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เอซเทอ
ไลลวง ป ไก นึง พะทัม เอซเทอ เฮี มัฮ ป เกิต นึง เวยีง

ซุซา ป มัฮ เมือง อาวต กซัต เปอเซีย� เจน เซ โม ยวิ อาวต
ฆรมึ อมันัต เมือง เปอเซีย� ไลลวง ป เกิต เจน เอซเทอ เฮี
มัฮ ป ไก รเคะ ด่านีเอน� ปุก เวลา กา เกิต พะเยซู เมาะ
ด่าว 460 เนอมึ� ไลลวง เอซเทอ มัฮ ไลลวง ปรโปวน ติ ปุย
ป เมีญ โม ยวิ มัฮ ปุย ระ ไล� ไลลวง รพาวม กา อื ไม่ ตอก
เนอมึ รพาวม อื ละ โม ยวิ เซ มัฮ ป เกือฮ โม ยวิ โปน ฮา ยุม
เตือง โอยจ อ�ื โม ป เกละยุ โม ยวิ เซ� ปัง ไก แพนกัน ตะ
เกือฮ โม ยวิ ชปิ ไฆร เตือง จัตเจือ อื โครยญ โฆะ อ�ื ปังเมอ
โอ แปน ป ฟวยจ นึง เรอมึ พะจาว อื เบือ เอซเทอ เซ�
พะทัม เอซเทอ เฮี ปัง โอ ไก มอยฮ พะจาว นึง อ�ื มัฮ ป

เกือฮ ปุย ยุง แจง แน มัฮ พะจาว ป เรอึม โม ยวิ� เอจี มัฮ
โรฮ พะทัม เฮี ป เกือฮ เอะ ยุง ตอก เกิต ซเงะ ชลอง โม ยวิ
โครยญ เนอมึ ป อฮั อื กัน ชลอง ปูรมิ ไม่ เซ�

วตัที เลฮ เตียง กซัต อาฮาซุเอรตั
1 ไพรม อื เจน แปน อาฮาซุเอรตั กซัต ระ นึง อ�ื อาฮาซุ

เอรตั เซ โฮลฮ ตัตเตียง ปุย เน่อมึ นึง เมือง อนิเดีย ฮอยจ
ละ เมือง เอทิโอเปีย� ไก ติ รอย ไม่ งา่ โรฮ อาแลฮ จังวตั ป
โฮลฮ อื ตัตเตียง เซ� 2 เญือม โฮลฮ อื ตัตเตียง ปุย เซ โกะ
อื อาวต นึง ซุซา ป มัฮ เมือง ลวง ยุฮ แตะ เซ� 3 เญอืม เอจี
มัฮ อื เนอมึ ลอวย นึง กัน แปน อื กซัต เซ� จัต กัน เลียง ละ
โม ลุกนอง แตะ� ไม่ โม คารตัชกัน� ไม่ โม ไน ตฮนั ยุฮ แตะ
ป มัฮ โม เปอเซีย ไม่ โม มีเด่ีย� ไม่ โม จาวไน� ไม่ โม พูวา
โครยญ จังวตั� เกือฮ อื ฮอยจ เคะ แตะ เตือง โอยจ อ�ื
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4 กซัต เซ เปลีฮ มัฮ แตะ ปุย ไก โญตซัก เบือ คาวคอง
โฮวน ยุฮ แตะ� ไม่ กัน คึนัก ยุฮ แตะ โครยญ เจือ� ไก เอนิ
แปน แลฮ เคิ อื เปลีฮ อื เกือฮ ปุย ยุ โอเอฮี ตอก เซ เยอ�
5 เญือม เอจี โปน เวลา เซ� กซัต เซ จัต แม กัน เลียง ละ
ปุย นึง เวยีง ซุซา ป มัฮ เมือง ลวง ยุฮ แตะ เซ� ปุย ฮอยจ
เคะ อื นา เซ เตือง ป ระ ป แตวะ� จัต กัน เลียง นึง รปึม คึ
ยุฮ แตะ นึง ควง เญือะ แตะ เซ อาแลฮ ซเงะ เอนิ� 6 กซัต
เซ เกือฮ ปุย แงฮ่ ฆัว นา ก จัต แตะ งนั เซ� เกือฮ ปุย กัง
พา แนน ไมจ นึง อ�ื ป มัฮ พา ปิญ ไม่ พา ปาื� โจก แม
อื นึง พา แนน ไมจ ป มัฮ พา ซี ซุวนั� ดุฮ โรฮ โวง มาื นึง
ด่อง ซโมะ ไมจ เกือฮ อื แปน ควน โจก ปุย พา เซ� รปึม
เซ ไก โรฮ เตียง ไคร เตียง มาื นึง� ตุม ซโมะ พรุยฮ ไมจ
ป ไก แปน แพน แตะ นึง อื ป มัฮ ซโมะ ซครกั� ซโมะ ตอม
ฮอย� ซโมะ ปาื� ไม่ ซโมะ ลอง ตอฮ� 7 เกือฮ ปุย ญุ รอาวม
อะงุน นึง จอก ไคร คึ ป ไก โฮวน แบ่ป โฮวน เจือ� ไก โตว
ป ตอก อื ปุ แตะ ติ เนอมึ� กซัต เซ เวอืฮ เนอมึ รพาวม ละ
ปุย� เกือฮ ปุย โฮลฮ ญุ รอาวม อะงุน ปอ ซัก แตะ� 8 กัน
ญุ ปุย รอาวม อะงุน เญือม เซ เตอมึ เอนิ เมาะ ฆวต ญุ ปุย
อ�ื กซัต เซ เอจี อฮั อื ละ กวนไจ แตะ� นึง ซ เกือฮ อื ปุย
ญุ ตัม รพาวม ฆวต ญุ แตะ ไอฮ โครยญ โฆะ อ�ื

9 เญือม เซ ปรโปวน เญือะ กซัต ป มัฮ วตัที เซ� จัต โรฮ
กัน เลียง ละ โม ปรโปวน นึง โตะ เญือะ กซัต อาฮาซุเอรตั
เซ โรฮ�

10 นึง กัน เลียง ไน ซเงะ อาแลฮ นึง อื เซ� กซัต เซ กัม
ลัง มวน โมฮ รโอฮ รออง นึง เอจี ซัก แตะ นึง ไปล อะงุน�
กซัต เซ อฮั อื ละ เมฮุมัน� บิซ่ทา� ฮาโบ่นา� บิก่ทา� อาบั่
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กทา� เซทา� ไม่ คาระคัต ป มัฮ กวนไจ ซดิ* ยุฮ แตะ เตือง
อาแลฮ ปุย อื เซ� 11 ดวน อื โฮว กอก วตัที ป มัฮ ปรโปวน
ระ เญือะ แตะ เซ� ดวน โรฮ ปรโปวน เญือะ แตะ เซ จาวป
ปุ โฮว วอม คึ แตะ� เกือฮ อื ฮอยจ อาวต โบ แตะ� มัฮ ยุฮ
อื ตอก เซ นึง ซ เกือฮ อื ปุย เตือง โอยจ อื โฮลฮ ยุ เมาะ ไมจ
ปรโปวน เญือะ แตะ� นึง มัฮ ปรโปวน เญือะ อื เซ ปุย ไมจ
ลัมเลือ เอนิ� 12 เญือม โฮว กอก โม กวนไจ กซัต อื ตอก
เซ� วตัที เซ ปังเมอ โอ ญอม ฮอยจ เคะ กซัต เซ� เญอืม เซ
กซัต เซ ฮาวก รพาวม เนอมึ ฮาวก รพาวม แนม ฆาื อ�ื

13กซัต เซ ไฮมญ อื ฆาื อื นึง โม ป ยุง ไลลวง โกตไม� เญื
อม ไก ป ญัก ละ อื กซัต เซ กอ ไฮมญ โม เซ นึง อื ตอก เซ�
14 ป กอ กอก กซัต เซ ละ ซ ปึกซา แตะ โอเอฮี ไม่ อื มัฮ คา
เชนา� เชทา� อตัมาทา� ทาระชติ� เมเรต� มันเซนา� ไม่
เมมูคัน� ปุย อาแลฮ เซ มัฮ โม เปอเซีย ไม่ โม มีเด่ีย� มัฮ
โม จาวไน ระ ป ไก อมันัต นึง เมือง เซ�

15 กซัต เซ อฮั อื ละ ปุย โม เซ ตอก เฮ�ี �อาึ ป มัฮ กซัต
อาฮาซุเอรตั เตอ� อาึ ดวน โม กวนไจ แตะ โฮว กอก วตัที
ปรโปวน ระ เญือะ แตะ เซ ฮอยจ เคะ อาึ� ปรโปวน เซ ปัง
เมอ โอ ญอม ฮอยจ เคะ อาึ� ตัม โกตไม ยุฮ ฮู� ปุย เซ คาว
ละ ยุฮ ละ อื ตอก เมอ แล�� อฮั เซ�

16 เมมูคัน โลยฮ อื ละ กซัต ไม่ โม ลุกนอง อื เซ ตอก เฮ�ี
�วตัที เซ เญาะ มัฮ โตว พลิฮ บึน อื กซัต โน่ง� เอจี มัฮ เอนิ
พลิฮ บึน อื โม ลุกนอง อื ไม่ ปุย อาวต นึง บัน่เมือง ยุฮ อื เตื
อง โอยจ อื โรฮ� 17 โม ปรโปวน ป อาวต นึง บัน่เมือง เฮ�ี
ดัฮ เอจี ฮมอง ป ยุฮ วตัที เซ� ซ พลิฮ บึน โรฮ ปรเมะ เญือะ
แตะ ฆาื อื โครยญ โฆะ แตะ� ไม่ ซ อฮั อื เฮ�ี �กซัต อาฮา
* 1:10 1:10 ลปุง ไท อฮั คันที ไม่ โม เซ� มัฮ อฮั อื ปุย เซฮ ปุย ไม่�
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ซุเอรตั ดวน ปุย โฮว กอก ปรโปวน ระ เญือะ แตะ ละ แตะ�
ปรโปวน เญือะ อื เซ ปังเมอ โอ ญอม ฮอยจ เคะ อ�ื� ตึน ซ
อฮั เซ� 18ซเงะ เนาะ เฮี โม ปรโปวน เญือะ จาวไน นึง เมือง
เปอเซีย ไม่ เมือง มีเด่ีย เตือง โอยจ อ�ื เญือม ฮมอง อื ไล
ยุฮ วตัที เซ� ซ แปน ป กอก อื รโฮงะ ละ ปรเมะ เญือะ แตะ
ฆาื อ�ื เญอืม เซ กัน พลิฮ ปุย ปุ แตะ ไม่ กัน รอก พาวม ปุย
นึง ปุ แตะ ซ พรุฮ ฆาื อื โฮวน ปุๆ�

19 �ปะ ป มัฮ กซัต เตอ� ดัฮ ปุก รพาวม เปอะ โฮ� ปัว
เปอะ โอก รซอม แตะ ละ ปุย ตอก เฮ�ี วตัที เซ เญาะ ซ
โฮลฮ โตว เลียก เคะ ปะ ป มัฮ กซัต เซ เฟือฮ เอนิ� ปัว
เปอะ ไซฮ เอนิ อาึง นึง โกตไม ยุฮ โม เปอเซีย ไม่ โม มีเด่ีย
เซ โรฮ� ละ ซ แปน อื ป โอ ปุย เญาะ เกียฮ เปียน เฟือฮ
เอนิ� ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ไฮญ ป ไมจ ฮา ปุย เซ
แปน ปรโปวน ระ เญือะ แตะ รโตง วตัที เซ� 20 เญือม เอจี
โอก เปอะ รซอม แตะ ละ ปุย เล่ีป บัน่เมือง เวอืฮ ป โฮลฮ
เปอะ ตัตเตียง เฮ�ี โม ปรโปวน เตือง โอยจ อื ปัง มัฮ ป ตุก
ป กอย ซ นัปทื เนอึม โรฮ ปรเมะ เญือะ แตะ เบือ อ�ื� อฮั
เซ�

21 ไลลวง เซ ปุก รพาวม กซัต ไม่ โม ลุกนอง อ�ื กซัต เซ
ยุฮ เนอึม อื ตัม ป ซเนอ เมมูคัน อื เซ ละ แตะ� 22 กซัต เซ
เกือฮ เนอึม รซอม แตะ เซ ฮอยจ ละ ปุย เล่ีป เมือง เตียง
แตะ เซ โครยญ จังวตั� ไซฮ อื ละ อื นึง ตัว นังซื ป โกว ปุย
โครยญ จังวตั� ไม่ โครยญ เจือ ลปุง ปุย นึง อื ตอก เฮ�ี
�เกือฮ โม ปรเมะ โครยญ โฆะ ปุย แปน ฮวันา ละ เญือะ โกะ
แตะ ไอฮ� ไม่ ไก อมันัต อื นึง เญือะ แตะ เซ�� อฮั เซ�
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2
เอซเทอ โฮลฮ แปน ปรโปวน ระ เญือะ กซัต

1 กัง เคะ เอ� เญือม เอจี ไฮ รอก พาวม อ�ื กซัต อาฮาซุ
เอรตั เซ โตก ละ ป ยุฮ วตัที เซ ละ แตะ� โตก โรฮ ละ โกตไม
ป ตัง โคระ แตะ นึง ไลลวง วตัที เซ� 2 โม ลุกนอง ซดิ อื เซ
อฮั อื ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ เกือฮ ปุย โฮว ซาวป
โม ปเครฮี ม่อง ไม่ ไมจ นา ซา ฮกั แตะ� ละ ซ แปน อื ปร
โปวน ระ เญือะ เปอะ� 3 ปัว โรฮ เปอะ ดุฮ อาึง โม กวนไจ
เปอะ เล่ีป เมือง เตียง เปอะ เฮี โครยญ จังวตั� ละ ซ เกือฮ
เปอะ โฮว ซาวป โม ปเครฮี ม่อง ป ไมจ นา ซา ฮกั อ�ื เกือฮ
ฮอยจ รโจะ นึง ควง อาวต โม ปรโปวน นึง เญือะ เปอะ นึง
ซุซา ป มัฮ เมือง ลวง ยุฮ เปอะ เซ� เกือฮ เฮไก ป มัฮ กวนไจ
ซดิ ยุฮ เปอะ ป แลน แก โม ปรโปวน เญือะ เปอะ เซ� แลน
แก ปรโปวน โม เซ� ไม่ เกือฮ โรฮ เปอะ ลออยฮ นัม แปง ละ
ซ แปน ควน แงฮ่ อื ติ แตะ นึง� 4ฟวยจ เซ ปรโปวน ป ปุก
รพาวม เปอะ นึง อื เซ เกือฮ แปน ปรโปวน ระ เญือะ เปอะ
รโตง วตัที เซ�� อฮั เซ� ไลลวง เซ ปุก รพาวม กซัต เซ�
ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ ฆาื อ�ื

5 นึง เมือง ซุซา ไก โม ยวิ นึง ติ ปุย มอยฮ อื มัฮ มอเด่
ไค� มัฮ กวน ยาอ�ี มัฮ เจอ เบ่นยามิน� มัฮ จัตเจือ คิต ไม่
ชิเมอ�ี 6 ไพรม อื เญือม เลียก ซะ เต เนบู่คัตเนซา ป มัฮ
กซัต เมือง บ่าบี่โลน เวยีง เยรูซาเลม โฮ� โฮมวต โรวก เย
โฮยาคิน กซัต เมือง ยูด่า เกือฮ แปน ครา แตะ ไม่ ปุย ไฮญ
โฮวน ปุย� โฮมวต โรฮ โรวก มอเด่ไค เซ เกือฮ แปน ครา
แตะ โรฮ� 7 มอเด่ไค เซ ตุย เลียง เอซเทอ ป มัฮ กวน รโป
วน แอน ระ แตะ นึง โอ อื เญาะ ไก มะเปือะ� มอยฮ เอซเทอ
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เซ นึง ลปุง ฮบีรู เยอ มัฮ ฮาด่าซา� ปรโปวน เซ มัฮ ปุย ไมจ
นา ซา ฮกั� ชอม ฮุนฮงั ไม่ อ�ื เญือม เอจี ยุม มะเปือะ อ�ื
มอเด่ไค เซ ตุย เลียง อื เกือฮ อื แปน ตอก กวน โกะ แตะ�

8 เญือม เอจี ฮอยจ รซอม ดวน กซัต เซ ปุย โฮว ซาวป
เกือฮ โม ปเครฮี ฮอยจ รโจะ นึง เมือง ซุซา เซ� เอซเทอ เซ
โฮลฮ โรฮ โฮว อาวต นึง เญือะ กซัต� ปุย เกือฮ เฮไก แปน
ป แลน แก อ�ื นึง มัฮ อื ป มอง แลน แก โม ป อาวต นึง
ควง ปรโปวน นึง เญือะ กซัต เซ� 9 เฮไก เซ ปุก เอซเทอ เซ
รพาวม อ�ื ซไจ เอนิ ซาวป ตุย ลออยฮ นัม แปง ควน แงฮ่
อื ติ แตะ เซ ละ อ�ื เกือฮ โรฮ ป โซม ญึมๆ ละ อ�ื เกือฮ โรฮ
อื โฮลฮ อาวต นา ก ตึก นึง ไมจ มวน แตะ ฮา ปุย ไฮญ นึง
ควง อาวต โม ปรโปวน เซ� เกือฮ โรฮ โม กวนไจ รโปวน อา
แลฮ ปุย ป เอจี เลือก ปุย เน่อมึ เญือะ กซัต เซ แปน ป รซอฮ
ละ อ�ื

10 มอเด่ไค เซ ดวน เอซเทอ เซ เม่าะ ไลลวง มัฮ แตะ โม
ยวิ เซ ฮา ปุย ไฮญ� เอซเทอ เซ เม่าะ เนอมึ อ�ื 11มอเด่ไค
เซ โฮว ไร นึง ลัก่กา ควง อาวต โม ปรโปวน เซ โครยญ ซเงะ่
ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ ยุง ตอก มัฮ ตอก มอยฮ เอซเทอ เซ�

12 กัน แงฮ่ ฆัว ปเครฮี โม เซ ติ แตะ ไก กัมโนต เวลา ติ
เนอึม� โม เซ ซ แม่น ติ แตะ ไม่ โมตญอป แลฮ เคิ� ตา
แลฮ เคิ อื เซ ซ แม่น ติ แตะ ไม่ ลออยฮ ซออย ฮงาื� ฟวยจ
เซ ปเครฮี โม เซ ปุย ซ ตาว อื โฮว เลียก เคะ กซัต อาฮาซุ
เอรตั เซ ติ โฮน ติ ปุย� 13 เญือม ซ เลียก อื เคะ กซัต นึง
เญือะ อื ตอก เซ� ปรโปวน โม เซ เตอมึ เครองึ ฆวต จาวป
อ�ื โฮลฮ ตุย โรวก อื เน่อมึ นึง ควง โม ปรโปวน เซ� 14 โม
เซ ซ เลียก เคะ กซัต เซ เมือ กปู อ�ื เญือม เอจี ปวยฮ พริ
เมือ กซะ อื โฮลฮ แม โอก เอญี ฮอยจ นึง ควง โม ปรโปวน
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ติ โดฮ แม� ป แลน แก อื มัฮ ชาอตักัต� มัฮ ป แลน แก
ปรโปวน แตวะ เญือะ กซัต เซ� ปรโปวน โม เซ เญาะ โฮลฮ
โตว เลียก เคะ กซัต เซ� โนก ฮา ซ กอก กซัต มอยฮ อื นึง
ปุก อื รพาวม กซัต เซ�

15 เอซเทอ เซ มัฮ กวน รโปวน อาบี่ฮาอนิ ป มัฮ แอน ระ
มอเด่ไค� มอเด่ไค เซ มัฮ ป ตุย เลียง เอซเทอ เซ แปน ตอก
กวน โกะ แตะ� เญือม เอจี เติง เวน โฮลฮ เอซเทอ เซ เลีย
ก เคะ กซัต เซ� เอซเทอ เซ ซ จาวป โตว เครองึ ไฮญ โนก
ฮา เครองึ ป ดวน เฮไก ป มัฮ ป แลน แก แตะ เซ จาวป อ�ื
เมาะ ป ยุ เอซเทอ เซ ไมจ ตื เอซเทอ เซ ละ โครยญ โฆะ อ�ื
16 เญือม ตาว ปุย เอซเทอ เซ เกือฮ เลียก เคะ กซัต อาฮาซุ
เอรตั เซ� ปุก เคิ กาว ป มัฮ เคิ เทเบ่ต� ปุก เนอึม อาแลฮ
นึง กัน แปน อาฮาซุเอรตั เซ กซัต�

17 กซัต เซ ฮรกั เอซเทอ เซ ฮา ปรโปวน ไฮญ นึง อ�ื เอซ
เทอ เซ ไมจ เนอมึ ละ กซัต เซ ฮา โม ปเครฮี ม่อง ไฮญ นึง อื
เซ เตือง โอยจ อ�ื เญอืม เซ กซัต เซ จาวป วอม คึ นึง ไกญ
เอซเทอ เซ� ลอต เกือฮ อื แปนปรโปวน ระ เญือะ แตะ รโตง
วตัที เซ� 18ฟวยจ เซ กซัต เซ จัต กัน เลียง ระ ละ ซ แปน
อื โญตซัก ละ เอซเทอ เซ� กอก โม ลุกนอง แตะ ไม่ โม คา
รตัชกัน ยุฮ แตะ ฮอยจ นึง กัน เลียง เซ เตือง โอยจ อ�ื ไน
ซเงะ เซ เกือฮ ปุย ลโล่ะ กัน ยุฮ แตะ เล่ีป เมือง เตียง แตะ
เซ� เกือฮ โรฮ คองควน ละ ปุย ไม่ รพาวม ซเปือฮ แตะ ไม่
อ�ื

มอเด่ไค เรอมึ กซัต
19 เญือม เกือฮ ปุย โม ปเครฮี ม่อง เซ รโจะ ไม่ ปุ แตะ

โฮน ลอา นึง อ�ื มอเด่ไค เซ เอจี โฮลฮ แปน ป รซอฮ ละ
กซัต นึง โตะ รเวอืะ ฆรุง เญือะ กซัต เซ� 20 เอซเทอ เซ ดิ
เกือฮ โตว ลัง่ ปุย ยุง มัฮ แตะ โม ยวิ� นึง คัต มอเด่ไค แตะ
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เซ โอ รโฮงะ อ�ื เอซเทอ เซ เนอึง ป อฮั มอเด่ไค เซ� ตอก
โรฮ เนองึ อื ป อฮั อื เญอืม แลน แก มอเด่ไค อื เน่อมึ เญอืม
กวนดุ อื เซ ลัง่�

21 ลไล รซอฮ มอเด่ไค เซ ละ กซัต นึง โตะ รเวอืะ ฆรุง
เญือะ อื เซ� บิก่ทัน ไม่ เทเรต ป มัฮ กวนไจ ซดิ ยุฮ กซัต เซ
เตือง ลอา อ�ื มัฮ ป มอง ญัม นึง เญือะ กซัต เซ� ปุย ลอา
เซ ไก รพาวม เกละยุ กซัต อาฮาซุเอรตั เซ� งอ่ต ตอก ซ
โฮลฮ แตะ ยุฮ ยุม ไม่ กซัต เซ� 22 มอเด่ไค ฮมอง ไลลวง
เซ� โฮว รโฮงะ อื ละ เอซเทอ เซ ฆาื อ�ื เอซเทอ เซ รโฮงะ
โรฮ อื ละ กซัต ตัม ป อฮั มอเด่ไค เซ ละ แตะ� 23 เญอืม เอจี
ซาวป อื ไฮมญ ฮมอง� ไม่ เอจี ยุง อื มัฮ อื ป เนอึม� กซัต
เซ เกือฮ เอนิ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ลอา เซ� ฟวยจ เซ เคิง แม
อื นึง โคะ� ลอต เอนิ เกือฮ ปุย ไซฮ อาึง ไลลวง เซ นึง นังซื
ยุฮ กซัต เซ�

3
ฮามัน งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ โม ยวิ

1 กัง เคะ เอ� กซัต อาฮาซุเอรตั ดุฮ ตัมแนง ฮามัน กวน
ฮมัเมด่าทา ฮลาวง ฮา โม จาวไน ไฮญ ยุฮ แตะ เตือง โอยจ
อ�ื ฮามัน เซ มัฮ จัตเจือ โม อากัก� 2 โม จาวไน ป ยุฮ กัน
นึง เญือะ กซัต เซ จัมเปน นุ่ม ไว ฮามัน เซ ฆาื อื นึง มัฮ อื ป
อฮั กซัต เซ ละ อ�ื มอเด่ไค เซ ปังเมอ โอ ญอม นุ่ม ไว อ�ื
3 โม จาวไน ป อาวต นึง เญือะ กซัต เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี
�ปะ เมอยุ โอ เปอะ ยุฮ ตัม ป ซตอก กซัต ปุย ยุฮ ฮู�� อฮั
เซ� 4 ปุย โม เซ ดวน แนฮ อื ยุฮ อื ตัม ลปุง ซตอก กซัต เซ
โครยญ ซเงะ่� มอเด่ไค เซ ปังเมอ โอ แนฮญอม ยุฮ อ�ื มอ
เด่ไค เซ อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ โม ยวิ� อาึ เกียฮ ไว โตว ฮามัน��
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อฮั เซ� ปุย โม เซ โฮว รโฮงะ อื ละ ฮามัน� ละ ซ แลน อื
เมาะ ซ ปุน โอต อื ป ยุฮ มอเด่ไค เซ ไม่ โอ อื ปุน�

5 เญือม ยุ อื โอ มอเด่ไค เซ ญอม นุ่ม ไว แตะ ตอก เซ�
ฮามัน รอก ลัมเลือ พาวม ฆาื อ�ื 6 เญือม เอจี ฮมอง อื มัฮ
มอเด่ไค เซ โม ยวิ เยอ� เมือต ซ ยุฮ ไลจ ไม่ มอเด่ไค เซ โน่ง
ดิ ปอ โตว นึง พาวม อ�ื ฮามัน เซ ซาวป งอ่ต ตอก ซ ยุฮ
แตะ ไลจ ไม่ โม ยวิ ฆาื อื เตือง โอยจ อ�ื ตะ ยุฮ ไม่ อื เล่ีป
เมือง ตัตเตียง กซัต อาฮาซุเอรตั เซ� 7 เญอืม เอจี แปน อา
ฮาซุเอรตั กซัต เนอึม กาว ลอา นึง อ�ื ปุก เคิ เมือ โรง นึง
อื ป อฮั ปุย เคิ นิซัน ไม่� ฮามัน เซ เกือฮ ปุย โจก เบ่อ นึง
ไลลวง ซเงะ เคิ� ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ ยุง ซเงะ เคิ ป ปุก ละ
กัน ซ ยุฮ แตะ เซ� กัน โจก เบ่อ เซ ปุย อฮั น่าึก ปูรมิ ไม่
อ�ื เญอืม เซ เบ่อ ยุฮ อื เซ ปุก วนัที กาว โรฮ ลอวย เคิ กาว
ลอา� ป มัฮ เคิ อาด่า เซ�

8ฮามัน เซ อฮั อื ละ กซัต อาฮาซุเอรตั เซ ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย
เฮี ไก ปุย ติ มู ป อาวต ลลาึง ปุย นึง บัน่เมือง ยุฮ เปอะ�
อาวต เอนิ เล่ีป เมือง ยุฮ เปอะ เฮี โครยญ จังวตั� ปซี ปซา
ยุฮ อื ปุก โตว ปุ แตะ ไม่ ปซี ปซา ยุฮ ปุย ไฮญ นึง อื ติ เนอึ
ม� ปุย โม เซ ยุฮ โตว อื ตัม โกตไม ยุฮ ปะ� ดัฮ ปะ ซ ละ
แนฮ ปุย โม เซ เกือฮ ไอม โฮ� ตึน โอ ซ ไก ป มัฮ ละ เปอะ�
9 ดัฮ ปุก รพาวม เปอะ โฮ� ปัว ปะ ตัง โกตไม ละ ปุย เกือฮ
มัฮ รซอม ปะ� เกือฮ ปุย ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โม เซ เตือง
โอยจ อ�ื อาึ ซ เกือฮ เอนิ มาื ละ โม ป ไปญ มาื ยุฮ เปอะ ติ
ฮมาึน ตะลัน� เกือฮ แฮรน อื นึง คลัง ยุฮ เปอะ ละ ซ โกว อื
นึง กัน ลวง�� อฮั เซ ละ อ�ื

10 เญือม เซ กซัต เซ ปอยจ เอนิ ไฌม ป ไก ทา ยุฮ แตะ
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เซ� เกือฮ อื ละ ฮามัน กวน ฮมัเมด่าทา จัตเจือ โม อากัก�
ป มัฮ ป เกละยุ โม ยวิ เซ� 11 กซัต เซ อฮั อื ละ ฮามัน เซ
ตอก เฮ�ี �ปุย โม เซ ไม่ คาวคอง เละ มาื ยุฮ อื อาึ มอป ละ
ปะ� ละ ซ เกือฮ ปะ ยุฮ ละ อื ตัม ตอก แกต เปอะ โซมกวน
ยุฮ�� อฮั เซ�

12ฟวยจ เซ ฮามัน กอก โม เลคา ยุฮ กซัต เซ ฮอยจ เคะ
แตะ� เญือม เซ ปุก วนัที กาว ลอวย เคิ เมือ โรง นึง อ�ื
เกือฮ อื ไซฮ รซอม โกตไม เซ ตัม ป อฮั ฮามัน เซ โครยญ
เจือ� ไซฮ เนอึม อื ตัม นังซื โกว ปุย โครยญ จังวตั� ไม่ โค
รยญ เจือ ลปุง ปุย นึง อ�ื ตาว อื ละ โม จาวไน ไม่ โม คา
รตัชกัน ไม่ โม จาวเมือง โครยญ โฆะ อ�ื ไซฮ อื เกือฮ แปน
รซอม กซัต อาฮาซุเอรตั เซ� ไม่ ดุฮ อื ทา ป ไก นึง ไฌม
กซัต เซ นึง อ�ื 13 นังซื รซอม โกตไม เซ เกือฮ ปุย ตาว อื
ละ ปุย โครยญ จังวตั ไน เมือง เตียง กซัต เซ� ดวน ปุย ยุฮ
ยุม ไม่ โม ยวิ เซ� เตือง ป ระ ป แตวะ ปรเมะ ปรโปวน เตือง
โอยจ อ�ื พัต อาึง ซเงะ ละ อ�ื ซเงะ เซ ปุก วนัที กาว โรฮ
ลอวย เคิ กาว ลอา� ป มัฮ เคิ อาด่า เซ� ดัฮ เอจี ฟวยจ ยุฮ
ไลจ ไม่ อื โฮ� ดวน แม อื ตุย คาวคอง อื เตือง โอยจ อื โรฮ�
14 รซอม ป ไซฮ ปุย เซ เกือฮ ปุย ครอฮ อื ละ ปุ แตะ โครยญ
จังวตั เกือฮ ปุย ฮมอง โอยจ อ�ื ละ ซ เกือฮ อื ปุย ยุง เพรยีง
อาึง ติ แตะ ละ ซเงะ เซ�

15 โม ป โฮว ซาวป ตาว รซอม เซ� ซไจ แนฮ ตาว อื ตัม
ดวน กซัต แตะ เซ� รซอม เซ ปุย ตาว อื โครยญ จังวตั�
ครอฮ โรฮ อื นึง เมือง ซุซา ป มัฮ เมือง ลวง เซ� กซัต เซ
งาวม ญุ ซไบ่ ไปล ไม่ ฮามัน เซ� โม ป อาวต นึง เมือง ซุซา
เซ เตือง โอยจ อื ปังเมอ เงอตึ ไม่ โตวฮ ฆราึง แตะ ฆาื อ�ื
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4
มอเด่ไค ปัว เอซเทอ เรอมึ โม ยวิ

1 เญอืม เอจี ฮมอง อื ไลลวง เซ โครยญ เจือ� มอเด่ไค เซ
แจฮ โปวฮ เครองึ เซอกึ แตะ ฆาื ตุก รพาวม แตะ� จาวป เค
รองึ ฮาื ฆัน ไม่ กาวป อื อาึง จะ นึง ไกญ แตะ� โฮว ไร โตะ
เวยีง เซ� ครวก ไม่ อื เรยีง ฆาื โซะ รพาวม แตะ� 2 ฮอยจ
นึง โตะ รเวอืะ คระ เลียก ปุย ฮอยจ นึง เญือะ กซัต� มอเด่
ไค ปังเมอ โอ โฮลฮ เลียก� มัฮ ฆาื โอ ปุย เกือฮ โม ป จาวป
เครองึ ฮาื ฆัน เซ เลียก ฮอยจ นึง เญือะ กซัต เซ�

3 เมาะ ป มัฮ โม ยวิ เซ โครยญ จังวตั เญือม ฮมอง อื
ครอฮ ปุย รซอม โกตไม ยุฮ กซัต เซ� ตัง โคน ตัง อาวต ฆาื
อื ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม แตะ โครยญ โฆะ แตะ� เออปึ ป
โซม ป ปอน แตะ� เยอืม โฆว ไม่ อื นึง โซะ รพาวม แตะ�
จาวป เครองึ ฮาื ฆัน ไม่ ไอจ คุกคัก อื นึง จะ� 4 เญือม เอจี
รโฮงะ โม กวนไจ รเมะ กวนไจ รโปวน อื ไลลวง มอเด่ไค เซ
ละ อ�ื เอซเทอ เซ ตุก ลัมเลือ เอนิ รพาวม ฆาื อ�ื รโปะ เค
รองึ เซอกึ ฆาื อื ละ มอเด่ไค เซ� ละ ซ เกือฮ อื จาวป อื ตัง
เครองึ ฮาื ฆัน เซ� มอเด่ไค เซ ปังเมอ โอ ญอม รปั อ�ื

5 ฟวยจ เซ เอซเทอ เซ กอก กวนไจ ซดิ* แตะ ติ ปุย� ป
มอยฮ ฮาทัก� เอจี มัฮ กวนไจ ป เลือก กซัต ละ ซ รซอฮ อื
ละ เอซเทอ เซ� ดวน อื โฮว ไฮมญ มอเด่ไค เซ เกว ไม่ ไล
ลวง ป ยุฮ อื เซ� มัฮ ฆาื เมอ ป ยุฮ อื โอเอฮี ตอก เซ ฆาื อ�ื
ฆวต ยุง ควน ฆาื อ�ื 6 ฮาทัก เซ โอก โฮว เคะ มอเด่ไค เซ
นึง ตะ โบรก กไน เวยีง เซ� ปุก ลวง ลัก่กา โตะ รเวอืะ เญือะ
กซัต เซ�
* 4:5 4:5 กวนไจ ซดิ เซ ปุย อฮั คันที ไม่ อ�ื มัฮ อฮั อื ปุย เซฮ ปุย ไม่� เตือง
นา เฮี ไม่ ก ไฮญ นึง พะทัม เอซเทอ�
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7 มอเด่ไค เซ รโฮงะ ไลลวง ป เกิต ละ แตะ เซ ละ อื โค
รยญ เจือ� ไม่ รโฮงะ อื เมาะ ไก มาื ตะ ฮามัน เกือฮ ละ แปน
อื มาื ลวง เซ นึง ซ เกือฮ อื ปุย ยุฮ ยุม ไม่ โม ยวิ เซ� 8 มอ
เด่ไค เซ เกือฮ โรฮ นังซื ป มัฮ รซอม โกตไม ยุฮ กซัต ป โอก
เน่อมึ นึง เวยีง ซุซา เซ ละ ฮาทัก� เอจี มัฮ รซอม ดวน อื ปุย
ยุฮ ยุม ไม่ โม ยวิ เซ� เกือฮ ฮาทัก เซ โรวก อื ละ เอซเทอ ไม่
เกือฮ อื อาทิไบ่ ไลลวง ป ซ เกิต ละ โม ยวิ เซ ละ อ�ื เกือฮ
อื ดวน เอซเทอ เซ เลียก ปัว อื นึง กซัต เซ� ละ ซ เกือฮ อื
กซัต เซ เลียก พาวม นึง โม ยวิ ป มัฮ จัตเจือ เอซเทอ เซ�
9 ฮาทัก เซ เอญี รโฮงะ เนอมึ อื ละ เอซเทอ เซ ตัม ป อฮั มอ
เด่ไค เซ ละ แตะ�

10ฟวยจ เซ เอซเทอ เซ ดวน แม ฮาทัก เซ โฮว รโฮงะ อื
ละ มอเด่ไค เซ ตอก เฮ�ี 11 �อาึ ซ โฮลฮ เลียก ตอก เมอ
แล� เอจี ไก โกตไม ยุฮ กซัต ติ เจือ� ดัฮ ไก ปรเมะ ญุ่ก ปร
โปวน ญุ่ก ป เลียก เคะ กซัต นึง ฮอง คัก กไน เซ เตือง โอ
กซัต เซ กอก เกอ� ปุย เซ ซ ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม แตะ ฆาื
อ�ื ปุย เตือง โอยจ อื เน่อมึ นึง โม จาวไน ฮอยจ ละ โม ลัป
ซด่อน โครยญ จังวตั เอจี ยุง ตื อื โกตไม เซ� ไก โตว ป เกีย
ฮ เลียก เคะ กซัต เซ โนก ฮา ซ ซนาว กซัต เซ โคะ ฆิ ไคร
ซัมคัน ยุฮ แตะ ละ ซ เกือฮ อื ปุย เซ ไอม� โฮฮ ฮา เซ อาึ
เอจี ไก ติ เคิ โอ กซัต เญาะ กอก เกอะ เลียก เคะ แตะ�� อฮั
เซ�

12 ปุย โม เซ โฮว รโฮงะ ไลลวง ป อฮั เอซเทอ เซ ละ มอ
เด่ไค เซ� 13มอเด่ไค ดวน แม ปุย เซ เอญี รโฮงะ อื ละ เอซ
เทอ เซ ตอก เฮ�ี �ดัฮ โม ยวิ ยุม เตือง โอยจ แตะ� ปุ แกต ติ
เปอะ ซ ไอม โน่ง เบือ อาวต เปอะ นึง เญือะ กซัต เซ� 14 ดัฮ
เปอะ อาวต โฆย แนฮ โฮ� โม ยวิ เซ ซ ไก ป ฮอยจ เรอึม
อื เน่อมึ ก ไฮญ เญอ� ปะ ไม่ ปุย ไน เญือะ เปอะ ปังเมอ ซ
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ไลจ โลม เปอะ� เมอ เตือง อื กัน โฮลฮ เปอะ แปน ปรโปวน
เญือะ กซัต เซ มัฮ โฮลฮ เปอะ แปน ละ ซ เรอมึ เปอะ ปุย เญื
อม เกิต ป ญัก ละ อื ตอก เฮี ยุง่�� อฮั เซ�

15ฟวยจ เซ เอซเทอ เซ ดวน แม ปุย เซ โฮว รโฮงะ อื ละ
มอเด่ไค เซ ตอก เฮ�ี 16�ไมจ เปอะ โฮว ซาวป อฮั ละ โม ยวิ
ป อาวต นึง เวยีง ซุซา เซ เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ รโจะ ติ โดฮ
ละ ซ เออปึ อื ป โซม แตะ� ไม่ ไววอน อื เพือ อาึ� ไน ลอวย
ซเงะ ลอวย ซาวม เมอ� ปุ เกือฮ โซม ไม่ โอ เปอะ เกือฮ ญุ
โอเอฮี ติ เจือ เนอึม� อาึ ไม่ โม กวนไจ รโปวน เนอะ ซ เอ
อปึ โรฮ ป โซม แตะ โรฮ� ฟวยจ เซ อาึ ซ เลียก เคะ กซัต
เซ� ปัง มัฮ ป พิต โกตไม ยุฮ อื ญุ่ก� ดัฮ อาึ ยุม ฆาื โฮ� อาึ
ญอม ยุม นึง�� อฮั เซ�

17 มอเด่ไค เซ โฮว ยุฮ เนอึม อื ตัม ป อฮั เอซเทอ เซ ละ
แตะ เซ โครยญ เจือ�

5
เอซเทอ ปัว กซัต ไม่ ฮามัน ฮอยจ นึง กัน เลียง ยุฮ แตะ

1 เญือม เอจี มัฮ อื ซเงะ ลอวย นึง กัน เออปึ อื ป โซม
แตะ เซ� เอซเทอ จาวป ลปิ คึ แตะ เลียก ชุง ไม่ อื นึง ควง
เญือะ กซัต เซ คัก กไน อ�ื ซืนา ฮอง ระ ก อาวต กซัต เซ�
เญือม เซ กซัต เซ งาวม นึง ก งาวม คึ ยุฮ แตะ กไน ฮอง
เญือะ แตะ� ลัก่กา ลัก่ คระ เลียก ปุย โตะ เญือะ แตะ เซ�
2 กซัต เซ เญือม เอจี ยุ อื เลียก ชุง เอซเทอ ป มัฮ ปรโปวน
ระ เญือะ แตะ นึง ก พริ ฮอง เซ ปุก รพาวม อ�ื ซนาว เอนิ
โคะ ฆิ ไคร ซัมคัน ยุฮ แตะ ละ อื ฆาื อ�ื ละ ซ เกือฮ อื เดือะ
ไปญ อ�ื เอซเทอ เลียก เคะ อื เดือะ เนอมึ ไปญ เปือง อ�ื
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3 กซัต เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เอซเทอ� ปะ อมั มัฮ ไก ป ฆวต
อฮั เปอะ� มัฮ เมอ ป ฆวต ไอฮ เปอ� รโฮงะ เนิ เมิฮ� อาึ
ซ เกือฮ ละ เปอะ ปัง มัฮ เมือง เตียง เงอะ เฮี ตา บลัฮ เอนิ
ญุ่ก� อาึ ซ เกือฮ ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

