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ลอา โมเซ
พะทัม ลอา โมเซ มัฮ ป เกือฮ เอะ ยุง ไลลวง ป ตึก นึง ซัม

คัน แตะ นึง จีวติ ไพรม โม อซิราเอน� มัฮ ไลลวง โอก อื
ฮา แปน แตะ ครา นึง เมือง อยีปิ ละ ซ โฮลฮ อื ตังเมือง ละ
อาวต โม โกะ แตะ ไอฮ� พะทัม เฮี ไก ลอวย คัก�
1. มัฮ ไลลวง เกือฮ พะจาว โม ฮบีรู โปน ฮา แปน อื ครา

เซีญ ปุย� ไม่ เกือฮ อื ฮอยจ ละ บลาวง ซีไน�
2. มัฮ แม ไลลวง ป ซันญา พะจาว อาึง ไม่ ปุย ไน แตะ

นึง เกือฮ อื โกตไม ละ อ�ื โกตไม เซ ป รกา นึง อื เกว ไม่ กัน
ปุก กัน ลอก ป ลัง ยุฮ ปุย ละ ปุ แตะ� โนก ฮา เซ เกว ไม่
โกตไม บัน่เมือง โครยญ เจือ� โฮฮ ฮา เซ โกตไม เซ มัฮ ป
เกือฮ อื ยุง ไลลวง ตอก ซ ไมจ อื ยุฮ นึง กัน นัปทื อื พะจาว
ยุฮ แตะ�
3. คัก ลอวย นึง อื เกว ไม่ กัน ยุฮ ปุย พากัง ระ ละ ซ เกีย

ฮ ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว เบือ อื ละ ซ ไววอน แตะ� ไม่ ไล
ลวง ซตุ ป ลัง นัม ปุย นึง กัน ฮอยจ อื เคะ พะจาว�
ป ระ ไล ฮา ป ไฮญ นึง อื พะทัม เฮี เปลีฮ กัน ซัมคัน ยุฮ

พะจาว นึง เกือฮ อื ปุย ไน แตะ ป มัฮ ครา ปุย เซ โปน ฮา ป
โซะ อาวม แตะ� ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ ปุย ไน แตะ โฮลฮ
แปน บัน่ แปน เมือง แตะ� ไม่ เกือฮ อื ไก ควน ซโอว รพาวม
ไม่ ป ไมจ ป ซ โฮลฮ อื ลัก่กา แตะ เซ�
ปุย ป ระ กัน ยุฮ นึง พะทัม เฮี มัฮ ไอ โมเซ� ไอ โมเซ เซ

มัฮ ปุย เลือก พะจาว ละ ซ แปน อื ป นัม ปุย ไน แตะ เกือฮ
โอก ฮา เมือง อียปิ� เมาะ ป ไก นึง พะทัม เฮี มัฮ โกตไม
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กาว เจือ นึง โบ่ต 20 นึง อื ป ไตม ปุย โฮฮ ฮา โอเอฮี ไฮญ
นึง อื เตือง โอยจ อ�ื

โม อยีปิ โคมเฮง โม อซิราเอน
1 มอยฮ กวน ยาโคป ป โฮว อาวต เมือง อียปิ ไม่ เปือะ

แตะ ไม่ กวน เฌือต แตะ มัฮ ตอก เฮ�ี 2 มัฮ รูเบ่น� ซิเม
โอน� เลว�ี ยูด่า� 3 อติซาคา� เซบู่ลุน� เบ่นยามิน 4 ด่าน�
นัปทาลี� กาต� ไม่ อาเชอ� 5 เญือม เซ จัตเจือ ยาโคป เซ
เตือง โอยจ อื ไก อาลแฆลฮ ปุย� ป มัฮ โยเซป เอจี อาวต
กา อื นึง เมือง อยีปิ เซ�

6 เญือม เอจี เล่ีญ อื โยเซป ไม่ โม เอียกปุ อื ไม่ ปุย เจน
เซ ยุม เตือง โอยจ แตะ� 7 โม จัตเจือ อซิราเอน ปังเมอ เอจี
โฮวน กวน เฌือต อ�ื พรุฮ เนอมึ พรุฮ แนม ปอ นาวก อื ยุฮ
เมือง เซ�

