมอ เอจี เกิต
เจน โม เปะ เฮ�ี โม ป ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ
เปอะ เจน ปเล่ีย เฮ�ี เอจี มัฮ รโฮงะ อื ไลลวง ติ เซ ละ เปอะ
เบือ อมันัต ลปุ พะจาว ป เลีฮ เน่อมึ เมือง มะลอง� โอเอฮี
ไล เซ โม เตปด่า ฆวต ยุ ฆวต ฮมอง โรฮ อ�ื

ไลลวง จีวติ ซงะ่ ซงอม
13 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เพรยีง แนฮ รพาวม รโม่ยฮ แตะ

ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไงฮ ซวง� ไม่ เกือฮ เปอะ ติ
แตะ อุนไจ ไม่ กุนมุ่น ป ซ โฮลฮ เปอะ เน่อมึ นึง พะจาว�
เญือม ฮอยจ เปลีฮ พะเยซูครติ ติ แตะ� 14 เอจี มัฮ เปอะ
กวน พะจาว� ไมจ เปอะ เนองึ ป อฮั อ�ื ปุ เกือฮ ซลิต ซโลม
เปอะ เกี ลวง กัมกุยฮ ไพรม เปอะ ตอก เญือม โอ เปอะ ดิ
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ยุง ป มัฮ ลปุง เนอึม โฮ� 15พะจาว ป เลือก โม เปะ เซ มัฮ
ป ซงะ่ ซงอม� โม เปะ ไมจ โรฮ เปอะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม
ตอก เซ ฮอยจ ละ ป ยุฮ ป อฮั เปอะ โครยญ เจือ� 16พะจาว
เอจี อฮั อื นึง พะทัม ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ ปุย ซงะ่ ซงอม� โม
เปะ ไมจ โรฮ เปอะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ตอก เซ โรฮ�� อฮั
เซ�

17 เญือม ไววอน เปอะ เอจี อฮั เปอะ เปือะ ละ พะจาว�
เอจี มัฮ พะจาว เซ ป ซ รเตีฮ ปุย ตัม กัน ยุฮ อื เตือง ไพ เตื
อง มัน ไม่ โอ อื ไก ป ฮรกั ป จัง� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ ฮลัต
นึง พะจาว เซ ฆาื อื ติ เจน ไอม เปอะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี 18 โม
เปะ เอจี ยุง เปอะ โตฮ พะจาว แตะ ฮา จีวติ ไพรม เปอะ ป
เฮยีน เปอะ เน่อมึ นึง จัตเจือ ไพรม แตะ ป โอ ไก ป มัฮ เซ�
มัฮ โตว โตฮ อื โม เปะ นึง ไคร นึง มาื ป เกียฮ ลวยจ เกีย
ฮ ไน� 19 มัฮ โตฮ อื โม เปะ นึง ฮนัม ระ งวยฮ ป มัฮ ฮนัม
พะครติ� พะครติ เซ เอจี มัฮ ตอก อื กวน แกะ ไมจ โด่วง
โกวง ฮยวก โฮ� 20พะจาว เอจี เลือก อาึง อื เน่อมึ กา เฆียง
ยุฮ แตะ ปลัฮเตะ ลัง่� ปังเมอ เปลีฮ อื เจน ลัก่ ก ลอยจ โอ
เอฮี เฮี ละ ซ เรอึม แตะ โม เปะ� 21 โม เปะ เอจี อาึง เปอะ
รพาวม แตะ นึง พะจาว เบือ พะเยซู เซ� พะจาว เอจี เกือฮ
อื โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ ไม่ เกือฮ อื ไก โญต ไก ซัก�
มัฮ เซ ป ไก รพาวม เจือ โม เปะ ไม่ ซโอว รพาวม เปอะ นึง
พะจาว ฆาื อ�ื

22 เคียง โฮลฮ โม เปะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม เบือ เนองึ เปอะ
ป อฮั ลปุง เนอึม� ไม่ เอจี โฮลฮ เปอะ รพาวม ฮรกั เนอึม
โรวะ เปอะ เอียกปุ แตะ ไน พะจาว� ไมจ เนอึม เปอะ ฮรกั
เวือง ปุ แตะ ฮอยจ โตะ รพาวม รโม่ยฮ เปอะ เตือง โอยจ
อ�ื 23 โม เปะ เอจี โฮลฮ เปอะ เกิต โคระ เบือ ลปุง พะจาว�
มัฮ ลปุง ไก จีวติ นึง� มัฮ ป โอ เกียฮ ลอยจ� มัฮ โตว เกิต
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เปอะ เน่อมึ นึง เปือะ ป เกียฮ ยุม� มัฮ เกิต เปอะ เน่อมึ นึง
เปือะ โอ เกียฮ ยุม� 24พะทัม เอจี อฮั เฮ�ี
�เนะซองั ปุย เตือง โอยจ อื มัฮ ตอก ไรป โฮ� โญตซัก

