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ฮาบ่ากุก
ลปุง อฮั ฮาบ่ากุก ป ซึป ลปุง พะจาว เฮี มัฮ ป ไซฮ ปุย อาึง

เมาะ ด่าว แลฮ รอย เนอมึ กา เกิตพะเยซู นึง ปลัฮเตะ� เอจี
มัฮ เจน เญือม ตัตเตียง โม บ่าบี่โลน เวยีง เยรูซาเลม โฮ�
ฮาบ่ากุก เซ ตุก ลัมเลือ รพาวม นึง ยุ แตะ เมาะ โคมเฮง คา
เคียน โม บ่าบี่โลน ปุย ไน พะจาว ไม่ รพาวม ซวก แตะ เซ�
ฮาบ่ากุก เซ ไฮมญ พะจาว ฆาื อื ตอก เฮ�ี �เมอยุ ปุน โฆย
ลัง่ เปอะ ไม่ กัน พลิฮ บึน โม ปุย ฆอก ปุย เบร ปุย ซื ปุย ไซ
ยุฮ แตะ ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื (แลน นึง โบ่ต 1, คอ 13)
พะจาว โลยฮ อื ไม่ เกือฮ อื ยุง ซ ยุฮ แตะ ละ อื ตัม เวลา ยุฮ
โกะ แตะ� ไน ติ เจน โอ พะจาว ดิ ยุฮ โอเอฮี ป ซ ยุฮ แตะ
เซ� �ปุย ซื ปุย ไซ ปังเมอ ซ โฮลฮ จีวติ เบือ ไก รพาวม เจือ
แตะ นึง พะจาว�� อฮั เซ ละ อื พะจาว� (แลน นึง โบ่ต 2,
คอ 4.)
โนก ฮา เซ พะทัม ฮาบ่ากุก เฮี มัฮ ลปุง ป รโฮงะ อาึง ตอก

ซ ลอก ปุย ฆอก ปุย เบร ป โซะ ฆาื กัน ยุฮ แตะ� นังซื เฮี ลัก่
ก ลอยจ อื ไก รซอม ลืลาว ป อวต กัน ระ กัน ซัมคัน ยุฮ พะ
จาว นึง� ไม่ ลปุง ป เปลีฮ ฮาบ่ากุก รพาวม เจือ ตอน ฮมัน
ยุฮ แตะ นึง อื โรฮ�

ฮาบ่ากุก ตุก พาวม นึง กัน โอ ซื โอ ไซ
1 เฮี มัฮ ลปุง ระ ไล ป รโฮงะ พะจาว ละ ฮาบ่ากุก ป มัฮ ป

ซึป ลปุง พะจาว เซ� 2 ฮาบ่ากุก อู ไม่ พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ
พะจาว, ปะ ซ เกือฮ เปอะ อาึ กอก ปัว ปะ เรอึม แตะ เล่ีญ
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เมาะ เมอ� เดอมึ เปอะ ซ งอ่ต ป ปัว อาึ นึง แตะ� ไม่ ซ เรอึ
ม เปอะ เอะ เกือฮ โปน ฮา ป กอยจ ป ราวม ตอก เฮ�ี 3 เม
อยุ เกือฮ เปอะ อาึ โฮลฮ ยุ ลอป ควน ตุก พาวม แตะ ตอก
เฮี เยอ� ปะ เกียฮ ปุน โอต โน่ง เปอะ โม ป ยุฮ ป พิต ตอก
เซ เมอ� กันไฮะ กันฮอน กัน กอยจ กัน ราวม ไก เอนิ รวติ
อาึ เฮ�ี ไก กัน ตอซู ปุย ปุ แตะ นึง� ไม่ กัน รเจ รไซญ นึง
โครยญ โดฮ เอนิ� 4 โกตไม เซ เอจี แปน เอนิ ป ฮญื ลอน�
เญาะ แปน โตว ป โกว เฟือฮ� เญาะ ไก โตว ป ยุฮ กัน ปุก
กัน ลอก นึง เญี่ยะ เนอึม� ปุย ฆอก ไล เอจี เป ปุย ซื ปุย
ไซ� กัน ซื กัน ไซ เอจี ไป นึง กัน บ่วก กัน โจวง เซ ฆาื อ�ื�
อาึ อฮั เซ ละ�

ป อฮั พะจาว ละ ฮาบ่ากุก
5 พะจาว โลยฮ อื ละ ฮาบ่ากุก ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ซัง

เกต แลน ปุย เมือง ไฮญ ป อาวต รวติ รเวยีง เปอะ เซ� ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ เงอตึ นึง ไม่ ตังเจือ อื ละ รพาวม เปอะ�
อาึ ซ ยุฮ ป เงอตึ เปอะ นึง ปอ เอนิ โอ เปอะ ซ ญอม เจือ เตื
อง รโฮงะ ปุย อื ละ เปอะ� 6 อาึ ซ เกือฮ โม บ่าบีโ่ลน ไก อมั
นัต� โม เซ มัฮ ปุย ลุ่ โฮฮ ลุ่ วฮิ ไม่ โอ อื ซ อาวต โฆย เฟือฮ�
ซ โฮว ไร เอนิ เล่ีป ปลัฮเตะ เฮ�ี ละ ซ ซาวป อื ลู บัน่เมือง
ยุฮ ปุย เตือง โอ อื มัฮ คอง โกะ แตะ� 7 ปุย โม เซ ซ เกือฮ
ปุย ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง ฆาื ป ยุฮ ป อฮั แตะ� ซ วุฮ ติ แตะ
ระ จอง ติ แตะ ฮลาวง� ซ ตัง ไอฮ โกตไม ละ ปุย ตัม ปุก อื
รพาวม โม โกะ แตะ ไอฮ� 8 บรอง ยุฮ อื ซ ไกลจ ตอ ฮา ตอ
รเวยี พรุยฮ� ซ ลุ่ โรฮ ฮา บราวก เญอืม ฆวต กุก อื โอเอฮี�
ตฮนั บุก บรอง ยุฮ อื มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ ก ซไง อ�ื เลียก ซืนา
แตะ ปุ ปุ� ซ ฮอยจ พราวป เอนิ ตอก โปว กลัง ลอง ละ ซ
เลีฮ โจป อื โอเอฮี ละ กุก แตะ โฮ� 9 โม ตฮนั โฮวน ยุฮ อื เซ
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ซ ฮอยจ ตอซู ปุย ไม่ รพาวม ลุ่ แตะ� ซ โฮมวต ปุย เกือฮ
แปน ครา แตะ โฮวน� ปอ เอนิ โอ ปุย เญาะ โอยจ เมีญ�
ตอก เอนิ ไฮมจ นึง เกาะ โฮ� ปุย ซ ฮลัต เตีจ เอนิ ฆาื อื เตื
อง โอยจ แตะ� 10 โม เซ เอจี ปุน เกือฮ ติ แตะ พลิฮ บึน
โม กซัต� ไม่ โล่ อื ญวยฮ โม จาวไน� ไก โตว ติ โดฮ เนอึม
ปอม ป โอ โม เซ ปุน ซะเต เยอ� โม เซ ปุน โก เตะ ฮลาวง
ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ ปอม เซ ปอ เป เอนิ อ�ื 11ฟวยจ เซ โม
เซ ลอต ฮา นา เซ ฮอยจ ก ไฮญ ตอก ลอต กาื ระ ลัก่กา แตะ
โฮ� พะ ทื โม เซ เยอ เอจี มัฮ เอนิ อมันัต โม โกะ อื ไอฮ��
อฮั เซ�

ฮาบ่ากุก อฮั แม โอเอฮี ละ พะจาว
12 โอ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อาึ� ปะ มัฮ เปอะ พะจาว ซงะ่

