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รซอม เชยี ยุฮ ซาโลมอน
รซอม เชยี ยุฮ ซาโลมอน มัฮ โบ่ต กลอน ไซฮ ปุย โฮวน

คัก โฮวน ไล� มัฮ ป เกว ไม่ รพาวม ฮรกั� รซอม เชยี โม เฮี
โฮวน ลัก่ มัฮ แตะ รซอม เชยี ป อฮั ปรเมะ ละ ปรโปวน ติ
ปุย� ไม่ รซอม อฮั ปรโปวน ละ ปรเมะ ป ฮรกั โกะ แตะ เซ�
รพาวม ฮรกั รเมะ รโปวน ปุ แตะ มัฮ ป ไมจ� ดัฮ ยุฮ อื ตัม
ปุก อื ไล แตะ ตอก อฮั พะจาว อาึง โฮ� มัฮ โตว ป ลัง โซะ
กิจ ปุย นึง�
โม ยวิ เมีญ ควมัไม รซอม เชยี เฮี เกว ไม่ ตอก ฮรกั พะ

จาว ปุย ไน แตะ� พะจาว ฮรกั เนอึม โม ยวิ ไม่ กอ แพป
อื โม เซ ตอก ปรโปวน เญือะ แตะ โฮ� โม ครซิเตียน แพป
โรฮ รซอม เชยี ซาโลมอน ไม่ ตอก เปลีฮ พะเยซู เมาะ ฮรกั
แตะ ครติซจัก ยุฮ แตะ�

1 รซอม เชยี ตึก นึง มวน แตะ ป ไซฮ ซาโลมอน�
คัก ติ - รพาวม ฮรกั ปุย ปุ แตะ

ป อฮั ปรโปวน -
2 ปัว โม เปะ เลียก ซดิ ไม่ อาึ ละ ซ ฮงาึต แนฮ เปอะ อาึ�

รพาวม ฮรกั โม เปะ เซ ไมจ มวน เอนิ เนิ ฮา โฮลฮ โฮะ ญุ
รอาวม อะงุน ตึก นึง ญึม แตะ� 3 ลออยฮ ดะ โม เปะ เซ
ซออย ฮงาื เนอมึ� มอยฮ โม เปะ เซ ซออย ฮงาื โรฮ เอนิ เนิ
ตอก ลออยฮ ดะ ปุย โฮ� ปรโปวน เตือง โอยจ อื ฮรกั ตื โม
เปะ ฆาื อ�ื 4 ปัว โม เปะ โรวก อาึ ไม่ เปอะ� เอะ ซ ตอ ดิ ไม่
ปุ แตะ� ปัว โม เปะ แปน กซัต ยุฮ แตะ� เกือฮ อาึ อาวต
โตะ ฮอง ยุฮ เปอะ� เอะ ซ ไมจ มวน ดิ รพาวม ไม่ ปุ แตะ�
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ซ เมีญ รพาวม ฮรกั มัฮ ป ไมจ ป มวน ละ แตะ ฮา ญุ รอาวม
อะงุน� โม เปะ โซมกวน เนอมึ ไม่ ฮรกั โม ปรโปวน เปอะ�

5 โอ ปรโปวน เวยีง เยรูซาเลม� อาึ ปัง ลอง เงอะ ปังเมอ
มัฮ ลอง ไมจ� ปัง ลอง ตอก พากัง โกว ปุย นึง ลาึน เคด่า
ญุ่ก� ไมจ ลัง่ เงอะ ตอก พา ปดัป่ ปด่า ปุย เญือะ ยุฮ ซาโลม
อน โฮ� 6 ปุ เพียก อาึ อื นึง ลอง ลอน เนอะ� อาึ มัฮ ลอง
เงอะ ฆาื ตอง ลอป กอยจ แตะ� โม เพร เยอะ รอก พาวม
นึง อาึ� เอจี คนัป อาึ ยุฮ กัน นึง รปึม อะงุน� อาึ โฮลฮ โตว
โซะโกะ ฮรกัซา นึง โกะ แตะ ฆาื อ�ื 7 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ�
โม เปะ กอ นัม เปอะ แกะ ยุฮ แตะ โฮว เปือม ก เมอ� เมือ
งอ่น ซเงะ เอ กอ เกือฮ เปอะ แกะ เซ ลโล่ะ ก เมอ แล� อาึ
อมั จัมเปน เลอปึ นา แตะ โฮว ซาวป โม เปะ ลลาึง โม แกะ
เลียง ปุย ไฮญ แล�
ป อฮั ปรเมะ -

8 โม เปะ ป มัฮ ปรโปวน ตึก นึง ไมจ แตะ� ดัฮ เปอะ โอ
ยุง โฮ� ไมจ เปอะ โฮว ฟวต ฮรอย โม แกะ ยุฮ ฮุ เซ� ฟวยจ
เซ เลียง กวน ปิ ยุฮ เปอะ โบ พากัง อาวต โม ป เลียง แกะ
นา เซ�

9 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� อาึ ปัว แพป โม เปะ ตอก บรอง
รโปวน ป เมือะ เลาะ รุป เซิก ยุฮ ฟาโร ติ ตัว โฮ� 10 ซปะ
โม เปะ ชอม ลัมเลือ ลลาึง เคือง ปดัป่ ปด่า ปุย เปอะ� โงก
เปอะ เซ ชอม ลัมเลือ โรฮ นึง ปดัป่ ปด่า ปุย อื นึง แกว ไมจ�
11 เอะ ซ ยุฮ ฮนัง ไคร ละ เปอะ� ซ ปดัป่ ปด่า แม เยอะ นึง
มาื ละ เปอะ�
ป อฮั ปรโปวน -