8ฟวยจ เซ ไก แม กซัต โคระ นึง ติ ปุย ป เตียง เมือง อยีปิ
เซ� กซัต เซ ยุง โตว ไลลวง โยเซป เฟือฮ� 9กซัต เซ อฮั เฮี
ละ โม ลัปซด่อน ยุฮ แตะ� �โม อซิราเอน เฮี เอจี พรุฮ โฮวน
ฮา เอะ� เกง โรฮ ฮา เอะ ไม่ อ�ื 10 ดัฮ เกิต กัน ชุ เมือง นึง
โฮ� โม เฮี ตึน ซ พาวม ดิ ไม่ โม ป ฮอยจ ตอซู ไม่ เอะ ยุง่�
ดัฮ ตอซู ไม่ เอะ โฮ� อาึ ฮอ นึง ซ ไป โม เอะ นึง� ไม่ ลอต
เอนิ อื โอก ฮา เมือง เอะ ฆาื อ�ื ไมจ เอะ งอ่ต อาึง เฮยีง
แตะ ละ โอ แตะ ซ เกือฮ พรุฮ�� อฮั เซ ละ ปุย�

11 เญือม เซ โม อียปิ เกือฮ โม ป มัฮ ไนกุม โคมเฮง อ�ื
คนัป อื ยุฮ กัน โซะ� โม อซิราเอน โฮลฮ ยุฮ เวยีง ปิโทม ไม่
เวยีง ราอมัเซต ละ กซัต� มัฮ นา ก แฮรน ฟาโร คาวคอง
ยุฮ แตะ� 12 โม อซิราเอน โฮว ปุย ละ โคมเฮง แตะ� ปัง
เมอ โฮว ละ พรุฮ แตะ ไม่ เวอืฮ โรฮ ก อาวต อื ปุๆ� โม อยีปิ
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ฮลัต นึง อื ฆาื อ�ื 13-14 คนัป อื ยุฮ กัน โก ตึก นึง เตะ ตอง
ไม่ ปุน� ไม่ ยุฮ กัน นึง ชจิ นึง รปึม� โซะ เนอมึ ป อาวม โม
อซิราเอน เซ นึง คนัป ลอน โม อียปิ อ�ื เลียก พาวม โตว
นึง อื เฟือฮ�

15 ไก มะปโกวน ป โซวต กวนงกั ไน โม อซิราเอน ลอา
ปุย� มอยฮ อื มัฮ ชิฟรา ไม่ ปูอา� กซัต เมือง อียปิ กอก
ปุย ลอา เซ เอญี เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื 16 �เญือม มอง
เปอะ โซวต กวน โม ปรโปวน ฮบีรู เญอืม ซ เกิต กวน อื เซ�
ดัฮ กวน อื มัฮ ปรเมะ โฮ เกือฮ ยุม� ดัฮ มัฮ ปรโปวน เกือฮ
ไอม�� อฮั เซ ละ อ�ื 17 มะปโกวน ลอา ปุย เซ ปังเมอ ไก
รพาวม ฮลัต นึง พะจาว� เนอึง โตว ป อฮั กซัต เซ ฆาื อ�ื
เกือฮ ลัง่ กวนดุ รเมะ เกิต เซ ไอม� 18 เญือม เซ กซัต เซ
กอก แม มะปโกวน ลอา เซ เอญี เคะ แตะ ฆาื อ�ื ไฮมญ อ�ื
�เมอยุ ยุฮ เปอะ ตอก เซ� เกียฮ เกือฮ โน่ง เปอะ กวนงกั
รเมะ เซ ไอม ลัง่ เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