ซงอม� ไม่ มัฮ เปอะ พะจาว ป ตึน ไก ลอป� ปะ เอจี เลือก
เปอะ อาึง โม บ่าบี่โลน เซ ละ ซ เกือฮ เปอะ รเตีฮ ตัตซิน
เอะ เฮ�ี โอ พะจาว ป มัฮ ตัว เปิง เงอะ� ปะ เอจี เพรยีง
เปอะ อาึง ปุย โม เซ ละ ซ เกือฮ เปอะ ปุฮ เฟียต เอะ เฮ�ี
โม เอะ ปังเมอ โอ ซ ยุม โอยจ ฆาื� 13 ไง่ ปะ มัฮ เนอึม ป
ซงะ่ ซงอม� ปอ เอนิ โอ เปอะ ปุน ยุ กัน ฆอก กัน เบร� ไม่
กัน พิต กัน โฌวะ� ปะ เมอยุ ปุน ยุ ลัง่ เปอะ โม ปุยไฮะ ปุย
ฮอน เซ� เมอยุ ปุน อาวต โฆย ลัง่ เปอะ ไม่ กัน พลิฮ บึน โม
ปุย ฆอก ปุย เบร ปุย ซืไซ ฮา โกะ แตะ ตอก เซ� 14 ปะ เอจี
เมีญ เยอื เปอะ ปุย แปน ตอก กะ นึง ปลัฮ รอาวม� เมีญ
โรฮ เปอะ ตอก แมง ม่อยจ ป โฮว ไร ลังเตะ ป โอ ไก ฮวันา
ยุฮ โฮ� 15 โม บ่าบีโ่ลน เซ เอจี ปุน โฮมวต เนอมึ ปุย นึง เม่ต
ตอก โฮมวต ปุย กะ โฮ� เอจี บัว่ โรฮ เอนิ ปุย นึง เรอึป ยุฮ
แตะ� รโอง รออฮ ไม่ อื นึง มาวก ลอน แตะ ไม่ โฮลฮ แตะ
โฮมวต ปุย ตอก เซ� 16 ปุย โม เซ นุ่ม เอนิ ไว เรอปึ ยุฮ แตะ
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เซ ไม่ ทไว อื โอเอฮี ละ อ�ื นึง โฮลฮ อื โซม ญุ่ก กุก ญึม เบือ
เรอึป ยุฮ แตะ เซ� 17 เรอึป โกว ปุย โม เซ เอจี มัฮ เอนิ วจิ
ยุฮ อ�ื โม เซ อมั มัฮ ซ โกว แนฮ อื วจิ ยุฮ แตะ ละ ซ ซาวป
อื มอก ปุย โฮวน เมือง นึง เตือง โอ แตะ เลียก พาวม นึง อื
เฟือฮ เอนิ ตอก เซ�

2
1 อาึ ซ ฮาวก ฮอยจ นึง ก มอง ปุย ญัม นา ก ฮลาวง อื

เซ� ละ ซ มอง แตะ งอ่ต ตอก โลยฮ พะจาว ป อฮั ป มวยญ
แตะ ไม่ กัฮ แก อื รพาวม ตุก ยุฮ อาึ เนิ�

พะจาว โลยฮ อื ละ ฮาบ่ากุก
2 เญอืม เซ พะจาว โลยฮ อื เนิ ตอก เฮ�ี �ป เปลีฮ อาึ ละ

เปอะ เซ ไมจ เปอะ ไซฮ อาึง เกือฮ ซโตฮ� ละ ซ เกือฮ โม ป
ตอ โฮว ไม่ นังซื เซ เกียฮ ลาว อ�ื 3 โอเอฮี ป ยุ บลอง เปอะ
เซ ดิ เติง โตว เวลา เกิต อ�ื ปังเมอ เอจี ซดิ ซ เกิต อื ตัม เซ
เยอ� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ ไซฮ อาึง ไลลวง เซ ฆาื อ�ื ดัฮ ฮงั
ซ เล่ีญ ลัง่ ละ เปอะ โฮ ไมจ เปอะ มอง ละ อ�ื โอเอฮี เซ แจง
แน ซ เกิต เนอมึ อ�ื ตึน โอ เญาะ ซ เล่ีญ ลัมเลือ�

4�รซอม เซ มัฮ ตอก เฮ�ี �โตะ กไน รพาวม ปุย เกียฮ ฮุน
มัฮ ป โอ ซโฆรฮ� โม ป เอจี แปน ปุย ซืไซ ปังเมอ ซ โฮลฮ จี
วติ เบือ รพาวม เจือ แตะ�� อฮั เซ พะจาว.

