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มาลาคี
พะทัม มาลาคี มัฮ ป ไซฮ ปุย กา เกิต พะเยซู นึง ปลัฮเตะ

ปาวน รอย โฮฮ เนอึม� เจน เซ เอจี ฟวยจ เฌาะ ยุฮ ปุย วิ
ฮนั โคระ โอ� ปาวไม ระ ยุฮ มาลาคี เยอ มัฮ ฆวต ซตอก อื
โม ซตุ ไม่ โม ลัปซด่อน ละ ซ เกือฮ อื เนอึม รพาวม ละ พะ
จาว� ไม่ โตก อื ละ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ไม่ ปุย ไน แตะ�
ซไม มาลาคี เซ� ปุย เอจี เกือฮ ติ แตะ ซลัฮ นึง ทื แตะ พะ
จาว� เอจี ที นึง พลวย อื จีวติ แตะ ลเลียก รไม่ ไม่ ป ฆอก ป
เบร� ไม่ โอ อื เญือะ นัปทื เนอึม พะจาว ตอก ไพรม แตะ�
โม ซตุ ไม่ โม ลัปซด่อน โรวต ยุฮ ป บ่วก ละ พะจาว นึง โอ อื
เญือะ ญอม ทไว ป ลัง ทไว แตะ ละ อ�ื เญือะ เกือฮ โตว โรฮ
จีวติ แตะ ปุก ตัม ลปุง ซตอก พะจาว ละ แตะ� ปัง มัฮ ตอก
เซ มาลาคี รโฮงะ ไลลวง ซ ฮอยจ พะจาว เคะ อื ติ โฮน� ละ
ซ รเตีฮ อื โอเอฮี ละ ปุย ไน แตะ� ไม่ ซ เกือฮ อื ปุย ไน แตะ
แปน ปุย ซงะ่ ซงอม� กา เซ ปังเมอ ซ เกือฮ ป ซึป กัม นัม
ปัก แตะ ฮอยจ ติ ปุย ละ ซ เพรยีง อื อาึง คระ ละ แตะ ลัก่กา
แตะ� ปุย เซ ซ เกือฮ ปุย โตก ละ ลปุง ซันญา พะจาว อาึง
ไม่ ปุย�

1ลปุง โม เฮี มัฮ ลปุง ระ ไล ยุฮ พะจาว ป ฮอยจ ละ โม อซิ
ราเอน� มัฮ ป ซึป มาลาคี ละ อ�ื

พะจาว ฮรกั โม อซิราเอน
2 พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี ฮรกั โม เปะ เตือง โอยจ

เปอะ�� อฮั เซ�
โม เปะ ปังเมอ ไฮมญ เปอะ ตอก เฮ�ี �ฮรกั เปอะ เอะ

ตอก เมอ�� อฮั เปอะ เซ�
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พะจาว โลยฮ อ�ื �เอซาว ไม่ ยาโคป โม่ มัฮ เอียกปุ ปุ
แตะ� อาึ ปังเมอ ฮรกั โม ยาโคป นึง อ�ื 3 โม เอซาว เยอ
อาึ จัง เงอะ� อาึ เอจี เกือฮ บลาวง ฌื เมือง เอซาว แปน
โอยจ ลาึน� เมือง อาวต อื อาึ เอจี มอป ละ บราวก นึง ลาึน
เวอืฮ เซ��

4 โม เมือง เอโด่ม ป มัฮ เมือง อาวต จัตเจือ เอซาว เซ
นึง� ปัง อฮั ติ แตะ ซ เฌาะ โก โคระ แม ยว่ง ฮงั นึง เมือง
แตะ เซ เกือฮ ไมจ แม ตอก ไพรม แตะ� พะจาว ป กุม ตฮนั
มะลอง ปังเมอ อฮั เฮ�ี
�เกือฮ โก อื เมิฮ� อาึ ซ เญื่อฮ โคระ แม เยอะ ฮา อ�ื ปุย

