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โยนา
พะทัม โยนา ตัง ฮา พะทัม ไฮญ ไน โม ป ซึป ลปุง พะจาว

เตือง โอยจ อ�ื มัฮ ไลลวง โอเอฮี ป เอจี เกิต ละ ป ซึป ลปุง
พะจาว ติ ปุย ป ริ เลฮ เตียง ป อฮั พะจาว ละ แตะ� พะจาว
ดวน โยนา โฮว ฮอยจ เวยีง นีนะเว ป มัฮ เมือง ลวง นึง ปะ
เทต อตัซีเรยี� โม อตัซีเรยี เซ มัฮ โม ป กอ รุป ปุ แตะ ไม่
โม อซิราเอน� โยนา ฆวต โฮว โตว นึง เวยีง นีนะเว ละ ซ
ครอฮ แตะ ไลลวง พะจาว ละ อ�ื นึง แกต แตะ พะจาว โอ ซ
ยุฮ เนอึม ไลจ ไม่ เวยีง เซ ตัม ป เอจี อฮั แตะ อาึง� ฟวยจ
เกิต โอเอฮี ซัมคัน ละ อื โฮวน เจือ� โยนา จัมเปน เนอึง ป
อฮั พะจาว� ปังเมอ โฮว ไม่ โอ แตะ เตม รพาวม� เญือม
โอ ป โตะ ป ตอง เกิต เนอึม ละ เวยีง เซ ตัม ป อฮั พะจาว
อาึง เงอ� โยนา เซ ปุปิ ฆาื อ�ื
พะทัม โยนา เฮี เกือฮ เอะ ยุง ตอก เกียฮ ตัตเตียง พะจาว

โอเอฮี ป ซัง แตะ เกิต โครยญ เจือ� ไลลวง ป ระ ไล ฮา ป
ไฮญ นึง อื เอะ ยุ ไลลวง รพาวม ฮรกั ยุฮ พะจาว� ไม่ ตอก
เลียก พาวม อื นึง ปุย� ปัง มัฮ ปุย ป กอ รุป ไม่ ปุย ไน พะ
จาว ญุ่ก� ฮา ซ เกือฮ อื ไลจ โลม เมอ� พะจาว ฆวต ยวก
พิต โฌวะ ยุฮ อื ละ อ�ื ดัฮ ปุย ญอม เฌาะ รพาวม ไพรม
แตะ โฮ� พะจาว เกือฮ โตว อื ลอก ตุต ตัม ลัง ลอก อื เซ�

โยนา ตอ ฮา พะจาว
1 ลปุง พะจาว ฮอยจ ละ โยนา ป มัฮ กวน อามิตไท ตอก

เฮ�ี 2 �ไมจ เปอะ โกฮ โฮว ฮอยจ นึง เวยีง นีนะเว ป มัฮ
เวยีง ระ เซ� ไมจ เปอะ รโฮงะ พิต โฌวะ ยุฮ ปุย นึง อื ละ
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อ�ื ป ฆอก ป เบร ยุฮ อื เอจี ฮาวก เอนิ ฮอยจ ละ อาึ ตอก
ม่าึต งอ โฮ�� อฮั เซ พะจาว�

3 โยนา ปังเมอ งอ่ต ตอก ซ ตอ แตะ ฮา พะจาว. ตะ โฮว
เมือง ทาระชติ� เลีฮ ฆาื อื ฮอยจ นึง ยว่ง ยปัปา� รโตฮ ยุ
ซปาว รอาวม นา เซ ติ� มัฮ ซปาว ซ โฮว เมือง ทาระชติ เซ�
เญือม เซ กัฮ งวยฮ คระ ซ โฮว แตะ� เลีฮ อาวต นึง ซปาว
เซ ละ ซ บุก แตะ ปุ โฮว ฮอยจ เมือง ทาระชติ� นึง แกต อื
ติ แตะ ซ โปน ฮา พะจาว.