5 �คาวคอง ปลัฮเตะ มัฮ เยอื ป เกียฮ จุ ปุย� โม ป เกียฮ
ฮุน ป เกือฮ ติ แตะ ฆวต ไอฮ ลอน โอเอฮี เซ� มัฮ ตอก เมือง
ป ยุม ป โอ ซัก เตือ นึง รปั แตะ ป ยุม โฮ� โม เซ ซาวป แนฮ
ยุฮ ตอก ซ เกือฮ แตะ ปุย โฮวน เมือง อาวต ฆรมึ นัม ตัต นัม
เตียง แตะ� ซาวป รโจะ ปุย โฮวน เจือ เกือฮ แปน คอง โกะ
แตะ�
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เม่ะมัก่ ป ซ เกิต ละ ปุย ฆอก ปุย เบร
6 �ปุย โฮวน เมือง ป ไป นึง โม เซ ซ โฮลฮ โล่ ญวยฮ โม

ป เป แตะ เซ� ไม่ อฮั อื ลปุง เพยีก แฮม ละ โม เซ ตอก เฮ�ี
�โม เปะ ป ซาวป รโจะ อาึง คาวคอง เตือง โอ อื มัฮ คอง
โกะ แตะ เซ ซ เกิต เนอึม เม่ะมัก่ ละ เปอะ ฆาื อ�ื โม เปะ
เอจี เกือฮ เปอะ ติ แตะ กอย นึง ซาวป แตะ คนัป ตุย โอเอฮี
ยุฮ โม ป รมะ นึง แตะ เกือฮ ฟวยจ นึง รมะ อื เซ� โม เปะ ซ
ยุฮ ลัง่ เปอะ ตอก เซ เล่ีญ เมาะ เมอ�� 7 โม เปะ ป เกือฮ ติ
แตะ เป ปุย� เอจี ตอก โรฮ เปอะ ป ไก รมะ นึง ปุย โฮ� โม
กุม รมะ เปอะ เซ ซ ฮอยจ พราวป เอนิ เคะ เปอะ ละ ซ คนัป
อื โม เปะ โรก รมะ เปอะ นึง อื เซ� โม เปะ ซ รกุฮ รเตียง
เอนิ เปอะ ฆาื� ซ โฮลฮ เอนิ ปุย ตุย โรวก เปอะ เตือง โอ
เอฮี ยุฮ เปอะ ฆาื อ�ื 8 โม เปะ เอจี ซาวป เปอะ ลู ตุย โอเอฮี
ยุฮ ปุย ไฮญ โฮวน เมือง� ปุย โฮวน เมือง ป โฮฮ ลัง่ อื เซ
ซ ฮอยจ ลู โรฮ ตุย โอเอฮี ยุฮ เปอะ ฆาื อื โรฮ� โม เปะ เอจี
ซาวป เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮี นึง กัน ไฮะฮอน
ยุฮ เปอะ เซ� เอจี ยุฮ เปอะ ตอก เซ ละ ปุย นึง ยว่ง ระ ยว่ง
แตวะ โฮวน โดฮ�

9 �โม เปะ ป ซาวป เกือฮ ติ แตะ กอย เบือ กัมไฮ นึง กัน
บ่วก แตะ� ไม่ เกือฮ เปอะ เญือะ แตะ อาวต ก ฮลาวง อื
ตอก ยุฮ ไซม รฮมาวม แตะ ละ โปน แตะ ป กอยจ ป ราวม
เซ� ซ เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ ฆาื� 10 แพนกัน ยุฮ เปอะ เซ
ลเตือฮ เยอื แปน ควน เกือฮ เญือะ โกะ เปอะ โฮลฮ อาวต
ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ ฆาื อ�ื เคียง เมอ ยุฮ เปอะ ไลจ ไม่
ปุย โฮวน เมือง เงอ� แปน โรฮ ควน ไลจ โกะ เปอะ โกวต อื
โรฮ� 11 ปัง มัฮ ซโมะ นึง เดีญ เญือะ เปอะ ซ รโจฮ โม เปะ�
ปัง มัฮ แปล ไม่ โน่วก ซ เดือะ โรฮ รโพ อ�ื
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12�โม เปะ ป ตัง ยว่ง อาวต แตะ เบือ กัน ยุฮ แตะ ยุม ไม่
ปุย เยอ� ไม่ โก เปอะ เวยีง ยุฮ แตะ เบือ กัน ฆอก กัน เบร
เซ� ซ เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ ฆาื� 13 กัน ยุฮ ปุย โฮวน เมือง
เซ มัฮ เยอื เมาะ โซะไมญ ปลาว อ�ื โอเอฮี เมาะ ป กึต ป
ซัง อื เซ ซ ฮะ เยอื นึง งอ ปอ ล่อยญ โอยจ อ�ื มัฮ พะจาว
กุม ตฮนั มะลอง ป ซ ยุฮ ตอก เซ เยอ� 14 ปัง มัฮ ตอก เซ�
ทะเล นาวก นึง รอาวม ตอก ออฮ� ปลัฮเตะ เฮี ซ นาวก โรฮ
นึง ยุง แตะ ไลลวง อมันัต โญตซัก ยุฮ พะจาว ตอก เซ โรฮ�

15 �โม เปะ ป เปลีฮ รพาวม ฮาวก แตะ ละ ปุย่วง แตะ
ตอก เกือฮ ปุย ไปล ละ ปุย ปอ ญุ่ยจ อื โฮ� ซ เม่ะมัก่ เนอมึ
เปอะ ฆาื� นึง เอจี โฆง เปอะ เกือฮ ปุย เซ โฮลฮ อาวต ฆาวง
ละ ซ มอง เปอะ แก� 16 ปะ ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ไม่ โซะกิจ
ปิญไง่ แตะ ตัง รปั เปอะ โญตซัก แตะ� มัฮ โกะ เปอะ ไอฮ
ป ซ ญุ ไปล ไม่ โฮว จังเจีญ จังบ่อฮ เอนิ เปอะ� พะจาว ซ
คนัป ปะ ญุ เปียง ป ซ แปน ตุต ละ โกะ เปอะ ไอฮ� ป มัฮ
อมันัต โญตซัก เปอะ เซ ซ ลเตือฮ เยอื แปน โซะกิจ ปิญไง่
ละ เปอะ� 17 ปะ เอจี ฆู เปอะ โคะ นึง เลบ่านอน� ซ ไก โรฮ
ป ยุฮ ยุม ไม่ เปอะ ตอก ฆู ปุย โคะ เซ โฮ� ปะ เอจี ยุฮ เปอะ
ยุม ไม่ ซัตซิง� ปเล่ีย เฮี มัฮ เอนิ ซัตซิง ป ซ เกือฮ โรฮ ปะ
ฮลัต เตีจ ฆาื อ�ื ซ แปน ละ เปอะ ตอก เซ ฆาื ยุฮ เปอะ ยุม
ไม่ ปุย� ไม่ กันไฮะ กันฮอน ยุฮ เปอะ ละ เวยีง โฮวน โดฮ ไม่
โม ป อาวต นึง อ�ื

18 �ฮุป ไว ปุย อมั ไก ป มัฮ อ�ื มัฮ เยอื ป ยุฮ ปุย นึง เตะ
โกะ แตะ ไอฮ� ฮุป โล ปุย เซ มัฮ ตอก คู ป เพอกึ ป โอ เนอมึ
ละ ปุย� มัฮ โตว ป ไก ป มัฮ เฟือฮ� ฮุป ยุฮ โม ชงั ละ ซ อาึง
อื รพาวม แตะ นึง เซ� เมอ ซ แปน อื ละ อ�ื มัฮ เยอื ฮุป พะ
โอ เกียฮ ลปุง� 19 โม ป อฮั ละ ฮุป ยุฮ ปุย นึง โคะ เซ ตอก
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เฮ�ี �โปวะ เออ�� ไม่ อฮั อื ละ ซโมะ ตอก เฮ�ี �โกฮ แปฮ
เออ�� ปุย ตอก เซ ซ เม่ะมัก่ เนอมึ ฆาื อ�ื ฮุป ยุฮ ปุย ตอก
เซ ไก โตว ป เกียฮ อฮั เกียฮ อู อ�ื ฮุป เซ มัฮ เยอื ป อปั ปุย
นึง ไคร นึง มาื� มัฮ โตว ป ไก รพาวม เฟือฮ� 20พะจาว ปัง
เมอ มัฮ ป อาวต นึง วฮินั ซงะ่ ซงอม ยุฮ แตะ� ปุย ติ ปลัฮ
เตะ โครยญ โฆะ ปุย ไมจ อื อาวต โฆย ซองนา พะจาว เซ��

3
รซอม ไววอน ยุฮ ฮาบ่ากุก

1 รซอม ไววอน ยุฮ ฮาบ่ากุก ป มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว�
ตัม ตัมนอง ชิกิโอโนต� มัฮ ตอก เฮ�ี 2 โอ พะจาว, เญือม
ฮมอง ไลลวง กัน ซัมคัน ยุฮ เปอะ เซ� อาึ เกิต เอนิ รพาวม
ฮลัต นึง เปอะ ไม่ ฆวต นัปทื แตะ ปะ� ไน เจน เอะ เฮี ปัว
เปอะ เฌาะ ยุฮ โคระ แม กัน ยุฮ แตะ เซ� ปัว เปอะ เปลีฮ
เกือฮ ปุย ยุ� เญอืม รอก พาวม เปอะ ปัว โรฮ เปอะ โตก ละ
รพาวม เลียก พาวม แตะ นึง ปุย โรฮ�

3พะจาว ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง เทมัน� พะจาว ซงะ่ ซงอม
เซ ฮอยจ เน่อมึ นึง บลาวง ปารนั� อมันัต โญตซัก อื ไก เอนิ
เล่ีป มะลอง� นึง ปลัฮเตะ นาวก เอนิ นึง รซอม ลืลาว ปุย
อ�ื 4รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว เซ มัฮ ตอก รงั ซเงะ โฮ� รงั เฌียป
เลียป อื เซ โอก เน่อมึ นึง ลเตือก เตะ อ�ื พะจาว เกียฮ เม่า
ะ อมันัต ระ ยุฮ แตะ นึง เตะ แตะ เซ� 5พาญัต ฆอก โฮว ลั่
กกา อ�ื ป โตะ ป ตอง โฮว ฟวต โรฮ ลัก่เคะ อ�ื 6 เญอืม ชุง
พะจาว ลโล่ะ� ปลัฮเตะ ดุงเดียง เอนิ� เญือม แก พะจาว
โอเอฮี ปุย โฮวน เมือง รกุฮ รเตียง โรฮ ฆาื อ�ื บลาวง ฌื โม
มอยจ ป มัฮ ป ตึน ไก ลอป เซ� พะจาว เกือฮ อื ม่ะ บลวย
เอนิ ไม่ บลาึฮ อื เกือฮ เตียม� บลาวง โม เซ ตึน มัฮ ก กอ
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ฮอยจ พะจาว นึง เน่อมึ โฆะ ลัง่� 7 อาึ โฮลฮ ยุ ปุย ป อาวต
นึง พากัง เมือง คูชนั� โม เซ อาวต เนอึม ไม่ ตุก เปละ นัน
พาวม แตะ� ยุ โรฮ ป อาวต เมือง มีเด่ียน เซ กัมลัง อาวต
ไม่ รกุฮ รเตียง แตะ�

8 โอ พะจาว, ปะ เญือม ฮอยจ เปอะ ไม่ บรอง ไม่ เลาะ
รุป เซิก นึง เอจี เป เปอะ โฮ� ปะ อมั รอก พาวม เปอะ นึง
โกลง� อมั ฮาวก รพาวม เปอะ ละ ปลัฮ รอาวม� 9 ปะ เอจี
ววยฮ เปอะ อาึง ทนู ยุฮ แตะ� เอจี ดุฮ โรฮ เปอะ อาึง ตี ทนู
โฮวน ยุฮ แตะ นึง เบือง อ�ื ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โกลง ไก ละ
ซ แปน อื ควน รกัฮ ปลัฮเตะ� 10 ปัง มัฮ โม มอยจ เญอืม ยุ
อื ปะ อา เกียฮ เฌาะ เกียฮ เปียน เอนิ ติ แตะ ฆาื อ�ื ป มัฮ
รอาวม ระ ฮอยจ เน่อมึ มะลอง เงอ� ปัต เอนิ ปอ ปุน โรวก
อื โอเอฮี� ปัง มัฮ ปลัฮ รอาวม ระ เกียฮ โอก โรฮ เซียง เรยีง
แตะ� ซ พุกเพยีก ไม่ อื ฮาวก ฮลาวง�

11 เญือม เอจี โอก รฌิญ ซเปีย ตี ทนู ยุฮ เปอะ� ไม่ ตอฮ
เฌียป เลียป เอนิ เพลียฮ ยุฮ เปอะ เซ� ปัง มัฮ ซเงะ ไม่ เคิ
อาวต ตื เอนิ นา ก อาวต แตะ ฆาื อ�ื 12 ปะ เอจี โจฮ เปอะ
ปลัฮเตะ ไม่ รพาวม รอก แตะ� ปะ เอจี บึน โรฮ เปอะ ปุย
โฮวน เมือง ไม่ รพาวม ฮาวก แตะ� 13 ปะ เอจี มัฮ ฮอยจ
เรอึม เปอะ โม ป มัฮ ปุย ไน แตะ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ�
ไม่ เรอึม เปอะ กซัต ป เอจี เลือก แตะ อาึง เซ� ปะ เอจี ยุฮ
เปอะ ยุม ไม่ ฮวันา จัตเจือ ปุย ฆอก ปุย เบร� ไม่ ยุฮ เปอะ
ไลจ ไม่ โม ป มัฮ ไม่ อ�ื 14 เญือม ฮอยจ พราวป ปุย โม เซ
ตอก ฮอยจ กาื ระ กาื กอ ละ ซ เกือฮ แตะ โม เอะ อาวต เฮยี
อาวต ไฮ� ไม่ มาวก ลัมเลือ อื ไม่ โฮลฮ แตะ กุก เปือม โม ป
ตุก ป ญัก ป กัมลัง เม่าะ ติ แตะ เซ� ตี ทนู ยุฮ เปอะ บวก
เอนิ ฮวันา ตฮนั ยุฮ อื ปอ ลล่อน อื เอนิ� 15 ปะ บึน เปอะ
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ปลัฮ รอาวม นึง ชวง บรอง โฮวน ยุฮ แตะ� รอาวม ระ เซ
พุกเพียก เอนิ ฆาื อ�ื

16 เญือม เอจี ฮมอง อาึ โอเอฮี ไล เซ� อาึ อื รกุฮ รเตียง
เอนิ ฆาื� ไกญ กัป เปอะ รกุฮ ตื โรฮ ฆาื อ�ื ซองั เงอะ อฮั
ฮรมั ตื โรฮ เอนิ� ชวง เงอะ เญาะ ตอน โตว ยุฮ ชุง แตะ�
อาึ มอง แนฮ ยุ เญอืม เกือฮ พะจาว ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ
โม ป รุป ไม่ เยอะ เซ ไม่ รพาวม เฮน ฮลอง แตะ�

17 ป มัฮ โคะ เม ยุฮ ฮุ ปัง โอ ไก เตีย� โคะ อะงุน ปัง โอ
ไก กูนวย� ป มัฮ โคะ กาวก ยุฮ ฮุ ปัง โอ โอก เปลิ� ชจิ ม่า
ยุฮ ฮุ ปัง โอ ไก เฮงาะ รโกะ นึง� แกะ ปิ ยุฮ ฮุ ปัง เอจี โอยจ
ฮา คอก แตะ� ครกั โมวก ยุฮ ฮุ ปัง เอจี โอยจ ฮา โฮง แตะ
ญุ่ก� 18 ปัง มัฮ ตอก เซ� อาึ ซ ไมจ มวน ลัง่ รพาวม เบือ
พะจาว. อาึ ซ ญันด่ี ปีติ ลอป ไม่ พะจาว ยุฮ แตะ� นึง มัฮ อื
ป เรอมึ อาึ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� 19พะจาว เยโฮวา มัฮ
เรยีง แด่น ยุฮ อาึ� มัฮ ป เกือฮ ชวง อาึ ตอน ตอก ชวง จัก
ปอยฮ โฮ� เกือฮ โรฮ อาึ โฮลฮ โฮว ซไบ่ นึง บลาวง ฮลาวง
โฮวน โดฮ�
รซอม เฮี มัฮ ป ฮอยจ ละ ฮวันา โม ป เชยี ป โกว พิน ระ

พิน แตวะ�
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