4 เอซเทอ เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ ปุก รพาวม เปอะ โฮ�
ปัว ปะ ป มัฮ กซัต ยุฮ แตะ ไม่ ฮามัน ฮอยจ โซม ดิ เคะ แตะ
ไน ซเงะ เนาะ เฮ�ี อาึ เอจี โฆง เพรยีง อาึง ป โซม ป ปอน
ละ เปอะ�� อฮั เซ�

5 กซัต เซ ดวน ปุย ซไจ โฮว กอก ฮามัน เซ เกือฮ ฮอยจ
รปิ เอนิ เคะ แตะ� ละ ซ โฮลฮ อื โฮว นึง กัน เลียง ยุฮ เอซ
เทอ เซ� เญอืม เอจี ฮอยจ อื กซัต เซ โฮว ดิ ไม่ อ�ื

6ลไล ญุ อื ไปล อะงุน เซ� กซัต เซ ไฮมญ เอซเทอ เซ ตอก
เฮ�ี �ปะ มัฮ เมอ ป ฆวต ไอฮ เปอะ� รโฮงะ เนิ เมอะ� อาึ
ซ เกือฮ ละ เปอะ� ปัง มัฮ เมือง เตียง เงอะ ตา บลัฮ เอนิ อาึ
ซ เกือฮ ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

7 เอซเทอ โลยฮ อื ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี �ป ปัว อาึ นึง โม
เปะ มัฮ ตอก เฮ�ี 8 ดัฮ เปอะ ปุน เลียก พาวม นึง อาึ โฮ� ดัฮ
มัฮ ป ปุก รพาวม เปอะ ป ปัว อาึ นึง เปอะ เฮ�ี ไม่ ซ เกือฮ
เปอะ เนิ ตัม ป ปัว เยอะ เซ� ปัว โม เปะ ไม่ ฮามัน เซ ฮอยจ
แม นึง กัน เลียง ยุฮ ฮุ ป ซ เพรยีง อาึง ละ เปอะ ซงา่วป�
เญือม เซ อาึ ซ รโฮงะ ละ เปอะ ไลลวง โอเอฮี ป ฆวต ไอฮ
แตะ นึง เปอะ เซ�� อฮั เซ�

ฮามัน งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ มอเด่ไค
9 เญือม เซ ฮามัน โอก เน่อมึ นึง กัน เลียง เซ ไม่ รพาวม

ไมจมวนแตะ� เญอืม ฮอยจ อื โบ โตะ รเวอืะ ฆรุง� ยุ อาวต
มอเด่ไค นา เซ� เมือต ยุ โอ มอเด่ไค เซ นุ่ม ไว แตะ ปังเมอ
รอก ลัมเลือ พาวม ฆาื อ�ื 10 ปัง มัฮ ตอก เซ ฮามัน ปุน โอต
โรฮ ลัง่ อ�ื เอญี ฮอยจ นึง เญือะ แตะ� เกือฮ ปุย โฮว ซาวป
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กอก โม ปุโฮมว แตะ� ไม่ เซเรต ป มัฮ ปรโปวน เญือะ แตะ
เซ ละ แตะ�

11ฮามัน เซ อวต ไลลวง มัฮ แตะ ปุย กอย� ไม่ โฮวน กวน
รเมะ แตะ� ไม่ มัฮ แตะ ปุย ไก โญตซัก� ไม่ ไลลวง กัน เกือฮ
กซัต แตะ แปน ปุย ไก ตัมแนง ฮลาวง ฮา โม ลุกนอง ไฮญ
อื เตือง โอยจ อ�ื 12 ฮามัน อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �โฮฮ ฮา เซ
เอซเทอ ปรโปวน ระ เญือะ กซัต เซ กอก โตว ปุย ไฮญ โฮว
โซม ดิ ไม่ กซัต นึง กัน เลียง ยุฮ แตะ เซ โนก ฮา อาึ เฮ�ี
ปเล่ีย เฮี เอจี กอก แม อาึ ไม่ กซัต เซ ละ ซ เกือฮ แตะ เอะ
โฮว โซม ไม่ แตะ ซงา่วป แม� 13 โอเอฮี ตอก เซ ปังเมอ โอ
ซ ไก ป มัฮ ละ อาึ เฟือฮ เอนิ� ตัม ซ ยุ แนฮ อาวต มอเด่
ไค ป มัฮ โม ยวิ เซ นึง โตะ รเวอืะ ฆรุง เญือะ กซัต เซ�� อฮั
เซ�

14 เซเรต ปรโปวน เญือะ อื ไม่ โม ปุโฮมว อื เตือง โอยจ
อื อฮั เฮี ละ อ�ื �คาว ละ เกือฮ เปอะ ปุย ยุฮ ฮนั ฮลาวง�
เกือฮ ฮลาวง รฮอน รเนฮ เอนิ� ฟวยจ เซ ซงา่วป ก ซะ เลีย
ก อฮั ละ กซัต เซ เกือฮ ดวน ปุย ตาึก โกะ มอเด่ไค เซ นา เซ�
ฟวยจ เซ ปะ ซ โฮลฮ เปอะ โฮว นึง กัน เลียง เซ ไม่ รพาวม
ไมจ มวน แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื ป อฮั โม เซ ปุก รพาวม ฮา
มัน เซ� ดวน เนอมึ ปุย ยุฮ ฮนั ฮลาวง เซ ละ แตะ ฆาื อ�ื

6
กซัต เกือฮ มอเด่ไค ไก โญตซัก

1 ซาวม เซ กซัต เซ ปุน โตว ไอจ� ดวน ปุย โฮว ตุย นังซื
ไลลวง กัน ตัตเตียง แตะ โอเอฮี เซ ฆาื อื ป มัฮ ป เอจี โจต
อื ไลลวง ป เกิต ละ แตะ เซ� เกือฮ ปุย ลาว อื ละ แตะ� 2ป
ลาว อื เซ ฮอยจ ละ ไลลวง มอเด่ไค เญือม รโฮงะ อื ไลลวง
กัน ตะ บิก่ทานา ไม่ เทเรต เซ ยุฮ ยุม ไม่ กซัต เซ� ปุย ลอา
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เซ มัฮ กวนไจ ซดิ ป มอง ญัม นึง โตะ รเวอืะ เญือะ กซัต เซ
ไพรม อ�ื

3กซัต เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �อมั เอจี ไก โรฮ ป เกือฮ ลัง
วนั ละ ซ แปน อื โญตซัก ละ มอเด่ไค นึง ไลลวง กัน ไมจ ยุฮ
อื เซ�� อฮั เซ� โม กวนไจ อื เซ โลยฮ อ�ื �ดิ ไก โตว��
อฮั เซ�

4 กซัต เซ อฮั แม เฮ�ี �มัฮ ปุย ป อาวต นึง ฮอง ก พริ
เญือะ เฮ�ี� อฮั เซ� เญือม เซ ปุก เอนิ เญือม เลียก ฮา
มัน ฮอยจ นึง ฮอง ก พริ เญือะ กซัต เซ� นึง ตะ อื เลียก ปัว
เกือฮ กซัต เซ ตาึก โกะ มอเด่ไค นึง ฮนั ฮลาวง ป เอจี โบ
ลวง แตะ อาึง เซ�

5 โม กวนไจ อื เซ อฮั เฮี ละ กซัต เซ� �ตึต แตะ ฮามัน
ชุง นึง ฮอง ก พริ เซ ละ ซ เลียก อื ฮอยจ เคะ ปะ�� อฮั เซ�
กซัต เซ อฮั เฮ�ี �เกือฮ เลียก ฮอยจ นา เฮ�ี� อฮั เซ� 6 ฮา
มัน เซ เลียก เนอึม เคะ กซัต เซ� กซัต เซ ไฮมญ อื ตอก
เฮ�ี �ดัฮ อาึ ฆวต เกือฮ ปุย โฮลฮ โญตซัก แตะ ติ ปุย โฮ�
อาึ คาว ละ ยุฮ ละ ปุย เซ ตอก เมอ แล�� อฮั เซ� เญือม
เซ ฮามัน เซ อฮั อื โตะ รพาวม แตะ ตอก เฮ�ี �ตึน ซ มัฮ
อฮั อื ไม่ อาึ เฮี ป ซ เกือฮ อื โญตซัก ละ อื เซ� ไก โตว ปุย
ไฮญ ละ�� อฮั เซ�

7ฟวยจ เซ ฮามัน เซ อฮั อื ละ กซัต เซ ตอก เฮ�ี �ป ปุก
รพาวม เปอะ ละ ซ เกือฮ เปอะ โฮลฮ โญตซัก แตะ เซ� คาว
ละ ยุฮ เปอะ ละ อื ตอก เฮ�ี 8 เกือฮ เอนิ ปุย โรวก ลปิ ดา
คึ ป จาวป โกะ เปอะ เซ ละ� ไม่ บรอง บุก โกะ เปอะ� ป ไก
วอม คึ นึง ไกญ อื เซ� 9 เกือฮ ลปิ เซ ไม่ บรอง บุก เปอะ เซ
ละ ป มัฮ จาวไน ระ ยุฮ เปอะ ติ ปุย� เกือฮ ปุย เซ จาวป ลปิ
เซ ละ ปุย ป ปุก รพาวม เปอะ เซ� ละ ซ เกือฮ เปอะ โฮลฮ
รปั โญตซัก แตะ เซ� เกือฮ ปุย ปุก รพาวม เปอะ เซ ฮาวก
บุก บรอง เซ� เกือฮ โฮว ไม่ อื ตะ โบรก นึง โตะ เวยีง เซ�
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เกือฮ จาวไน ระ เซ เมือะ ปุ โฮว บรอง เซ ไม่ ครอฮ อื ปุ โฮว
ลั่กกา อื ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ ปุย ปุก รพาวม กซัต ละ ซ
เกือฮ อื โฮลฮ รปั โญตซัก แตะ�� เกือฮ อฮั อื ตอก เซ��
อฮั เซ ละ อ�ื

10 กซัต เซ อฮั อื ละ ฮามัน เซ ตอก เฮ�ี �ซไจ ตุย ลปิ ไม่
บรอง ตัม ป อฮั เปอะ เซ เมิฮ� ไมจ เปอะ ตาว ละ มอเด่ไค
ป มัฮ โม ยวิ ป อาวต นึง โบ โตะ รเวอืะ ฆรุง ยุฮ ฮุ เซ� ปุ
เกือฮ วติ ฮา ตอก อฮั เปอะ เซ ติ เจือ เนอมึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11 ฮามัน เซ จัมเปน เนอึม ตุย ลปิ ดา คึ กซัต เซ จาวป
อื ละ มอเด่ไค เซ� ตุย โรฮ บรอง เซ เกือฮ อื บุก อ�ื เมือะ
บรอง เซ เกือฮ อื โฮว ตะ โบรก โตะ เวยีง เซ� ครอฮ อื ละ
ปุย ไม่ อื ตอก เฮ�ี �ปุย เฮี มัฮ ปุย ปุก รพาวม กซัต ละ ซ
เกือฮ อื โฮลฮ รปั โญตซัก แตะ�� อฮั เซ�

12 ฟวยจ เซ มอเด่ไค เอญี ฮอยจ นึง โบ โตะ รเวอืะ ฆรุง
เญือะ กซัต เซ� ฮามัน เซ ซไจ เอญี ฮอยจ นึง เญือะ แตะ
ไม่ ไลจ รพาวม แตะ� เลอปึ ปุ เอญี นา แตะ ฆาื โซะกิจ ลอน
แตะ� 13 เญือม เซ ฮามัน รโฮงะ ไลลวง ป เกิต ละ แตะ เซ
ละ เซเรต ป มัฮ ปรโปวน เญือะ แตะ เซ� ไม่ โม ป มัฮ ปุโฮม
ว แตะ� ปรโปวน เญือะ อื ไม่ โม ปุโฮมว เฮยีง ยุง อื อฮั เฮี
ละ อ�ื �ปะ เอจี มัฮ เนอมึ ไลจ โญต เซีย ซัก เปอะ ละ มอเด่
ไค ป มัฮ โม ยวิ เซ� ปะ ตึน โอ เปอะ เญาะ ซ ไก ตอก เกียฮ
เป� เอจี แจง แน ไป เปอะ นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

14 ลไล ลปุง ลัง่ ปุย โม เซ ไม่ ปุ แตะ� ป มัฮ กวนไจ กซัต
เซ ฮอยจ เอนิ นา เซ� ละ ซ ตุย อื โรวก ฮามัน เซ เกือฮ ฮอยจ
ไกลจ เอนิ นึง กัน เลียง ป เอจี เพรยีง เอซเทอ อาึง เซ�

7
ฮามัน ยุฮ ปุย ยุม ไม่
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1 กซัต เซ โฮว ดิ ไม่ ฮามัน นึง กัน เลียง ยุฮ เอซเทอ เซ�
2 ไน ซเงะ ลอา นึง อ�ื เญือม กัมลัง ญุ อื ไปล อะงุน� กซัต
เซ อฮั แม อื ละ เอซเทอ เซ ตอก เฮ�ี �เอซเทอ� ปะ มัฮ เมอ
ป ฆวต ไอฮ เปอ� รโฮงะ เนิ เมอะ� ปัง มัฮ เมือง เตียง เงอะ
ตา บลัฮ ลอก� ซ ปุน เกือฮ ลัง่ ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 เอซเทอ เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โอ กซัต� ดัฮ โม เปะ ปุน
เลียก พาวม นึง อาึ� ดัฮ มัฮ ป ปุก รพาวม เปอะ โฮ� ปัว
เปอะ เกือฮ อาึ ไม่ โม ป มัฮ ปุย ไน จัตเจือ เยอะ ไอม� มัฮ
เซ ป ปัว เยอะ นึง เปอะ� 4 ปเล่ีย เฮี อาึ ไม่ โม ป มัฮ ปุย ไน
จัตเจือ เยอะ เอจี โชะ ปุย เยอะ ละ ซ เกือฮ อื เอะ ไลจ โลม�
ไม่ ซ ยุฮ อื ยุม ไม่ เยอะ เตือง โอยจ เจอะ� มัฮ เมาะ โชะ อื
เอะ ละ ซ เกือฮ อื เอะ โฮลฮ แปน ครา แตะ โน่ง� เอะ ชนั
ลัง่ ติ แตะ ปุน โอต� โม เซ ปังเมอ ซ ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ เอะ ปอ
โอยจ เจอะ เอนิ�� อฮั เซ�

5 กซัต อาฮาซุเอรตั เซ อฮั อื ละ เอซเทอ เซ ตอก เฮ�ี
�มัฮ ปุย ป ซ โรวต ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ เยอ� ปุย เซ อาวต ก
เมอ�� อฮั เซ�

6 เอซเทอ เซ โลยฮ อ�ื �ป เกละยุ เอะ นึง ฆวต ยุฮ อื ยุม
ไม่ เยอะ เซ เอจี มัฮ เอนิ ฮามัน ปุย ฆอก ปุย เบร เฮ�ี� อฮั
เซ� เญอืม เซ ฮามัน อาวต ซองนา กซัต ไม่ เอซเทอ เซ� ไม่
ฮลัต เตีจ เอนิ แตะ�

7 เญือม เซ กซัต เซ รอก ลัมเลือ เอนิ พาวม ฆาื อ�ื โอก
ฮา กัน เลียง เซ� โฮว ฮอยจ นึง รปึม โบ เญือะ แตะ เซ� ฮา
มัน เซ ยุ รอก พาวม กซัต เซ นึง แตะ� ไม่ ซ เกือฮ อื ลอก
ตุต แตะ ฆาื ไลลวง เซ� อาวต ลัง่ นา เซ ฆาื อื ละ ซ ปัว แตะ
เอซเทอ เซ เรอมึ แตะ เกือฮ ไอม�

8 เญือม เอจี เอญี กซัต เซ เน่อมึ นึง รปึม โบ เญือะ แตะ
เซ� ฮามัน เซ โมป ลัง่ ติ แตะ นึง เตียง อาวต เอซเทอ เซ ละ
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ซ ปัว อื เลียก พาวม นึง แตะ� กซัต เซ อฮั เฮี ฆาื อื เรยีง�
�ปุย เฮี อมั มัฮ ซ คนัป อื ไอฮ พาวม ไม่ ปรโปวน เญือะ อาึ
นึง เญือะ อะ ซองนา เยอะ เฮี เอนิ�� อฮั เซ�
ป อฮั กซัต เซ ดิ เตือน โตว ลอยจ� โม กวนไจ อื ฮอยจ

เลอปึ เอนิ ไกญ ฮามัน เซ นึง บ่วตชุ�
9ฟวยจ เซ กวนไจ ซดิ ป รซอฮ ละ กซัต เซ ติ ปุย อื มอยฮ

อื มัฮ ฮาโบ่นา� ปุย เซ อฮั เฮี ละ กซัต เซ� �โนก ฮา กัน
ฆอก เอจี ยุ เอจี ฮมอง ปะ เซ� ฮามัน เซ เอจี ยุฮ โรฮ อาึง
ฮนั ฮลาวง รฮอน รเนฮ� โบลวง อาึง อื นึง โบ เญือะ แตะ
ละ ตะ แตะ ตาึก มอเด่ไค ป มัฮ ปุย เรอมึ ปะ เกือฮ โปน ฮา
ยุม โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ กซัต เซ อฮั เฮ�ี �ตาึก
เอนิ โกะ อื ไอฮ นึง ฮนั เซ เมิฮ�� อฮั เซ�

10 เญือม เซ ปุย ตาึก เนอมึ โกะ ฮามัน เซ นึง ฮนั ฮลาวง
ป ยุฮ ฮามัน อาึง ละ ตะ แตะ ตาึก มอเด่ไค เซ นึง อ�ื เคียง
เซ กซัต เซ ไฮ เอนิ รอก พาวม อ�ื

8
กซัต เกือฮ โม ยวิ โฮลฮ ปองกัน ติ แตะ

1 ไน ซเงะ เซ กซัต อาฮาซุเอรตั เซ เกือฮ คาวคอง ยุฮ ฮา
มัน ป มัฮ ป เกละยุ โม ยวิ เซ ละ เอซเทอ เซ� มอเด่ไค โฮลฮ
โรฮ เลียก เคะ กซัต เซ� นึง เอจี รโฮงะ เอซเทอ ไลลวง มัฮ
อื คระ เฌือต โกะ แตะ เซ ละ อ�ื 2 เญอืม เซ กซัต เซ ปอยจ
ไฌม ไก ทา ยุฮ แตะ ป ตุย แตะ ฮา ฮามัน เซ� เกือฮ อื ละ
มอเด่ไค� เอซเทอ เกือฮ โรฮ มอเด่ไค เซ แปน ป ควป คุม
โอเอฮี ยุฮ ฮามัน เซ ละ แตะ โครยญ เจือ�

3 ฟวยจ เซ เอซเทอ เซ นุ่ม ไว กซัต เซ ปอ จิ ไกญ แตะ
เตะ� ปัว เนอึม ปัว แนม นึง อื ไม่ เยอืม แตะ� มัฮ ปัว อื
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กซัต เซ เกือฮ ไลลวง กัน ฆอก ตะ ฮามัน ยุฮ ละ โม ยวิ เซ
โอ แปน ป โกว� ฮามัน เซ มัฮ จัตเจือ โม อากัก� 4 กซัต เซ
ซนาว โคะ ฆิ ไคร ซัมคัน ยุฮ แตะ เซ ละ เอซเทอ� เญอืม เซ
เอซเทอ โกฮ ชุง เอนิ ซองนา กซัต เซ�

5 เอซเทอ อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ โม เปะ ปุน เลียก พาวม นึง
อาึ โฮ� ไม่ ปุก โรฮ ป ปัว อาึ เฮี รพาวม เปอะ� ปัว เปอะ
ไซฮ รซอม เปอะ ละ ปุย� นึง ไลลวง กัน ตะ ฮามัน ยุฮ ไลจ
ไม่ โม ยวิ โครยญ จังวตั นึง เมือง เตียง เปอะ เซ� เมาะ ป
ตะ ฮามัน กวน ฮมัเมด่าทา ป มัฮ โม อากัก เซ ยุฮ ฮู� ไม่ ป
เอจี ไซฮ อื อาึง แปน นังซื เซ� ปัว เปอะ ครอฮ ละ ปุย เกือฮ
รซอม เซ โอ แปน ป โกว� 6 ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ ตอก เซ� อาึ
อมั ซ ปุน ยุ อุ โอต โม คระ เฌือต เตอะ ป โตะ ป ตอง ป ซ
เกิต ละ อื เซ� อาึ อมั ซ ปุน โอต เตอะ กัน ยุฮ ปุย ไลจ ไม่
โม จัตเจือ แตะ ตอก เซ เยอ�� อฮั เซ�

7 กซัต อาฮาซุเอรตั อฮั อื ละ เอซเทอ ไม่ มอเด่ไค ป มัฮ
โม ยวิ เซ ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี เกือฮ ปุย ตาึก โกะ ฮามัน เซ
นึง ฮนั ฮลาวง เซ� นึง มัฮ อื ป ตะ ยุฮ ไลจ ไม่ โม ยวิ� อาึ
เอจี มอป โรฮ คาวคอง ยุฮ อื เซ ละ เอซเทอ เฮี โรฮ� 8ตอก
ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� เมาะ ป ไซฮ ปุย ป มัฮ รซอม กซัต เซ
ไม่ ดุฮ อื ทา ยุฮ กซัต ป ไก นึง ไฌม ซัมคัน ยุฮ อื เซ นึง�
ปุย เญาะ เกียฮ เปียน โตว อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ ไลลวง โม ยวิ
นึง อื เฮ�ี อาึ เกือฮ โม เปะ ไซฮ ตอก ปุก อื รพาวม โม โกะ
เปอะ เบือ มอยฮ อาึ เฮ�ี ไม่ ดุฮ เปอะ ทา ซัมคัน ยุฮ อาึ เซ
นึง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

9ฟวยจ เซ มอเด่ไค กอก โม เลคา ยุฮ กซัต เซ ฮอยจ เคะ
แตะ ไน เวลา เซ เอนิ� เญอืม เซ ปุก วนัที งา่ โรฮ ลอวย เคิ
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ลอวย ป อฮั ปุย เคิ ซิวนั ไม่ เซ� เญือม เซ เกือฮ ปุย ไซฮ
โจตไม ป เกว ไม่ ไลลวง โม ยวิ เซ� ไซฮ อื ฮอยจ ละ โม
จาวไน ป มัฮ โม จาวเมือง� ไม่ โม คารตัชกัน เตือง โอยจ อื
โครยญ จังวตั� เน่อมึ นึง อนิเด่ีย ฮอยจ นึง เอทิโอเปีย� ติ
รอย ไม่ งา่ โรฮ อาแลฮ จังวตั เอนิ� โจตไม ไซฮ อื เซ ไซฮ อื
ตัม นังซื โกว ปุย โครยญ จังวตั ไม่ โครยญ เจือ ลปุง ปุย นึง
อ�ื ละ โม ยวิ นึง อื ไซฮ โรฮ อื ตัม ตัว นังซื ไม่ ลปุง โกว โม
โกะ อื โรฮ� 10มอเด่ไค เกือฮ ปุย ไซฮ โจตไม เซ เบือ มอยฮ
กซัต อาฮาซุเอรตั� ไม่ ดุฮ อื ทา ซัมคัน ยุฮ กซัต เซ นึง อ�ื
ป ตาว โจตไม เซ บุก ปุ โฮว บรอง ไกลจ ไม่ อ�ื ป มัฮ บรอง
กอ โกว ปุย นึง กัน ลวง�

11 รซอม โจตไม เซ มัฮ ตอก เฮ�ี �กซัต เซ เกือฮ โม ยวิ
ป อาวต โครยญ ยว่ง โครยญ จังวตั เกือฮ อื โฮลฮ รโจะ ดิ
ละ ซ เรอึม อื ปุ แตะ ปองกัน ไอฮ โกะ แตะ� ดัฮ ไก ป รุป
ไม่ อื ละ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โกะ อื ญุ่ก� เตือง ปรโปวน เญือะ อื
ไม่ โม กวน อื ญุ่ก� ปัง มัฮ ปุย เจือ ออฮ เจือ เอฮี ญุ่ก� ปัง
มัฮ ฮอยจ อื เน่อมึ จังวตั ออฮ จังวตั เอฮี ญุ่ก� เกือฮ เอนิ
โม ยวิ เซ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โม เซ เตือง โอยจ อื ไม่ ตุย อื คาว
คอง อื ฮา อื เอนิ�� อฮั เซ รซอม โจตไม เซ เยอ� 12ซเงะ ซ
โฮลฮ โม ยวิ ยุฮ ตอก เซ เยอ� ปุก วนัที กาว ลอวย เคิ กาว
ลอา ป มัฮ เคิ อาด่า เซ� ซ โฮลฮ ยุฮ อื ตอก เซ เล่ีป เมือง
เตียง กซัต อาฮาซุเอรตั เซ� 13 รซอม เซ เกือฮ เอนิ อื แปน
โกตไม ละ ปุย โครยญ จังวตั� ไม่ ครอฮ อื ละ ปุย เกือฮ ปุย
ฮมอง อื โครยญ โฆะ อ�ื ละ ซ เกือฮ อื โม ยวิ เพรยีง อาึง ติ
แตะ ละ ซ โรก อื เวน ละ โม ป รุป ไม่ แตะ ไน ซเงะ เซ�

14 ป โฮว ตาว ไลลวง รซอม กซัต เซ บุก ปุ โฮว บรอง ตึก
นึง ไกลจ แตะ ป มัฮ บรอง กอ โกว ปุย ละ กัน ลวง� เกือฮ



เอซเทอ 8:15 xxii เอซเทอ 9:3

บรอง เซ ซไจ โฮว ตัม ป อฮั กซัต เซ ละ แตะ� รซอม เซ ปุย
ครอฮ โรฮ อื เล่ีป เวยีง ซุซา ป มัฮ เมือง ลวง เซ โรฮ�

15มอเด่ไค โอก โฮว เน่อมึ นึง เญือะ กซัต เซ� จาวป ลปิ
ดา เกือฮ กซัต เซ ละ แตะ� ป มัฮ ลปิ ซี ฟะ ไม่ ปิญ อ�ื ไม่
ลปิ ฮอป ก พริ ป มัฮ พา ซี ซุวนั แนน ไมจ เซ� จาวป โรฮ
วอม ไคร ไมจ เซ ไม่ อ�ื เญือม เซ โม ป อาวต นึง เวยีง
ซุซา เซ รโอง นึง มวน รพาวม แตะ� 16 เญอืม เซ โม ยวิ ไก
เนอมึ รพาวม ญันด่ี ปีติ นึง โฮลฮ แตะ อาวต ไมจ มวน เฮน
ฮลอง� 17 เญอืม เอจี ตัว โอยจ ฮมอง ปุย รซอม กซัต เซ โค
รยญ ยว่ง เงอ� โม ยวิ โฮลฮ ตื รพาวม ไมจ มวน แตะ ฆาื
อ�ื จัต เอนิ กัน กิน เลียง ฆาื อื ไม่ ปุ แตะ ไม่ ลโล่ะ อื กัน ยุฮ
แตะ� เญือม เซ ไก โรฮ ปุย ตังเมือง โฮวน ปุย ป ลอต เอนิ
เลียก แปน โม ยวิ เยอ� นึง เอจี ฮลัต ตื ปุย นึง โม ยวิ เซ�

9
โม ยวิ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป เกละยุ แตะ

1 เญือม เอจี ฮอยจ อื วนัที กาว ลอวย เคิ กาว ลอา ป มัฮ
เคิ อาด่า เซ� เอจี มัฮ ซเงะ ซ โฮลฮ ปุย ยุฮ ตัม รซอม ป
ซตอก กซัต อื เซ ละ แตะ� ไน ซเงะ เซ โม ป เกละยุ โม ยวิ
เซ แกต ติ แตะ ซ โฮลฮ แปน ป ระ ฮา โม ยวิ� ปังเมอ มัฮ
โม ยวิ เซ ป โฮลฮ แปน ป ระ ฮา โม ป เกละยุ อื เซ� 2 เญอืม
เซ โม ยวิ รโจะ ดิ ไม่ ปุ แตะ โครยญ ยว่ง โครยญ จังวตั�
เมาะ ป อาวต ไน เคต ตัตเตียง กซัต อาฮาซุเอรตั เซ� ละ
ซ เรอึม อื ปุ แตะ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป เกละยุ แตะ เซ� ไก โตว
ติ เนอึม ป ปุน ตอซู ไม่ อ�ื นึง เอจี ฮลัต ปุย นึง โม ยวิ เซ�
3 เมาะ ป มัฮ ป ระ ป คาว ไน บัน่เมือง เซ โครยญ จังวตั ป
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มัฮ โม จาวไน� โม คารตัชกัน� ไม่ โม จาวเมือง� เอจี เรอมึ
ตื โม ยวิ เซ นึง ฮลัต ปุย นึง มอเด่ไค เซ� 4 ปุย นึง บัน่เมือง
เซ เตือง โอยจ อื เอจี ยุง อื โฮลฮ มอเด่ไค เซ แปน ป ระ นึง
เญือะ กซัต เซ� ไม่ ยุ อื ไก อมันัต อื ระ ปุๆ�

5 โม ยวิ เซ โฮลฮ เนอึม ยุฮ ยุม ไม่ โม ป เกละยุ แตะ เซ
นึง วจิ� โฮลฮ เนอึม ยุฮ ไม่ อื ปอ ฟวยจ รพาวม แตะ นึง�
6 โม ยวิ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง เวยีง ซุซา ป มัฮ เมือง ลวง
เซ พอน รอย ปุย เอนิ� 7 โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปาชนัด่าทา� ด่า
ลโฟน� อตัปาทา� 8 โปราทา� อาดัน่ยา� อารด่ีาทา� 9ปามั
ตทา� อารไีซ� อารไีด่� ไม่ ไวซาทา� 10 ปุย กาว ปุย เซ มัฮ
ตื กวน รเมะ ฮามัน ป มัฮ ปุย เกละยุ โม ยวิ เซ� มัฮ กวน
โซะ ฮมัเมด่าทา เซ� โม ยวิ เซ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ อื แกล�
คาวคอง อื ปังเมอ โอ ตุย อื ฮา อื เญีย่ะ เนอมึ�

11 ไน ซเงะ เซ เยอ� ปุย เอญี รโฮงะ เมาะ ไก เซน ป ยุม
นึง เวยีง ซุซา เซ ละ กซัต� 12 กซัต เซ อฮั อื ละ เอซเทอ
ปรโปวน เญือะ แตะ เซ ตอก เฮ�ี �เดอมึ มัฮ นึง เวยีง ซุซา
เฮี ติ โดฮ โน่ง� โม ยวิ เอจี โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง อื พอน
รอย ปุย เอนิ� มัฮ เตือง กวน รเมะ ฮามัน เซ เตือง กาว ปุย
อื โรฮ� ปุย นึง จังวตั ไฮญ นึง อื ซ ยุฮ แม อื ละ อื ตอก
เมอ แม� ปเล่ีย เฮี เมอ ฆวต ไอฮ ลัง่ เปอะ� ปัว เมิฮ� อาึ
ซ เกือฮ ละ เปอะ ตัม ป ตองกัน เปอะ โครยญ เจือ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