4 แปน เนอึม โฮว ตอก เซ� พะจาว ปังเมอ เกือฮ กาื ระ
กาื กอ ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม� รอาวม เซ พุกเพียก เรยีง
ลัมเลือ ปอ เอนิ ฮลัต ปุย ซปาว เซ ซ ม่ะ� 5 ป ยุฮ กัน นึง
ซปาว เซ ฮลัต เตีจ โอยจ� ตัง โคน ตัง ปัว พะจาว ทื แตะ
เรอมึ แตะ ฆาื อ�ื ยวก โปวฮ ป ตัง ซปาว เซ โตะ รอาวม นึง
ซ เกือฮ อื ชาวง�
โยนา ปังเมอ เลีฮ อาวต โตะ กไน ซปาว เซ ก โด่ะ อ�ื ปุน

ซไบ่ ไอจ� 6 เญือม เซ ป มัฮ ไนกุม ซปาว เซ เลีฮ อฮั เฮี ละ
โยนา ฆาื อ�ื �เกียฮ ปุน โน่ง เปอะ ไอจ เมอ� โกฮ เมอะ�
กอก ปัว พะจาว ทื เปอะ เรอึม เอะ� เมอ เตือง อื พะจาว ทื
เปอะ เซ ซ โตก โรฮ ฆาื อื ละ เอะ ละ โอ เอะ ซ ยุม ยุง่�� อฮั
เซ ละ อ�ื

7 เญือม เซ ป อาวต นึง ซปาว เซ อู ดิ ฆาื อื ไม่ ปุ แตะ�
�ไมจ เอะ ซโปก แลน เดอมึ ซ ยุง ตัว ป พิต ลลาึง เอะ เฮ�ี
ป มัฮ ควน ฆาื นึง กัน เกิต ป ญัก ป นอ ละ เอะ ฆาื อ�ื� อฮั
เซ� ซโปก เนอมึ อ�ื ปุก โยนา�

8 โม เซ อฮั เฮี ฆาื อื ละ โยนา� �เมอ ป ยุฮ ปะ อา ป แปน
ควน ฮอยจ ป ญัก ป นอ ฆาื อื ละ เอะ เฮ�ี มัฮ กัน เมอ ป
ยุฮ เปอะ� ปะ ฮอยจ เปอะ เน่อมึ ก เมอ� มัฮ เปอะ ปุย เจือ
เมอ� มัฮ เมือง เมอ ก อาวต เปอะ�� อฮั โรฮ เซ�
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9 โยนา โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ โม ฮบีรู� อาึ ทื
เยโฮวา ป มัฮ พะจาว กุม มะลอง ป ยุฮ ปลัฮ รอาวม ไม่ ปลัฮ
เตะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

10 เญอืม เซ โยนา ลอต รโฮงะ อื ละ โม เซ ตอ แตะ ฮา พะ
จาว เซ� โม เซ โฮว ละ ฮลัต แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �เกียฮ ตอ
ยุฮ ลัมเลือ โน่ง เปอะ ป พิต ตอก เซ เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื
11 เญือม เซ กาื เซ โฮว ละ ระ แตะ ปุ ปุ� รอาวม พุกเพียก
โรฮ เรยีง ฮา ไพรม แตะ� โม เซ อฮั โรฮ เฮี ละ อ�ื �เอะ ซ
ไมจ ยุฮ ละ เปอะ ตอก เมอ ละ ซ เกือฮ ฮะ รอาวม เฮี อาวต
โฆย ละ เอะ เอ�� อฮั เซ�

12 โยนา โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ยวก โปวฮ อาึ โตะ
รอาวม เดอมึ ปลัฮ รอาวม โอ เญือะ ซ พุกเพียก ละ เปอะ�
อาึ ยุง เงอะ เกิต กาื ระ เฮี ละ เปอะ ฆาื อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ
อ�ื

13 ป ยุฮ กัน โตะ ซปาว เซ ไฟ เนอึม ไฟ แนม ซปาว ยุฮ
แตะ� ตะ เกือฮ อื ฮอยจ เฆียง รอง ปังเมอ โอ ฮอยจ ยุฮ อ�ื
รอาวม เซ พุกเพียก แนฮ เรยีง ปุ ปุ� 14 โม เซ กอก ปัว พะ
จาว เรอึม แตะ ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว, ปัว ปะ โอ เกือฮ เอะ
ยุม ฆาื ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ จีวติ ปุย เฮ�ี มัฮ โตว เอะ ป ยุฮ ป
พิต เตอ� ปุ เกือฮ เอะ ลอก ตุต ฆาื� โอเอฮี ป เกิต เฮี มัฮ
ป ยุฮ ปะ ตัม รพาวม โกะ เปอะ ไอฮ�� อฮั เซ ละ พะจาว.
15 เญือม เซ โม เซ ยวก เนอมึ โปวฮ โยนา โตะ รอาวม� กาื
เซ ญึ่ต เอนิ จุบัน่ เอนิ� ปลัฮ รอาวม เญือะ พุกเพียก โตว
โรฮ� 16 ปุย โม เซ ฮลัต เนอมึ นึง พะจาว ฆาื อ�ื ทไว โอเอฮี
ละ อ�ื ซันญา ซโตฮ อาึง ซ ทื แตะ พะจาว.