19 โม เซ โลยฮ อ�ื �ปรโปวน ฮบีรู ตอก โตว ปรโปวน อี
ยปิ� ไกลจ ลัมเลือ ไก กวน� กวน อื เซ เอจี เกิต เอนิ กา เฆี
ยง ฮอยจ เอะ เคะ อ�ื� อฮั เซ� 20-21 พะจาว เลียก พาวม
นึง มะปโกวน ลอา เซ ฆาื อ�ื เกือฮ อื โฮลฮ กวน เฌือต แตะ
โฮวน� นึง มัฮ อื ปุย นัปทื เนอึม พะจาว ไม่ ฮลัต แตะ นึง�
โม อซิราเอน เซ พรุฮ แนฮ ปุ ปุ� เกง โรฮ ไม่ อ�ื

22ฟวยจ เซ ฟาโร ดวน แม ปุย ไน แตะ ตอก เฮ�ี �เมาะ ป
มัฮ กวนงกั รเมะ ไน โม ฮบีรู เซ� ไมจ เปอะ โปวฮ โตะ โกลง
ไน โครยญ โฆะ อ�ื กวนงกั รโปวน นึง อื ละ เกือฮ ไอม��
อฮั เซ ละ โม ลัปซด่อน ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อ�ื

2
ไอ โมเซ เกิต
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1 ไก ปรเมะ เจอ เลวี ติ ปุย� ปรโปวน เญือะ อื มัฮ โรฮ
เจอ เลว�ี 2 เญอืม เซ ไก แม กวน ไม่ ปุ แตะ ติ� รเมะ� มะ
อื เญอืม ยุ อื กวน แตะ เซ เลียก พาวม นึง อ�ื ฮรกั อ�ื เม่า
ะ อื ลอวย เคิ ฆาื อ�ื 3 เญอืม โอ อื เญือะ ปุน เม่าะ ออ� ตุย
อู ไตญ ปุย นึง ฮละ โด่ะ กอ� ตา ยัง่ ลอง นึง อ�ื อาึง กวน
แตะ เซ นึง อ�ื ฟวยจ เซ โฮว ตาว อื นึง โกลง� เกือฮ อื
ตอยฮ ราว รอาวม เฆียง โกลง เซ� อาวต ลลาึง ไรป ลโล�
4ป มัฮ ออระ อื ชุง แก อื เน่อมึ ก ซไง อ�ื มอง แก ป ซ เกิต
ละ อ�ื

5 เญอืม เซ กวน รโปวน ฟาโร เลีฮ ฮอยจ นึง โกลง เซ ละ
ซ ฮาวม แตะ� กวนไจ อื โฮว ไร เฆียง โกลง เซ� เญือม ยุ
กวน ฟาโร อาวต อู ลลาึง ไรป เซ� ดวน กวนไจ ยุฮ แตะ โฮว
ตุย อื ละ แตะ� 6กวนไจ อื เซ โฮว ตุย เนอมึ อ�ื เญอืม เอจี
โปฮ กวน กซัต อู เซ เยอ ยุ กวนงกั เซ� ปุก เยอืม อ�ื เลีย
ก พาวม นึง อื ฆาื อ�ื �เฮี ตึน ซ มัฮ กวนงกั ยุฮ โม ฮบีรู��
อฮั เซ ไม่ อ�ื

7 เญอืม เซ ออระ กวนงกั เซ ฮอยจ ไฮมญกวนฟาโร ตอก
เฮ�ี �อมั ฆวต เกือฮ เปอะ อาึ โฮว ซาวป โม ฮบีรู ละ เปอะ
ติ ปุย� ละ ซ เกือฮ กวนงกั เฮี โฮลฮ ปุ�� อฮั เซ� 8 �โฮว
เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื ออระ กวนงกั เซ โฮว เนอึม� กอก
เอนิ มะ กวนงกั เซ ไอฮ� 9 เญือม เอจี ฮอยจ อื กวน ฟาโร
อฮั เฮี ละ อ�ื �โรวก กวนงกั เฮี เอญี ไม่ เปอะ� เกือฮ ปุ�
เลียง เนิ� อาึ ซ เกือฮ จัง เปอะ ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
มะ อื เซ โรวก เนอมึ เลียง กวนงกั เซ� 10 เญอืม เอจี ระ บุย
โรฮ อื ตาว อื ละ กวน ฟาโร� กวน ฟาโร เซ เมีญ อื แปน
กวน รเมะ แตะ� ปุก มอยฮ อ�ื อฮั ไอ โมเซ* ละ อ�ื �อาึ
* 2:10 2:10 นึง ลปุง ฮบีรู เยอ� ไอ โมเซ มัฮ อฮั อื �ยวก โอก ฮา รอาวม� ไม่
อ�ื
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มัฮ ยวก เกอะ โอก ฮา รอาวม�� อฮั เซ�

ไอ โมเซ ตอ ฮอยจ เมือง มีเด่ียน
11 กังเคะ เอ เญอืม เอจี ระ อ�ื ไอ โมเซ เซ โฮว เลีม นา ก

อาวต โม ฮบีรู ป มัฮ จัตเจือ โกะ แตะ เซ� มอง แก อื ลไล
ยุฮ อื กัน โซะ เซ� เญอืม เซ ชวน โม อยีปิ ติ ปุย� ปุฮ เนอมึ
ปุฮ แนม โม ฮบีรู ป มัฮ จัตเจือ โกะ อื เซ ติ ปุย� 12ซาวป แก
รวติ รเวยีง แตะ เมือต โอ ยุ ปุย ไฮญ� ดัม เอนิ ยุฮ ยุม ไม่
ปุย อียปิ เซ ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ รปาึง อื นึง ไฮมจ� 13 ปวยฮ
พริ เซ โฮว เลีม แม ติ โฮน� ยุ โม ฮบีรู ลอา ปุย� รเจ ปุฮ ปุ
แตะ� ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ ป ระ พิต นึง อ�ื �ปะ เมอยุ ปุฮ
เปอะ ปุ แตะ ไม่ เอยีกปุ ฮบีรู เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

14 ปุย เซ โลยฮ อื ละ อ�ื �มัฮ ปุย ป เกือฮ ปะ แปน ป ตัต
เตียง รเตีฮ รตุม เอะ เอ� อมั มัฮ แกต เปอะ ติ แตะ ซ ปุน
ยุฮ ยุม ไม่ อาึ ตอก ยุฮ เปอะ ไม่ ปุย อียปิ เซ โรฮ�� อฮั เซ
ละ อ�ื เญือม เซ ไอ โมเซ ฮลัต ฆาื อ�ื อฮั เฮี โตะ รพาวม
แตะ� �ปุย ตึน ซ เอจี ฮมอง ตื อื ป ยุฮ อาึ เฮ�ี� อฮั เซ�

15 เญอืม ฮมอง ฟาโร ไลลวง อื เซ� ริ ยุฮ ยุม ไม่ ไอ โมเซ
ฆาื อ�ื ไอ โมเซ ตอ ฆาื อื ฮา ฟาโร� โฮว อาวต นึง เมือง มี
เด่ียน� เญอืม ฮอยจ อื นา เซ งาวม โบ นัมโม่ ติ โดฮ� 16 เญื
อม เซ ไก ซตุ เมือง มีเด่ียน ติ� ไก กวน เครฮี อาแลฮ� ปุย
อาแลฮ เซ ตาว แกะ ยุฮ เปือะ แตะ ฮอยจ นึง นัมโม่ เซ�
เชยีต รอาวม ละ แกะ เซ� โทก อื ละ อื โตะ กัวะ� 17 เญอืม
เซ ฮอยจ แม โม ปรเมะ เลียง แกะ นึง ติ มู� ริ โครฮ โม ปร
โปวน เซ โอก ฮา นัมโม่ เซ� ไอ โมเซ โกฮ เรอมึ ปรโปวน โม
เซ เกือฮ โตว โม ปรเมะ เซ ปัก อ�ื เชยีต โรฮ รอาวม ละ อื
เกือฮ แกะ ยุฮ อื ญุ อ�ื
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18 โม ปเครฮี เซ เอญี ฮอยจ เคะ เรอูเอนป มัฮ เปือะ แตะ�
เปือะ อื ไฮมญ อ�ื �โม เปะ เฌือน เอญี บุย เปอะ เมอ เนาะ
เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

