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ด่านีเอน
พะทัม ด่านีเอน มัฮ ป ไซฮ ปุย ไน เจน เญอืม อาวม โม ยวิ

เม่ะมัก่ เรยีง แตะ นึง โฮวน ป โคมเฮง คาเคียน อ�ื พะทัม
เฮี โกว ไลลวง จีวติ ปุย ละ ซ นนุ แตะ รพาวม ปุย ไน เจน
เซ� พะจาว เกือฮ โรฮ ด่านีเอน ยุ บลอง โอเอฮี โฮวน เจือ
ละ ซ แปน โรฮ อื ควน นนุ รพาวม ปุย โรฮ� โอเอฮี ไล เซ
มัฮ ป เกือฮ ปุย ยุง ซ เกือฮ พะจาว ปุยไฮะ ปุยฮอน ป โคม
เฮง ปุย เซ ไลจ โลม โรฮ ติ โฮน� ไม่ ซ เกือฮ อื ปุย ไน พะ
จาว โฮลฮ แม เตียง ไอฮ โกะ แตะ ติ โฮน แม�
พะทัม เฮี ไก ลอา คัก�
(1) มัฮ ไลลวง จีวติ ด่านีเอน ไม่ ปุโฮมว อื ป แปน ดิ ครา

ปุย ไม่ ปุ แตะ� มัฮ ป เกิต ไก ไน เจน แปน เมือง บ่าบี่โลน
ป ระ อมันัต ฮอยจ ละ เจน แปน เมือง เปอเซีย ป ระ อมั
นัต โรฮ� ปุย โม เฮี โฮลฮ เป โม ป เกละยุ แตะ เบือ อาึง อื
รพาวม แตะ นึง พะจาว ไม่ เนองึ อื ป อฮั พะจาว ละ แตะ�
(2) มัฮ แม ไลลวง โอเอฮี ป ยุ บลอง ด่านีเอน� ป ยุ บลอง

อื เซ มัฮ ฮุป ฮงั โอเอฮี โฮวน เจือ� ป แพป ไม่ เมือง ระ อมั
นัต ลอวย ปาวน เมือง� ป โอก อมันัต แตะ รกา รเคะ ปุ แตะ
นึง กัน ตัตเตียง อื ปุย โฮวน บัน่ โฮวน เมือง� ป โฮลฮ แปน
ป ระ อมันัต รกา เยอ มัฮ เมือง บ่าบี่โลน นึง อ�ื ป ยุ ด่านี
เอน เซ มัฮ ป เกือฮ ปุย ยุง ซโตฮ ตอก ซ ไป เมือง ป โอ เจือ
พะจาว เซ� ไม่ ไลลวง ลัก่ ก ลอยจ โอเอฮี เญือม ซ เป ปุย
ไน พะจาว ป โอ ไมจ เซ เตือง โอยจ อ�ื

กซัต เลือก โม ด่านีเอน
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1 เญือม เอจี ฮอยจ อื เนอึม ลอวย นึง กัน ตัตเตียง กซัต
เยโฮยาคิม เมือง ยูด่า เยอ� เญือม เซ เนบู่คัตเนซา ป มัฮ
กซัต เมือง บ่าบี่โลน ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย เวยีง เยรูซา
เลม� แวต เอนิ เมือง เซ ไคว อ�ื 2พะจาว เกือฮ อื เป กซัต
เยโฮยาคิม ไม่ โฮมวต อื โรวก� เญือม เอญี เนบู่คัตเนซา
เซ นึง เมือง แตะ โฮลฮ โรวก โดง เดือง กลอง เชอืม ซัมคัน
ป อาวต นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ไม่ แตะ งอ่น� โรวก แฮรน อื
นึง ฮอง เกป แตะ คอง ซัมคัน นึง เวอืต ยุฮ โม พะ ทื แตะ ป
อาวต เมือง บ่าบี่โลน เซ�

3 เญอืม เซ กซัต เซ ดวน อตัเปนัต ป มัฮ ฮวันา กัน เญือะ
แตะ ซาวป เลือก โม ปรเมะ นมุ ลลาึง โม อซิราเอน ป เอจี
โรวก อื แปน ครา แตะ เซ งอ่น� ไอฮ ป มัฮ อื เจือ กซัต
งอ่น� เจือ โม จาวไน งอ่น� 4 ไอฮ ป มัฮ ปุย ไมจ ปิม ฮงั�
ปุย กุมปอ เนะซองั� มัฮ โม ป ยุง นังซื นังฮา ไม่ เปลียง แตะ
ป อาวต ไม่ ไมจ กัมกึต แตะ� มัฮ โม ป ซ เกียฮ ยุฮ เนอึม
กัน นึง เญือะ กซัต เซ� เกือฮ ปุย เพอกึ อื เกือฮ ยุง ลปุง บ่า
บีโ่ลน ไม่ เกือฮ อื ไก ป ยุ ป ยุง เกว ไม่ ไลลวง เมือง บ่าบีโ่ลน
เตือง โอยจ อ�ื

5กซัต เซ เกือฮ ปุย ตาว ป โซม ป ปอน ป ตึก นึง ญึม แตะ
ไม่ ไปล อะงุน ป ญุ เญือะ โกะ อื ละ โม เซ� ตาว อื ละ อื โค
รยญ ซเงะ่� ตะ เกือฮ อื เฮยีน ไลลวง โอเอฮี ลอวย เนอึม�
ฟวยจ เซ ตะ เกือฮ อื ไปญ กัน ระ นึง บัน่เมือง ยุฮ แตะ�
6 ไน โม ป เลือก กซัต เซ มัฮ ด่านีเอน ติ ไม่ ฮานันยา ติ ไม่ มิ
ชาเอน ติ ไม่ อาซารยิา ติ� มัฮ ปุย ไน เจอ ยูด่า เตือง ปาวน
อ�ื 7 ฮวันา กัน เญือะ กซัต เซ ปุก มอยฮ โคระ ละ ปุย โม เซ
ตัม ลปุง บ่าบี่โลน� อฮั เบ่นเทชตัซา ละ ด่านีเอน� อฮั ชตั
รกั ละ ฮานันยา� อฮั เมชกั ละ มิชาเอน� อฮั โรฮ อาเบ่ตเน
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โค ละ อาซารยิา�
8 ด่านีเอน ปังเมอ เอจี โปวต รพาวมแตะ นึง โอ อื ซ เกือฮ

ติ แตะ รแอม ละ พะจาว ฆาื ป โซม ป ปอน ยุฮ กซัต ไม่ ฆาื
ไปล อะงุน เกือฮ กซัต ละ แตะ เซ� ปัว ฮวันา กัน เญือะ กซัต
เซ โอ คนัป แตะ โซม ปอน ป โอ ซงะ่ ไล ละ พะจาว ฆาื อ�ื
9 พะจาว เกือฮ ฮวันา กัน เญือะ กซัต เซ ฮรกั ด่านีเอน ไม่
เลียก พาวม อื นึง� 10 ฮวันา กัน เญือะ กซัต เซ ปังเมอ ไก
รพาวม ฮอ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ โม ด่านีเอน เซ� �อาึ ฮลัต โม
เปะ ซ รเกือะ ฮา โฮมว ฆอ เปอะ ฆาื อ�ื ดัฮ กซัต ป มัฮ จาว
ไน ยุฮ อาึ เซ ยุ ฮาวต โม เปะ ไม่ รเกือะ เปอะ ตึน ซ กิต ไกญ
อาึ ฆาื อ�ื นึง เอจี ดวน อื อาึ เกือฮ ป โซม ป ปอน ตอก เซ
ละ โม เปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11 ด่านีเอน เลียก เคะ ตฮนั ป ดุฮ ฮวันา กัน เญือะ กซัต
เกือฮ แปน ป แลน แก โกะ อื ไม่ ปุโฮมว อื เตือง ลอวย อื
เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื 12 �ปัว ปะ ลอง แลน เอะ กาว ซเงะ ฮมั�
เกือฮ เอะ ปอน พักเญือ ไม่ ญุ รอาวม ปลาว โน่ง� 13ฟวยจ
เซ แพป แลน เอะ เอ ไม่ โม ปรเมะ นมุ ไฮญ ป ปอน โอเอฮี
ปอน กซัต เซ� เญือม เซ ยุฮ ละ เอะ ตัม ป ยุ เปอะ นึง ไง่
โกะ แตะ เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 14 ตฮนั เซ ลอง เนอึม แลน
อื ฆาื อื กาว ซเงะ ตอก อฮั อื เซ� 15 เญอืม เอจี โปน อื กาว
ซเงะ เอ� ตฮนั เซ ยุ ด่านีเอน ไม่ ปุโฮมว อ�ื รโอฮ รอตั ไม่
โกลยญ โม่ว อื ฮา โม ป ปอน โอเอฮี ป ปอน กซัต เซ เตือง
โอยจ อ�ื 16ฟวยจ เซ ตฮนั เซ เญาะ เกือฮ โตว เนอมึ ป โซม
ป ปอน เญือะ กซัต เซ ละ อ�ื ไปล อะงุน ปุ โรฮ เญาะ ตาว
อื ละ อ�ื เกือฮ อื ปอน พักเญือ โน่ง�

17 ปรเมะ นมุ ปาวน ปุย เซ พะจาว เกือฮ อื โฮลฮ พันญา
ไมจ แตะ� เกือฮ อื ไบลฮ พันญา ละ ซ ยุง แตะ นังซื นังฮา
ไม่ โอเอฮี ป ยุง ปุย โครยญ เจือ� ด่านีเอน มัฮ ป เกียฮ รนึก
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รโมะ ปุย ไม่ ยุง อื ตอก มัฮ ป ยุ บลอง ปุย เบือ พะจาว ไม่
อ�ื 18 เญอืม เอจี ไคว อื ลอวย เนอมึ ตัม ป กัมโนต กซัต ละ
อื เซ� กซัต ดวน ปุย ตาว โม เซ ฮอยจ เคะ แตะ� ฮวันา กัน
เญือะ กซัต เซ ตาว เนอึม อื ฮอยจ เคะ กซัต เนบู่คัตเนซา�
19 เญือม เอจี ลปุง อื ไม่ อื กซัต เซ ยุ โตว ปุย ไฮญ ป ไมจ
พันญา เมาะ ด่านีเอน ไม่ ฮานันยา ไม่ มิชาเอน ไม่ อาซาริ
ยา เซ ติ ตื เนอมึ� เญือม เซ ลอต เอนิ เกือฮ อื ไปญ กัน ระ
นึง บัน่เมือง ยุฮ แตะ เซ ฆาื อ�ื 20 ไลลวง ป เกว ไม่ พันญา
พันญวง กัมกึต วไิซ ไมจ� เมาะ ป ไฮมญ กซัต นึง อ�ื กซัต
เซ ยุ มัฮ อื โม ด่านีเอน ป เกง ฮา โม มอ ดู่ เมือ ไม่ โม ป
ซโปก ซักซี เตือง โอยจ อื ป อาวต ไน บัน่เมือง ยุฮ แตะ กาว
เตะ เอนิ�

21 ด่านีเอน โฮลฮ ไปญ กัน ระ ยุฮ กซัต ฮอยจ ละ เญือม
เตียง โรง กซัต ไซรตั เมือง เซ�

2
ไลลวง ป รโมะ กซัต ยุ

1 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม ลอา นึง กัน แปน เนบู่คัตเนซา
กซัต เตอ� ติ ซาวม อื กซัต เซ รโมะ ยุ โอเอฮี� ตุก รพาวม
ฆาื อื ปอ โอ แตะ เญาะ ปุน ไอจ� 2 เญอืม เซ กซัต เซ เกือฮ
ปุย กอก โม ป ดู่ เมือ� ไม่ โม ป เกียฮ ซโปก ซักซี� ไม่ โม
โฮม พี ไม่ โม ป ยุง โอเอฮี เบือ ซโมยญ เกือฮ อื รนึก รโมะ
แตะ เซ� โม เซ เลียก ชุง เนอมึ ซองนา กซัต ฆาื อ�ื 3 กซัต
เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี รโมะ ยุ โอเอฮี ติ เจือ� ตุก ลัมเลือ
รพาวม เมอะ ฆาื� อาึ ฆวต ยุง ตอก มัฮ ไลลวง ป รโมะ แตะ
ยุ เซ�� อฮั เซ�
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4 โม ป ยุง โอเอฮี เซ อฮั เฮี ละ กซัต นึง ลปุง อารมั� �ปัว
กซัต ไมจ ลอป ป ยุ เคราะ ลอป ป ฮมอง โอ เญาะ ไก ลอยจ�
ปัว ปะ รโฮงะ รโมะ เปอะ เซ ละ เอะ� เอะ ซ รนึก ละ เปอะ
ตอก มัฮ ตอก มอยฮ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

5กซัต เซ อฮั เฮี ละ ปุย โม เซ� �ลปุง อาึ เฮี มัฮ ป แจง ป
แน� ดัฮ โม เปะ โอ เกียฮ รโฮงะ รโมะ อาึ เซ เนิ ไม่ โอ เปอะ
เกียฮ รนึก เนิ� อาึ ซ เกือฮ ปุย แจฮ โม เปะ แปน ไซจ แปน
ไซจ อ�ื ซ เกือฮ ปุย เญื่อฮ เญือะ ม่า เปอะ เกือฮ ไลจ แกล
เอนิ� 6 ดัฮ เปอะ เกียฮ รโฮงะ รโมะ อาึ เซ เนิ ไม่ รนึก เปอะ
เนิ� อาึ ซ เกือฮ ลังวนั ระ ละ เปอะ ไม่ เกือฮ เปอะ โฮลฮ โญต
ซัก แตะ� รโฮงะ แปฮ เนิ รโมะ อาึ เซ� รนึก แปฮ ตอก มัฮ
อื เนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 โม ป ยุง โอเอฮี เซ อฮั แม เฮี ละ กซัต ติ โฮน แม� �ปัว
ปะ ป มัฮ กซัต ยุฮ แตะ รโฮงะ รโมะ เปอะ เซ ละ เอะ ฮมั�
เญือม เซ เอะ ซ เกียฮ รนึก ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

8-9กซัต เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ยุ ที ป คิต ป งอ่ต
โม เปะ ไม่ ปุ แตะ� มัฮ ฆวต โทลาว เปอะ ฮอยจ ละ ซ เปียน
โอเอฮี ติ แตะ นึง เอจี ยุง ที เปอะ อฮั อาึ ลปุง ดุต ละ เปอะ�
เอจี พาวม ดิ เตะ พรอม เปอะ ละ ซ จุ เปอะ อาึ� ลปุง อฮั
อาึ ละ เปอะ เนาะ ออ มัฮ ไลลวง ตุต ป แจง ซ ลอก โม เปะ�
อาึ ซ เปียน โตว ป อฮั แตะ เซ� รโฮงะ แปฮ เนิ ป รโมะ อาึ
ยุ เซ� เดอมึ อาึ ซ ปุน เจือ โม เปะ� เดอมึ ซ ยุง เกียฮ รนึก
เนอมึ เปอะ รโมะ อาึ เซ เนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

10 โม ป ยุง โอเอฮี เซ โลยฮ อื ละ กซัต ตอก เฮ�ี �ปุย ติ
ฆรมึ มะลอง ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป เกียฮ รโฮงะ ละ กซัต
เตอ� ไก โตว กซัต ก ไฮญ ปัง มัฮ ป ตึก นึง ระ แตะ ญุ่ก ป
โกย ดวน แตะ โม ป ดู่ เมือ� ไม่ โม ป ซโปก ซักซี� ไม่ โม
ป ยุง โอเอฮี เบือ ซโมยญ ยุฮ ตอก เซ ติ ปุย เนอึม� 11ญัก
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ลอน เอนิ ป ดวน กซัต เอะ ยุฮ เซ� ไก โตว ป เกียฮ ยุง โอ
เอฮี ตอก เซ� มัฮ โม เตปดุ่ต เตปด่า โน่ง ป ยุง เงอ นึง โอ
อื อาวต ไม่ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื

12 เญอืม เซ กซัต ฮาวก รพาวม เนอมึ ฮาวก รพาวม แนม
ฆาื อ�ื ดวน ปุย โฮว ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ฮลาวง ป ยุง เตือง โอยจ
อื ติ เมือง บ่าบีโ่ลน เซ� 13ฟวยจ เซ รซอม กซัต เซ โอก เนอึ
ม ดวน ปุย ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ฮลาวง ป ยุง เซ� ปุย ซาวป โรฮ
โฮมวต ด่านีเอน ฆาื อ�ื โฮมวต ดิ อื ไม่ ปุโฮมว อื ไม่ ปุย
ไฮญ โรฮ ละ ซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ อ�ื

ด่านีเอน โฮลฮ ยุง ป รโมะ กซัต
14 ฮวันา ตฮนั ป มอง กซัต เซ มอยฮ อื มัฮ อารโีอก� เอจี

มัฮ ปุย เซ ป จัมเปน ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โม เซ� เญือม เซ ด่านี
เอน อู ไมจ อู มวน ไม่ จวต ชุม แตะ ละ อารโีอก ตอก เฮ�ี
15�มัฮ ฆาื เมอ เซ ป กัต เคง ลัมเลือ ป อฮั กซัต เซ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื
อารโีอก รโฮงะ ไลลวง อื ละ อื ตัม ไล อ�ื 16ฟวยจ เซ ด่า

นีเอน เลียก เคะ กซัต� ปัว โทลาว อื ติ เตะ� ละ ซ โฮลฮ อื
รนึก รโมะ กซัต เซ ละ อ�ื

17 ฟวยจ เซ ด่านีเอน เอญี อู ไลลวง เซ ละ ปุโฮมว แตะ
ป มัฮ ฮานันยา ไม่ มิชาเอน ไม่ อาซารยิา เซ� 18 เกือฮ อื
ปัว พะจาว เมือง มะลอง เลียก พาวม นึง แตะ� ปัว พะจาว
เกือฮ แตะ ยุง ไลลวง ป โด่ะ ป ไฆลป ฮา ปุย เซ� เดอมึ โม
โกะ อื ไม่ โม ป ฮลาวง ป ยุง เมือง บ่าบี่โลน เตือง โอยจ อื
เซ โอ ซ ยุม ฆาื� 19 เญือม เซ พะจาว เกือฮ เนอมึ ด่านีเอน
ยุง ไลลวง ป โด่ะ ป ไฆลป เซ� ยุง อื นึง ยุ บลอง แตะ เมือ ก
ซาวม อ�ื ด่านีเอน ลืลาว พะจาว เมือง มะลอง เบือ อ�ื อฮั
เฮ�ี
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20 �ไมจ ปุย ลืลาว ลอป มอยฮ พะจาว โครยญ เจน ปุย
ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� นึง มัฮ อื พะจาว ป
อาวต ไม่ พันญา ไมจ ไม่ เรยีง ไม่ แด่น แตะ โครยญ เจือ�
21 มัฮ พะจาว ป เกียฮ เปียน เวลา ไม่ ซไม โอเอฮี ละ ปุย�
มัฮ ป เกียฮ ดุฮ ปุย แปน กซัต� เกียฮ ทอต โรฮ กซัต เกือฮ
โอก โรฮ� มัฮ พะจาว ป เกือฮ พันญา ไมจ ละ ป เกียฮ คิต
เกียฮ รเน� มัฮ โรฮ ป เกือฮ ป ยุง ละ โม ป ฮลาวง ป ยุง�
22 มัฮ พะจาว ป เกียฮ เกือฮ ป เม่าะ ป พรตึ ปุย โอก เกอ�
มัฮ ป ยุ ป ยุง โอเอฮี ป อาวต ก เฟียก ก ไฆลป อื โครยญ
เจือ� ป ซเปีย มัฮ ป อาวต ไม่ พะจาว��

23 �โอ พะจาว� ป ทื จัตเจือ ไพรม อาึ� อาึ ญันด่ี ไม่ ปะ�
อาึ ลืลาว โรฮ ปะ� ปะ เอจี เกือฮ เปอะ อาึ โฮลฮ พันญา แตะ
ไม่ เรยีง แด่น แตะ� เอจี เปลีฮ เปอะ ละ อาึ ตัม ป ปัว เอะ
นึง เปอะ� เอจี รโฮงะ เปอะ ละ เอะ ซโตฮ ไลลวง ป ฆวต ยุง
กซัต เซ�� อฮั เซ นึง รซอม ไววอน แตะ ด่านีเอน เนอ�

ด่านีเอน รโฮงะ ไลลวง รโมะ กซัต
24 เญือม เซ ด่านีเอน เลียก เคะ อารโีอก ป โฮลฮ รซอม

ดวน กซัต แตะ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ฮลาวง ป ยุง เมือง บ่าบีโ่ลน
เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ฮลาวง ป ยุง เมือง
บ่าบี่โลน เฮ�ี ตาว อาึ อื ฮอยจ เคะ กซัต� อาึ ซ รโฮงะ ละ
อื ไลลวง ป รโมะ อื ยุ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

25 เญือม เซ อารโีอก ซไจ เอนิ ตาว ด่านีเอน ฮอยจ เคะ
กซัต เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี ยุ อุ ติ ปุย ป เกียฮ รนึก
รโมะ เปอะ ละ เปอะ� มัฮ โม ยวิ ป โรวก ปุย โอก ฮา เมือง
ไพรม อื โฮ�� อฮั เซ ละ กซัต�
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26 กซัต เซ อฮั เฮี ละ ด่านีเอน ป อฮั ปุย เบ่นเทชตัซา ละ
เซ� �ปะ อมั เกียฮ รโฮงะ เนอึม เปอะ เนิ รโมะ อาึ เซ ไม่
รนึก เปอะ ตอก มัฮ อื เนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