12กซัต ยุฮ ฮุ ไอจ นึง เตียง ไอจ แตะ� ลออยฮ ซออย ฮงาื
ยุฮ ฮุ ฟา เล่ีป เญือะ อาวต เตอะ� 13 ป ฮรกั อาึ อื ซออย
ฮงาื เอนิ ตอก โมตญอป โฮ� ไอจ รฆวง รน่าวก เกอะ ไม่ อ�ื
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14ละ งอ่ต อาึ อื ป ฮรกั เกอะ เฮี มัฮ ตอก อื เตีย โพรยฮ ไมจ
โฮ� ตอก โรฮ เตีย ไมจ ป กวยฮ นึง รปึม อะงุน ยว่ง เอนเก
ด่ี โฮ�
ป อฮั ปรเมะ -

15 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� โม เปะ มัฮ เนอึม เปอะ ป ไมจ
เนิ� ไง่ เปอะ ชอม ตอก รโกะ เกอ�ื
ป อฮั ปรโปวน -

16 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ไมจ เนอมึ ฮุนฮงั เปอะ เนิ� ปุก
เนอมึ เปอะ รพาวม เมอะ� เตียง ไอจ เอะ มัฮ เอนิ ไรป ซงา�
17 โน่วก เญือะ อา มัฮ กัก โคะ โซน ซีด่า� แปล ยุฮ ฮุ มัฮ
กัก โคะ ฆิ รจวง�

2
1 อาึ มัฮ ตอก เตีย โพรยฮ นึง ลโลวง ชาโรน� มัฮ ตอก

เตีย ด่อก ลีลา ป ไก นึง ฮอง โกลง โฮ�
ป อฮั ปรเมะ -

2 ปรโปวน ฮรกั เกอะ เซ� เญือม อาวต อื ลลาึง โม ปร
โปวน ไฮญ เญอ� ตอก เอนิ เตีย ด่อก ลีลา อาวต ลลาึง กัต
โฮวน โฮ�
ป อฮั ปรโปวน -

3 ปรเมะ ฮรกั เกอะ เซ� เญือม อาวต อื ลลาึง ปรเมะ
ไฮญ� มัฮ ตอก อื โคะ มักมุต ป อาวต ลลาึง โคะ นึง เพ
ระด่าวก โฮ� เญอืม งาวม อาึ นึง เดีย ปุ โรม อ�ื มัฮ ป มวน
ลัมเลือ เนิ� เปลิ อื ตึก โรฮ นึง เด แตะ� 4 ปรเมะ ฮรกั
เกอะ เซ เอจี ตาว อาึ ฮอยจ นึง ฮอง โซม เญือะ แตะ� โทง
ปัก อื เอจี อาวต ราว อาึ� โทง เซ มัฮ เอนิ รพาวม ฮรกั�
5 ปัว โม เปะ เกือฮ เปลิ อะงุน ซออฮ เนิ ละ ซ ปุน แม อาึ
เรยีง แตะ เบือ อ�ื เกือฮ เปลิ มักมุต เนิ ละ ซ โฮลฮ แม อาึ
รพาวม แด่น แตะ� นึง เอจี อาวต เยอะ ไม่ อฮั เตะ ฮรมั ชวง
แตะ ฆาื ฮรกั ลอน แตะ ปุย เซ� 6 เตะ วิ อื อาวต ฆรมึ ไกญ
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เญอะ� เตะ ดอม อื โอม อาึ นึง อ�ื 7 โอ ปรโปวน เวยีง เยรู
ซาเลม� ปัว เปอะ ซันญา อาึง ละ อาึ เบือ จัก ปอยฮ ป อาวต
นึง กังเด่น� นึง โอ เปอะ ซ ซุกซัก นึง กัน เปลีฮ เอะ รพาวม
ฮรกั แตะ ละ ปุ แตะ�

คัก ลอา - รพาวม ฮรกั ป ตอก โพรยฮ เตีย ไมจ
ป อฮั ปรโปวน -

8 อาึ ฮมอง เซียง ลปุง ปุย ป ฮรกั แตะ� แลน เมิฮ� กัม
ลัง ตอ ปุ ฮอยจ นึง บลาวง� เตน เอนิ ปุ ฮอยจ นึง ฌื ละ ซ
ฮอยจ อื เคะ อาึ� 9ป ฮรกั เกอะ เซ มัฮ ตอก อื จัก โปก นมุ�
ตอก โรฮ ปอยฮ ไมจ โฮ� เอจี กัมลัง ชุง เฆียง เดีญ เญือะ
อะ� แก โอเอฮี เน่อมึ นึง นาตัง� ซาวป แก โอเอฮี เน่อมึ นึง
ตาไค นาตัง เซ� 10 ป ฮรกั เกอะ เซ ลปุง ไม่ อาึ ตอก เฮ�ี
ป อฮั ปรเมะ -
โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� โกฮ� โกฮ เอญี ดิ อ�ิ โม เปะ ปุย

ไมจ ปุย ชอม ยุฮ เอะ เอ� เอญี ดิ ไม่ อาึ อ�ื 11 เมือ โฆยญ
เญอ เอจี โปน� เมือ เฮละ เอ เอจี ลอน โรฮ� 12 เอจี โพรยฮ
เตีย ไมจ นึง กังเด่น เนอ� เอจี เติง เวลา เชยี ปุย ไม่ ปุ แตะ�
ปุย เอจี ฮมอง เซียง รกั รโกะ เกอื นึง กังเด่น� 13 โคะ เม
เอจี ซ โอก เปลิ อ�ื ปุย เอจี อาวม ซออย ฮงาื เตีย นึง กัก
อะงุน� โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� โกฮ� โกฮ เอญี ดิ อ�ิ โม เปะ
ปุย ไมจ ปุย ชอม ยุฮ เอะ เอ� เอญี ดิ ไม่ อาึ อ�ื