13 เอซเทอ เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ป ปุก รพาวม
เปอะ โฮ� ซเงะ ซงา่วป เปอ ปัว เปอะ เกือฮ ปุย นึง เวยีง
ซุซา เฮี ยุฮ แม ตอก เอจี เกือฮ เปอะ ยุฮ อื ไน ซเงะ เนาะ
เฮ�ี ปัว โรฮ เปอะ เกือฮ ปุย ตาึก ฆัว ยุม กวน ฮามัน เซ นึง
โคะ เตือง กาว ปุย อ�ื� อฮั เซ�
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14 กซัต เซ ดวน เนอึม ปุย ยุฮ อื ตัม ป อฮั เอซเทอ เซ�
โอก โกตไม ละ ปุย นึง เวยีง ซุซา เซ� เกือฮ เนอึม ปุย ตาึก
ฆัว ยุม กวน รเมะ ฮามัน เซ เตือง กาว ปุย อ�ื 15 เญอืม เอจี
ฮอยจ อื วนัที กาว โรฮ ปาวน เคิ อาด่า เซ� โม ยวิ ป อาวต
นึง เวยีง ซุซา เซ รโจะ ดิ แม ไม่ ปุ แตะ� โฮลฮ แม ยุฮ ยุม
ไม่ ปุย นึง เวยีง เซ ลอวย รอย ปุย� ปังเมอ โอ ตุย โรวก คาว
คอง อ�ื

16 โม ยวิ ป อาวต นึง จังวตั ไฮญ นึง อ�ื รโจะ โรฮ ปุ แตะ
ละ ซ ปองกัน อื ติ แตะ เกือฮ โปน ฮา ป เกละยุ แตะ เซ�
โฮลฮ โรฮ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป เกละยุ แตะ เซ อาแลฮ ฮมาึน ไปล
พอน เปือน ปุย� ปังเมอ โอ ตุย โรวก คาวคอง อ�ื 17 เญอืม
เกิต กัน เซ ปุก วนัที กาว ลอวย เคิ อาด่า เซ� เญือม เอจี
มัฮ อื วนัที กาว โรฮ ปาวน เนอ� ลโล่ะ นึง อื เลียง ปุ แตะ
ไน ซเงะ เซ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ�

18 โม ยวิ ป อาวต นึง เวยีง ซุซา เซ ปังเมอ รโจะ ละ ตอซู
อื ไม่ โม ป เกละยุ แตะ เน่อมึ นึง วนัที กาว ลอวย ฮอยจ ละ
วนัที กาว โรฮ ปาวน นึง อ�ื เญอืม เอจี มัฮ อื วนัที กาว โรฮ
พอน นึง อื เดอมึ ลโล่ะ ฮา กัน รุป แตะ เซ� ไน ซเงะ เซ นึง
อื เลียง ปุ แตะ ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� ลอต เอนิ เกือฮ
อื แปน ซเงะ กอ ชลอง แตะ ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ�

19 โม ยวิ ป อาวต นึง ยว่ง แตวะ นึง อ�ื ปังเมอ ชลอง
อื วนัที กาว โรฮ ปาวน นึง เคิ อาด่า เซ� ลอต เอนิ เกือฮ
ซเงะ เซ แปน ซเงะ ซัมคัน ละ แตะ� เลียง โรฮ ปุ แตะ นึง อื
ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ� เกือฮ โรฮ คองควน ละ ปุ แตะ
โรฮ�

กัน ชลอง ปุย ปูรมิ
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20 มอเด่ไค เกือฮ ปุย โจต อาึง ไลลวง เซ เตือง โอยจ อ�ื
ฟวยจ เซ เกือฮ ปุย ตาว โจตไม ละ โม ยวิ ป อาวต นึง เมือง
เตียง กซัต อาฮาซุเอรตั เซ โครยญ โดฮ เตือง ก ซไง ก ซดิ
อ�ื 21ดวน ปุย เมีญ วนัที กาว โรฮ ปาวน ไม่ กาว โรฮ พอน
นึง เคิ อาด่า เซ แปน ซเงะ ชลอง แตะ โครยญ เนอมึ� 22 นึง
มัฮ อื ซเงะ เป โม ยวิ โม ป เกละยุ แตะ เตือง โอยจ อ�ื ไม่
มัฮ อื เคิ เปียน รพาวม ตุก เกือฮ แปน รพาวม บาึง� เปียน
รพาวม กลาึง เกือฮ แปน รพาวม ซไบ่ ละ อ�ื เกือฮ ปุย จัต
กัน เลียง ไน ซเงะ เซ ไม่ อาวต อื ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ�
เกือฮ อื แปน ซเงะ เกือฮ ปุย คองควน ละ ปุ แตะ� ไม่ เกือฮ
โรฮ อื คองควน ละ โม ป ตุก ป ญัก โรฮ�

23 โม ยวิ โตกโลง เนอึม ยุฮ อื ตัม ป เอจี ยุฮ แตะ ติ โฮน
เซ� ตัม รซอม ดวน มอเด่ไค แตะ เซ� 24กา เซ ฮามัน กวน
ฮมัเมด่าทา จัตเจือ อากัก ป มัฮ ป เกละยุ โม ยวิ เซ� งอ่ต
ตอก ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ โม ยวิ เซ� โจก เบ่อ นึง อ�ื ป อฮั
ปุย �ปูรมิ� ไม่ เซ� นึง ตะ อื เกือฮ ติ แตะ โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่
โม ยวิ เซ เตือง โอยจ อ�ื 25 เญือม เอจี เลียก อู เอซเทอ ไม่
กซัต� กซัต เซ ปังเมอ เกือฮ เอนิ ปุย ไซฮ รซอม ดวน แตะ
ละ ซ เกือฮ อื ไลลวง กัน ตะ ฮามัน ยุฮ เซ โอ แปน ป ฟวยจ�
กัน ฆอก ตะ อื ยุฮ เซ ลเตือฮ แม ฮอยจ ละ โกะ อื ไอฮ� ปุก
เยอื มัฮ โกะ อื ไม่ โม กวน อื ป โฮลฮ ปุย ตาึก นึง โคะ เซ�
26-27 มัฮ เซ ป ลอต ปุย อฮั ปูรมิ ไม่ ซเงะ ชลอง อื เซ ฆาื อ�ื
มัฮ อฮั อ�ื �กัน โจก เบ่อ� ไม่� โม ยวิ ลอต เอนิ ตัง โกต ละ
โม โกะ แตะ� ไม่ โม จัตเจือ แตะ� ไม่ โม ป เลียก แปน โม
ยวิ ไม่ แตะ� ตัม รซอม โจตไม ยุฮ มอเด่ไค ไม่ ตัม ป เกิต ป
ไก ละ โม โกะ อื เซ� ลอต เนอึม เมีญ ซเงะ ลอา เซ เกือฮ
แปน ซเงะ ชลอง แตะ� ตัม ป ไซฮ ปุย อาึง เซ� ซ ยุฮ อื
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ตอก เซ โครยญ เนอึม เกือฮ โตว อื วติ� 28 โม ยวิ ซ เกือฮ
ติ แตะ โตก ลอป ละ ซเงะ เซ� ไม่ ซ ชลอง อื โครยญ เจน
ปุย� โครยญ เญือะ� โครยญ ยว่ง� โครยญ ซฆลาวม� ไม่
โครยญ จังวตั� ซ เกือฮ โตว ติ แตะ เบีย ซเงะ กัน เลียง ปู
รมิ เซ เฟือฮ เอนิ�

29 ฟวยจ เซ เอซเทอ ป มัฮ กวน รโปวน อาบี่ฮาอนิ เซ�
ไม่ มอเด่ไค ป มัฮ โม ยวิ เซ� ไซฮ โรฮ ไลลวง เซ เกือฮ แปน
ลักทัน� แปน โจตไม ชบัป่ ลอา นึง อ�ื ป เกว ไม่ ไลลวง กัน
เลียง ปูรมิ เซ� 30 เกือฮ ปุย ตาว โจตไม เซ ละ โม ยวิ เตือง ติ
รอย ไม่ งา่ โรฮ อาแลฮ จังวตั อ�ื ป มัฮ เมือง ตัตเตียง กซัต
อาฮาซุเอรตั เซ� มัฮ รซอม ปิฮ มุ่น ละ เกือฮ อื ปุย อาวต
ไมจ โซม ญุ่ก� 31 เกือฮ ปุย ชลอง กัน เลียง ป เกว ไม่ ปูรมิ
เซ� ตัม เวลา เอจี กัมโนต อื อาึง� ตัม ป อฮั มอเด่ไค ไม่ เอซ
เทอ เซ� เกือฮ เอนิ อื แปน โกต ละ แตะ ตอก โกต เอจี ตัง
ปุย ละ เกือฮ อื ปุย ทื กัน เออปึ แตะ ป โซม ป ปอน แตะ�
ไม่ โกต ซเงะ โตก ปุย ละ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ ปอ เยอืม
แตะ เซ� 32 ลปุง ซตอก เอซเทอ ป เกว ไม่ ซเงะ ชลอง ปุย
ปูรมิ เซ เอจี เกือฮ ปุย ไซฮ อาึง อื แปน ไล แปน ลวง แตะ�
ละ ซ เกือฮ อื แปน ป ไก ลัก ไก ทัน�

10
มอเด่ไค โฮลฮ แปน ป ระ

1 กซัต อาฮาซุเอรตั เซ ดวน ปุย โฮว ซาวป เกป พาซี โอ
เอฮี เล่ีป เมือง เตียง แตะ เซ� ฮอยจ ละ ป อาวต นึง เกาะ
เฆียง ปลัฮ รอาวม เซ� 2 ไลลวง กัน ซัมคัน ไม่ อมันัต ระ ไล
ยุฮ อ�ื ไม่ ไลลวง โญตซัก คึนัก ป เอจี เกือฮ กซัต เซ ละ มอ
เด่ไค� ไม่ เกือฮ อื แปน ป ระ ป คาว ตอก เซ� เอจี โจต ปุย
อาึง นึง นังซื ไลลวง กซัต ยุฮ โม เปอเซีย ไม่ โม มีเด่ีย เตือง
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โอยจ อ�ื 3มอเด่ไค ป มัฮ โม ยวิ เซ โฮลฮ อาวต นึง ตัมแนง
ฆรมึ กซัต อาฮาซุเอรตั เซ เญี่ยะ โน่ง� เญาะ ไก โตว ปุย
ไฮญ ป ระ ฮา อ�ื โฮลฮ เนอมึ แปน ป ระ ป คาว ซน่ะ ลลาึง
โม ยวิ เซ� มัฮ เนอึม ปุย โฮลฮ ปุย นัปทื ไม่ ปุก อื รพาวม
โม ยวิ เซ เตือง โอยจ อ�ื นึง มัฮ อื ปุย ซาวป ตอก ซ เกียฮ
เกือฮ แตะ โม เอียกปุ ยวิ แตะ เซ อาวต ไมจ อาวต มวน�
ไม่ เกือฮ อื โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ฮอยจ ละ โม จัต
เจือ อื เตือง โอยจ อ�ื
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