27 ด่านีเอน โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ไก โตว โม ป ดู่ เมือ
ไม่ โม ป ซโปก ซักซี� ไม่ ป มัฮ โฮม, ไม่ โม ป ยุง โอเอฮี
เบือ ซโมยญ ป เกียฮ รโฮงะ ไลลวง ป โด่ะ ป ไฆลป ละ กซัต
ตอก เอจี ดวน ปะ อื โฮ� 28 ปังเมอ ไก ป เกียฮ เกือฮ ป โด่ะ
ป ไฆลป โอก ละ ปุย� มัฮ พะจาว ป อาวต เมือง มะลอง ติ
โตน โน่ง� พะจาว เซ เอจี มัฮ รโฮงะ อื ไลลวง ป ซ เกิต เฆี
ยง เฮี ละ กซัต� มัฮ ไลลวง เฮี ป ยุ บลอง เปอะ ไม่ ป รโมะ
ปะ ยุ เญือม ไอจ เปอะ ซาวม โฮ� 29 โอ กซัต� ป ยุ ปะ เญื
อม ไอจ เปอะ มัฮ ไลลวง ป ซ ไก เฆียง เฮ�ี พะจาว ป เกือฮ
ป โด่ะ ป ไฆลป โอก ละ ปุย เอจี มัฮ เกือฮ อื ปะ ยุ ป ซ ไก ลั่
กกา ปุย� 30 พะจาว เปลีฮ ไลลวง เฮี ละ อาึ� มัฮ โตว เบือ
มัฮ อาึ ปุย ไมจ พันญา ฮา ปุย ไฮญ� มัฮ ฆวต เกือฮ อื ปะ
ยุง ไลลวง โอเอฮี ป รโมะ เปอะ ยุ เซ� ไม่ ซ คาวไจ เปอะ โอ
เอฮี ป คิต ป งอ่ต เปอะ โตะ รพาวม แตะ เซ�� อฮั เซ ด่านี
เอน�

31 ด่านีเอน อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �โอ กซัต� ปะ รโมะ เปอะ
ยุ ฮุป ติ� ฮุป เซ ระ ลัมเลือ� ชุง ลั่กกา เปอะ ตอฮ รฌิญ
เฌียป เลียป เอนิ� ปอ เนอึม ฮลัต ปุย นึง� 32 ไกญ ฮุป เซ
มัฮ ญอต ไคร� รน่าวก อื ไม่ เตะ อื มัฮ มาื� เวยีก อื ไม่ รเวื
อง อื มัฮ ไร ซเง�ี 33 โงง อื มัฮ ไร เฮลีจ� ฮละ ชวง อื มัฮ
ไร เฮลีจ รไม่ ไม่ เตะ� 34 ลไล แก เปอะ ฮุป เซ ยุ แม เปอะ
ซโมะ ระ ติ� ซโมะ เซ ไก ป กิต โอก ฮา รองั ระ� ปังเมอ โอ
มัฮ ปุย ปลัฮเตะ ป กิต เตอ� ซโมะ เซ มังโมว เน่อมึ ก ฮลา
วง อื ลอก ชวง ฮุป ป มัฮ ไร รไม่ ไม่ เตะ เซ เรยีง� บลวย เอนิ
ชวง อื เซ� 35 เญอืม เซ ไร เฮลีจ ไม่ เตะ ไม่ ไร ซเงี ไม่ มาื ไม่
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ไคร เซ ม่ะ บลวย โอยจ เอนิ� ตอก เฮงาะ แลป นึง รบุฮ โฮ�
โรวก แม กาื ฮอยจ ละ โอ อื เญือะ ไก ป เกียฮ ซาวป ยุ ติ ปุย
เนอมึ� ไฆร โอยจ เอนิ� ซโมะ ป ลอก ฮุป เซ ปังเมอ ระ ปุ ปุ
ฮอยจ ละ แปน อื บลาวง ระ ปอ นาวก เอนิ อื ยุฮ ปลัฮเตะ�

36 �มัฮ เซ ป รโมะ เปอะ ยุ อู� ปเล่ีย เฮี อาึ ซ รโฮงะ ละ
เปอะ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ อ�ื 37 โอ กซัต� ปะ มัฮ เปอะ
กซัต ป ปุน เตียง กซัต ไฮญ โฮวน� พะจาว เมือง มะลอง
เอจี เกือฮ ปะ โฮลฮ เตียง บัน่เมือง ยุฮ เปอะ ไม่ อมันัต เปอะ
ไม่ ระ เรยีง ระ แด่น เปอะ ไม่ โญต ไม่ ซัก เปอะ� 38พะจาว
เอจี เกือฮ ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮี อาวต ตื นึง ลวงั บัง่คัป ปะ�
เตือง โกะพริ โกะยว่ง ไม่ ไซม ไล่ เตือง โอยจ อ�ื ปะ โฮลฮ ตื
เปอะ ตัตเตียง� ไกญ ฮุป ป มัฮ ญอต ไคร เซ เอจี มัฮ เอนิ
ปะ เฮ�ี

39 �ฟวยจ บัน่เมือง ยุฮ ปะ ซ ไก แม บัน่เมือง ติ� ปังเมอ
โอ ซ ไมจ เมาะ บัน่เมือง ยุฮ ปะ� ฟวยจ เซ ซ ไก แม ติ บัน่
เมือง ป มัฮ ไร ซเงี ป ซ เตียง ปุย เล่ีป เตะ� 40ฟวยจ เซ แม
ซ ไก แม ติ� แปน ปาวน เตือง เซ� มัฮ บัน่เมือง กอ ตอก
ไร เฮลีจ โฮ� บัน่เมือง เซ ซ ปุฮ เมือง ปุย ไฮญ เตือง ปลัฮ
เตะ อื เกือฮ ไลจ เกือฮ บลวย ตอก ปุฮ ไร เฮลีจ โอเอฮี เกือฮ
บลวย โรฮ� 41 ป มัฮ ฮละ ชวง ไม่ ด่อยฮ ชวง ฮุป ป มัฮ ไร
รไม่ ไม่ เตะ ป ยุ เปอะ เซ� มัฮ บัน่เมือง รกัฮ ลเฆือฮ� ซ กอ
บลัฮ ซ ครวยญ บลัฮ� 42 ด่อยฮ ชวง อื ป มัฮ ไร รไม่ ไม่ เตะ
เซ� มัฮ ควน เกือฮ ปุย ยุง มัฮ บัน่เมือง เซ ป ตอน บลัฮ ไม่
ครวยญ แตะ บลัฮ� 43 ไลลวง รไม่ ไร เฮลีจ ไม่ เตะ เซ มัฮ
โรฮ ไลลวง บัน่เมือง ป ซ ซาวป เกือฮ ติ แตะ ตอน เบือ ซ
เกือฮ แตะ จาวไน ยุฮ แตะ เญือะ เอญี ละ ปุ แตะ� ไล เซ
ปังเมอ โอ ซ ไก ป มัฮ� นึง โอ ไร ไม่ เตะ เซ เกียฮ รไม่ เนอมึ
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ไม่ ปุ แตะ�
44�เญอืม ตัตเตียง กซัต โม เซ เมือง แตะ� พะจาว เมือง

มะลอง ซ เกือฮ บัน่เมือง โอ เกียฮ ไลจ เกียฮ ไฆร ไก� ไก
โตว ป ซ ปุน เป บัน่เมือง เซ� เมือง เซ ซ ปุฮ เมือง ไฮญ
เกือฮ ม่ะ เกือฮ บลวย ฮอยจ ละ ซ ไลจ ลอป อ�ื บัน่เมือง เซ
ปังเมอ ซ อาวต ตอน ฮมัน โอ เญาะ ไก ลอยจ� 45 เอจี มัฮ
ตอก ซโมะ กิต ปุย โอก ฮา รองั ระ เซ� ปังเมอ โอ มัฮ ปุย
ปลัฮเตะ ป กิต เตอ� ตอก ยุ เปอะ ม่ะ ซโมะ เซ ยุฮ ฮุป เตื
อง ไร เฮลีจ� ไร ซเง�ี เตะ� มาื� ไม่ ไคร นึง อื โฮ� พะจาว
ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เอจี มัฮ เกือฮ อื ปะ ป มัฮ กซัต ยุง
ป ซ ไก ลั่กกา ปุย� ป รโมะ เปอะ ยุ เซ มัฮ ป แจง ป แน�
ตอก รนึก อาึ อื ละ เปอะ เซ มัฮ ป เนอึม�� อฮั เซ ละ กซัต
เซ ด่านีเอน�

ด่านีเอน โฮลฮ แปน ป ระ
46 เญือม เซ กซัต เนบู่คัตเนซา เซ นุ่ม ไว ด่านีเอน ฆาื อื

ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ� ดวน ปุย ทไว โอเอฮี ละ ด่านีเอน ไม่
เกือฮ อื ตอง ป ซออย ฮงาื ละ อ�ื 47 กซัต เซ อฮั เฮี ละ ด่า
นีเอน� �พะจาว ทื ปะ มัฮ เนอมึ พะจาว ระ ฮา พะจาว ไฮญ
เตือง โอยจ อ�ื มัฮ เนอมึ พะจาว ปุน เตียง กซัต เตือง โอยจ
อ�ื มัฮ เนอึม ป ปุน เปลีฮ ซโตฮ โอเอฮี ป โด่ะ ป ไฆลป ละ
ปุย� นึง เอจี เกือฮ อื ปะ เกียฮ รโฮงะ ไลลวง ป โด่ะ ป ไฆลป
เซ�� อฮั เซ ละ ด่านีเอน กซัต เซ�

48 เญือม เซ กซัต เกือฮ ด่านีเอน แปน ป ระ ฮา ไพรม
แตะ� เกือฮ โรฮ ลังวนั ระ ละ อื โฮวน เจือ� เกือฮ อื เตียง
จังวตั บ่าบี่โลน เตือง จังวตั อ�ื เกือฮ โรฮ อื แปน ฮวันา โม
ป ฮลาวง ป ยุง เตือง โอยจ อื ไม่ อ�ื 49 ด่านีเอน ปัว นึง กซัต
รโตง ชตัรกั ไม่ เมเชก ไม่ อาเบ่ตเนโค� กซัต เกือฮ เนอึม
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ปุย ลอวย เซ โฮลฮ เรอมึ ไปญ กัน เตียง จังวตั บ่าบีโ่ลน เซ�
ด่านีเอน อาวต เญือะ กซัต ละ ซ ไปญ แตะ กัน นา เซ�

3
ฮุป ไคร ระ ยุฮ กซัต

1 กซัต เนบู่คัตเนซา ยุฮ ฮุป ไคร ระ ติ� ฮลาวง ลแฆลฮ
รเนฮ� เวอืฮ แลฮ รเนฮ� ลบุ่ฮ อื เกือฮ ชุง นึง เตะ ลโลวง
ป อฮั ปุย ดู่รา ไม่� อาวต นึง จังวตั บ่าบี่โลน� 2 เญือม เซ
กซัต เซ ดวน ปุย โฮว กอก โม พูวา� โม ไนอมัเพอ� โม จาว
ไน� โม ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี� โม ฮวันา ป ไปญ มาื ไม่ โม
จาวไน โครยญ จังวตั เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ อื ฮอยจ นึง กัน
ชลอง ฮุป ระ ยุฮ แตะ เซ� 3 เญือม เซ โม พูวา� โม ไนอมั
เพอ� โม จาวไน� โม ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี� โม ฮวันา ป ไปญ
มาื ไม่ โม จาวไน โครยญ จังวตั เตือง โอยจ อื เซ ฮอยจ เนอึ
ม นึง กัน ชลอง ฮุป ยุฮ กซัต เซ� โม เซ ชุง ซองนา ฮุป ระ
เซ เตือง มู แตะ�

4 เญอืม เซ ป ซึป กัม นัม ปัก ยุฮ กซัต เซ โอก ครอฮ อื ละ
ปุย ตอก เฮี เรยีง� �เออ� โม เปะ ป มัฮ ปุย โครยญ เจือ โค
รยญ ปะเทต โครยญ พาซา� เฮี มัฮ ป อฮั กซัต ละ เปอะ�
5 เญือม ฮมอง เปอะ ลอยฮ เซียง โตวต ไม่ เซียง เปี� เซียง
พิน� เซียง ชา� เซียง ครางึ โมง ไม่ เซียง เคืองโด่นตรี ไฮญ
โครยญ เจือ� ไมจ เปอะ นุ่ม ไว ฮุป ไคร ป ลบุ่ฮ กซัต เนบู่
คัตเนซา เฮี เตือง โอยจ เปอะ� 6 ดัฮ ไก ป โอ นุ่ม ไว ฮุป เซ
เยอ� ปัง มัฮ ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� ซ โฮลฮ เอนิ ปุย น่ากึ โตะ
งอ รเออปึ นึง ตาว ระ เซ�� อฮั เซ�
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7 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปุย โครยญ เจือ� โครยญ ปะเทต�
โครยญ พาซา� เญอืม เอจี ฮมอง อื เซียง โตวต� เซียง เปี�
เซียง พิน� เซียง ชา� เซียง คราึง โมง ไม่ เซียง เคืองโด่น
ตรี ไฮญ โครยญ เจือ เซ� นุ่ม ไว ฮุป ยุฮ กซัต เนบู่คัตเนซา
เซ ฆาื อื เตือง โอยจ แตะ�

โม ป ฟอง ปุย
8 เญือม เซ ไก โม บ่าบี่โลน งอ่น ป โฆง โฮว ฟอง โม ยวิ

นึง โอ อื ญอม ไว ฮุป เซ� 9 โฮว อฮั อื ละ กซัต ตอก เฮ�ี
�ปัว กซัต ไมจ ลอป ป ยุ เคราะ ลอป ป ฮมอง โอ เญาะ ไก
ลอยจ� 10 โอ กซัต� ปะ เอจี ตัง เปอะ โกตไม ละ ซ เกือฮ
เปอะ ปุย นุ่ม ไว ฮุป ยุฮ แตะ เฮ�ี เมาะ ป ฮมอง เซียง โด่น
ตรี โอเอฮี โครยญ เจือ เซ ไมจ ตื อื นุ่ม ไว ฮุป ไคร เซ โครยญ
โฆะ แตะ� 11 ดัฮ ไก ป โอ ไว เยอ� ซ โรวก ปุย น่ากึ โตะ งอ
รเออปึ นึง ตาว ระ เซ� 12 เอจี ไก ปุย ยวิ นา เฮี งอ่น� มัฮ
โม ป เกือฮ ปะ อื ไปญ กัน เตียง จังวตั บ่าบี่โลน เซ� มอยฮ
อื มัฮ ชตัรกั ติ ปุย� เมชกั ติ ปุย� อาเบ่ตเนโค ติ ปุย� ปุย
โม เซ เนอึง โตว ป อฮั ปะ เฟือฮ� ญอม โตว ทื พะจาว ทื
ปะ� ญอม โตว โรฮ ไว ฮุป ไคร ป ลบุ่ฮ ปะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ
อ�ื

13 เญือม เซ กซัต เนบู่คัตเนซา ฮาวก รพาวม เรยีง ฆาื
อ�ื เกือฮ ปุย กอก ชตัรกั ไม่ เมชกั ไม่ อาเบ่ตเนโค เอญี เคะ
แตะ� 14 เญือม เอจี ฮอยจ ปุย ลอวย เซ เคะ อื กซัต ไฮมญ
อื ตอก เฮ�ี �เออ� ชตัรกั� เมชกั� อาเบ่ตเนโค� อมั เนอมึ
ป อฮั ปุย โม เซ� อฮั โม เปะ โอ ญอม ทื พะจาว ทื อาึ� อฮั
โม เปะ โอ ไว ฮุป ไคร ป ลบุ่ฮ อาึ เฮ�ี 15 ดัฮ โม เปะ ฮมอง
แม เซียง โตวต เซียง เปี� เซียง พิน� เซียง ชา� เซียง คราึ
ง โมง ไม่ เซียง เคืองโด่นตรี ไฮญ โครยญ เจือ� ดัฮ เปอะ
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ญอม นุ่ม ไว ฮุป ลบุ่ฮ อาึ เฮี ไมจ� ดัฮ เปอะ โอ ญอม ไว โฮ
อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ เอนิ ปุย โรวก น่าึก โม เปะ โตะ งอ รเอ
อปึ นึง ตาว ระ เฮ�ี มัฮ พะจาว ก เมอ ก โอวน ป ซ เกียฮ
เกือฮ เปอะ โปน ฮา อมันัต ยุฮ อาึ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

16 เญือม เซ ชตัรกั ไม่ เมชกั ไม่ อาเบ่ตเนโค โลยฮ อื ละ
อื ตอก เฮ�ี �โอ กซัต� เอะ จัมเปน โตว กัฮ ติ แตะ นึง ไล
ลวง เฮ�ี 17พะจาว ป ทื เอะ เฮี เกียฮ เรอมึ เนอมึ ปุย เกือฮ
โปน ฮา งอ ระ นึง ตาว เพรยีง เปอะ อาึง เซ� ดัฮ มัฮ ป ปุก
รพาวม อื โฮ� ซ เกือฮ เนอึม เอะ โปน ฮา อมันัต ยุฮ ปะ�
18 ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� ปัง เรอึม ปัง โอ เรอึม อ�ื โอ
กซัต� ไมจ ปะ ยุง ซโตฮ ไล เฮ�ี เอะ ซ ญอม โตว ทื โม พะ
ยุฮ เปอะ� ฮุป ไคร ป ลบุ่ฮ เปอะ อาึง เซ ปุ โรฮ ซ ไว�� อฮั
เซ ละ กซัต�

พะจาว เกือฮ ปุย โปน ฮา งอ ระ
19 เญอืม เซ กซัต เนบู่คัตเนซา ฮาวก รพาวม เนอมึ ฮาวก

รพาวม แนม ละ ชตัรกั ไม่ เมชกั ไม่ อาเบ่ตเนโค� ฆอก ตื
นา ตา อื นึง เรยีง ลอน ฮาวก รพาวม แตะ� ดวน ปุย โฮว
เกือฮ งอ เซ เรยีง กอยจ ฮา ไพรม แตะ อาแลฮ เตะ เอนิ�
20 ดวน ตฮนั ระ เรยีง ระ แด่น ยุฮ แตะ ฮอยจ รเบี่ยก ปุย
ลอวย เซ� เกือฮ อื โฮว น่าึก อื โตะ งอ รเออปึ นึง ตาว ระ
เซ� 21 โม ตฮนั เซ โฮมวต เนอมึ รเบีย่ก ปุย ลอวย เซ เตือง
พรุ ลปิ ไม่ โคะ ไฆญ โอเอฮี ยุฮ อื เตือง โอยจ อื เซ� โฮว น่าึ
ก เนอึม อื โตะ ตาว ระ ป เพรยีง กซัต อาึง เซ� 22 โม ตฮนั
เซ จัมเปน อื เลียก ซดิ นึง เคง ลอน ป อฮั กซัต ละ แตะ เซ�
รเออปึ งอ เซ จาึฮ โอก ฮา โตะ ตาว เซ นึง เรยีง ลอน กอยจ
อ�ื โม เซ ยุม เอนิ ฆาื อ�ื 23 ปุย ลอวย เซ ป มัฮ ชตัรกั ไม่
เมชกั ไม่ อาเบ่ตเนโค เซ ดุฮ โตะ งอ เซ เตือง รเบีย่ก ลัง่ ปุย
แตะ�
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24 เญือม เซ กซัต เนบู่คัตเนซา โกฮ ชุง ไม่ รพาวม โตวฮ
ฆราึง แตะ� เงอตึ เนอึม เงอตึ แนม� อฮั อื ละ โม ลุกนอง
แตะ ตอก เฮ�ี �โม่ มัฮ ลอวย ปุย โน่ง ป เกือฮ เอะ ปุย รเบี่
ยก น่าึก โตะ งอ เนาะ ออ�� อฮั เซ� โม เซ โลยฮ อ�ื �โอ
กซัต� มัฮ อื แอฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

25 �มัฮ ตอก เมอ แล� อาึ ตอก ป ชวน ปุย ปาวน ปุย�
โม่ะ ปุก ปุย อื เญือะ ไก โตว� โฮว ไป โฮว มา โตะ งอ เซ ตอก
ป โอ โซะ ละ อื เฟือฮ� ปุย ปาวน นึง อื ตอก ป มัฮ เตปด่า
โฮ�� อฮั เซ กซัต เซ�

26 เญือม เซ กซัต เนบู่คัตเนซา เลียก ซดิ ไม่ โตะ รเวอืะ
ตาว ระ เซ� กอก อฮั อื ละ ปุย ลอวย เซ ตอก เฮ�ี �เออ ชตั
รกั� เมชกั� อาเบ่ตเนโค ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว ตึก นึง ฮ
ลาวง แตะ� โอก เมิฮ เอญี นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม
เซ ปุย ลอวย เซ โอก เนอมึ ฮา โตะ งอ เซ�

27 เญอืม เซ โม พูวา ไม่ โม จาวไน ไม่ โม ไนอมัเพอ ไม่ โม
ลุกนอง ยุฮ กซัต เซ โฮว แลน ที อื เตือง มู แตะ� ยุ โอ โม
เซ ฮะ นึง งอ เซ เญี่ยะ เนอึม� ฮาึก ไกญ อื ปุ ฮะ� เครองึ
เซอกึ อื ปุ ฮะ� ซออย งอ บ่ได่ะ ปุ อาวม อื นึง อ�ื