14�โม เปะ มัฮ เปอะ ตอก รโกะ เกอื ป เม่าะ ติ แตะ เฆียป
ซโมะ โฮ� เปลีฮ นา เปอะ เนิ เกือฮ อาึ ยุ� นึง มัฮ อื ป ไมจ
ละ อาึ� อาึ ฆวต ฮมอง เซียง เปอะ นึง มวน ลัมเลือ อื เนิ�
15 ไมจ เปอะ โฮมวต แปฮ บราวก แตวะ� นึง มัฮ บราวก เซ
ป ไลจ ยุฮ รปึม อะงุน ยุฮ เอะ เซ� รปึม เซ กัมลัง โพรยฮ
เตีย อะงุน นึง��
ป อฮั ปรโปวน -
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16-17ป ฮรกั เกอะ เซ มัฮ กวน เบลีย ยุฮ ฮุ� อาึ มัฮ ปเครฮี
ยุฮ อ�ื กา เฆียง โอก กาื เมือ กซะ อื ไม่ ไฆร เฟียก ซาวม เซ�
กวน เบลีย ยุฮ ฮุ เซ ซ เลียง แกะ ยุฮ แตะ ลลาึง เตีย ด่อก
ลีลา� โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� ปัว เปอะ เอญี เคะ อาึ ตอก จัก
โปก นมุ ป อาวต นึง บลาวง เบ่เทอ� ตอก โรฮ เปอะ ปอยฮ
โปก ไมจ โฮ�

3
1 เคะ ไอจ เจอ โครยญ ซาวม อาึ รโมะ ยุ ป ฮรกั แตะ เซ�

อาึ รโมะ ยุ ซาวป แตะ ยุ ปุย เซ� ปังเมอ โอ แนฮ ยุ� อาึ
กอก เกอะ ปังเมอ โอ โลยฮ อื เนิ� 2 อาึ โกฮ ไร โตะ เมือง�
โฮว ตัม ตะ โบรก ลอยจ ยุฮ กอง ระ กอง แตวะ� อาึ ซาวป
แนฮ ป ฮรกั แตะ เซ� ปัง ซาวป ตอก เซ อาึ ยุ โตว ลัง่ ติ
ชวง� 3 โม ป มอง ญัม ป โฌ ตัม ตะ โบรก รโตฮ ยุ อาึ� อาึ
ไฮมญ เญอะ ตอก เฮ�ี �โม เปะ อมั ยุ เปอะ ป ฮรกั อาึ เซ��
อาึ อฮั เซ ละ� 4 เมาะ เอจี โปน โม เซ เยอ� อาึ ยุ เอนิ ป
ฮรกั แตะ เซ� อาึ โอม เอนิ เนอะ� ญอม โตว พลวย ฮอยจ
ละ โฮลฮ เยอะ ตาว ฮอยจ เญือะ มะ เกอะ� ฮอยจ นึง ฮอง
ไอจ มะ เกอะ ป เกือฮ อาึ เกิต ไก เซ� 5 โอ โม ปรโปวน เวยีง
เยรูซาเลม� ปัว เปอะ ซันญา อาึง ละ อาึ เบือ จัก ปอยฮ ป
อาวต นึง กังเด่น นึง โอ เปอะ ซ ซุกซัก นึง กัน เปลีฮ เอะ
รพาวม ฮรกั แตะ ละ ปุ แตะ�

คัก ลอวย ปรเมะ ฮอยจ ไม่ ปุโฮมว แตะ
ป อฮั ปรโปวน -

6 มัฮ เมอ เซ ป ฮอยจ เน่อมึ นึง ลาึน เวอืฮ เซ ป ตอก ม่าึต
งอ ฮาวก ซื เอนิ ตอก ด่อง เซ แล� มัฮ ป ซออย ฮงาื เอนิ
ตอก โมตญอป ไม่ กัมยนั� ตอก โรฮ ลออยฮ ซออย ฮงาื โชะ
โม ปอกา โฮ� 7 ป ฮอยจ เซ มัฮ เอนิ ซาโลมอน กลอม ปุย
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ปุ ฮอยจ นึง ควน งาวม อื เซ� ตฮนั เกง เมือง อซิราเอน
ลแฆลฮ ปุย แปน ป มอง เฆีญ ฆรงั รงั ดู อ�ื 8 ตฮนั เซ มัฮ
ป เลียน ละ ไปญ แตะ วจิ โครยญ โฆะ อ�ื มัฮ ตฮนั โกย รุป
แตะ� ปุม ตื วจิ ยุฮ แตะ� เพรยีง ติ แตะ ละ ซ ปุน ตอซู ร
ซาวม แตะ ปุย โครยญ โฆะ แตะ� 9 กซัต ซาโลมอน เซ ยุฮ
เบือง งาวม แตะ ละ โกะ แตะ นึง โคะ ตึก นึง ไมจ แตะ ละ
ซ เกือฮ อื ปุย กลอม แตะ นึง อ�ื 10 ชวง ควน งาวม อื เซ
มัฮ มาื� โกะ อื มัฮ ไคร� เบ่าะ อื มัฮ ป ยุฮ ปุย นึง พา ซี ซู
วนั� เดีญ กไน ควน งาวม อื เซ มัฮ โม ปรโปวน เวยีง เยรู
ซาเลม ป ปดัป่ ปด่า เยอ� นึง เปลีฮ อื รพาวม ฮรกั แตะ ละ
อ�ื 11 เออ� โม ปรโปวน เมือง ซีโยน� เอญี แลน กซัต ซา
โลมอน เซ เมอะ� เอจี จาวป วอม ไคร ป จาวป มะ โกะ อื
ละ อื ซเงะ เญือะ อื โฮ� เอจี มัฮ ซเงะ โฮลฮ อื รพาวม ไมจ
มวน แตะ กุม ปอ�

4
เมาะ ไมจ ป ฮรกั ปุย

ป อฮั ปรเมะ -
1 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� โม เปะ ไมจ เนอึม เปอะ เนิ� ไง่

