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นังซื รโปะ ปาวโล ละ ครติซจัก เวยีง
โครนิ (ปัป ลอา�

เญือม ไซฮ ปาวโล นังซื รโปะ แตะ ละ ครติซจัก เวยีง โค
รนิ โฮน ลอา เฮ�ี มัฮ ลไล ไก ปันฮา ระ ซน่ะ ปาวโล ไม่ โม ป
เจือ นึง เวยีง โครนิ งอ่น� ปาวโล ไซฮ นังซื เฮี เญอืม อาวต
ลัง่ แตะ นึง จังวตั มาซิโด่เนีย� ฟวยจ ไซฮ อื พะทัม ติ โครนิ
พอน แลฮ เคิ โน่ง� เอจี ไก โม ป เพอกึ ป โอ เนอมึ ป ฮอยจ
นึง เวยีง โครนิ งอ่น� โม ป เจือ นา เซ ซาวป เพียก ปาวโล
ฆาื อื งอ่น� อฮั ปาวโล โอ เกง นึง เพอกึ แตะ ไลลวง พะเยซู
เมาะ ป ฮอยจ โคระ เคะ แตะ เซ� ปัง มัฮ ตอก เซ ปาวโล
อู รพาวม แตะ ละ ปุย นึง ฆวต ปุก แม แตะ ปุ แตะ ไม่ อ�ื
เญือม ฮมอง ปาวโล ตอก เนองึ อื ป อฮั แตะ นึง นังซื รโปะ
แตะ โฮน รกา อื เซ� ปาวโล อู โรฮ รพาวม มวน แตะ ละ อื
ฆาื อ�ื
กา โอเอฮี ไฮญ ปาวโล อู ไลลวง รพาวม ฮรกั แตะ ปุย

เวยีง โครนิ� อาทิไบ่ ตอก จัมเปน แตะ อฮั ป ซองั ละ โม
ป โอ อื ปุก ไล แตะ� อู ตอก โฮลฮ แตะ รพาวม ไมจ มวน
แตะ เญือม ฮมอง แตะ เฌาะ โม เซ รพาวม แตะ� ฟวยจ
เซ ปาวโล ปัว โม ป เจือ เซ เรอึม โม ป ตุก ป ญัก นึง จังวตั
ยูเด่ีย ป มัฮ โรฮ ปุย ไน พะเยซู� โบ่ต ลัก่ ก ลอยจ อื (โบ่ต
10-13) ปาวโล เกือฮ ปุย ยุง ที มัฮ เนอึม แตะ ป โฮว ฆรอ
ลปุง ตัง พะเยซู� นึง เอจี ไก ป ฮอยจ เคียต อฮั ติ แตะ มัฮ
ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู งอ่น� โม ป เคิป เซ เอจี ปุน
นัม รพาวม โม โครนิ มัฮ ไม่ แตะ งอ่น� โม เซ อวต ติ แตะ
ไม่ ฟอง อื ปาวโล นึง ไลลวง รซอฮ อื ละ พะจาว� มัฮ เซ ป
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จัมเปน ปาวโล รโฮงะ ซโตฮ ตอก มัฮ เนอมึ แตะ ป โฮว ฆรอ
ลปุง ตัง พะเยซู ฆาื อ�ื

1อาึ มัฮ ปาวโล� มัฮ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซูครติ ตัม
ปุก อื รพาวม พะจาว� ไซฮ ดิ นังซื ไม่ ทิโมที ป มัฮ เอียกปุ
แตะ�
รโปะ ละ ครติซจัก เวยีง โครนิ ไม่ ปุย ไน พะจาว ป อาวต

นึง จังวตั อะคายา เตือง โอยจ อ�ื
2 ปัว กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ป ฮอยจ เน่อมึ

นึง พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ ไม่ เน่อมึ นึง พะโองจาว ป มัฮ
พะเยซูครติ อาวต ไม่ โม เปะ�

ปาวโล ญันด่ี ไม่ พะจาว
3 ไมจ เอะ ญันด่ี ไม่ พะจาว เปือะ พะโองจาว ป มัฮ พะ

เยซูครติ ทื เอะ เซ� พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ เซ มัฮ ป เลียก
พาวม นึง ปุย� มัฮ ป ไก ลอป ตอก เกียฮ เกาะ โลม รพาวม
ปุย โครยญ เจือ� 4 เญือม อาวต เอะ ไม่ เม่ะมัก่ แตะ โค
รยญ เจือ� พะจาว เกาะ โลม แนฮ รพาวม เอะ� เดอมึ เอะ
ซ เกียฮ เกาะ โลม โรฮ รพาวม ปุย ไฮญ ป อาวต ไม่ เม่ะมัก่
แตะ โฮวน เจือ เซ โรฮ� เอะ โฮลฮ เกาะ โลม โม เซ ตอก
เอจี เกาะ โลม พะจาว เอะ รกา� 5 เอะ โฮลฮ โอต ดิ เม่ะมัก่
แตะ ไม่ พะครติ โฮวน เจือ ตอก ออฮ� พะจาว ซ เกาะ โลม
โรฮ เอะ โฮวน เจือ เบือ พะครติ ตอก เซ โรฮ� 6 เญอืม โฮลฮ
เอะ โอต เม่ะมัก่ แตะ ตอก เซ� เอะ ซ เกียฮ เกาะ โลม โรฮ
โม เปะ ฆาื อ�ื ละ ซ เกือฮ โรฮ โม เปะ โปน เม่ะมัก่ แตะ
เซ� ดัฮ พะจาว เอจี เกาะ โลม รพาวม เอะ โฮ� เอจี มัฮ ยุฮ
อื ตอก เซ ละ ซ โฮลฮ เอะ เกาะ โลม รพาวม โม เปะ� ไม่
เกือฮ โม เปะ ไก เรยีง แด่น ละ ซ ปุน โอต เปอะ เม่ะมัก่ แตะ
ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ� ตอก เอจี ปุน โอต เอะ อื โรฮ� 7 เอะ
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ซโอว เนอึม รพาวม นึง ซ เรอึม พะจาว โม เปะ� เอะ ยุง
เงอะ ตอก เฮ�ี โม เปะ โฮลฮ เปอะ โอต ดิ เม่ะมัก่ แตะ ไม่
เอะ เมาะ ออฮ� ซ อาวม ดิ โรฮ เปอะ ตอก เกาะ โลม พะจาว
รพาวม แตะ ไม่ เอะ เมาะ เซ โรฮ�

8 เอยีกปุ� เอะ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง ตอก โฮลฮ เอะ โอต
เม่ะมัก่ โซะ ลอน แตะ เญือม อาวต เตอะ นึง จังวตั เอเซีย
โฮ� เญือม เซ เยอ เอะ ระ เนอึม รพาวม ตุก เกอะ� ตอก
เอนิ รบุยฮ เชยีน เนิ ปอ เอนิ แกต ติ แตะ โอ เญือะ ซ ไอม
ฆาื อ�ื 9 มัฮ ป อฮั เนอึม ปุย ติ� เอะ เอจี แกต เอนิ ติ แตะ
มัฮ ปุย นัม ยุม� โอเอฮี ตอก เซ มัฮ เกิต อื นึง ซ เกือฮ อื
เอะ ยุง โอ เอะ เกียฮ เปิง โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ เกือฮ อื เอะ
เปิง พะจาว ป ปุน เกือฮ ปุย โกฮ ไอม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ
เซ� 10-11 ปัง เอจี ซเปี ยุม เอะ ตอก เซ� พะจาว เอจี เกือฮ
เอะ โปน อ�ื โนก ฮา เซ ซ เกือฮ ลัง่ เอะ โปน อ�ื ดัฮ โม เปะ
เรอึม โรฮ เพือ เอะ นึง รซอม ไววอน แตะ� เอะ เจือ เนอึม
เมอะ ซ เกือฮ ลัง่ พะจาว เอะ โปน ป ซ เกิต ละ แตะ เซ� เญื
อม เซ พะจาว ซ เกือฮ เนอมึ อื ตัม ป ปัว ปุย โฮวน นึง แตะ
รโตง เอะ เซ� พะจาว ซ เกือฮ กุนมุ่น ยุฮ แตะ ละ เอะ เบือ
อ�ื เญือม เซ โฮวน ป ซ ญันด่ี นึง พะจาว เบือ ป โฮลฮ เอะ
เซ�

ปาวโล เฌาะ เวลา ตะ แตะ ฮอยจ เวยีง โครนิ
12 รพาวม ยุง ไอฮ ติ แตะ ป อาวต กไน เยอะ� เอจี เกือฮ

เอะ ยุง แจง แน ยุฮ ลอป แตะ กัน ซื ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ
ซองนา พะจาว นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี มัฮ ระ ลัก่ ฆวต อฮั ฮะ ไม่
เญอืม อาวต แตะ ลลาึง โม เปะ โฮ� เอะ ยุฮ โตว โอเอฮี ตัม
กัมกึต วไิซ ปุย ปลัฮเตะ� เอจี มัฮ ยุฮ ฮุ ตัม อมันัต กุนมุ่น
ยุฮ พะจาว� เอจี มัฮ โอเอฮี ไล เซ ป อวต เอะ เอ� 13-14 เอะ



ลอา โครนิ 1:15 iv ลอา โครนิ 1:22

ไซฮ โตว รโปะ ไลลวง ไฮญ ละ เปอะ โนก ฮา ป เกียฮ ลาว
โม เปะ ไม่ คาวไจ เปอะ ตอก มัฮ อ�ื ปเล่ีย เฮี เอจี คาวไจ
โรฮ เปอะ งอ่น ไลลวง เซ� อาึ มัฮ ฆวต เกือฮ โม เปะ คาวไจ
ซโตฮ โครยญ เจือ� ดัฮ เปอะ เอจี คาวไจ ตอก เซ� ซเงะ ซ
ฮอยจ พะเยซู จาว โม เปะ ซ ปุน เปอะ นา ตา แตะ เบือ เอะ�
เอะ ซ ปุน โรฮ นา ตา แตะ เบือ โม เปะ โรฮ�

15อาึ แจง นึง โตะ รพาวม แตะ ไลลวง เซ� เมือ โรง อื อาึ
ตะ โฮว เคะ โม เปะ กา โฮว แตะ เคะ ปุย ไฮญ� นึง ซ เกือฮ
ฮะ โม เปะ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ ติ ลอา โฮน� 16 เญื
อม โฮว เยอะ นึง จังวตั มาซิโด่เนีย เซ� ตะ วฮิ เคะ เปอะ
ลวง โฮว แตะ ติ โฮน� ลวง เอญี เญอะ ตะ โรฮ ลัง่ วฮิ เคะ
เปอะ ติ โฮน แม� ละ ซ โฮลฮ โม เปะ เรอมึ อาึ นึง คระ โฮว
เยอะ จังวตั ยูเด่ีย� 17 เคียง โอ โฮลฮ โฮว ตอก ตะ แตะ โฮว
เซ� อมั แกต เปอะ อาึ มัฮ ปุย ไปๆ มาๆ รพาวม ฆาื� อาึ อมั
มัฮ ฮะ ตอก ปุย ปลัฮเตะ ป อฮั ติ แตะ ซ โฮว� โอ โฮว เนอมึ
โฮ� มัฮ โตว ตอก เซ�

18พะจาว มัฮ ป เนอมึ รพาวม ตอก ออฮ ลปุง ซันญา ยุฮ
อาึ ละ โม เปะ เนอมึ โรฮ ตอก เซ� มัฮ โตว ลปุง ไปๆ มาๆ�
19 อาึ ไม่ ซีลา ไม่ ทิโมที เอจี ครอฮ ไลลวง พะเยซูครติ กวน
พะจาว ลลาึง โม เปะ� พะเยซู เซ มัฮ โตว ป ไปๆ มาๆ� โอ
เอฮี นึง โกะ อื ตึน มัฮ ลอป ป เนอึม ป แนม� 20 เอจี มัฮ
เบือ พะเยซู เซ ป แปน ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ป เนอึม ฆาื
อื โครยญ มวยญ� มัฮ เซ ป อฮั เอะ �อาเมน� ฆาื อ�ื นึง
ซ รโพ แตะ ลปุง ซันญา เซ เบือ พะเยซูครติ� ละ ซ แปน อื
โญตซัก ละ พะจาว� 21 เอจี มัฮ พะจาว ป เกือฮ เอะ ไม่ โม
เปะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน ไน พะครติ เตอ� มัฮ โรฮ พะ
จาว ป ดุฮ เอะ แปน ปุย ตัง โน่ง ฮา ปุย ไฮญ� 22 เอจี ไม
อาึง เอะ ไม่ เกือฮ อื ลปุ แตะ อาวต โตะ รพาวม เอะ� แปน
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ตอก แมจัม เกือฮ เอะ ยุง แจง แน ซ โฮลฮ แตะ โอเอฮี ป
ซันญา อื อาึง�

23 มัฮ พะจาว ป ปุน แปน ซกิ พญีัน นึง ป ซ อฮั ฮะ เฮี นึง
เอจี ยุง อื รพาวม อาึ� เอจี มัฮ ฆาื โอ เยอะ ฆวต เกือฮ โม
เปะ อาวม โซะกิจ แตะ� ป โอ อาึ แปน ฮอยจ เคะ โม เปะ นึง
เวยีง โครนิ ฆาื อ�ื 24 เอะ มัฮ โตว ซาวป คนัป โม เปะ นึง ป
เจือ เปอะ� มัฮ เรอึม ดิ ยุฮ กัน ไม่ เปอะ ละ ซ เกือฮ ฮะ โม
เปะ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ� นึง เอจี อาวต ตอน ฮมัน
เปอะ ตัม รพาวม เจือ แตะ�

2
1 มัฮ เซ ป โปวต รพาวม แตะ ตอก เฮี ฆาื อ�ื อาึ ฆวต

ฮอยจ โตว เคะ เปอะ ละ ซ เกือฮ แม แตะ โม เปะ โฮลฮ
รพาวม ตุก แตะ� 2 ดัฮ อาึ เกือฮ โม เปะ อาวต ไม่ รพาวม
ตุก แตะ ตอก เซ โฮ� มัฮ ปุย ป ซ ปุน เกือฮ แม อาึ ไมจ
มวน รพาวม เมอ� ไก โตว ปุย ไฮญ ละ� โนก ฮา โม เปะ ป
เอจี โฮลฮ รพาวม ตุก แตะ ฆาื อาึ เฮ�ี 3 มัฮ เซ ป ไซฮ อาึ
รโปะ นังซื เซ ละ โม เปะ ฆาื อ�ื อาึ ฆวต ฮอยจ โตว เคะ โม
เปะ ละ ซ โฮลฮ โกะ แตะ รพาวม ตุก ฆาื โม เปะ� นึง มัฮ
โม เปะ ป ลัง เกือฮ อาึ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ� อาึ อื
เอจี แจง เนิ� เญือม มวน รพาวม อาึ อื โม เปะ มวน โรฮ
รพาวม เปอะ เบือ อ�ื 4 อาึ เอจี ไซฮ ละ เปอะ ไม่ ตุก เนอึม
รพาวม แตะ นึง เปอะ ปอ โอก รบวต แตะ เอนิ� ไฌม เนอึ
ม ไฌม แนม โม เปะ� มัฮ โตว ไซฮ แฮะ นึง ซ เกือฮ แตะ
โม เปะ ตุก รพาวม� มัฮ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง เมาะ ฮรกั
อาึ เปอะ�

ปุย ไมจ โตว อื ทื ลอป ป พิต ไพรม ยุฮ ปุย
5 ดัฮ ไก ป ยุฮ ป พิต เตอ� มัฮ โตว ยุฮ อื ละ อาึ โน่ง� มัฮ

โรฮ ยุฮ อื ละ โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ� มัฮ เรยีง โซะ อื ละ
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เปอะ งอ่น� เญอืม อฮั ฮะ ตอก เซ� มัฮ โอ ฆวต เกือฮ แปน
ป โซะ ลอน ละ ปุย เซ� 6ป มัฮ ตุต เมาะ เอจี ญวต ปุย โฮวน
อื ละ อื เซ เอจี เคราะ เอจี ปอ ละ อื เมาะ เซ� 7 ปเล่ีย เฮี
เญือะ ไมจ เปอะ โตว ทื พิต อ�ื ฮา เซ ไมจ เปอะ เกาะ โลม
รพาวม อื เดอมึ โอ ซ ตุก ลอน รพาวม ปอ ไลจ เอนิ รพาวม
แตะ� 8 มัฮ เซ ป ปัว อาึ โม เปะ เปลีฮ รพาวม ฮรกั แตะ ละ
อื ฆาื อ�ื เดอมึ ซ ยุง ที อื ฮรกั โม เปะ แตะ� 9 มัฮ เซ ป ไซฮ
อาึ รโปะ นังซื เซ ละ เปอะ ฆาื อ�ื อาึ มัฮ ฆวต ลอง แลน
รพาวม โม เปะ� นึง ฆวต ยุง เงอะ เมาะ ปุน เนอึง โม เปะ
ป อฮั อาึ� 10 ดัฮ โม เปะ ปุน ยวก พิต ยุฮ ปุย ออฮ� อาึ ซ
ยวก โรฮ พิต ยุฮ ปุย เซ� ดัฮ ไก ป ไมจ อาึ ยวก พิต ยุฮ อ�ื
อาึ ซ ยวก เนอึม ละ อื เบือ งอ่ต แตะ โม เปะ ซองนา พะค
รติ� 11 เอะ ไมจ เนอมึ ยวก พิต ยุฮ ปุ แตะ เดอมึ ซาตัน โอ
ซ เกียฮ เป เอะ� เอะ เอจี ยุง ซโตฮ โฮะ ตอก ซาวป อื รชุยจ
ปุย ไลจ เจอ�

รพาวม ตุก ยุฮ ปาวโล
12 เญือม ฮอยจ อาึ นึง ยว่ง โตรอตั ละ ซ ครอฮ แตะ ไล

ลวง พะครติ เตอ� พะโองจาว เอจี โปฮ คระ เนิ ละ ซ ยุฮ อาึ
กัน นา เซ� 13 อาึ ปังเมอ โอ มวน รพาวม นึง โอ แตะ รโตฮ
ยุ ติโต ป มัฮ เอยีกปุ อุ เซ� อาึ โฮว ฆาื ฮา ปุย นา เซ� ลอต
ฮอยจ นึง จังวตั มาซิโด่เนีย�

โม เอะ เป ป โอ ไมจ เบือ พะครติ
14 ปัง มัฮ ตอก เซ� เอะ ญันด่ี ไม่ พะจาว� นึง มัฮ อื ป

นัม ลอป เอะ เกือฮ เอะ เป โอเอฮี ป โอ ไมจ โครยญ เจือ
เบือ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ� พะจาว โกว เอะ ละ ซ
เกือฮ อื ปุย เตือง โอยจ อื ยุง ป มัฮ พะครติ� แพป โรฮ เอะ
ไม่ ป ซออย ฮงาื ฟา โครยญ โดฮ� 15 เอะ มัฮ ตอก ป ซออย
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ฮงาื ป ตอง พะครติ ทไว ละ พะจาว โฮ� ซออย ฮงาื อื เซ
ฟา ฮอยจ ละ โม ป เอจี ซ โปน มัป่ ยุฮ แตะ ไม่ โม ป เอจี ซ
ไลจ ซ โลม� 16 ละ โม ป เอจี ซ ไลจ ซ โลม เมอ� เอจี มัฮ ป
ซออย ละ อื ฮอยจ ละ ยุม อ�ื ละ โม ป เอจี ซ โปน มัป่ เปอ�
ปังเมอ เอจี มัฮ ป ซออย ฮงาื ละ อื ฮอยจ ละ โฮลฮ อื จีวติ
แตะ� กัน ระ ไล ตอก เซ แจง โอ อื ไก ป ซ เกียฮ ยุฮ นึง โกะ
แตะ ไอฮ แฮ� 17 เอจี ไก งอ่น ป เกือฮ ไลลวง พะจาว แปน
ตอก นัมกา โชะ แตะ โซม� เอะ ปังเมอ โอ ตอก โม เซ� เอะ
มัฮ กวนไจ ยุฮ พะครติ� อฮั ตัม รพาวม เนอมึ แตะ ซองนา
พะจาว นึง มัฮ พะจาว ป ดวน เอะ โฮว ตอก เซ�

3
ป ยุฮ กัน ตัม ลปุง ซันญา โคระ

1 เญือม อฮั ฮะ ตอก เซ อมั แกต เปอะ มัฮ อวต เอะ ติ
แตะ ละ เปอะ� มัฮ โตว อ�ื เอะ จัมเปน โตว โรวก นังซื ลัป
ลอง ละ โม เปะ� ตอก กอ โรวก ปุย ไฮญ อื ละ เปอะ� ไม่
โรวก อื เน่อมึ นึง โม เปะ ละ ปุย ไฮญ โฮ� 2 เอจี มัฮ เอนิ โม
เปะ ไอฮ ป ตอก นังซื ลัปลอง ยุฮ เอะ เอ� พะจาว เอจี ไซฮ
อื โตะ รพาวม โม เอะ ละ ซ เกือฮ อื ปุย ลาว ไม่ ยุง แตะ ไล
อ�ื 3 เอจี ที ละ ปุย มัฮ โม เปะ นังซื ไซฮ พะครติ ไม่ รโปะ อื
นึง เอะ เอ� มัฮ โตว ไซฮ อื นึง แพน ซโมะ ไม่ นัมมึก� มัฮ
ไซฮ อื โตะ รพาวม ปุย เบือ ลปุ พะจาว ป ไอม ลอป�

4 เอะ อฮั โอเอฮี เฮี นึง ไซญ รพาวม แตะ นึง พะจาว เบือ
พะครติ� 5 เอะ มัฮ โตว อฮั ติ แตะ เกียฮ ยุฮ กัน เฮี เบือ
กัมกึต วไิซ โกะ แตะ ไอฮ� ป เกียฮ ยุฮ เอะ กัน เฮี นึง อื มัฮ
เบือ อมันัต ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว� 6 มัฮ พะจาว ป เกือฮ
เอะ เกียฮ ยุฮ กัน ตัม ลปุง ซันญา โคระ ยุฮ แตะ� ลปุง เซ
มัฮ โตว โกตไม ไซฮ ปุย อาึง� มัฮ ไก อื เบือ ลปุ พะจาว�
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โกตไม ไซฮ ปุย อาึง เซ มัฮ ป เกือฮ ปุย ยุม� ลปุ พะจาว ปัง
เมอ มัฮ ป เกือฮ ปุย โฮลฮ จีวติ แตะ�

7 ไพรม อื พะจาว ไซฮ โกตไม นึง ด่อยฮ แตะ นึง แพน
ซโมะ� เญือม เกือฮ อื ละ ปุย พะจาว เปลีฮ รงั ซเปีย ยุฮ
แตะ ไม่ อ�ื รงั ซเปีย เซ ปัง เอจี ไฮลม ปุ ปุ� รฌิญ ลัง่ นึง
นา ไอ โมเซ ปอ เอนิ โอ ปุย ปุน แก นา อ�ื โกตไม เซ ปัง มัฮ
ป ซ เกือฮ ปุย ลอก ตุต แตะ ฮอยจ ละ ยุม แตะ� ฮอยจ ลัง่
ไม่ รงั ซเปีย ตอก เซ� 8 รงั ซเปีย ป ไก ไม่ กัน ยุฮ ลปุ พะจาว
โม่ ไมจ ฮา เซ แม ซเปีย อ�ื 9 ดัฮ กัน ป เกือฮ ปุย ลอก ตุต
แตะ ฮอยจ ไม่ รงั ซเปีย ตอก เซ โฮ� กัน ป เกือฮ ปุย โปน
ตุต แตะ โม่ ไมจ โรฮ ฮา เซ แม รงั ซเปีย อ�ื 10 มัฮ โรฮ ตอก
เฮ�ี รงั ซเปีย ป ไก ไพรม อื เซ เญือะ รงั โตว เฟือฮ� รงั ซ
เปีย ป ตึก นึง ไมจ แตะ ป ไก ปเล่ีย เฮ�ี เรยีง รงั ซเปีย ฮา ป
ไก ไพรม เซ� ปอ ไฆร อื ยุฮ เอนิ� 11 โกตไม ป ไก จุบัน่ เซ�
ดัฮ ฮอยจ ไม่ รงั ซเปีย ตอก เซ โฮ� ลปุง ซันญา ป ไก ลอป
เซ แจง เรยีง รงั ซเปีย อื ฮา เซ แม�

12 เคียง ซโอว รพาวม เอะ ไม่ ไล เซ เยอ� เอะ โฮลฮ เนอึ
ม รพาวม กา แตะ เบือ อ�ื 13 เอะ ตอก โตว ไอ โมเซ� นึง
เลอึป ไอ โมเซ นา แตะ นึง พา� ละ โอ อื ซ เกือฮ โม อซิรา
เอน ยุ ไฮลม รงั ซเปีย นึง นา แตะ เซ ปุ ปุ ฮอยจ ละ ไฆร
อ�ื 14 รพาวม รโม่ยฮ โม อซิราเอน เซ เฟียก ตัน เยอื ลัง่�
โม เซ เญือม ลาว อื นังซื ลปุง ซันญา ไพรม เซ� ตอก ลัง่ ป
ไก โอเอฮี เลอึป รพาวม อื ฮอยจ ปเล่ีย� ตอก พา เลอึป นา
ไอ โมเซ โฮ� มัฮ เบือ พะครติ โน่ง ป เกียฮ โปฮ พะจาว โอ
เอฮี เซ ละ อ�ื 15 ปัง มัฮ ปเล่ีย เฮี เญือม ลาว โม อซิราเอน
โกตไม ยุฮ ไอ โมเซ� รพาวม อื ตอก ลัง่ โอเอฮี ป เลอปึ ฮา อื
โฮ� 16 ปัง มัฮ ตอก เซ� เญือม ฮอยจ ปุย เคะ พะโองจาว�
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เญือะ ไก โตว พา เลอึป นา อ�ื 17 พะโองจาว อฮั อื เซ มัฮ
อฮั อื ไม่ ลปุ พะจาว� อาวต ลปุ พะโองจาว นา ออฮ� ปุย นา
เซ เอจี โปน แปน แตะ ครา เซีญ โอเอฮี� 18 โม เอะ เตือง
โอยจ เจอ เอจี รฌิญ ตื รงั ซเปีย ยุฮ พะโองจาว นึง เงอะ�
นึง โอ เอะ เญือะ ไก พา เลอึป นา� ลปุ พะจาว เซ เอจี มัฮ
ติ ไม่ พะโองจาว� รงั ซเปีย ป โอก เน่อมึ นึง อื มัฮ ป เปียน
เอะ เกือฮ โฮลฮ รงั ซเปีย แตะ ปุ ปุ� ฮอยจ ละ ซ ตอก โรฮ
เอะ โกะ อ�ื

4
เนะซองั เอะ มัฮ ตอก โดง เตะ

1 พะจาว เอจี เลียก พาวม เนอึม นึง เอะ� ปอ ปุน เกือฮ
อื เอะ โฮลฮ ยุฮ กัน ระ ไล เฮี เบือ อ�ื มัฮ เซ ป โอ เอะ ชุม
รพาวม นึง ฆาื อ�ื 2 เอะ เอจี โปวฮ ฮุ ไลลวง เฮยีง บ่วก แตะ
ละ ปุย ป ลัง โซะกิจ ปุย นึง เซ� เอะ ซาวป โตว รชุยจ ปุย
นึง ป โอ เนอมึ� โบว โตว ลปุง พะจาว เกือฮ แปน ป โอ เนอึ
ม� เอะ ครอฮ เฮาะ ลปุง เนอึม ละ ปุย ซโตฮ� รพาวม ปุย
ยุง ป พิต ไม่ ป ปุก ตอก ออฮ� เอะ เกือฮ ติ แตะ ปุก รพาวม
ปุย ตอก เซ เตือง โอยจ อื ซองนา พะจาว� 3 ไลลวง กัน ระ
ไล ยุฮ พะจาว ป ครอฮ เอะ เซ� ดัฮ ไก งอ่น ป ตอก โอเอฮี
ป เลอึป ฮา อ�ื ปุย โม เซ เอจี มัฮ ปุย ซ ไลจ ซ โลม� ปุย
ไฮญ เลอปึ โตว อื ฮา อ�ื 4 โม เซ เจือ โตว อื นึง เกือฮ พี กุม
ปลัฮเตะ เฮี รพาวม อื อาวต ก เฟียก อ�ื พี เซ เดีย ป ซเปีย
ป ซ ซอต ละ อื เซ ฮา อ�ื เอจี มัฮ ซเปีย เซ ป ฮอยจ เน่อมึ
นึง ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป มัฮ ไลลวง โญตซัก ยุฮ
พะครติ เซ� พะครติ เซ เอจี มัฮ เอนิ ตอก พะจาว โครยญ
จัต โครยญ เจือ� 5 เอะ ครอฮ โตว ไลลวง โกะ แตะ ละ ปุย�
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เอะ ครอฮ ไลลวง มัฮ พะเยซูครติ พะโองจาว ละ ปุย� ไม่ ร
โฮงะ มัฮ แตะ กวนไจ ยุฮ โม เปะ นึง ซ โฮลฮ พะเยซู โญต
ซัก แตะ เบือ อ�ื 6 เอจี มัฮ พะจาว ไอฮ ป อฮั เฮ�ี �เกือฮ ซ
เปีย ไก ลลาึง ก เฟียก อ�ื� อฮั เซ� พะจาว เซ เอจี มัฮ พะ
จาว ติ ไม่ ป เกือฮ ซเปีย ยุฮ แตะ รงั โตะ กไน รพาวม เอะ�
มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง ซ เกือฮ อื เอะ ยุง ไลลวง รงั ซเปีย ยุฮ
แตะ ป รฌิญ เน่อมึ นึง นา พะครติ เซ�

7 ปัง มัฮ ตอก เซ เอะ เอจี ไก ป ไมจ ป ญุ่ก ยุฮ พะจาว กไน
โกะ เนอมึ เมอะ ป ตอก โดง เตะ โฮ� นึง ซ ที อื ละ ปุย โอ อมั
นัต ระ เซ ฮอยจ เน่อมึ นึง เอะ ไอฮ� เอจี แจง มัฮ อื อมันัต
พะจาว� 8 เอะ เอจี ไตป โฮลฮ โอต เม่ะมัก่ แตะ� ปังเมอ โอ
โฮฮ ฮา ปุน โอต เตอะ� ติ ติ เลีฮ อื อาวต ไม่ กลาึง รพาวม
แตะ� ปังเมอ โอ โรฮ ปอ ไลจ รพาวม เมอะ� 9 โฮวน ป โคม
เฮง เอะ เอ� ปังเมอ โอ ไก เญือม อาวต โน่ง โนก ปุโฮมว
แตะ� เอะ เอจี ปุฮ ปุย เยอะ ปอ ฆลาื เยอะ� ปังเมอ โอ โรฮ
ปอ ยุม เมอะ� 10 ไลลวง ยุม พะเยซู เอจี แปน ลอป ตอก
รบุยฮ ลกลอม นึง เนะซองั เอะ เฮ�ี เอะ เอจี ญอม โอต ป
โซะ ละ ซ เกือฮ แตะ ไลลวง จีวติ พะเยซู เปลีฮ โรฮ ติ แตะ
นึง เนะซองั เอะ เฮ�ี 11 ติ เจน ไอม เมอะ เฮ�ี เอะ ซเปี ลอป
ยุม เมอะ ละ ซ แปน อื โญตซัก ละ พะเยซู� เดอมึ ปุย ซ
โฮลฮ ยุ จีวติ อื นึง เนะซองั เงอะ เฮ�ี 12 ดัฮ มัฮ ตอก เซ�
ป รซอฮ นึง โม เอะ เซ มัฮ กัน ยุม� ละ ซ เกือฮ ฮะ จีวติ พะ
เยซู รซอฮ กไน โม เปะ เบือ อ�ื

13พะทัม อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี เจือ พะจาว� มัฮ เซ ป เกียฮ
อฮั โอเอฮี เบือ อ�ื� อฮั เซ� เอะ เจือ โรฮ ตอก เซ� มัฮ โรฮ
เซ ป เกียฮ อฮั โอเอฮี เบือ อ�ื 14 เอะ ยุง เงอะ พะจาว เอจี
เกือฮ พะเยซู จาว โกฮ ไอม แม เน่อมึ ลัก่ ยุม แตะ� ไม่ ซ
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เกือฮ โรฮ อื เอะ โกฮ ไอม ดิ ไม่ พะเยซู เซ� ฟวยจ เซ ซ นัม
ดิ โรฮ เอะ ไม่ โม เปะ ฮอยจ ก อาวต โกะ แตะ� 15 โอเอฮี
ตอก เซ มัฮ ไก อื ละ ซ ไก ป มัฮ อื ละ โม เปะ� ดัฮ กุนมุ่น
ยุฮ พะจาว ฮอยจ แนฮ ละ ปุย โฮวน ฮา ไพรม แตะ ปุ ปุ� ซ
โฮวน โรฮ ป ไววอน ญันด่ี นึง อื ไม่ ซ แปน อื โญตซัก ละ พะ
จาว เบือ อ�ื

โอเอฮี ป ไก จุบัน่ ไม่ ป ไก ลอป
16 มัฮ เซ ป โอ เอะ ชุม รพาวม นึง ฆาื อ�ื ปัง ไลจ เนะ

ซองั เอะ ปุ ปุ� รพาวม รโม่ยฮ เฮะ เปียน โคระ แนฮ โรฮ ปุ
ปุ โครยญ ซเงะ่� 17 เม่ะมัก่ โฮลฮ เอะ โอต เญีย่ะๆ ญุ่ๆ จุบัน่
เฮ�ี ซ เกือฮ เอะ โฮลฮ โญตซัก ระ เนอึม ป โอ เญาะ เกีย
ฮ ลอยจ เบือ อ�ื โฮฮ ฮา เกียฮ แพป เปอะ ไม่ เม่ะมัก่ โอต
เตอะ ปเล่ีย เฮ�ี 18 เอะ มัฮ โตว งอ่ต ไลลวง โอเอฮี ป เกียฮ
ยุ ปุย นึง ไง่ แตะ� มัฮ งอ่ต ไลลวง โอเอฮี ป โอ ปุย เกียฮ ยุ
นึง ไง่ แตะ� โอเอฮี ป เกียฮ ยุ ปุย นึง ไง่ แตะ มัฮ ป ไก จุ
บัน่ โน่ง� โอเอฮี ป โอ ปุย เกียฮ ยุ นึง ไง่ แตะ เซ มัฮ ป ไก
ลอป�

5
ไลลวง ตอก ซ เปียน เอะ ติ แตะ

1 เนะซองั เอะ นึง ปลัฮเตะ เฮี มัฮ ตอก พากัง โฮ� เอะ
ยุง เงอะ ดัฮ พากัง อาวต เตอะ เฮี เอจี ไลจ โฮ� เอะ เอจี ไก
เญือะ นึง เมือง มะลอง� มัฮ โตว เญือะ ป ยุฮ ปุย นึง เตะ
แตะ� เอจี มัฮ พะจาว ป ยุฮ อาึง ละ เอะ เอ� เญือะ เซ มัฮ
ป ซ ไก ลอป� 2 ปเล่ีย เฮี เอะ แงงฮั โตะ รพาวม แตะ นึง
รไม่จ แตะ อาวต นึง เญือะ โคระ แตะ� ตอก จาวป ปุย เค
รองึ โคระ แตะ โฮ� 3 ดัฮ เอจี โฮลฮ จาวป ตอก เซ โฮ� เอะ
ซ โฮลฮ โตว อาวต ปลาว โนก โกะ เนอึม แตะ� 4 เญือม
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อาวต ลัง่ เงอะ นึง พากัง ปลัฮเตะ เฮี แตะ� เอะ แงงฮั นึง
ตุก รพาวม แตะ� มัฮ โตว ฆวต โปวฮ เนะซองั ปลัฮเตะ เฮี
แตะ� มัฮ ฆวต เกือฮ พะจาว จาวป เนะซองั เมือง มะลอง
ละ แตะ� นึง ซ เกือฮ โอเอฮี เกียฮ ยุม เฮี เปียน ติ แตะ แปน
ป ซ ไอม ลอป� 5 ป เอจี เพรยีง อาึง เอะ ละ ซ เกือฮ อื เอะ
เปียน ติ แตะ ตอก เซ� เอจี มัฮ พะจาว� เอจี เกือฮ ลปุ แตะ
ละ เอะ แปน แมจัม เกือฮ เอะ ยุง แจง แน ซ โฮลฮ แตะ โอ
เอฮี ตอก เซ�

6 มัฮ เซ ป โฮลฮ เอะ อาวต ลอป ไม่ รพาวม เรยีง แตะ
เบือ อ�ื เอะ ยุง เงอะ ติ เจน อาวต ลัง่ เอะ นึง เญือะ เนะ
ซองั เฮี แตะ� เอะ ซไง ลัง่ ฮา เญือะ ยุฮ พะโองจาว� 7 เอจี
มัฮ รพาวม เจือ เยอะ ป นัม จีวติ เอะ เอ� มัฮ โตว โอเอฮี ป
เกียฮ ยุ ปุย นึง ไง่ แตะ� 8 เอะ เอจี อาวต ไม่ เรยีง รพาวม
แตะ� ฮา ซ อาวต ลัง่ เงอะ เอะ ฆวต โอก ฮา เญือะ เนะซองั
เฮี แตะ� ไม่ ฆวต อาวต เตอะ นึง เญือะ ไม่ พะโองจาว�
9 ปัง มัฮ ตอก เซ� ป ระ ไล นึง อื มัฮ ตอก เฮ�ี ปัง อาวต
เตอะ เญือะ ลัก่เอฮี ญุ่ก� ปัง อาวต เตอะ ลัก่เติต ญุ่ก� เอะ
ฆวต ยุฮ ลอป ป ปุก รพาวม พะจาว� 10 เอะ เตือง โอยจ
เจอะ ซ จัมเปน อาวต ตื ซองนา พะครติ ละ ซ โฮลฮ อื รเตีฮ
กัน ยุฮ เอะ� เญือม เซ โม เอะ ซ โฮลฮ ป โปง แตะ โฮลฮ
ตัม กัน ยุฮ แตะ นึง เนะซองั เฮี แตะ� ตัม เมาะ ไมจ เมาะ
ฆอก อ�ื มัฮ เซ ป ไมจ เอะ ยุฮ ป ปุก รพาวม พะจาว ฆาื อ�ื

กัน ระ ไล ป เกือฮ ปุย ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ พะจาว
11 เอะ ยุง เงอะ ตอก ซ ไมจ แตะ ฮลัต นึง พะโองจาว เซ�

มัฮ เซ ป ฆวต นัม รพาวม ปุย ฆาื อ�ื พะจาว ยุง ไลลวง
เอะ โครยญ เจือ� อาึ ฆวต เกือฮ โรฮ โม เปะ ยุง ไลลวง เอะ
ฮอยจ โตะ รพาวม โด่ะ เปอะ ตอก เซ โรฮ� 12 เอะ มัฮ โตว
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ฆวต อู ลอป ไลลวง ยุฮ โกะ แตะ ละ โม เปะ� ฮา เซ เอะ
มัฮ ฆวต เกือฮ โม เปะ ไก ตอก ไซญ รพาวม นึง เอะ� เดอมึ
เปอะ ซ ไก ควน เกียฮ กอก รโฮงะ ไลลวง ยุฮ เอะ ละ โม ป
ซาวป อวต ลื ไลลวง ก พริ ปุย� ฮา ซ อวต แตะ ไลลวง กไน
ปุย� 13 เญอืม ยุฮ อฮั เอะ โอเอฮี ตอก ปุย เงา่ะ โฮ� เอะ เอจี
มัฮ ยุฮ อฮั ละ ซ ไก ป มัฮ อื ละ พะจาว� เญือม ยุฮ อฮั เอะ
อื ตอก ปุย ซเมอ โฮ� เอจี มัฮ โรฮ ยุฮ อฮั ละ ซ ไก ป มัฮ อื
ละ โม เปะ� 14 เอจี มัฮ รพาวม ฮรกั ยุฮ พะครติ ป ตัตเตียง
รพาวม เอะ ตอก เซ� เอะ เอจี ยุง แจง แน เยอะ ตอก เฮ�ี
เอจี ไก ติ ปุย ป ยุม ตัง ปุย เตือง โอยจ อ�ื เคียง มัฮ อื ตอก
เซ� ปุย เตือง โอยจ อื เอจี ยุม ดิ โรฮ ไม่ อ�ื 15 เอจี ยุม ตัง
ปุย เตือง โอยจ อื นึง ซ เกือฮ อื ปุย โอ เญือะ ไอม ละ โกะ
แตะ ไอฮ� มัฮ เกือฮ อื ไอม ละ ป ยุม ตัง แตะ ไม่ ไอม โรฮ
อื ละ ป โกฮ ไอม แม ตัง แตะ เซ โรฮ�

16 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� เฆิม เฮี โฮว ไป นา เยอ เอะ เญือะ
งอ่ต โตว ไลลวง ปุย ตอก งอ่ต ปุย ปลัฮเตะ เฮี อ�ื ปัง ไก ติ
โฮน เญอืม งอ่ต เตอะ ไลลวง พะครติ ตอก งอ่ต ปุย ปลัฮเตะ
เฮี อ�ื ปเล่ีย เฮี เญือะ งอ่ต โตว ไลลวง อื ตอก เซ� 17 ปุย
เมาะ ป รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ เตอ� เอจี แปน ปุย
โคระ ยุฮ พะจาว� ไลลวง จีวติ ไพรม อื เอจี ไฆร� เอจี เปีย
น โคระ เตือง โอยจ อ�ื 18 เอจี มัฮ พะจาว ป ยุฮ โอเอฮี เฮี
เตือง โอยจ อ�ื เอจี เกือฮ เอะ ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ โกะ แตะ
เบือ พะครติ เซ� เอจี มอป โรฮ กัน เฮี ละ เอะ ละ ซ เกือฮ
อื เอะ ซาวป เกือฮ ปุย ไฮญ ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ โกะ อื โรฮ�
19ลปุง รโฮงะ เอะ เอจี มัฮ เฮ�ี พะจาว มัฮ ฆวต เกือฮ อื ปุย
ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ โกะ แตะ เบือ พะครติ� เญือะ ทื โตว พิต
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โฌวะ ยุฮ อื แปน ตุต ละ อ�ื ไลลวง กัน เกือฮ อื ปุย ปุก ปอ
ปุ แตะ ไม่ โกะ แตะ เซ เอจี มอป โรฮ อื ละ เอะ� 20 เคียง
มัฮ อื ตอก เซ เอะ เอจี โฮลฮ แปน ป ซึป กัม นัม ปัก พะครติ
ละ โม เปะ� พะจาว เอจี เกือฮ เอะ อฮั เนอึม อฮั แนม โอ
เอฮี ฆรอ แตะ ละ โม เปะ� มัฮ เซ ป ปัว เอะ โม เปะ งอ่ต ป
อฮั เอะ ตัง พะครติ เซ ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ ญอม เกือฮ ติ แตะ
ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่ พะจาว� 21 พะครติ มัฮ ป โอ ไก มัป่ ยุฮ
เฟือฮ� พะจาว ปังเมอ เอจี เกือฮ อื รโจะ ดิ ไม่ มัป่ ยุฮ เอะ�
เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ รโตง แตะ นึง กัน ซืไซ ยุฮ พะจาว เบือ
รโจะ ดิ แตะ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ เซ�

6
1 เคียง เอจี มัฮ เอะ ป ยุฮ ดิ กัน ไม่ พะจาว� เอะ ปัว อฮั

เนอมึ อฮั แนม ละ โม เปะ ตอก เฮ�ี เอจี โฮลฮ เปอะ กุนมุ่น
ยุฮ พะจาว� ปุ เกือฮ แปน ป โอ ไก ป มัฮ ละ เปอะ� 2 พะ
จาว เอจี อฮั เฮ�ี �เวลา เญือม ปุก อื รพาวม เมอะ อาึ เอจี
ฮมอง เงอะ ป อฮั โม เปะ เอ� ซเงะ โปน ปุย มัป่ เซ อาึ เอจี
เรอึม โม เปะ�� อฮั เซ พะจาว� งอ่ต แลน� มัฮ ปเล่ีย เฮี
เญือม ปุก อื รพาวม พะจาว� มัฮ ซเงะ เนาะ เฮี ซเงะ โปน
ปุย มัป่ เปอ�

โอเอฮี ป เกือฮ ปุย ยุง มัฮ ปาวโล กวนไจ ยุฮ พะจาว
3 เอะ ฆวต เกือฮ โตว ปุย ไก ตอก เกียฮ เติ กัน ระ ไล ยุฮ

เอะ เฮ�ี เอะ งอ่ต แนฮ ตอก โอ แตะ ซ เกือฮ โอเอฮี เซ แปน
ป เติก ป นัน ละ ปุย ฆาื อ�ื 4 เอะ ฆวต เปลีฮ เนอมึ มัฮ แตะ
กวนไจ ยุฮ พะจาว นึง ป ยุฮ ป อฮั แตะ โครยญ เจือ� เอะ
โอต เม่ะมัก่ แตะ ไม่ ไปลญ เออปึ แตะ ไม่ ยุฮ แตะ ป ญัก
ป นอ ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ� 5 ปุย เอจี ปุฮ เอจี เฟียต เอะ�
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เอจี คัง เอะ โตะ คอก� เอะ อาวต ลลาึง ฮาวก รพาวม ซาวม
ไง่ ปุย โฮวน ละ แตะ� เอะ โฮลฮ ยุฮ กัน ปอ โซะ ไมญ โซะ
ปี แตะ� เอะ กอ โฮลฮ ไปลญ ไอจ ไม่ วติ โซม ม่อยญ จัน
เนอะ� 6 เอะ เอจี เปลีฮ มัฮ แตะ กวนไจ ยุฮ พะจาว นึง ไล
ซงะ่ ซงอม แตะ� ไม่ ป ยุ ป ยุง แตะ� ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ�
ไม่ เลียก พาวม โซะ ไง่ แตะ นึง ปุย� เปลีฮ โรฮ เบือ ลปุ พะ
จาว ไม่ รพาวม ฮรกั เนอึม แตะ� 7 ไม่ อฮั ลอป แตะ ลปุง
เนอึม ละ ปุย� ไม่ เปิง แตะ อมันัต ยุฮ พะจาว� เครองึ รุป
ยุฮ เอะ มัฮ กัน ซื กัน ไซ� เกือฮ แปน ควน เฆีญ โกะ แตะ ไม่
ควน ตอซู แตะ ไม่ ป โอ ไมจ� 8 ป นัปทื เอะ ไก โรฮ งอ่น�
ป พลิฮ บึน เอะ ปังเมอ ไก โรฮ งอ่น� ป เพยีก เอะ ไก� ป ลื
เอะ ไก โรฮ� ปุย อฮั เอะ มัฮ ป จุ ปุย� ญันได่ เอะ อฮั ลปุง
เนอมึ ละ� 9 เอะ มัฮ ปุย โอ พรุ โอ มอยฮ� ปุย ปังเมอ ยุง ป
มัฮ เอะ เตือง โอยจ แตะ� เอะ เอจี ซเปี ยุม โฮวน โฮน� ปัง
เมอ ไอม โรฮ ลัง่ เงอะ ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี ปัง อาวม เตะ ฮมอง
มวยญ� ปอ โตว โรฮ ยุม เมอะ� 10 ปัง อาวต ไม่ รพาวม ตุก
แตะ ไก แนฮ ลัง่ รพาวม ไมจ มวน นึง เงอะ� เอะ ตอก ป
ตุกญัก ฮกั ฮนิ� ปังเมอ โฮวน ป โฮลฮ แปน ป กอย เบือ เอะ
เอ� เอะ ตอก ป โอ ไก ป ติ ป เตอื ยุฮ� ปังเมอ พอม ป ไก
ยุฮ ฮุ�

11 โม เปะ ปุย เมือง โครนิ เนอ� เอะ เม่าะ โตว โอเอฮี ฮา
เปอะ� รพาวม แตะ รโฮงะ โอยจ ละ เปอะ� 12 ดัฮ เปอะ
อาวม ลัง่ โอ แตะ โรวต รโฮงะ รพาวม แตะ ละ เอะ� มัฮ
โตว ฆาื เอะ� เอจี มัฮ ฆาื โม โกะ เปอะ ไอฮ� 13 ปเล่ีย เฮี
อาึ มัฮ อฮั ละ เปอะ ตอก อฮั แตะ ละ กวน โกะ แตะ� ไมจ
เปอะ รโฮงะ รพาวม แตะ ละ เอะ ตอก รโฮงะ เอะ อื ละ โม
เปะ โรฮ� ปุ เญือะ เม่าะ โอเอฮี ฮา เอะ�
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ไมจ โตว ปุย รโจะ ไม่ ป โอ เจือ
14 ปุ เลียก ดิ นึง แอก ติ ไม่ โม ป โอ เจือ� กัน ปุก กัน ลอก

อมั เกียฮ โฮมว ดิ ไม่ กัน พิต กัน โฌวะ� ซเปีย อมั เกียฮ
อาวต ดิ ไม่ เฟียก� เกียฮ อาวต ดิ โตว� 15 พะครติ ไม่ ซา
ตัน อมั เกียฮ ปุก อื ปุ แตะ� ป เจือ ไม่ ป โอ เจือ อมั ซ เกีย
ฮ รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ� 16 วฮินั ยุฮ พะจาว อมั เกียฮ ปุก
ปอ อื ปุ แตะ ไม่ ฮุป ไว ปุย� แจง โอ อื เกียฮ ฮา� เอจี มัฮ
เอะ เฮี ป มัฮ วฮินั อาวต พะจาว ป ไอม ลอป เซ นึง เงอ� พะ
จาว อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ อาวต ไม่ โม เซ� ซ รโจะ รพาวม
แตะ ไม่� อาึ ซ แปน พะจาว ยุฮ อ�ื โม เซ ซ แปน ปุย ไน
อาึ�� อฮั เซ�

17 มัฮ เซ ป อฮั พะจาว อื ตอก เฮี ฆาื อ�ื �โม เปะ ไมจ
เปอะ โอก ฮา ปุย โม เซ� ไมจ เปอะ ทอเนาะ โน่ง ติ แตะ
ฮา� ปุ เญือะ เกวคอง ซองไซ ไม่ โอเอฮี ป โอ ซงะ่ ซงอม
เมอ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ อาึ ซ รปัคัม โม เปะ� 18 อาึ ซ
แปน เปือะ เปอะ� โม เปะ ซ แปน เปอะ กวน รเมะ กวน ร
โปวน อาึ�� อฮั เซ พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ�

7
1 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ลปุง ซันญาตอก เซ เอจี มัฮ ฮอยจ

อื ละ เอะ� ดัฮ มัฮ ตอก เซ ไมจ เอะ เกือฮ ติ แตะ ซงะ่ ฮา
โอเอฮี ป ซ เกือฮ เอะ รแอม� เตือง โกะ เนอึม เมอะ ฮอยจ
ละ รพาวม เมอะ� ไมจ เอะ เกือฮ ติ แตะ อาวต ไม่ รพาวม
นัปทื เนอึม แตะ พะจาว� เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ แปน ปุย ซงะ่
ซงอม โครยญ เจือ�

รพาวม ไมจ มวน ยุฮ ปาวโล
2 ไมจ เปอะ รปัคัม เอะ โตะ รพาวม เปอะ� เอะ ยุฮ โตว ป

พิต ละ ปุย ติ เนอึม� เอะ จุ โตว ปุย ไลจ ติ ปุย เนอึม� เอะ
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ซาวป โตว ริ โอเอฮี ยุฮ ปุย ติ ตื เนอมึ� 3 อาึ มัฮ โตว อฮั ไล
เฮี นึง ซ เติ แตะ โม เปะ� เอจี ตอก ป อฮั ละ เปอะ ไพรม อื
โฮ� เอะ ฮรกั เนอึม โม เปะ� ปัง ยุม ปัง ไอม ญุ่ก� เอะ ไก
แนฮ รพาวม ติ โดฮ ไม่ ปุ แตะ� 4 อาึ อาึง รพาวม แตะ นึง
โม เปะ� อาึ ปุน นาตา แตะ เบือ โม เปะ� ปัง อาวต เตอะ ไม่
เม่ะมัก่ แตะ อาึ เรยีง ลัง่ รพาวม เมอะ� รพาวม ไมจ มวน
ป โฮลฮ โฮะ เบือ โม เปะ เซ เอจี โฮฮ วฮิ เอนิ�

5 ไพรม อื เญือม ฮอยจ เจอะ นึง จังวตั มาซิโด่เนีย เอะ
โฮลฮ โตว รพาวม เฮน ฮลอง แตะ� เอะ อาวต ไม่ เม่ะมัก่
แตะ โครยญ เจือ� โฮลฮ แนฮ เก ปุ แตะ ไม่ ปุย ไฮญ� โตะ
รพาวม เมอะ เอะ ไก แนฮ รพาวม ฮอ นึง โกะ แตะ� 6 เญื
อม เซ พะจาว ปังเมอ เกาะ โลม รพาวม เอะ� นึง เกือฮ อื
ติโต ฮอยจ เคะ เอะ� เอจี มัฮ พะจาว ป เกียฮ เกาะ โลม
ลอป รพาวม โม ป โอ มวน รพาวม� 7 มัฮ โตว เบือ ฮอยจ
ติโต เซ โน่ง ป เกือฮ รพาวม เอะ มวน� มัฮ โรฮ เบือ รโฮ
งะ อื ไลลวง ตอก เอจี เกาะ โลม โม เปะ รพาวม โกะ แตะ
ติ� ไม่ รโฮงะ อื ตอก ฆวต ยุ โม เปะ อาึ� รโฮงะ โรฮ ตอก
ตุก รพาวม โม เปะ นึง อาวม เนอมึ เปอะ พิต แตะ� ไม่ ตอก
รโพ โม เปะ ไลลวง อาึ นึง รพาวม เรยีง เปอะ� มัฮ เซ ป ไมจ
มวน รพาวม อาึ เบือ อื ฮา ไพรม แตะ�

8 นังซื รโปะ อาึ ละ เปอะ ไพรม อื เซ� ปัง ตุก รพาวม เปอะ
ฆาื ญุ่ก� อาึ ไกลฮ โตว นึง ไซฮ แตะ รโปะ ละ เปอะ� เญอืม
ฮมอง อาึ ตุก รพาวม เปอะ ฆาื นังซื รโปะ อาึ เซ อาึ ไกลฮ
เนอึม ฆาื ติ เตะ� รพาวม ตุก โม เปะ เซ มัฮ ป ไก ติ เตะ
โน่ง� 9 ปเล่ีย เฮี อาึ มวน แม รพาวม เมอะ� มัฮ โตว เบือ
เกือฮ ฮะ โม เปะ ตุก รพาวม� มัฮ เบือ โฮลฮ โม เปะ เฌาะ
โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ เบือ รพาวม ตุก เปอะ เซ� รพาวม
ตุก อาวม โม เปะ เซ มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว� มัฮ
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เซ ป โอ โม เปะ ไลจ รพาวม ฆาื นังซื รโปะ อาึ ละ เปอะ เซ�
10 รพาวม ตุก ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว มัฮ ป เกือฮ ปุย เฌาะ
โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ ฮอยจ ละ โปน อื มัป่� ไก โตว ไกลฮ
นึง รพาวม ตุก ตอก เซ� รพาวม ตุก เกว ไม่ ไลลวง ปลัฮเตะ
เฮี ปังเมอ คัม ปุย ฮอยจ ละ ยุม อ�ื 11 งอ่ต แลน ตอก เกือฮ
พะจาว เปอะ ยุฮ เบือ รพาวม ตุก เปอะ เซ� งอ่ต ตอก โฮลฮ
เปอะ รพาวม เรยีง แตะ เบือ อ�ื งอ่ต เมาะ แด่น เปอะ นึง ซ
เปลีฮ เปอะ โอ แตะ ไก พิต� งอ่ต ตอก รอก พาวม เปอะ ฆาื
ยุฮ ปุย มัป่ เซ� ไม่ ตอก เครองึ รไจจ เปอะ ฆาื� ไม่ ตอก ร
ไม่จ เปอะ ยุฮ ป ปุก� ไม่ ตอก ฆวต ทไว เปอะ ติ แตะ ละ พะ
จาว� ไม่ แด่น เปอะ ละ ซ เกือฮ เปอะ ป ยุฮ ป พิต เซ ลอก
ตุต แตะ� เอจี ที นึง เซ โอ โม เปะ ไก พิต นึง ไลลวง เซ ติ
เจือ เนอึม� 12 ปัง ไซฮ อาึ รโปะ นังซื เซ ละ เปอะ� อาึ มัฮ
โตว ไซฮ ละ ป ยุฮ ป พิต เซ โน่ง� ละ ป โฮลฮ โอต ป โซะ ฆาื
ป ยุฮ ป อฮั ปุย ละ แตะ เซ ปุ โรฮ มัฮ อ�ื มัฮ ไซฮ แฮะ ละ
ซ เกือฮ แตะ โม เปะ ยุง แจง แน เมาะ เรยีง รพาวม เปอะ
นึง เนองึ แตะ ป อฮั เอะ ซองนา พะจาว� 13 มัฮ เซ ป โฮลฮ
เอะ รพาวม เรยีง แตะ เบือ อ�ื