28 เญอืม เซ เนบู่คัตเนซา ครอฮ อื ละ ปุย ตอก เฮ�ี �ไมจ
ปุย ลืลาว พะจาว ทื ชตัรกั� เมชกั� ไม่ อาเบ่ตเนโค เฮ�ี นึง
เกือฮ พะจาว เซ เตปด่า ยุฮ แตะ ฮอยจ เรอึม กวนไจ ยุฮ
แตะ เกือฮ โปน ฮา งอ เซ� เบือ อาึง อื รพาวม แตะ นึง อ�ื
โม เฮี ฮลัก โตว กอ จีวติ โกะ แตะ นึง โอ แตะ ญอม ทื พะ
จาว ไฮญ โนก ฮา พะจาว ทื แตะ เซ� ไว ปุ โรฮ ญอม ไว อ�ื
เนองึ โตว ป อฮั อาึ นึง โอ อื ซ เกือฮ ติ แตะ พิต ละ พะจาว
ยุฮ แตะ� 29 เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ ซ ดวน ปุย ยุฮ ตอก เฮี
ฆาื อ�ื ปุย โครยญ เจือ โครยญ ปะเทต โครยญ พาซา ดัฮ
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ไก ป เพียก แฮม พะจาว ทื ชตัรกั� เมชกั� ไม่ อาเบ่ตเนโค
เฮ�ี อาึ ซ เกือฮ ปุย แจฮ ปุย เซ แปน ไซจ แปน ไซจ แตะ�
เญือะ ม่า อื ซ เญื่อฮ เกือฮ ไลจ โอยจ เอนิ� แจง โอ อื ไก
พะจาว ไฮญ ป ปุน เกือฮ ปุย โปน ฮา ยุม แตะ ตอก เฮ�ี�
อฮั เซ กซัต เซ�

30 เญือม เซ กซัต เซ เกือฮ ชตัรกั� เมชกั� ไม่ อาเบ่ตเน
โค เซ ฮลาวง ตัมแนง ฮา ไพรม แตะ นึง จังวตั บ่าบีโ่ลน เซ�

4
ไลลวง รโมะ กซัต โฮน ลอา

1 อาึ ป มัฮ กซัต เนบู่คัตเนซา เยอ� ปัว รโฮงะ ละ โม เปะ
ปุย โครยญ เจือ� โครยญ ปะเทต� โครยญ พาซา เมาะ ป
อาวต เล่ีป เตะ เล่ีป ตุก ตอก เฮ�ี ปัว เกือฮ โม เปะ โฮลฮ
อาวต ไม่ ไมจ เปละ ฮลอง พาวม แตะ โฮวน ปุๆ�

2 ไลลวง กัน ซัมคัน ไม่ กัน ระ ไล ป เอจี ยุฮ พะจาว ป ตึก
นึง ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ ละ อาึ เซ� ไมจ โรฮ อาึ รโฮงะ ละ
โม เปะ โรฮ� 3 กัน ซัมคัน ยุฮ พะจาว เซ ระ เนอึม ไล� กัน
ระ ไล ป ยุฮ อื เบือ อมันัต ระ แตะ เซ มัฮ เนอมึ ป เงอตึ ปุย
นึง� บัน่เมือง ยุฮ อื มัฮ บัน่เมือง โอ เญาะ ไก ลอยจ� กัน
ตัตเตียง อื ปุย มัฮ ป ไก ลอป โครยญ เจน ปุย�

4 อาึ ป มัฮ เนบู่คัตเนซา เยอ� อาึ โฮลฮ อาวต ไมจ อาวต
มวน นึง เญือะ คึนัก ยุฮ แตะ� กัน ยุฮ ฮุ จเลิน โครยญ เจือ�
5 ติ ซาวม อื เญอืม ปุน เนอะ ไอจ นึง ก ไอจ แตะ� อาึ รโมะ
ยุ โอเอฮี ติ เจือ� อาึ ฮลัต ฆาื ไลลวง ป รโมะ แตะ ยุ เซ� อาึ
โตวฮ ฆราึง ฆาื ป คิต ป งอ่ต แตะ ไม่ โอเอฮี ป ยุ บลอง แตะ
เซ� 6 เญือม เซ อาึ รโปะ รซอม แตะ ละ โม ป ฮลาวง ป ยุง
นึง เมือง บ่าบี่โลน เตือง โอยจ อ�ื ดวน เนอะ เกือฮ ฮอยจ
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รนึก รโมะ แตะ เซ ละ แตะ� 7 เญอืม เอจี ฮอยจ โม ป ซโปก
ซักซี� โม ป ดู่เมือ� ไม่ โม ป ยุง โอเอฮี เบือ ซโมยญ� ไม่ โม
ป ไก กทา กทอง เคะ เอะ เซ� อาึ รไปฮ รโมะ แตะ ละ� ปุย
โม เซ ปังเมอ โอ เกียฮ รนึก อื เนิ ติ ตื เนอึม� 8 กัง เคะ เอ
ด่านีเอน ฮอยจ โรฮ เคะ อาึ� ปุย อฮั เบ่นเทชตัซา ละ อื ตัม
มอยฮ พะ ป ทื อาึ� ด่านีเอน เซ มัฮ ปุย อาวต ลปุ ซัมคัน
ยุฮ โม พะ โม จาว นึง� เญอืม เซ อาึ รไปฮ รโมะ แตะ เซ ละ
ตัม ไล อื ตอก เฮ�ี

9 �เบ่นเทชตัซา ป มัฮ ฮวันา โม ป ดู่เมือ เตือง โอยจ อ�ื
อาึ ยุง เงอะ อาวต ลปุ ซัมคัน ยุฮ โม พะ โม จาว นึง เปอะ�
ไก โตว ไลลวง ป โด่ะ ป ฮลาวง ลอน ปอ โอ เปอะ เญาะ เกียฮ
กัฮ เกียฮ แก เยอ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยอ� ปัว ปะ งอ่ต ป
รโมะ อาึ ยุ เฮี ไม่ รโฮงะ เปอะ ตอก มัฮ อื เนิ� 10ป ยุ บลอง
อาึ ลไล ไอจ เจอะ นึง ก ไอจ แตะ มัฮ ตอก เฮ�ี อาึ รโมะ ยุ
โคะ ระ ติ อาวต บัก่บ่วน ปลัฮเตะ� โคะ เซ ฮลาวง ลัมเลือ
เอนิ� 11 โคะ เซ ระ ฮอน ไม่ ตอน ฮมัน แตะ ปุ ปุ� ปุยจ อื ฮ
ลาวง เอนิ ฮอยจ มะลอง� ปุย ติ ปลัฮเตะ ฮอยจ โอยจ ชวน
อ�ื 12 ฮละ อื ไมจ� เปลิ อื เกลอึม� โอเอฮี เมาะ ป ไก จีวติ
โฮลฮ โซม เปลิ โคะ เซ� โกะพริ นึง กังเด่น โฮลฮ เปิง เดีย
ฮลอง อ�ื โม ไซม โอเอฮี โฮลฮ โรฮ ยุฮ รฮมาวม แตะ นึง
กัก อ�ื โอเอฮี เมาะ ป ไก จีวติ นึง ปลัฮเตะ เฮี โฮลฮ โซม
เปลิ โคะ เซ��

13 �ลไล ไอจ ลัง่ เงอะ เซ อาึ รโมะ แม ยุ เลีฮ เตปด่า ยุฮ
พะจาว เน่อมึ มะลอง� มัฮ เตปด่า ป มอง โซะโกะ ฮรกัซา
นึง โอเอฮี� 14 เตปด่า เซ อฮั เฮี นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� �ฆู
แปฮ โคะ เซ� ด่วยฮ กัก อื ไม่ ฮละ อ�ื เกือฮ เปลิ อื เฮยีไฮ�
เกือฮ โกะพริ ป อาวต ฆรมึ อื เซ ตอ แปฮ ฮา� เกือฮ โม ไซม
เซ ตอ แปฮ ฮา กัก อื เซ� 15 โงว อื ไม่ แรฮ อื ปังเมอ ไมจ
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เปอะ ละ เกือฮ อาวต ลัง่ นึง เตะ นา เซ� เกือฮ ปุย ปุก อาึง
นึง ปอก ไร ไม่ ปอก ไร ซเง�ี รน่ัก เกือฮ อาวต ลลาึง ไรป นึง
กังเด่น�� �
�เกือฮ ปุย เซ ซเกาะ นึง รอาวม รน่ะ ป ราื เน่อมึ มะลอง�

เกือฮ อาวต ลลาึง ไรป ตอก โกะพริ โฮ� 16 เกือฮ รพาวม ปุย
เซ เปียน ติ แตะ ฮา รพาวม ปุย ปลัฮเตะ� เกือฮ เอนิ ตอก
รพาวม ซัตซิง โฮ� เกือฮ โฮลฮ อาวต ตอก เซ ฮอยจ ละ ไคว
อื อาแลฮ เนอึม� 17 รซอม รเตีฮ เซ มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง
เตปด่า ป มอง โซะโกะ ฮรกัซา นึง โอเอฮี เซ� รซอม ตัตซิน
เซ มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง โม เตปด่า ซงะ่ ซงอม� มัฮ ฆวต
เกือฮ อื ปุย เตือง โอยจ อื ป อาวต โครยญ โดฮ ยุง แจง แน
มัฮ พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ เซ กซัต ตัตเตียง ปุย โค
รยญ เมือง โครยญ ปะเทต� ไม่ เกือฮ อื บัน่เมือง ละ ป ฆวต
เกือฮ แตะ� ฆวต เกือฮ อื ละ ปุย ออฮ� เกือฮ อื ละ ปุย เซ�
เกียฮ เกือฮ โรฮ ปุย ตุ ปุย เตียม โฮลฮ แปน ป ตัตเตียง ปุย
โรฮ�

18 �มัฮ โอเอฮี ตอก เซ ป รโมะ อาึ ยุ อู� เบ่นเทชตัซา�
ปัว ปะ รโฮงะ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ อื ละ แตะ� มัฮ ปะ โน่ง
ป เกียฮ รนึก รโมะ อาึ เนิ อี นึง อาวต ลปุ ซัมคัน ยุฮ โม พะ
โม จาว นึง เปอะ� โม ป ฮลาวง ป ยุง นึง เมือง บ่าบีโ่ลน เตื
อง โอยจ อื ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป เกียฮ รนึก เนิ อ�ี� อาึ ป
มัฮ กซัต เนบู่คัตเนซา อฮั เซ ละ�

19 เญอืม เซ ด่านีเอน ป อฮั ปุย เบ่นเทชตัซา ละ เซ โตวฮ
ลัมเลือ เอนิ รพาวม ปอ โอ อื เญาะ ยุง ป ซ อฮั ซ อู แตะ�
กซัต เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เบ่นเทชตัซา ปุ เกือฮ ติ เปอะ โตวฮ
รพาวม ฆาื รโมะ อาึ ไม่ ตอก ซ มัฮ ซ แปน อื เซ�� อฮั เซ�
เบ่นเทชตัซา โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โอ กซัต� ปัว เกือฮ โอ

เอฮี ไล เซ ฮอยจ ละ โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ เปอะ เมิฮ� ปัว



ด่านีเอน 4:20 xviii ด่านีเอน 4:26

โอ เกือฮ ฮอยจ ละ ปะ โอเอฮี ตอก เซ เยอ� 20 โคะ ป รโมะ
เปอะ ยุ เซ� มัฮ เนอมึ โคะ ระ ฮอน ตอน ฮมัน� ปุยจ อื ฮลา
วง ฮอยจ มะลอง� ปุย ติ ปลัฮเตะ ฮอยจ ตื ชวน อ�ื 21 ฮละ
อื ไมจ� เปลิ อื เกลอึม� เน่อมึ นึง โคะ เซ ไก โรฮ ป โซม ป
ไอฮ นึง ละ โอเอฮี ป ไก จีวติ� โกะพริ นึง กังเด่น โฮลฮ เปิง
เดีย ฮลอง อ�ื โม ไซม โอเอฮี โฮลฮ โรฮ ยุฮ รฮมาวม แตะ
นึง กัก อ�ื 22 โอ กซัต� โอเอฮี ไล เซ มัฮ เอนิ ป เกว ไม่ โกะ
เปอะ ไอฮ� ปะ เอจี จเลิน เนอึม เปอะ ไม่ ระ เรยีง ระ แด่น
เปอะ� อมันัต เปอะ ระ ไม่ จเลิน เปอะ ปุๆ� เอจี ฮลาวง
เนอมึ เปอะ ยุฮ แตะ ฮอยจ มะลอง� บัน่เมือง ยุฮ เปอะ เอจี
เวอืฮ เนอมึ ฮอยจ ลอยจ เตะ เตือ มะลอง�

23�ป รโมะ เปอะ ยุ ติ เจือ อื แม เซ� ป มัฮ เตปด่า ป เลีฮ
เน่อมึ มะลอง ป มอง โซะโกะ ฮรกัซา นึง โอเอฮี ไม่ อฮั อื
เฮ�ี �ฆู แปฮ โคะ ระ เซ ยุฮ แปฮ ไลจ ไม่� ละ อาึง เน่อมึ
อื ไม่ แรฮ อื เกือฮ อาวต ลังเตะ นา เซ� ปุก อาึง นึง ปอก
ไร ไม่ ปอก ไร ซเง�ี เกือฮ อาวต ลลาึง ไรป นึง กังเด่น กัง
ปอย เซ� เกือฮ ปุย เซ ซเกาะ นึง รอาวม รน่ะ ป ราื เน่อมึ มะ
ลอง� เกือฮ อาวต ลลาึง ไรป ตอก โกะพริ โฮ� รน่ัก เกือฮ
อาวต ตอก เซ ฮอยจ ละ ไคว อื อาแลฮ เนอมึ�� อฮั เซ�

24 �โอ กซัต� ปเล่ีย เฮี อาึ ซ รโฮงะ ตอก มัฮ อื ละ เปอะ
รโมะ เปอะ เซ� รซอม รเตีฮ เซ มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะ
จาว ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ� ฮอยจ ละ ปะ ป มัฮ
จาวไน ยุฮ อาึ� 25 มัฮ อฮั อื ตอก เฮ�ี ปะ ซ ไก ป โครฮ เปอะ
โอก ฮา ลลาึง ปุย ปลัฮเตะ� ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ไม่ ซัตซิง
นึง กังเด่น กังปอย� ซ โฮลฮ เปอะ โซม ไรป ตอก โมวก โฮ�
ซ ซเกาะ เปอะ นึง รอาวม รน่ะ ป ราื เน่อมึ มะลอง� ซ แปน
ละ เปอะ ตอก เซ ฮอยจ ละ ไคว อื อาแลฮ เนอมึ� ฮอยจ ละ
ซ ยุง แจง แน เปอะ มัฮ พะจาว ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง
แตะ ป ตัตเตียง ปุย โครยญ บัน่ โครยญ เมือง� ไม่ ซ ปุน
เกือฮ อื บัน่เมือง ละ ป ฆวต เกือฮ แตะ� 26 รซอม ป ดวน อื
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ปุย ละ อาึง โงว อื ไม่ แรฮ อื เซ มัฮ ตอก เฮ�ี บัน่เมือง ยุฮ
เปอะ เซ ซ แปน แม คอง ปะ� มัฮ เคียง เอจี ยุง ที เปอะ มัฮ
พะจาว ป ตัตเตียง โอเอฮี เตือง โอยจ อ�ื 27 โอ กซัต� เคียง
มัฮ อื ตอก เซ ปัว เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ ละ เปอะ เฮ�ี ปัว เปอะ
ซาวป ยุฮ กัน ปุก กัน ลอก� เคราะ แปฮ อื ยุฮ เปอะ มัป่ เซ�
ปัว เปอะ เปลีฮ รพาวม เลียก พาวม แตะ ละ โม ป ลอก กัน
โคมเฮง คาเคียน ปุย แตะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ โฮ� เมอ
เตือง อื ซ โฮลฮ เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ ลัง่ เล่ีญ เบือ
อื ยุง่�� อฮั เซ ด่านีเอน�

28 โอเอฮี ไล เซ เยอ เกิต เนอึม ละ กซัต เนบู่คัตเนซา โค
รยญ เจือ� 29 ฟวยจ เซ แม กาว ลอา เคิ� กซัต เซ ปุก เญื
อม โฮว ไป โฮว มา อื นึง ดัต่ฟะ นึง เญือะ ยุฮ แตะ นึง เวยีง
บ่าบี่โลน� 30 เญือม เซ กซัต เซ อฮั เฮ�ี �เวยีง บ่าบี่โลน
ป ตึก นึง คึ แตะ เฮี มัฮ เนอึม ป ยุฮ อาึ เบือ อมันัต ระ ยุฮ
แตะ� มัฮ ละ ซ เกือฮ แปน ก อาวต แตะ ไม่ แปน อื โญต
ซัก ระ เนอมึ ละ แตะ�� อฮั เซ�

31 ดิ เตือน โตว ลอยจ ลปุง อื เซ� เญอืม เซ ฮอยจ ลเลาะ
โอเอฮี ละ เน่อมึ นึง มะลอง� อฮั เฮ�ี �เออ� กซัต เนบูคั่ตเน
ซา� ไมจ เปอะ งอ่ตป อฮั อาึ ละ เปอะ เฮ�ี บัน่เมือง ยุฮ เปอะ
เอจี เบลือฮ ฮา เตะ เปอะ� 32 ปะ ซ โครฮ ปุย เปอะ โอก ฮา
ลลาึง ปุย ปลัฮเตะ� ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ไม่ โกะพริ นึง กัง
เด่น กังปอย� ซ โฮลฮ เปอะ โซม ไรป ตอก โมวก โฮ� ซ
โฮลฮ เปอะ อาวต ตอก เซ ฮอยจ ละ ไคว อื อาแลฮ เนอึม�
ฮอยจ ละ ยุง แจง แน เปอะ มัฮ อื พะจาว ป ตึก นึง ระ นัน
นึง ฮลาวง แตะ ป ไก อมันัต ละ ตัตเตียง แตะ ปุย โครยญ
ปะเทต� ไม่ ปุน เกือฮ อื บัน่เมือง ละ ป ฆวต เกือฮ แตะ��
อฮั เซ ลเลาะ เซ�

33 เญอืม เซ เมาะ ป อฮั พะจาว ป เกว ไม่ กซัต เนบูคั่ตเน
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ซา เซ� เกิต เนอึม เอนิ ละ อื โครยญ เจือ� โฮลฮ เนอึม
ปุย โครฮ โอก ฮา ลลาึง ปุย ปลัฮเตะ� โฮลฮ เนอมึ โซม ไรป
ตอก โมวก โฮ� โกะ อื ซเกาะ นึง รอาวม รน่ะ ป ราื เน่อมึ
มะลอง� ฮาึก อื ลัง่ เอนิ ตอก ฮาึก กลัง ลอง โฮ� ไฮมม อื
ลัง่ เอนิ โรฮ ตอก ไฮมม ไซม โฮ�

34 �เญือม เอจี ไคว อื อาแลฮ เนอมึ เมอ� อาึ ป มัฮ เนบู่
คัตเนซา เยอ� อาึ งนั มะลอง� เญอืม เซ เยอ รพาวม อาึ อื
แม ตอก แม ไพรม แตะ ตอก ปุย ไฮญ โรฮ� อาึ ลืลาว เยอะ
พะจาว ป ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ เซ� อวต องั มอยฮ
อื ไม่ ทไว แตะ โญตซัก ละ พะจาว ป ไอม ลอป เซ�
�มัฮ พะจาว ป แปน ลอป กซัต ตัตเตียง ปุย โอ เญาะ ไก

ลอยจ� บัน่เมือง ยุฮ อื อาวต ตอน ฮมัน ลอป โครยญ เจน
ปุย� 35 ละ แลน พะจาว อ�ื ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อื มัฮ
โตว ป ไก งวยฮ ไก ตุง ละ อ�ื ลลาึง โม เตปด่า ป อาวต เมือง
มะลอง เงอ� พะจาว ยุฮ โอเอฮี ละ อื ตัม ปุก อื รพาวม โกะ
แตะ ไอฮ� ลลาึง ปุย ปลัฮเตะ เฮี พะจาว ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ
โรฮ� ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป ปุน คัต เวยีน อมันัต ระ ยุฮ พะ
จาว เยอ� ป ปุน ตัก ปุน โต ตอก ยุฮ ตอก อฮั พะจาว โอเอฮี
ปุ โรฮ ไก�

36�เญอืม เซ เยอ� รพาวม อาึ อื แม ไมจ แม ตอก ไพรม
แตะ� อมันัต โญตซัก คึนัก ยุฮ ฮุ แม โฮลฮ แม เยอะ ตอก
ไพรม อ�ื โม ลุกนอง เงอะ ป มัฮ โม ป ระ ป คาว โม จาว
โม ไน นึง บัน่เมือง ยุฮ ฮุ� แม แม เคะ อาึ โครยญ โฆะ อ�ื
เกือฮ แม อาึ แปน กซัต นึง บัน่เมือง ยุฮ ฮุ ตอก ไพรม อ�ื
อมันัต โญตซัก เกอะ ระ เอนิ แม ฮา ไพรม อ�ื 37ปเล่ีย เฮ�ี
อาึ ป มัฮ เนบู่คัตเนซา เยอ� ปัว ลืลาว พะจาว� ปัว วุฮ ระ
จอง ฮลาวง ไม่ ปัว ทไว โญตซัก ละ กซัต ป ตึก นึง ระ แตะ
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ป อาวต เมือง มะลอง เซ� กัน ยุฮ อื มัฮ เนอมึ ป ปุก ป ลอก
โครยญ เจือ� คระ โครง ยุฮ อื มัฮ เนอึม ป ซื ป ไซ� โม ป
อวต ติ แตะ พะจาว เกียฮ เกือฮ อื แปน ปุย ตุ ปุย เตียม��
อฮั เซ�

5
กัน เลียง ยุฮ กซัต

1 กัง เคะ เอ� เญอืม เอจี โฮลฮ เบ่นชตัซา แปนกซัต เตอ�
กซัต เซ เลียง โม จาวไน ยุฮ แตะ ติ เปือน ปุย� กัน เลียง
ยุฮ อื เซ ระ เนอมึ� กซัต เซ ญุ ดิ ไปล ไม่ ปุย โม เซ� 2 ลไล
ญุ อื ไปล เซ กซัต เบ่นชตัซา เซ ดวน ปุย ตุย จอก ซัมคัน ป
ยุฮ ปุย นึง ไคร นึง มาื เซ ละ ซ เกือฮ อื ปุย เรฮ ไปล นึง ละ
ญุ แตะ� จอก โม เซ เอจี มัฮ ป โรวก กซัต เนบู่คัตเนซา ป
มัฮ เตะ อื เน่อมึ นึง วิฮนั ยุฮ พะจาว นึง เวยีง เยรูซาเลม
โฮ� เกือฮ ปุย ตุย อื ละ โกะ แตะ ไม่ ละ โม จาวไน ยุฮ แตะ
ไม่ โม ปรโปวน ระ ปรโปวน แตวะ เญือะ แตะ ละ ซ เกือฮ อื
เรฮ ญุ ไปล นึง อ�ื

3 เญือม เอจี โรวก ปุย อื ละ อื โม เซ ตุย โกว จอก ไคร
จอก มาื ซัมคัน เซ� ญุ ไปล นึง อื เตือง มู แตะ� 4 ลไล ญุ อื
เซ ลืลาว ดิ พะ ป ยุฮ ปุย นึง ไคร นึง มาื ไม่ ไร ซเง�ี ลืลาว
โรฮ พะ ป แตม ปุย นึง ไร เฮลีจ ไม่ พะ ปอยจ ปุย นึง โคะ ไม่
นึง ซโมะ โรฮ�

5 เญอืม เซ ปลาฮึ พราวป ด่อยฮ เตะ ปุย ละ� ด่อยฮ เตะ
ปุย เซ ไซฮ นังซื นึง เดีญ เญือะ อาวต กซัต เซ ซื นา ก ซเปีย
ออม นึง อ�ื ลไล ไซฮ อื เซ กซัต เซ แก ที อ�ื 6 เญือม ยุ อื
โอเอฮี ตอก เซ นา อื ฮาวต เอนิ� โตวฮ ฆราึง รพาวม ฆาื ป
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ยุ ป ฮมอง แตะ� ฮรมั เอนิ ฆาื อื เตือง โม่ว แตะ� มะ ฆรา
วง อื รกุฮ ปอ รตึต เอนิ อื ปุ แตะ�

7 กซัต เซ ดวน ปุย นึง ลเลาะ เรยีง แตะ� เกือฮ อื กอก
โม ป ซโปก ซักซี� โม ป เกียฮ ยุง โอเอฮี เบือ ซโมยญ� ไม่
โม ป ไก กทา กทอง ฮอยจ เคะ แตะ� กซัต เซ อฮั อื ละ โม
ป ฮลาวง ป ยุง นึง เมือง บ่าบี่โลน เซ ตอก เฮ�ี �ตัม ไก ป
เกียฮ ลาว นังซื เฮี ไม่ เกียฮ รโฮงะ อื ควมัไม อื เนิ อ�ี อาึ ซ
เกือฮ ปุย เซ จาวป ลปิ พา ซี ซูวนั� เกือฮ โรฮ ไอฮ ฮนัง ไคร
ไม่ ซ เกือฮ ฮะ ปุย เซ แปน ป ระ ป คาว ฮา ปุย ไฮญ นึง บัน่
เมือง ยุฮ ฮุ เฮี โนก ฮา เปือะ เกอะ ไม่ อาึ อ�ื� อฮั เซ�

8ฟวยจ อฮั กซัต โอเอฮี ตอก เซ เยอ� โม ป ฮลาวง ป ยุง
ป รซอฮ ละ กซัต เซ เตือง โอยจ อ�ื ฮอยจ เนอึม เคะ กซัต
ยุฮ แตะ เซ� ปุย โม เซ ปังเมอ โอ ไก ติ ปุย เนอึม ป เกียฮ
ลาว นังซื เซ� ป ยุง ควมัไม อื ปุ โรฮ ไก� 9 เญือม เซ กซัต
เบ่นชตัซา โตวฮ ฆราึง ลัมเลือ รพาวม ฆาื อ�ื โฮว ละ เรยีง
ฮาวต แตะ ฆาื อ�ื โม จาวไน ยุฮ อื เงอตึ โรฮ ฆาื อื เตือง มู
แตะ�

10 เญือม เซ มะ กซัต เซ ฮอยจ โรฮ นึง กัน เลียง เซ ฆาื
ฮมอง แตะ ป อฮั ป มวยญ กซัต ไม่ โม ลุกนอง อื เซ� อฮั เฮี
ละ กซัต� �ปัว กซัต ยุฮ แตะ ไมจ ลอป ป ยุ เคราะ ลอป ป
ฮมอง โอ เญาะ ไก ลอยจ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ตุก ลอน พาวม
ไม่ โตวฮ ฆราึง ลอน ปอ ฮาวต แตะ ตอก เซ� 11 นึง บัน่เมือง
ยุฮ เปอะ เฮี ไก ปุย นึง ติ ปุย� ปุย เซ มัฮ ปุย อาวต ลปุ ซัม
คัน ยุฮ โม พะ โม จาว กไน อ�ื เญือม มัฮ อื เจน เตียง เตะ
เปอะ เมือง โฮ� ไลลวง ซเปีย รพาวม ไม่ กัน คาวไจ โอเอฮี
ไม่ พันญา ไมจ ป ตอก เอนิ พันญา ยุฮ โม พะ โม จาว เอจี
อาวต ไม่ ปุย เซ� กซัต เนบูคั่ตเนซา ป ลัง มัฮ เตะ เปอะ เอจี
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ดุฮ โรฮ ปุย เซ เกือฮ แปน ฮวันา ระ ละ โม ป ดู่เมือ� โม ป
ซโปก ซักซี� โม ป ยุง โอเอฮี เบือ ซโมยญ� ไม่ โม ป ไก กทา
กทอง เซ� 12 ปุย เซ มัฮ ด่านีเอน ป ปุก เตะ เปอะ มอยฮ
โคระ ละ� อฮั เบ่นเทชตัซา ละ อ�ื มัฮ ปุย ไก ป ยุ ป ยุง ไม่
คาว โอเอฮี ไจ อ�ื เกียฮ รนึก รโมะ ปุย� เกียฮ คาวไจ ลปุง
โด่ะ� ไม่ เกียฮ กัฮ เกียฮ แก อื ปันฮา ป ญัก ป นอ ละ ปุย
โฮวน เจือ� ไมจ เปอะ กอก ด่านีเอน เซ ฮอยจ เคะ แตะ�
ซ รโฮงะ ที อื ละ เปอะ ไลลวง ป ยุ ป ฮมอง เปอะ เซ�� อฮั
เซ�

13 กซัต เซ เกือฮ เนอึม ปุย โฮว กอก ด่านีเอน� ปุย โม
เซ ตาว เนอึม อื เลียก เคะ กซัต� กซัต เซ ไฮมญ ด่านีเอน
ตอก เฮ�ี �อมั มัฮ ปะ ป มอยฮ ด่านีเอน ป เกือฮ เตะ เกอะ
ปุย โฮมวต โรวก ไม่ ปุย โฮวน เน่อมึ เมือง ยูด่า โฮ� 14 อาึ
เอจี ฮมอง อฮั ปุย ปะ ไก ลปุ โม พะ โม จาว นึง เปอะ� อฮั
โรฮ ปะ ซเปีย รพาวม ไม่ คาว โอเอฮี ไจ เปอะ ไม่ มัฮ เปอะ
ปุย ตึก นึง ไมจ พันญา แตะ� 15 อาึ เอจี เกือฮ โม ป ฮลา
วง ป ยุง ไม่ โม ป ซโปก ซักซี ฮอยจ ลาว นังซื นึง เดีญ เฮี
ไม่ แป อื ควมัไม อื เนิ� โม เซ ปังเมอ โอ เกียฮ รโฮงะ ตอก
มัฮ ตอก มอยฮ อื เนิ ติ ปุย เนอมึ� 16อาึ ฮมอง เงอะ อฮั ปุย
ปะ เกียฮ แป ควมัไม โอเอฮี ไม่ เกียฮ กัฮ แก เปอะ ปันฮา ป
ญัก ละ ปุย� ปเล่ีย เฮี ดัฮ เปอะ เกียฮ ลาว นังซื เฮี ไม่ เกีย
ฮ รโฮงะ เปอะ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ อื เนิ� อาึ ซ เกือฮ ปะ
จาวป ลปิ พา ซี ซูวนั ไม่ จาวป เปอะ ฮนัง ไคร� ซ เกือฮ โรฮ
ปะ แปน ป ระ ป คาว ฮา ปุย ไฮญ ติ เมือง เฮี โนก ฮา เปือะ
เกอะ ไม่ อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

17 ฟวยจ เซ ด่านีเอน อฮั เฮี ละ กซัต เซ� �ป ซ เกือฮ
เปอะ เนิ เซ แฮรน อาึง ไม่ โกะ เปอะ เมิฮ� ลังวนั เซ เกือฮ
ละ ปุย ไฮญ เมิฮ� อาึ ปังเมอ ซ ลาว นังซื เซ ละ เปอะ ไม่ ซ
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รโฮงะ โรฮ ควมัไม อื ละ เปอะ โรฮ��
18 �โอ กซัต� พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ เอจี เกือฮ

กซัต เนบู่คัตเนซา ป มัฮ เตะ เปอะ โฮลฮ ตัตเตียง บัน่เมือง
ระ� เกือฮ โรฮ อมันัต ระ ละ อื ไม่ โญตซัก โฮวน เจือ� เกือฮ
โรฮ อื แปน ป ระ ป คาว ฮา ปุย ไฮญ� 19 ปุย โครยญ เจือ โค
รยญ บัน่ โครยญ เมือง โครยญ พาซา รกุฮ รเตียง ฆาื ฮลัต
แตะ นึง เตะ เปอะ เซ� นึง เกือฮ พะจาว อมันัต ระ เนอมึ ละ
อ�ื ดัฮ ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ออฮ ปุน ยุฮ เนอึม อ�ื ดัฮ ฆวต
เกือฮ อื ไอม� ไอม เนอึม เบือ อ�ื ฆวต ดุฮ ป ออฮ แปน ป
ระ ปุน ดุฮ อ�ื ดัฮ ฆวต เกือฮ ป ระ ป คาว แปน ปุย ตุเตียม
ปุน ยุฮ โรฮ อ�ื 20 กัง เคะ เอ รพาวม เตะ เปอะ เซ ปังเมอ
โพรยฮ ติ แตะ ฆาื อ�ื เกือฮ รพาวม แตะ กอ บุ่ง� ยุฮ โอ
เอฮี ไม่ รพาวม อวต อื ติ แตะ� เคียง เมอ ตอก อื เซ พะจาว
ทอต อื โอก ฮา แปน อื กซัต ฆาื อ�ื ตุย โรฮ อมันัต ไม่ โญต
ซัก ยุฮ อื ฮา อ�ื 21 พะจาว โครฮ เนบู่คัตเนซา โอก ฮา ปุย
ปลัฮเตะ ฆาื อ�ื เกือฮ โรฮ รพาวม อื ตอก รพาวม โกะพร�ิ
เกือฮ อื อาวต ไม่ บรงั พร�ิ เกือฮ อื โซม ไรป ตอก โมวก
โฮ� เนะซองั อื ซเกาะ นึง รอาวม รน่ะ ป ราื เน่อมึ มะลอง�
พะจาว เกือฮ อื แปน ตอก เซ กา เฆียง ยุง อื มัฮ พะจาว ป
ตึก นึง ฮลาวง แตะ เซ ป ตัตเตียง บัน่เมือง ปุย เตือง ปลัฮ
เตะ อื ไม่ มัฮ อื ป ดุฮ ปุย เกือฮ แปน ป ตัตเตียง บัน่เมือง
ตัม รพาวม โกะ แตะ��

22 �โอ กซัต เบ่นชตัซา� ปะ ป มัฮ กวน แซะ อื เอจี ยุง
เปอะ ไลลวง ป เกิต ละ เตะ เปอะ เซ� ปะ ปังเมอ โอ เปอะ
ญอม เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม ฆาื� 23 ปะ เอจี โพรยฮ เปอะ
ไอฮ ติ แตะ ละ ตอซู เปอะ ไม่ พะจาว ป อาวต เมือง มะลอง�
เกือฮ เปอะ ปุย ตุย อาึง จอก ซัมคัน ป อาวต นึง วฮินั ยุฮ พะ
จาว เซ ซองนา แตะ� ฟวยจ เซ โกะ เปอะ ไม่ โม จาวไน ยุฮ
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เปอะ ไม่ โม ปรโปวน ระ ปรโปวน แตวะ เญือะ เปอะ โฆง
เปอะ โกว จอก ซัมคัน เซ ละ ญุ แตะ ไปล นึง ไม่ ลืลาว แม
เปอะ พะ ป ยุฮ ปุย นึง มาื นึง ไคร นึง ไร ซเงี นึง ไร เฮลีจ
ไม่ โคะ ไม่ ซโมะ เซ� พะ โม เซ เกียฮ ยุ เกียฮ ฮมอง โตว โอ
เอฮี� ยุง โตว โอเอฮี ติ เจือ เนอมึ� ปะ ทไว เปอะ โตว โญต
ซัก ละ พะจาว ป มัฮ กุม จีวติ เปอะ� กัน ยุฮ เปอะ โครยญ
เจือ เอจี มัฮ พะจาว เซ ป ควป คุม แลน แก ละ เปอะ��
24 มัฮ ฆาื เซ ป เกือฮ พะจาว เตะ โอเอฮี เซ ฮอยจ ละ เปอะ
ไม่ ไซฮ อื นังซื เซ ฆาื อ�ื

25 นังซื ป ไซฮ อื นึง เดีญ เซ ลอยฮ ตอก เฮ�ี เมเน เมเน
เทเคน ไม่ ปาระซิน�* 26 ปเล่ีย เฮี ซ อู ควมัไม อื ละ เปอะ�
เมเน เซ มัฮ อฮั อื เฮ�ี พะจาว เอจี รเน อาึง เมาะ ลัง่ เมาะ
เงีย่ง ซเงะ ยุฮ บัน่เมือง ยุฮ เปอะ เฮ�ี พะจาว เกือฮ บัน่เมือง
ยุฮ เปอะ ลอยจ เมาะ เซ�

27 เทเคน เซ มัฮ อฮั อื เฮ�ี ปะ เอจี ไก ป แฆ เปอะ นึง ลุ่น�
เญือม แลน พะจาว อื ปะ ปังเมอ วติ ลัง่ เปอะ�

28 เปเรต เซ มัฮ อฮั อื เฮ�ี �บัน่เมือง ยุฮ เปอะ เอจี รฆุ
พะจาว ละ โม มีเด่ีย ไม่ โม เปอเซีย�� อฮั เซ ด่านีเอน�

29ฟวยจ เซ กซัต เบ่นชตัซา ดวน ปุย ตุย ลปิ พา ซี ซูวนั
ไม่ ฮนัง ไคร เซ เกือฮ อื จาวป อื ละ ด่านีเอน� เกือฮ โรฮ
ปุย ครอฮ ไลลวง เกือฮ แตะ ด่านีเอน แปน ป ระ ป คาว ฮา
ปุย ไฮญ เตือง โอยจ อื ไน ติ บัน่เมือง เซ� โนก ฮา เปือะ โกะ
แตะ ไม่ โกะ อื เซ�

30 ซาวม เซ เยอ เบ่นชตัซา กซัต ยุฮ โม บ่าบี่โลน เซ ยุฮ
ปุย ยุม ไม่� 31 ฟวยจ เซ ด่ารอิตั ป มัฮ ปุย มีเด่ีย เซ โฮลฮ

* 5:25 5:25 ตัม ลปุง อารเมก ปาระซิน ไม่ เปเรต� เอจี มัฮ ติ� มัฮ อฮั อื โฮลฮ
รฆุ ไม่�
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แปน กซัต ตัตเตียง บัน่เมือง ยุฮ อ�ื เญือม เซ อาญุ อื ไก
ลแฆลฮ โรฮ ลอา เนอมึ�

6
ไลลวง กัน ยุฮ ด่านีเอน

1 กซัต ด่ารอิตั ไก รพาวม ฆวต รฆุ เมือง แตะ เกือฮ แปน
จังวตั จังวตั อ�ื เกือฮ จาวเมือง เตียง อื ติ จังวตั ติ ปุย เล่ีป
เมือง เตียง แตะ เซ� ปุย โม เซ ไก ติ รอย ไม่ งา่ ปุย� 2กซัต
เซ เลือก ด่านีเอน ไม่ ปุย ไฮญ ลอา ปุย� ดุฮ อื เกือฮ แปน
ป ควป คุม แลน แก โม จาวเมือง เตือง โอยจ อื เซ� ละ ซ
เกือฮ อื กัน ยุฮ แตะ เซ จเลิน โฮว ลัก่กา แตะ โครยญ โดฮ�
3ฟวยจ เซ� ด่านีเอน เปลีฮ ที ไมจ กัน ยุฮ แตะ ฮา ปุย ลอา
เซ ไม่ ฮา โม จาวเมือง เตือง โอยจ อ�ื เญือม ยุ กซัต ไมจ
กัน ยุฮ อื ตอก เซ แพป โรฮ เกือฮ อื แปน ป ระ ฮา ปุย ไฮญ
ไน บัน่เมือง ยุฮ แตะ เซ เตือง โอยจ อ�ื 4 เญือม เซ โม จาว
เมือง ไม่ โม ฮวันา อื โฆง ซาวป ตอก ซ โฮลฮ แตะ ฟึนฟอง
ด่านีเอน นึง ไลลวง ไปญ อื กัน ยุฮ กซัต เซ� โม เซ ปังเมอ
โอ โฮลฮ ไล ฟอง แตะ เฟือฮ� นึง โอ ด่านีเอน ไก พิต โฌวะ
ยุฮ ติ เจือ เนอึม� มัฮ ปุย ซื ปุย ไซ ไม่ เนอึม รพาวม อื นึง
กัน ยุฮ แตะ โครยญ เจือ� 5 เญือม เซ โม เซ อฮั เฮ�ี �เอะ
ไก โตว ตอก ซ เกียฮ ฟอง ด่านีเอน นึง กัน ไฮญ โนก ฮา ไล
ลวง ป เกว ไม่ ไล ทื อื พะจาว ยุฮ แตะ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�

ด่านีเอน อาวต โตะ ทัม ซิงโต
6 โม จาวเมือง ไม่ โม ป ควป คุม อื เซ บะ ปุ แตะ โฮว เคะ

กซัต ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต� ปัว ปะ ไมจ ลอป ป ยุ
เคราะ ลอป ป ฮมอง โอ เญาะ ไก ลอยจ� 7 โม เอะ ป มัฮ โม
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จาวเมือง� ไม่ โม ป ควป คุม ปุย เตือง โม ไนอมัเพอ ไม่ โม
ป รเตีฮ รตุม� ไม่ โม จาวไน ไฮญ เตือง โอยจ อื เอจี ปุก ตื
รพาวม เมอะ ละ ซ เกือฮ แตะ ปะ ตัง โกตไม โคระ ติ เจือ�
เกือฮ แปน ป ตอน ป ฮมัน� ไน ติ เจน งว่ย ซเงะ เฮี ดัฮ ไก
ป ไววอน ปัว โอเอฮี นึง พะจาว ญุ่ก� นึง ปุย ญุ่ก� โนก ฮา
ปัว อื นึง ปะ ป มัฮ กซัต ยุฮ เอะ เอ� ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย
เซ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย น่าึก โตะ ทัม
อาวต รเวยี ซิงโต� 8 โอ กซัต� ปัว เปอะ ตัง เนอึม โกตไม
ตอก เซ ไม่ โจต เปอะ มอยฮ แตะ นึง� เดอมึ ปุย โอ ซ เกีย
ฮ เปียน ติ ปุย เนอมึ ตัม ไล โกตไม ยุฮ โม มีเด่ีย ไม่ โม เปอ
เซีย� ป มัฮ โกตไม โอ ปุย เญือะ เกียฮ เปียน เฟือฮ เอนิ��
อฮั เซ ละ กซัต โม เซ เยอ� 9 เญือม เซ กซัต ด่ารอิตั ไซฮ
เนอมึ อาึง อื ตอก อฮั ปุย โม เซ อื ละ แตะ เซ�

10 ด่านีเอน ปัง ยุง อื ไลลวง เอจี โจต กซัต มอยฮ แตะ
นึง โกตไม โคระ เซ� เอญี ยุฮ ลัง่ อื ตอก เอจี กอ ยุฮ ไพรม
แตะ� โปฮ นาตัง ฮอง จัน ฮลาวง ป นา ลวง ลัก่ เวยีง เยรู
ซาเลม� ชุง นึง มะฆราวง แตะ ไววอน ติ ซเงะ ลอวย โฮน
ตอก เอจี กอ ยุฮ ไพรม แตะ� ญันด่ี ไม่ พะจาว ยุฮ แตะ�
11 เญือม เซ โม ป เกละยุ ด่านีเอน เซ บะ ปุ แตะ โฮว โพก
แลน ด่านีเอน� ชวน ไววอน ลัง่ อื ปัว โอเอฮี นึง พะจาว
ยุฮ แตะ� 12 โม เซ เอญี รโฮงะ อื ละ กซัต เกือฮ อื โตก ละ
โกตไม โคระ เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต� โม่ เปอะ เอจี ตัง
โกตไม โคระ ไม่ โจต เปอะ มอยฮ แตะ นึง� โม่ เปอะ เอจี
คัต ปุย โอ เญาะ ไววอน ปัว โอเอฮี นึง พะจาว ทื แตะ� ไม่
นึง ปุย ไฮญ ไน ติ เจน งว่ย ซเงะ เฮี โนก ฮา ปัว อื นึง ปะ
อา� ดัฮ ไก ป ปัว ตอก เซ โม่ ซ ไก ตุต ฆาื อ�ื โม่ เปอะ ซ
เกือฮ ปุย น่ากึ โตะ ทัม อาวต รเวยี ซิงโต ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ
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กซัต�
กซัต เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ตัง เงอะ แอฮ� แปน โกตไม