เปอะ ป อาวต ลัก่เคะ พา เดีย นา เปอะ เซ ไมจ ตอก รโกะ
เกอื โฮ� ฮาึก เปอะ รซอฮ ตอก ปิ ติ มู ป เตน ปุ เลีฮ นึง บ
ลาวง กิเลอัต โฮ� 2 เบียง เปอะ ปิญ ไมจ ตอก แกะ ติ มู ป
เดอมึ ปุย ญัป ฮาึก อื ไม่ รไซจ อื โฮ� วติ โตว ติ ซี เนอึม�
อาวต ไมจ แปน กู แปน กู แตะ� 3ดอย เปอะ ตอก กอย ซค
รกั ไมจ โฮ� มวยญ เปอะ มัฮ ป ตึก นึง ชอม แตะ� ซปะ
เปอะ เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื ตอฮ เอนิ ลัก่เคะ พา เดีย นา
เปอะ เซ ตอก เปลิ ทัปทิม โฮ� 4 โงก เปอะ เฆรอมึ ไม่ ญัว่
แตะ ตอก เญือะ มอง ญัม ยุฮ กซัต ด่าวติ โฮ� ฮนัง เปอะ ป
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ปุก เปอะ นึง โงก แตะ แปน เปือน โนง อื เซ ตอก เอนิ โล ยุฮ
ตฮนั โฮ� 5 รน่าวก เปอะ ชอม ตอก ปอยฮ โฮ� ตอก กวน
ปอยฮ พรอม ป เปือม ลลาึง เตีย ด่อก ลีลา� 6 อาึ ซ อาวต
แนฮ นึง บลาวง ไก โมตญอป ป มัฮ ตู โฮวน ลออยฮ ซออย
ฮงาื นึง� ฮอยจ ละ บาึง กาื เมือ กซะ อื เญอืม ซ ไฆร เฟียก
ซาวม โฮ�

7 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� โม เปะ ไมจ เนอึม เปอะ เนิ� ไก
โตว ติ เจือ เนอึม ป โอ ไมจ นึง เปอะ� 8 ไมจ เปอะ เอญี ดิ
ไม่ อาึ เน่อมึ นึง บลาวง เลบ่านอน� โม เปะ ป มัฮ ป เครฮี
ยุฮ อาึ อ�ื เอญี ดิ ไม่ อาึ อื เน่อมึ นึง บลาวง เลบ่านอน เซ
เมิฮ� เลีฮ ฮา ไกญ บลาวง อามานา เยอ เมิฮ� เลีฮ ฮา เปื
อง โม เซนี ไม่ เปือง โม เฮอโมน นา ก ไก ทัม รเวยี ซิงโต
นึง� ไม่ ก อาวต รเวยี พรุยฮ เซ� 9 โม เปะ ป มัฮ ฆอโกะ
บรญิ ฮอน เนอะ เซ� มัฮ เปอะ ปเครฮี ยุฮ ฮุ� เอจี ปุน เก
ลีญ เปอะ รพาวม อาึ นึง ชอม ไง่ ซลอง เปอะ เนิ� ไม่ เกลอึ
ม ฮนัง ลัง่ เบล เปอะ� 10 โม เปะ ป มัฮ ฆอโกะ บรญิ ฮอน
เนอะ� มัฮ เปอะ ปเครฮี ยุฮ ฮุ� รพาวม ฮรกั ยุฮ เปอะ ไมจ
ลัมเลือ เนิ ฮา รอาวม อะงุน� ป ซออย ฮงาื โกว เปอะ ปุก
เนอึม พาวม เมอะ ฮา ป ซออย ฮงาื ปอน ปุย โครยญ เจือ�
11 โม เปะ ป มัฮ ปเครฮี ยุฮ ฮุ� ดัก ดอย เปอะ เซ เด เอนิ ตอก
โกะ แฮ โฮ� เด โรฮ ตอก นัมโนม โรฮ� เครองึ เซอกึ เปอะ
ซออย ฮงาื ตอก บลาวง เลบ่านอน โฮ� 12 โม เปะ ป มัฮ ฆอ
โกะ บรญิ ฮอน เนอะ� ป มัฮ ปเครฮี ยุฮ ฮุ� มัฮ โรฮ เปอะ ป
ตอก รปึม เม่าะ ฮา ปุย ไฮญ โฮ� มัฮ เปอะ รปึม ฆรุง เงอะ
อาึง� มัฮ เปอะ รอาวม ปลาึฮ ป ไม อาึ อาึง ฮา ปุย ไฮญ�
13 นึง รปึม เซ ไมจ โอเอฮี นึง ตอก รปึม ทัปทิม โฮ� เปลิ โอ
เอฮี นึง อื มัฮ ป ตึก นึง ไมจ แตะ� เทียน คาว ไม่ แฟก ฮอม
วติ โตว นึง อ�ื 14 กุมปอ นึง แฟก ฮอม� โตน ฟรนั� จัก
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ไค ซออย ฮงาื� ไม่ รไปฮ โฮวง� ไก โรฮ โคะ โมตญอป นึง
ไม่ อาโลเอ� กัมยนั� ไม่ วนั ฮอม ตึก นึง ไมจ แตะ โครยญ
เจือ� 15 รปึม เซ ซเกาะ ลอป เบือ รอาวม ปลาฮึ ไก นึง อื ไม่
โกลง ปัต เลีฮ เน่อมึ นึง บลาวง เลบ่านอน�
ป อฮั ปรโปวน -

16 เออ� กาื ลวง ลัก่ล่าวง� โปวะ เมิฮ� เออ� กาื ลวง ลัก่
เซฮ� ไมจ เปอะ ฮอยจ บาึง นึง รปึม ยุฮ ฮุ เดอมึ ซ นาวก นึง
ป ซออย ฮงาื� เกือฮ ป ฮรกั อาึ อื ฮอยจ นึง รปึม ยุฮ แตะ
ละ ซ โซม อื เปลิ โคะ ตึก นึง ญึม แตะ นึง อ�ื