17 พะจาว เอจี เพรยีง อาึง กะ ระ ติ� เกือฮ อื บลวน
โยนา� โยนา อาวต โตะ เวียก กะ เซ ลอวย ซเงะ ลอวย
ซาวม เอนิ�
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2
รซอม ไววอน ยุฮ โยนา

1 เญือม เซ โยนา ไววอน ละ พะจาว ทื แตะ เน่อมึ โตะ เวี
ยก กะ เซ� 2 อฮั เฮ�ี �เญอืม อาวต ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม
แตะ อาึ กอก ปัว พะจาว เรอึม แตะ� พะจาว โลยฮ อื เนิ�
เญือม อาวต เตอะ ก โด่ะ อื ตอก เมือง ป ยุม โฮ� อาึ แงงฮั
ไม่ ตุก รพาวม แตะ� ปะ ฮมอง เปอะ เซียง อาึ� 3ปะ เกือฮ
เปอะ อาึ อาวต โตะ รอาวม โด่ะ� มัฮ เอนิ โตะ ปลัฮ รอาวม
ป ตึก นึง โด่ะ แตะ� รอาวม ระ เลอึป อาึ� รอาวม ระ ยุฮ
เปอะ เซ โฮว ราว อาึ เญือม พุกเพียก อ�ื 4 อาึ แกต ติ แตะ
ซ ไฆร ลอป เอนิ ฮา ปะ� แกต โรฮ ติ แตะ โอ เญือะ ซ โฮลฮ
ยุ แม วิฮนั ซงะ่ ซงอม ยุฮ เปอะ� 5 รอาวม นิป อาึ ปอ โอ
เญือะ เกียฮ รพาวม� รอาวม แวต เอนิ อาึ� ไรป รอาวม วุ
นวนั ไกญ อาึ� 6 อาึ ตอก ป เลียก ฆรมึ บลาวง โฮ� อาึ เลีย
ก แนฮ โด่ะ ปุ ปุ ซดิ ไม่ ซ ฮอยจ แตะ ละ เมือง ลัก่ ยุม นา ก
คัง ปุย อาึ โอ เญือะ เกียฮ โอก เฟือฮ เอนิ� โอ เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ อาึ� ปะ เกือฮ แม เปอะ อาึ โอก ฮา โตะ ครุฮ โด่ะ
เซ ไม่ ไอม ลัง่ แตะ�

7 �เญือม อาวม เมอะ เอจี ซ โอยจ ลอป รพาวม แตะ อาึ
โตก ละ ปะ ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ� รซอม ไววอน ยุฮ อาึ เอจี
ฮอยจ ละ ปะ ก อาวต เปอะ นึง วฮินั ซงะ่ ซงอม ยุฮ เปอะ เซ�

8 �โม ป ทื พะจาว โอ เนอึม เมอ เอจี มัฮ ละ โปวฮ อื กุน
มุ่น ป เกียฮ ฮอยจ ละ แตะ เน่อมึ นึง พะจาว� 9 อาึ ปังเมอ
ซ ทไว โอเอฮี ละ เปอะ ไม่ รซอม ลืลาว เนอึม แตะ� อาึ ซ
ทไว เนอึม โอเอฮี ตัม ป เอจี ซันญา แตะ อาึง� มัฮ พะจาว
โน่ง ป เกือฮ ปุย โปน ป โอ ไมจ เจอ�� อฮั เซ�
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10 เญือม เซ พะจาว เกือฮ รซอม ดวน แตะ ฮอยจ ละ กะ
เซ� กะ เซ โอก ฮาว โยนา เซ นึง เฆียง รอง ฆาื อ�ื