ตอน ฮมัน ยุฮ โม มีเด่ีย ไม่ โม เปอเซีย ป โอ ปุย เญือะ เกีย
ฮ เปียน เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ�

13 โม เซ อฮั แม เฮี ละ กซัต เซ� �ตะกวต ด่านีเอน เซ ป
มัฮ ปุย โรวก โม ตฮนั เน่อมึ นึง เมือง ยูด่า โฆะ โฮ นัปทื โตว
ปะ เฟือฮ� เมีญ โตว โกตไม ยุฮ เปอะ� ปัว แนฮ ลัง่ โอเอฮี
นึง พะจาว ยุฮ แตะ ติ ซเงะ ลอวย โฮน�� อฮั เซ ละ กซัต�
14 เญือม ฮมอง กซัต ไล เซ เยอ� ตุก เนอึม รพาวม ฆาื อ�ื
งอ่ต เนอึม งอ่ต แนม ตอก ซ เกือฮ แตะ ด่านีเอน โปน ตุต
แตะ เน่อมึ เมือ กซะ ฮอยจ เมือ กปู อ�ื

15 เมือ กปู เซ โม เซ ฮอยจ แม เคะ กซัต ติ โฮน แม� อฮั
เฮี ละ อ�ื �โอ กซัต� ปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ โอ โกตไม ยุฮ โม
มีเด่ีย ไม่ โม เปอเซีย เกียฮ เปียน เฟือฮ เอนิ� นึง เอจี มัฮ อื
ป ตัง กซัต ไอฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

16 เญือม เซ กซัต ดวน ปุย กอก ด่านีเอน ฮอยจ� เกือฮ
เนอึม ปุย น่าึก อื โตะ ทัม อาวต รเวยี ซิงโต เซ� กา น่าึก
ปุย อื เซ กซัต ปังเมอ อฮั เฮี ละ ด่านีเอน� �ปัว พะจาว ทื
เปอะ ป รซอฮ ลอป ปะ ละ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ เซ เรอึม
ปะ เกือฮ โปน ฮา ยุม แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

17 ปุย โรวก อาึง ซโมะ ระ โตะ มวยญ ทัม เซ� กซัต ปุฮ
ทา ยุฮ แตะ นึง อ�ื มัฮ ทา อาวต นึง ไฌม ซัมคัน ยุฮ อื ไม่
ทา ยุฮ โม จาวไน ยุฮ อ�ื นึง โอ อื ซ เกือฮ ปุย โรวต ลอก ละ
ซ เรอมึ อื ด่านีเอน ติ ปุย เนอมึ� 18ฟวยจ เซ กซัต เซ เอญี
ฮอยจ เญือะ แตะ� ปู เซ เญือะ โซม เญือะ ญุ โตว โอเอฮี ติ
เจือ เนอมึ� ซาวม เซ เญือะ เกือฮ โตว ปุย เปลีฮ ป มวน ละ
แตะ เฟือฮ� ไอจ ปุ ปุน ไอจ�
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19 ปวยฮ พริ เซ เญือม งาวป ลัง่ อื กซัต เซ โฮว รปิ เอนิ
ฮอยจ โตะ ทัม อาวต รเวยี ซิงโต เซ� 20 เญือม ฮอยจ อื โบ
ทัม เซ กอก ด่านีเอน ไม่ รพาวม ตุก แตะ ตอก เฮ�ี �ด่านี
เอน� ปะ ป รซอฮ ละ พะจาว ป ไอม ลอป� พะจาว ยุฮ เปอะ
ป ทื ลอป เปอะ ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ เซ อมั ปุน เกือฮ เนอึ
ม ปะ โปน ฮา รเวยี ซิงโต เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

21 เญือม เซ ด่านีเอน โลยฮ อื ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี �โอ
กซัต� ปัว ปะ ไมจ ลอป ป ยุ เคราะ ลอป ป ฮมอง� 22 พะ
จาว ยุฮ อาึ เกือฮ เตปด่า ยุฮ แตะ ฮอยจ รฮญิป รบุม รเวยี
ซิงโต เกือฮ โตว อื ยุฮ ป โซะ ละ อาึ� นึง ยุ ที อื โอ อาึ ยุฮ กัน
พิต ละ แตะ� โอ กซัต� ละ ปะ อาึ ปุ โรฮ ยุฮ ป พิต โรฮ��
อฮั เซ ด่านีเอน�

23 เญือม เซ กซัต มวน ลัมเลือ รพาวม ฆาื อ�ื ดวน ปุย
ยวก ด่านีเอน โอก ฮา โตะ ทัม เซ� เญือม เอจี ยวก อื โอก
เกอ ยุ โตว ไก เบราะ เบิ อื ตอก ออฮ ตอก เอฮี เญี่ยะ เนอึ
ม� มัฮ เบือ อาึง เนอมึ อื รพาวม แตะ นึง พะจาว�

24 เญือม เซ กซัต ดวน ปุย กอก โม ป ฟึนฟอง ด่านีเอน
เซ� เกือฮ อื ฮอยจ เตือง ปรโปวน เญือะ อื ไม่ กวน อ�ื เกือฮ
ปุย น่ากึ อื โตะ ทัม เซ� เญอืม เซ ชวง อื ดิ เตือน โตว ฮอยจ
ลังเตะ� โม รเวยี เซ ดัม เอนิ เกียต อ�ื กุก เนะซองั อื ดุต
บลวย ตื ยุฮ อ�ื

25 เญือม เซ กซัต ด่ารอิตั เซ ไซฮ นังซื� รโปะ อื ละ ปุย
โครยญ เจือ โครยญ ปะเทต โครยญ พาซา เล่ีป เตะ� ไซฮ
อื ตอก เฮ�ี �เกือฮ โม เปะ ไอม ตื กอ โอยจ� 26 อาึ เอจี ตัง
โกตไม โคระ ละ ปุย โครยญ เมือง เตียง แตะ ตอก เฮ�ี ไมจ
ปุย ฮลัต นึง พะจาว ทื ด่านีเอน เฮี ไม่ นัปทื เนอึม อ�ื เอจี
มัฮ พะจาว เซ ป มัฮ พะจาว ป ไอม ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ
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เจอ� บัน่เมือง ยุฮ พะจาว เซ ไก โตว ป ซ ปุน ยุฮ ไลจ ไม่ อ�ื
กัน ตัตเตียง อื ปุย ซ ไก โตว โรฮ ลอยจ นึง� 27พะจาว เซ
เกือฮ ปุย โปน ฮา ป โอ ไมจ� เรอึม โรฮ ปุย เกือฮ โปน ฮา
โม ป เกละยุ อ�ื มัฮ ป ยุฮ ป ซัมคัน ปอ เงอตึ ปุย นึง� เตื
อง นึง ปลัฮเตะ เฮี ฮอยจ ละ ปลัฮ มะลอง� มัฮ พะจาว เซ
ป เกือฮ ด่านีเอน โปน ฮา มวยญ รเวยี ซิงโต เยอ�� อฮั เซ
รซอม นังซื เซ�

28 ด่านีเอน เซ จเลิน ปุ ปุ ติ เจน มัฮ ด่ารอิตั กซัต� ฮอยจ
ละ ลอยจ เจน กซัต ไซรตั ป มัฮ โม เปอเซีย�

7
ด่านีเอน รโมะ ยุ โกะพริ ปาวน เจือ

1 เนอึม โฮลฮ โรง เบ่นชตัซา แปน กซัต เมือง บ่าบี่โลน�
เญือม เซ ด่านีเอน รโมะ ยุ โอเอฮี� มัฮ เญือม ไอจ อื นึง ก
ไอจ แตะ� ด่านีเอน ไซฮ อาึง ไลลวง ป รโมะ แตะ ยุ เซ�

2 ด่านีเอน ไซฮ อื ตอก เฮ�ี อาึ โฮลฮ ยุ บลอง โอเอฮี เมือ
ก ซาวม อ�ื อาึ ยุ ฮอยจ กาื เน่อมึ ปลัฮ มะลอง เตือง ปาวน
ลวง อ�ื กาื เซ แทต รอาวม นึง ปลัฮ รอาวม เซ เกือฮ อื พุก
เพียก� 3 เญือม เซ อาึ ยุ โอก โกะพริ ระ เน่อมึ นึง ปลัฮ
รอาวม เซ ปาวน ตัว� โกะพริ โม เซ ตัง ตื ฮา ปุ แตะ�

4 ตัว โรง อื ตอก ซิงโต� ไก โพรยจ ตอก กลัง ลอง โฮ�
ลไล แก ลัง่ อาึ อื เซ� ชวน ไก ป โปวก โพรยจ อื เกือฮ ดุต ฮา
โกะ อ�ื ฟวยจ เซ ไก ป ยวก เกือฮ ฮาวก ฮา ปลัฮเตะ� เกือฮ
อื ชุง นึง ชวง ลอา แตะ ตอก ปุย โฮ� เกือฮ โรฮ รพาวม ตอก
รพาวม ปุย ปลัฮเตะ ละ อ�ื

5 โกะพริ ตัว ลอา นึง อื ตอก เครฮี โฮ� ซย่วก ติ แตะ
ฮาวก ติ ก บลัฮ� ไก ซองั พราวก โอเอฮี โตะ มวยญ อื ลอวย
ซี� ซองั เซ อาวต เฆียป เบยีง อ�ื ไก เซียง ป อฮั ละ อื ตอก
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เฮ�ี �โกฮ กุก โตะ โอ โฮวนๆ� กุก ปอ ซัก เปอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

6 ฟวยจ เซ อาึ แก เยอะ� ชวน แม โกะพริ ติ ตัว ตอก
รเวยี พรุยฮ โฮ� ไก โพรยจ ปาวน� โพรยจ อื เซ ตอก โพ
รยจ ไซม โฮ� โกะพริ เซ ไก ไกญ ปาวน� โฮลฮ อมันัต แตะ
ตอก กซัต โฮ�

7 ฟวยจ เซ อาึ แก แม เยอะ� อาึ ยุ บลอง โอเอฮี เมือ ก
ซาวม อ�ื ยุ แม โกะพริ ติ ตัว� แปน ปาวน เตือง เซ� โกะ
พริ เซ ไฮะฮอน ลัมเลือ เอนิ� มัฮ ป ฮลัต ปุย นึง� ระ เรยีง
ไม่ อ�ื เบียง อื มัฮ เบียง ไร ระ� ซาวป เกียต กุก โอเอฮี ไม่
โปวก อื เกือฮ ดุต บลวย� ป โฮฮ อื ฮา โซม อื โจฮ บึน แม อื
เกือฮ ไลจ� ตัง ไล ฮา โกะพริ ป ฮอยจ รกา อื เซ เตือง โอยจ
อื นึง ไก โด่วง อื กาว เอนิ�

8 อาึ แก ที เยอะ ไลลวง โด่วง อื เซ� เญือม เซ อาึ ยุ แม
กวยฮ โด่วง แตวะ ลลาึง โด่วง ไฮญ อื เซ� โด่วง ป ไก ไพรม
เซ ไก ป ตอยจ ฮา อื ตา ลอวย� เดอมึ โด่วง โคระ เซ ซ เกีย
ฮ โอก นึง เบือง อ�ื นึง โด่วง ป กวยฮ โคระ เซ ไก ไง่ ป ตอก
ไง่ ปุย นึง ไม่ มวยญ อ�ื มวยญ อื เซ ซาวป อฮั ลปุง ระ ลปุง
ฮลาวง� 9 ลไล ชุง ลัง่ อาึ แก เซ� อาึ ชวน ก งาวม คึ โฮวน
เอจี โบลวง ปุย อาึง� ฟวยจ เซ ไก ปุย ติ� ปุย เซ มัฮ ป ตึน
ไอม ลอป� ฮอยจ งาวม นึง ก งาวม คึ เซ ตา ติ เบือง� เค
รองึ จาวป เครองึ ฟุต อื ปิญ เอนิ ตอก ฮมิะ โฮ� ฮาึก ไกญ
อื ตอก ฮาึก แกะ ป ตึก นึง ซงะ่ แตะ� ก งาวม คึ อื เซ โบ
ลวง ราว โวงเลาะ� ก งาวม อื เซ ไม่ โวงเลาะ เซ ไก รเออปึ
งอ นึง� 10 โกลง ป ตอก งอ ปัต โอก เน่อมึ ก งาวม อื เซ
ซองนา อ�ื ไก ปุย ป ฮอยจ รซอฮ ละ แปน แซน แปน แซน
อ�ื ไก ป ชุง ลัก่กา อื แปน โกต แปน โกต อ�ื เญอืม เซ กัน
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รเตีฮ รตุม โอเอฮี นึง ซัน เซ เอจี เติง เอนิ� นังซื นังฮา เซ
เอจี ไฆลฮ โรฮ�

11 เญอืม เซ อาึ แก ที เยอะ� โด่วง ป แตวะ อื เซ อฮั ลปุง
ระ ลปุง ฮลาวง� ลไล แก อาึ อื เซ� โกะพริ ตัว ปาวน นึง อื
เซ ไก ป ยุฮ ยุม ไม่� ฆัว ยุม อื เซ เกือฮ แม ปุย โตก อื นึง
งอ� 12 โกะพริ ป โฮฮ ลัง่ อื เซ ไก ป ตุย อมันัต อื ฮา อ�ื ปัง
เมอ พลวย โรฮ ลัง่ อื เกือฮ ไอม ติ วงั ลัง่� ปังเมอ โอ ทัน
เล่ีญ�

13 อาึ โฮลฮ แม ยุ บลอง โอเอฮี เมือ ก ซาวม อ�ื อาึ ยุ
ฮอยจ ปุย ติ� ตอก กวน ปุย ปลัฮเตะ โฮ� ฮอยจ ไม่ ชุต รวู
นึง มะลอง� ปุย เซ ไก ป ตาว ฮอยจ เคะ ปุย ป ตึน ไอม ลอป
เซ� 14 อมันัต คึนัก� ไม่ โญตซัก ไม่ บัน่เมือง เตือง โอยจ
อ�ื ป ตึน ไอม ลอป เซ เอจี มอป อื ละ ปุย เซ� ละ ซ เกือฮ อื
ปุย โครยญ เมือง� โครยญ ปะเทต ไม่ โครยญ พาซา รซอฮ
ละ ปุย เซ� กัน ตัตเตียง ยุฮ อื ตอน ฮมัน ลอป� ไก โตว
ลอยจ ไม่� บัน่เมือง ยุฮ อื ไก โตว ป ปุน ยุฮ ไลจ ไม่�

15 อาึ ป มัฮ ด่านีเอน เนอ� อาึ อาวม ตุก รพาวม แตะ ฆาื
ป ยุ บลอง แตะ เซ� โตวฮ รพาวม ฆาื โอเอฮี ป ยุ แตะ เซ�
16 อาึ เลียก ซดิ ไม่ ป ชุง นา เซ ติ ปุย� ไฮมญ ไลลวง ตอก
มัฮ ตอก มอยฮ อื นึง อ�ื ปุย เซ รโฮงะ อื เนิ� เกือฮ อาึ ยุง
ตอก มัฮ ตอก มอยฮ อ�ื

17 โกะพริ ระ เตือง ปาวน อื เซ� มัฮ บัน่เมือง ยุฮ กซัต
ปาวน บัน่เมือง ป ซ เกิต นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี 18 โม ปุย ไน พะ
จาว ป มัฮ พะจาว ตึก นึง ฮลาวง แตะ ปังเมอ ซ โฮลฮ บัน่
เมือง ติ แม� ซ โฮลฮ ลอป อื แปน คอง แตะ โอ เญาะ ไก
ลอยจ�
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19 เญือม เซ อาึ ฆวต ยุง ตอก มัฮ ตอก มอยฮ โกะพริ ตัว
ปาวน นึง อื ป ตัง อื ฮา โกะพริ ไฮญ เตือง โอยจ อื เซ� มัฮ
ป ฮลัต ลัมเลือ ปุย นึง� เบียง อื มัฮ ไร� ไฮมม ชวง อื มัฮ
ไร ซเง�ี ซาวป กุก เกียต โอเอฮี� โปวก อื เกือฮ ดุต เกือฮ
บลวย� ฟวยจ เซ โจฮ บึน แม อื เกือฮ ไลจ� 20 โนก ฮา เซ
อาึ ฆวต ยุง โรฮ ไลลวง โด่วง เตือง กาว อื ป อาวต นึง ไกญ
อื เซ� ไม่ ไลลวง โด่วง ป กวยฮ กัง เคะ นึง เบือง โด่วง ลอวย
ป เอจี ฆอฮ อื เซ� เอจี มัฮ โด่วง ป ไก ไง่ ไม่ ไก มวยญ อื ละ
อฮั แตะ ลปุง ระ ลปุง ฮลาวง เซ� ตอก เอนิ ป ซ ระ ฆาื อื
ฮา โด่วง ไฮญ ป มัฮ ปุโฮมว อื เซ� 21 ลไล แก เยอะ เซ อาึ
ชวน เนอะ ตอซู โด่วง เซ ไม่ ปุย ไน พะจาว ไม่ เป โรฮ อ�ื
22 ฮอยจ ละ ฮอยจ ปุย ป ตึน ไอม ลอป เซ� ไม่ รเตีฮ อื โอ
เอฮี ละ โม ปุย ไน พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ เซ� ฮอยจ
โรฮ ละ ซไม เกือฮ พะจาว บัน่เมือง ยุฮ แตะ ละ โม ปุย ไน
แตะ�

23 ปุย เซ อฮั อื เนิ ตอก เฮ�ี �โกะ พริ ตัว ปาวน ป ยุ เปอะ
เซ� มัฮ ซ ไก บัน่เมือง ติ ป ตัง ฮา บัน่เมือง ไฮญ เตือง โอยจ
อ�ื ซ กุก ซ บลวน ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื ซ โจฮ ซ บึน อื
ปอ ม่ะ ปอ บลวย อื เอนิ� 24 ไลลวง โด่วง เตือง กาว อื เซ�
มัฮ ซ เกิต กซัต เน่อมึ นึง บัน่เมือง เซ กาว ปุย� กัง เคะ เอ ซ
เกิต แม กซัต นึง ติ ปุย แม� ตัง ฮา กซัต ป เอจี ไก กา แตะ
เซ� ซ ยุฮ ไลจ ไม่ กซัต ป ไก กา แตะ เซ ลอวย ปุย� 25กซัต
เซ ซ อฮั ลปุง พามัต พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ� ซ โคม
เฮง คาเคียน ปุย ไน พะจาว� ซ ซาวป โรฮ เปียน เวลา ไม่
โกตไม ยุฮ พะจาว� ปุย ไน พะจาว ซ โฮลฮ อาวต ฆรมึ อมั
นัต อื ลอวย เนอมึ ไม่ บลัฮ�

26 �เญอืม เซ กัน รเตีฮ รตุม โอเอฮี นึง ซัน เซ ซ เติง� ซ
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ตุย โรฮ อมันัต ยุฮ ปุย เซ ฮา อื เกือฮ อื ไลจ ไฆร ลอป เอนิ
ฮา อ�ื 27 ฟวยจ เซ บัน่เมือง� ไม่ กัน ตัตเตียง� ไม่ อมันัต
อนันา นึง บัน่เมือง ติ ฆรมึ มะลอง ซ ไก ป มอป ละ โม ปุย
ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ� บัน่เมือง ยุฮ
ปุย โม เซ ซ อาวต ตอน ฮมัน ลอป โอ เญาะ ไก ลอยจ� โม
ป ตัตเตียง ปุย โครยญ บัน่ โครยญ เมือง ซ เนอึง ป อฮั ปุย
โม เซ ไม่ รซอฮ อื ละ อ�ื� อฮั เซ เนิ�

28 ไลลวง เซ ลอยจ โรฮ เมาะ เซ� อาึ ป มัฮ ด่านีเอน
โตวฮ ฆราึง รพาวม ฆาื ป คิต ป งอ่ต โกะ แตะ� ฮาวต เอนิ
นา เยอะ ฆาื� อาึ ปังเมอ ไตม อาึง ไลลวง เซ โตะ รพาวม
แตะ�

8
ไลลวง แกะ โปก ไม่ ปิ โปก

1 เญือม เอจี มัฮ อื เนอึม ลอวย นึง กัน แปน เบ่นชตัซา
กซัต เตอ� อาึ โฮลฮ แม ยุ บลอง โอเอฮี� แปน โฮน ลอา
นึง อ�ื 2 ป ยุ อาึ เญือม เซ มัฮ ตอก เฮ�ี อาึ ยุ บลอง อาวต
โกะ แตะ นึง เวยีง ซุซา ป มัฮ เมือง ลวง เซ� เวยีง เซ ไก
นึง แควน เมือง เอลัม� อาึ ยุ บลอง โรฮ อาวต โกะ แตะ นึง
โกลง ป อฮั ปุย โกลง อุไล ไม่� 3 เญือม เซ อาึ แก โอเอฮี ก
ฮลาวง อ�ื อาึ ชวน แกะ โปก ติ ตัว� ชุง นึง เฆียง โกลง�
ไก โด่วง ลอา� โด่วง อื เซ ลัง่� โด่วง ติ อื ปังเมอ ลัง่ ฮา ติ
ก บลัฮ อื เซ แม� โด่วง ป ลัง่ อื เซ มัฮ ป กวยฮ รเคะ นึง
อ�ื 4ป มัฮ แกะ โปก เซ อาึ ชวน ตึต อื โอเอฮี ลวง ลัก่ เลียก
ซเงะ ไม่ ลวง ลัก่เซฮ ไม่ ลวง ลัก่ล่าวง� ซัตซิง ไฮญ ไก โตว
ติ เนอึม ป ปุน ตอซู ปุ แตะ ไม่ อ�ื ไก โตว โรฮ ป ปุน เรอึม
ปุย เกือฮ โปน ฮา อมันัต อ�ื แกะ เซ ยุฮ โอเอฮี ตัม รพาวม
โกะ แตะ� โพรยฮ ติ แตะ ระ ปุ ปุ�
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5 ลไล งอ่ต ลัง่ อาึ โอเอฮี ไล เซ� อาึ ยุ แม ปิ โปก ติ ตัว�
ฮอยจ เน่อมึ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� ปิ เซ โปว ปุ ฮอยจ� บึน
โตว ปลัฮเตะ เญี่ยะ เนอึม� ปิ เซ ไก โด่วง ระ ซน่ะ ไง่ อื
ติ� 6 ฮอยจ เคะ แกะ โปก ป ไก โด่วง ลอา ป ยุ อาึ ชุง อื เฆี
ยง โกลง เซ� ตอ เลียก ละ แกะ เซ ไม่ รพาวม ฮาวก เนอึ
ม ฮาวก แนม แตะ� 7 อาึ ชวน เลียก อื ซดิ ไม่ แกะ โปก เซ
ไม่ รพาวม ฮาวก แตะ� ดัม เอนิ เลียก ตึต แกะ โปก เซ ปอ
โบวก อื ยุฮ โด่วง แกะ เซ เตือง ลอา อ�ื แกะ โปก เซ ไก โตว
เรยีง ปอ ซ ปุน ตอซู แตะ ไม่ อ�ื ปิ เซ ตึต แกะ เซ ปอ ฆลาื
อื ลังเตะ� ฟวยจ เซ บึน แม อ�ื ไก โตว ป ปุน เรอมึ แกะ เซ
เกือฮ โปน ฮา อ�ื

8 ฟวยจ เซ ปิ เซ อวต ลื ติ แตะ ระ ปุๆ� เญือม เอจี ระ
เนอึม เรยีง อ�ื โด่วง ระ อื เซ ปังเมอ โบวก ฮา อ�ื ฟวยจ
เซ กวยฮ แม โด่วง ระ รโตง อื ปาวน โด่วง แม� โด่วง อื เซ
นา ลวง ลัก่ ฮอยจ กาื เตือง ปาวน ลวง อ�ื 9 ฟวยจ เซ ไน
โด่วง เตือง ปาวน อื เซ ตา ติ โด่วง อ�ื อาึ ยุ กวยฮ แม โด่วง
แตวะ อื นึง อื ติ แม� โด่วง เซ ระ ฮอน ยุฮ แตะ ปุ ปุ ฮอยจ
ละ ระ เนอึม อ�ื ซนาว ติ แตะ ลวง ลัก่เซฮ ไม่ ลวง ลัก่ โอก
ซเงะ� ไม่ ลวง ลัก่ ปะเทต อซิราเอน ป มัฮ ปะเทต ตึก นึง
ไมจ แตะ� 10 โด่วง เซ ระ เนอึม ระ แนม ไม่ เรยีง แตะ�
ปอ เอนิ ปุน ตอซู อื ตฮนั มะลอง งอ่น� ปุน เกือฮ เอนิ ตฮนั
มะลอง งอ่น ไม่ ซโมยญ งอ่น ราื ฮอยจ ลังเตะ� ฟวยจ เซ
โจฮ บึน แม อ�ื 11 โพรยฮ แม ติ แตะ ไม่ อ�ื โรวต โรฮ ตะ
กซัต ป กุม ตฮนั มะลอง� ปัง มัฮ โอเอฮี ป ตอง ลอป ปุย
ทไว ญุ่ก� โด่วง เซ เอจี ปุน คัต ปุย โอ เญือะ ทไว อื ละ พะ
จาว� โฮฮ ฮา เซ เกือฮ แม วฮินั ซัมคัน แปน ป รแอม ไล�
12 โด่วง เซ เอจี ไก ป มอป ตฮนั มะลอง เกือฮ อาวต ฆรมึ
อมันัต อื งอ่น ฆาื กัน เลฮ เตียง เซ� กัน ตอง ลอป ปุย ทไว
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โอเอฮี ละ พะจาว โครยญ ซเงะ่ เซ มอป โรฮ อื ละ อ�ื โด่วง
เซ เอจี น่าึก โปวฮ ลปุง เนอึม ฮอยจ ลังเตะ� กัน ยุฮ ป มัฮ
โด่วง เซ ตอก ป จเลิน แนฮ ปุ โฮว โฮ�

13ฟวยจ เซ อาึ ฮมอง เซียง เตปด่า ติ ปุย� กัมลัง อฮั โอ
เอฮี� ฟวยจ เซ ฮอยจ แม เตปด่า ติ ปุย แม� ฮอยจ อู ดิ ไม่
เตปด่า ป กัมลัง อู เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไลลวง ยุฮ ปุย ป คึต
ป ตวยฮ ตัง โอเอฮี ป ลัง ตอง ปุย ทไว โครยญ ซเงะ่ เซ� ไม่
ไลลวง ซ พลิฮ บึน ปุย ตฮนั เมือง มะลอง ไม่ วิฮนั ยุฮ พะ
จาว เซ� ซ ไก ลัง่ เล่ีญ เมาะ เมอ�� อฮั เซ�

14 ปุย เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โอเอฮี ไล เซ ซ โกว เวลา
2,300 ปู ไม่ ซะ�* ไน ติ เจน เซ เญาะ ซ ไก โตว กัน ตอง ปุย
ทไว โอเอฮี โครยญ ซะ โครยญ บู เซ� ฟวยจ เซ วฮินั เซ ซ
เฌาะ ยุฮ แม ปุย เกือฮ ไมจ ตอก ไพรม แตะ�� อฮั เซ�

15 เคียง เอจี โฮลฮ อาึ ยุ บลอง โอเอฮี ป เปลีฮ อื ละ แตะ
เซ� อาึ พยายาม เกือฮ ติ แตะ คาวไจ ตอก มัฮ อ�ื เญือม
เซ ไก ปุย ติ� ตอก ปุย ปลัฮเตะ โฮ� ชุง ลั่กกา อาึ� 16 เญื
อม เซ อาึ ฮมอง เซียง รโอง ปุย เน่อมึ นึง บลัฮ โกลง อุไล
ลัก่เติต� อฮั เฮ�ี �กัปรเีอน� อาทิไบ่ ควมัไม ป ยุ บลอง ปร
เมะ เซ ละ อื เกือฮ คาวไจ อื เมิฮ�� อฮั เซ�

17 กัปรเีอน เซ ฮอยจ เนอึม ชุง ซดิ ไม่ อาึ� เญือม เอจี
ฮอยจ อื โบ เยอะ อาึ ฆราึง ลัมเลือ ฆาื ปอ ฆลาื เอนิ แตะ�
กัปรเีอน เซ อฮั อื เนิ ตอก เฮ�ี �ปะ ป มัฮ กวน ปุย ปลัฮเตะ
เอ� ไมจ เปอะ คาวไจ ตอก เฮ�ี ไลลวง ป ยุ บลอง เปอะ เซ
มัฮ เกว ไม่ เวลา ลัก่ ก ลอยจ ซเงะ ปลัฮเตะ เฮ�ี� อฮั เซ�
* 8:14 8:14 2,300 ปู ไม่ ซะ เซ ปุก 1150 ซเงะ� มัฮ เมาะ ด่าว ลอวย เนอมึ
ไม่ บลัฮ�
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18 ลไล อู เตปด่า เซ ไม่ เยอะ อาึ เบฮ เอนิ ฆาื� อาึ ฆลาื
รเคอปึ เอนิ ลังเตะ� เญือม เซ เตปด่า เซ เดือะ เบื่อ อาึ�
ลบุ่ฮ อาึ เกือฮ โกฮ ชุง�

19 ฟวยจ เซ อฮั เฮี เนิ� �อาึ ซ เกือฮ ปะ ยุง โอเอฮี ป ซ
เกิต ไน เวลา เญือม ฮาวก รพาวม พะจาว เซ� ไลลวง เซ
มัฮ ป เกว ไม่ เวลา ลัก่ ก ลอยจ ซเงะ ปลัฮเตะ เฮ�ี 20 ไล
ลวง แกะ โปก ป ไก โด่วง ลอา ป ยุ เปอะ เซ มัฮ ตอก เฮ�ี
มัฮ โม กซัต ยุฮ ปุย เมือง มีเด่ีย ไม่ เปอเซีย� 21ป มัฮ ปิ โปก
ป ยุ เปอะ เซ� มัฮ อมันัต เมือง กรกิ� โด่วง ระ ป อาวต ซน่ะ
ไง่ อื เซ มัฮ กซัต โรง นึง อ�ื 22 โด่วง ป โบวก อื ไม่ กวยฮ
แม โด่วง โคระ นึง เบือง อื ปาวน โด่วง เซ� มัฮ เมือง ปาวน
เมือง ป ซ เกิต เน่อมึ นึง เมือง เซ ไอฮ� ปังเมอ ซ แตวะ อมั
นัต ฮา เมือง ป ไก รกา นึง อื เซ�

23 �กัง เคะ เอ ลัก่ ก ลอยจ อื บัน่เมือง เตียง กซัต ปาวน
เซ ซ ลอก ตุต แตะ ฆาื กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ ปุย นึง อ�ื ฟวยจ
เซ ซ เกิต แม กซัต ป ซ ซวก ลัมเลือ นึง ติ ปุย� ซ ซาวป จุ
ปุย เกือฮ ไลจ� 24 กซัต เซ ซ โฮลฮ อมันัต ระ เนอึม แตะ�
ซ ปุน เกือฮ กัน ไลจ กัน โลม เกิต ละ ปุย ปอ ฮลัต ปุย นึง�
ปุย เซ ซ ยุฮ ออฮ ยุฮ เอฮี ญุ่ก ซ ฟวยจ เนอึม ยุฮ อ�ื ซ ยุฮ
ไลจ ไม่ โม ป ไก อมันัต ไม่ โม ปุย ไน พะจาว� 25 กซัต เซ ซ
ปุน จุ ปุย นึง เฮยีง จเลียก แตะ� ซ อวต ลื ติ แตะ� ซ ยุฮ
ไลจ ไม่ ปุย โฮวน เตือง โอ แตะ รโฮงะ อาึง ละ ปุย� ฟวยจ
เซ ซ โรวต เอนิ ตอซู ปุ แตะ ไม่ ป มัฮ กซัต ยุฮ โม กซัต เตื
อง โอยจ อ�ื ปังเมอ มัฮ โกะ อื ไอฮ ป ซ ไลจ โลม เมอ� มัฮ
โตว ปุย ปลัฮเตะ ป เกือฮ อื ไลจ โลม เมอ�

26�ป ยุ บลอง เปอะ ป เกว ไม่ ไลลวง โอเอฮี ป ทไว ปุย โค
รยญ ซะ โครยญ บู เซ มัฮ ป เนอึม� ไลลวง เซ ปังเมอ ไมจ
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เปอะ เม่าะ อาึง� นึง มัฮ อื ป เล่ีญ ลัง่ ซ เกิต�� อฮั เซ�
27 อาึ ป มัฮ ด่านีเอน เนอ อาวม ชุมเรยีง โอยจ แด่น

แตะ� ลอต แปน ป โซะ เนิ โฮวน ซเงะ� กังเคะ เอ อาึ ปุน
โกฮ โฮว ยุฮ แม กัน ลัง ยุฮ แตะ ละ กซัต แม� อาึ ปังเมอ
เงอตึ ลัง่ เงอะ� ดิ คาวไจ โตว ไลลวง ป ยุ บลอง แตะ เซ�

9
ด่านีเอน ไววอน เพือ โม อซิราเอน

1 ด่าริอตั มัฮ กวน กซัต อาฮาซุเอรตั� มัฮ ปุย มีเด่ีย�
โฮลฮ แปน กซัต นึง เมือง บ่าบี่โลน� 2 เนอึม เมือ โรง นึง
เจน แปน ด่าริอตั กซัต เซ� อาึ แลน นังซื ซัมคัน ยุฮ พะ
จาว� ยุ ป ไซฮ เยเรมี ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง โฮ�
มัฮ ไลลวง 70 เนอมึ ป มัฮ เจน โฮลฮ เวยีง เยรูซาเลม อาวต
ไม่ ไลจ โลม แตะ โฮ� 3 ฟวยจ เซ อาึ โฆง ตังไจ แตะ ละ ซ
ไววอน แตะ ไม่ ปัว เนอึม แตะ โอเอฮี นึง พะจาว ป มัฮ กุม
แตะ� อาึ ไววอน เออปึ ป โซม แตะ� ไม่ จาวป แตะ เครองึ
ฮาื ฆัน� งาวม ไม่ นึง จะ ฆาื ตุก รพาวม แตะ�

4 อาึ ไววอน ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ� รโซะ พิต ยุฮ
โกะ แตะ ไม่ พิต ยุฮ โม เอยีกปุ อซิราเอน แตะ ตอก เฮ�ี �โอ
พะจาว� ป มัฮ พะจาว ตึก นึง ระ นัน นึง ฮลาวง แตะ� ป นะ
ป ไอ เนอมึ ละ ปุย� ปะ ยุฮ เปอะ ตัม ป ซันญา แตะ ไม่ เปลี
ฮ เปอะ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ละ โม ป ฮรกั เปอะ
ไม่ ยุฮ อื ตัม โกตไม ยุฮ เปอะ� 5 เอะ เอจี ยุฮ เนอึม มัป่�
ยุฮ ฮุ กัน พิต กัน โฌวะ� ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร� เลฮ เตียง�
เอจี ละ โปวฮ โกตไม ยุฮ เปอะ ไม่ ลปุง ซตอก ปะ ละ แตะ�
6 เอะ ญอม โตว งอ่ต ป อฮั โม ป ซึป ลปุง ปะ ละ แตะ ป มัฮ
กวนไจ ยุฮ เปอะ� โม เซ ซึป เนอมึ ลปุง ปะ ละ โม กซัต ยุฮ
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เอะ� เตือง ละ โม จาวไน� โม จัตเจือ ไพรม เอะ� ไม่ โม ลัป
ซด่อน เมือง เอะ เตือง โอยจ อ�ื เอะ ปังเมอ โอ เยอะ งอ่ต
ป อฮั อ�ื

7 �โอ พะจาว� ปะ มัฮ ลอป เปอะ ป ซื ป ไซ� กัน โซะ
กิจ ปิญไง่ ป อาวม เอะ ปเล่ีย เฮ�ี เอจี โปง เนอึม ไม่ ลอก
เอะ อ�ื โปง ไม่ ปุย เมือง ยูด่า� เตือง ปุย นึง เวยีง เยรูซา
เลม� ไม่ โม อซิราเอน เตือง โต อ�ื เตือง โม ป อาวต ซดิ
ไม่ โม ป อาวต อื ก ซไง อ�ื ตอก ป อาวต นึง เมือง ป โครฮ
ปะ อื เกือฮ โฮว อาวต เซ� มัฮ ฆาื โอ เอะ เนอมึ รพาวม ละ
ปะ� 8 โอ พะจาว, เอจี โปง เนอึม เอะ อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญ
ไง่ แตะ� เตือง โม กซัต ยุฮ ฮุ� โม จาว โม ไน� ไม่ โม จัต
เจือ ไพรม เอะ เซ� นึง เอจี ยุฮ เอะ กัน พิต ละ เปอะ� 9 ปะ
เอจี เลียก พาวม เปอะ นึง เอะ� เอจี ยวก เปอะ มัป่ กัฮ เปอะ
ตุต ยุฮ เอะ เนิ� เอะ ปังเมอ ลึง แนฮ รพาวม ละ ปะ� เลฮ
ลอป เตียง ป อฮั ปะ� 10 เอะ งอ่ต โตว ป อฮั เยโฮวา พะจาว
ยุฮ แตะ ละ แตะ� ยุฮ โตว ตัม โกตไม ยุฮ เปอะ ป เอจี เกือฮ
เปอะ โม ป ซึป ลปุง แตะ เพอกึ ละ เอะ เซ� โม เซ เอจี มัฮ
เนอมึ กวนไจ ยุฮ เปอะ� 11 โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื เอจี
ยุฮ ตื ป แพก ฮา โกตไม ยุฮ เปอะ� เอจี ลเตือฮ ติ แตะ ฮา
อ�ื เนองึ โตว ป อฮั ปะ� เคียง เมอ ยุฮ อื ตอก เซ� ปะ เอจี
เกือฮ เปอะ ลปุง ซะ ซม่อต ป เอจี ไซฮ ปุย อาึง นึง โกตไม
ยุฮ ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ โฮ ฮอยจ ละ เอะ ฆาื อ�ื
นึง ยุฮ เอะ กัน พิต ละ เปอะ�

12 �ปะ เอจี ยุฮ เนอมึ เปอะ ตัม ป อฮั แตะ อาึง� ตอก ไล
ลวง ตะ เปอะ เกือฮ เอะ ไม่ โม ป ตัตเตียง ยุฮ ฮุ ลอก ตุต
แตะ� เอจี เกือฮ เนอึม เปอะ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ เอะ�
ป โตะ ป ตอง ป เกิต ละ ปุย ติ ฆรมึ มะลอง เงอ ไก โตว ติ
โดฮ เนอึม ป เมาะ อื ป โตะ ป ตอง ป เกิต ละ เวยีง เยรูซา
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เลม เมอ� 13 เอจี เกิต เนอมึ ตอก ป ไซฮ ปุย อาึง นึง โกตไม
ยุฮ ไอ โมเซ โฮ� ป โตะ ป ตอง เมาะ ป เอจี ไซฮ ปุย อาึง เซ
เอจี ฮอยจ เนอมึ ละ เอะ� เอะ ปังเมอ โอ เยอะ ดิ ซาวป ปัว
เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ เลียก พาวม นึง แตะ� ดิ ล
เตือฮ โตว ลัง่ ติ แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ แตะ� ดิ ญอม โตว
ลัง่ ยุฮ ตัม ลปุง เนอมึ ยุฮ เปอะ� 14 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปะ
เอจี รโจะ เปอะ อาึง ป โตะ ป ตอง เซ� ฟวยจ เซ เกือฮ เนอึ
ม เปอะ ฮอยจ ละ เอะ ฆาื อ�ื ปะ ป มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ
เอะ เอ� ปะ มัฮ เนอึม เปอะ ป ซื ป ไซ นึง ป ยุฮ ป อฮั แตะ
โครยญ เจือ� เอะ เอ ปังเมอ โอ ลัง่ เงอะ เนองึ ป อฮั ปะ ละ
แตะ�

15 �โอ พะจาว ป มัฮ กุม เอะ� มัฮ ปะ ป นัม ปุย ไน แตะ
โอก ฮา เมือง อียปิ เบือ อมันัต ระ แตะ� มอยฮ เปอะ เอจี
พรุ เฮอื เนอมึ เบือ อื ฮอยจ ละ ซเงะ เนาะ เฮ�ี เอะ เอจี ยุฮ
เนอมึ กัน พิต� เอจี ยุฮ เนอมึ เมอะ กัน ฆอก กัน เบร� 16 โอ
พะจาว� ไพรม อื ปะ เอจี เรอึม ลอป เปอะ เอะ� ปเล่ีย ปัว
เปอะ ตุย แปฮ รพาวม รอก ไม่ รพาวม ฮาวก ยุฮ เปอะ เซ ฮา
เยรูซาเลม ป มัฮ เวยีง ยุฮ เปอะ� ป มัฮ บลาวง ซัมคัน ยุฮ
เปอะ เซ� มัฮ ฆาื มัป่ พิต ยุฮ โม เอะ� ไม่ ฆาื กัน ฆอก กัน
เบร ยุฮ โม จัตเจือ ไพรม เมอะ� ป โฮลฮ โม ป อาวต รวติ ร
เวยีง เงอะ เพยีก แฮม เยรูซาเลม ไม่ โล่ อื ญวยฮ เอะ ป มัฮ
ปุย ไน เปอะ ฆาื อ�ื

17 �โอ พะจาว ยุฮ เอะ� ปัว ปะ งอ่ต ฮมอง รซอม ไววอน
ยุฮ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� ไม่ รซอม ปัว อาึ นึง เปอะ�
โอ พะจาว� ปัว ปะ เลียก พาวม นึง นาตี ซัมคัน ยุฮ เปอะ ป
ฮงั เยอื เซ� เดอมึ ปุย ซ ยุง มัฮ เปอะ พะจาว เบือ อ�ื 18 โอ
พะจาว ยุฮ อาึ� ปัว เปอะ ดาวง ฮยวก แตะ งอ่ต� ไม่ ไบลญ
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เปอะ ไง่ แตะ แก แลน เม่ะมัก่ ป เกิต ละ เอะ ไม่ ป เกิต ละ
เมือง ป อฮั ปุย มอยฮ อื ตัม มอยฮ ปะ เซ� เญือม ปัว นึง
เปอะ ตอก เฮ�ี มัฮ โตว อฮั ติ แตะ ยุฮ ป ซื ป ไซ ละ เปอะ�
มัฮ ปัว เปิง กุนมุ่น ระ ไล ยุฮ เปอะ โน่ง� 19 โอ พะจาว� ปัว
เปอะ งอ่ต ละ แตะ� ปัว เปอะ โอ ทื โซะ โระ โกลยจ แตะ�
ปัว เปอะ โกฮ เรอมึ เอะ� ปัว เปอะ โอ เญือะ มอง เล่ีญ� เด
อมึ ปุย ซ ยุง เนอึม มัฮ เปอะ พะจาว เบือ อ�ื เวยีง เซ ไม่
ปุย นึง อื เอจี โฮลฮ มอยฮ แตะ ตัม มอยฮ ปะ�� อาึ อฮั เซ
ละ�

อาลแฆลฮ เนอมึ อาแลฮ โฮน
20อาึ ไววอน ลัง่ เงอะ� รโซะ มัป่ พิต ยุฮ โกะ แตะ ไม่ รโซะ

มัป่ พิต ยุฮ โม อซิราเอน ป มัฮ เอียกปุ แตะ� อาึ ปัว เยอะ
นึง เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ รโตง บลาวง ซัมคัน ยุฮ พะจาว
ยุฮ แตะ เซ� 21ลไล ไววอน ลัง่ อาึ เซ� ปรเมะ ป มอยฮ กัปรี
เอน ป ยุ บลอง อาึ คัก รกา อื เซ� โปว ฮอยจ เคะ อาึ� ไกลจ
ลัมเลือ เอนิ� ปุก เวลา กอ ทไว ปุย โอเอฮี ละ พะจาว เมือ
ฆิฮ ซเงะ� 22 เญอืม เอจี ฮอยจ อื อฮั เฮี เนิ� �ด่านีเอน� ป
ฮอยจ อาึ ละ อื เฮี มัฮ ฮอยจ รโฮงะ เกือฮ ปะ คาวไจ ไลลวง
โอเอฮี ป ซ เกิต ลัก่กา ปุย� 23 เญือม ไววอน โรง ปะ ปัว โอ
เอฮี เซ� พะจาว เอจี โลยฮ อื ละ เปอะ� อาึ มัฮ ฮอยจ รโฮ
งะ ตอก โลยฮ พะจาว อื ละ เปอะ� พะจาว ฮรกั เนอมึ ปะ�
ลไล รโฮงะ อาึ อื ละ เปอะ เฮี ไมจ เปอะ งอ่ต ที เกือฮ ติ เปอะ
คาวไจ�

24 �เวลา ป กัมโนต พะจาว ละ โม อซิราเอน ไม่ ละ เวยีง
ซัมคัน เซ� มัฮ อาลแฆลฮ เนอึม อาแลฮ โฮน� มัฮ ละ ซ
เกือฮ อื เลิก แปฮ กัน เลฮ เตียง ไม่ กัน มัป่ ยุฮ อื เซ� ฟวยจ
เซ พะจาว ซ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อื ละ อ�ื ซ เกือฮ อื โฮลฮ
ลอป แปน ปุย ซืไซ ยุฮ แตะ� มัฮ โรฮ ละ ซ เกือฮ อื โอเอฮี
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ป เอจี เปลีฮ พะจาว ไม่ ป อฮั โม ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง เซ
ฟวยจ โครยญ เจือ� ไม่ ซ เกือฮ โรฮ อื ปุย โฮลฮ ทไว วฮินั
ซงะ่ ซงอม ละ พะจาว โรฮ�

25 �ไมจ เปอะ งอ่ต ที แลน� เกือฮ ติ เปอะ คาวไจ� เน่
อมึ เญือม ดวน พะจาว ปุย เกือฮ เฌาะ ยุฮ โคระ เวยีง เยรู
ซาเลม ฮอยจ ละ เจน กซัต ป เลือก พะจาว อาึง เซ� ซ โอยจ
เวลา 7 เนอึม 7 โฮน� เญือม เซ ปุย ซ เฌาะ ยุฮ เวยีง เยรู
ซาเลม เกือฮ โคระ� เตือง คระ โครง ไม่ ปอม ตอน ฮมัน นึง
อื โรฮ� เวยีง เซ ซ ปุน อาวต ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ 7 เนอึม
62 โฮน� ปังเมอ ซ มัฮ เจน เม่ะมัก่ เนอึม ละ อ�ื 26 เญือม
เอจี โปน อื เจน เซ� กซัต ป เลือก พะจาว อาึง เซ ซ ยุฮ ปุย
ยุม ไม่ ฆาื กัน รเตีฮ โอ ซื โอ ไซ� โม ตฮนั ยุฮ กซัต ระ อมั
นัต ติ ปุย ซ ยุฮ ไลจ ไม่ เวยีง เยรูซาเลม ไม่ วฮินั ยุฮ พะจาว
นึง อื โรฮ� เวลา ลัก่ ก ลอยจ อื ซ ฮอยจ ตอก เญือม เลอึป
รอาวม โอเอฮี โฮ� เญอืม เซ ซ เกิต กัน รุป ปุย ปุ แตะ นึง�
กัน ไลจ กัน โลม ซ ฮอยจ เนอึม ละ ปุย ตัม ป เอจี ดวน พะ
จาว อื ฮอยจ เซ� 27 กซัต ระ อมันัต เซ ซ ซันญา ซโตฮ โอ
เอฮี ไม่ ปุย โฮวน เซ อาแลฮ เนอมึ� ซ คัต ปุย โอ เญือะ ทไว
โอเอฮี ละ พะจาว ลอวย เนอึม ไม่ บลัฮ� ซ โรวก โรฮ อาึง
โอเอฮี ป รแอม ลัมเลือ ละ พะจาว นึง วฮินั เซ นา ก ตึก อื
นึง ฮลาวง แตะ� โอเอฮี เซ ซ อาวต นา เซ ฮอยจ ละ เวลา
ซ ยุฮ พะจาว ไลจ ไม่ ปุย ป โรวก ป รแอม เซ� ตัม ป เอจี
เพรยีง พะจาว อาึง ละ อ�ื� อฮั เซ�

10
ป ยุ บลอง ด่านีเอน เฆียง โกลง ไทกรติ

1 เญอืม เอจี ฮอยจ อื เนอมึ ลอวย นึง กัน แปน ไซรตั กซัต
ระ เมือง เปอเซีย เยอ� พะจาว เปลีฮ โอเอฮี ละ ด่านีเอน ป
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อฮั ปุย เบ่นเทชตัซา ละ เซ� ไลลวง เซ มัฮ ป ซ เกิต เนอมึ�
มัฮ ไลลวง กัน รุป ระ ปุย ปุ แตะ� มัฮ ป ญัก คาวไจ� พะ
จาว ปังเมอ รโฮงะ อื ละ ด่านีเอน เกือฮ อื คาวไจ ป ยุ บลอง
อื เซ�

2 วงั เซ เยอ อาึ ป มัฮ ด่านีเอน เนอ เอจี โฮลฮ อาวต ไม่
รพาวม ตุก แตะ ลอวย ควป ซเงะ� 3 ไน ลอวย ควป เซ อาึ
ญอม โตว โซม ป โซม ญึมๆ ไม่ โตะ โอเอฮี� รอาวม อะงุน
ปุ ญอม เกือฮ เลียก โตะ มวยญ แตะ เญี่ยะ เนอึม� ญอม
โตว โรฮ ดะ ลออยฮ ตา นัมแปง ไม่ โรฮ�

4 เญอืม เอจี ฮาวก เคิ ติ งา่ โรฮ ปาวน ซาวม เมอ� อาึ ชุง
เงอะ นึง เฆียง โกลง ระ ป มัฮ โกลง ไทกรติ� 5 อาึ แก โอ
เอฮี ลัก่ ก ฮลาวง อ�ื อาึ ชวน ปรเมะ ติ ปุย� จาวป เครองึ
พา แนน ไมจ� โม่ะฮุต อื มัฮ ไคร ตึก นึง ไมจ แตะ� 6 โกะ
อื ตอฮ เอนิ ตอก แกว ปิญ โฮ� นา อื รงั เอนิ ตอก ปลุกปลัก
โฮ� ไง่ อื รงั ตอก รเออปึ งอ โฮ� เตะ ชวง อื ตอฮ ตอก ไร
ซเงี ป เอจี ญื ปุย โฮ� เซียง อื ตอก เซียง บรุก รโอง ปุย
โฮวน โฮ�

7 โม ป อาวต ดิ ไม่ อาึ นา เซ เยอ โฮลฮ โตว ยุ อื ป ยุ อาึ
เซ� ฮลัต ลอน ปอ รกุฮ รเตียง อื เอนิ� ตอ โฮว เม่าะ ติ แตะ
ฆาื อ�ื มัฮ อาึ โน่ง ป โฮลฮ ยุ อู� 8 เญือม ยุ อุ โอเอฮี ระ ไล
ตอก เซ เยอ� อาึ แปน อาวต โน่ง ฆาื� อาึ อาวม เอนิ ชุม
เรยีง โอยจ แด่น แตะ ฆาื� นา ซดู เยอะ เปียน เอนิ ติ แตะ
แปน นา ฮาวต ฆาื อ�ื 9ฟวยจ เซ อาึ ฮมอง ลเลาะ ปุย เซ�
อาึ เบฮ เอนิ ฆาื นึง ฮลัต ลอน แตะ� ฆลาื รเคอปึ เอนิ ฆาื
ลังเตะ�

10 ฟวยจ เซ อาึ อาวม เบื่อ ปุย แตะ นึง เตะ แตะ� ลบุ่ฮ
อาึ เกือฮ โกฮ� อาึ ชุง นึง มะ ฆราวง แตะ ไม่ เตะ แตะ เตือง
รกุฮ รเตียง ลัง่ เงอะ� 11 ปุย เซ อฮั เฮี เนิ� �ด่านีเอน� พะ
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จาว ฮรกั เนอึม ปะ� พะจาว เอจี ดวน อาึ ฮอยจ เคะ ปะ�
โกฮ ชุง ซื ละ� งอ่ต ที ป ซ อฮั อาึ ละ เปอะ เฮ�ี� อฮั เซ เนิ�
ลไล ลปุง อื ไม่ เยอะ เซ อาึ ชุง เนอมึ ไม่ รกุฮ รเตียง แตะ�

12ฟวยจ เซ อฮั แม เฮี เนิ� �ด่านีเอน� ปุ ฮลัต ฆาื� เน่
อมึ ซเงะ เมือ โรง เญือม ตัง ปะ ไจ แตะ ละ ซ คาวไจ เปอะ
ป อฮั พะจาว เซ� ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ตุเตียม ซองนา พะ
จาว ยุฮ เปอะ เซ� พะจาว เอจี งอ่ต รซอม ไววอน เปอะ เน่
อมึ ซเงะ เซ ลัง่� พะจาว เอจี มัฮ เกือฮ อื อาึ ฮอยจ ละ ซ
โลยฮ แตะ รซอม ไววอน เปอะ เซ� 13 ป มัฮ เตปด่า ป กุม
เมือง เปอเซีย เซ ปังเมอ ตอซู ไม่ อาึ งา่ โรฮ ติ ซเงะ เอนิ�
ญอม โตว เกือฮ อาึ ฮอยจ เคะ ปะ� กัง เคะ เอ มีคาเอน ป
มัฮ ฮวันา โม เตปด่า ยุฮ พะจาว เยอ ฮอยจ เรอึม อาึ� อาึ
ละ เอนิ มีคาเอน เซ เกือฮ ตอซู โน่ง ไม่ เตปด่า ป กุม เมือง
เปอเซีย เซ ฆาื อ�ื 14 อาึ มัฮ ฮอยจ ละ ซ เกือฮ แตะ ปะ ยุง
ไลลวง ป ซ เกิต ละ โม ลัปซด่อน นึง เมือง เปอะ เฆียง เฮ�ี
ป ยุ บลอง เปอะ เซ มัฮ เกว ไม่ ป ซ เกิต เฆียง เฮ�ี� อฮั เซ�

15 เญือม เอจี ฟวยจ อู เตปด่า เซ ไม่ เยอะ� อาึ นุ่ม ไกญ
แตะ ลอต โอ เญาะ เกียฮ ลปุง� 16 เญือม เซ ไก ปุย ติ�
ฮุนฮงั อื ตอก ปุย ปลัฮเตะ โฮ� ฮอยจ เคะ อาึ� เบื่อ ดอย
อาึ� เญอืม เซ อาึ เกียฮ ลปุง แม เยอะ ฆาื� อาึ อฮั ละ ป ชุง
ลัก่กา แตะ เซ ตอก เฮ�ี �จาวไน� อาึ ชุมเรยีง โอยจ แด่น
เนอะ ฆาื โอเอฮี ป ยุ ป ฮมอง แตะ เซ� 17 อาึ ตอก ครา
ป ชุง ลั่กกา จาวไน ยุฮ แตะ� อาึ ซ เกียฮ อฮั เกียฮ อู ลัง่
เงอะ ตอก เมอ� อาึ เญือะ ไก โตว เรยีง แด่น เญีย่ะ เนอมึ�
รพาวม เมอะ เอจี ซ โอยจ เนอมึ�� อาึ อฮั เซ ละ�

18ปตอก ปุย ปลัฮเตะ เซ เดือะ แม ไปญอาึ ติ โฮน� เกือฮ
อาึ ปุน แม เรยีง แด่น แตะ� 19 ปุย เซ อฮั เฮี เนิ� �พะจาว
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ฮรกั เนอมึ ปะ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง� ไมจ
เปอะ อาวต ไม่ เรยีง รพาวม แตะ�� อฮั เซ� ฟวยจ ลปุง ปุย
เซ ไม่ เยอะ เซ อาึ อาวม เอนิ ไก เรยีง แด่น แตะ� อาึ อฮั เฮี
ละ ปุย เซ� �ปัว ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ แตะ อู ไม่ แตะ เมิฮ�
ปะ เอจี เกือฮ เปอะ อาึ ปุน แม เรยีง แด่น แตะ�� อาึ อฮั เซ
ละ�

20-21 ปุย เซ อฮั เฮ�ี �ปะ อมั ยุง เปอะ� ป ฮอยจ อาึ ฆาื อื
เคะ เปอะ เฮ�ี มัฮ ฮอยจ รโฮงะ ไลลวง โอเอฮี ป ไก นึง นังซื
ป มัฮ ลปุง เนอึม ยุฮ พะจาว เซ ละ เปอะ� ปเล่ีย เฮี ไมจ
อาึ เอญี ตอซู แม ปุ แตะ ไม่ เตปด่า ป กุม เมือง เปอเซีย เซ
แม� ฟวยจ เซ ซ ฮอยจ แม เตปด่า ป กุม เมือง กรกิ นึง�
โนก ฮา มีคาเอน เนอ� ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป เรอึม อาึ นึง
กัน รุป ไม่ เตปด่า โม เซ เยอ� มัฮ มีคาเอน ป มัฮ เตปด่า
กุม เมือง อซิราเอน เซ โน่ง ป เรอมึ เมอะ�

11
1 �เอจี มัฮ อาึ ป เรอึม ไม่ บุ อุ เรยีง แด่น ละ กซัต ด่าริ

อตั ป มัฮ ปุย มีเด่ีย เซ ไน เนอมึ โรง นึง กัน อื แปน อื กซัต
เซ�� อฮั เซ เตปด่า เซ�

กซัต เมือง อยีปิ ไม่ กซัต เมือง ซีเรยี
2 เตปด่า เซ อฮั แม เฮี เนิ� �ป ซ รโฮงะ อาึ ละ เปอะ เฮี

มัฮ ป เนอึม� งอ่ต แลน� ซ ไก แม กซัต ป ตัตเตียง เมือง
เปอเซีย นึง ลอวย ปุย� ฟวยจ เซ ซ ไก แม ติ ปุย� แปน
ปาวน เตือง เซ� กซัต ปาวน นึง อื เซ ปังเมอ กอย ลัมเลือ
ฮา กซัต ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื เญือม เอจี อาวม อื ระ อมั
นัต แตะ ไม่ โฮวน คาวคอง แตะ ตอก เซ� ซาวป เซอฮึ ซุย
ปุย ละ ซ เกือฮ อื รุป ปุ แตะ ไม่ เมือง กรกิ� 3 ฟวยจ เซ ซ
เกิต แม กซัต ป ระ อมันัต นึง ติ ปุย แม� ซ ตัตเตียง ปุย
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โฮวน ปะเทต ไม่ อมันัต ระ แตะ� ซ ยุฮ โอเอฮี ตัม รพาวม
โกะ แตะ ไอฮ� 4 เญือม เอจี อาวต อื ไม่ ระ เนอึม อมันัต
แตะ เซ� บัน่เมือง ยุฮ อื เซ ซ รกัฮ ลเฆือฮ เอนิ แปน ปาวน
เมือง� จัตเจือ โกะ อื ปังเมอ โอ ซ โฮลฮ ตัตเตียง อื ติ ปุย
เนอมึ� มัฮ ปุย ไฮญ ป โฮลฮ ตัตเตียง ฮา อ�ื ปุย โม เซ ปัง
เมอ โอ ซ ระ อมันัต เมาะ โกะ อื เซ�

5 �กซัต เมือง อยีปิ ป อาวต ลวง ลัก่เซฮ ซ ระ อมันัต� ป
มัฮ ฮวันา ตฮนั ระ ยุฮ อื ติ ปุย ปังเมอ ซ ระ แม อมันัต ฮา
โกะ อ�ื เมือง เตียง อื ซ เวอืฮ โรฮ ฮา อ�ื 6 กัง เคะ เซ แม
โฮวน เนอึม� กซัต เมือง อียปิ เซ ซ เกือฮ กวน เครฮี แตะ
ละ กซัต เมือง ซีเรยี ละ ซ เกือฮ อื กซัต เซ ซันญา ซ ปุก ปอ
อื ปุ แตะ ไม่ แตะ� ลปุง ซันญา อื เซ ปังเมอ โอ ตอน ฮมัน�
กวน เครฮี อื เซ ไม่ ปรเมะ เญือะ อื ไม่ กวน อ�ื เตือง โม
กวนไจ ป โฮว อื เซ ซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ เตือง โอยจ อ�ื

7 �ฟวยจ เซ ป มัฮ โกะ เนะ คระ เฌือต ปรโปวน เซ ติ ปุย
ซ โฮลฮ แปน กซัต� ซ ฮาวก รุป ปุ แตะ ไม่ กซัต เมือง ซีเรยี
ป อาวต ลวง ลัก่ล่าวง เซ� ซ เลียก ซะ เต ปอม ตอน ฮมัน
ยุฮ อ�ื ซ เป กซัต เซ� 8 ซ ตุย โรฮ โรวก ฮุป พะ ทื อื ฮา อ�ื
ไม่ เครองึ ซัมคัน ป ยุฮ ปุย นึง มาื นึง ไคร� โรวก อื ฮอยจ
เมือง อยีปิ� ฟวยจ เซ ซ ลโล่ะ รุป แตะ ไม่ กซัต เมือง ซีเรยี
เซ โฮวน เนอึม� 9ฟวยจ เซ เยอ กซัต เมือง ซีเรยี ซ ฮอยจ
รุป ปุ แตะ ไม่ กซัต เมือง อยีปิ� ปังเมอ ซ โฮลฮ ลเตือฮ ตอ
แม นึง ไป แตะ� 10 โม กวน รเมะ กซัต เมือง ซีเรยี เซ ซ
เพรยีง ติ แตะ ละ ซ โฮว รุป แตะ� รโจะ อาึง ตฮนั ยุฮ แตะ
โฮวน� ซ ฮอยจ พราวป เอนิ ตอก เญือม เลอึป รอาวม โอ
เอฮี โฮ� ซ ลอต เอนิ ฮอยจ นึง ปอม ตอน ฮมัน ยุฮ โม ป รุป
ไม่ แตะ เซ ติ โดฮ�
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11 �เญือม เซ กซัต เมือง อยีปิ ซ รอก ลัมเลือ รพาวม ฆาื
อ�ื ซ โอก รุป ปุ แตะ ไม่ กซัต เมือง ซีเรยี เซ� กซัต เมือง
ซีเรยี ไม่ โม ตฮนั โฮวน ยุฮ อื เซ ซ ไป� 12 กซัต เมือง อียปิ
เซ ฟวยจ พาวม นึง เป แตะ ไม่ ปุน ยุฮ แตะ ยุม ไม่ โม ตฮนั
โฮวน เซ� ปังเมอ โอ เป เล่ีญ� 13 กซัต เมือง ซีเรยี เยอ ซ
เอญี ซาวป แม รโจะ โม ตฮนั ยุฮ แตะ โฮวน ฮา ไพรม แตะ�
กังเคะ เอ ซ ฮอยจ แม ไม่ โม ตฮนั โฮวน ยุฮ แตะ เซ� โรวก
โรฮ จลิต คอง กิน ไม่ เครองึ ตฮนั ยุฮ แตะ กุมปอ โครยญ
เจือ�

14�เจน เซ เยอ ซ ไก โฮวน ปุย ป ซ เลฮ เตียง กซัต เมือง
อยีปิ เปอ� ลลาึง ปุย นึง เมือง อซิราเอน ป มัฮ เมือง ปะ เซ
ซ ไก โรฮ ปุย ลุ่ นึง� ซ โกฮ ตอซู ปุ แตะ ไม่ อื ละ ซ เกือฮ อื
โอเอฮี ฟวยจ ตัม ป เอจี ยุ บลอง ปะ โฮ� ปังเมอ โอ ซ เป อ�ื
15ฟวยจ เซ กซัต เมือง ซีเรยี เยอ ซ ฮอยจ แวต เอนิ เวยีง ระ
เวยีง ตอน ยุฮ โม อยีปิ เซ� ซ โก เตะ รวติ อื ละ ซ ตอซู แตะ
ไม่ เวยีง เซ� เญอืม เซ ซ ปุน เวยีง ระ เวยีง ตอน ยุฮ อ�ื โม
ตฮนั เมือง อยีปิ เซ ปุน ตอซู โตว ไม่ อ�ื ปัง มัฮ โม ตฮนั ตึก
นึง เกง แตะ นึง อื ปุ โรฮ ปุน ตอซู ไม่ อ�ื 16 กซัต ซีเรยี ป
ฮอยจ เน่อมึ ลั่กล่าวง เซ ซ ยุฮ โอเอฮี ตัม ปอ อื นึง พาวม
โกะ แตะ� ไก โตว ป ปุน คัต เวยีน อ�ื ซ ลอต อาวต ตอน
ฮมัน นึง เมือง อซิราเอน ป มัฮ เมือง ซัมคัน เซ� เมือง อซิ
ราเอน เซ เตือง โอยจ อื ซ อาวต ตื ฆรมึ อมันัต อ�ื 17 กซัต
ซีเรยี เซ งอ่ต อาึง แพนกัน ยุฮ แตะ� ซ โรวก โม ตฮนั ยุฮ
แตะ เตือง โอยจ อื ละ ซ รุป แตะ� ฟวยจ เซ ซ ริ ซาวป ตอก
ซ ปุก ปอ แตะ ปุ แตะ ไม่ อ�ื ซ เกือฮ กวน เครฮี แตะ ละ
กซัต เมือง อยีปิ ละ แปน อื ควน ซันญา อื อาึง ละ ปุ แตะ�
ลปุง ซันญา ยุฮ อื เซ ปังเมอ โอ ตอน ฮมัน� ไก โตว ป มัฮ
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ละ อ�ื 18ฟวยจ เซ ซ ลอต แม โฮว ตอซู ปุ แตะ ไม่ เมือง ป
อาวต เฆียง รอง ปลัฮ รอาวม� ปุน เมือง โม เซ โฮวน� กัง
เคะ เอ ปังเมอ ซ ไป นึง ฮวันา ตฮนั ยุฮ โม ปุย เมือง ไฮญ
เซ� เคียง เซ กซัต เมือง ซีเรยี เซ เญาะ ซ เกียฮ อวต โตว ติ
แตะ ฆาื อ�ื 19ฟวยจ เซ กซัต เซ ซ ลเตือฮ เอญี ฮอยจ นึง
เวยีง ระ เวยีง ตอน ป ไก นึง เมือง โกะ แตะ ไอฮ� ปังเมอ ซ
ไป ไม่ ลอต เอนิ อื ยุม�

20 �ฟวยจ เซ ซ ไก แม ป แปน กซัต นึง เบือง อื ติ ปุย
แม� ปุย เซ เยอ ซ ดวน ลุกนอง แตะ ติ ปุย เกือฮ อื โฮว
ซาวป เกป พาซี โอเอฮี เล่ีป บัน่เมือง ยุฮ แตะ ละ ซ เกือฮ อื
ติ แตะ โฮวน คาว โฮวน คอง ยุฮ� ปังเมอ โอ ตอน ฮมัน ยุฮ
แตะ� อาวต ติ เตะ โน่ง ฟวยจ เซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่� มัฮ โตว
ยุม อื นึง กัน โฮว รุป แตะ� มัฮ โตว โรฮ ฆาื รอก พาวม ปุย
นึง อ�ื� อฮั เซ เตปด่า เซ�

กซัต ฆอก ไล
21 เตปด่า เซ อฮั แม เฮ�ี �ป ซ โฮลฮ แปน กซัต เมือง

ซีเรยี ฟวยจ กซัต เซ เยอ มัฮ ปุย ฆอก ลัมเลือ ไล� มัฮ โตว
ปุย โปง ไม่ ลัง โฮลฮ แตะ แปน กซัต เฟือฮ เอนิ� ปังเมอ
ซ โฮลฮ แปน พราวป อื นึง ชะ ลู อื นึง เฮยีง บ่วก แตะ เซ�
22 ปุย เซ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม ตฮนั ป ริ ตอซู ไม่ แตะ เตือง โอยจ
อ�ื ปัง มัฮ ฮวันา ซตุ ป รซอฮ ละ พะจาว ซ ยุฮ โรฮ ยุม ไม่
อ�ื 23 ปุย เซ ซ ระ อมันัต ปุๆ เตือง มัฮ โม โกะ อื โม ป รมัฮ
ฮา ปุย� ปัง ซาวป ซันญา ดิ ซ ปุก ปอ แตะ ปุ แตะ ไม่ ปุย
มัฮ เยอื จุ อื ปุย� 24 ปุย เซ ซ เลียก ซะเต บัน่เมือง ป โฮวน
คาวคอง นึง ไม่ อาวต เฮน อาวต ฮลอง อ�ื ซ ยุฮ โอเอฮี ป
โอ โม จัตเจือ ไพรม แตะ ยุฮ เฟือฮ เอนิ� โอเอฮี ป โฮลฮ อื
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นึง กัน รุป แตะ เซ ซ รฆุ อื ละ โม ปุโฮมว แตะ� ปุย เซ ซ
งอ่ต แพนกัน ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ เมือง ระ เมือง ตอน� ปัง
เมอ ซ ปุน ยุฮ อื ติ เตะ โน่ง�

25 �ปุย เซ ซ บะ โม ตฮนั โฮวน ยุฮ แตะ โฮว ตอซู ปุ แตะ
ไม่ เมือง อียปิ ไม่ รพาวม เรยีง เนอึม แตะ� กซัต เมือง อี
ยปิ เซ ซ เพรยีง โรฮ อาึง โม ตฮนั ยุฮ แตะ โฮว ละ โฮวน
แตะ ละ ซ รุป แตะ ไม่ อ�ื ปังเมอ โอ ซ เป กซัต เมือง ซีเรยี
เซ นึง ซ ไก ป จุ อื เกือฮ ไลจ� 26 ป จุ อื ไลจ เซ มัฮ เอนิ ที
ปึกซา ระ ยุฮ โกะ อื ไอฮ ป งาวม โซม ดิ นึง โตะ ติ ไม่ อ�ื
โม ตฮนั โฮวน ยุฮ อื เซ ซ โฮลฮ ปุย โครฮ แกล� ยุฮ โรฮ
ยุม ไม่ อื โฮวน� 27 ฟวยจ เซ กซัต ลอา เซ ซ งาวม โซม ดิ
ไม่ ปุ แตะ� โตะ รพาวม อื ปังเมอ ตัง โคน ตัง คิต แพนกัน
ฆอก ละ ปุ แตะ� ซ จุ ไอฮ ปุ แตะ� กซัต ลอา เซ ปังเมอ โอ
ซ โฮลฮ อื ตัม ป ฆวต ไอฮ แตะ� นึง โอ อื ดิ เติง เวลา กัม
โนต พะจาว ละ อ�ื 28 กซัต เมือง ซีเรยี เซ ซ เอญี นึง เมือง
แตะ� ซ โรวก คาวคอง ป โฮลฮ ป ปุน แตะ นึง กัน รุป เซ ไม่
แตะ� กซัต เซ ตังไจ แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ โม ป อาวต
นัม ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว� ซ ยุฮ โอเอฮี ตัม รพาวม โกะ
แตะ� ฟวยจ เซ ซ เอญี ฮอยจ นึง เมือง แตะ�

29 �กังเคะ เอ กซัต เมือง ซีเรยี เซ ซ ฮอยจ ตอซู แม ปุ
แตะ ไม่ เมือง อียปิ แม� กัน รุป ปุย ปุ แตะ โฮน เฮี เยอ
เญือะ ซ ตอก โตว โฮน รกา โฮ� 30ซ ฮอยจ โม ตฮนั โรม ละ
เน่อมึ เมือง ไซปรตั� มัฮ ตฮนั บุก โล่ง� ซ ฮอยจ ตอซู ไม่
อ�ื กซัต เมือง ซีเรยี เซ ซ ฮลัต ฆาื อ�ื ลอต ลเตือฮ แม ฆาื
อ�ื ซ เอญี ไม่ ฮาวก รพาวม ซาวม ไง่ แตะ� ซ ซาวป ตอก
ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ โม ป อาวต นัม ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว�
กซัต เซ ซ ยุฮ อื ตัม ป แนะนัม โม ป เอจี ละ โปวฮ ลปุง ซัน
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ญา ยุฮ พะจาว เซ�
31 �โม ตฮนั ยุฮ อื ซ ฮอยจ ลู เลียก นึง วฮินั ยุฮ พะจาว�

ซ เกือฮ วิฮนั เซ แปน ป รแอม� ซ คัต ปุย โอ เญือะ ตอง
ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ตัม ป เอจี กอ ยุฮ ปุย อื โครยญ ซเงะ่
โฮ� ซ โรวก โบลวง โอเอฮี ป รแอม ลัมเลือ ละ พะจาว นึง
วฮินั เซ� 32 กซัต เซ ซ จุ โม ป เอจี ลเตือฮ ติ แตะ ฮา ลปุง
ซันญา ยุฮ พะจาว เซ นึง เฮยีง แตะ� ละ ซ เกือฮ อื พาวม
ดิ ไม่ แตะ� โม ป เนอึม รพาวม ละ พะจาว เยอ� ปังเมอ ซ
ปุน อาวต ตอน ฮมัน แนฮ ลัง่� ซ โกฮ ตอซู เอนิ ปุ แตะ ไม่
กซัต เซ�

33�โม พูนัม ป อาวต ไม่ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ ซ เรอมึ โรฮ
ปุย ไฮญ โฮวน เกือฮ อื คาวไจ โอเอฮี� กังเคะ เอ ปุย โม เซ
ปังเมอ ซ ยุม นึง กัน รุป งอ่น� ยุม นึง โตก ปุย แตะ นึง งอ
งอ่น� งอ่น อื ซ โฮลฮ ปุย โรวก เกือฮ โฮว แปน ครา แตะ�
งอ่น อื ซ ชะ ลู ปุย คาวคอง ยุฮ อื ฮา อ�ื 34 รที รุป ลัง่ ปุย ปุ
แตะ เซ� ปุย โม เซ ซ ไก โรฮ ป เรอึม งอ่น โรฮ� โม ป เรอึ
ม อื เซ ปังเมอ มัฮ งอ่ต อื ป โกะ ละ โกะ แตะ งอ่น� 35 โม
ป อาวต ไม่ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ ซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ งอ่น� เญื
อม ยุฮ อื ตอก เซ� มัฮ ละ ซ รไซจ อื ปุย ไน พะจาว เกือฮ
ซงะ่ ฮอยจ ละ ซ เติง ซเงะ ลอยจ โอเอฮี ตัม ป เอจี กัมโนต
พะจาว อาึง�

36 �กซัต เมือง ซีเรยี เซ ซ ยุฮ โอเอฮี ตัม ปอ อื นึง พาวม
โกะ แตะ� ซ อวต ติ แตะ� อฮั ติ แตะ ระ ฮา พะ ฮา จาว เตื
อง โอยจ อ�ื ซ อฮั โรฮ ติ แตะ ระ ฮา พะจาว ป ตึก นึง ฮ
ลาวง แตะ� ซ ยุฮ อื ตอก เซ ฮอยจ ละ ซ เกือฮ พะจาว อื
ลอก ตุต แตะ� พะจาว ซ ยุฮ เนอมึ อื ตัม ป ตะ แตะ ยุฮ โค
รยญ เจือ� 37 กซัต เซ ซ ญอม โตว นัปทื พะ ป นัปทื โม จัต
เจือ ไพรม แตะ� เตือง พะ ป นัปทื โม ปรโปวน� ซ ญอม
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โตว นัปทื ป อฮั ปุย มัฮ พะ มัฮ จาว ติ เจือ เนอมึ� นึง อฮั อื
ติ แตะ ระ ฮา พะ โม เซ� 38 ฮา ซ ไว แตะ พะ โม เซ เยอ�
ซาวป ไว พะ ยุฮ ปอม ตฮนั ฮา อ�ื มัฮ พะ ป โอ โม จัตเจือ
ไพรม อื ยุง ป มัฮ อื เฟือฮ เอนิ� โรวก โรฮ ทไว ไคร มาื ไม่
แกว ไมจๆ ไม่ คอง ระ งวยฮ ละ พะ เซ� 39 กซัต เซ ซ เกือฮ
โรฮ โม ป ไว พะ ยุฮ ปุย ตังเมือง เซ แปน ป มอง ปองกัน
เมือง ระ เวยีง ตอน ยุฮ แตะ� โม ป ญอม เกือฮ กซัต เซ ตัต
เตียง แตะ� กซัต เซ ซ ดุฮ อื แปน ป ระ ป คาว� เกือฮ อื ไก
โญต ไก ซัก� โนก ฮา เซ ซ เกือฮ โรฮ เตะ ละ อื แปน ลังวนั
อ�ื

40 �เญือม เอจี มัฮ อื เวลา ลัก่ ก ลอยจ อ�ื กซัต เมือง
อียปิ ซ ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ กซัต เมือง ซีเรยี เซ� กซัต
เมือง ซีเรยี เซ ซ ตอซู เนอึม ตอซู แนม ไม่ อ�ื ซ ฮอยจ ไม่
เลาะ รุป เซิก ไม่ ตฮนั บุก บรอง� ไม่ ตฮนั บุก โล่ง ระ โฮวน�
ซ ฮอยจ พราวป เอนิ ตอก เญอืม ฮอยจ เลอปึ รอาวม ระ โอ
เอฮี โฮ� ซ ตอซู ปุ แตะ ไม่ เมือง โฮวน เมือง� 41 ซ เลียก
โรฮ นึง เมือง อซิราเอน ป มัฮ เมือง ซัมคัน เซ� ซ ยุฮ ยุม
ไม่ ปุย นึง อื แปน ฮมาึน แปน แซน อื เอนิ� โม ปุย เมือง
เอโด่ม� เมือง โมอปั ไม่ โม อมัโมน ป โฮฮ ลัง่ เซ ปังเมอ ซ
โปน ฮา อมันัต อ�ื 42 กซัต เซ ซ ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย โฮวน
ปะเทต� ปัง มัฮ เมือง อยีปิ ปุ โรฮ ซ โปน ฮา อมันัต กซัต เซ
โรฮ� 43ซ โฮลฮ กุม คาวคอง มาื ไคร โฮวน� โอเอฮี ป ไมจๆ
ไม่ ป ระ งวยฮ ระ ตุง ยุฮ เมือง อียปิ� ซ โฮลฮ โรฮ โรวก อื
ไม่ แตะ โฮวน� ซ เป โรฮ เมือง ลิเบี่ย ไม่ เมือง เอทิโอเปีย�
44 เญือม เซ ซ โตวฮ ฆราึง ลัมเลือ เอนิ รพาวม ฆาื ฮมอง
แตะ คราว โอเอฮี เน่อมึ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ไม่ ลวง ลัก่ล่าว
ง� ซ โอก โฮว ตอซู ฆาื อื ไม่ รพาวม รอก ลัมเลือ แตะ� ซ
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โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โฮวน เซ� 45 ปุย เซ ซ กัง เตน ระ ป
มัฮ เตน ยุฮ กซัต เซ ซน่ะ ปลัฮ รอาวม ไม่ บลาวง ซัมคัน ป
มัฮ บลาวง ก อาวต วฮินั ยุฮ พะจาว เซ นึง� ปัง มัฮ ตอก เซ
โกะ อื ซ ฮอยจ ละ ยุม พราวป แตะ� ไก โตว ป ซ เรอมึ อื ติ
ปุย เนอมึ�� อฮั เซ เตปด่า เซ�

12
เวลา ลัก่ ก ลอยจ โอเอฮี

1 เตปด่า เซ อฮั เฮี เนิ� �เญือม เติง เวลา เซ มีคาเอน ป
มัฮ เตปด่า ระ ป เฆีญ โม อซิราเอน ฮา ป โอ ไมจ เซ� ซ โกฮ
ละ ซ เรอึม แตะ ปุย� ซ เกิต เม่ะมัก่ โซะ ลอน นึง� เซอปึ
ฮา ป ไก ไพรม อื เน่อมึ เญอืม ไก โรง เมือง ปุย ฮอยจ ละ เฆี
ยง เฮ�ี เญือม เซ จัตเจือ เปอะ โครยญ โฆะ ปุย เมาะ ป ไก
มอยฮ อื นึง นังซื ยุฮ พะจาว� ซ ไก ป เรอึม เกือฮ โปน ฮา
เม่ะมัก่ เซ� 2 เญือม เซ โม ป ไอจ ฆรมึ เตะ รกาื นึง ปลัฮ
เตะ เอ โฮวน ลัมเลือ ป ซ โกฮ ไอม แม อ�ื ซ โกฮ ไอม ละ ซ
โฮลฮ แตะ จีวติ โอ เญาะ ไก ลอยจ แตะ งอ่น� ซ โกฮ ไอม
ละ ซ ลอก แตะ กัน โซะกิจ ปิญไง่ โอ เญาะ ไก ลอยจ งอ่น�
3 โม ป อาวต ไม่ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ ซ ไก รงั ซเปีย นึง ตอก
ซเปีย มะลอง โฮ� โม ป เพอกึ ปุย เกือฮ ยุฮ กัน ซื กัน ไซ
เยอ ซ รงั ลอป ตอก รงั ซโมยญ โอ เญาะ ไก ลอยจ�� อฮั
เซ� 4 เตปด่า เซ อฮั แม เฮี เนิ� �ด่านีเอน� ปอ แปฮ นังซื
เซ� ดุฮ อาึง ทา อื ฮอยจ ละ เวลา ซ โอยจ ซเงะ ปลัฮเตะ�
เจน เซ ปุย ซ โฮวๆ เอญีๆ� ป ยุ ป ยุง ปุย ซ โฮวน ปุ ปุ�� อฮั
เซ�

5 เญือม เซ อาึ ยุ แม ปุย ลอา ปุย� ชุง เฆียง โกลง บลัฮ
ลัก่เอฮี ติ ปุย� ชุง บลัฮ ลัก่เติต ติ ปุย� 6 ติ ปุย อื ไฮมญ อื
นึง เตปด่า ป ไอฮ เครองึ พา แนน ไมจ ป อาวต นึง โกลง ก
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ล่าวง เซ ตอก เฮ�ี �ซ เล่ีญ ลัง่ เมาะ เมอ แล กา ซ ฟวยจ
โอเอฮี ป เงอตึ ปุย นึง ตอก เซ�� อฮั เซ�

7 เตปด่า เซ ยวก เตะ แตะ ลัก่ มะลอง เตือง ลอา ก บลัฮ
อ�ื อาึ ฮมอง ซันญา ซโตฮ อื อาึง เบือ มอยฮ พะจาว ป ไอม
ลอป� อฮั เฮ�ี �โอเอฮี ไล เซ ซ ฟวยจ ไน ลอวย เนอึม ไม่
บลัฮ� เญือม เอจี โอยจ กัมโนต กัน โคมเฮง ปุย ปุย ไน พะ
จาว เยอ� โอเอฮี อฮั ฮะ เฮี ซ ฟวยจ โครยญ เจือ�� อฮั เซ�

8 ลปุง เซ อาึ ฮมอง เงอะ� ปังเมอ โอ คาวไจ เยอะ� อาึ
ไฮมญ ปุย เซ ฆาื ตอก เฮ�ี �จาวไน� โอเอฮี อฮั เปอะ เซ ซ
เกียฮ ฟวยจ ตอก เมอ�� อฮั เซ ละ�

9 เตปด่า เซ โลยฮ อื เนิ ตอก เฮ�ี �ด่านีเอน� โฮว เมิฮ�
ลปุง เฮี มัฮ ป เม่าะ ปุย อาึง� เอจี ดุฮ ปุย อาึง ทา อ�ื
เกือฮ โตว ปุย ไลฮ อื ฮอยจ ละ เวลา ซ โอยจ ซเงะ ปลัฮเตะ�
10 โฮวน ป ซ รไซจ ติ แตะ เกือฮ ซงะ่ อา� ซ เกือฮ ติ แตะ
ซงะ่ ซงอม ตอก ไคร ซโน โฮ� โม ปุย ฆอก ปุย เบร ปังเมอ
ซ ยุฮ แนฮ กัน ฆอก กัน เบร� ปุย ฆอก ปุย เบร เซ ไก โตว
ติ ปุย เนอึม ป ซ คาวไจ ไลลวง เซ� โม ป อาวต ไม่ กัมกึต
วไิซ ไมจ แตะ ปังเมอ ซ คาวไจ อ�ื

11 �เน่อมึ ซเงะ คัต โรง ปุย ปุย โอ เญือะ ตอง ทไว โอเอฮี
ละ พะจาว โครยญ ซเงะ่ เซ� ไม่ เญือม อาึง ปุย ป รแอม
ลัมเลือ ละ พะจาว นึง วิฮนั เซ� ซ ไก 1,290 ซเงะ� 12 โม
ป อาวต ไม่ เนอึม รพาวม แตะ ละ พะจาว ฮอยจ ละ 1,335
ซเงะ เซ� ซ โฮลฮ เนอมึ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื

13 �ด่านีเอน� ปะ ไมจ เปอะ เกือฮ แนฮ ติ แตะ เนอึม
รพาวม ฮอยจ ละ ลอยจ จีวติ เปอะ� ปะ ซ โฮลฮ เปอะ ลโล่
ะ กัน ยุฮ แตะ� เญือม เอจี เติง ซเงะ ลัก่ ก ลอยจ อ�ื ปะ ซ
โกฮ ไอม เปอะ ละ ซ รปั แตะ ลังวนั ป เพรยีง พะจาว อาึง
ละ เปอะ�� อฮั เซ�
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