5
ป อฮั ปรเมะ -

1 โม เปะ ป มัฮ ฆอโกะ บรญิ ฮอน เนอะ� ป มัฮ ปเครฮี ยุฮ
ฮุ� อาึ เอจี เลียก นึง รปึม ยุฮ แตะ� อาึ กัมลัง ซเคระ วนั
ฮอม ยุฮ แตะ ไม่ โมตญอป� อาึ กัมลัง โซม โรฮ โกะ แฮ ยุฮ
แตะ ไม่ รอาวม อ�ื กัมลัง ญุ โรฮ รอาวม อะงุน ไม่ นัมโนม
ยุฮ แตะ�
ป อฮั โม ปุโฮมว -
โม เปะ ป มัฮ ปุโฮมว เยอ� โซม ญุ เมิฮ ฮอยจ ละ ซัก เปอะ

นึง รพาวม ฮรกั�
คัก ปาวน - ป ฮรกั ปุ แตะ ซาวป ปุ แตะ

ป อฮั ปรโปวน -
2 ลไล ไอจ เจอะ รพาวม เมอะ เปลียง แนฮ ลัง่� อาึ รโมะ

ยุ ฆอ โกะ ฮรกั แตะ ลฆุฮ รเวอืะ เญือะ อะ� อฮั เฮี เนิ� �โม
เปะ ป มัฮ ฆอโกะ บรญิ ฮอน เนอ� ป ตึก นึง ฮรกั เกอะ� มัฮ
เปอะ รโกะ เกอื ยุฮ ฮุ� โปฮ รเวอืะ เนิ เมอะ� ไกญ เญอะ
ซเกาะ นึง รน่ะ� ฮาึก ไกญ เญอะ เรจี นึง รอาวม รน่ะ เมือ
ก ซาวม อ�ื� อฮั เซ เนิ� 3 อาึ งอ่ต เตอะ ตอก เฮ�ี �เอจี
ฟวยจ ลโปลฮ เครองึ เซอกึ แตะ� อมั ซ ไมจ จาวป แม แล�
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เอจี ฟวยจ รไซจ ชวง แตะ� อมั ซ จัมเปน เกือฮ รแอม แม
แล�� อาึ งอ่ต ตอก เซ� 4 เญือม เซ ฆอโกะ ฮรกั อาึ อื
ซนาว เตะ แตะ ไปญ โคะ ซแก รเวอืะ� โตะ รพาวม โด่ะ
อาึ อื อาวม รไม่จ แตะ ยุ โกะ อ�ื 5 อาึ โกฮ เอนิ ละ ซ โปฮ
แตะ รเวอืะ ละ ฆอโกะ ฮรกั แตะ เซ� เตะ เอ เล่ีป เอนิ นึง
โมตญอป� ด่อยฮ แฮะ เรจี เอนิ โรฮ นึง โมตญอป ซออย
ฮงาื� อาึ ไปญ ควน ซแก รเวอืะ เซ� 6 อาึ โปฮ เนอมึ รเวอืะ
ละ อ�ื ฆอโกะ ฮรกั เกอะ เซ ปังเมอ เอจี ลอต โฮว ฮา เยอะ�
อาึ ตุก ลัมเลือ รพาวม เมอะ ฆาื� อาึ ฆวต ฮมอง แม เซียง
อ�ื อาึ ซาวป เปอะ ปังเมอ โอ เญือะ ยุ� อาึ กอก เกอะ ปัง
เมอ โอ เญาะ โลยฮ อื เนิ�

7 โม ป มอง ญัม ป ไร โตะ โบรก เวยีง เงอ รโตฮ ยุ อาึ�
ปุฮ เฟียต อาึ ปอ แปน อื เบราะ� ป มอง ญัม โบ ฆรุง เวยีง
เซ ลู ตุย ลปิ ฮอป เยอะ� 8 โม เปะ ปรโปวน เวยีง เยรูซาเลม
เมอ� อาึ รโปะ รซอม แตะ นึง โม เปะ ตอก เฮ�ี ดัฮ เปอะ ยุ
ฆอโกะ ฮรกั อาึ เซ� ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ อื อาวต อาึ ไม่ อฮั
เตะ ฮรมั ชวง แตะ ฆาื ฮรกั ลอน แตะ ปุย เซ�
ป อฮั โม ปรโปวน โฮวน -

9ปะ ป มัฮ ปรโปวน ตึก นึง ไมจ แตะ� ป มัฮ ฆอโกะ ฮรกั
ปะ เซ อมั ตัง ฮา ปรเมะ ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ ตัง อื ละ
เปอะ ตอก เมอ ป ปอ เอนิ รโปะ เปอะ รซอม แตะ นึง โม เอะ
ตอก เซ เยอ�
ป อฮั ปรโปวน -

10ฆอโกะ ฮรกั อาึ เซ มัฮ ป ชอม ฮุนฮงั ไม่ อาวต อื ไม่ ระ
เรยีง แด่น แตะ� ไน ปรเมะ ติ ฮมาึน เนอ มัฮ ป ไมจ ฮา ปุย
ไฮญ นึง อื เตือง โอยจ อ�ื 11 นา อื ตอฮ ตอก ไคร ซโน โฮ�
ฮาึก อื รตึน ไม่ ชอม แตะ� ลอง ตอฮ เอนิ ตอก ฮาึก รงัก่
โฮ� 12 ไง่ อื ชอม ตอก รโกะ เกอื โฮ� ตอก รโกะ เกอื รไซจ
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ปุย นึง นัมโนม ป อาวต ชุง โบ โกลง ปัต ไมจ โฮ� 13 ซปะ
อื ชอม ตอก รปึม ไมจ� ป นาวก นึง พักเญือ ไม่ ป ซออย
ฮงาื โฮวน เจือ� ดอย อื ตอก เตีย ด่อก ลีลา� ซเกาะ นึง
โมตญอป เรจี โฮ� 14 เตะ อื ชอม ตอก ไฌม ไคร ป ดุฮ ปุย
แกว ไมจ นึง โฮ� โกะ เนอึม อื ญัว่ ตอก พลุก ซัง� ป แงฮ่
ฆัว ปุย นึง แกว มฮานิน โฮ� 15 รเวือง อื ตอก ด่อง ซโมะ
ญัว่ ไมจ ป แงฮ่ ฆัว ปุย เน่อมึ อื นึง ไคร ซโน� ฮุนฮงั อื คึ
นัก ตอก บลาวง เลบ่านอน ป ชอม เบือ โคะ โซน ซีด่า โฮ�
16ป อฮั ป มวยญ อื มัฮ ป ตึก นึง เด แตะ� ฮุนฮงั อื ไมจ ไม่
ชอม แตะ โครยญ จัต โครยญ เจือ� โม เปะ ปรโปวน เวยีง
เยรูซาเลม เมอ� ฆอโกะ ฮรกั เกอะ ป มัฮ กวน เบลีย ยุฮ ฮุ
เซ เอจี มัฮ เนอมึ ตอก เซ ไลลวง อ�ื

