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โยป
พะทัม โยป มัฮ ไลลวง ปุย ไมจ ไล ป ลอก ป โตะ ป ตอง

โครยญ เจือ� กวน อื ยุม โอยจ� คาวคอง ยุฮ อื ไฆร โอยจ
ฮา อ�ื โนก ฮา เซ อาวม แม ป โซะ นึง เนะซองั แตะ ป ฆอก
ลัมเลือ เอนิ� ป ไซฮ พะทัม โยป เฮี โกว ลปุง กลอน ละ ซ
รโฮงะ แตะ ป อฮั ป มวยญ โยป ไม่ ปุโฮมว อื ลอวย ปุย ฆาื
ป โซะ ป ไซญ ลอก โยป เซ� ป อฮั ปุย โม เซ ละ ปุ แตะ ไก
ลอวย รอป� ปังเมอ มัฮ ไล ติ ป อฮั อื เซ� ลัก่ ก ลอยจ อื
พะจาว เปลีฮ ไอฮ ติ แตะ ละ โยป� กา เซ ปุย โม เซ อู ลอป
ไลลวง พะจาว ละ ปุ แตะ ปังเมอ โอ คาวไจ ไลลวง อื ซโตฮ�
ลัก่ ก ลอยจ อื มัฮ พะจาว ไอฮ ป เกือฮ อื ยุง�
ปุโฮมว โยป แกต ติ แตะ ยุง ควน ฆาื ป โซะ อาวม โยป

เซ� โม เซ แกตพะจาว เกือฮ ลอปป ไมจ ละ ปุย ไมจ� เกือฮ
โรฮ ป ฆอก เกิต ละ ปุย ฆอก ปุย เบร� โม เซ แกต โยป มัฮ
ปุย ฆอก ฆาื ลอก อื ป โซะ เซ� โยป ปังเมอ อฮั กัม คิต โม
เซ มัฮ ป เยอื ลอน� อฮั ติ แตะ โอ โซมกวน ไม่ ลอก แตะ
ป โซะ ลัมเลือ เซ� นึง ซาวป ลอป แตะ ยุฮ กัน ซื กัน ไซ�
โยป เกียฮ คาวไจ โตว ตอก ญอม พะจาว เกือฮ แตะ ลอก ป
โซะ ลัมเลือ ตอก เซ� ลอต ตะ พะจาว ละ ซ เกือฮ พะจาว ฟู
มวยญ ไม่ แตะ� โยป โปวฮ โตว รพาวม เจือ แตะ� ปังเมอ
ฆวต เกือฮ พะจาว เปลีฮ มัฮ แตะ ปุย เนอมึ รพาวม�
พะจาว โลยฮ โตว อื โครยญ เจือ ป ไฮมญ โยป นึง แตะ�

ปังเมอ เปลีฮ ไลลวง ระ อมันัต แตะ ละ โยป ไม่ ไลลวง กัมกึต
วไิซ ไมจ แตะ� โยป ยุง เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม ฆาื อ�ื ยุง เนอึ
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ม มัฮ พะจาว ป ระ ป เกียฮ ยุฮ โอเอฮี โครยญ เจือ� โยป
เฌาะ รพาวม แตะ ฮา กัน อฮั แตะ ป เกิน ละ พะจาว�
ลัก่ ก ลอยจ อื พะทัม โยป เกือฮ เอะ ยุง ตอก เกือฮ แม

พะจาว ป ไมจ ละ โยป� เกือฮ อื โฮวน โอเอฮี ยุฮ ฮา ไพรม
แตะ� เกือฮ แม อื โฮลฮ กวน แตะ กาว ปุย แม� พะจาว เติ
ปุโฮมว โยป นึง โอ อื คาวไจ กัน โซะ อาวม โยป เซ� แปน
มัฮ โยป ป ยุง เนอมึ ไลลวง พะจาว โฮวน ฮา ปุโฮมว อื เซ�

ซาตัน ลอง รพาวม โยป
1 ไก ปรเมะ ป อาวต นึง เมือง อูต ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ

โยป�* มัฮ ปุย นัปทื พะจาว ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ� ไม่ มัฮ
อื ปุย ไมจ ไล โครยญ เจือ� แฮน แนฮ ติ แตะ ฮา ป ฆอก
ป เบร� 2 ปุย เซ ไก กวน รเมะ อาแลฮ� ไก กวน รโปวน
ลอวย� 3 ไก แกะ ยุฮ อาแลฮ เปือน ไม่ อุต ลอวย เปือน ไม่
โมวก พอน รอย กู ไม่ บรงั รโปวน พอน รอย� กวนไจ อื
โฮวน เนอมึ� มัฮ ปุย กอย ฮา ปุย นึง ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เตื
อง โอยจ อ�ื 4 กวน รเมะ โยป เซ กอ ลล่อยฮ เลียง ปุ แตะ
นึง เญือะ แตะ ไอฮ ติ ปุย ติ โฮน� กอก โรฮ รนัน แตะ เตื
อง ลอวย อื เซ ฮอยจ โซม ดิ ไม่ แตะ� 5 โครยญ ปวยฮ พริ
ฟวยจ กิน เลียง อื ไม่ ปุ แตะ ตอก เซ� โยป กอ งาวป โกฮ
มอก ตอง ทไว ซัตซิง รโตง โม กวน แตะ เซ โครยญ โฆะ อ�ื
ละ ซ เกือฮ อื ซงะ่ ไล ซองนา พะจาว� มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง
ฮลัต อื กวน แตะ ยุฮ ป พิต โตะ รพาวม แตะ� มัฮ ฮลัต อื
โคะ พามัต พะจาว� โยป ยุฮ ลอป อื ตอก เซ�

* 1:1 1:1 โยป มัฮ ปุย เมือง อูต� ไก ลวง ลัก่เซฮ เมือง คะนาอนั ติ โดฮ� มัฮ
ปุย เจน ติ ไม่ อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป�
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6 ไก ติ ซเงะ เญือม ฮอยจ รโจะ โม เตปดุ่ต เตปด่า ซอง
นา พะจาว. ซาตัน ฮอยจ โรฮ ไม่ อ�ื 7พะจาว ไฮมญ ซาตัน
ตอก เฮ�ี �ฮอยจ เปอะ เน่อมึ ก เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื ซา
ตัน โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ฮอยจ เน่อมึ โฮว โฌ แตะ นึง ปลัฮ
เตะ โครยญ ลวง�� อฮั เซ�

8 พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �อมั ยุ เปอะ โยป ป มัฮ กวนไจ
อาึ อ�ื ปุย ติ ปลัฮเตะ ไก โตว ป ตอก โยป เซ� มัฮ เนอึม
ปุย ไมจ ไล โครยญ เจือ� นัปทื เนอึม อาึ ไม่ รพาวม เนอึม
แตะ� แฮน เนอมึ ติ แตะ ฮา ป ฆอก ป เบร�� อฮั เซ ละ ซา
ตัน พะจาว เยอ� 9ซาตัน โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �นัปทื อื แอฮ�
เตอ โพต ปะ ป ไมจ ละ เซ� มัฮ โอ ปะ โพต ป ไมจ ละ� แจง
โอ อื ซ นัปทื ปะ อา� 10 ปะ เอจี เฆีญ เปอะ เญือะ โยป เซ
ฮา ป โอ ไมจ ฮอยจ ละ คอง เลียง คอง ดู่ อื โครยญ เจือ�
เอจี เกือฮ เปอะ กัน ยุฮ อื จเลิน ลอป� คอง เลียง อื นาวก
เอนิ ยุฮ ปลัฮเตะ� 11 มัฮ ตุย ปะ โอเอฮี ยุฮ อื ฮา อื โครยญ
เจือ� ตึน ซ ซะ เอนิ ปะ ซองนา เปอะ�� อฮั เซ�

12พะจาว อฮั เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ตอก เซ� โอเอฮี ยุฮ อื เซ อาึ
เกือฮ อาวต ฆรมึ อมันัต ปะ� ตัว โยป ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ
ลอก เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ ซาตัน โอก โฮว
ฮา พะจาว.

13 ไก ติ ซเงะ เญือม เลียง กวน โยป ปุ แตะ นึง เญือะ เอี
ยกระ แตะ� 14 เญือม เซ ไก ป ฮอยจ รโฮงะ ละ โยป ตอก
เฮ�ี �ลไล ไท เอะ ชจิ นึง โมวก ยุฮ เปอะ� บรงั ยุฮ เปอะ เปื
อม โรฮ ไรป ซดิ ไม่ นา เซ� 15 ฮอยจ พราวป โม เซบ่า ติ
มู� ลู ตุย โรวก อื เตือง โอยจ อ�ื ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม กวนไจ
เปอะ� มัฮ ลัง่ อาึ โน่ง ป ไอม ละ ซ เกียฮ เอญี รโฮงะ แตะ
ละ เปอะ�� อฮั เซ�

16 ลไล โอ ปุย เซ ดิ เตือน ลอยจ ลปุง เงอ ฮอยจ แม กวน
ไจ ติ ปุย� อฮั เฮ�ี �โม แกะ ยุฮ เปอะ โตยฮ ตะ� ฮะ โอยจ
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เตือง แกะ เตือง โม กวนไจ เปอะ� มัฮ ลัง่ อาึ โน่ง ป ไอม ละ
ซ เกียฮ เอญี รโฮงะ แตะ ละ เปอะ�� อฮั เซ�

17 ลไล โอ ปุย เซ ดิ เตือน ลอยจ ลปุง เงอ ฮอยจ แม กวน
ไจ ติ ปุย แม� อฮั เฮ�ี �ฮอยจ คะมุย โม เคนเด่ีย ลอวย มู�
ลู ตุย โรวก อุต ยุฮ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม
กวนไจ เปอะ� มัฮ ลัง่ อาึ โน่ง ป ไอม ละ ซ เกียฮ เอญี รโฮ
งะ แตะ ละ เปอะ�� อฮั เซ�

18 ลไล โอ ปุย เซ ดิ เตือน ลอยจ ลปุง เงอ ฮอยจ แม กวน
ไจ ติ ปุย แม� อฮั เฮ�ี �โม กวน เปอะ กัมลัง เลียง ปุ แตะ
นึง เญือะ เอยีกระ แตะ� 19 ฮอยจ งอ่ม กาื ระ ละ เน่อมึ นึง
ลาึน เวอืฮ เซ� ลเลอมึ เอนิ เญือะ อื เซ� ปุย นึง อื ยุม โอยจ
เอนิ� มัฮ ลัง่ อาึ โน่ง ป ไอม ละ ซ เกียฮ เอญี รโฮงะ แตะ
ละ เปอะ�� อฮั เซ�

20 เญือม เซ โยป โกฮ แจฮ เอนิ ไอฮ ลปิ แตะ ฆาื ตุก
รพาวม แตะ� กู ไกญ แตะ ไม่ อ�ื ไอจ รเคอปึ ลังเตะ�
ไววอน ละ พะจาว� 21 อฮั เฮ�ี �เญือม เกิต เตอะ เกิต ไม่
โกะ ปลาว แตะ� ดัฮ โอก ฮา ปลัฮเตะ โฮ ซ โอก โรฮ ไม่ โกะ
ปลาว แตะ โรฮ� พะจาว เอจี เกือฮ โอเอฮี เนิ โครยญ เจือ�
เอจี ตุย แม โรฮ อื ฮา เยอะ โครยญ เจือ� ไมจ ปุย ลืลาว
มอยฮ พะจาว,� อฮั เซ� 22 ปัง เกิต ป โซะ ละ ตอก เซ� โยป
ยุฮ โตว ป พิต ฆาื อ�ื เติ โตว พะจาว นึง อื ติ เจือ เนอมึ�

2
ซาตัน ลอง แม รพาวม โยป

1 ไก แม ติ ซเงะ เญอืม ฮอยจ รโจะ โม เตปดุ่ต เตปด่า ซอง
นา พะจาว. ซาตัน ฮอยจ แม โรฮ ไม่ อ�ื 2พะจาว ไฮมญ ซา
ตัน ตอก เฮ�ี �ปะ ฮอยจ เปอะ เน่อมึ ก เมอ�� อฮั เซ ละ
อ�ื ซาตัน โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ฮอยจ เน่อมึ โฮว โฌ แตะ
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นึง ปลัฮเตะ โครยญ ลวง�� อฮั เซ ละ อ�ื 3พะจาว อฮั เฮ�ี
�อมั ยุ เปอะ โยป ป มัฮ กวนไจ อาึ อ�ื ปุย ติ ปลัฮเตะ ไก โตว
ป ตอก โยป เซ� มัฮ เนอึม ปุย ไมจ ไล โครยญ เจือ� นัปทื
เนอึม อาึ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� แฮน เนอึม ติ แตะ ฮา ป
ฆอก ป เบร� ปะ เอจี รชุยจ เปอะ อาึ เกือฮ ป โซะ ฮอยจ ละ
อื เตือง โอ อื ไก พิต� โยป ปังเมอ เนอึม ลัง่ รพาวม ตอก
ไพรม แตะ�� อฮั เซ ละ อื พะจาว�

4 ซาตัน อฮั เฮ�ี �มัฮ เนะซองั ป ระ ไล ละ ปุย เยอ� ปุย
ตึน ซ ญอม ละ โปวฮ อื โครยญ เจือ โอเอฮี ละ ซ โฮลฮ แตะ
ไอม� 5 ปเล่ีย เฮี ดัฮ เปอะ ยุฮ ป โซะ ละ เนะซองั อื ตึน ซ
ซะ เอนิ ปะ ซองนา เปอะ�� อฮั เซ ละ พะจาว� 6พะจาว อฮั
เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ตอก เซ� อาึ ซ เกือฮ เนะซองั อื อาวต ฆรมึ
อมันัต ปะ� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ ยุฮ ยุม ไม่�� อฮั เซ ละ
อ�ื 7 เญือม เซ ซาตัน โอก โฮว ฮา พะจาว. เกือฮ โยป ลอก
ปาวม ฆอก เตือง โม่ว แตะ เน่อมึ นึง ลเตือก ชวง อื ฮอยจ
ละ ไกญ อ�ื 8 โยป โอก งาวม ฆาื อื ก โปวฮ ปุย ครมั รฌุฮ�
ตุย ลโลก โดง ม่ะ ไฮจ ติ แตะ นึง อ�ื 9 เญือม เซ ปรโปวน
เญือะ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �เมอยุ เคียต แนฮ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
นัปทื พะจาว ไม่ รพาวม เนอึม แตะ ตอก เซ� ซะ แปฮ พะ
จาว เซ� ยุม แปฮ� ฌักแฟน เดียก ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 10 โยป อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ อฮั โอเอฮี ไอฮ พาวม เปอะ
ตอก เซ� เญือม โฮลฮ ป ไมจ เน่อมึ นึง พะจาว เอะ รปั ไม่
รพาวม ไมจ มวน แตะ� ดัฮ เม่ะมัก่ ฮอยจ เนิ โม่ โรฮ ไมจ
รปั ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ� ปัง อาวม เม่ะมัก่ ตอก เซ โยป
อฮั โตว ป พิต ฆาื อื ติ มวยญ เนอมึ�

ปุ โฮมว โยป
11 โยป ไก ปุ โฮมว ลอวย ปุย� ติ ปุย อื มัฮ เอลีฟัต เมือง

เทมัน� ติ อื มัฮ บิน่ดัต่ เมือง ชูอา� ติ อื มัฮ โซฟา เมือง นา
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อาเม� ปุย ลอวย เซ เญือม ฮมอง อื อาวม โยป ป โซะ ตอก
เซ บะ ปุ แตะ ฮอยจ เกาะ โลม รพาวม อื ฆาื อ�ื 12 เญือม
อาวต ลัง่ อื ก ซไง อื ชวน โยป� ปังเมอ โอ ยุง มัฮ อื โยป�
เญอืม เอจี ยุง อื มัฮ อื โยป เปอ เยอืม เอนิ ฆาื อ�ื รซอม เยอื
ม แตะ ไม่ อ�ื แจฮ เครองึ เซอกึ แตะ ฆาื ตุก รพาวม แตะ�
กาวป เจาะ รกาื ไม่ อื เกือฮ ลอก ไกญ โกะ แตะ� 13 งาวม
ไม่ โยป ลังเตะ อาแลฮ ซเงะ อาแลฮ ซาวม� อฮั โตว โอเอฮี
ละ อื ติ มวยญ เนอมึ นึง ยุ อื โซะ ลัมเลือ ป อาวม อ�ื

3
ป อฮั ป มวยญ โยป

1 ฟวยจ เซ โยป อฮั โอเอฮี กา ปุย� ซะ ซเงะ เกิต แตะ�
อฮั เฮ�ี 2-3 �โอ พะจาว� เกือฮ ซเงะ เกิต อาึ เซ แปน ซเงะ
โอยจ นึง ฆอก แตะ� เกือฮ ซาวม โรวก มะ เกอะ อาึ เซ แปน
ซาวม โอยจ นึง โอ แตะ ไมจ� 4 เกือฮ ซเงะ เซ แปน ป เฟี
ยก� โอ พะจาว� ปุ เญือะ ไตม ซเงะ เซ เยอ� ปุ เกือฮ ซ
เปีย ไก นึง เฟือฮ เอนิ� 5 เกือฮ ซเงะ เซ มัฮ ซเงะ วุย ปอ
เฟียก แตะ� เกือฮ ชุต รวู เลอึป ปอ เฟียก ตัน อื เอนิ� ปุ
เกือฮ ซเปีย ฮอยจ นึง� 6 ซาวม เซ ปุ เญือะ เกือฮ ปุย เมีญ
เลียก ไม่ ซเงะ� ปุ เญือะ เกือฮ ปุย ซเพระ เลียก ไม่ เคิ เนอึ
ม� 7 ปัว เกือฮ แปน ซาวม ลงอต ลงอย ไม่ โอ อื ไก ป ไมจ ป
มวน นึง ติ เจือ เนอมึ� 8 เกือฮ โม ป เกียฮ ซะ โอเอฮี ฮอยจ
ซะ ซเงะ เซ� เกือฮ โรฮ โม ป เกียฮ โกว อมันัต จเค* ระ เซ
ดวน ซเงะ เซ เฟียก� 9 ปุ เกือฮ ซฆรงั ซะ รงั ละ� ปัง รกวน
ซาวม เซ ยุ ซเปีย� ปุ เกือฮ ซเปีย ฮอยจ ละ� เกือฮ ซาวม
เซ โอ เกียฮ ปวยฮ� 10 เกือฮ ซาวม เซ ลอก รซอม ซะ ฆอก
* 3:8 3:8 ตัม ลปุง ไพรม อฮั เลวอีาทัน ไม่ อ�ื มัฮ ซัตซิง ระ ป อาวต นึง ปลัฮ
รอาวม�
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นึง เกือฮ อื อาึ เกิต ละ อาวม แตะ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก ตอก
เฮ�ี

11 �มัฮ ยุม เมอะ กไน เวียก มะ เกอะ ไมจ เดียก เนิ ฮา
เฮ�ี มัฮ เกิต ยุม เอนิ เนอะ ฌักแฟน เดียก เนิ ฮา เฮ�ี 12มะ
เกอะ โอม อาึ นึง เญือะ ดึม แตะ ละ เมอ� เกือฮ อาึ ปุ ตาึฮ
แตะ ละ เมอ� 13 มัฮ ยุม เอนิ เนอะ เญอืม เซ� ปเล่ีย เฮี ตึน
ซ โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง� มัฮ ไฆร เอนิ เนอะ เญอืม
เซ ปเล่ีย เฮี ตึน ซ โฮลฮ ไอจ ไมจ ไอจ มวน� 14ซ โฮลฮ ไอจ
นึง เมือง ป ยุม ตอก กซัต ไม่ ลุกนอง อื ป ยุฮ เญือะ แตะ
ไพรม โฆะ� ซ โฮลฮ ไอจ ดิ ไม่ โม จาวไน ป โก เญือะ ตัง
ยว่ง เจน ไพรม โฆะ โฮ� 15 ซ โฮลฮ อาวต รโจะ ไม่ โม จาว
ไน ป โฮวน ไคร มาื ยุฮ ปอ นาวก เญือะ ม่า อื โฆะ� 16 มัฮ
แปน อื ตอก เซ ตึน ซ โฮลฮ โรฮ ไอจ ซไบ่ ตอก กวนงกั โอ
ฮอยจ โฮ�

17 �เญือม ฮอยจ อื โตะ รมอยจ แตะ ปุย ฆอก ไล เยอ
เญือะ ยุฮ โตว ป ฆอก ป เบร� โม ป โซะไมญ โซะ ปี ซ โฮลฮ
โรฮ ลโล่ะ ซไบ่ นึง อ�ื 18 โม ป โฮลฮ ปุย โฮมวต แปน ครา
แตะ เอจี โฮลฮ โรฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง นา เซ� เญือะ
โฮลฮ โตว ฮมอง บวยจ ไนกุม ละ แตะ� 19 ปุย เตือง โอยจ
อื อาวต ตื นา เซ� เตือง ป ไก มอยฮ ไม่ ป โอ ไก มอยฮ�
ป อาวต นา เซ� ปัง มัฮ ครา ปุย เอจี โปน โรฮ อื แปน แตะ
ครา เยอ�

20�ปุย เมอยุ จัมเปน อื ไอม ไม่ ยุ ลอน แตะ ป โซะ ป ไซญ
เญอ� เมอยุ โฮลฮ ลัง่ อื ยุ ซเปีย เตือง ตุก ลอน รพาวม
แตะ� 21 ปุย ตอก เซ รกวน ยุ ลัก่ ยุม แตะ ปังเมอ โอ ฮอยจ
ละ อื ติ ชวง� มัฮ โตะ รมอยจ อื ป ไมจ ละ อื ฮา คาว คอง ระ
งวยฮ แฮ� 22 ไก โตว รพาวม ไมจ อื กา เฆียง อาวต อื โตะ
รมอยจ แตะ� 23พะจาว เมอยุ เกือฮ ลัง่ อื ปุย เซ ไอม เตือง



โยป 3:24 viii โยป 4:9

โอ อื ยุง ป ซ เกิต ลัก่กา แตะ� เมอยุ คัตคัง อื ฮา คระ ฆวต
โฮว อื เซ� 24 อาึ แงงฮั ลอป เปอะ ตัง โซม แตะ อาวป� อาึ
โฮลฮ ฆิ ซองั ฮนัง รบวต แตะ� 25 โอเอฮี ป ฮลัต เตอะ นึง
เอจี เกิต ตื ละ อาึ� โอเอฮี ป รไจจ อาึ นึง เอจี ฮอยจ ตื เนิ�
26อาึ ไก โตว รพาวม ไมจ มวน เนอะ� โฮลฮ โตว อาวต เฮน
อาวต ฮลอง ติ ชวง� เม่ะมัก่ อาึ ไก โตว ลอยจ ไม่�� อฮั เซ
โยป เปอ�

4
เอลีฟัต เติ โยป

1ฟวยจ เซ เอลีฟัต ป มัฮ โม เทมัน เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
2 �ดัฮ อาึ ซ ลอง แลน ลปุง ไม่ เปอะ ติ ลอา มวยญ อมั ซ
ปุน งอ่ต เปอะ� ปัง มัฮ ตอก ออฮ ตอก เอฮี� อาึ ปุน คัม
โตว โอ แตะ อฮั โอเอฮี ละ เปอะ� 3 งอ่ต เมอะ� ปะ เอจี
ปุน เพอกึ เนอมึ เปอะ ปุย โฮวน ปุย� ปะ เอจี ปุน เกือฮ โรฮ
เปอะ เรยีง แด่น ละ โม ป ชุมเรยีง� 4ปะ เอจี ปุน เกาะ โลม
เปอะ รพาวม โม ป ไลจ รพาวม� เอจี ปุน เกือฮ เปอะ เตะ
ชาวง มะ ฆราวง ชุม อื เซ ไก แม เรยีง แด่น� 5 ปเล่ีย เฮี
เมือต เม่ะมัก่ เอจี ฮอยจ ละ โกะ เปอะ ไอฮ� ปะ ปังเมอ ชุม
เอนิ รพาวม เปอะ ฆาื� เอจี ลอก เอนิ ปะ� ปะ ตุก เปละ นัน
พาวม เปอะ ฆาื� 6 ปะ เอจี นัปทื เปอะ พะจาว� โม่ มัฮ ปุน
อาึง เปอะ รพาวม แตะ นึง� ปะ โม่ มัฮ ซโอว รพาวม เปอะ
ไม่ กัน ไมจ กัน ญุ่ก ยุฮ แตะ เซ� 7 งอ่ต ที แลน เมอะ� โม
ป โอ ไก พิต อมั ซ เกียฮ ไลจ โลม� โม ป ซืไซ อมั ไก เญื
อม ลอก อื ป โตะ ป ตอง เงอ� 8 ตัม ป เอจี กอ ยุ อาึ อ�ื โม
ป วนั กัน พิต กัน โฌวะ� ไม่ ซมา อื ป ฆอก ป เบร เยอ� ซ
โฮลฮ โรฮ เกป อื ตัม ป ซมา แตะ เซ โรฮ� 9 ปุย ตอก เซ ซ
ไลจ ซ ไฆร ฆาื รพาวม โอก เน่อมึ โตะ มวยญ พะจาว� ไม่
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ซ ชปิ โอยจ อื ฆาื รพาวม ฮาวก ยุฮ อ�ื 10 ปุย ฆอก ปุย เบร
รโอง เรยีง ตอก เซียง รเวยี ซิงโต โฮ� พะจาว ปังเมอ เกือฮ
อื อาวต โฆย ไม่ เกือฮ เบียง อื โบวก� 11 ป มัฮ รเวยี ป ระ
เรยีง แด่น เซ เอจี ยุม ฆาื วติ ป โซม แตะ� โม กวน รเวยี
เซ เอจี เฮยี ไฮ โรฮ ฆาื อ�ื

12 �ติ โฮน อื ไก ลปุง ติ มวยญ ฮอยจ แปน รซอม แตะ
ละ อาึ ไม่ เซียง ชุม แตะ� อาึ ฮมอง เซียง รแซป เซ นึง โตะ
ฮยวก แตะ� 13 เญือม เซ อาึ ยุ บลอง โอเอฮี เมือ ก ซาวม
อื เญือม ญึม ไอจ ปุย� 14 อาึ อาวม เอนิ โพรยฮ ไกญ แตะ
รกุฮ รเตียง ไม่� ซองั เงอะ� รยุ่ รโซยจ โอยจ โรฮ ฆาื อ�ื
15 เญอืม เซ ไก โอเอฮี ติ เจือ โฮว พา โบ นา อาึ� อาึ โพรยฮ
เนะ โพรยฮ ไกญ ฆาื� 16 โอเอฮี เซ โฮว ลโล่ะ อาวต ติ โดฮ�
อาึ ปังเมอ โอ เกียฮ ยุ ที ฮุนฮงั อ�ื โอเอฮี ป ยุ บลอง อาึ เซ
อาวต ลัก่กา เยอะ� เญือม ลงอต อื เซ อาึ ฮมอง เซียง อฮั
อื เฮ�ี 17�ปุย ปลัฮเตะ อมั ซ เกียฮ ซืไซ ละ แลน พะจาว อ�ื
ปุย อมั ซ เกียฮ ซงะ่ ละ ยุ พะจาว ป ซัง แตะ เกิต เซ� 18 ปัง
มัฮ กวนไจ ยุฮ อื นึง เมือง มะลอง� พะจาว ปุน อาึง โตว
รพาวม แตะ นึง อ�ื ปัง มัฮ โม เตปด่า ยุฮ อื พะจาว โฮลฮ
โรฮ ลัง่ เติ อ�ื 19 ปุย ป ยุฮ พะจาว นึง เตะ รกาื โม่ ซ เซอปึ
แม ฮา เซ ละ ยุ พะจาว อ�ื ป เกิต เน่อมึ เตะ รกาื เซ มัฮ ป
เยอื ยุม ตอก ม่อยจ เรมี โฮ� 20 ปุย ปัง ไอม เมือ กซะ อื เกีย
ฮ ยุม โรฮ กา ปู พร�ิ ซ ไลจ ไฆร ลอป เอนิ ไม่ โอ อื เญาะ ไก
ป เครองึ นึง เฟือฮ� 21 ดัฮ พะจาว ตุย ลปุ อื ซ ยุม พราวป
ฆาื อื ตอก ฆลาื พากัง ตอยฮ ปุย โม่ะ เคิง อื โฮ� ปุย ตอก
เซ ยุม เยอื เตือง โอ แตะ ไก กัมกึต วไิซ เฟือฮ�� อฮั เซ ละ
อาึ รซอม เซ เยอ��
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5
1 ฟวยจ เซ เอลีฟัต อฮั แม อื ละ โยป ตอก เฮ�ี �โยป�

กอก แลน ปเล่ีย เฮี เมอะ� มัฮ ปุย ป ซ โลยฮ ละ เปอะ�
ปะ ซ โฮว ซาวป เปอะ ยุ เตปด่า เมอ นึง อ�ื 2 ปุย ดัฮ งอ่ต
ลอน รพาวม ตุก แตะ มัฮ ปุย งาว ปอ ยุม แตะ� ป เกือฮ ติ
แตะ กุยจ ววั รพาวม นึง ป เกิต ละ แตะ� มัฮ โรฮ ปุย ลโม
วะ ปอ ไลจ ไฆร แตะ� 3 อาึ กอ ยุ ปุย งาว ป ซ ริ จเลิน ยุฮ
แตะ� เญือะ เซ ปังเมอ ไลจ โลมพราวป นึง ลอก อื รซอมซะ
ฆอก� 4 โม กวน เฌือต อื โฮลฮ โตว อาวต ไมจ อาวต มวน�
เญอืม ฟอง ปุย อื นึง ซัน เนอ ไก โตว ป เรอมึ เกือฮ โปน ตุต
แตะ� 5 เปลิ ป ซมา ลโลวง อื นึง ชจิ ยุฮ แตะ เซ� โม ป ฮวิ
นึง ฆวต โซม แตะ เอจี โซม อื ฮา อื ปอ โอยจ อ�ื ปัง มัฮ ป
เอจี ฆรุง โวง โน่ง อื ไม่ เตือ อื นึง กัต� เอจี ซาวป ตื โรฮ ปุย
ตุย ฮา อื เตือง โอยจ อื โรฮ� โม ป ฆวต ไอฮ ลอน โอเอฮี�
ซาวป งอ่ต ตอก ซ โฮลฮ แตะ คาวคอง อ�ื 6 กัน ตุก เปละ
นัน พาวม ปุย มัฮ โตว ป ฮอยจ เน่อมึ นึง เตะ รกาื� เม่ะมัก่
ซักคระ ปุย ปุ โรฮ มัฮ ป เกิต เน่อมึ ฆรมึ เตะ� 7 รปอฮ งอ
แจง ปอย ฮาวก ฮอยจ ก ฮลาวง อื ตอก ออฮ� ปุย ปลัฮเตะ
แจง โรฮ มัฮ เกิต อื ละ อาวม แตะ เม่ะมัก่ ตอก เซ โรฮ�
8 มัฮ มัฮ อื อาึ เฮ�ี อาึ ซ ซาวป ยุ พะจาว� ไลลวง ป เกิต
เนิ อ�ี อาึ ซ มอป โรฮ ละ พะจาว โครยญ เจือ� 9 นึง มัฮ อื
ป เกียฮ ยุฮ กัน ระ เนอึม โฮฮ ฮา เกียฮ คาวไจ เอะ อ�ื ไม่
เกียฮ ยุฮ อื ป ซัมคัน ปอ โอ เยอะ เญาะ โอยจ เมีญ� 10พะ
จาว เอจี เกือฮ รอาวม เฮละ ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ ไม่ เกือฮ อื
รอาวม เฮละ เซ ฮอยจ นึง ชจิ นึง ม่า� 11พะจาว เอจี เกือฮ
ปุย ตุ ปุย เตียม โฮลฮ แปน ป ระ ป คาว� เอจี เกือฮ โรฮ โม
ป ไลจ รพาวม โฮลฮ แม รพาวม ไมจ มวน แตะ� 12พะจาว
เอจี คัตคัง โรฮ กัน ยุฮ โม ป เฮยีง บ่วก ละ ซ เกือฮ อื กัน ยุฮ
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อื เซ โอ แปน ป ฟวยจ� 13 ป คิต ป งอ่ต โม ป เฮยีง บ่วก
เซ� พะจาว เกียฮ เกือฮ อื แปน ตอก แฮวะ ซราว เคริ โกะ
อื ไอฮ� โอเอฮี ป ตะ โม ป ไมจ พันญา ยุฮ เซ เกียฮ เกือฮ
โรฮ อื แปน ป โอ ไก ป มัฮ� 14 ปุย ตอก เซ ปัง มัฮ เมือ ซเงะ่
อื ซ เฟียก ละ อื ตอก เมือ ก ซาวม อื โฮ� ปัง มัฮ เมือ งอ่น
ซเงะ ซ ซาวป บู่เบื่อ โอเอฮี ตอก เมือ งอ่น ซาวม โฮ� 15 โม
ป โอ ไก ตัว เปิง เงอ� พะจาว ปังเมอ เกือฮ อื โปน ฮา ยุม
แตะ� เกือฮ โรฮ โม ป วติ โซม ม่วยญ จัน โปน ฮา อมันัต
ป โคมเฮง อ�ื 16 มัฮ เซ ป ไก ลัก่ ซโอว รพาวม โม ป ตุก ป
ญัก ฆาื อ�ื กัน โอ ซื โอ ไซ ยุฮ ปุย เยอ� แปน โรฮ ควน โอ
โกะ อื เกียฮ อฮั โอเอฮี ฆาื อ�ื

17�ปุย เมาะ ป โฮลฮพะจาว เพอกึ เฟียต เตอ� เอจี โฮลฮ
รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื มัฮ เซ ป โอ ไมจ พามัต กัน
เพอกึ เฟียต พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เซ ฆาื อ�ื
18 เญือม เกือฮ อื เอะ ไก เบราะ เบิ อ�ี พะจาว เพาะ โรฮ อื
เนิ� พะจาว ปัง ปุฮ เฟียต เอะ เกียฮ เยื่อ แม อื ละ เอะ�
19พะจาว ซ เรอมึ เลาะ ลาึน ปะ เกือฮ โปน ฮา เม่ะมัก่ แตะ
ติ โฮน ติ โฮน แม� ปไฮะ ปฮอน เญาะ ซ ลอก โตว ปะ ติ เจือ
เนอมึ� 20 เญอืม เกิต ไปลญอาวป เออปึ กิฮ พะจาว ซ เกือฮ
ลัง่ ปะ ไอม� เญือม รุป ปุย ปุ แตะ พะจาว ซ เกือฮ ปะ โปน
ฮา ยุม แตะ� 21พะจาว ซ เฆีญ ปะ เกือฮ โปน ฮา โม ป อฮั
ลปุง กอยจ ราวม ละ เปอะ� เญือม ฮอยจ ป โตะ ป ตอง�
ปะ เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว ฮลัต นึง� 22 เญือม ฮอยจ ป
โตะ ป ตอง ไม่ ไปลญ อาวป เออปึ กิฮ เซ� ปะ ซ โฮลฮ ลัง่
เปอะ ญวยฮ ดา ไมจ มวน� ปะ เญาะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว
ฮลัต นึง โกะพริ ไฮะฮอน� 23 เญือม ยุฮ เปอะ ชจิ เญาะ ซ
ไก โตว ซโมะ แจ นึง ละ เปอะ� โกะพริ อาวต เพระด่าวก ปุ
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โรฮ เญาะ ซ โฮลฮ ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ� 24ปะ ซ โฮลฮ เปอะ
อาวต เฮน อาวต ฮลอง นึง พากัง ยุฮ แตะ เซ� เญอืม แลน
เปอะ คอง เลียง แตะ ซ วติ โตว ฮา ไพรม แตะ ติ เนอึม�
25 โม จัตเจือ เปอะ ซ โฮวน เนอึม� โม กวน เฌือต เปอะ ซ
พรุฮแพร ตอก ไรป ป กวยฮ นึง ปลัฮเตะ โฮ� 26ปะ ซ ฟวยจ
กัน ยุฮ เปอะ เญอืม เอจี กวต เนอมึ แตะ� ตอก โรฮ มัก ปุย
เฮงาะ เญือม เอจี เคราะ ไมจ อื โฮ� 27 เมาะ ป เอจี อฮั อาึ
ละ เปอะ เซ เอจี มัฮ ป ซาวป เอะ คิต งอ่ต แลน โตะ รพาวม
แตะ� แจง มัฮ อื ป เนอมึ� ไมจ เปอะ งอ่ต ที ไม่ เกือฮ เปอะ
ติ แตะ ยุง� ละ ซ ไก เนอึม ป มัฮ อื ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ
โยป เอลีฟัต เตอ�

6
โยป เติ ปุโฮมว แตะ

1ฟวยจ เซ โยป โลยฮ อื ตอก เฮ�ี 2 �เฮฮ เฮฮ� อาึ ฆวต
เกือฮ แลน ปุย แฆ รพาวม ตุก แตะ เฮ�ี ไม่ อาึง อื แลน
เม่ะมัก่ อาวม เมอะ เฮี นึง ไง่ แฆ� 3 รพาวม ตุก อาึ เฮี เชยี
น ลอน เอนิ ฮา ไฮมจ นึง เกาะ เอนิ� มัฮ เซ ป โคะ อฮั อาึ
ลปุง โฮฮ โปน ฆาื อ�ื 4 ตี ทนู ยุฮ พะจาว ป ระ อมันัต เซ
เอจี ลอก อาึ� รอาวม เยื่อ ปิต นึง อื เซ เอจี เลียก ฮอยจ
กไน เยอะ� พะจาว เอจี เกือฮ ป ฮลัต อาึ นึง ฮอยจ แวต
เตอะ ตอก โม ตฮนั โฮ� 5 บรงั พริ ดัฮ เอจี โฮลฮ โซม ไรป
ซงา จัว อมั ซ แบรฮ ลัง่� โมวก เญอืม เอจี ชุง อื เปือม ไรป
กอง ปุย ละ แตะ อมั ซ โบฮ ลัง่� 6 ดัฮ ซ ปอน โตะฮงา งา�
ดัฮ โอ ดุฮ กิฮ นึง อมั ไก ป ปุน ปอน เนอ� ดัฮ ปอน ตอม ดัฮ
โอ ปอน ไม่ ซโมง อื อมั ซ โลฮ� 7 โอเอฮี ตอก เซ อาึ แจง
โอ เกียฮ ปอน เนอ� นึง มัฮ อื ป โซม ป ปอน เอจี เตือ เอจี
ออป อาึ นึง�
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8 �เฮฮ� เฮฮ� อาึ ฆวต เกือฮ เนอึม ติ แตะ โฮลฮ ตัม ป
ปัว แตะ� ปัว เนอมึ พะจาว เกือฮ ละ แตะ ตัม ป รไม่จ เจอะ
โฮลฮ เซ� 9 อาึ ฆวต เกือฮ พะจาว ลอต ยุฮ ไลจ ไม่ โกะ
โอะ เฮ�ี ฆวต เกือฮ เอนิ ยุฮ แปฮ ยุม ไม่ เยอะ นึง อมันัต ระ
แตะ� 10 มัฮ ยุฮ อื เนิ ตอก เซ� โฮลฮ เดียก รพาวม บาึง
แตะ นึง� ปัง ตึก นึง โซะ ป อาวม แตะ ญุ่ก อาึ ซ ฟวยจ ลัง่
พาวม นึง� อาึ อื ไก โตว เญือม เลฮ เตียง ป อฮั พะจาว ป
ซงะ่ ซงอม เซ ละ แตะ ติ ชวง เนอมึ�

11 �อาึ เญือะ ไก โตว เรยีง ปอ ปุน โอต แตะ โอเอฮี ละ ซ
เกือฮ ติ แตะ ลัง่ ไอม� มัฮ เมอ ป ซโอว รพาวม อาึ ไม่ อื ป
ไอม อาึ คา ติ แตะ ละ อื ตอก เฮี เยอ� 12 โกะ อาึ อมั มัฮ
ซโมะ ป โอ เกียฮ อาวม ป โซะ� เนะซองั อาึ อมั มัฮ ไร ซเง�ี
13 ป เนอึม นึง อื อาึ ไก โตว ตอก เกียฮ เรอึม ไอฮ โกะ แตะ
เญี่ยะ เนอมึ� อาึ เอจี ลอยจ เนอมึ กัมกึต เตอะ�

14 �เมาะ ป โอ ไก รพาวม เลียก พาวม นึง ปุโฮมว แตะ�
เอจี มัฮ ปุย โอ ไก รพาวม ฮลัต นึง พะจาว� ป ตึก นึง ระ อมั
นัต แตะ เซ� 15-16 โม ปุโฮมว อาึ ปังเมอ โอ เนอึม รพาวม
ละ อาึ� มัฮ ตอก อื โกลง ป ปัตๆ โยะๆ โฮ� เญือม ลวยจ
นัมแคง ไม่ ฮมิะ นึง เดือะ อ�ื โกลง เซ ซโกว เอนิ รอาวม
นึง ปอ ลอง แตะ ฆาื อ�ื ระ พราวป เอนิ ปอ วฮิ ฮอง อาวต
แตะ� 17 เญือม เอจี กอยจ โอเอฮี ละ อื รอาวม เซ ปังเมอ
เน่ฮ แนฮ ปุ ปุ� เญอืม เอจี มัฮ อื เมือ ฮรวน เนอ รอาวม เซ
ไฮจ ซออฮ เอนิ� 18 โม ป โฮว ดิ นึง คระ โกลง เซ โฮว ซาวป
ญุ รอาวม ปอ ไฆร แตะ ฮา คระ� โฮว ไป โฮว มา นึง ลาึน
ซออฮ เซ� ลอต เอนิ ยุม ฆาื อ�ื 19 โม ป โฮว ดิ นึง คระ ยว่ง
เทมา ซาวป รอาวม� โม ป โฮว นึง คระ เมือง เชบ่า รกวน
แนฮ ยุ อ�ื 20 เญือม เอจี ฮอยจ อื โบ โกลง ซออฮ เซ� ปุย
โม เซ ตัง โคน ตัง เงอตึ นึง โอ แตะ โฮลฮ โอเอฮี ตอก รไม่
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จ แตะ โฮลฮ� ไลจ เอนิ รพาวม ฆาื อ�ื 21 ปเล่ีย เฮี โม เปะ
ตอก โรฮ เปอะ โกลง เซ ละ ยุ อาึ อ�ื เมือต เปอะ เอจี ฮอยจ
ยุ เม่ะมัก่ ซักคระ อาวม อาึ เฮ�ี โม เปะ เกือฮ เอนิ เปอะ ติ
แตะ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง ฆาื� 22 อาึ อมั ไก เญือม ปัว โม
เปะ เกือฮ คาวคอง ยุฮ เปอะ เนิ อ�ี อมั ปัว โม เปะ นนุ ปุย
ไฮญ รโตง โกะ แตะ� 23อาึ อมั ปัว โม เปะ เรอมึ แตะ เกือฮ
โปน ฮา โม ป เกละยุ แตะ� อมั เอจี ปัว โม เปะ โตฮ แตะ
เกือฮ โปน ฮา ปุยไฮะ ปุยฮอน�

24 �เพอกึ แลน โม เปะ อาึ เฮี เมอะ� อาึ ซ อาวต โฆย ละ
ซ งอ่ต แตะ� ปัว เปอะ เกือฮ อาึ ยุง� มัฮ เมอ ป พิต ยุฮ อาึ
อ�ื 25 ลปุง ปุก ลอก ลปุง ซืไซ ไก เนอึม อมันัต� ลปุง เก
โม เปะ อาึ ปังเมอ โอ เกียฮ ไก ลักทัน แจง แน� 26 โม เปะ
อมั แกต เปอะ ติ แตะ ปุน กัฮ ลปุง อาึ อ�ื เมือต แลน โม
เปะ เมีญ เปอะ ลปุง ปุย ตึก นึง เม่ะมัก่ แตะ เฮี มัฮ เยอื ตอก
กาื โฮ� 27 โม เปะ เอจี เมาะ เอนิ เปอะ ป โจก เบ่อ นึง กวน
ดอย ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน ครา แตะ� เมาะ โรฮ เปอะ ป
โชะ ปุโฮมว ซดิ แตะ ละ เกือฮ เปอะ แปน นัม กา ยุฮ แตะ�
28 ปเล่ีย เฮ�ี แลน ที แลน นา อาึ เฮ�ี เดอมึ เปอะ ซ ยุ มัฮ
อาึ เฮี ปุย โอ อฮั ลปุง จุ ไล� 29 ปัว เปอะ เฌาะ งอ่ต โคระ
แม เญี่ยะ เมิฮ� ปุ เญือะ ญวต อาึ พิต นึง� ปุ เญาะ เติ อาึ
อ�ื อาึ เอจี แจง นึง โอ แตะ พิต นึง กัน เฮี เยอ� 30 อมั มัฮ
โคะ เปอะ อาึ อฮั ป โอ เนอึม� อมั มัฮ โคะ เปอะ อาึ โอ ยุง
ป พิต ไม่ ป ปุก เกอ�� อฮั เซ โยป เปอ�

7
โยป อฮั โอเอฮี ละ พะจาว
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1 โยป อฮั แม เฮ�ี �จีวติ เอะ ปุย ปลัฮเตะ เฮี โม่ มัฮ
จัมเปน อื อาวม ป โซะ ตอก ตฮนั เกน โฮ� จีวติ ปุย โม่ มัฮ
ลัง คา อื ติ แตะ ตอก ลุกจัง โฮ� 2 มัฮ โรฮ ตอก อื ครา ปุย
ป รกวน ลอป พริ ปู ละ แตะ โฮ� ตอก โรฮ ลุกจัง ป มอง รปั
งวยฮ ซเงะ แตะ โฮ� 3ตอก โรฮ เซ เคิ ติๆ อี ล่อยญ เยอื ละ
อาึ เตือง โอ อื ไก ป มัฮ� ซาวม ติๆ ปวยฮ แนฮ โรฮ เตือง
อาวต อาึ ไม่ เตือ ออป แตะ นึง ตุก พาวม แตะ� 4 เญือม
ไอจ เจอะ อาึ ตอก ซาวม ป ลัง่ ลัมเลือ เนิ� รกวน แนฮ พริ
ปวยฮ� อาึ ลเตือฮ ลตี ไป มา ติ แตะ ฮอยจ ละ เมือ กซะ อ�ื
5 เนะ อาึ อื เอจี นาวก เอนิ นึง เฆรยีก� ฮกั อาึ อื เอจี ม่ะ
เอจี บอฮ โอก ลาวม นึง ปอ เครอืต เอนิ อ�ื 6 ซเงะ ซาวม
ยุฮ อาึ กัมลัง โฮว ไกลจ ตอก โฮว โฮว แม แม กอย โคะ ฆัว
ไตญ ปุย นึง ฟึม โฮ� ปวยฮ เยอื แนฮ โรฮ เตือง โอ ไก ลัก่
ซโอว รพาวม�

7 �โอ พะจาว� ปัว เปอะ โอ เบีย มัฮ จีวติ อาึ เฮี ป ตอก
เยอื กาื โฮ� อาึ เญาะ ซ โฮลฮ โตว ยุ ป ไมจ ป มวน� 8 ปุย
เมาะ ป กอ ยุ อาึ เซ� เญาะ ซ โฮลฮ โตว ยุ แม อาึ� ปะ ปัง
ซาวป เปอะ ยุ อาึ ปุ โรฮ เปอะ เญาะ ซ ยุ� นึง เอจี ซ โฮว อาึ
ฮา ปลัฮเตะ เฮ�ี 9 ไฆร ชุต รวู นึง มะลอง ตอก ออฮ� เมาะ
ป โฮว นึง เมือง ป ยุม เญาะ โฮลฮ โตว แม ตอก เซ โรฮ�
10 ปุย เซ เญาะ โฮลฮ โตว เอญี ฮอยจ นึง เญือะ แตะ� เมาะ
ป มัฮ ปุ เญือะ ปุ ยว่ง อื เญาะ โตก โตว โรฮ ละ ปุย เซ เฟือ
ฮ�

11 �มัฮ ฆาื เซ ป โอ อาึ คัม โอ แตะ ลปุง ฆาื อ�ื อาึ ซ
อฮั แนฮ โอเอฮี ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม แตะ� อาึ ซ บวยจ
แนฮ ฆาื ป เกิต ละ ซองั ไกญ แตะ เฮ�ี 12 อาึ มัฮ โตว ปลัฮ
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รอาวม� อาึ มัฮ โตว โรฮ เงอืก* ป จัมเปน ปุย มอง ลอป
ตอก เซ� 13 อาึ ตะ เกือฮ ติ แตะ ปุน ไอจ� ละ ซ เกือฮ ติ
แตะ เบีย ป โซะ อาวม แตะ� แกต โรฮ เตียง ไอจ แตะ เกีย
ฮ กัฮ รพาวม ตุก แตะ� 14 เญอืม เซ ปะ เกือฮ เปอะ อาึ ฮลัต
เตีจ ฆาื รโมะ โอะ� ไม่ เกือฮ โรฮ เปอะ อาึ โตวฮ ฆราึง ฆาื
ป ยุ บลอง เงอะ� 15 เญือม เซ อาึ ฆวต เกือฮ เอนิ ปุย แม่ต
โงก แตะ ปอ ยุม แตะ เอนิ� นึง โกะ อื เนิ ฮา ซ อาวต แตะ
ไม่ ฮกั ปอ ซองั แตะ ตอก เฮ�ี 16 อาึ เญาะ ฆวต ไอม โตว
เฟือฮ เอนิ� อาึ เอจี เตือ ลัมเลือ นึง จีวติ โกะ แตะ เฮ�ี รน่ัก
อาึ อื เกือฮ อาวต ตัม รโตง แตะ เมิฮ� นึง มัฮ จีวติ อาึ เฮี ป
โอ เญาะ ไก ป มัฮ เฟือฮ เอนิ�

17�โอพะจาว� ปุย ปลัฮเตะ เฮี มัฮ เมอ� ปะ ปุน เมีญ บุย
เปอะ ซัมคัน ละ แตะ เมอ� ปะ เกือฮ บุย เปอะ ติ แตะ เครองึ
นึง เมอ� 18ปะ เอจี ฮอยจ กวต ที ทัม เปอะ ปุย โครยญ ซะ�
ไม่ ฮอยจ ลอง เปอะ แลน รพาวม อื โครยญ เวลา� 19 ปัว
เปอะ โอ เญาะ แก ที ลอน อาึ เฮ�ี เกือฮ โรฮ อาึ ไก เวลา
อาวต โน่ง� เดอมึ อาึ ซ ไก โรฮ เวลา ฮา รพาวม แตะ โรฮ�
20 โอ พะจาว� ปะ มัฮ เปอะ ป มอง แลน แก ปุย ปลัฮเตะ�
ดัฮ มัฮ ยุฮ อาึ ป พิต โฮ� เกียฮ เกือฮ โน่ง เปอะ โซะ ละ แตะ
เมอ� ปะ เมอยุ เกือฮ เปอะ อาึ แปน ตอก แล่น โปยญ เปอ�
เกือฮ โน่ง เปอะ อาึ แปน รบุยฮ ลกลอม ละ แตะ เมอ� 21 โอ
พะจาว� ปะ เมอยุ โอ เปอะ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อาึ อ�ื ไม่
โอ เปอะ ตุย โปวฮ ป พิต ป โฌวะ ยุฮ อาึ เซ เนิ อ�ี เญาะ
เล่ีญ โตว ซ โฮลฮ อาึ ไอจ ฆรมึ เตะ รกาื เยอ� ฟวยจ เซ ปะ
ปัง ซาวป เปอะ แลน อาึ� เญาะ ซ ยุ เปอะ โตว อาึ�� อฮั เซ

* 7:12 7:12 เงอืก เซ มัฮ ซัตซิง ป อาวต นึง ปลัฮ รอาวม� ปุย โฆะ แกต อื
คาว ละ มอง ลอป เดอมึ โอ ซ โฮลฮ ยุฮ ป โซะ ละ ปุย�
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ละ พะจาว โยป เปอ�

8
ป อฮั ป มวยญ บิน่ดัต่

1ฟวยจ เซ บิน่ดัต่ ป มัฮ โม ชูอา โลยฮ อื ตอก เฮ�ี 2�ลปุง
ปะ ป ตอก เยอื กาื เซ ซ อฮั ลัง่ เปอะ เล่ีญ เมาะ เมอ� 3พะ
จาว อมั เกียฮ รเตีฮ โอเอฮี ตอก โอ อื ปุก� พะจาว ป ตึก
นึง ระ อมันัต แตะ เซ อมั ซ เปียน รพาวม ซืไซ แตะ� 4กวน
เปอะ เซ ดัฮ มัฮ ยุฮ อื ป พิต ละ พะจาว โฮ� ตึน ซ มัฮ รเตีฮ
พะจาว อื ตัม ป พิต ยุฮ อื เซ� 5 ปะ ดัฮ เปอะ ซาวป เนอึ
ม ยุ พะจาว โครยญ เวลา� ไม่ ไววอน เปอะ ปัว โอเอฮี นึง
พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เซ� 6 ดัฮ เปอะ ซงะ่ ซงอม
เนอึม โตะ รพาวม ไม่ ซืไซ เนอึม เปอะ� พะจาว แจง แน ซ
เกือฮ อื ละ เปอะ ตัม ป ปัว เปอะ นึง อื เซ� ไม่ ซ เกือฮ อื
เญือะ เปะ อาวต ไมจ มวน ตอน ฮมัน แม ตอก ไพรม แตะ�
7 โอเอฮี ป ไลจ ป ไฆร ยุฮ เปอะ เซ มัฮ ป เญี่ยะ โน่ง� ดัฮ ซ
แพป ไม่ ป ระ ป โฮวน ป ซ โพต พะจาว ละ เปอะ เซ�

8�ไมจ เปอะ ไฮมญ แลน ป อฮั โม จัตเจือ ไพรม เอะ เซ�
ไมจ เปอะ งอ่ต ที แลน ป ยุ ป ยุง ปุย โม เซ� 9 เอะ มัฮ ตอก
ปุย เกิต โฆะเน่ิ โฆะติ เฮ�ี ดิ ยุง โตว โอเอฮี เฟือฮ� อาญุ
เอะ นึง ปลัฮเตะ เฮี มัฮ เยอื ตอก ปุ โรม โฮ� 10 ปุย ไพรม
โฆะ เซ โม่ ซ เกียฮ เพอกึ ปะ ไม่ ซ รโฮงะ อื ป ยุ ป ยุง แตะ
ละ เปอะ� ละ ซ เกือฮ โรฮ อื ปะ ยุง โรฮ� ปุย ไพรม อฮั อื
ตอก เฮ�ี 11�โตะ ฮลอย อมั ซ เกียฮ เกิต นึง โบ่ก เกอ� ลโล
อมั ซ เกียฮ กวยฮ นึง ก โอ รอาวม ไก เยอ� 12 ปัง จัว ลัง่ ไม่
โอ ปุย ดิ ซอฮ เฟือฮ เอนิ� ดัฮ ไฮจ รอาวม ฮา มัฮ ลัง่ ป เยอื
ตูไต ฮา โคะ ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื 13 โม ป โอ ญอม งอ่ต พะ
จาว มัฮ โรฮ ตอก เซ� โม ป โอ นัปทื เนอมึ พะจาว เญาะ ไก
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โตว ควน ซโอว รพาวม� 14 ควน ซโอว รพาวม โม เซ ซ ดุต
ซ ไฆร� ป อาึง อื รพาวม แตะ นึง เซ ซ เญื่อฮ ซ ไลจ นึง เช
ลอน อื ตอก เงยีง เรฮี โฮ� 15 ปุย ดัฮ น่ักเน่ี เงยีง เรฮี โฮ�
อมั ซ เกียฮ นัน� ปุย ดัฮ โตวก กอย ติ เงยีง อมั ซ ปอ ตอน
อ�ื 16 โม ป โอ ยุง พะจาว เซ มัฮ ตอก ไรป กวยฮ นึง ก ลอก
อื กอยจ โฮ� ไรป เซ มา เอนิ เล่ีป รปึม� 17 แรฮ อื ฮลัป ติ
แตะ นึง ซโมะ� ซาึต โรฮ ติ แตะ เลียก ซน่ะ ซโมะ รชุก เซ�
18 เญือม เอจี ตอยจ ปุย ไรป เซ� ปังเมอ โอก เอนิ ฮา เบือ
ง อ�ื เญาะ ไก โตว ป ยุง ฮรอย กวยฮ ไรป เซ ติ ตื เนอึม�
19 ปุย ตอก เซ เยอ มัฮ เมาะ เซ โน่ง รพาวม ไมจ มวน ยุฮ
อ�ื มัฮ ปุย ไฮญ ป ซ โฮลฮ อาวต นึง เบือง ก อาวต อื เซ��
อฮั เซ�

20 �พะจาว ละ โปวฮ โตว ปุย เนอึม รพาวม� ปังเมอ โอ
เกียฮ พาวม ดิ ไม่ ปุย ฆอก ปุย เบร� 21พะจาว ซ เกือฮ โรฮ
ลัง่ ปะ โฮลฮญวยฮ ดา ไมจ มวน� ซ เกือฮ โรฮ แม ปะ โฮลฮ
รโอง ไม่ รพาวม ญันด่ี แตะ� 22 โม ป เกละยุ ปะ เซ ซ โฮลฮ
อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ� เญือะ อาวต คราว โซม ปุย
บ่วก ปุย โจวง ซ ไลจ ซ ไฆร โอยจ�� อฮั เซ บิน่ดัต่ เตอ�

9
ป อฮั ป มวยญ โยป

1ฟวยจ เซ โยป โลยฮ อื ตอก เฮ�ี 2 �เออ เนอึม� โอเอฮี
ตอก เซ อาึ เอจี ยุง โรฮ โฮะ มัฮ อื ป เนอึม เมอ� เอะ ปุย
ปลัฮเตะ เอ� ปังเมอ โอ ไก ตอก ซ เกียฮ แปน เนอะ ปุย ซืไซ
ละ พะจาว� 3 ไก โตว ป เกียฮ เก ปุ แตะ ไม่ พะจาว เยอ�
ปัง ไฮมญ พะจาว โอเอฮี นึง ปุย ติ เปือน คอ� ไก โตว ป เกีย
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ฮ โลยฮ ละ อื ติ คอ เนอมึ� 4พะจาว มัฮ ป อาวต ไม่ กัมกึต
วไิซ ไมจ� ไม่ อมันัต ระ แตะ� มัฮ ปุย ป ซ ปุน ตอซู ปุ แตะ
ไม่ อ�ื 5พะจาว เอจี เกียฮ เกือฮ บลาวง เฌาะ ติ แตะ เตือง
โอ อื รโฮงะ อาึง ละ ปุย ติ เนอมึ� เอจี เกือฮ โรฮ บลาวง เซ
รเคอปึ ฆาื รพาวม ฮาวก แตะ� 6 พะจาว เอจี เกียฮ เกือฮ
ปลัฮเตะ เฮี ดุงเดียง ปอ เฌาะ อื ติ แตะ� ป มัฮ ด่อง ปลัฮ
เตะ เซ รยุ่ รโซยจ โรฮ ฆาื อ�ื 7พะจาว เอจี ปุน คัต ซเงะ โอ
เกือฮ ฮาวก� เอจี ปุน ดวน โรฮ ซโมยญ โอ เกือฮ รงั� 8 มัฮ
พะจาว โน่ง ป ปุน ไลฮ ปลัฮ มะลอง� ไม่ เกียฮ บึน อื ปลัฮ
รอาวม พุกเพยีก� 9พะจาว มัฮ ป ยุฮ ซโมยญ ซัง� ซโมยญ
โคะ ลกลอม� ซโมยญ ตอม แอ� ไม่ ซโมยญ ลวง ลัก่เซฮ เซ
เตือง โอยจ อ�ื 10 กัน ยุฮ พะจาว เซ ระ ลัมเลือ เอนิ ปอ โอ
เยอะ เญาะ เกียฮ คาวไจ� กัน ซัมคัน ยุฮ พะจาว เซ โฮวน
ลัมเลือ โรฮ ปอ โอ เยอะ เญาะ โอยจ เมีญ� 11 พะจาว ปัง
โฮว พา อาึ� อาึ เกียฮ ยุ โตว� ปัง ลอต แม ฮา เยอะ� อาึ ปุ
โรฮ ยุง� 12 ดัฮ พะจาว ตุย โอเอฮี ฮา ปุย� มัฮ ปุย ป ซ ปุน
คัต เตอ� มัฮ ปุย ซ เกียฮ ไฮมญ ตอก เฮ�ี �ปะ เมอยุ ยุฮ
เปอะ เซ�� ไก โตว ป เกียฮ อฮั เซ ละ อ�ื 13 รพาวม ฮาวก
ยุฮ พะจาว เญาะ เกียฮ แม โตว� เอจี ปุน ยุฮ ไลจ ไม่ โม ลุก
นอง ราฮปั* ปอ ปุน เกือฮ อื โฮลฮ อาวต ฆรมึ ชวง แตะ�

14 �ดัฮ งอ่ต เมาะ ระ อมันัต พะจาว โฮ� ซ เกียฮ โลยฮ
ละ อื ตอก เมอ� ซ เลือก โกว ลปุง ตอก เมอ ละ ซ โลยฮ
แตะ ป อฮั พะจาว เซ� 15 ปัง มัฮ อาึ ปุย โอ ไก พิต ยุฮ�
อาึ เกียฮ โลยฮ โตว ป อฮั พะจาว� มัฮ แนฮ ไมจ ปัว เลีย
ก พาวม นึง แตะ� นึง มัฮ อื ป รเตีฮ ไลลวง กัน ยุฮ อาึ เฮ�ี
16 อาึ ปัง กอก ปัว นึง พะจาว� ไม่ เอจี โลยฮ อื เนิ ติ โฮน�
* 9:13 9:13 ราฮปั เซ มัฮ มอยฮ เงอืก ป อฮั ปุย ไก นึง ปลัฮ รอาวม เซ� มัฮ
ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ พะจาว�
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อาึ ปุน เจือ โตว ลัง่ ซ งอ่ต พะจาว ฮมอง ป ปัว อาึ นึง แตะ
เซ� 17 พะจาว เอจี เกือฮ กาื ระ ปุฮ อาึ ปอ บลวย เยอะ�
เอจี เกือฮ โรฮ อาึ โฮลฮ อาวม เบราะ เบิ เตือง โอ อื ไก ไล�
18 พะจาว เญาะ เกือฮ โตว อาึ โฮลฮ ฮา รพาวม แตะ เฟือ
ฮ� มัฮ แนฮ เกือฮ อาึ โฮลฮ โซม ป ออป ซอป ป ซอง โน่ง�
19 ดัฮ เอะ ซ ลลัฮ่ ไม่ พะจาว นึง เรยีง แด่น แตะ� อมั ไก ป
ซ เกียฮ เป เยอ� ดัฮ มัฮ กัน ฟู มวยญ เดือ โครวน� อมั ไก
ป ซ ปุน กอก พะจาว ฮอยจ นึง ซัน เนอ� 20 ปัง อฮั อาึ ติ
แตะ มัฮ ปุย ซืไซ� มวยญ อาึ ไอฮ ซ รโฮงะ ไอฮ พิต โฌวะ
ยุฮ อาึ� ปัง อฮั อาึ ติ แตะ ปุก โครยญ เตะ ลอก โครยญ
มวยญ� มัฮ พะจาว ป เกียฮ เปลีฮ ที มัฮ อาึ ปุย พิต เตอ�

21 �ละ งอ่ต โกะ โอะ อาึ อฮั โรฮ ติ แตะ โอ ไก พิต โฌวะ
ยุฮ� อาึ ปังเมอ โอ โรฮ ยุง ที รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� อาึ
เอจี เตือ เนอึม นึง จีวติ โกะ แตะ เฮ�ี 22 มัฮ เซ ป อฮั อาึ
อื ตอก เฮี ฆาื อ�ื ปัง มัฮ ปุย ปุก ปุย ลอก� ปัง มัฮ ปุย พิต
ปุย โฌวะ� พะจาว ซ ยุฮ ตื ไลจ ไม่ อื ตอก ปุ แตะ� 23 เญื
อม ยุม พราวป ปุย โอ ไก พิต ฆาื เกิต ป โตะ ป ตอง ละ แตะ
เซ� พะจาว โล่ ญวยฮ อื ฆาื อ�ื 24 ปลัฮเตะ เฮี เอจี มอป อื
เกือฮ อาวต ฆรมึ อมันัต ปุย ฆอก ปุย เบร� โม ป รเตีฮ รตุม
โอเอฮี ปลัฮเตะ เฮ�ี เอจี เกือฮ โรฮ ไง่ อื จัก� ดัฮ โอ มัฮ พะ
จาว ป ยุฮ ตอก เซ เยอ� มัฮ ปุย ป ยุฮ ฮู�

25 �ปเล่ีย เฮี ซเงะ ซาวม ยุฮ อาึ เฮ�ี ไกลจ ลัมเลือ โฮว�
ไกลจ เอนิ ฮา ตอ โม ป ลลัฮ่ ตอ โฮ� โฮว ลอต เยอื แนฮ
เตือง โอ เยอะ ยุ ไก ป ไมจ นึง อื เญี่ยะ เนอึม� 26 ไกลจ
ลัมเลือ ไฆร ตอก ไฟ ปุย โล่ง ไกลจ โฮว โฮ� ไกลจ โรฮ โฮว
ตอก โปว กลัง ลอง เญือม เลีฮ โจป อื โอเอฮี โฮ� 27-28 อาึ
ปัง ริ ญวยฮ ละ ซ เกือฮ ติ แตะ เบีย แปฮ รพาวม ตุก แตะ
เซ� อาึ ปังเมอ รไจจ ลัง่ เงอะ นึง ซ อาวม แตะ ป โซะ โฮฮ
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ฮา เฮี แม� นึง เอจี ยุง เงอะ โอ พะจาว ซ เมีญ อาึ มัฮ ปุย โอ
ไก พิต� 29พะจาว เอจี ฟวยจ เมีญ อื อาึ มัฮ ปุย พิต เตอ�
อาึ ซ ซาวป ลัง่ เกือฮ ติ แตะ โซะไมญ ปลาว นึง กัฮ แตะ ติ
แตะ ละ เมอ� 30 อาึ ปัง รไซจ ติ แตะ นึง ซบู่� ปัง ทู ติ แตะ
นึง นัมซัก� ปุ ลัง่ ซ ซงะ่� 31 พะจาว ตึน ซ น่าึก ลัง่ โปวฮ
อาึ นึง โตะ โกลฮ ก โปวฮ ปุย ครมั� ปัง มัฮ เครองึ เซอกึ
เกอะ� เอจี รแอม โรฮ ฆาื อื นึง อาึ�

32�พะจาว มัฮ โตว ปุย ปลัฮเตะ ตอก อาึ เฮ�ี ละ ซ โฮลฮ
อาึ ฟู มวยญ เดือ โครวน ไม่ อ�ื 33 ป ซ เกียฮ รเตีฮ โอเอฮี
ซน่ะ อาึ ไม่ พะจาว ปุ โรฮ ซ ไก� 34 ปัว พะจาว เกือฮ ไมะแซ
ยุฮ แตะ เซ โฮว ซไง ฮา อาึ เญี่ยะ� ปัว โรฮ เกือฮ ป รไจจ
อาึ นึง เซ โอ เญาะ ซดิ ไม่ เยอะ� 35 เดอมึ อาึ ซ โรวต ลปุง
ไม่ พะจาว� ไม่ โอ แตะ เญาะ ซ ฮลัต นึง� โตะ รพาวม โด่ะ
อาึ อ�ื อาึ ยุง เงอะ โอ แตะ ไก พิต เตอ��

10
1 �อาึ เอจี เตือ เนอึม นึง ไอม แตะ� อาึ ซ จัก ซ อู แนฮ

ไลลวง รพาวม ตุก แตะ เซ� นึง มัฮ อาึ เฮี ป โฮลฮ ลอป โซม
ป ออป ซอป ป ซอง� 2อาึ ซ อฮั ละ พะจาว ตอก เฮ�ี ปัว ปะ
โอ เติ อาึ� ไม่ ญวต เปอะ พิต เนิ� ดัฮ มัฮ ไก พิต อาึ โฮ� ปัว
เปอะ เกือฮ อาึ ยุง� มัฮ ไลลวง เมอ ป พิต อาึ นึง อ�ื 3 อมั
มัฮ ป ปุก ไกป นิป เปอะ อาึ ตอก เซ� ไม่ โอ เปอะ เญาะ เมีญ
โอเอฮี ป ซัง เปอะ เกิต เซ� เมือต แลน แพนกัน ยุฮ โม ป
บ่วก เซ� ปะ เอจี เกือฮ เปอะ แปน ป ฟวยจ� 4ปะ อมั แลน
โรฮ เปอะ โอเอฮี ตอก แลน ปุย ปลัฮเตะ อ�ื 5 ซเงะ ซาวม
ยุฮ ปะ อมั ตอก โรฮ ซเงะ ซาวม ยุฮ ปุย ปลัฮเตะ� อาญุ ปะ
เซ อมั เงีย่ง โรฮ ตอก อาญุ เอะ เฮ�ี 6 ปะ เอจี ซาวป เปอะ
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เจีจ โร มัป่ ยุฮ อาึ� เอจี มอง โรฮ เปอะ โซวต พิต โฌวะ ยุฮ
ฮุ� 7ปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ มัฮ อาึ เฮี ปุย โอ ไก พิต เตอ� ไม่
โอ โรฮ อื ไก ป เกียฮ เรอึม อาึ เกือฮ โปน ฮา อมันัต ระ ยุฮ
ปะ เซ�

8 �ปะ เอจี ซัง เปอะ อาึ เกิต� ไม่ เอจี ลวน เปอะ อาึ นึง
เตะ แตะ� ปเล่ีย เฮี ปะ ปังเมอ ลเตือฮ แม เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่
อาึ� 9 โอ พะจาว� ปัว เปอะ โตก ละ เอจี ยุฮ เปอะ อาึ นึง
เตะ รกาื� ปะ อมั มัฮ ซ เกือฮ เปอะ อาึ แม แปน แม เตะ
รกาื ตอก ไพรม อ�ื 10 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ เปือะ เกอะ ไก
เรยีง ปอ เกียฮ แปน อาึ ปุย� ไม่ เกือฮ โรฮ เปอะ โกะ อาึ เฮี
รโจะ นึง โตะ เวยีก มะ เกอะ� 11ปะ เอจี เลอปึ เปอะ อาึ นึง
เนะ ไม่ ฮกั เกอะ� เอจี เกือฮ โรฮ เปอะ ซนัก ไม่ ซองั เงอะ
รติต ดิ แปน ปุย ติ โม่ว� 12 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ จีวติ เนิ�
ไม่ เปลีฮ เปอะ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ เนิ� ปะ เอจี
โซะโกะ ฮรกัซา โรฮ เปอะ นึง อาึ ฮอยจ ละ ลปุ อุ โรฮ�

13�เม่ะมัก่ ป เกิต ละ อาึ เฮี ปังเมอ เอจี มัฮ ป คิต ป งอ่ต
ปะ อาึง โตะ กไน รพาวม แตะ� อาึ เอจี ยุง โรฮ โฮะ มัฮ อื
แพนกัน ยุฮ ปะ อา� 14 ปะ มอง ลอป เปอะ แก อาึ ละ ซ
โซวต เปอะ พิต ยุฮ ฮุ� ดัฮ อาึ ยุฮ ป พิต โฮ ปะ ญอม เปอะ
โตว ยวก เนิ� 15 ดัฮ อาึ ยุฮ ป ฆอก ป เบร มัฮ เม่ะมัก่ ซ เกิต
ละ อาึ ฆาื อ�ื ปัง ยุฮ อาึ ป ปุก ป ลอก ปุ โรฮ โฮลฮ ป ไมจ นึง
โรฮ� อาึ อาวต ลอป ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ ฆาื ตุก รพาวม
แตะ� 16 ดัฮ กัน ยุฮ อาึ จเลิน ปะ ซาวป เอนิ เปอะ ยุฮ ไลจ
ไม่ อาึ ตอก ซิงโต ลุ่ โฮ� ไม่ ตอซู เปอะ อาึ นึง กัน ซัมคัน
ยุฮ เปอะ เซ� 17 ปะ เอจี ไก ลอป พีญัน โคระ ยุฮ เปอะ ละ
ซ รโจฮ แตะ อาึ� ไม่ เกือฮ เปอะ กัน รอก พาวม แตะ นึง
อาึ เซ เรยีง ปุๆ� เอจี เกือฮ ลอป โรฮ เปอะ โม ปุย มู โคระ
ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ อาึ�
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18 �โอ พะจาว� ปะ เมอยุ เกือฮ เปอะ อาึ เกิต ไก เยอ�
มัฮ ยุม เมอะ โตะ เวยีก มะ เกอะ ไม่ โอ ปุย ยุ อุ เฟือฮ� ไมจ
เดียก เนิ� 19 มัฮ โรวก มะ เกอะ อาึ เน่อมึ โตะ เวียก แตะ
ฮอยจ โตะ รมอยจ� โกะ เดียก โรฮ เนิ� 20 ซเงะ ซาวม ยุฮ
อาึ เฮี เอจี รมัฮ เนอมึ เอจี ซดิ ลัก่ ลอยจ แตะ� ปัว ปะ เกือฮ
อาึ อาวต ตัม รโตง แตะ� เดอมึ อาึ ซ บวยฮ บาึง รพาวม
เบือ อื เญี่ยะ โรฮ� 21 เญาะ เล่ีญ โตว ซ โฮลฮ อาึ โฮว นึง
นา ก โอ แตะ เญาะ ซ เกียฮ แม เยอ� ป มัฮ เมือง เฟียก
ลัก่ ยุม ป ฮลัต ปุย นึง เซ� 22 เมือง เซ มัฮ เนอึม เมือง เฟี
ยก ตัน� ตึก เอนิ นึง เฟียก แตะ� มัฮ เมือง ซุกซัก โอ ไก
ระเบี่ยป� ป ซเปีย อฮั ปุย นึง อื เอจี แปน โอยจ ป เฟียก��
อฮั เซ โยป เปอ�

11
โซฟา เติ โยป

1 ฟวยจ เซ โซฟา ป มัฮ โม นาอาเม โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
2 �เญอืม ฮมอง อฮั ปุย ลปุง โอ ไก ป มัฮ ตอก เซ� อมั คาว
ละ โฆย ไม่ เตือง โอ แตะ โลยฮ� ปุย ดัฮ โฮวน ป อฮั ป
มวยญ อมั ซ เกียฮ มัฮ ปุย ปุก ปุย ลอก ฆาื อ�ื 3 เญือม
อฮั ปะ ลปุง โอ ไก ป มัฮ ตอก เซ� อมั มัฮ แกต เปอะ ปุย ซ
อาวต โฆย ฆาื อ�ื เญือม อฮั ปะ ลปุง เพียก แฮม ตอก เซ�
อมั มัฮ แกต เปอะ ปุย โอ เกียฮ โลยฮ ละ แตะ� 4 ปะ เอจี
อฮั เปอะ ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �ป อฮั ป มวยญ อาึ เฮี มัฮ ป
ปุก ป ลอก� โกะ อาึ เฮี เอจี มัฮ โรฮ ปุย ซงะ่ ซงอม ซองนา
ปะ�� อฮั เปอะ ตอก เซ� 5 อาึ ฆวต เกือฮ แลน พะจาว อฮั
ละ เปอะ� ฆวต เกือฮ เอนิ พะจาว โลยฮ ซื ละ เปอะ� 6 อาึ
ฆวต เกือฮ โรฮ พะจาว เปลีฮ วซิา พันญา ยุฮ แตะ ป เม่าะ
อื อาึง ละ ซ เกือฮ ปะ โฮลฮ ยุ ที� ป ยุ ป ยุง พะจาว โด่ะ
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เนอึม โฮฮ ฮา เกียฮ คาวไจ ปุย อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
ยุง ตอก เฮ�ี เม่ะมัก่ อาวม เปอะ เซ� แตวะ ลัง่ ฮา มัป่ ตุต
ป ลัง ลอก เปอะ เน่อมึ นึง พะจาว�

7 �ปะ อมั มัฮ แกต เปอะ ติ แตะ เอจี ยุง ที ทัม ตอก มัฮ
ตอก มอยฮ พะจาว เยอ� อมั มัฮ แกต เปอะ ติ แตะ เอจี
คาวไจ เตือง โอยจ อื พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เซ�
8 โอเอฮี เซ มัฮ ป ฮลาวง ฮา มะลอง� ปะ ซ เกียฮ ฮอยจ
เปอะ ละ ตอก เมอ� มัฮ โรฮ ป โด่ะ เอนิ ฮา เมือง ป ยุม�
ปะ แจง โอ เปอะ ซ เกียฮ ยุง เงอ� 9 ไลลวง พะจาว เซ� มัฮ
แนต ปุย ลวง ลัง่ อ�ื ลัง่ เอนิ ฮา ปลัฮเตะ เฮ�ี ลวง เวอืฮ อ�ื
เวอืฮ เอนิ โรฮ ฮา ปลัฮ รอาวม�

10�ดัฮ พะจาว ฮอยจ โฮมวต คัง อาึง ปะ� ไม่ โรวก อื ปะ
ละ ซ รเตีฮ อื โฮ� มัฮ ปุย ป ซ ปุน คัต เวยีน พะจาว เยอ�
11 พะจาว ยุง ป มัฮ ปุย โอ เนอึม รพาวม� เอจี ยุ โรฮ กัน
ฆอก กัน เบร ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื 12 บรงั พริ แจง โอ อื
ซ เกิต กวน แปน ปุย เยอ� ตอก โรฮ เซ� ปุย งาว ปุย ไงญ
แจง โอ อื ซ โฮลฮ ซติ พันญา แตะ�

13 �ปะ อา ไมจ เปอะ เพรยีง อาึง รพาวม รโม่ยฮ แตะ�
ไม่ ไววอน เปอะ ละ พะจาว� 14 ดัฮ เปอะ ไก ป พิต ป โฌวะ
ยุฮ� ไมจ เปอะ โปวฮ แปฮ� ปุ เกือฮ กัน พิต ไก นึง เญือะ
เปอะ เฟือฮ เอนิ� 15 ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ� ปะ ซ โฮลฮ
เปอะ งนั มะลอง ไม่ ซดู นา แตะ� ไม่ โอ เปอะ เญาะ ซ ไก
รพาวม รโจฮ ไอฮ ติ แตะ� ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ตอน อาวต
ฮมัน ไม่ โอ เปอะ ซ ไก ตอก ฮลัต เตีจ� 16 ปะ ซ เบีย เปอะ
ไลลวง เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ เซ� ซ แปน เอนิ ป ลอต เยอื
ฮา เปอะ ตอก ปัต รอาวม โฮ� 17 จีวติ เปอะ ซ ไก ซเปีย นึง
ตอก เมือ งอ่น ซเงะ โฮ� ไลลวง เฟียก ยุฮ เปอะ เซ ซ เปียน
ติ แตะ แปน ป ซเปีย ตอก ซเปีย เมือ กซะ อื โฮ� 18 ปะ ซ
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อาวม เปอะ โปน แตะ ฮา ป ฆอก� ไม่ ไก ลัก่ ซโอว รพาวม
เปอะ� พะจาว ซ โซะโกะ ฮรกัซา นึง เปอะ� ซ โฮลฮ เปอะ
ไอจ ลโล่ะ ไมจ มวน� 19 ลไล ไอจ เปอะ เซ� ซ ไก โตว ป ซ
เกือฮ ปะ โฮลฮ โตวฮ ฆราึง เงอ� ซ ไก โฮวน ปุย ป ฮอยจ
ปัว เปิง ปะ อา ไม่ ญันด่ี อื นึง เปอะ� 20 ปุย ฆอก ปุย เบร
ปังเมอ ซ จัก ไง่ ไพ เตะ� ซ ตอ ฮา มัป่ ตุต ยุฮ แตะ� ปังเมอ
โอ ซ ไก ตอก โปน อ�ื ควน ซโอว รพาวม อื เซ เอจี มัฮ เอนิ
ลัก่ ยุม ติ คระ เซ โน่ง�� อฮั เซ โซฟา เยอ�

12
โยป กอก รโฮงะ พะจาว

1ฟวยจ เซ โยป โลยฮ อื ตอก เฮ�ี 2 �ปุ เญาะ ซองไซ นึง
เฟือฮ เอนิ� โม เปะ เอจี มัฮ เนอึม เปอะ โม ป ตึก นึง เฮยี
ง แตะ� ดัฮ โม เปะ เอจี ยุม โฮ� กัมกึต วไิซ ไมจ เซ ตึน ซ
ไฆร โอยจ เอนิ โรฮ ฆาื อ�ื 3 ป ยุ ป ยุง อาึ เฮี ปังเมอ เมาะ
โรฮ ป ยุ ป ยุง โม เปะ โรฮ� อาึ มัฮ โตว โรฮ ปุย เตียม ป ยุง
ฮา โม เปะ เซ� ไลลวง โอเอฮี ตอก เซ� มัฮ ปุย บุย ป โอ ซ
ยุง เงอ�

4 �อาึ มัฮ เนอึม ปุย โฮลฮ โม ปุโฮมว เยอะ โล่ ญวยฮ
แฮะ� เอจี ไก เญือม ไววอน อาึ ปัว นึง พะจาว� เญือม เซ
พะจาว เอจี โลยฮ เนอึม อื เนิ� อาึ เอจี มัฮ ปุย ซืไซ ไม่ ปุก
ลอก แตะ� ปุย ปังเมอ โฮลฮ ลัง่ โล่ ญวยฮ อาึ� 5 โม เปะ ป
อาวต ไม่ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง แตะ� ซาวป แนฮ เปอะ
โล่ ญวยฮ อาึ ป อาวต ไม่ โซะ ป ยุ ไซญ ป ฮมอง แตะ เฮ�ี
เลาะ แม เปอะ ป เอจี ฌังลา เกือฮ ฆลาื� 6 เญือะ อาวต ป
มัฮ คะมุย� เดียก โอ ไก ป คุย ป คัม� โม ป ซาวป ยุฮ ป โอ
ปุก รพาวม พะจาว� กอ โฮลฮ เดียก โรฮ อาวต ไมจ มวน�



โยป 12:7 xxvi โยป 12:18

พะจาว ทื โม เซ เอจี มัฮ เอนิ เรยีง แด่น โกะ อื ไอฮ� 7 ปัง
มัฮ ตอก เซ� ลอง แลน ไฮมญ นึง ซัตซิง� ซ รโฮงะ อื ละ
เปอะ� ลอง แลน ไฮมญ นึง ไซม ไล่� ซ รไต เกือฮ โม เปะ
ฮมอง อ�ื 8 ลอง แลน อู ดิ ไม่ ปลัฮเตะ อาวต เปอะ เฮ�ี ซ
เพอกึ เกือฮ โม เปะ ยุง อ�ื ลอง แลน ไฮมญ นึง กะ อาวต
โตะ ปลัฮ รอาวม� ซ ไก ตอก เกียฮ รโฮงะ อื ละ เปอะ� 9 โอ
เอฮี โม เซ อมั ไก ป โอ ยุง มัฮ พะจาว ป ซัง แตะ เกือฮ เกิต
ไก เบือ อมันัต ระ แตะ เซ� 10 จีวติ โอเอฮี โครยญ เจือ เมาะ
ป ไอม� มัฮ ป อาวต นึง ลเตือก เตะ พะจาว� เตือง กาื ละ ซ
รพาวม ปุย เตือง โอยจ อ�ื 11 ฮยวก เกอ มัฮ ไก อื ละ งอ่ต
แตะ แลน ป อฮั ป มวยญ ปุย� ตอก โรฮ ไก มวยญ ละ ซ จิม
แตะ แลน ป โซม ป ปอน โฮ� โม่ มัฮ อ�ื 12 กัม กึต วไิซ ไมจ
ตึน ลัง อาวต ไม่ โม ป กวต อาญุ� ปุย ลัง่ ไอม เมอ ตึน ลัง
เกียฮ คิต เกียฮ งอ่ต โอเอฮี�

13 �พะจาว ปังเมอ มัฮ ป อาวต ลอป ไม่ กัม กึต วไิซ ไมจ
ไม่ อมันัต ระ แตะ� พะจาว มัฮ ป เกียฮ คิต เกียฮ งอ่ต อาึง
โอเอฮี เน่อมึ กา อื ไม่ เกียฮ ยุฮ อื เกือฮ ฟวยจ� 14 ดัฮ พะ
จาว ยุฮ ไลจ ไม่ โอเอฮี� ไก โตว ป ซ เกียฮ ยุฮ โคระ แม�
ดัฮ พะจาว คัง อาึง ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก� ไก โตว ป ซ เกียฮ
พลวย เยอ� 15 ดัฮ พะจาว คัต รอาวม เฮละ โฮ� ปลัฮเตะ
ตึน ซ แพะ แลง ฆาื อ�ื ดัฮ พะจาว พลวย โฮ� รอาวม เซ
ตึน ซ เลอึป เอนิ ปลัฮเตะ เล่ีป อ�ื 16 เรยีง แด่น ไม่ กัมกึต
วไิซ ไมจ มัฮ ป ไก ไม่ พะจาว� ป โฮลฮ ปุย จุ ไม่ ป จุ ปุย
มัฮ ตื ป อาวต ฆรมึ อมันัต ระ ยุฮ พะจาว� 17 พะจาว เกีย
ฮ เกือฮ โม ป ตัตเตียง ปุย ไลจ โญต เซีย ซัก� เกียฮ เกือฮ
โรฮ โม ป รเตีฮ รตุม ปุย แปน ปุย งาว ปุย ไงญ� 18พะจาว
ปุน ทอต กซัต เกือฮ โอก ฮา ตัมแนง อาวต อ�ื เอจี เกือฮ
โรฮ อื จาวป เยอื เครองึ ชุ เครองึ ญู ตอก ป มัฮ ครา ปุย
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โฮ� 19พะจาว เกียฮ เกือฮ โม ซตุ ไลจ โญต เซีย ซัก� เกียฮ
เกือฮ โรฮ ป ระ ป คาว แปน ปุย ตุ ปุย เตียม� 20พะจาว ปุน
เกือฮ โม ป กอ โฮลฮ ปุย เปิง นึง เกียฮ อฮั เกียฮ อู อื แปน
ปุย ดุต ดัก� ปุน ตุย โรฮ ป ยุ ป ยุง โอก ฮา โม ป กวต ป เฮยี
ง� 21 พะจาว เกียฮ เกือฮ โม จาวไน แปน ปุย โซะกิจ ปิญ
ไง�่ โม ป ระ อมันัต เกือฮ โรฮ อื โอ เญาะ ไก เรยีง แด่น�
22 พะจาว เกียฮ โปฮ โอเอฮี อาวต ก ไฆลป อื เกือฮ โอก�
เกียฮ เปียน โรฮ เฟียก ตัน เกือฮ แปน ป ซเปีย� 23พะจาว
เกือฮ เมือง ปุย โฮวน เมือง แปน เมือง ระ เมือง ตอน� ปัง
เมอ เกียฮ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ อ�ื พะจาว เกียฮ เกือฮ ปะเทต
โฮวน ปะเทต โฮลฮ อมันัต อานา แตะ� ปังเมอ เกียฮ เกือฮ
โรฮ อื ตุเตียม โรฮ� 24พะจาว เกียฮ ตุย ป ยุ ป ยุง อื ฮา โม
ฮวันา ปุย นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี เกือฮ โรฮ อื แปน ตอก ป โฮว ไป
โฮว มา นึง ลาึน ซออฮ ไม่ โอ อื ไก คระ โครง นึง เฟือฮ เอนิ�
25 ปุย โม เซ บูเ่บื่อ ปุ โฮว โอเอฮี นา ก เฟียก ตัน อ�ื พะจาว
เกือฮ อื โฮว จังเจีญ จังบ่อฮ ตอก โฮว โม ป ญุ่ยจ โฮ��

13
โยป ตอน แนฮ นึง รพาวม ซืไซ โกะ แตะ

1 �เมาะ ป อฮั ป อู โม เปะ เซ อาึ เอจี ยุ เอจี ฮมอง เงอะ�
เอจี คาว โรฮ ไจ เยอะ� 2 โอเอฮี ป ยุง โม เปะ เซ อาึ เอจี
ยุง โรฮ โฮะ� อาึ เซอปึ โตว โรฮ ฮา โม เปะ โรฮ� 3 อาึ ปัง
เมอ ฆวต อู ไม่ พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ� มัฮ โตว
ฆวต อู ไม่ โม เปะ� ฆวต กัฮ แก โรฮ ติ แตะ ละ นึง ไลลวง
โกะ แตะ เฮ�ี 4 โม เปะ เอ อฮั เปอะ โอเอฮี เตือง โอ แตะ
ยุง� ลปุง เปอะ เซ มัฮ เยอื ลปุง จุ ไล� โม เปะ เตือง โอยจ
เปอะ มัฮ เปอะ ตอก มอ ป โอ ปุย โฮลฮ โกว โฮ� 5 โม เปะ
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มัฮ อาวต โฆย เปอะ ฮา โกะ เดียก� ดัฮ เปอะ ปุน อาวต โฆย
โฮ� ฮงั ซ ไก เดียก ซติ พันญา ไมจ เปอะ ฆาื� 6ปเล่ีย เฮี ปัว
เปอะ งอ่ต แลน เมาะ ปุก ป อฮั อาึ เฮ�ี ปัว โรฮ เปอะ งอ่ต
แลน ป โอก เน่อมึ นึง ดักดอย เยอะ เฮ�ี 7 โม เปะ อมั มัฮ
แกต เปอะ ติ แตะ เกียฮ เรอมึ พะจาว นึง อฮั แตะ ป โอ เนอึ
ม ตอก เซ� เญือม อฮั เปอะ ลปุง จุ ไล ตอก เซ� อมั แกต
เปอะ ไก ป มัฮ ละ อ�ื 8 โม เปะ อมั มัฮ อฮั เปอะ ติ แตะ มัฮ
บลัฮ ลัก่ พะจาว เบือ ป อฮั เปอะ เซ� อมั มัฮ ฟู เปอะ มวยญ
เดือ เปอะ โครวน รโตง อ�ื 9 ดัฮ พะจาว ซาวป แลน กวต
โม เปะ โฮ� อมั แกต เปอะ ติ แตะ มัฮ ป ไมจ ละ พะจาว�
โม เปะ อมั ซ เกียฮ จุ เปอะ พะจาว ตอก จุ ปุย ปลัฮเตะ ปุ
แตะ โฮ� 10 ดัฮ โม เปะ บระ ฮรกั ป ฮรกั� จัง ป จัง แตะ โฮ�
พะจาว แจง ซ เติ อื โม เปะ เอ� 11 โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ
ฮลัต นึง อมันัต ระ ยุฮ พะจาว เซ เฟือฮ� อมั มัฮ โอ เปอะ
รไจจ นึง เฟือฮ� 12ลปุง จเตียม โม เปะ เซ มัฮ เยอื ตอก จะ
โฮ� โอ อื ไก ป มัฮ ฮา� ลปุง กัฮ เก เปอะ เซ มัฮ เยอื ตอก
เตะ รกาื โฮ�

13 �ปัว เปอะ โฆย� เกือฮ อาึ ลปุง นึง โน่ง� เตอมึ ป เกิต
เนิ ฆาื อ�ื เกือฮ เกิต เนิ เมิฮ� 14 อาึ ปเล่ีย เฮี เอจี มัฮ ญอม
เมอะ แฆ ไม่ ไกญ แตะ� เอจี มัฮ โรฮ ญอม เมอะ ทอย จีวติ
แตะ นึง� 15 ปัง ยุฮ พะจาว ยุม ไม่ เยอะ ฆาื อื ญุ่ก� อาึ เตอ
โอ เญาะ ไก ควน ซโอว รพาวม ตอก ไฮญ� อาึ ซ กัฮ ไอฮ
ติ แตะ ซองนา พะจาว� 16 ดัฮ ยุฮ ตอก เซ� เมอ เตือง อื
พะจาว ซ เรอึม โรฮ อาึ เกือฮ โปน ฮา ยุม แตะ ยุง่� เมาะ
ป โอ นัปทื เนอมึ พะจาว เยอ� แจง โอ อื ซ โรวต เลียก เคะ
พะจาว เยอ� 17 โอ พะจาว� ปัว เปอะ งอ่ต ที แลน ป อฮั ป
มวยญ อาึ เฮ�ี ปัว โรฮ เปอะ เกือฮ ลปุง รโฮงะ อาึ เฮี เลียก
โตะ ฮยวก เปอะ� 18 อาึ เอจี ฟวยจ เพรยีง เงอะ ป ซ อฮั ซ
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มวยญ แตะ นึง ไลลวง โกะ แตะ เฮ�ี อาึ เอจี แจง โรฮ นึง
มัฮ แตะ ปุย ปุก เกอ� 19 มัฮ ปุย ป ซ ปุน ฮอยจ ฟึนฟอง อาึ
อื นึง อฮั อื อาึ พิต เตอ� ดัฮ อาึ พิต เนอึม โฮ� อาึ ซ โฆย
เยอะ� ไม่ ซ ญอม เมอะ ยุม นึง�

20 �โอ พะจาว� อาึ ฆวต ปัว โอเอฮี นึง เปอะ ลอา เจือ�
ฟวยจ เซ อาึ เญาะ ซ เม่าะ โตว ติ แตะ ฮา ปะ� 21 ป ปัว
เยอะ เซ มัฮ เฮ�ี ปัว เปอะ โอ เญาะ ปุฮ เฟียต อาึ� ปัว โรฮ
ปะ โอ เกือฮ อาึ รไจจ ลอน นึง ซ ยุ แตะ ปะ� 22 ปัว ปะ กอก
อฮั โอเอฮี ละ แตะ� อาึ ซ โลยฮ ละ เปอะ� โต เซ ปัว ปะ
เกือฮ อาึ อฮั ละ เปอะ� ไม่ ปัว ปะ โลยฮ ละ แตะ� 23 มัป่
พิต ยุฮ อาึ เฮี ไก เมาะ เมอ� ปัว ปะ รโฮงะ เนิ เกือฮ อาึ ยุง�
เมอ พิต อาึ นึง อื ติ ติ� 24ปะ เมอยุ วุต เปอะ นา แตะ ฮา อาึ
อ�ื ไม่ เมีญ เปอะ อาึ มัฮ ป ฆวต รุป ไม่ แตะ� 25 ปะ เมอยุ
อาื ลอป เปอะ อาึ อ�ื อาึ ตัง โตว ฮา ฮละ โคะ ปอย กาื� อาึ
ตัง โตว โรฮ ฮา เบระ ซออฮ ติ เงยีง� 26 โอ พะจาว� ปะ เอจี
โจต เปอะ อาึง พิต ยุฮ อาึ� เน่อมึ เญอืม กวนดุ ลัง่ เงอะ ละ
ซ ฟอง เนอมึ ฟอง แนม เปอะ อาึ� ปะ เอจี เกือฮ โรฮ เปอะ
อาึ ลอก ตุต ฆาื พิต โฌวะ ยุฮ ฮุ เซ� 27 ปะ เอจี ไกป เปอะ
ชวง อาึ นึง กา� ไม่ ซาวป เปอะ ตวย ฮรอย อาึ โครยญ คระ
โฮว โครง เอญี เญอะ�

28 �ปุย ปลัฮเตะ มัฮ ป ไลจ ปุๆ ตอก โคะ ฮรมั โฮ� ตอก
โรฮ เครองึ เซอกึ ปุย ป เกียต ม่อยจ ฮาื เรมี โฮ��

14
โยป โฆว ฆาื เงีย่ง อาญุ แตะ

1 �ปุย เมาะ ป เกิต นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี เงีย่ง ตื อาญุ ตอก ปุ
แตะ� อาวต ลอป โรฮ ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ ไม่ อ�ื 2 จี
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วติ ปุย มัฮ โรฮ ตอก เตีย โฮ� โพรยฮ ติ เตะ โน่ง ลอต ตูไต
ซออฮ� มัฮ โรฮ ตอก ปุ โรม โฮ� โอ อื เกียฮ อาวต ลอป
เปอ� 3 โอ พะจาว� ปะ อมั ซ ปุน แก บุย เปอะ ปุย ตอก อาึ
เฮ�ี ไม่ นัม เปอะ เกือฮ ฮอยจ นึง กัน รเตีฮ ยุฮ แตะ เซ�
4 มัฮ ปุย ป ซ ปุน เกือฮ ป ซงะ่ โอก เน่อมึ ป รแอม เมอ� ไก
โตว ติ ปุย เนอึม� 5 ซเงะ เคิ เนอึม ยุฮ ปุย เอจี กัมโนต ปะ
อาึง ละ อ�ื อาญุ ปุย เมาะ ไก อื มัฮ ป เกว ไม่ ปะ โน่ง� เอจี
มัฮ ปะ ป บัก่ ไม อาึง เมาะ ลัง่ เมาะ เงีย่ง อ�ื ไก โตว ป เกีย
ฮ เพือ เยอ� 6 โอ พะจาว� เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปัว เปอะ
วุต นา แตะ ฮา อ�ื เดอมึ ปุย ซ โฮลฮ อาวต ตัม รโตง แตะ�
ฮอยจ ละ เติง เวลา ลัง ลโล่ะ อื ฮา กัน ยุฮ แตะ ตอก ลุกจัง
ปุย โฮ�

7 �ป มัฮ โคะ โอ� ดัฮ ปุย เอจี ฆู โฮ� ซโอว ลัง่ รพาวม ไม่
ซ โอก แม ฆอย โคระ แตะ� ฆอย อื เซ เกียฮ โอก โคระ แนฮ
ลัง่� 8 เน่อมึ โงว เซ ปัง เอจี ยุม เอจี ซออฮ� แรฮ อื ปัง เอจี
กวต ไน่ กไน โตะ เตะ� 9 ดัฮ เอจี อาวม ซออย ฮงาื รอาวม
โฮ� ซ โอก เอนิ ฆอย ฆาื อ�ื ซ โอก เอนิ ไม่ กัก อื ตอก โคะ
กวยฮ โรง โฮ� 10 ปุย ปลัฮเตะ ดัฮ เอจี ยุม โฮ� ปังเมอ ลอต
เอนิ ไฆร� ปุย ดัฮ เอจี โอยจ รพาวม โฮ� ไฆร ลอป เอนิ ปอ
โอ ปุย เญาะ ยุง นา ก อาวต อ�ื 11 รอาวม โตะ นอง เกียฮ
ไฮจ เกียฮ ซออฮ� รอาวม โตะ โกลง เกียฮ ไฮจ โรฮ ตอก ปุ
แตะ� 12 ตอก โรฮ เซ� ปุย ปลัฮเตะ ซ ไอจ โรฮ ไม่ โอ แตะ
เญาะ ซ เกียฮ โกฮ� เญาะ เกียฮ โปวะ โตว ฮอยจ ละ โอ มะ
ลอง เญาะ ไก� เญาะ ไก โตว โรฮ ป เกียฮ ซอ เกือฮ โกฮ โฮ�

13 �โอ พะจาว� ปะ มัฮ เม่าะ เปอะ อาึ นึง เมือง ป ยุม เซ
ไมจ เดียก เนิ� อาึ ฆวต เกือฮ ปะ ละ อาึง อาึ นา ก ไฆลป อื
ฮอยจ ละ โปน เนอะ รพาวม ฮาวก ยุฮ เปอะ เซ� อาึ ฆวต
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เกือฮ โรฮ ปะ พัต อาึง ซเงะ ซาวม อื ละ แตะ� ฟวยจ เซ ปัว
โรฮ เปอะ โตก ละ อาึ เฮี โรฮ� 14 ดัฮ ปุย ยุม โฮ� อมั ซ เกีย
ฮ โกฮ ไอม แม โรฮ� อาึ ซ มอง แนฮ ฮอยจ ละ ลอยจ เวลา
เกือฮ ปะ แตะ อาวม ป โซะ เฮ�ี ซ มอง โรฮ ฮอยจ ละ ซเงะ
พลวย เปอะ อาึ เกือฮ โปน ฮา เม่ะมัก่ แตะ เฮ�ี 15 เญือม
เซ ปะ ซ กอก เปอะ อาึ� อาึ ซ โลยฮ ละ เปอะ� ปะ ซ เลียก
พาวม เปอะ นึง อาึ ป เอจี ซัง เปอะ เกิต เฮ�ี 16 ปะ ซ แลน
แก เปอะ คระ โฮว โครง เอญี เญอะ โครยญ รเดือง� ปังเมอ
โอ เปอะ เญาะ ซ มอง โซวต พิต ยุฮ ฮุ� 17 ปะ ซ ยวก เปอะ
โปวฮ พิต โฌวะ ยุฮ อาึ ก ไฆลป อ�ื ปะ ซ เลอึป โรฮ เปอะ
มัป่ ยุฮ อาึ เซ เตือง โอยจ อ�ื

18 �บลาวง ฌื โม มอยจ เกียฮ ฮราึก เกียฮ บลาึฮ ไม่ เกีย
ฮ ลวยจ เกียฮ ไน อ�ื ซโมะ รองั เกียฮ เฌาะ โรฮ ติ แตะ ฮา
ก อาวต ไพรม แตะ� 19 รอาวม เกียฮ ฮาื ตื ซโมะ� เกียฮ
โรวก โรฮ เตะ� ตอก โรฮ เซ� ปะ เกียฮ ยุฮ โรฮ เปอะ ไลจ
ไม่ ควน ซโอว รพาวม ปุย ตอก เซ โรฮ� 20 ปะ เกียฮ เกือฮ
เปอะ ปุย ไป นึง แตะ ปอ เอนิ ไฆร ลอป อ�ื เญือม เกือฮ
เปอะ ยุม เมอ� ปะ เปียน เอนิ เปอะ นา ตา อ�ื 21 ปุย ดัฮ
เอจี ยุม โฮ� ปัง โฮลฮ โม กวน อื รปั โญตซัก แตะ� เญาะ
โฮลฮ โตว ยุ อ�ื ปัง มัฮ โฮลฮ อื แปน ปุย ตุเตียม ญุ่ก� ปุ
โรฮ เญาะ ซ ยุง อ�ื 22 ป อาวม ลอป อื มัฮ แนฮ ป โซะ นึง
เนะซองั โกะ อื ไอฮ ติ เจือ โน่ง� ไม่ เยอืม โฆว แนฮ อื ฆาื ป
เกิต ละ จีวติ โกะ แตะ เซ�� อฮั เซ โยป เปอ�

15
เอลีฟัต อฮั แม โอเอฮี ละ โยป

1 ฟวยจ เซ เอลีฟัต โลยฮ อื ตอก เฮ�ี 2 ลปุง ปะ เซ มัฮ
เยอื ตอก กาื โฮ� ปุย ไก ซติ พันญา แจง โอ อื ซ โลยฮ ลปุง
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ปุย ไอฮ พาวม แตะ ตอก เซ เยอ� 3 แจง โรฮ โอ อื ซ กัฮ ติ
แตะ นึง ลปุง โอ แปน ป โกว ตอก กัฮ ปะ อื เซ� 4 ป อฮั ปะ
เซ แปน ควน โอ ปุย เญาะ ฮลัต ฆาื นึง พะจาว� ไม่ แปน
อื ควน โอ ปุย เญาะ ฆวต ไววอน ละ อ�ื 5 เอจี ที นึง ป อฮั
โกะ เปอะ เซ� มัฮ เปอะ ปุย ฆอก ไล เยอ� มัฮ ฆวต เม่าะ
เปอะ ไล แตะ นึง ลปุง เฮยีง� 6 มัฮ โตว อาึ ป เติ ปะ อา�
มัฮ มวยญ โกะ เปอะ ไอฮ� ดักดอย ปะ เซ เอจี ญวต โรฮ ตุต
ละ โกะ เปอะ ไอฮ โรฮ�

7 �ปะ อมั มัฮ โคะ เปอะ ติ แตะ มัฮ ป ไก รกา ปุย ไฮญ�
ปะ อมั มัฮ อฮั เปอะ ติ แตะ เกิต กา บลาวง ฌื� 8ปะ อมั มัฮ
โคะ เปอะ ติ แตะ เอจี ฮมอง ซิงซา พะจาว โอเอฮี ไม่ โม เต
ปด่า ยุฮ แตะ เซ� อมั มัฮ โคะ เปอะ ติ แตะ ไมจ โน่ง กัมกึต
วไิซ� 9 โอเอฮี เมาะ ป ยุง ปะ เซ เอะ ยุง โรฮ โฮะ� โอเอฮี
เมาะ ป คาวไจ ปะ เซ เอะ เอจี คาว โรฮ ไจ เยอะ� 10 ไน โม
เอะ เฮ�ี เอจี ไก โรฮ ป เอจี กวต อาญุ ไม่ ครา ไกญ แตะ ฮา
เปือะ ปะ นึง อ�ื 11ลปุง เกาะ โลม พะจาว ป เกือฮ อื เอะ ซึป
ละ เปอะ เซ อมั มัฮ อฮั เปอะ มัฮ ป แตวะ ไล� เอะ เอจี อฮั
ไมจ อฮั มวน ละ เปอะ ไม่ จวต ชุม แตะ� 12ปะ ปังเมอ เปลี
ฮ เปอะ รพาวม รอก แตะ ซองนา เอะ� แก โรฮ เปอะ เอะ
ไม่ ฮาวก รพาวม ซาวม ไง่ แตะ� 13 ปะ เอจี ตอซู เปอะ ไม่
พะจาว โตะ รพาวม แตะ� ปะ เอจี เกือฮ โรฮ เปอะ ลปุง เก
กัมฮอน เซ โอก ฮา โตะ มวยญ แตะ��

14 อมั ไก ปุย ปลัฮเตะ ป ซงะ่ ซงอม เมอ� อมั ไก ปุย เกิต
นึง ปลัฮเตะ ป ซืไซ ละ พะจาว เยอ� แจง โอ อื ไก เยอ�
15 เลือ โตว โม เตปด่า� พะจาว ปุน อาึง โตว ลัง่ รพาวม
แตะ นึง อ�ื ละ ยุ พะจาว อ�ื ปัง มัฮ โอเอฮี ป อาวต นึง มะ
ลอง ปุ โรฮ ซงะ่ ละ อื โรฮ� 16 ปุย ปลัฮเตะ ป มัฮ ปุย ฆอก
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ปุย เบร� ป เยอื ลัมเลือ ยุฮ มัป่ ละ ตอก เยอื ญุ ปุย รอาวม
โฮ� โฮว ละ โอ แตะ ซงะ่ ละ ยุ พะจาว อ�ื

17 งอ่ต ป อฮั อาึ เฮี เมิฮ� อาึ ซ รโฮงะ ที ละ เปอะ� เมาะ
ป ยุ ป ฮมอง เงอะ อาึ ซ รโฮงะ ละ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื 18 โอ
เอฮี เมาะ ป รโฮงะ ปุย ไมจ พันญา อื ละ ปุย� เน่อมึ เจน โม
จัตเจือ ไพรม อ�ื เอจี รโฮงะ อื ละ อาึ� ไฆลป โตว ฮา เยอะ
ติ เจือ เนอมึ� 19 เจน เซ มัฮ ปุย โม เซ โน่ง ป โฮลฮ รปั ปลัฮ
เตะ เซ แปน คอง แตะ� ไก โตว ปุย ตังเมือง นึง อื ป อาวต
รไม่ รม่าึก ไม่ อ�ื

20 ปุย บ่วก ปุย โจวง ป โคมเฮง ปุย ไฮญ� แจง ซ โฮลฮ อื
โอต เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ� ฮอยจ ละ ล่อยญ ฆอ กุม เจน
แตะ� 21 ปุย เซ ซ ฮมอง ลอป เซียง ป ฮลัต ป เตีจ แตะ นึง�
ปัง โฮวน โอเอฮี ยุฮ อ�ื ซ ฮอยจ ตุย คะมุย ฮา อ�ื 22 ปุย เซ
เญาะ ไก โตว ลัก่ ซโอว รพาวม ไม่ ซ โปน แตะ เม่ะมัก่ แตะ�
อาวต แนฮ ไม่ รพาวม ฮลัต เตีจ แตะ นึง แกต แตะ ปุย ยุฮ
ไม่ แตะ� 23 ปุย เซ ซ โฮลฮ โฮว ไป โฮว มา ละ ซ ซาวป อื ป
โซม ป ปอน แตะ� ปุย เซ เอจี ยุง อื เอจี ซดิ ซ ฮอยจ แตะ
นึง ลัก่ เฟียก ซ เลียก แตะ นึง ลัก่ ยุม เมอ� 24 รพาวม ตุก
ไม่ รพาวม โซะ อื เซ� มัฮ ป เกือฮ อื ฮลัต เตีจ� ปุย เซ แจง
ซ ไป นึง อื ตอก ไป ปุย นึง กซัต ป เกง ละ กัน รุป โฮ� 25 มัฮ
โอเอฮี ตอก เซ ป ซ เกิต ละ โม ป กอยฮ เตะ องั มวยญ แตะ
ละ ตอซู แตะ พะจาว� ไม่ พามัต อื อมันัต ระ ยุฮ อื เซ�
26-27 ปุย เซ เกียฮ ฮุน ไม่ เลฮ อื เตียง พะจาว� เคียต ไปญ
โล ยุฮ ฮุน เกง แตะ ตอก ตฮนั โฮ� ตอ เอนิ เลียก รุป ปุ แตะ
ไม่ พะจาว� นึง อวต อื ติ แตะ แปน ป ระ ป คึ�

28 �ปุย เซ เคียต โฮว อาวต นึง ยว่ง เอจี ฮงั� อาวต นึง
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เญือะ ป โอ ปุย เญาะ ลัง อาวต นึง� ป มัฮ ยว่ง ป เอจี ยุฮ พะ
จาว ไลจ ไม่� 29 ลัก่ ก ลอยจ อื ซ เกียฮ กอย โตว ยุฮ แตะ�
คาวคอง อื ซ ไลจ ซ ไฆร โอยจ เญาะ ซ รโมะ โตว ยุ อื เฟือ
ฮ� 30 ปุย เซ ซ ปุน ตอ โตว โปน ป เฟียก เซ� ปุย เซ มัฮ โรฮ
ตอก โคะ ววั งอ โฮ� ซออฮ เอนิ ฮละ ฮอยจ ละ ฆอย อื โรฮ�
กาื โอก เน่อมึ โตะ มวยญ พะจาว เซ ซ แทต อื ปอ ไฆร อ�ื
31 ปุย เซ ไมจ โตว อื อาึง รพาวม แตะ นึง กัน ยุฮ โกะ แตะ�
นึง มัฮ อื ป ไก จุบัน่ โน่ง� ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ� ซ แปน จุ อื
ไอฮ โกะ แตะ ฆาื อ�ื 32 ปุย เซ มัฮ ตอก โคะ ป ตูไต ซออฮ
กา เฆียง นัน ฮอน แตะ โฮ� ป มัฮ กัก อื เซ เญาะ ซงา โตว
เฟือฮ� 33 ปุย เซ ตอก โคะ อะงุน ป ราื เปลิ กา เฆียง ตึม อ�ื
ตอก โรฮ โคะ กาวก ป อฮั เตีย กา เฆียง แปน เปลิ อื โฮ�
34 โม ป โอ ไก พะจาว นึง� ซ แปน ปุย ดุต จัตเจือ� เญือะ
ยุฮ ปุย บ่วก นึง มาื นนุ ปุย แตะ� ซ ฮะ ล่อยญ เยอื ฮา อ�ื
35 ปุย ตอก เซ แฮง ป ฆอก ป เบร� กิฮ ปไฮะ ปฮอน� โตะ
กไน รพาวม อื นาวก นึง กัน รชุยจ อื ปุย ไลจ�� อฮั เซ เอลี
ฟัต เตอ�

16
ป อฮั ป มวยญ โยป

1 ฟวยจ เซ โยป โลยฮ อื ตอก เฮ�ี 2 �อาึ เอจี กอ ฮมอง
ลัมเลือ เยอะ ไลลวง เซ� กัน เกาะ โลม โม เปะ อาึ เซ� แปน
เยอื ควน ซุกซัก รพาวม เมอะ� 3 ป อฮั ป มวยญ เปอะ ป
ตอก เยอื กาื ปลาว เซ� ซ ลอยจ โรฮ เญือม เมอ แล� โม
เปะ มัฮ ตอก เมอ เปอะ� เกียฮ โลยฮ โน่ง เปอะ เนิ ตอก เซ
เมอ� 4 มัฮ อาวม โม เปะ ป อาวม อาึ เฮ�ี อาึ เกียฮ อฮั โรฮ
โฮะ ตอก อฮั โม เปะ อื เซ� ไม่ อฮั รติต รเนือง เอนิ เนอะ�
ซ งุฮ่เงฮ่ เอนิ ไกญ แตะ ไม่ ละ เปอะ� 5 อาึ ปังเมอ โอ ซ ยุฮ
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ตอก เซ� อาึ ซ นนุ รพาวม โม เปะ นึง ลปุง โอก ฮา มวยญ
แตะ เฮ�ี ไม่ ซ โกว โรฮ โฮะ ดักดอย แตะ ละ ซ เกาะ โลม
แตะ โม เปะ เกือฮ รพาวม ตุก เปอะ เซ ไฆร�

6�อาึ ปัง ลปุง เงอะ� มัฮ โตว ป เกียฮ เกือฮ ป โซะ อาวม
เมอะ เฮี ไฆร� ปัง โฆย เยอะ ปุ โรฮ ซ ฌักแฟน ฆาื อื โรฮ�
7ปเล่ีย เฮี พะจาว เอจี เกือฮ อาึ อาวต ไม่ ชุม โกะ ลปิ พาวม
แตะ� เอจี เกือฮ โรฮ อาึ อาวต โยะ กวน โยะ เฌือต แตะ�
8พะจาว เอจี เกือฮ อาึ รกัรนึ� เกือฮ อาึ ล่อยญ เฆือะ รเกือะ
งอ่ม� กัน ตอก เซ เอจี แปน ตอก พีญัน ป รโจฮ อาึ โฮ�
ปุย ไฮญ ลอต เอนิ เมีญ อาึ มัฮ ปุย พิต ฆาื อ�ื 9พะจาว เอจี
ฮาวก รพาวม ละ อาึ� เอจี ตุยจเตีจ อาึ ปอ บลวย เยอะ�
เกือฮ โรฮ อาึ อาวม ป โซะ นึง เกละ อื ยุ อาึ� ฆวต ตอซู ไม่
เยอะ แก ซลื อาึ ฆาื อ�ื 10 ปุย เอจี พาวม ดิ เตะ พรอม ละ
อาึ� เอจี กอยฮ เตะ แตะ ละ เดือฮ อื ซปะ อะ นึง โชะ อื นา
เยอะ� เอจี องั โรฮ มวยญ แตะ นึง ฆวต โล่ อื ญวยฮ แฮะ�
11 พะจาว เอจี รน่ัก อาึ เกือฮ อาวต ไม่ ปุย ฆอก ปุย เบร�
เอจี มอป โรฮ อาึ เกือฮ เลียก อาวต ฆรมึ อมันัต ปุยไฮะ ปุย
ฮอน� 12 ไพรม อื อาึ เอจี อาวต ไมจ อาวต มวน เนอะ� พะ
จาว ปังเมอ ซาวป ยุฮ ไลจ ไม่ อาึ� พะจาว โฮมวต แบต โงก
อาึ� บอยฮ อาึ ปอ ลวยจ ไน เยอะ เอนิ� พะจาว เอจี ยุฮ โรฮ
แล่น ยุฮ แตะ นึง อาึ โรฮ� 13 ตี ยุฮ พะจาว เอจี ฮอยจ ละ
อาึ เน่อมึ โครยญ ลวง� เอจี บวก อาึ ปอ โทง เอนิ อื ฮอยจ
ละ โตม โฮมะ โอะ� นึง โอ อื เลียก พาวม นึง อาึ เฟือฮ�
14 พะจาว เอจี เกือฮ เลาะ ลาึน อาึ ลอก บัต่ แพ� เอจี ตอ
โรฮ เลียก รุป ไม่ อาึ� ตอก ตอ ตฮนั โฮว รุป เซิก โฮ�

15�อาึ ชญิ เครองึ ฮาื ฆัน ละ ซ จาวป ฟุต แตะ� อาึ โฮลฮ
โรฮ คุกคัก ลลาึง เตะ รกาื โรฮ� 16 นาตา เยอะ เอจี ซครกั
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ตื โกวต เยอืม ลอป เยอะ� ไง่ เยอะ เอจี ออยฮ เอจี เปือ ตื
โรฮ ฆาื อ�ื 17 ปัง มัฮ ตอก เซ เตะ อาึ ซงะ่ ลัง่ ฮา ป ฆอก ป
เบร� อาึ ไววอน โรฮ ลัง่ ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ�

18 �ปัว ปลัฮเตะ โอ เม่าะ ลไลม ป โซะ ป ไซญ ยุฮ ปุย ละ
อาึ เฮ�ี ปัว พะจาว รเตีฮ โอเอฮี ละ แตะ ตัม ซื อ�ื ปุ เกือฮ
รซอม ปัว อาึ เฮี โฮว เยอื แม ปลาว� 19 ปเล่ีย เฮี ป มัฮ ซกิ
พีญัน ยุฮ อาึ อื อาวต นึง เมือง มะลอง� ป เรอึมชวย ตูเต
อมึ อาึ อื อาวต ลัก่ ก ฮลาวง อ�ื 20ป โล่ ญวยฮ อาึ มัฮ เอนิ
โม ปุโฮมว เยอะ ไอฮ� โตะ ไง่ อาึ เอจี นาวก นึง รบวต นึง
เยอืม เมอะ ละ พะจาว� 21อาึ ฆวต เกือฮ พญีัน ยุฮ แตะ เซ
ปัว รโตง แตะ เน่อมึ นึง พะจาว� ตอก โรฮ ปัว ปุย อื ละ ป
มัฮ ปุโฮมว แตะ โฮ�

22�เญาะ ทัน เล่ีญ โตว� เมาะ ติ ลอา เนอมึ แม โน่ง� อาึ
ซ โฮว นึง คระ ป โอ แตะ เญาะ ซ เกียฮ ลเตือฮ แม นึง��

17
1�รพาวม รโม่ยฮ อาึ เอจี ซ โอยจ ลอป เนอมึ� ซเงะ เวลา

ยุฮ ฮุ เอจี ซ ลอยจ� โตะ รมอยจ เซ เอจี โบฮ โรฮ อาึง เนิ�
2 โม ป มอง โล่ ญวยฮ อาึ แวต ลอป อาึ� ไง่ อาึ จัมเปน แนฮ
แก ตอก ยุฮ ปุย ป ววั รพาวม แตะ เซ�

3 �โอ พะจาว� ปัว ปะ ปะกัน อาึ เกือฮ โปน ฮา กัน ลอก
แตะ เฮ�ี ไก โตว ปุย ไฮญ ป ปุน ปะกัน อาึ อ�ื 4 ปะ เอจี
เกือฮ เปอะ โม ปุโฮมว เยอะ เฮี โอ คาวไจ โอเอฮี� เคียง มัฮ
อื ตอก เซ� ปะ ซ เกือฮ เปอะ โตว โรฮ โม เซ โฮลฮ เป อาึ�
5 ดัฮ ไก ป โชะ โซม ปุโฮมว แตะ โฮ� ป มัฮ โม กวน เฌือต
อื ซ จัก ไง่ ไพ เตะ ฆาื อ�ื

6�พะจาว เอจี เกือฮ อาึ แปน โคะ รญวยฮ ปุย เตือง โอยจ
อ�ื ปุย โม เซ เอจี โดยจ โรฮ นา อาึ ฆาื อ�ื 7 ไง่ ซลอง เงอะ
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เอจี เฟียก เอจี เปือ เอนิ ฆาื ตุก รพาวม เมอะ� โกะ โม่ว
เยอะ เอจี รเกือะ โรฮ ตอก เยอื เอนิ ปุ โรม โฮ� 8 โม ป อฮั ติ
แตะ มัฮ ปุย ปุก ปุย ลอก เงอตึ ฆาื ป เกิต ละ อาึ เฮ�ี เติ อาึ
ฆาื อ�ื อฮั อาึ โอ นัปทื เนอึม พะจาว� 9 ปัง มัฮ ตอก เซ�
ปุย ซื ปุย ไซ เยอ ตอน ฮมัน แนฮ ตัม ไล ยุฮ โกะ แตะ� โม
ป ซงะ่ ฮา ป ฆอก เกอ ไก แนฮ โรฮ เรยีง แด่น ระ ปุๆ�

10�ปเล่ีย เฮี โม เปะ ลอง แม แลน อฮั เนิ ติ โฮน แม� ปัง
อฮั เปอะ� อาึ แกต ติ แตะ โอ ซ ยุ ปุย ไมจ พันญา นึง ติ เนอึ
ม� 11ซเงะ เวลา ยุฮ อาึ เฮี โอยจ แนฮ ปุ โฮว ปุๆ� แพนกัน
ยุฮ ฮุ ป คิต งอ่ต เตอะ โตะ รพาวม แตะ เซ� เอจี ซ ดุต ซ
ไฆร ลอป โรฮ ฆาื อ�ื 12 โม ปุโฮมว เยอะ เซ โคะ เฟียก เกียฮ
แปน ป ซเปีย� โคะ โรฮ เวลา ซเปีย เซ ซดิ ซ ฮอยจ� อาึ ปัง
เมอ ยุง เงอะ อาวต ลัง่ แตะ นา ก เฟียก อ�ื 13 ควน ซโอว
รพาวม อาึ เฮี เอจี มัฮ เญือะ อะ นึง เมือง ป ยุม นา ก เฟียก
อ�ื อาึ ซ โฮลฮ ไอจ ลอป นา ก เฟียก อื เซ� 14 อาึ ซ โฮลฮ
อฮั เปือะ ละ โตะ รมอยจ� อาึ ซ โฮลฮ โรฮ อฮั มะ อฮั รนัน
ละ เฆรยีก� 15 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ควน ซโอว รพาวม อาึ
ไก ก เมอ� ป มัฮ ควน ซโอว รพาวม อาึ เซ มัฮ ปุย ป ซ เกีย
ฮ ยุ อู� 16 ลัก่ ซโอว รพาวม เมอะ เซ ตึน ซ เลีฮ ฮอยจ นึง
เมือง ป ยุม� เญือม เซ ซ ไฆร ดิ เอนิ ไม่ โกะ โอะ นึง ฆรมึ
เตะ รกาื เซ�� อฮั เซ โยป เปอ�

18
ป อฮั ป มวยญ บิน่ดัต่

1 ฟวยจ เซ บิน่ดัต่ ป มัฮ จัตเจือ ชูอา โลยฮ อื ตอก เฮ�ี
2 �ปะ เมอยุ โอ เปอะ อาวต โฆย ติ ชวง เงอ� อาวต โฆย
ละ ติ เตะ� เอะ ซ อฮั ละ เปอะ� 3 ปะ เมีญ โน่ง เปอะ เอะ
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มัฮ ปุย งาวไงญ ตอก ครกั ตอก โมวก โฮ เมอ� 4 ปะ เญื
อม รอก พาวม เปอะ ตอก เซ� มัฮ เยอื เมาะ โซะ อื ละ โกะ
เปอะ ไอฮ� ปะ อมั ซ เกือฮ เปอะ ปลัฮเตะ ฮงั เยอื� อมั ซ
เกือฮ โรฮ เปอะ ซโมะ รองั เฌาะ ก อาวต แตะ เดอมึ ซ ปอ
นึง พาวม เปอะ�

5 �งอ่ต แลน� ป ซเปีย ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร เซ ซ ไกลจ
ญึ่ต� ป มัฮ รเออปึ ออม ยุฮ อื เญาะ ซ รงั ลอป โตว� 6ป มัฮ
ซเปีย ออม อาวต โตะ พากัง ยุฮ อื เอจี ซ ญึ่ต ลอป� 7 กัน
กอยฮ อื รเดือง ลัง่ แตะ เซ เอจี เงีย่ง ฮา ไพรม แตะ ปุๆ ป
คิต ป งอ่ต อื โตะ รพาวม แตะ เซ� มัฮ โรฮ ป ซ เกือฮ โกะ อื
ฆลาื โกวต อื โรฮ� 8 ปุย เซ กอยฮ ชวง แตะ โฮว เลียก นึง
แฮวะ� ปอ โอ แตะ เญาะ เกียฮ โอก� 9รโฮญก โม่ะ แฮวะ ซ
โจก เอนิ ชวง อ�ื เญาะ เกียฮ บอยจ โตว เฟือฮ เอนิ� 10 ไก
ซราว ป ดาวง ปุย อาึง ละ นึง คระ ซ โฮว อ�ื ไก โรฮ แฮวะ
ป เม่าะ ปุย อาึง ละ นึง คระ ซ เอญี อ�ื 11 โอเอฮี ป เกือฮ อื
ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง เซ ซ อาวต เอนิ รวติ โกะ อ�ื ไม่ ซ อาื
เอนิ อื ตอก อาื โอเอฮี เกียต ล่อยจ ปุย โฮ� 12 เรยีง แด่น อื
ซ โอยจ ฆาื โอ อื เญาะ โฮลฮ โซม� ซ ฮอยจ พราวป เอนิ ป
โตะ ป ตอง ละ จุบัน่ ตัน ด่วน เอนิ� 13ป มัฮ เบราะ ราวก ซ
ฮาื เนะ ฮาื ฮกั อ�ื เตะ ชวง อื ซ ซเออมึ โกวต อื ฮอยจ ละ
ยุม โกะ อ�ื 14 ปุย เซ ซ โฮลฮ ปุย เมือะ โอก ฮา พากัง ยุฮ อื
ป อาึง อื รพาวม แตะ นึง เซ� ซ โฮลฮ โรฮ ปุย โตวก โรวก
ฮอยจ เคะ กซัต เมือง ป ยุม� 15 ปุย ซ ครวย มัต นึง พากัง
อาวต อ�ื* ฟวยจ เซ ป โอ มัฮ จัตเจือ คาวปัน อื ซ โฮลฮ
อาวต นึง พากัง ยุฮ อื เซ� 16 โม ปุย ฆอก ปุย เบร เซ มัฮ
โรฮ ตอก โคะ โฮ� แรฮ อื เอจี ซออฮ� กัก อื เอจี ตูไต โอยจ
* 18:15 18:15 ดัฮ ไก เญือะ เอจี ยุม ปุย นึง� ปุย ไพรม โกว มัต แปน เยื่อ ละ
ซ เกือฮ เญือะ เซ ซงะ่ ไล�



โยป 18:17 xxxix โยป 19:8

โรฮ� 17 ปุย ติ ปลัฮเตะ ซ เบีย อื เตือง โอยจ แตะ� เญาะ ซ
ไก โตว ป โตก ละ มอยฮ อื ติ ตื เนอึม� 18 ซ โฮลฮ พะจาว
ญุยฮ โอก เน่อมึ เมือง ซเปีย ฮอยจ นึง เมือง ก เฟียก� ไม่ ซ
โครฮ อื เกือฮ โอก ฮา ปลัฮเตะ เฮ�ี 19 ปุย เซ ซ ดุต จัต ดุต
เจือ ฮา ปุย ปลัฮเตะ� เญาะ ซ ไก โตว กวน เฌือต นึง เญือะ
ยว่ง บัน่เมือง อาวต อื เฟือฮ เอนิ� 20 โม ป อาวต ลัก่ โอก
ซเงะ ซ เงอตึ ฆาื ฮมอง แตะ ไลลวง จีวติ อ�ื โม ป อาวต ลัก่
เลียก ซเงะ ซ ฆราึง โรฮ ฆาื ฮมอง แตะ ป เกิต ละ อ�ื 21 ป
ลัง ละ ปุย ฆอก ปุย เบร แจง เนอึม ซ มัฮ อื ตอก เซ เยอ�
ปุย โอ ยุง พะจาว ตึน ซ มัฮ โรฮ ตอก เซ โรฮ โครยญ โฆะ
อ�ื� อฮั เซ บิน่ดัต่ เตอ�

19
โยป แจง นึง มัฮ แตะ ปุย ปุก

1 ฟวยจ เซ โยป โลยฮ อื ตอก เฮ�ี 2 �โม เปะ ซ คา ลัง่
เปอะ รพาวม อาึ เล่ีญ เมาะ เมอ แม� เอจี ครติ เอจี โตฮ
เปอะ อาึ ปอ บลวย ปอ เก เยอะ เอนิ� 3 โม เปะ เอจี อฮั
เลาะ อฮั ลาึน เปอะ ลปุง พามัต ดู่แควน แตะ อาึ� กัน ยุฮ
เปอะ ป พิต ละ อาึ เซ โม เปะ อมั มัฮ โอ เปอะ โซะกิจ นึง
เฟือฮ เอนิ� 4 ดัฮ มัฮ เนอึม อาึ โฮ ป โคะ ยุฮ ป พิต เตอ�
ป พิต ยุฮ อาึ เซ เกว ไม่ อาึ ไอฮ� 5 โม เปะ อฮั เปอะ ติ แตะ
ไมจ ฮา อาึ� เอจี แจง เปอะ นึง มัฮ อาึ ปุย พิต ฆาื เม่ะมัก่
ลอก เกอะ เฮ�ี 6 อมั มัฮ โอ เปอะ ยุง มัฮ อื พะจาว ป เกือฮ
อาึ ลอก ป โซะ ตอก เฮ�ี ไม่ เกือฮ อื ซราว ยุฮ แตะ เคริ อาึ
เฮ�ี

7 �อาึ เอจี กอก รโอง นึง โซะ ลอน คัม ตุง ปุย แตะ� ปัง
เมอ โอ ไก ป งอ่ต เนิ� อาึ เอจี กอก ปัว ปุย เรอึม แตะ�
ปังเมอ โอ ไก ป ญอม รเตีฮ เนิ ตัม ซืไซ อ�ื 8 พะจาว เอจี
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ปิต กอง ซอง คระ� ละ ซ เกือฮ อื อาึ โอ เญาะ เกียฮ โฮว�
ไม่ เกือฮ อื คระ โฮว เยอะ เซ แปน คระ เฟียก เตือง โอยจ
อ�ื 9พะจาว เอจี ตุย อมันัต โญตซัก เกือฮ โอก ฮา อาึ� เอจี
เกือฮ โรฮ อาึ ตุเตียม ฮา ปุย เตือง โอยจ อ�ื 10 เอจี ยุฮ ไลจ
ไม่ อาึ โครยญ ลวง� ปอ เอนิ โอ เยอะ เญาะ ฆวต ไอม ฆาื
เฟือฮ เอนิ� ไม่ เอจี ตอยจ อื ควน ซโอว รพาวม เมอะ เกือฮ
โอก ตอก ตอยจ ปุย โคะ เอาะ โฮ� 11 รพาวม ฮาวก ยุฮ พะ
จาว เซ เอจี โตก ฮลาึก อาึ� พะจาว เอจี เมีญ เอนิ อาึ แปน
ป ฆวต รุป ไม่ แตะ� 12 กอง ตฮนั ยุฮ พะจาว เซ บรุก เลีย
ก เอนิ ละ อาึ� เลียก เอนิ แปน มู แตะ ละ ซ ตอซู แตะ ไม่
อาึ� ปุย โม เซ แวต เอนิ นา ก อาวต อาึ โครยญ ลวง อ�ื

13 �พะจาว เอจี เกือฮ โม เอยีกปุ อุ แปน ปุย ซไง ฮา อาึ�
เอจี เกือฮ โรฮ โมป ยุง ไง่ เยอะ โอ เญาะแลน ไง่ ลปุง มวยญ
ไม่ เยอะ� 14 โม เอยีกปุ คระ เฌือต เตอะ เอจี ละ โปวฮ โอยจ
อาึ� โม ป มัฮ โฮมว เชอื เยอะ เอจี เบีย เยอื เนอมึ อาึ� 15 โม
ยว่ง ปุย กอ ฮาวก เญือะ อะ ไม่ กวนไจ รโปวน เนอะ� เอจี
เมีญ อาึ แปน ตอก ปุย ไฮญ ตัง เริ ละ แตะ� เญือม แลน
อื อาึ อ�ื อาึ เอจี แปน เอนิ ตอก ปุย ตังเมือง ตัง ด่าว ละ
อื โฮ� 16 อาึ กอก กวนไจ ยุฮ แตะ ปังเมอ โอ โลยฮ อื เนิ
เฟือฮ� อาึ เอจี โฮลฮ ไววอน ออน คอ ละ� ปุ ลัง่ งอ่ต อื
เนิ� 17ปรโปวน เญือะ อะ เอจี รแอม นึง อาึ ฆาื ซออย ลอน
โกะ อาึ ละ ฮอยจ ละ รพาวม เมอะ� โม ปุเลีฮ ฮิ เญาะ ปุน
เลียก โตว โรฮ ซดิ โบ อาึ ฆาื อ�ื 18 ปัง มัฮ โม กวนดุ อาวต
ตะ โบรก เอจี พลิฮ ตื โรฮ อาึ� เมือต เอจี ยุ โกฮ โฮว อาึ โล่
ญวยฮ อาึ ฆาื อ�ื 19 โม ปุโฮมว มวน อาึ� เอจี เกละยุ อาึ เตื
อง โอยจ แตะ� โม ป ฮรกั อาึ เอจี พัต ตื นา แตะ ฮา เยอะ�
20 อาึ อาวต เนอมึ ไม่ ฮกั ปอ ซองั แตะ� มัฮ ลัง่ เมาะ ยุ ปุย
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ไก รพาวม เมอะ โน่ง�
21�โม เปะ ป มัฮ ปุโฮมว อาึ อ�ื อาึ ปัว เนอมึ เปอะ เลียก

พาวม นึง แตะ� นึง มัฮ อาึ เฮี ปุย อาวม เตะ พะจาว� 22 โม
เปะ เมอยุ ยุฮ เปอะ ป โซะ ละ อาึ ตอก เอจี ยุฮ พะจาว อื
เนิ เซ� เอจี คัม ตุง เปอะ อาึ เมาะ เฮี อมั มัฮ โอ อื ดิ ปอ ละ
เปอะ�

23 �อาึ ฆวต เกือฮ ปุย ไตม อาึง ป อฮั ป มวยญ แตะ เฮ�ี
ฆวต เกือฮ เอนิ ปุย โจต อาึง นึง นังซื� 24 โฮฮ ฮา เซ ฆวต
เกือฮ เอนิ ปุย โกว รปอยจ ละ� ฆวต เกือฮ เอนิ ปอยจ อาึง
อื นึง ซโมะ ระ ไม่ ดุฮ อื บรกั นึง� ละ ซ เกือฮ เอนิ ตัว นังซื
เซ ไก ลอป� 25 อาึ อื ปังเมอ ยุง เงอะ� ไก ป ซ เรอึม* อาึ
เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ เจอ� ปุย เซ มัฮ ป ไอม ลอป� ลัก่
ก ลอยจ อื ซ รเตีฮ โอเอฮี นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี 26 ปัง เอจี ฟวยจ
ไลจ ฮกั เกอะ ตอก เฮ�ี อาึ ซ โฮลฮ ลัง่ ยุ พะจาว ไม่ โกะ เนอึ
ม แตะ เฮ�ี 27 อาึ ซ โฮลฮ เนอึม ยุ พะจาว นึง ไง่ โกะ แตะ
ไอฮ� มัฮ โตว ตอก ยุ อุ ปุย ไฮญ ป โอ แตะ ยุง ป มัฮ อื โฮ�
รพาวม อาึ รกวน ลัมเลือ ยุ โอเอฮี ตอก เซ�

28 �โม เปะ ตึน ซ อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี �ไมจ เอะ ซาวป อาื
ซาวป โวก ตอก เมอ แล� ตอก ซ เกือฮ แตะ โยป เฮี ยุง ที
มัฮ แตะ ปุย พิต เตอ�� ตึน ซ อฮั เปอะ เซ ละ ปุ แตะ� 29 โม
เปะ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ฮลัต นึง วจิ ยุฮ พะจาว� เอจี
มัฮ รพาวม ฮาวก ยุฮ อื ละ ซ เกือฮ อื ปุย ลอก ตุต แตะ เซ�
โม เปะ ซ ยุง ที เปอะ ไก เนอึม กัน รเตีฮ ยุฮ พะจาว เซ ฆาื
อ�ื� อฮั เซ โยป เปอ�
* 19:25 19:25 นึง พะทัม รูต 2:20 มัฮ ลปุง ติ มวยญ ไม่ เฮ�ี อฮั เฌือต ซดิ
ป เกียฮ เรอมึ อื ไม่ อ�ื
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20
ป อฮั ป มวยญ โซฟา

1ฟวยจ เซ โซฟา ป มัฮ โม นาอาเม โลยฮ อื ตอก เฮ�ี 2�ป
อฮั ปะ เซ แปน ลัมเลือ ควน เกือฮ อาึ ซุกซัก โตะ รพาวม�
อาึ เญาะ คัม โตว โอ แตะ โลยฮ ป อฮั ปะ เซ ฆาื อ�ื 3 อาึ
ฮมอง แนฮ อฮั ปะ ลปุง เติ ไม่ ลปุง เพียก แฮม เปอะ เอะ�
อาึ ปังเมอ ยุง โรฮ โฮะ ตอก ซ โลยฮ แตะ ป อฮั ปะ เซ� 4ปะ
ตึน ซ ยุง เปอะ ไลลวง เฮ�ี เน่อมึ เจน ไพรม โฆะ ลัง่� เญื
อม ยุฮ โรง พะจาว ปุย ละ ซ เกือฮ อื อาวต นึง ปลัฮเตะ เอ�
5 กัน อาวต ไมจ โซม ญุ่ก ปุย ฆอก ปุย เบร เซ ตึน มัฮ ป ไก
ติ เตะ โน่ง� รพาวม ไมจ มวน ยุฮ โม ป โอ ยุง พะจาว เซ ไก
โรฮ โล่ว โน่ง� 6 ปัง มัฮ ปุย ระ ฮลาวง ยุฮ แตะ ปอ เบรยีง
อื ไม่ มะลอง� ไม่ เกือฮ อื ไกญ แตะ ฮอยจ ตึต ชุต รวู ญุ่ก�
7 ปุย ตอก เซ ซ ไฆร เยอื เอนิ ตอก เอยีง โกะ อื ไอฮ� เมาะ
ป เอจี ยุง ป มัฮ ปุย เซ� ซ เงอตึ นึง โอ แตะ เญาะ ยุ อ�ื
8ซ ไฆร ไอฮ พาวม แตะ ตอก ป รโมะ ปุย ยุ โฮ� เญาะ ซ ไก
โตว ป ยุ เฟือฮ เอนิ� ซ ตอก เยอื โอเอฮี ป ยุ บลอง ปุย เมือ
ก ซาวม อื โฮ� 9 ปุย เอจี กอ ยุ ปุย เซ เยอ� เญาะ ซ โฮลฮ
โตว ยุ อื เฟือฮ เอนิ� ปัง มัฮ เญือะ โกะ อื ปุ โรฮ เญาะ ซ
โฮลฮ ยุ ปุย เซ โรฮ� 10 โอเอฮี ป ลู อื ตุย ฮา โม ป ตุก ป ญัก
เซ� ซ จัมเปน โม กวน เฌือต อื รแม่ แม ละ ปุย� ฮอยจ ละ
แปน โรฮ โกะ อื ปุย ตุก ปุย ญัก โรฮ� 11 ปุย เซ ปัง เนะ ชงั
ซองั บลึง ไม่ ระ เรยีง ระ แด่น แตะ� เรยีง ระ อื เซ ปังเมอ
ซ โฮลฮ เยอื ไอจ ไม่ อื ฆรมึ เตะ�

12-13 �ปุย เซ เยอ เกือฮ ป ฆอก ป เบร เด ละ แตะ ตอก
ลเมะ โฮ� อุม แนฮ อาึง อื โตะ มวยญ แตะ� โบลวต ไน่ อื
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นึง อฮั อื ญึม ละ แตะ� 14 เญือม เอจี เลียก ป โซม เซ โตะ
เวยีก อ�ื ปังเมอ แปน เอนิ ป ออป ละ อ�ื ตัว เอนิ เล่ีป โกะ
อื ตอก ปิต ซโอยญ มวย โฮ� 15 ปุย เซ เอจี บลวน คาวคอง
โฮลฮ แตะ นึง กัน บ่วก แตะ� ปังเมอ โฮลฮ แม ฮาว อื เกือฮ
โอก� เอจี มัฮ พะจาว ป เกือฮ อื ฮาว โอก เน่อมึ โตะ เวยีก
อื เซ� 16 โอเอฮี ป บลวน ปุย ฆอก เซ ซ ตอก เอนิ ปิต ซโอย
ญ มวย โฮ� ซ ยุม เอนิ โกวต อื ตอก ยุม ปุย นึง ปวก ซโอย
ญ ปิต แตะ โฮ� 17 ปุย เซ ซ โฮลฮ โตว ยุ โกลง ป ปัต โกะ
แฮ ไม่ นัมโนม นึง� 18ป โฮลฮ ป ปุน อื นึง ริ ฮา แตะ เซ� ซ
โฮลฮ โตว โซม ไอฮ อ�ื ซ โฮลฮ แม รแม่ อ�ื เมาะ ป โฮลฮ
อื นึง กัมไฮ กัน ยุฮ แตะ เซ� ซ โฮลฮ โตว รพาวม ไมจ มวน
แตะ นึง อื เฟือฮ� 19 มัฮ ฆาื ซาวป ปุย เซ ลู ตุย โอเอฮี ยุฮ
โม ป ตุก� ปุย เซ เอจี ไกป นิป ป ตุก ป ญัก ไม่ ละ โปวฮ อ�ื
เอจี ซาวป โรฮ ลู ไอฮ เญือะ อาวต ปุย เตือง โอ อื มัฮ ป ยุฮ
โกะ แตะ ไอฮ�

20 �ปุย เซ เกือฮ โตว โอเอฮี เคราะ ปอ นึง พาวม แตะ ติ
ชวง� นึง มัฮ อื ปุย ฆวต ไอฮ โฮฮ ฆวต ไอฮ วฮิ ลอน โอเอฮี�
21 เอจี ลู โซม โอเอฮี ยุฮ ปุย ปอ เอนิ โอ โม เซ เญาะ ไก โอ
เอฮี ยุฮ เฟือฮ เอนิ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ กัน จเลิน โกะ อื เซ
ซ ดุต ซ ไฆร โรฮ ฆาื อ�ื 22 ลไล อาวต อื ไม่ ซัก เวยีก โกวง
โกะ แตะ� ซ ฮอยจ พราวป เอนิ ตุกญัก ฮกัฮนิ ละ� ซ ฮอยจ
เอนิ เม่ะมัก่ ซักคระ ละ ปอ ไลจ โลม อื เอนิ� 23 เกือฮ ปุย
ฆอก เซ โซม ปอ ซัก ปอ เตือ แตะ เมิฮ� ฟวยจ เซ พะจาว
ปังเมอ ซ เปลีฮ เนอมึ รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ ละ อ�ื ซ เกือฮ
เอนิ รพาวม รอก แตะ ราื ละ อื ตอก เฮละ โฮ� 24 ปุย เซ ปัง
ปุน ตอ ฮา วจิ ไร เฮลีจ� ซ บวก ลัง่ ตี ไร ซเงี ลัง่� 25 เญื
อม เอจี ยุ ปุย เซ บวก ตี ทนู โกะ แตะ เซ� ไม่ ยุ โรฮ แตะ
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ลล่อน เอนิ เปือง ตี ตอฮ เซ โอก เน่อมึ นึง โตะ เวยีก แตะ�
ปุย เซ ลอต เอนิ เกิต รพาวม โตวฮ ฆราึง นึง อาวม อื มัฮ
แตะ ปุย นัม ยุม� 26 คาวคอง โฮวน ยุฮ อื ซ ไฆร เยอื ไอฮ
พาวม แตะ� งอ ป โอ ได่ แพรฮ ซ ฮอยจ ฮะ โรฮ ยุฮ โกะ
อื ไม่ เญือะ อาวต อื เตือง โอยจ อ�ื 27 มะลอง ซ เปลีฮ ที
พิต มัป่ ยุฮ ปุย เซ� ปลัฮเตะ ซ โกฮ รโจฮ โรฮ ปุย เซ โรฮ�
28 ซเงะ ฮาวก รพาวม พะจาว ละ อื เซ� โอเอฮี ระ งวยฮ ระ
ตุง ยุฮ อื ซ ไก ป โรวก ฮา อื แกล เอนิ� ตอก โรวก รอาวม
ระ โอเอฮี โฮ� 29 เอจี มัฮ โอเอฮี ตอก เซ ป มัฮ รโตง ปุย
ฆอก ปุย เบร เซ� เอจี มัฮ โอเอฮี เซ ป อฮั พะจาว ติ แตะ ซ
เกือฮ ละ อ�ื� อฮั เซ โซฟา เยอ�

21
ตอก จเลิน ปุย ฆอก ปุย เบร

1 ฟวยจ เซ โยป โลยฮ อื ตอก เฮ�ี 2 �ไมจ เปอะ งอ่ต ที
ป ซ อฮั อาึ เฮ�ี มัฮ ตอก เซ ตอก ซ เกียฮ เกาะ โลม เปอะ
รพาวม อาึ อ�ื 3 ปัว เปอะ ไอฮ รพาวม ลัง่ แตะ ละ ซ งอ่ต
เปอะ ป อฮั อาึ เฮ�ี ดัฮ อาึ เอจี ฟวยจ อฮั โฮ เตอมึ ตอก
ฆวต โล่ เปอะ ญวยฮ แฮะ�

4 �อาึ มัฮ โตว ซาวป ตอก ซ เติ แตะ ปุย ปลัฮเตะ� อาึ
มัฮ เงีย่ง ลอน รพาวม ฆาื ป เกิต ละ แตะ เฮ�ี 5แก ที แลน
อาึ เฮี เมอะ� ดัฮ เปอะ แลน ที โฮ ซ ฆราึง เอนิ เปอะ ฆาื ปอ
โอ เปอะ เญาะ เกียฮ อฮั ป ติ ป เตอื ติ� 6 อาึ เญือม งอ่ต
เตอะ ไลลวง ป เกิต ละ แตะ เฮ�ี ปอ เอนิ โอยจ เปละ พาวม
เมอะ� รกุฮ รเตียง เอนิ ฆาื เตือง โม่ว แตะ เอนิ�

7�พะจาว� เมอยุ เกือฮ อื ปุย ฆอก ปุย เบร เกียฮ ไอม ลัง่
เงอ� โฮฮ ฮา เซ เกือฮ โรฮ อื ลัง่ ไอม ไพรม กอย ไม่ เกือฮ อื
ไก โญต ไก ซัก� 8 โม ป มัฮ กวน เฌือต อื เกียฮ ไอม ตื กอ
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โอยจ� โกะ อื ไอม โรฮ ฮอยจ ละ เตือน อื ยุ กวนโซะ กวน
แซะ แตะ� 9ป มัฮ เญือะ อาวต คราว โซม อื โปน ฮา ป โตะ
ป ตอง� ไมะ แซ ยุฮ พะจาว ลอก โตว อื เญีย่ะ เนอมึ� 10 เญื
อม ติต โมวก โปก ยุฮ อื เกียฮ แปน เอนิ โครยญ โฮน� เญื
อม แฮง โมวก รโปวน ยุฮ อื ฮลอ โตว โรฮ ติ ชวง เนอึม�
11 โม กวน แตวะๆ อื โอก โฮว รงะ่ ดิ ตอก กวน แกะ กวน
ปิ โฮ� โม กวน ระๆ อื โอก โฮว ฟอน เจิง ดิ โรฮ ไม่ ปุ แตะ�
12 โม เซ จอยะ เชยี ลเบี่ย ปาึง ไม่ ปุ แตะ นึง มวน รพาวม
แตะ� เตียต พิน� ดิฮ ครางึ� ปาึง เปี ไม่ เชยี แตะ เซ� 13 ติ
เจน ไอม อื ปุย โม เซ จเลิน เนอึม นึง ป โฮลฮ ป ปุน แตะ�
เญือม ยุม อื ยุม เฮน ยุม ฮลอง� โฮลฮ โตว คา ติ แตะ เญี่
ยะ เนอึม� 14 โม เซ อฮั อื ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �โฮว แปฮ
ฮา เอะ เอ� เอะ ไก โตว รพาวม ฆวต ยุง ป มัฮ คระ ยุฮ ปะ�
15พะจาว ป อฮั ปุย ระ อมันัต เซ มัฮ โอเอฮี ตอก เมอ ตอก
โอวน� เอะ ปัง รซอฮ ละ� ปัง ไววอน ปัว โอเอฮี นึง� เมอ
ซ โฮลฮ นึง อ�ื� อฮั เซ� 16 ปัง อฮั ปุย โม เซ ติ แตะ จเลิน
ยุฮ แตะ เบือ เรยีง แด่น โกะ แตะ ไอฮ� ป คิต ป งอ่ต อื เซ
ปังเมอ ซไง ลัมเลือ ฮา ป คิต ป งอ่ต อาึ�

17 �ออม ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร กอ ไก โตว เญือม ญึ่ต อ�ื
เม่ะมัก่ ซักคระ ปุ โรฮ กอ ฮอยจ ละ อ�ื พะจาว กอ ซาวป
โตว เกือฮ รพาวม ตุก ฮอยจ ละ อื ฆาื รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ
ติ ชวง� 18 ปุย โม เซ อาวต ตอน แนฮ ยุฮ แตะ� มัฮ โตว
ตอก เบระ แทต กาื� ตอก โตว โรฮ กัม โรวก กาื ระ โฮ�
19 โม เปะ เอจี อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี �พะจาว เอจี ละ อาึง พิต
มัป่ ยุฮ อื ฮอยจ ละ เจน กวน อื ไม่ กวนโซะ อ�ื� อฮั เปอะ
เซ� อาึ ปังเมอ ฆวต เกือฮ พะจาว โรก แตน ละ โม โกะ อื
ไอฮ ตัม พิต มัป่ ยุฮ อื เซ� เดอมึ ซ ยุง พิต แตะ เซ ฆาื อ�ื
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20 ฆวต เกือฮ ปุย โม เซ โฮลฮ ยุ ไอฮ ตอก ไลจ โลม แตะ�
ฆวต เกือฮ เอนิ ลอก ไอฮ รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ป ตึก
นึง ระ อมันัต แตะ เซ� 21 ดัฮ เอจี โอยจ ซเงะ ฮา ปลัฮเตะ
เฮี โฮ� แจง โอ อื เญาะ ซ เกียฮ งอ่ต ไฌม โอเอฮี ละ กวน
เฌือต ลุกลัน แตะ เซ�

22 �อมั ไก ปุย ป เกียฮ เพอกึ ตอม พะจาว เยอ� เอจี มัฮ
พะจาว ป ปุน รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย เตือง โม เตปด่า โรฮ�
23-24 ไก ปุย งอ่น อาวต ลอป ไม่ กอ โกะ บาึง พาวม แตะ�
อาวต ไม่ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง แตะ� อาวต โซม ซนกุ
กุก ซไบ่ ฮอยจ ละ ซเงะ ยุม แตะ� 25 ไก แม ปุย งอ่น อาวต
ลอป ไม่ เม่ะมัก่ ซักคระ แตะ ไม่ ไลจ รพาวม แตะ� ไก โตว
เญอืม อาวม อื ป ไมจ ป มวน ติ ชวง ฮอยจ ละ ซเงะ ยุม อ�ื
26ฟวยจ ยุม ปุย ลอา มู เซ โฮลฮ ตื ไอจ ฆรมึ เตะ รกาื ตอก
ปุ แตะ� กุก ตื โรฮ เฆรยีก ไม่ อื ตอก ปุ แตะ�

27 �อาึ เอจี ยุง เงอะ ป คิต ป งอ่ต โม เปะ โตะ รพาวม
แตะ เซ� เอจี งอ่ต ลอป เปอะ เฮยีง แตะ ละ ซ เกือฮ เปอะ
ติ แตะ เป อาึ� 28 โม เปะ ตึน ซ อฮั เปอะ เนิ ตอก เฮ�ี �ตัว
เซ จาวไน กอย ไม่ บ่วก อฮั เปอะ เซ� เญือะ อาวต อื ไก ก
เมอ� อมั ไก ลัง่ ปเล่ีย เฮ�ี� ตึน ซ อฮั เปอะ เซ� 29 โม เปะ
อมั มัฮ โอ เปอะ ไฮมญ โม ป กอ โฮว คระ อา� อมั มัฮ โอ อื
ดิ รโฮงะ ละ เปอะ ป ยุ ป ฮมอง แตะ เซ� 30ตอก เญอืม เกิต
ป โตะ ป ตอง ละ ปุย โฮ� ปุย ฆอก ปุย เบร กอ โปน เดียก อ�ื
เญือม ฮอยจ รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ละ ปุย กอ โอ เดียก
โรฮ ยุ อ�ื 31 ไก โตว ป โรวต เติ กัน พิต ยุฮ อื ซองนา อ�ื ไก
โตว โรฮ ป โรก เวน ละ อื ตัม กัน ฆอก ยุฮ อื เซ� 32 ปัง มัฮ
ตอก เซ� ไก ลัง่ ป กลอม โฮว ตาว ฮอยจ นึง โตะ รมอยจ อ�ื
ไม่ ไก โรฮ ป มอง ญัม นึง โตะ อูโมง ยุฮ อื เซ โรฮ� 33 โม ป
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โฮว ตาว ฆัว ยุม อื เซ โฮวน ลัมเลือ เอนิ� เญาะ โอยจ โตว
เมีญ เมาะ ไก อ�ื ละ โกะ อื เซ ปัง โฮลฮ ไอจ ฆรมึ เตะ นึง
โตะ โลก เซ� ซไบ่ ลัง่ ละ อ�ื

34 �ปะ เญือม ซ ฮอยจ เกาะ โลม เปอะ อาึ มัฮ เยอื ป โอ
ไก ป มัฮ� ตอก โลยฮ เปอะ ลปุง อาึ เซ ไก โตว ป เนอึม นึง
เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ โยป เปอ�

22
เอลีฟัต อฮั แม โอเอฮี

1 ฟวยจ เซ เอลีฟัต ป มัฮ โม เทมัน เซ โลยฮ แม อื ตอก
เฮ�ี 2�ปุย แจง โอ อื ซ แปน ป โกว ละ พะจาว เยอ� ปุย ปัง
เฮยีง มัฮ เฮยีง ละ โกะ แตะ ไอฮ� 3 ดัฮ ปะ มัฮ ปุย ซื ปุย ไซ
โฮ� อมั ซ เกียฮ แปน กุน ละ พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต
แตะ เซ� ดัฮ ปะ มัฮ ปุย ไมจ ปุย ญุ่ก โฮ� มัฮ เมอ ซ มัฮ อื
ละ พะจาว เยอ�

4 �ตัม อฮั เปอะ ติ แตะ นัปทื เนอมึ พะจาว� เกียฮ รเตีฮ
ลัง่ โน่ง ปะ เกือฮ เปอะ ลอก ตุต แตะ เมอ� 5 เอจี ที นึง เซ
โฮวน กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ เปอะ� กัน พิต กัน โฌวะ ยุฮ
เปอะ เซ เญาะ ไก โตว ลอยจ นึง� 6 ปะ เอจี ไกป นิป เปอะ
เอยีกปุ แตะ ไม่ ตุย เปอะ คาวคอง อื ฆาื ไก รมะ อื นึง เปอะ�
เอจี ลู โรฮ เปอะ ตุย เครองึ เซอกึ อื ฮา อื ปอ เอนิ โฮลฮ อื
อาวต ฆาวง� 7 ปะ ญอม เปอะ โตว เกือฮ รอาวม ละ โม ป
โซะไมญ โซะ ปี� ไม่ โอ โรฮ เปอะ เกือฮ ป โซม ละ โม ป โอ
โฮลฮ โซม� 8 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โม ป ไก อมันัต โฮลฮ กุม
เตะ ลโลวง ยุฮ โม ป ตุก� โม ป ไก นา ไก ตา เยอ เอจี โฮลฮ
อาวต นึง อื ฮา อ�ื 9 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ โม แมฮงั ป ฮอยจ
ปัว นึง แตะ โฮลฮ แม ปลาว� เอจี เกือฮ โรฮ เปอะ โม กวน
ดอย ยุ รเยอืะ แตะ ฆาื โอ อื เญาะ ไก ป โซม� 10 เคียง มัฮ อื
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ตอก เซ แฮวะ ไม่ ซราว เอจี อาวต รวติ ปะ ละ ซ เคริ อื ปะ�
ป ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง เปอะ นึง เซ เอจี ฮอยจ ครุป โรฮ ปะ
ฆาื อ�ื 11ป เฟียก เอจี ฮอยจ เลอปึ ปะ ปอ โอ เปอะ เญาะ ยุ
โอเอฮี� รอาวม ระ เอจี ฮอยจ เลอปึ โรฮ ปะ ปอ ไฆลป เปอะ
เอนิ�

12 �พะจาว โม่ มัฮ ป อาวต เมือง มะลอง ป ตึก นึง ฮลา
วง แตะ เซ� แก แลน ซโมยญ ป อาวต ก ตึก นึง ฮลาวง
แตะ เซ เมอะ� ฮลาวง เนอึม ฮลาวง แนม� 13 ปะ อฮั โรฮ
เปอะ ตอก เฮ�ี �พะจาว ซ เกียฮ ยุ เกียฮ ยุง โอเอฮี ตอก
เมอ� พะจาว อาวต เดีย ชุต รวู กุ� แจง โอ อื ซ เกียฮ รเตีฮ
โอเอฮี ละ ปุย ฆาื อ�ื 14 ชุต รวู กุ เซ เอจี อาวต เอนิ รวติ พะ
จาว� เญาะ เกียฮ ยุ โตว โอเอฮี ฆาื อ�ื มัฮ เยอื เมาะ โฮว
อื นึง คระ กัง ฮาว เซ โน่ง�� อฮั เปอะ เซ� 15ปะ อมั ซ โฮว
แนฮ ลัง่ เปอะ นึง คระ ไพรม ป มัฮ คระ กอ โฮว ปุย ฆอก
ปุย เบร เซ� 16 ปุย โม เซ มัฮ ป ซ ไฆร พราวป กา เฆียง ลัง
โอยจ อาญุ แตะ� ไลจ เยอื ตอก เญือะ ป โรวก รอาวม ระ
โฮ� 17 ปุย โม เซ ฆวต เกือฮ โตว พะจาว อาวต ไม่ แตะ�
แกต โรฮ พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เซ โอ ซ ไก ตอก
เกียฮ ยุฮ เกียฮ อฮั โอเอฮี ละ แตะ� 18 ปัง มัฮ ตอก เซ เอจี
มัฮ พะจาว ป เกือฮ ป ไมจ ไก นึง เญือะ อื ปอ นาวก อ�ื ป
คิต ปุย ฆอก ปุย เบร เซ ปังเมอ ซไง ฮา ป คิต ป งอ่ต อาึ�

19�ปุย ซื ปุย ไซ เญอืม ยุ อื ลอก ปุย ฆอก ไล เซ ตุต แตะ�
ไมจ รพาวม ไม่ อ�ื ปุย โอ ไก พิต เตอ โล่ โรฮ ญวยฮ อื ฆาื
อ�ื 20 อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม ป ฆวต ยุฮ ไลจ ไม่ เอะ เอจี ไลจ
เอนิ โกะ รกา เอนิ� โอเอฮี เมาะ ป โฮฮ ลัง่ ยุฮ อื ฮะ แม งอ
ฮา อื แกล เอนิ�� อฮั เซ�

21�โยป� ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ปุก ปอ ปุ แตะ
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ไม่ พะจาว� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ เกียฮ โพต พะจาว ป ไมจ
ละ เปอะ โครยญ เจือ เยอ� 22 ปัว เปอะ งอ่ต ลปุง เพอกึ
ตอม ป โอก เน่อมึ โตะ มวยญ พะจาว� ไม่ ไตม เปอะ อาึง
ลปุง อื เซ โตะ รพาวม แตะ� 23 ดัฮ เปอะ เอญี เคะ พะจาว
ป ระ อมันัต เซ ไม่ รพาวม ญิงญอม แตะ� ไม่ โปวฮ เปอะ
รพาวม ฆอก เบร แตะ เกือฮ ซไง ฮา ก อาวต แตะ� ซ ไมจ
ป ยุ เคราะ ป ฮมอง เปอะ เบือ อ�ื 24 ไมจ เปอะ โปวฮ แปฮ
ไคร ระ งวยฮ ยุฮ แตะ เซ� ไมจ เปอะ น่ากึ แปฮ ไคร ตึก นึง
ไมจ แตะ เซ นึง ลลาึง ซโมะ โตะ งวต� 25 ไมจ เปอะ เกือฮ
พะจาว ป ระ อมันัต เซ แปน ละ แตะ ตอก ไคร โฮ� เกือฮ
โรฮ แปน ตอก มาื ระ งวยฮ ละ เปอะ โรฮ� 26 ดัฮ เปอะ ยุฮ
ตอก เซ ปะ ซ โฮลฮ เนอมึ เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ
พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เซ� ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ ยุ พะ
จาว ไม่ กาึฮ นา ซดู ตา แตะ� 27 เญอืม ไววอน เปอะ ปัว โอ
เอฮี นึง อ�ื พะจาว ซ งอ่ต อื ละ เปอะ ฆาื อ�ื ปะ ซ โฮลฮ
โรฮ เปอะ ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ตัม ป เอจี ซันญา แตะ อาึง
ฆาื อ�ื 28 เญอืม ตัตซิน เปอะ รพาวม แตะ นึง ไลลวง ออฮ�
ไลลวง เซ ซ ฟวยจ เนอมึ ละ เปอะ ตัม ป รไม่จ เปอะ เซ� ไม่
ซ ซอต ซเปีย พะจาว นึง คระ ซ โฮว เปอะ� 29 โม ป อวต ติ
แตะ ระ อา� พะจาว ซ เกือฮ อื แปน ปุย ตุ ปุย เตียม� โม ป
ญอม เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม พะจาว ซ เกือฮ อื โปน ฮา ป โอ
ไมจ� 30พะจาว ตึน กอ เรอึมชวย ตูเตอมึ ปุย โอ เญาะ ไก
พิต ยุฮ� ซ เรอมึ โรฮ ปะ ดัฮ ปะ ยุฮ ป ปุก ป ลอก โฮ�� อฮั
เซ เอลีฟัต เตอ�

23
โยป ฆวต ฟู มวยญ ไม่ พะจาว
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1ฟวยจ เซ โยป โลยฮ อื ตอก เฮ�ี 2 �ซเงะ เนาะ เฮี กัน ร
โฮงะ อาึ รพาวม ตุก แตะ ละ พะจาว เซ เรยีง ลัมเลือ เอนิ�
ป ยุฮ พะจาว ละ อาึ เฮี เชยีน ลอน ปอ เอนิ ครวก รโอง ลอป
ฆาื� 3อาึ ฆวต ยุง เงอะ นา ก ซ โฮลฮ แตะ ยุ พะจาว� ฆวต
เลียก โรฮ ฮอยจ นา ก รเตีฮ อื โอเอฮี ละ ปุย� 4 อาึ ซ ลาว
ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั แตะ ละ พะจาว ตัม ไล อ�ื อาึ ซ เก ปุ
แตะ ไม่ พะจาว ปอ ฟวยจ รพาวม แตะ นึง โครยญ มวยญ�
5 เญือม เซ อาึ ซ ยุง ตอก โลยฮ พะจาว ป อฮั แตะ เซ� ไม่
ซ คาวไจ เยอะ ป อฮั ป มวยญ อื ละ แตะ เซ� 6พะจาว อมั
มัฮ ซ โลยฮ อื ละ อาึ ไม่ ลปุง ระ ซะ โดวต แตะ� มัฮ โตว
อ�ื พะจาว ซ ญอม งอ่ต ป อฮั อาึ� 7 นา เซ อาึ ตึน ซ โฮลฮ
ลาว ไลลวง ป ยุฮ ป อฮั แตะ ละ พะจาว ซโตฮ นึง มัฮ แตะ
ปุย ซื ปุย ไซ� เคียง เซ พะจาว ซ ตัตซิน อื เนิ เกือฮ แปน ป
ฟวยจ� ไลลวง มัฮ อาึ ปุย โอ ไก พิต เตอ�

8�อาึ เอจี โฮว ซาวป พะจาว ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ปังเมอ โอ
ยุ� อาึ แก โรฮ พะจาว ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� ปุ โรฮ ยุ โรฮ�
9พะจาว เอจี ยุฮ กัน ลวง ลัก่ล่าวง� อาึ ปังเมอ โอ เยอะ ยุ�
พะจาว เอจี ยุฮ โรฮ กัน ลวง ลัก่เซฮ� อาึ ปุ โรฮ โฮะ ชวน
โรฮ� 10 พะจาว ปังเมอ ยุง คระ โครง โฮว อาึ โครยญ รเดื
อง� เญือม เอจี ฟวยจ ลอง อื แลน อาึ อ�ื อาึ ซ ตอก เอนิ
ไคร ซโน โฮ� 11อาึ โฮว ฟวต พะจาว ซดิ โบ ชวง อ�ื อาึ เอจี
โฮว ลอป นึง คระ ยุฮ อื เซ� เกือฮ โตว ติ แตะ แพก ฮา คระ
เซ เฟือฮ เอนิ� 12 อาึ เกือฮ โตว ติ แตะ พิต โกตไม ป โอก
เน่อมึ โตะ มวยญ พะจาว เซ� อาึ ตี คาโนวน ลปุง โอก ฮา
มวยญ พะจาว เซ ระ งวยฮ ฮา ป โซม ป ปอน โกะ แตะ�

13�พะจาว เปียน ไป เปียน มา โตว ติ แตะ� ไก โตว ป ปุน
คัตคัง เงอ� พะจาว ฆวต ยุฮ อื ตอก ออฮ� เกียฮ ยุฮ อื ตอก
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เซ� 14 พะจาว งอ่ต อาึง โอเอฮี ป ซ เกิต ละ อาึ เซ� แพน
กัน ป ซ ยุฮ อื เนิ เซ โฮวน ลัมเลือ เอนิ� ซ ยุฮ เนอึม อื เนิ
ตัม เซ โครยญ เจือ� 15 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เญอืม เลียก อาึ
ซดิ ไม่ พะจาว� อาวม เอนิ ฮลัต เตีจ แตะ นึง พะจาว เซ�
เญือม งอ่ต ที ไลลวง อ�ื อาึ โฮว ละ รไจจ แตะ นึง ฆาื อ�ื
16 พะจาว เอจี เกือฮ เนอึม อาึ อฮั เตะ ฮรมั ชวง� พะจาว
ป ระ อมันัต เซ เอจี เกือฮ โรฮ อาึ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง�
17พะจาว เอจี เกือฮ เฟียก อาวต รวติ รเวยีง อาึ� เฟียก เซ
เอจี เกือฮ เอนิ อาึ ตอก ป จัก โฮ�

24
1 �พะจาว ป ระ อมันัต เซ เมอยุ โอ อื รโฮงะ ซเงะ เวลา

ยุฮ แตะ ละ ปุย เยอ� โม ป ยุง ป มัฮ พะจาว เซ เมอยุ โอ อื
โฮลฮ ยุ ซเงะ รเตีฮ ยุฮ พะจาว ติ ชวง เงอ� 2 ปเล่ีย เฮี เอจี
ไก งอ่น ป บระ เฌาะ ม่าื พริ โตฮ โกลง เงอ� ไม่ บระ อื ตุย
แกะ ปิ ยุฮ ปุย ละ ซ โฮว เลียง อื ละ โกะ แตะ ไอฮ แฮ� 3 โม
เซ เอจี ลู ตุย บรงั ยุฮ โม กวน ดอย เซ ฮา อ�ื ไม่ เอจี ตุย
โรฮ อื โมวก ยุฮ โม แมฮงั เซ ฮา อื นึง รมะ อ�ื 4 โม เซ เอจี
วุยฮ ป ลัง โฮลฮ โม ป โซะไซญ ไปลญ เออปึ เซ ฮา อ�ื โม ป
ตุก ป ญัก เซ เอจี โฮลฮ ตื ซาวป ตอ เม่าะ ฆาื อ�ื 5 โม ป ตุก
เซ จัมเปน โฮว ซาวป ป โซม ป ปอน แตะ ไม่ เม่ะมัก่ ซักคระ
แตะ� ตอก บรงั พริ ป ซาวป เปือม นึง ลาึน ซออฮ โฮ� มัฮ
ตอก เซ โน่ง ตอก ซ โฮลฮ อื ป โซม ป ปอน ละ กวน แตะ�
6 โม เซ จัมเปน โฮว ซาวป ซเพระ เฮงาะ บรอต นึง รบุฮ เบระ
ยุฮ ปุย� โฮว ซาวป โรฮ เปฮ เปลิ อะงุน ป เอจี รเชอืฮ ปุย
ฆอก ปุย เบร นึง รปึม ยุฮ อื เซ� 7 โม เซ โฮลฮ ไอจ โยะ เค
รองึ แปน ซาวม บวยฮ อ�ื ไก โตว โรฮ พรุ ละ ฮอป อื เตือง
โฆยญ บริ ละ อ�ื 8 โม เซ เอจี ซเกาะ ฌวต เอนิ ฆาื ปุฮ เฮละ
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เมือ โฆยญ แตะ เซ� เอจี ซาวป อาวต เฆียป ซโมะ ละ ซ
เกือฮ อื แปน ควน เดีย โกะ แตะ� 9 เอจี ไก งอ่น ปุย ฆอก
ไล ปอ ซาวป อื ตุย โม กวน ดอย โอ ไก เปือะ โอก ฮา เญือะ
ดึม มะ อ�ื ไม่ เอจี ซาวป โรฮ อื ตุย กวน โม ป ตุก ป ญัก ฮา
อื นึง รมะ อ�ื 10 โม ป ตุก เซ โฮลฮ เอนิ โฮว ฆาวง ฆาื โอ
แตะ เญือะ ไก เครองึ� ปัง โฮลฮ กลอม เฮงาะ ปอ โซะไมญ
แตะ โฮลฮ โตว ลัง่ โซม อ�ื 11 โม เซ โฮลฮ ยุฮ กัน อติ ลออ
ยฮ กาวก นึง กไน ฆรุง ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร� โฮลฮ โรฮ บึน
รอาวม อะงุน นึง ควน บึน อ�ื โกะ อื ปังเมอ โอ โฮลฮ ญุ อื
เญี่ยะ เนอึม� 12 โม ป กัมลัง ซ ยุม เอจี แงงฮั เน่อมึ โตะ
เมือง� ป เม่ะมัก่ โตะ รพาวม นึง โซะ ป อาวม แตะ เอจี กอก
โรฮ ปัว ปุย เรอึม แตะ� พะจาว ปังเมอ ตอก ป โอ เครองึ
นึง รซอม ไววอน อื เซ�

13 �ปุย งอ่น อื เกละ ลัมเลือ ยุ ป ซเปีย� ยุง โตว คระ ซ
เปีย เซ� ไม่ โอ อื ญอม อาวต นึง อื เฟือฮ เอนิ� 14 ปุยไฮะ
ปุยฮอน เซ งาวป โกฮ� ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ตุก ป ญัก�
ไม่ แปน อื คะมุย ละ ปุย เมือ ก ซาวม อ�ื 15 ไง่ โม ป เลน
จุ เซ มอง แนฮ แก ปู พร�ิ อฮั เฮ�ี �ไก โตว ป ซ เกียฮ ยุ
อาึ อ�ื� อฮั เซ� โฮฮ ฮา เซ เคียต แม เม่าะ นา แตะ ไม่ อ�ื
16 เญือม เอจี เฟียก เอจี ซาวม อื โม คะมุย เซ กาวง เตะ
ฆรมึ เดีญ เญือะ ละ เลียก แตะ นึง อ�ื เมือ ซเงะ่ อื ซาวป
เม่าะ ติ แตะ ฮา ซเปีย� 17 ปุย โม เซ โกว เมือ ก ซาวม ตัง
เมือ ซเงะ่ อ�ื นึง มัฮ อื ป เอจี โกย อาวต แตะ นา ก เฟียก
อื ตอก เซ�

18 �ปุย ฆอก ตอก เซ มัฮ ป เยอื ไฆร ตอก โอเอฮี ตอยฮ
ปุ โฮว ราว รอาวม โฮ� คาวคอง อื นึง ปลัฮเตะ เฮี เอจี ลอก
รซอม ซะ ยุฮ พะจาว� เญาะ โฮลฮ โตว เลียก ยุฮ แม กัน
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นึง โตะ รปึม อะงุน ยุฮ แตะ เซ� 19 ไกลจ ลวยจ นัมแคง ฆาื
โซะ กอยจ ฮรวน บริ ละ แตะ ตอก ออฮ� โม ป ยุฮ ป ฆอก ป
เบร ซ ไกลจ โรฮ ไลจ ไฆร ฮา ปลัฮเตะ ตอก เซ โรฮ� 20 ปัง
มัฮ มะ โกะ อื ไอฮ ซ เบีย เยอื โรฮ ปุย เซ โรฮ� ซ โฮลฮ เฆ
รยีก กุก โตะ อ�ื เญาะ ซ ไก โตว ป เกียฮ ไตม ลัง่ ป มัฮ ป
มอยฮ อ�ื ปุย ฆอก ปุย เบร ซ ไลจโลม ตอก ลเลอึม โคะ ฆู
ปุย โฮ� 21 ปุย โม เซ ซาวป แนฮ คัม ตุง โม ปรโปวน โอ เกีย
ฮ ไก กวน เฌือต ไม่ โอ อื เลียก พาวม นึง โม แมฮงั แมไม
เซ เฟือฮ เอนิ�

22 �พะจาว ยุฮ ไลจ ไม่ โม ป ระ ป คาว เบือ อมันัต ระ ยุฮ
แตะ� ปุย โม เซ ปัง ฮงั ซ ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ� แจง โตว ซ
ลัง่ ไอม อ�ื 23 พะจาว มัฮ เกือฮ อื โฮลฮ อาวต เฮน อาวต
ฮลอง ติ วงั� พะจาว ปังเมอ แลน ที กัน ยุฮ โม เซ โครยญ
เจือ� 24 ปุย โม เซ จเลิน ไอฮ ยุฮ แตะ ติ เตะ โน่ง ตอก โพ
รยฮ เตีย โฮ� ฟวยจ เซ ปังเมอ ตูไต ซออฮ ไม่ ลอต อื ไฆร�
ซ ตอก เอนิ เฮงาะ ซอฮ ปุย โปวฮ โฮ�

25 �ดัฮ โอ มัฮ ตอก เซ โฮ ป อฮั อาึ เฮ�ี มัฮ ปุย ป แจง
แน นึง มัฮ อื ป โอ เนอมึ เมอ� ไม่ มัฮ อื ป โอ ไก ป มัฮ ฮา��
อฮั เซ โยป เปอ�

25
ป อฮั บิน่ดัต่

1ฟวยจ เซ บิน่ดัต่ ป มัฮ โม ชูอา โลยฮ อื ตอก เฮ�ี 2 �พะ
จาว มัฮ ป อาวต ไม่ อมันัต โญตซัก แตะ� โซมกวน ปุย นัปทื
ไม่ ฮลัต แตะ นึง อ�ื พะจาว มัฮ ป ตัตเตียง โอเอฮี นึง เมือง
มะลอง เกือฮ แปน ป เฮน ป ฮลอง� 3 โม ตฮนั ยุฮ พะจาว
โฮวน ลัมเลือ เอนิ� อมั ไก ป ปุน เมีญ เญอ� รงั ซเปีย ยุฮ
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พะจาว เซ ซอต โครยญ โดฮ� อมั ไก นา ก โอ รงั ซเปีย ยุฮ
พะจาว เซ ฮอยจ เจอ� 4 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� เอะ ปุย ปลัฮ
เตะ เฮี ซ เกียฮ แปน ปุย ซืไซ ละ พะจาว เซ ตอก เมอ� เอะ
ป มัฮ ปุย ทัมมด่า เฮี อมั ซ เกียฮ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ซอง
นา พะจาว� 5 งอ่ต แลน เมอะ� ปัง มัฮ เคิ มะลอง ไก โตว
เญือม ไมจ รงั อื ละ ยุ พะจาว อ�ื ปัง มัฮ ซโมยญ ปุ โรฮ ไก
เญือม ซงะ่ ละ อื โรฮ� 6 ดัฮ มัฮ ตอก เซ� เอะ ปุย ปลัฮเตะ
เฮี โฮว ละ โอ แตะ ซงะ่ ละ แลน พะจาว อ�ื มัฮ เยอื ตอก
เฆรยีก ตอก บัก่บิฮ่ โฮ�� อฮั เซ�

26
โยป อฮั พะจาว มัฮ ป ระ อมันัต

1ฟวยจ เซ โยป โลยฮญอ แม อื ตอก เฮ�ี 2�เอจี มัฮ เนอึ
ม ปะ เฮี ป เกียฮ เรอมึ เนอมึ ปุย ชุมเรยีง ตอก อาึ เฮ�ี เอจี
โตวก เนอมึ เปอะ เตะ ตูไต มะ ฆราวง ชุม เมอะ เฮี เกือฮ ไก
แม เรยีง แด่น� 3 เอจี มัฮ เนอมึ ปะ เฮี เซ ป เพอกึ ปุย งาว
ตอก อาึ เฮี เกือฮ เฮยีง เงอ� เอจี เพรยีง เนอึม โรฮ เปอะ
ปุย โอ ไก กัมกึต เฮี เกือฮ ยุง ตอก ซ ยุฮ ซ อฮั แตะ โอเอฮี�
4 มัฮ ปุย บุย ป เกือฮ ปะ อฮั โอเอฮี ตอก เซ� มัฮ ปุย ป โบว
รพาวม เปอะ เกือฮ เปอะ เพอกึ โอเอฮี ตอก เซ เยอ�

5 �โม ป เอจี อาวต นึง เมือง ป ยุม ป ไก ฆรมึ เตะ ฆรมึ
รอาวม เซ� อาวต ไม่ โตวฮ ฆราึง ไม่ รกุฮ รเตียง แตะ�
6 เมือง ป ยุม มัฮ ป ที ลอป ละ แลน พะจาว อ�ื ไก โตว
ตอก ไฆลป อื ฮา ไง่ พะจาว เยอ�

7 �พะจาว กัง ปลัฮ มะลอง ลวง ลัก่ล่าวง อื เกือฮ อื เลอึ
ป ราว ก ม่าวง เยอื อื เซ� เกือฮ ปลัฮเตะ อาวต นึง กังฮาว
เตือง โอ อื ไก รตาึก� 8 มัฮ พะจาว ป เกือฮ ชุต รวู นาวก
นึง รอาวม� เกือฮ โตว ชุต รวู เซ ดอฮ เตือง เชยีน รอาวม
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ละ อ�ื 9 มัฮ พะจาว ป เม่าะ เคิ ดู นึง เกือฮ อื ชุต รวู เดีย
อ�ื 10 มัฮ ป ยุฮ เคต ยุฮ ม่าื ละ ปลัฮ รอาวม ไม่ กังฮาว�
เกือฮ โรฮ เคต ไก ซน่ะ เฟียก ไม่ ซเปีย� 11ป มัฮ ด่อง ดู มะ
ลอง เซ ดุงเดียง เอนิ� นึง เรยีง ลอยฮ เซียง บวยจ พะจาว
ละ แตะ� 12 พะจาว เกียฮ บัง่คัป ปลัฮ รอาวม เกือฮ อาวต
โฆย เบือ อมันัต ระ แตะ� เอจี ปุน ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ ราฮปั
ป มัฮ เงอืก เซ เบือ เฮยีง ยุง แตะ� 13 พะจาว เกียฮ เกือฮ
ปลัฮ มะลอง บวยฮ เบือ รพาวม โอก ฮา มวยญ แตะ� เตะ
พะจาว เอจี ปุน ยุฮ ยุม ไม่ ซโอยญ ระ ป ริ ตอ ฮา แตะ เซ�
14 งอ่ต ที แลน� กัน ซัมคัน เมาะ ป เอจี ยุฮ พะจาว ป ยุ ป
ฮมอง เอะ นึง อื เซ� มัฮ เยอื ลัง่ ตอก เฮลาะ ตอก เพลือะ
อื โฮ� มัฮ โรฮ ตอก ฮมอง เงอะ เซียง รแซป โฮ� ป มัฮ อมั
นัต โญตซัก ระ ไล ยุฮ อื เซ มัฮ ปุย ป ซ เกียฮ ยุง เตือง โอยจ
อ�ื� อฮั เซ โยป เปอ�

27
เม่ะมัก่ ป ซ ฮอยจ ละ ปุย ฆอก ปุย เบร

1 ฟวยจ เซ โยป อฮั แม โอเอฮี แปน โบ่ต อื ตอก เฮ�ี
2-3 �พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ ญอม โตว รเตีฮ โอ
เอฮี ละ อาึ ตัม ซื อ�ื เกือฮ ลอป อาึ โซม ป ออป ซอป ป ซอง
ตอก เฮ�ี ปัง มัฮ ตอก เซ� แจง ไอม พะจาว ตอก ออฮ ไน
ติ เจน เกือฮ พะจาว อาึ ไอม� ไม่ เกือฮ ลัง่ อื รพาวม แตะ
อาวต กไน เยอะ� 4 มวยญ อาึ เฮี แจง โรฮ ซ อฮั ป เนอึม
ตอก เซ โรฮ� ดักดอย เยอะ ปุ โรฮ ซ อฮั ลปุง จุ ไล นึง ละ
ปุย� 5 ทัน โตว เญาะ รกวน ฮมอง ซ อฮั อาึ เปอะ มัฮ ปุย
ปุก ปุย ลอก� อาึ ซ อฮั แนฮ ป เนอึม ฮอยจ ละ ซเงะ ยุม
แตะ� 6 อาึ ซ อาวต ตอน อาวต ฮมัน แนฮ ไม่ รพาวม ซืไซ
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แตะ� ซ เกือฮ โตว เบลือฮ ฮา แตะ� ติ เจน ไอม เมอะ เฮี
รพาวม เมอะ รโจฮ โตว ไอฮ ติ แตะ�

7�เมาะ โม ป เกละยุ อาึ อ�ื ปัว เกือฮ ลอก ตุต แตะ ตอก
ลอก ปุย ฆอก ปุย เบร อื โฮ� ปัว โรฮ เกือฮ โม ป รุป ไม่ อาึ
เซ โฮลฮ ป ฆอก ตอก โฮลฮ ปุย โอ ซื โอ ไซ อื เซ โรฮ� 8 โม
ป โอ ยุง ป มัฮ พะจาว เยอ� ดัฮ พะจาว เอจี ตุย จีวติ อื ฮา
ปลัฮเตะ เฮี โฮ� มัฮ เมอ ป ซโอว รพาวม อื ไม่ เยอ� 9 เญื
อม ฮอยจ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก ละ อื ไม่ กอก อื ปัว พะจาว
เรอึม แตะ� พะจาว อมั ซ เกียฮ งอ่ต อื ละ อ�ื 10 ปุย ฆอก
ปุย เบร เซ อมั ซ เกียฮ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ พะ
จาว ป ระ อมันัต เซ� อมั ซ เกียฮ กอก โรฮ ปัว พะจาว เรอึ
ม แตะ เญือม ตุก แตะ นึง�

11 �อาึ ซ เพอกึ โม เปะ เกือฮ ยุง ไลลวง อมันัต ยุฮ พะ
จาว� ไลลวง พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เซ อาึ ซ เม่า
ะ โตว ฮา เปอะ� 12 เคียง เมอ เอจี โฮลฮ เปอะ ยุ ซโตฮ โอ
เอฮี ตอก เซ เยอ� โม เปะ เมอยุ อฮั ลัง่ เปอะ ลปุง โอ ไก ป
มัฮ ฮา�

13 �โอเอฮี ป มัฮ รโตง ปุย ฆอก ปุย เบร� ป ซ โฮลฮ อื เน่
อมึ นึง พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เซ มัฮ ตอก เฮ�ี
14 ดัฮ กวน เฌือต อื พรุฮแพร โฮ� มัฮ เยอื พรุฮแพร อื ละ
ซ ยุม แตะ นึง กัน รุป เซิก� โม จัตเจือ อื ซ โฮลฮ โตว โอ
เอฮี ปอ โซม แตะ� 15 โม ป โฮฮ ลัง่ อื เซ ซ ยุม แม นึง พา
ญัต ฆอก� ปัง มัฮ ปรโปวน เญือะ โกะ อื ไอฮ ซ โฮลฮ โตว ร
ไงฮ่ ฆัว ยุม อื เฟือฮ� 16 ปุย ฆอก ปุย เบร เซ ปัง ซาวป ริ มาื
โฮวน ปอ โอ แตะ เญาะ โอยจ เมีญ� ไม่ ซาวป อื เครองึ เซ
อกึ โฮวน ปอ โอ แตะ เญาะ โอยจ จาวป� ซ โฮลฮ โตว โกว
ไอฮ อื ติ เจือ เนอึม� 17 โม เซ ปัง รโจะ อาึง คาวคอง แปน
กอง แปน โก แตะ ตอก เซ� ซ มัฮ ปุย ซื ปุย ไซ ป ซ โฮลฮ
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จาวป เครองึ เซ ฮา อ�ื มาื โฮลฮ อื เซ มัฮ โรฮ ปุย โอ ไก พิต
ป ซ โฮลฮ ไจ เยอ� 18 เญือะ ยุฮ อื เซ มัฮ ป เยอื ไลจ ตอก
เงยีง เรฮี โฮ� ตอก โรฮ เตอปึ ยุฮ ปุย ละ มอง แตะ รปึม จุ
บัน่ โฮ� 19 ปุย กอย เซ เญือม ไอจ อื คาวคอง อื เซ โฮวน
ลัมเลือ เอนิ� ปังเมอ ฟวยจ ไม่ ซาวม เซ� เญือม เอจี โกฮ
ไบลญ อื ไง่ แตะ� คาวคอง อื เซ เอจี ไฆร เอนิ ฮา อื เตือง
โอยจ อ�ื 20 ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ครุป พราวป เอนิ อื ตอก
ลุป รอาวม โอเอฮี โฮ� เมือ ก ซาวม อื ฮอยจ แทต กาื ระ กาื
กอ ปอ ปอย เอนิ อ�ื 21 กาื กอ ป อฮั ปุย กาื เน่อมึ ลัก่ โอก
ซเงะ ไม่ เซ ฮอยจ แทต โรวก อื ฮา ก อาวต อื เซ ปอ ไฆร อื
เอนิ� 22 กาื กอ เซ ซ แทต โปวฮ อื ตอก แทต ปุย โปวฮ ป
โอ แตะ เลียก พาวม นึง โฮ� เญอืม เซ ปุย เซ ซ ซาวป ตอก
ซ เกียฮ ตอ แตะ ฮา กาื กอ เซ� ปังเมอ โอ โปน อ�ื 23 กาื
กอ เซ ลอยฮ เอนิ เซียง ละ อ�ื ปอ ฮลัต อื นึง�� อฮั เซ โยป
เปอ�

28
กัน ซาวป ปุย ปลัฮเตะ ซติ พันญา แตะ

1 �ป มัฮ บ่อ แฮ กาวง ปุย มาื เอจี ไก เนอมึ� ป มัฮ นา ก
โล ปุย ไคร เอจี ไก โรฮ ตอก เซ� 2 ป มัฮ แฮ ไร เซ ปุย ตุย
อื เน่อมึ นึง โตะ เตะ� ป มัฮ ไร ซครกั นึง อื ปุย ตุย โล อื เน่
อมึ นึง ซโมะ� 3 ปัง มัฮ นา ก โด่ะ ปอ เฟียก ตัน เอนิ อ�ื ปุย
โฮว เลียก ลัง่ นึง อื ละ ซ ซาวป แตะ แฮ ไมจ ลลาึง ซโมะ ป
อาวต ก เฟียก อื เซ� 4 ปุย โม เซ กาวง โตะ เตะ เลียก โด่ะ
ฮอยจ ละ โปน อื นา ก อาวต ปุย� โม ป กาวง โตะ เตะ เซ
อาวต โน่ง เอนิ ฆาื อื ฮา ปุย ไฮญ� โม เซ ตาึก โลง ติ แตะ
นา ก โด่ะ อื ละ ซ ซาวป แตะ กาวง แฮ เซ� 5 นึง ปลัฮเตะ
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เฮี มัฮ เนอึม นา ก โฮลฮ ปุย ป โซม ป ปอน แตะ นึง� นึง
ฆรมึ เตะ ติ ปลัฮ เซ� ก โด่ะ อื ปังเมอ รไม่ รม่าึก โอเอฮี นึง
ตอก โอเอฮี ล่อยญ นึง ฮะ งอ แตะ โฮ� 6ลลาึง ซโมะ นา โม
เซ มัฮ นา ก ไก แกว มฮานิน นึง� ลลาึง เตะ รกาื นึง อื มัฮ
โรฮ นา ก ไก โนง ไคร นึง โรฮ�

7 �คระ โฮว ปุย นา เซ เยอ ไก โตว กลัง ฮอยจ นึง อื ติ
ชวง� มัฮ โรฮ นา ก โอ เฆลียง เกียฮ ฮอยจ ชวน นึง ไง่ แตะ
โรฮ� 8 ป มัฮ โกะพริ กอ โฮว โตว ฮอยจ นา เซ ติ ชวง� ป
มัฮ ซิงโต ซวก ปุ โรฮ กอ โฮว พา นา เซ โรฮ�

9�ปุย โม เซ กาวง ซโมะ ตึก นึง กอ แตะ� ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่
บลาวง เซ ฮอยจ นึง เน่อมึ อื ก โด่ะ อ�ื 10 โม เซ จาว ซโมะ
เซ เลียก แปน ฮอง แปน ฮอง อ�ื ฟวยจ เซ โฮลฮ เนอึม ยุ
โอเอฮี ระ งวยฮ นึง อื โครยญ เจือ� 11 โม เซ กาวง โตะ เตะ
เลียก โด่ะ ปอ โทง เอนิ อื ละ รอาวม เอนิ� เอจี มัฮ รอาวม
เซ ป ปัต โอก แปน โกลง เงอ� โอเอฮี ป อาวต นา ก ไฆลป
อื เซ ซ ตุย เปลีฮ เกือฮ ปุย ยุ อ�ื

ไลลวง กัมกึต วไิซ ไมจ
12 �ป มัฮ กัมกึต วไิซ ไมจ เซ ปังเมอ โอ ไก ป ยุง เน่อมึ ก

ฮอยจ อ�ื ปุย ซ เกียฮ ซาวป ยุ อื ก เมอ� ป มัฮ เน่อมึ ป ยุ
ป ยุง ปุย เซ ไก นา เมอ� 13 ปุย ปลัฮเตะ ยุง โตว นา ก ไก
กัมกึต วไิซ ไมจ� ปัง ซาวป อื เล่ีป ปลัฮเตะ นา ก อาวต ปุย�
ยุ โตว อื ลัง่� 14 รอาวม ปลาึฮ อฮั เฮ�ี �กัมกึต วไิซ เซ ไก
โตว นึง อาึ�� อฮั เซ� ปลัฮ รอาวม อฮั โรฮ อื ตอก เฮ�ี �นึง
อาึ ปุ โรฮ อาวต�� อฮั เซ� 15 ปัง ซาวป รวี กัมกึต วไิซ ไมจ
เซ นึง ไคร ปุ ลัง่ ซ โฮลฮ� ปัง แฆ มาื ละ เมาะ ออฮ เมาะ
เอฮี ปุ ลัง่ ซ เกียฮ แปน ลัง่� 16 ปัง ริ รตู ไม่ ไคร ซโน ตึก
นึง ไมจ แตะ เกียฮ แปน โตว� ปัง มัฮ แกว โกเมน ไม่ แกว
มฮานิน ป ตึก นึง ไมจ แตะ เซ� ปุ ลัง่ ซ แปน ลัง่� 17 ปัง
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ซ แพป ไม่ ไคร ไมจ ไม่ แกว รฮอง ซ บรญิ โตว ไม่ อื เฟือ
ฮ� ปัง ซ รตู ไม่ เครองึ ไคร ซโน ป เอจี ฟวยจ โล ปุย� ปุ ลัง่
ซ โฮลฮ นึง อ�ื 18 ปัง ซ อู แม ลอก ซโมะ ซัมคัน ไม่ แกว วิ
เซต ละ ซ แพป แตะ ไม่ อ�ื เกียฮ แปน โตว ลัง่� กัมกึต วไิซ
ไมจ เซ มัฮ เนอมึ ป ระ งวยฮ ฮา แกว ตอม ฮอย� 19 ปัง มัฮ
แกว ซเงี นึง เมือง เอทิโอเปีย เซ� ซ เกียฮ แพป โตว ลัง่ ไม่
กัมกึต วไิซ ไมจ เซ เฟือฮ เอนิ� ปัง ตี งวยฮ อื เมาะ ไคร ตึก
นึง ซโน แตะ ปุ ลัง่ ซ บรญิ ไม่ อ�ื

20 �ดัฮ มัฮ ตอก เซ� กัมกึต วไิซ ไมจ เซ มัฮ ฮอยจ อื เน่
อมึ ก เมอ� ป มัฮ เน่อมึ ป ยุ ป ยุง ปุย เซ มัฮ ไก อื นา เมอ�
21 มัฮ โอเอฮี ป เม่าะ ติ แตะ ฮา ไง่ เมาะ ป ไก จีวติ เตือง
โอยจ อ�ื ปัง มัฮ ไง่ ไซม ป โปว นึง กัง ฮาว ปุ โรฮ ซ เกียฮ
ยุ อื โรฮ� 22 โม ป อาวต เมือง ป ยุม เซ มัฮ เมาะ ฮมอง อื
ไลลวง อื เญีย่ะๆ โน่ง�

23 �มัฮ พะจาว โน่ง ป ยุง คระ ป ฮอยจ ละ กัมกึต วไิซ
ไมจ เซ� ยุง โรฮ นา ก อาวต อื โรฮ� 24 พะจาว มัฮ เนอึม
ป เกียฮ ยุ โอเอฮี เล่ีป ปลัฮเตะ� มัฮ โรฮ ป เกียฮ ชวน โอ
เอฮี ติ ฆรมึ มะลอง โรฮ� 25 เอจี มัฮ พะจาว ป เกียฮ ตัต
ซิน เมาะ เรยีง เมาะ ชุม โฮว กาื เยอ� มัฮ โรฮ ป เอจี ซมอย
เมาะ โฮวน เมาะ รมัฮ รอาวม ป ไก นึง ปลัฮ รอาวม โรฮ�
26 เอจี มัฮ พะจาว ป เกือฮ พริ เฮละ นา ก ลัง เฮละ อ�ื มัฮ
โรฮ ป เกียฮ ยุฮ คระ ละ โฮว ปลุกปลัก ไม่ เนอึม บริ โรฮ�
27 เญอืม เซ พะจาว เอจี ยุ ที ป มัฮ กัมกึต วไิซ ไมจ เซ� พะ
จาว ซาวป โรฮ กวต แลน เมาะ ไมจ อ�ื ฟวยจ เซ รโฮงะ อื
ละ ปุย เกือฮ โรฮ ปุย ยุง ป มัฮ อ�ื 28พะจาว อฮั เฮี ละ ปุย
ปลัฮเตะ� �งอ่ต เมอะ� ปุย ดัฮ ฆวต ไอฮ กัมกึต วไิซ ไมจ
แตะ� ไมจ อื ฮลัต นึง พะจาว ไม่ นัปทื เนอึม แตะ� ดัฮ
ฆวต เกือฮ ติ แตะ คาวไจ โอเอฮี� ไมจ อื ละ โปวฮ ป ฆอก ป
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เบร�� อฮั เซ��

29
โยป โตก ละ เญือม กอ โกะ บาึง พาวม แตะ

1 ฟวยจ เซ โยป อฮั แม โอเอฮี แปน โบ่ต แตะ ตอก เฮ�ี
2�เฮฮ เฮฮ� อาึ รไม่จ ลัง่ เกือฮ ติ แตะ อาวต ซไบ่ ตอก โฆะ
โฮ� ตอก เญอืม แลนแก ลัง่ พะจาว เยอะ ไพรม อื โฮ� 3 เญื
อม ซอต ลัง่ ซเปีย ออม ยุฮ พะจาว เนิ โฮ� อาึ เอจี โฮลฮ เนอึ
ม โปน ซไบ่ ป เฟียก เซ เบือ อ�ื 4 ตอก เญือม บุฮ โกะ งอ่น
บุย ลัง่ เงอะ โฮ� ไม่ เญือม โฮมว ลัง่ พะจาว ไม่ เยอะ ไม่
เฆีญ อื เญือะ อาวต คราว โซม เมอะ ฮา ป โอ ไมจ โฮ� 5 เญื
อม เซ พะจาว ป ระ อมันัต เซ อาวต ลัง่ ไม่ เยอะ� โม กวน
เฌือต เตอะ อาวต โรฮ ลัง่ รวติ รเวยีง เฆียง โบ เยอะ โรฮ�
6 เญือม เซ รอาวม ตาึฮ โมวก ยุฮ ฮุ โอยจ โตว ญุ� ลออยฮ
กาวก โอก เน่อมึ ซโมะ บึน ปุย อื ปัต เอนิ ตอก รอาวม โตะ
โกลง โฮ�

7�เญอืม โอก โฮว อาึ ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ เมือง� ไม่ เญื
อม ซ เลียก งาวม เมอะ นึง นา ก โพรม ปุย� 8 โม ปรเมะ บุฮ
ลัง่ เญือม ยุ อื อาึ อื ซบิฮ่ เอนิ เนิ� โม ป เอจี กวต อาญุ อู
โกฮ ชุง โรฮ ละ รปัคัม แตะ อาึ� 9 โม ป ระ ป คาว เอจี ปุน
อาวต โฆย ตื� เอจี ลโล่ะ เอนิ ป อฮั ป อู แตะ ฆาื อ�ื 10 ปัง
มัฮ เซียง โม ป มัฮ จาวไน เอจี ไฆร โอยจ โรฮ� เญาะ ไก โตว
ป อฮั ป อู อ�ื 11 เญือม เซ เมาะ ป ยุ ป ฮมอง ไลลวง อาึ อื
อวต ลื โรฮ อาึ โครยญ โฆะ แตะ� 12 อาึ เอจี โฮลฮ เรอึม
โม ป ตุก ป ญัก เญือม กอก อื ปัว ปุย เรอมึ แตะ� ไม่ เรอมึ
เมอะ โม กวน ดอย นึง โอ อื ไก ป เรอมึ� 13 โม ป เอจี ซ ไลจ
ซ โลม เซ เอจี ปิฮ ตื มุ่น เนิ นึง เรอมึ อาึ อ�ื โม แมฮงั แมไม
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เอจี โฮลฮ ตื โรฮ เชยี ไม่ รพาวม มวน แตะ เบือ เยอะ� 14อาึ
เอจี อาวต ลอป ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ ตอก จาวป เปอะ ลปิ
แตะ โฮ� เอจี ยุฮ แนฮ โรฮ ป ปุก ป ลอก ตอก คัต เตอะ
โคะ ไฆญ แตะ โฮ� 15อาึ เอจี มัฮ ตอก ไง่ ละ โม ป จัก� เอจี
มัฮ โรฮ ตอก ชวง ละ โม ป คาโด่ โฮ� 16 อาึ เอจี โฮลฮ แปน
ตอก เปือะ ละ โม ป วติ โซม ม่วยญ จัน� เอจี โฮลฮ โรฮ โฮว
ฆรอ ลปุง ตัง โม ปุย ตังเมือง โรฮ� 17 อาึ เอจี ปุน คัต เวยีน
โม ปุยไฮะ ปุยฮอน� เอจี ปุน เรอมึ โรฮ โม ป ลอก ป โซะ ฆาื
อื เซ� ตอก เมือะ ปุย แกะ ฮา มวยญ รเวยี โฮ�

18 �อาึ แกต ติ แตะ ซ ลัง่ ไอม ไพรม กอย� แกต โรฮ ติ
แตะ ซ โฮลฮ ยุม ซไบ่ นึง เญือะ โกะ แตะ เญือม เอจี กวต
แตะ� 19 ไพรม อื อาึ มัฮ ตอก โคะ กวยฮ โบ โกลง ป ซาึต
แรฮ แตะ ฮอยจ ละ รอาวม โฮ� กัก ยุฮ ฮุ ซเกาะ ลอป นึง
รอาวม รน่ะ โครยญ ซาวม� 20 ปุย เอจี นัปทื อาึ โครยญ
โฆะ แตะ� อาึ เอจี โฮลฮ ลอป เรยีง แด่น โคระ แตะ โครยญ
ซเงะ่�

21 �ปุย เตือง โอยจ อื ดาวง ฮยวก แตะ มอง งอ่ต ป อฮั
อาึ� ไม่ อาวต โฆย ตื โรฮ อื นึง งอ่ต แตะ ลปุง รโฮงะ อาึ
ละ แตะ� 22 เญือม เอจี ฟวยจ อฮั อาึ โอเอฮี ฮ�ี เญาะ ไก
โตว ป โลยฮ ติ ปุย เนอมึ� ลปุง รโฮงะ อาึ เซ เอจี เลียก ฟา
เล่ีป ลลาึง ปุย โม เซ ตอก รอาวม เฮละ โฮ� 23 โม เซ มอง
งอ่ต ลปุง อาึ ตอก มอง ปุย รอาวม เฮละ โรง โฮ� รกวน โรฮ
ฮมอง ป อฮั อาึ ตอก รกวน ปุย รอาวม เฮละ ฮอยจ ละ ป
ซมา แตะ โฮ� 24 ลไล อาวต โม เซ ไม่ โอ แตะ ไก ลัก่ ซโอว
รพาวม เมอ� เญือม ยุ อื ฮอยจ อาึ ไม่ ซดู นา แตะ� โม เซ
โฮลฮ เอนิ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื ซเปีย นา อาึ มัฮ
ป ระ ไล ละ อ�ื 25 อาึ เอจี โฮลฮ แปน ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี



โยป 30:1 lxii โยป 30:10

ละ ปุย โม เซ� เอจี โฮลฮ โรฮ แปน ป นัม ละ� ตอก กซัต ป
อาวต ซน่ะ ลลาึง โม ตฮนั ยุฮ อ�ื ไม่ แปน โรฮ โฮะ ป เกาะ
โลม รพาวม อื เญอืม อาวต อื ไม่ รพาวม โซะ แตะ��

30
1 �เมือต เอจี มัฮ ปเล่ีย เฮ�ี โม ป กวนดุ ลัง่ ฮา อาึ อื ปัง

เมอ เอจี โฮลฮ ตื โล่ ญวยฮ อาึ� ไพรม อื ปัง มัฮ โม เปือะ
ปุย โม เซ� อาึ ปุน อาึง โตว ลัง่ รพาวม แตะ นึง� ละ ซ เกือฮ
ฮะ เรอึม เซาะ ป มอง แลน แกะ ยุฮ แตะ� 2 ปุย โม เซ มัฮ
ป ชุมเช โซะไซญ ลอน� แปน โตว ป โกว ละ ซ ยุฮ แตะ กัน
ละ อาึ� 3 โม เซ เอจี ตูไต ฮญู เฮญือฮ ตื ฆาื โอ อื เญาะ ไก ป
โซม ป ไอฮ� ซาวป เอนิ โซม แรฮ โคะ โม่ะโรฮ ฆาื อื นึง นาตี
ก แพะ แลง โอเอฮี เซ ฮอยจ ละ เฟียก ละ ซาวม อ�ื 4 โม
เซ โฮว ซาวป เปฮ โซม ฮละ โคะ ไอฮ พาวม แตะ นึง ลาึน
ซออฮ� โฮว ซาวป โรฮ ตอยจ แรฮ ฮละ ลไปฮ ละ แปน อื ป
โซม ละ แตะ� 5 โม เซ เอจี โฮลฮ ปุย โครฮ เกือฮ โอก ฮอยจ
โนก เญือะ โนก ยว่ง� เอจี ครอฮ รโอง เอนิ ปุย ปุ โฮว ตอก
โครฮ ปุย คะมุย โฮ� 6 เญอืม เซ โม เซ โฮลฮ โฮว ซาวป เปิง
โตะ ทัม� ไม่ เฆียป ซโมะ โตะ เตะ นึง นา ก ลงอต ลงอย อ�ื
7 โม เซ ครวก รกั ลลาึง ไรป ตอก ซัตซิง โฮ� ซแน่ต เอนิ ปุ
แตะ นึง โตะ รปั โตะ รุม� 8 ปุย โม เซ เอจี โฮลฮ ปุย โครฮ
โอก ฮา บัน่เมือง อาวต อ�ื นึง มัฮ อื ปุย เกียก ชุ ซออย นะ
ละ ปุย� ไม่ โอ อื ไก มอยฮ ไก ตึง�

9�เมือต มัฮ ปเล่ีย เฮี อาึ ปังเมอ เอจี แปน เยอื เยอะ โคะ
รญวยฮ ละ กวน ปุย โม เซ� เอจี โล่ เนอึม ญวยฮ แฮะ โค
รยญ ปวยฮ พร�ิ เอจี ไต เนอึม ฮมอง เงอะ โครยญ ฮลอง
บู� 10 โม เซ เอจี เปลีฮ เนอมึ เมาะ รแอม แตะ นึง อาึ� เอจี



โยป 30:11 lxiii โยป 30:22

โดยจ เลาะ ลาึน เอนิ นา เยอะ นึง พลิฮ บึน แตะ อาึ� 11 โม
เซ เอจี โรวต เนอมึ คัม ตุง อาึ� เอจี เปลีฮ โรฮ เมาะ ปุน ยุฮ
ปุน อฮั แตะ เนิ� นึง เอจี เกือฮ พะจาว อาึ แปน ปุย ตุเตียม
ไม่ ชุมเช แตะ� 12 โม ป ปาโล เซ เอจี ฮอยจ แวต อาึ เตือง
มู แตะ� ไกฮ ชวง อาึ ละ ซ เกือฮ อื อาึ ฆลาื� เอจี ตอซู ไม่
อาึ โครยญ ลวง นึง ฆวต ยุฮ อื ไลจ ไม่ อาึ� 13 ปุย งอ่น อื
ปิต กอง ซอง คระ ฮา เยอะ� เอจี มัฮ ตื ป ซาวป งอ่ต ตอก
ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ เยอะ� ไก โตว ติ เนอึม ป คัต ปุย รมั ยุฮ
ป โซะ เนิ อ�ี 14 ปุย เอจี บรุก ฮอยจ เอนิ แปน มู แตะ ตอก
โม ป ลู เลียก นึง คระ โบฮ ฆรุง โฮ� เลียก เญื่อฮ เอนิ ฆรุง
เซ ปอ ไลจ อ�ื ตอ พราวป เอนิ เลียก ลไล ลเลอมึ ฆรุง เซ�
15 ป ฮลัต เตีจ อาึ นึง เอจี ฮอยจ ครุป อาึ� โญตซัก ไก ไม่
เยอะ เอจี ไฆร เอนิ แกลต ตอก แทต กาื ระ โอเอฮี โฮ� ป
โฮลฮ ป ปุน เนอะ เอจี ไฆร โอยจ ตอก ไฆร ชุต รวู โฮ�

16 �ปเล่ีย เฮี จีวติ อาึ ไลจ ไน่ ตอก ไฆร รงั ซเงะ โฮ� เม่ะ
มัก่ รพาวม ตุก เอจี ฮอยจ ปุก เวอืน เนอมึ อาึง อาึ� 17 เมือ
ก ซาวม อื ป โซะ นึง เงอะ เซ เอจี รวต เอนิ อาึ� ซองั อาึ
ปอ เอนิ ตอก อื ป ซ ทอต ฮา โกะ โอะ โฮ� ป โซะ เกียต เกือ
อาวม อาึ เฮี เญาะ ลโล่ะ ลโลวน โตว เฟือฮ เอนิ� 18พะจาว
เอจี ซโบรวต โงก ลปิ อาึ ปอ รวต อื โงก เกอะ� เอจี โตวก
เอจี เยยีง อาึ ปอ โฌวะ ปอ ลโลยจ เจอะ� 19 เอจี น่าึก โรฮ
อาึ เกือฮ เลียก โตะ บิญ� อาึ ลอต เอนิ รแอม ตอก รกาื ไม่
ปาื เยอะ ตอก จะ โฮ�

20 �โอ พะจาว� อาึ เอจี กอก ปัว ปะ เรอึม แตะ� ปะ ปัง
เมอ โอ เปอะ โลยฮ เนิ� อาึ เอจี ไววอน ชุง เงอะ� ปะ ปัง
เมอ โอ ลัง่ เปอะ เครองึ นึง อาึ ฆาื อ�ื 21ปะ เอจี เปลีฮ เนอึ
ม เปอะ รพาวม ซวก แตะ ละ อาึ� เอจี โคมเฮง คาเคียน เอนิ
โรฮ เปอะ อาึ เบือ อมันัต ระ ยุฮ แตะ เซ� 22 ปะ เอจี เกือฮ
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เปอะ กาื ระ ยวก โรวก อาึ ฮอยจ ก ฮลาวง อ�ื เอจี เกือฮ
โรฮ เปอะ กาื กอ ไม่ ระ เซียง แตะ เซ เจาะ ไป เจาะ มา อาึ�
23 ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี ยุง เงอะ� ปะ เอจี มัฮ ซ เกือฮ เปอะ อาึ
ยุม แปฮ ละ ซ เกือฮ เปอะ อาึ โฮว ฮอยจ นา ก ลัง ฮอยจ ปุย
เตือง โอยจ อื นึง เซ�

24 �ปุย ดัฮ คัง ลลาึง ป เญื่อฮ ป ไลจ ไม่ กอก อื ปุย เรอึ
ม แตะ โฮ� แจง นึง โอ ปุย ไฮญ ซ ยุฮ แม ป โซะ ละ อ�ื
25 เญือม ยุ อาึ โม ป ลอก ป โตะ ป ตอง เซ� อาึ โม่ เอจี
โฮลฮ เยอืม ฆาื เลียก พาวม แตะ นึง� เญือม ยุ อาึ โม ป
ตุกญัก ฮกัฮนิ เซ� อาึ โม่ โรฮ เอจี ไลจ รพาวม ฆาื� 26 ปัง
มัฮ ตอก เซ เญือม รกวน อาึ ป ไมจ ฮอยจ ละ แตะ เซ� มัฮ
แนฮ ป ฆอก ป ฮอยจ เนิ อ�ี เญือม รกวน อาึ ยุ ป ซเปีย
เยอ� มัฮ แนฮ โรฮ ป เฟียก ป ฮอยจ เนิ อ�ี 27 โตะ รพาวม
อาึ เฮี ซุกซัก ลัมเลือ เอนิ� ไก โตว เญอืม โฮลฮ อาวต โฆย�
ป มัฮ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก เซ เอจี ฮอยจ กาวม ลอป อาึ โค
รยญ ซเงะ่� 28 อาึ เอจี เฟียก เอจี ตัน โอเอฮี เนิ ฆาื โอ ซ
เปีย เญาะ ฮอยจ ละ รพาวม เมอะ� อาึ โกฮ ชุง เงอะ ลลาึง
ปุย โฮวน เซ� ไม่ ปัว เยอะ ปุย เรอมึ แตะ� 29 อาึ เอจี ตอก
ป อาวต โน่ง ชุง เตียง โฮ� เซียง ปัว อาึ เซ มัฮ เยอื ตอก
เซียง วู บราวก อาวต เพระด่าวก โฮ� ตอก โรฮ รกั โนก กะ
จอกเทต อาวต นึง ลาึน โฮ� 30 ฮกั อาึ เอจี ลอง โอยจ ไม่
บอฮ ราื เอนิ อื ฮา โกะ โอะ� ซองั เงอะ กอยจ ราวม เอนิ
ตอก ป ลอก งอ โฮ� 31 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยอ� เซียง พิน
ยุฮ ฮุ เอจี ลเตือฮ แปน เซียง แงงฮั เนิ� เซียง เปี ยุฮ ฮุ เอจี
ลเตือฮ โรฮ แปน รซอม เยอืม เนิ��

31
โยป กอก รโฮงะ กัน ซืไซ ยุฮ แตะ
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1�อาึ เอจี ซันญา ซโตฮ อาึง โอเอฮี ไม่ โกะ แตะ ไอฮ� ละ
โอ แตะ ซ แลน ปรโปวน ไม่ กัมกุยฮ ฆอก แตะ� 2 ดัฮ โอ
ยุฮ ตอก เซ� มัฮ เมอ ป ซ โฮลฮ อาึ เน่อมึ นึง พะจาว เยอ�
มัฮ เมอ ป มัฮ รโตง อาึ เน่อมึ พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต
แตะ ป อาวต ก ฮลาวง อื เซ� 3 โม ป ยุฮ ป โอ ปุก โอ ลอก
โม่ ลัง ลอก ป โตะ ป ตอง� โม ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร โม่ มัฮ
ลัง อาวม อื เม่ะมัก่ แตะ� 4 พะจาว มัฮ ป ยุ กัน ยุฮ อาึ โค
รยญ เจือ� มัฮ โรฮ ป ยุง คระ โฮว อาึ โครยญ รเดือง�

5 �ดัฮ อาึ ยุฮ ป โอ ปุก โอ ลอก� ดัฮ อาึ โฮว ซาวป จุ ปุย
โฮ� 6 ปัว พะจาว แฆ แลน อาึ เฮี นึง ลุ่น ซืไซ ยุฮ แตะ เซ� เด
อมึ ซ ยุง ที เมาะ ซืไซ รพาวม อาึ เฮ�ี 7 ดัฮ อาึ โบว ชวง แตะ
เกือฮ โอก โฮว โนก คระ ปุก คระ ลอก� ไม่ เกือฮ รพาวม
แตะ โฮว ตัม ป ไมจ ละ ไง่ แตะ� ไม่ เกือฮ ฮะ เตะ แตะ ติต
ป รแอม นึง ยุฮ แตะ ป ฆอก ป เบร โฮ� 8 ตัม ยุฮ ฮุ ตอก เซ
เกือฮ ปุย ไฮญ โฮลฮ โซม เปลิ ป ซมา เยอะ ฮา เยอะ� เมาะ
ป ซมา ลโลวง เงอะ� เกือฮ โรฮ ปุย โฮลฮ ตอยจ โปวฮ ฮา
เยอะ�

9 �ดัฮ รพาวม อาึ โคะ โฮว ตัม ไง่ เยอะ นึง แลน แตะ ปร
โปวน� ไม่ บระ อะ มอง ไอฮ พาวม ไม่ เน่อมึ โบ โตะ รเวอืะ
เญือะ อื โฮ� 10 เกือฮ เอนิ ปรโปวน เญือะ อะ โฮลฮ แปน
ครา ปรเมะ ไฮญ นึง กัน พรี โซม� เกือฮ โรฮ ปรเมะ ไฮญ
โฮลฮ ไอจ ไม่ ฆาื อื โรฮ� 11 เอจี มัฮ เซ ป มัฮ กัน พิต ระ
ลัมเลือ เยอ� ไม่ มัฮ อื มัป่ ตุต ป ไมจ ปุย รเตีฮ ตัตซิน�
12 เอจี มัฮ กัน เลนจุ เซ ป มัฮ ตอก งอ ป ฮะ ยุฮ โอเอฮี ปอ
ชปิ โอยจ เอนิ อ�ื มัฮ ป ซ ฮะ ยุฮ โอเอฮี ยุฮ ฮุ โครยญ เจือ�

13 �ดัฮ เนอึม อาึ โอ เครองึ นึง กวนไจ รเมะ กวนไจ รโป
วน แตะ เญือม ฮอยจ ปัว อื อาึ ยุฮ ป ซื ละ แตะ โฮ� 14 เญื
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อม เซ ดัฮ พะจาว รเตีฮ อาึ โฮ� เมอ ซ เกียฮ ยุฮ เกียฮ อฮั
ฮา� เญือม เอจี ไฮมญ พะจาว เยอะ อาึ ซ โลยฮ ละ อื ตอก
เมอ� 15 พะจาว เอจี ซัง อาึ เกิต� เอจี ซัง โรฮ โม กวนไจ
เยอะ เกิต โรฮ�

16�อมั ไก เญอืม ฮลัก อาึ กอ ป ฆวต ไอฮ โม ป ตุก ป ญัก
เซ นึง เงอ� อมั ไก เญอืม เกือฮ อาึ โม แมฮงั แม ปลาว เญื
อม ฮอยจ ปัว อื โอเอฮี นึง เงอะ� 17 ไก โตว ติ ชวง เญือม
โซม โน่ง เงอะ� เตือง โอ เยอะ เกือฮ โม กวน ดอย เซ โซม
ไม่ แตะ� 18 อาึ เอจี แลน แก โม กวน ดอย เซ เน่อมึ เญอืม
แตวะ อ�ื แปน เอนิ ตอก เปือะ อื โฮ� อาึ โฮลฮ โรฮ เรอึม
โม แมฮงั เน่อมึ เญอืม แตวะ แตะ ฮอยจ ปเล่ีย�

19 �อมั ไก เญือม แลน เยอื อาึ โม ป โอ ไก เครองึ จาวป
อาวป โซม เมอ� ไม่ ยุ อุ โม ป โอ ไก พรุ ฮอป เตือง โอ แตะ
เกือฮ ละ อ�ื 20 อมั ไก เญือม โอ ปุย โม เซ ปิฮ มุ่น ละ อาึ
อ�ื อมั ไก โม ป โอ โฮลฮ จาวป เครองึ ซโอว เน่อมึ นึง ฮาึก
แกะ ยุฮ อาึ อ�ื ไก โตว ติ ชวง� 21 ดัฮ อาึ โคะ ยุฮ ป บ่วก
ละ กวน ดอย นึง อาวม เมอะ ซ ไก ป พาวม ไม่ เยอะ นึง ซัน
โฮ� 22 ตัม โคะ ยุฮ เนอึม ตอก เซ� เกือฮ เอนิ ซองั เกลีป
เปอะ รกัฮ ฮา ซองัปา เยอะ เฮ�ี เกือฮ โรฮ เตะ เอะ โบวก
โอก ฮา ลฆลอยจ อื โรฮ� 23 อาึ โรวต โตว ยุฮ โอเอฮี ตอก
เซ� มัฮ ฆาื ฮลัต ลัมเลือ อาึ นึง ตุต ป ฮอยจ ละ ปุย เน่อมึ
นึง พะจาว เซ�

24 �อมั ไก เญือม เกือฮ อาึ ไคร มาื แปน ตัว เปิง แตะ�
25 อมั ไก เญอืม มวน ลอน รพาวม อาึ ไม่ ไก คาวคอง โฮวน
โฮลฮ แตะ นึง ริ นึง ฮา แตะ เซ�

26 �อมั ไก เญือม นุ่ม อาึ ไกญ แตะ ไว ซเงะ เอ� อมั ไก
เญือม ซตุ อาึ เตะ แตะ ไว เคิ มะลอง เงอ� 27 อาึ อมั บระ
อะ นัปทื โตะ รพาวม โด่ะ แตะ� อมั เกือฮ ฮะ เตะ แตะ จิ
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มวยญ เญอะ นึง นัปทื แตะ โอเอฮี เซ� 28 โอเอฮี ตอก เซ
มัฮ เนอมึ ป พิต ป ไมจ ปุย รเตีฮ เกือฮ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื
นึง มัฮ อื กัน เปลีฮ ที ปุย โอ แตะ เนอึม รพาวม ละ พะจาว
ป อาวต ก ฮลาวง อื เซ�

29�อมั ไก เญอืม มาวก อาึ ไม่ ยุ แตะ ไลจโลม โม ป เกละ
ยุ แตะ เซ� ไม่ มวน รพาวม เมอะ นึง ยุ แตะ ฮอยจ ป โตะ
ป ตอง ละ อ�ื 30 อาึ ญอม โตว เกือฮ มัป่ เลียก โตะ มวยญ
แตะ นึง อฮั แตะ ป ฆอก ละ ปุย� อาึ ซะ ซม่อต โตว ปุย ฆาื
ฆวต เกือฮ แตะ ปุย ลอต ยุม�

31�เมาะ ป มัฮ ลุกจัง เงอะ เอจี ยุง ที อื โอ อาึ เบีย รปัคัม
แคก เลือ เยอ� 32 ปัง มัฮ ยว่ง ปุย ฮอยจ เน่อมึ ก ไฮญ� ไก
โตว เญือม โฮลฮ อื ไอจ นึง ตะโบรก เกอ� เอจี รปัคัม ลอป
โม ป โฮว คระ เอญี โครง� เกือฮ ไอจ นึง เญือะ แตะ�

33 �อมั ไก เญือม เม่าะ อาึ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ ตอก เม่า
ะ ปุย ไฮญ อ�ื 34 อาึ ฮลัต โตว นึง ซ โฮว ปุย โบ ลปุง ปุย
ลอก แตะ� อาึ ไก โตว รพาวม รโจฮ ไอฮ ติ แตะ ปอ โอ แตะ
โรวต อู ปอ โอ แตะ โรวต โอก ฮา เญือะ แตะ� ฮลัต โตว นึง
ซ เพียก แฮม ปุย แตะ ติ ชวง�

35 �อาึ ฆวต เกือฮ ลัมเลือ ปุย งอ่ต ป อฮั แตะ เฮี งอ่น
โรฮ� ปุน ลัปลอง เงอะ� ปุน เซน เอนิ มอยฮ แตะ นึง� ปัว
พะจาว ป ระ อมันัต เซ โลยฮ ละ แตะ� อาึ ฆวต เกือฮ เอนิ
ป ฟอง อาึ เซ ไซฮ ไลลวง พิต อาึ แปน ตัว นังซื� 36 อาึ แจง
นึง ซ ปุน ติต เอนิ แตะ ลปุง ไล เซ นึง ซองัปา แตะ� ไม่ คัต
เอนิ เนอะ นึง ไกญ แตะ ตัง โคะ ไฆญ� ละ ซ เกือฮ ฮะ ปุย
ยุ ที� 37 อาึ ซ รโฮงะ ป ยุฮ ป อฮั แตะ ละ พะจาว โครยญ
เจือ� อาึ ซ เลียก เคะ พะจาว ไม่ รพาวม กา แตะ ตอก จาว
ไน โฮ�



โยป 31:38 lxviii โยป 32:9

38 �ดัฮ เตะ นา ก ซมา เยอะ โอเอฮี เซ มัฮ เตะ โลป เยอะ
ฮา ปุย ไฮญ โฮ� 39 ดัฮ อาึ โฮลฮ โซม ป ซมา แตะ นึง เตะ
เตือง โอ แตะ กัฮ งวยฮ อ�ื ไม่ เกือฮ ฮะ กุม เตะ เซ โซะไซญ
ไปลญ เออปึ โฮ� 40 เกือฮ เอนิ ไรป กัต กวยฮ รโตง เฮงาะ
ซาลี ยุฮ ฮุ� ไม่ เกือฮ ไรป ซออย กวยฮ รโตง เฮงาะ บ่าเล
ยุฮ ฮุ เซ โรฮ�� อฮั เซ� ลอยจ เมาะ เซ ป อฮั โยป เปอ�

32
ป อฮั ป มวยญ เอลีฮู

1 เญอืม เซ ปุย ลอวย เซ เญือะ โลยฮ โตว อื ละ โยป� นึง
อฮั แนฮ โยป เซ ติ แตะ โอ พิต� 2 เญือม เซ เอลีฮู ป มัฮ
กวน บ่าระเคน อาวต โรฮ นา เซ� เอลีฮู เซ มัฮ โม บุ่ต� จัต
เจือ รมั นึง อ�ื ปุย เซ รอก พาวม นึง โยป� มัฮ ฆาื อฮั โยป
เซ ติ แตะ ปุก ฮา ซ เกือฮ แตะ พะจาว แปน ป ปุก� 3 รอก
โรฮ พาวม นึง ปุโฮมว โยป เตือง ลอวย อื เซ� นึง โอ อื เกียฮ
โลยฮ ละ โยป� ตอก เอนิ พะจาว ป พิต เนอมึ ฆาื โฮ� 4 เอ
ลีฮู มอง อื ฮอยจ ละ ฟวยจ อู ปุย ลอวย เซ ฮมั นึง มัฮ แตะ
ปุย นมุ ฮา ปุย ไฮญ�

5 เญอืม ยุ อื โอ ปุย ลอวย เซ เญือะ โลยฮ เฮ� รอก พาวม
ฆาื อ�ื 6 อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ มัฮ ป นมุ� โม เปะ เอจี กวต
เปอะ� เซ ป โอ อาึ โรวต อฮั โอเอฮี ตัม ป แกต โกะ แตะ ฆาื
อ�ื 7 อาึ แกต มัฮ โม เปะ ป ลัง อฮั ลัง อู โอเอฮี ฮ�ี ปุก ละ
โม เปะ ป เอจี กวต โกะ ฮลาวง ไกญ ป ไมจ เพอกึ ตอม ปุย
ไม่ กัมกึต ไมจ แตะ� 8ป เกียฮ เกือฮ ปุย ยุง โอเอฮี ไม่ อาวต
อื กไน ปุย เยอ� ปังเมอ มัฮ ลปุ พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต
แตะ� 9 มัฮ โตว ปุย กวต อาญุ ป เกือฮ ปุย เฮยีง เงอ� มัฮ
โตว ป เล่ีญ ไอม โน่ง ป ยุง ป ปุก ป ลอก เกอ�
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10�เซ ป ฆวต เกือฮ โม เปะ งอ่ต ป อฮั อาึ เฮี ฆาื อ�ื เกือฮ
อาึ อฮั แลน ตัม ป คาวไจ แตะ เฮ�ี 11 อาึ งอ่ต ป อฮั โม เปะ
ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ� ลไล งอ่ต โม เปะ เฮยีง แตะ เซ อาึ มอง
งอ่ต ตอก ซ โลยฮ เปอะ� 12 อาึ งอ่ต ที ตอก โอ โม เปะ เกีย
ฮ โจต ลปุง โยป� เกียฮ กัฮ เกียฮ เก เปอะ โตว ป อฮั อ�ื
13 โม เปะ เกียฮ อฮั เปอะ ติ แตะ โฮลฮ กัมกึต ไมจ แตะ ตอก
เมอ� มัฮ พะจาว โน่ง ป ไมจ อื เก โยป เปอ� โม เปะ เกียฮ
เปอะ โตว� 14 โยป มัฮ อฮั อื ละ โม เปะ� มัฮ โตว อฮั อื ละ
อาึ� อาึ ปังเมอ โอ ซ โลยฮ ตอก โลยฮ โม เปะ อ�ื� อฮั เซ
เอลีฮู�

15 เอลีฮู อฮั แม เฮ�ี �เอียก โยป� โม เฮี เอจี ดุต ดัก อ�ื
เญาะ เกียฮ โลยฮ โตว อื ละ เปอะ� 16 เอจี โฆย เยอื เอนิ นึง
โอ อื เญือะ ยุง ป ซ อฮั แตะ� เคียง เมอ โฆย โม เฮี อาึ อมั ซ
มอง ลัง่ เงอะ� อาึ เญือะ มอง โตว� 17อาึ ซ โลยฮ ละ เปอะ
ปเล่ีย� ซ อู ละ เปอะ ตัม ป คาวไจ แตะ โตะ รพาวม แตะ�
18 อาึ เญือะ ปุน คัม โตว โอ แตะ อฮั ฮา� โตะ รพาวม เมอะ
นาวก นึง ป ฆวต อฮั ฆวต อู เยอะ� 19 อาึ ดัฮ โอ โฮลฮ อู ละ
เปอะ ตึน ซ ลตุฮ เวียก เกอะ ตอก ปัง ฮกั ลตุฮ นึง รอาวม
อะงุน โคระ โฮ� 20 อาึ จัมเปน ไมจ อู ละ เปอะ เดอมึ ซ บาึง
เนิ� 21 มัฮ โตว พาวม ลัก่ ป ออฮ ป เอฮี นึง ไล เก เปอะ ปุ
แตะ เฮ�ี อาึ มัฮ โตว ปุย ฮรกั ป ฮรกั จัง ป จัง แตะ� 22 อาึ
ดัฮ ลื ญอ ปุย� พะจาว ป ซัง อาึ เกิต ซ เกือฮ อาึ ลอก ตุต
ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

33
เอลีฮู อฮั ลัง่ โอเอฮี

1�เอยีก โยป� ปัว เปอะ งอ่ต แลน ป ซ อฮั อาึ เฮี โครยญ
เจือ� 2อาึ เอจี เพรยีง ติ แตะ ละ ซ อฮั ซ อู แตะ� 3ลปุง อาึ
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เฮี เอจี มัฮ ป โอก เน่อมึ รพาวม ซืไซ เยอะ� ป อฮั ป อู เยอะ
เฮี เอจี มัฮ โรฮ อฮั ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ� 4 มัฮ ลปุ พะจาว
ป เกือฮ อาึ เกิต ไก เยอ� รพาวม พะจาว ป ตึก นึง ระ อมั
นัต แตะ เซ เอจี เกือฮ อาึ โฮลฮ จีวติ แตะ� 5 ดัฮ เปอะ เกีย
ฮ โลยฮ ป ซ อฮั อาึ เฮ�ี เพรยีง อาึง ติ เปอะ ละ� โลยฮ เนิ
แปน ไล อื เมิฮ�

6 �ปะ ไม่ อาึ มัฮ ตอก ปุ แตะ ซองนา พะจาว� เอจี ยุฮ
เอะ นึง เตะ นึง รกาื ตอก ปุ แตะ� 7 ทัน โตว ฮลัต นึง ลปุง
อาึ เฮ�ี อาึ มัฮ โตว ฆวต อฮั ป โซะ ละ เปอะ� 8 อาึ เอจี
ฮมอง เงอะ ป อฮั ป มวยญ เปอะ� 9 อฮั เปอะ ติ แตะ โอ
ไก พิต� อฮั เปอะ ติ แตะ ซงะ่ ซงอม ฮา มัป่ โครยญ เจือ�
10 อฮั เปอะ พะจาว ซาวป ยุฮ ป โซะ ละ แตะ� อฮั เปอะ พะ
จาว ตอซู ไม่ แตะ� 11 อฮั โรฮ เปอะ พะจาว ดุฮ เฮลีจ นึง
ชวง แตะ� อฮั เปอะ พะจาว มอง ลอป โซวต พิต แตะ นึง ป
ยุฮ ป อฮั เปอะ โครยญ เจือ� อฮั เปอะ ตอก เซ ปะ อา�

12 �งอ่ต แลน� ซ อฮั แม อาึ ละ เปอะ นึง ไลลวง เซ� ปะ
เอจี พิต เนอมึ เปอะ� พะจาว แจง ระ อื ฮา ปุย เตือง โอยจ
อ�ื 13 เกียฮ ญวต โน่ง เปอะ พิต ละ พะจาว เมอ� เกียฮ
อฮั โน่ง เปอะ พะจาว โอ โลยฮ ลปุง แตะ เมอ� 14 พะจาว
ลปุง เลาะ ลปุง ลาึน ละ ปุย� ปุย ปังเมอ โอ ฮมอง โอ งอ่ต
ป อฮั อ�ื 15 พะจาว ไก เญือม ลปุง ไม่ ปุย เมือ ก ซาวม อื
นึง รโมะ อ�ื เกือฮ โรฮ อื ยุ บลอง โอเอฮี� 16 พะจาว โปฮ
ฮยวก โดง ปุย ละ ซ เกือฮ อื ฮมอง ป อฮั แตะ� ปุย ฮลัต นึง
ลปุง ซตอก พะจาว แตะ� 17พะจาว อฮั โอเอฮี ละ ปุย ละ ซ
เกือฮ อื ปุย ลเตือฮ ติ แตะ ฮา กัน พิต ยุฮ แตะ� มัฮ ฆวต
เกือฮ อื ปุย โอ เญือะ อวต ติ แตะ� 18พะจาว ฮลักกอ จีวติ
ปุย� เรอมึ อื เกือฮ โปน ฮา เมือง ป ยุม�
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19 �ติ ติ เลีฮ อื พะจาว เพอกึ เฟียต ปุย เกือฮ อื อาวม ป
โซะ� เนะซองั อื อาวม ป โซะ เตือง โม่ว แตะ� 20 ป โซะ เซ
เญือะ ฆวต โซม โตว� ปัง มัฮ ป ตึก นึง ญึม แตะ ซออย ละ
อ�ื 21 ป โซะ อาวม อื เซ รเกือะ รโกม เนอึม ยุฮ ปุย ฮอยจ
ละ แปน อื ฮกั เพาะ ซองั แตะ� 22 รพาวม อื ซดิ ลัก่ ซ ไฆร
แตะ� จีวติ อื ซดิ ไม่ ซ โฮว อื ฮอยจ เมือง ป ยุม� 23 เตปด่า
ป ไก แปน เปือน แปน ฮมาึน แตะ เซ� ดัฮ ไก ติ ป ฮอยจ
เรอึม เมอ� มัฮ เกือฮ อื ยุง คระ ปุก คระ ลอก� ไม่ เกือฮ อื
โฮว นึง อ�ื 24 เตปด่า เซ ซ เลียก พาวม นึง อื ไม่ อฮั อื เฮ�ี
�ปุ เญือะ เกือฮ เลียก เมือง ป ยุม� โอเอฮี เฮี มัฮ ควน โตฮ
อื ฮา ลัก่ ยุม แตะ�� ซ อฮั เซ ละ พะจาว รโตง อ�ื 25 เญอืม
เซ เนะซองั อื ซ บุฮ โคระ แม� ซ ปุน แม เรยีง แด่น แตะ�
26 เญือม ไววอน อื พะจาว ซ เรอึม ปุย เซ� ซ โฮลฮ ลืลาว
พะจาว ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ ฆาื อ�ื พะจาว ซ เกือฮ
แม อื ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง ตอก ไพรม อ�ื 27 ปุย เซ ซ
รโฮงะ พิต แตะ ซองนา ปุย โฮวน� ซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ
เอจี ยุฮ ป โอ ปุก� พะจาว ปังเมอ โอ เกือฮ อาึ ลอก ตุต ฆาื
อ�ื 28 เกือฮ โตว อาึ เลียก นึง เมือง ป ยุม� อาึ โฮลฮ ลัง่
ไอม ฮอยจ ปเล่ีย�� ซ อฮั เซ ปุย เซ เยอ�

29 �พะจาว เอจี ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน อื ละ ปุย ตอก เซ�
30 มัฮ ป เรอึม จีวติ ปุย เกือฮ โปน ฮา เมือง ป ยุม� เกือฮ
ปุย โฮลฮ มวน รพาวม นึง ไอม แตะ�

31 �เอียก โยป� ไมจ เปอะ อาวต โฆย งอ่ต ป อฮั อาึ อ�ื
งอ่ต ที ลปุง เงอะ เฮ�ี 32 ดัฮ เปอะ ไก ตอก ฆวต อฮั โฮ� อฮั
เมิฮ� เกือฮ อาึ ฮมอง� อาึ มัฮ ฆวต เปลีฮ ที เยอะ โอ ปะ มัฮ
ปุย พิต� 33 ดัฮ เปอะ โอ ไก ป อฮั ป มวยญ โฮ ปัว ปะ งอ่ต
ป อฮั อาึ เฮ�ี อาวต โฆย ละ� อาึ ซ เพอกึ ปะ เกือฮ เปอะ
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ยุง กัมกึต วไิซ ไมจ�� อฮั เซ เอลีฮู�

34
มัฮ ลัง่ ป อฮั ป มวยญ เอลีฮู

1 เอลีฮู อฮั แม อื ตอก เฮ�ี 2 �โม เปะ ป มัฮ โม ป กวต
ป เฮยีง เงอ� งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี 3 มวยญ ปุย เกียฮ อาวม
เมาะ ญึม เมาะ งา ป โซม ป ปอน ตอก ออฮ� ฮยวก ปุย เยอ
เกียฮ ซังเกต โรฮ ลปุง เนอมึ ไม่ ลปุง โอ เนอมึ ตอก เซ โรฮ�
4 โอเอฮี โครยญ เจือ เยอ� ไมจ เอะ เลือก ป ปุก นึง อ�ื ไมจ
โรฮ รอยฮ ป ไมจ นึง อื โรฮ�

5 �โยป อฮั ติ แตะ มัฮ ปุย ปุก ปุย ลอก� อฮั พะจาว โอ
รเตีฮ โอเอฮี ละ แตะ ตัม ซื อ�ื 6 อฮั โรฮ ปุย เมีญ แตะ มัฮ
ป คีอู เตือง โอ อื มัฮ ป เนอึม� อฮั ติ แตะ โซะ ปอ ซ ยุม
แตะ เตือง โอ แตะ ไก พิต ยุฮ เฟือฮ เอนิ� 7อมั เอจี ยุ เปอะ
ปุย ตอก โยป เปอ ป โรวต เก พะจาว ไม่ เพยีก แฮม แนฮ อื
ตอก เซ เยอ� 8 มัฮ ป โฮมว ดิ ไม่ ปุย ยุฮ ป ฆอก ไม่ พาวม
ดิ อื ไม่ ปุย ยุฮ ป พิต� 9 เญอืม ยุฮ ปุย ตัม ปุก อื รพาวม พะ
จาว� อฮั อื โอ ไก ป มัฮ ละ ปุย�

10�โม เปะ ป คาวไจ โอเอฮี ฮ�ี งอ่ต ป อฮั อาึ อื เมิฮ� พะ
จาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ แจง โอ อื ซ ยุฮ ป ฆอก ป เบร
เยอ� แจง โรฮ โอ อื ซ ยุฮ ป พิต ละ ปุย เยอ� 11 พะจาว
เกือฮ โอเอฮี ละ ปุย ตัม กัน ยุฮ อ�ื โพต โอเอฮี ละ อื ตัม
โปง อื โกะ อื ไอฮ� 12 พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ ยุฮ
โตว ป ฆอก ป เบร� ยุฮ โตว ป โอ ซื ละ ปุย ติ ชวง เนอึม�
13พะจาว อมั มัฮ โฮลฮ อื อมันัต แตะ เน่อมึ นึง ปุย ไฮญ�
อมั ไก ป ดุฮ พะจาว แปน ป กุม ปลัฮเตะ เฮ�ี แจง โอ อื ไก�
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14-15 ดัฮ พะจาว ซ ตุย แม รพาวม แตะ โอก ฮา ปุย โฮ� ปุย
ซ ยุม เอนิ ฆาื อื โครยญ โฆะ แตะ� ซ แม แปน แม เตะ รกาื
ตอก ไพรม แตะ�

16�ปเล่ีย เฮี ดัฮ เปอะ มัฮ ปุย ไมจ กัมกึต โฮ� ไมจ เนอมึ
เปอะ งอ่ต ตอก เฮ�ี 17 ปะ อมั ปุก ละ เติ เปอะ พะจาว ป ซื
ป ไซ ไม่ ระ อมันัต แตะ เซ� ดัฮ พะจาว เกละยุ กัน ปุก กัน
ลอก อมั ซ เกียฮ แปน ป ตัตเตียง โอเอฮี� 18พะจาว เกียฮ
เติ โม กซัต ไม่ โม จาวไน เญอืม ยุฮ อื ป โอ ปุก โอ ลอก� ไม่
เญือม ยุฮ อื กัน ฆอก กัน เบร� 19พะจาว ไก โตว ป ฮรกั ป
จัง อ�ื ปัง มัฮ โม ป กอย ไม่ โม ป ตุก ป ญัก� ปัง มัฮ โม จาว
ไน ไม่ ปุย ตุ ปุย เตียม มัฮ ตอก ปุ แตะ ละ อ�ื นึง มัฮ ปุย
เตือง โอยจ อื ป ซัง พะจาว เกิต� 20 ปุย เกียฮ ยุม ตื ไน ติ
เจน เฌียป เลียป ไง่ โน่ง ตอก ปุ แตะ� ปุย เกียฮ เบฮ เกียฮ
ยุม โรฮ เวลา เมือ งอ่น ซาวม� ปัง มัฮ ปุย ระ ไล เอจี ไก ตื
ป ตุย โรวก� เอจี มัฮ พะจาว ป ยุฮ โอเอฮี ตอก เซ เยอ� ไม่
โอ อื ญัก ละ อื เฟือฮ เอนิ�

21 �พะจาว มัฮ ป เกียฮ ยุ ป ยุฮ ป อฮั ปุย โครยญ เจือ�
เกียฮ ยุ โรฮ คระ โฮว โครง เอญี ปุย โครยญ กอยฮ ปุย รเดื
อง แตะ เอนิ� 22 ไก โตว นา ก เฟียก ปอ ปุน เม่าะ ปุย ฆอก
ปุย เบร ติ แตะ ฮา พะจาว เยอ� ปัง เฟียก เมาะ ออฮ เมาะ
เอฮี ญุ่ก� ปุ เกียฮ เม่าะ นึง อ�ื 23พะจาว จัมเปน โตว พัต
อาึง เวลา ละ ปุย ละ ซ เกือฮ อื ปุย ชุง ซองนา แตะ นึง กัน
รเตีฮ ยุฮ อ�ื 24 พะจาว จัมเปน โตว ไตซวน โม จาวไน กา
ซ ทอต แตะ โอก ฮา กัน ยุฮ อื ไม่ ดุฮ แม อื ปุย ไฮญ ยุฮ กัน
รโตง อ�ื 25พะจาว ยุง ไลลวง กัน ยุฮ อ�ื เกียฮ เกือฮ อื ดุฮ
ฮา ตัมแนง แตะ ลไล ไอจ อื เมือ ก ซาวม อ�ื ปุย เซ ลอต
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เอนิ ไลจ โญต เซีย ซัก ฆาื อ�ื 26พะจาว ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย โม
เซ ซองนา ปุย เตือง โอยจ อ�ื นึง มัฮ ปุย โม เซ ปุย ฆอก
ไล� 27 มัฮ ฆาื เอจี ลเตือฮ โม เซ ติ แตะ ฮา กัน ฟวต แตะ
พะจาว� ไม่ โอ อื เญาะ ยุฮ ตัม ป ซตอก พะจาว อาึง เซ�
28 มัฮ ฆาื กัน ตอก เซ ป ปัว โม ป ตุก ป ญัก พะจาว เรอึม
แตะ ฆาื อ�ื เญือม ฮมอง อื เซียง กอก โม ป ตุก ป ญัก ปัว
นึง แตะ เซ� พะจาว งอ่ต อื ละ อ�ื

29-30 �ดัฮ พะจาว อาวต โฆย โฮ� มัฮ ปุย ป ซ เกียฮ เติ
พะจาว เซ ฆาื อ�ื มัฮ อาวต โฆย เนอมึ พะจาว ตอก เซ� ปุย
เกียฮ ยุฮ โตว ป ติ ป เตอื ติ� ปัง มัฮ ปุย แปนๆ เมือง อ�ื ปัง
มัฮ ปุย แปนๆ ปุย อ�ื เกียฮ โตว อื ติ ตื� ไก โตว ป ปุน คัต
ปุย ฆอก ไล ละ โอ อื ซ เกือฮ ตัตเตียง บัน่เมือง เงอ� ไม่ ซ
นัม อื ปุย ฮอยจ นึง คระ ไลจ แตะ�

31 �มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ กอก อฮั ละ พะจาว ฆาื อื ตอก
เฮ�ี �อาึ เอจี อาวม เนอึม กัน เพอกึ เฟียต เปอะ อาึ� เฆิม
เฮี อาึ เญาะ ซ ยุฮ โตว ป พิต ละ เปอะ� 32 ปัว เปอะ เพอกึ
อาึ นึง โอเอฮี ป โอ อาึ ดิ ยุ ดิ ยุง� ดัฮ อาึ โคะ ยุฮ ป ฆอก ป
เบร โฮ� เฆิม เฮี อาึ เญาะ ซ ยุฮ โตว ตอก เซ เฟือฮ เอนิ��
ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ� 33 เญอืม โอ ปะ ญอม เปียน ติ แตะ�
อมั แกต เปอะ พะจาว ซ เกียฮ โรก เกียฮ แตน ละ แตะ ตัม
ป รไม่จ เปอะ โฮลฮ เซ� ปะ ไมจ เปอะ เลือก ไอฮ� มัฮ โตว
อาึ ป ลัง เลือก เกอ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปะ คาวไจ เปอะ
ตอก เมอ� อฮั อู แลน เมอะ�

34�เมาะ ป ไก กัมกึต วไิซ ไมจ ไม่ ป ไก เฮยีง ไก ยุง เงอ�
ดัฮ งอ่ต ป อฮั อาึ โฮ ซ อฮั ตื เฮี ฆาื อ�ื 35 �โยป อฮั โอเอฮี
ตอก ป โอ ไก ป ยุ ป ยุง โฮ� ป อฮั ป มวยญ อื ไก โตว ป มัฮ
ป แปน เฟือฮ เอนิ�� ซ อฮั เซ� 36 อาึ ฆวต เกือฮ แม โยป
เซ ลอก กัน รเตีฮ ฮอยจ ละ นา ก ลอยจ อ�ื นึง โลยฮ อื ลปุง
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ปุย ตอก โลยฮ ปุย ฆอก ปุย เบร อื โฮ� 37 โยป เซ เอจี มัฮ
ปุย พิต� บุ แม อื นึง เลฮ แตะ เตียง พะจาว� เอจี โรวต เพี
ยก แฮม พะจาว ซองนา เอะ� โฮวน ลอน ป อฮั ป มวยญ
ไม่ อ�ื� อฮั เซ เอลีฮู เยอ�

35
เอลีฮู อฮั ลัง่ โอเอฮี

1 เอลีฮู อฮั แม อื ตอก เฮ�ี 2�เอยีก โยป� เญอืม อฮั เปอะ
ติ แตะ โอ ไก พิต ซองนา พะจาว เซ� อมั แกต เปอะ มัฮ ป
ปุก� 3 ปุก โตว ละ ไฮมญ เปอะ พะจาว ตอก เฮ�ี �พิต โฌวะ
ยุฮ อาึ อมั เกว ปะ� ดัฮ โอ พิต เมอ ป โฮลฮ อาึ นึง อ�ื� ปุก
โตว ละ อฮั เปอะ ตอก เซ�

4 �อาึ ซ โลยฮ ละ ปะ ไม่ ละ ปุโฮมว เปอะ ตอก เฮ�ี 5แก
แลน มะลอง เงอ� งอ่ต แลน เมาะ ฮลาวง ชุต รวู นึง อื ฮา
โกะ เปอะ� 6 ดัฮ ปะ ยุฮ ป พิต อมั อาวม พะจาว ป โซะ ฆาื�
ปัง ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน เปอะ� พะจาว อมั วติ โอเอฮี ยุฮ ฆาื
อ�ื 7 ดัฮ เปอะ ยุฮ กัน ซืไซ โฮ� ซ แปน กุน ละ พะจาว ตอก
เมอ� พะจาว ตุก โตว นึง โอเอฮี ป เกือฮ ปะ ละ แตะ� 8 กัน
ฆอก ยุฮ เปอะ แปน ป โซะ ละ ปุย ปลัฮเตะ� กัน ไมจ ยุฮ
เปอะ แปน โรฮ กุน ละ ปุย ปลัฮเตะ�

9 �ปุย เญือม อาวม อื คัม ตุง ปุย แตะ ครวก รกั ฆาื อ�ื
กอก ปุย ฮอยจ เรอึม แตะ เกือฮ โปน ฮา โม ป คัม ตุง แตะ
เซ� 10 ปังเมอ โอ ญอม ปัว พะจาว ป ซัง แตะ เกิต เซ เรอมึ
แตะ� เตือง มัฮ พะจาว เซ ป เกียฮ เปียน รพาวม ตุก แปน
รพาวม ไมจ มวน� 11 เอจี มัฮ พะจาว เซ ป เพอกึ เอะ เกือฮ
โฮลฮ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ� ไม่ เกือฮ อื เอะ เฮยีง ยุง ฮา ซัต
ซิง ไซม ไล่ เตือง โอยจ อ�ื 12 ปุย ตอก เซ ปัง กอก ปัว นึง
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พะจาว� ปุ ซ โลยฮ อื ละ อื นึง มัฮ อื ปุย ฆอก ไล ไม่ อวต อื
ติ แตะ� 13 รซอม ปัว โม เซ ไก โตว ป มัฮ� พะจาว ป ตึก
นึง ระ อมันัต แตะ เครองึ โตว นึง อ�ื 14 เอียก โยป� ปะ ซ
เซอปึ แม เปอะ ฮา โม เซ แม� นึง อฮั เปอะ ติ แตะ โอ ยุ เรอึ
ม พะจาว แตะ� ไม่ อฮั เปอะ ติ แตะ มอง เอนิ พะจาว รเตีฮ
แปฮ กัน ยุฮ แตะ เซ� 15 เญือม ยุ เปอะ โอ พะจาว เกือฮ
ปุย มัป่ ลอก ตุต แตะ� ปะ แกต เปอะ พะจาว โอ ทัน เครองึ
นึง ปุย มัป่ ฆาื อ�ื 16ป อฮั ปะ เซ มัฮ เยอื ลปุง โอ ไก ป มัฮ�
เอจี ที นึง เซ โอ เปอะ เญือะ ยุง ป ซ อฮั แตะ��

36
เอลีฮู อฮั ลัง่ โอเอฮี

1-2 เอลีฮู อฮั แม เฮ�ี �ปัว เปอะ ลัง่ รพาวม เญี่ยะ� งอ่ต
แม ป ซ อฮั อาึ อื ติ เจือ แม� อาึ ไก ลัง่ ป ซ อฮั ละ เปอะ
ตัง พะจาว� 3 ป ซ อฮั อาึ ละ เปอะ เฮี มัฮ ป ระ ป เวอืฮ ฮา
ไพรม แตะ� ซ เปลีฮ ที ละ เปอะ ซืไซ พะจาว ป ซัง อาึ เกิต
เซ� 4ป อฮั ป มวยญ อาึ ไก โตว ป โอ เนอมึ นึง อ�ื เอจี มัฮ
ปุย อาวต โบ เปอะ เฮี ป มัฮ ปุย เฮยีง ปุย ยุง เงอ�

5 �พะจาว มัฮ ป ตึก นึง ระ เรยีง แตะ� เพียก แฮม โตว
ปุย� มัฮ ป ยุง โอเอฮี โครยญ เจือ� 6พะจาว ซ พลวย โตว
ปุย มัป่ เกือฮ ไอม ลอป� ซ รเตีฮ โอเอฮี ละ ป ตุก ป ญัก
ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ� 7พะจาว เฆีญ ปุย ซื ปุย ไซ ฮา ป โอ
ไมจ� เกือฮ อื โฮลฮ ตัตเตียง โอเอฮี ตอก กซัต โฮ� เกือฮ
โญตซัก อื ไก ลอป� 8 ดัฮ ปุย อาวต นึง เฮลีจ ไม่ อาวม แตะ
ป โซะ ฆาื กัน ฆอก ยุฮ แตะ� 9 เอจี มัฮ เกือฮ พะจาว อื ยุง
อาวม พิต โฌวะ ยุฮ แตะ ไม่ กัน อวต อื ติ แตะ เซ� 10 พะ
จาว เกือฮ อื คาวไจ ลปุง ซตอก รเงอ่มึ แตะ ละ ซ โฮลฮ อื ล
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เตือฮ ติ แตะ ฮา ป ฆอก ป เบร� 11 ดัฮ ปุย โม เซ นัปทื เนอึ
ม พะจาว ไม่ เนอึง อื ป อฮั อ�ื พะจาว ซ เกือฮ อื ไมจ ป ยุ
เคราะ ป ฮมอง ฆาื อ�ื 12 ดัฮ โอ ญอม โฮ ปังเมอ ซ ยุม ฆาื
อ�ื ซ โฮลฮ ฮอยจ นึง เมือง ป ยุม ฆาื งาวไงญ แตะ�

13 �ป โอ ญอม เปิง พะจาว อาวต แนฮ ไม่ รพาวม รอก
แตะ� ปัง เอจี เฟียต พะจาว ญอม โตว ลัง่ ไววอน ปัว พะ
จาว เรอึม แตะ� 14 ปุย โม เซ ยุม เญือม นมุ ลัง่ แตะ� ยุม
เยอื ไอฮ พาวม แตะ� ไก โตว โญตซัก เฟือฮ� 15 พะจาว
เกือฮ ปุย อาวม ป โซะ ละ ซ เกือฮ อื ปุย ยุง คิง แตะ� เกือฮ
เม่ะมัก่ ฮอยจ ละ อื ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน ตอฮ ฮยวก บวก
ไง่ อ�ื

16 �พะจาว ฆวต เกือฮ ปะ โปน ฮา เม่ะมัก่ อาวม เปอะ
เฮ�ี ฆวต เกือฮ ปะ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง� ไม่ ฆวต เกือฮ
อื ปะ โฮลฮ ป โซม ป ปอน ป ตึก นึง ญึม แตะ� 17 ปเล่ีย
เฮี ปะ ปังเมอ เอจี ลอก เปอะ เม่ะมัก่ แตะ ตัม โปง อื โกะ
เปอะ� 18 ไมจ เปอะ แฮน ติ แตะ� ปุ เกือฮ คาวคอง โฮวน
โบว รพาวม เปอะ เกือฮ ซไง ฮา พะจาว� ปุ โรฮ เกือฮ ติ
เปอะ ฮนั นึง มาื นนุ ปุย เปอะ� 19 คาวคอง โฮวน ไม่ ระ
เรยีง ระ แด่น เปอะ เซ� อมั มัฮ แกต เปอะ ซ ปุน เรอมึ แตะ
เกือฮ โปน ฮา เม่ะมัก่ อาวม เปอะ เซ� 20 ไมจ เปอะ โตว
รกวน เฟียก ซาวม ฮอยจ ละ แตะ� ไมจ เปอะ โตว ฆวต ยุ
เวลา ไลจ เมือง ปุย� 21 ไมจ เปอะ แฮน โอ แตะ ลเตือฮ เลีย
ก นึง กัน ฆอก� ป โซะ อาวม เปอะ เฮี เอจี มัฮ เกิต อื นึง ซ
เกือฮ แตะ ปะ โปน โอเอฮี ตอก เซ�

22 �ไมจ เปอะ ไตม เมาะ ระ อมันัต พะจาว� มัฮ พะจาว
ป มัฮ คู เพอกึ ปุย ป ตึก นึง ไมจ แตะ� 23 ไก โตว ป เกีย
ฮ ดวน พะจาว ยุฮ โอเอฮี ฮ�ี ไก โตว กัน พิต กัน โฌวะ ยุฮ
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ละ ซ เกียฮ ฟอง ปุย อ�ื 24 ปุย โครยญ เจน ปุย เอจี ลืลาว
พะจาว เบือ กัน ระ ไล ยุฮ อ�ื ปะ ไมจ โรฮ เปอะ ลืลาว พะ
จาว ตอก เซ โรฮ� 25 กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว เอจี มัฮ ป ยุ ปุย
เตือง โอยจ อ�ื เอะ ชวน โอเอฮี เซ เน่อมึ ก ซไง อ�ื 26 เอะ
ปังเมอ โอ เกียฮ ยุง โอยจ เมาะ ระ พะจาว เยอ� เกียฮ เมีญ
โตว โรฮ อาญุ อื ติ ตื เนอมึ�

27�มัฮ พะจาว ป ตุย พาวง รอาวม เน่อมึ นึง ปลัฮเตะ ละ
ซ เกือฮ อื แปน รอาวม เฮละ รอาวม แพร เยอ� 28 เกือฮ
เฮละ ยุฮ แตะ ราื เน่อมึ นึง ชุต รวู� โซ ปลัฮเตะ นึง อื ละ ซ
โฮลฮ ปุย โกว ติ ปลัฮเตะ� 29 ไก โตว ป ยุง ตอก โฮว ชุต รวู
เซ� ตอก ลอยฮ เนอึม บริ นึง มะลอง นา ก อาวต พะจาว
เซ ปุ โรฮ ยุง อื ปุย เยอ� 30พะจาว เกือฮ ปลุกปลัก ยุฮ แตะ
ซเปีย ยุฮ มะลอง เตือง ปลัฮ อ�ื ปลัฮ รอาวม ก โด่ะ อื ปัง
เมอ เฟียก เลิง� 31 มัฮ ตอก เซ ตอก รเตีฮ อื โอเอฮี ละ ปุย
เยอ� นึง เกือฮ อื ป โซม ป ปอน ละ ปุย กุมปอ โครยญ เจือ�
32พะจาว โฮมวต ปลุกปลัก นึง เตะ แตะ� ดวน อื เลีฮ แปน
เลีฮ ตะ� เกือฮ อื ลอก ก ไม แตะ อาึง โตะ รพาวม แตะ�
33 เญือม ฮมอง อื เนอึม บริ ตอก เซ โกะพริ โกะย่วง ยุง ซ
ฮอยจ เฮละ ฮอยจ กาื ฆาื อ�ื�

37
1 �เญือม ฮอยจ กาื ระ เนอึม บริ ตอก เซ� อาึ โตวฮ

รพาวม ฆาื� 2 โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ เปอะ งอ่ต
ลเลาะ พะจาว� ไมจ เปอะ งอ่ต เนอมึ บริ ป โอก ฮา มวยญ
อ�ื 3 พะจาว เกือฮ ปลุกปลัก ยุฮ แตะ รงั เล่ีป เตะ เตือ มะ
ลอง� 4 เญือม เซ ลเลาะ คึนัก ยุฮ พะจาว โอก ละ ปุย�
เนอึม บริ ระ ซนัน โอก ดิ ไม่ ปลุกปลัก รงั พราวป นึง มะ
ลอง� 5 เญือม โอก รซอม ดวน พะจาว ละ อ�ื โอเอฮี ซัม



โยป 37:6 lxxix โยป 37:19

คัน เอจี เกิต เนอึม เบือ อื โครยญ เจือ� กัน ยุฮ พะจาว เซ
ระ เนอึม โฮฮ ฮา เกียฮ คาวไจ ปุย อ�ื 6 พะจาว ดวน ฮมิะ
ราื ฮอยจ ปลัฮเตะ� เกือฮ เฮละ ระ ฮอยจ ตอก ป โทก ป โซ
โฮ� 7พะจาว เกือฮ ปุย ลโล่ะ กัน ยุฮ แตะ� เปลีฮ โรฮ กัน
ยุฮ โกะ แตะ ละ ปุย� 8 เญือม เซ โกะพริ ซาวป เลียก โตะ
ก อาวต แตะ� 9 กาื ระ กาื กอ โรวก เฮละ ฮอยจ เน่อมึ ลัก่
เซฮ� กาื ฮอยจ เน่อมึ ลั่กล่าวง โรวก บาึง โรวก โฆยญ ละ
ปุย� โฆยญ เนอึม โฆยญ แนม� 10 รพาวม พะจาว กอ ยุฮ
รอาวม ระ ปอ เอนิ แปน อื นัม แคง� ฮลอง โฮฮ ฮลอง วฮิ�
11พะจาว เกือฮ ชุต รวู กุ นาวก นึง รอาวม� เกือฮ โรฮ ปลุก
ปลัก รงั เฌียป เลียป โอก เน่อมึ ชุต รวู เซ� 12 ชุต รวู เซ
พะจาว โบว อื เกือฮ โฮว ตัม ปุก อื รพาวม โกะ แตะ� โฮว
เนอมึ เล่ีป ปลัฮเตะ ตัม รซอม ดวน พะจาว แตะ� 13พะจาว
เกือฮ รอาวม เฮละ ฮอยจ ละ ซเกาะ อื ยุฮ ปลัฮเตะ� ติ ติ
เลีฮ อื ฮอยจ โรฮ ละ ซ เกือฮ อื ปุย ยุง พิต แตะ� ติ ติ เลีฮ
อื แม ฮอยจ ละ ซ เกือฮ อื ปุย ยุง รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว�

14 �เอยีก โยป� ไมจ เปอะ งอ่ต� งอ่ต ไน่ แลน กัน ระ ไล
ยุฮ พะจาว เยอ� 15 อมั ยุง เปอะ ตอก ดวน อื ปลุกปลัก ยุฮ
แตะ รงั นึง ชุต รวู เยอ� 16อมั ยุง เปอะ ตอก โปว ชุต รวู นึง
กัง ฮาว� เอจี มัฮ กัน ยุฮ พะจาว เบือ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ�
โม่ มัฮ อ�ื 17 ปะ ยุง เปอะ โตว� เญือม ฮอยจ กาื กอยจ เน่
อมึ ก เซฮ โรวก ฮรวน บริ ละ ปุย� ปะ มัฮ เมาะ อาวม เปอะ
กอยจ นึง อื โน่ง� 18 ปะ อมั เกียฮ ไลฮ เปอะ ปลัฮ มะลอง
ไม่ เกือฮ เอนิ เปอะ กอ ตอก ไร ตอฮ ตอก เอจี ยุฮ พะจาว อื
โฮ�

19 �ไมจ เปอะ เพอกึ เอะ เกือฮ ยุง ตอก ซ ไมจ แตะ อฮั
ละ พะจาว� เอะ มัฮ ป ปึก พันญา� เญือะ ยุง โตว ตอก ซ
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อฮั แตะ โอเอฮี ละ� 20 มัฮ ปุย ป ซ โรวต โลยฮ ป อฮั พะ
จาว� ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ พะจาว โม่ ซ ยุฮ เอนิ ยุม ไม่ อื ฆาื
อ�ื 21 เญอืม บวยฮ ซเงะ มะลอง นึง แทต กาื ชุต รวู นึง อ�ื
ไก โตว ป ปุน แก รงั ซเงะ เอ� 22 รอตั รโมก ชวง มะลอง
ลวง ลัก่ล่าวง� เอะ เอจี โฮลฮ ยุ� มัฮ เนอึม รงั ซเปีย คึนัก
ยุฮ พะจาว ป มัฮ ตอก เครองึ ไมจ โฮ� มัฮ เนอมึ ป เงอตึ ไง่
ซลอง เอะ นึง� 23พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เอจี โฮฮ
ฮา เกียฮ คาวไจ ปุย อ�ื อมันัต อื ไม่ กัน ซื กัน ไซ ยุฮ อื ไก
โตว ลอยจ ไม่� ซ รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย ตัม ซื อ�ื 24 มัฮ เซ ป
ฮลัต ปุย ปลัฮเตะ นึง ไม่ นัปทื อื ฆาื อ�ื ป อฮั ติ แตะ เฮยีง
ยุง เงอ� พะจาว ปังเมอ โอ ซ แลน แก อ�ื� อฮั เซ เอลีฮู�

38
ป อฮั พะจาว ละ โยป

1 เญือม เซ ไก กาื ระ กาื กอ นึง� เซียง พะจาว โอก ไม่
กาื เซ อฮั อื ละ โยป ตอก เฮ�ี 2 �ปะ เมอยุ ซองไซ เปอะ
นึง แพนกัน ยุฮ อาึ อ�ื เกียฮ เก โน่ง เปอะ อาึ นึง ลปุง งาว
ไงญ แตะ ตอก เซ เมอ� 3 ไมจ เปอะ เพรยีง ติ แตะ� เกือฮ
ติ เปอะ ตอก กวน รเมะ เปือะ แตะ โฮ� ซ ไฮมญ โอเอฮี นึง
เปอะ� โลยฮ เนิ� 4 เญือม ยุฮ โรง อาึ ปลัฮเตะ ปะ อาวต
เปอะ ก เมอ� ดัฮ เปอะ ยุง ตอก มัฮ ตอก มอยฮ อื รโฮงะ
เนิ� 5 มัฮ ปุย ป แนต อาึง ปลัฮเตะ เมาะ ลัง่ เมาะ เวอืฮ อ�ื
มัฮ ปุย ป ไปญ โม่ะ รแนต อ�ื ตัม ยุง เนอึม เปอะ รโฮงะ
เนิ� 6 มัฮ เมอ ป มัฮ ควน เกือฮ ด่อง ฆรมึ ปลัฮเตะ อาวต
ตอน เนอ� มัฮ ปุย ป ลบุ่ฮ ด่อง โรง อ�ื 7 เญือม เซ โม ซ
โมยญ ป โอก เมือ กซะ อื เชยี ดิ ไม่ ปุ แตะ� โม เตปดุ่ต เต
ปด่า รโอง นึง ไมจ มวน รพาวม แตะ�
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8 �เญือม โอก โรง ปลัฮ รอาวม ฮา ปลัฮเตะ ตอก กิฮ ซัต
ซิง กวน แตะ โฮ� มัฮ ปุย ป ซอง รเวอืะ ละ อื นึง โอ อื เกือฮ
เลอึป ปลัฮเตะ เอ� 9 มัฮ อาึ ป เกือฮ ชุต รวู เลอึป ปลัฮ
รอาวม ตอก พรุ โฮ� มัฮ อาึ ป เกือฮ ชุต รวู กุ แปน ตอก พา
ออม ป เฮมาะ แฮมะ อ�ื 10 อาึ ยุฮ อาึง ม่าื เคต ละ ปลัฮ
รอาวม เซ� อาึ คัง อาึง กไน รเวอืะ ตอน ยุฮ แตะ� 11 อาึ
ดวน อาึง ปลัฮ รอาวมตอก เฮ�ี �ปะ เกียฮ อาวต เปอะ เคียง
เฮี โน่ง� ปุ โฮว พุกเพยีก โปน ฮา เฮ�ี� อาึ อฮั เซ ละ�

12�เน่อมึ เญอืม เกิต โรง เปอะ ฮอยจ ละ ปเล่ีย เฮี อมั ไก
โรฮ ติ ซเงะ เญือม ดวน เปอะ ซเงะ เกือฮ โอก เกอ� 13 อมั
เกียฮ กอก เปอะ ซเปีย เกือฮ ฮอยจ ซอต รงั แตะ ปอ ไคว อื
ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ เกือฮ อื โม ปุย ฆอก ปุย เบร ตอ ฮา ก เม่า
ะ แตะ� 14 ซเปีย เซ ปุน เกือฮ บลาวง ฌื ที ละ ปุย ตอก
ปุฮ ปุย ทา โอเอฮี โฮ� โกลฮๆ ตาวนๆ ตอก บ่วต ชุ รนึ โฮ�
15 เญอืม ฮอยจ ซเปีย เซ ปุย ฆอก ปุย เบร โรวต โตว ยุฮ กัน
พิต ฆาื อ�ื

16 �ปะ อา� อมั เอจี ยุ เปอะ เดือะ โกลง ป อาวต ฆรมึ
ปลัฮ รอาวม เมอ� อมั เอจี โฮลฮ เปอะ โฮว เลีม นึง ฆรมึ
ทะเล เยอ� 17 อมั เอจี ไก ป เปลีฮ โตะ รเวอืะ เลียก เมือง
ป ยุม ละ เปอะ� อมั เอจี โฮลฮ เปอะ ยุ โตะ รเวอืะ เมือง เฟี
ยก เซ เยอ� 18 อมั ยุง เปอะ เมาะ ระ เมาะ เวอืฮ ปลัฮเตะ
เฮ�ี โลยฮ เนิ ดัฮ เปอะ ยุง โฮ�� อฮั เซ พะจาว�

19พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �อมั ยุง เปอะ เน่อมึ ก ฮอยจ รงั ซ
เปีย ละ ปุย เยอ� อมั คาวไจ เปอะ ตอก ฮอยจ เฟียก ละ อ�ื
20 อมั เกียฮ ตาว เปอะ เฟียก ไม่ ซเปีย เซ เกือฮ โฮว เอญี
ฮอยจ นึง เบือง อ�ื ปะ อมั ยุง เปอะ คระ ไก เญือะ เฟียก
ไม่ ซเปีย เซ� 21 ตึน ซ ยุง่ เปอะ แกต แลน เฮ�ี นึง เอจี ลัง่
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อาญุ เปอะ� ตอก เปอะ ป เอจี ไก เน่อมึ เญือม ยุฮ อาึ ปลัฮ
เตะ โฮ�

22 �ปะ อา� อมั เอจี โฮว เลีม เปอะ ฮอยจ ฮอง เกป อาึ
ฮมิะ ไม่ แพร เยอ� 23 อาึ เกป อาึง โอเอฮี เซ ละ ซ โฮลฮ
แตะ โกว เญือม เกิต เม่ะมัก่ ละ ปุย� ไม่ เญือม ซ รุป ปุย ปุ
แตะ� 24 ปะ อมั เอจี ฮอยจ เปอะ นา ก โอก ซเงะ เอ� อมั
เอจี ยุ เปอะ เบือง โอก กาื ป อฮั ปุย กาื ลวง ลัก่ โอก ซเงะ
ไม่ เซ� 25 มัฮ ปุย ป กาวง ฮอง รอาวม ละ เฮละ ระ อา� ปุย
ป เพรยีง คระ ละ เฮละ เตอมึ ไม่ เนอึม บริ ระ ซนัน เนอ�
26 มัฮ ปุย ป เกือฮ เฮละ ฮอยจ ละ ปลัฮเตะ โอ ปุย อาวต
นึง เงอ� 27 มัฮ ปุย ป โซ เตะ ซออฮ ละ ซ เกือฮ อื ไรป เกีย
ฮ กวยฮ นึง อ�ื 28 รอาวม เฮละ ไม่ รอาวม รน่ะ อมั ไก มะ
เปือะ อ�ื 29 นัมแคง มัฮ เกิต อื เน่อมึ นึง ปุย� รน่ะ กอ มัฮ
ปุย ป มัฮ มะ อ�ื 30 มัฮ ปุย ป เกียฮ เกือฮ รอาวม เปียน ติ
แตะ ปอ กอ เอนิ อื ตอก ซโมะ โอ� ไม่ เกือฮ อื ปลัฮ รอาวม
กอ เอนิ เตือง ปลัฮ แตะ�

31 �ปะ อมั เกียฮ ปุก เปอะ ซโมยญ ตอม แอ เกือฮ อาวต
ดิ อ�ี อมั เกียฮ กัฮ เปอะ โม่ะ ป เกือฮ ซโมยญ โคะ ลกลอม
อาวต แปน ไล แตะ� 32 อมั เกียฮ เกือฮ เปอะ ซโมยญ โอก
ตัม เวลา ลัง โอก อ�ื อมั เกียฮ นัม เปอะ คระ ละ ซโมยญ
ซัง ไม่ กวน อื เกือฮ โฮว ตัม คระ ลัง โฮว อ�ื 33อมั ยุง เปอะ
โกตไม ป บัง่คัป โอเอฮี อาวต มะลอง เงอ� อมั เกียฮ เกือฮ
เปอะ โกตไม เซ แปน ป โกว นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี แจง นึง โอ
เปอะ ซ เกียฮ ฮา�

34 �อมั เกียฮ ดวน เปอะ ชุต รวู เกือฮ โซ โกะ แตะ นึง
รอาวม เฮละ เอ� 35 ดัฮ เปอะ ดวน ปลุกปลัก เกือฮ รงั นึง
มะลอง อมั เนอึง อื ละ เปอะ� อมั ซ อฮั ติ แตะ มัฮ กวนไจ
ปะ� 36 มัฮ ปุย ป เกือฮ พันญา ไมจ ละ กลัง กะ อา� มัฮ ปุย
ป เกือฮ แอ ไฮมญ ยุง เญอืม ซ เฮละ พริ อ�ี 37 มัฮ ปุย ป ไก
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พันญา ไมจ ปอ เกียฮ เมีญ แตะ ชุต รวู� มัฮ ปุย ป รเคอปึ
ชุต รวู เซ เกือฮ โซ ปลัฮเตะ เอ� 38 รอาวม เฮละ เซ มัฮ ป
เกือฮ เตะ รกาื ป ไก แปน โม่ว แปน กอน แตะ เซ โลม�

39 �ปะ อมั เกียฮ ซาวป เปอะ ป โซม ป ไอฮ ละ รเวยี ซิง
โต เยอ� อมั เกียฮ เกือฮ เปอะ กวน อื ซัก นึง กุก แตะ โตะ
โอ� 40 รเวยี เซ อาวต โตะ ทัม� เม่าะ ติ แตะ นา ก ไฆลป
อ�ื 41 มัฮ ปุย ป เลียง รงัก่ เกอ� เญือม โปว ไป โปว มา อื
ซาวป โอเอฮี นึง โอ อื โฮลฮ โซม เมอ� เญอืม เซ กวน อื เซ
รกั ละ อาึ นึง ฆวต โซม แตะ�� อฮั เซ พะจาว�

39
1พะจาว อฮั แม เฮี ละ โยป� �ปะ อา� อมั ยุง เปอะ เวลา

กิฮ แกฮ นึง บลาวง เงอ� อมั เอจี โฮลฮ เปอะ ยุ เญอืม เกิต
กวน จัก กวน ปอยฮ แฮ� 2 อมั ยุง เปอะ เมาะ เล่ีญ แฮง อื
กวน แตะ� อมั ยุง เปอะ เวลา ซ กิฮ อ�ื 3 อมั ยุง เปอะ เญื
อม ซ โมป อื ละ ซ เกือฮ อื กวน แตะ เกิต นึง ปลัฮเตะ เอ�
4 กวน อื อาวต เพระด่าวก� ระ ฮอน ปุ ปุ� โฮว โอ เญือะ
เอญี ละ มะ แตะ�

5 �มัฮ ปุย ป เกือฮ บรงั พริ โฮว ตัม รโตง แตะ� ปุย ป
พลวย เกือฮ โฮว เยอ� 6อาึ เอจี เกือฮ ลาึน เวอืฮ แปน นาตี
อาวต อ�ื เกือฮ อาวต นึง ลาึน นา ก เออมึ เตะ นึง� 7 บรงั
เซ ซไง ฮา ยว่ง ปุย� ไก โตว ป ปุน เกือฮ ฮอยญ ละ ซ โกว
อื ละ ยุฮ กัน� 8 โฮว โฌ นึง บลาวง นึง ฌื ไม่ นึง กังเด่น กัง
ปอย ละ ซ ซาวป อื ไรป ซงา ละ ซ เปือม แตะ�

9�มวย อมั ซ ญอม ยุฮ กัน ละ เปอะ� อมั เกียฮ ปุก เปอะ
เกือฮ อาวต โตะ คอก ยุ เปอะ� 10 อมั เกียฮ เมือะ เปอะ นึง
โม่ะ โอ� ละ ซ เกือฮ เปอะ ไท ชจิ ละ แตะ� อมั ซญอม เมือะ
อื เพือ ละ เปอะ� 11มวย เซ ระ เนอมึ เรยีง อ�ื อมั ซ โฮลฮ
เปอะ โกว เรยีง อื เซ� อมั ซ ฟวยจ กัน ยุฮ เปอะ เบือ อ�ื
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12 อมั เกียฮ เกือฮ เปอะ ตัง เฮงาะ ละ แตะ เน่อมึ นึง รบุฮ
ฮอยจ นึง ยว่ง� แจง โอ เปอะ เกียฮ ฮา�

13 �โนก กะจอกเทต เตอ� ปัง ลปลอยฮ โพรยจ แตะ
ไกลจ เมาะ ออฮ เมาะ เอฮี ญุ่ก� แจง โอ อื เกียฮ โปว ฆาื
อื ตอก โปว กลัง กะ โฮ� 14 จัมเปน ตอม ฆาื อื ลังเตะ เกือฮ
เตะ รกาื เนอึม อื ละ แตะ� 15 ยุง โตว เครองึ นึง ซ โจฮ ซ
บึน โอเอฮี อื ฮา แตะ� ฮอ โตว โรฮ นึง ซ ม่ะ อื ฆาื บึน โกะ
พริ อ�ื 16 โนก กะจอกเทต เซ เครองึ โตว นึง กวน แตะ เฟือ
ฮ ตอก ป โอ มัฮ กวน โกะ อื โฮ� กวน อื เซ� ปัง โซะไมญ
ปลาว นึง อื ปุ โรฮ เกีย นึง อ�ื 17 มัฮ อาึ ป เกือฮ งาว ตอก
เซ เยอ� อาึ เกือฮ โตว ไก พันญา� 18 ไซม เซ เญือม ตอ อื
ปังเมอ ไกลจ โฮฮ ไกลจ วฮิ เอนิ� ปอ เอนิ โฮลฮ อื โล่ ญวยฮ
บรอง ไม่ ป บุก อื เซ�

19�โยป� อมั มัฮ ปะ ป เกือฮ บรอง ไก เรยีง ไก แด่น เนอ�
อมั มัฮ ปะ ป เกือฮ ฮาึก ซกู ไมจ เซ ไก นึง โงก อ�ื 20 อมั
มัฮ ปะ ป เกือฮ อื เกียฮ เตน ตอก ซดู เยอ� เซียง รพาวม
อื ปอ ฮลัต ปุย นึง� 21 บรอง เซ ไฌฮ เตะ ปอ รกาื อื นึง ระ
เรยีง แตะ� เญือม รุป ปุย ปุ แตะ ตอ เลียก รุป ไม่ เรยีง ระ
แตะ� 22 ไก โตว ตอก ฮลัต ตอก เตีจ เฟือฮ� ราึต โตว ฆาื ยุ
แตะ รุป ปุย� 23 ตฮนั บุก บรอง เซ โรวก เพลียฮ โรวก วจิ�
ตอฮ เฌียป เลียป เอนิ นึง รฌิญ กอยจ แตะ� ตี ทนู ยุฮ อื
ลุ่ฮเล่ฮ โตะ เมีญ อาวต อ�ื 24 บรอง เซ งุงะ นึง ฆวต เลียก
ตอซู แตะ ไม่ ปุย� เญือม ฮมอง อื เซียง โตวต เตอ เญือะ
ปุน อาวต โฆย โตว� 25 เญือม ปาึง ปุย โตวต เตอ� บรอง
เซ แบรฮ เอนิ ฆาื อ�ื ยุง ซดิ ซ โฮลฮ แตะ รุป นึง เกียฮ ฮ
งาึต แตะ โอเอฮี� ฮมอง โรฮ รซอม ดวน โม ฮวันา ตฮนั เซ
ปุย นึง ลเลาะ เรยีง แตะ�
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26 �กลัง เญือม ดี อื โพรยจ แตะ โปว เลีฮ ก เซฮ� อมั
มัฮ โปว อื เบือ พันญา ปะ� 27 เญือม โปว กลัง ลอง ฮาวก
ก ฮลาวง อื ไม่ ยุฮ อื รฮมาวม แตะ นึง รองั ฮลาวง� อมั มัฮ
ฮาวก อื เบือ รซอม ปะ� 28 กลัง ลอง เซ ยุฮ รฮมาวม แตะ
นึง ไกญ รองั� ไกญ รองั เซ แปน เอนิ ตอก ปอม ตฮนั ก
เปิง อื โฮ� 29 แก โอเอฮี ลัก่ ก เตียม อื เน่อมึ นึง รฮมาวม
แตะ เซ� ชวน โอเอฮี ซ ปุน แตะ เน่อมึ ก ซไง อ�ื 30 กวน
กลัง ลอง เซ โฮลฮ ญุ ฮนัม โอเอฮี ปุน มะ แตะ เซ� ไก ซัต
ซิง ยุม นา ออฮ� กลัง เซ รโจะ รเจอมึ นา เซ�� อฮั เซ พะ
จาว�

40
1พะจาว อฮั แม เฮี ละ โยป� 2�ปะ เอจี เก กัมฮอน เปอะ

พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ� ปเล่ีย เฮี อมั ซ ญอม
เปอะ� อมั ซ เก ลัง่ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 เญอืม เซ โยป อฮั เฮี ละ พะจาว, 4�โอ พะจาว� อาึ เอจี
ลปุง ตอก ปุย งาว โฮ� อาึ ซ เกียฮ อฮั ลัง่ เงอะ ตอก เมอ�
อาึ เญือะ ไก โตว ป เกียฮ อฮั ฮะ� 5 เอจี โฮฮ เอจี เกิน ป อฮั
อาึ อ�ื� อฮั เซ โยป เปอ�

6 เญอืม เซ ไก แม กาื ระ กาื กอ นึง� พะจาว ลปุง ไม่ โยป
เน่อมึ นึง กาื เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื 7 �ไมจ เปอะ เพรยีง ติ แตะ
เกือฮ ติ เปอะ ตอก กวน รเมะ เปือะ แตะ โฮ� ซ ไฮมญ โอ
เอฮี นึง เปอะ� โลยฮ เนิ�

8 �อมั ซ เกือฮ เปอะ อาึ มัฮ ปุย พิต� อมั ซ ญวต เปอะ
พิต ละ อาึ นึง ซ เกือฮ เปอะ โกะ แตะ แปน ปุย ปุก� 9 อมั
ระ เรยีง ระ แด่น เปอะ ตอก อาึ� อมั เกียฮ โอก เซียง เปอะ
ไม่ เนอึม บริ ตอก เซียง อาึ โฮ� 10 ดัฮ เปอะ แกต ติ แตะ
ไก โญต ไก ซัก โฮ� แงฮ่ แลน ติ เปอะ ไม่ โญต ไม่ ซัก เปอะ
เซ เมิฮ� 11 เปลีฮ แลน เมอะ รพาวม ฮาวก ระ ไล ยุฮ เปอะ
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เซ� ลอง แลน เกือฮ โม ป อวต ติ แตะ เซ โซะกิจ ปิญไง่ ฆาื
เมอะ� 12 โม ป อวต ติ แตะ เซ เกือฮ แลน เรจี ติ แตะ เตี
ยม ตัม เกียฮ ยุฮ เปอะ� ยุฮ แลน ไลจ ไม่ โม ปุย ฆอก ปุย
เบร นา ก อาวต อื เซ ตัม เกียฮ เปอะ� 13 เกือฮ แลน ปุย
ตอก เซ ฮอยจ ละ รมอยจ แตะ� คัง อาึง นึง เมือง ป ยุม ดัฮ
เปอะ เกียฮ ยุฮ โฮ� 14 เญอืม เซ อาึ ซ เมีญ ปะ มัฮ ปุย เป�
ไม่ ซ ลื ปะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

ไลลวง ฮปิโป
15 พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �ไมจ เปอะ งอ่ต ไลลวง ฮปิโป�*

อาึ เอจี ยุฮ โรฮ ตอก ยุฮ แตะ ปะ โรฮ� ฮปิโป เซ เปือม ไรป
ตอก โมวก โฮ� 16 โกะ ฮปิโป เซ เรยีง เนอึม เรยีง แนม�
เรยีง อื ไก ตื นึง เวยีก นึง ญุง อ�ื 17 ซตะ อื เกียฮ กอ ตอก
โคะ ฆิ โฮ� เตะ ชวง อื อาวต ไม่ ระ เรยีง ระ แด่น แตะ�
18 ซองั อื ตอน ตอก ไร ซเงี โฮ� รเวือง อื ตอก ด่อง ไร�
19 มัฮ ป เงอตึ ปุย นึง โฮฮ ฮา โอเอฮี ป ซัง อาึ เกิต เตือง
โอยจ อ�ื ไก โตว ป เป เยอ� มัฮ อาึ ป ซัง อื เกิต โน่ง ป เป
เยอ� 20 ไรป โซม อื ไก นึง บลาวง นา ก รงะ่ โกะพริ ไม่ ปุ
แตะ� 21ฮปิโป เซ ไอจ โตะ รปั โตะ รุม� เม่าะ ติ แตะ ลลาึง
ไรป ลโล โตะ โฆละ� 22 รปั รุม ไม่ โคะ ซเฆล โบ โกลง เซ
แปน ป เดีย กอยจ ละ อ�ื 23 ฮปิโป เซ ฮลัต โตว นึง โกลง
ดังดอ รอาวม นึง� ปัง ตัม รอาวม โกลง จอแด่น เซ นา อื
เครองึ โตว นึง อ�ื 24 มัฮ ปุย ป ปุน เกือฮ ไง่ อื จัก ละ ซ โฮม
วต อ�ื มัฮ ปุย ป ปุน เกือฮ รบุม อื เลียก นึง แฮวะ ออ� แจง
โอ อื ไก�� อฮั เซ พะจาว�

41
ไลลวง จเค

* 40:15 40:15 ฮปิโป เซ ตัม ลปุง ฮบีรู อฮั เบ่เฮโมต ไม่ อ�ื มัฮ อฮั อื ไม่ ซัตซิง
ระ โกะ ไม่ ระ เรยีง อ�ื
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1พะจาว อฮั เฮ�ี �อมั ปุน เปอะ จเค* นึง เม่ต เตอ� อมั
เกียฮ ปุก เปอะ ดัก อื นึง โม่ะ โอ� 2 อมั เกียฮ ชวยฮ เปอะ
มาึฮ อ�ื อมั เกียฮ มัก เปอะ รบุม อื นึง คอ เยอ� 3อมั ซ ปัว
ปะ พลวย แตะ� อมั ซ ปัว ปะ เลียก พาวม นึง แตะ ไม่ จวต
ชุม แตะ� 4อมั ซ ญอม ซันญา ดิ โอเอฮี ไม่ เปอะ� ละ ซ ยุฮ
อื กัน ละ เปอะ ฮอยจ ล่อยญ ฆอ กุม เจน แตะ� 5 อมั เกีย
ฮ ปุก เปอะ อาึง ตอก ปุก ปุย กวน ไซม โฮ� อมั เกียฮ รงะ่
เปอะ ไม่ ละ ซ เกือฮ เปอะ โม กวนไจ รโปวน เปอะ แก แลน�
6 โม ป ซาวป โชะ กะ อมั ซ โต งวยฮ โตะ จเค เซ นึง ปุ แตะ�
โม ปอ กา กะ อมั ซ โฮลฮ ลัฮ โชะ โตะ อื ละ ปุย� 7 อมั ปุน
บวก เปอะ ฮกั อื นึง ซน่อต เตอ� อมั ปุน บวก เปอะ ไกญ อื
นึง เพลียฮ ฮา� แจง โอ เปอะ เกียฮ ฮา� 8 ลอง แลน ลอก
ติ โฮน� แจง โอ เปอะ เญาะ ซ โรวต ยุฮ โคระ แม ละ อ�ื ซ
ไตม ลอป เปอะ ตอก เรยีง อื เญือม ตอซู อื ไม่ เปอะ ฆาื อ�ื
9 ปุย มัฮ เมาะ ยุ อื จเค โน่ง รพาวม กา อื เซ ไฆร โอยจ เอนิ�
ปอ ฆลาื แตะ ลังเตะ� 10 ไก โตว ป ลุ่ ปอ โรวต แตะ คุย อ�ื
ดัฮ โอ ไก ป โรวต ตอซู ไม่ จเค เซ� มัฮ ปุย ป ซ โรวต ตอซู
ไม่ อาึ อ�ื 11 มัฮ ปุย ป เอจี เกือฮ โอเอฮี ละ อาึ อื ป จัมเปน
อาึ โรก แตน ละ อ�ื โอเอฮี เมาะ ป ไก ฆรมึ มะลอง มัฮ คอง
อาึ เตือง โอยจ อ�ื

12 �อาึ ซ รโฮงะ แม ไลลวง ชวง จเค เซ ละ เปอะ� ซ อู
ละ เปอะ เมาะ ระ เรยีง ระ แด่น อ�ื 13 ไก โตว ป ปุน ปอยจ
รปอฮ อ�ื ไก โตว ป ปุน บวก ฮกั อื ป ตอก ลปิ ไร โฆป ลอา
จัน เซ� 14 มัฮ ปุย ป ปุน เกือฮ อื องั มวยญ แตะ� เบียง
โฮวน อื เซ มัฮ เนอึม ป ฮลัต ปุย นึง� 15 ตัง โฆระ อื ตอก
เอนิ ควน เฆีญ ตฮนั ติ แตะ แปน ทอย แปน ทอย แตะ�
* 41:1 41:1 ตัม ลปุง ไพรม อฮั เลวอีาทัน ไม่ อ�ื เอจี มัฮ ติ ไม่ ป ไก นึง โบ่ต
3:8
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ติต ปุ แตะ ตอน ตอก ซโมะ โฮ� 16 รปอฮ อื เซ ติต โบลม
ปุ แตะ� ปอ โอ กาื เญือะ เกียฮ เลียก เฆียป อ�ื 17 รปอฮ
อื เซ ติต ตอน เนอึม� ไก โตว ติ เจือ เนอึม โอเอฮี ป เกียฮ
เกือฮ รกัฮ ฮา ปุ แตะ� 18 เญอืม ม่อยฮ อื ปอ เอนิ โอก รงั ซ
เปีย นึง� ไง่ อื รงั โรฮ ตอก เญอืม โอก ซเงะ โฮ� 19 รเออปึ
งอ โอก ฮา มวยญ อ�ื ดังเดือต เอนิ ปุ โอก ตอก งอ ลตวยฮ
โฮ� 20 โตะ มาึฮ อื ม่าึต เอนิ� ตอก พาวง โดง ลลอก รอาวม
นึง โฮ� 21 รพาวม อื ปอ ติต งอ นึง โอเอฮี� รเออปึ งอ ไจจ
โอก ฮา มวยญ อ�ื 22 โงก อื ตอน ไม่ ระ เรยีง แตะ� เมาะ
ป รโตฮ ยุ อู ฮลัต เตีจ ตื� 23 ไก โตว นา ก ชุม นึง ฮกั อื เฟือ
ฮ� กอ ตอก ไร โฮ� ไก โตว ป ปุน ยุฮ โอเอฮี ละ อ�ื 24 ไกญ
พาวม อื ตอน ตอก ซโมะ� ตอก ซโมะ ครติ ปุย เฮงาะ โฮ�
25 เญือม โอก จเค ละ ซ ซาวป แตะ โอเอฮี� โม ป ระ เรยีง
ฮลัต โอยจ� ปัง มัฮ เมาะ ยุ อื ฟุตฟัต อื ติ แตะ เอจี โตวฮ
เอจี ฆราึง ฆาื อ�ื 26 ปัง ไฌม ปุย ยุฮ ป โซะ ละ นึง วจิ� ปุน
ยุฮ โตว อื ละ อ�ื ปัง โกว แม เพลียฮ ไม่ ตี ไม่ ซน่อต ญุ่ก�
ปุน เป โตว อื ลัง่� 27 ละ จเค เยอ เฮลีจ มัฮ ป เช ละ อื ตอก
เบระ� ไร ซเงี ชุม โรฮ ละ อื ตอก โคะ ฮรมั โฮ� 28 ไก โตว
ตี อกั โปยญ ปุย ป เกือฮ อื ตอ� ปัง วตั ปุย นึง ซลิง เมาะ
วตั อื นึง เบระ โน่ง� 29 ละ จเค เซ คอน มัฮ ตอก เบระ ติ
โรม ละ อ�ื เญอืม ซอต ปุย อื นึง ซน่อต ญวยฮ ฆาื อ�ื 30 เวี
ยก อื ลอม ไม่ ครนั แตะ ตอก ปัง ม่ะ โฮ� ปุน บลวย ยุฮ เตะ
ชุม ตอก เพือ โฮ� 31จเค ปุน เกือฮ ปลัฮ รอาวม ลลอก ตอก
รอาวม โตวง ปุย โฮ� ลตวยฮ ตอก ลออยฮ ป เดือก ปุย โฮ�
32 เญอืม โฮว อื โตะ รอาวม เมอ� ฮรอย อื ตอฮ รฌิญ เอนิ�
ปุน เกือฮ ปลัฮ รอาวม ปุยฮ ปิญ เฌียป เลียป� 33 ติ ปลัฮ
เตะ ปลัฮ รอาวม เมอ� ไก โตว ป ตอก อ�ื มัฮ ซัตซิง ป โอ
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ฮลัต นึง โอเอฮี เฟือฮ� 34 ซัตซิง ไฮญ ปัง มัฮ ป ตึก นึง ฆวต
อวต อื ติ แตะ ญุ่ก� จเค เซ ปุน เพียก อื นึง ระ ไล แตะ ฮา
อ�ื มัฮ เอนิ ตอก กซัต ละ ซัตซิง เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ
โยป พะจาว เยอ�

42
โยป โลยฮ ป อฮั พะจาว ละ แตะ

1 เญือม เซ โยป โลยฮ ป อฮั พะจาว ละ แตะ ตอก เฮ�ี
2�โอ พะจาว� อาึ ยุง เงอะ มัฮ ปะ ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ�
เตอมึ ป ฆวต ยุฮ เปอะ ปุน ยุฮ เปอะ โครยญ เจือ� 3ปะ เอจี
ไฮมญ เปอะ อาึ ตอก เฮ�ี �ปะ เมอยุ ซองไซ เปอะ นึง แพน
กัน ยุฮ อาึ อ�ื� อฮั เปอะ เซ เนิ นึง มัฮ อาึ ปุย งาว ปุย ไงญ�
เอจี ปุก เนอึม ตอก ไฮมญ เปอะ เซ� อาึ เอจี อฮั โอเอฮี เตื
อง โอ อื คาวไจ แตะ� อาึ เอจี โคะ อู เยอะ ไลลวง ป ระ
ลอน ไล โฮฮ ฮา ป ยุง โกะ แตะ� 4 ปะ เอจี เกือฮ เปอะ อาึ
งอ่ต ป อฮั แตะ� เอจี เกือฮ เปอะ อาึ โลยฮ ลปุง ไฮมญ เปอะ
อาึ� 5 ไพรม อื อาึ ยุง ไลลวง เปอะ เบือ โอเอฮี จัก ปุย เนิ�
ปเล่ีย เฮี ปังเมอ โฮลฮ ยุ นึง ไง่ โกะ แตะ� 6 อาึ เอจี โซะ
กิจ ลัมเลือ นึง ป อฮั แตะ� อาึ ปัว โปวฮ รพาวม ไพรม ไอฮ
รพาวม โคระ แตะ ฆาื อ�ื อาึ งาวม นึง จะ ไม่ รกาื ฆาื อื นึง
ซ เปลีฮ แตะ ฆวต เปียน แตะ รพาวม แตะ�� อฮั เซ ละ พะ
จาว โยป เปอ�

โยป โฮลฮ แม ป ไมจ
7ฟวยจ ลปุง พะจาว ไม่ โยป ตอก เซ พะจาว อฮั เฮี ละ เอ

ลีฟัต ป มัฮ โม เทมัน เซ� �อาึ รอก พาวม นึง ปะ ไม่ ปุโฮมว
เปอะ ลอา เซ� โม เปะ อฮั เปอะ โตว ป เนอมึ นึง ไลลวง อาึ
ตอก ป อฮั โยป ป มัฮ กวนไจ อาึ เซ� 8 ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ
ตุย โรวก โมวก โปก อาแลฮ ตัว ละ โยป ไม่ แกะ ไฮมญ อา
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แลฮ� มอก ตอง ทไว ละ อาึ� โยป ซ ไววอน เพือ เปอะ�
อาึ ซ งอ่ต รซอม ไววอน โยป เพือ เปอะ เซ� ซ ยุฮ โตว ป
โซะ ละ เปอะ ตัม โปง อื โม เปะ ฆาื อ�ื โม เปะ อฮั เปอะ โตว
ลปุง เนอมึ นึง ไลลวง อาึ ตอก อฮั โยป อ�ื� อฮั เซ ละ อื พะ
จาว� 9 เญือม เซ เอลีฟัต ป มัฮ โม เทมัน ไม่ บิน่ดัต่ ป มัฮ
โม ชูอา ไม่ โซฟา ป มัฮ โม นาอาเม เซ ยุฮ เนอมึ อื ตัม ป อฮั
พะจาว ละ แตะ� พะจาว งอ่ต เนอมึ รซอม ไววอน โยป เพือ
ปุโฮมว แตะ เซ�

10 เญือม เอจี ไววอน โยป เพือ ปุโฮมว แตะ ตอก เซ พะ
จาว เกือฮ แม โยป ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง ฆาื อ�ื เกือฮ
คาวคอง ละ โยป ลอา เตะ ป ไพรม อ�ื 11 เอยีกปุ โยป ฮอยจ
เลีม เคะ อื ไม่ โม รนัน อื ไม่ ปุโฮมว ไพรม อื เตือง โอยจ
อ�ื โยป เกือฮ อื โซม เญือะ แตะ� โม เซ รโฮงะ รพาวม
ฮรกั ไฌม แตะ โยป� เกาะ โลม รพาวม อื นึง โฮลฮ อื อาวม
เม่ะมัก่ แตะ เบือ พะจาว. โม เซ เกือฮ มาื ละ อื ติ ปุย ติ
แพน� เกือฮ โรฮ ไฌม ไคร ละ อื โครยญ โฆะ แตะ�

12 จีวติ โยป กังเคะ เอ พะจาว เกือฮ ป ไมจ ละ อื โฮฮ ฮา
ป ไมจ เกือฮ อื ละ อื โฮน รกา� โยป โฮลฮ แกะ ติ ฮมาึน ไปล
ปาวน เปือน ตัว� โฮลฮ โรฮ อุต แลฮ เปือน ตัว ไม่ โมวก ติ
เปือน กู ไม่ บรงั รโปวน ติ เปือน ตัว� 13 โฮลฮ แม กวน รเมะ
แตะ อาแลฮ ไม่ กวน รโปวน แตะ ลอวย� 14 กวน รโปวน
โรง อื เซ อฮั เยมีมา ละ อ�ื ป ซน่ะ อื อฮั เคซียา ละ อ�ื ป
รเคะ อื เซ อฮั เคเรน-ฮะปุก ละ อ�ื 15 ปรโปวน ติ ปลัฮเตะ
ไก โตว ป ไมจ นึง อื เมาะ โม กวน รโปวน โยป เซ� เปือะ อื
เกือฮ อื โฮลฮ ดิ คาวคอง แตะ ไม่ โม เพร อื เซ�

16ฟวยจ เซ โยป ไอม ลัง่ ติ รอย ไปล รปาวน เนอมึ� โฮลฮ
ยุ กวนโซะ แตะ ไม่ กวน แซะ แตะ� 17 ยุม เญือม เอจี กวต
เนอมึ แตะ�
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