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นังซื รโปะ เปโตร (ปัป ลอา�
นังซื ไซฮ เปโตร ปัป ลอา เฮ�ี มัฮ ป รโปะ อื ละ ปุย ไน พะ

จาว โฮวน โดฮ� ปาวไม ระ ไล นึง อื มัฮ ฆวต ตอซู อื ไม่ ลปุง
เพอกึ ตอม ยุฮ โม ป เพอกึ ป โอ เนอมึ� ไม่ กัน ฆอก ป เกิต
ฆาื ลปุง เพอกึ ตอม ตอก เซ� เปโตร ซตอก ปุย เกือฮ ยุง
ไมจ แตะ ตอซู ไม่ กัน โอ ปุก เฮี เบือ ยุง เนอึม แตะ พะจาว
ไม่ พะเยซูครติ จาว� มัฮ โม ป เอจี ยุ พะเยซู นึง ไง่ แตะ�
ไม่ ป เอจี ฮมอง ป อฮั อื นึง ฮยวก แตะ ป โรวก ไลลวง ตอก
ยุง เนอมึ ปุย พะจาว เซ ละ โม ป เจือ เซ� ไมจ ปุย ไตม เนอึ
ม ป อฮั โม เซ ฆาื อ�ื อฮั เซ�
เปโตร ตุก รพาวม ฆาื โม ป ฮอยจ เพอกึ ตอก ซ เกือฮ

แตะ ปุย ซองไซ รพาวม นึง ไลลวง ซ ฮอยจ แม พะเยซู�
ปัง โอ พะเยซู ดิ ฮอยจ� มัฮ โตว เบีย อื ลปุง ซันญา แตะ�
�มัฮ ป ลัง่ รพาวม ละ ปุย� ฆวต เกือฮ โตว ปุย ยุม ติ ตื เนอึ
ม� มัฮ ฆวต เกือฮ อื ลเตือฮ ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ โครยญ
โฆะ แตะ�� อฮั เซ เปโตร� กัน โอ พะเยซู ดิ ฮอยจ เซ มัฮ
ควน โฮลฮ ปุย ลเตือฮ ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ เดอมึ โอ ซ
ยุม ลอป นึง มอ นโฮก�

1อาึ มัฮ ซีโมน เปโตร� มัฮ กวนไจ ยุฮ พะเยซูครติ ไม่ มัฮ
แตะ ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง อ�ื รโปะ นังซื เฮี ละ โม ป เอจี
โฮลฮ โรฮ รพาวม เจือ เนอมึ โรวะ แตะ ตอก เอะ โรฮ� เบือ
กัน ซื กัน ไซ ยุฮ พะจาว ไม่ พะเยซูครติ ป เกือฮ เอะ โปน มัป่
เซ�
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2 ปัว กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม อาวต ไม่ เปอะ
กุมปอ� นึง เอจี ยุง เปอะ พะจาว ไม่ พะเยซู จาว ยุฮ เอะ�

พะจาว เอจี เลือก เอะ
3 พะจาว เอจี เลือก เอะ ละ ซ โฮลฮ โฮะ รโตง แตะ นึง

โญตซัก ยุฮ อื ไม่ ป ไมจ ป ญุ่ก ยุฮ อ�ื เอจี เกือฮ โอเอฮี ละ
เอะ เบือ อมันัต แตะ โครยญ เจือ� นึง ซ เกือฮ อื เอะ โฮลฮ
จีวติ ตอก จีวติ พะจาว เบือ ยุง เอะ พะจาว เซ� 4 มัฮ โรฮ
เบือ โอเอฮี ไล เซ ป เกือฮ พะจาว ลปุง ซันญา ระ งวยฮ ระ
ตุง ละ เอะ ฆาื อ�ื ลปุง ซันญา เซ มัฮ ป เกือฮ โม เปะ โฮลฮ
รพาวม รโม่ยฮ พะจาว ไม่ เกือฮ เปอะ โปน ป ฆอก ป เบร ป
ไก นึง ปลัฮเตะ เฮี ฆาื กัมกุยฮ ฆอก ปุย�

5 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ เรยีง รพาวม ละ ซ ยุฮ แตะ ตอก เฮี
ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ รพาวม เจือ เปอะ ไก ไม่ กัน ไมจ กัน
ญุ่ก� กัน ไมจ กัน ญุ่ก ยุฮ เปอะ เซ ไมจ โรฮ อื ไก ไม่ กัน ยุง
เปอะ ไลลวง พะจาว� 6 กัน ยุง เปอะ ไลลวง พะจาว เซ ไมจ
โรฮ อื ไก ไม่ กัน ปุน เตียง เปอะ ไอฮ รพาวม แตะ� กัน ปุน
เตียง เปอะ ไอฮ รพาวม แตะ เซ ไมจ โรฮ อื ไก ไม่ รพาวม
ปุน โอต เปอะ โอเอฮี� รพาวม ปุน โอต เปอะ โอเอฮี เซ ไมจ
โรฮ อื ไก ไม่ กัน ไอฮ เปอะ จีวติ พะจาว� 7 กัน ไอฮ เปอะ จี
วติ พะจาว เซ ไมจ โรฮ อื ไก ไม่ กัน เลียก พาวม นึง เอยีกปุ
แตะ� กัน เลียก พาวม เปอะ นึง เอียกปุ แตะ เซ ไมจ โรฮ
อื ไก ไม่ รพาวม ฮรกั� 8 ดัฮ โอเอฮี โม เซ เอจี ไก เนอึม นึง
เปอะ โครยญ เจือ โฮ� กัน ยุฮ เปอะ แจง ซ ไก ป มัฮ อ�ื ไล
ลวง ยุง เปอะ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ แจง
โอ อื ซ มัฮ ป ปลาว เยอ� 9 ดัฮ ไก ป โอ ไก โอเอฮี โม เซ นึง
เงอ� เอจี มัฮ ปุย จัก ไง่ โตะ รพาวม� เอจี มัฮ โรฮ เบีย อื
พัก พะจาว มัป่ ไพรม ยุฮ แตะ เซ ซงะ่�
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10 เอยีกปุ� พะจาว เอจี เลือก โม เปะ� เอจี เกือฮ โม เปะ
แปน ปุย ไน แตะ� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ แด่น เนอึม แด่น
แนม ละ ซ เกือฮ เปอะ ติ แตะ โปง ไม่ เอจี เลือก อื โม เปะ
ฆาื อ�ื ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ แจง โอ เปอะ ซ ไฆร ฆาื อื ฮา
ลปุง เนอึม เมอ� 11 โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ เลียก ไมจ เลียก
มวน นึง บัน่เมือง โอ เญาะ ไก ลอยจ ยุฮ พะโองจาว ยุฮ เอะ
ป มัฮ พะเยซูครติ ป เกือฮ เอะ โปน มัป่ เซ เบือ อ�ื

12 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปัง เอจี ยุง เปอะ ลปุง เนอึม เซ
ไม่ เอจี ตอน โรฮ รพาวม เปอะ นึง� อาึ ไก แนฮ ลัง่ รพาวม
ฆวต ซตอก โม เปะ เกือฮ ไตม ลอป โอเอฮี ไล เซ� 13 ติ เจน
ไอม ลัง่ เงอะ อาึ แกต ติ แตะ ปุก ละ ซตอก รเงอ่มึ แตะ โม
เปะ เกือฮ โม เปะ โตก ละ โอเอฮี เซ� 14 อาึ ยุง เงอะ โอ อื
เญือะ ซ เล่ีญ ซ จัมเปน อาึ ละ โกะ เนอมึ แตะ เฮ�ี ตอก เอจี
รโฮงะ ซโตฮ พะโองจาว อื เนิ ป มัฮ พะเยซูครติ เซ� 15 มัฮ
เซ ป เรยีง รพาวม อาึ ละ ซ เกือฮ แตะ โม เปะ ไก ตอก ไตม
ลอป โอเอฮี ไล เฮี เคะ ยุม อาึ ฆาื อ�ื