อื ตอก โรฮ เตีย ไรป� ไรป เซ ตูไต ซออฮ� เตีย อื อฮั�
25ลปุง พะจาว ปังเมอ ไก ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ
พะทัม� เอจี มัฮ ลปุง เซ ป มัฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว
ป เอจี ครอฮ ปุย ละ โม เปะ เอ�

2
ไลลวง ด่อง ซโมะ ไม่ ปุย เลือก พะจาว อาึง

1 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ ละ โปวฮ ป ฆอก ป เบร ไม่ กัน จุ
ไล เปอะ ปุย ฆาื อ�ื ปุ เญือะ แปน ปุย ไล โกะ ไล เอยีง เงอ�
โปวฮ แปฮ รพาวม กุยจ ววั ไม่ ลปุง พามัต ดู่แควน เปอะ ปุย
เยอ� 2 ไมจ เปอะ ฆวต ไอฮ รอาวม ตาึฮ ซโน ตอก กวนงกั
เกิต โคระ โฮ� มัฮ อฮั ฮะ ไม่ ไลลวง รอาวม ตาึฮ ละ รพาวม
รโม่ยฮ เปอะ� มัฮ เซ ป ซ ไกลจ ฮอน เปอะ เบือ อื ฮอยจ ละ
โปน เปอะ ป โอ ไมจ โครยญ เจือ� 3 นึง เอจี ยุง เปอะ เมาะ
มัฮ พะโองจาว ป ไมจ ตอก โฮลฮ ปุย จิม ปญึม ละ แตะ โฮ�

4 โม เปะ ไมจ เปอะ เอญี เคะ พะโองจาว ป มัฮ ตอก ซโมะ
ไก จีวติ นึง� ด่อง ซโมะ เซ มัฮ ป เอจี โปวฮ ปุย� พะจาว ปัง
เมอ โซวต แม อื นึง มัฮ อื ป ระ งวยฮ ระ ตุง ละ อ�ื 5 โม เปะ
มัฮ โรฮ เปอะ ตอก ซโมะ ไก จีวติ นึง โรฮ� ไมจ เปอะ เอญี
เคะ พะโองจาว เกือฮ โฮลฮ รโจะ โก โม เปะ เกือฮ แปน วิ
ฮนั อาวต ลปุ พะจาว นึง� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ แปน ซตุ
ซงะ่ ซงอม ละ ซ ทไว แตะ โอเอฮี ป เกว ไม่ รพาวม รโม่ยฮ
แตะ� ตอก ปุก อื รพาวม พะจาว เบือ พะเยซูครติ� 6 พะ
ทัม อฮั อื ตอก เฮ�ี
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�อาึ เอจี โซวต ด่อง ซโมะ ระ งวยฮ ระ ตุง ติ� อาึ เอจี
เกือฮ แปน ด่อง โรง นึง เมือง ซีโยน� เมาะ ป อาึง รพาวม
แตะ นึง อื ซ โฮลฮ โตว โซะ กิจ ปิญ ไง�่� อฮั เซ� 7 ด่อง
ซโมะ เซ มัฮ เนอมึ ป ระ งวยฮ ระ ตุง ละ โม เปะ ป เจือ� ละ
ป โอ เจือ ปังเมอ มัฮ ตอก อฮั พะทัม อื เฮ�ี
�ด่อง โปวฮ ป ยุฮ เญือะ อา เอจี โซวต พะจาว แปน ด่อง

โรง�� อฮั เซ�
8 อฮั แม อื ตอก เฮี ติ โดฮ� �ด่อง ซโมะ เซ มัฮ ป เกือฮ

ปุย โคะ ซดุฮ� เอจี มัฮ โรฮ ป เกือฮ ปุย ฆลาื�� อฮั เซ� โม
เซ มัฮ โคะ ซดุฮ อื นึง โอ อื เจือ ลปุง พะจาว� เอจี มัฮ ป ลัง
ละ อื ตอก เซ�

9 โม เปะ ตอก เปอะ โตว เซ� โม เปะ เอจี มัฮ เปอะ ปุย
เลือก พะจาว� มัฮ เปอะ ซตุ ยุฮ กซัต� มัฮ เปอะ ปุย ซงะ่
ซงอม ติ เมือง� มัฮ เปอะ ปุย ไน พะจาว� พะจาว เอจี เลือก
โม เปะ ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ ครอฮ ไลลวง กัน ซัมคัน ยุฮ
แตะ� เอจี กอก โม เปะ โอก เน่อมึ ลัก่ เฟียก เอญี เลียก
ลัก่ ซเปีย คึนัก ยุฮ แตะ� 10 ไพรม อื โม เปะ มัฮ เปอะ โตว
ปุย ไน พะจาว� ปเล่ีย เฮี เอจี มัฮ เปอะ ปุย ไน อ�ื ไพรม อื
ดิ โฮลฮ โตว พะจาว เลียก พาวม นึง เปอะ� ปเล่ีย เฮี เอจี
โฮลฮ เลียก พาวม นึง เปอะ�

กวนไจ ยุฮ พะจาว
11 โม เปะ ป มัฮ ป ฮรกั เกอะ� โม เปะ มัฮ เปอะ ตอก ปุย

ตังเมือง ตัง ด่าว ละ ปุย� ตอก โรฮ เปอะ ป โอ ไก เญือะ
อาวต คราว โซม นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี อาึ ปัว โม เปะ โอ เนองึ ป
อฮั กัมกุยฮ ฆอก ป ไก โตะ รพาวม เปอะ� นึง มัฮ กัมกุยฮ
ฆอก เปอะ เซ ป รุป ปุ แตะ ไม่ รพาวม รโม่ยฮ เปอะ� 12 ไมจ
เปอะ เกือฮ ป ยุฮ ป อฮั แตะ แปน ป ปุก ป ลอก ลลาึง โม ป
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โอ เจือ� ดัฮ ไก ป เติ โม เปะ ไม่ อฮั อื โม เปะ ยุฮ ป ฆอก
เกอ� โม เซ ซ ยุ ลัง่ มัฮ กัน ยุฮ โม เปะ เซ ป ไมจ� ซเงะ ซ
รเตีฮ พะโองจาว ปุย� โม เซ ซ โฮลฮ ลัง่ ลืลาว พะจาว เบือ
โม เปะ�

13 ไมจ เปอะ ญอม อาวต ฆรมึ ป ระ ป คาว นึง บัน่เมือง
อาวต แตะ เบือ พะโองจาว� ปัง มัฮ กซัต ป ตึก นึง ระ แตะ
ญุ่ก� 14 ปัง มัฮ โม จาวไน ป ดวน อื ฮอยจ ละ ซ เกือฮ อื โม
ป ยุฮ กัน พิต ลอก ตุต แตะ� ไม่ เกือฮ อื ลืลาว โม ป ยุฮ กัน
ไมจ ญุ่ก� 15 รพาวม พะจาว มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ ฆวต เกือฮ
อื โม เปะ ยุฮ กัน ไมจ ละ ซ เกือฮ อื โม ป อฮั โอเอฮี นึง งาว
ไงญ แตะ เซ ดุต ดัก ฆาื อ�ื 16 พะจาว เอจี เกือฮ โม เปะ
โปน ฮา แปน แตะ ครา เซีญ โอเอฮี� ไมจ เปอะ อาวต ตัม
เซ� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ เกือฮ แปน ควน โรวต แตะ ยุฮ
ป ฆอก ป เบร ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ ญอม แปน กวนไจ ยุฮ พะ
จาว� 17 ไมจ เปอะ นัปทื ปุย เตือง โอยจ อ�ื ไมจ เปอะ ฮรกั
โม เอยีกปุ แตะ ไน พะจาว� ไมจ เปอะ นัปทื เนอมึ พะจาว�
ไมจ โรฮ เปอะ นัปทื กซัต ยุฮ แตะ�

18 โม เปะ ป มัฮ กวนไจ ปุย เยอ� ไมจ เปอะ เนอึง ป อฮั
ปอเลียง แตะ ไม่ นัปทื เนอึม เปอะ� มัฮ โตว เนอึง เปอะ ป
อฮั ปอเลียง ฮรกั แตะ ไม่ ไมจ รพาวม แตะ โน่ง� ไมจ โรฮ
เปอะ เนอึง ไม่ ป อฮั ปอเลียง ซวก แตะ โรฮ� 19 ดัฮ เปอะ
ปุน โอต ป โซะ ยุฮ ปุย ละ แตะ เตือง โอ เปอะ ยุฮ ป พิต�
นึง ฆวต ปุก เปอะ รพาวม พะจาว� ซ แปน เนอมึ ป ไมจ ละ
เปอะ เบือ อ�ื 20 ปัง ปุน โอต เปอะ กัน เฟียต ปุย แตะ� ดัฮ
มัฮ โอต เปอะ ฆาื ยุฮ โกะ แตะ ป พิต โฮ� แจง โอ อื แปน
กุน ละ เปอะ� ดัฮ เปอะ ปุน โอต ป โซะ เตือง ยุฮ แตะ ป
ปุก เอจี มัฮ เนอมึ ป ปุก รพาวม พะจาว� 21พะจาว เอจี มัฮ
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เลือก อื โม เปะ ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ ยุฮ ตอก เซ� เอจี มัฮ
พะครติ ป โอต ป โซะ ตัง เปอะ� ไม่ ละ อื อาึง ปิม ไมจ แตะ
ละ โม เปะ� ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ เฮยีน ป ยุฮ โกะ แตะ�

22 โกะ อื เซ มัฮ ป โอ ยุฮ มัป่ ติ ชวง� ไก โตว ป ฮมอง อฮั
อื ป โอ เนอึม ติ โฮน เนอึม� 23 ปัง อฮั ปุย ลปุง ฆอก ละ�
โรก โตว อื นึง ลปุง ฆอก� เญือม ยุฮ ปุย ป โซะ ละ อ�ื อฮั
โตว ติ แตะ ซ โรก อื นึง ป โซะ ละ ปุย� เอจี มัฮ ละ อื อาึง ไม่
พะจาว นึง มัฮ พะจาว ป รเตีฮ โอเอฮี ตัม ซื อ�ื 24พะครติ
เอจี รปั มัป่ ยุฮ โม เอะ นึง โกะ แตะ ไอฮ นึง ไมะซาวแควง�
ละ ซ เกือฮ อื เอะ ยุม แปฮ ละ มัป่ เซ� ไม่ ซ โฮลฮ แม ไอม
ละ ยุฮ แตะ กัน ซืไซ� โม เปะ เอจี ไฮ ป โซะ นึง เปอะ เบือ
เบราะ อาวม อื เซ� 25 โม เปะ เอจี ตอก เปอะ แกะ ไฆร ฮา
คระ โฮ� ปเล่ีย เฮี โม เปะ เอจี เอญี เปอะ เคะ พะโองจาว�
มัฮ ป เกียฮ แลน แก โซะโกะ ฮรกัซา เนอมึ นึง โม เปะ� ไม่
เกียฮ นัม อื โม เปะ ฮอยจ ละ รพาวม รโม่ยฮ เปอะ�

3
ไลลวง รเมะ รโปวน

1 ตอก โรฮ เซ� โม เปะ ป มัฮ ปรโปวน เญือะ ปุย เยอ�
ไมจ เปอะ ญอม งอ่ต ป อฮั ปรเมะ เญือะ แตะ� ดัฮ เปอะ
ยุฮ ตอก เซ� ปัง ไก งอ่น ป โอ ปรเมะ เญือะ อื ดิ เจือ ลปุง
พะจาว ลลาึง เปอะ� เมอ เตือง อื กัง เคะ เอ� ซ โฮลฮ เอญี
เคะ พะจาว เบือ กัน ไมจ ยุฮ โม เปะ ยุง่� จัมเปน เปอะ โตว
อฮั โอเอฮี ละ ติ มวยญ เนอึม� 2 ตึน ซ ยุ ไอฮ อื นึง ซลิต
ซโลม ไมจ เปอะ ไม่ ไล นัปทื เนอมึ เปอะ พะจาว� 3 โม เปะ
ดัฮ เปอะ ฆวต เกือฮ ติ แตะ ไมจ ละ ปุย ทัน โตว แงฮ่ โฮฮ
แงฮ่ วฮิ ติ เปอะ ไม่ ยุฮ เปอะ ฮาึก แตะ คึ� ทัน โตว งอ่ต ไล
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ลวง เกลอึม ฮนัง ลัง่ เบล� ทัน โตว นงุ ยอ่ง ติ เปอะ นึง เค
รองึ คึ เครองึ นัก� 4 ฮา เซ กัน แงฮ่ เปอะ ติ แตะ เซ ไมจ
เปอะ เกือฮ มัฮ ไลลวง รพาวม รโม่ยฮ แตะ� ไมจ เปอะ แงฮ่
ติ แตะ นึง รพาวม จวต ชุม แตะ ไม่ ปุก เปอะ ไล แตะ� มัฮ
เซ ป ตึก นึง ไมจ แตะ ละ แลน พะจาว อ�ื มัฮ ป โอ เกียฮ
ไพรม เกียฮ ไลจ� 5 โม ปรโปวน ป นัปทื เนอึม พะจาว ไม่
อาึง อื รพาวม แตะ นึง อื เจน โฆะ โอ� เอจี แงฮ่ โรฮ ติ แตะ
ตอก เซ� ไม่ เนอึง อื ป อฮั ปรเมะ เญือะ แตะ� 6 ซารา ยุฮ
โรฮ อื ตอก เซ� เนอึง ป อฮั อปัราฮมั� อฮั โรฮ ไน ละ อ�ื
ดัฮ โม เปะ ยุฮ กัน ไมจ ไม่ โอ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ฮลัต เตีจ
นึง โอเอฮี� เอจี มัฮ โรฮ เปอะ กวน รโปวน ซารา เซ โรฮ�

7ตอก โรฮ เซ� โม เปะ ป มัฮ ปรเมะ เญือะ ปุย เยอ� ไมจ
โรฮ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง รพาวม ปรโปวน เญือะ แตะ ไม่
นัปทื เปอะ� ไมจ เปอะ งอ่ต แตวะ เรยีง ปรโปวน เญือะ
เปอะ เซ ฮา โกะ เปอะ� นึง ซ โฮลฮ โรฮ อื จีวติ โพต พะจาว
ละ แตะ ตอก ปะ โรฮ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก เซ เดอมึ โอ ซ ไก
ป คัต ป คัง กัน ไววอน เปอะ ฆาื อ�ื

