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นังซื รโปะ ยาโคโบ่
นังซื รโปะ ยาโคโบ่ มัฮ ลปุง ซตอก รเงอ่มึ โฮวน เจือ โฮวน

ไล ป ไซฮ ยาโคโบ่ รโปะ ละ �ปุย ไน พะจาว ป อาวต เฮยี
อาวต ไฮ เตือง กาว ลอา เจอ อ�ื� เญอืม เพอกึ อื ปุย นึง ไล
ลวง กัมกึต วไิซ ไมจ� ยาโคโบ่ แพป โรฮ อื ไม่ โอเอฮี โฮวน
เจือ� ละ ซ นัม แตะ รพาวม ปุย ไน พะจาว เกือฮ ยุฮ ป ปุก
รพาวม พะจาว� ยาโคโบ่ เกือฮ โม ป ลาว นังซื เฮี ยุง ตอก
ลัง งอ่ต ปุย ไน พะจาว� ไลลวง ป ตุก ไม่ ป กอย� ไม่ ไลลวง
กัน ลอง รพาวม ปุย� ไม่ ไลลวง กัน ไมจ กัน ญุ่ก� ไม่ ไลลวง
ฮรกั ป ฮรกั จัง ป จัง แตะ� ไม่ ไลลวง รพาวม เจือ เนอึม�
ไม่ ไลลวง โกว ปุย ดัก แตะ� ไม่ ไลลวง กัมกึต วไิซ ป เลีฮ
เน่อมึ มะลอง� ไม่ ไลลวง รเจ รไซญ ปุย ไม่ ปุ แตะ� ไม่ ไล
ลวง กัน อวต ปุย ติ แตะ� ไม่ ไลลวง กัน ตัตซิน ปุย ปุ แตะ�
ไม่ ไลลวง รพาวม ลัง่ ไม่ ไลลวง กัน ไววอน�
นังซื ไซฮ ยาโคโบ่ เฮี เนน ไลลวง ไมจ ปุย เปลีฮ รพาวม

เจือ แตะ นึง กัน ยุฮ แตะ� รพาวม เจือ ปลาว มัฮ โตว ป
ปุก รพาวม พะจาว� ปัง โอ ยาโคโบ่ เฮี อฮั ติ แตะ มัฮ ปุ พะ
เยซู� ปุย โฮวน ลัก่ แกต แตะ มัฮ อ�ื (กะลาเทีย 1:19) มัฮ
โรฮ ป นัม กัน โพรม นึง เวยีง เยรูซาเลม� (กันไกญกอ โบ่ต
15)

1 อาึ มัฮ ยาโคโบ่� มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว ไม่ กวนไจ ยุฮ
พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ� อาึ ไซฮ รโปะ นังซื ละ โม
เปะ ป มัฮ ปุย ไน พะจาว� ป อาวต เฮยี อาวต ไฮ เตือง กาว
ลอา เจอ อ�ื โม่ เปอะ กอ ตื โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ�
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ไล รพาวม ลัง่ ไม่ รพาวม เจือ
2 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ ไน พะจาว เยอ� ดัฮ ไก ป ลอง

รพาวม เปอะ ยัง่ ออฮ ยัง่ เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ โบว นึง
รพาวม แตะ เกือฮ แปน ป ไมจ ป มวน โครยญ เจือ� 3 โม
เปะ เอจี ยุง เปอะ กัน ลอง รพาวม เจือ เปอะ เซ มัฮ ป เกือฮ
โม เปะ ไก รพาวม ลัง่ ละ ซ ปุน โอต เปอะ โอเอฮี� 4 ไมจ
เปอะ โอต แนฮ ฮอยจ ซลอยจ ซเลียง เดอมึ เปอะ ซ แปน
ปุย ญุ่ก เญาะ เติ กุมปอ โครยญ เจือ� ไม่ โอ แตะ ไก ป วติ
ป วงั ละ ติ เจือ เนอึม� 5 ดัฮ ไก งอ่น ปุย วติ กัมกึต วไิซ ไน
โม เปะ เอ� ไมจ อื ปัว นึง พะจาว เดอมึ พะจาว ซ เกือฮ ละ
อ�ื พะจาว เซ มัฮ ป ซเปือฮ รพาวม ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื
เติ โตว ป ปัว นึง แตะ ติ ชวง เนอมึ� 6ป ปัว เซ ปังเมอ ไมจ
อื ปัว ไม่ รพาวม เจือ แตะ� ไมจ โตว อื ซองไซ รพาวม นึง�
ป ซองไซ รพาวม เซ มัฮ ตอก อื เญอืม พุกเพยีก รอาวม นึง
ปลัฮ รอาวม เญือม ระ กาื โฮ� 7 ปุย ซองไซ รพาวม ตอก
เซ ไมจ โตว อื แกต ติ แตะ ซ โฮลฮ โอเอฮี เน่อมึ นึง พะ
จาว� 8 ปุย ตอก เซ มัฮ ปุย ลอา รพาวม� ไก โตว ตอก ตอน
รพาวม นึง ป ยุฮ ป อฮั แตะ เฟือฮ เอนิ�

ป กอย ซ ไลจ ซ โลม
9 โม ป มัฮ เอียกปุ ตุเตียม ไมจ อื ญันด่ี นึง เอจี วุฮ พะ

จาว แตะ ระ จอง แตะ ฮลาวง� 10 โม ป กอย ไมจ โรฮ อื ญัน
ด่ี นึง เกือฮ พะจาว แตะ อาวม มัฮ แตะ ปุย ตุ ปุย เตียม�
โม ป กอย เซ ซ อฮั ซ ไฆร เยอื ตอก เตีย ไรป โฮ� 11 เญือม
เอจี ฮาวก ซเงะ เอ เรยีง โซะ กอยจ ละ� ไรป เซ ตูไต ซออฮ
ฮอยจ ละ อฮั เตีย อ�ื ไฆร ตื ฮุน ฮงั ไมจ อื เซ� โม ป กอย
ซ ตอก โรฮ เซ� ซ ไฆร เยอื โรฮ ลไล ยุฮ อื กัน ยุฮ โกะ แตะ
ไอฮ�
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ไลลวง กัน ลอง รพาวม ปุย
12 เมาะ ป ปุน โอต กัน ลอง รพาวม แตะ ซ โฮลฮ รพาวม

ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื ดัฮ เอจี ปุน โอต อื โฮ� ซ โฮลฮ จีวติ
แปน ลังวนั แตะ� ตอก โฮลฮ ปุย วอม คึ โฮ� มัฮ ป ซันญา
พะจาว อาึง ละ โม ป ฮรกั แตะ�

13 ปุย ดัฮ ฮอยจ ป ลอง รพาวม� ละ ซ เกือฮ อื ยุฮ ป พิต
โฮ� ไมจ โตว อื อฮั มัฮ ลอง พะจาว รพาวม แตะ� แจง โอ อื
ซ ไก ป ปุน ลอง รพาวม พะจาว เกือฮ ยุฮ ป พิต เตอ� โกะ อื
ปุ โรฮ ลอง รพาวม ปุย เกือฮ ยุฮ ป พิต� 14 กัน ลอง รพาวม
ป เกือฮ ปุย ยุฮ ป พิต มัฮ ตอก เฮ�ี รพาวม ปุย รชุยจ ไอฮ ติ
แตะ ยุฮ ป พิต� ไม่ จุ อื ไอฮ ติ แตะ นึง รไม่จ อื ยุฮ ป ฆอก�
15 รพาวม รไม่จ ปุย ยุฮ ป ฆอก เซ แพป ไม่ ป แฮง. รพาวม
รไม่จ ฆอก เซ ปังเมอ มัฮ มัป่ ป เกิต นึง อ�ื มัป่ เซ เญือม
เอจี นัน ฮอน อ�ื มัฮ ป ยุม ยุฮ ปุย�

16 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ ฮรกั เกอ� ปุ จุ ไอฮ โกะ เปอะ�
17 โอเอฮี ป ไมจ ป ญุ่ก ป ปละ ป ซาึต พะจาว ละ เอะ เซ�
มัฮ ป ฮอยจ เน่อมึ เมือง มะลอง โครยญ เจือ� มัฮ เลีฮ อื เน่
อมึ นึง พะจาว ป ยุฮ ควน ซเปีย ป อาวต นึง มะลอง เตือง
โอยจ อ�ื พะจาว เซ มัฮ โตว ป เปียน ไป เปียน มา รพาวม
แตะ ตอก ปุโรม โฮ� 18 เอจี เกือฮ เอะ เกิต แปน กวน แตะ
เบือ ลปุง เนอมึ ยุฮ แตะ ตัม รพาวม พะจาว ไอฮ� มัฮ เกือฮ
อื เอะ แปน ตอก ป เปลิ โรง ยุฮ แตะ� กา เปลิ โอเอฮี ไฮญ
โครยญ เจือ�

ไมจ เอะ ยุฮ ตัม ลปุง ฮมอง แตะ
19 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ ฮรกั เกอ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ

ยุง โอเอฮี ไล เฮ�ี ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ไกลจ
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ฮมอง โอเอฮี โครยญ โฆะ เปอะ� ไมจ เปอะ งอ่ต ไน่ โอเอฮี
ซ อฮั แตะ โครยญ โฆะ เปอะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไน่ ซ
ฮาวก รพาวม โครยญ โฆะ เปอะ� 20 รพาวม ฮาวก ยุฮ ปุย
ปลัฮเตะ แจง โอ อื ซ ปุน เกือฮ ปุย ยุฮ ตัม กัน ซืไซ ยุฮ พะ
จาว เยอ� 21 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ โปวฮ ไล โอ ไมจ ยุฮ เปอะ
ไม่ กัน ฆอก กัน เบร โครยญ เจือ ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ ญอม รปั
ลปุง พะจาว นึง รพาวม ปึกๆ ออนๆ แตะ� ลปุง เซ เอจี ซมา
พะจาว อาึง โตะ รพาวม เปอะ ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ โปน ฮา
มัป่�

22 ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ป อฮั อื ละ เปอะ เซ� ไมจ เปอะ โตว
โกว ฮมอง ฮยวก แตะ โน่ง� เดอมึ โอ ซ แปน จุ เปอะ ไอฮ
โกะ แตะ� 23 ดัฮ ไก ป เอจี ฮมอง ลปุง อฮั พะจาว เซ� ไม่
โอ อื ยุฮ ตัม ป ฮมอง แตะ เซ� มัฮ ตอก อื ป แก ติ แตะ โตะ
ซแฆล โฮ� 24ฟวยจ แก อื ติ แตะ เซ� ลอต เอนิ โฮว� เบีย
เอนิ อื ตอก มัฮ ตอก มอยฮ โกะ แตะ เซ� 25 พะทัม มัฮ ป
โอ ไก โฌวะ นึง� มัฮ เนอึม ป เกือฮ ปุย โปน ฮา แปน แตะ
ครา เซีญ โอเอฮี โครยญ เจือ� โม ป งอ่ต ที พะทัม เซ� ไม่
ยุฮ ลอป แตะ ตัม ป อฮั อื ไม่ โอ อื ซลัฮ นึง� ปุย เซ ซ โฮลฮ
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ กัน ยุฮ แตะ�

26 ดัฮ ไก ป แกต ติ แตะ ปุน ทื เนอมึ พะจาว� ดัฮ โอ ปุน
เตียง ดัก ดอย แตะ โฮ� มัฮ จุ อื ไอฮ ติ แตะ� ไลลวง ป
อฮั อื ติ แตะ ทื เซ ไก โตว ป มัฮ ละ อ�ื 27 ละ งอ่ต พะจาว
ป มัฮ เปือะ เอะ อื เซ� ไล ทื เนอึม ปุย พะจาว ไม่ รพาวม
ซงะ่ ซงอม แตะ มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ กัน โฮว แลน แก โม กวน
ดอย ไม่ แมฮงั แมไม เญือม อาวต อื ไม่ เม่ะมัก่ แตะ� ไม่
ปุน แฮน อื ติ แตะ ฮา ป ฆอก ป เบร นึง ปลัฮเตะ เฮี โครยญ
เจือ�
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2
ไล ฮรกั ป ฮรกั จัง ป จัง แตะ

1 เอียกปุ� เคียง เจือ เปอะ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ
ยุฮ เอะ� ป อาวต ไม่ โญตซัก แตะ เซ� ไมจ เปอะ โตว ฮรกั
ป ฮรกั จัง ป จัง แตะ� 2อาึ ซ แพป ละ เปอะ ติ เจือ� มัฮ ไก
อื ติ ปุย ป เลียก นา ก โพรม เปอะ ไม่ จาวป แตะ ไฌม ไคร
ไม่ นงุ ยอ่ง อื ติ แตะ นึง เครองึ ไมจ เจอ� ดัฮ ปุย ตุก ปุย
ญัก เลียก โรฮ เคะ เปอะ ไม่ จาวป แตะ เครองึ ชุ เครองึ ญู
แตะ โฮ� 3 ดัฮ เปอะ ทื ป นงุ ยอ่ง ติ แตะ นึง เครองึ ไมจ เซ�
ไม่ เกือฮ แตะ งาวม ก ไมจ ก มวน อ�ื เตือง ดวน เปอะ ปุย
ตุก ปุย ญัก เซ ชุง เยอื นา เซ งอ่น� ไม่ ดวน แตะ งาวม โบ
ก พรอก เปอะ ชวง แตะ งอ่น� 4 โม เปะ ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก
เซ โฮ� โม่ มัฮ ฮรกั เปอะ ป ฮรกั จัง เปอะ ป จัง แตะ� เอจี
มัฮ รเตีฮ เปอะ โอเอฮี นึง กัม คิต บ่วก แตะ� โม่ มัฮ อ�ื

5 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ ฮรกั เกอ� งอ่ต แลน เมอะ� พะ
จาว เอจี มัฮ เลือก อื ป ตุก ปญัก นึง ปลัฮเตะ เฮี เกือฮ แปน
ปุย กอย นึง รพาวม เจือ แตะ� ไม่ เกือฮ อื โฮลฮ ป ไมจ ป
ญุ่ก ป แฮรน แตะ อาึง นึง บัน่เมือง ยุฮ แตะ� ป เอจี ซันญา
อื อาึง ละ โม ป ฮรกั แตะ เซ� โม่ มัฮ อ�ื 6 โม เปะ ปังเมอ
เอจี นัมญุก เปอะ ป ตุก ป ญัก� มัฮ ปุย ป โคมเฮง โม เปะ
เอ� ไม่ บัว่ อื ตาว เปอะ ฮอยจ นึง ซัน เนอ� โม่ มัฮ โม ป
กอย เซ� 7 เอจี มัฮ โม ป กอย เซ ป พลิฮ บึน มอยฮ พะเยซู
ป มัฮ มอยฮ ตึก นึง ไมจ แตะ ป อฮั ปุย ละ เปอะ เซ� โม่ มัฮ
อ�ื

8 คอ โกตไม นึง พะทัม ป ระ ไล อื ฮา คอ ไฮญ เอจี มัฮ
เฮ�ี �ไมจ เปอะ ฮรกั ปุ ยว่ง แตะ ตอก ฮรกั เปอะ โกะ แตะ
ไอฮ โรฮ�� อฮั เซ� โม เปะ ดัฮ เปอะ ปุน ยุฮ ตัม คอ เซ เอจี



ยาโคโบ่ 2:9 vi ยาโคโบ่ 2:17

ปุก เนอึม ป ยุฮ เปอะ� 9 โม เปะ ดัฮ เปอะ ฮรกั ป ฮรกั จัง
ป จัง แตะ โฮ� เอจี มัฮ ยุฮ เปอะ ป พิต� เอจี ที นึง โกตไม
ยุฮ พะจาว มัฮ เปอะ ป ไก ตุต เตอ� 10 ปัง ไก ป ปุน ยุฮ ตัม
โกตไม ยุฮ พะจาว โฮวน คอ เยอ� ปัง พิต ลัง่ ติ คอ โน่ง�
เอจี มอยฮ โรฮ พิต โกตไม เตือง โอยจ อ�ื 11 พะจาว เอจี
อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปุ เลน จุ อู�� อฮั เซ� �ปุ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย��
อฮั โรฮ เซ� ปะ ปัง โอ เปอะ เลน จุ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่
ปุย มัฮ ลัง่ เปอะ ป พิต โกตไม�

12 โกตไม ยุฮ พะจาว ไก แม โรฮ ติ เจือ� มัฮ โกตไม ป
เกือฮ ปุย โปน ฮา แปน แตะ ครา เซีญ โอเอฮี� โม เปะ ไมจ
เปอะ เกือฮ ป ยุฮ ป อฮั เปอะ แปน ป ปุก ไล แตะ ฆาื อ�ื นึง
ซ โฮลฮ พะจาว รเตีฮ เปอะ ตัม โกตไม เซ ยุฮ อ�ื 13พะจาว
ดัฮ รเตีฮ โอเอฮี� ซ เลียก พาวม โตว นึง ป โอ เลียก พาวม
นึง ปุย� ป เลียก พาวม นึง ปุย แจง โอ อื ซ ฮลัต เญือม ร
เตีฮ พะจาว ปุย เยอ�

รพาวม เจือ ปลาว ไก โตว ป มัฮ
14 เอยีกปุ� ดัฮ ไก ป อฮั ติ แตะ ไก รพาวม เจือ เยอ� ดัฮ

โอ ยุฮ อื ตัม รพาวม เจือ แตะ เซ� เมอ ซ แปน อื ละ อ�ื
รพาวม เจือ ตอก เซ อมั ซ เกียฮ เกือฮ อื โปน มัป่ เปอ� เกีย
ฮ โตว อ�ื 15 ดัฮ ไก โม เอียกปุ เปอะ� ปรเมะ ญุ่ก� ปรโป
วน ญุ่ก� ป โอ ไก เครองึ จาวป อาวป โซม� 16 ดัฮ เปอะ
โอ ญอม เกือฮ ป ตุก อื นึง ละ อ�ื �เอญี ไมจ เอญี มวน ไม่
ซัก เวยีก โกวง โกะ เปอะ เมิฮ�� ปัง อฮั เปอะ เซ ละ� เมอ
ซ แปน อื ละ อ�ื 17 ไลลวง รพาวม เจือ มัฮ โรฮ ตอก เซ�
รพาวม เจือ ปลาว� ดัฮ โอ ไก ไม่ ยุฮ โฮ� เอจี ตอก โรฮ ป
ยุม โฮ โอ อื ไก ป มัฮ ฮา�
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18 ปุย งอ่น อื ตึน ซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปะ อาวต เปอะ ไม่
รพาวม เจือ แตะ� อาึ ซ อาวต ไม่ ยุฮ แตะ� เปลีฮ แลน
รพาวม เจือ ป โอ ไก ไม่ ยุฮ เนิ� อาึ ซ เปลีฮ รพาวม เจือ
แตะ ละ เปอะ นึง กัน ยุฮ แตะ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ� 19 โม
เปะ เอจี เจือ เปอะ ไก พะจาว ติ โน่ง� เอจี ไมจ โรฮ ตอก
เซ� โม พี เจือ โรฮ อ�ื ปังเมอ เจือ อื ไม่ รกุฮ รเตียง แตะ�

20 ปะ ป มัฮ ปุย งาว ปุย ไงญ� รพาวม เจือ โอ ไก ไม่ ยุฮ
เซ� อมั มัฮ โอ เปอะ ดิ ยุง ซโตฮ มัฮ อื ป โอ ไก ป มัฮ ฮา�
21 อปัราฮมั ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ เซ� พะจาว โฮลฮ อฮั
ปุย ซื ปุย ไซ ละ อื เบือ เมอ� โม่ มัฮ เบือ กัน ยุฮ อื เญือม
ทไว อื ยซิฮกั ป มัฮ กวน แตะ ราว คัน ทไว โฮ� 22 โม่ ที ละ
เปอะ� รพาวม เจือ อื ไก ไม่ ยุฮ� รพาวม เจือ อื เอจี กุม
ปอ เบือ กัน ยุฮ อ�ื 23 เญือม ยุฮ อื ตอก เซ เอจี ปุก เนอึม
ตอก อฮั พะทัม อ�ื �อปัราฮมั เจือ ป อฮั พะจาว ละ แตะ�
พะจาว เมีญ อื แปน ปุย ซื ปุย ไซ ละ แตะ เบือ รพาวม เจือ
อื เซ�� พะจาว อฮั โรฮ อื มัฮ ปุโฮมว แตะ� 24 เอจี ที ละ
เปอะ นึง เซ� พะจาว เกือฮ ปุย แปน ปุย ซื ปุย ไซ ละ แตะ
เบือ กัน ยุฮ อ�ื มัฮ โตว เบือ รพาวม เจือ ปลาว�

25 ตอก โรฮ เซ� ราฮปั ป มัฮ มอจังคึต เซ โฮลฮ โรฮ พะ
จาว เมีญ มัฮ ปุย ซื ปุย ไซ ละ แตะ เบือ กัน ยุฮ อ�ื กัน ยุฮ อื
เซ มัฮ รปัคัม อื โม ป ซาวป เลียป แลน โอเอฮี เมือง แตะ�
ไม่ เกือฮ อื บระ เอญี คระ ไฮญ� 26 โกะ เนอึม โอ เญือะ ไก
รพาวม เอจี มัฮ ยุม อ�ื รพาวม เจือ โอ ไก ไม่ ยุฮ เซ มัฮ โรฮ
ตอก ป ยุม เซ โรฮ� โอ อื ไก ป มัฮ ฮา�

3
ไลลวง ดัก ปุย
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1 เอยีกปุ� ไมจ เปอะ โตว เกือฮ ติ แตะ ฆวต แปน คู โฮวน
ปุย� ซเงะ รเตีฮ พะจาว โอเอฮี ฮ�ี โม ป เพอกึ ปุย ตอก เอะ
เฮี ซ โฮลฮ พะจาว ไฮมญ ฆาื อื ซโตฮ ฮา ปุย ไฮญ� 2 โม เอะ
เอ ตึน ซ ไก แนฮ เญือม พิต เตอะ โครยญ โฆะ แตะ� ดัฮ
ไก ป โอ ยุฮ ป พิต นึง ป อฮั ป มวยญ แตะ ติ ชวง เงอ� ปุย
เซ เอจี มัฮ ปุย ญุ่ก เญาะ เติ� มัฮ ป ปุน เตียง ไอฮ โกะ แตะ
โครยญ เจือ�

3 เอะ ดัฮ เกือฮ บรอง เกียต ไร นึง ซ เกือฮ ฮะ เนองึ ป อฮั
แตะ� ซ ปุน ตัตเตียง โรฮ ฆาื อื เตือง โม่ว อ�ื 4 งอ่ต แลน
ไลลวง ซปาว รอาวม เมอ� ซปาว รอาวม เซ มัฮ ป ระ� โฮว
เบือ เรยีง กาื� ป คัป อื เซ ปังเมอ เกียฮ เกือฮ ลัง่ อื โฮว ตัม
คระ ฆวต เกือฮ แตะ โฮว เบือ ซม่ะ แตวะ เซ� 5 ดัก เฮี มัฮ
โรฮ ป แตวะ ตอก เซ โรฮ� เกียฮ ระ โรฮ อวต ติ แตะ� งอ่ต
แลน เมอะ� งอ เญีย่ะ อา เกียฮ ฮะ ยุฮ พริ แปน ฮราวม อ�ื
6 ดัก เฮี ตอก โรฮ งอ โฮ� มัฮ ป นาวก นึง ป ฆอก ป เบร�
เกียฮ ไลจ โรฮ ยุฮ โกะ เนอึม ปุย เตือง โม่ว อ�ื ดัก เซ มัฮ
งอ ป เกียฮ ฮะ ยุฮ จีวติ ปุย เตือง เจน อ�ื มัฮ งอ ตึน ติต เน่
อมึ มอ นโฮก�

7ป มัฮ ซัตซิง ไซม ไล่ ไม่ ซโอยญ ซไอป� ไม่ โอเอฮี อาวต
นึง ปลัฮ รอาวม โครยญ เจือ เยอ� ปุย เอจี ปุน เตียง อ�ื
เอจี ไก งอ่น ป ฮอยญ ยุฮ ฮู� 8 ดัก เกอ ปังเมอ โอ ไก ป ปุน
เตียง ติ ตื เนอึม� มัฮ ป ฆอก ป เบร โอ ไก เญือม อาวต
ไมจ� นาวก นึง ปิต ฆอก ปอ ยุม อื ยุฮ ปุย�

9 เอะ โกว ดัก แตะ ละ ลืลาว แตะ พะโองจาว ไม่ เปือะ
แตะ� ดัก ติ เซ เอะ ปังเมอ โกว แม ละ ซะ แตะ ปุย ป ยุฮ
พะจาว ตอก ฮุป ฮอย โกะ แตะ� 10 รซอม ลืลาว พะจาว ไม่
รซอม ซะ ฆอก โอก เน่อมึ โตะ มวยญ ติ เซ� เอียกปุ� เอะ
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ไมจ โตว เกือฮ แปน ตอก เซ� 11 รอาวม ปลาฮึ ฮ�ื อมั เกีย
ฮ โอก ดิ รอาวม ไมจ นึง ไม่ รอาวม โอ ไมจ� 12 เอียกปุ�
โคะ เม อมั ซ เกียฮ เกิต เปลิ กาวก นึง� โคะ อะงุน อมั ซ
เกียฮ เกิต เปลิ เม นึง� เกียฮ โตว อ�ื ตอก โรฮ เซ� รอาวม
เออมึ เกียฮ เปียน โตว ติ แตะ แปน รอาวม งา�

กัมกึต วไิซ ไมจ
13 มัฮ ปุย ป ไก กัมกึต วไิซ ไมจ ไม่ ยุง แตะ โอเอฮี ไน

เปอะ� ไมจ ปุย เซ เปลีฮ ละ ปุย นึง กัน ยุฮ แตะ ไม่ ซลิต
ซโลม ไมจ แตะ� นึง รพาวม ปึกๆ ออนๆ แตะ ไม่ ซติ พัน
ญา แตะ� 14 ดัฮ เปอะ อาวต ไม่ รพาวม กุยจ ววั แตะ ไม่
ลเลียก เปอะ นึง โอเอฮี ยุฮ ปุย� ไม่ ฆวต แปน เปอะ ป ระ
ฮา ปุย� ปุก โตว ละ อวต เปอะ ติ แตะ นึง� เอจี มัฮ ตอซู
เปอะ ไม่ ลปุง เนอึม� 15 กัมกึต วไิซ ตอก เซ เยอ มัฮ โตว
ป เลีฮ เน่อมึ เมือง มะลอง� มัฮ กัมกึต วไิซ ป เกว ไม่ ปลัฮ
เตะ เฮ�ี มัฮ ป เกว ไม่ กัมกุยฮ ฆอก โตะ รพาวม ปุย� มัฮ
กัมกึต พี ซาตัน� 16อาวต รพาวม ลเลียก นึง โอเอฮี ยุฮ ปุย
ไม่ รพาวม ฆวต แปน ป ระ ฮา ปุย เซ นา ออฮ� ป ฆอก ป
เบร โครยญ เจือ ไม่ กัน ซุกซัก ซ อาวต โรฮ นา เซ�

17 กัมกึต วไิซ ป เลีฮ เน่อมึ เมือง มะลอง ปังเมอ มัฮ ตอก
เฮ�ี ป รกา นึง อื มัฮ ป ซงะ่ ซงอม� ฟวยจ เซ มัฮ ป เฮน ป
ฮลอง� มัฮ แม รพาวม ปึกๆ ออนๆ ไม่ โอ อื ไอฮ ไล แตะ�
มัฮ รพาวม เลียก พาวม นึง ปุย� ไม่ รพาวม ฆวต ยุฮ กัน
ไมจ� มัฮ โตว ฮรกั ป ฮรกั จัง ป จัง แตะ� มัฮ โตว ปุย ไล
โกะ ไล เอยีง� 18 โม ป ซาวป เกือฮ ปุย ปุก ปอ ปุ แตะ ไม่
รพาวม เฮน ฮลอง แตะ� มัฮ ตอก ป ซมา โนง ป ไมจ โฮ�
กัง เคะ เอ มัฮ รพาวม ซืไซ ป มัฮ เปลิ ป เกิต นึง อ�ื
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4
กัน รไม่ รม่าึก ไม่ ปลัฮเตะ

1 ไลลวง รเจ รไซญ เปอะ ไม่ ปุ แตะ มัฮ ฮอยจ อื เน่อมึ ก
เมอ� โม่ มัฮ ฮอยจ อื เน่อมึ นึง กัมกุยฮ ฆอก ป ตอซู ปุ แตะ
กไน เนะซองั เปอะ เซ� 2 โม เปะ ฆวต ไอฮ เปอะ โอเอฮี ปัง
เมอ โอ เปอะ ไก ตอก โฮลฮ� แปน ฆวต ยุฮ เปอะ ยุม ไม่
ปุย ฆาื อ�ื โม เปะ ลเลียก เปอะ นึง โอเอฮี ปังเมอ โอ เปอะ
โฮลฮ� แปน เอนิ รเจ รไซญ เปอะ ไม่ ปุ แตะ ฆาื อ�ื โม เปะ
ไก เปอะ โตว ตอก โฮลฮ ฆาื โอ เปอะ ปัว นึง พะจาว� 3 โม
เปะ เอจี ปัว เปอะ ปังเมอ โอ เปอะ โฮลฮ� มัฮ ฆาื โฌวะ ปัว
เปอะ นึง รไม่จ เปอะ เลียง กัมกุยฮ เนะซองั แตะ นึง�

4 โม เปะ ป มัฮ ปุย โอ เนอึม รพาวม เมอ� เญือม รไม่
รม่าึก เปอะ ไม่ ปลัฮเตะ เฮี เอจี มัฮ ตอซู เปอะ ปุ แตะ ไม่
พะจาว� โม่ เปอะ ยุง� ดัฮ ไก ป ฆวต รไม่ รม่าึก ติ แตะ ไม่
ปลัฮเตะ เฮี เอจี มัฮ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ พะจาว� 5 �รพาวม
รโม่ยฮ ป เกือฮ พะจาว อาวต นึง เอะ เซ มัฮ ป เรยีง ลอน
ฆวต ไอฮ โอเอฮี�� อฮั เซ พะทัม� ป อฮั พะทัม เซ อมั มัฮ
แกต เปอะ อฮั โอเอฮี โอ ไก ป มัฮ� 6 กุนมุ่น ยุฮ พะจาว ปัง
เมอ เรยีง แม ฮา รพาวม ฆวต ไอฮ เอะ เซ� มัฮ เซ ป อฮั พะ
ทัม ฆาื อื ตอก เฮ�ี �พะจาว ซ ตอซู ไม่ โม ป อวต ติ แตะ�
ซ เกือฮ กุนมุ่น ละ ป ญอม เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม�� อฮั เซ
พะทัม�

7 มัฮ เซ ป ไมจ โม เปะ โฮก ลปุง เนอึง ป อฮั พะจาว ฆาื
อ�ื ไมจ เปอะ ตอซู ปุ แตะ ไม่ พี ระ เดอมึ ซ ตอ ฮา เปอะ�
8 โม เปะ ไมจ เปอะ เลียก ซดิ ไม่ พะจาว เดอมึ พะจาว ซ
อาวต โรฮ ซดิ ไม่ เปอะ� โม เปะ ป มัฮ ปุย มัป่ เปอ� ไมจ
เปอะ รไซจ เตะ แตะ ซงะ่� โม เปะ ป ลอา รพาวม เมอ�
ไมจ เปอะ รไซจ รพาวม แตะ เกือฮ ซงะ่ ซงอม� 9 ไมจ เปอะ
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เกือฮ ติ แตะ ตุก เปละ นัน พาวม ไม่ เยอืม แตะ ฆาื มัป่
ยุฮ เปอะ� ฮา ซ ญวยฮ เปอะ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ตุก
รพาวม ฮา� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โซะ รพาวม นึง ฮา ซ
เกือฮ เปอะ ติ แตะ ไมจ เปละ มวน พาวม� 10 โม เปะ ไมจ
เปอะ ญอม เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม ซองนา พะจาว� เดอมึ พะ
จาว ซ ยอ่ง โม เปะ ลัก่ ก ฮลาวง อ�ื

ปุ เญือะ โฮว โบ ลปุง ลอก ปุ เปอะ
11 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� ปุ เญือะ โฮว โบ ลปุง ลอก ปุ