ซ อฮั เมือง เอโด่ม เซ มัฮ เมือง ฆอก เมือง เบร� มัฮ โม ป ซ
ลอก ลอป รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว,� อฮั เซ พะจาว เยอ�
5 โม เปะ โม อซิราเอน ซ ยุ เปอะ นึง ไง่ แตะ� โม เปะ ซ
อฮั เปอะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �ระ เนอึม พะจาว. อมันัต อื พรุ
เฮอื ละ ปุย โปน เอนิ ม่าื เคต เมือง อซิราเอน ก ซไง อ�ื� อฮั
เปอะ เซ�

กัน ทื ปุย พะจาว ไม่ รพาวม โอ เนอมึ แตะ
6 พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง อฮั อื ละ โม ซตุ ตอก เฮ�ี

�กวน รเมะ นัปทื เปือะ แตะ� กวนไจ นัปทื ปอเลียง แตะ�
ดัฮ อาึ มัฮ เปือะ เปอะ� เมอยุ โอ เปอะ ญอม นัปทื อาึ อ�ื
ดัฮ อาึ มัฮ ปอเลียง เปอะ� เมอยุ โอ เปอะ เนอึง ป อฮั อาึ
อ�ื โม เปะ ป มัฮ โม ซตุ อู� เอจี มัฮ โม เปะ ป เพียก แฮม
อาึ อ�ื� อฮั เซ ละ อื พะจาว�
โม เปะ อฮั เปอะ ฆาื อื ตอก เฮ�ี �เอะ เพยีก แฮม ปะ ตอก

เมอ�� อฮั เปอะ เซ�
7พะจาว โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �มัฮ เฮี ป ยุฮ เปอะ� โม เปะ

เอจี ทไว เปอะ โอเอฮี ป รแอม ละ อาึ นึง คัน นึง วิฮนั ยุฮ
ฮุ�� อฮั เซ พะจาว.
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�เอะ ทไว โอเอฮี รแอม ละ เปอะ ตอก เมอ�� ตึน ซ อฮั
เปอะ เซ�
พะจาว อฮั เฮ�ี �เอจี มัฮ พลิฮ เปอะ คัน ซงะ่ ซงอม ยุฮ

ฮุ� 8 เญอืม ตาว เปอะ ซัตซิง จัก ไง่ โบวก เตะ โบวก ชวง ไม่
ป โซะ อื ละ ทไว เปอะ ละ อาึ อมั มัฮ อฮั เปอะ โอ พิต� ลอง
แลน เกือฮ โอเอฮี ตอก เซ ละ จาวเมือง ยุฮ เปอะ ตัม ไอฮ อื
ละ เปอะ� อมั ซ ปุก อื รพาวม อ�ื แจง โอ อื ซ ปุก เกอ��
อฮั เซ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง เงอ�

9 �ปัว พะจาว เลียก พาวม นึง เอะ�� อฮั ลอป เปอะ เซ�
เญอืม ทไว เปอะ ป โอ ไมจ ละ อื ตอก เซ อมั ซ เกียฮ เลียก

พาวม นึง เปอะ� อมั ซ เกียฮ โพต อื ป ไมจ ละ เปอะ� แจง
โอ อื เกียฮ ฮา� พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี 10 �ฮา
ซ เกือฮ เปอะ ปุย ยุฮ ป โอ ปุก ตอก เซ อาึ ฆวต เกือฮ เอนิ
ปุย ซอง แปฮ รเวอืะ วฮินั เซ ฮา� เญือะ ฆวต เกือฮ โตว ปุย
ทไว ป โอ ไมจ ตอก เซ� เญือะ ฆวต เกือฮ โตว ปุย แพรฮ
งอ นึง คัน ยุฮ แตะ เฟือฮ เอนิ� มัฮ เนอมึ ป โอ ไก ป มัฮ โอ
เอฮี ตอก เซ เยอ� ป ยุฮ โม เปะ ปุก โตว รพาวม เมอะ� อาึ
เญือะ ซ รปั โตว ป ทไว เปอะ�� อฮั เซ พะจาว กุม ตฮนั มะ
ลอง�

11 �เน่อมึ นึง ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ ละ ลัก่ เลียก ซเงะ เอ
มอยฮ อาึ มัฮ ป ระ ไล ละ ปุย โครยญ เมือง� เอจี ไก ป ทไว
ป ซออย ฮงาื ละ อาึ อื ไม่ ป ซงะ่ ซงอม ละ ทื อื มอยฮ อาึ โค
รยญ โดฮ� มอยฮ อาึ อื มัฮ เนอึม ป ระ ไล ละ ปุย โครยญ
เมือง�� อฮั เซ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง�

12�โม เปะ ปังเมอ พามัต เปอะ อาึ นึง เกือฮ เปอะ คัน ยุฮ
อาึ แปน ป โอ ซัมคัน� ไม่ เกือฮ เปอะ ปุย ทไว ซัตซิง โละพริ
นึง� 13 โม เปะ เอจี พามัต โรฮ เปอะ กัน ทไว ปุย โอเอฮี ละ
อาึ� อฮั เปอะ ติ แตะ เตือ ออป นึง� ดัฮ เปอะ โรวก ทไว
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ซัตซิง ป บระ แตะ ไม่ ป คาโด่ อื ไม่ ป อาวม อื ป โซะ� อาึ
อมั ซ ปุน รปั เน่อมึ นึง เปอะ�

14 �อาึ มัฮ กซัต ระ� เญือม ซันญา ปุย อาึง ละ ซ ทไว
แตะ แกะ ปิ โปก ไมจ ยุฮ แตะ ละ อาึ� ดัฮ ลเตือฮ แม โรวก
ป ไก ตอก โละพริ อ�ื ปุย บ่วก ตอก เซ ซ ลอก ป โอยจ นึง
โซะ แตะ ฆาื อ�ื ปุย โครยญ เมือง ไมจ อื ฮลัต นึง อาึ ไม่
นัปทื เนอมึ แตะ อาึ�� อฮั เซ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง�

2
1 พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮี ละ โม ซตุ� �ลปุง

ซตอก รเง่อมึ เฮี ฮอยจ ละ โม เปะ� 2 ดัฮ โม เปะ โอ งอ่ต
ป อฮั ฮะ ไม่ โอ เปอะ ญอม โปวต รพาวม แตะ ทไว โญตซัก
ละ มอยฮ อาึ โฮ� อาึ ซ เกือฮ โม เปะ ลอก ป โอยจ นึง โซะ
แตะ ฆาื อ�ื อาึ ซ ซะ ซม่อต คาวคอง ไมจ ป ลัง ฮอยจ ละ
เปอะ� ตัม เนอึม อ�ื เอจี ฟวยจ ซะ ซม่อต เตอ นึง โอ โม
เปะ โปวต รพาวม แตะ นัปทื อาึ ติ ชวง�

3 �อาึ ซ เกือฮ กวน เฌือต เปอะ ลอก ตุต แตะ ฆาื ป ยุฮ
เปอะ เซ� อาึ ซ ตา เอนิ เอยีง ซัตซิง ทไว เปอะ เซ นึง นา โม
โกะ เปอะ� ไม่ ซ ยวก โปวฮ โม เปะ ฮา แตะ ตอก โปวฮ ปุย
เอยีง ซัตซิง โฮ� 4 เญือม เซ โม เปะ ซ ยุง เปอะ ฆาื อื มัฮ
เนอมึ อาึ ป เกือฮ ลปุง ซตอก รเงอ่มึ เฮี ฮอยจ ละ เปอะ� ซ
ยุง โรฮ เปอะ มัฮ ลปุง ซันญา อาึ ไม่ โม เลวี เซ ป ตอน ป
ฮมัน ลอป�

5 �นึง ลปุง ซันญา อาึ ไม่ จัตเจือ เลวี เซ อาึ ซันญา อาึง
ซ เกือฮ แตะ จีวติ ละ� ไม่ ป เฮน ป ฮลอง โรฮ� อาึ เกือฮ
เนอึม ละ อื ตอก เซ เดอมึ ซ นัปทื เนอึม อาึ� เจน ไพรม อื
โม เซ นัปทื เนอมึ อาึ ไม่ ฮลัต โรฮ แตะ นึง เงอะ� 6 เอจี เพ
อกึ เนอมึ ปุย ตัม ปุก อื ไล แตะ� ไก โตว ป โอ เนอมึ นึง อ�ื
เญือม เซ เอจี รโจะ เนอึม รพาวม แตะ ไม่ อาึ� อาวต โรฮ



มาลาคี 2:7 v มาลาคี 2:12

ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ ไม่ นัม อื ปุย โฮวน เกือฮ ลเตือฮ ฮา ป
ฆอก ป เบร�

7�ดักดอย ซตุ ลัง เพอกึ เนอมึ ปุย เกือฮ ยุง พะจาว� ปุย
ลัง โฮว เคะ ซตุ เซ ละ ซ โฮลฮ แตะ ฮมอง กัม เพอกึ กัม
ตอม ป ปุก ป ลอก นึง อ�ื นึง มัฮ อื ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง พะ
จาว ป กุม ตฮนั มะลอง� 8 โม เปะ ปังเมอ ลเตือฮ เปอะ ติ
แตะ โอก ฮา คระ ยุฮ ฮุ� กัม เพอกึ กัม ตอม เปอะ ปุย เอจี
แปน ควน เกือฮ ปุย ฆลาื� เอจี แพก เปอะ ลปุง ซันญา อาึ
ไม่ โม เลว�ี 9 อาึ ซ เกือฮ โม อซิราเอน เพียก แฮม โม เปะ
ฆาื อ�ื ซ โฮลฮ เปอะ โซะกิจ ปิญไง่ นึง โอ เปอะ โฮว นึง คระ
ยุฮ ฮุ� เอจี แปน เปอะ ป เพอกึ ปุย ไม่ ฮรกั เปอะ ป ฮรกั
จัง เปอะ ป จัง แตะ� เนอมึ เปอะ โตว รพาวม นึง กัน เพอกึ
เปอะ โกตไม ยุฮ ฮุ�� อฮั เซ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง�

โม ยูด่า เนอมึ โตว รพาวม ละ พะจาว
10 โม เอะ อมั มัฮ โอ เยอะ มัฮ เปือะ ติ� โม่ มัฮ พะจาว

ติ โตน เซ ป ซัง เอะ เกิต โครยญ โฆะ โอ� แจง มัฮ อ�ื ดัฮ
มัฮ ตอก เซ เมอยุ โอ เอะ ยุฮ ตัม ลปุง ซันญา โม จัตเจือ
ไพรม เมอะ อาึง ไม่ พะจาว เยอ� มัฮ ฆาื เมอ ป โอ เอะ เนอึ
ม รพาวม ละ ปุ แตะ ฆาื อ�ื

11 ปุย เมือง ยูด่า ไม่ เมือง อซิราเอน ไม่ เวยีง เยรูซาเลม
เนอมึ โตว รพาวม ละ พะจาว� เอจี ยุฮ โอเอฮี ป เกละ เนอึ
ม พะจาว ยุ ติ เจือ� โม เซ โฮว ไอฮ ปรโปวน ป นัปทื พะ ตัง
เมือง แปน ปุย เญือะ แตะ� มัฮ เซ ป เพียก แฮม โม เซ วิ
ฮนั ซงะ่ ซงอม ป ฮรกั เนอึม พะจาว เซ ฆาื อ�ื 12 ปรเมะ ป
ยุฮ ตอก เซ ปัง มัฮ โม ซตุ ญุ่ก� ปัง มัฮ โม ลัปซด่อน ญุ่ก�
เกือฮ พะจาว โครฮ โอก ฮา ก อาวต โม ยาโคป โครยญ โฆะ
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ปุย� ปุ เกือฮ พะจาว กุม ตฮนั มะลอง รปั ป ทไว อื ละ แตะ
เฟือฮ เอนิ�

13 ไก แม ติ เจือ ป ยุฮ โม เปะ เอ� เยอืม เปอะ ปอ ซเกาะ
คัน ยุฮ พะจาว นึง รบวต แตะ� แงงฮั เปอะ ฆาื ไลจ รพาวม
แตะ นึง โอ พะจาว เญือะ รปั ป ทไว เปอะ ละ อ�ื ไม่ โอ เปอะ
เญือะ โฮลฮ ป ไมจ เน่อมึ นึง พะจาว� 14 โม เปะ อมั ฆวต
ยุง เปอะ ตอก โอ แตะ โฮลฮ โฮ� มัฮ ฆาื มัฮ พะจาว ซกิ พี
ญัน ยุฮ เปอะ� เอจี ยุ อื ป พิต ป ยุฮ เปอะ ละ ปรโปวน เญือะ
เปอะ ป โฮลฮ เปอะ เญอืม นมุ ลัง่ แตะ� เอจี แปน ปุกู เปอะ
ตัม ป ซันญา แตะ อาึง ไม่ เปอะ� โม เปะ ปัง ซันญา เปอะ
อาึง ซองนา พะจาว� ปังเมอ โอ เปอะ เนอมึ รพาวม ละ�

15 มัฮ พะจาว ป เกือฮ ปะ ไม่ ปุย เญือะ เปอะ รโจะ แปน
ปุย ติ โม่ว เยอ� เตือง โกะ เนอึม เปอะ ไม่ รพาวม รโม่ยฮ
เปอะ� โม่ มัฮ อ�ื มัฮ เมอ ป ฆวต ไอฮ พะจาว นึง อ�ื มัฮ
ฆวต เกือฮ อื โม เปะ โฮลฮ กวน แตะ ละ ซ แปน กวน เปอะ
เซ ปุย ไน พะจาว� ไมจ เปอะ แฮน เนอึม ติ แตะ� ไมจ
เปอะ เนอมึ รพาวม ละ ปุย เญือะ เปอะ ป โฮลฮ เปอะ เญอืม
นมุ ลัง่ แตะ เซ�

16 เยโฮวา พะจาว ยุฮ อซิราเอน อฮั เฮ�ี �อาึ เกละ เนอมึ
ยุ กัน ละ ปุย ปุย เญือะ แตะ� เกละ โรฮ ยุ กัน โคมเฮง คา
เคียน ปุย ปุย เญือะ แตะ� ไมจ เปอะ แฮน เนอึม ติ แตะ�
ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ เนอึม รพาวม ละ ปุย เญือะ เปอะ
โครยญ โฆะ เปอะ�� อฮั เซ�

ซเงะ ซ ฮอยจ รเตีฮ พะจาว โอเอฮี
17 โม เปะ เกือฮ เปอะ พะจาว เตือ ออป นึง แตะ ฆาื ป อฮั

ป มวยญ เปอะ� ตึน ซ ไฮมญ เปอะ ตอก เฮ�ี �ตอก เมอ
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ตอก เกือฮ เอะ พะจาว เตือ ออป นึง แตะ�� ตึน ซ อฮั เปอะ
เซ�
ป เตือ ออป พะจาว นึง เปอะ ฆาื อื มัฮ ฆาื อฮั เปอะ โม

ป ยุฮ กัน ฆอก มัฮ ป ไมจ ละ พะจาว. อฮั เปอะ โม เซ ปุก
รพาวม พะจาว. โฮฮ ฮา เซ อฮั แม เปอะ ตอก เฮ�ี �ยุ โตว ร
เตีฮ พะจาว โอเอฮี ตัม ปุก ตัม ลอก อื เมอ�� อฮั เปอะ เซ�

3
1 พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี �อาึ ซ ดวน ป ซึป

กัม นัม ปัก แตะ โฮว กา แตะ ติ ปุย� ปุย เซ ซ เพรยีง อาึง
คระ ลัก่กา เยอะ� พะโองจาว ป ซาวป โม เปะ ยุ เซ ซ ฮอยจ
งอ่ม นึง วฮินั ยุฮ แตะ� ปุย เซ ซ ฮอยจ ละ ซ ซึป แตะ ลปุง
ซันญา อาึ อาึง ละ ปุย� เอจี มัฮ ปุย เซ ป ซ เกือฮ รพาวม
เปอะ มวน� งอ่ต แลน� เอจี ซ ฮอยจ เนอมึ�� อฮั เซ�

2 ซเงะ ฮอยจ อื เซ� มัฮ ปุย ป ซ ปุน อาวต ตอน ลัง่ เงอ�
มัฮ ปุย ป ซ ไอม ลัง่ เงอ ซเงะ เปลีฮ อื ติ แตะ เซ� พะโอง
จาว เซ ซ ตอก งอ รโซฮ� มัฮ โรฮ ตอก ซบู่ ป ซงะ่ ยุฮ เค
รองึ� 3 ซ งาวม ตอก จังเคือง ป โล มาื นึง เบิง่ ยุฮ แตะ ละ
ซ เกือฮ อื มาื เซ ซงะ่� ซ เกือฮ โม ซตุ ยุฮ แตะ ซงะ่ ตอก
ซงะ่ ปุย ยุฮ มาื ไม่ ไคร ละ ซ เกือฮ อื ปุน ทไว โอเอฮี ละ พะ
จาว ตอก ปุก อื ไล แตะ� 4 เญือม เซ โอเอฮี ทไว ปุย เมือง
ยูด่า ไม่ เวยีง เยรูซาเลม เมอ ซ ปุก รพาวม พะจาว ตอก โอ
เอฮี ทไว ปุย เจน ไพรม โฆะ ลัง่ โฮ�

5 พะจาว อฮั เฮ�ี �เญือม เซ อาึ ซ ไกลจ ฮอยจ รเตีฮ โอ
เอฮี ละ ปุย� ซ รโฮงะ ซโตฮ กัน พิต ยุฮ โม ป โกว อมันัต
พี ไม่ โม ป เลนจุ ไม่ โม ป แปน พีญัน โอ เนอมึ ไม่ โม ป โอ
ญอม เกือฮ งวยฮ ซเงะ ซงา ลุกจัง แตะ� ซ รเตีฮ โรฮ โม
ป คัม ตุง แมฮงั แมไม ไม่ กวนดุ กวนดอย� ป บ่วก ละ ปุย
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ตังเมือง ญุ่ก� โม ป โอ ฮลัต นึง อาึ ญุ่ก� อาึ ซ เกือฮ โอยจ
ลอก ตุต แตะ�� อฮั เซ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง�

ไลลวง โอเอฮี ทไว ปุย ละ พะจาว
6 �อาึ มัฮ พะจาว. อาึ เปียน โตว ติ แตะ� โม เปะ ป มัฮ

จัตเจือ ยาโคป เปอ� มัฮ ฆาื เซ ป โอ โม เปะ ดิ ไลจ โลม
โอยจ ฆาื อ�ื 7 เน่อมึ นึง เจน จัตเจือ ไพรม เปอะ โม เปะ กอ
ฆวต แพก เปอะ โกตไม ยุฮ อาึ� ยุฮ เปอะ โตว ตัม โกตไม
เซ� ปัง มัฮ ตอก เซ ดัฮ เปอะ เอญี แม เคะ อาึ โฮ อาึ ซ เอญี
โรฮ เคะ โม เปะ�� อฮั เซ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง�
โม เปะ ตึน ซ อฮั เปอะ เฮ�ี �เอะ ซ ยุฮ ตอก เมอ ละ ซ

โฮลฮ แม แตะ เอญี เคะ อ�ื� ตึน ซ อฮั เปอะ เซ�
8�ปุย อมั โรวต บ่วก ละ พะจาว� ลัง โอ โรวต อ�ื โม เปะ

