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ซตอก รเงอ่มึ
พะทัม ซตอก รเงอ่มึ มัฮ รซอม เพอกึ ตอม ปุย ปุ แตะ ป

เกว ไม่ ป ลัง ยุฮ ลัง อฮั ปุย ละ ปุ แตะ งอ่น� มัฮ โรฮ ป เกว
ไม่ กัน นัปทื ปุย พะจาว งอ่น� โฮวน ลัก่ มัฮ แตะ ลปุง แพป
จเตียม ป กอ อฮั ปุย ไพรม� พะทัม เฮี เกว ไม่ จีวติ ปุย ทัม
มด่า ป ลัง โกว อื โครยญ ซเงะ่� เมือ โรง อื เอจี อฮั เฮี ละ
ปุย� �ปุย ดัฮ ฆวต ไอฮ ป ยุ ป ยุง แตะ� กา โอเอฮี ไฮญ
เญอ ไมจ อื นัปทื เนอมึ พะจาว�� อฮั เซ� ฟวยจ เซ พะทัม
เฮี ลอต เพอกึ ปุย นึง ไลลวง โอเอฮี โฮวน เจือ� มัฮ โตว ไล
ลวง ป เกว ไม่ พะจาว โน่ง� มัฮ โรฮ ป เกว ไม่ กัมกึต วไิซ
ไมจ ป ลัง โกว ปุย ไม่ ปุ แตะ� ไม่ ไลลวง ป ชอม ไม่ ป ลัม
เปิง ปุย ยุฮ เดอมึ ปุย ไฮญ ซ นัปทื ฆาื อ�ื
ลปุง โกว ปุย นึง พะทัม ซตอก รเงอ่มึ เฮี กอ มัฮ ป เงีย่ง

ไม่ ซโตฮ แตะ ละ ซ เยอื ไตม ปุย อ�ื เอจี ที นึง พะทัม เฮี
มัฮ โม คู เมือง อซิราเอน ปุย ไมจ พันญา เญอืม เพอกึ ตอม
อื ปุย เกือฮ ยุง ตอก ซ ไมจ แตะ ยุฮ เญือม เกิต โอเอฮี ละ
แตะ โฮวน เจือ� รซอม นึง พะทัม เฮี เกว ไม่ จีวติ ครอป
ครวั งอ่น� เกว ไม่ กัน กาไค งอ่น� เกว ไม่ ตอก โซมกวน
ปุย ยุฮ เญือม อาวต แตะ ไม่ ปุย ไฮญ งอ่น� เกว โรฮ ไม่ ไล
ลวง เตียง ปุย รพาวม แตะ งอ่น� พะทัม เฮี เพอกึ เอะ เกือฮ
ยุง ไลลวง รพาวม ปึกๆ ออนๆ� รพาวม ลัง่� รพาวม เลียก
พาวม นึง ปุย ตุก ปุย ญัก� ไม่ กัน เนอมึ รพาวม ละ ปุโฮมว
แตะ�

ลปุง ซตอก รเงอ่มึ มัฮ ป ไมจ
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1 เฮี มัฮ ลปุง ซตอก รเงอ่มึ ปุย ปุ แตะ� มัฮ ป ไซฮ ซาโลม
อน กวน ด่าวติ ป มัฮ กซัต เมือง อซิราเอน� 2 ลปุง เฮี มัฮ
ป เกือฮ ปุย โฮลฮ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ ไม่ ปุน เตียง อื ไอฮ
รพาวม แตะ� ซ เกือฮ โรฮ อื ยุง ลปุง เพอกึ ตอม ป ปุน ปุย
คิง แตะ นึง� 3 ซ โฮลฮ ปุย วซิา พันญา แตะ นึง ละ ซ ปุน
ยุฮ อื กัน ซืไซ ไม่ กัน ปุก กัน ลอก ไม่ รพาวม เนอึม แตะ�
4ซ เกือฮ ปุย งาว ปุย ไงญ แปน ปุย ดอฮ เฮยีง เฮรี กึต� ปุย
นมุ อาญุ ซ ไก โรฮ ป ยุง เบือ อื ไม่ ยุง อื ตอก ซ ยุฮ ซ อฮั
แตะ โอเอฮี� 5 โม ป เฮยีง ป ยุง ดัฮ งอ่ต อื ซ แปน ควน บุ อื
ป ยุง แตะ นึง� โม ป คาวไจ โอเอฮี ซ โฮว ละ เกียฮ คิต เกีย
ฮ งอ่ต แตะ เบือ อ�ื 6 ซ เกียฮ คาวไจ กัม จเตียม ไม่ ลปุง
ปันฮา เบือ อ�ื ซ เกียฮ ยุง โรฮ ไลลวง ลปุง โด่ะ ปุย ไมจ พัน
ญา เซ เบือ อ�ื

ลปุง เพอกึ ตอม ปุย กวน รเมะ แตะ
7 ปุย ดัฮ ฆวต ไอฮ ป ยุ ป ยุง แตะ� กา โอเอฮี ไฮญ เญอ

ไมจ อื นัปทื เนอมึ พะจาว. ปุย งาว ปังเมอ เพยีก กัมกึต วไิซ
ไมจ ไม่ ลปุง เพอกึ ตอม ปุย แตะ เซ�

8กวน รเมะ อาึ� ไมจ เปอะ งอ่ต กัม เพอกึ กัม ตอม เปือะ
เปอะ เฮ�ี ลปุง ซตอก มะ เปอะ เซ ปุ โรฮ ละ โปวฮ� 9 ลปุง
เซ ซ แปน ป ไมจ ละ เปอะ ตอก คัต เปอะ โคะ ไฆญ ไมจ
โฮ� ซ แปน โรฮ ควน ชอม เปอะ ตอก ฮนัง ไมจ นึง โงก
เปอะ โฮ�

10 กวน� เญือม ฮอยจ รชุยจ ปุย ฆอก ปุย เบร เปอะ ยุฮ
ดิ ป ฆอก เกอ ปุ ญอม ละ� 11 ดัฮ ฮอยจ อฮั เฮี ละ เปอะ�
�โฮว ดิ ไม่ เอะ เอ� ไมจ เอะ มอง ซะ เต ปุย เตือง โอ อื ไก
พิต ละ ซ เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม นึง� 12 ปัง ไอม เญือม
ฮอยจ อื เคะ เอะ เอ� แจง ซ โอยจ รพาวม อื เญือม ฟวยจ
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ยุฮ เอะ ไม่ อ�ื 13 เอะ ซ โฮลฮ คาวคอง ไมจ ยุฮ อื โฮวน
เจือ ฆาื อ�ื เญือะ ยุฮ ฮุ ซ นาวก ฆาื อื นึง คอง ระ งวยฮ�
14 โฮมว ดิ ไม่ เอะ เอ� โอเอฮี ป โฮลฮ ป ปุน เนอะ ซ รฆุ ไม่
ปุ แตะ บรญิ�� ตึน ซ อฮั เซ ละ เปอะ� 15 กวน� ปุ โฮว ดิ
ไม่ ปุย โม เซ� ปุ พาวม ดิ ไม่ เฟือฮ เอนิ� ปุ เกือฮ ชวง เปอะ
โฮว นึง คระ โครง ยุฮ อ�ื 16 โม เซ กอยจ ราวม นึง ฆวต ยุฮ
แตะ กัน ฆอก� ไก ลอป รพาวม ฆวต ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� 17 ปุย
ดัฮ ตาวง แฮวะ ลไล แก ไซม แตะ แจง โอ อื ซ ปุน ไซม เซ�
18 ปุย ฆอก ไล ตอก เซ ปังเมอ เอจี มัฮ เอนิ ววยฮ อื อาึง เพ
รยี ละ โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ โกะ อื ป ซ ยุม ไอฮ โกวต อ�ื 19 โม
ป ซาวป ริ โอเอฮี ยุฮ ปุย นึง กันไฮะ กันฮอน เนอ� มัฮ โรฮ
ตอก เซ� ลัก่ ก ลอยจ อื มัฮ โกะ อื ไอฮ ป ซ ไลจ จีวติ โกวต
อ�ื

ลปุง ปุย ไก กัมกึต วไิซ ไมจ
20-21 กัมกึต วไิซ ไมจ เซ กอก รโอง เน่อมึ นึง คระ� อฮั

โอเอฮี นึง ลเลาะ รโปยญ แตะ เน่อมึ นึง ตะ โบรก� ไม่ โตะ
รเวอืะ คระ เลียก ปุย โตะ เมือง นา ก กอ โพรม ปุย ไม่ ปุ แตะ
ตอก เฮ�ี 22 �โม เปะ ป มัฮ ปุย งาว เยอ� ซ เกือฮ แนฮ ลัง่
เปอะ ติ แตะ มวน รพาวม ไม่ งาวไงญ แตะ เซ เล่ีญ เมาะ
เมอ ลัง่� ซ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ฟวยจ พาวม นึง เพยีก แตะ
ป ยุ ป ยุง ปุย ไม่ เกละ เปอะ ยุ เล่ีญ เมาะ เมอ ลัง่� 23 ไมจ
เปอะ เครองึ นึง ลปุง ซตอก อาึ เปอะ เฮ�ี งอ่ต แลน� อาึ
ซ ดุฮ ป คิต ป งอ่ต แตะ นึง ไกญ พาวม เปอะ� ซ เกือฮ ป
อฮั ป มวยญ แตะ เซ แปน ป ซโตฮ ละ เปอะ� 24 อาึ เอจี
กอก โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ งอ่ต� เอจี ลเบี่ยฮ เตะ แตะ
ละ เปอะ� โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ เครองึ นึง� 25 โม เปะ เอ
เครองึ เปอะ โตว นึง ลปุง เพอกึ ตอม อาึ ละ แตะ� ญอม
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เปอะ โตว งอ่ต ลปุง ซตอก อาึ แตะ เฟือฮ เอนิ� 26 เญือม
เอจี ฮอยจ ป โตะ ป ตอง ละ เปอะ� อาึ ซ โฮลฮ โล่ ญวยฮ โม
เปะ� เญือม ฮอยจ ป โตวฮ ป ฆราึง เปอะ นึง� อาึ ซ โฮลฮ
เพยีก แฮม โม เปะ ฆาื อ�ื 27 เญอืม ฮอยจ พราวป ป โตะ ป
ตอง ไม่ รพาวม ตุก เรยีง ละ เปอะ ตอก ฮอยจ กาื กอ โฮ� ซ
ไลจ เนอมึ ไลจ แนม รพาวม เปอะ ฆาื� 28 เญอืม เซ โม เปะ
เตือง โอยจ เปอะ ซ กอก เปอะ ปัว อาึ เรอึม แตะ� อาึ ปัง
เมอ โอ ซ โลยฮ ละ เปอะ� ซ ซาวป เนอมึ ซาวป แนม เปอะ
ยุ อาึ� ปังเมอ โอ เปอะ ซ โฮลฮ ยุ อาึ เฟือฮ�

29 �ป ซ เกิต โอเอฮี ตอก เซ ละ เปอะ ฆาื อื มัฮ ฆาื โอ
เปอะ ฆวต ไอฮ ป ยุ ป ยุง แตะ� ไม่ โอ เปอะ ซาวป ตอก ซ
นัปทื เนอึม แตะ พะจาว. 30 โม เปะ ญอม เปอะ โตว เกือฮ
อาึ เพอกึ ตอม แตะ� ไม่ โอ เปอะ เมีญ ลปุง ซตอก อาึ แตะ
เฟือฮ เอนิ� 31 เคียง ยุฮ เปอะ ตอก เซ เยอ� กัน ยุฮ เปอะ
เซ ซ ฟวต ไอฮ โกะ เปอะ� ซ โฮลฮ เปอะ รปั ไอฮ ตัม โซม
กวน อื ไม่ กัน ยุฮ โกะ แตะ เซ� 32 ปุย งาว ปุย ไงญ เญอ
ซ ยุม โกวต โอ แตะ เครองึ นึง กัมกึต วไิซ ไมจ� กัน ซลัฮ
ซโลง ปุย งาว ปุย ไงญ เซ แปน ควน ไลจ โลม ละ โกะ อื
ไอฮ� 33 โม ป ญอม งอ่ต ป อฮั อาึ อื ปังเมอ ซ โฮลฮ อาวต
ไมจ มวน เฮน ฮลอง� ซ ไก โตว ตอก ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง
อ�ื� อฮั เซ�

2
กัมกึต วไิซ ไมจ ไก ป มัฮ

1กวน� ดัฮ เปอะ งอ่ต ลปุง ซตอก รเงอ่มึ อาึ ไม่ ไตม เปอะ
ลปุง เซ ฮอยจ โตะ รพาวม เปอะ โฮ� ซ ไมจ เนอมึ ละ เปอะ�
2 ไมจ เปอะ ซาวป งอ่ต ตอก ซ โฮลฮ เปอะ กัมกึต วไิซ ไมจ�
ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ไก รพาวม ฆวต คาวไจ โอเอฮี� 3 ไมจ
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เปอะ ปัว เนอึม ปัว แนม ตอก ซ โฮลฮ แตะ ยุง โอเอฮี ไม่
ตอก ซ เกียฮ คาวไจ แตะ โอเอฮี� 4 ไมจ เปอะ ซาวป เนอึม
ซาวป แนม ตอก ซาวป ปุย มาื โฮ� ตอก โรฮ ซาวป ปุย ป ระ
งวยฮ เม่าะ ปุย อาึง โฮ� 5 ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ ยุง เปอะ
ตอก ไมจ ปุย นัปทื เนอึม พะจาว ฆาื อ�ื ซ ยุง โรฮ เปอะ
ตอก มัฮ ตอก มอยฮ พะจาว เบือ อ�ื 6 มัฮ พะจาว ป เกือฮ
กัมกึต วไิซ ไมจ ละ ปุย� ป อฮั ป มวยญ พะจาว มัฮ ป เกือฮ
ปุย เกียฮ ยุง เกียฮ คาวไจ โอเอฮี โครยญ เจือ� 7 พะจาว
มัฮ ป เฆีญ ปุย ซืไซ ไม่ เนอึม รพาวม แตะ ฮา ป โอ ไมจ�
เรอึม โรฮ อื เกือฮ โฮลฮ พันญา ไมจ แตะ� 8พะจาว มัฮ ป
โซะโกะ ฮรกัซา นึง ปุย อฮั ป เนอมึ ไตม ป ซื� แลน แก โรฮ
โม ป เนอมึ รพาวม ละ แตะ�

9 ดัฮ เปอะ งอ่ต ลปุง อาึ ซ ยุง เปอะ โอเอฮี ป ปุก ป ลอก
ป ซื ป ไซ เบือ อ�ื ซ ยุง โรฮ เปอะ กัน ไมจ แตะ ยุฮ เบือ
อ�ื 10 กัมกึต วไิซ ไมจ ซ อาวต โตะ รพาวม เปอะ� ซ โฮลฮ
เปอะ ป ยุ ป ยุง แตะ ป มวน ละ รพาวม รโม่ยฮ เปอะ เบือ
อ�ื 11 กัน คาวไจ เปอะ โอเอฮี เซ ไม่ เฮยีง ยุง เปอะ เซ ซ
เฆีญ ปะ ฮา ป โอ ไมจ� 12 กัมกึต วไิซ ไมจ เปอะ เซ ซ เกือฮ
ปะ ยุง แฮน เวยี คระ ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร� ไม่ ซ ยุง เปอะ
ลุกลิก ติ แตะ ฮา โม ป รชุยจ เปอะ ไลจ เบือ อ�ื 13 ปุย ฆอก
ไล เซ เอจี ละ โปวฮ คระ ซืไซ นึง ฆวต อาวต อื ก เฟียก อ�ื
14 มัฮ ป เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม นึง ยุฮ แตะ ป พิต� มาว
แนฮ ไม่ กัน ฆอก กัน เบร โม เซ เยอ� 15 โม เซ มัฮ ปุย บ่วก
ปุย โจวง� ไก โตว ป ปุน อาึง รพาวม แตะ นึง อ�ื

16 ลปุง ซตอก อาึ เปอะ เฮี ซ เกือฮ ปะ ยุง แฮน เวยี ปร
โปวน ฮอยญ เร�ี ป มัฮ ปรโปวน ซาวป รชุยจ เปอะ นึง ลปุง
ชอม แตะ� 17 ปรโปวน ตอก เซ เนอึม โตว รพาวม ละ ปร
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เมะ เญือะ แตะ� เอจี มัฮ เบีย อื ลปุง ซันญา แตะ อาึง ไม่ อื
ซองนา พะจาว� 18 คระ เญือะ อื เซ มัฮ เอนิ คระ ฮอยจ ละ
เมือง ป ยุม� ดัฮ เปอะ โฮว คระ เซ เอจี มัฮ เอนิ ซาวป เปอะ
คระ ยุม แตะ� 19 โม ป ฮอยจ เคะ ปรโปวน ตอก เซ เญาะ ซ
โฮลฮ โตว ลเตือฮ แม ติ ปุย เนอึม� เญาะ โฮลฮ โตว เอญี
แม นึง คระ จีวติ แตะ เฟือฮ�

20 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ โฮว นึง คระ โฮว ปุย ไมจ ไล ฆาื
อ�ื ไมจ เปอะ โฮว นึง คระ ปุก คระ ลอก� 21 ปุย ยุฮ กัน ปุก
กัน ลอก เกอ ซ โฮลฮ อาวต ลัง่ อาวต เล่ีญ นึง บัน่เมือง ยุฮ
แตะ� ปุย เนอึม รพาวม ซ อาวต ตอน อาวต ฮมัน นึง อ�ื
22พะจาว ปังเมอ ซ ตุย โปวฮ ปุย ฆอก ปุย เบร ฮา บัน่เมือง
ยุฮ อ�ื ซ ตอยจ โปวฮ ปุย โอ เนอมึ รพาวม ตอก ตอยจ ปุย
ไรป โฮ�

3
ลปุง ซตอก ปุย กวน แตะ

1 กวน� ปุ เบีย ลปุง เพอกึ ตอม อาึ ละ เปอะ� ไมจ เปอะ
ไตมลปุง ซตอกอาึ เปอะ เฮี โตะ รพาวม รโม่ยฮ เปอะ� 2 ดัฮ
เปอะ ยุฮ ตัม เซ ซ โฮลฮ เปอะ จีวติ ลัง่ เล่ีญ แตะ เบือ อ�ื จี
วติ เปอะ เซ ซ จเลิน โครยญ เจือ�

3 ปุ เกือฮ รพาวม เนอึม ไม่ รพาวม ซืไซ ไฆร ฮา เปอะ�
ไมจ เปอะ ปุก นึง โงก แตะ ตอก ฮนัง โฮ� ไมจ เปอะ ไซฮ
นึง ไกญ พาวม ฆาวม นึง โตะ เวียก แตะ� 4 ดัฮ เปอะ ยุฮ
ตอก เซ ซ โฮลฮ เปอะ นา ตา แตะ นึง� ซ ปุก เปอะ รพาวม
พะจาว ไม่ ปุย ปลัฮเตะ�

5 ไมจ เปอะ วุก เปละ อาึง พาวม แตะ นึง พะจาว โครยญ
เจือ� ปุ เปิง กัมกึต วไิซ โกะ เปอะ ไอฮ� 6 ไมจ เปอะ ญอม
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เกือฮ พะจาว แปน ป นัม ละ เปอะ นึง ป ยุฮ ป อฮั เปอะ โค
รยญ เจือ� พะจาว ซ เกือฮ คระ โฮว เปอะ ซโฆรฮ ซฆรนั�

7 ปุ อวต ติ เปอะ แปน ป ไมจ กัมกึต� ไมจ เปอะ นัปทื
เนอึม พะจาว ไม่ เวยี เปอะ ป ฆอก ป เบร� 8 ดัฮ เปอะ ยุฮ
ตอก เซ ซ แปน ตอก เยื่อ รไป ละ เนะซองั เปอะ ฆาื อ�ื ซ
โฮลฮ เปอะ อาวต ไม่ กอ โกะ บาึง พาวม แตะ เบือ อ�ื

9 ไมจ เปอะ เกือฮ พะจาว ไก โญต ไก ซัก เบือ คาวคอง
ยุฮ เปอะ� ป โฮลฮ ป ปุน เปอะ ป รกา นึง อื เซ� ไมจ เปอะ
ทไว ละ พะจาว โครยญ เจือ� 10 ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ เกอมึ
ยุฮ เปอะ พะจาว ซ บุ อื ละ เปอะ นาวก� รน่าวก อื ละ เปอะ
โฮวน� ฮมวน รอาวม อะงุน ยุฮ เปอะ ซ นาวก ซ วฮิ�

11กวน� ปุพามัต ดู่แควน กัน เพอกึ เฟียตพะจาว เปอะ�
ปุ เตือ รพาวม นึง ลปุง ซตอก อื ละ เปอะ� 12พะจาว ฮรกั
ป ออฮ ซ บวยจ เฟียต ปุย เซ� ตอก ยุฮ เปือะ ละ กวน ฮรกั
แตะ โฮ�

13 ปุย ดัฮ โฮลฮ กัมกึต วไิซ ไมจ ไม่ เกียฮ คิต เกียฮ รเน
โอเอฮี� ซ โฮลฮ เนอมึ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื 14 ซ
ไมจ ละ อื ฮา โฮลฮ ปุย มาื� ซ โกะ โรฮ ละ อื ฮา โฮลฮ ปุย
ไคร� 15 กัมกึต วไิซ ไมจ เซ ระ ไล ฮา แกว ไมจ� โอเอฮี
เมาะ ป ฆวต ไอฮ ปุย เยอ� ปอ เอนิ โตว เกียฮ แพป แตะ ไม่
อื ติ เจือ เนอึม� 16 ดัฮ เปอะ โฮลฮ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ ซ
แปน โรฮ จีวติ ลัง่ เล่ีญ ละ เปอะ ไม่ อ�ื คาวคอง โฮวน ไม่
โญต ไม่ ซัก ซ โฮลฮ โรฮ เปอะ ตอก เซ โรฮ� 17 มัฮ โรฮ ป
เกือฮ ปุย อาวต ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ ไม่ รพาวม เฮน
ฮลอง แตะ� 18 กัมกึต วไิซ เซ มัฮ โรฮ ตอก โคะ จีวติ ละ โม
ป เอจี โฮลฮ� เมาะ ป ปุน โซะโกะ ฮรกัซา นึง กัมกึต วไิซ เซ
ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื
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19พะจาว เกือฮ ปลัฮเตะ เฮี เกิต ไก เบือ กัมกึต วไิซ ไมจ
แตะ� เกือฮ โรฮ ปลัฮ มะลอง เกียฮ อาวต ตอน เบือ ป ยุ ป
ยุง แตะ� 20 เอจี เกือฮ รอาวม ปลาึฮ ปัต โอก แปน โกลง
เบือ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ เซ� เกือฮ แม โรฮ รอาวม เฮละ
ราื เน่อมึ นึง ชุต รวู เบือ อื โรฮ�

21 กวน� ไลลวง กัมกึต วไิซ ไมจ เปอะ เซ ไม่ ตอก เกียฮ
คิต เกียฮ รเน เปอะ โอเอฮี เซ ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง
ไมจๆ� ปุ เกือฮ ป ลอา เจือ เซ ซไง ฮา เปอะ เฟือฮ เอนิ�
22 เอจี มัฮ ป ลอา เจือ เซ ป ซ แปน จีวติ เนอึม ละ เปอะ�
ซ แปน โรฮ ป ไมจ ป ชอม ละ เปอะ ตอก ไอฮ ปุย ฮนัง โฮ�
23 เญอืม โฮว เปอะ นึง คระ นึง โครง เงอ ซ ไก โตว ป ยุฮ ป
โซะ ละ เปอะ� ชวง เปอะ ปุ โรฮ ซ โคะ ซดุฮ โรฮ� 24 เญอืม
งาวม เปอะ ซ ไก โตว ตอก ฮลัต เตีจ เปอะ� เญอืม เอจี ไอจ
เปอะ ซ โฮลฮ เปอะ ไอจ ไมจ ไอจ มวน ฆาื� 25ซ โฮลฮ เปอะ
โตว โตวฮ ฆราึง นึง ป พราวป ป พรอง ป เกิต ละ แตะ� ซ
โฮลฮ เปอะ โตว โรฮ ลอก ป โตะ ป ตอง ป กอ ฮอยจ ละ ปุย
ฆอก ปุย เบร ตอก ฮอยจ เฮละ ระ กาื กอ โฮ� 26 นึง มัฮ พะ
จาว ป ซ แปน ตัว เปิง เปอะ ไม่ ซ เกือฮ อื ปะ โปน ฮา โม่ะ
รโฮญก ป ซ โจก ชวง เปอะ�

27 ปุ คัต เวยีน ป ไมจ ฮา โม ป โซมกวน ไม่ โฮลฮ แตะ รปั
ป ไมจ เซ� เมาะ ปุน ยุฮ เปอะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ป ไมจ ละ อ�ื
28 ดัฮ ปุ ยว่ง เปอะ ฮอยจ ปัว โอเอฮี นึง เปอะ โฮ� ปุ กอก ร
โฮงะ ซงา่วป ละ เตือง เอจี ไก โอเอฮี ยุฮ เปอะ ป ปัว อื นึง
เปอะ เซ�

29 ปุ ซาวป คิต งอ่ต ตอก ซ ยุฮ เปอะ ป โซะ ละ ปุยว่ง เปอะ
นึง มัฮ อื ป ซดิ โบ เปอะ ไม่ อาึง อื รพาวม แตะ นึง เปอะ�
30 ปุ รเจ รไซญ ไม่ ปุย เยอ เตือง โอ อื ไก ควน ฆาื� ไม่ โอ
โรฮ อื ยุฮ ป โซะ ละ เปอะ�
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31 ปุ ลเลียก นึง ป โฮลฮ ปุยไฮะ ปุยฮอน เนอ� ปุ โรฮ
เฮยีน กัน ยุฮ อื ติ เจือ เนอึม� 32 พะจาว เกละยุ ปุย บ่วก
รพาวม� ปุย ซื ปุย ไซ เยอ ปังเมอ เกือฮ อื แปน ปุโฮมว
แตะ�

33พะจาว โปง ป โอยจ นึง โซะ แตะ ฮอยจ ละ เญือะ ปุย
ฆอก ปุย เบร� เญือะ ป อาวต ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ เซ ปัง
เมอ ปิฮ มุ่น ละ อ�ื 34 โม ป กอ เพียก แฮม ปุย เยอ พะจาว
ซ เพยีก แฮม โรฮ อ�ื ละ โม ป ญอม แปน ปุย ตุเตียม เมอ�
ปังเมอ ซ เปลีฮ กุนมุ่น ยุฮ แตะ ละ อ�ื 35 ปุย เฮยีง ปุย ยุง
เงอ ซ โฮลฮ อมันัต โญตซัก แปน คอง แตะ� ป โฮลฮ ปุย
งาว เยอ ปังเมอ มัฮ เยอื กัน โชะ นา�

4
กัมกึต ไมจ มัฮ ป ระ ไล

1 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� ไมจ เปอะ งอ่ต ลปุง เพอกึ
เปือะ เปอะ ละ เปอะ เฮ�ี เกือฮ ติ เปอะ ฮงา นึง� เดอมึ
เปอะ ซ ยุง โอเอฮี� 2 รซอม ป เพอกึ ตอม อาึ เปอะ เฮี มัฮ ป
ไมจ ละ เปอะ� ปุ ละ โปวฮ ติ เจือ เนอมึ� 3 เญอืม มัฮ ลัง่ อาึ
กวนงกั อาวต ไม่ มะ ไม่ เปือะ เกอะ� กวน มะ เกอะ เซ มัฮ
อาึ ติ ปุย โน่ง� 4 เญือม เซ เปือะ เกอะ เพอกึ ตอม อาึ� อฮั
เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ ไตม อาึง ลปุง อาึ เฮี โตะ รพาวม เปอะ�
ปุ เบีย ลปุง ซตอก อาึ เปอะ เฮี เดอมึ เปอะ ซ ไอม� 5 ไมจ
เปอะ ซาวป กัมกึต วไิซ ไมจ� ไม่ เกือฮ เปอะ โอเอฮี คาวไจ
แตะ� ปุ เบีย ป อฮั อาึ เฮ�ี ปุ ซลัฮ นึง� 6 ปุ ละ โปวฮ กัมกึต
ไมจ เซ� ซ แปน ควน เฆีญ เปอะ ติ แตะ นึง� ดัฮ เปอะ ฮรกั
โฮ ซ โปน เปอะ ป โอ ไมจ เบือ อ�ื 7 กัมกึต วไิซ มัฮ ป ตึก นึง
ระ ไล แตะ� ไมจ เปอะ ซาวป เนอึม� ปัง โฮลฮ แม เปอะ
ออฮ เอฮี ญุ่ก� ไมจ แนฮ ลัง่ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ปุน คาวไจ
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โอเอฮี� 8 ไมจ เปอะ ฮรกั กัมกึต ไมจ เซ เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ
มอยฮ ไมจ แตะ� ไมจ เปอะ เมีญ มัฮ ป ระ ไล เดอมึ เปอะ ซ
โฮลฮ โญตซัก เบือ อ�ื 9 ซ แปน ตอก วอม คึ ละ เปอะ โฮ�
ตอก โรฮ ลังวนั ระ ไล ป แปน โญตซัก ละ เปอะ โรฮ��

10กวน� ไมจ เปอะ งอ่ต ที� ไมจ เปอะ ไอฮ ป อฮั อาึ เฮ�ี
ซ ลัง่ ไอม เปอะ ฆาื� 11อาึ เอจี เพอกึ ปะ เกือฮ โฮลฮ กัมกึต
ไมจ แตะ� ตาว ปะ โฮว นึง คระ ปุก คระ ลอก� 12 เญือม
โฮว เปอะ ซ ไก โตว ป เคิก ป นัน ละ เปอะ� เญอืม ตอ เปอะ
ซ โคะ ซดุฮ เปอะ โตว ฆาื� 13 ลปุง เพอกึ ตอม ปุย เปอะ เซ
ไมจ เปอะ ไปญ ตอน� ปุ ซลัฮ ซโลง นึง� เอจี มัฮ ลปุง เซ ป
ซ แปน จีวติ เนอมึ ละ เปอะ� 14 ปุ โฮว นึง คระ ยุฮ ปุย ฆอก
ปุย เบร เยอ� ปุ เฮยีน กัน ยุฮ อ�ื 15 ไมจ เปอะ เวยี คระ เซ
ซไง� ลเตือฮ ติ เปอะ ฮา� โฮว ฮา นึง คระ ยุฮ โกะ เปอะ
ไอฮ� 16 ปุย ฆอก ปุย เบร ปุน โตว ไอจ ดัฮ โอ ดิ โฮลฮ ยุฮ
กัน ฆอก โฮ� ดัฮ โอ ดิ โฮลฮ ยุฮ ป โซะ ละ ปุย ปุน โตว ไอจ
ฆาื อ�ื 17 กัน ฆอก กัน เบร ไม่ กัน ไฮะฮอน มัฮ เอนิ ตอก ป
โซม ป ปอน ญึม ละ อ�ื

18 คระ โครง ยุฮ ปุย ซื ปุย ไซ มัฮ ตอก อื เญือม โอก โรง
ซเงะ โฮ� ซเปีย ปุๆ ฮอยจ ละ ซเปีย เนอมึ อ�ื 19 คระ โครง
ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร ปังเมอ เฟียก ตัน เอนิ� เญือม ฆลาื อื
ยุง โตว ป โคะ ซดุฮ แตะ ฆาื อ�ื

20 กวน� ไมจ เปอะ งอ่ต ที ลปุง อาึ เฮ�ี เกือฮ ติ เปอะ
เครองึ นึง ป อฮั ป มวยญ อาึ� 21 ปุ เกือฮ ลปุง เฮี ไฆร ฮา
เปอะ� ไมจ เปอะ ไตม อาึง ฮอยจ โตะ กไน รพาวม เปอะ�
22 ลปุง เฮี มัฮ จีวติ จิตไจ ละ ป โฮลฮ งอ่ต� มัฮ โรฮ ตอก
เยื่อ รไป ละ เนะซองั อ�ื 23 ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา เนอึ
ม นึง รพาวม รโม่ยฮ เปอะ เซ โครยญ เจือ� เมาะ ป ยุฮ ป
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อฮั ปุย เยอ เอจี มัฮ ป โอก เน่อมึ นึง รพาวม รโม่ยฮ อื รกา�
24 ไมจ เปอะ แฮน ดัก ดอย แตะ ฮา อฮั แตะ ลปุง โอ เนอมึ�
ลปุง จุไล เยอ ไมจ เปอะ เกือฮ ซไง ฮา แตะ� 25 ไมจ เปอะ
เกือฮ ไง่ แตะ แก แนฮ ลั่กกา เปอะ� เกือฮ ซลอง ไง่ เปอะ
แลน แนฮ ซื นา โกะ เปอะ� 26 ไมจ เปอะ งอ่ต ที อาึง คระ
ซ โฮว แตะ� เดอมึ คระ โฮว เปอะ เซ ซ แปน ป แจง ป แน�
27 ปุ เกือฮ ติ เปอะ แพก ฮา คระ ปุก ลวง วิ ญุ่ก ลวง ดอม
ญุ่ก� ปุ โบว ชวง เปอะ เกือฮ โฮว ลวง ป ฆอก ป เบร�

5
ไมจ ปุย แฮน เวยี กัน เลนจุ

1 กวน รเมะ อาึ� ไมจ เปอะ งอ่ต ลปุง ไก พันญา ยุฮ อาึ
เฮ�ี งอ่ต ไฌม ลปุง เพอกึ ตอม อาึ เปอะ เฮ�ี 2 เดอมึ เปอะ
ซ เกียฮ แฮน ติ แตะ� เดอมึ เฮยีง ยุง เปอะ เซ ซ โอก นึง ป
อฮั ป มวยญ เปอะ� 3 ปรโปวน ฆอก ไล เกียฮ เด ลปุง ตอก
โกะ แฮ โฮ� ดัก ดอย อื ญัว่ ตอก ลออยฮ โฮ� 4 ลัก่ ก ลอยจ
อื ปังเมอ ซ ซอง ละ เปอะ ตอก ไคญ โฮ� ซ บวก โรฮ ปะ
ตอก วจิ ลไล ลอม โฮ� 5 คระ นัม อื โม เปะ โฮว เซ� ซ มัฮ
คระ เลียก ละ ยุม เปอะ� แจง ซ ฮอยจ เปอะ เมือง ป ยุม ฆาื
อ�ื 6 ปรโปวน ฆอก ไล งอ่ต โตว คระ จีวติ� มัฮ ป โฮว นึง
คระ รบ่อก รแบ่ก เตือง โอ อื ยุง�

7 โม เปะ ป มัฮ กวน เนอะ� ไมจ เปอะ งอ่ต� ปุ เกือฮ ติ
เปอะ ซไง ฮา ป อฮั ป มวยญ เญอะ� 8 ไมจ เปอะ เวยี ปร
โปวน ฆอก ไล เซ� ปุ เลียก ซดิ โบ เญือะ อาวต อื เฟือฮ
เอนิ� 9 เดอมึ โญตซัก ลัง โฮลฮ โกะ เปอะ เซ โอ ซ ฮอยจ
ฆาื ละ ปุย ไฮญ� ไม่ โอ โรฮ เปอะ ซ เงีย่ง อาญุ ฆาื ป ยุฮ ปุย
ไฮะ ปุยฮอน เซ ละ เปอะ� 10 ดัฮ เปอะ ยุฮ กัน พิต ตอก เซ
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มัฮ ปุย ไฮญ ป ซ โฮลฮ โซม โอเอฮี ยุฮ เปอะ� นัม เรยีง ตา
แด่น เปอะ ซ แปน เยอื คอง ปุย ยว่ง ซไง� 11 ลัก่ ก ลอยจ จี
วติ เปอะ ซ แงงฮั เปอะ นึง โซะ ป อาวม แตะ ฆาื อ�ื ป โซะ
ฆอก ซ ฮาื เนะซองั เปอะ� 12 เญอืม เซ ซ ไกลฮ เปอะ� ซ อฮั
เปอะ เฮ�ี �โซะ เนอึม โอ อาึ ยุง งอ่ต เพอกึ ปุย แตะ� ญัก
เนอึม โอ อาึ เกือฮ ปุย ซตอก แตะ� 13 อาึ เคียต โอ งอ่ต ป
อฮั คู เพอกึ แตะ ไม่ โอ เยอะ ดาวง ฮยวก แตะ ละ ป ซตอก
รเงอ่มึ แตะ เซ� 14 โซะ ไซญ เนอึม โฮลฮ อาึ โชะ นา แตะ
ปอ ไลจ โลม เมอะ ซองนา ปุย เตือง โอยจ อื ตอก เฮี เยอ��
ซ โฮลฮ เปอะ อฮั เซ�

15 ไมจ เปอะ เนอึม รพาวม ละ ปรโปวน เญือะ แตะ ตอก
เชยีต ปุย ญุ รอาวม นึง นัมโม่ ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ โฮ� 16 อมั
ปุก ละ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ไก กวน ไม่ ปรโปวน โอ ลุก ป โฮว
ตัม กอง ไอฮ พาวม แตะ� 17 เกือฮ กวน เปอะ เซ มัฮ กวน
โกะ เปอะ ไอฮ� ปุ เกือฮ มอยฮ แปน กวน ปุย ไฮญ� 18 ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม ไม่ ปรโปวน ป ไอฮ เปอะ เญื
อม นมุ ลัง่ เปอะ เซ ติ ปุย โน่ง� เกือฮ แปน ป ไมจ ละ เปอะ
ตอก รอาวม ปลาฮื โฮ� 19 เกือฮ แปน ลอป ป ไมจ ละ เปอะ
ตอก ไมจ จัก ปอยฮ โฮ� เกือฮ ติ เปอะ ฟวยจ พาวม นึง ไมจ
ปิม ไมจ ฮงั อื ละ เปอะ โครยญ เวลา� เกือฮ ติ เปอะ มวน
ลอป รพาวม นึง รพาวม ฮรกั ยุฮ อ�ื 20 กวน� อมั ปุก ละ
เกือฮ เปอะ ติ แตะ มาว ไม่ ปรโปวน ฆอก ไล� อมั ปุก ละ
โอม เปอะ ปรโปวน ฮอยญ เร�ี ปุก โตว เฟือฮ�

21 พะจาว แก ที คระ โฮว โครง เอญี เปอะ โครยญ คระ
อ�ื ยุง โอยจ ป ยุฮ ป อฮั เปอะ โครยญ เจือ� 22 ปุย ฆอก
ปุย เบร ววยฮ อาึง แฮวะ ละ โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ มัป่ ยุฮ โกะ
อื ไอฮ ป เคริ โกะ อื เซ� 23 ซ ยุม โกวต โอ อื ปุน เตียง ไอฮ
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โกะ แตะ� ซ ไลจ ซ โลม โกวต งาว ไม่ ลึง แตะ�

6
ไลลวง รมะ รโตว

1 กวน รเมะ อาึ� อมั เอจี โคะ ปะกัน เปอะ รมะ ปุย ไฮญ
ละ อ�ื อมั เอจี กัม เอนิ เปอะ คาวคอง แตะ นึง� 2 อมั เอจี
โคะ เกือฮ เปอะ ลปุง โกะ แตะ แปน ตอก ซราว ววยฮ เปอะ
ละ โกะ แตะ ไอฮ� อมั มัฮ ลปุง ซันญา โกะ เปอะ ไอฮ ป
แปน ตอก แฮวะ ละ โกะ เปอะ เซ� 3 กวน� ดัฮ เปอะ เอจี
โคะ ยุฮ โคะ อฮั เนอมึ ตอก เซ โฮ� เอจี มัฮ อาวต เปอะ ฆรมึ
อมันัต ปุย เซ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก เฮี เดอมึ เปอะ ซ โปน�
ไมจ เปอะ ซไจ โฮว เคะ อ�ื ปัว เนอมึ ปัว แนม เกือฮ ติ เปอะ
โปน ป ซันญา เปอะ เซ� 4 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ไอจ ละ รกา� ปุ
งาวม ลโล่ะ ละ ฮมั� โฮว เอนิ� 5 เกือฮ ติ เปอะ โปน แปฮ
ตอก จัก ปอยฮ ปุน ตอ ฮา ป ตี ลาว โฮ� ตอก โรฮ ไซม เบ
ลือฮ ฮา แฮวะ ตาวง ปุย โฮ�

ไลลวง ปุย เกละ
6 โม เปะ ป เกละ เอ� ไมจ เปอะ โฮว แลน ม่อยจ ละ�

งอ่ต ที กัน ยุฮ อ�ื ซ ปุน เปอะ พันญา แตะ นึง� 7 ม่อยจ เซ
ไก โตว ฮวันา ยุฮ อ�ื จาวไน ยุฮ อื ไม่ ป ตัตเตียง อื ปุ โรฮ
ไก� 8 ปัง โอ ไก� ยุง ลัง่ ตอก ซ แฮรน แตะ อาึง ป โซม แตะ
เน่อมึ เมือ แลง� ซาวป รโจะ อาึง เฮงาะ ละ โกะ แตะ เน่อมึ
เญอืม ปุน เฮงาะ� 9 โม เปะ ป เกละ เอ� เกียฮ ไอจ ลัง่ โน่ง
เปอะ เมอ� เญือม เมอ ซ ยุง เปอะ โกฮ โฮ� 10 �ซ ไอจ ลัง่
ติ รโม่ยฮ� ซ ฆักเฆี ลัง่ ติ เตะ� ซ ลโล่ะ ลัง่ แกลน เตะ แตะ
เญีย่ะ�� อฮั เปอะ เซ� 11ลไล อฮั เปอะ เซ ซ ฮอยจ พราวป
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กัน ตุก กัน ญัก ละ เปอะ ตอก ฮอยจ คะมุย โฮ� ซ ฮอยจ ป
แควะ ป คัต ละ เปอะ ตอก ฮอยจ ป ซะ ป เต ปุย โฮ�

ไลลวง ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร
12 โม ป โอ ไมจ ไล ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร� โฮว ไป โฮว มา

ไม่ อฮั แตะ ลปุง โอ เนอมึ� 13 โกว เตะ ชวง มวยญ มาึฮ ไง่
ซลอง แตะ ละ ซ บระ แตะ รโฮงะ โอเอฮี ละ ปุโฮมว แตะ�
14 รพาวม ฆอก อื งอ่ต แนฮ ตอก ซ ยุฮ แตะ ป โอ ไมจ�
ซาวป แนฮ ตอก ซ เกือฮ แตะ ปุย รเจ รไซญ ไม่ ปุ แตะ�
15 ปุย ตอก เซ ซ ฮอยจ พราวป ป โตะ ป ตอง ละ ฆาื อ�ื ซ
ไลจโลม พราวป เอนิ ไม่ โอ อื เญาะ ไก ตอก เกียฮ แม ยุฮ
แตะ�

ไล โอเอฮี ป เกละ พะจาว ยุ
16ป เกละ ลัมเลือ พะจาว ยุ อู ไก อาแลฮ เจือ� โอเอฮี โม

เซ มัฮ ตื ป ตึก นึง ฆอก แตะ ละ อ�ื 17 มัฮ ป เกียฮ ฮุน ไง่ ติ�
มัฮ ดัก ป อฮั ป โอ เนอมึ ติ� ไม่ เตะ ป มอก ปุย เตือง โอ อื
ไก พิต� 18 มัฮ รพาวม ป งอ่ต อาึง ตอก ซ ยุฮ แตะ ป ฆอก
ป เบร ติ� ไม่ ชวง ป ตอ โฮว ละ ซ ยุฮ แตะ ปไฮะ ปฮอน�
19 มัฮ พีญัน โอ ซืไซ ป โอก ลอป ลปุง โอ เนอึม นึง ติ� ไม่
ป ซาวป อู ตอก ซ เกือฮ แตะ โม เอียกปุ ตุเจอ ปุ แตะ รกัฮ
ลเฆือฮ�

ไลลวง แฮน ปุย ติ แตะ ฮา ปรโปวน โอ ไมจ
20กวน รเมะ อาึ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ป อฮั เปือะ เปอะ อาึง

ละ เปอะ เฮ�ี รซอม เพอกึ ตอม มะ เปอะ ละ เปอะ เซ ปุ โรฮ
เบีย� 21 ไมจ เปอะ อาึง ลอป นึง รพาวม ฆาวม ลอป นึง เวี
ยก แตะ� ไมจ เปอะ ปุก นึง โงก แตะ ตอก ฮนัง โฮ� 22 เญื
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อม โฮว เปอะ ลปุง เซ ซ แปน ป นัม คระ ละ เปอะ� ลไล ไอจ
เปอะ ซ มอง แลน แก เปอะ� เญอืม เอจี โปวะ เปอะ ซ แปน
ตอก ป อู ดิ ไม่ เปอะ�

23 ลปุง อฮั เอะ อาึง ละ เปอะ มัฮ ตอก ออม โฮ� ลปุง เพ
อกึ ตอม เมอะ ซ แปน ป ซเปีย ละ เปอะ� ลปุง ซตอก รเงอ่มึ
กัต มวยญ เญอะ ละ เปอะ ซ แปน คระ จีวติ ละ เปอะ� 24ซ
เกือฮ ปะ โปน ฮา ปรโปวน โอ ไมจ ไล� ซ เกือฮ โรฮ ปะ โปน
ฮา ลปุง ชอม ดัก ปรโปวน ฮอยญ เร�ี 25 ปุ เกือฮ ติ เปอะ
ฆวต ไอฮ ปรโปวน ตอก เซ นึง ไมจ อื ละ ไง่ เปอะ� ปุ เกือฮ
ปุน ไม่ญ เปอะ นึง ชอม ฮาึก ไง่ แตะ� 26 ป โฮว เคะ มอจัง
คึต เตอ เอจี มัฮ โรฮ ตี อื มอยฮ โกะ แตะ ไก งวยฮ เมาะ ค
โนมปัง ติ โม่ว โน่ง� ป ซาวป ยุ ปรโปวน ฆอก ไล เยอ ปัง
เมอ เอจี มัฮ เอนิ ยุฮ อื ไลจ ไม่ จีวติ โกะ แตะ ไอฮ� 27 ปุย
ดัฮ อาึง งอ นึง รน่าวก แตะ อมั เกียฮ โอ ฮะ ยุฮ เครองึ อ�ื
28 ปุย ดัฮ บึน รฆุ งอ อมั เกียฮ โอ เกลี ยุฮ ชวง อ�ื 29ปรเมะ
ป เลน จุ ไม่ ปรโปวน เญือะ ปุย ไฮญ เญอ� ซ ตอก โรฮ เซ�
แจง โอ อื ซ โปน ตุต แตะ ติ ปุย เนอมึ�

30 ปุย ดัฮ บระ โอเอฮี เญือม ฆวต โซม แตะ ฆาื ไปลญ
แตะ โฮ� ปุย ทัน เกละ เนอมึ แนม โตว ยุ อ�ื 31 ดัฮ ปุย ปุน
โฮมวต ลไล บระ อื ปังเมอ ซ โฮลฮ ลัง่ โรก อื อาแลฮ เตะ�
เมาะ ป ไก นึง เญือะ อื ไมจ อื โรก นึง อื เตือง โอยจ อ�ื 32ป
เลน จุ มัฮ ป เซอปึ ฮา เซ แม� มัฮ เนอึม ป งาว โฮฮ� มัฮ
ป ยุฮ ไลจ โลม ไม่ โกะ แตะ ไอฮ� 33 ซ โฮลฮ เบราะ เบิ ฆาื
อ�ื ซ ไลจ ลอป มอยฮ ฆาื อื ละ ปุย� ไล โชะ อื นา แตะ เซ
ไก โตว ซเงะ ไฆร ฮา อ�ื 34 ปรเมะ เญือะ ปรโปวน เลน ปุย
จุ ไม่ เซ ซ ฮาวก รพาวม เนอมึ ฮาวก รพาวม แนม ละ อื ฆาื



ซตอก รเงอ่มึ 6:35 xvi ซตอก รเงอ่มึ 7:9-10

เครอืง แตะ ปรโปวน เญือะ แตะ เซ� เญือม โรก อื เวน ละ
อื ซ เลียก พาวม โตว นึง อื เฟือฮ เอนิ� 35 ปัง ญอม แม ปุย
เซ โละ ละ นึง มาื โฮวน ฆาื ป พิต ยุฮ แตะ เซ� แจง ลัง่ โอ
อื ซ ปุน อาวต โฆย ไม่ เยอ�

7
1 กวน รเมะ อาึ� ไมจ เปอะ ไตม ลปุง เพอกึ ตอม อาึ

แตะ� ไมจ โรฮ เปอะ อาึง ลปุง ซตอก อาึ เปอะ เซ โตะ กไน
รพาวม เปอะ โรฮ� 2 ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อาึ เปอะ
เซ เดอมึ เปอะ ซ ลัง่ ไอม เบือ อ�ื ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา
นึง ตอก โซะโกะ ฮรกัซา ปุย นึง ซลอง ไง่ แตะ โฮ� 3 เกือฮ
แปน ตอก จาวป เปอะ ไฌม นึง ด่อยฮ แตะ� ไซฮ โรฮ โตะ
กไน รพาวม เปอะ ตอก ไซฮ ปุย นังซื โฮ� 4 ไมจ เปอะ เกือฮ
กัมกึต วไิซ ไมจ เซ แปน ตอก รนัน ฮรกั เปอะ โฮ� ตอก ซ
เกียฮ คาวไจ เปอะ โอเอฮี เซ เกือฮ โรฮ แปน ตอก ปุโฮมว
เปอะ โฮ� 5 กัมกึต วไิซ ไมจ ไม่ กัน คาวไจ เปอะ โอเอฮี เซ
ซ แปน ป โซะโกะ ฮรกัซา นึง ปะ� ซ เกือฮ โรฮ ปะ โปน ฮา
ปรโปวน ฆอก ไล ป ซาวป โจยญ ปุย นึง ลปุง ชอม ลปุง เด
แตะ เซ�

ปรโปวน ฆอก ไล
6 อาึ มอง แก โอเอฮี เน่อมึ นึง โตะ นาตัง เญือะ แตะ�

7 ชวน โรฮ โม ปรเมะ นมุ ไม่ งาวไงญ แตะ ติ มู� ไน ปุย โม
เซ เยอ ชวน โรฮ ปรเมะ เซอปึ โอ ไก พันญา นึง ติ ปุย โรฮ�
8 ปรเมะ เซ โฮว ตัม กอง ป ซ ฮอยจ ละ ฆัฮ คระ เญือะ ปร
โปวน ติ ปุย� 9-10 เญือม เอจี เฟียก พริ โด่ะ ซาวม เมอ�
ฮอยจ โบ เญือะ เซ� ปรโปวน เซ โอก เนอึม เคะ อ�ื แงฮ่
ฆัว ติ แตะ ตอก แงฮ่ ปรโปวน ป โชะ ติ แตะ โฮ ละ ซ ไม่ญ
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แตะ ปุย� 11 ปรโปวน ตอก เซ รมันา ไม่ อ�ื เกือฮ โตว ติ
แตะ ไก รพาวม โซะกิจ เฟือฮ� ปรโปวน ฆอก ไล ตอก เซ
ปุน อาวต โตว นึง เญือะ แตะ� 12 โฮว ซาวป แนฮ อาวต
นึง ฆัฮ คระ ไม่ ตะ โบรก ไม่ ตัม กอง� ละ ซ พอง แตะ ปุย
เกือฮ ไอฮ พาวม ไม่ แตะ� 13 ปรโปวน เซ เญือม เอจี ยุ อื
ปรเมะ ฮอยจ เคะ แตะ เซ� โฮมวต เอนิ โอม ฮงาึต อื นึง รมั
นา ลอน แตะ� อฮั เฮี ไม่ อ�ื 14 �อาึ เอจี ฟวยจ ทไว เยอะ
โอเอฮี ป ลัง เกือฮ แตะ เนาะ เฮ�ี โตะ ป ทไว เยอะ เซ อาวต
ลัง่ นึง เญือะ อะ งอ่น� 15 อาึ เอจี มัฮ โฆง เงอะ โอก รชงึ
โม เปะ� มอง แนฮ แก เปอะ� ปเล่ีย เฮี โฮลฮ เนอึม ยุ โม
เปะ เยอืก� 16อาึ เอจี โฆง เพรยีง อาึง เตียง ไอจ แตะ เกือฮ
มวน� เอจี ตุม อาึง พา แนน ไมจ เมือง อียปิ ป ไก โฮวน ซี
นึง� 17 เอจี ดุฮ โรฮ ป ซออย ฮงาื ป มัฮ โมตญอป ไม่ โอป
เชย นึง� ไม่ อาโลเอ นึง โรฮ� 18 เอญี� เอญี ดิ อ�ิ ยุฮ ดิ
กัมกุยฮ แตะ� เปลีฮ ดิ รพาวม ฮรกั แตะ ละ ปุ แตะ ฮอยจ
ละ ปวยฮ พร�ิ 19 ปรเมะ เญือะ อาึ อื อาวต โตว นึง ยว่ง�
โฮว ก ซไง อ�ื 20 โรวก มาื ไม่ แตะ ติ กปาว แตะ เอนิ� ซ
เอญี แม เมาะ ดู เคิ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

21ปรโปวน ฆอก ไล เซ โจยญปรเมะ งาว เซ นึง ลปุง ชอม
ลปุง เด แตะ� อฮั ป มวน ละ อ�ื ฟวยจ เซ ปรเมะ เซ ญอม
เนอมึ ละ อ�ื 22 โฮว ฟวต เอนิ ปรโปวน เซ� ตอก โมวก เมือ
ะ ปุย โรวก ละ ซ มอก แตะ โฮ� ตอก เอนิ จัก ปอยฮ ป เคริ
ซราว โฮ� 23 โคะ เบีจ ซราว เซ บวก เอนิ จัก พาวม อื ปอ ล
ล่อน อ�ื ตอก โรฮ ไซม ป โปว เลียก ฮอยจ ละ แฮวะ ป ดาวง
ปุย ละ แตะ โฮ� ยุง โตว มัฮ อื ป ซ แปน ควน ไลจ โลม ยุฮ
จีวติ โกะ แตะ เซ เฟือฮ เอนิ�

24 โม เปะ ป มัฮ กวน รเมะ อาึ อ�ื ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั
อาึ ไม่ เครองึ เปอะ นึง ลปุง เพอกึ ตอม อาึ เปอะ เฮ�ี 25 ปุ



ซตอก รเงอ่มึ 7:26 xviii ซตอก รเงอ่มึ 8:9

เกือฮ รพาวม รโม่ยฮ เปอะ ฆักเฆี ลวง ปรโปวน ฆอก ไล ตอก
เซ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ โคะ บาึฮ โคะ พลวน ฆาื ไล ยุฮ ปรโป
วน ตอก เซ� 26 มัฮ ฆาื เอจี ไก อื โฮวน ปุย ป ไลจ โลม ฆาื
ปรโปวน ฆอก ไล เซ� เอจี ไก โฮวน ปุย ปรเมะ ป ยุม ฆาื ปร
โปวน ตอก เซ เยอ� 27 เญือะ อาวต ปรโปวน ตอก เซ เยอ�
ตัง โตว ฮา คระ ป ฮอยจ ละ เมือง ป ยุม� นึง เอจี มัฮ อื คระ
ป เกือฮ ปุย ฮอยจ ละ ลัก่ ยุม แตะ�

8
กัมกึต วไิซ ไมจ มัฮ ป รโฮงะ โอเอฮี ละ ปุย

1ป มัฮ กัมกึต วไิซ ไมจ เซ� เอจี ตอก โรฮ ป รโอง ละ ปุย
โฮ� ซติ พันญา เซ เอจี ตอก โรฮ ป อฮั โอเอฮี นึง ลเลาะ ร
โปยญ แตะ โฮ� 2-3 เซียง อื เซ เอจี ไก ตื ละ ปุย นึง เฆียง
คระ โฮว ปุย นึง บลาวง ไม่ โครยญ ฆัฮ คระ� ฮอยจ ละ นึง
เฆียง โตะ รเวอืะ คระ เลียก ปุย โตะ เมือง นึง อ�ื เซียง เซ
อฮั ลอป อื ตอก เฮ�ี 4 �โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ� อาึ เอจี
กอก โม เปะ� รซอม เฮี เยอ ฮอยจ โรฮ ละ ปุย ปลัฮเตะ เตื
อง โอยจ อ�ื อาึ มัฮ อฮั ละ เปอะ ตอก เฮ�ี 5 โม เปะ ป มัฮ
ปุย งาว เยอ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง� โม เปะ ป มัฮ ปุย
ไงญ เญอ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ คาวไจ ซโตฮ� 6 งอ่ต
แลน� อาึ ซ รโฮงะ ป ตึก นึง ไมจ แตะ ละ เปอะ� ซ อฮั แม
โรฮ ป ตึก นึง ปุก แตะ ละ เปอะ โรฮ� 7 มัฮ ฆาื เอจี อฮั ลอป
มวยญ อาึ เฮี ป เนอึม ป แนม� ป ฆอก ป เบร เยอ ปังเมอ
เกละ ลัมเลือ เอนิ อู ลอก อ�ื 8 เมาะ ลปุง ป โอก ฮา มวยญ
อาึ อื มัฮ ป เนอึม� ไก โตว ลปุง จุ ไล นึง เฟือฮ เอนิ� 9 ละ
โม ป เกียฮ คาว โอเอฮี ไจ อ�ื ลปุง อาึ เซ มัฮ ป ซื ละ อื โค
รยญ มวยญ� ละ โม ป ไก ป ยุ ป ยุง เงอ� เอจี มัฮ เนอมึ ป
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ปุก ป ลอก ละ อ�ื 10 ไมจ เปอะ ฆวต ไอฮ ลปุง เพอกึ ตอม
อาึ เซ โฮฮ ฮา ฆวต ไอฮ เปอะ เละ มาื� ตอก ซ เกียฮ ยุง
เปอะ โอเอฮี เซ ไมจ โรฮ เปอะ ฆวต ไอฮ โฮฮ ฮา ไคร ซโน
โรฮ� 11 กัมกึต วไิซ ไมจ เซ ระ ไล ฮา แกว ไมจ� เมาะ โอ
เอฮี ป รไม่จ ปุย ไอฮ เตือง โอยจ อ�ื ไก โตว ติ เจือ เนอมึ ป
เมาะ อื กัมกึต วไิซ ไมจ เซ�

12 �อาึ ป มัฮ กัมกึต วไิซ ไมจ เจอ� เอจี อาวต เนอึม ไม่
เฮยีง ไม่ ยุง แตะ โอเอฮี� เอจี เกียฮ คิต เกียฮ รเน เยอะ โอ
เอฮี โครยญ เจือ ไม่ อาวต เตอะ ไม่ ป ยุ ป ยุง แตะ� 13 ป
นัปทื เนอึม พะจาว, แจง ซ เกละยุ ป ฆอก ป เบร� อาึ ป
มัฮ กัมกึต วไิซ เยอ เกละ โรฮ ยุ กัน อวต ปุย ติ แตะ� ไม่ กัน
เกียฮ ฮุน� กัน ฆอก กัน เบร� ไม่ ลปุง จุไล โรฮ� 14 เอจี มัฮ
อาึ เฮี ป โฮลฮ ปุย ซิงซา โอเอฮี ไม่ อ�ื ไม่ เกือฮ พันญา ไมจ
แตะ ละ อ�ื ไม่ ป ยุ ป ยุง� ไม่ เรยีง แด่น� 15 เอจี มัฮ อาึ
เฮี ป ปุน เกือฮ โม กซัต กซวง ปุน ตัตเตียง ปุย� ไม่ ปุน ตัง
อื โกตไม ซืไซ เยอ� 16 อาึ อื ปุน เกือฮ โรฮ โม จาวไน ปุน
ตัตเตียง ปลัฮเตะ เฮ�ี ปุน เกือฮ โรฮ โม ป ระ ป คาว ตัตซิน
โอเอฮี ละ ปุย ตอก ปุก ตอก ลอก อื โรฮ� 17 โม ป ฮรกั อาึ
อ�ื อาึ ฮรกั โรฮ โฮะ� โม ป ซาวป ยุ อาึ อ�ื ซ โฮลฮ เนอมึ ยุ
อาึ� 18 กัน กอย เตอมึ เนอมึ รโอฮ ไม่ โญต ไม่ ซัก เกอ เอจี
อาวต ไม่ อาึ เตือง คาวคอง ลัง่ เล่ีญ ไม่ กัน จเลิน ปุย� 19 โอ
เอฮี ป โฮลฮ เปอะ เน่อมึ นึง อาึ อ�ื มัฮ ป ไมจ ฮา ญอต ไคร
เอนิ� โอเอฮี ป โอก เน่อมึ นึง อาึ เซ มัฮ ป ไมจ ฮา มาื ซโน�
20คระ โฮว อาึ อื มัฮ คระ ปุก คระ ลอก� ไม่ เกือฮ ปุย ยุฮ โอ
เอฮี ตัม ซื ตัม ไซ อื โครยญ เจือ� 21 เมาะ โม ป ฮรกั อาึ อ�ื
อาึ ซ เกือฮ โรฮ โฮลฮ คาว โฮลฮ คอง แตะ� คาวคอง ยุฮ อื
เซ ซ บุ ละ อื เกือฮ นาวก ยุฮ เญือะ� เตม ยุฮ คราว อื เอนิ�
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22 �เญือม ยุฮ โรง พะจาว โอเอฮี เยอ� เอจี ซัง เอนิ อาึ
เกิต กา เฆียง ยุฮ แตะ โอเอฮี ไฮญ โครยญ เจือ� 23 เอจี
เกือฮ เนอึม อาึ เกิต ไก เน่อมึ โฆะ ลัง่� มัฮ เอนิ เน่อมึ กา
เฆียง เกือฮ อื ปลัฮเตะ เกิต ไก เอนิ� 24 อาึ เอจี ไก กา เฆี
ยง เกิต ปลัฮ รอาวม ลัง่� เญอืม เซ รอาวม ป ปลาฮึ โอก เน่
อมึ ฆรมึ เตะ เอ ดิ ไก โตว เฟือฮ� 25 กา เฆียง ยุฮ พะจาว
บลาวง ฌื� กา เฆียง เกือฮ อื โม มอยจ ไก� อาึ เอจี ตึน ไก
เยอะ� 26 กา เฆียง ยุฮ พะจาว เตะ รกาื ไม่ เกือฮ อื ปลัฮ
เตะ ไก ละ ยุฮ ปุย ชจิ ม่า นึง� อาึ เอจี ไก เยอะ� 27 เญือม
เกือฮ พะจาว มะลอง ไก� ไม่ เกือฮ อื เคต มะลอง เซ ไก ราว
ปลัฮ รอาวม เมอ� อาึ เอจี อาวต นา เซ� 28 เญอืม เกือฮ พะ
จาว ปลัฮ มะลอง อาวต ตอน อาวต ฮมัน ไม่ เญือม เกือฮ อื
รอาวม โอก ฮา ฆรมึ เตะ นึง ปลัฮ รอาวม ก โด่ะ อ�ื 29 เญื
อม กัมโนต อื เมาะ ซ เกือฮ แตะ ปลัฮ รอาวม ไก เมาะ ลัง
อาวต อื ละ โอ อื ซ เกือฮ เลฮ เตียง ป อฮั แตะ เซ� ฮอยจ ละ
เญือม ยุฮ อื ตอก ซ เกือฮ แตะ ปลัฮเตะ ไก ตอก ตอน ฮมัน
เนอ� อาึ เอจี อาวต เตอะ นา เซ� 30 เญอืม เซ อาึ เอจี อาวต
เอนิ โบ พะจาว เอนิ� แปน โรฮ ป เรอมึ อ�ื พะจาว เซ มวน
โรฮ รพาวม เบือ อาวต อาึ ไม่ แตะ เซ โครยญ ซเงะ่� อาึ
โฮลฮ ลอป โรฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื 31 อาึ ไมจ
มวน ลอป รพาวม เบือ ปลัฮเตะ ป ยุฮ อื เซ� ไมจ มวน โรฮ
รพาวม เมอะ เบือ ปุย ปลัฮเตะ โรฮ�

32�โม เปะ ป มัฮ กวน อาึ อ�ื ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี
โม ป ปุน ยุฮ ตัม ป อฮั อาึ ละ แตะ� โฮลฮ เนอมึ รพาวม ไมจ
มวน แตะ เบือ อ�ื 33 ไมจ เปอะ งอ่ต รซอม เพอกึ ตอม เฮี
เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ� ปุ ซลัฮ ซโลง
นึง� 34 โม ป ฆวต งอ่ต ป อฮั อาึ อ�ื ไม่ โม ป เลียก งาวม
เอนิ นึง พรอก จะ ซน่ะ โพะ นึง เญือะ ยุฮ อาึ ละ ซ งอ่ต แตะ
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ลปุง เพอกึ ตอม อาึ โครยญ ซเงะ่ เซ� ปุย ตอก เซ ซ โฮลฮ
เนอมึ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื 35 โม ป โฮลฮ ยุ อาึ อื
เอจี มัฮ โฮลฮ อื จีวติ เนอึม แตะ� เอจี โฮลฮ โรฮ แปน ปุย
ปุก รพาวม พะจาว ไม่ อื โรฮ� 36 โม ป โอ ญอม ซาวป ยุ อาึ
อ�ื ปังเมอ เอจี มัฮ เอนิ ยุฮ อื ป โซะ ละ โกะ แตะ ไอฮ� โม
ป เกละยุ อาึ อื เอจี มัฮ ฮรกั อื ลัก่ ยุม แตะ�� อฮั เซ กัมกึต
วไิซ ไมจ เจอ�

9
กัมกึต วไิซ ไมจ ไม่ ไลลวง งาวไงญ

1 กัมกึต วไิซ ไมจ เจอ ตอก ปรโปวน เอจี โฮลฮ ยุฮ เญือะ
อาวต แตะ ไม่ โบลวง เอนิ อื ด่อง อื เตือง อาแลฮ โฆง อื
เอนิ� 2ฟวยจ เซ มอก ซัตซิง ยุฮ แตะ� เพรยีง โรฮ รอาวม
อะงุน ไม่ ป ซออย ฮงาื� ปอก อาวป� ตุม โตะ ละ ซ เกือฮ
แตะ ปุย โซม� 3ฟวยจ เซ เกือฮ ปเครฮี ป มัฮ กวนไจ แตะ
เซ โฮว ซาวป กอก ปุย โซม� เกือฮ อื กอก รโอง เน่อมึ นึง
ก ฮลาวง อื โตะ กไน เวยีง เซ ตอก เฮ�ี 4 �โม เปะ ป มัฮ โม
ป งาว ป ไงญ เญอ� เอญี ฮอยจ นา เฮี เยอ�� อฮั เซ� ละ
โม ป วติ กัมกึต วไิซ เยอ� อฮั โรฮ เฮี ละ อ�ื 5 �เอญี นา เฮี
เยอ� เอญี โซม เอญี ปอน ป เพรยีง อาึ อาึง เฮ�ี ญุ โรฮ ไม่
รอาวม อะงุน เอจี เพรยีง อาึ อาึง เซ โรฮ� 6 ไมจ เปอะ ละ
โปวฮ ไลลวง งาวไงญ แตะ เซ� เดอมึ เปอะ ซ ลัง่ ไอม เบือ
อ�ื ไมจ เปอะ ซาวป ตอก ซ เกียฮ ยุง แตะ โอเอฮี�� อฮั เซ
กัมกึต วไิซ ไมจ เซ�

7 ดัฮ ไก ป ซตอก รเงอ่มึ ปุย กอ พามัต ดู่แควน ปุย เยอ�
ซ ลเตือฮ แม โรฮ เพยีก แฮม โกะ อื โรฮ� โม ป เพอกึ ตอม
ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ซ ฮมอง ลปุง โซะ ฆาื อ�ื 8 ทัน โตว เพ
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อกึ ตอม ปุย กอ พามัต ดู่แควน ปุย� มัฮ เยอื เมาะ ซ เกละ
อื ยุ โกะ เปอะ ฆาื� ฮา เซ เพอกึ โม ป เฮยีง ป ยุง ฮา� เด
อมึ ซ ฮรกั โกะ เปอะ ฆาื อ�ื 9 ดัฮ เปอะ เพอกึ โม ป เฮยีง ป
ยุง� ซ ยุง แม โอเอฮี เบือ อื โฮวน ฮา ไพรม แตะ� ดัฮ เปอะ
เพอกึ โม ป ซื ป ไซ� โม เซ ซ ปุน แม โรฮ คิง แตะ เบือ อื
โฮวน ฮา ไพรม แตะ�

10 ปุย ดัฮ ฆวต ไอฮ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ� กา โอเอฮี ไฮญ
ไมจ อื นัปทื เนอึม พะจาว. ดัฮ ปุย ยุง ตอก มัฮ พะจาว ป
ซงะ่ ซงอม โฮ� ซ เกียฮ คาวไจ โอเอฮี เบือ อ�ื 11 กัมกึต
วไิซ ไมจ เซ ซ แปน จีวติ ลัง่ เล่ีญ ละ เปอะ� ซ ลัง่ ไอม เปอะ
ฆาื� 12 ดัฮ เปอะ โฮลฮ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ เอจี มัฮ เซ ลัง
วนั โฮลฮ เปอะ ละ โกะ แตะ� ดัฮ เปอะ ซลัฮ นึง โฮ� มัฮ ปะ
ไอฮ ป ซ อาวม ป โซะ ฆาื อ�ื

13 ปุย โอ ไก กัมกึต เตอ� มัฮ ตอก อื ปรโปวน รมันา ป
อฮั โอเอฮี ไม่ เซียง เรยีง แตะ โฮ� ปรโปวน ตอก เซ พลวย
ติ แตะ� ยุง โตว โซะกิจ เฟือฮ� 14 ซ งาวม นึง โตะ รเวอืะ
เญือะ แตะ� โต เซ ซ โฮว ซาวป โรฮ อาวต นึง โตะ กไน
เวยีง ก ฮลาวง อ�ื 15-16 เญอืม โฮว พา ปรเมะ คระ อาวต อื
เซ� ซ กอก เอนิ อฮั เฮี ละ อ�ื �โม ปรเมะ ไงญ ลัง่� โม ป โอ
ดิ ยุง ป มวน เนอ� เอญี ฮอยจ เคะ อาึ อื นา เฮ�ี 17 รอาวม
บระ ปุย ญุ อู� ตึน กอ เด� คโนม โซม ปุย ก ไฆลป อื ตึน กอ
ญึม�� อฮั เซ� 18ญันได่ มัฮ เยอื โอ อื ยุง มัฮ นา เซ ก นัม
ปุย ฮอยจ ละ ยุม อ�ื โม ป เลียก อาวต ไม่ ปรโปวน ตอก เซ
เอจี เมาะ เอนิ อาวต อื นึง เมือง ป ยุม ก โด่ะ อ�ื

10
ลปุง ซตอก รเงอ่มึ ปุย
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1 ลปุง ซตอก รเง่อมึ ซาโลมอน ปุย มัฮ ตอก เฮ�ี กวน
ปุย� ดัฮ อาวต ไม่ ไมจ กัมกึต แตะ� มัฮ ป เกือฮ เปือะ แตะ
ไมจ มวน รพาวม� กวน ปุย ดัฮ งาว ปังเมอ มัฮ ป เกือฮ มะ
แตะ อาวต ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม แตะ�

2 มาื โฮลฮ ปุย นึง บ่วก แตะ แปน โตว กุน ละ อ�ื กัน ซื
กัน ไซ เยอ ปังเมอ มัฮ เอนิ ป เรอึม ปุย เกือฮ โปน ฮา ยุม
แตะ�

3พะจาว แจง โอ อื ซ เกือฮ ปุย ซืไซ ยุม นึง ไปลญ แตะ�
โอเอฮี ฆวต ไอฮ ปุย ฆอก ปุย เบร ปังเมอ ซ คัต เวยีน อื ฮา
อ�ื

4 ปุย เกละ ยุฮ กัน เนอ� ซ ฮอยจ ละ ตุกญัก ฮกัฮนิ แตะ�
ปุย แด่น ยุฮ กัน เนอ ปังเมอ แจง ซ ไก ป โฮลฮ ป ปุน ฆาื อื
โฮวน�

5 กวน ปุย ป อาวต ไม่ กัมกึต วไิซ แตะ� เญอืม เคราะ เฮ
งาะ ออ ซ ยุฮ กัน นึง ม่า นึง ชจิ� กวน ปุย ป ไอจ เมือ ปุน
เฮงาะ ออ ปังเมอ มัฮ ยุฮ อื กัน โชะ นา�

6 ปุย ซื ปุย ไซ ซ โฮลฮ รปั กุนมุ่น� ปุย ฆอก ไล เยอ ปัง
เมอ ชอม ดัก ละ ซ เม่าะ แตะ กัน ไฮะฮอน ยุฮ โกะ แตะ เซ�

7 กัน โตก ปุย ละ ปุย ซื ปุย ไซ เตือง เอจี ยุม อ�ื แปน ลัง่
กุน ละ ป โตก ละ อื เซ� ปุย ฆอก ปุย เบร ดัฮ เอจี ฟวยจ ยุม
โฮ� มอยฮ อื เซ ปังเมอ ซ ลอต เอนิ ไฆร เยอื�

8 ปุย ไก กัมกึต ญอม เกือฮ ปุย ซตอก รเงอ่มึ แตะ� ปุย
งาว ไม่ ลปุง ญอยญัม แตะ ปังเมอ ซ ฮอยจ ละ ลัก่ ไลจ โลม
แตะ ฆาื อ�ื

9 ปุย ซื ปุย ไซ ซ โฮลฮ อาวต ไมจ มวน ตอน ฮมัน เบือ อ�ื
ปุย บ่วก ปุย โจวง เงอ� ปังเมอ ซ โอก ที ติ โฮน กัน ฆอก ยุฮ
อื เซ�
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10 ป บระ ยุฮ กัน ฆอก เกอ� ซ แปน ควน เกือฮ เม่ะมัก่
ฮอยจ ละ ปุย� ป โรวต อฮั ป เนอึม เญือม ซตอก แตะ ปุย
เยอ� ปังเมอ มัฮ ป ซ เกือฮ ปุย อาวต เฮน อาวต ฮลอง�

11 ป อฮั ป มวยญ ปุย ซื ปุย ไซ เยอ มัฮ ตอก เดือะ โกลง
เกือฮ จีวติ ละ ปุย� ปุย ฆอก ไล เยอ กอ เคียต อฮั ป ชอม�
ปังเมอ มัฮ เม่าะ อื ปไฮะ ปฮอน อาวต นึง แตะ�

12 รพาวม เกละ ปุย ยุ ปุ แตะ แจง ซ แปน อื รเจ รไซญ�
รพาวม ฮรกั เกอ� ปังเมอ ปุน ตูเตือะ ลูลา กัน พิต ยุฮ ปุย
เกือฮ ไฆร�

13ป อฮั ป มวยญ ปุย ไมจ พันญา มัฮ ป เกือฮ ปุย ปุน คิง
แตะ� ปุย งาว ปุย ไงญ เญอ� ปังเมอ ซ จัมเปน ลอก ไมะ
แซ ฆาื อ�ื

14 ปุย ไก พันญา ยุง ซาวป บุ ป ยุ ป ยุง แตะ� ป อฮั ป
มวยญ ปุย งาว ปังเมอ นัม ปุย ฮอยจ ละ เม่ะมัก่ แตะ�

15 คาวคอง ยุฮ ปุย กอย มัฮ ตอก อื เมือง ตอน ฮมัน ละ
อ�ื ปุย ตุก เกอ ปังเมอ เกียฮ ไลจ ฆาื ตุก แตะ เซ�

16 ลังวนั โฮลฮ ปุย ซื ปุย ไซ เยอ มัฮ จีวติ� ลังวนั โฮลฮ
ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ปังเมอ มัฮ มัป่�

17 ป เครองึ นึง ลปุง เพอกึ ตอม ปุย แตะ� ซ โฮลฮ จีวติ
ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื ป โอ ญอม งอ่ต ลปุง ซตอก ปุย แตะ
ปังเมอ ซ ไลจ ฆาื อ�ื

18 ป ริ เม่าะ ไล เกละ แตะ ยุ ปุย� เอจี มัฮ ปุย โอ เนอึม
รพาวม� ป ซาวป บรุ เพือ ปุย เยอ เอจี มัฮ โรฮ ปุย งาว�

19 ป โฮวน ลอน ลปุง เอจี มัฮ รโจะ อื อาึง มัป่ ละ โกะ
แตะ� ป ยุง แฮน ป อฮั ป มวยญ แตะ ปังเมอ มัฮ ปุย ไมจ
กัมกึต วไิซ�
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20 ดักดอย ปุย ซื ปุย ไซ เยอ� มัฮ โรฮ ตอก มาื ซโน โฮ�
ป คิต ป งอ่ต ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ปังเมอ โอ ซ ไก ป มัฮ
เฟือฮ�

21ลปุง รโฮงะ ปุย ซื ปุย ไซ เยอ� ซ ไก ป มัฮ ละ ปุย โฮวน
ปุย� ปุย งาว เยอ ปังเมอ ซ ยุม ฆาื โอ แตะ คาวไจ โอเอฮี�

22 ป ไมจ ป ญุ่ก ฮอยจ เน่อมึ พะจาว เยอ� มัฮ ป เกือฮ
ปุย กอย เตอมึ เนอึม รโอฮ� พะจาว ซ เกือฮ โตว เม่ะมัก่
รพาวม ตุก ฮอยจ ไม่ ป ไมจ ตอก เซ�

23 ปุย งาว เญือม ยุฮ อื กัน ฆอก กัน เบร เยอ� มัฮ เอนิ
ป มวน ละ อ�ื กัน ยุฮ ปุย ไม่ พันญา ไมจ แตะ ปังเมอ มวน
ละ โม ป คาว โอเอฮี ไจ อ�ื

24 โอเอฮี ป รไจจ ปุย ฆอก ปุย เบร นึง เงอ� ตึน ซ ฮอยจ
เนอึม ละ โกะ อื ไอฮ� ป รไม่จ ปุย ซื ปุย ไซ โฮลฮ โฮ� ปัง
เมอ ซ โฮลฮ เนอมึ อื ตัม ป รไม่จ แตะ เซ�

25 เญือม ฮอยจ กาื ระ กาื กอ เยอ� ปุย ฆอก ปุย เบร ซ
ไลจ ซ ไฆร เอนิ� ปุย ซื ปุย ไซ ปังเมอ ซ อาวต ตอน อาวต
ฮมัน ลอป�

26 รอาวม ป นะ มัฮ ควน ชุม ยุฮ เบียง ปุย� ม่าึต งอ เยอ
มัฮ โรฮ ควน โซะ เล่ียก ยุฮ ไง่ ปุย โรฮ� ตอก โรฮ เซ� ปุย
เกละ เอ เอจี มัฮ โรฮ ยุฮ อื ป โอ ปุก รพาวม ป ดวน แตะ ยุฮ
กัน เซ โรฮ�

27 จีวติ ลัง่ เล่ีญ เญอ� ไก ละ โม ป นัปทื เนอึม พะจาว.
ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ปังเมอ ซ เงีย่ง อาญุ ฆาื อ�ื

28 ปุย ซื ปุย ไซ เยอ ซ โฮลฮ โอเอฮี ตัม ป รไม่จ แตะ โฮลฮ
ไม่ รพาวม ญันด่ี แตะ� ลัก่ ซโอว รพาวม ปุย ฆอก ปุย เบร
เยอ� ปังเมอ ซ ไฆร เยอื ฮา อ�ื

29 โม ป ซโฆรฮ รพาวม เมอ� พะจาว แลน แก อ�ื โม ป
ยุฮ ป ฆอก ป เบร� พะจาว ปังเมอ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ อ�ื
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30 ปุย ซื ปุย ไซ เยอ� ซ โฮลฮ อาวต ตอน ฮมัน ลอป� ปุย
ฆอก ปุย เบร เยอ ปังเมอ โอ ซ โฮลฮ อาวต นึง บัน่เมือง�

31 ป อฮั ป มวยญ ปุย ซื ปุย ไซ เยอ� ซ โฮลฮ ปุย กัมกึต
วไิซ ไมจ แตะ เบือ อ�ื ดัก ปุย บ่วก ปุย โจวง� ปังเมอ ซ ดุต
ลอป�

32ป อฮั ป มวยญ ปุย ซื ปุย ไซ เยอ ซ มวน ฮมอง ละ ปุย�
ดัก ดอย ปุย ฆอก ปุย เบร� ปังเมอ ซาวป อฮั ป แพก ละ ปุย
โน่ง�

11
1 พะจาว เกละยุ ลุ่น โอ ซเมอ� ป แฆ ซืไซ โอเอฮี มัฮ ป

เกือฮ พะจาว มวน รพาวม�
2 ปุย เกียฮ ฮุน เนอ ซ โฮลฮ โซะกิจ ปิญไง�่ ป ปึกๆ ออนๆ

ปังเมอ ซ อาวต ไม่ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ�
3 กัน ซื กัน ไซ นัม คระ ละ ปุย เนอมึ รพาวม� ปุย โอ เนอึ

ม รพาวม ปังเมอ ซ ไลจ ซ โลม โกวต กัน บ่วก ยุฮ โกะ แตะ
ไอฮ�

4 ซเงะ ฮาวก รพาวม พะจาว เยอ� คาวคอง ยุฮ ปุย ซ ไก
โตว ป มัฮ ละ อ�ื มัฮ กัน ซื กัน ไซ ป เกือฮ ปุย โปน ฮา ยุม
แตะ�

5 กัน ซื กัน ไซ มัฮ ป เกือฮ ปุย ซโฆรฮ รพาวม โปน ฮา ป
โอ ไมจ� ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ปังเมอ ซ ไลจ โลม ฆาื กัน
ฆอก กัน เบร ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ�

6 ปุย ซืไซ ซ โปน ป โอ ไมจ เบือ กัน ไมจ กัน ญุ่ก ยุฮ แตะ
ไอฮ� ปุย โอ เนอึม รพาวม� ปังเมอ ซ ไลจ ซ โลม โกวต
ฆวต ไอฮ ลอน แตะ�

7 เญือม ยุม ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ� ควน ซโอว รพาวม อื
ซ ไฆร เยอื ไม่ โกะ อ�ื ป รกวน อื โฮลฮ เซ ซ แปน เยอื ป
ปลาว�
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8พะจาว เกือฮ ปุย ซืไซ โปน เม่ะมัก่ แตะ� ปังเมอ เกือฮ
ปุย ฆอก ไล อาวม เม่ะมัก่ เซ รโตง อ�ื

9 ปุย โอ ไก พะจาว ยุฮ ฮู โรวต ยุฮ ไลจ ไม่ ปุยว่ง แตะ นึง
ป อฮั ป มวยญ แตะ� ปุย ซื ปุย ไซ ปังเมอ ซ โปน อื เบือ
กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ�

10 เญือม จเลิน ปุย ซื ปุย ไซ� ปุย มวน รพาวม ฆาื อื เตื
อง บัน่ เตือง เมือง แตะ� เญือม ยุม ปุย ฆอก ปุย เบร� ปุย
ปังเมอ จอยะ เชยี ลเบี่ย ปาึง โรฮ เอนิ ฆาื อ�ื

11 เญอืม ปิฮ ปุย ซืไซ มุ่น ละ เมือง ออฮ� เมือง เซ ซ ไมจ
มอยฮ ฆาื อ�ื ป อฮั ป มวยญ ปุย ฆอก ไล ปังเมอ ซ เกือฮ
บัน่เมือง ไลจ โลม�

12 ป ไร ซาวป เพียก ปุโฮมว แตะ ละ ปุย� มัฮ ป โอ ไก
คิง เฟือฮ� ป ยุง โอเอฮี ฮ�ี ปังเมอ ปุน เตียง ไอฮ ดักดอย
แตะ�

13 ปุย กอ โฮว โบ ลปุง ลอก ปุย เยอ� ไฆลป โตว ยุฮ ป ลัง
ไมจ แตะ เม่าะ� ปุย เนอึม รพาวม ปังเมอ โอ อู ป โอ แตะ
ลัง ไมจ อู เซ�

14 บัน่เมือง เงอ ดัฮ โอ ไก ป เกียฮ นัม ปุย นึง โฮ� ซ ไลจ
ฆาื อ�ื ปุย ดัฮ ญอม ซิงซา โอเอฮี ไม่ ปุย โฮวน โฮ� ซ โปน
ป โอ ไมจ เบือ อ�ื

15 ป คัม ปะกัน โอเอฮี รโตง รมะ ปุย ไฮญ ซ ตุก รพาวม
ฆาื อ�ื ปุย ดัฮ โอ เกือฮ ติ แตะ เกว ไม่ รมะ ปุย ไฮญ โฮ� ซ
ไมจ ละ โกะ อ�ื

16ปรโปวน ไมจ ไล เยอ ซ โฮลฮ โญตซัก แตะ เบือ อ�ื ปร
เมะ ซวก ไม่ เฟียก รพาวม แตะ มัฮ มาื โน่ง ป โฮลฮ อ�ื
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17 โม ปรเมะ ป เลียกพาวม โซะ ไง่ นึง ปุย ซ โฮลฮ ป ไมจ�
ป ซวก ไม่ ฆอก รพาวม แตะ ปังเมอ ซ นัม ป โซะ ฮอยจ ละ
โกะ แตะ�

18ป โฮลฮ ป ปุน ปุย ฆอก ไล ซ อาวต ติ เตะ โน่ง� ป ซมา
กัน ซื กัน ไซ เยอ� ปังเมอ แจง ซ โฮลฮ ลังวนั แตะ�

19 ป โปวต รพาวม แตะ ยุฮ กัน ซืไซ ซ โฮลฮ จีวติ แตะ
เบือ อ�ื ป ฟวต กัน ฆอก กัน เบร ปังเมอ ซ ฮอยจ ละ ยุม
แตะ�

20 พะจาว เกละยุ ปุย บ่วก รพาวม� ป อฮั ป เนอึม ไตม
ป ซื ปังเมอ แปน ป มวน ละ อ�ื

21 เกือฮ ติ เปอะ แจง นึง ไล เฮ�ี ปุย ฆอก ไล ซ โปน โตว
ตุต แตะ� ปุย ซืไซ ปังเมอ ซ โปน อ�ื

22 ปรโปวน ไมจ นา ซา ฮกั ป โอ เกียฮ คิต เกียฮ งอ่ต โอ
เอฮี ฮ�ี มัฮ ตอก อื ตอฮู ไคร ติต นึง มาึฮ เลีจ โฮ�

23 โอเอฮี ฆวต ไอฮ ปุย ซืไซ� ลัก่ ก ลอยจ อื ซ แปน ป
ไมจ� โอเอฮี ป รไม่จ ปุย ฆอก ไล โฮลฮ โฮ� ปังเมอ แปน
ควน ฮาวก รพาวม ปุย�

24 ไก งอ่น ป เกือฮ โอเอฮี ละ ปุย ไม่ รพาวม ซเปือฮ แตะ�
โอเอฮี ยุฮ อื ปังเมอ โฮวน ปุๆ� ป ฮลักกอ ป โปง แตะ เกือฮ
ละ ปุย ไก โรฮ งอ่น� ปังเมอ แปน ป วติ ป วงั ละ โกะ อื ฆาื
อ�ื

25 ปุย ซเปือฮ รพาวม แจง ซ พรุฮ โอเอฮี ยุฮ อ�ื ป เกือฮ
โอเอฮี ละ ปุย ซ ไก โรฮ ป เกือฮ โอเอฮี ละ โกะ อื เบือ อ�ื

26 ปุย กอย ป โอ ญอม โชะ เฮงาะ ยุฮ แตะ ซ โฮลฮ ปุย
ซะ� ป ญอม โชะ ละ ป ตุก เกอ� ซ โฮลฮ ปุย ปิฮ มุ่น ละ
เบือ อ�ื



ซตอก รเงอ่มึ 11:27 xxix ซตอก รเงอ่มึ 12:4

27 ปุย ดัฮ ซาวป กัน ไมจ� ซ โฮลฮ ยุ ป ไมจ ป ญุ่ก เบือ
อ�ื ดัฮ ปุย ซาวป กัน ฆอก กัน เบร โฮ ซ ฮอยจ เนอมึ ป ฆอก
ละ ฆาื อ�ื

28 ป อาึง รพาวม แตะ นึง ไคร มาื ยุฮ แตะ ซ ตอก เยอื
โคะ ตูไต ฮตั ฮละ โฮ� ปุย ซืไซ ปังเมอ ซ จเลิน ตอก โคะ
เกลอมึ ฮละ โฮ�

29 ป เกือฮ ปุย ไฮญ เญือะ แตะ เด่ือต เนือะ ฮอน ไจ� ลัก่
ก ลอยจ อื ซ โฮลฮ โตว ป ติ ป เตอ�ื ปุย งาว ซ โฮลฮ แปน
กวนไจ ปุย ไมจ พันญา�

30 กัน ซื กัน ไซ แปน ควน โฮลฮ ปุย จีวติ แตะ� กันไฮะ
กันฮอน เนอ ปังเมอ แปน ควน ไลจ โลม ยุฮ จีวติ ปุย�

31 ดัฮ ปุย ซืไซ ไก ลัง่ เญอืม ลอก ตุต แตะ นึง ปลัฮเตะ เฮี
โฮ� ปุย ฆอก ปุย เบร ไม่ ปุย มัป่� โม่ แจง ซ ลอก ตุต แตะ
โฮฮ ฮา เซ แม�

12
1 ปุย ดัฮ ฆวต ยุง โอเอฮี ตึน ซ ฆวต เกือฮ โรฮ ปุย โร พิต

แตะ� ป เกละ ฮมอง เติ ปุย แตะ ปังเมอ มัฮ ปุย งาว� 2 ปุย
ไมจ ไล ซ โฮลฮ กุนมุ่น เน่อมึ นึง พะจาว. ปุย คิต งอ่ต ตอก
ซ ยุฮ แตะ ป ฆอก ป เบร เยอ� พะจาว ปังเมอ ซ เกือฮ อื
ลอก ตุต แตะ�

3 ปุย โฮลฮ โตว อาวต ตอน ฮมัน เบือ กัน ฆอก กัน เบร
ยุฮ แตะ� ปุย ซืไซ ปังเมอ ซ อาวต ตอน ตอก โคะ ไมจ แรฮ
โฮ�

4 ปรโปวน ไมจ ไล ซ แปน โรฮ โญตซัก ละ ปุย เญือะ อ�ื
ปรโปวน ป โชะ นา ปุย เญือะ แตะ ปังเมอ แปน ควน ซเออมึ
ลโฮก ละ เนะซองั ปรเมะ เญือะ อ�ื
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5 ป คิต ป งอ่ต ปุย ซืไซ โตะ รพาวม แตะ มัฮ ป ปุก ป
ลอก� ลปุง ซตอก ปุย ฆอก ปุย เบร ปังเมอ มัฮ ป ซ รชุยจ
ปุย เกือฮ ไลจ�

6 ลปุง ปุย ฆอก ปุย เบร มัฮ ตอก ป มอง ยุฮ ยุม ไม่ ปุย�
ลปุง ปุย ซื ปุย ไซ� ปังเมอ มัฮ ควน เรอมึ ปุย เกือฮ โกฮ ไอม
เอญี แม�

7 ปุย ฆอก ปุย เบร ซ ไลจ ซ โลม ฮอยจ ละ ลอยจ จัต ดุต
เจือ แตะ� จัตเจือ ปุย ซืไซ ปังเมอ ไก แนฮ ลัง่� ไฆร โตว ติ
ชวง�

8 ปุย ไมจ กัมกึต ซ ไก ป ลื เยอ� ปุย โอ ไก กัมกึต ปังเมอ
ไก ป เพยีก โน่ง�

9 ปุย แตวะ ไล ป ญอม ยุฮ กัน โกะ แตะ ไมจ ฮา ปุย เคียต
แปน จาวไน เตือง วติ โซม ม่อยญ จัน แตะ�

10 ปุย ซืไซ ไก รพาวม เลียก พาวม นึง คอง เลียง แตะ�
ปุย เฟียก รพาวม ปังเมอ มัฮ ป ซวก โฮฮ� ยุง โตว ฮรกั โอ
เอฮี ติ เจือ เนอมึ�

11 ป รซอฮ นึง ชจิ นึง ม่า ยุฮ แตะ ซ ไก ป โซม ป ปอน
เบือ อ�ื ป มาว ไม่ งอ่ต แตะ โอเอฮี ไอฮ พาวม แตะ มัฮ ปุย
โอ ไก คิง�

12 ปุย ฆอก ปุย เบร พอง แนฮ ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร� จี
วติ ปุย ซื ปุย ไซ ปังเมอ ซ เกิต แนฮ เปลิ ป ไมจ นึง�

13 ลปุง ปุย ฆอก ปุย เบร ตอก ซราว ป เคริ โกะ อื ไอฮ�
ปุย ซืไซ ปังเมอ ซ โปน ฮา เม่ะมัก่ แตะ�

14 ปุย เยอ� เกียฮ กุมปอ นึง ป ไมจ เบือ ป อฮั ป มวยญ
โกะ แตะ� ตอก โรฮ โฮลฮ ปุย โซม เบือ กัน ยุฮ แตะ นึง เตะ
นึง ชวง แตะ�
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15 ปุย งาว แกต ติ แตะ ปุก โครยญ เตะ ลอก โครยญ
มวยญ� ปุย ไมจ กัมกึต ปังเมอ ยุง ซาวป งอ่ต ปุ ซิงซา
แตะ�

16 ปุย งาว เปลีฮ ซวก แตะ จุบัน่ เอนิ� ปุย เฮยีง ปุย ยุง
ปังเมอ เคียต โอ ยุ โอ ฮมอง อื เญอืม อฮั ปุย ป โซะ ละ แตะ�

17 พีญัน ซืไซ ปุน อฮั ลอป ป เนอึม� พีญัน โอ ซืไซ เยอ
ปังเมอ โรวต แนฮ อฮั ป โอ เนอมึ�

18ลปุง ป อฮั พราวป ปุย เกียฮ บวก ปุย ตอก วจิ โฮ� ลปุง
ปุย ไมจ พันญา ปังเมอ แปน ตอก เยื่อ รไป โฮ�

19 ลปุง เนอึม เมอ ซ ไก ลอป� ดัก ป อฮั ลปุง จุ ไล� ปัง
เมอ ซ เกียฮ อาวต ติ เตะ โน่ง�

20 โม ป คิต งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ป ฆอก ป เบร� นาวก นึง
ลปุง จุ ไล� โม ป คิต งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ป เฮน ป ฮลอง
เงอ� ปังเมอ ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ�

21 โม ป ยุฮ กัน ซื กัน ไซ เยอ� ซ เกิต โตว ป โตะ ป ตอง
ละ� ปุย ฆอก ปุย เบร� ปังเมอ ซ นาวก เอนิ นึง รพาวม ตุก
แตะ�

22 โม ป ยุฮ เนอึม ตัม ลปุง เอจี ซันญา แตะ อาึง มัฮ ป
ปุก รพาวม พะจาว. โม ป อฮั ป โอ เนอึม เมอ� พะจาว ปัง
เมอ เกละยุ อ�ื

23 ปุย เฮยีง ปุย ยุง เงอ� ซ เกียฮ เกป ป ยุ ป ยุง แตะ เซ
โตะ กไน รพาวม แตะ� ปุย งาว เยอ ปังเมอ เคียต ครอฮ
อาว ปาว อตั ป โอ แตะ ยุง ละ ปุย�

24 ปุย แด่น เนอ ซ โฮลฮ แปน ไน กุม กัน� ปุย เกละ เอ
ปังเมอ ซ โฮลฮ ปุย คนัป ยุฮ กัน โซะ�

25 รพาวม ตุก เกอ� มัฮ ป เกือฮ ปุย ชุม รพาวม� ลปุง
ไมจ มวน เนอ� ปังเมอ แปน ควน บวยฮ บาึง ยุฮ รพาวม
ปุย�
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26 ปุย ซื ปุย ไซ เยอ แปน ป นัม ปุย โฮว นึง คระ ปุก คระ
ลอก� ปุย ฆอก ปุย เบร ปังเมอ เกือฮ ปุย ซไง ฮา คระ เซ�

27 ปุย เกละ เอ ไก โตว ป โฮลฮ ป ปุน� ปุย แด่น เนอ ปัง
เมอ ซ โฮลฮ คาวคอง ไมจ แตะ โฮวน เจือ�

28 คระ ซื คระ ไซ เยอ ซ นัม ปุย ฮอยจ ละ จีวติ� ป โฮว
นึง คระ เซ ซ ฮอยจ โตว ฆาื อื ลัก่ยุม�

13
1 กวน ปุย ป ไก กัมกึต วไิซ เยอ� ซ งอ่ต ลปุง เพอกึ ตอม

มะเปือะ แตะ� ป พามัต ดู่แควน ปุย เยอ� งอ่ต โตว ลปุง
ซตอก รเงอ่มึ ปุย แตะ เฟือฮ�

2 ปุย ไมจ ไล ซ โฮลฮ ลังวนั ไมจ แตะ เบือ ป อฮั ป มวยญ
โกะ แตะ ไอฮ� ป รชุยจ ปุย ไลจ ปังเมอ ฆวต ยุ ฮมอง ลอป
ปไฮะ ปฮอน โน่ง�

3 ปุย ดัฮ ยุง แฮน ลปุง แตะ ซ ลัง่ ไอม เบือ อ�ื ปุย ซลอ
ซไลญ ลอน ลปุง แตะ ปังเมอ ซ ไลจ ซ โลม ฆาื อ�ื

4 ปุย เกละ เอ โฮลฮ โตว ป ฆวต ไอฮ แตะ� ปุย แด่น เนอ
ปังเมอ ซ โฮลฮ โอเอฮี ป ฆวต ไอฮ แตะ เซ โครยญ เจือ�

5 ปุย ซื ปุย ไซ เยอ เกละยุ ยุฮ อฮั ปุย ป โอ เนอึม� ปุย
ฆอก ปุย เบร เยอ� ปังเมอ ยุฮ กัน โชะ นา ไม่ กัน โซะกิจ ปุย
นึง โน่ง�

6 กัน ซื กัน ไซ เยอ� ปุน ลวงั บัง่คัป โม ป โฮว นึง คระ ยุฮ
แตะ� กัน ฆอก กัน เบร เยอ ปังเมอ แปน ควน ไลจ โลม ยุฮ
ปุย มัป่�

7 ไก โรฮ งอ่น ป ยุฮ ฮุน กอย เตอมึ เนอมึ รโอฮ แตะ เตือง
โอ แตะ ไก เนอึม โอเอฮี ยุฮ ฮู� งอ่น อื ยุฮ แม ฮุน ตุกญัก
แตะ� ปังเมอ โฮวน ลัมเลือ เอนิ คาวคอง อ�ื
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8 ปุย กอย เยอ ซ จัมเปน โตฮ จีวติ แตะ นึง คาวคอง ยุฮ
แตะ� ปุย ตุก ปุย ญัก เกอ ปังเมอ โอ ไก ป ซ คัม ตุง นึง โอ
เอฮี ไล เซ เฟือฮ เอนิ�

9 รงั ซเปีย ยุฮ ปุย ซื ปุย ไซ เยอ� ซ แปน ควน มวน ยุฮ
รพาวม ปุย� ออม ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ� ปังเมอ ซ ญึ่ต
เยอื ฮา อ�ื