จีวติ ปุย ไน พะจาว
8 ลัก่ ก ลอยจ อื เฮ�ี ไมจ เปอะ เฆรอมึ ฮยวก บรญิ ไง่ ไม่

ปุ แตะ� ไมจ เปอะ ฮรกั ปุ แตะ ตอก ป มัฮ เอยีกปุ เลีฮ ติ เวี
ยก โฮ� ไมจ เปอะ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุ แตะ ไม่ ญิงญ
อม เปอะ ละ ปุ แตะ� 9 ดัฮ ไก ป ยุฮ ป ฆอก ละ เปอะ ปุ โรก
ละ อื นึง ป ฆอก� ดัฮ ปุย อฮั ลปุง ฆอก ละ เปอะ ปุ ลเตือฮ
โรก ละ อื นึง ลปุง ฆอก� ฮา เซ ไมจ เปอะ ปิฮ มุ่น ละ� ดัฮ
เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ โฮลฮ เนอึม เปอะ กุนมุ่น ป ซันญา พะ
จาว อาึง ละ แตะ เบือ อ�ื พะจาว เอจี มัฮ เลือก อื โม เปะ
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ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ ยุฮ ตอก เซ� 10พะทัม เอจี อฮั อื ตอก
เฮ�ี
�ดัฮ ไก ป ฆวต อาวต ไมจ อาวต มวน ไม่ ไมจ ป ยุ เคราะ

ป ฮมอง แตะ� ไมจ อื โอ เญือะ อฮั ป ฆอก ป เบร� ไมจ อื
เคราะ แปฮ จุ แตะ ปุย� 11 ไมจ อื ลเตือฮ ติ แตะ ฮา กัน
พิต� ไมจ อื ยุฮ กัน ไมจ� ไมจ อื ซาวป แนฮ ตอก ซ อาวต
เฮน อาวต ฮลอง แตะ ไม่ ปุย� 12พะโองจาว แลน แก ลอป
โม ป ซื ป ไซ� งอ่ต ลอป โรฮ รซอม ไววอน อ�ื โม ป ยุฮ ป
ฆอก ป เบร พะโองจาว ปังเมอ ซ ตอซู ไม่ อ�ื� อฮั เซ พะ
ทัม�

13 ดัฮ เปอะ แด่น รพาวม ละ ยุฮ แตะ กัน ไมจ� ตึน โอ ซ
ไก ป ซ ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ� 14 ดัฮ ปุย ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ
เบือ ยุฮ เปอะ กัน ไมจ� ซ โฮลฮ เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ
เบือ อ�ื ปุ ฮลัต นึง โม เซ� ปุ โรฮ ตุก รพาวม ฆาื� 15 ไมจ
เปอะ นัปทื เนอึม พะโองจาว ป มัฮ พะครติ เซ ฮอยจ ละ
โตะ รพาวม เปอะ� เกือฮ แปน ป กุม รพาวม เปอะ� ไมจ
เปอะ เพรยีง แนฮ ติ แตะ เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ โลยฮ เญื
อม ไฮมญ ปุย เปอะ นึง ไลลวง ตัว เปิง เปอะ ป อาวต กไน
เปอะ เซ� 16 ปังเมอ ไมจ เปอะ โลยฮ ไม่ รพาวม ปึกๆ ออนๆ
แตะ ไม่ รพาวม นัปทื เปอะ ปุย� ไมจ เปอะ ยุฮ แนฮ ตอก
โอ รพาวม เปอะ ซ ไก ตอก รโจฮ ไอฮ ติ แตะ� ดัฮ ไก ป เพี
ยก แฮม เปอะ เตือง มัฮ เปอะ ปุย ไมจ ซลิต ซโลม เบือ ฟวต
เปอะ พะครติ เตอ� โม เซ ซ โฮลฮ โซะกิจ ไฆฮ ฆาื ป อฮั โกะ
แตะ เซ� 17 ดัฮ มัฮ ป ปุก รพาวม พะจาว� กัน อาวม เปอะ
ป โซะ เบือ ยุฮ เปอะ กัน ไมจ เซ� ไมจ ละ เปอะ ฮา ซ อาวม
เปอะ ป โซะ ฆาื ยุฮ เปอะ กัน พิต�

18พะครติ เอจี ยุม ติ โฮน โน่ง ฆาื มัป่ ยุฮ ปุย เตือง โอยจ
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อ�ื พะโองจาว ป ซงะ่ ซงอม เซ เอจี ยุม เนอึม ตัง ปุย ฆอก
ปุย เบร ละ ซ นัม อื เอะ ฮอยจ เคะ พะจาว� โฮลฮ ปุย ยุฮ
ยุม ไม่ เนะซองั อ�ื ลปุ อื ปังเมอ ไอม ลัง่� 19 ลปุ อื เซ โฮว
ครอฮ โอเอฮี ละ โม ลปุ อาวต โตะ คอก� 20 โม ลปุ อาวต
โตะ คอก เซ มัฮ ลปุ โม ป โอ เนองึ ป อฮั พะจาว เจน โนอา�
ติ เจน ยุฮ โนอา โล่ง เซ พะจาว อาวต แนฮ ไม่ รพาวม ลัง่
แตะ� เญือม เลอึป รอาวม ปลัฮเตะ เซ ไก ซเตะ ปุย โน่ง ป
เกือฮ พะจาว อื โปน ฮา ยุม แตะ เบือ รอาวม เซ� 21 ปเล่ีย
เฮี รอาวม เซ แพป โรฮ ไม่ ไลลวง ตอก เกือฮ พะจาว ปุย
โปน มัป่ เบือ รปั อื บั ่ปติซมา โรฮ� มัฮ โตว ไล รไซจ อื ป
รแอม นึง เนะซองั เปอะ� มัฮ ไล ปุน อาวต เปอะ ซองนา
พะจาว ไม่ รพาวม โอ รโจฮ ไอฮ ติ แตะ� ป โปน โม เปะ
เบือ อื เซ มัฮ เบือ เอจี โกฮ ไอม แม พะเยซู เน่อมึ ลัก่ ยุม
แตะ� 22 ปเล่ีย เฮี เอจี ฮาวก เมือง มะลอง อาวต ลวง ดอม
พะจาว� มัฮ ป ตัตเตียง โม เตปด่า ไม่ โม พี ซัง ไม่ โอเอฮี
ป ไก อมันัต อนันา เมือง มะลอง เตือง โอยจ อ�ื