ปังเมอ โรวต ลัง่ เปอะ บ่วก ละ อาึ�� อฮั เซ พะจาว�
โม เปะ อฮั เปอะ ตอก เฮ�ี �เอะ บ่วก ละ พะจาว ตอก

เมอ�� ตึน ซ อฮั เปอะ เซ�
พะจาว โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ ทไว เปอะ โตว ป ลัง

ทไว แตะ ละ อาึ นึง โอเอฮี ตา กาว ปุน ทไว ติ ปุน� ไม่ โอ
เอฮี ทไว ไฮญ เปอะ โรฮ� 9 โม เปะ ปุย ติ เมือง เฮ�ี ซ ลอก
เปอะ ป โอยจ นึง โซะ แตะ นึง บ่วก เปอะ ละ อาึ� 10 ป ลัง
ทไว เปอะ กาว ปุน ติ ปุน เซ ไมจ เปอะ ฮอยจ ตาว อาึง นึง
ก เกป ปุย คอง ทไว เซ กุมปอ เดอมึ ป โซม ป ปอน ซ ไก
ฆาื นึง วิฮนั ยุฮ อาึ� ลอง แลน อาึ อื นึง ไลลวง เฮ�ี ดัฮ
เปอะ ยุฮ ตอก เซ อาึ ซ โปฮ รเวอืะ นาตัง เมือง มะลอง ละ
เปอะ� ซ โทก โซ ป ไมจ ละ เปอะ โฮวน ปอ โอ เปอะ เญือะ
โอยจ โกว� 11 อาึ ซ คัต แมง ม่อยจ ไซม ไล่ ฮา เฮงาะ รโกะ
ยุฮ เปอะ� โคะ อะงุน ยุฮ เปอะ ซ วติ โตว เปลิ อ�ื 12 เญอืม
เซ ปุย โครยญ เมือง ซ อฮั โม เปะ มัฮ ปุย แปน ด่ี นึง ซ มัฮ
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ปลัฮเตะ อาวต โม เปะ ปลัฮเตะ ไมจ ฮา ปลัฮเตะ ก ไฮญ��
อฮั เซ พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง�

13 พะจาว อฮั เฮ�ี �โม เปะ เอจี เติ ชฮิ วฮิ ฆอก เปอะ
อาึ�� อฮั เซ� โม เปะ ตึน ซ ไฮมญ เปอะ ตอก เฮ�ี �มัฮ
เมอ ป เติ ชฮิ วฮิ ฆอก เอะ ปะ นึง อ�ื� อฮั เปอะ เซ�

14 พะจาว โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ อฮั เปอะ โอ ไก ป
มัฮ รซอฮ ปุย ละ พะจาว เยอ� เอะ ปัง ปีเล นึง ยุฮ แตะ ตัม
ป อฮั พะจาว อาึง� ปัง เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม ซองนา พะจาว
ป กุม ตฮนั มะลอง นึง อาวม เมอะ พิต แตะ� เมอ ป แปน
อื เนิ อ�ี 15 ตัม ป ยุ เอะ เอ เอจี มัฮ โม ป เกียฮ ฮุน ป โฮลฮ
ป ไมจ เจอ� เอจี มัฮ โม ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร ป จเลิน แนฮ
ปุ ปุ อู� โนก ฮา เซ โม ป ลอง รพาวม พะจาว นึง โฆง แตะ
ยุฮ ป พิต ลอก โตว ลัง่ ป โซะ ฆาื อื ติ ชวง� อฮั เปอะ ตอก
เซ โม เปะ เอ�� อฮั เซ พะจาว�

ปุย เนอมึ รพาวม ซ โฮลฮ ลังวนั แตะ
16 เญือม เซ โม ป นัปทื เนอึม พะจาว ซิงซา ดิ โอเอฮี ไม่

