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นาฮุม
พะทัม นาฮุม เฮี มัฮ โบ่ต กลอน ป ลาว ปุย นึง ไมจ มวน

รพาวม แตะ นึง ไลจ โลม เวยีง นีนะเว� (เญือม ไลจ เวยีง
นีนะเว เซ� ปุก กา เกิต พะเยซู 612 เนอึม�� เวยีง นีนะเว
เซ มัฮ เวยีง อาวต กซัต เมือง อตัซีเรยี ป มัฮ เมือง กอ ตอซู
ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน เน่อมึ โฆะ ลัง่� โม อตัซีเรยี เซ มัฮ
โม ป ซวก ไม่ กอ โคมเฮง แตะ โม อซิราเอน� เญอืม ฮมอง
โม อซิราเอน ไลลวง ไลจโลม เวยีง นีนะเว ตอก เซ� โม อซิ
ราเอน อาวม มัฮ อื พะจาว ป เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ� นึง มัฮ
อื เมือง ป ซวก ป โคม ลัมเลือ ปุย ไฮญ� ไม่ มัฮ ลอป อื โม
ป เกียฮ ฮุน�

1 เฮี มัฮ ลปุง ระ ไล ป เกว ไม่ เวยีง นีนะเว� มัฮ ไลลวง โอ
เอฮี ป ยุ บลอง นาฮุม ปุย ยว่ง เอนโคต�

พะจาว ซ ฮาวก รพาวม ละ เวยีง นีนะเว
2พะจาว เยโฮวา มัฮ ป เครอืง ลอป ปุย ไน แตะ� มัฮ โรฮ

ป เกือฮ ปุย ลอก ตุต แตะ� ตัม โปง อื ไม่ กัน ยุฮ อ�ื พะ
จาว แจง ซ โรก อื เวน ละ โม ป ตอซู ไม่ แตะ� ไม่ ซ ฮาวก
รพาวม อื ละ อ�ื 3พะจาว มัฮ ป ไน่ ซ ฮาวก รพาวม ละ ปุย�
ปังเมอ มัฮ ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ� พะจาว แจง โอ อื ซ
เกือฮ ปุย พิต โปน ฮา ตุต ลัง ลอก แตะ� กาื ระ กาื กอ มัฮ
ควน เปลีฮ พะจาว อมันัต ระ ยุฮ แตะ นึง ละ ปุย� ชุต รวู
กุ มัฮ เอนิ ตอก ม่าึต รกาื โจฮ อื โฮ� 4พะจาว มัฮ ป เกียฮ
ฮมั รอาวม นึง ทะเล� เกียฮ เกือฮ อื ไฮจ ซออฮ เอนิ� เกียฮ
เกือฮ โรฮ รอาวม นึง โกลง ไฮจ ซออฮ ตอก เซ โรฮ� นาตี
บ่าชนั ไม่ บลาวง คาระเมน เกียฮ เกือฮ อื ซออฮ เอนิ ปอ
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แพะ แลง แตะ� เตีย ไมจ นึง เลบ่านอน เซ เกียฮ เกือฮ อื
ตูไต ซออฮ โอยจ เอนิ� 5 เญือม เอจี ฮอยจ พะจาว ละ อ�ื
บลาวง ฌื ดุงเดียง เอนิ ฆาื อ�ื โม มอยจ ลวยจ ไน ตื โรฮ�
เญือม เปลีฮ พะจาว ติ แตะ ปลัฮเตะ ไม่ ป อาวต นึง อื เตื
อง โอยจ อื รยุ่ ตื โรฮ ฆาื อ�ื 6 เญือม ฮาวก รพาวม พะจาว
ละ อ�ื มัฮ ปุย ป ซ ไอม ลัง่ เงอ� เญือม เรยีง รอก พาวม
พะจาว เซ มัฮ ปุย ป ซ ปุน อาวต ลัง่ เงอ� รพาวม ฮาวก ยุฮ
พะจาว มัฮ ตอก รเออปึ งอ ป จาึฮ โอก โฮ� ปัง มัฮ ซโมะ
รองั ม่ะ ตื เอนิ ฆาื อ�ื