4
ไมจ เกือฮ พะจาว กุม จีวติ แตะ

1 เญือม งอ่ต ตอก เอจี โฮลฮ พะครติ โอต ป โซะ นึง เนะ
ซองั แตะ� โม เปะ ไมจ โรฮ เปอะ เรยีง รพาวม ละ ซ ไอฮ
เปอะ รพาวม ตอก เซ โรฮ� ปุย ดัฮ เอจี โอต ป โซะ นึง เนะ
ซองั แตะ ตอก เซ เญือะ ไก โตว รพาวม ฆวต ยุฮ มัป่� 2 เฆิม
เฮี โม เปะ ไมจ เปอะ เกือฮ พะจาว กุม จีวติ เปอะ ตัม รพาวม
อ�ื เญาะ ไมจ เปอะ โตว เกือฮ กัมกุยฮ ฆอก โกะ แตะ กุม�
3 เอจี เคราะ อื ยุฮ เปอะ ตัม ป กอ ยุฮ โม ป โอ เจือ อื เซ�
ไพรม อื โม เปะ กอ ยุฮ เปอะ ป พังไฮะ� อาวต เปอะ ไม่ กัม
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กุยฮ ฆอก แตะ� ไม่ ญุ่ยจ เซาะ เงา่ะ ไปล เปอะ ไม่ ปุ แตะ�
พลวย เปอะ ติ แตะ นึง ป ฆอก โฮฮ ฆอก วฮิ� ไม่ ไว เปอะ
ฮุป ป มัฮ กัน โอ ปุก ละ พะจาว� 4ปเล่ีย เฮี โม ป โอ เจือ เง
อตึ นึง โอ โม เปะ เญือะ พาวม ดิ ไม่ แตะ นึง กัน ฆอก โฮฮ
ฆอก วฮิ เซ� เพยีก แฮม โม เปะ ฆาื อ�ื 5 โม เซ ซ ลอก กัน
รเตีฮ ยุฮ พะจาว� พะจาว เอจี เพรยีง อาึง ติ แตะ ละ ซ ร
เตีฮ แตะ ปุย เตือง ป ไอม ไม่ ป ยุม� 6 มัฮ ฆาื เซ ป เอจี ไก
ป ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ โม ป เอจี ยุม เซ
ฆาื อ�ื เญอืม อาวต ลัง่ โม เซ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี พะจาว เอจี
รเตีฮ อื นึง เนะซองั อื ตอก รเตีฮ แตะ ปุย ไฮญ เตือง โอยจ
อ�ื เดอมึ ลปุ อื ซ ไอม ตอก ไอม พะจาว โรฮ�

ไมจ เปอะ แปน กวนไจ เนอมึ รพาวม
7 ลัก่ ก ลอยจ โอเอฮี เอจี ซดิ� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เกือฮ

ติ แตะ ปุน เตียง ไอฮ รพาวม แตะ ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ ติ
แตะ ไงฮ ซวง ละ ซ ไววอน แตะ� 8ป ระ ไล ฮา โอเอฮี ไฮญ�
ไมจ เปอะ ฮรกั เนอมึ ปุ แตะ� รพาวม ฮรกั เซ ปัง โฮวน พิต
โฌวะ ยุฮ ปุย ละ� ทื โตว อื พิต ละ แตะ� 9 ไมจ เปอะ ญอม
รปัคัม เอียก ปุ แตะ ไม่ แคก เลือ นึง เญือะ แตะ� ปุ ปุปิ
ฆาื� 10 เอะ เอจี โฮลฮ รปั โอเอฮี ป ปละ ป ซาึต พะจาว ละ
แตะ ตัง โน่ง ฮา ปุ แตะ� ไมจ เปอะ โกว ป ปละ ป ซาึต อื
ละ เปอะ เซ ละ ซ ไก ป มัฮ อื ละ ปุย ไฮญ� ตอก กวนไจ เนอึ
ม รพาวม นึง ไปญ แตะ โอเอฮี ระ ไล ยุฮ พะจาว โฮ� 11 ดัฮ
ไก ป ซ อฮั โอเอฮี ละ ปุย� ไมจ อื อฮั ตอก อฮั แตะ ลปุง พะ
จาว� ดัฮ ไก ป ฆวต เรอึม ปุย ไฮญ� ไมจ อื เรอึม นึง เรยีง
แด่น ป โฮลฮ แตะ เน่อมึ นึง พะจาว� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก
เซ ซ แปน โญตซัก ละ พะจาว เบือ พะเยซูครติ� พะจาว เซ
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โปง เนอึม อื โฮลฮ รปั ลปุง ลืลาว ไม่ อมันัต โญตซัก แตะ
โครยญ เจือ โอ เญาะ ไก ลอยจ� อาเมน�

ไลลวง โอต ป โซะ นึง มัฮ แตะ ครซิเตียน
12 โม เปะ ป มัฮ ป ฮรกั เกอะ� เญือม ฮอยจ ป โซะ ป

ไซญ ละ เปอะ ตอก งอ โฮ ละ ซ ลอง อื รพาวม เปอะ� ปุ เง
อตึ ฆาื� ปุ โคะ มัฮ ป ตัง เจือ ลอน� 13ฮา เซ ไมจ เปอะ ญัน
ด่ี ไม่ โฮลฮ แตะ โอต ดิ ป โซะ ไม่ พะครติ� เดอมึ เปอะ ซ
โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ กุมปอ เญือม ซ เปลีฮ อื โญต
ซัก แตะ ละ ปุย� 14 ดัฮ ปุย เพียก แฮม เปอะ นึง มัฮ เปอะ
ปุย ไน พะครติ ซ โฮลฮ เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
อ�ื นึง เอจี อาวต ลปุ พะจาว ไก โญต ไก ซัก เซ นึง เปอะ�
15 ปุย ไน โม เปะ เอ� ปุ เกือฮ ไก ป ลอก ป โซะ ฆาื ยุฮ แตะ
ยุม ไม่ ปุย ญุ่ก� ฆาื แปน แตะ คะมุย ญุ่ก� ฆาื ยุฮ แตะ กัน
ฆอก ไฮญ ญุ่ก� ไม่ ฆาื เลียก ซุกซัก แตะ กัน ยุฮ ปุย ญุ่ก�
ปุ เกือฮ ไก ติ ตื เนอมึ� 16 ดัฮ มัฮ โฮลฮ เปอะ โอต ป โซะ นึง
มัฮ แตะ ครซิเตียน โฮ� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ โซะ กิจ ฆาื�
ฮา เซ ไมจ แนฮ เปอะ ลืลาว พะจาว เบือ โฮลฮ แตะ มอยฮ
ครซิเตียน เซ�

17 ปเล่ีย เฮี เอจี เติง เวลา รเตีฮ พะจาว ปุย� มัฮ ปุย ไน
พะจาว ป ซ โฮลฮ อื รเตีฮ รกา เยอ� ดัฮ รเตีฮ โอเอฮี ละ
เอะ รกา ตอก เซ โฮ� ละ โม ป โอ ญอม เจือ ไลลวง กัน ระ
ไล ยุฮ พะจาว ซ แปน ตอก เมอ ลัก่ ก ลอยจ อ�ื 18 พะทัม
อฮั เฮ�ี
�โม ป ซื ป ไซ เอจี ญัก ละ อื ซ โปน อื ตุต เตอ� โม ป โอ

นัปทื พะจาว ไม่ โม ป ยุฮ มัป่ แจง โอ อื ซ ไก ตอก โปน ตุต
แตะ�� อฮั เซ�
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19 ดัฮ มัฮ ตอก เซ� โม ป โฮลฮ โอต ป โซะ ตัม ปุก อื
รพาวม พะจาว� ไมจ ลัง่ อื ยุฮ กัน ไมจ� ไมจ อื อาึง รพาวม
แตะ นึง พะจาว ป ซัง แตะ เกิต เซ� นึง มัฮ พะจาว เซ ป ยุฮ
ลอป ตัม ป อฮั แตะ อาึง�

5
ไมจ แลน แกะ ยุฮ พะจาว

1 อาึ ฆวต ปัว ซตอก รเง่อมึ โม ป กวต ลลาึง โม เปะ ป
เจือ� นึง มัฮ โรฮ โกะ แตะ ป กวต ติ ปุย� ไม่ เอจี ปุน แปน
แตะ ซกิ พีญัน นึง ไลลวง กัน ยุม พะครติ นึง ไมะซาวแค
วง เซ� มัฮ โรฮ ป ซ โฮลฮ รโตง แตะ นึง โญตซัก ป ซ เปลี
ฮ พะจาว เฆียง เฮ�ี ฆวต ปัว อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี 2 โม
แกะ เกือฮ พะจาว เปอะ แลน เซ ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา
นึง ไมจๆ ปุ ยุฮ นึง คนัป ปุย เปอะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ไม่ เตม
รพาวม แตะ นึง� ตัม รพาวม ฆวต เกือฮ พะจาว เปอะ ยุฮ�
ไมจ เปอะ โตว ยุฮ นึง ฆวต ไอฮ เปอะ จัง ลา แตะ� ไมจ
เปอะ ยุฮ ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ� 3 ปุ แปน ปุย ระ ตวก ซวก
ซฮาว ละ โม ป แลน แก เปอะ เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
แปน ปิม แตะ ละ โม แกะ เซ� 4 ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ� เญื
อม เอจี ฮอยจ พะโองจาว ป มัฮ ป เลียง แกะ ตึก นึง ระ แตะ
เซ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ โญตซัก ป โอ เกียฮ ไฆร แปน ลัง
วนั แตะ� ตอก โฮลฮ ปุย วอม คึ โฮ�

5 ตอก โรฮ เซ� โม เปะ ป โอ มัฮ ป กวต เตอ� ไมจ โรฮ
เปอะ เนอึง ป อฮั โม ป กวต ยุฮ แตะ� โม เปะ เตือง โอยจ
เปอะ ไมจ เปอะ ญิงญอม ละ ปุ แตะ ไม่ เรอึมชวย ตูเตอมึ
เปอะ ปุ แตะ� พะทัม อฮั เฮ�ี �พะจาว ซ ตอซู ไม่ โม ป อวต
ติ แตะ� ซ เกือฮ กุนมุ่น ละ โม ป ญอม เกือฮ ติ แตะ ตุเตี
ยม�� อฮั เซ� 6 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ญิงญ
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อม ตุเตียม อาวต ฆรมึ อมันัต ระ ยุฮ พะจาว ฆาื อ�ื ดัฮ เอจี
เติง เวลา ยุฮ โฮ� ซ วุฮ โม เปะ ระ จอง โม เปะ ฮลาวง ฆาื
อ�ื 7 โอเอฮี ป ตุก เปละ นัน พาวม เปอะ นึง เซ ไมจ เปอะ
ละ อาึง ไม่ พะจาว� นึง เครองึ ลอป พะจาว นึง เปอะ�

8 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไงฮ ซวง� ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮ
รกัซา นึง แตะ� พี ระ ป ฆวต ยุฮ ไลจ ไม่ โม เปะ เซ โฮว ไป
โฮว มา ตอก รเวยี ซิงโต เบรอมึ โฮ� ละ ซ ซาวป อื เกียต กุก
ป ปุน แตะ� 9 ไมจ เปอะ ตอซู ปุ แตะ ไม่ พี ระ เซ� ไม่ เกือฮ
ติ แตะ ตอน ฮมัน นึง รพาวม เจือ แตะ ละ ซ ตอซู เปอะ ปุ
แตะ ไม่ พี ระ เซ� โม เอยีกปุ เปอะ ไน พะจาว เล่ีป ปลัฮเตะ
เฮี กัมลัง ลอก โรฮ ป โซะ ตอก ลอก โม เปะ อื เฮี โรฮ� 10พะ
จาว ป อาวต ไม่ กุนมุ่น โครยญ เจือ� เอจี เลือก โม เปะ ละ
ซ โฮลฮ เปอะ รโตง แตะ นึง โญตซัก โอ เญือะ ไก ลอยจ ยุฮ
อ�ื เบือ รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ� เญือม เอจี
ฟวยจ โฮลฮ เปอะ โอต ป โซะ ติ เตะ เอ� พะจาว ซ เกือฮ โม
เปะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน� ซ เกือฮ โม เปะ แจง แน นึง
รพาวม เจือ แตะ� ซ บุ เรยีง แด่น ละ เปอะ� มัฮ ซ เกือฮ อื
โม เปะ กุมปอ นึง โอเอฮี โครยญ เจือ� 11 ปัว เกือฮ พะจาว
ไก ลอป อมันัต โครยญ เจือ โอ เญาะ ไก ลอยจ� อาเมน�

12 เญือม ไซฮ อาึ รโปะ นังซื ปัป แตวะ เฮี ละ เปอะ� มัฮ
ซีลา ป เรอึม อาึ อ�ื ซีลา เซ ตัม ป ยุ อาึ อ�ื อาึ เมีญ เญอะ
มัฮ เอียกปุ เนอึม รพาวม ติ ปุย� อาึ เอจี ซตอก รเงอ่มึ โม
เปะ ไม่ รโฮงะ แจง แน ละ เปอะ ตอก เฮ�ี เอจี มัฮ ไลลวง
กุนมุ่น ป ไซฮ อาึ เฮี ป มัฮ กุนมุ่น เนอึม ยุฮ พะจาว� ไมจ
เปอะ อาวต ตอน ฮมัน ตัม กุนมุ่น เซ� 13ครติซจัก นึง เมือง
บ่าบี่โลน มัฮ โรฮ ป เลือก พะจาว อาึง ตอก เลือก อื โม เปะ
โรฮ� รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ� มาระโก ป มัฮ ตอก
กวน อาึ รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ โรฮ� 14 ไมจ
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เปอะ เปลีฮ กัน นัปทื เปอะ ปุ แตะ ตอก เอียกปุ ฮรกั แตะ
ไน พะจาว�* ปัว ไมจ เปละ ลโลวง พาวม อาวต ลอป ไม่ โม
เปะ ป มัฮ ปุย ไน พะครติ โครยญ โฆะ เปอะ�

* 5:14 5:14 นึง คอ 14 เซ ตัม ลปุง กรกิ อฮั นัปทื ปุ แตะ นึง ปซา ฮงาึต ไม่
อ�ื
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