6
ป อฮั ปรโปวน โฮวน -

1 ปะ ป มัฮ ปรโปวน ตึก นึง ไมจ แตะ� ป ฮรกั ปะ เซ มัฮ
โฮว อื ก เมอ� มัฮ โฮว อื คระ เมอ นึง อ�ื รโฮงะ ละ เอะ เด
อมึ เอะ ซ โฮลฮ โฮว ซาวป ไม่ เปอะ�
ป อฮั ปรโปวน -

2 ป ฮรกั เกอะ เซ เอจี เลีฮ ฮอยจ นึง รปึม ยุฮ แตะ นา ก
ซมา ปุย โคะ ซออย ฮงาื โฮวน เจือ� ปุก เญอืม เลียง อื แกะ
ยุฮ แตะ โตะ รปึม เซ� ซาวป เปฮ เตีย ด่อก ลีลา ไม่ อ�ื 3ฆอ
โกะ ฮรกั เกอะ เซ มัฮ กวน เบลีย ยุฮ ฮุ� อาึ มัฮ ปเครฮี ยุฮ
อ�ื กวน เบลีย ยุฮ ฮุ เซ กัมลัง เลียง แกะ ยุฮ แตะ ลลาึง
เตีย ด่อก ลีลา�

คัก พอน - ปรเมะ อู ไลลวง ไมจ ปเครฮี
ป อฮั ปรเมะ -

4 โม เปะ ป ฮรกั เกอะ� โม เปะ ไมจ เนอึม เปอะ เนิ ตอก
เอนิ เปอะ ยว่ง ทีระซา โฮ� ชอม เอนิ เปอะ ตอก เวยีง เยรู
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ซาเลม โฮ� มัฮ ป ฆราึง อาึ นึง ตอก ชวน เนอะ ฮอยจ ตฮนั
โฮวน ไม่ ยวก อื โทง ยุฮ แตะ โฮ� 5 ปัว โม เปะ พัต นา แตะ
ฮา เยอะ เญี่ยะ นึง ไป ลอน อาึ นึง ไง่ เปอะ� ฮาึก โม เปะ
เตน เอนิ ตอก ปิ ติ มู ป ตอ เลีฮ ฌื เมือง กิเลอัต� 6 เบียง
โม เปะ ปิญ ไมจ ตอก แกะ ติ มู ป เดอมึ ปุย รไซจ อื โฮ� วติ
โตว ติ ซี เนอมึ� อาวต ไมจ แปน กู แปน กู แตะ� 7ซปะ โม
เปะ เตือง ลอา ก บลัฮ อื ป อาวต กไน พา เลอปึ นา เปอะ เซ
ตอฮ เอนิ ตอก เปลิ ทัปทิม โฮ� 8 ปรโปวน เญือะ กซัต ปัง
ไก ลแฆลฮ ปุย เอนิ� ปรโปวน แตวะ เญือะ อื ปัง ไก รเตะ�
กวนไจ รโปวน ปัง เตอมึ เอนิ เมาะ โฮวน อ�ื 9 ป ปุก เนอึม
รพาวม เมอะ ปังเมอ ไก ติ ปุย โน่ง� เอจี มัฮ ป ชอม ตอก
รโกะ เกอื โฮ� มัฮ กวน รโปวน ติ โน่ง ป เกิต เน่อมึ นึง มะ
แตะ� มัฮ กวน ฮรกั มะ แตะ ป โอ ไก ตอก โฮลฮ ปุย เติ เฟือ
ฮ� ปรโปวน ไฮญ แก อื ไม่ ลื อื เตือง โอยจ อ�ื โม ปรโปวน
เญือะ กซัต ไม่ โม ปรโปวน แตวะ เญือะ อื อวต ลื โรฮ อื เตื
อง โอยจ อ�ื

10 มัฮ ปุย บุย ป เปลีฮ ติ แตะ ตอก ซเงะ โอก เมือ กซะ
อา� มัฮ ป ไมจ ละ แลน ปุย อ�ื มัฮ ป ตอฮ รฌิญ ตอก เคิ
ดู โฮ� มัฮ ป ไมจ ซเปีย ตอก ซเงะ โรฮ� มัฮ ป ฆราึง อาึ นึง
ตอก ชวน เนอะ ฮอยจ ตฮนั โฮวน ไม่ ยวก อื โทง ยุฮ แตะ
โฮ�
ป อฮั ปรโปวน -

11 อาึ เอจี เลีฮ ฮอยจ นึง นา ก ซมา ปุย โคะ มันฮอ ละ
ซ ยุ แตะ โคะ จัว ฮละ นึง ก ลโลวง อ�ื ฆวต ยุ แลน โคะ
อะงุน� ฆวต ยุ เอจี โอก ปอป อื ไม่ โอ ดิ อื โอก� ฆวต แลน
โรฮ เตีย โคะ ทัปทิม นึง อ�ื 12 เญอืม โอ เยอะ เตือน ยุง คิง
แตะ รพาวม รโม่ยฮ แฮะ เกือฮ อาึ โฮลฮ งาวม แม นึง เลาะ
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รุป เซิก โบ จาวไน ยุฮ ฮุ�
ป อฮั โม ปรโปวน โฮวน -