7พะจาว มัฮ ป ตึก นึง ไมจ แตะ� มัฮ ป เฆีญ ป เดีย ปุย
เญือม ฮอยจ เม่ะมัก่ ละ อ�ื มัฮ ป โซะโกะ ฮรกัซา นึง โม ป
ฮอยจ เปิง ฮลอง รอง ซโอว แตะ� 8พะจาว ปังเมอ ซ เกือฮ
รอาวม ฮอยจ ลุป โม ป เกละยุ แตะ ปอ โอยจ แกล อื เอนิ�
ไม่ ซ โครฮ อื โม ป ฆวต รุป ไม่ แตะ เซ� เกือฮ อื ฮอยจ นึง
ลัก่ เฟียก เลียก นึง ลัก่ ยุม�

9 เมอยุ เคียต เปอะ งอ่ต เฮยีง แตะ นึง แกต เปอะ ติ แตะ
ซ เกียฮ เป พะจาว เยอ� โกะ เปอะ ไม่ แพนกัน ยุฮ เปอะ เซ
พะจาว ซ เกือฮ อื แปน ป ลอยจ เยอื ไอฮ พาวม แตะ� ไก
โตว ป โฮลฮ ตอซู ไม่ พะจาว ลอา โฮน เนอ� 10 ปุย โม เซ
มัฮ เยอื ตอก กัต กุน แกน โอ แปน ป โกว� มัฮ โรฮ ตอก ป
ญุ่ยจ เซาะ เงา่ะ ไปล โฮ� ซ ฮะ ซ ล่อยญ เยอื ฆาื อื ตอก โงว
เบระ ซออฮ โฮ� 11 เออ� เวยีง นีนะเว� เอจี ไก ปุย ติ ป เกิต
เน่อมึ นึง เปอะ� ปุย เซ มัฮ ปุย ซาวป งอ่ต เฮยีง แตะ ละ
ยุฮ แตะ กัน ฆอก กัน เบร� นึง ตอซู แตะ พะจาว ไม่ ซาวป
อื เซีฮ ซุย ปุย เกือฮ ยุฮ กันไฮะ กันฮอน�

12พะจาว อฮั เฮี ฆาื อื ละ โม ยูด่า� �ปัง มัฮ โม อตัซีเรยี
ป ระ เรยีง ไม่ โฮวน เซน อ�ื ซ โฮลฮ ลัง่ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ปอ
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โอยจ แกล อื เอนิ� อาึ ปัง เอจี เกือฮ โม เปะ โฮลฮ อาวต
ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ� เฆิม เฮี เญาะ ซ เกือฮ โตว โม
เปะ โฮลฮ อาวต แม ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ ติ โฮน แม�
13 ปเล่ีย เฮี ป มัฮ แอก อาึง โม เซ นึง โงก เปอะ อาึ ซ โปวก
ละ เปอะ� อาึ ซ ซโบรวต โรฮ โม่ะเฮลีจ ปุก อื โม เปะ เซ ละ
เปอะ เกือฮ ดุต แกล เอนิ�� อฮั เซ พะจาว.

14พะจาว รโฮงะ อาึง ไลลวง เมือง อตัซีเรยี ตอก เฮ�ี �โม
เปะ เญาะ ซ ไก โตว จัตเจือ เปอะ ละ ซ ซึป อื มอยฮ เปอะ�
อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ฮุป ไว เปอะ ป ไก นึง เวอืต ยุฮ เปอะ เซ�
อาึ เอจี เพรยีง โรฮ อาึง โตะ รมอยจ ละ เปอะ� นึง มัฮ เปอะ
โม ป ฆอก ลอน ไล�� อฮั เซ�

15 งอ่ต แลน เมอะ� เอจี ไก ป ฮอยจ ครอฮ ไลลวง ป ไมจ
เน่อมึ นึง บลาวง ติ ปุย� ปุย เซ กัมลัง โฮว นึง คระ ละ ซ
รโฮงะ แตะ ไลลวง เอจี โฮลฮ ปุย อาวต เฮน อาวต ฮลอง�
โม เปะ ป มัฮ โม ยูด่า เยอ� ไมจ เปอะ จัต กัน เลียง ชลอง
ตอก เอจี กอ ยุฮ ไพรม เปอะ โฮ� ไมจ เปอะ ทไว โอเอฮี ละ
พะจาว ตัม ป เอจี ซันญา เปอะ อาึง เซ� เฆิม เฮี โฮว เญาะ
ซ ไก โตว ปุย ฆอก ปุย เบร ป ซ เลียก ซะ เต เมือง อาวต
เปอะ� ปุย โม เซ เอจี ยุฮ ปุย ยุม ไม่ แกล เอนิ�

2
เวยีง นีนะเว ไลจ โลม

1 เออ� เวยีง นีนะเว� ปเล่ีย เฮี โม ป ซ ยุฮ ไลจ ไม่ เปอะ
เซ เอจี ซ ฮอยจ� ไมจ เปอะ เลียก มอง อาึง นึง ปอม ยุฮ
เปอะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย มอง อาึง คระ� ไมจ เปอะ รโจะ
อาึง โม ตฮนั ยุฮ แตะ� ไมจ เปอะ เพรยีง อาึง ติ แตะ ละ ซ
รุป แตะ� 2 โม อซิราเอน ปัง ฮอยจ ยุฮ ปุย ไลจ ไม่ ตอก ยุฮ
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ปุย ไลจ ไม่ กัก โคะ อะงุน โฮ� ปเล่ีย เฮี พะจาว เอจี ซ เกือฮ
แม อื โฮลฮ โญตซัก คึนัก แตะ ตอก ไพรม อ�ื 3 เออ� นี
นะเว� โม ตฮนั ป ฮอยจ รุป ไม่ เปอะ เซ ไปญ โล ซี ซครกั�
ไม่ จาวป ตื โรฮ อื เครองึ เรยีง ซครกั เตือง โอยจ แตะ� ไน
ซเงะ เพรยีง ปุย ติ แตะ เซ� เลาะ รุป เซิก ยุฮ อื เซ ตอฮ
เฌียป เลียป เอนิ ตอก รงั งอ โฮ� บรอง รุป เซิก ยุฮ อื เตน
ปุ โฮว ไม่ อ�ื 4 เลาะ รุป เซิก ยุฮ อื ป โฮว ตัม คระ เซ ไกลจ
เนอมึ ไกลจ แนม� ตอ ไป ตอ มา นึง กไน โตะ เวยีง เซ� ละ
ชวน ปุย อื เลาะ โม เซ รงั เอนิ ตอก รเออปึ งอ โฮ� ปลาึฮ
พราวป ตอก ปลุกปลัก โฮ�

5 โม ฮวันา ตฮนั เซ ไก ป กอก พราวป เกือฮ โอก โฮว รุป�
ลไล โฮว พราวป อื เซ โคะ ซดุฮ เอนิ ฆาื อ�ื ซไจ เอนิ โฮว
ฮอยจ นึง ฆรุง เวยีง เซ� โม เซ ลบุ่ฮ เอนิ ควน เฆีญ ปุย ติ
แตะ นึง อ�ื 6 เญือม เซ รเวอืะ โตะ โกลง นึง อื เอจี โบฮ
ปุย ยุฮ� ป อาวต ไน เญือะ กซัต เตอ อาวต ไม่ ฮลัต เตีจ
โตวฮ ฆราึง แตะ ฆาื อ�ื 7 ปรโปวน เญือะ กซัต เอจี โฮลฮ
ปุย โฮมวต โรวก� โม กวนไจ รโปวน อื เยอืม โฆว เอนิ ฆาื
อ�ื ตอก รกั รโกะ เกอื โฮ� ปุฮ ไอฮ รน่าวก แตะ ฆาื โซะ
รพาวม แตะ� 8 ปุย ตอ โอก ฮา เวยีง นีนะเว ตอก เอนิ ปัต
รอาวม โอก เน่อมึ โตะ ตุง ดอฮ โฮ� ปัง อฮั ปุย ละ อื ตอก
เฮ�ี �ปุ ตอ� ปุ ตอ�� ปัง อฮั ปุย เซ ละ� ไก โตว ลัง่ ป ล
เตือฮ แม ฆาื ติ ตื เนอมึ� 9 โม ตฮนั เซ อฮั เฮ�ี �ซไจ� ไมจ
เอะ ซไจ เลียก ตุย มาื ไคร นึง อ�ื โฮวน ลัมเลือ คาวคอง
ไมจ นึง อ�ื ไก โตว โอยจ ไม่ คอง ระ งวยฮ นึง อ�ื� อฮั เซ�
10 เวยีง เซ โซะไซญ ชฮิ ลวยจ เนอึม� เอจี ชปิ ไฆร โอยจ
เอนิ ปอ ฮงั เยอื แตะ� ปุย นึง อื ไลจ รพาวม� ฮลัต เตีจ ปอ
รกุฮ เอนิ มะ ฆราวง แตะ� แปน เอนิ อฮั เตะ ฮรมั ชวง ละ
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อื ปอ ฮาวต นาตา อื เอนิ�
11 ปเล่ีย เฮี เวยีง ป ตอก ทัม อาวต รเวยี ซิงโต เซ โฮว ก