ปุ แตะ� พะจาว ฮมอง ป อฮั อ�ื ไม่ งอ่ต ที แตะ ป อฮั ป อู อื
เซ� เกือฮ โรฮ ปุย ไซฮ อาึง นังซื ซองนา แตะ ละ ซ เกือฮ อื
ติ แตะ โตก ลอป ละ โม ป นัปทื เนอมึ แตะ ไม่ เมีญ มอยฮ อื
แปน ป ซัมคัน� 17พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี �ปุย
โม เฮี ซ มัฮ ปุย ไน อาึ� ซเงะ ซ เปลีฮ อาึ กัน รเตีฮ ระ ไล
ยุฮ แตะ� ปุย โม เฮี ซ แปน คอง วเิซต ยุฮ ฮุ� อาึ ซ เลียก
พาวม นึง ตอก เลียก พาวม เปือะ นึง กวน รซอฮ ละ แตะ
โฮ� 18 โม เปะ ซ ยุ แม เปอะ ติ โฮน ตอก ตัง ปุย ซื ปุย ไซ
ฮา ปุย ฆอก ปุย เบร� ซ ยุ เปอะ ตอก ตัง ป รซอฮ ละ พะ
จาว ฮา ป โอ ฆวต เนองึ ป อฮั อ�ื� อฮั เซ พะจาว�
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4
ซเงะ ซัมคัน ยุฮ พะจาว

1 พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี �ซเงะ เซ ซ ฮอยจ
เนอึม� เญือม เซ โม ป เกียฮ ฮุน ไม่ โม ป ยุฮ ป ฆอก ป
เบร ซ ฮะ ตอก เบระ ตอก โงว เฮงาะ โฮ� ซ ฮะ ล่อยญ เอนิ
ฮอยจ ละ แรฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื 2ละ โม เปะ ป นัปทื เนอึ
ม อาึ อ�ื อมันัต อาึ ซ โอก ละ เปอะ ตอก เญือม โอก ซเงะ
โฮ� ซ มัฮ ควน เปลีฮ อื กัน ซืไซ ยุฮ แตะ ละ เปอะ� ซ ซอต
ซเปีย ละ เปอะ ตอก ซเปีย ซเงะ โฮ� ละ ซ เกือฮ อื ป โซะ
ป คระ นึง เปอะ ไฮ ตื� โม เปะ ซ เตน เปอะ ปุ โฮว ไม่ ไมจ
มวน รพาวม แตะ ตอก กวน โมวก พลวย ปุย โอก ฮา คอก
โฮ� 3 ซเงะ เญือม เปลีฮ อาึ กัน รเตีฮ ระ ไล ยุฮ แตะ เซ�
โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ เป ปุย ฆอก ปุย เบร� โม เซ ซ แปน
เอนิ ตอก จะ ตอก รกาื อาวต ฆรมึ ชวง เปอะ โฮ�� อฮั เซ
พะจาว ป กุม ตฮนั มะลอง�

4�ไมจ เปอะ ไตม โกตไม เกือฮ ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ
อาึ เซ ละ เปอะ� มัฮ ลปุง ซตอก อาึ อาึง ไม่ โกตไม ยุฮ ฮุ ป
เกือฮ อาึ ละ อื นึง บลาวง ซีไน ละ โม อซิราเอน เตือง โอยจ
อ�ื

5 �ซเงะ ระ ยุฮ พะจาว มัฮ ซเงะ ซัมคัน ปอ ฮลัต ปุย นึง�
กา ซ ฮอยจ ซเงะ เซ อาึ ซ เกือฮ เอลียา ป ซึป ลปุง แตะ
ฮอยจ ละ เปอะ� 6 เอลียา เซ ซ เกือฮ รพาวม เปือะ ไม่ กวน
ปุก ปอ ปุ แตะ� มัฮ โอ อื มัฮ ตอก เซ อาึ ซ จัมเปน ฮอยจ
เกือฮ เมือง อาวต เปอะ เซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ�� อฮั
เซ พะจาว�
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