ไลลวง รงั ซเปีย ยุฮ พะเยซูครติ
16 เญือม รโฮงะ เอะ ไลลวง อมันัต ระ ยุฮ พะโองจาว ป

มัฮ พะเยซูครติ ทื เอะ เซ ละ เปอะ� ไม่ ไลลวง ซ ฮอยจ แม
อ�ื เอะ มัฮ โตว จัก เจีย เบิก่ ปุย ไอฮ นึง เฮยีง นึง ยุง โกะ
แตะ ละ เปอะ� มัฮ รโฮงะ ละ เปอะ นึง เอจี โฮลฮ โฮะ ยุ
รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ อื นึง ไง่ แตะ� 17 เญือม โอก เซียง พะ
จาว เน่อมึ นึง ซเปีย ตึก นึง คึนัก แตะ เซ� เอะ อาวต โรฮ
นา เซ� พะจาว ป มัฮ เปือะ อื เกือฮ อื ไก โญต ไก ซัก ไม่
อฮั อื เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ กวน ฮรกั เกอะ� ปุก เนอึม รพาวม
เมอะ�� อฮั เซ� 18 เอะ เอจี โฮลฮ ฮมอง นึง ฮยวก แตะ เซี
ยง เซ� ปุก เญอืม อาวต เอะ ไม่ อื นึง บลาวง ซัมคัน เซ�
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19 มัฮ เซ ป โฮว เอะ ละ แจง แตะ นึง มัฮ ป อฮั โม ป ซึป
ลปุง พะจาว โฆะ เซ ป เนอึม ฆาื อ�ื มัฮ โรฮ เซ ป ไมจ โม
เปะ งอ่ต ที ป อฮั โม เซ ฆาื อ�ื ป อฮั อื เซ มัฮ ตอก ออม
รงั ลลาึง ก เฟียก อื ฮอยจ ละ ปวยฮ พร�ิ เญอืม เซ ซ ซอต
ซเปีย ละ โตะ รพาวม เปอะ ตอก เญือม โอก ซฆรงั ซะ โฮ�
20 ไล ระ ฮา โอเอฮี ไฮญ นึง อื มัฮ เฮ�ี ไมจ เปอะ เกือฮ ติ
แตะ ไตม อาึง ตอก เฮ�ี ลปุง พะจาว ซึป ปุย นึง พะทัม โฆะ
ไก โตว ป เกียฮ ยุง ควมัไม อื นึง โกะ แตะ ไอฮ� 21 ลปุง พะ
จาว ป ซึป ปุย เซ มัฮ โตว ป เบิก่ ปุย ไอฮ ตัม รพาวม โกะ
แตะ� เญือม ซึป อื ลปุง ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว ละ ปุย�
เอจี มัฮ ลปุ พะจาว ป นัม รพาวม อื เกือฮ อื ยุง ตอก ซ อฮั
แตะ โอเอฮี ฮ�ี

2
โม ป เพอกึ ลปุง โอ เนอมึ
(ยด� 1:4-13)

1 โม ป อฮั ติ แตะ มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ตึน ซ เกิต โรฮ
ลลาึง โม เปะ ตอก เกิต อื ลลาึง โม อซิราเอน ไพรม อ�ื โม
เซ ซ บระ เพอกึ ปุย นึง ลปุง เพอกึ ตอม โอ เนอึม ป ซ ไลจ
ยุฮ รพาวม เจือ ปุย� โม เซ เญือะ ญอม โตว เกือฮ พะโอง
จาว ป เอจี โตฮ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ เซ แปน กุม แตะ� มัฮ
เซ ป ซ ฮอยจ พราวป กัน ไลจ กัน โลม ละ อื ฆาื อื จุบัน่ ตัน
ด่วน เอนิ� 2 ซ ไก โฮวน ป ซ โฮว ไม่ อื นึง คระ ฆอก ยุฮ อ�ื
ปุย ไฮญ ซ เพียก แฮม คระ ยุฮ พะเยซู ฆาื กัน ฆอก ยุฮ โม
เซ� 3 โม เซ ซ ซาวป เบิก่ ป ซ เพอกึ ซ ตอม แตะ ละ โม เปะ
นึง ซ ฆวต ริ แตะ โอเอฮี ยุฮ โม เปะ� พะจาว ป ซ ตัตซิน
เกือฮ อื ลอก ตุต เซ เอจี เล่ีญ เพรยีง อื อาึง ติ แตะ� กัน
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ไลจ กัน โลม ป ซ เกือฮ อื ฮอยจ ละ อื เซ แจง ซ ฮอยจ เนอึ
ม อื ละ อ�ื