3
โยนา โฮว นึง เวยีง นีนะเว

1 เญือม เซ ลปุง พะจาว ฮอยจ แม ละ โยนา แม� แปน
ลอา โฮน เตือง เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื 2 �ไมจ เปอะ โกฮ โฮว
ฮอยจ นึง เวยีง นีนะเว ป มัฮ เวยีง ระ เซ� ไมจ เปอะ รโฮงะ
โอเอฮี ละ ปุย นึง อื ตัม ป ดวน อาึ เปอะ อฮั�� อฮั เซ ละ อื
พะจาว�

3 โยนา เนอึง เนอึม ป อฮั พะจาว. โกฮ โฮว เอนิ ฆาื อื
ฮอยจ เวยีง นีนะเว� เวยีง นีนะเว เซ มัฮ เวยีง ระ ลัมเลือ
ปอ เอนิ ลอวย ซเงะ คระ เดอมึ เล่ีป ยุฮ โบรก นึง อ�ื 4 โยนา
เลียก โตะ โบรก เวยีง เซ ตา ติ ซเงะ คระ� ครอฮ อื ละ ปุย
ตอก เฮ�ี �ไก ลัง่ รปาวน ซเงะ โน่ง� ฟวยจ เซ นีนะเว ซ
ไลจ ซ โลม�� อฮั เซ� 5 ปุย เวยีง นีนะเว เจือ เอนิ ลปุง พะ
จาว เซ� ดวน ปุ แตะ เออปึ ป โซม แตะ� จาวป เครองึ ฮาื
ฆัน เตือง ป ระ ป แตวะ�

6 กซัต เมือง นีนะเว เยอ เญือม ฮมอง อื รซอม อฮั โยนา
เซ� โกฮ ฆาื อื ฮา ก งาวม คึ แตะ� ปอยจ โรฮ เครองึ ไมจ
แตะ� จาวป เครองึ ฮาื ฆัน� งาวม นึง จะ� 7 กซัต เซ เกือฮ
รซอม แตะ ฮอยจ ละ ปุย เล่ีป เวยีง นีนะเว เซ ตอก เฮ�ี
�รซอม เฮี มัฮ ป อฮั กซัต ไม่ โม คารตัชกัน ยุฮ อื ละ ปุย
เตือง โอยจ อ�ื ปุ เกือฮ ปุย โซม โอเอฮี ติ เจือ เนอึม� ซัต
ซิง ปุ โรฮ เกือฮ โซม เกือฮ เปือม ติ ตัว เนอมึ� รอาวม ปุ โรฮ
เกือฮ ญุ อ�ื 8 เกือฮ ไอฮ เครองึ ฮาื ฆัน เตือง ปุย เตือง ซัต
ซิง โรฮ� เกือฮ ปุย ปัว เนอึม ปัว แนม พะจาว เลียก พาวม
นึง แตะ� เกือฮ ปุย เตือง โอยจ อื เฌาะ ติ แตะ ฮา กัน ฆอก
ยุฮ แตะ ไม่ กันไฮะ กันฮอน ยุฮ อื โครยญ เจือ� 9 ไก โตว ป
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ยุง� เมอ เตือง อื พะจาว ซ เปียน รพาวม แตะ ละ เอะ ฆาื
อื ยุง่ ไม่ โอ อื ซ ฮาวก รพาวม ละ เอะ เดอมึ เอะ โอ ซ ยุม
ฆาื�� อฮั เซ นึง รซอม ดวน แตะ ปุย� กซัต เตอ�

10 เญือม ยุ พะจาว ตอก ยุฮ อื ไม่ เฌาะ อื โกะ ลโปลฮ อื
พาวม แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ ไพรม แตะ ตอก เซ พะจาว เปีย
น เนอึม รพาวม แตะ ฮา กัน ตะ แตะ ยุฮ ไลจ ไม่ เวยีง เซ
ฆาื อ�ื ยุฮ เนอมึ โตว ไลจ ไม่ อ�ื