13 โอ ปรโปวน ยว่ง ชูเลม เอญี� เอญี นา เฮ�ี เอญี ละ ซ
เกือฮ เปอะ เอะ แก เปอะ เญอืม ฟอน ลัม เปอะ เซ�
ป อฮั ปรโปวน -
โม เปะ เมอยุ ฆวต แก เปอะ อาึ ป มัฮ ปุย ยว่ง ชูเลม เญื

อม ฟอน เนอะ นึง ไล ฟอน ปุย ซน่ะ ตฮนั ลอา มู เยอ�

7
ป อฮั ปรเมะ -

1 โม เปะ ป มัฮ กวน เครฮี ไมจ จาวไน เยอ� ชวง เปอะ
เญือม จาวป เปอะ เกิป เซ ชอม ลัมเลือ เอนิ� รเวอืง เปอะ
ตอก เอนิ แกว ไมจ ป เกลียง ชงั ตึก นึง เกง แตะ โฮ� 2รติญ
เปอะ ไมจ เอนิ ตอก จอก โม่ว ป โอ วติ รอาวม อะงุน นึง�
ญวย เปอะ ตอก โรฮ เฮงาะ ซาลี ติ กอง ป ไก เตีย ด่อก ลีลา
รวติ อ�ื 3 รน่าวก เปอะ ชอม ตอก ปอยฮ โฮ� ตอก กวน
ปอยฮ พรอม อาวต ดิ ไม่ ปุ แตะ� 4 โงก เปอะ เฆรอมึ ไม่
ญัว่ แตะ ตอก ปอม ตฮนั ฮลาวง ยุฮ ปุย นึง พลุก ซัง โฮ� ไง่
เปอะ ตอก ตุง รอาวม ไมจ ป อาวต นึง เวยีง เฮตโบ่น ป ไก
โบ โตะ รเวอืะ เวยีง ป อฮั ปุย บัต่รปับิม่ ไม่� มาึฮ เปอะ ชอม
ตอก ปอม ตฮนั เมือง เลบ่านอน นา ก มอง ปุย คระ เลียก
นึง เวยีง ด่ามาซกัต โฮ� 5 ไกญ เปอะ ซวง ไม่ คึ แตะ ละ ปุย
ตอก บลาวง คาระเมน โฮ� ฮาึก ไกญ เปอะ ตอฮ ตอก พา
ซี ซูวนั โฮ� ฮาึก เปอะ เซ ปุน โฮมวต เอนิ รพาวม รโม่ยฮ
กซัต เอนิ�

6 โม เปะ เอ มัฮ เนอึม เปอะ ป ปุก เนอึม รพาวม เมอะ�
เอจี ไมจ เนอึม เปอะ เนิ� มวน เนอึม อาวม รพาวม ฮรกั
เปอะ� 7 โม เปะ ชอม เปอะ ตอก โคะ อนิทพลัม โฮ� รน่าวก
เปอะ ตอก เอนิ ซฆลาวม เปลิ อนิทพลัม เซ� 8 อาึ ซ ฮาวก
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โคะ อนิทพลัม เซ� ซ เปฮ เปลิ อ�ื รน่าวก เปอะ ตอก ซฆ
ลาวม เปลิ อะงุน เนิ� รพาวม เปอะ ซออย ฮงาื เนิ ตอก เปลิ
มักมุต� 9 มวยญ เปอะ ญึม ตอก รอาวม อะงุน ป ตึก นึง
ไมจ แตะ�
ป อฮั ปรโปวน -
ดัฮ ตอก เซ โฮ� เกือฮ รอาวม อะงุน เซ ปัต ฮอยจ ละ ฆอ

โกะ ฮรกั อาึ เซ� เกือฮ ปัต ฮอยจ ละ ดัก ดอย อื ไม่ เบียง
อ�ื 10 อาึ มัฮ ปเครฮี ยุฮ อ�ื ฆอโกะ ฮรกั เกอะ เซ ปุก อาึ
รพาวม อ�ื 11 โอ ฆอโกะ ฮรกั อาึ� ปัว โม เปะ โฮว ดิ ไม่ แตะ
นึง ชจิ นึง รปึม� ปัว ไอจ นึง ยว่ง แตวะๆ� 12 เอะ ซ งาวป
โกฮ โฮว แลน รปึม อะงุน ไม่ ปุ แตะ� ซ แลน โอก ปอป อื
ไม่ โอ อื ดิ โอก� อมั เอจี เตีย� อมั โอ ดิ เตีย� โคะ ทัปทิม
นึง อื อมั เอจี โอก เตีย งอ่น� อาึ ซ เปลีฮ รพาวม ฮรกั ยุฮ
แตะ ละ โม เปะ นา เซ� 13 โม เปะ ป มัฮ ฆอโกะ ฮรกั เกอะ�
นา เซ ซปุย ดู่ด่าอมิ เอจี อาวม ปุย ซออย ฮงาื อ�ื เปลิ โคะ
เปลิ เอาะ ญึมๆ เอจี ไก เอนิ โบ รเวอืะ เญือะ อะ� อาึ เอจี
แฮรน อาึง ป ไมจ ละ โม เปะ นา เซ� เตือง ป ไพรม ไม่ ป
โคระ โครยญ เจือ�

8
1 มัฮ แปน อ�ื อาึ ฆวต เกือฮ โม เปะ แปน ตอก เอียกระ

เลีฮ ติ เวียก ป ปุ ดิ ตาึฮ มะ เกอะ ไม่ เยอะ โฮ� เญือม เซ
ปัง รโตฮ อาึ ยุ โม เปะ ตะ โบรก ซ โฮลฮ ฮงาึต โม เปะ ไม่ โอ
ปุย ไฮญ ซ เพยีก อาึ ฆาื อ�ื 2อาึ ซ โฮลฮ ตาว โม เปะ ฮอยจ
เญือะ มะ เกอะ� ฮอยจ เอนิ นึง ฮอง ไอจ มะ เกอะ ป เกือฮ
อาึ เกิต เซ� อาึ ซ เกือฮ โม เปะ ญุ รอาวม อะงุน รไม่ ไม่
ป ซออย ฮงาื� ซ เกือฮ โรฮ รอาวม ทัปทิม ยุฮ ฮุ ละ เปอะ�
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3 เตะ วิ โม เปะ อาวต ฆรมึ ไกญ เญอะ� เตะ ดอม เปอะ โอม
โรฮ อาึ�

4 โม เปะ ป มัฮ ปรโปวน เวยีง เยรูซาเลม เมอ� ปัว เปอะ
ซันญา อาึง ละ อาึ นึง โอ เปอะ ซ ซุกซัก นึง กัน เปลีฮ เอะ
รพาวม ฮรกั แตะ ละ ปุ แตะ�

คัก แลฮ - รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ป อฮั โม ปรโปวน โฮวน -

5 มัฮ ปุย แล ป ฮาวก เน่อมึ นึง คระ ลาึน เวอืฮ ไม่ โอม อื
ปุ ฮาวก ปรเมะ ฮรกั โกะ เตะ เซ�
ป อฮั ปรโปวน -
เญอืม ไอจ เปอะ ฆรมึ โคะ มักมุต เซ อาึ ซอ โม เปะ� เอจี

มัฮ นา เซ นา ก เกือฮ มะ เปอะ โม เปะ เกิต เตอ� 6 อาึ ปัว
โม เปะ เกือฮ อาึ อาวต โตะ รพาวม เปอะ ติ ปุย โน่ง� ตอก
ทา ปุฮ ปุย ละ ไม แตะ อาึง โอเอฮี โฮ� เกือฮ อาึ แปน ตอก
ทา ปุฮ ปุย นึง เตะ เปอะ� รพาวม ฮรกั มัฮ ป เรยีง เนอึม�
เมาะ เอนิ เรยีง ลัก่ ยุม เอนิ� เญอืม ฮงา ปุย นึง ปุ แตะ มัฮ
ป ระ อมันัต ตอก เอนิ เมือง ป ยุม โฮ� มัฮ ป เกียฮ รเอ
อปึ ตอก รเออปึ งอ� เกียฮ แปน ตอก งอ ป ตึก นึง กอยจ
แตะ โฮ� 7 รพาวม ฮรกั เซ ปัง โซ ปุย นึง รอาวม� ปุ เกียฮ
ญึ่ต ยุฮ อ�ื ปัง ฮอยจ รอาวม ระ ละ� ปุ โรฮ เกียฮ เลอปึ อ�ื
รพาวม ฮรกั เซ ปัง ซ รวี แม ปุย นึง คาวคอง ยุฮ แตะ เตือง
โอยจ อ�ื ปุ ลัง่ ซ เกียฮ โฮลฮ อ�ื มัฮ ลปุง เพียก แฮม ปุย
โน่ง ป ซ โฮลฮ อ�ื
ป อฮั โม เพร ปรโปวน -

8 เอะ ไก รนัน แตวะ เยอะ ติ ปุย� ดิ ชอม โตว รน่าวก
อ�ื ดัฮ ไก ปรเมะ ป ฮอยจ ไฮมญ รนัน เนอะ เซ เอะ ซ ยุฮ
ละ อื ตอก เมอ� 9 ดัฮ รนัน เนอะ เซ มัฮ ฆรุง ซโมะ� เอะ ซ
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ยุฮ ปอม ตฮนั ฮลาวง ละ นึง ม่าื� ดัฮ รนัน เนอะ มัฮ โตะ
รเวอืะ� เอะ ซ เฆีญ เญอะ นึง ไมะ แปน โคะ โซน ซีด่า�
ป อฮั ปรโปวน -

10 อาึ มัฮ ตอก ฆรุง ซโมะ� รน่าวก เกอะ ตอก ปอม ตฮนั
ฮลาวง โฮ� ละ งอ่ต ป มัฮ ฆอโกะ ฮรกั เกอะ เซ� อาึ มัฮ
ควน โฮลฮ อื รพาวม ไมจ มวน เฮน ฮลอง แตะ� 11 กซัต
ซาโลมอน ไก รปึม อะงุน ยุฮ ติ โดฮ นึง ยว่ง บ่าอนั-ฮาโมน�
เอจี เกือฮ ปุย ยุฮ พา อื ละ แตะ� ป ยุฮ พา ละ อื เซ ไมจ อื
ตาว มาื ติ ปุย ติ เปือน เชเคน รโตง เปลิ โคะ โฮลฮ อื เซ�
12อาึ ไก โรฮ รปึม อะงุน ยุฮ ติ โดฮ� มัฮ คอง โกะ โอะ ไอฮ�
โอ กซัต ซาโลมอน� มาื ติ เปือน เชเคน เซ อาึ มอป ละ โม
เปะ เตือง โอยจ อ�ื ละ โม ป แลน แก เปลิ โคะ นึง อื เซ�
อาึ เกือฮ มาื ละ อื ลอา รอย�
ป อฮั ปรเมะ -

13 โม เปะ ป อาวต นึง รปึม ยุฮ แตะ เซ� โม ปุโฮมว เยอะ
กัมลัง มอง งอ่ต เซียง โม เปะ� ปัว โม เปะ เกือฮ อาึ โฮลฮ
ฮมอง โรฮ เซียง เปอะ เซ โรฮ�
ป อฮั ปรโปวน -

14 โม เปะ ป มัฮ ฆอโกะ ฮรกั เกอะ� ปัว เปอะ ซไจ ฮอยจ
เคะ อาึ� เกือฮ ติ เปอะ ไกลจ ตอก ปอยฮ นมุ� ตอก จัก โปก
ป อาวต นึง บลาวง นา ก โฮวน โคะ ซออย ฮงาื นึง โฮ�
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