โนก ฮา รพาวม เรยีง โฮลฮ แตะ ตอก เซ� เอะ โฮลฮ แม
รพาวม มวน แตะ เบือ รพาวม ไมจ มวน ยุฮ ติโต ติ� นึง
โฮลฮ อื อาวต ไม่ รพาวม เฮน ฮลอง แตะ เบือ โม เปะ�
14 กา เซ อาึ เอจี ลื โม เปะ ละ ติโต เซ� โม เปะ เกือฮ เปอะ
โตว อาึ โซะกิจ ฆาื เปอะ� เอะ เอจี อฮั ลอป ลปุง เนอึม ละ
โม เปะ� ตอก โรฮ เซ ลปุง ลื เอะ โม เปะ ละ ติโต เซ เอจี
แปน โรฮ ป เนอึม� 15 เญือม โตก อื ละ ตอก เรยีง รพาวม
โม เปะ นึง เนอึง เปอะ ป อฮั แตะ� ไม่ ตอก รปัคัม โม เปะ
แตะ ไม่ นัปทื เนอึม เปอะ ตอก เซ� รพาวม ฮรกั อื โม เปะ
โฮว ละ โฮวน แตะ ปุ ปุ ฆาื อ�ื 16 อาึ มวน รพาวม นึง โฮลฮ
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แตะ อาึง รพาวม แตะ นึง โม เปะ นึง โอเอฮี โครยญ เจือ�

8
ไลลวง มาื ทไว

1 เอยีกปุ� เอะ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุง ตอก ยุฮ พะจาว กัน
เบือ กุนมุ่น ยุฮ แตะ ลลาึง โม ครติซจัก นึง จังวตั มาซิโด่
เนีย� 2 โม เซ โฮลฮ โอต เม่ะมัก่ แตะ โฮวน เจือ� เม่ะมัก่
ลอก อื เซ มัฮ เนอึม ป ลอง รพาวม อ�ื โนก ฮา เซ อาวต
โรฮ ไม่ ตุกญัก เนอึม แตะ� ปัง มัฮ ตอก เซ โม เซ อาวต
ลัง่ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ ปอ ปุน ทไว แตะ มาื โฮวน ไม่
รพาวม ซเปือฮ แตะ� โฮฮ ฮา แกต ปุย อ�ื 3 อาึ ปุน แปน
พีญัน อ�ื โม เซ เอจี ทไว เนอึม อื เมาะ ปุน ทไว แตะ� ทไว
แม อื โฮฮ ฮา เซ แม� 4 อฮั เนอึม อฮั แนม อื ละ เอะ นึง
ฆวต เรอึม แตะ ปุย ไน พะจาว� ป มัฮ โม ป ตุก ป ญัก อื
นึง จังวตั ยูเด่ีย� กัน ฆวต เรอึม อื ตอก เซ มัฮ ป เกิต นึง
รพาวม โกะ อื ไอฮ� 5 ป ทไว อื เซ โฮฮ เอนิ ฮา เมาะ แกต
เอะ อื ซ ทไว อ�ื โม เซ เอจี มัฮ ทไว อื ติ แตะ ละ พะจาว
รกา� ฟวยจ เซ เอจี โปง โรฮ ติ แตะ ละ ซ รโพ แตะ กัน ยุฮ
เอะ ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว� 6 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เอะ
ปัว ติโต นึง มัฮ อื ป แนะนัม โรง นึง กัน เลียก พาวม โม เปะ
นึง โม ป ตุก เซ� เกือฮ นัม โม เปะ ฮอยจ ละ ฟวยจ อ�ื 7 โม
เปะ เอจี พอม เนอึม ป ไก ไม่ เปอะ นึง รพาวม เจือ เปอะ�
ไม่ ลปุง รโฮงะ เปอะ� ไม่ ป ยุ ป ยุง เปอะ� ไม่ เรยีง รพาวม
เปอะ นึง พะจาว� ไม่ รพาวม ฮรกั เปอะ เอะ� มัฮ เซ ป ฆวต
เกือฮ โม เปะ ซเปือฮ โรฮ รพาวม นึง กัน เลียก พาวม เปอะ
นึง ปุย โฮน เฮี ฆาื อ�ื

8อาึ ปัง อฮั ละ เปอะ ตอก เซ� มัฮ โตว ดวน โม เปะ� เญื
อม กอก รโฮงะ เมาะ เรยีง รพาวม ปุย ไฮญ ละ เรอึม แตะ
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ปุย ละ เปอะ ตอก เซ� อาึ มัฮ ฆวต ยุง เงอะ ไลลวง รพาวม
ฮรกั โม เปะ� เมาะ เนอึม อื ไม่ โอ อื เนอึม� 9 โม เปะ เอจี
ยุง เปอะ ไลลวง กุนมุ่น ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื
เอะ เซ� ไพรม อื ปัง ตึก นึง กอย แตะ เอจี เกือฮ ลัง่ ติ แตะ
แปน ป ตุก ป ญัก ละ ซ เรอมึ แตะ โม เปะ� เดอมึ โม เปะ ซ
โฮลฮ แปน ป กอย นึง ญอม โกะ อื แปน ป ตุก ป ญัก ตอก
เซ�

10 เฮี มัฮ ป แกต อาึ นึง ไลลวง เฮ�ี ป ริ เปอะ ยุฮ เฆอมื
ติ เซ ไมจ เปอะ ยุฮ แปฮ เกือฮ ฟวยจ� มัฮ โม เปะ ป ไก
รพาวม ฆวต ยุฮ กา ปุย ไฮญ� มัฮ โตว อฮั ปลาว เปอะ โน่ง�
เอจี ไก เนอึม รพาวม เปอะ นึง ฆวต ยุฮ แตะ� 11 ปเล่ีย เฮี
อาึ ฆวต เกือฮ เนอึม โม เปะ ลอต ยุฮ เกือฮ ฟวยจ� เรยีง
รพาวม เปอะ นึง ฆวต ยุฮ แตะ ตอก ออฮ� ไมจ เปอะ เรยีง
รพาวม นึง ซ เกือฮ แตะ ฟวยจ ตอก เซ โรฮ� ไมจ เปอะ
เกือฮ ตัม เมาะ ไก เมาะ โยะ อ�ื 12 ดัฮ เปอะ เรยีง รพาวม
นึง ทไว แตะ� พะจาว ซ เรยีง โรฮ รพาวม นึง ซ รปั แตะ ป
ทไว เปอะ เซ ตัม เมาะ ป ไก ยุฮ เปอะ� มัฮ โตว อฮั อื ไม่ ป
โอ ไก ยุฮ เปอะ�

13อาึ มัฮ โตว ฆวต เกือฮ โม เปะ โฮลฮ อาวต ไม่ ระ รบุยฮ
เชยีน ลกลอม แตะ ละ ซ เกือฮ ฮะ ปุย ไฮญ อาวต ปลาว
งาวม เร�ี มัฮ ฆวต เกือฮ โม เปะ บรญิ ป โฮลฮ ตอก ปุ แตะ�
14ปเล่ีย เฮี มัฮ เญอืม เอจี อาวต เปอะ ไม่ อาวป ปอ โซม มาื
ปอ ไจ แตะ� เอจี ลัมเปิง โรฮ เปอะ เรอมึ โม ป ตุก ป ญัก�
ฟวยจ เซ ดัฮ โม เปะ ตุกญัก โฮ� เญือม อาวต โม เซ ไม่
อาวป ปอ โซม มาื ปอ ไจ แตะ� โม เซ ซ เรอมึ โรฮ โม เปะ�
มัฮ ตอก เซ ตอก ซ บรญิ อ�ื 15 เอจี ตอก อฮั พะทัม เฮ�ี �ป
ไรฮ โฮวน� โฮฮ โตว ฮา โซม อ�ื ป ไรฮ รมัฮ� วติ โตว โรฮ
ฮา โซม อ�ื� อฮั เซ พะทัม�
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16 เอะ ญันด่ี ไม่ พะจาว นึง เกือฮ อื ติโต เรยีง รพาวม นึง
ไฌม แตะ โม เปะ ตอก เรยีง รพาวม เอะ โรฮ� 17 มัฮ โตว
ฆวต เนองึ อื ป อฮั เอะ โน่ง� เอจี มัฮ โรฮ ป เกิต นึง รพาวม
โกะ อื ไอฮ� มัฮ เซ ป เรยีง รพาวม อื ละ ซ โฮว แตะ เคะ โม
เปะ ฆาื อ�ื 18 เอะ ดวน เอยีกปุ แตะ โฮว ไม่ ติโต เซ ติ ปุย�
โม ครติซจัก นัปทื เนอึม ปุย เซ โครยญ โฆะ อื เบือ กัน ยุฮ
อื นึง ครอฮ อื ไลลวง พะจาว� 19 โนก ฮา เซ โม ครติซจัก
เอจี เลือก ปุย เซ ละ ซ แปน อื ปุโฮมว ป โฮว ดิ ไม่ เอะ� มัฮ
ซ เรอึม อื เอะ นึง กัน โรวก แตะ มาื ทไว ละ ปุย โฮน เฮ�ี
กัน เฮี มัฮ กัน เปลีฮ ที รพาวม เลียก พาวม เอะ นึง ปุย ละ
ซ แปน อื โญตซัก ละ พะโองจาว� 20 เอะ ฆวต แฮน ติ แตะ
นึง โอ เยอะ ซ เกือฮ ปุย ไก ตอก เติ แตะ นึง ไลลวง มาื ไปญ
แตะ เฮ�ี เอจี มัฮ ป ทไว ปุย ไม่ รพาวม ซเปือฮ แตะ� 21 เอะ
เอจี โปวต รพาวม แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ป ซื ป ไซ นึง กัน เฮ�ี
มัฮ โตว ยุฮ ฮุ ละ ซ ยุ พะโองจาว อื โน่ง� มัฮ โรฮ ยุฮ ฮุ ละ
ซ เกือฮ แตะ ปุย เตือง โอยจ อื ยุ โรฮ�

22 โนก ฮา เซ เอะ เอจี เกือฮ เอยีกปุ แตะ โฮว โรฮ ไม่ ปุย
ลอา เซ ติ ปุย แม� เอะ เอจี ลอง แลน รพาวม ปุย เซ โฮวน
โฮน� เอจี ยุ อุ มัฮ อื ปุย เรยีง ลอป รพาวม นึง พะจาว�
ปเล่ีย เฮี เคียง เอจี ไซญ รพาวม อื นึง โม เปะ เอ� โฮว ละ
เรยีง รพาวม แตะ นึง อื ฆาื อ�ื 23 ไลลวง ติโต นึง อ�ื เอจี
มัฮ ปุโฮมว อาึ ละ ซ ยุฮ ดิ แตะ กัน นึง ซ เรอมึ แตะ โม เปะ�
ไลลวง เอยีกปุ ป ยุ เปอะ ฮอยจ ดิ อื ไม่ อื เซ� มัฮ ป โฮว ฆรอ
ครติซจัก ละ ซ แปน อื โญตซัก ละ พะครติ� 24 ไมจ เปอะ
เปลีฮ รพาวม ฮรกั แตะ ละ� เดอมึ ครติซจัก โครยญ โดฮ ซ
ยุง แจง แน มัฮ ลปุง ลื เอะ โม เปะ เซ ป เนอมึ ฆาื อ�ื
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9
มาื ทไว ละ ซ เรอมึ ปุย ไน พะจาว

1 จัมเปน โตว อาึ ไซฮ รโปะ นังซื ละ เปอะ นึง ไลลวง มาื
เรอึม ปุย ปุย ไน พะจาว จังวตั ยูเด่ีย เซ� 2 อาึ ยุง เงอะ ไก
เนอึม รพาวม ฆวต เรอึม โม เปะ อ�ื อาึ เอจี ลื โม เปะ ฆาื
ละ โม ป อาวต นึง จังวตั มาซิโด่เนีย ตอก เฮ�ี �โม เอียก
ปุ ป อาวต นึง จังวตั อะคายา เอจี ตะ เรอึม อื เน่อมึ เฆอมื
ติ ลัง่�� อาึ เอจี อฮั เซ ละ� กัน เรยีง รพาวม โม เปะ เซ
เอจี แปน ควน ซอ รพาวม โม เซ โฮวน ปุย� 3 ปเล่ีย เฮี อาึ
มัฮ เกือฮ โม เอียกปุ แตะ เฮี ฮอยจ เคะ เปอะ� เดอมึ ลปุง
ลื เอะ โม เปะ เซ โอ ซ แปน ลปุง ปลาว� ดัฮ เอจี ฮอยจ เคะ
เปอะ โฮ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ เพรยีง อาึง ติ แตะ ฆาื ตอก
เอจี อฮั อาึ โม เปะ ซ ยุฮ ละ อื เซ� 4 ดัฮ เปอะ โอ ดิ เพรยีง
ติ แตะ โฮ� ดัฮ อาึ ฮอยจ เคะ เปอะ ไม่ โม ป ซ ฮอยจ เน่อมึ
นึง จังวตั มาซิโด่เนีย เซ� ซ โซะกิจ โรฮ เอะ ฆาื รโตง เปอะ
นึง เอจี ซโอว รพาวม เมอะ ไม่ เปอะ� โม เปะ ปังเมอ ซ โฮว
เปอะ ละ โซะกิจ แตะ ฆาื อ�ื 5 มัฮ เซ ป แกต อาึ จัมเปน
เกือฮ เอยีกปุ แตะ เฮี โฮว กา แตะ เคะ โม เปะ ฆาื อ�ื ละ ซ
เพรยีง เปอะ อาึง โอเอฮี ป อฮั เปอะ ติ แตะ ซ ทไว เซ� ดัฮ
เปอะ ยุฮ ตอก เซ� เมาะ ซ ฮอยจ อาึ เคะ เปอะ เซ ตึน เอจี
ซ ฟวยจ เพรยีง เปอะ อาึง เงอ� ซ ที ฆาื อื มัฮ อื เกือฮ เปอะ
ไม่ เตม รพาวม แตะ นึง� มัฮ โตว เกือฮ เปอะ นึง จัมเปน อื
ละ แตะ�

6 ไมจ เปอะ ไตม อาึง ตอก เฮ�ี ป รมัฮ ป ซมา ตึน ซ รมัฮ
โรฮ ป โฮลฮ เกป� ป โฮวน ป ซมา ซ โฮลฮ โรฮ เกป อื โฮวน�
7 ดัฮ มัฮ ตอก เซ ปุย ไมจ อื ทไว ตัม ป เอจี โปวต อื อาึง โตะ
รพาวม โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน� ไมจ โตว อื ทไว
เตือง ฮลัก ลัง่ แตะ กอ� ไมจ โตว อื เกือฮ มัฮ ป จัมเปน ละ
แตะ� พะจาว ฮรกั ป ปุน เกือฮ โอเอฮี ไม่ รพาวม ไมจ มวน
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แตะ� 8พะจาว เกียฮ เกือฮ ป ไมจ ป ญุ่ก ละ เปอะ โครยญ
เจือ� เกียฮ บุ อื ละ เปอะ นาวก� รน่าวก อื ละ เปอะ โฮวน�
เดอมึ โม เปะ ซ กุม ซ ปอ นึง โอเอฮี ป จัมเปน ละ เปอะ โค
รยญ เจือ� ไม่ ซ โฮลฮ แม เปอะ เกือฮ ละ ปุย ไฮญ โฮวนๆ�
9 เอจี ตอก โรฮ อฮั พะทัม เฮ�ี �ปุย เซ ปุน ซเปือฮ รพาวม
ละ เกือฮ แตะ โอเอฮี ละ ป ตุก ป ญัก� กัน ซื กัน ไซ ยุฮ อื
ไก โตว ลอยจ ไม่�� อฮั เซ พะทัม� 10 เอจี มัฮ พะจาว ป
เกือฮ โนง ป ซมา ละ ป ซมา โอเอฮี ฮ�ี เกือฮ โรฮ ป โซม
ป ปอน ละ ป โซม โรฮ� พะจาว เซ ซ เกือฮ โนง ป ซมา ละ
โม เปะ กุมปอ� ซ เกือฮ โรฮ อื กวยฮ ฮอน ละ ซ โฮลฮ เปอะ
เกป เปลิ อื โฮวน เบือ รพาวม ซเปือฮ เปอะ ละ ปุย� 11พะ
จาว ซ เกือฮ โม เปะ ไก โอเอฮี ยุฮ โฮวน ปอ ปุน เกือฮ ลอป
เปอะ ละ ปุย ไฮญ ไม่ รพาวม ซเปือฮ แตะ� โฮวน ป ซญันด่ี
ไม่ พะจาว เบือ ป เกือฮ เปอะ ละ อื ป ซ โรวก เอะ ละ อื เซ�

12 โม เปะ เญือม เรอมึ เปอะ ปุย ตอก เซ� มัฮ โตว เกือฮ
เปอะ โอเอฮี ละ ปุย ไน พะจาว ป อาวต อื ไม่ วติ วงั แตะ เซ
โน่ง� มัฮ โรฮ ซ เกือฮ เปอะ ปุย โฮลฮ ญันด่ี ไม่ พะจาว เบือ
อื โฮฮ ฮา ไพรม แตะ ไม่ อ�ื 13ป ยุฮ เปอะ เซ ซ เกือฮ ปุย ยุง
แจง แน มัฮ เปอะ ปุย เนอมึ รพาวม นึง ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ
พะครติ ป รโฮงะ เปอะ ละ ปุย� ซ ยุง อื เบือ รพาวม ซเปือฮ
เปอะ นึง เกือฮ เปอะ โอเอฮี ละ อื ไม่ เกือฮ เปอะ ละ ปุย ไฮญ
โรฮ� มัฮ เซ ป ซ ลืลาว ปุย โฮวน เซ พะจาว ฆาื อ�ื 14 โม
เซ ซ ไววอน เพือ เปอะ ฆาื อื ไม่ ซ ไก เนอึม รพาวม อื นึง
เปอะ� เบือ กุนมุ่น กุมปอ เกือฮ พะจาว ละ เปอะ� 15 ไมจ
เนอึม เอะ ญันด่ี ไม่ พะจาว เบือ ป ปละ ป ซาึต อื ละ เอะ ป
โฮฮ ฮา เกียฮ อฮั ปุย เมาะ ไมจ อื เซ�
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10
ปาวโล รโฮงะ เมาะ ซัมคัน กัน ยุฮ แตะ

1 อาึ ป มัฮ ปาวโล ฆวต ปัว โอเอฮี นึง เปอะ ติ เจือ� เอจี
มัฮ อาึ ป อฮั ปุย มัฮ ปุย จวต ปุย ชุม เญอืม อาวต ไม่ เปอะ�
เญือม อาวต ซไง ฮา โม เปะ เอ� โม เซ ปังเมอ อฮั โรฮ อาึ
มัฮ ปุย ซวก ละ เปอะ� อาึ ปัว นึง เปอะ ตอก เฮี เบือ รพาวม
ปึกๆ ออนๆ ยุฮ พะครติ ไม่ รพาวม ฮรกั ยุฮ อ�ื 2 เญือม
ฮอยจ อาึ เคะ เปอะ ปัว โม เปะ โอ คนัป อาึ ไอฮ รพาวม ซวก
แตะ ละ เปอะ� มัฮ จัมเปน อื เนิ อาึ แจง นึง ปุน ไอฮ แตะ
รพาวม ซวก แตะ ละ โม ป ฟอง เอะ ป อฮั เอะ ยุฮ โอเอฮี ตัม
รพาวม ปุย ปลัฮเตะ เซ� 3 ปัง อาวต เอะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี
เอะ ตอซู โตว ไม่ โอเอฮี ตัม รพาวม ปุย ปลัฮเตะ� 4-5 เครองึ
โกว เอะ เญอืม โฮว รุป แตะ มัฮ โตว ตอก เครองึ รุป โกว ปุย
ปลัฮเตะ� มัฮ เครองึ รุป ยุฮ พะจาว ป ไก เนอึม อมันัต ปอ
ปุน เญื่อฮ อื ยุฮ ปอม อาวต ตฮนั เซ� เอะ มัฮ เญื่อฮ ป คิต
ปุย ป โอ อื ปุก ตัม ลปุง เนอมึ� เอะ เญื่อฮ โอเอฮี ป อวต ติ
แตะ ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ ป ยุ ป ยุง พะจาว โครยญ เจือ� เอะ
เมือะ ป คิต ป งอ่ต ปุย โตะ รพาวม แตะ ละ ซ เกือฮ อื เนองึ
ป อฮั พะครติ โครยญ เจือ� 6 ดัฮ โม เปะ เอจี เปลีฮ ที มัฮ
แตะ ปุย ปุน เนองึ ป อฮั พะจาว โฮ� เอะ เอจี เพรยีง ติ แตะ
ละ ซ เกือฮ แตะ โม ป โอ ญอม เนอึง ป อฮั พะจาว เซ ลอก
ตุต แตะ โครยญ โฆะ อ�ื

7 โอเอฮี ป ยุ เปอะ นึง ไง่ แตะ เซ ไมจ เปอะ แลน ไม่ งอ่ต
ที เปอะ โตะ รพาวม แตะ� ดัฮ ไก ป อฮั ติ แตะ มัฮ ปุย ไน
พะครติ เตอ ไมจ อื งอ่ต โคระ แม� ไมจ โตว อื เบีย มัฮ โรฮ
เอะ ปุย ไน พะครติ ตอก โกะ แตะ โรฮ� 8 มัฮ พะโองจาว ป
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เกือฮ เอะ ไก อมันัต ละ ซ เกียฮ อฮั แตะ โอเอฮี ละ โม เปะ
เอ� มัฮ อมันัต ละ ซ เกือฮ โม เปะ อาวต ตอน ฮมัน ตัม ป
เจือ แตะ� มัฮ โตว อมันัต ละ ซ ยุฮ ฮุ ไลจ ไม่ โม เปะ� ปัง
โฮวน ลอน เญีย่ะ อวต อาึ ไลลวง อมันัต โฮลฮ แตะ ตอก เซ
ละ เปอะ� อาึ โซะกิจ โตว ฆาื� 9 ไมจ เปอะ โตว แกต อาึ มัฮ
ป เกือฮ ปุย ฮลัต ฆาื นังซื รโปะ แตะ ละ เปอะ เซ� 10 ตึน ซ
ไก งอ่น ป อฮั ตอก เฮ�ี �นังซื รโปะ ปาวโล เซ เคง เนอึม�
ตอก ป ไก อมันัต โฮ� เญือม อาวต อื ไม่ เอะ โกะ อื ปังเมอ
จวต ชุม นึง โอ แตะ ไก อมันัต� ลปุง อื ไก โตว ป มัฮ�� ตึน
ซ ไก งอ่น ป อฮั เซ� 11ป อฮั โอเอฮี ตอก เซ ไมจ อื เกือฮ ติ
แตะ ยุง ตอก เฮ�ี อาึ เญือม โอ เยอะ อาวต ไม่ เปอะ� ไซฮ
รโปะ นังซื ละ เปอะ ตอก ออฮ� ดัฮ เอจี ฮอยจ เคะ เปอะ�
ซ ยุฮ เนอมึ เมอะ ตอก เซ�

12 เอะ โรวต โตว แพป ติ แตะ ไม่ โม ป อวต ลอน ติ แตะ�
โม เซ มัฮ แนต อื ติ แตะ ไม่ ป ยุฮ ป อฮั โม โกะ แตะ� ไม่ ตัง
โคน ตัง แพป อื กัน ยุฮ แตะ ไม่ กัน ยุฮ ปุ แตะ� เญือม ยุฮ
อื ตอก เซ เอจี ที นึง เซ มัฮ อื ปุย งาว ปุย ไงญ ฆาื อ�ื 13 โม
เอะ เอ ปังเมอ โอ ญอม อวต โอเอฮี โฮฮ ฮา ไน ลโวง อาวต
โกะ แตะ� พะจาว เกือฮ เอะ ยุฮ อื ไน ลโวง เมาะ ออฮ� ซ
โฮลฮ อวต ไน ลโวง เซ โน่ง� โม เปะ เอจี อาวต โรฮ เปอะ
ไน ลโวง ยุฮ เอะ เซ โรฮ� 14 เคียง อาวต โม เปะ ไน ลโวง กัน
เกือฮ พะจาว เนิ อ�ี เญือม ฮอยจ เคะ โม เปะ ละ ซ ครอฮ
แตะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะครติ ละ เปอะ� เอะ ยุฮ โตว
โฮฮ ฮา ป ดวน พะจาว เอะ ยุฮ� 15 กัน ยุฮ ปุย ไฮญ ป โฮฮ
ฮา ลโวง เกือฮ พะจาว เอะ ยุฮ� เอะ โฮลฮ โตว ลื ติ แตะ
นึง� ฮา ซ ยุฮ แตะ ตอก เซ เอะ ฆวต เกือฮ รพาวม เจือ โม
เปะ ตอน ฮมัน ฮา ไพรม แตะ� เอะ ฆวต เกือฮ กัน ยุฮ แตะ
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ลลาึง โม เปะ ระ แนฮ ปุ ปุ� ปังเมอ โอ ฆวต ยุฮ โฮฮ ฮา ไน
ลโวง เกือฮ พะจาว แตะ ยุฮ� 16 ดัฮ เอจี ปุน ยุฮ ตอก เซ เอะ
ซ โฮลฮ ครอฮ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว นึง เมือง ปุย ป
อาวต โปน ฮา เมือง อาวต โม เปะ ลัก่เติต� เอะ ฆวต อวต
โตว ติ แตะ นึง กัน ยุฮ ปุย ไฮญ นึง นาตี ยุฮ โกะ อื ไอฮ ติ
เจือ เนอึม� 17ญันได่ พะทัม เอจี ตึน อฮั อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ
ไก ป ฆวต อวต โอเอฮี ฮ�ี ไมจ อื อวต พะโองจาว�� อฮั
เซ� 18 ปุย ดัฮ ลื ไอฮ ติ แตะ เกียฮ ปุก โตว รพาวม พะจาว�
มัฮ ปุย โฮลฮ พะโองจาว ลื ป ปุก รพาวม พะจาว เยอ�

11
ปาวโล อู ไลลวง โม ไกญกอ เคิป

1 ปัง จัมเปน อาึ อฮั ลปุง งาวไงญ ละ เปอะ� ปัว โม เปะ
โอต อาึ เญี่ยะ� บุน เอจี ฟวยจ อื เอจี โอต เนอึม เปอะ�
2 อาึ ไฌม เนอึม โม เปะ ตอก โรฮ ไฌม พะจาว เปอะ� โม
เปะ ตอก เปอะ ปเครฮี ม่อง ซงะ่ ซงอม ลัง่ โฮ� อาึ ตอก ป
เอจี ไก กัมฟู อาึง ละ โม เปะ ไม่ ปรเมะ ติ ป มัฮ พะครติ�
3 อาึ ปังเมอ ฮอ นึง โม เปะ� ปุน จุ ซโอยญ เอวา นึง เฮยีง
แตะ ตอก ออฮ� อาึ ฮอ โรฮ นึง ซ ปุน จุ อื รพาวม โม เปะ
เกือฮ โอ ซงะ่ ซงอม� ไม่ โอ เปอะ เญือะ ซ เนอมึ รพาวม นึง
กัน นัปทื เปอะ พะครติ ตอก เซ โรฮ� 4 เญือม ฮอยจ ปุย
เคะ เปอะ ไม่ ครอฮ แตะ ไลลวง พะเยซู ตัง โน่ง ฮา พะเยซู
ครอฮ เอะ ละ เปอะ� โม เปะ เอจี ญอม เปอะ ละ ไม่ รพาวม
ไมจ มวน แตะ� เญอืม ครอฮ อื ไลลวง ลปุ พะจาว ตัง โน่ง�
ไม่ ไลลวง พะจาว ตัง โน่ง ฮา ป ครอฮ เอะ ละ เปอะ� เอจี
ญอม ซไบ่ เปอะ ละ� เซ ป ฮอ อาึ ฆาื อื นึง โม เปะ เอ� 5อาึ
แกต โตว ติ แตะ แตวะ ไล ฮา โม ป เคียต อฮั ติ แตะ โฮว
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ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู ป อฮั โม เปะ ตึก นึง ระ ไล แตะ เซ�
6 ปัง โอ ทัน เกียฮ อฮั เกียฮ มวยญ ญุ่ก� อาึ ไก โรฮ ป ยุ ป
ยุง เงอะ� ไลลวง เซ อาึ เอจี ฟวยจ เกือฮ โม เปะ ยุง ซโตฮ
โครยญ เจือ โครยญ ยัง่�

7 เญือม ครอฮ เฮาะ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ละ โม
เปะ� อาึ ไอฮ โตว จัง ลา แตะ นึง เปอะ เญี่ยะ เนอึม� อาึ
เรจี ติ แตะ นึง ซ เกือฮ แตะ โม เปะ แปน ป ระ� อมั มัฮ ป
พิต ป ยุฮ ฮุ เซ� 8ลไล ยุฮ ฮุ กัน ลลาึง โม เปะ เซ� โม ครติซ
จัก ก ไฮญ รโปะ มาื เนิ� ซเปี ตอก ป ลู ตุย มาื ยุฮ โม เซ ละ
ซ เรอมึ แตะ โม เปะ นึง� 9 ติ เจน อาวต แตะ ไม่ โม เปะ เญื
อม ตุก เกอะ นึง มาื� อาึ ปัว โตว โม เปะ เรอมึ แตะ� มัฮ โม
เอยีกปุ อุ ป อาวต นึง จังวตั มาซิโด่เนีย ป ฮอยจ ตาว ป ตุก
เกอะ นึง โครยญ เจือ เยอ� ไพรม อื อาึ เกือฮ โตว ติ แตะ
แปน ปญัก ละ โม เปะ ติ เจือ เนอมึ� เฆียง เฮี ปุ ลัง่ ซ เกือฮ
ติ แตะ แปน ป ญัก ละ เปอะ ตอก เซ โรฮ� 10 แจง อาวต
ลปุง เนอึม ยุฮ พะครติ นึง เงอะ ตอก ออฮ� อาึ แจง ซ อฮั
ฮะ ตอก เซ� ไก โตว ป ปุน คัต อาึ โอ เกือฮ อวต ไลลวง เซ
เล่ีป จังวตั อะคายา เซ โครยญ โดฮ� 11 มัฮ ฆาื เมอ ป อฮั
ฮะ ฆาื อื ตอก เซ� อมั มัฮ ฆาื โอ ฮรกั โม เปะ� พะจาว ยุง
อื ฮรกั อาึ โม เปะ เอ� 12 อาึ ยุฮ ฮุ ตอก เซ นึง ซ เกือฮ แตะ
โม ป เคียต โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู เซ โอ ไก ตอก เกียฮ
อวต ลื ติ แตะ� ไม่ โอ ซ เกือฮ เกียฮ อฮั ติ แตะ ยุฮ กัน ตอก
ยุฮ เอะ อ�ื มัฮ เซ ป ยุฮ ฆาื อื ตอก เซ ปเล่ีย เฮ�ี ไม่ ซ ยุฮ
ลัง่ แตะ ฮอยจ เฆียง เฮ�ี

13 ปุย โม เซ มัฮ เนอมึ โตว ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะเยซู�
มัฮ โม ป เคิป� มัฮ ป ยุฮ กัน ไม่ รพาวม บ่วก แตะ� มัฮ
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เคียต อื เกือฮ ติ แตะ แปน ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะครติ�
14 ไล เซ มัฮ โตว ป ตัง เจือ ลอน� ปัง มัฮ ซาตัน� เกียฮ
ปอม โรฮ ติ แตะ แปน ตอก เตปด่า รงั ซเปีย� 15 ดัฮ กวนไจ
ยุฮ ซาตัน เกียฮ ปอม ติ แตะ ตอก กวนไจ ซืไซ ยุฮ พะจาว�
มัฮ โตว โรฮ ป ตัง เจือ� ลัก่ ก ลอยจ อื โม เซ ซ โฮลฮ ตุต
แตะ ป โปง อื ไม่ กัน ยุฮ แตะ�

เม่ะมัก่ อาวม ปาวโล นึง แปน แตะ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง
พะเยซู

16 อาึ ซ อฮั แม ละ เปอะ ติ โฮน� ปุย ไมจ โตว อื แกต อาึ
มัฮ ป งาว เนอึม ฆาื� ปัง แกต เปอะ อาึ งาว ญุ่ก� ปัว ลัง่
โม เปะ งอ่ต ป อฮั ฮะ ตอก งอ่ต เปอะ ป อฮั ปุย งาว โฮ� เด
อมึ อาึ ซ โฮลฮ อวต ติ แตะ เญีย่ะๆ� 17ป ซ อฮั อาึ ละ เปอะ
เฮี มัฮ โตว อฮั ฮะ ตัม ป เกือฮ พะโองจาว แตะ อฮั� ดัฮ
จัมเปน อวต ติ แตะ ตอก เฮ�ี แปน อฮั ฮะ โอเอฮี ตอก ปุย
งาว โฮ� 18 เคียง โฮวน ป ฮอยจ อวต ติ แตะ ละ เปอะ ตอก
ปุย ปลัฮเตะ โฮ� อาึ ซ อวต โรฮ ติ แตะ ฆาื� 19 โม เปะ ไมจ
ลัมลอน ปอน เลือ กัมกึต เปอะ เมอ� เอจี ปุน งอ่ต เปอะ ป
อฮั ปุย งาว ละ แตะ ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ เอนิ� 20 เญื
อม ไก ป คนัป กัป กา โม เปะ� ไม่ จุ อื ไอฮ โอเอฮี ยุฮ เปอะ�
ไม่ บ่วก รพาวม อื ละ โม เปะ� ไม่ เกียฮ ฮุน อื ละ เปอะ� ไม่
เดือฮ อื นา เปอะ นึง พามัต แตะ โม เปะ� โม เปะ ปุน ญอม
ลัง่ เปอะ งอ่ต ป อฮั ปุย ตอก เซ เมอ� 21 อาึ โซะกิจ นึง โอ
แตะ โรวต ยุฮ ป ลุ่ ตอก ยุฮ โม เซ อื ละ เปอะ� จวต ชุม
ลอน เนอะ ตอก อฮั โม เปะ อื โฮ�
เคียง เมอ ไก ป โรวต อวต ติ แตะ ตอก เซ� อาึ ซ โรวต

โรฮ อวต ติ แตะ� (ปเล่ีย เฮี อาึ มัฮ อฮั ฮะ ตอก ปุย งาว
โฮ�� 22 โม เซ อมั มัฮ อื โม ฮบีรู เยอ� อาึ มัฮ โรฮ โฮะ�
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อมั มัฮ อื โม อซิราเอน เนอ� อาึ มัฮ โรฮ โฮะ� อมั มัฮ อื จัต
เจือ อปัราฮมั เมอ� อาึ มัฮ โรฮ โฮะ� 23 โม เซ อมั มัฮ อื กวน
ไจ ยุฮ พะครติ เตอ� (อาึ ซ จัมเปน อฮั ตอก ปุย เงา่ะ ปุย บ่า
โฮ�� อาึ มัฮ กวนไจ ไมจ ยุฮ อื โฮฮ ฮา โม เซ แม� อาึ เอจี
ยุฮ กัน โฮวน ฮา โม เซ� อาึ เอจี ลอก คอก โฮวน โฮน ฮา โม
เซ� ปุย เอจี ปุฮ เอจี เฟียต อาึ เรยีง ฮา ปุฮ เฟียต อื โม เซ�
อาึ เอจี ซเปี ยุม เมอะ โฮวน โฮน ฮา โม เซ แม� 24 โม ยวิ
เอจี เฟียต อาึ นึง โม่ะ ฮกั พอน โฮน� ติ ติ โฮน เซ เฟียต อื
งว่ย โรฮ ซไตม เตะ� 25 โม โรม เอจี ปุฮ เอจี เฟียต อาึ ลอวย
โฮน� ติ โฮน อื ปุย เอจี แล่น อาึ นึง ซโมะ� เอจี ม่ะ โล่ง ไม่
เยอะ ลอวย โฮน� ติ โฮน อื อาวต ฆาื โตะ ปลัฮ รอาวม ติ
ซเงะ ไปล ติ ซาวม� 26 อาึ เอจี โฮว ลอป ลลาึง ป กอยจ ป
ราวม ป ฮลัต ปุย นึง� ติ ติ เลีฮ อื โฮลฮ เตือง รอาวม ระ
ฆาื� ติ ติ เลีฮ อื โฮลฮ โฮว ลลาึง คะมุย� ติ ติ เลีฮ อื โฮลฮ
โฮว คระ ไก โม ยวิ ป ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ เยอะ� ติ ติ เลีฮ อื มัฮ
ปุย ตังเมือง ป ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ เยอะ� ติ ติ เลีฮ อื อาวต นึง
เวยีง เตือง ไก ป ฆวต ยุฮ ป โซะ ละ แตะ� ติ ติ เลีฮ อื โฮว
คระ โตะ เพระด่าวก เตือง โอ แตะ ยุง ป ซ เกิต ละ แตะ�
เตือง โรฮ ปลัฮ รอาวม ลลาึง เฮละ ระ กาื กอ� อาวต ไม่ ปุ
โฮมว โอ เนอึม รพาวม แตะ ไม่ โอ แตะ ยุง ป ซ ยุฮ อื ละ
แตะ� 27 อาึ เอจี โฮลฮ ยุฮ กัน ปอ โซะ ไมญ โซะ ปี แตะ�
ไตป โฮลฮ ไปลญ ไอจ� วติ อาวป โซม รอาวม ญุ ติ ติ เลีฮ�
เอจี ไตป โฮลฮ เออปึ ป โซม แตะ� ไก เญือม วติ เครองึ
จาวป เครองึ ฟุต เตอะ ไม่ โอ แตะ ไก ก ไอจ ก โซม� 28 โนก
ฮา โอเอฮี โม เซ อาวม แนฮ ตุก รพาวม แตะ นึง ไฌม แตะ
โม ครติซจัก โครยญ โดฮ โครยญ ซเงะ่� 29 เญอืม ไก ป ชุม
รพาวม อาึ ตอก โรฮ ป ชุม รพาวม ฆาื� เญือม ไก ป ยุฮ ป
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พิต เตอ อาึ ตุก เนอมึ โรฮ รพาวม ฆาื�
30 อาึ ดัฮ จัมเปน อวต โอเอฮี โฮ� ซ อวต ไลลวง ป เปลี

ฮ มัฮ โกะ แตะ เฮี ปุย ชุมเรยีง� 31 ไมจ ปุย ลืลาว ลอป พะ
จาว ป มัฮ เปือะ พะเยซูครติ จาว� มัฮ พะจาว เซ ป ยุง โอ
อาึ อฮั ป โอ เนอึม ละ เปอะ นึง ไลลวง เซ� 32 ไพรม อื เญื
อม อาวต เตอะ นึง เวยีง ด่ามาซกัต โฮ� จาวเมือง ป มัฮ ลุก
นอง กซัต อาเรทัต เซ� เกือฮ ตฮนั ยุฮ แตะ มอง โฮมวต อาึ
โตะ รเวอืะ ฆรุง เวยีง� 33 ปุย ปังเมอ เกือฮ อาึ อาวต โตะ
บุ่ง� ฮรงัโฮรฮ อาึ เน่อมึ โตะ นาตัง นึง ฆรุง เวยีง เซ� อาึ
โฮลฮ ตอ โปน ฮา จาวเมือง เซ ฆาื อ�ื

12
โอเอฮี ป ยุ บลอง ปาวโล

1 ปัง ตอก ป โอ ซ ไก ป มัฮ อาึ จัมเปน ลัง่ อวต โอเอฮี�
ปเล่ีย เฮี ซ อู ไลลวง ป ยุ บลอง แตะ ไม่ ไลลวง ป เปลีฮ พะ
โองจาว ละ แตะ� 2อาึ เอจี ยุง เงอะ ปุย ไน พะครติ ติ ปุย ป
โฮลฮ พะจาว ยวก ฮอยจ เมือง มะลอง ก ฮลาวง อ�ื อมั มัฮ
ฮาวก โกะ เนอึม อ�ื อมั มัฮ ฮาวก ลปุ อื โน่ง� ป ยุ บลอง
เงอะ เซ� อาึ ยุง โตว� มัฮ พะจาว โน่ง ป ยุง เงอ� เคียง เซ
ฮอยจ ปเล่ีย เอจี ไก กาว โรฮ ปาวน เนอึม� 3 อาึ ยุง เงอะ
ยวก พะจาว ปุย เซ ฮอยจ เมือง ฮลอง เมือง เยน่ ยุฮ แตะ�
อมั มัฮ ฮาวก โกะ เนอึม อ�ื อมั มัฮ ฮาวก ลปุ อื โน่ง� อาึ
ยุง โตว� มัฮ พะจาว โน่ง ป ยุง เงอ� 4 เญือม อาวต อื นา
เซ ปุย เซ ฮมอง โอเอฮี ป โอ ปุย เกียฮ อฮั นึง ลปุง แตะ�
ดัก ดอย ปุย ปลัฮเตะ เกียฮ อฮั โตว อื ป ฮมอง อื เซ� 5 อาึ
ซ อวต ไลลวง ปุย เซ� ซ อวต โตว ไลลวง โกะ แตะ โนก ฮา
อวต แตะ ไลลวง ซ เกือฮ ปุย ยุง เมาะ ชุมเรยีง แตะ� 6 ดัฮ
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อาึ ฆวต อวต โฮ� อาึ แปน โตว ปุย งาว ฆาื� นึง มัฮ อื ป
เนอึม ป อวต อาึ เซ� อาึ ปังเมอ โอ ซ อวต� นึง โอ ฆวต
เกือฮ ปุย ทื อาึ โฮฮ ฮา โฮลฮ อื ยุ เมาะ ยุฮ อาึ อ�ื ไม่ ฮมอง
อื ป อฮั ฮะ�

7 เคียง โฮลฮ อาึ ยุ ป ซัมคัน โฮวน เจือ ตอก เซ� พะจาว
เอจี เกือฮ โอเอฮี ไก นึง เนะซองั เงอะ ป ตอก กัต โฮ� เกือฮ
อาึ อาวม ป โซะ� เดอมึ อาึ โอ ซ เกียฮ ฮุน ลอน ฆาื� ป ตอก
กัต เซ มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ซาตัน� ตอก ป คัม ตุง อาึ�
เดอมึ อาึ โอ ซ อวต ลอน ติ แตะ� 8 อาึ ไววอน ละ พะโอง
จาว นึง ไลลวง เซ ลอวย โฮน� �ปัว เยอะ ตุย ป โซะ เซ ฮา
แตะ�� 9 พะโองจาว ปังเมอ อฮั เฮี เนิ� �เอจี โฮลฮ เปอะ
กุนมุ่น ยุฮ อาึ อ�ื เอจี เคราะ อื เมาะ เซ� อาวต เปอะ ไม่
ชุมเรยีง แตะ เญอืม ออฮ� เอจี มัฮ เญอืม เซ ซ โฮลฮ เปอะ
ยุ โอก อมันัต อาึ ละ แตะ กุมปอ เยอ�� อฮั เซ เนิ� มัฮ เซ
ป มวน รพาวม นึง โฮลฮ แตะ อวต ไลลวง ชุมเรยีง แตะ ฆาื
อ�ื มัฮ ฆาื ชุมเรยีง เงอะ เซ ป ฮอยจ อาวต อมันัต พะครติ
ฆาื นึง อาึ อ�ื 10 มัฮ เซ ป ญึม รพาวม อาึ นึง ไลลวง ชุม
เรยีง แตะ เซ ฆาื อ�ื ญึม โรฮ รพาวม นึง ยุฮ ปุย ป โซะ อฮั
ปุย ป ไซญ ละ แตะ� ไม่ ไปลญ เออปึ แตะ� ไม่ โคมเฮง ปุย
แตะ� ไม่ เม่ะมัก่ แตะ เบือ พะครติ โครยญ เจือ� อาึ ชุม
เรยีง เญอืม ออฮ ระ โฮลฮ เรยีง แด่น แตะ เญอืม เซ�

ปาวโล ไฌม ครติซจัก นึง เวยีง โครนิ
11 อาึ เอจี โฮลฮ อฮั โอเอฮี ละ เปอะ ตอก ปุย งาว โฮ�

เอจี มัฮ ฆาื โม เปะ ป จัมเปน อาึ อฮั ฆาื อื ตอก เซ� ลัง มัฮ
โม เปะ ป ลื อาึ อ�ื ปัง โอ อาึ มัฮ ป เมีญ ละ ปุย ญุ่ก� อาึ มัฮ
โตว ป แตวะ ไล ฮา โม ป เคียต อฮั ติ แตะ มัฮ ป โฮว ฆรอ
ลปุง ตัง พะเยซู� ป อฮั โม เปะ มัฮ ป ตึก นึง ระ ไล แตะ เซ�
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12 กัน เกือฮ ปุย ยุง แจง แน มัฮ อาึ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะ
เยซู� เอจี ยุฮ ฮุ ลลาึง โม เปะ ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ โครยญ
เจือ� เอจี ยุฮ ป ซัมคัน ปอ เงอตึ ปุย นึง� ไม่ เปลีฮ ฮิ อมันัต
ตัง โน่ง ยุฮ พะจาว ลลาึง เปอะ� 13 ป ยุฮ อาึ นึง ครติซจัก
ไฮญ ป โอ ยุฮ ละ โม เปะ ไก ติ เจือ โน่ง� มัฮ โอ ปัว โม เปะ
เรอึม แตะ นึง ป โซม ป ไอฮ แตะ ติ คระ โน่ง� ดัฮ พิต ละ
เปอะ ปัว โม เปะ โอ ทื โซะ โระ โกลยจ ป ยุฮ ฮุ ละ เปอะ เซ�

14 ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี เพรยีง ติ แตะ ละ ซ ฮอยจ แม แตะ
เคะ โม เปะ� โฮน เฮี มัฮ โฮน ลอวย นึง อื ซ ฮอยจ เคะ
เปอะ� อาึ ซ ปัว โตว โม เปะ เรอมึ แตะ นึง โอเอฮี ติ เจือ เนอึ
ม� อาึ มัฮ ฮงา นึง โม เปะ� มัฮ โตว ฮงา นึง คาวคอง ยุฮ
เปอะ� มัฮ มะเปือะ ป ลัง แฮรน อาึง คาวคอง ละ กวนแตะ�
มัฮ โตว กวน อื ป ลัง แฮรน ละ มะเปือะ แตะ� 15 เมาะ ป
ไก ยุฮ ฮุ� อาึ ซ ญอม เกือฮ โอยจ แกล ละ ซ เรอมึ แตะ โม
เปะ นึง� โกะ โอะ ญอม โรฮ โปง ละ โม เปะ� ดัฮ อาึ ระ
รพาวม ฮรกั โม เปะ ตอก เซ� โม เปะ อมั ซ แตวะ รพาวม
ฮรกั เปอะ อาึ ฆาื� 16 โม เปะ แจง โอ เปอะ เกียฮ อฮั อาึ มัฮ
ป ญัก ละ เปอะ� ปัง มัฮ ตอก เซ ตึน ซ ไก งอ่น ป ซ อฮั อาึ
เฮยีง� อฮั อาึ ริ โม เปะ นึง เฮยีง แตะ� 17 มัฮ โตว ตอก เซ
เฟือฮ� ปุย เมาะ ป ดวน อาึ ฮอยจ เคะ เปอะ� อมั ไก งอ่น
ป ฮอยจ ริ โอเอฮี ยุฮ โม เปะ เอ� แจง โอ อื ไก� 18 อาึ ปัว
ติโต โฮว เคะ เปอะ ไม่ เอยีกปุ ไน พะจาว ติ ปุย� ติโต อมั ริ
อื โอเอฮี ยุฮ เปอะ� ติโต ไม่ อาึ โม่ ยุฮ โอเอฮี ไม่ รพาวม ติ
โดฮ แตะ� ป ยุฮ ป อฮั ฮะ โม่ มัฮ ตอก ปุ แตะ�

19 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� โอเอฮี อฮั ฮะ ละ เปอะ เฮี โม เปะ
ตึน ซ แกต เปอะ มัฮ กัฮ เอะ ติ แตะ ละ เปอะ ยุง่� มัฮ โตว
กัฮ ฮะ ติ แตะ� เอะ อฮั ฮะ ตัม ป ฆวต เกือฮ พะครติ เอะ
อฮั ซองนา พะจาว� เมาะ ป ยุฮ ฮุ โครยญ เจือ มัฮ ยุฮ ฮุ
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นึง ซ เกือฮ ฮะ โม เปะ ตอน นึง รพาวม เจือ แตะ� 20 เญื
อม ฮอยจ เจอะ เคะ โม เปะ อาึ ฮอ นึง ซ ตัง ไล ยุฮ โม เปะ
ฮา ป ฆวต เกือฮ เอะ เปอะ ยุฮ� ฮอ โรฮ นึง ซ ตัง ไล ยุฮ
เอะ ฮา ป ฆวต เกือฮ เปอะ เอะ ยุฮ ละ แตะ โรฮ� อาึ ฮลัต
ติ แตะ ซ ยุ รเจ รไซญ โม เปะ ไม่ ปุ แตะ� ไม่ ววั เปอะ ละ ปุ
แตะ� ไม่ ฮาวก รพาวม ซาวม ไง่ เปอะ ละ ปุ แตะ� ฮลัต โม
เปะ ตัง โคน ตัง งอ่ต ไลลวง โกะ แตะ โน่ง� ไม่ เพียก แฮม
เปอะ ปุ แตะ ไม่ โฮว เปอะ โบ ปุ แตะ� ฮลัต โม เปะ อวต ติ
แตะ ระ ไม่ อาวต เปอะ ไม่ ซุกซัก แตะ โครยญ เจือ� 21 เญื
อม ซ ฮอยจ เคะ เปอะ โฮน เฮี อาึ ฮลัต พะจาว ซ เกือฮ อาึ
โซะกิจ รโตง โม เปะ เญือม เอจี ฮอยจ แตะ เคะ เปอะ� อาึ
ฮลัต ติ แตะ ซ โฮลฮ โอก รบวต ฆาื โม ป ยุฮ ป พิต ลลาึง
เปอะ ไพรม อ�ื ไม่ โอ อื ดิ เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ ฮา
ป ฆอก ป เบร ยุฮ แตะ ไม่ กัน เลนจุ ซู เมีย ไม่ กัน คึต กัน
ตวยฮ ยุฮ อ�ื

13
ลปุง ซตอก รเงอ่มึ ปาวโล ลัก่ ก ลอยจ อื

1 เอจี มัฮ ลอวย โฮน เตือง เฮี ซ ฮอยจ อาึ เคะ เปอะ� พะ
ทัม เอจี อฮั เฮ�ี �เญือม ฟอง ปุย ปุ แตะ ไมจ อื ไก พีญัน
ยุฮ ลอา ลอวย ปุย� เดอมึ ลปุง ฟอง อื ปุ แตะ เซ ซ แปน
ป ตอน�� อฮั เซ� 2 อาึ ฆวต อฮั ละ โม ป ยุฮ ป พิต ลลาึง
เปอะ ไพรม อ�ื ไม่ อฮั โรฮ โฮะ ละ ปุย ไฮญ โรฮ� เญือม
ฮอยจ เคะ โม เปะ โฮน รเคะ อื โฮ� อาึ เอจี อฮั ละ เปอะ ติ
โฮน� ปเล่ีย เฮี เญือม อาวต ลัง่ แตะ ซไง ฮา เปอะ ซ อฮั
แม ละ เปอะ ตอก เฮี ติ โฮน แม� โฮน เฮี ดัฮ เอจี ฮอยจ เคะ
เปอะ โฮ� อาึ เญือะ ซ เวยี โตว เติ แตะ ป ยุฮ ป พิต ติ ปุย
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เนอึม� 3 โม เปะ ป ฆวต ยุง ที ไล อาึ เฮ�ี ซ ยุง ที เปอะ เญื
อม เซ มัฮ อื อฮั อาึ โอเอฮี เบือ พะครติ เตอ� ป ยุฮ พะครติ
ละ เปอะ มัฮ โตว ยุฮ อื ไม่ จวต ชุม ลอน แตะ� เอจี มัฮ เปลี
ฮ อื อมันัต แตะ ลลาึง เปอะ� 4พะครติ มัฮ เบือ จวต ชุม อื
ป ยุม อื ฆาื นึง ไมะซาวแควง� ปัง มัฮ ตอก เซ� ปเล่ีย เฮี
เอจี ไอม เบือ อมันัต ระ ยุฮ พะจาว� ปเล่ีย เฮี โม เอะ รโจะ
ดิ รพาวม แตะ ไม่ อื นึง กัน จวต ชุม อ�ื เญือม ฮอยจ แม
เคะ โม เปะ ปังเมอ ซ รโจะ โรฮ ไม่ จีวติ โคระ อื เบือ อมันัต
ระ ยุฮ พะจาว�

5 ไมจ เปอะ ซาวป งอ่ต ที แลน โตะ รพาวม โกะ แตะ�
อมั เอจี อาวต เปอะ ไม่ รพาวม เจือ แตะ� อมั โอ เปอะ ดิ
อาวต� ไมจ เปอะ กวต ที แลน โตะ รพาวม แตะ� ดัฮ เปอะ
โอ มัฮ ปุย เคิป โฮ� พะเยซูครติ เอจี อาวต กไน โม เปะ� โม่
เปอะ ยุง� 6 โม เปะ ตึน ซ ยุง เปอะ ไอฮ โอ เอะ มัฮ ปุย เคิป
เปอ� 7 เอะ ไววอน ละ พะจาว เพือ โม เปะ� ปัว เกือฮ โม
เปะ โอ ยุฮ ป พิต� เอะ มัฮ โตว ไววอน ละ ซ เปลีฮ มัฮ โกะ
แตะ ปุย ปุก ลัมเลือ ไล แตะ� ปัง ตอก โกะ โอะ ปุย เคิป ฆาื
อื ญุ่ก� มัฮ ระ ฆวต เกือฮ โม เปะ ยุฮ ป ปุก ป ลอก ซองนา
พะจาว� 8 เอะ เกียฮ เลฮ อฮั กัฮ เวอืน โตว ลปุง เนอึม ยุฮ
พะจาว� ลปุง เนอมึ เซ เอะ เกียฮ รโพ เยอะ โน่ง� 9 เญือม
อาวต โม เปะ ไม่ ระ เรยีง แตะ� เอะ ปัง อาวต ไม่ ชุมเรยีง
แตะ� มวน ลัง่ รพาวม เมอะ ฆาื� มัฮ เซ ป ไววอน เพือ โม
เปะ ฆาื อื ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน ปุย กุมปอ ไน พะครติ โค
รยญ เจือ� 10 เญอืม อาวต ลัง่ เงอะ ซไง ฮา เปอะ� อาึ ไซฮ
รโปะ นังซื เฮี ละ เปอะ� เดอมึ โอ ซ โฮลฮ อฮั ป เคง ลอน
ไม่ โกว แตะ อมันัต เกือฮ พะโองจาว ละ แตะ เญือม ฮอยจ
แตะ เคะ เปอะ� อมันัต เกือฮ อื เนิ เซ เกือฮ โตว อื ละ ซ
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ไลจ อื ยุฮ รพาวม เจือ ปุย� มัฮ เกือฮ อื ละ ซ เกือฮ อื ระ
ฮอน ตอน ฮมัน�

11 เอยีกปุ� ลัก่ ก ลอยจ อื เฮ�ี ปัว โม เปะ อาวต ไมจ อาวต
มวน� ไมจ เปอะ เฌาะ โกะ ลโปลฮ พาวม แตะ� ไมจ เปอะ
งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี ไมจ เปอะ อาวต ซาวม อาวต เฆรอมึ
ไม่ ปุก ปอ เปอะ ปุ แตะ� พะจาว ป เกือฮ โม เปะ อาวต ไม่
รพาวม ฮรกั ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม แตะ เซ� ซ อาวต
ไม่ เปอะ ฆาื อ�ื

12 ไมจ เปอะ เปลีฮ กัน นัปทื เปอะ ปุ แตะ ตอก เอียกปุ
ฮรกั แตะ ไน พะจาว�*

13 ปุย ไน พะจาว เตือง โอยจ อื รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ
ละ โม เปะ โครยญ โฆะ เปอะ�

14 ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ�
ไม่ รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว� ไม่ ไลลวง รโจะ ดิ เปอะ รพาวม
แตะ ไม่ ลปุ พะจาว เซ อาวต ลอป ไม่ โม เปะ โครยญ โฆะ
เปอะ�

* 13:12 13:12 นึง คอ 12 เซ ตัม ลปุง กรกิ อฮั นัปทื ปุ แตะ นึง พาซา ฮงาึต
ไม่ อ�ื



xxxvi

พระคัมภีรล์ะวา้
Digitization of Western Lawa Print Bible

copyright © 2018 Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: (Lawa, Western)

Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.

2020-12-01

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 29 Jan 2022
9ff0cff3-385f-5859-a382-cdb6023ff36e

http://www.wycliffe.org
http://www.ethnologue.org/language/lcp

	ลอา โคริน