เปอะ� โม ป โฮว โบ เอยีกปุ แตะ ญุ่ก� ไม่ ป ตัตซิน ไม่ เติ อื
ญุ่ก� ปุย เซ มัฮ โรฮ โฮว อื โบ โกตไม ยุฮ พะจาว ไม่ ตัตซิน
อื ไม่ เติ อื โกตไม เซ โรฮ� โม เปะ ดัฮ เปอะ ตัตซิน โกตไม
ยุฮ พะจาว โฮ� เอจี มัฮ โอ เปอะ ยุฮ ตัม โกตไม เซ� เอจี มัฮ
โรฮ เกือฮ เปอะ ติ แตะ แปน ป ตัตซิน โอเอฮี� 12 มัฮ พะ
จาว โน่ง ป ตัง โกตไม ละ ปุย ไม่ ป เกียฮ รเตีฮ ตัตซิน อื โอ
เอฮี ละ อ�ื มัฮ พะจาว ติ เซ โน่ง ป เกียฮ เกือฮ ปุย โปน ตุต
แตะ ไม่ เกียฮ เกือฮ อื ปุย ลอก ตุต แตะ� ปะ มัฮ อฮั เปอะ
ติ แตะ มัฮ ปุย� เกียฮ ตัตซิน โน่ง เปอะ ปุย ไฮญ เมอ�

13 ซ อฮั แม ละ เปอะ ติ เจือ� โม เปะ กอ อฮั เปอะ ตอก
เฮ�ี �ดัฮ โอ มัฮ เนาะ เฮี มัฮ ซงา่วป� เอะ ซ เลียก โตะ เวยีง
เซ� ซ อาวต เตอะ นา เซ เมาะ ติ เนอึม� ซ กาไค เยอะ�
แจง ซ โฮลฮ กัมไฮ อ�ื� กอ อฮั เปอะ เซ โม เปะ เอ� 14 โม
เปะ ปังเมอ โอ เปอะ ยุง ไลลวง โอเอฮี ป ซ เกิต ซงา่วป�
จีวติ โม เปะ มัฮ ตอก เมอ� จีวติ เปอะ เซ มัฮ ตอก พาวง
โกลง โฮ� ปลาึฮ ติ เตะ โน่ง� ฟวยจ เซ ไฆร เอนิ� 15 ฮา
เซ โม เปะ ไมจ เปอะ อฮั ตอก เฮ�ี �ดัฮ ปุก รพาวม พะโอง
จาว ละ ซ เกือฮ ลัง่ อื เอะ ไอม โฮ� ซ ยุฮ กัน ตอก เฮี ตอก
เซ�� คาว ละ อฮั เปอะ ตอก เซ� 16 ปเล่ีย เฮี โม เปะ เกีย
ฮ ฮุน เปอะ นึง วุฮ เปอะ ติ แตะ ระ� ไลลวง เกียฮ ฮุน เปอะ
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เซ มัฮ ป พิต โครยญ เจือ� 17 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปุย ดัฮ
เอจี ยุง ตอก ซ ยุฮ แตะ กัน ไมจ� ดัฮ โอ ยุฮ อื ตัม เซ โฮ�
แปน โรฮ มัป่ ละ โกะ อื ไอฮ ฆาื อ�ื

5
ป กอย ไม่ บ่วก แตะ ซ ลอก เม่ะมัก่ ฆาื อื

1 ปเล่ีย เฮี ซ อฮั ละ โม เปะ ป กอย� ไมจ เปอะ เยอืม
ไม่ แงงฮั แตะ ฆาื เม่ะมัก่ ป ซ เกิต ละ เปอะ เซ� 2 คาวคอง
เปอะ เซ เอจี ไลจ เอจี ฮรมั� เครองึ เซอกึ เปอะ เอจี ฮาื ม่อย
จ ฮาื เรมี� 3 ไคร มาื ยุฮ เปอะ เอจี ไรฮ โอยจ เอนิ� ไรฮ ไคร
มาื ยุฮ เปอะ เซ ซ แปน พีญัน รโจฮ กัน ยุฮ โม เปะ� ซ ฮะ
ยุฮ เนะ เปอะ ตอก งอ โฮ� โม เปะ เอจี รโจะ เปอะ อาึง คอง
ระ งวยฮ ยุฮ แตะ ฮอยจ ละ เวลา ลัก่ ก ลอยจ อ�ื 4 โม เปะ
บ่วก เปอะ นึง โอ เปอะ เกือฮ จังลา ป มัก เฮงาะ ยุฮ แตะ�
โม ป มัก เฮงาะ ยุฮ เปอะ รกัเริ นึง โอ อื โฮลฮ จัง แตะ� จัง
ลา โอ เปอะ เกือฮ เซ เอจี รโจฮ โม เปะ ไอฮ� เซียง โม ป
มัก เซ เอจี เลียก โตะ ฮยวก พะจาว กุม ตฮนั มะลอง� 5 โม
เปะ เอจี ซนกุ ซนัน เปอะ โครยญ เจือ นึง ปลัฮเตะ เฮี ไม่
โฮลฮ เปอะ โซม ญุ่ก กุก ญึม� เอจี เลียง เปอะ อาึง ติ แตะ
เนะ โกลยญ ตอก ซัตซิง เลียง ปุย ละ ซ มอก แตะ โฮ� ซเงะ
มอก ปุย อื เซ เอจี ซ เติง� 6 โม เปะ เอจี ญวต เปอะ พิต ละ
ป โอ ไก พิต� เอจี ยุฮ โรฮ เปอะ ยุม ไม่� เตือง โอ อื ตอซู ไม่
เปอะ�

ไล รพาวม ลัง่
7 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อู� ไมจ เปอะ ไอฮ รพาวม ลัง่ แตะ