4 โม เตปด่า ป ยุฮ มัป่ โฮ� พะจาว ฮลัก โตว กอ อ�ื เอจี
โปวฮ อื นึง โตะ มอ นโฮก� คัง อาึง อื โตะ ครุฮ ก เฟียก อ�ื
ฮอยจ ละ เติง ซเงะ ซ รเตีฮ พะจาว โอเอฮี� 5พะจาว ฮลัก
โตว โรฮ กอ ปุย ฆอก ปุย เบร นึง ปลัฮเตะ โฆะ� เอจี เกือฮ
รอาวม ฮอยจ เลอปึ อื เตือง โอยจ อ�ื มัฮ โนฮา ป ครอฮ ไล
ลวง กัน ซื กัน ไซ เซ� ไม่ ปุย ไฮญ อาแลฮ ปุย โน่ง ป เกือฮ
อื โปน ฮา ยุม แตะ เซ� 6 พะจาว เกือฮ โรฮ ปุย เมือง โซ
โด่ม ไม่ เมือง โกโมรา ลอก ตุต แตะ� เกือฮ อื ฮะ ล่อยญ
นึง งอ ละ ซ เกือฮ อื ปุย ฆอก ปุย เบร ยุง ฮลัต ฆาื อ�ื 7พะ
จาว ปังเมอ เรอมึ โลต ป มัฮ ปุย ซืไซ ละ แตะ เซ เกือฮ โปน
ฮา ยุม แตะ� โลต เซ ตุก เนอึม รพาวม นึง ยุ แตะ ยุฮ ปุย
ปาโล เมือง เซ กัน คึต กัน ตวยฮ� 8 เญือม อาวต อื ลลาึง
ปุย ฆอก ไล เซ� ยุ ฮมอง ลอป ยุฮ อื ป คึต ป ตวยฮ� ตุก
เนอมึ ตุก แนม รพาวม ฆาื อื โครยญ ซเงะ่� 9 เอจี ที นึง ไล
ลวง โอเอฮี โม เซ ยุง พะโองจาว ตอก ซ เกียฮ เกือฮ แตะ โม
ป นัปทื เนอึม แตะ โปน ฮา โอเอฮี ป ซ ลอง รพาวม อ�ื ยุง
โรฮ ตอก ซ เกียฮ คัง แตะ อาึง โม ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร เกือฮ
ลอก ตุต แตะ� ฮอยจ ละ ซเงะ รเตีฮ อื ปุย เตือง โอยจ อ�ื

10 ป ระ ตุต ฮา ปุย ไฮญ มัฮ โม ป ยุฮ แนฮ ตัม กัมกุยฮ
ฆอก แตะ� ไม่ โม ป พลิฮ บึน อมันัต ระ ยุฮ พะจาว� โม เซ
มัฮ ป ลวง ลู ป อฮั ปุย� อวต ติ แตะ ระ� โรวต พามัต โม เต
ปด่า ป อาวต นึง รงั ซเปีย เมือง มะลอง� 11 ปัง มัฮ เตปด่า
ป ระ เรยีง ไม่ ระ อมันัต อื ฮา โม เซ� โกว โตว ลปุง พามัต
ตอก เซ ติ ชวง ละ ซ ฟอง อื ปุย โม เซ ซองนา พะโองจาว�
12 โม เซ มัฮ ตอก อื ซัตซิง ป โอ ไก กัม คิต ป โฮลฮ ปุย โฮม
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วต มอก ปอน โฮ� มัฮ ป พามัต โอเอฮี ป โอ แตะ คาวไจ�
ซ ยุม โรฮ ฆาื อื ตอก ยุม ซัตซิง เซ โฮ�

13 ซ ลอก ป ฆอก โกวต ยุฮ โม โกะ แตะ ป ฆอก เซ โรฮ�
ปัง มัฮ เมือ ซเงะ่ อื ยุฮ แนฮ อื ตัม กัมกุยฮ ฆอก แตะ� มัฮ
โอเอฮี ตอก เซ ป อฮั อื มัฮ ป มวน� เญือม โซม ดิ อื ไม่ โม
เปะ เอ� มัฮ โรฮ ป เกือฮ โม เปะ ไลจ มอยฮ นึง อาวต แนฮ
อื ไม่ รพาวม ฆวต ซาวป แตะ จุ ปุย� 14 ไง่ อื ฆวต แก แนฮ
ปรโปวน ฆอก ไล� ซัก เตือ โตว นึง ยุฮ แตะ มัป่ ติ ชวง�
ซาวป แนฮ รชุยจ โม ป โอ ตอน รพาวม เกือฮ ไลจ� เฮยีง
ลอน นึง ฆวต ไอฮ อื โอเอฮี โฮฮ ฮา ไล แตะ� มัฮ ป ซ ลอก
ป โอยจ นึง โซะ แตะ เน่อมึ นึง พะจาว� 15 โม เซ เอจี โฆง
ละ โปวฮ คระ ซื คระ ไซ เซ� เอจี โฮว ฆาื อื นึง คระ พิต�
เอจี มัฮ โฮว อื คระ โฮว บ่าละอมั กวน เบ่โอ� บาละอมั เซ
มัฮ ฮรกั อื มาื ซ โฮลฮ แตะ นึง ยุฮ แตะ กัน พิต� 16 เญือม
เซ ไก ป บวยจ ละ นึง ยุฮ อื กัน พิต เซ� มัฮ บรงั โอ เกียฮ
ลปุง เซ� ป โฮลฮ อฮั โอเอฮี ละ อื นึง ลปุง ปุย� มัฮ คัต อื
ฮา กัน เงา่ะ บ่า ตะ อื ยุฮ เซ� เตือง มัฮ โรฮ อื ป ซึป ลปุง พะ
จาว�

17 โม เซ มัฮ ตอก เดือะ โกลง เอจี ไฮจ ซออฮ โฮ� ตอก
โรฮ ชุต รวู แทต กาื ระ โฮ� พะจาว เอจี ยุฮ อาึง เบือง อื
ละ อื นึง ก เฟียก ตัน อ�ื 18 โม เซ ซาวป แนฮ อวต ติ แตะ
นึง ลปุง โอ ไก ลักทัน� ไม่ ซาวป อื จุ ปุย นึง กัมกุยฮ ฆอก
แตะ� ละ ซ รชุยจ แตะ โม ป เดอมึ โปน ฮา ป ฆอก ยุฮ แตะ
เซ เกือฮ ไลจ� 19 โม เซ ซันญา อาึง ซ เกือฮ แตะ ปุย โปน
ฮา แปน แตะ ครา เซีญ โอเอฮี� โม โกะ อื ปังเมอ แปน แนฮ
ลัง่ ครา เซีญ กัน คึต กัน ตวยฮ� ปุย ดัฮ อาวต ฆรมึ อมันัต
ออฮ จัมเปน แปน ครา เซีญ เซ� 20 ปุย� ปัง เอจี โปน อื ป
ฆอก ป เบร นึง ปลัฮเตะ เฮี เบือ ยุง แตะ ไลลวง พะโองจาว
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ป มัฮ พะเยซูครติ ป เกือฮ ปุย โปน มัป่ เซ� ดัฮ เอญี แม เคะ
ป ฆอก ตอก เซ แม� ไม่ อาวต แม แตะ ฆรมึ อมันัต อ�ื ลัก่
ก ลอยจ อื ซ เซอปึ แม ละ อื ฮา เมือ โรง อ�ื 21 มัฮ โอ อื ยุง
คระ ซื คระ ไซ เซ เฟือฮ� ซ ฌักแฟน เดียก ละ อื ฮา ยุง อื
ไม่ ลเตือฮ อื แม ฮา ลปุง ซตอก ซงะ่ ซงอม ป เกือฮ พะจาว
ละ อ�ื 22 ลปุง จเตียม ป อฮั ปุย ไพรม โฮ เอจี ที นึง ป เกิต
ละ โม เซ มัฮ อื ป เนอมึ� มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี �เซาะ ตึน กอ
ฆวต โซม แม ป เอจี ฮาว แตะ�� ไม่ อฮั โรฮ อื เฮ�ี �เลีจ ป
เอจี ฟวยจ ฮาวม ปุย ตึน กอ ฆวต คุกคัก แม นึง บิญ�� อฮั
เซ�

3
ไลลวง ซ ฮอยจ แม พะโองจาว

1 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� เอจี มัฮ ลอา โฮน เตือง เฮี ไซฮ อาึ
รโปะ นังซื ละ เปอะ� เตือง ลอา โฮน อื เฮ�ี อาึ มัฮ ฆวต ซอ
รพาวม โม เปะ เกือฮ โตก ละ ป เอจี ฮมอง ไพรม เปอะ� ละ
ซ เกือฮ ฮะ โม เปะ อาวต ลอป ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ� 2 อาึ
มัฮ ฆวต เกือฮ โม เปะ ไตม ลปุง อฮั โม ป ซึป ลปุง พะจาว
อาึง ละ ปุย โฆะ� เกือฮ โรฮ เปอะ ไตม ลปุง ซตอก พะโอง
จาว ป เกือฮ เปอะ โปน มัป่ เซ� ตัม ป เอจี เพอกึ โม ป โฮว
ฆรอ ลปุง ตัง อื เซ ละ เปอะ�

3 กา โอเอฮี ไฮญ ไมจ เปอะ ยุง ไล เฮ�ี เญือม ซ ลอยจ
โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮ�ี ซ ฮอยจ ปุย นึง งอ่น� โม เซ มัฮ โม
ป เกือฮ กัมกุยฮ ฆอก แตะ โบว รพาวม แตะ� โม เซ ซ โล่
ญวยฮ ป ทื โม เปะ� 4 ซ อฮั เฮี ละ เปอะ� �พะโองจาว เอจี
ซันญา อาึง ซ ฮอยจ แม แตะ� โม่ ซันญา อ�ื ตัว เซ� ยุ โตว
ฮอยจ อื ติ ชวง เมอ� เคียง ยุม จัตเจือ ไพรม เอะ ฮอยจ
ปเล่ีย� โอเอฮี ตอก แนฮ ลัง่ ไพรม แตะ เน่อมึ เญอืม ไก โรง
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ปลัฮเตะ ลัง่�� ซ อฮั เซ ละ เปอะ� 5 โม เซ มัฮ โฆง อื เกือฮ ติ
แตะ โอ งอ่ต ไล เฮ�ี โฆะ ลัง่ พะจาว เกือฮ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ
มะลอง ไก เบือ ลปุง แตะ� ปลัฮเตะ เซ มัฮ โอก อื ฮา โตะ
รอาวม ไม่ ไก รอาวม รวติ อื เบือ ลปุง พะจาว โรฮ� 6 ไพรม
อื พะจาว โกว โรฮ รอาวม เซ ละ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ ปลัฮเตะ�
เญือม เกือฮ อื เลอึป ปลัฮเตะ โฆะ โฮ� 7 ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ
มะลอง ป ไก ปเล่ีย เฮ�ี มัฮ โซะโกะ ฮรกัซา พะจาว นึง เบือ
ลปุง แตะ ตอก เซ โรฮ ฮอยจ ละ ซเงะ ซ ฮะ ล่อยญ อ�ื มัฮ
โซะโกะ อื นึง ฮอยจ ละ ซเงะ รเตีฮ อื ปุย ฆอก ปุย เบร ละ ซ
เกือฮ อื ไลจ โลม�

8 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ไมจ เปอะ โตว เบีย ไล เฮ�ี ละ
งอ่ต พะโองจาว อ�ื ติ ซเงะ ไม่ ติ เปือน เนอึม มัฮ ป ตอก
ปุ แตะ ละ อ�ื มัฮ ป บรญิ ละ อื เมาะ เล่ีญ เมาะ กลอยฮ
อ�ื 9 พะโองจาว มัฮ โตว ป ซลัฮ นึง ซ ยุฮ แตะ ตัม ป ซัน
ญา แตะ อาึง ตอก แกต ปุย อื งอ่น� มัฮ ป ลัง่ รพาวม ละ
เปอะ� ฆวต เกือฮ โตว ปุย ยุม ติ ตื เนอึม� มัฮ ฆวต เกือฮ
อื เฌาะ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ แตะ โครยญ โฆะ
แตะ�

10 ซเงะ ยุฮ พะโองจาว ซ ฮอยจ ตอก ฮอยจ คะมุย โฮ�
เญอืม เซ ซ ไก เซียง ระ เซียง เรยีง นึง� มะลอง ซ บรุก ไฆร
ไม่ เซียง เซ� เตะ ไม่ ซโมะ รองั โอเอฮี ซ ลวยจ ซ ไน นึง
เรยีง กอยจ แตะ� ปลัฮเตะ ไม่ โอเอฮี ป ไก นึง อื ซ ฮะ ล่อ
ยญ เตือง โอยจ อ�ื