10 กัน ฆวต แปน ปุย ป ระ ป คึ อื กอ แปน รเจ รไซญ�
ซติ พันญา เยอ ปังเมอ ฮอยจ ละ โม ป ญอม เกือฮ ปุย เพ
อกึ ตอม แตะ�

11 มาื โฮลฮ พราวป ปุย ซ ไกลจ ไฆร� มาื โฮลฮ ไน่ ปุย
นึง เรยีง โกะ แตะ ซ พรุฮแพร�

12 ปุย ดัฮ เล่ีญ ซ โฮลฮ ป รกวน แตะ โฮลฮ� โซะ รพาวม
ฆาื อ�ื ดัฮ โฮลฮ เนอึม ป ฆวต ไอฮ แตะ เซ� รพาวม อื ซ
นาวก นึง ป ไมจ ป มวน เบือ อ�ื

13ป เพยีก ลปุง เพอกึ ตอม ปุย แตะ ซ ฮอยจ ละ กัน ไลจ
กัน โลม แตะ� ป นัปทื เนอึม ลปุง ซตอก รเงอ่มึ ปุย แตะ�
ปังเมอ ซ โฮลฮ ลังวนั แตะ เบือ อ�ื

14 กัม เพอกึ กัม ตอม ปุย ไมจ กัมกึต� แปน ตอก เดือะ
โกลง เกือฮ จีวติ ละ ปุย� มัฮ ป เกือฮ ปุย ยุง แฮน ติ แตะ
ฮา ควน ไลจ ควน โลม ปุย�

15 ดัฮ ปุย คาวไจ โอเอฮี ตอก ปุก อ�ื ซ โฮวน ป นัปทื ฆาื
อ�ื คระ โฮว ปุย โอ เนอึม รพาวม เมอ� ปังเมอ มัฮ ป ญัก
ป นอ ละ โกะ อื ไอฮ�

16 ปุย ไก กัมกึต ยุง เพรยีง อาึง ติ แตะ กา ซ ยุฮ แตะ โอ
เอฮี� ปุย งาว เยอ ปังเมอ เปลีฮ ไล งาว แตะ เซ ละ ปุย�
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17 ป ซึป ลปุง ปุย ดัฮ โอ เนอึม รพาวม โฮ แปน ป เกือฮ
เม่ะมัก่ เกิต ละ ปุย ฆาื อ�ื ดัฮ ป ซึป ลปุง เซ เนอึม รพาวม
โฮ� ซ นัม รพาวม เฮน ฮลอง ฮอยจ ละ ปุย�

18ป โอ นัป โอ ทื ป เพอกึ ตอม แตะ� ซ โฮลฮ ตุกญัก ฆาื
อื ไม่ ซ โชะ อื นา แตะ� ป งอ่ต ลปุง ซตอก รเงอ่มึ ปุย แตะ
ปังเมอ ซ โฮลฮ โญตซัก แตะ เบือ อ�ื

19 ปุย ดัฮ โฮลฮ โอเอฮี ตัม รพาวม รไม่จ แตะ โฮ� แปน
เนอึม ควน มวน ยุฮ รพาวม อ�ื ปุย งาว เยอ ปังเมอ เกละ
ลัมเลือ เอนิ เฌาะ ติ แตะ ฮา กัน ฆอก ยุฮ แตะ เซ�

20 โม ป โฮมว ดิ ไม่ ปุย ไก พันญา เยอ ซ โฮลฮ พันญา
ไมจ แตะ เบือ อ�ื ป พาวม ดิ ไม่ ปุย งาว เยอ� ปังเมอ ซ
ฮอยจ ป โตะ ป ตอง ละ ฆาื อ�ื

21 ปุย คัม มัป่ ซ เกิต เม่ะมัก่ ละ ฆาื อ�ื ปุย ซื ปุย ไซ เยอ�
ปังเมอ ซ โฮลฮ ป ไมจ ป มวน แปน ลังวนั แตะ�

22 ปุย ไมจ ไล เยอ� ซ โฮลฮ ละ อาึง คาวคอง ยุฮ แตะ ละ
โม กวนโซะ แตะ� คาวคอง ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ปัง
เมอ ซ โฮลฮ ปุย ซื ปุย ไซ กุม ฮา อ�ื

23 ชจิ ม่า ยุฮ ปุย ตุก ปุย ญัก เกอ ไก ป โซม ป ปอน นึง
ละ กุม อ�ื ปังเมอ กอ ตุย แม ปุย บ่วก ปุย โจวง ฮา อ�ื

24 ป มัฮ มะเปือะ ปุย เยอ� ดัฮ โอ ญอม โกว ไมะแซ ละ
กวน แตะ โฮ� เอจี มัฮ โอ อื ฮรกั เนอึม กวน แตะ เซ� ป
ฮรกั เนอมึ กวน แตะ เพอกึ เฟียต อื ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ�

25 ปุย ซื ปุย ไซ เยอ ซ โฮลฮ โซม ญึม ไอจ ไมจ� ปุย ฆอก
ปุย เบร ปังเมอ ซ โฮลฮ ไปลญ เออปึ�
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14
1ปรโปวน เฮยีง ยุง เงอ ซ ปุน เกือฮ ครอปครวั แตะ ตอน

ฮมัน� ปรโปวน งาว เยอ ปังเมอ เกือฮ กวน เญือะ ปุ อาวต
แตะ เซ รกัฮ ลเฆือฮ�

2 โม ป โฮว นึง คระ ปุก คระ ลอก เกอ� เอจี มัฮ เกือฮ อื ติ
แตะ นัปทื เนอมึ พะจาว. โม ป โฮว นึง คระ บ่วก คระ โจวง
เงอ ปังเมอ เอจี มัฮ พามัต ดู่แควน อื พะจาว เซ�

3ลปุง ปุย งาว เยอ� เอจี แปน ตอก ไมะ แซ ป เฟียต โกะ
อื ไอฮ� ป อฮั ป มวยญ ปุย ไก พันญา เยอ� ปังเมอ เกียฮ
แปน ป เฆีญ โกะ อื ไอฮ�

4นา ก โอ โมวก ไก นึง ละ ไท ชจิ เจอ� นา เซ ไก โตว โรฮ
เฮงาะ นึง� เรยีง แด่น โมวก เกอ� แปน ควน เกือฮ เฮงาะ
โฮวน�

5 พีญัน ซืไซ เยอ ซ อฮั โตว ป โอ เนอึม� พีญัน โอ ซืไซ
เยอ� ปังเมอ อฮั ลปุง จุ ไล โน่ง�

6 ปุย กอ เพียก แฮม ปุย เยอ� ปัง ซาวป พันญา แตะ ซ
โฮลฮ โตว อ�ื โม ป ญอม เกือฮ ติ แตะ คาวไจ โอเอฮี� ปัง
เมอ ซ โฮลฮ ป ยุ ป ยุง แตะ เบือ อ�ื

7 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ซไง ฮา โม ปุย งาว เซ� นึง โอ
เปอะ ซ โฮลฮ พันญา ไมจ แตะ เบือ อื เฟือฮ เอนิ�

8 ปุย ไมจ กัมกึต เตอ� ซ ซาวป แนฮ คระ ตอก ซ เกียฮ
ยุง แตะ โอเอฮี� ปุย งาว เยอ ปังเมอ จุ ไอฮ โกะ แตะ�

9 ปุย งาว เยอ� เพยีก แฮม ควน โตฮ ปุย ติ แตะ ฮา มัป่�
ปุย ไมจ ไล เยอ� ปังเมอ ฆวต เกือฮ พะจาว ยวก พิต โฌวะ
ยุฮ แตะ ละ แตะ�

10 รพาวม ตุก ยุฮ ปุย ออฮ� อาวม ไอฮ ปุย เซ ไอฮ� เญื
อม มวน รพาวม อื ปุ โรฮ ปุย ไฮญ เกียฮ โฮลฮ ไม่ อ�ื
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11 เญือะ คึ อาวต ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ� ซ ไลจ ซ โลม�
เตอปึ อาวต ปุย ซื ปุย ไซ เยอ� ปังเมอ ซ จเลิน�

12 ไก ติ คระ ป โคะ ปุย มัฮ คระ ปุก เกอ� ลัก่ ก ลอยจ คระ
เซ เยอ ปังเมอ มัฮ ลัก่ ยุม�

13 ปุย ปัง ญวยฮ� รพาวม โซะ อื ไก แนฮ ลัง่ ก โด่ะ อ�ื
ฟวยจ ไฆร รพาวม มวน อ�ื รพาวม ตุก อื ตึน ซ ปลาฮึ แม�

14 ปุย โอ เนอมึ รพาวม เมอ� แจง ซ โฮลฮ งวยฮ ซเงะ ป
โปง ไม่ กัน ยุฮ แตะ เซ� ปุย ไมจ ไล เยอ� แจง โรฮ ซ โฮลฮ
ลังวนั ไมจ แตะ เบือ อ�ื

15 ปุย งาว เยอ เจือ ลปุง ฮมอง แตะ โครยญ เจือ� ปุย
เฮยีง ปุย ยุง เงอ� ปังเมอ งอ่ต ที กัน ซ ยุฮ แตะ เน่อมึ กา
อ�ื

16 ปุย ไมจ กัมกึต� ยุง แฮน ติ แตะ ฮา กัน ฆอก กัน เบร�
ปุย งาว เยอ� ปังเมอ ฆวต ยุฮ พราวป โอเอฮี เตือง โอ แตะ
งอ่ต ที�

17 ป ไกลจ ฮาวก รพาวม เมอ� กอ ยุฮ ป โอ ไก ป มัฮ�
ปุย ไมจ กัมกึต เตอ� ปังเมอ ปุน อาวต แนฮ ไม่ รพาวม ลัง่
แตะ�

18 ปุย งาว เยอ� ซ โฮลฮ โรฮ ป โปง ไม่ งาว แตะ เซ� ปุย
ไก ป ยุ ป ยุง เงอ� ปังเมอ ซ โฮลฮ โญตซัก แตะ เบือ ป ยุ ป
ยุง แตะ เซ�

19 ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ซ โฮลฮ นุ่ม ไว ปุย ซื ปุย ไซ� ซ
โฮลฮ เอนิ นุ่ม ติ แตะ ปัว โอเอฮี นึง โตะ รเวอืะ ฆรุง เญือะ
ปุย ซื ปุย ไซ เซ�

20 ปุย ตุก ปุย ญัก เกอ ปัง มัฮ ปุย่วง อื กอ เกละ ลัง่ ยุ
อ�ื ปุย โฮวน คาว โฮวน คอง เงอ� ปังเมอ ไก โฮวน ป ฆวต
แปน ปุโฮมว อ�ื
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21 ป พลิฮ บึน เพยีก แฮม ปุยว่ง แตะ เอจี มัฮ ยุฮ อื มัป่�
ป เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย ตุก ปุย ญัก เกอ� ปังเมอ ซ
โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื

22ป ซาวป งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ป ฆอก ป เบร เยอ� แจง
ซ พิต ฆาื อ�ื โม ป ซาวป งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ป ไมจ เจอ�
ปังเมอ ซ เนอมึ รพาวม ปุย ไฮญ ละ� ไม่ ซ นัปทื อ�ื

23 กัน ออฮ กัน เอฮี ญุ่ก� ดัฮ ปุย ยุฮ เนอมึ โรวะ โฮ� เกีย
ฮ ไก ตื ป มัฮ ละ อ�ื ปุย ดัฮ ไกล ดัก แตะ โน่ง โฮ� ปังเมอ
ซ แปน ปุย แควะ ปุย คัต ฆาื อ�ื

24 โม ป ไก กัมกึต วไิซ ไมจ เจอ� ซ โฮลฮ ซติ พันญา แปน
ลังวนั แตะ� ป มัฮ ลังวนั ปุย งาว เยอ เอจี มัฮ เยอื เปลีฮ อื
งาว แตะ เซ ละ ปุย�

25ซกิ พญีัน เนอมึ เมอ� มัฮ ป เรอมึ จีวติ ปุย เกือฮ ไอม�
ซกิ พีญัน โอ เนอึม เมอ ปังเมอ เอจี มัฮ ควน ไลจโลม ยุฮ
ปุย�

26 ปุย ดัฮ นัปทื เนอมึ พะจาว โฮ� ซ แปน ปุย ไก ลัก่ ซโอว
รพาวม เบือ อ�ื โม กวน เฌือต อื ซ แปน ปุย ไก ตัว เปิง ฆาื
อ�ื

27 ปุย ดัฮ นัปทื เนอึม พะจาว โฮ� มัฮ เอนิ ตอก เดือะ
โกลง ปัต ฮอยจ ละ จีวติ ละ อ�ื เอจี มัฮ เบือ เซ ป โปน ปุย
ฮา โม่ะ รโฮญก ลัก่ ยุม เบือ อ�ื

28กซัต เตอ� ดัฮ ลุกเมือง อื โฮวน� แปน โญตซัก ละ โกะ
อื ไอฮ� ดัฮ โอ ไก ลัปซด่อน ยุฮ โฮ� กซัต เซ ซ ไก โตว โรฮ
ป มัฮ ฆาื อ�ื

29 ปุย ดัฮ อาวต ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ เอจี มัฮ เปลีฮ อื
กัมกึต ไมจ แตะ� ป ไกลจ ฮาวก รพาวม มัฮ ป เปลีฮ งาว
แตะ�



ซตอก รเงอ่มึ 14:30 xxxviii ซตอก รเงอ่มึ 15:3

30 รพาวม เฮน ฮลอง เงอ� แปน ควน กอ บาึง ละ เนะ
ซองั ปุย� รพาวม กุยจ ววั ปังเมอ แปน เอนิ ตอก เบราะ ป
ฮาื เนะซองั ปุย โฮ�

31 ป โคมเฮง ปุย ตุก เกอ เอจี มัฮ พามัต ดู่แควน อื พะ
จาว ป ซัง อื เกิต เซ� ป เลียก พาวม นึง ป เม่ะมัก่ เกอ ปัง
เมอ เอจี มัฮ นัปทื อื พะจาว�

32 ปุย ฆอก ปุย เบร ซ ไลจ ฆาื กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ โกะ
แตะ� ปุย ซืไซ ปังเมอ ไก ตัว เปิง� นึง อาวต อื ไม่ รพาวม
เนอมึ แตะ�

33 กัมกึต วไิซ ไมจ ตึน อาวต โตะ รพาวม ป เกียฮ งอ่ต
เกียฮ ไฌม โอเอฮี� กัมกึต เซ ปังเมอ โอ ไก โตะ รพาวม ปุย
งาว ติ ชวง เนอมึ�

34 ปุย ดัฮ ยุฮ กัน ซื กัน ไซ โฮ� แปน โญตซัก ละ ปะเทต
อาวต อ�ื ดัฮ ยุฮ กัน มัป่ โฮ� ปังเมอ มัฮ ควน ไลจ มอยฮ
ปะเทต อาวต อื เซ�

35 กวนไจ กซัต ดัฮ อาวต ไม่ ไมจ กัมกึต แตะ มัฮ ป ปุก
รพาวม กซัต� กวนไจ ป โชะ นา กซัต ยุฮ แตะ ปังเมอ มัฮ
ควน เกือฮ กซัต เซ รอก พาวม นึง แตะ�

15
1 ป ชุม โลยฮ ลปุง ปุย เยอ มัฮ ป ไฆร ยุฮ รพาวม ฮาวก

ปุย� ป โลยฮ โดวต ลปุง ปุย เยอ ปังเมอ โฮว ละ แปน แตะ
ควน ฮาวก ยุฮ รพาวม ปุย�

2 ป อฮั ป มวยญ ปุย ไมจ กัมกึต เตอ มัฮ ป โฮลฮ ปุย ป
ยุ ป ยุง แตะ เบือ อ�ื ดัก ดอย ปุย งาว ปังเมอ โอก แนฮ โอ
เอฮี ไอฮ พาวม แตะ นึง�

3พะจาว ยุ โอเอฮี โครยญ โดฮ� ยุ ลอป อื เตือง ปุย ฆอก
ไม่ ปุย ไมจ�
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4 ลปุง เกาะ โลม ปุย เยอ มัฮ ควน เกือฮ จีวติ ละ ปุย�
ลปุง จุไล เยอ ปังเมอ มัฮ ควน เกือฮ ปุย ไลจ รพาวม โน่ง�

5 ปุย งาว เยอ พลิฮ บึน ลปุง ซตอก เปือะ แตะ� ป ฮงา
วตึ ดึต ฆราึง นึง ลปุง ซตอก ปุย แตะ� ปังเมอ มัฮ ปุย ไมจ
พันญา�

6 นึง เญือะ ปุย ซืไซ เยอ� ไก คาวคอง ไมจ นึง โฮวน เจือ�
ป โฮลฮ ป ปุน ปุย ฆอก ไล เยอ� ปังเมอ ซ ฮอยจ ละ อื ไม่ ป
โตะ ป ตอง�

7 ลปุง ปุย ไมจ กัมกึต ซ เกือฮ ป ยุ ป ยุง ละ ปุย� ปุย งาว
เยอ ปังเมอ โอ ยุฮ อื ตอก เซ�

8 โอเอฮี ป ทไว ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ มัฮ ป เกละ พะจาว
ยุ� รซอม ไววอน ปุย ซื ปุย ไซ ปังเมอ มัฮ ป ไมจ ป มวน ละ
พะจาว�

9 กัน ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ มัฮ ป เกละ ลัมเลือ พะจาว
ยุ� โม ป อฮั ป เนอมึ ไตม ป ซื เยอ� พะจาว ปังเมอ ฮรกั อ�ื

10 เมาะ ป ลเตือฮ ติ แตะ ฮา กัน ซื กัน ไซ เยอ� ซ ลอก
ตุต แตะ ฆาื อ�ื โม ป เกละ ฮมอง ลปุง ซตอก รเง่อมึ ปุย
แตะ ซ ยุม เยอื ฆาื อ�ื

11พะจาว ยุง ซโตฮ โอเอฮี ป กัมลัง เกิต นึง เมือง ป ยุม�
ป คิต ป งอ่ต ปุย โตะ รพาวม แตะ โฮว แม ละ เกียฮ ยุง
ซโตฮ แตะ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ อ�ื

12 โม ป เกียฮ ฮุน เนอ ฆวต ฮมอง โตว ลปุง ซตอก ปุย
แตะ� โกะ อื ปุ โรฮ ฆวต ซาวป ซิงซา โอเอฮี ไม่ ปุย ไมจ
กัมกึต ฮา โกะ แตะ�

13 รพาวม ไมจ มวน มัฮ ป ซเปีย ยุฮ นา ตา ปุย� รพาวม
โซะ ปังเมอ มัฮ ป เฟียก ดาวม ยุฮ ปุย�
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14 โม ป ดอฮ เฮยีง เฮรี กึต เตอ� ซ ฆวต ซาวป แนฮ ตอก
ซ เกียฮ ยุง แตะ โอเอฮี โฮวน ปุ ปุ� ปุย งาว เยอ ปังเมอ โอ
แนฮ เตือ นึง งาว แตะ เซ�

15ละ โม ป อาวต ลอป ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ� ซเงะ
โครยญ ซเงะ เอ มัฮ ตื ซเงะ ตุก รพาวม ละ อ�ื โม ป อาวต
ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ ปังเมอ โฮลฮ ลอป รพาวม บาึง
แตะ เบือ อื ตอก โซม ปุย ป ญึม โฮ�

16 คาวคอง เญี่ยะ อา� ดัฮ ไก ไม่ รพาวม นัปทื เนอึม พะ
จาว โฮ� ไมจ ฮา คาวคอง โฮวน อาวต ไม่ รพาวม ซุกซัก
แตะ�

17 ปัง ปอน เนอะ พักเญือ ดัฮ อาวต ไม่ รพาวม ฮรกั เวื
อง แตะ ปุ แตะ� ไมจ ฮา ปอน เนอะ โตะ โมวก โกลยญ ไม่
เกละ แตะ ยุ ปุ แตะ�

18 ปุย ไกลจ ฮาวก รพาวม แจง ซ เกือฮ ปุย รเจ รไซญ�
ปุย ลัง่ รพาวม ปังเมอ ปุน เกือฮ ปุย ปุก ปุ แตะ�

19 จีวติ ปุย เกละ เอ มัฮ ตอก อื คระ ป เตือก นึง ไรป ไม่
กัต โฮ� จีวติ ปุย เนอึม รพาวม ปังเมอ ซเปีย ตอก คระ ระ
คระ ติญ โฮ�

20 กวน ปุย ดัฮ ไมจ กัมกึต โฮ� มัฮ ป เกือฮ เปือะ แตะ
โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ� กวน ปุย ดัฮ งาว โฮ� ปังเมอ
เอจี มัฮ พามัต ดู่แควน อื มะ แตะ�

21 ปุย โอ เกียฮ คิต โอเอฮี เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม นึง
ป โอ ไก ป มัฮ เฟือฮ� ป เกียฮ งอ่ต เกียฮ ไฌม โอเอฮี ปัง
เมอ ยุฮ กัน ปุก กัน ลอก�

22 เญือม วติ ปุ ซิงซา อ�ื แพนกัน ยุฮ ปุย ซ ไลจ ซ โลม
ฆาื อ�ื กัน ยุฮ ปุย ปังเมอ เกียฮ ฟวยจ เบือ โฮวน ปุ ซิงซา
อ�ื
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23ป เกียฮ โลยฮ ลปุง ปุย ตอก ปุก อื ไล แตะ ซ แปน เนอึ
ม ควน มวน ยุฮ รพาวม ปุย เบือ อ�ื ป เกียฮ พรอก ลปุง ป
เกียฮ ตุง รโฮงะ แตะ มัฮ เนอมึ ป ไมจ�

24คระ โฮว ปุย ไมจ พันญา เยอ เอจี มัฮ คระ จีวติ ละ อ�ื
ซ ฮาวก ฮลาวง ปุ ปุ� เอจี มัฮ นัม อื ปุย เซ เกือฮ โปน ฮา
เมือง ป ยุม ป ไก ลัก่ ก เตียม อื เซ�

25พะจาว ซ ยุฮ ไลจ ไม่ เญือะ อาวต โม ป อวต ติ แตะ�
เญือะ ม่า ยุฮ แมฮงั เงอ� ปังเมอ ซ เฆีญ ฆรงั รงั ดู อ�ื

26ป คิต ป งอ่ต ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ� มัฮ เนอมึ ป เกละ
พะจาว ยุ� ลปุง ไมจ มวน เนอ ปังเมอ มัฮ ป ปุก เนอึม
รพาวม อ�ื

27 ปุย เกือฮ ติ แตะ ฆวต ไอฮ โอเอฮี โฮวน ลอน เนอ�
ซ แปน ควน ตุก ยุฮ รพาวม กวน เญือะ ปุ อาวต อ�ื ป โอ
ญอม รปั มาื นนุ ปุย แตะ� ซ โฮลฮ จีวติ ลัง่ เล่ีญ แตะ เบือ
อ�ื

28 ปุย ซื ปุย ไซ เญอืม ไฮมญ ปุย โอเอฮี นึง อื ซ งอ่ต ที อื
กา โลยฮ แตะ� ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ปังเมอ ซ ด่วยจ เอนิ
ลปุง ฆอก แตะ เซ เกือฮ โอก�

29รซอม ไววอน ปุย ซื ปุย ไซ เยอพะจาว ซ งอ่ต อ�ื รซอม
ปัว ปุย ฆอก ปุย เบร ปังเมอ โอ ซ งอ่ต อื ละ อ�ื

30 ซเปีย นา ซเปีย ตา เยอ มัฮ ป เกือฮ รพาวม ปุย ไมจ
มวน� รซอม ไมจ มวน ป ฮมอง ปุย เยอ แปน ควน บาึง ยุฮ
รพาวม ปุย�

31ปญอม งอ่ต ลปุง ซตอก รเงอ่มึ นึง ฆวต เกือฮ ปุย แตะ
ลุก เกอ� เอจี มัฮ โรฮ มู ติ ไม่ โม ป ไมจ กัมกึต�
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32 ป ซลัฮ ซโลง นึง ลปุง เพอกึ ตอม ปุย แตะ เอจี เมาะ
โรฮ พามัต ดู่แควน อื โกะ แตะ ไอฮ� ป ญอม เกือฮ ปุย เจีจ
โร กัน พิต ยุฮ แตะ ปังเมอ ซ ยุง โอเอฮี เบือ อ�ื

33 กัน นัปทื เนอึม ปุย พะจาว มัฮ ควน เพอกึ ปุย เกือฮ
โฮลฮ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ� กา ซ โฮลฮ ปุย โญตซัก แตะ
ไมจ อื เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม รกา�

16
1 ปุย ปลัฮเตะ เอ ตึน ซ ไก แพนกัน ยุฮ โตะ กไน รพาวม

แตะ ไอฮ� ป เกียฮ เกือฮ แพนกัน เซ ฟวยจ� ปังเมอ มัฮ
พะจาว โน่ง�

2 ปุย ปลัฮเตะ โคะ แนฮ ป ยุฮ ป อฮั แตะ ปุก โครยญ เตะ
ลอก โครยญ มวยญ� พะจาว ปังเมอ ซ รเตีฮ ป ไก โตะ กไน
รพาวม โด่ะ ปุย�

3 กัน ซ ยุฮ เปอะ โครยญ เจือ เยอ� ไมจ เปอะ มอป อาึง
ไม่ พะจาว. ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ� กัน ซ ยุฮ เปอะ เซ ซ เกีย
ฮ จเลิน เนอมึ เบือ อ�ื

4 เมาะ ป ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ เยอ� เอจี ยุฮ อื ตัม ปาว
ไม คิต งอ่ต แตะ อาึง ละ อ�ื ปัง มัฮ โม ปุย ฆอก ปุย เบร�
มัฮ เกือฮ อื ไก ละ ซ ลอก อื ป โตะ ป ตอง�

5 โม ป ฆวต วุฮ ติ แตะ ระ จอง ติ แตะ ฮลาวง เงอ� พะ
จาว เกละยุ อื โครยญ โฆะ อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ แจง
นึง โอ โม เซ เญาะ ซ ไก ตอก โปน ตุต แตะ เฟือฮ เอนิ�

6 รพาวม ฮรกั ไม่ รพาวม เนอมึ มัฮ ป ปุน ตูเตือะ ลูลา มัป่
พิต ยุฮ ปุย� ปุย ดัฮ นัปทื เนอึม พะจาว โฮ� ซ ปุน เวยี ป
ฆอก ป เบร เบือ อ�ื
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7 ปุย ดัฮ กัน ยุฮ อื ปุก รพาวม พะจาว โฮ� ปัง ไก โม ป เก
ละยุ อ�ื พะจาว เกียฮ เกือฮ ลัง่ โม เซ ปุก ปอ แม ปุ แตะ ไม่
อ�ื

8 ปุย ปัง ไก คาวคอง เญี่ยะ โน่ง� ดัฮ อาวต ไม่ รพาวม
ซืไซ แตะ โฮ� โกะ เดียก ฮา คาวคอง โฮวน ป โฮลฮ ปุย นึง
กัน บ่วก กัน โจวง�

9 ปุย ปลัฮเตะ เอ กอ คิต งอ่ต อาึง แพนกัน ยุฮ แตะ� ป
ปุน นัม คระ โฮว ปุย โครยญ รเดือง เงอ� ปังเมอ มัฮ พะ
จาว โน่ง�

10 เญอืม รเตีฮ กซัต โอเอฮี� เอจี มัฮ ลปุง พะจาว ป โอก
เน่อมึ โตะ มวยญ อ�ื ป อฮั ป มวยญ อื เซ มัฮ โตว ป พิต
เฟือฮ เอนิ�

11 พะจาว ฆวต เกือฮ ควน แฆ ปุย โอเอฮี แปน ป ซืไซ�
ฆวต เกือฮ ควน ซมอย ปุย โอเอฮี แปน ป ปุก ป ลอก�

12 มัฮ กัน ซื กัน ไซ ป ซ ปุน เกือฮ บัน่เมือง ยุฮ กซัต ตอน
ฮมัน เนอ� เญือม ยุฮ ปุย ป ฆอก ป เบร เยอ� มัฮ ป เกละ
ลัมเลือ โม กซัต ยุ�

13 ป อฮั ป มวยญ ปุย ซื ปุย ไซ เยอ� มัฮ ควน มวน ยุฮ
รพาวม กซัต� โม ป อฮั ป ปุก ป ลอก เกอ� กซัต เตอ ฮรกั
เนอมึ อ�ื

14 เญอืม ฮาวก รพาวม กซัต ละ ปุย เยอ� เอจี เมาะ เอนิ
โรฮ ตาว อื กัน ยุม ฮอยจ ละ ปุย โรฮ� ปุย ไมจ กัมกึต เตอ
ปังเมอ ยุง ตอก ซ เกือฮ แตะ รพาวม ฮาวก อื เซ ไฆร�

15 เญอืม อาวต กซัต ไม่ ไมจ นา ซดู ตา แตะ� แปน ควน
เกือฮ ปุย โฮลฮ จีวติ แตะ� เญือม อาวต อื ไม่ รพาวม ไมจ
มวน แตะ� มัฮ เอนิ โรฮ ตอก ชุต รวู ป เกือฮ รอาวม เฮละ
ราื เญือม ตองกัน ปุย อื โฮ�
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16 กัน โฮลฮ ปุย พันญา ไมจ แตะ โกะ ฮา โฮลฮ ปุย ไคร
โฮวน� กัน ซาวป ปุย ตอก ซ ยุง แตะ โอเอฮี� ไมจ แม โรฮ
ฮา มาื โรฮ�

17คระ โฮว ปุย ไมจ ไล เยอ� มัฮ คระ เวยี ป ฆอก ป เบร�
ป ปุน แฮน คระ โฮว แตะ เอจี มัฮ ปุน ลเวือง อื จีวติ แตะ
เกือฮ ลัง่ ไอม�

18 ไลลวง เกียฮ ฮุน ปุย มัฮ ป นัม ปุย ฮอยจ ละ ไลจ โลม
อ�ื ป อวต ติ แตะ ซดิ ไม่ ซ ฆลาื แตะ�

19 ปุย ปุน เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม� ไม่ โฮมว ดิ อื ไม่ โม ป
ตุก ป ญัก เกอ� ไมจ ฮา เลียก ดิ อื นึง คาวคอง บระ โม ป
เกียฮ ฮุน�

20ปญอม งอ่ต ลปุง เพอกึ ตอม เมอ� ซ จเลิน เบือ อ�ื ป
อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว ซ โฮลฮ อาวต ไมจ โซม ญุ่ก�

21 ปุย ไมจ กัมกึต เตอ� ปุย ซ เมีญ อื มัฮ ป เกียฮ คิต เกีย
ฮ รเน โอเอฮี� ป ปุน เกือฮ ติ แตะ ชุม ลเลาะ เคราะ รซอม
เมอ� ซ เกียฮ เมือะ รพาวม ปุย ฆาื อ�ื

22 ละ โม ป ไมจ พันญา เยอ� กัมกึต วไิซ ไมจ เจอ มัฮ
ตอก รอาวม ปลาฮึ ป เกือฮ จีวติ ละ อ�ื ละ ปุย งาว เยอ กัน
งาว อื เซ ปังเมอ แปน เอนิ ตุต ละ อ�ื

23 ปุย เฮยีง ปุย ยุง เงอ� งอ่ต อาึง ป ซ อฮั แตะ โตะ กไน
รพาวม แตะ เซ รกา� ปุย ตอก เซ เญือม เพอกึ ตอม อื ปุย
เยอ� ซ ไก เนอมึ นัมนัก ลปุง ฆาื อื ละ ปุย�

24 ลปุง ไมจ มวน เนอ มัฮ โรฮ ตอก อื โกะ แฮ โฮ� ลปุง
ตอก เซ เยอ� เกียฮ เด ละ รพาวม ปุย� แปน โรฮ เยื่อ รไป
ละ เนะซองั ปุย โรฮ�

25 ไก ติ คระ ป โคะ ปุย มัฮ คระ ปุก เกอ� ลัก่ ก ลอยจ คระ
เซ เยอ ปังเมอ มัฮ เยอื ลัก่ ยุม�
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26 กัน อาวม ปุย ฆวต โซม แตะ� ยุง ฆวต ยุฮ กัน ฆาื อ�ื
เอจี มัฮ เอนิ ฆาื มวยญ อื เซ ป จัมเปน อื โฮว ยุฮ กัน ฆาื อ�ื

27 ปุย ฆอก ไล เยอ� พอง แนฮ ซาวป ยุฮ ป โอ ปุก โอ
ลอก� ลปุง รโฮงะ อื ตัง โตว ฮา รเออปึ งอ�

28 ปุย ฆอก ไล เยอ ซาวป แนฮ งอ่ต ตอก ซ เกือฮ แตะ ปุย
รเจ รไซญ ไม่ ปุ แตะ� ป โฮว โบ ลปุง ลอก ปุย� มัฮ โรฮ ป
เกือฮ ปุโฮมว ปุ แตะ รกัฮ ลเฆือฮ�

29 ปุยไฮะ ปุยฮอน เนอ� ซาวป แนฮ รชุยจ ป มัฮ ปุย่วง
โกะ แตะ� ไม่ นัม โรฮ อื เกือฮ โฮว นึง คระ โอ ปุก โอ ลอก�

30 เญอืม ซเญอืก ปุย ฆอก ไล ไง่ แตะ ละ ปุ แตะ� เอจี มัฮ
ซ ยุฮ อื ป ฆอก ป เบร� เญือม เกียต อื ดัก ดอย แตะ เอจี
มัฮ ซ ยุฮ อื กันไฮะ กันฮอน�

31 ปุย ดัฮ ลัง่ ไอม ไม่ ซืไซ แตะ โฮ� กวต โกะ ครา ไกญ อื
เซ ซ แปน ตอก โญตซัก ละ อ�ื

32 ป ปุน เกือฮ ติ แตะ ไน่ ซ ฮาวก รพาวม เมอ� ไมจ แม
ฮา ตฮนั เกง นึง รุป แตะ� ป ปุน เตียง ไอฮ รพาวม แตะ
ไมจ ฮา ตฮนั เป เมือง ปุย�

33 ปุย กอ โจก เบ่อ ละ ซ ตัตซิน แตะ โอเอฮี� กัน ตัตซิน
ป ปุก ป ลอก เกอ ปังเมอ ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว.

