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คู ไมจ พันญา
พะทัม คู ไมจ พันญา มัฮ ไลลวง ป คิต ป งอ่ต ปุย ติ ปุย ป

อฮั ติ แตะ มัฮ �คู ไมจ พันญา�� เอะ เกียฮ แจง โตว นึง ป
มัฮ ปุย เซ� ปังเมอ โฮวน ป แกต มัฮ กซัต ซาโลมอน ป ไซฮ
แฮ� ป ไซฮ พะทัม เฮี งอ่ต ที ไลลวง จีวติ ปุย นึง ปลัฮเตะ
เฮ�ี จีวติ ปุย ฮงั ซ เงีย่ง ไม่ โอ อื ทัน ไก ป มัฮ ละ อ�ื เญื
อม ยุ อื โอเอฮี โฮวน เจือ ป โอ ปุก โอ ลอก นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี
ลอต อฮั �ป โอ ไก ป มัฮ� ไม่ จีวติ ปุย ฆาื อ�ื ปุย เซ เกีย
ฮ คาวไจ โอยจ โตว ตอก ยุฮ ตอก อฮั พะจาว โอเอฮี� ปัง
โอ คาวไจ อ�ื ปุย เซ ซตอก ลัง่ ปุย เกือฮ ยุฮ กัน ไม่ เกือฮ อื
ติ แตะ มวน รพาวม นึง ป โฮลฮ แตะ เบือ กัน ยุฮ แตะ เซ�
นึง มัฮ ป โฮลฮ อื เซ ป เกือฮ พะจาว ละ อ�ื
ป คิต ป งอ่ต คู ไมจ พันญา เฮี ตึน ซ ตังเจือ ละ งอ่ต เอะ

อื งอ่น� ติ ติ เลีฮ อื ป อฮั อื เซ ตอก เอนิ ป อฮั ปุย โอ ยุง
พะจาว เฟือฮ โฮ� ลัก่ ก ลอยจ อื นึง โบ่ต 12 ป ไซฮ พะทัม
เฮี ปังเมอ เปลีฮ โรฮ ไก รพาวม เจือ แตะ� มัฮ โรฮ ตอก ปุย
ป เล่ีญ ซ คาวไจ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ พะจาว โฮ� รซอม
เฮี เอจี รโจะ ดิ นึง พะทัม ละ ซ เรอึม อื ปุย ไฮญ ป เล่ีญ ซ
คาวไจ ไลลวง พะจาว ตอก ปุย เฮ�ี ตึน กอ ไก ปุย ป ซอง
ไซ นึง พะจาว ไม่ อาวต แตะ ไม่ รพาวม ไลจ แตะ� เอจี ไก
โรฮ โฮวน ปุย ป ปุน คิง แตะ เบือ พะทัม คู ไมจ พันญา เฮ�ี
ฟวยจ เซ เญอืม แลน อื พะทัม ไฮญ ป เกือฮ พะจาว ละ ปุย
เอจี โฮลฮ ซโอว รพาวม นึง พะจาว เบือ อ�ื ยุง ไลลวง จีวติ
โกะ แตะ ฆาื อื นึง ไก เนอมึ ป มัฮ อื เบือ พะจาว�
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จีวติ เฮี ไก โตว ป มัฮ
1 ลปุง โม เฮี มัฮ ป อฮั คู ไมจ พันญา กวน รเมะ ด่าวติ

ป มัฮ กซัต นึง เวยีง เยรูซาเลม� 2 คู ไมจ พันญา เซ อฮั อื
ตอก เฮ�ี �ป โอ ไก ป มัฮ� ป โอ ไก ป มัฮ� โอเอฮี โครยญ
เจือ มัฮ เนอมึ ป โอ ไก ป มัฮ�� อฮั เซ�

3 ปุย ปลัฮเตะ ยุฮ เนอึม ยุฮ แนม กัน ปอ โซะ ไมญ โซะ
ปี แตะ� มัฮ เมอ ป ซ โฮลฮ ซ ปุน ปุย เบือ กัน ยุฮ แตะ นึง
ปลัฮเตะ เฮี เยอ� 4 จีวติ ปุย เอจี ลอยจ ติ เจน ติ เจน แม�
ฮอยจ โคระ แม โรฮ ติ เจน ติ เจน แม� ปลัฮเตะ เฮี ปังเมอ
มัฮ ป อาวต ลอป ตอก ไพรม แตะ�

5 ซเงะ เอ โอก� ฟวยจ เซ เลียก แม� ไม่ ซไจ แนฮ อื โฮว
ฮอยจ นา ก โอก แตะ เซ แม� 6 กาื เยอ บาึง โฮว ลวง ลัก่
เซฮ� ฟวยจ เซ ลเตือฮ แม บาึง โฮว ลวง ลัก่ล่าวง� โฮว บัง
บอย แนฮ กูแก วงัเวยีต ตอก เซ� ฟวยจ เซ ลเตือฮ แม แม
ตัม คระ โฮว กูแก แตะ เซ แม�

7 รอาวม โครยญ โกลง ปัต ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม� ปลัฮ
รอาวม เซ ปังเมอ โอ นาวก ติ ชวง� รอาวม ปัต โอก เน่อมึ
นา ออฮ� ซ แม แม ฮอยจ นา เซ ตอก ไพรม แตะ� 8 โอเอฮี
โครยญ เจือ มัฮ เยอื ป โซะไมญ รพาวม ปุย นึง� ปอ เอนิ โอ
ปุย เญาะ ยุง ตอก ซ อฮั แตะ� ไง่ ปุย ซัก เตือ โตว นึง แลน
แตะ โอเอฮี ติ ชวง� ฮยวก ปุย นาวก โตว โรฮ นึง ป ฮมอง
แตะ ติ ชวง�

9 โอเอฮี ป เอจี ฟวยจ เกิต� มัฮ ป ซ เกิต แม� โอเอฮี
ป เอจี ฟวยจ ยุฮ ปุย มัฮ ป ไมจ ปุย เฌาะ ยุฮ แม� โอเอฮี
เมาะ ป อาวต นึง ปลัฮเตะ เฮี ไก โตว ป โคระ นึง ติ เจือ เนอึ
ม� 10 ปัง อฮั ปุย ตอก เฮ�ี �แลน เมอะ� โอเอฮี เฮี มัฮ ป
โคระ�� ปัง อฮั เซ� โอเอฮี เซ มัฮ ป เอจี ตึน ไก� เอจี ไก เน่
อมึ กา เกิต เอะ ลัง่� 11 ไก โตว ป เกียฮ ไตม โอเอฮี ป เอจี
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เกิต โฆะ โอ� ปุย เจน โคระ เฆียง เฮี ปุ โรฮ ซ เกียฮ ไตม โอ
เอฮี เจน กา โกะ แตะ โรฮ�

ป เอจี เกิต ละ คู ไมจ พันญา
12 อาึ ป มัฮ คู ไมจ พันญา เอจี โฮลฮ แปน กซัต ตัตเตียง

โม อซิราเอน นึง เวยีง เยรูซาเลม� 13 อาึ เอจี โฆง ตังไจ
แตะ ซาวป เฮยีน โอเอฮี เมาะ ป ยุฮ ป อฮั ปุย นึง ปลัฮเตะ
เฮี ติ ฆรมึ มะลอง เบือ วซิา พันญา แตะ� โอเอฮี ป เกือฮ
พะจาว เกิต ละ ปุย เยอ มัฮ เนอึม ป ญัก� 14 อาึ เอจี ยุ กัน
ยุฮ ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮี เตือง โอยจ อ�ื โอเอฮี โม เซ มัฮ ตื
โอเอฮี โอ ไก ป มัฮ� มัฮ เยอื ป ปลาว ตอก โฮมวต ปุย กาื
โฮ�

15 โอเอฮี ป รบ่อก รแบ่ก เกอ ไก โตว ป เกียฮ ยุฮ เกือฮ
ซื เยอ� ดัฮ มัฮ โอเอฮี โอ ไก โฮ� ซ เมีญ เกือฮ ไก ปุ โรฮ
แปน�

16 อาึ งอ่ต โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี อาึ เอจี โฮลฮ ซติ
พันญา แตะ โฮฮ ฮา โม ป เอจี ตัตเตียง เวยีง เยรูซาเลม กา
แตะ เตือง โอยจ อื เซ� อาึ เอจี อาวต เนอึม ไม่ กัมกึต วไิซ
ไมจ แตะ ไม่ เอจี โฮวน โรฮ ป ยุ ป ยุง เงอะ� อาึ อฮั เซ ละ
โกะ แตะ� 17 อาึ เอจี โฆง ซาวป เฮยีน เกือฮ ติ แตะ ยุง�
เมาะ ตัง ป เฮยีง ยุง ไม่ ป งาวไงญ� เมาะ ตัง ปุย ไก พันญา
ไม่ ปุย เงา่ะ ปุย บ่า ฮา ปุ แตะ� ฟวยจ เซ อาึ ยุง ที เยอะ� โอ
เอฮี โม เซ มัฮ เยอื ป ปลาว ตอก โฮมวต ปุย กาื โฮ� 18 เมาะ
ป ไก ซติ พันญา ซ ไก โรฮ รพาวม ตุก� เมาะ ป โฮวน ป ยุ ป
ยุง ซ โฮวน โรฮ ตอก ไลจ รพาวม ฆาื อ�ื
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2
1อาึ เอจี อฮั โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �ลอง แลน เกือฮ

ติ เปอะ มวน โมฮ รโอฮ รออง� เกือฮ แลน ติ เปอะ อาวต
ซไบ่ ซบ่วง�� อฮั เซ� โอเอฮี ตอก เซ ปังเมอ มัฮ โรฮ ป โอ
ไก ป มัฮ โรฮ� 2 กัน ญวยฮ ดา ฮาเฮ เซ� อาึ เมีญ มัฮ กัน
เงา่ะ กัน บ่า� กัน ซาวป ปุย ป มวน เซ เมีญ โรฮ มัฮ กัน
โอ ไก ป มัฮ โรฮ� 3 ลไล เมีญ ลัง่ ซติ พันญา มัฮ ป ระ ไล
ละ แตะ� อาึ ลอง แลน ญุ ไปล อะงุน ฆาื� ละ ซ โฮลฮ แตะ
รพาวม ไมจ มวน แตะ ไม่ ยุฮ แตะ ป มวน� แกต มัฮ ตอก
เซ ป มัฮ คระ ตึก นึง ไมจ แตะ ละ กัน โกว ปุย จีวติ โอ ลัง่
เล่ีญ แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี

4 อาึ เอจี ลอง แลน ยุฮ กัน ระ ไล โฮวน เจือ� อาึ เอจี ยุฮ
เญือะ แตะ โฮวน ลัง� ไม่ ยุฮ ฮุ รปึม อะงุน โฮวน โดฮ� 5อาึ
เอจี ยุฮ รปึม ป โซม ป ปอน� ไม่ รปึม ละ ลโล่ะ ปุย นึง โฮวน
โดฮ� เอจี ซมา โรฮ โคะ โซม ปุย เปลิ อื นึง รปึม เซ โฮวน
เจือ� 6 อาึ เอจี กาวง โรฮ อาึง ตุง โฮวน โดฮ� โกว รอาวม
โตะ ตุง เซ ละ ซ โซ แตะ โคะ ซมา แตะ นึง โตะ รปึม เซ�
7 อาึ เอจี รวี โรฮ ครา แตะ โฮวน ปุย เตือง ปรเมะ ปรโปวน
อ�ื เญือม เอจี เกิต กวน อื แปน ลัง่ ครา ยุฮ ฮุ� อาึ เอจี
ไก โรฮ คอง เลียง เงอะ โฮวน� เตือง โมวก เตือง ปิ เตือง
แกะ� โฮวน เอนิ ฮา โอเอฮี ยุฮ ปุย ไฮญ เมาะ ป อาวต นึง
เวยีง เยรูซาเลม กา เยอะ เซ� 8 อาึ เอจี รโจะ อาึง ไคร มาื
ไม่ คาวคอง ป โปง ไม่ กซัต โฮวน เจือ เน่อมึ นึง เมือง เตียง
แตะ โครยญ เมือง� อาึ ไก โรฮ โม นักรอง ยุฮ ฮุ โฮวน ปุย
เตือง ปรเมะ ปรโปวน� ไม่ ไก โรฮ ปรโปวน แตวะ เญือะ อะ
โฮวน ตัม กัมกุยฮ ปรเมะ� 9 อาึ เอจี โฮลฮ เนอมึ แปน ป ระ
ป คาว ฮา ปุย ไฮญ เมาะ ป อาวต กา เยอะ นึง เวยีง เยรูซา
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เลม� กัมกึต วไิซ ไมจ เซ อาวต ลัง่ ไม่ อาึ�
10 โอเอฮี เมาะ ป ฆวต ไอฮ แฮะ อาึ เอจี โฮลฮ โฮะ� อาึ

พลวย รพาวม แตะ ละ ป ไมจ ป มวน โครยญ เจือ� อาึ มวน
รพาวม นึง กัน เอจี ยุฮ แตะ� เอจี มัฮ โอเอฮี โม เซ ป มัฮ
ลังวนั ป โฮลฮ อาึ อ�ื 11ฟวยจ เซ อาึ งอ่ต แลน ไลลวง โอ
เอฮี ป เอจี ยุฮ แตะ� งอ่ต แลน เมาะ เอจี โซะไมญ แตะ นึง
กัน เอจี ยุฮ แตะ เซ� เมือต เอจี งอ่ต ที โอเอฮี โม เซ� มัฮ
เยอื ป โอ ไก ป มัฮ ตอก โฮมวต ปุย กาื โฮ� โอเอฮี เมาะ ป
ไก นึง ปลัฮเตะ เฮี มัฮ ตื ป ปลาว�

12 อาึ ลเตือฮ แม แลน งอ่ต ไลลวง ซติ พันญา ไม่ ไลลวง
งาวไงญ เงา่ะ บ่า เซ� โอเอฮี เมาะ ป ยุฮ กซัต โคระ เซ�
มัฮ โรฮ เมาะ ป เอจี ยุฮ กซัต ไพรม เซ โรฮ� 13 อาึ เอจี ยุง
เงอะ� ป ไก ซติ พันญา มัฮ ป ไมจ ฮา ป งาว ป ไงญ� ตอก
โรฮ ไมจ ซเปีย ฮา เฟียก โฮ� 14 ปุย ไก ซติ พันญา ชวน ที
คระ ซ โฮว แตะ� ปุย งาว ปุย ไงญ ปังเมอ โฮว นึง คระ เฟี
ยก� ปัง มัฮ ตอก เซ อาึ เอจี ยุง เงอะ� ปุย เตือง โอยจ อื
เกียฮ ตอ โตว ฮา ป ลัง ละ แตะ ติ ปุย เนอึม� 15 อาึ งอ่ต
ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ป ลัง ละ ปุย งาว ตึน ซ มัฮ โรฮ ตอก ป ลัง
ละ อาึ เฮี โรฮ� ดัฮ มัฮ ตอก เซ กัน ไก ซติ พันญา ไมจ อาึ
เฮี มัฮ เมอ ซ มัฮ ซ แปน อื เนิ อ�ี� อาึ งอ่ต ฆาื อื ตอก เฮ�ี
โอเอฮี ตอก เซ ไก โตว ป มัฮ เญีย่ะ เนอมึ�

16 ไก โตว ป โตก ละ ปุย ไมจ พันญา เยอ� ตอก โรฮ โอ
ปุย โตก ละ ปุย งาว โรฮ� เฆียง เฮี ปุย ซ เบีย โอยจ ปุ แตะ�
ปัง มัฮ ปุย ไมจ พันญา� ปัง มัฮ ปุย งาว� มัฮ ตื ป ซ ยุม
ตอก ปุ แตะ�

17 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� อาึ เอจี เตือ เนอึม นึง จีวติ โกะ
แตะ เฮ�ี นึง มัฮ กัน ยุฮ ปุย เมาะ ป อาวต นึง ปลัฮเตะ เฮี
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ป เกือฮ อาึ ฮอ รฮอยจ งอยจ รพาวม� โอเอฮี โครยญ เจือ
มัฮ ตื ป โอ ไก ป มัฮ� ตอก โฮมวต ปุย กาื โฮ�

18 อาึ เอจี เตือ โรฮ นึง กัน เอจี ยุฮ แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี
นึง ยุง เงอะ ซ จัมเปน แตะ ละ กัน เอจี ยุฮ เนอึม ยุฮ แนม
แตะ เตือง โอยจ อื เซ ละ ปุย ลัก่เคะ แตะ� 19 ปุย เซ อมั ซ
มัฮ ปุย ไก ซติ พันญา� อมั ซ มัฮ ปุย งาว� ไก โตว ป ซ ยุง
เงอ� ปัง มัฮ ตอก เซ� ปุย เซ ซ โฮลฮ เอนิ แปน กุม กัน เอจี
ยุฮ อาึ เซ โครยญ เจือ� เมาะ กัน เอจี ยุฮ เนอมึ ยุฮ แนม อาึ
ไม่ โกว เยอะ ซติ พันญา แตะ เตือง โอยจ อื นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี
กัน ตอก เซ มัฮ โรฮ ป โอ ไก ป มัฮ� 20 เคียง เซ อาึ ไกลฮ
นึง กัน เอจี ยุฮ เนอึม ยุฮ แนม แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮี ฆาื อ�ื
21 ปุย ปัง ยุฮ เนอมึ ยุฮ แนม กัน� ไม่ โกว อื ซติ พันญา ไม่ ป
ยุ ป ยุง แตะ ไม่ ไมจ ฟีมื แตะ� ฟวยจ เซ ปังเมอ จัมเปน แม
ละ อาึง ป โฮลฮ ป ปุน แตะ เซ ละ ปุย ป โอ ยุฮ กัน เซ เฟือ
ฮ เอนิ� โอเอฮี ตอก เซ มัฮ เนอึม ป โอ ไก ป มัฮ� ไม่ มัฮ อื
ป โอ ลัมเปิง เฟือฮ เอนิ� 22 ปุย ปัง เอจี ยุฮ เนอึม ยุฮ แนม
กัน ไม่ กลาึง รพาวม แตะ ติ เจน ไอม แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี
เมาะ กัน ยุฮ อื เซ มัฮ เมอ ป โฮลฮ อื นึง อ�ื 23 เมาะ กัน
ยุฮ อื ติ เจน ไอม แตะ เซ ไก โตว ป มัฮ ละ อ�ื มัฮ แนฮ กัน
ฮอ รฮอยจ งอยจ รพาวม ไม่ โซะไมญ โซะปี โน่ง ป โฮลฮ อื
นึง เงอ� ปัง มัฮ เมือ ก ซาวม อ�ื โฮลฮ โตว ลัง่ อาวต ซไบ่
รพาวม� โอเอฮี ไล เซ มัฮ โรฮ ป โอ ไก ป มัฮ โรฮ�

24 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ป ตึก นึง ไมจ แตะ ละ ปุย ปลัฮ
เตะ เอ� มัฮ โซม ไม่ ญุ� ไม่ เกือฮ อื ติ แตะ มวน รพาวม นึง
ป โฮลฮ แตะ เบือ กัน ยุฮ แตะ� อาึ ปังเมอ งอ่ต ตอก เฮ�ี
โอเอฮี โม เซ เอจี มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว� 25 มัฮ โอ
อื มัฮ เบือ พะจาว� มัฮ ปุย ป ซ โฮลฮ โซม เมอ� ไม่ โฮลฮ อื
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รพาวม ไมจ มวน เนอ� 26พะจาว เกือฮ ซติ พันญา ไม่ ยุ ป
ยุง� ไม่ เกือฮ อื รพาวม ไมจ มวน ละ ป ปุก รพาวม แตะ�
ป มัฮ ปุย มัป่ เปอ พะจาว ปังเมอ เกือฮ อื ยุฮ กัน� ริ โซม�
ไม่ รโจะ อื อาึง ป โฮลฮ ป ปุน แตะ� ละ ซ เกือฮ อื ละ ปุย
ไฮญ ป ปุก รพาวม พะจาว เซ� โอเอฮี เซ มัฮ ตื ป โอ ไก ป
มัฮ� ตอก โฮมวต ปุย กาื โฮ�

3
โอเอฮี โครยญ เจือ ไก เวลา ยุฮ

1 โอเอฮี เมาะ ป เกิต ไก นึง ปลัฮเตะ เฮี มัฮ ป โฮว ตัม
เวลา เอจี กัมโนต พะจาว อาึง�

2 ไก เญือม เกิต� ไก โรฮ เญือม ยุม� ไก เมือ ซมา� ไก
โรฮ เมือ ตอยจ ปุย โปวฮ�

3 ไก เญือม ยุฮ ปุย ยุม ไม่� ไก โรฮ เญือม เยื่อ ปุย เกือฮ
ไฮ� ไก เญือม เญื่อฮ เต ปุย� ไก โรฮ เญือม เฌาะ ยุฮ ปุย
เกือฮ โคระ�

4 ไก เญือม เยอืม� ไก โรฮ เญือม ญวยฮ� ไก เญือม ไลจ
รพาวม� ไก โรฮ เญอืม เตน นึง มวน รพาวม แตะ�

5 ไก เญอืม วตั โปวฮ ซโมะ� ไก โรฮ เญอืม ซาวป ไรฮ รโจะ
ซโมะ เซ� ไก เวลา ลัง โอม ปุ แตะ� ไก โรฮ เวลา โอ ลัง โอม
ปุ แตะ�

6 ไก เญือม ลัง ซาวป โอเอฮี� ไก โรฮ เญือม โอ เญาะ
ซาวป อ�ื ไก เญอืม แฮรน อาึง อ�ื ไก โรฮ เญอืม น่ากึ โปวฮ
อ�ื

7 ไก เญอืม แจฮ อื เกือฮ แฌฮ� ไก โรฮ เญอืม ชญิ อื เกือฮ
โกวง� ไก เญือม อาวต โฆย� ไก โรฮ เญือม ลปุง�



คู ไมจ พันญา 3:8 viii คู ไมจ พันญา 3:16

8 ไก เญือม ฮรกั ปุ แตะ� ไก โรฮ เญือม เกละยุ ปุ แตะ�
ไก เญอืม รุป เซิก� ไก โรฮ เญอืม อาวต เฮน ฮลอง�

9 โม ป ยุฮ เนอึม ยุฮ แนม กัน� มัฮ เมอ ป โฮลฮ อื เบือ
กัน เอจี ยุฮ แตะ เซ� 10 อาึ เอจี ยุ รบุยฮ ระ ลกลอม เชยี
น ป เกือฮ พะจาว ละ ปุย� 11 พะจาว ยุฮ โอเอฮี โครยญ
เจือ เกือฮ ไมจ ตัม เวลา อ�ื พะจาว เอจี กัมโนต เวลา ละ
โอเอฮี โครยญ เจือ ตัม เมาะ โปง อื ไม่ อ�ื เอจี เกือฮ ปุย
ไก รพาวม ฆวต งอ่ต โอเอฮี ป โอ เญาะ ไก ลอยจ� โอเอฮี
ป ยุฮ พะจาว เน่อมึ เมือ โรง อื ฮอยจ ลัก่ ลอยจ อื ปุย ปัง
เมอ โอ เกียฮ คาวไจ อ�ื 12 อาึ งอ่ต ฆาื อื ตอก เฮ�ี ไก โตว
ป ไมจ ฮา โฮลฮ ปุย รพาวม ไมจ มวน แตะ� ไม่ ซาวป อื ป
ไมจ ป มวน ไน ติ เจน ไอม แตะ� 13 ปุย โครยญ โฆะ อื ไมจ
อื โซม ไมจ อื ญุ� ไม่ เกือฮ อื ติ แตะ ไมจ มวน รพาวม ไม่
ป โฮลฮ ป ปุน แตะ เบือ กัน ยุฮ แตะ� เอจี มัฮ โอเอฮี ตอก
เซ ป เกือฮ พะจาว ละ ปุย เยอ� 14 มัฮ เซ ป งอ่ต อาึ ฆาื อื
ตอก เฮ�ี โอเอฮี ป ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ มัฮ ป ไก ลอป�
ดัฮ ปุย ซ บุ แม โฮ� เญาะ เกียฮ แปน โตว� ปัง มัฮ ซ ตุย อื
เกือฮ โอก ปุ โรฮ เกียฮ แปน� พะจาว มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ�
ละ ซ เกือฮ อื ปุย ยุง นัปทื เนอมึ แตะ�

15 โอเอฮี เมาะ ป ไก ปเล่ีย เอจี มัฮ ป ตึน ไก เน่อมึ ไพรม
อ�ื โอเอฮี ป ซ ไก เฆียง เฮ�ี มัฮ โรฮ ป เอจี เกิต โฆะ� พะ
จาว มัฮ เกือฮ อื โอเอฮี ป เอจี เกิต ไพรม เซ เกิต โคระ แม�
ติ โฮน ติ โฮน แม�

กัน โอ ซื โอ ไซ นึง ปลัฮเตะ
16 โฮฮ ฮา เซ แม� นึง ปลัฮเตะ เฮี เยอ อาึ ยุ แม โอเอฮี

ตอก เฮี นึง� นา ก ลัง ไก กัน ซื กัน ไซ นึง เงอ� ปังเมอ ไก
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กัน บ่วก กัน โจวง นึง� นา ก ลัง ไก กัน ปุก กัน ลอก เกอ�
ปังเมอ ไก โรฮ กัน พิต กัน โฌวะ นึง�

17 อาึ งอ่ต โตะ รพาวม แตะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี พะจาว ซ ร
เตีฮ ปุย เตือง ปุย ซื ปุย ไซ ไม่ ปุย บ่วก ปุย โจวง� นึง เอจี
ไก เวลา กัมโนต พะจาว อาึง ละ กัน ซ ยุฮ แตะ� ไม่ โอเอฮี
ป ซ เกิต เซ โครยญ เจือ�

18 กัน ลอง พะจาว แลน รพาวม ปุย ปลัฮเตะ เซ� อาึ แกต
มัฮ เกือฮ อื ปุย ยุ ที มัฮ ปุย ปลัฮเตะ เฮี ป โอ ตัง ฮา ซัตซิง�
19ป ลัง ลอก ปุย ไม่ ป ลัง ลอก ซัตซิง มัฮ ตอก ปุ แตะ� ปุย
ไม่ ซัตซิง มัฮ ตื ป เกียฮ ยุม� พะจาว เอจี ยุฮ อื เกือฮ ไก
รพาวม ตอก ปุ แตะ� ปุย ไมจ โตว ฮา ซัตซิง� โอเอฮี โค
รยญ เจือ มัฮ ตื ป โอ ไก ป มัฮ� 20 เมาะ ป ไก รพาวม โค
รยญ เจือ มัฮ ตื ป ซ โฮว ฮอยจ ติ โดฮ� มัฮ ตื ป ยุฮ พะจาว
นึง เตะ รกาื� ซ แม แปน แม เตะ รกาื ตอก ไพรม แตะ�
21 ลปุ ปุย อมั แจง ซ ฮาวก อื ฮอยจ ก ฮลาวง อ�ื ลปุ ซัตซิง
อมั แจง ซ เลีฮ อื ฮอยจ ฆรมึ เตะ เอ� มัฮ ปุย ป ซ ยุง เงอ�

22 มัฮ เซ ป งอ่ต อาึ ฆาื อื ตอก เฮี เยอ� ไก โตว ป ไมจ
ฮา กัน มวน รพาวม ปุย นึง ป โฮลฮ แตะ เบือ กัน ยุฮ แตะ�
เอจี มัฮ เซ ป ลัง โฮลฮ อ�ื ไก โตว โรฮ ป เกียฮ ยุง โอเอฮี ป
ซ เกิต เญือม เอจี ฟวยจ ยุม แตะ ติ ตื เนอมึ�

4
1 ฟวยจ เซ อาึ ลอง แลน งอ่ต แม ตอก โฮวน กัน โคม

เฮง ป ไก นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี โม ป ลอก กัน โคมเฮง เซ เยอื
ม เอนิ� ปังเมอ โอ ไก ป เกาะ โลม รพาวม อ�ื โม ป เกือฮ
ติ แตะ โฮลฮ โคมเฮง ปุย เซ โกว อมันัต แตะ ละ อ�ื มัฮ เซ
ป โอ ปุย โรวต เรอมึชวย ตูเตอมึ โม ป ลอก เม่ะมัก่ แตะ เซ
ฆาื อ�ื 2 อาึ ลเลียก นึง โม ป เอจี ยุม เซ� โม เซ ไมจ เดียก
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ป ยุ ฮา โม ป ไอม ลัง่� 3 โม ป โอ เอนิ เกิต ไก นึง ปลัฮเตะ
เฮี เฟือฮ ละ ซ โฮลฮ อื ยุ กัน ฆอก กัน เบร� ปังเมอ โฮว ละ
ไมจ แตะ ฮา เซ แม�

4 ฟวยจ เซ อาึ คาวไจ เยอะ ตอก เฮ�ี ปุย ยุฮ เนอึม ยุฮ
แนม กัน ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ โฮลฮ โอเอฮี โฮวน เจือ� มัฮ
ฆาื ลเลียก อื นึง ป โฮลฮ ปุย ไฮญ� โอเอฮี โม เซ ปังเมอ มัฮ
ตื ป โอ ไก ป มัฮ� มัฮ เยอื ตอก โฮมวต ปุย กาื โฮ�

5 ปุย กอ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปุย งาว ปุย ไงญ แกลน เตะ
แกลน ชวง แตะ� รน่ัก ติ แตะ ไปลญ ปอ ยุม แตะ�� 6 ปัง
อฮั ปุย ตอก เซ� ตัม ป คาวไจ อาึ อ�ื ปุย ปัง โฮลฮ โอเอฮี
เญี่ยะ โน่ง� ดัฮ อาวต ไม่ รพาวม เฮน ฮลอง แตะ� โกะ ฮา
ป โฮลฮ โอเอฮี โฮวน เตือง อาวต อื ไม่ ซุกซัก รพาวม แตะ�
นึง โจน ลอน กัน ละ แตะ� โอเอฮี ตอก เซ มัฮ เยอื ตอก
โฮมวต ปุย กาื โฮ�

7 ฟวยจ เซ อาึ ยุ แม ติ เจือ โอเอฮี ป อาวต นึง ปลัฮเตะ
เฮ�ี ป โอ ไก ป มัฮ เฟือฮ ฮา� 8 ไก ปรเมะ อาวต โน่ง ติ
ปุย� ไก โตว กวน� เอยีกปุ อื ปุ ไก� ปุย เซ ปังเมอ ยุฮ ลอป
กัน� เญาะ ลโล่ะ ลโลวน โตว เฟือฮ� ปัง เอจี กอย เกือฮ
โตว อื ปอ นึง รพาวม แตะ� ปุย เซ ยุง โตว งอ่ต อื ตอก เฮ�ี
�อาึ เคียต แนฮ คา เคียน ติ แตะ ยุฮ กัน ปอ โซะไมญ โซะ
ปี แตะ� เออปึ มวยญ ซแก คราวง แตะ ไม่ โอ แตะ ซาวป ยุ
ป มวน� อาึ มัฮ ยุฮ ฮุ ละ ปุย แล�� ยุง โตว ลัง่ อฮั เซ� โอ
เอฮี ตอก เซ มัฮ โรฮ ป โอ ไก ป มัฮ โรฮ� จีวติ ปุย ตอก เซ
มัฮ เนอมึ ป โซะไซญ ลัมเลือ เอนิ�

9 ปุย ลอา ปุย ฌักแฟน ฮา ติ ปุย โน่ง� นึง ซ ไก ป มัฮ กัน
ยุฮ อื เซ เบือ ปุ แตะ� 10 ดัฮ ฆลาื ติ ปุย โฮ� ปุย ติ อื เซ ซ
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โตวก อื เกือฮ โกฮ� ปุย ดัฮ ฆลาื โน่ง โฮ� ตึน ซ ยุ เนอึม ร
เยอืะ แตะ ฆาื อ�ื นึง โอ อื ไก ป ลบุ่ฮ เกือฮ โกฮ� 11 ดัฮ ปุย
ไอจ ดิ ลอา ปุย โฮ� ซ ซโอว ฆาื อ�ื ดัฮ ไอจ โน่ง ติ ปุย โฮ ซ
เกียฮ ซโอว ตอก เมอ� 12 ปุย ดัฮ อาวต โน่ง โฮ� ญัก ซ เป
อื ป ฮอยจ รุป ไม่ แตะ� ดัฮ อาวต ดิ ลอา ปุย โฮ� แจง ซ
เกียฮ เป อ�ื ตอก โรฮ เซ� โม่ะ บวน ลอวย ญัก โรฮ ซ เกีย
ฮ ดุต อ�ื

13 ปุย นมุ ไม่ ตุกญัก แตะ ดัฮ ไก ซติ พันญา โฮ� ไมจ
เดียก ฮา กซัต เอจี กวต ไม่ งาว แตะ� นึง โอ กซัต เซ ญอม
งอ่ต ลปุง ซตอก ปุย แตะ� 14 ปุย นมุ เซ� ปัง ตุก ไม่ เอจี
ลอก อื คอก ติ โฮน เกียฮ แปน ลัง่ กซัต� 15 อาึ งอ่ต ปุย
นึง ปลัฮเตะ เฮี เญอืม ญอม อื ฟวต ปุย นมุ เซ� ไม่ เกือฮ อื
แปน กซัต โคระ ละ แตะ� 16 เมือ โรง อื โฮวน ป ฟวต เตอ�
กังเคะ เอ ปุย จุป โคระ นึง อื ปังเมอ โอ กซัต เซ เญือะ ปุก
พาวม อ�ื โอเอฮี โม เซ มัฮ ตื ป โอ ไก ป มัฮ� มัฮ เยอื ตอก
โฮมวต ปุย กาื โฮ�

5
ลปุง ซันญา ปุย ไม่ พะจาว

1 เญอืม ฮาวก เปอะ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว� ไมจ เปอะ แฮน
เนอมึ ติ แตะ� กัน เลียก ปุย ซดิ ไม่ พะจาว ละ ซ งอ่ต แตะ
ป อฮั อ�ื ไมจ ฮา กัน เคียต ปุย ทไว โอเอฮี ละ อื ตอก ปุย
งาว โฮ� ปุย ตอก เซ ยุง โตว มัฮ อื กัน พิต ป ยุฮ แตะ เซ�

2 ปุ เกือฮ ติ เปอะ พราวป ลอน ละ ซ ซันญา เปอะ โอเอฮี
ซองนา พะจาว� ไมจ เปอะ งอ่ต ไน่ ป ซ อฮั แตะ� พะจาว
มัฮ ป อาวต เมือง มะลอง� โม เปะ อาวต เปอะ นึง ปลัฮเตะ�
มัฮ เซ ป โอ เปอะ ไมจ อฮั โอเอฮี โฮวน ลอน ฆาื อ�ื 3 ปุย ดัฮ
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เกือฮ ติ แตะ โฮวน ลอน ควน ตุก พาวม� ซ แปน ชุ รโมะ
ละ อ�ื ปุย ดัฮ โฮวน ลอน ป อฮั โฮ� ซ แปน โรฮ เปลีฮ อื มัฮ
แตะ ปุย งาว ฆาื อ�ื

4 ดัฮ เปอะ ซันญา โอเอฮี ไม่ พะจาว โฮ� ไมจ เอนิ เปอะ
ซไจ ยุฮ ตัม ป เอจี ซันญา แตะ เซ� ปุย งาว ปุย ไงญ เซ แจง
โอ อื ปุก รพาวม พะจาว เยอ� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ ยุฮ เนอมึ
ตัม ป ซันญา แตะ อาึง เซ ฆาื อ�ื 5 มัฮ โอ เปอะ ซันญา เฟือ
ฮ เอนิ ไมจ เดียก ลัง่ ฮา ซันญา เปอะ เตือง โอ แตะ ยุฮ ตัม
ป ซันญา แตะ เซ� 6 ปุ เกือฮ ป อฮั ป มวยญ เปอะ เซ แปน
ควน ยุฮ เปอะ มัป่� ปุ โรฮ อฮั ละ กวนไจ ยุฮ พะจาว ตอก
เฮ�ี �ป ซันญา เยอะ เซ มัฮ โคะ อฮั ฮะ�� ปุ อฮั เซ เยอ�
เมอยุ ซ เกือฮ เปอะ พะจาว รอก พาวม นึง แตะ ฆาื ป อฮั ป
มวยญ แตะ เซ� เมอยุ อฮั เปอะ ควน ซ เกือฮ แตะ พะจาว
ยุฮ ไลจ ไม่ กัน ยุฮ เปอะ เซ� 7 ปุย โฮวน ลอน รโมะ รมาว
ญุ่ก� ปุย โฮวน ลอน ป อฮั ป มวยญ ญุ่ก� มัฮ ตื ป โอ ไก ป
มัฮ� ไมจ เนอมึ เปอะ ฮลัต นึง พะจาว ฆาื อ�ื

จีวติ ป โอ ไก ป มัฮ
8 เญือม ยุ เปอะ โคมเฮง จาวไน โม ป ตุก ป ญัก ไม่ ยุ

เปอะ โอ อื ยุฮ กัน ซื กัน ไซ ละ ฆาื โอ อื ไก นา� ปุ เงอตึ ฆาื�
จาวไน เซ ซ ไก ลัง่ ป ระ ฮา โกะ อ�ื ละ ซ มอง อื แลน กัน
ยุฮ อ�ื ละ ซ ไก ป โฮลฮ โกะ แตะ นึง อ�ื ป ระ ฮา โม เซ ไก
โรฮ ลัง่ ป มอง แลน ตอก เซ โรฮ� 9 เมาะ ป โฮลฮ ป ปุน ปุย
นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี โม จาวไน เซ ซ โฮลฮ ตื โซม นึง อ�ื ปัง มัฮ
กซัต� เอจี โฮลฮ โรฮ โซม เบือ ชจิ ม่า ยุฮ ปุย�

10 ปุย ดัฮ ฮรกั ลอน มาื โฮ� ซ ไก โตว เญือม เคราะ ปอ
ละ อ�ื ปุย ฆวต กอย ลอน� ซ ไก โตว เญือม กุมปอ โอเอฮี
ละ ติ ชวง� โอเอฮี เซ มัฮ ตื ป โอ ไก ป มัฮ�
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11 ปุย ดัฮ โฮว ละ กอย แตะ� โฮว ละ โฮวน แตะ ป มอง
โซม โอเอฮี ยุฮ อ�ื ปุย เซ ไก โตว ป โฮลฮ นึง อ�ื โนก ฮา
แก เยอื อื โอเอฮี เซ นึง ไง่ แตะ�

12 โม ป ริ โอเอฮี นึง เรยีง แด่น แตะ� ปัง ซัก ปัง ไปลญ
ซ ไอจ ไมจ ไอจ มวน ลัง่ ไม่ อ�ื โม ป กอย เซ ปัง ซัก เวยีก
โกวง โกะ� ซ ปุน โตว ไอจ ฆาื โฮวน ลอน โอเอฮี ป จัมเปน
แตะ ตุก พาวม นึง�

13 อาึ ยุ แม ติ เจือ ป ยุฮ ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮี ป โซะไซญ
ลัมเลือ เอนิ เนอ� มัฮ กัน รโจะ ปุย อาึง คาวคอง เละ มาื ละ
โกะ แตะ� ฟวยจ เซ แปน ควน ไลจ โกะ อื ไอฮ� 14คาวคอง
อื เซ ไลจ ไฆร เยอื ฮา อ�ื ฆาื โกว อื มาื ยุฮ แตะ ตอก โอ อื
ปุก� ฟวยจ เซ ป มัฮ กวน อื เซ แปน ปุย โอ ไก ป ติ ป เตอื
ยุฮ ฆาื อ�ื 15 ปุย เญือม เกิต อื เน่อมึ โตะ เวียก มะ แตะ
มัฮ เกิต โกะ ปลาว แตะ� ดัฮ เอจี โอก ฮา ปลัฮเตะ มัฮ โรฮ
โอก โกะ ปลาว แตะ ตอก เซ โรฮ� ไก โตว ติ เจือ เนอมึ ป ซ
โฮลฮ ปุย โรวก เบือ กัน ริ กัน ฮา แตะ เซ�

16 ปุย เกิต ตอก ออฮ� ซ จัมเปน โรฮ โอก โฮว ตอก เซ�
ปัง คา ติ แตะ นึง ริ แตะ โอเอฮี เมาะ ออฮ เมาะ เอฮี ญุ่ก�
ไก โตว ป มัฮ ละ อ�ื มัฮ เยอื ป ปลาว ตอก โฮมวต ปุย กาื
โฮ� โอเอฮี ตอก เซ มัฮ โรฮ ป โซะ ละ งอ่ต อาึ อ�ื 17 จีวติ
ปุย มัฮ ป อาวต ลอป ก เฟียก อ�ื อาวต ลอป ไม่ ตุก เปละ
นัน พาวม แตะ� อาวต ไม่ โซะ ปวย แตะ� อาวต แนฮ ไม่
รพาวม รอก แตะ�

18 ตัม ป คิต ป งอ่ต อาึ อ�ื ป โซมกวน ไม่ ปุย เยอ มัฮ โซม
ไม่ ญุ� ไม่ เกือฮ อื ติ แตะ มวน รพาวม นึง กัน ยุฮ แตะ ไน
ติ เจน อาวต อื นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ป มัฮ จีวติ เกือฮ พะจาว ละ
อื ติ เตะ โล่ว แล่ เซ� เอจี มัฮ เซ ป ลัง ละ ปุย ปลัฮเตะ เอ�
19 ปุย เมาะ ป เกือฮ พะจาว คาวคอง โฮวน ละ อ�ื ไม่ เกือฮ
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อื ไอม ละ ซ โฮลฮ อื รพาวม ไมจ มวน แตะ นึง� ไมจ เนอมึ
อื ญันด่ี ไม่ พะจาว� ไม่ เกือฮ อื ติ แตะ มวน รพาวม เบือ ป
โฮลฮ แตะ เบือ กัน ยุฮ แตะ เซ� โอเอฮี ตอก เซ เอจี มัฮ เนอึ
ม ป ปละ ป ซาึต พะจาว ละ อ�ื 20 โม เซ เญาะ โฮลฮ โตว ตุก
พาวม นึง งอ่ต แตะ ไลลวง เมาะ ลัง่ เมาะ เงีย่ง อาญุ โกะ
แตะ เซ� นึง เอจี เกือฮ พะจาว อื โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน
แตะ�

6
1 ไก ลัง่ ติ เจือ ป ยุ อาึ นึง ปลัฮเตะ เฮี เยอ� โอเอฮี ตอก

เซ มัฮ เนอึม ป เชยีน ละ โตะ รพาวม ปุย� 2 พะจาว เอจี
เกือฮ โอเอฮี ละ ปุย ปลัฮเตะ� เกือฮ คาวคอง มาื ไคร ละ
อ�ื เกือฮ โรฮ โญตซัก ไม่ โอเอฮี ป ตุก อื นึง ละ อื โครยญ
เจือ� พะจาว ปังเมอ โอ เกือฮ อื โฮลฮ รพาวม มวน แตะ
เบือ โอเอฮี โม เซ� มัฮ เยอื ปุย ซไง ป โฮลฮ รพาวม มวน
แตะ นึง อื ฮา อ�ื โอเอฮี โม เซ มัฮ เนอมึ ป โซะไซญ ลัมเลือ
เอนิ� ไม่ มัฮ อื ป โอ ไก ป มัฮ�

3 ปุย ปัง ไก กวน แปน รอย ปุย แตะ� ปัง ลัง่ อาญุ เมาะ
ออฮ เมาะ เอฮี ญุ่ก� ดัฮ โอ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ�
ไม่ โอ อื ไก ป โซวต ครอยจ รมอยจ ยุม ตัม โซมกวน ไม่ โกะ
อ�ื ไก โตว ป มัฮ ละ อ�ื ละ งอ่ต อาึ อ�ื กวนงกั ป ยุม เน่
อมึ เญอืม อาวต อื โตะ เวยีก มะ แตะ� โกะ เดียก ลัง่ ฮา ปุย
ตอก เซ ลัง่� 4 กวนงกั ป ยุม เน่อมึ โตะ เวยีก มะ แตะ ตอก
เซ� ปัง เกิต มัฮ เยอื ป โอ ไก ป มัฮ� ลอต โฮว นึง นา ก เฟี
ยก อ�ื ดิ ไก โตว ป เตือน ยุ ไง่ ฮมอง มอยฮ อ�ื 5กวนงกั เซ
ดิ เตือน โตว ยุ เคิ ซเงะ� ดิ เตือน โตว ยุง โอเอฮี ติ เจือ เนอึ
ม� ปังเมอ ไก เดียก โรฮ รพาวม เฮน ฮลอง ฮา ปุย ลัง่ ไอม
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เซ� 6 ปุย เซ ดัฮ โอ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน นึง จีวติ แตะ�
ปัง ไก อาญุ ติ ลอา เปือน เนอมึ� เมอ ซ มัฮ อื ละ อ�ื ลัก่ ก
ลอยจ อื ปุย เตือง โอยจ อื โม่ มัฮ ตื ป ซ โฮว เลียก ติ โดฮ�

7 ปุย ปลัฮเตะ โครยญ โฆะ อื มัฮ ตื ป รซอฮ ละ มวยญ
โกะ แตะ ไอฮ� ยุง โตว เกือฮ โอเอฮี ปอ นึง รพาวม แตะ ติ
ชวง� 8 ดัฮ มัฮ ตอก เซ� ปุย ไมจ พันญา อมั ซ โกะ โรฮ ฮา
ปุย งาว ปุย ไงญ� ปุย ตุก ปุย ญัก ดัฮ ไมจ ไล ยุฮ ไน ติ เจน
ไอม แตะ� อมั ซ ฌักแฟน โรฮ ฆาื อื ฮา ปุย ไฮญ� 9 โอเอฮี
โม เซ มัฮ ตื ป โอ ไก ป มัฮ� มัฮ เยอื ตอก โฮมวต ปุย กาื
โฮ� ปุย ดัฮ เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม นึง โอเอฮี ป เอจี ไก
ยุฮ แตะ� ไมจ ฮา โฮว ไร ปุย ละ ซ ซาวป ลอป แตะ โอเอฮี
โฮวน เจือ�

10 โอเอฮี เมาะ ป เกิต ไก ปเล่ีย เฮี มัฮ ป เอจี กัมโนต พะ
จาว อาึง� ตอก มัฮ ตอก มอยฮ ปุย ปลัฮเตะ เฮี เอจี ไก ป
ยุง เงอ� ไก โตว ป ปุน เก ปุ แตะ ไม่ พะจาว ป ระ อมันัต ฮา
โกะ แตะ เซ� 11 ปุย ดัฮ โฮว ละ โฮวน ป อฮั แตะ� โฮว ละ
โอ แตะ ไก ป มัฮ ป อฮั อื เซ� โอเอฮี ตอก เซ อมั ซ แปน กุน
ละ ปุย�

12 มัฮ ปุย ป ยุง ป ไมจ ละ จีวติ ปุย� ไน ติ เจน ไอม อื นึง
ปลัฮเตะ เฮ�ี จีวติ ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮี มัฮ ป ไก ติ เตะ โน่ง
ตอก ปุโรม โฮ� ไก โตว ป ซ เกียฮ รโฮงะ อาึง ป ซ เกิต นึง
ปลัฮเตะ เฮ�ี ฟวยจ โอก โกะ อื ฮา อ�ื

7
กัมกึต วไิซ ไมจ

1 โฮลฮ ปุย มอยฮ ไมจ แตะ� ไมจ ฮา ป ซออย ฮงาื ตึก
นึง เปียง แตะ� ซเงะ ยุม ปุย เยอ� ไมจ โรฮ ฮา ซเงะ เกิต
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อ�ื 2 กัน โฮว ปุย นึง เญือะ ป ยุม� โกะ ฮา โฮว ปุย นึง เญือะ
ป ไก กัน เลียง ปุ แตะ� นึง มัฮ กัน ยุม เซ เวลา ลัก่ ลอยจ
ยุฮ ปุย โครยญ โฆะ อ�ื โม ป ไอม ลัง่ เงอ� ไมจ โรฮ อื ไตม
อาึง ไลลวง กัน ตอก เซ นึง โตะ รพาวม แตะ� 3 กัน อาวม
ปุย รพาวม โซะ แตะ� ไมจ ฮา กัน ญวยฮ ดา ฮาเฮ� ปัง โอ
ซดู นา� แปน ลัง่ ควน คาวไจ ปุย โอเอฮี โตะ รพาวม แตะ�
4 รพาวม ปุย งาว เยอ งอ่ต ป ไมจ ป มวน โน่ง� รพาวม ปุย
ไมจ พันญา เยอ� ปังเมอ ยุง โตก ละ โม ป ตุก รพาวม เญื
อม ยุม ปุย ฮา อ�ื 5 ปุย ดัฮ ญอม งอ่ต มวยญ เติ ปุย ไมจ
พันญา แตะ� โกะ ฮา ซ งอ่ต อื รซอม ลื ปุย งาว แตะ นึง
รซอม เชยี� 6 กัน ญวยฮ ปุย งาว เซ� ตัง โตว ฮา ลตวยฮ
กัต ตอง ปุย โตะ งอ� โอเอฮี ตอก เซ มัฮ ตื ป โอ ไก ป มัฮ�

7 ปุย ไมจ กัมกึต ดัฮ ยุฮ กัน บ่วก โจวง ละ ปุย โฮ� ซ แปน
ปุย งาว ฆาื อ�ื ดัฮ โคะ เกือฮ ปุย นนุ แตะ ซ ลอต เอนิ แปน
ปุย ไลจ ไล ฆาื อ�ื

8 ลวง ลัก่ ลอยจ โอเอฮี โครยญ เจือ เยอ� ระ แนฮ ไล ฮา
เมือ โรง อ�ื รพาวม ปุน โอต โอเอฮี� ไมจ โรฮ ฮา รพาวม
เกียฮ ฮุน� 9 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ไกลจ รอก พาวม� ป อาวต
ลอป ไม่ รพาวม รอก แตะ เซ มัฮ ปุย งาว�

10 ปุ อฮั ตอก เฮ�ี โอเอฮี เจน ปเล่ีย เฮี เกียฮ โอ โน่ง ไมจ
ตอก เจน โฆะ เมอ� ปุ อฮั เซ� ป อฮั โอเอฮี ตอก เซ เยอ
เอจี ที มัฮ อื ปุย โอ ไก กัมกึต เตอ�

11 ปุย เมาะ ป เกิต นึง ปลัฮเตะ เฮี ดัฮ โฮลฮ กัมกึต วไิซ
ไมจ แตะ แปน เนอมึ กุน ละ อ�ื เมาะ โรฮ โฮลฮ อื คาวคอง
แฮรน มะเปือะ แตะ อาึง ละ แตะ� 12 กัมกึต วไิซ ไมจ เจอ�
มัฮ ควน เฆีญ ควน เดีย ปุย ติ แตะ นึง� ตอก โรฮ มัฮ มาื
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ควน เฆีญ ควน เดีย ปุย ติ แตะ นึง โฮ� กัมกึต วไิซ ไมจ เซ
ปังเมอ มัฮ ป เกียฮ โซะโกะ ฮรกัซา นึง จีวติ ปุย� ตอก เซ
ตอก ไมจ อื ฮา โอเอฮี ไฮญ ฆาื อ�ื

13 ไมจ เปอะ งอ่ต ที แลน โอเอฮี ป เอจี ยุฮ พะจาว โครยญ
เจือ� ดัฮ มัฮ ป เอจี ยุฮ พะจาว เกือฮ รบ่อก โฮ� มัฮ ปุย ป
ซ ปุน ปิจ เกือฮ ซื เยอ� 14 ดัฮ เปอะ เอจี จเลิน นึง ป โฮลฮ
ป ปุน แตะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไมจ มวน รพาวม ไม่�
ดัฮ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก ฮอยจ ละ เปอะ� ปังเมอ ไมจ เปอะ
งอ่ต ที� มัฮ พะจาว ป เกือฮ ฮอยจ ละ ปุย เตือง ลอา เจือ
อ�ื ไก โตว ป ยุง โอเอฮี ป ซ เกิต ลัก่กา แตะ ติ ตื เนอมึ�

15 ไน จีวติ อาึ ป โอ ไก ป มัฮ เฮ�ี อาึ เอจี โฮลฮ โรฮ ยุ
โอเอฮี ป เกิต ละ ปุย โครยญ เจือ� ปุย ไมจ ไล ป เยอื ยุม
ละ อื เอจี ยุ อุ� ปุย ฆอก ไล ป ลัง่ ไอม เมอ เอจี ยุ โรฮ โฮะ�
16 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ แปน ปุย เฮยีง ลอน
โฮฮ ฮา ไล อ�ื ปุ โรฮ เกือฮ ติ เปอะ แปน ปุย ซืไซ ลอน โฮฮ
ฮา ลัมเปิง อ�ื ซ ไลจ โกะ เปอะ โกวต อ�ื 17 ปุ โรฮ เกือฮ ติ
เปอะ แปน ปุย บ่วก โฮฮ� ไม่ โอ เปอะ ไมจ เกือฮ ติ แตะ งาว
ลอน� ซ ยุม เปอะ ฆาื กา เฆียง เติง เวลา ยุฮ แตะ� 18 ไมจ
เปอะ แฮน ติ แตะ ฮา ป ลอา เจือ เซ� ปุย ดัฮ นัปทื เนอึม
พะจาว โฮ� พะจาว ซ เกียฮ เกือฮ อื ซไง ฮา ป โฮฮ ป โปน
ตอก เซ�

19 ปุย ดัฮ โฮลฮ กัมกึต วไิซ ไมจ โฮ มัฮ เนอึม ป ไมจ ละ
อ�ื ไมจ เอนิ ฮา บัน่เมือง ป ไก ป เกียฮ ตัตเตียง ปุย นึง กาว
ปุย�

20 นึง ปลัฮเตะ เฮี ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป ซืไซ ลอป ปอ
แปน อื ปุย ปุก โครยญ เตะ ลอก โครยญ มวยญ เญอ�
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21 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฆวต กูกี ลอน งอ่ต ลปุง อฮั อู ปุย โค
รยญ เจือ� ดัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ โคะ อฮั ป โซะ ป ไซญ ละ
เปอะ โฮ� ฮมอง ปลาว เปอะ ฆาื อ�ื 22ปะ ตึน ซ อาวม เปอะ
ไอฮ นึง รพาวม โกะ แตะ� ไก โรฮ เญอืม โคะ อฮั เปอะ ป โซะ
ป ไซญ ละ ปุย เยอ�

23 อาึ เอจี โกว กัมกึต วไิซ ไมจ ยุฮ แตะ� ละ ซ ลอง แตะ
แลน งอ่ต ที ลปุง ไล เซ� อาึ เอจี ซาวป เนอึม ซาวป แนม
พันญา ไมจ เซ� ปังเมอ ตอก แนฮ ป ซไง ฮา เยอะ� 24 ป
มัฮ กัมกึต วไิซ เซ มัฮ ป โด่ะ ลัก่ ไก ซไง ลัก่ อาวต� มัฮ ปุย
บุย ป ซ ปุน คาวไจ ตอก มัฮ อ�ื มัฮ ปุย ป ซ เกียฮ ซาวป ยุ
อู� 25 อาึ อื ปังเมอ โฆง แม ตังไจ แตะ ซาวป เฮยีน เกือฮ
ติ แตะ ยุง ที ป มัฮ กัมกึต วไิซ ไมจ เซ� ไม่ เกือฮ ติ แตะ ยุง
ตอก ซ กัฮ แก ปันฮา ยุฮ แตะ� ฆวต เกือฮ โรฮ ติ แตะ ยุง
เมาะ งาว ปุย ป ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร เซ� ไม่ ตอก เงา่ะ บ่า
โม ป พลวย ติ แตะ นึง กัน ฆอก เซ�

26 ไก แม ติ เจือ ป ยุ อาึ อ�ื เซอปึ เอนิ เนิ ฮา ยุม� มัฮ
ปรโปวน ป ไก รพาวม ฆวต ไม่ญ ปุย ตอก ววยฮ ปุย แฮวะ
ซราว โฮ� เตะ อื มัฮ เอนิ ตอก โม่ะเฮลีจ โจก รวต ปุย ปุย
นึง� ปุย ดัฮ ปุก รพาวม พะจาว โฮ ซ โปน อื ปรโปวน ตอก
เซ เยอ� ปุย มัป่ เปอ ปังเมอ ซ โฮลฮ ปรโปวน เซ โฮมวต
โรวก�

27 อาึ ป มัฮ คู ไมจ พันญา เอจี ยุ เอจี ยุง เงอะ โอเอฮี ไล
เซ เยอ� ลไล ซาวป อาึ งอ่ต ตอก ซ กัฮ ซ แก แตะ ป ญัก
เซ� อาึ โตกฌวน โรฮ ละ ติ โฮน เญีย่ะ ติ โฮน เญีย่ะ� 28อาึ
เอจี ซาวป โรฮ งอ่ต ตอก ซ กัฮ แตะ ตอก ไฮญ� ปังเมอ โอ
ยุง� ไน โม ปรเมะ ติ เปือน ปุย อาึ เอจี ยุ โรฮ ปุย เนอึม
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รพาวม นึง ติ ปุย� ไน โม ปรโปวน ปังเมอ โอ ยุ นึง อื ติ ปุย
เนอึม� 29 ป ยุง อาึ นึง อื มัฮ ตอก เฮ�ี พะจาว เญือม ยุฮ
อื ปุย เอจี ยุฮ อื เกือฮ แปน ปุย ซืไซ� ปุย ปลัฮเตะ ปังเมอ
ซาวป แนฮ งอ่ต ลอน เฮยีง แตะ โฮวน เจือ�

8
1 ป ยุง ตอก มัฮ ตอก มอยฮ โอเอฮี ฮี เอจี มัฮ ปุย ไมจ

กัมกึต วไิซ โน่ง� กัมกึต วไิซ ไมจ เซ มัฮ ป เกือฮ ปุย กาึฮ
นา ซดู ตา� ปัง มัฮ ปุย เฟียก ดาวม ซ เกียฮ เปียน ติ แตะ
เบือ อ�ื

ไมจ เปอะ เนองึ ป อฮั กซัต
2 ไมจ เปอะ เนอึง ป อฮั กซัต ยุฮ แตะ� นึง มัฮ อื ป เอจี

ซันญา เปอะ อาึง ซองนา พะจาว� 3 กซัต มัฮ ป ยุฮ โอเอฮี
ตัม ปุก อื รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปุ
พราวป ลอน ละ ซ โอก เปอะ ฮา ก อาวต อื เซ� ปุ พาวม ดิ
ไม่ กัน โอ ไมจ เจอ� 4 ไก โตว ป ซ โรวต ไฮมญ ญอย กซัต
นึง ป ซ ยุฮ ซ อฮั อ�ื นึง มัฮ กซัต เซ ป ยุฮ อฮั โอเอฮี โค
รยญ เจือ เบือ อมันัต แตะ�

5 เมาะ ป ยุฮ ตัม ป ซตอก อื อาึง ซ ลอก โตว ป โซะ ฆาื อ�ื
โม ป ไมจ พันญา ซ เกียฮ คาวไจ โอเอฮี โตะ รพาวม แตะ�
ซ ยุง ตอก ซ ยุฮ แตะ โอเอฮี ไม่ ยุง อื เวลา ลัง ยุฮ แตะ�
6 กัน ออฮ กัน เอฮี ญุ่ก ไก ตื เวลา โซมกวน ไม่ ลัง ยุฮ ปุย
แตะ� ไม่ ตอก ไมจ ปุย ยุฮ ตอก ปุก อื ไล แตะ� ปัง มัฮ ตอก
เซ ไก ลัง่ ป ญัก ละ โตะ รพาวม ปุย เยอ�

7 ไก โตว ป ยุง โอเอฮี ป ซ เกิต ละ แตะ� ไก โตว โรฮ ป เกีย
ฮ รโฮงะ ตอก ซ เกิต โอเอฮี เซ ละ อ�ื 8 ไก โตว ติ ปุย เนอมึ
ป เกียฮ เกือฮ ติ แตะ โปน ฮา ยุม เมอ� ไก โตว โรฮ ป เกียฮ



คู ไมจ พันญา 8:9 xx คู ไมจ พันญา 8:15

เพือ อาญุ แตะ ติ ซเงะ เนอมึ� โอ ปุย พลวย ตฮนั เอญี เญื
อม ไก กัน รุป เซิก ตอก ออฮ� กัน ฆอก เกอ ซ พลวย โตว
โรฮ โม ป เพอกึ ติ แตะ นึง กัน ฆอก ตอก เซ โรฮ�

ปุย ไมจ ไม่ ปุย ฆอก
9 เญอืม งอ่ต อาึ แลน กัน ยุฮ ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮี โครยญ

เจือ� อาึ เอจี ยุ อุ ป ระ อมันัต นึง ติ ปุย� มัฮ ป โคมเฮง คา
เคียน ปุย เบือ อมันัต แตะ เซ ปอ โซะ อื เอนิ� 10 อาึ เอจี
โฮลฮ ยุ รมอยจ ปุย ปุย ฆอก ปุย เบร� โม ป โอก เน่อมึ นึง
น่อง รมอยจ เซ ปังเมอ ลืลาว แม กัน ฆอก ยุฮ อื เซ นึง บัน่
เมือง อาวต อื นา ก ยุฮ อื กัน ฆอก เซ� โอเอฮี ตอก เซ มัฮ
โรฮ ป โอ ไก ป มัฮ โรฮ�

11 มัฮ ฆาื เมอ แล� ป ฆวต ยุฮ แนฮ ปุย ป ฆอก ป เบร ฆาื
อ�ื ตึน ซ มัฮ ฆาื โอ ปุย รเตีฮ เอนิ ปุย ฆอก เซ เกือฮ ลอก
ตุต แตะ� 12 ตึน ซ ไก งอ่น ป เอจี ยุฮ ป พิต แปน รอย โฮน
อื เกียฮ ไอม โรฮ ลัง่ ไม่ อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ อาึ เอจี ยุง เงอะ
มัฮ อื ตอก เฮี เยอ� เมาะ ป นัปทื เนอึม พะจาว ไม่ ฮลัต อื
นึง� ซ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง เบือ อ�ื 13 ปุย ฆอก ปุย เบร
ปังเมอ โอ มัฮ ตอก เซ� จีวติ อื มัฮ เยอื ตอก ปุโรม โฮ� ซ
เงีย่ง อาญุ� มัฮ ฆาื โอ อื ทื เนอึม พะจาว ไม่ โอ อื ฮลัต นึง
อ�ื

14 ไก แม ติ เจือ ป ไก นึง ปลัฮเตะ เฮี ป โอ ปุก เฟือฮ เอนิ
เนอ� มัฮ กัน ลอก ปุย ซื ปุย ไซ ตุต เตือง มัฮ อื ตุต ลัง ลอก
ปุย ฆอก ปุย เบร� ไม่ โฮลฮ ปุย ฆอก ปุย เบร ลังวนั เตือง
มัฮ อื ลังวนั ลัง โฮลฮ ปุย ซื ปุย ไซ เซ� โอเอฮี เซ มัฮ เนอมึ
ป โอ ไก ป มัฮ� 15 เคียง เซ อาึ เจอมึ รโพ เกือฮ ปุย อาวต ไม่
มวน โมฮ รโอฮ รออง แตะ ฆาื อ�ื ไน ติ เจน อาวต ปุย นึง
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ปลัฮเตะ เฮ�ี ไก โตว ป ไมจ ป มวน ละ ปุย ฮา กัน โซม กัน
ญุ ไม่ ไมจ มวน รพาวม อ�ื เอจี มัฮ เซ ป โฮลฮ อื ลไล ยุฮ
แตะ กัน โซะ ติ เจน เกือฮ พะจาว อื ไอม นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี

16 เญือม เอจี ตัง อาึ รที แตะ ละ ซ เกือฮ ติ แตะ ยุง ที ป
มัฮ ซติ พันญา ไมจ เซ� ไม่ เกือฮ ติ แตะ ยุง กัน ยุฮ ปุย นึง
ปลัฮเตะ เฮ�ี อาึ เอจี ยุ เนอึม เมอะ� ปุย ปัง ปุน โอต ไอจ
เตือง ซเงะ่ รซาวม ละ ซ งอ่ต อื กัน ยุฮ พะจาว� 17 ปุย เซ
เกียฮ คาวไจ โตว ลัง่ กัน ยุฮ พะจาว นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ปัง
ซาวป เนอมึ ซาวป แนม เกือฮ ติ แตะ ยุง อื ซ เกียฮ ยุง โตว
อ�ื ปัง มัฮ ปุย ไมจ พันญา ไม่ อฮั อื ติ แตะ ยุง ไลลวง อ�ื ปุ
โรฮ ซ ยุง เนอมึ อ�ื

9
1 โอเอฮี ไล เฮี เตือง โอยจ อื อาึ เอจี ซาวป โรฮ คิต งอ่ต

แลน� เญือม เอจี งอ่ต ที เยอะ มัฮ ตอก เฮ�ี เมาะ กัน ยุฮ
ปุย ซื ปุย ไซ� ไม่ ปุย ไก ซติ พันญา ไมจ� มัฮ ตื ป อาวต
ฆรมึ อมันัต พะจาว� ปุย เกียฮ ยุง โตว โอเอฮี ป ซ เกิต ลั่
กกา แตะ ติ ตื เนอมึ� อมั ซ ไก ป ฮรกั อ�ื อมั ซ ไก ป เกละ
ยุ อ�ื ยุง โตว อ�ื 2 ป ลัง ละ ปุย มัฮ ตื ป ตอก ปุ แตะ เตือง
โอยจ อ�ื เตือง ปุย ซื ปุย ไซ ไม่ ปุย ฆอก ปุย เบร� เตือง ปุย
ไมจ ไล ไม่ ปุย ฆอก ไล� เตือง โม ป เคง นึง ป ทื แตะ ไม่ ป
โอ เคง� เตือง ปุย ทไว โอเอฮี ไม่ ปุย โอ ทไว โอเอฮี� ปุย ปัง
ซันญา โอเอฮี� ไมจ โตว ฆาื อื ฮา ป โอ ซันญา� ป ลัง ละ
ปุย มุ่น มัฮ โรฮ ตอก ปุ แตะ ไม่ ป ลัง ละ ปุย มัป่ โรฮ�

3ป ลัง ละ ปุย มัฮ ตื ป ตอก ปุ แตะ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ โอ
เอฮี ตอก เซ ป โอ ปุก นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ปุย ปลัฮเตะ ติ เจน
ไอม อื มัฮ ตื ป ไก รพาวม ฆอก เบร รพาวม บ่วก โจวง โค
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รยญ โฆะ แตะ� ปุย เตือง โอยจ อื มัฮ ตื ป ซ ยุม� 4 ปุย เมาะ
ป ไก ลัง่ จีวติ นึง ปลัฮเตะ เฮี ปังเมอ ไก ลัก่ ซโอว รพาวม�
ตอก โรฮ เซ ปัง มัฮ เซาะ ดัฮ ไอม ลัง่ โฮ� ซ โกะ เดียก ฮา
ซิงโต ป เอจี ยุม�

5 โม ป ไอม ลัง่ เงอ ยุง อื ซ จัมเปน แตะ ยุม เมอ� โม ป
เอจี ยุม เมอ ปังเมอ โอ เญาะ ยุง โอเอฮี เฟือฮ� ปุย โม เซ
ไก โตว ตอก ซ โฮลฮ ลังวนั แตะ� ปุย ไฮญ เญือะ ซ โตก โตว
ละ ปุย โม เซ เฟือฮ เอนิ� 6 รพาวม ฮรกั อื ไม่ รพาวม เกละ
อื ยุ ปุย� ไม่ รพาวม ลเลียก อื นึง โอเอฮี� เอจี ไฆร โอยจ ไม่
โกะ อื ไอฮ� โอเอฮี เมาะ ป เกิต ไก นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี เญาะ
ไก โตว รโตง นึง อื เฟือฮ�

7 ยุฮ แนฮ เมิฮ� เกือฮ ติ เปอะ โซม ไมจ ไอจ ญึม ไม่ ป
โซม ป ปอน ยุฮ เปอะ� เกือฮ ติ เปอะ โฮลฮ ญุ เจอมึ รอาวม
อะงุน ยุฮ เปอะ ไม่ รพาวม เฮน ฮลอง เปอะ เมิฮ� นึง เอจี
มัฮ กัน ตอก เซ ป ปุก รพาวม พะจาว ละ เปอะ� 8 ไมจ เปอะ
แงฮ่ ลอป ติ แตะ นึง เครองึ เซอกึ ซงะ่ ไม่ ดะ ลอป เปอะ
ลออยฮ นึง ไกญ แตะ� 9 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ อาวต ไมจ
โซม ญุ่ก ไม่ ปรโปวน เญือะ เปอะ ป ฮรกั เปอะ เซ� เอจี มัฮ
ป โพต พะจาว ละ เปอะ ไน ติ เจน ไอม เปอะ นึง ปลัฮเตะ
ป ไก จุบัน่ เฮ�ี เอจี มัฮ โรฮ เซ ป มัฮ รโตง เปอะ ไน ติ เจน
อาวต เปอะ นึง ปลัฮเตะ จุบัน่ เฮ�ี 10 ยุฮ เปอะ กัน ออฮ กัน
เอฮี ญุ่ก ไมจ เปอะ ยุฮ ไม่ เตม รพาวม แตะ นึง� ดัฮ เปอะ
เอจี ฮอยจ นึง เมือง ป ยุม ป มัฮ นา ก ซ โฮว เปอะ เซ� เญาะ
ไก โตว กัน ยุฮ เปอะ� ป คิต ป งอ่ต ไม่ ป ยุ ป ยุง ไม่ ซติ พัน
ญา เปอะ ปุ โรฮ เญาะ ซ ไก�

11 ไก ลัง่ ติ เจือ ป ยุ อาึ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี โม ป ไกลจ ตอ�
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เป ลอป โตว เบือ อื โครยญ โฮน� โม ป ระ เรยีง แด่น เป
ลอป โตว ปุย นึง กัน รุป แตะ เบือ อื โครยญ โฮน� โม ป
เฮยีง ป ยุง โฮลฮ ลอป โตว โรฮ โซม เบือ อ�ื โม ป ไก ซติ
พันญา กอย ลอป โตว โรฮ เบือ อ�ื ปัง มัฮ ป โฮวน ป เกียฮ
ยุฮ ปุ โรฮ โฮลฮ ลอป มอยฮ ระ แตะ เบือ อ�ื ป ลัง ละ ปุย
มัฮ ตื ป ฮอยจ ละ อื เญอืม เอจี เติง เวลา ยุฮ อื ไอฮ โครยญ
โฆะ ปุย�

12 ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป ยุง เญือม ซ เกิต ป โตะ ป ตอง
ละ แตะ� ตอก โอ ไซม ยุง เญือม ซ เคริ แฮวะ แตะ� ตอก
โรฮ โอ กะ ยุง เญอืม ซ โคะ เลียก แตะ โตะ เรอปึ โฮ� ป โตะ
ป ตอง มัฮ โรฮ ป เกียฮ ฮอยจ พราวป ละ ปุย เญือม โอ ปุย
ยุง เมือ อื ตอก เซ โรฮ�

กัมกึต วไิซ ไมจ ฮา เรยีง แด่น ปุย
13 อาึ ยุ แม ติ เจือ ป เกว ไม่ กัมกึต วไิซ ไมจ ป ไก นึง

ปลัฮเตะ เฮ�ี มัฮ ตอก เฮ�ี 14 ไก ยว่ง แตวะ ติ� นึง ยว่ง เซ
รมัฮ ปุย นึง ไม่ อ�ื ฟวยจ เซ ไก กซัต ระ ติ� ริ ฮอยจ รุป ปุ
แตะ ไม่ ปุย ยว่ง เซ� ฮอยจ แวต เอนิ ยว่ง เซ ไม่ โม ตฮนั
ยุฮ แตะ� ริ ยุฮ ไลจ ไม่ ฆรุง ยว่ง เซ� 15 นึง ยว่ง เซ ไก โรฮ
ปรเมะ นึง ติ ปุย� มัฮ ปุย ตุก ปุย ญัก� ปุย เซ ปังเมอ ปุน
เรอึม ยว่ง อาวต แตะ เซ เกือฮ โปน ฮา กัน ริ ปุย ยุฮ ไลจ
ไม่ อื เบือ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ� ฟวยจ เซ ปังเมอ โอ ไก ป
โตก ละ ปุย ตุก เซ เบือ อื ติ ปุย เนอมึ� 16 อาึ อฮั ลอป ตอก
เฮ�ี ปัง โอ ปุย นัป เมีญ กัมกึต วไิซ ไมจ ยุฮ ปุย ตุก เซ ไม่
โอ แตะ งอ่ต ป อฮั อื ญุ่ก� กัมกึต วไิซ เซ มัฮ ลัง่ ป โกะ ฮา
เรยีง แด่น ปุย�
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17 ดัฮ ปุย งอ่ต ป อฮั ปุย ไมจ พันญา� ปัง มัฮ อฮั อื นึง ล
เลาะ ชุม แตะ� โกะ ลัง่ ฮา ซ งอ่ต อื เซียง ลปุง ระ ซะ โดวต
จาวไน นา ก โพรม โม ปุย งาว� 18 กัมกึต วไิซ ไมจ มัฮ โรฮ
ป โกะ ฮา เครองึ รุป เซิก ยุฮ ปุย� ป มัฮ ปุย ฆอก ปุย เบร ติ
ปุย โน่ง ปังเมอ เกียฮ ยุฮ ไลจ ไม่ กัน ไมจ โฮวน เจือ�

10
ป โฮลฮ ปุย ฆาื งาว แตะ

1 ปัง มัฮ รวย ดัฮ ยุม โฮ เกียฮ ไลจ ยุฮ ลออยฮ ซออย ฮงาื
เตือง ปัง อ�ื ตอก โรฮ เซ กัน พิต ยุฮ ปุย ปัง มัฮ เญีย่ะ โน่ง
เกียฮ ไลจ โญต เซีย ซัก ฆาื อื โฮฮ ฮา เซ แม� 2 ปุย ไก เฮยี
ง ไก ยุง ตึน กอ ยุฮ โรฮ ป ปุก ป ลอก� ปุย งาว ปุย ไงญ ปัง
เมอ กอ ยุฮ ป พิต ป โฌวะ� 3 ปุย โอ ไก คิง ซ เปลีฮ มัฮ แตะ
ปุย งาว ละ ปุย� ปัง มัฮ ยว่ง ปุย� ดัฮ รโตฮ ยุ อื นึง คระ โฮ
ซ ยุง ตื เอนิ มัฮ ปุย เซ ปุย งาว โครยญ โฆะ แตะ�

4 ดัฮ ป ตัตเตียง เปอะ รอก พาวม นึง เปอะ โฮ� ไมจ เปอะ
โตว โอก ฆาื ฮา กัน ยุฮ แตะ� ดัฮ เปอะ ปุน อาวต ไม่ รพาวม
ลัง่ แตะ โฮ� ปัง มัฮ กัน พิต กัน โฌวะ ระ� ซ เกียฮ ไฆร เบือ
อ�ื 5 ไก แม ติ เจือ ป ยุ อาึ นึง ปลัฮเตะ เฮี ป โอ ปุก เฟือฮ
เอนิ เนอ� โอเอฮี เซ มัฮ ป เกิต ฆาื โม ป ตัตเตียง นึง ปลัฮ
เตะ เฮ�ี 6 มัฮ กัน โฮลฮ โม ป งาว ป ไงญ แปน ป ระ ป คาว�
ไม่ โฮลฮ โม ป กอย แปน ปุย ตุ ปุย เตียม� 7อาึ เอจี ยุ โฮลฮ
โม ป มัฮ ครา ปุย บุก บรอง� ไม่ ยุ อุ โฮลฮ โม จาวไน โฮว
นึง ชวง แตะ ตอก ครา โฮ� โอเอฮี ตอก เซ มัฮ เนอึม ป โอ
โซมกวน เฟือฮ�

8 โม ป กาวง อาึง คื เยอ� โกะ อื ซ ดุฮ ไอฮ นึง โตะ คื เซ�
โม ป เญื่อฮ ฆรุง เวยีง เกือฮ ไลจ เจอ� ซ ปวก โรฮ ซโอยญ
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โกะ อื ฆาื อ�ื 9 โม ป ลอฮ ซโมะ โอ� ปุย เซ ซ ลอก ป โซะ
โกวต ซโมะ เซ� โม ป เซฮ โคะ เซฮ เคิ� ตึน ซ อาวม โรฮ ป
โซะ ฆาื โคะ เคิ เซ�

10 ดัฮ ม่อย เอจี มุม ดัฮ โอ แนฮ เกลียง อื โฮ� ปุย ตึน ซ
โฮลฮ ฆอฮ ลัมเลือ เรยีง แตะ ฆาื อ�ื โม ป ไก กัมกึต วไิซ
ไมจ ปังเมอ ยุง เพรยีง อาึง โอเอฮี เน่อมึ กา อ�ื

11 ปุย ปัง ปุน เกือฮ ซโอยญ ฮอยญ เบือ คู แตะ� ดัฮ ซ
โอยญ ปวก กา เฆียง เตือน อื ลาว คู แตะ เซ ไก โตว ป มัฮ
ละ อ�ื 12 ลปุง รโฮงะ ปุย ไมจ พันญา เยอ� ซ แปน ควน
โฮลฮ โกะ อื โญตซัก แตะ เบือ อ�ื ลปุง ปุย งาว เยอ� ปัง
เมอ ซ แปน ควน ไลจ โกะ อื ไอฮ ฆาื อ�ื 13 ลปุง โอก ฮา
มวยญ ปุย งาว เซ ตึน มัฮ ลปุง ไอฮ พาวม แตะ เน่อมึ เมือ
โรง อ�ื ลัก่ ก ลอยจ อื มัฮ เอนิ ตอก ลปุง ปุย เงา่ะ ปุย บ่า
โฮ� 14 ปัง มัฮ ตอก เซ ปุย งาว เซ ลปุง ลอป แนฮ ลัง่� ยุง
โตว ลโล่ะ ป อฮั แตะ เซ ติ ชวง� ไก โตว ป ยุง โอเอฮี ป ซ
เกิต ลัก่กา แตะ� ปุย ดัฮ เอจี ยุม โฮ� โฮว ละ โอ แตะ ไก ป
ซ เกียฮ รโฮงะ โอเอฮี ป ซ เกิต ละ อื ฟวยจ ยุม อื เซ�

15 ปุย งาว ยุฮ ลอน กัน ปอ ไลจ เนะซองั แตะ� งาว เอนิ
ปอ โอ แตะ เญาะ ยุง คระ ซ เอญี แตะ ฮอยจ นึง ยว่ง แตะ�

16 เมือง ออฮ เมือง เอฮี ญุ่ก ดัฮ กซัต นึง อื มัฮ กวนดุ� ไม่
เลียง ลอป โม จาวไน นึง อื ปุ แตะ เน่อมึ เมือ กปู อื ฮอยจ
ละ เมือ กซะ อ�ื เมือง เซ ตึน ซ ฮอยจ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก
ละ ฆาื อ�ื 17 ดัฮ มัฮ เมือง ป ปุก กซัต นึง อื ไล แตะ� ไม่ ไก
โม จาวไน ป โซม ตัม ปุก เวลา อ�ื เมือง เซ ซ ไมจ มวน เนอึ
ม เบือ อ�ื โม จาวไน นึง อื เซ มัฮ โซม อื ละ ซ ปุน อื เรยีง
แด่น แตะ� มัฮ โตว โซม อื ปอ ญุ่ยจ ซัก รกั ครวก แตะ�
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18 ปุย ดัฮ เกละ โฮ� ซ ดอฮ ปลอง รฮอง ปละ เญือะ ฆาื
อ�ื ดัฮ เกือฮ ติ แตะ เชยีน เตะ เชยีน ชวง โฮ� ซ ลเลอึม
โรฮ เญือะ ฆาื อ�ื