เมอ ก โอวน� ไพรม อื นา เซ มัฮ นา ก เกือฮ ซิงโต ป โซม นึง
ละ กวน แตะ� มัฮ นา ก กอ เลียก เปิง ซิงโต เตือง ปไฮมญ
ปรโปวน อ�ื มัฮ โรฮ นา ก อาวต ซไบ่ กวน อื นึง� ไม่ โอ อื
ไก ป คัม ป คุย เฟือฮ เอนิ� 12 ซิงโต ไฮมญ เซ กอ ซาวป
เกียต โอเอฮี� ฟวยจ เซ เอญี ตาว อื ละ กวน แตะ ปอ ซัก
อ�ื กอ เอญี ตาว โรฮ โอเอฮี ปุน แตะ ละ โม ซิงโต รโปวน
ป มัฮ ปุ อาวต อื เซ� กอ เอญี ตาว โตะ โอเอฮี ปุน แตะ เซ
ฮอยจ นึง ทัม อาวต แตะ� กอ รโจะ โรฮ อาึง ป ปุน แตะ นา
เซ ปอ นาวก อื เอนิ�

13 พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั อื ละ เวยีง นีนะเว ตอก
เฮ�ี �อาึ ซ ตอซู ปุ แตะ ไม่ เปอะ� อาึ ซ โตก เลาะ รุป เซิก
ยุฮ เปอะ ปอ ฮะ ล่อยญ อ�ื โม ตฮนั ยุฮ เปอะ ซ ยุฮ ปุย ยุม
ไม่ นึง กัน รุป เซิก� โอเอฮี ป ชะ ลู เปอะ ฮา ปุย ติ ปลัฮ
เตะ เซ อาึ ซ ตุย ฮา เปอะ เตือง โอยจ อ�ื เญาะ ซ ไก โตว
ป ฮมอง ลปุง คานัป ฮอยจ เน่อมึ นึง โม ป ตาว รซอม เปอะ
เซ�� อฮั เซ ละ อื พะจาว เยอ�

3
กัน โซะ อาวม ปุย เวยีง นีนะเว

1 เวยีง ป ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ� ซ เม่ะมัก่ เนอมึ ฆาื อ�ื
เวยีง เซ เตอ มัฮ เวยีง ป นาวก นึง กัน จุ ไล� นาวก นึง คาว
คอง โฮลฮ แตะ นึง ซะเต ลอป แตะ ปุย โอ เญาะ ลโล่ะ ลโล
วน เฟือฮ เอนิ� 2 งอ่ต แลน เมอะ� เซียง ลอยฮ ไมะแซ เซ�
ไก ไม่ เซียง ชวง เลาะ ไม่ เซียง กลอฮ บรอง ไม่ เซียง เลาะ
รุป เซิก กัมลัง ฮอยจ� 3 โม ตฮนั บุก บรอง เซ เลียก เอนิ
แปน เด่ีจ แตะ� วจิ ไม่ เพลียฮ ยุฮ อื เซ ตอฮ เฌียป เลียป
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เอนิ� ป ยุม นึง กัน รุป เซ รชุก รเชยีก เยอื เอนิ� ป ยุม เฮยี
ไฮ เซ โฮวน ลัมเลือ เอนิ ปอ โอ ปุย เญาะ โอยจ เมีญ� ป โฮว
ป เอญี เญอ โคะ ซด่อยฮ เอนิ โม ป ยุม เซ ฆาื อ�ื 4 เวยีง นี
นะเว เยอ เอจี แปน เอนิ ตอก มอจังคึต โฮ� มัฮ เซ ป ลอก
อื ตุต แตะ ฆาื อ�ื เอจี ซาวป ยุฮ ตอก ซ โกยจ แตะ รพาวม
ปุย นึง ซลิต แตะ� ซาวป แงฮ่ ติ แตะ เกือฮ ชอม� เอจี โกว
คูบ่า กทา กทอง แตะ ละ ซ โจยญ แตะ เมือง ปุย ไฮญ เกือฮ
แปน ครา แตะ นึง กัน คึต กัน ตวยฮ ยุฮ แตะ เซ�

5 พะจาว กุม ตฮนั มะลอง อฮั เฮ�ี �อาึ ซ ตอซู ปุ แตะ
ไม่ เปอะ� อาึ ซ เกือฮ ปะ อาวต โยะ เครองึ� ซ เกือฮ เอนิ
ปุย โฮวน เมือง โฮลฮ ยุ อาวต ฆาวง เปอะ เซ� ปุย โฮวน ปะ
เทต เซ ซ ยุ เอนิ โฮลฮ เปอะ อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ เปอะ
ตอก เซ� 6 อาึ ซ เทอมึ ปะ นึง ป ซเม่อกึ รแอม� ซ เกือฮ
เอนิ ปุย พลิฮ บึน เปอะ� โม ป แก ปะ เซ ซ รแอม เอนิ นึง
เปอะ� 7 ปุย เตือง โอยจ อื เมาะ ป โฮลฮ ยุ เปอะ ซ ราึต ตอ
ฮา เปอะ ไม่ อฮั อื เฮ�ี �นีนะเว เซ เอจี แปน เนอมึ ไอฮ เวยีง
ฮงั เยอื� มัฮ ปุย แล ป ซ ปุน เลียก พาวม ลัง่ นึง อ�ื มัฮ ปุย
ก เมอ ก โอวน ป ซ ปุน ฮอยจ เกาะ โลม ลัง่ เงอ�� � อฮั
เซ�

8 อมั มัฮ แกต เปอะ ติ แตะ ไมจ ฮา เวยีง เทเบ่ต ป อาวต
เฆียง โกลง ไน เซ� เวยีง เซ ไก เอนิ รอาวม นึง รวติ อ�ื
โกลง ไน เซ แปน เอนิ ตอก ฆรุง ละ เฆีญ แตะ เวยีง เซ� มัฮ
รอาวม ป แปน ควน เฆีญ อื ติ แตะ นึง เงอ� 9 เมือง เอทิโอ
เปีย ไม่ เมือง อยีปิ เตือง โอยจ อื โกย แปน แตะ เมือง โฮลฮ
อื โซม� อมันัต อื ลอยจ ไฆร โตว ติ ชวง� เมือง พุต ไม่ เมือง
ลิเบี่ย มัฮ โรฮ ป เรอมึ อื โรฮ� 10 ปัง มัฮ ตอก เซ� ปุย เวยีง
เทเบ่ต เซ โฮลฮ ลัง่ ปุย โฮมวต โรวก เกือฮ แปน ครา แตะ�
กวนดุ ซครกั กวนงกั จัว นึง อ�ื บอยฮ เอนิ ปุย ไม่ เตะ ปอ
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บลวย อ�ื เฮยี ไฮ เอนิ โครยญ ฆัฮ คระ� โม ป ระ ป คาว นึง
อื โจก เยอื ปุย เบ่อ นึง� รฆุ ดิ อื ไม่ ปุ แตะ� โม จาวไน นึง อื
โจก โรฮ ปุย นึง โม่ะเฮลีจ เตือง โอยจ อ�ื 11ปะ ป มัฮ เวยีง
นีนะเว เยอ ซ ไลจ โรฮ เปอะ ตอก เซ โรฮ� ปุย นึง เปอะ ซ
เงา่ะ ซ บ่า ตอก ป ญุ่ยจ โฮ� ซ ซาวป ตอ เม่าะ ฮา โม ป ฆวต
รุป ไม่ แตะ�

12 ปอม ควน เฆีญ เปอะ ติ แตะ นึง เซ มัฮ เยอื ตอก เปลิ
เม ป ตึม รกา ปุย โฮ� เญือม เอจี ซูซอย ปุย อื เปลิ อื เซ
ดุฮ� เลีฮ ปุก เอนิ โตะ มวยญ โม ป โซม เซ� 13 งอ่ต แลน
เมอะ� โม ตฮนั ยุฮ เปอะ เซ ซ มัฮ เยอื ตอก ปรโปวน โฮ�
โตะ รเวอืะ เมือง อาวต เปอะ เอจี โบฮ เอนิ เวอืฮ� ละ ซ เลีย
ก โม ป ฆวต รุป ไม่ เปอะ เซ นึง� งอ ระ เอจี ฮอยจ ฮะ เอนิ
โคะ ซแก รเวอืะ เมือง อาวต เปอะ เซ ปอ ล่อยญ แกล อ�ื

14 เชยีต อาึง รอาวม ละ ซ โกว เปอะ เมิฮ� นึง เอจี ซ
ฮอยจ แวต ปุย เมือง อาวต เปอะ เซ� เฌาะ ยุฮ ปอม ควน
เฆีญ เปอะ ติ แตะ เซ เกือฮ ตอน เมิฮ� บึน อาึง เตะ ซปิต
เตอ ละ ซ ยุฮ เปอะ เตะ ตอง นึง เมิฮ� ตุย โรฮ ไม่ ปิมโล อื
โรฮ� 15 ปัง ยุฮ เปอะ ตอก ออฮ ตอก เอฮี� โม เปะ ซ ฮอยจ
งอ ละ เปอะ� ซ ฮะ เอนิ ยุฮ โม เปะ ปอ ยุม เปอะ� ซ ยุม
โรฮ เปอะ นึง กัน รุป เซิก เตือง โอยจ แตะ� เญาะ ซ ไก โตว
ป โฮฮ นึง ติ ตื เนอมึ� ตอก โรฮ ฮอยจ โซม ซดู พักเญือ ปอ
โอยจ แกล อื โฮ�
โม เปะ เอจี พรุฮ เอจี แพร เนอึม เปอะ ตอก ซดู ซฆลา

โฮ� 16 โม ปอกา ป โอก เน่อมึ นึง เปอะ เซ เอจี โฮวน เอนิ ฮา
ซโมยญ นึง มะลอง เอนิ� ปเล่ีย เฮี ปังเมอ เอจี ไฆร โอยจ�
ตอก ไฆร ซดู เญอืม เอจี โอก โปว อื แปน มู แตะ โฮ� 17 โม
คารตัชกัน ยุฮ เปอะ มัฮ เยอื ตอก ซดู� โม จาวไน ยุฮ เปอะ
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มัฮ เยอื ตอก ซฆลา โฮวน ป จัป นึง ฆรุง เมือ โฆยญ บริ โฮ�
เญอืม เอจี โซะ กอยจ ละ อ�ื โกฮ โปว ดิ เอนิ แปน มู แตะ�
เญาะ ไก โตว ป ยุง คระ โฮว คระ เอญี อ�ื

18 ปะ ป มัฮ กซัต เมือง อตัซีเรยี เยอ� โม ป ตัตเตียง บัน่
เมือง ยุฮ เปอะ เอจี ปุน ไอจ� โม จาวไน ยุฮ เปอะ เอจี ไอจ
โอ เญาะ โกฮ� โม ลุกเมือง เปอะ เอจี อาวต เฮยี อาวต ไฮ
ตื นึง บลาวง นึง ฌื� เญาะ ไก โตว ป เกียฮ นัม เกือฮ เอญี
ฮอยจ นึง เญือะ นึง ยว่ง ฆาื อ�ื 19ป โซะ ป คระ อาวม เปอะ
เซ ซ ไก โตว ตอก เกียฮ ไฮ� ป มัฮ เบราะ บัต่ เปอะ เซ ปุ
โรฮ ซ ไก เยื่อ ละ� เมาะ ป ฮมอง ไลลวง โอเอฮี ป เกิต ละ
เปอะ เซ� ซ ฟวยจ พาวม เนอมึ นึง อ�ื ดิฮ เอนิ เตะ แตะ โล่
ญวยฮ เปอะ ฆาื อ�ื เอจี มัฮ ฆาื คัม ลอป โกะ เปอะ ปุย ไม่
รพาวม ซวก โฮฮ ซวก วฮิ แตะ� ไก โตว ติ เมือง เนอมึ ป โอ
เปอะ ยุฮ ละ อื ตอก เซ�
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