ฮอยจ ละ เวลา ซ ฮอยจ พะโองจาว� ไมจ เปอะ งอ่ต ไลลวง
โม ป ซมา ลโลวง โอเอฮี� ป ซมา ลโลวง โอเอฮี เซ มอง เปลิ
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ป ระ งวยฮ ยุฮ แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ตุย รพาวม ลัง่ แตะ
เน่อมึ เญอืม เตอมึ เฮละ โรง ฮอยจ ละ โอยจ รอาวม เฮละ�
8 โม เปะ ไมจ โรฮ เปอะ ตุย รพาวม ลัง่ แตะ ตอก เซ โรฮ�
ไมจ เปอะ เกือฮ รพาวม แตะ ตอน ฮมัน นึง เอจี ซดิ เนอึม
ซ ฮอยจ แม พะโองจาว� 9 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� ไมจ
เปอะ โตว ปุปิ ไม่ เติ เปอะ ปุ แตะ� เดอมึ เปอะ โอ ซ ลอก
กัน รเตีฮ ฆาื� พะโองจาว ป ซ ตัตซิน โอเอฮี เซ เอจี ซดิ ซ
ฮอยจ อ�ื

10 เอยีกปุ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ โตก ละ โม ป ซึป ลปุง
พะจาว โฆะ� ไมจ เปอะ เฮยีน โอต โม เซ เม่ะมัก่ แตะ ไม่
ไอฮ อื รพาวม ลัง่ แตะ� 11 โม ป ปุน โอต โอเอฮี เอจี โฮลฮ
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื เอะ โกย อฮั แตะ ตอก เซ�
โม เปะ เอจี ฮมอง เปอะ ไลลวง โอต โยป เม่ะมัก่ แตะ� เอจี
ยุง เปอะ ตอก เปลีฮ พะจาว รพาวม เลียกพาวม โซะ ไง่ แตะ
ละ อื ลัก่ ก ลอยจ อ�ื นึง มัฮ พะจาว เซ ป กุมปอ นึง รพาวม
เลียก พาวม โซะ ไง่ แตะ นึง ปุย�

12 โม เปะ ป มัฮ เอยีกปุ อู� ป ระ ไล นึง อื มัฮ เฮ�ี ปุ เกือฮ
ติ เปอะ คัม ออฮ คัม เอฮี นึง ลปุง ซันญา เปอะ เฟือฮ เอนิ�
ปุ ปัว โอเอฮี อาวต เมือง มะลอง ไม่ โอเอฮี อาวต นึง ปลัฮ
เตะ เฮี ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ ฆาื อื ติ เจือ เนอึม� ดัฮ มัฮ อ�ื
ไมจ อฮั มัฮ อ�ื ดัฮ โอ มัฮ อ�ื ไมจ อฮั โอ มัฮ อ�ื เดอมึ เปอะ
โอ ซ ลอก กัน รเตีฮ ยุฮ พะจาว�

ไลลวง กัน ไววอน
13 อมั ไก งอ่น ป โอต เม่ะมัก่ แตะ ไน โม เปะ เอ� ดัฮ ไก

โฮ ไมจ ปุย เซ ไววอน� อมั ไก งอ่น ป อาวต ไม่ ไมจ มวน
รพาวม แตะ� ดัฮ ไก โฮ ไมจ ปุย เซ เชยี ลืลาว พะจาว�
14 อมั ไก ป โซะ นึง งอ่น ไน เปอะ� ดัฮ ไก โฮ ไมจ ปุย เซ
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กอก โม ป กวต ไน ครติซจัก ยุฮ แตะ� เกือฮ โม ป กวต เซ
ไววอน เพือ อ�ื เกือฮ ตา ลออยฮ นึง อื เบือ มอยฮ พะโอง
จาว� 15 กัน ไววอน ไม่ รพาวม เจือ แตะ เซ ซ เกือฮ ปุย โซะ
เซ โปน ป โซะ อาวม แตะ� พะโองจาว ซ เกือฮ อื ไฮ� ดัฮ
มัฮ ยุฮ อื ป พิต โฮ� พะจาว ซ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อ�ื 16 มัฮ
เซ ป ไมจ โม เปะ รโฮงะ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ ละ ปุ แตะ ฆาื
อ�ื ไมจ เปอะ ไววอน เพือ ปุ แตะ เดอมึ โม เปะ ซ ไฮ ป โซะ
นึง เบือ อ�ื กัน ไววอน เนอึม โรวะ ยุฮ ปุย ซื ปุย ไซ ระ เนอึ
ม อมันัต� แจง ซ ไก ป มัฮ อ�ื

17 เอลียา มัฮ โรฮ ปุย ตอก เอะ โรฮ� ไววอน เนอึม โรวะ
ปัว พริ โอ เฮละ� ฟวยจ เซ เญือะ เฮละ โตว เนอมึ นึง ปลัฮ
เตะ ลอวย เนอึม ไปล แลฮ เคิ� 18 ฟวยจ เซ ไววอน แม ติ
โฮน� พริ เซ เฮละ เนอมึ แม� ปลัฮเตะ เซ กวยฮ แม โอเอฮี
นึง ฆาื อื ตอก ไพรม แตะ�

19 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู� ดัฮ ไก งอ่น ปุย ไน เปอะ ป
โอ โฮว ตัม ลปุง เนอึม ยุฮ พะจาว� ดัฮ ไก ป ปุน เกือฮ อื
แม แม เคะ ลปุง เนอึม เซ� 20 ปุย เซ ไมจ อื ยุง แจง แน
ตอก เฮ�ี ป ปุน เกือฮ ป โฮว คระ พิต เซ แม โฮว นึง คระ
ปุก เกอ� เอจี มัฮ เรอึม อื ลปุ อื เกือฮ โปน ฮา ยุม� เญือม
ยุฮ อื ตอก เซ เอจี มัฮ เกือฮ อื พะจาว ยวก มัป่ โฮวน ยุฮ ปุย
เซ ฆาื อ�ื
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