17
1 ปัง โซม ปอน เยอื โบรยจ ซครกั ฮกั ซออฮ� ดัฮ เกือฮ ติ

แตะ ปุน อาวต ไม่ รพาวม เฮน ฮลอง แตะ โฮ� โกะ ลัง่ ฮา
เญือะ ป นาวก นึง ป โซม ป ปอน ญึม ไม่ ไก กัน รเจ รไซญ
นึง�

2 กวนไจ ปุย ป โกว ซติ พันญา ไมจ แตะ� ซ โฮลฮ เอนิ
ตัตเตียง กวน ปุย ป ยุฮ กัน โชะ นา ละ มะเปือะ แตะ� ฟวยจ
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เซ ซ โฮลฮ แม โรฮ รโตง แตะ นึง คาวคอง ป ละ ปอเลียง
แตะ อาึง�

3 ไคร ไม่ มาื เยอ มัฮ งอ ป ปุน ลอง เงอ� รพาวม ปุย
เยอ� ปังเมอ มัฮ พะจาว ป ปุน ลอง เงอ�

4 ปุย ฆอก ไล เยอ งอ่ต แนฮ ลปุง ฆอก� ปุย คีอู เยอ งอ่ต
แนฮ ลปุง จุไล�

5ป เพยีก แฮม ปุย ตุก ปุย ญัก เกอ� เอจี เมาะ โรฮ พามั
ต อื พะจาว ป ซัง อื เกิต เซ� ป เกือฮ ติ แตะ มาวก ไม่ ฮมอง
แตะ เกิต ป โตะ ป ตอง ละ ปุย เยอ� ซ ลอก โกะ อื ตุต แตะ
ฆาื อ�ื

6 ควน มวน รพาวม โม ตะกวต เยอืะกวต เตอ� เอจี มัฮ
กวนโซะ กวนรฮั อ�ื ควน มวน รพาวม โม กวน ปุย เยอ เอจี
มัฮ โรฮ มะเปือะ อ�ื

7 ลปุง มวน ลเลาะ เคราะ รซอม เมอ� โปง โตว ไม่ โอก
แตะ เน่อมึ นึง ปุย งาว� ตอก โรฮ เซ� ลปุง จุไล เยอ� โฮว
ละ โอ แตะ โปง ไม่ โอก แตะ เน่อมึ นึง โม ป ตัตเตียง ปุย
ตอก เซ โรฮ�

8 ป โกว มาื ละ นนุ แตะ ปุย เยอ� แกต เอนิ อื เมาะ โกว
แตะ ซโมะ ซัมคัน ป ไก อมันัต โฮ� โม เซ เยอ แกต เอนิ ติ
แตะ ปุน ยุฮ โอเอฮี โครยญ เจือ ฆาื อ�ื

9 ป ญอม ตุเตือะ ลูลา กัน พิต ยุฮ ปุย ละ แตะ� เอจี มัฮ
ซาวป อื ตอก ซ ปุก ปอ อื ปุ แตะ ไม่ ปุย� ป ทื ลอป พิต ปุย
เยอ� ปังเมอ เอจี มัฮ รกัฮ อื ปุโฮมว แตะ ฮา โกะ แตะ�

10 ป เกียฮ คาว โอเอฮี ไจ อ�ื ดัฮ ปุย โร พิต อื โฮ� ซ เค
รองึ นึง อื โฮฮ ฮา อาวม ปุย งาว เฟียต ปุย แตะ นึง ไมะแซ
ติ รอย เตะ เอนิ�
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11 ปุย ฆอก ไล ป ซาวป แนฮ งอ่ต ตอก ซ เลฮ แตะ เตียง
เงอ� ซ ยุม พราวป ฆาื อื ตอก เญือม ฮอยจ รโฮงะ พราวป
ปุย รซอม โตวฮ ฆราึง ปุย นึง โฮ�

12 โฮว รโตฮ ปุย ยุ มะ เครฮี ป บระ ปุย กวน อ�ื ฌักแฟน
ลัง่ ฮา รโตฮ ปุย ยุ ปุย งาว รที ยุฮ อื กัน งาว แตะ เซ�

13 ดัฮ ไก ป ลเตือฮ ยุฮ กัน ฆอก เตือง ยุฮ ปุย ป ไมจ ละ
อ�ื เญือะ อาวต ปุย เซ เยอ ซ ไก ลอป เอนิ ป ฆอก ป เบร นึง
ฆาื อ�ื

14 เญือม ซ รเจ รไซญ โรง ปุย ไม่ ปุ แตะ� มัฮ โรฮ ตอก
รอาวม ป ดอฮ โอก เน่อมึ โตะ ตุง โฮ� มัฮ ตอก เซ ป ไมจ
ปุย ลโล่ะ เอนิ เก แตะ ปุ แตะ ฆาื อ�ื กา เฆียง แปน อื รเจ
รไซญ ระ อา�

15ป พลวย ปุย ยุฮ ป พิต เกือฮ โปน ฮา ตุต ลัง ลอก แตะ
ญุ่ก� ป รเตีฮ ปุย ซื ปุย ไซ เกือฮ ลอก ตุต แตะ ญุ่ก� ป ลอา
เจือ เซ มัฮ เนอมึ ป เกละ พะจาว ยุ�

16 ปุย งาว เยอ ปัง โกว มาื ละ รวี แตะ พันญา แตะ นึง
อ�ื แปน โตว ป โกว ละ อ�ื นึง โอ อื ดอฮ คิง ติ ชวง�

17 ปุ โฮมว เนอึม เมอ� ไก ลอป รพาวม ฮรกั โครยญ
เวลา� ป มัฮ เนอึม เอียกปุ ปุ แตะ� เอจี มัฮ เกิต อื ละ
ซ เรอมึ อื ปุ แตะ เญอืม เกิต ป ญัก ป นอ ละ อ�ื

18 ป ซันญา ติ แตะ นึง ซ คัม ปะกัน อื โอเอฮี ละ ปุย่วง
แตะ� เอจี มัฮ ปุย โอ ไก คิง�

19 ปุย ดัฮ ฮรกั กัน พิต กัน มัป่ โฮ� ซ เกิต กัน รเจ รไซญ
ละ ฆาื อ�ื ปุย ฮลาวง ลปุง เงอ� ซ ฮอยจ เม่ะมัก่ ละ ฆาื อ�ื

20 ป ไก รพาวม โอ ซื โอ ไซ เยอ� ซ เกียฮ จเลิน โตว ฆาื
อ�ื ป อฮั ลปุง โอ เนอมึ เมอ� ซ เกิต โรฮ เม่ะมัก่ ซักคระ ละ
ฆาื อ�ื
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21 เปือะ ปุย ดัฮ กวน อื งาว โฮ� ซ โซะ เนอมึ รพาวม ฆาื
อ�ื แจง เนอมึ โอ อื ซ มวน รพาวม เฟือฮ เอนิ เนอ�

22 รพาวม ไมจ มวน มัฮ ตอก เยื่อ รไป ละ ปุย� รพาวม
โซะ โอ ปังเมอ มัฮ ควน ฮรมั ยุฮ ซองั ปุย�

23 ปุย ฆอก ปุย เบร ฮนั นึง มาื บระ ปุย นนุ แตะ� เอจี มัฮ
มาื ตอก เซ ป เกือฮ ปุย ตัตซิน โอเอฮี แพก ฮา กัน ซื กัน ไซ
เยอ�

24 ปุย ดอฮ คิง เงอ� ฆวต ซาวป กัมกึต วไิซ ไมจ� ปุย
งาว เยอ� ปังเมอ เคียต งอ่ต ป ระ ป คึ เตือง ซไง ลอน อื ฮา
แตะ�

25 กวน ปุย ดัฮ งาว โฮ� แปน ควน เกือฮ เปือะ อื ตุก
รพาวม� มะ อื ซ ไลจ โรฮ รพาวม ฆาื อ�ื

26 กัน พรนั ปุย ปุย โอ ไก พิต เกือฮ โละ โอ� มัฮ โตว ป
ปุก เฟือฮ เอนิ� กัน เฟียต ปุย ปุย ไมจ เจอ� ปุ โรฮ มัฮ ป
โซมกวน โรฮ�

27 ปุย ไก ป ยุ ป ยุง เงอ� ซ ยุง แฮน ลปุง แตะ โอ เกือฮ
โฮวน ลอน� ตอก โรฮ เซ� ป ปุน อาวต ไม่ รพาวม เฮน
ฮลอง แตะ� มัฮ ปุย เซ ป ไก เนอมึ คิง เงอ�

28 ปัง มัฮ ปุย งาว ปุย ไงญ� ดัฮ อาวต โฆย ไม่ โอ แตะ
โฮวน ลอน ป อฮั โฮ� ปุย ซ เมีญ อื มัฮ ปุย เฮยีง ยุง ไม่ ไก
พันญา แตะ�

18
1 ป ทอเนาะ โน่ง ติ แตะ ฮา ปุย ไฮญ เญอ� เอจี มัฮ ฆวต

ยุฮ โน่ง อื ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� มัฮ ปุย โอ ญอม เมีญ
กัมกึต วไิซ ยุฮ ปุย ไฮญ�

2 ปุย งาว เยอ� เกือฮ โตว ติ แตะ มวน รพาวม นึง กัน
คาวไจ แตะ โอเอฮี� ปังเมอ เคียต ฆวต เปลีฮ เฮยีง แตะ�
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3 มัป่ ไม่ กัน โซะกิจ ปิญไง่ เยอ มัฮ ป โฮว ดิ� ปุย ดัฮ โอ
เญือะ ไก โญต ไก ซัก ตอก ไพรม แตะ โฮ� ซ ลอก แม กัน
เพียก แฮม ฆาื อ�ื

4 ลปุง ป โอก เน่อมึ นึง มวยญ ปุย เยอ� มัฮ โรฮ ตอก
รอาวม โด่ะ โฮ� ลปุง ปุย ไก กัมกึต วไิซ เยอ� มัฮ โรฮ ตอก
อื รอาวม ปลาฮึ ป ปัต โอก แปน โกลง โฮ�

5 กัน พาวม ดิ ปุย ไม่ โม ป พิต เตอ� มัฮ โตว ป ปุก เฟือ
ฮ� กัน รเตีฮ ปุย ปุย ซื ปุย ไซ ตอก โอ อื ปุก เกอ� ปุ โรฮ
มัฮ ป ปุก โรฮ�

6 ลปุง ป โอก เน่อมึ นึง มวยญ ปุย งาว เยอ� แปน ควน
เกือฮ ปุย รเจ รไซญ� ปุย ตอก เซ เยอ เอจี เมาะ เอนิ โรฮ
ปัว อื ปุย เฟียต โกะ แตะ�

7 ลปุง ปุย งาว เยอ� มัฮ ป ไลจ ยุฮ โกะ อื ไอฮ� ป อฮั ป
มวยญ อื เซ มัฮ เอนิ ตอก ป ววยฮ ซราว ละ โกะ แตะ โฮ�

8 ปุย กอ โฮว โบ ลปุง ลอก ปุย เยอ� มัฮ เอนิ ป มวน ละ
อ�ื มัฮ โรฮ ตอก อื ป โซม ป ปอน ญึม� ป เลียก ฮอยจ โตะ
เวยีก ปุย โฮ�

9 ปุย เกละ ป โอ ฆวต ยุฮ กัน เนอ� เอจี มัฮ เอนิ ไล ติ ไม่
โม ป ยุฮ ไลจ โลม ละ โอเอฮี โฮ�

10มอยฮ พะจาว มัฮ ตอก ปอม ตฮนั ป ตอน ป ฮมัน โฮ�
ปุย ซื ปุย ไซ ตอ เลียก เปิง อ�ื โปน เนอมึ ฮา ป โตะ ป ตอง
เบือ อ�ื

11 คาวคอง ระ งวยฮ ยุฮ ปุย กอย เยอ� ฮงั ซ มัฮ เอนิ
ตอก เมือง ตอน ฮมัน ละ งอ่ต โกะ อื ไอฮ� แกต เอนิ โรฮ
คาวคอง โฮวน ยุฮ แตะ เซ แปน ตอก ฆรุง ฮลาวง ละ เปิง
แตะ โฮ�
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12 รพาวม ฆวต เกียฮ ฮุน ปุย เยอ� ซ แปน ป นัม โกะ อื
ฮอยจ ละ คระ ไลจ คระ โลม อ�ื รพาวมญอม ตุเตียม เมอ�
ปังเมอ นัม ปุย ฮอยจ ละ โฮลฮ อื โญตซัก แตะ�

13ป โลยฮ ลปุง ปุย กา เฆียง ฮมอง ซโตฮ แตะ ไลลวง อ�ื
มัฮ เนอมึ กัน งาว ไม่ มัฮ อื ป โชะ นา โกะ อื ไอฮ�

14 เญือม อาวต ปุย ไม่ โซะ เนะซองั แตะ� มัฮ รพาวม อื
ป เกียฮ เกาะ โลม เมอ� ดัฮ รพาวม อื ไลจ โฮ� มัฮ เมอ แม
ป ซ เกียฮ เกาะ โลม เมอ�

15 ปุย ดอฮ เฮยีง เฮรี กึต เตอ ซ งอ่ต แนฮ ตอก ซ โฮลฮ
แตะ ป ยุ ป ยุง แตะ� ปุย ไก พันญา เยอ� ซ ดาวง แนฮ
ฮยวก แตะ ละ ซ เกียฮ คาวไจ แตะ โอเอฮี�

16 ป เกือฮ ป กอยฮ โอเอฮี ยุฮ แตะ ละ ปุย เยอ� ซ แปน
โรฮ ควน โบฮ คระ ละ โกะ อื ฮอยจ ละ โฮลฮ อื อู ไม่ ป ระ ป
คาว�

17 เญือม โฮลฮ ปุย ฟู มวยญ เดือ โครวน ไม่ ปุ แตะ� ป
อู รกา นึง อื ฮงั ซ ปุก กา เฆียง ฮมอง เปอะ ป อฮั ปุย ติ ก
บลัฮ นึง อื แม�

18 กัน โจก ปุย เบ่อ เยอ� มัฮ โรฮ ควน เกือฮ กัน รเจ
รไซญ ปุย ลโล่ะ� เอจี มัฮ ควน เกือฮ โม ป ไก อมันัต โอ
เญาะ ไก ตอก เกียฮ รเจ ไม่ ปุ แตะ�

19 โม เอยีกปุ ปุ แตะ ดัฮ ไก ตอก ซแมง รพาวม นึง ปุ แตะ
โฮ� กัน ซ ปุก ปอ แม อื ปุ แตะ เซ ซ ญัก เอนิ เมาะ ซะ เต
ปุย เมือง ตอน ฮมัน โฮ� กัน รเจ รไซญ ปุย เยอ� ญัก เนอึ
ม ซ ไฆร� ตอก เอนิ ญัก ซ เลียก ซะ เต ปุย เญือะ กซัต ป
ตอน รเวอืะ ฆรุง เญือะ โฮ�

20 ปุย เกียฮ เพรยีง กัม อู กัม รไต แตะ ซ โฮลฮ โซม เบือ
อ�ื กัน แฮน ปุย ดัก ดอย แตะ เกียฮ แปน ซัก เวยีก โกวง
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โกะ ละ อ�ื 21 ปุย เกียฮ ยุม เกียฮ ไอม โรฮ เบือ ลปุง โอก เน่
อมึ นึง ดัก แตะ� ป ยุง แฮน ดัก แตะ ซ โฮลฮ ป ไมจ เบือ
อ�ื

22 โม ป โฮลฮ ปรโปวน เญือะ แตะ� เอจี มัฮ เนอมึ โฮลฮ
อื ป ตึก นึง ไมจ แตะ� เอจี มัฮ โพต พะจาว ป ไมจ ป ญุ่ก
ละ�

23 ปุย ตุก ปุย ญัก เกอ� ปัว นึง ลปุง จวต ชุม แตะ� ปุย
กอย เยอ� ปังเมอ กอ โลยฮ อื นึง ลปุง กุต ลปุง กัต แตะ�

24 ไก โรฮ งอ่น ป เคียต แปน ปุโฮมว ปุย เยอ� ปังเมอ ไก
โรฮ งอ่น ปุโฮมว เนอมึ ป ซดิ เอนิ แม ฮา ปุ เลีฮ ฮ�ี

19
1 ปุย ตุก ปุย ญัก ดัฮ อาวต ไม่ ซืไซ แตะ� ไมจ ฮา ปุย งาว

ไม่ กอ จุ แตะ ปุย�
2 ปัง เรยีง รพาวม� ดัฮ มัฮ ปุย โอ ไก ป ยุง� เกียฮ ไมจ

โตว ฆาื อ�ื ตอก โรฮ เซ ป พราวป ลอน เนอ� กอ แพก โรฮ
ป ยุฮ ป อฮั ฆาื อ�ื

3 เอจี ไก งอ่น ป ไลจ ยุฮ โกะ แตะ ฆาื งาว แตะ� ฟวยจ
เซ เคียต เติ พะจาว ฆาื อ�ื

4 ปุย โฮวน คาว โฮวน คอง เงอ� โฮวน โรฮ ป ฆวต โฮมว
ไม่ ฆาื อ�ื ปุย ตุก ปุย ญัก เกอ� ปังเมอ โอ ไก ป ฆวต โฮมว
ไม่�

5ป แปน พญีัน โอ เนอมึ เมอ� ซ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื ป
อฮั ป โอ เนอึม ตอก เซ� แจง เนอึม โอ อื ซ ไก ตอก เกียฮ
โปน ตุต แตะ เฟือฮ เอนิ�

6 ปุย เวอืฮ รพาวม ละ ปุย เยอ� โฮวน ป ฆวต อาื รพาวม
ฆาื อ�ื ปุย กอ เกือฮ โอเอฮี ละ ปุย เยอ� โฮวน โรฮ ป ฆวต
โฮมว ไม่ ฆาื อ�ื
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7 ปุย ตุก ปุย ญัก เกอ� ปัง มัฮ โม เอยีกปุ โกะ อื กอ เกละ
ลัง่ ยุ อ�ื ปุย ไฮญ เญอ โฮว ละ โอ แตะ ฆวต โฮมว ไม่ อ�ื
ปัง กอก แม ปัว ปุย แปน ปุโฮมว แตะ� ไก โตว ลัง่ ป ฆวต
โฮมว ไม่�

8 โม ป ซาวป ตอก ซ โฮลฮ แตะ ซติ พันญา ไมจ แตะ�
เอจี มัฮ ฮรกั อื โกะ แตะ ไอฮ� โม ป ยุง ซาวป ตอก ซ คาว
ไจ แตะ โอเอฮี ฮ�ี ซ จเลิน เนอมึ เบือ อ�ื

9ป แปน พญีัน โอ เนอมึ เมอ� ซ ลอก เนอมึ ตุต แตะ ฆาื
อ�ื ป อฮั ป โอ เนอมึ ตอก เซ เยอ� แจง ซ ไลจ โลม ฆาื อ�ื

10 ปุย งาว เยอ โปง โตว ไม่ โฮลฮ แตะ โซม ระ ไอฮ คึ� ป
มัฮ ครา เยอ โปง โตว โรฮ ไม่ โฮลฮ แตะ ตัตเตียง โม จาว
ไน�

11 กัมกึต วไิซ เนอึม เมอ� มัฮ ป เกือฮ ปุย ไน่ ซ ฮาวก
รพาวม� กัน โอ ทื โซะ โระ โกลยจ ปุย เยอ� มัฮ โญตซัก
ตึก นึง ไมจ แตะ�

12 กซัต ดัฮ ฮาวก รพาวม ละ ปุย โฮ� ซ ตอก เอนิ อาวม
รเวยี ซิงโต โฮ� เญือม เลียก พาวม กซัต นึง ปุย เยอ� ปัง
เมอ ตอก เอนิ รน่ะ ป เลีฮ ละ พักเญือ โฮ�

13 กวน ปุย ดัฮ งาว� มัฮ ป ไลจ ป โลม ละ เปือะ อ�ื ปร
โปวน เญือะ ปุย ป บวยจ ญอย เยอ� มัฮ ตอก อื เฮละ บรุฮๆ
โฮ�

14กวน ปุย เกียฮ โฮลฮ เญือะ ม่า คาวคอง แตะ เน่อมึ นึง
มะเปือะ แตะ� ปรโปวน เญือะ อื ป ไมจ พันญา� ปังเมอ มัฮ
พะจาว โน่ง ป ปุน เกือฮ ละ อ�ื

15 ปุย เกละ ปุน ไอจ เนอมึ ไอจ แนม� กัง เคะ เอ ปังเมอ
ฮอยจ ละ วติ โซม ม่วยญ จัน แตะ ฆาื อ�ื



ซตอก รเงอ่มึ 19:16 liii ซตอก รเงอ่มึ 19:25

16 ปุย ดัฮ ยุฮ อื ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง� ซ โฮลฮ จี
วติ แตะ เบือ อ�ื ป โอ เมีญ ลปุง พะจาว เยอ� ปังเมอ ซ ยุม
ฆาื อ�ื

17 ป เกือฮ โอเอฮี ละ ปุย ตุก ปุย ญัก� มัฮ ตอก ป เกือฮ
พะจาว รอม โอเอฮี ยุฮ แตะ โฮ� มัฮ พะจาว ป ซ โรก ซ
แตน ละ อ�ื

18 ไมจ เปอะ เพอกึ เฟียต กวน แตะ เญอืม ปุก ลัง่ อื เวลา
อ�ื ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ ตอก เซ� ดัฮ กวน เปอะ เซ ไลจ โลม
โฮ� ซ แปน โรฮ ฆาื โกะ เปอะ�

19 ปุย ไกลจ ฮาวก รพาวมซลอก ตุตแตะฆาื อ�ื ปัง ฆวต
เรอมึ เปอะ ปุย ตอก เซ� ซ โฮลฮ เอนิ เปอะ เรอมึ เลาะ เรอึ
ม ลาึน� ติ โฮน ติ โฮน แม�

20 ไมจ เปอะ ญอม เกือฮ ปุย เพอกึ ตอม ซตอก รเง่อมึ
แตะ� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ โฮลฮ เปอะ พันญา ไมจ แตะ นึง
อื กัง เคะ เอ�

21 ปุย ไก แนฮ แพนกัน ยุฮ โฮวน เจือ� ป ซ เนอึม แนม
ตอน ฮมัน นึง อ�ื ปังเมอ มัฮ ป คิต ป งอ่ต พะจาว อาึง โน่ง�

22 ปุย เนอึม รพาวม มัฮ ป ไมจ ละ ปุย� ปุย ตุก ปุย ญัก
เกอ ไมจ โรฮ ฮา ปุย คีอู โรฮ�

23 กัน นัปทื เนอึม ปุย พะจาว, ปุน นัม ปุย ฮอยจ ละ จี
วติ� ดัฮ ปุย ปุน อาวต ไม่ รพาวม ตอก เซ โฮ� ซ อาวต ไมจ
อาวต มวน ฆาื อ�ื ซ ลอก โตว กันไฮะ กันฮอน�

24 ปุย เกละ เอ� ปัง เอจี พรอก เตะ แตะ โตะ เชอืม� ฆวต
เทาะ โตว ลัง่ ไอฮ อาวป โซม แตะ�

25 ไมจ เปอะ ปุฮ เฟียต ปุย เกียฮ ฮุน เซ เกือฮ โซะ� เดอมึ
โม ป ไงญ ลัง่ ซ ปุน คิง แตะ เบือ อ�ื ละ โม ป เอจี ไก คิง
เงอ� ปัง มัฮ เมาะ ซตอก รเงอ่มึ เปอะ� ซ โฮลฮ ป ยุ ป ยุง
แตะ เบือ อ�ื
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26 ปุย ยุฮ ป โซะ ป ไซญ ละ เปือะ แตะ ไม่ โครฮ อื มะ แตะ
ตอ เยอ� เอจี มัฮ เอนิ โชะ อื นา โกะ แตะ ไม่ เกือฮ อื ปุย เพี
ยก แฮม แตะ�

27กวน� ดัฮ เปอะ โอญอม งอ่ต ลปุง เพอกึ ตอม ปุย แตะ
โฮ� ป ยุง ไพรม เปอะ เซ ซ เกียฮ ไฆร โรฮ ฮา เปอะ ฆาื อ�ื

28 ป แปน ซกิ พีญัน นึง โอเอฮี โอ เนอมึ เมอ� เอจี เมาะ
โรฮ เพียก แฮม อื กัน ปุก กัน ลอก� มวยญ ปุย ฆอก ปุย
เบร เยอ� ซ ญึม แนฮ กัน พิต กัน มัป่ ละ�

29 กัน รเตีฮ ป เกือฮ ปุย ลอก ตุต แตะ� เอจี มัฮ ป เพรยีง
ปุย อาึง ละ โม ป อวต ติ แตะ� ไมะแซ เอจี มัฮ โรฮ ป เพรยีง
ปุย อาึง ละ ตังโฆระ ปุย งาว�

20
1 ไปล อะงุน มัฮ ป เกือฮ ปุย อฮั ลปุง กุยจ ววั� ไปล เจือ

ไฮญ เญอ� มัฮ โรฮ ป เกือฮ ปุย รเจ รไซญ ไม่ ปุ แตะ� ป
เกือฮ โอเอฮี เซ โบว รพาวม แตะ ยุฮ ป พิต เตอ� เอจี มัฮ
ปุย งาว�

2 กซัต เญือม ฮาวก รพาวม อ�ื มัฮ ตอก อื รเวยี ซิงโต
อาวม โฮ� ป เซอฮึ ชุย กซัต เกือฮ รอก พาวม เมอ� ซดิ ไม่
ซ ยุม โกะ อื ฆาื อ�ื

3 ปุย ดัฮ แฮน ติ แตะ ฮา รเจ รไซญ แตะ ไม่ ปุย โฮ� ซ
แปน โญตซัก ละ อ�ื ปุย งาว เยอ ซ ซาวป แนฮ ตอก ซ รเจ
แตะ ไม่ ปุย�

4 เญือม เติง เวลา เลียก ปุย ละ ชจิ เจอ� ปุย เกละ ญอม
โตว ลัง่ ไท ชจิ ยุฮ แตะ� เญอืม เอจี เฟือฮ เบระ รงั แก เยอ�
ปุย เซ ไก โตว ป โฮลฮ ป ปุน ฆาื อ�ื
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5 ป คิต ป งอ่ต ปุย โตะ รพาวม แตะ� มัฮ ตอก รอาวม
โตะ นัมโม่ โด่ะ โฮ� ปุย ไมจ กัมกึต เตอ ปังเมอ ซ โอก ยุฮ
อ�ื

6 เอจี โฮวน ป อฮั ติ แตะ มัฮ ปุย เนอมึ รพาวม ละ ปุโฮม
ว แตะ� มัฮ ซ ซาวป เยอะ ปุย เนอึม รพาวม เมอ� ปังเมอ
ญัก ลัมเลือ เอนิ�

7 กวน ปุย ดัฮ เปือะ อื ยุฮ ป ซื ป ไซ ไม่ ป ปุก ป ลอก โฮ�
ซ แปน เนอมึ ด่ี ละ อ�ื

8 กซัต เญือม งาวม อื รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย เยอ� ซ เกียฮ
ซังเกต โรฮ ปุย ยุฮ กัน พิต เซ เกือฮ โอก ละ ปุย�

9 อมั ไก ป เกียฮ อฮั ติ แตะ อาวต ลอป ไม่ รพาวม ซงะ่
ซงอม แตะ� ไม่ โอ อื ไก พิต โฌวะ ยุฮ ติ เจือ เนอึม เมอ�
แจง โอ อื ไก เยอ�

10 ควน แฆ โอเอฮี โอ ซื� ไม่ ควน ซมอย โอเอฮี โอ แปน
มอก แตะ มัฮ ป เกละ ลัมเลือ พะจาว ยุ�

11 ปัง มัฮ กวนดุ ญุ่ก� ปุย ซ ยุง ไล อื เบือ กัน ยุฮ อ�ื ดัฮ
กัน ยุฮ อื ซืไซ ไม่ ปุก ไม่ ลอก แตะ โฮ� ซ ยุง ไล อื เญือม
เซ�

12 ฮยวก ป เกียฮ ฮมอง โอเอฮี� ไง่ ป เกียฮ ยุ โอเอฮี ฮ�ี
เอจี มัฮ พะจาว ป ยุฮ อาึง เตือง ลอา เจือ อ�ื

13 ปุ มัก ลอน ไอจ เจอ� ซ ตุก เปอะ ฆาื� ดัฮ เปอะ งาวป
โกฮ เฌือน เฮยีง� ซ โอยจ โตว ป โซม ป ปอน ยุฮ เปอะ�

14 ปุย เญือม รวี อื โอเอฮี ฮ�ี เพียก แฮม อ�ื โคะ อื โอ
ไมจ� เญือม เอจี โอก อื ฮา ก รวี แตะ เซ� ปังเมอ อวต ลื
แม อ�ื

15 ไคร ไม่ แกว ไมจ เจอ� ปุย เมีญ อื มัฮ ป ระ งวยฮ� ป
อฮั โอเอฮี นึง เฮยีง นึง ยุง แตะ� ปังเมอ ระ แม งวยฮ ฮา
ไคร ไม่ แกว ไมจ โม เซ เตือง โอยจ อ�ื
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16 ป ญอม แปน ตัว ปะกัน ละ ปุย โอ แตะ ยุง ซโตฮ โฮ�
ไมจ เอนิ ปุย ตุย คาวคอง ยุฮ ปุย เซ เกือฮ แปน คอง คัน ยุฮ
อ�ื

17 ป โซม ป ปอน โฮลฮ ปุย นึง กัน บ่วก กัน โจวง แตะ�
เมือ โรง อื ตอก ป ญึม ลัมเลือ โฮ� กังเคะ เอ โตะ มวยญ
ปุย เซ ปังเมอ ซ นาวก เยอื นึง ไฮมจ นึง ซโมะ�

18 เญอืม ซ ยุฮ เปอะ กัน เนอ� ไมจ เปอะ ซิงซา กัน ซ ยุฮ
แตะ เซ ละ รกา เดอมึ กัน ยุฮ เปอะ ซ จเลิน� เญือม ซ โฮว
รุป เปอะ� ไมจ โรฮ เปอะ งอ่ต ที ไม่ ซิงซา เปอะ ตอก ซ ยุฮ
แตะ รกา โรฮ�

19 ป กอ โฮว โบ ลปุง ลอก ปุย เยอ� ซ ไฆลป โตว โอเอฮี
นึง เฟือฮ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ไมจ เปอะ ทอเนาะ ติ แตะ
ฮา ปุย โฮวน ดัก ตอก เซ�

20 ดัฮ ไก ป ซะ โซะ ซน่า ฮลอง มะเปือะ แตะ� ปุย ตอก
เซ ซ ลอยจ พราวป จีวติ ฆาื อื ตอก ญึ่ต ออม โฮ�

21 คาวคอง ป โฮลฮ พราวป ปุย� กัง เคะ เอ ปังเมอ โอ ซ
แปน กุน ละ อ�ื

22 ปุ ซาวป ตอก ซ โรก เปอะ เวน ละ ปุย� ฮา เซ เยอ�
ไมจ เปอะ อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว. พะจาว ซ เรอมึ ปะ�

23 เมาะ ป โกว ควน แฆ ควน ซมอย โอ ซื โอ ไซ เยอ� พะ
จาว เกละ ลัมเลือ เอนิ ยุ อ�ื

24 มัฮ พะจาว ป คิต งอ่ต อาึง คระ ซ โฮว โครง ซ เอญี ปุย
เยอ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ� มัฮ ปุย ป เกียฮ คาวไจ ป ซ เกิต
ละ จีวติ แตะ�

25 ดัฮ ไก ป ซันญา อาึง ซ ทไว แตะ โอเอฮี ละ พะจาว
เยอ� ไมจ อื งอ่ต ที ละ อื ฮมั� กัง เคะ เอ ดัฮ ตอ ไกลฮ นึง
ป ซ ทไว แตะ เซ โฮ� ซ แปน ป ญัก ละ โกะ อื ไอฮ�
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26 กซัต ป ไมจ ซติ พันญา เยอ� ซ เกือฮ ติ แตะ ยุง ปุย
ฆอก ปุย เบร นึง บัน่เมือง ยุฮ แตะ� ฟวยจ เซ ซ เกือฮ อื
ลอก ตุต แตะ� เญาะ ซ เลียก พาวม โตว นึง อื เฟือฮ�

27 รพาวม ยุง ปุย ไอฮ ติ แตะ� เอจี มัฮ เอนิ ตอก ออม ยุฮ
พะจาว ละ ซ เตี แตะ โตะ กไน ปุย� ฮอยจ ละ ก โด่ะ อื เตือง
โอยจ อ�ื

28 รพาวม เนอึม ไม่ กัน ปุก กัน ลอก เกอ� ซ แปน ควน
เกือฮ กซัต โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง� กัน ซื กัน ไซ
เยอ� ซ แปน โรฮ ควน เกือฮ บัน่เมือง ยุฮ อื ตอน ฮมัน โรฮ�

29 ปุย นมุ อาญุ อู ซ โฮลฮ ปุย นัปทื เบือ ระ เรยีง แด่น อ�ื
ปุย เอจี ฮลาวง อาญุ ปอ ครา ไกญ แตะ� ซ โฮลฮ โรฮ ปุย
นัปทื เบือ โฮวน ป ยุ ป ฮมอง อ�ื

30 ฮรอย ไมะแซ ป แปน เบราะ บัต่ เตอ� เอจี มัฮ รไซจ อื
ป ฆอก ป เบร นึง ปุย� กัน ปุฮ กัน เฟียต เตอ� เอจี มัฮ ควน
เกือฮ ปุย ซงะ่ ฮอยจ ละ รพาวม รโม่ยฮ แตะ ก โด่ะ อ�ื

21
1 มัฮ พะจาว ป เกียฮ โบว รพาวม รโม่ยฮ กซัต เตอ� ตอก

โรฮ เกียฮ โบว อื โกลง เกือฮ ปัต นา ออฮ นา เอฮี ตัม ปุก อื
รพาวม โกะ แตะ ไอฮ�

2 กัน ยุฮ ปุย โครยญ เจือ เยอ� มัฮ ตื ป ปุก ป ลอก ละ
โกะ อื ไอฮ� พะจาว ปังเมอ เกียฮ ยุ ที โตะ รพาวม ปุย ก
โด่ะ อ�ื

3 ปุย ดัฮ อฮั ป เนอมึ ไตม ป ซื� มัฮ ป ปุก รพาวม พะจาว
โฮฮ ฮา โอเอฮี ตอง ปุย ทไว ละ อ�ื

4 ป โบว รพาวม ปุย ฆอก ปุย เบร มัฮ รพาวม เกียฮ ฮุน
ไม่ รพาวม อวต ติ แตะ� โอเอฮี เซ เอจี มัฮ ตื มัป่�
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5 แพนกัน ยุฮ ปุย แด่น เนอ� นัม อื ฮอยจ ละ ป กุม ป
ปอ� ป พราวป ลอน ไม่ โอ แตะ งอ่ต โอเอฮี� ปังเมอ ซ
ฮอยจ ละ ตุกญัก ฮกัฮนิ แตะ�

6 ป ซาวป เกือฮ ติ แตะ กอย นึง อฮั แตะ ป โอ เนอึม� ซ
อาวต ฆาื อื ติ เตะ โน่ง ตอก พาวง โดง โฮ� กัน ตอก เซ ซ
แปน ตอก แฮวะ ตอก ซราว ป ซ นัม ปุย เซ ฮอยจ ละ ยุม อื
เอนิ�

7 กันไฮะ กันฮอน ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ� ซ แปน ควน
ไลจ โลม ยุฮ โกะ อื ไอฮ� มัฮ ฆาื โอ อื ยุฮ โอเอฮี ตัม ซื ตัม
ไซ อ�ื

8 ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ ซาวป โฮว นึง คระ รบอ่ก รแบ่ก�
คระ โอ ซื โอ ไซ� ป ยุฮ กัน ซงะ่ ซงอม เมอ� ปังเมอ มัฮ ป
ปุก ป ลอก�

9 ปุย ปัง อาวต โน่ง โตะ โจง นึง ดัต่ฟะ� ฌักแฟน ลัง่ ฮา
อาวต ดิ อื นึง โตะ ฮอง เวอืฮ ไม่ ปรโปวน กอ บวยจ ญอย
ลอป ละ ปุย�

10 รพาวม รโม่ยฮ ปุย ฆอก ไล เยอ� ฆวต ยุฮ ลอป ป ฆอก
ป เบร� ปุย ตอก เซ เยอ� ไก โตว รพาวม เลียก พาวม นึง
ปุยว่ง แตะ�

11 ปุย โอ ยุง โอเอฮี ฮี เญือม ยุ อื ลอก ปุย เกียฮ ฮุน ตุต
แตะ� ซ ปุน คิง แตะ เบือ อ�ื ปุย เฮยีง ปุย ยุง เงอ� ปัง มัฮ
เมาะ ฮมอง อื ลปุง เพอกึ ตอม ปุย แตะ� เอจี ปุน เอนิ พัน
ญา แตะ เบือ อ�ื

12 พะจาว ป ซื ป ไซ เยอ� ซังเกต แลน ป เกิต ป ไก นึง
เญือะ ปุย ฆอก ปุย เบร� ซ เกือฮ ปุย ฆอก ปุย เบร เซ ไลจ
โลม ฆาื อ�ื

13 ป เกลาะ ฮยวก แตะ ฮา เซียง กอก ปุย ตุก ปุย ญัก อื
เรอมึ แตะ� ซ ไก ติ ซเงะ เญอืม ซ กอก โรฮ โกะ อื ปุย เรอมึ
แตะ� ปังเมอ โอ โรฮ ซ ไก ป งอ่ต ละ อ�ื



ซตอก รเงอ่มึ 21:14 lix ซตอก รเงอ่มึ 21:22

14 คองควน ป บระ ปุย เกือฮ ละ ป รอก พาวม นึง แตะ�
มัฮ โรฮ ควน เกือฮ ปุย เซ ไฆร รพาวม รอก เบือ อ�ื

15 เญือม รเตีฮ ปุย โอเอฮี ตัม ปุก ตัม ลอก อ�ื แปน เนอึ
ม ควน มวน ยุฮ รพาวม โม ป ซื ป ไซ� โม ปุย ฆอก ปุย เบร
เยอ� ปังเมอ แปน ควน ตุก รพาวม ละ อ�ื

16 ป โฆง เกือฮ ติ แตะ แพก ฮา คระ ซ เกียฮ ยุง แตะ โอ
เอฮี ฮ�ี ปุย ตอก เซ ซ โฮลฮ โฮว อาวต รโจะ ดิ ไม่ โม ป เอจี
ยุม ฆาื อ�ื

17 ปุย ดัฮ เกือฮ ติ แตะ ฮรกั ลอน ป มวน โฮ� ซ ตุกญัก
ฆาื อ�ื ปุย ดัฮ เกือฮ ติ แตะ มัก ลอน ไปล อะงุน ไม่ โซม คึ
โซม นัก ลอน แตะ โฮ� แจง โอ อื ซ กอย ยุฮ แตะ ติ ชวง
เนอมึ�

18 ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ� ลัก่ ก ลอยจ อื ซ ไลจ โกวต ยุฮ
แตะ ป ฆอก ป เบร ละ ปุย ซื ปุย ไซ�

19 ปุย ปัง โฮว อาวต โน่ง นึง แพะ นึง ลาึน� ไมจ มวน
ลัง่ ฮา อาวต ดิ อื ไม่ ปรโปวน กอ รเจ รไซญ ไม่ บวยจ ญอย
ลอป แตะ ละ ปุย�

20 คาวคอง ระ งวยฮ ไม่ ป โซม ป ปอน ญึม ซ กุมปอ นึง
เญือะ อาวต โม ป ไก ซติ พันญา� ปุย งาว เยอ� ปังเมอ
โซม โอยจ โฆยญ ล่อยญ โอเอฮี โฮลฮ แตะ�

21 ป ปุน อาวต ไม่ รพาวม ซืไซ แตะ ไม่ เลียก พาวม โซะ
ไง่ อื นึง ปุย เยอ� ซ รโตฮ ยุ คระ จีวติ เนอึม แตะ ไม่ โญต
ซัก เบือ อ�ื

22 ฮวันา ตฮนั ป อาวต ไม่ กัมกึต ไมจ แตะ ติ ปุย� ปุน เป
เอนิ เวยีง ไม่ โม ตฮนั เกง นึง อ�ื ไม่ ปุน เญื่อฮ เอนิ อื ฆรุง
ตอน ฮมัน ป เปิง ปุย เวยีง เซ�
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23 ป ปุน แฮน ดัก รบุม แตะ ฮา อฮั แตะ โอเอฮี ฮ�ี เอจี
มัฮ เอนิ เฆีญ อื โกะ แตะ เกือฮ โปน ฮา ป ญัก ป นอ�

24 ป อวต ติ แตะ ไม่ เกียฮ ฮุน อื เอจี มอยฮ เอนิ ป พามั
ต ดู่แควน ปุย� กัน ยุฮ อื เซ เอจี มัฮ เอนิ เปลีฮ อื ไล เกียฮ
ฮุน แตะ เซ ละ ปุย�

25 กัน ฆวต ไอฮ ยุฮ โม ป เกละ เอ� กอ แปน ควน ไลจโลม
ละ โกะ อื ไอฮ ฆาื อ�ื มัฮ ฆาื โอ อื ฆวต ยุฮ กัน นึง เรยีง โกะ
แตะ เซ�

26 ปุย ฆอก ปุย เบร ไม่ ฆวต ไอฮ ลอน อ�ื ฆวต ไอฮ แนฮ
ตอก เซ โครยญ ซเงะ่� ปุย ซื ปุย ไซ เยอ� ปังเมอ เกือฮ โอ
เอฮี ละ ปุย ไม่ รพาวม ซเปือฮ แตะ�

27 โอเอฮี ป ตอง ปุย ฆอก ปุย เบร ทไว เยอ� มัฮ เนอึม
ป ฆอก ละ แลน พะจาว อ�ื เญือม เคียต อื ยุฮ ตอก เซ ไม่
รพาวม บ่วก โจวง แตะ� โฮว ละ มัฮ แตะ ป รแอม ละ อ�ื

28 ป แปน พีญัน โอ เนอึม เมอ� ซ ไลจ ซ โลม ฆาื อ�ื ป
ญอม อฮั ซื โอเอฮี ตัม ป ยุ ป ฮมอง แตะ� ลปุง อื เซ ซ ตอน
ซ ฮมัน ฆาื อ�ื

29 ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ� เอจี มัฮ เปลีฮ อื มัฮ แตะ ปุย
รมันา� ปุย ซื ปุย ไซ เยอ� ปังเมอ งอ่ต ที ป ซ ยุฮ ซ อฮั แตะ
รกา�

30 ไก โตว ป เป พะจาว เยอ� ปัง โกว พันญา แตะ� ปัง
โกว ป คาวไจ แตะ� ปัง โกว แม ปุ ซิงซา แตะ� เป โตว เบือ
อื ติ ตื เนอมึ�

31 บรอง เงอ� มัฮ ป เพรยีง ปุย อาึง ละ ซ โกว แตะ ซเงะ
โฮว รุป� ป ซ เกือฮ ปุย เป เยอ� ปังเมอ มัฮ พะจาว โน่ง�
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22
1 ปุย ดัฮ โฮลฮ มอยฮ ไมจ แตะ� โกะ ฮา โฮลฮ อื คาวคอง

โฮวน แตะ� ดัฮ ปุย โฮลฮ นัปทื โฮ� ไมจ โรฮ ฮา โฮลฮ อื
ไคร มาื โฮวน�

2 ปุย กอย ไม่ ปุย ตุก� ไก ติ เจือ ป ตอก อื ปุ แตะ นึง อ�ื
เอจี มัฮ ไลลวง ซัง พะจาว อื เกิต ไก โครยญ โฆะ อ�ื

3 ปุย เฮยีง ปุย ยุง เงอ� ยุง เม่าะ ติ แตะ นึง ฮมอง แตะ
ซ ฮอยจ ป กอยจ ป ราวม� ปุย งาว ปังเมอ โฮว แนฮ ลัก่กา
แตะ� ลอก เนอมึ ป โซะ ฆาื อ�ื

4 คาวคอง ไม่ โญตซัก ไม่ จีวติ� มัฮ ลังวนั เกือฮ พะจาว
ละ ป ปุน นัปทื แตะ นึง รพาวม ปึกๆ ออนๆ แตะ�

5 คระ โฮว ปุย ฆอก ปุย เบร� ไก ซราว นึง ไม่ กัต� ป ยุง
แฮน ติ แตะ� ปังเมอ ซ เกือฮ ติ แตะ ซไง ฮา คระ เซ�

6 ไมจ เปอะ เพอกึ ตอม กวนดุ เกือฮ โฮว นึง คระ ปุก คระ
ลอก� เญือม เอจี ระ อ�ื ตึน โอ ซ ไฆร ฮา คระ เซ ฆาื อ�ื

7 ปุย ตุก อาวต ฆรมึ ลวงั บัง่คัป ป กอย� ป รอม ป เวยี
โอเอฮี� จัมเปน มัฮ ครา ป เกือฮ โอเอฮี ละ แตะ เซ�

8 ป ยุฮ กัน โอ ซื โอ ไซ� ตอก ป ซมา โนง โอเอฮี โอ ไมจ
โฮ� ซ ฮอยจ ป โตะ ป ตอง ละ ฆาื อ�ื กัน เปลีฮ อื รพาวม
ฮาวก แตะ� ซ ไก โตว ป มัฮ ละ อ�ื

9 ป ซเปือฮ รพาวม� ซ โฮลฮ แปน ด่ี เบือ รฆุ อื ป โซม ป
ปอน ยุฮ แตะ ละ ป ตุก ป ญัก�

10 ดัฮ ไก ปุย กอ พามัต ดู่แควน ปุย เยอ� ไมจ เปอะ โครฮ
เกือฮ โอก ฮา แตะ� เดอมึ กัน รเจ รไซญ เซ ซ ลโล่ะ ฆาื�
กัน กอ เก ปุย ปุ แตะ� ไม่ กัน เพยีกแฮม ปุย ปุ แตะ เซ� ซ
ลอยจ โรฮ ฆาื อ�ื
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11 ป ฮรกั รพาวม ซงะ่ ซงอม เมอ� ไม่ ไมจ ลเลาะ เคราะ
รซอม อ�ื ปุย ตอก เซ เยอ ซ โฮลฮ แปน ปุโฮมว กซัต เบือ
อ�ื

12พะจาว โซะโกะ ฮรกัซา นึง ลปุง เนอึม� ปังเมอ เกือฮ
ลปุง ปุย โอ เนอมึ รพาวม แปน ป ไลจ ป ไฆร�

13 ปุย เกละ เอ� กออฮั อื ตอก เฮ�ี �กพริยว่ง เซ ไก รเวยี
ซิงโต นึง� เกียต ปลาว รเวยี เยอะ นึง คระ นึง โครง�� อฮั
เซ�

14 ป อฮั ป มวยญ ปรโปวน ฆอก ไล เยอ� มัฮ เอนิ ตอก
โตะ ครุฮ โด่ะ โฮ� ป โฮลฮ พะจาว เปลีฮ รพาวม ฮาวก ยุฮ
แตะ ละ� ซ โฮลฮ ดุฮ นึง โตะ ครุฮ โด่ะ เซ ฆาื อ�ื

15 รพาวม งาวไงญ เญอ� มัฮ ป กอ ไก โตะ กไน รพาวม
โม กวนดุ� ไมะแซ ป โกว ปุย ละ เพอกึ เฟียต แตะ กวนดุ
นึง เซ� ปังเมอ มัฮ ป โครฮ รพาวม งาวไงญ เซ เกือฮ โอก
ฮา อ�ื

16ป ซาวป ไกป นิป ปุย ตุก ปุย ญัก ละ ซ เกือฮ อื คาวคอง
ยุฮ โกะ แตะ โฮวน ปุๆ� ไม่ ซาวป อื เกือฮ โอเอฮี ละ โม ป
เอจี กอย� โกะ อื ซ ฮอยจ ละ แควะ คัต แตะ ฆาื อ�ื

ลปุง ซตอก รเงอ่มึ งว่ย เจือ
17 ไมจ เปอะ ดาวง ฮยวก แตะ ละ งอ่ต เปอะ ป อฮั โม ปุย

ไมจ พันญา� ไมจ โรฮ เปอะ เครองึ นึง ลปุง เพอกึ ตอม อาึ
เฮ�ี 18 ดัฮ เปอะ ปุน ไตม อาึง ลปุง เพอกึ ตอม อาึ เซ โฮ�
ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ อฮั อู ลอป ลปุง เซ� ซ แปน เนอมึ ป
ไมจ ป มวน ละ โกะ เปอะ ไอฮ ฆาื อ�ื 19ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี เพ
อกึ ปะ ละ ซ เกือฮ แตะ ปะ ไตม ลปุง ซตอก อาึ เซ� เดอมึ
เปอะ ซ ปุน อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว. 20 อาึ เอจี ไซฮ ละ
เปอะ งว่ย คอ เอนิ ป มัฮ ลปุง ซตอก รเง่อมึ แตะ ปะ อา�
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มัฮ ละ ซ เกือฮ ปะ โฮลฮ ป ยุ ป ยุง แตะ เบือ อ�ื 21 ลปุง เฮี
ซ เพอกึ ปะ เกือฮ ยุง ป ปุก ป ลอก ไม่ ป เนอมึ ป แนม� เด
อมึ เปอะ ซ เกียฮ โรวก รซอม ละ โม ป ดวน ปะ โฮว ไฮมญ
โอเอฮี ละ แตะ เซ�

22 ปุ บ่วก โจวง ละ ปุย ตุก เกอ ฆาื มัฮ อื ปุย ตุก ปุย ญัก�
ปุ โรฮ ไกป นิป โม ป เม่ะมัก่ เกอ นึง นา ก รเตีฮ ปุย โอเอฮี
โตะ รเวอืะ เมือง� 23 มัฮ ฆาื มัฮ พะจาว ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง
โม เซ� พะจาว ซ ตุย เอนิ จีวติ โม ป ตุย คาวคอง ยุฮ โม ป
ตุก ป ญัก เซ ฆาื อ�ื

24 ปุ โฮมว ดิ ไม่ ปุย ซวก เกอ� ปุ พาวม ดิ ไม่ ปุย กอ
ฮาวก รพาวม ซาวม ไง่ เยอ� 25 ดัฮ เปอะ โฮมว ไม่ ปุย ตอก
เซ โฮ� ฮอ นึง ซ ปุน เปอะ ไล ฆอก ยุฮ อ�ื ไม่ ซ พลวน เอนิ
เปอะ นึง โวง แฮวะ ยุฮ อ�ื

26 ปุ เลียก ดิ นึง กัน คัม ปะกัน โอเอฮี ละ ปุย นึง รมะ
รโตว อ�ื 27 กัง เคะ เอ� ดัฮ เปอะ โอ ไก มาื ยุฮ ละ โรก แตะ
รมะ รโตว ปุย เซ โฮ� ซ โฮลฮ เอนิ ปุย ตุย คาวคอง เปอะ
ฮอยจ ละ ซัต เบี รฆวง ไอจ เปอะ ฆาื อ�ื

28 ปุ ซาวป เฌาะ ลัก เคต ม่าื พริ โตฮ โกลง ป เอจี ยุฮ ปุย
ไพรม โฆะ อาึง�

29 ปะ อมั ยุ เปอะ โม ป ไก ฟีมื นึง กัน ยุฮ แตะ� โม เซ
เยอ ซ โฮลฮ แปน ป รซอฮ ละ กซัต� ซ โฮลฮ รซอฮ ลลาึง
โม ป ไก มอยฮ ฆาื อ�ื

23
1 เญือม งาวม เปอะ โซม ดิ ไม่ โม ป ตัตเตียง บัน่เมือง

เงอ� ไมจ เปอะ งอ่ต ปุย งาวม เปอะ โซม ไม่ เซ� 2 ดัฮ เปอะ
อาวม มัฮ โกะ แตะ ปุย เปือง โซม ปอน แตะ โอเอฮี โฮ� ไมจ
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เปอะ ยุง แฮน โซน โฮน ตัว แตะ ฮา ป โซม ป ปอน ตอก เซ�
3 ปุ เกือฮ ลอน ติ เปอะ ฆวต โซม ปอน โอเอฮี คึนัก ตอก เซ�
ฮอ นึง ซ แปน อื ควน ไลจ เปอะ ฆาื อ�ื

4 ปุ ยุฮ ลอน กัน ฆาื ฆวต ไอฮ เปอะ คาวคอง แตะ โฮวน�
ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง เมาะ เคราะ เมาะ ปอ อ�ื 5 คาว
คอง เปอะ เซ� ซ เกียฮ ไฆร พราวป ฮา เปอะ ตอก เอนิ ป ไก
โพรยจ โฮ� ซ ฟวต เยอื เปอะ ชวน ตอก โปว กลัง ลอง โฮ�

6 ปุ โซม โอเอฮี ยุฮ โม ป คีจิ อ�ี ปุ เกือฮ ติ เปอะ ลเลีย
ก นึง ป โซม ป ปอน ญึม ยุฮ อื เฟือฮ เอนิ� 7 โม ป คีจิ เซ
ซ เคียต อฮั เฮี ละ เปอะ� �โซม ดิ ไม่ เอะ และ�� เคียต อฮั
เซ ละ เปอะ� ญันได่ โตะ กไน รพาวม อื ปังเมอ โอ ฆวต ยุ
ฆวต ฮมอง โม เปะ เฟือฮ เอนิ� 8 โอเอฮี ป เอจี ฟวยจ โซม
เปอะ เซ� ซ โฮลฮ แม เปอะ ฮาว เกือฮ โอก แม� ลปุง ไมจ
ลปุง มวน ป อฮั เปอะ ละ อื เซ� มัฮ เยอื เมาะ โซะไมญ ดัก
เปอะ นึง�

9 ทัน โตว อฮั โอเอฮี ละ ปุย งาว� ปัง อฮั เปอะ โอเอฮี นึง
กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ� ซ แปน เยอื ควน เพียกแฮม อื โกะ
เปอะ ฆาื อ�ื

10 ปุ เฌาะ ม่าื พริ โตฮ โกลง ไพรม เมอ� ปุ ลู พริ เตะ
เบระ เบรอมึ ยุฮ กวน ดอย เยอ� 11พะจาว ป อาวต ไม่ ระ
อมันัต แตะ เซ� มัฮ ป ซ เรอึม โม เซ� ซ ฟู มวยญ เดือ โค
รวน ไม่ ปะ รโตง โม เซ ฆาื อ�ื

12 ไมจ เปอะ เกือฮ รพาวม เปอะ ฮงา นึง ลปุง เพอกึ ตอม
ปุย เปอะ� ไม่ ดาวง โรฮ เปอะ ฮยวก แตะ ละ ซ โฮลฮ เปอะ
ป ยุ ป ยุง แตะ นึง�

13 ปุ ซลัฮ นึง กัน เพอกึ เฟียต กวนดุ อู� ปัง เฟียต เปอะ
นึง ไมะแซ� ปอ โตว ยุม อ�ื 14 ดัฮ เปอะ เฟียต ตอก เซ�
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เอจี มัฮ เรอึม เปอะ จีวติ อื เกือฮ โปน ฮา ดุฮ แตะ เมือง ป
ยุม�

15 กวน รเมะ อาึ� ดัฮ เปอะ แปน ปุย ไมจ พันญา โฮ�
รพาวม อาึ ซ ไมจ ดิ โรฮ ไม่ เปอะ� 16 ดัฮ ลปุง เปอะ มัฮ ป
ปุก ป ลอก� รพาวม อาึ ซ มวน โรฮ ฆาื อ�ื

17 ปุ เกือฮ รพาวม เปอะ ลเลียก นึง ปุย ฆอก ปุย เบร�
ฮา เซ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ นัปทื เนอึม พะจาว โครยญ
ไกลป ซเงะ� 18 ป รกวน เปอะ ติ แตะ โฮลฮ เซ แจง โอ อื ซ
มัฮ ป ปลาว เยอ� แจง ซ ไก อื ลัก่กา เปอะ�

19 กวน รเมะ อาึ� ไมจ เปอะ งอ่ต เดอมึ เปอะ ซ ปุน พัน
ญา แตะ� ไมจ เปอะ เกือฮ รพาวม แตะ โฮว นึง คระ ปุก
คระ ลอก� 20 ปุ โฮมว ดิ ไม่ โม ป มัก ไปล ไม่ โม ป โซม
โฮฮ โซม วฮิ ฮ�ี 21 ป กอ ญุ่ยจ ไม่ โซม โฮฮ โซม วฮิ แตะ
ตอก เซ� ซ ฮอยจ ตื ละ แควะ คัต แตะ� ป มัก ลอน ไอจ�
ซ โฮลฮ โรฮ จาวป เครองึ ชุ เครองึ ญู ฆาื อ�ื

22 ไมจ เปอะ เนองึ ป อฮั เปือะ แตะ นึง มัฮ เปอะ กวน อ�ื
ไมจ เปอะ โตว พลิฮ มะ แตะ เญือม เอจี กวต อ�ื 23 ไมจ
เปอะ ซาวป ลปุง เนอึม ตอก ซาวป ปุย รวี ป ระ งวยฮ ป โอ
แตะ เญือะ ฆวต โชะ โฮ� ไมจ โรฮ เปอะ ซาวป พันญา ไมจ
แตะ ตอก เซ ไม่ เกือฮ โรฮ เปอะ ปุย ปุน เพอกึ แตะ ละ ซ
คาว โอเอฮี คิง เปอะ� 24 ป มัฮ เปือะ ปุย เยอ� ดัฮ กวน อื
มัฮ ปุย ซืไซ� ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื มะ
เปือะ ปุย� ดัฮ กวน อื ปุน พันญา ไมจ แตะ ซ ญันด่ี เนอึม
นึง อ�ื 25 ไมจ เปอะ เกือฮ มะเปือะ เปอะ โฮลฮ ญันด่ี นึง
แตะ� ไมจ เปอะ เกือฮ มะ เปอะ ป เกือฮ ปะ เกิต เซ โฮลฮ
รพาวม ไมจ แตะ เบือ เปอะ�
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26กวน รเมะ อาึ� ไมจ เปอะ ตัฮ รพาวมแตะ นึง อาึ� ไมจ
เปอะ แลน ที จีวติ อาึ เฮ�ี เกือฮ แปน ปิม ไมจ ละ เปอะ�
27 มอจังคึต มัฮ ตอก โตะ ครุฮ ละ ปุย� ปรโปวน ฮอยญ เรี
มัฮ โรฮ ตอก โตะ คื ซไกป ละ อ�ื 28 ปรโปวน ตอก เซ มอง
แนฮ โพก ปุย ตอก คะมุย โฮ� เอจี ปุน โบว รพาวม โม ปร
เมะ เกือฮ อื โอ เนอมึ รพาวม ละ ปุย เญือะ แตะ โฮวน ปุย�

29 มัฮ ปุย ป เม่ะมัก่ โตะ รพาวม เมอ� มัฮ ปุย ป ตุก เปละ
นัน พาวม เมอ� มัฮ ปุย ป รเจ รไซญ ไม่ ปุย� มัฮ ปุย ป
บวยจ แนฮ ละ โอเอฮี เตือง โอ อื ไก ไล� มัฮ ปุย ป ไก เบ
ราะ เบิ เตือง โอ อื ไก ควน ฆาื� มัฮ ปุย ป ตอฮ ไง่ ซครกั
ลาื� 30 เอจี มัฮ โม ป บัฮ ญุ ไปล�* มัฮ โรฮ โม ป โฮว ซาวป
ญุ ไปล อะงุน ญึม� โม่ มัฮ อ�ื 31 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฆวต แก
ไปล ซครกั เฌียป เลียป อาวต โตะ แกว� เญือม ญุ ปุย อ�ื
เกียฮ ซัมฮนั ละ โบลวต อ�ื 32 กัง เคะ เอ� ปังเมอ ซ ปวก
ตอก ซโอยญ โฮ� ปิต อื ซ เกียต เกือ ตอก ปิต ซโอยญ มวย
โฮ� 33 ไง่ เปอะ ซ ตัง เจือ โอเอฮี ละ� รพาวม เปอะ ซ โบว
โรฮ มวยญ เปอะ เกือฮ อฮั ลปุง ไอฮ พาวม แตะ� 34 ปะ
ซ ตอก เปอะ ป ไอจ บัก่บ่วน ปลัฮ รอาวม โฮ� ซ ตอก โรฮ
เปอะ ป ไอจ นึง เปือง ด่อง ซปาว รอาวม โฮ� 35 ปะ ซ อฮั
เปอะ ตอก เฮ�ี �ปุย เอจี ลกุย อาึ� ปังเมอ โอ โซะ เนิ� ปุย
เอจี ปุฮ อาึ� ปังเมอ โอ อาวม เฟือฮ� เญอืม เมอ ซ ซวง แม
เยอ� ซ ซาวป แม ญุ�� ซ อฮั เปอะ เซ�

24
1 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ลเลียก นึง ปุย ฆอก ปุย เบร� ปุ โรฮ

ฆวต โฮมว ดิ ไม่ ปุย ตอก เซ เยอ� 2 รพาวม รโม่ยฮ โม เซ
* 23:30 23:30 นึง ลปุง ไพรม ลปุง เฮี มัฮ อฮั อื ไม่ รอาวม อะงุน ป ฮอยจ ปอ
แปน อื ควน ญุ่ยจ ปุย�



ซตอก รเงอ่มึ 24:3 lxvii ซตอก รเงอ่มึ 24:12

เยอ� ฆวต งอ่ต ลอป กันไฮะ กันฮอน� ลปุง ป โอก เน่อมึ
นึง โตะ มวยญ อื มัฮ เอนิ ป กอยจ ป ราวม โน่ง�

3 ปุย เญือม ยุฮ อื เญือะ อา� จัมเปน อื โกว ซติ พันญา
ไมจ แตะ ละ� จัมเปน อื คาวไจ ตอก ซ ยุฮ แตะ� เดอมึ
เญือะ เซ ซ อาวต ตอน ฮมัน ฆาื� 4 ป ไก ป ยุ ป ยุง เงอ� ซ
โฮลฮ คาวคอง ระ งวยฮ โฮวน� โตะ ฮอง เญือะ อื ซ นาวก
เอนิ นึง คาวคอง ป ไมจ ละ ไง่ ปุย�

5 ปุย ไมจ พันญา เยอ ระ ไล ฮา ปุย ระ เรยีง� ป ยุ ป ยุง
ปุย ซัมคัน โรฮ ฮา เรยีง แด่น โกว ปุย นึง เนะซองั แตะ�
6 ปุย เญือม ซ โฮว รุป อ�ื ไมจ อื โฮว ซาวป ซิงซา ดิ ไม่ ปุย
รกา� ตอก ซ เกียฮ เป อื โม ป รุป ไม่ แตะ เซ� มัฮ โรฮ เบือ
โฮวน ปุ ซิงซา อ�ื

7 กัมกึต วไิซ ไมจ เจอ มัฮ ป ฮลาวง ลอน เอนิ ละ ปุย งาว�
เญอืม อาวต อื นา ก ตัตซิน ปุย โอเอฮี นึง โตะ รเวอืะ เมือง
เงอ� ปุย งาว เซ ไก โตว ป เกียฮ อฮั ติ เจือ เนอมึ�

8 โม ป คิต งอ่ต ลอป ตอก ซ ยุฮ แตะ ป ฆอก ป เบร เยอ�
เอจี มอยฮ เอนิ โม ป เฮยีง บ่วก เอนิ� 9 แพนกัน ยุฮ ปุย
งาว มัฮ ป ฮอยจ ละ มัป่� ปุย พามัต ดู่แควน ลอป ปุย เยอ�
ซ แปน ป เกละ ปุย ไฮญ ยุ ฆาื อ�ื

10 ดัฮ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไลจ ลอน รพาวมฆาื เกิต เม่ะมัก่
ซักคระ ละ แตะ โฮ� เอจี ที นึง เซ มัฮ เปอะ ปุย ชุมเช ไม่ โซะ
ไซญ แตะ ฮา ปุย ไฮญ เญอ�

11 ไมจ เปอะ เรอึมชวย ตูเตอมึ โม ป ตัตซิน ปุย อื เกือฮ
ยุม เตือง โอ อื ไก ไล� 12 ดัฮ เปอะ เคียต กัฮ ติ แตะ เกือฮ
ติ แตะ โอ ยุ โอ ยุง เฟือฮ เอนิ โฮ� พะจาว ยุง โตะ รพาวม
เปอะ ไม่ ซ ตัตซิน อื โอเอฮี ตัม ซื อ�ื ซ มอง แลน ปะ ไม่ ยุ
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อื โอเอฮี โครยญ เจือ� ซ โรก ซ แตน อื ละ เปอะ ตัม ป ยุฮ
ป อฮั เปอะ ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื

13 กวน� ไมจ เปอะ โซม โกะแฮ� นึง ซ ไก ป มัฮ อื ละ
เปอะ� โกะแฮ ป เฌีย เน่อมึ นึง เญือะ แฮ เซ� เด ลัมเลือ
เอนิ� 14 ตอก โรฮ เซ� กัมกึต วไิซ ไมจ เจอ เด โรฮ ละ
รพาวม รโม่ยฮ เปอะ โรฮ� ดัฮ เปอะ โฮลฮ กัมกึต วไิซ ไมจ
แตะ โฮ� ซ กุน เนอมึ ละ จีวติ เปอะ ลัก่กา เปอะ� ลัก่ ซโอว
รพาวม เปอะ เซ� ซ ไฆร เยอื โตว ไอฮ พาวม แตะ ฆาื อ�ื

15 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ยุฮ โอเอฮี ตอก ยุฮ โม คะมุย อื นึง เม่า
ะ อื ติ แตะ ละ ซ มอง แตะ ยุฮ ป โซะ ละ ปุย ซื ปุย ไซ� ไม่ ลู
โรฮ อื ตุย เญือะ อาวต คราว โซม อื ฮา อ�ื 16 ปุย ซื ปุย ไซ
เซ ปัง เอจี ฆลาื อาแลฮ โฮน� ปุน โกฮ ลัง่ ยุฮ แตะ� เญอืม
ฆลาื ปุย ฆอก ปุย เบร เยอ� ปังเมอ ลอต เอนิ ไลจโลม ฆาื
อ�ื

17 เญือม ยุ เปอะ ไลจโลม โม ป เกละยุ เปอะ เซ� ไมจ
เปอะ โตว เกือฮ ติ แตะ มวน รพาวม ไม่� ปัง มัฮ เญือม ยุ
เปอะ เกิต ป ญัก ป นอ ละ อ�ื ปุ โรฮ มาวก ไม่ โรฮ� 18 ดัฮ
เปอะ ยุฮ ตอก เซ มัฮ โตว ป ปุก รพาวม พะจาว. เมอ เตื
อง อื พะจาว ซ เฌาะ รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ ฮา โม เซ ฆาื
อื ยุง่� 19 ปุ เกือฮ รพาวม เปอะ กลาึง ฆาื โม ป ยุฮ มัป่� ปุ
โรฮ ลเลียก นึง โม ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร เยอ� 20 มัฮ ฆาื โอ
โม ป ยุฮ ป ฆอก ป เบร เซ ซ โฮลฮ ยุ ป ไมจ ป มวน นึง จีวติ
ลั่กกา แตะ� รงั ซเปีย ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร เซ ซ ญึ่ต เยอื
ฮา อ�ื

21 กวน� ไมจ เปอะ นัปทื เนอึม พะจาว. กซัต ยุฮ เปอะ
ไมจ โรฮ เปอะ นัปทื ตอก เซ โรฮ� ไมจ เปอะ โตว เลฮ เตียง
ป อฮั อื เตือง ลอา อ�ื 22 มัฮ ฆาื เกียฮ เกือฮ พะจาว ไม่ กซัต
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เซ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ พราวป ละ ปุย� มัฮ ปุย ป ซ ยุง เมาะ
โซะ ป ซ เกิต ละ แตะ ฆาื ยุฮ แตะ ตอก เซ เยอ� แจง โอ อื
ไก�

ลปุง เกว ไม่ กัมกึต ไมจ
23 ปุย ไก กัมกึต วไิซ เยอ เอจี อฮั โรฮ อื ตอก เฮ�ี ป รเตีฮ

โอเอฮี ละ ปุย� ดัฮ ฮรกั ป ฮรกั จัง ป จัง แตะ� มัฮ เนอึม
ป โอ ปุก เฟือฮ เอนิ� 24 ป ตัตซิน ปุย ฆอก ไล โอ เกือฮ ไก
พิต เตอ� ซ โฮลฮ ปุย โฮวน ซะ ไม่ ซ เกละ ปุย ยุ ฆาื อื เตือง
โอยจ แตะ� 25 ป โรวต รเตีฮ ปุย พิต เกือฮ ลอก ตุต แตะ
ปังเมอ ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ� ซ ไมจ ป ยุ ซ เครา
ะ ป ฮมอง เบือ อ�ื

26 ดัฮ ปุยญอม โลยฮ โอเอฮี ตัม ป เนอมึ โฮ� ซ แปน เนอึ
ม ตอก ควน เปลีฮ ปุย กัม นัปทื อื ปุ แตะ โฮ� 27 ไมจ เปอะ
เพรยีง ชจิ ม่า ยุฮ แตะ ละ ฮมั� ฟวยจ เซ เดอมึ เปอะ ไมจ
ยุฮ เญือะ อาวต คราว โซม แตะ�

28 ปุ ญวต ตุต ละ ปุยว่ง เปอะ เตือง โอ อื ไก ไล� ปุ เกือฮ
ลปุง โอ เนอมึ โอก ฮา มวยญ เปอะ เฟือฮ เอนิ� 29 ไมจ เปอะ
โตว อฮั ตอก เฮ�ี �ยุฮ ปุย เนิ ตอก ออฮ� อาึ ซ ยุฮ โรฮ ละ
อื ตอก เซ โรฮ� ซ โรก โรฮ ละ อื ตัม ป ยุฮ อื ละ โกะ แตะ��
ไมจ เปอะ โตว อฮั ตอก เซ�

ไลลวง ปุย เกละ
30 อาึ โฮว พา ชจิ ยุฮ ปุย เกละ� โฮว ไร นึง รปึม ยุฮ ปุย

งาว� 31 อาึ ยุ เตือก โอยจ อื นึง โคะ กัต ไม่ นาวก อื นึง ไรป
ฆอก� ฆรุง ซโมะ นึง อื เอจี ลเลอึม ตื� 32 เญือม แก เยอะ
แลน อาึ งอ่ต ฆาื อ�ื ปุน คิง แตะ นึง ติ เจือ� 33 ปุย เกละ เซ
อฮั เฮ�ี �ไอจ แม ติ รโม่ยฮ เปะ� ลโล่ะ แม ติ เตะ� แกลน
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ซไบ่ แม เตะ แตะ โล่ว�� อฮั เซ� 34 ลไล ไอจ เปอะ เซ ปัง
เมอ ซ ฮอยจ พราวป ตุกญัก ฮกัฮนิ ละ เปอะ ตอก ฮอยจ คะ
มุย โฮ� ตอก ฮอยจ ป ซะ ป เต ปุย โฮ� โม ป มัก ลอน ไอจ
ซ มัฮ ตอก เซ โครยญ โฆะ อ�ื

25
ลปุง ไมจ พันญา ป อฮั ซาโลมอน

1 เฮี มัฮ ลปุง ซตอก รเงอ่มึ กซัต ซาโลมอน� มัฮ ป เฌาะ
ไซฮ กวนไจ เฮเซคียา กซัต เมือง ยูด่า เซ� 2พะจาว ดัฮ เม่า
ะ โอเอฮี โฮ� เอจี แปน โญตซัก ละ อ�ื กซัต ดัฮ ปุน เปลีฮ
โอเอฮี เกือฮ ปุย ยุง อื โฮ� ปังเมอ แปน โรฮ โญตซัก ละ อื
ตอก เซ โรฮ�

3ฮลาวง ก อาวต ปลัฮ มะลอง� ไม่ โด่ะ โรฮ ก อาวต ปลัฮ
รอาวม ตอก ออฮ� ป คิต ป งอ่ต กซัต เตอ โฮฮ โรฮ ฮา เกีย
ฮ คาวไจ ปุย ไฮญ อื ตอก เซ โรฮ�

4 จัง เคือง ดัฮ กวตั เอยีง มาื เกือฮ โอก เญือม โล แตะ
โฮ� ซ เกียฮ แตม โอเอฮี ไมจ นึง อ�ื 5 ตอก โรฮ เซ� ดัฮ
ปุย ปุน รกัฮ ปุ ซิงซา ฆอก ไล ยุฮ กซัต เกือฮ โอก ฮา อื โฮ�
บัน่เมือง ยุฮ อื ซ ตอน ฮมัน ไม่ ไก กัน ซื กัน ไซ นึง ฆาื อ�ื

6 ปุ อวต ลื ติ เปอะ ซองนา กซัต� ปุ โรฮ เลียก อาวต นา
ก อาวต โม ป ระ ป คาว เยอ� 7 ดัฮ ปุย ดวน เปอะ ฮาวก
งาวม ก ล่าวง อื โฮ� ซ ไมจ ละ เปอะ ฮา ดวน ปุย เปอะ เลีฮ
งาวม ก เตียม อื ซองนา โม ป ระ ป คาว เซ�
เญอืม โอ ปุยว่ง เปอะ ยุฮ ป ปุก ไง่ ซลอง เปอะ� 8 ปุ พราว

ป ลอน ละ ซ ฟึนฟอง เปอะ ปุย เซ ฮอยจ นึง ลวง นึง ซัน�
เมอ เตือง อื ดัฮ เอจี มัฮ ลัก่ ลอยจ อื โฮ� ซ โซะกิจ ไฆฮ โกะ
เปอะ ฆาื� ไม่ โอ เปอะ เญาะ ไก ตอก ยุฮ เฟือฮ เอนิ ยุง่�
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9 เญอืม ลอก เปอะ ปันฮา ไม่ ปุยว่ง แตะ� ไมจ เปอะ โฮว
อฮั โฮว อู ดิ ซอง ตอ ซอง� ไลลวง ป ลัง ไมจ เปอะ เม่าะ เดีย
เกือฮ ไฆลป เปอ� ไมจ เปอะ โตว เปลีฮ เกือฮ โอก� 10 ไมจ
เปอะ ฮอ นึง ซ ฮมอง ปุย อ�ื นึง ซ แปน อื ควน โซะกิจ ปิญ
ไง่ ละ โกะ เปอะ ไอฮ� ซ แปน ควน ไลจ ลอป มอยฮ เปอะ
ฆาื อ�ื

11 ลปุง มวน ลเลาะ เคราะ รซอม เมอ� เกียฮ แพป โรฮ
ไม่ ฮุป เปลิ แอปเปิน ป ยุฮ ปุย นึง ไคร โฮ� ฟวยจ เซ คอป
แม อื นึง มาื�

12 รซอม ซตอก รเง่อมึ ยุฮ ปุย ไมจ พันญา เยอ� ซ มัฮ
โรฮ ตอก ไฌม ไคร ไม่ ตอฮู ไคร ละ โม ป ญอม งอ่ต�

13 กวนไจ ป โรวก รซอม ปอเลียง แตะ ไม่ รพาวม เนอึ
ม แตะ� ซ ไมจ มวน เนอึม ละ ปอเลียง อ�ื มัฮ โรฮ ตอก
รอาวม ฮลอง ป แปน ควน มวน ยุฮ รพาวม ปุย เญอืม ฮรวน
บริ เมือ ปุน เฮงาะ โฮ�

14 ป เอจี อวต ติ แตะ นึง ตะ อื เกือฮ โอเอฮี ละ ปุย เยอ�
ดัฮ โอ เกือฮ เนอมึ อื โฮ� มัฮ โรฮ ตอก อื ชุต รวู ป แทต กาื
ป โอ แปน เนอมึ เฮละ โฮ�

15ป แด่น ปัว ไม่ ปุน ไววอน ออน คอ แตะ ละ ปุย เยอ� ซ
เกียฮ โบว โรฮ รพาวม รโม่ยฮ โม ป ตัตเตียง โอเอฮี� ลปุง
ไมจ ลปุง มวน เนอ� ซ เกียฮ โบว โรฮ รพาวม ปุย เกือฮ ชุม
เยน่�

16 ดัฮ เปอะ เอจี ยุ โกะ แฮ โฮ� โซม เมาะ เคราะ เมาะ ลัม
เปิง อื ละ เปอะ� ดัฮ เปอะ โซม โฮวน ลอน โฮ� ฮาว ปลาว
เปอะ ฆาื� 17 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ไตป โฮว เลีม ลอน นึง เญือะ
ปุย่วง เปอะ� เดอมึ โอ ซ เกละยุ เปอะ ไม่ เตือ อื นึง เปอะ
ฆาื อ�ื
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18 ป แปน ซกิ พญีัน โอ เนอมึ ละ ปุยว่ง แตะ� ปุย เซ มัฮ
โรฮ ตอก อื คอน ไม่ วจิ ไม่ ตี ทนู ลอม ละ ปุยว่ง แตะ เซ�

19 ป อาึง รพาวม แตะ นึง ปุย โอ เนอึม รพาวม� เญือม
เกิต เม่ะมัก่ ละ อื ซ โฮลฮ โตว เปิง อื เฟือฮ� ปุย ตอก เซ
ตัง โตว ฮา เบียง เอจี โบวก� ชวง เอจี ปูเปฮ ลฆลอยจ โฮ�

20 โม ป จอยะ เชยี ลเบี่ย ปาึง ละ โม ป กัมลัง อาวต ไม่
เมะมัก่ รพาวม ตุก แตะ� ปุย ตอก เซ ตัง โตว ฮา ปุย ปอยจ
เครองึ จาวป ปุย ฮา อื เมือ โฆยญ� ตอก เอนิ โรฮ โทก ปุย
รอาวม ป นะ นึง เบราะ โฮ�

21 ดัฮ ป ตอซู ไม่ เปอะ ฆวต โซม โฮ� ไมจ เปอะ เกือฮ
โซม� ดัฮ ฆวต ญุ รอาวม โฮ� ไมจ เปอะ เกือฮ ญุ อ�ื 22 ดัฮ
เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ แปน ควน เกือฮ ปุย เซ โซะกิจ ไฆฮ ฆาื
อ�ื พะจาว ซ เกือฮ โรฮ ลังวนั ไมจ ละ เปอะ เบือ อ�ื

23 โรวก กาื เน่อมึ ลวง ลัก่ล่าวง รอาวม เฮละ ตอก ออฮ�
ลปุง บรุ เพือ ปุย เยอ มัฮ โรฮ ป โรวก ฮาวก รพาวม ซาวม
ไง่ ละ ปุย ตอก เซ โรฮ�

24 ปุย ปัง โฮลฮ อาวต โน่ง โตะ โจง นึง ดัต่ฟะ� ไมจ ลัง่
ฮา อาวต อื นึง โตะ ฮอง เวอืฮ ไม่ ปรโปวน ป กอ บวยจญอย
ลอป�

25 รซอม ไมจ มวน ป ฮมอง ปุย เน่อมึ นึง เมือง ก ซไง อ�ื
มัฮ โรฮ ตอก อื รอาวม ฮลอง ป โฮลฮ ปุย ญุ เญือม ฆวต ญุ
แตะ รอาวม โฮ�

26 ปุย ซื ปุย ไซ ดัฮ ญอม ฟวต ปุย ฆอก ปุย เบร โฮ� มัฮ
ตอก อื รอาวม ปลาฮึ ป ปัต โอก ไม่ บิญ โฮ� ตอก โรฮ นัมโม่
ป รแอม รอาวม นึง โฮ� 27 ปุย ดัฮ โซม ลอน โกะ แฮ โฮ�
มัฮ โตว โรฮ ป ไมจ� ป ซาวป ลอน ตอก ซ เกือฮ แตะ ปุย ลื
แตะ� ปุ โรฮ มัฮ ป ไมจ ตอก เซ โรฮ� 28 ปุย ดัฮ โอ เกือฮ
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ติ แตะ ปุน เตียง ไอฮ รพาวม รโม่ยฮ แตะ� มัฮ โรฮ ตอก อื
เวยีง ป เอจี เญื่อฮ ฆรุง โฮ�

26
1ฮมิะ โปง โตว ไม่ เลีฮ แตะ เมือ ฮรวน บร�ิ รอาวม เฮละ

เอ โปง โตว โรฮ ไม่ เลีฮ แตะ เมือ ปุน เฮงาะ� ตอก โรฮ เซ
ปุย งาว เยอ โปง โตว โรฮ ไม่ โฮลฮ อื โญตซัก แตะ�

2 รซอม ซะ ซม่อต เตอ ปุน ลอก โตว ปุย โอ ไก พิต โฌวะ
ยุฮ� รซอม ซะ ตอก เซ มัฮ เยอื ตอก อื เญือม โปว ไป โปว
มา ซวจิ ไม่ ไซม ยว่ง โฮ�

3 ไมะแซ ระ อา โปง ไม่ โกว ปุย แตะ ละ บรอง� บัง่เฮยี
น* เนอ โปง ไม่ อาึง ปุย แตะ โตะ มวยญ บรงั� ตอก โรฮ เซ
ตัง โฆระ ปุย งาว เยอ โปง โรฮ ไม่ ลอก แตะ ไมะแซ โรฮ�

4 ปุ โลยฮ ลปุง ปุย งาว เยอ ตัม ไล งาว ยุฮ อื เซ� เดอมึ
เปอะ โอ ซ ตอก เอนิ โรฮ ปุย งาว เซ ฆาื อ�ื 5 ปังเมอ ไก เญื
อม ไมจ เปอะ โลยฮ ลปุง ปุย งาว เซ ตัม งาว อ�ื ละ ซ เกือฮ
เปอะ ยุง คิง แตะ� เดอมึ โอ ซ อวต ลื โกะ แตะ ฆาื อ�ื 6 ป
เกือฮ ปุย งาว โฮว ตาว รซอม แตะ ละ ปุย เยอ� เอจี เมาะ
เอนิ โรฮ กิต อื โปวฮ ชวง โกะ แตะ� ไม่ ซ แปน อื ควน ไลจ
โลม ละ โกะ อ�ื

7 เญอืม อฮั ปุย งาว ลปุง แพป จเตียม เมอ� แปน โตว ป
โกว เฟือฮ� ตอก โรฮ โอ ปุย ดัก่ได่ เกียฮ โกว ชวง ตูไต แตะ
โฮ�

8 ป อวต ลื ปุย งาว เยอ� ตัง โตว ฮา เวอืน อื โนง ซโมะ
นึง ซลิง โปยญ แตะ�

* 26:3 26:3 บัง่เฮยีน เซ มัฮ ป ดุฮ ปุย นึง โตะ มวยญ บรงั ละ ซ บัง่คัป อื บรงั
เกือฮ โฮว ตอก ฆวต เกือฮ แตะ โฮว�
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9 เญอืม อฮั ปุย งาว ลปุง แพป จเตียม เมอ� ซ เกิต ป โซะ
นึง� ตอก โรฮ เญอืม ไปญ ปุย ญุ่ยจ โคะ กัต โฮ�

10 ป จัง ปุย งาว ยุฮ กัน ละ แตะ นึง ยุ แตะ ฮอยจ อื เตื
อง โอ แตะ งอ่ต ที เยอ� มัฮ โรฮ ตอก อื ปุย โปยญ ทนู ยุฮ
แตะ เตือง โอ แตะ งอ่ต ป ซ ลอก อื เฟือฮ เอนิ โฮ�

11 เซาะ เญือม ฟวยจ ฮาว อื กอ โซม โคระ แม อ�ื ตอก
โรฮ เซ� ปุย งาว เยอ ฟวยจ ยุฮ อื ป พิต ติ โฮน เนอ� เฌาะ
ยุฮ โคระ แม อ�ื

12อมั ยุ เปอะ งอ่น ป แกต ติ แตะ เฮยีง ไม่ อวต อื ติ แตะ
ยุง โอเอฮี ฮ�ี ปุย งาว ปุย ไงญ ฌักแฟน ลัง่ ฮา ปุย ตอก
เซ�

13 ปุย เกละ ญอม โตว โอก ฮา เญือะ แตะ� โคะ รเวยี ซิง
โต ไก นึง คระ� �รเวยี ระ ซ ฮอยจ โตะ โบรก�� เคียต อฮั
เซ�

14 ปุย เกละ เอ ลเตือฮ ไป มา ติ แตะ นึง ก ไอจ แตะ�
ตอก เอนิ พัต ไป มา รเวอืะ ติ แตะ เบือ ลฆลอยจ อื โฮ�

15 ไก งอ่น ปุย เกละ ปอ โอ แตะ เญือะ ปุน ไคร เทาะ อาวป
โตะ มวยญ โกะ แตะ�

16 ปุย เกละ ตอก เซ แกต ติ แตะ เฮยีง ฮา ปุย อาแลฮ ปุย
ป เกียฮ โลยฮ ป อฮั ปุย ไม่ กัมกึต ไมจ แตะ�

17ป เกือฮ ติ แตะ เกว ไม่ กัน รเจ ปุย เตือง โอ อื ลอก โกะ
แตะ� ตัง โตว ฮา ปุย ดัม โฮมวต ฮยวก เซาะ ป รโตฮ แตะ
ยุ ตัม คระ โฮว แตะ โฮ�

18-19 ปุย ซาวป จุ ปุย่วง แตะ ปอ ฆราึง อื ไม่ อฮั อื เฮ�ี
�มัฮ เยอื เคียต อฮั ละ เปอะ�� อฮั เซ� ปุย ตอก เซ ตัง โตว
ฮา ปุย เงา่ะ ปุย บ่า ป ซาวป มอน ทนู ควน โปยญ ปุย ตี งอ�
ป มัฮ ควน ซ ยุม ยุฮ ปุย โฮ�
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20 งอ เยอ เญือม โอยจ เคิ นึง อื ตึน ซ ญึ่ต� ตอก โรฮ
เซ กัน รเจ รไซญ ปุย เยอ� ดัฮ โอ เญาะ ไก กัน โฮว โบ ลปุง
ลอก ปุ แตะ นึง โฮ� ตึน ซ ไฆร โรฮ�

21 ปุย กอ เซอฮึ ซุย ปุย เกือฮ รเจ เยอ� มัฮ ตอก อื บุ ปุย
ซอยฮ ไม่ เคิ นึง งอ ละ เกือฮ แตะ รเออปึ โฮ�

22 ปุย เยอ กอ ฆวต งอ่ต ลปุง ปุย ด่อ ดัก� ตอก โรฮ ฆวต
ปอน ปุย ป ปอน ญึม โฮ� เกียฮ เลียก เอนิ ฮอยจ โตะ กไน
ปุย ก โด่ะ อ�ื

23ป เคียต อฮั ลปุง มวน ฮมอง เตือง ฆอก รพาวม แตะ�
มัฮ เยอื ตอก ตา ปุย ซี ตอฮ นึง โดง เตะ ไอฮ พาวม แตะ
โฮ�

24 ปุย ไล โกะ ไล เอยีง เงอ� เคียต อฮั ป มวน นึง ดัก
แตะ� ญันได่ โตะ กไน รพาวม อื ฆวต เกละ แนฮ ยุ ปุย�
25 ปัง อฮั ปุย เซ ลปุง ชอม ละ ฮมอง ปุย อ�ื ปุ เจือ เฟือฮ
เอนิ� มัฮ ฆาื เอจี นาวก โตะ กไน รพาวม อื นึง กัน ฆอก
กัน เบร� 26 ปุย ตอก เซ ปัง ริ เม่าะ ป โอ ไมจ ไก โตะ กไน
รพาวม แตะ ฆาื ไล ฆอก ยุฮ แตะ เซ� ปังเมอ ซ โฮลฮ เปลีฮ
ที อื ซองนา ปุย เตือง โอยจ อ�ื

27 ป กาวง อาึง โตะ ครุฮ ฮู ซ ดุฮ ไอฮ โกะ นึง อ�ื ป มัง
โมว ซโมะ� ซ ลเตือฮ แม เตียง โกะ อื ไอฮ�

28 ป อฮั ลปุง โอ เนอึม ละ ปุย เยอ� เอจี มัฮ โรฮ เกละ อื
ยุ ปุย� ป เคียต ลื ญอ ปุย เยอ� มัฮ ควน ไลจโลม ยุฮ ปุย�

27
1 ปุ อวต ติ เปอะ นึง ป ซ ยุฮ เปอะ ซงา่วป� ปะ ยุง เปอะ

โตว ป ซ เกิต นึง ซเงะ ลัก่กา แตะ�
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2 ทัน โตว อวต ลื ไอฮ ติ เปอะ� ฮา เซ เกือฮ ปุย ไฮญ อวต
เปอะ� เกือฮ ปุย ซไง ลื เปอะ� โกะ ฮา ซ ลื เปอะ โกะ แตะ
ไอฮ�

3 ซโมะ มัฮ ป เชยีน� ไฮมจ เชยีน โรฮ ตอก เซ� กัน ซุก
ซัก ป เกิต เบือ ปุย งาว ปังเมอ เชยีน แม ฮา ป ลอา เจือ เซ�

4 ปุย เญือม รอก พาวม อื ตึน ซ ซวก� เญือม ฮาวก
รพาวม อื ตึน ซ แปน ควน ไลจ ยุฮ โอเอฮี� รพาวม กุยจ
ววั ปังเมอ เซอปึ แม ฮา โอเอฮี ตอก เซ�

5 ปุย ดัฮ ญอม อฮั ป ซองั ละ ปุย� ไมจ ฮา อฮั อื ติ แตะ
ฮรกั เตือง โอ แตะ เปลีฮ เกือฮ ยุง อ�ื

6 ปุย ปัง อาวม ป โซะ นึง ปุโฮมว เนอมึ รพาวม แตะ� ไมจ
ลัง่ ฮา ฮมอง อื ป มวน เน่อมึ นึง ป เกละยุ แตะ�

7 ปุย เอจี ซัก โซม เมอ� ป เด ตอก โกะแฮ เตือ ลัง่ นึง อ�ื
ปุย ฆวต โซม เมอ� ปัง มัฮ แม ป ซอง ละ ปุย� เด ลัง่ ละ อ�ื

8 ป โฮว เฮลี ฮา เญือะ อาวต คราว โซม แตะ� มัฮ โรฮ
ตอก อื ไซม ป โปว ฮา รฮมาวม แตะ โฮ�

9 นัมโอป นัมฮอม แปน ควน มวน ยุฮ รพาวม ปุย ตอก
ออฮ� ลปุง เพอกึ ตอม ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ปุโฮมว เนอึม
เมอ� มัฮ โรฮ ควน มวน ยุฮ รพาวม ปุย ตอก เซ โรฮ�

10 ปุ ละ โปวฮ ปุโฮมว เปอะ� ปุ โรฮ ละ โปวฮ ปุโฮมว เปือะ
เปอะ� ดัฮ เม่ะมัก่ ตอ ฮอยจ ละ เปอะ� เญือะ จัมเปน เปอะ
โตว โฮว กอก โม เอียกปุ อาวต ซไง แตะ ฆาื อ�ื ซดิ เญือะ
มาื่ ม่า ระ แม ฮา เอยีกปุ อาวต ซไง�

11กวน� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ดอฮ เฮยีง เฮรี กึต เกือฮ
อาึ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ� เดอมึ อาึ ซ เกียฮ โลยฮ ป
อฮั โม ป เติ ชฮิ วฮิ ฆอก แตะ เซ�
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12 ปุย ไก คิง เงอ� เญอืม ยุ อื ซ ฮอยจ ป โตะ ป ตอง เงอ�
ซ เม่าะ เอนิ ติ แตะ ฮา อ�ื ปุย งาว เยอ� ปังเมอ ซ โฮว แนฮ
ฮอยจ ละ ยุ แตะ ป โตะ ป ตอง เซ เอนิ�

13 ป แปน ปุย คัม ปะกัน โอเอฮี ละ ปุย โอ แตะ ยุง ป มัฮ
อ�ื ไมจ เอนิ ปุย ตุย เครองึ โกะ อื นึง อ�ื ป คัม ปะกัน ปร
โปวน ปุย ตัง เมือง� ไมจ เอนิ ปุย ตุย คอง โกะ อื นึง อ�ื

14 ปุย ป งาวป โกฮ ปิฮ มุ่น ละ ปุยว่ง แตะ นึง ลเลาะ เรยีง
แตะ เซ� มัฮ เยอื เอนิ ตอก รซอม ซะ ละ ปุยว่ง อื เซ�

15 ปรโปวน เญือะ ปุย ป กอ บวยจ ญอย เยอ� มัฮ โรฮ
ตอก อื เฮละ บรุฮๆ แปน ซเงะ อื โฮ� 16 ปรโปวน ตอก เซ
ไก โตว ป ปุน คัต เวยีน� ตอก โอ ปุย ปุน คัต เวยีน กาื ไม่
โอ ปุย ปุน กาวป ลออยฮ โฮ�

17 ไร เยอ เกียฮ ลอม เบือ ไร� ปุย เยอ เกียฮ เฮยีง โรฮ
เบือ ปุโฮมว แตะ ตอก เซ โรฮ�

18 ป แลน แก โซะโกะ ฮรกัซา นึง โคะ เม เยอ� ซ โฮลฮ
โรฮ โซม เปลิ อ�ื ป โฮว ฟวต ซปวต แลน ปอเลียง แตะ� ซ
โฮลฮ โรฮ โญตซัก แตะ เบือ อื ตอก เซ โรฮ�

19 ปุย ดัฮ แลน โตะ รอาวม ซ เกียฮ ยุ นา โกะ แตะ นึง อ�ื
ตอก โรฮ เซ� ปุย ซ เกียฮ ยุ โรฮ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ โกะ
แตะ เบือ ซังเกต อื รพาวม แตะ�

20 เมือง ป ยุม ไม่ เมือง พี เยอ� ไก โตว เญอืม ซัก เตือ อื
นึง รปั แตะ ป ยุม เมอ� ตอก โรฮ เซ� ไง่ ปุย ปลัฮเตะ เอ ไก
โตว โรฮ เญอืม ซัก เตือ นึง โฮลฮ แตะ ยุ โอเอฮี�

21 ไคร ไม่ มาื เยอ� มัฮ งอ ป ปุน ลอง เมาะ ไมจ เมาะ
ฆอก อ�ื รพาวม ปุย เยอ� มัฮ โรฮ รซอม ลืลาว ปุย ไฮญ อื
ป แปน ควน ยุง ปุย ตอก มัฮ ตอก มอยฮ ปุย เซ เยอ�
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22 ปุย งาว เยอ� ปัง โตฮ แม ปุย ฆาื อื โตะ บอ� ซ ไฆร
โตว ลัง่ กัน งาว ยุฮ อื เซ�

23 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง โซะ กอ โม ปิ โม แกะ ยุฮ
แตะ� ไมจ โรฮ เปอะ แลน แก โซะโกะ ฮรกัซา นึง โม โมวก
ยุฮ แตะ� 24 คาวคอง นึง ปลัฮเตะ เฮี มัฮ โตว ป ลัง่ ป เล่ีญ
เฟือฮ เอนิ� ปัง มัฮ อมันัต ตัตเตียง กซัต ปุย� ปุ โรฮ ซ ไก
ลอป ตอก เซ โรฮ� 25 เญือม เอจี ซเคระ เปอะ ไรป ซออฮ
เยอ� ซ โอก แม โรฮ ไรป ไอม นึง เบือง อ�ื นึง บลาวง นึง
ฌื เซ ซ โอก เนอึม ไรป นึง ละ เปอะ� 26 เญือม เซ แกะ
ยุฮ เปอะ ซ แปน เครองึ เซอกึ ละ เปอะ� โม ปิ ยุฮ เปอะ ซ
โฮลฮ โรฮ เปอะ งวยฮ อ�ื ปอ ปุน รวี เปอะ เตะ ลโลวง นึง�
27 รอาวม ตาึฮ ปิ ยุฮ เปอะ ซ แปน ป โซม ละ โกะ เปอะ�
ฮอยจ ละ กวน เญือะ ปุ อาวต เปอะ ไม่ โม กวนไจ รโปวน
เปอะ โรฮ�

28
1 ปุย ฆอก ปุย เบร ปัง โอ ไก ป อาื� ตอ เงา่ะ ตอ วู แนฮ

ฆาื ฮลัต แตะ� ปุย ซื ปุย ไซ เยอ ปังเมอ โฮลฮ รพาวม กา
แตะ ตอก รเวยี ซิงโต โฮ�

2 บัน่เมือง ป เลฮ เตียง พะจาว เยอ� ซ โฮวน ป ตัตเตียง
ฆาื อื ปุ ปุ� ปุย ไมจ กัมกึต วไิซ เยอ ปังเมอ ปุน เกือฮ บัน่
เมือง เตียง แตะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน�

3 พูนัม บัน่เมือง ป โคมเฮง ปุย ตุก ปุย ญัก เกอ� มัฮ ตอก
อื เฮละ โทก เฮละ โซ ป ยุฮ ไลจ ไม่ ป ซมา ลโลวง ปุย โฮ�

4 โม ป ซลัฮ ซโลง นึง โกตไม เยอ� กอ พาวม ไม่ ปุย ฆอก
ปุย เบร� โม ป ยุฮ ตัม โกตไม เยอ� ปังเมอ ตอซู ไม่ ปุย
ฆอก ตอก เซ�
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5 ปุย ฆอก ไล เยอ� ยุง โตว งอ่ต ไลลวง กัน รเตีฮ รตุม
โอเอฮี ตัม ซื อ�ื โม ป ซาวป เนอึม พะจาว ปังเมอ คาวไจ
ซโตฮ กัน รเตีฮ ตัม ซื ตัม ไซ อื โครยญ เจือ�

6 ปุย ตุก ไม่ ซื แตะ ไมจ ฮา ปุย กอย ไม่ บ่วก แตะ�
7 กวน รเมะ ปุย ดัฮ ยุฮ โอเอฮี ตัม ปุก อื โกตไม โฮ� มัฮ