4
โยนา อาวต ไม่ รพาวม กุยจ ววั แตะ

1 เญือม โอ พะจาว ยุฮ เนอึม ไลจ ไม่ เวยีง นีนะเว เยอ
โยนา ปุก โตว รพาวม อื เฟือฮ� รอก ลัมเลือ รพาวม ฆาื อ�ื
2 ไววอน ละ พะจาว ฆาื อื ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว, ตึน มัฮ
ตอก เซ ป คิต อาึ เญอืม อาวต ลัง่ เมือง โกะ แตะ� เอจี มัฮ
ฆาื ฮลัต นึง โอเอฮี ตอก เซ ป ริ อาึ ตอ ฮอยจ เมือง ทาระ
ชติ ฆาื อ�ื อาึ ยุง เงอะ มัฮ ปะ พะจาว ป นาวก นึง กุนมุ่น
ไม่ เลียก พาวม ลอป เปอะ นึง ปุย เยอ� มัฮ เปอะ ป เล่ีญ
ซ ฮาวก รพาวม ไม่ อาวต ลอป เปอะ ไม่ รพาวม ฮรกั ตอน
ฮมัน แตะ� ไม่ กอ เปียน เปอะ รพาวม แตะ ฮา กัน ตะ แตะ
เกือฮ ปุย ลอก ตุต� 3 โอ พะจาว, เกือฮ เอนิ อาึ ยุม ปเล่ีย
เฮี เมิฮ� ดัฮ ยุม โฮ ฌักแฟน เดียก เนิ ฮา ซ ไอม เมอะ��
อฮั เซ ละ พะจาว โยนา เยอ�

4พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �กัน รอก พาวม เปอะ ตอก เซ อมั
มัฮ ป ปุก�� อฮั เซ�

5 เญือม เซ โยนา โอก ก พริ เวยีง เซ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ�
ยุฮ เตอปึ ละ อาวต แตะ นา เซ ติ� งาวม ฆรมึ พรงั เตอปึ
เซ� มอง แลน ป ซ เกิต ละ เวยีง เซ� 6 เญอืม เซ พะจาว เย
โฮวา เอจี เพรยีง อาึง โคะ โมโฮง ติ� เกือฮ อื กวยฮ พราว
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ป ละ โยนา เซ� โคะ เซ ฮลาวง เอนิ ปอ เดีย อื กอยจ ละ
อ�ื เกือฮ โยนา เซ โฮลฮ อาวต ซไบ่ เดีย ฮลอง อ�ื โยนา
มวน เนอึม รพาวม เบือ โคะ โมโฮง เซ� 7 ปวยฮ พริ เซ แม
เญือม งาวป ลัง่ อื พะจาว เอจี เพรยีง โรฮ อาึง เวือก โคะ
เกือฮ อื ฮอยจ เกียต โคะ โมโฮง เซ� ตูไต ซออฮ เอนิ จุบัน่
เอนิ� 8 เญือม โอก ซเงะ เอ พะจาว เอจี เพรยีง โรฮ อาึง
กาื กอยจ� เกือฮ อื ฮอยจ เน่อมึ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� ซเงะ
เรยีง ลัมเลือ เอนิ กอยจ ฆาื อื ละ ไกญ โยนา ปอ เอนิ เฟียก
ไง่ อ�ื เญือม เซ โยนา ปัว พะจาว เกือฮ แตะ ยุม� �อาึ ดัฮ
ยุม โฮ ฌักแฟน เนิ ฮา ซ ไอม เมอะ�� อฮั เซ ละ พะจาว�
9พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �อมั ปุก ละ รอก พาวม เปอะ ฆาื ยุม
โคะ เซ�� อฮั เซ�
โยนา โลยฮ อ�ื �ปุก แอฮ� อาึ ปุก ละ รอก พาวม แตะ

ฮอยจ ละ ยุม แตะ�� อฮั เซ ละ พะจาว�
10 พะจาว อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ปะ ฮลัก เปอะ กอ โคะ โม

โฮง เซ เตือง โอ เปอะ โอยจ เรยีง นึง ซมา แตะ เฟือฮ ไม่
โอ เปอะ เกียฮ เกือฮ กวยฮ� มัฮ ป เกิต พราวป ไน ติ ซาวม
โน่ง� ตูไต พราวป แม โรฮ ไน ติ ซาวม โน่ง� 11 เวยีง นี
นะเว ป มัฮ เวยีง ระ เซ ไก เอนิ ปุย นึง ติ แซน ไปล ลอา ฮ
มาึน ปุย ป โอ ยุง ป มัฮ เตะ วิ ไม่ เตะ ดอม นึง อ�ื ไก แม
โรฮ คอง เลียง ปุย นึง โฮวน โรฮ� อาึ อมั โซมกวน ไม่ โอ
แตะ ฮลักกอ เวยีง เซ เยอ�� อฮั เซ ละ อื พะจาว�
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