11 เคียง เอจี ยุง เปอะ ซ ไลจ โอยจ โอเอฮี ตอก เซ� โม
เปะ ไมจ เปอะ แปน ปุย ตอก เมอ ฆาื� ไมจ เปอะ แปน ปุย
ซงะ่ ซงอม ไม่ ฆวต ไอฮ เนอึม แตะ จีวติ พะจาว� 12 ไมจ
เปอะ รกวน ซเงะ ยุฮ พะจาว ฮอยจ ไม่ แด่น เปอะ ยุฮ โอเอฮี
ตอก ซ เกือฮ อื ไกลจ ฮอยจ� ซเงะ เซ มัฮ เนอึม ซเงะ เญื
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อม ซ ฮะ พะจาว ยุฮ ปลัฮ มะลอง� ไม่ เญือม ซ ลวยจ เตะ
ไม่ ซโมะ รองั โอเอฮี นึง เรยีง กอยจ แตะ� 13 ปัง มัฮ ตอก
เซ� พะจาว เอจี ซันญา อาึง ซ ไก ปลัฮเตะ โคระ ไม่ ปลัฮ มะ
ลอง โคระ� นา เซ มัฮ นา ก อาวต กัน ซื กัน ไซ นึง โน่ง�
มัฮ โอเอฮี เซ ป รกวน เอะ ฮอยจ เจอ�

14 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ลไล รกวน เปอะ ซเงะ เซ ฮอยจ
เจอ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ แด่น รพาวม ละ ซ แปน แตะ
ปุย ซงะ่ ซงอม� ไม่ โอ เปอะ ไก พิต โฌวะ ยุฮ ซองนา พะ
จาว� เกือฮ ติ เปอะ อาวตแนฮ ไม่ รพาวม เฮน ฮลอง แตะ�
15 ไมจ เปอะ งอ่ต ที� กัน อาวต พะโองจาว ไม่ รพาวม ลัง่
แตะ เซ� มัฮ ละ ซ เรอมึ อื ปุย เกือฮ โปน มัป่ ยุฮ แตะ� ไล
ลวง เซ มัฮ โรฮ ตอก ป ไซฮ ปาวโล ป มัฮ ปุ ฮรกั เกอะ ไน
พะจาว รโปะ ละ เปอะ โรฮ� มัฮ ไซฮ อื ตัม ซติ พันญา ไมจ
เกือฮ พะจาว ละ แตะ� 16 เญือม ไซฮ อื ไลลวง เซ โครยญ
โฮน� เอจี มัฮ ไล ติ ไม่ ป ไซฮ อาึ เฮ�ี นังซื รโปะ อื เซ ไก
ป ญัก คาวไจ นึง งอ่น� โม ป โอ คาวไจ โอเอฮี ไม่ ป โอ อื
ตอน รพาวม นึง ป เจือ แตะ� โบว ป อฮั อื เซ ตอก โอ อื ปุก
ควมัไม อ�ื ตอก โรฮ กอ โบว อื พะทัม ไฮญ พิต โรฮ� โม เซ
ซ ไลจ โลม ฆาื ป ยุฮ โกะ แตะ เซ ไอฮ�

17 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� โม เปะ เอจี ยุง เปอะ เน่อมึ กา
เกิต อื โอเอฮี ไล เซ� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ ฆาื อ�ื
เดอมึ โม ป ฆอก ไล เซ โอ ซ ปุน รชุยจ เปอะ เกือฮ โฮว คระ
พิต� ไม่ โอ อื ซ ปุน เกือฮ เปอะ โฮย ฮา รพาวม ตอน ฮมัน
เปอะ เซ� 18 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ จเลิน ปุ ปุ นึง ไลลวง
ยุง แตะ พะโองจาว ยุฮ เอะ ป มัฮ พะเยซูครติ ป เกือฮ เอะ
โปน มัป่ ยุฮ แตะ เซ� ไม่ ไลลวง กุนมุ่น ยุฮ อ�ื ปัว เกือฮ พะ
โองจาว ไก โญต ไก ซัก เน่อมึ ปเล่ีย เฮี ฮอยจ เฆียง เฮี โอ
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เญาะ ไก ลอยจ� อาเมน�
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