ปุย ไมจ พันญา� ป ซาวป โฮมว ดิ ไม่ ปุย โซม โฮฮ โซม วฮิ
ฮ�ี ปังเมอ มัฮ ป โชะ นา เปือะ แตะ�

8 ป ซาวป เกือฮ ติ แตะ กอย นึง ไอฮ แตะ ด่อก ระ นึง
ปุย� คาวคอง ยุฮ อื ปังเมอ ซ ฮอยจ ละ ป เลียก พาวม นึง
ปุย ตุก ปุย ญัก�

9 ปุย ดัฮ โอ เนองึ ป อฮั โกตไม โฮ� ปัง มัฮ รซอม ไววอน
อื รแอม ตื ละ พะจาว�

10 ป นัม ปุย ซืไซ เกือฮ โฮว นึง คระ ฆอก คระ เบร เยอ�
ปุย เซ ซ ฆลาื ซ พลวน ฆาื อื นึง โตะ ครุฮ กาวง โกะ แตะ
ไอฮ� ป ปุน เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ปุก ปุย ลอก เกอ� ปัง
เมอ ซ โฮลฮ คาวคอง ไมจ แตะ เบือ อ�ื

11 ปุย กอย เยอ กอ อวต ติ แตะ มัฮ ป เฮยีง ป ยุง� ปุย
ตุก ปุย ญัก ไม่ เกียฮ คิต เกียฮ รเน อ�ื ปังเมอ ซ ยุง ที ตอก
มัฮ ตอก มอยฮ ปุย กอย เซ�

12 เญือม โฮลฮ ปุย ซื ปุย ไซ แปน ป ตัตเตียง� โฮวน ป
ไมจ เปละ มวน พาวม เบือ อ�ื เญือม โฮลฮ ปุย ฆอก ปุย
เบร อมันัต แตะ� ปุย ปังเมอ เม่าะ เอนิ ติ แตะ ฆาื อ�ื

13 ปุย ดัฮ เม่าะ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ� กัน ยุฮ อื แจง โอ ซ
จเลิน� ดัฮ รโฮงะ พิต ยุฮ แตะ ไม่ ละ โปวฮ อื พิต เซ� พะ
จาว ปังเมอ ซ เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง อ�ื

14 ปุย ดัฮ นัปทื ลอป พะจาว ซ แปน ด่ี ละ อ�ื ป ตอน ไม่
รพาวม โกะ แตะ ไอฮ ปังเมอ แจง ซ โฮลฮ ยุ ป โตะ ป ตอง
ฆาื อ�ื
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15 ป ตัตเตียง ปุย ป โกว อมันัต แตะ ละ คัม ตุง แตะ ปุย
ตุก ปุยญัก เกอ� มัฮ โรฮ ตอก อื รเวยี ซิงโต อาวม โฮ� ตอก
โรฮ เครฮี ป เลียก ตอซู ไม่ ปุย โฮ�

16 ป ตัตเตียง โอ ยุง โอเอฮี ฮ�ี ซ ซาวป คนัป กัปกา ปุย�
ป เกือฮ ติ แตะ เกละยุ กัน โอ ซืไซ เยอ� ปังเมอ เอจี มัฮ ซึป
อื อาญุ แตะ เกือฮ ลัง่�

17 ป ไก รพาวม รโจฮ ไอฮ ติ แตะ นึง ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปุย
เยอ� ซ โฮลฮ ลอป ตอ โฮว เม่าะ ฮอยจ ละ ยุม แตะ ฆาื อ�ื
ปุย ตอก เซ ไมจ โตว ปุย พาวม ไม่ เฟือฮ เอนิ�

18 ป ยุฮ กัน ซื กัน ไซ เยอ� ซ โปน ฮา ป โตะ ป ตอง เบือ
อ�ื ปุย บ่วก ปุย โจวง เงอ� ปังเมอ ซ ไลจ ซ โลม ฆาื อ�ื

19 ป ยุฮ กัน นึง ชจิ นึง ม่า� ซ โฮลฮ ป โซม ป ปอน แตะ
เบือ อื โฮวน� ป ซาวป ยุฮ กัน โอ ไก ป มัฮ ฮา� ปังเมอ ซ
แควะ คัต ฆาื อ�ื

20 ปุย เนอึม รพาวม เมอ� ซ โฮลฮ แปน ด่ี นึง โอเอฮี
โฮวน เจือ� ป ซาวป เกือฮ ติ แตะ กอย พราวป� ปังเมอ ซ
ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื

21 ดัฮ เปอะ ฮรกั ป ฮรกั จัง ป จัง แตะ มัฮ โตว ป ไมจ�
ปังเมอ เอจี ไก ป ยุฮ กัน พิต ฆาื ฮนั อื นึง ป โซม ป ปอน เญี่
ยะๆ อา�

22 ปุย ซเออปึ เปอ� ซไจ เอนิ ซาวป คาวคอง ละ โกะ
แตะ� โจน โอ แตะ ยุง ซดิ ซ ฮอยจ กัน ไลจ กัน โลม ละ
แตะ เซ�

23 ป ญอม โร พิต ปุย นึง ฆวต ซตอก รเง่อมึ แตะ ปุย�
ลัก่ ก ลอยจ อื ซ ไก ป นัปทื โฮฮ ฮา ป ลื ญอ ปุย�

24 ป บระ ตุย คาวคอง มะเปือะ แตะ ไม่ อฮั อื ติ แตะ โอ
พิต นึง� ตัง โตว ฮา คะมุย ซะ เต ปุย�
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25ป ฆวต ไอฮ ลอน โอเอฮี มัฮ ป เกือฮ ปุย รเจ รไซญ� ป
อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว ปังเมอ ซ จเลิน เบือ อื ปุ ปุ�

26 ป อาึง รพาวม แตะ นึง กัมกึต โกะ แตะ มัฮ ปุย งาว�
ป โฮว แนฮ ตัม กัม เพอกึ กัม ตอม ปุย ไมจ พันญา แตะ�
ปังเมอ ซ โปน ฮา ป โอ ไมจ เบือ อ�ื

27 ป เกือฮ โอเอฮี ละ ป ตุก ป ญัก ซ ไก โตว ป วติ ป วงั
ละ� ป เคียต เยยีป ไง่ แตะ ฮา ปุย ตุก ปุย ญัก เกอ ปังเมอ
ซ โฮวน ป ซะ ฆาื อ�ื

28 เญื อม โฮลฮ ปุย ฆอก ไล ตัต เตียง บัน่ เมือง� ปุย
จัมเปน เม่าะ ฆาื อ�ื เญือม เอจี ยุม ปุย ฆอก ไล เซ� ปุย
ซืไซ ปังเมอ ซ จเลิน ปุ ปุ�

29
1 ปุย� ดัฮ ไตป โฮลฮ ฮมอง ซตอก รเงอ่มึ ปุย แตะ� ดัฮ

เกือฮ แนฮ ติ แตะ ลึง รพาวม โฮ� ซ ฮอยจ พราวป กัน ไลจ
โลม ละ ฆาื อ�ื เญือะ ไก โตว ตอก ซ เกียฮ ไมจ แม อ�ื

2 เญือม ตัตเตียง ปุย ไมจ ไล บัน่เมือง ละ ปุย เยอ� โม
ลัปซด่อน โฮลฮ รพาวม มวน แตะ เบือ อ�ื เญอืม โฮลฮ ปุย
บ่วก แปน ป ระ� โม ลัปซด่อน ปังเมอ เยอืม เอนิ ฆาื อ�ื

3 กวน ปุย ดัฮ ฆวต ไอฮ กัมกึต วไิซ ไมจ โฮ� มัฮ ป เกือฮ
เปือะ แตะ มวน รพาวม� ปรเมะ ดัฮ โฮมว ดิ ไม่ มอจังคึต�
ปังเมอ ซ มัฮ ป ไลจ โลม ยุฮ คาวคอง โกะ อ�ื

4กซัต ซื รพาวมซตอนฮมัน บัน่เมือง เตียง เบือ อ�ื กซัต
ป ฮนั ลอน นึง มาื เยอ ปังเมอ ซ ไลจ โลม บัน่เมือง เตียง ฆาื
อ�ื

5 ปุย ดัฮ เคียต ลื ญอ ปุ โฮมว แตะ เอจี มัฮ เอนิ ววยฮ อื
อาึง ซราว ละ�



ซตอก รเงอ่มึ 29:6 lxxxii ซตอก รเงอ่มึ 29:15

6 กัน ฆอก ยุฮ ปุย บ่วก เกอ มัฮ ตอก ซราว ป ซ เคริ ไอฮ
โกะ อ�ื ปุย ซื ปุย ไซ ปังเมอ โฮลฮ เชยี นึง มวน รพาวม
แตะ�

7 ปุย ซื ปุย ไซ เครองึ นึง ป ลัง โฮลฮ ปุย ตุก ปุย ญัก� ปุย
ฆอก ไล ปังเมอ โอ เครองึ นึง โอเอฮี ไล เซ เฟือฮ�

8 ปุย นัมญุก ปุย ไฮญ เญอ� เอจี มัฮ เกือฮ อื ป กอยจ ป
ราวม เกิต ละ บัน่เมือง อาวต แตะ� ปุย ไมจ พันญา ปังเมอ
ซาวป ตอก ซ เกือฮ แตะ ปุย อาวต เฮน ฮลอง ซาวม เฆรอมึ
ไม่ ปุ แตะ�

9 ปุย เฮยีง ปุย ยุง� ดัฮ ฟู มวยญ เดือ โครวน ไม่ ปุย งาว
โฮ� ปุย งาว เซ ตึน ซ ฮาวก รพาวม ซาวม ไง่ ไม่ โล่ อื ญวยฮ
ปุย เซ� แจง โอ อื ซ เกียฮ อาวต เฮน ฮลอง ไม่ ปุ แตะ�

10 ปุยไฮะ ปุยฮอน เนอ� เกละยุ ปุย ปุก ปุย ลอก� ปุย ซื
ปุย ไซ เยอ ปังเมอ เรอมึ จีวติ ปุย ปุก ปุย ลอก เซ�

11 ปุย งาว เยอ� กอ เปลีฮ ฮาวก รพาวม ซาวม ไง่ แตะ
ละ ปุย� ปุย เฮยีง ปุย ยุง เงอ� ปังเมอ ปุน โอต อ�ื นึง ปุน
เตียง อื รพาวม แตะ�

12 ป ตัตเตียง บัน่เมือง� ดัฮ เจือ ลปุง โอ เนอึม โฮ� โม
ลุกนอง อื ซ ลอต เอนิ แปน ปุย ฆอก ไล ฆาื อื เตือง โอยจ
แตะ�

13 ปุย ตุก ปุย ญัก ไม่ ปุย โคมเฮง คาเคียน ปุย� ไก ติ เจือ
ป ตอก อื ปุ แตะ นึง อ�ื มัฮ พะจาว ป ปุน เกือฮ ไง่ อื เกียฮ
ยุ โอเอฮี เตือง ลอา มู อ�ื

14 ดัฮ กซัต รเตีฮ ปุย ตุก ปุย ญัก ตัม ซื ตัม ไซ อื โฮ� กัน
แปน อื กซัต เซ ซ ลัง่ ซ เล่ีญ ฆาื อ�ื

15 กัน เพอกึ เฟียต ปุย กวนดุ อู� เอจี มัฮ เรอึม อื เกือฮ
กวนดุ เซ ดอฮ เฮยีง เบือ อ�ื ปุย ดัฮ พลวย กวนดุ เกือฮ ยุฮ
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โอเอฮี ตัม รโตง แตะ โฮ� ปังเมอ ซ แปน ควน โซะกิจ ปิญ
ไง่ ละ มะ อ�ื

16 เญือม โฮลฮ ปุย ฆอก ปุย เบร แปน ป ตัตเตียง ปุย�
โฮวน กันไฮะ กันฮอน ฆาื ปุ ปุ� ปุย ซื ปุย ไซ เยอ ปังเมอ ซ
โฮลฮ ยุ ไลจโลม ปุย ฆอก ปุย เบร เซ�

17 ไมจ เปอะ เพอกึ ไม่ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ปุน เตียง กวน
แตะ� เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง� ไม่ ซ
โฮลฮ เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ กวน เปอะ เซ�

18 เมือง ออฮ เมือง เอฮี ญุ่ก� ดัฮ โอ ไก กัน ซึป ลปุง พะ
จาว นึง โฮ� เมือง เซ ซ เกิต กัน ซุกซัก ลุงลัง นึง ฆาื อ�ื ป
ปุน งอ่ต โกตไม ยุฮ พะจาว เยอ ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน
แตะ เบือ อ�ื

19 เญือม เพอกึ ปุย กวนไจ แตะ� ดัฮ โกว ลปุง รโฮงะ
แตะ ละ อื โน่ง โฮ� ปอ โตว ปุน เตียง อื กวนไจ แตะ เซ�
ปัง คาวไจ อื รซอม เพอกึ ตอม เซ� ซ ยุฮ โตว อื ตัม เซ�

20 ปุย พราวป ลอน อฮั โอเอฮี ฮี ปู ลอน ซ เกียฮ แปน อื
ปุย ลุก เกอ� ปุย งาว เยอ โกะ เดียก ลัง่ ฮา ปุย เซ�

21 ปุย ดัฮ อาื ลอน รพาวม กวนไจ แตะ เน่อมึ เญอืม กวน
ดุ อ�ื กังเคะ เอ กวนไจ อื เซ ซ กุม เอนิ คาวคอง ปอเลียง
แตะ เซ ฮา อื เตือง โอยจ อ�ื

22ป ไกลจ ลอน ฮาวก รพาวม มัฮ ป เกือฮ ปุย รเจ รไซญ�
ปุย ดัฮ ซวก ลอน โฮ� ซ แปน ควน เกิต กัน พิต กัน โฌวะ
ฆาื โฮวน เจือ�

23 รพาวม เกียฮ ฮุน มัฮ ป เกือฮ ปุย ไลจ โญต เซีย ซัก�
ป ญอม เกือฮ ติ แตะ ตุเตียม ปังเมอ ซ ไก ป นัปทื เบือ อ�ื

24 ป พาวม ไม่ คะมุย เอจี มัฮ เกละ อื ยุ จีวติ โกะ แตะ�
เญือม ฮอยจ อื นึง ซัน ดัฮ อฮั ป เนอึม โฮ ซ ลอก ตุต แตะ
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ฆาื อ�ื ดัฮ จุ ปุย ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ เน่อมึ นึง พะ
จาว�

25 กัน ฮลัต ลอน ปุย นึง ปุย ปลัฮเตะ ซ แปน แฮวะ ละ
โกะ อื ไอฮ� ป อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว ปังเมอ ซ โปน
ป โอ ไมจ เบือ อ�ื

26 ไก โฮวน ปุย ป ซาวป ยุฮ ตอก ซ เกือฮ แตะ โม จาวไน
เลียก พาวม นึง แตะ� ป ซ ตัตซิน โอเอฮี ละ ปุย ตัม ซื อ�ื
ปังเมอ มัฮ พะจาว ติ โตน โน่ง�

27 ปุย ซื ปุย ไซ กอ เกละยุ ปุย บ่วก ปุย โจวง� ปุย ฆอก
ปุย เบร เยอ ปังเมอ กอ เกละ โรฮ ยุ ปุย อฮั ป เนอึม ไตม ป
ซื�

30
รซอม ป ไซฮ อากุน

1 เฮี มัฮ ป อฮั อากุน กวน ยาเค� มัฮ รซอม ดวน พะจาว
อื อฮั� เญอืม เซ อากุน อฮั อื ละ อทีิเอน ไม่ อูคัน ตอก เฮ�ี

2 อาึ มัฮ เนอมึ เมอะ ปุย งาว ปุย ไงญ� มัฮ เยอื ตอก ซัต
ซิง โฮ� ยุง โตว โอเอฮี ตอก ยุง ปุย ไฮญ อ�ื 3อาึ โฮลฮ โตว
เฮยีน ละ ซ โฮลฮ แตะ พันญา ไมจ แตะ� อาึ ยุง โตว ไลลวง
พะจาว ป ซงะ่ ซงอม เซ� 4 มัฮ ปุย บุย ป เอจี โฮลฮ ฮาวก
เมือง มะลอง ไม่ เอจี แม แม แตะ ฮอยจ ลังเตะ เอ� มัฮ ปุย
ป รโจะ กาื เกือฮ อาวต นึง ลเตือก เตะ แตะ� มัฮ ปุย ป เอจี
ปุน เพาะ รอาวม เตือง โอยจ อื นึง บ่วตชุ อู� มัฮ ปุย ป ยุฮ
เคต ยุฮ ม่าื ละ ปลัฮเตะ เฮี ฮอยจ ละ ลอยจ อื โครยญ โดฮ
โฮ� ป ยุฮ เซ มัฮ ปุย มอยฮ อ�ื มัฮ เมอ มอยฮ กวน อ�ื ดัฮ
เปอะ ยุง โฮ� รโฮงะ โรฮ เนิ�
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5 ลปุง พะจาว มัฮ ป เนอมึ โครยญ มวยญ� พะจาว เฆีญ
โม ป ฮอยจ เปิง แตะ ฮา ป ฆอก ป เบร� 6 ปุ บุ ปุ เพือ ลปุง
พะจาว เยอ� เดอมึ พะจาว โอ ซ โฮลฮ บวยจ ละ เปอะ ไม่
โอ อื ซ เปลีฮ มัฮ ปะ ป คีอู ฆาื อ�ื

7 โอ พะจาว� อาึ ไก ลอา เจือ ป ฆวต ปัว นึง เปอะ กา ซ
ยุม แตะ� เญอืม ปัว อาึ นึง เปอะ ปัว เปอะ โอ เกือฮ อาึ แม
ปลาว� 8 ปัว เปอะ เกือฮ อาึ ซไง ฮา กัน ฆวต คีอู แตะ� ปัว
โรฮ เปอะ เกือฮ อาึ โอ ตุก ลอน โอ กอย ลอน� เกือฮ โรฮ ป
โซม เนิ ตัม เมาะ เคราะ เมาะ โซมกวน อื ไม่ เยอะ� 9 ดัฮ
โฮลฮ โฮวน ฮา เซ อาึ ฮลัต ติ แตะ ซ อฮั โอ เญือะ จัมเปน
เปิง ปะ ฆาื อ�ื ดัฮ ตุก ลอน โฮ� อาึ ฮลัต โรฮ ติ แตะ บระ
ฆาื� ดัฮ บระ โฮ ซ แปน ควน ไลจ มอยฮ ปะ ป มัฮ พะจาว
ยุฮ ฮุ ฆาื อ�ื

10 ไมจ เปอะ โตว รโจฮ กวนไจ ปุย ละ ปอเลียง อ�ื เดอมึ
กวนไจ ปุย เซ โอ ซ ซะ ปะ� ไม่ โอ เปอะ ซ ลอก ป โซะ ฆาื
อ�ื

11 เอจี ไก งอ่น ป ซะ ซม่อต เปือะ โกะ แตะ ไอฮ แฮ� ไม่
โอ อื ยุง กุนมุ่น ยุฮ มะ แตะ ละ แตะ� 12 เอจี ไก โรฮ งอ่น ป
โคะ ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม เตือง โอ แตะ ญอม รไซจ ป
รแอม นึง แตะ เกือฮ โอก เกอ� 13 เอจี ไก งอ่น โม ป วุฮ ติ
แตะ ระ จอง ติ แตะ ฮลาวง เงอ� โม เซ ซยว่ก เอนิ ไง่ แตะ
แลน เอนิ ก ฮลาวง อื โน่ง� 14 เอจี ไก โรฮ งอ่น โม ป โกว
อมันัต แตะ ละ โคมเฮง คา เคียน แตะ ปุย ตุก ปุย ญัก ละ ซ
เกือฮ แตะ ไฆร เอนิ ฮา ปลัฮเตะ เฮ�ี ลปุง อื โซะ ฮา เจียก�
ป อฮั อื เลียก แม ฮา มอก�

15 ไล ปลาวม มัฮ ตอก เฮ�ี กวน รโปวน อื ลอา ตัว อฮั
ลอป อื ตอก เฮ�ี �เกือฮ ละ อาึ� เกือฮ ละ อาึ�� อฮั เซ� ปัง
เมอ โอ ซัก ยุฮ แตะ ติ ชวง�
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ไก แม ปาวน เจือ ป โอ ไก เญือม ปอ โอเอฮี ละ ติ ชวง
เงอ� 16ป ปาวน เจือ เซ มัฮ เมือง ป ยุม ติ� มัฮ ปรโปวน โอ
เกียฮ ไก กวน ติ� มัฮ แม ปลัฮเตะ ดุต ไฮจ ฮา รอาวม ติ�
มัฮ แม งอ ลอน ป ฮะ ยุฮ โอเอฮี เวอืฮ ปุๆ ติ�

17 ปุย ดัฮ พลิฮ บึน เปือะ แตะ ไม่ เพยีก แฮม อื มะ แตะ�
ซ โฮลฮ รงัก่ กัว ซลอง ไง่ อ�ื ไม่ ซ โฮลฮ โรฮ เรยีง กุก โตะ
อื ฆาื อื นึง เพระด่าวก�

18 ไก แม ปาวน เจือ ป เงอตึ ลัมเลือ อาึ นึง� ไม่ โอ เยอะ
คาวไจ เฟือฮ เอนิ� 19 มัฮ ไล อาวต กลัง ลอง นึง กังฮาว�
ไล โฮว ซโอยญ ราว ซโมะ� ไล ตอก เกียฮ โฮว โล่ง ราว ปลัฮ
รอาวม� ไม่ ไล ยุฮ กวนเบลีย ไม่ ปเครฮี�

20 ไล ยุฮ ปรโปวน ฆอก ไล เยอ มัฮ ตอก เฮ�ี ดัฮ เอจี
ฟวยจ ไอฮ พาวม โซม ซัก โฮ� ซ บ่วต มวยญ แตะ� อฮั เฮี
ไม่ อ�ื �อาึ ยุฮ โตว กัน พิต�� อฮั เซ�

21 ไก ปาวน เจือ ป แปน ควน ซุกซัก ลุงลัง ปลัฮเตะ เฮี ฆาื
อ�ื มัฮ ตอก เฮ�ี 22 มัฮ เญอืม โฮลฮ ป มัฮ ครา แปน กซัต�
ไม่ เญอืม โฮลฮ ปุย งาว โซม ซัก กุก เตือ� 23 มัฮ แม เญอืม
โฮลฮ ปรโปวน โอ ไก ป ฮรกั ปรเมะ เญือะ แตะ� มัฮ แม
โรฮ เญือม โฮลฮ กวนไจ รโปวน ปุย แปน แมเลียง� รโตง
แมเลียง โกะ แตะ�

24 นึง ปลัฮเตะ เฮี ไก ปาวน เจือ ป แตวะๆ ลัมเลือ นึง อ�ื
ปังเมอ ไก ลัมเลือ โรฮ พันญา โรฮ� 25 ม่อยจ� มัฮ ป แตวะ
ลัมเลือ เรยีง� ปังเมอ ปุน ซาวป ลัง่ ซเคระ ป โซม แตะ ละ
ซ โซม แตะ เมือ แลง� 26ครอย ตัม� มัฮ โรฮ ป โอ ระ เรยีง
แด่น� ปังเมอ ปุน ยุฮ ลัง่ ก อาวต แตะ นึง เฆียป ซโมะ ลัง่�
27 ซดู ซฆลา เยอ� ไก โตว กซัต ยุฮ� ปังเมอ เกียฮ โฮว ดิ
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ลัง่ แปน แทว แตะ� 28 ซเคราะ ออ� ปุน โฮมวต เอนิ เปอะ
นึง เตะ แตะ� ปังเมอ โฮลฮ ลัง่ อาวต นึง เญือะ กซัต�

29 ไก แม ปาวน เจือ ป มวน แลน เญือม กอยฮ อื รเดือง
แตะ โฮว เยอ� 30 มัฮ รเวยี ซิงโต ติ� มัฮ ซัตซิง ป ตึก นึง
ระ เรยีง แตะ� เญอืม โฮว อ�ื ญอม โตว ลเตือฮ แม ลัก่เคะ
แตะ ฆาื โอเอฮี ติ เจือ เนอึม� 31 มัฮ แม แอ ไฮมญ ไม่ ปิ
โปก� ป ลอา เจือ เซ เญือม โฮว อื งุฮ่เงฮ่ ปุ โฮว ติ แตะ�
โนก ฮา เซ มัฮ แม กซัต ป โฮว ไร ซองนา โม ลัปซด่อน ยุฮ
แตะ�

32 ปะ ดัฮ เปอะ งาวไงญ ไม่ อวต เปอะ ติ แตะ� ไม่ งอ่ต
โรฮ เปอะ อาึง ตอก ซ ยุฮ แตะ ป ฆอก ป เบร โฮ� ไมจ แปฮ
เปอะ ลโล่ะ เอนิ ป ซ ยุฮ แตะ เซ� 33 ปุย ดัฮ ไกล รอาวม
ตาึฮ โมวก โฮ� แจง ซ โฮลฮ เนย ฆาื อ�ื ดัฮ ลกุย มาึฮ ปุย
โฮ� แจง ซ โอก ฮนัม นึง� ตอก โรฮ เซ ดัฮ ปุย เซอฮึ ซุย
ปุย เกือฮ รอก พาวม โฮ� แจง โรฮ ซ เกิต กัน รเจ รไซญ ระ
ฆาื โรฮ�

31
ลปุง ซตอก รเงอ่มึ ปุย กซัต

1 คัก เฮี มัฮ ป อฮั ป มวยญ กซัต เลมูเอน� มัฮ ลปุง ระ
ไล ยุฮ พะจาว ป เพอกึ มะ อื ละ อื ตอก เฮ�ี

2 �กวน รเมะ อาึ� ปะ มัฮ เปอะ กวน ฮรกั เกอะ� มัฮ
เปอะ ป เกิต เบือ รซอม ไววอน เนอะ� มัฮ เฮี ป ซ อฮั อาึ
ละ เปอะ� 3 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ไลจ เรยีง ฆาื โม ปรโปวน� ปุ
เกือฮ โอเอฮี ยุฮ เปอะ โอยจ นึง ซาวป แนฮ เปอะ ปรโปวน�
เอจี โฮวน กซัต ป ไลจ โกวต อ�ื

4�เลมูเอน งอ่ต แลน เมอะ� ป มัฮ กซัต เตอ โปง โตว ไม่
ซาวป ลอป แตะ ญุ ไปล อะงุน� ดัฮ เกือฮ ติ แตะ มัก ลอน
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ไปล มัฮ โตว ป ปุก� 5 ป มัฮ กซัต เตอ ดัฮ ญุ ไปล โฮ� ซ
เบีย โกตไม ฆาื อ�ื ซ รเตีฮ โตว โอเอฮี ละ โม ป อาวต ไม่
เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ ตัม ปุก ตัม ลอก อื ฆาื อ�ื 6 ไปล
คาว ละ ญุ โม ป เอจี ซ ยุม อ�ื คาว โรฮ ละ เกือฮ อื ละ โม
ป อาวต ไม่ โซะ ลอน ป อาวม แตะ� 7 เกือฮ ปุย ตอก เซ ญุ
เดอมึ ซ เบีย ตุกญัก แตะ เซ ฆาื อ�ื เดอมึ โอ เญือะ ซ โตก
ละ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ เซ�

8�ปะ ไมจ เปอะ โฮว ฆรอ ลปุง ตัง โม ป โอ เกียฮ กัฮ เกีย
ฮ แก ไอฮ ติ แตะ� ไมจ เปอะ เรอึม โม ป อาวต โน่ง ชุง
เตียง นึง โอ อื ไก ป เรอึม� 9 ไมจ เปอะ ลปุง ฆรอ ปุย ตอก
เซ� ไมจ โรฮ เปอะ รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย ตัม ซื อ�ื ไมจ เปอะ
เฆีญ ปุย ตุก ไม่ ปุย เม่ะมัก่ ฮา โม ป ซ บ่วก ละ อ�ื� อฮั เซ
ละ เลมูเอน มะ อื เซ�

ไลลวง ปรโปวน ไมจ ไล
10 ปุย ดัฮ โฮลฮ ปรโปวน ไมจ ไล ละ แปน อื ปุย เญือะ

แตะ� เอจี มัฮ โฮลฮ อื ป ระ งวยฮ ฮา แกว ไมจ โฮวน� ญัก
เนอึม ซ โฮลฮ เปอะ ปุย ตอก เซ� 11 ปรเมะ เญือะ อื ปุน
อาึง รพาวม แตะ นึง อ�ื ไก โตว ตอก วติ ตอก วงั ป ไมจ
ละ ฆาื อ�ื 12 ปรโปวน ตอก เซ ยุฮ ป ไมจ ละ ปรเมะ เญือะ
แตะ ติ เจน ไอม แตะ� ยุฮ โตว โอเอฮี ตอก ซ ไลจ ซ โลม
อ�ื 13 โฮว ซาวป แนฮ ฮาึก แกะ ไม่ ลินิน ละ ซ ยุฮ แตะ พา
แนน ไมจ� มัฮ ป แด่น นึง กัน ไตญ กัน ชญิ แตะ� 14 โฮว
ซาวป ป โซม ป ปอน เน่อมึ นึง ก ซไง อ�ื เอญี ไม่ โอเอฮี
โรวก แตะ โฮวน ตอก ซปาว นาวก นึง ป ตัง แตะ โฮ� 15 เญื
อม เฟียก ลัง่ อื งาวป โกฮ พรี โซม ละ กวน เญือะ ปุ อาวต
แตะ ไม่ เมก อื อาึง กัน ละ กวนไจ รโปวน แตะ� 16 ฟวยจ
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งอ่ต ที อ�ื รวี เตะ ติ เบือง� โฮลฮ ซมา อะงุน ติ รปึม เบือ ป
ริ ป ฮา โกะ แตะ ไอฮ� 17 ยุฮ กัน ยุฮ แตะ ไม่ รพาวม เรยีง
แตะ� ไก โตว เญือม เกละ อื ติ ชวง� 18 ปรโปวน ตอก เซ
งอ่ต ตอก ซ โฮลฮ แตะ กัมไฮ นึง ป โชะ แตะ� ยุฮ กัน ฮอยจ
ละ โด่ะ ซาวม�

19 ปร โปวน ตอก เซ แด่น ละ กัน เก ลีญ กัน ไตญ�
20 ซเปือฮ รพาวม ละ ป ตุก ป ญัก� ไก ลอป รพาวม เลีย
ก พาวม นึง โม ป เม่ะมัก่� 21 ปัง ซ ฮอยจ โฆยญ บริ ละ
ฮลัต โตว นึง อ�ื นึง เอจี ฟวยจ ยุฮ อื อาึง เครองึ ซโอว ละ
กวน เฌือต แตะ� 22 เอจี ไตญ อาึง พาโลป ซลี ไมจ ละ
เญือะ โกะ แตะ� เครองึ โกะ อื ยุฮ อื นึง พา ลินิน ไม่ กอย
ซี ซูวนั� 23 ปรเมะ เญือะ อื พรุ มอยฮ เบือ อ�ื โฮลฮ งาวม
ซน่ะ ลลาึง โม ป กวต ป เฮยีง นา ก รเตีฮ รตุม ปุย โอเอฮี
ละ บัน่เมือง� 24 ปรโปวน ตอก เซ ยุฮ เครองึ เซอกึ นึง พา
ลินิน ละ ซ โชะ แตะ งอ่น� ยุฮ โรฮ โคะ ไฆญ ละ ซ โชะ แตะ
ละ ปอกา� 25 มัฮ ป อาวต ไม่ เรยีง แด่น ไม่ โญตซัก แตะ�
รไจจ โตว นึง โอเอฮี ป ซ เกิต ลั่กกา แตะ� 26 เญือม ลปุง
อื ลปุง ไม่ กัมกึต วไิซ ไมจ แตะ� เญือม เพอกึ ตอม อื ปุย
เพอกึ อื ไม่ รพาวม เลียก พาวม โซะ ไง่ แตะ นึง อ�ื 27 มัฮ
ป แลน แก โอเอฮี ป เกว ไม่ กวน เญือะ ปุ อาวต แตะ ไม่ ที
รพาวม แตะ� ไก โตว เญือม อาวต ปลาว งาวม เร�ี 28 โม
กวน อื เปลีฮ ลอป รพาวมญันด่ี แตะ ละ อ�ื ปรเมะ เญือะ อื
อวต ลื โรฮ อ�ื 29 อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปรโปวน ไฮญ เอจี โฮวน
ป ปุน ยุฮ ป ไมจ เจอ� โม เปะ ปังเมอ ไมจ แม เปอะ ฮา โม
เซ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

30 ชอม ฮุนฮงั มัฮ ป เกียฮ จุ ปุย� ไมจ นา ซา ฮกั มัฮ ป
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ไก จุบัน่ โน่ง� ปรโปวน ป นัปทื เนอึม พะจาว ปังเมอ โปง
เนอึม ไม่ โฮลฮ แตะ ลปุง ลืลาว� 31 ปรโปวน ตอก เซ ไมจ
ปุย ญันด่ี ไม่ เบือ กัน ไมจ ยุฮ อื โครยญ เจือ� ไมจ โรฮ ปุย
อวต ลื นึง นา ก โพรม ปุย เบือ กัน ไมจ ยุฮ อื เซ�
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