19 กัน เลียง ปุย ปุ แตะ มัฮ ป ไมจ ยุฮ รพาวม ปุย� ไปล
อะงุน มัฮ ป มวน ยุฮ รพาวม ปุย� โอเอฮี โม เซ ปังเมอ มัฮ
ตื ป จัมเปน โอยจ มาื�

20 ปุ ซะ กซัต ยุฮ เปอะ� ปัง มัฮ เมาะ ซะ เปอะ โตะ รพาวม
แตะ ญุ่ก� ปุ โรฮ ซะ โม ป กอย เยอ� ปัง มัฮ เญือม อาวต
เปอะ โตะ ฮอง แตะ ญุ่ก� ดัฮ เปอะ ซะ โฮ โซวต ปลาว ไซม
ลปุง เปอะ� ไม่ ซ รโฮงะ อื ป อฮั เปอะ เซ ละ อ�ื

11
กัน ยุฮ ปุย ไมจ พันญา

1 ไมจ เปอะ ดุฮ ตึน แตะ ละ ซ กาไค เปอะ นึง ฮอยจ ตัง
ปะเทต� ฟวยจ เซ กัง เคะ เอ ไก ติ ซเงะ ซ โฮลฮ เปอะ กัมไฮ
อ�ื 2 โอเอฮี ป โฮลฮ ป ปุน เปอะ ไมจ เปอะ รฆุ ละ ปุย โฮวน
ปุย� นึง โอ เปอะ ยุง เญือม ซ ไลจ ซ โลง แตะ นึง ปลัฮเตะ
เฮ�ี

3 โคะ ดัฮ ลเลอึม ลัก่ ออฮ� ตึน ซ ลอต เอนิ อาวต ลัก่
เตฮ� เญือม เอจี นาวก ชุต รวู นึง รอาวม ตึน ซ ลอต เอนิ
แปน เฮละ� 4 ดัฮ ปุย มอง แนฮ แก ฮอยจ เฮละ ฮอยจ กาื
โฮ� ตึน โอ ซ โฮลฮ ซมา ไม่ โอ อื ซ โฮลฮ มัก โฮลฮ เปฮ โอ
เอฮี ติ ชวง�

5 ไก โตว ป ยุง คระ โฮว กาื เยอ� ไก โตว ป ยุง ตอก มัฮ
ตอก แปน เนะซองั ปุย นึง โตะ เวยีก มะ อ�ื ตอก โรฮ เซ ไก
โตว โรฮ ป ยุง กัน ยุฮ พะจาว เยอ� พะจาว เซ มัฮ ป ยุฮ โอ
เอฮี โครยญ เจือ�
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6 ไมจ เปอะ ลอง แลน ซมา โอเอฮี เวลา เมือ กซะ อ�ื เวลา
เมือ กปู อื ไมจ โรฮ เปอะ ลอง แลน ซมา โรฮ� นึง โอ เปอะ
ยุง ซ บรญิ ไมจ อื ไม่ โอ อื บรญิ�

7 กัน โฮลฮ ปุย ยุ ซเปีย มัฮ ป ไมจ ยุฮ รพาวม ปุย� กัน
โฮลฮ ปุย ยุ ซเงะ มัฮ โรฮ ป มวน ยุฮ รพาวม ปุย� 8 ดัฮ ไก ป
ลัง่ ไอม เมอ� ไมจ อื ยุง ญันด่ี ไม่ โฮลฮ แตะ จีวติ ลัง่ เล่ีญ
แตะ เซ� ปังเมอ ไมจ อื เกือฮ ติ แตะ ยุง ไล เฮ�ี เวลา เญื
อม เอจี ฟวยจ ยุม อ�ื ซ เล่ีญ ลัมเลือ ฮา เวลา เญือม ไอม
ลัง่ อ�ื โอเอฮี เมาะ ป ซ เกิต ลัก่กา ปุย เยอ มัฮ ตื ป โอ ไก
ป มัฮ�

ลปุง ซตอก ละ โม ป นมุ ลัง่
9 โม เปะ โม ป นมุ ลัง่ เงอ� เกือฮ ติ เปอะ ญันด่ี ไม่ มัฮ

แตะ ป บุฮ โกะ งอ่น บุย� เกือฮ ติ เปอะ มวน รพาวม ไม่
เมิฮ� ยุฮ แนฮ โอเอฮี ตัม รพาวม ฆวต ยุฮ เปอะ เมิฮ ไม่
ตัม ป ไมจ ละ ไง่ เปอะ โรฮ� ปังเมอ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
โตก ละ มัฮ พะจาว ป ซ รเตีฮ กัน ยุฮ เปอะ เซ โครยญ เจือ�
10 ไมจ เปอะ ละ โปวฮ ควน ตุก เปละ นัม พาวม แตะ� ปุ ยุฮ
โอเอฮี ตอก ซ เกือฮ เปอะ แปน ป โซะ ละ เนะซองั เปอะ�
กัน มัฮ เปอะ ปุย บุฮ โกะ งอ่น บุย เซ มัฮ ป ไก จุบัน่ โน่ง�

12
1 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� เญอืม นมุ ลัง่ เปอะ ไมจ เปอะ โตก

ละ พะจาว ป ซัง เปอะ เกิต ไก เซ� ไน ติ เจน กา เฆียง ฮอยจ
เม่ะมัก่ รพาวม ตุก ละ เปอะ� ไน ติ เจน กา เฆียง โฮลฮ เปอะ
อฮั ตอก เฮ�ี �อาึ เญาะ ไก โตว ป ไมจ ป มวน เนิ เญีย่ะ เนอึ
ม�� กา เฆียง โฮลฮ เปอะ อฮั เซ� 2 เญือม เซ เคิ ไม่ ซเงะ
ไม่ ซโมยญ เญาะ รงั โตว ละ เปอะ เฟือฮ� ชุต รวู ซ ไก ลอป
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ละ เปอะ นึง มะลอง เตือง โอ อื มัฮ เมือ เฮละ� 3 เญือม เซ
เตะ เปอะ ป มัฮ ควน ปองกัน เปอะ ติ แตะ นึง เซ ซ รกุฮ ร
เตียง ตื� ชวง เปอะ ป ระ เรยีง ปเล่ีย เฮี ซ ชุม โรฮ เรยีง ไม่
เยอื โซะไมญ อ�ื เบียง เปอะ ซ โอฮ ปอ เอนิ โอ เปอะ เญาะ
ซ เกียฮ เก ยุฮ โฆยญ แตะ โอเอฮี� ไง่ เปอะ ซ เปือ โรฮ ปอ
โอ เปอะ เญาะ ซ เกียฮ ยุ ที โอเอฮี� 4 ฮยวก เปอะ ซ ฮลาึต
ปอ โอ เปอะ เญาะ เกียฮ ฮมอง จุเจะ ปุย นึง ตะโบรก� ปัง
มัฮ เซียง โม ปุย แปง ไม่ เซียง โด่นตรี ซเปี เอนิ โอ เปอะ
เญาะ ฮมอง โรฮ� ปัง มัฮ ตอก เซ เญอืม ฮมอง เปอะ เซียง
รกั ไซม ปอ เอนิ โปวะ เปอะ ฆาื อ�ื 5 เญาะ ซ โรวต เปอะ
โตว ฮาวก นา ก ฮลาวง อื เฟือฮ� กัน โฮว กัน เอญี เปอะ ซ
แปน ป มักเริ ละ โกะ เปอะ ไอฮ� ไกญ เปอะ ซ ครา ปอ ปิญ
แตะ� ซ บัว่ เยอื เปอะ ปุ โฮว ติ แตะ� เญาะ ซ ไก โตว ป ร
ไม่จ เปอะ ติ เจือ เนอึม� ปุย เตือง โอยจ อื มัฮ ตื ป กัมลัง
ซ โฮว ฮอยจ นึง เญือะ อาวต ลอป แตะ� โม ป โฮว เยอืม
อื เซ กัมลัง ฮอยจ โรฮ นึง ตะ โบรก� 6 เญือม เซ โม่ะ มาื
ซ ดุต� ออม ไคร ซ ลเลอึม ปอ ม่ะ แตะ� โม่ะ นึง นัมโม่ ซ
ดุต โรฮ� ฮมวน รอาวม ซ ม่ะ ซ บลวย ตื โรฮ� 7 เญือม เซ
เนะซองั ปุย ซ แม แปน แม เตะ รกาื� ป มัฮ กาื ละ รพาวม
ปุย ป เกือฮ พะจาว ละ อื เซ ซ แม แม โรฮ ละ พะจาว ตอก
ไพรม แตะ�

8 คู ไมจ พันญา เซ อฮั เฮ�ี �ป โอ ไก ป มัฮ� ป โอ ไก ป
มัฮ� โอเอฮี โครยญ เจือ มัฮ เนอมึ ป โอ ไก ป มัฮ�� อฮั เซ�

ป ลัง ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ
9 ปุย ไมจ พันญา เซ มัฮ เนอึม ปุย อาวต ไม่ เฮยีง ยุง

แตะ� เอจี ปุน เพอกึ เนอึม ปุย โฮวน ปุย เกือฮ อื ไก ป ยุ
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ป ยุง� เอจี ซาวป โรฮ งอ่ต แลน ลปุง ซตอก รเงอ่มึ ปุย ปุ
แตะ� ลอง แลน เมาะ เนอมึ อื ไม่ โอ อื เนอมึ� 10 เอจี ซาวป
โรฮ งอ่ต แลน ป มัฮ ลปุง มวน ละ ฮยวก ปุย� ลปุง ป ไซฮ
อื อาึง เซ เอจี มัฮ ตื ลปุง เนอมึ�

11ลปุง รโฮงะ ปุย เฮยีง ยุง เงอ� มัฮ ตอก โคะ เบีจ ป โกว
โม ป เลียง แกะ ละ ซ โครฮ อื แกะ ยุฮ แตะ นึง� ลปุง ซตอก
รเงอ่มึ ป รโจะ อื อาึง เซ มัฮ ป ตอน ฮมัน ตอก เลกโกน ป
โจต ปุย โฮ� มัฮ พะจาว ติ โตน เซ ป เลียง ป แลน แก เอะ
เซ ป โพต ลปุง เซ ละ อ�ื 12 กวน รเมะ อาึ� มัฮ โอเอฮี เฮี
ป ไมจ แฮน เนอ� ไลลวง ป ไซฮ ปุย อาึง แปน นังซื เยอ ไก
โตว ลอยจ นึง� กัน เฮยีน ปุย โอเอฮี โฮวน เจือ มัฮ โรฮ ป
โซะไมญ ลอน ยุฮ ปุย�

13 ลัก่ ก ลอยจ ลปุง เงอะ ไก ลัง่ ติ เจือ ป ฆวต ซตอก ละ
เปอะ� มัฮ เฮ�ี ไมจ เปอะ นัปทื พะจาว ไม่ ฮลัต เปอะ นึง�
ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อื อาึง� เอจี มัฮ เซ กัน ลัง ยุฮ
ปุย ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื 14 พะจาว ซ รเตีฮ กัน ยุฮ ปุย
โครยญ เจือ� ปัง มัฮ กัน ไมจ� ปัง มัฮ กัน ฆอก� ปัง มัฮ ป
ยุฮ ปุย นา ก ไฆลป อื ญุ่ก� ซ รเตีฮ ตื อ�ื
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