19 กวน อื เซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ไก ปรเมะ โม อยีปิ ติ ปุย
เรอึม เอะ� เกือฮ โตว ปุย ปัก เอะ� เชยีต โรฮ รอาวม ละ
แกะ ยุฮ ฮุ ไม่ อ�ื� อฮั เซ ละ เปือะ แตะ�

20 เปือะ อื อฮั เฮ�ี �ปุย เซ อาวต ก เมอ� ละ โน่ง เปอะ ก
พริ ยว่ง ตอก เซ เมอ� โฮว กอก เกือฮ เอญี โซม ไม่ เอะ��
อฮั เซ ละ กวน แตะ�

21 กวน อื เซ โฮว กอก เนอึม อ�ื ไอ โมเซ เอญี เนอึม
ฮอยจ เญือะ เซ� ลอต อาวต ไม่ อ�ื ฟวยจ เซ เรอูเอน เซ
เกือฮ ซิปโปรา ป มัฮ กวน แตะ ละ ไอ โมเซ แปน ปุย เญือะ
อ�ื 22 กัง เคะ เอ ซิปโปรา เซ ไก กวน รเมะ ติ� ไอ โมเซ อฮั
เกอโชม* ละ อ�ื �อาึ มัฮ ปุย ตังด่าว อาวต ตังเมือง�� อฮั
เซ�

23 เญือม เอจี เล่ีญ อื กซัต เมือง อียปิ เซ ยุม� เญือม เซ
โม อซิราเอน แงงฮั นึง โซะ ป อาวม แตะ นึง แปน อื ครา
ปุย� กอก ปัว พะจาว เรอึม แตะ ฆาื อ�ื รซอม ปัว อื เซ
ฮอยจ เนอมึ ละ พะจาว� 24 เญอืม แงงฮั อื ฆาื โซะ ป อาวม
แตะ เซ พะจาว ฮมอง อ�ื โตก โรฮ ละ ลปุง ซันญา แตะ อาึง
ไม่ อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป� 25พะจาว ยุ ป เกิต ป ไก
ละ โม อซิราเอน เซ โครยญ เจือ� ไฌม เนอมึ ไฌม แนม อื
ฆาื อ�ื

3
พะจาว กอก ไอ โมเซ

* 2:22 2:22 นึง ลปุง ฮบีรู เยอ� เกอโชม เซ มัฮ อฮั อื �ปุย ตังเมือง� ไม่ อ�ื
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1 ติ โฮน อื ไอ โมเซ โฮว เลียง แกะ ยุฮ โปะ แตะ� โปะ
อื เซ มอยฮ เยโทร�* มัฮ ซตุ เมือง มีเด่ียน� ไอ โมเซ ตาว
แกะ แลน แตะ เซ นึง ลาึน เวอืฮ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ� เญื
อม เซ ฮอยจ ละ บลาวง ซัมคัน ยุฮ พะจาว� มอยฮ บลาวง
เซ มัฮ ซีไน�*

2 เญือม เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว เปลีฮ ติ แตะ ละ ไอ โมเซ
ลลาึง รเออปึ งอ ไก นึง โคะ แตวะ ติ� ไอ โมเซ เมือต แลน
อื ยุ รเออปึ งอ นึง โคะ เซ� โคะ เซ ปังเมอ โอ ฮะ เฟือฮ�
3 ไอ โมเซ อฮั เฮี โตะ รพาวม แตะ� �อาึ ซ เลียก แลน เนอะ
ป ตังเจือ เฮี นึง โอ โคะ เฮี เกียฮ ฮะ�� อฮั เซ�

4 เญือม ยุ พะจาว ซ เลียก อื ซดิ ละ ซ แลน แตะ งอ เซ�
อฮั เฮี ละ อื เน่อมึ นึง โคะ เซ� �ไอ โมเซ� ไอ โมเซ�� อฮั
เซ ละ อ�ื ไอ โมเซ โลยฮ อ�ื �มัฮ เมอ� อาึ อาวต นา เฮ�ี�
อฮั เซ�

5พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ เลียก ซดิ อ�ี ไมจ เปอะ ปอยจ
เกิป แตะ� เตะ นา ก ชุง เปอะ เซ ซัมคัน� 6 อาึ มัฮ พะจาว
ทื เปือะ เปอะ� มัฮ โรฮ พะจาว ทื อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยา
โคป�� อฮั เซ ละ อ�ื ไอ โมเซ ดุป นา แตะ� ฮลัต� โรวต
โตว แลน พะจาว�

7 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี ยุ อุ เม่ะมัก่
อาวม ปุย ไน อาึ ป อาวต นึง เมือง อยีปิ เปอ� อาึ เอจี ฮมอง
เงอะ แงงฮั อื ฆาื คนัป โม ไนกุม อื ยุฮ กัน� อาึ ยุง เงอะ
เมาะ โซะ ป อาวม อ�ื 8อาึ มัฮ เลีฮ ฮิ ละ ซ เรอมึ แตะ เกือฮ
โปน ฮา อมันัต โม อียปิ� ซ เกือฮ โปน ฮา เมือง เซ� เกือฮ
ฮอยจ นึง เมือง ไมจ เมือง เวอืฮ� มัฮ เมือง ตึม โครยญ โคะ
โกะ โครยญ โกลง� โอเอฮี ป ไก นึง อื พอม โครยญ เจือ�
มัฮ ก อาวต โม คะนาอนั� โม ฮติไท� โม อาโมไร� โม เปรซีิ�
* 3:1 3:1 เยโทร ไม่ เรอูเอน มัฮ ปุย ติ� * 3:1 3:1 มอยฮ บลาวง เซ ไก
ลอา� ติ ติ เลีฮ อฮั โฮเรป ไม่ อ�ื
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โม ฮไีว� ไม่ โม เยบุ่ต� 9 อาึ เอจี ฮมอง เงอะ แงงฮั โม อซิ
ราเอน� เอจี ยุ โรฮ โฮะ เมาะ โคมเฮง โม อียปิ อ�ื 10 เอญี
เมิฮ� อาึ ซ เกือฮ ปะ เอญี เคะ ฟาโร ละ ซ เกือฮ แตะ ปะ
ตาว โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน อาึ เซ โอก ฮา เมือง อยีปิ��
อฮั เซ พะจาว�

11 ไอ โมเซ โลยฮ อื ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �อาึ โรวต โตว
โฮว เคะ ฟาโร เซ� โปง โตว อาึ� อาึ อมั ซ เกียฮ ตาว โม
อซิราเอน โอก ฮา เมือง อยีปิ�� อฮั เซ�

12 พะจาว อฮั แม เฮี ละ อ�ื �อาึ ซ โฮว แนฮ ไม่ เปอะ�
เอจี แจง ละ เปอะ นึง เฮี ดวน อาึ ปะ โฮว เยอ� เญือม เอจี
ตาว เปอะ ปุย โอก ฮา เมือง อยีปิ เปอ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ
นุ่ม ไว อาึ นึง บลาวง เฮ�ี� อฮั เซ พะจาว�

พะจาว รโฮงะ มอยฮ แตะ
13 เญือม เซ ไอ โมเซ โลยฮ อื ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �ดัฮ

อาึ เอจี ฮอยจ เคะ โม อซิราเอน� ดัฮ อาึ อฮั มัฮ ดวน พะจาว
ทื จัตเจือ ไพรม อื ฮอยจ เคะ อ�ื โม เซ ตึน ซ ไฮมญ แม อื
ตอก เฮ�ี �พะจาว ป ดวน ปะ เซ มัฮ เมอ มอยฮ อ�ื� ตึน ซ
อฮั เซ เนิ� อาึ ซ โลยฮ ละ อื ตอก เมอ�� อฮั เซ ละ พะจาว
ไอ โมเซ เยอ� 14พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ มัฮ เยโฮวา* ป
ตึน ไก ลอป� ไมจ เปอะ อฮั ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี มัฮ
เยโฮวา ป ตึน ไก ลอป เซ ป ดวน อาึ โฮว เคะ เปอะ� ไมจ
เปอะ อฮั เซ ละ��

15พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ� �ปะ ไมจ เปอะ อฮั ละ
โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี �มัฮ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ทื จัตเจือ
ไพรม เปอะ� มัฮ โรฮ พะจาว ทื อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยา
โคป ป ดวน อาึ ฮอยจ เคะ เปอะ�� ไมจ เปอะ อฮั ละ อื ตอก
เซ� เซ ป มัฮ ลอป มอยฮ อาึ อ�ื มัฮ มอยฮ เซ ป เกือฮ ปุย
ไตม อาึ นึง อื ฮอยจ เจน โคระ โครยญ เจน ปุย�

* 3:14 3:14 นึง ลปุง ฮบีรู �เยโฮวา� เซ มัฮ อฮั อื �ป ตึน ไก ลอป� ไม่ อ�ื
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16 �โฮว กอก โม ป กวต ป เฮยีง ยุฮ โม อซิราเอน เนอ�
เกือฮ รโจะ ดิ เตือง โอยจ อ�ื ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ อื เอจี
ฮอยจ เปลีฮ เยโฮวา ติ แตะ ละ เปอะ� มัฮ พะจาว ทื จัตเจือ
ไพรม อ�ื มัฮ โรฮ พะจาว ทื อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป�
รโฮงะ ละ อื ตอก ยุ ตอก ฮมอง อาึ ป ยุฮ ปุย ละ อื นึง เมือง
อียปิ เซ� 17 รโฮงะ โรฮ ละ อื ตอก เอจี ซันญา อาึ ซ ตาว
แตะ เกือฮ โอก ฮา กัน โซะ อาวม อื นึง เมือง อียปิ เซ� ซ
โรวก เกอะ ฮอยจ เมือง อาวต โม คะนาอนั� โม ฮติไท� โม
อาโมไร� โม เปรซีิ� โม ฮไีว ไม่ โม เยบุ่ต� เมือง เซ มัฮ เมือง
ตึม โครยญ โคะ โกะ โครยญ โกลง�

18 �โม ป กวต ป เฮยีง ยุฮ โม อซิราเอน เซ ซ งอ่ต ป อฮั
ปะ� ปะ ไม่ โม เซ ซ ไมจ เปอะ โฮว เคะ กซัต เมือง อียปิ�
ไมจ เปอะ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �เยโฮวา พะจาว ทื โม ฮบีรู เอจี
ฮอยจ เคะ เอะ� ปัว เปอะ เกือฮ เอะ โฮว นึง ลาึน เวอืฮ เมาะ
ลอวย ซเงะ คระ� ละ ซ ไว แตะ เยโฮวา พะจาว ทื แตะ� ไม่
ทไว แตะ โอเอฮี ละ�� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ� 19 อาึ ยุง เงอะ
โอ กซัต เมือง อยีปิ เซ ซ เกือฮ โม เปะ โฮว เยอ� โนก ฮา ซ
คนัป อาึ อื เกือฮ พลวย โม เปะ โฮว� 20 อาึ ซ ยุฮ ป โซะ ละ
เมือง อียปิ โฮวน เจือ เบือ อมันัต ระ แตะ� ฟวยจ เซ กซัต
เซ ซ พลวย โม เปะ โฮว� 21 โนก ฮา เซ อาึ ซ เกือฮ โม อยีปิ
ซเปือฮ รพาวม ละ โม เปะ� ซ เกือฮ โตว โม เปะ โฮลฮ โฮว
ปลาว ฆาื อ�ื 22 ไมจ เปอะ เกือฮ โม ปรโปวน ปัว โรวก ฮนัง
เบล ไคร มาื� ไม่ เครองึ เซอกึ แงฮ่ ฆัว เปอะ กวน รเมะ กวน
รโปวน แตะ นึง� ตอก เซ ตอก ซ โฮลฮ เยอื เปอะ เครองึ
ไมจ ยุฮ โม อยีปิ เปอ�� อฮั เซ ละ อื พะจาว�

4
ป ซัมคัน เปลีฮ พะจาว ละ ไอ โมเซ
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1 ไอ โมเซ โลยฮ อื ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �ปุย โม เซ ตึน โอ
ซ งอ่ต ลปุง อาึ� ตึน โอ ซ เจือ ป อฮั อาึ เฮ�ี แกต อื โอ มัฮ
เนอมึ พะจาว ป เปลีฮ ติ แตะ ละ อาึ อ�ื� อฮั เซ�

2 พะจาว อฮั เฮ�ี �มัฮ เมอ ป ไปญ เปอะ นึง เตะ แตะ
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื �มัฮ โคะ ฆิ อ�ิ� อฮั เซ ละ อื ไอ โมเซ
เยอ�

3 พะจาว อฮั เฮ�ี �น่าึก แลน ลังเตะ เมอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื ไอ โมเซ น่ากึ เนอมึ อ�ื โคะ ฆิ อื เซ แปน เอนิ ซโอยญ�
ไอ โมเซ ตอ ฮา อ�ื 4พะจาว อฮั เฮ�ี �ซนาว เตะ เปอะ โฮม
วต ซตะ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื ไอ โมเซ โฮมวต เนอมึ อ�ื แปน
แม โคะ ฆิ ตอก ไพรม แตะ� 5พะจาว อฮั แม เฮ�ี �กัน ตอก
เฮี มัฮ ซ เกือฮ โม อซิราเอน ยุง แจง แน มัฮ เนอมึ เยโฮวา ป
เปลีฮ ติ แตะ ละ เปอะ� มัฮ พะจาว ทื จัตเจือ ไพรม เปอะ�
มัฮ โรฮ พะจาว ทื อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป�� อฮั เซ
พะจาว.

6 เญือม เซ พะจาว ดวน อื ปอก โตะ ลปิ แตะ� ไอ โมเซ
ปอก เนอมึ อ�ื เญอืม เอจี กอฮ อื เตะ แตะ� เตะ อื เซ ลาวต
เอนิ ปอ ปิญ อื ตอก เตีย เปลาะ โฮ�

7 เญือม เซ พะจาว ดวน แม อื ปอก โตะ ลปิ แตะ ติ โฮน
แม� ปอก เนอึม อ�ื เญือม เอจี กอฮ แม อื ไฮ ไมจ แม�
ตอก แม ไพรม แตะ�

8 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ดัฮ ปุย โอ เจือ เปอะ เญือม ยุ อื
ป ซัมคัน โฮน รกา เซ� ตึน ซ เจือ อื เฆียง เอจี ยุ อื ป ซัม
คัน โฮน รเคะ เซ� 9 ตัม โอ ลัง่ ดิ เจือ เปอะ เบือ ป ซัม
คัน ลอา เจือ เซ� ดัฮ โอ ลัง่ ฆวต เนอึง ป อฮั เปอะ� ไมจ
เปอะ โฮว เชยีต รอาวม เน่อมึ นึง โกลงไน� ฟวยจ เซ โซ นึง
เตะ ซออฮ� รอาวม เซ ซ เปียน เอนิ ติ แตะ แปน ฮนัม ละ
เปอะ�� อฮั เซ ละ อื พะจาว.

10 เญอืม เซ ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ พะจาว, �โอ พะจาว� บุน
เอจี ฟวยจ อื อาึ ตึน มัฮ ปุย โอ เกียฮ อฮั เกียฮ อู� ปัง มัฮ
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ปเล่ีย เฮี เคียง ลปุง ปะ ไม่ เยอะ ปุ ลัง่ ดิ เกียฮ อฮั เกียฮ อู
ลัง่� อาึ มัฮ ปุย ปักอะ ซะซิ ไม่ โอ แตะ ฮอยจ ยุฮ ลปุง โทง
ยุฮ รโฮงะ แตะ�� อฮั เซ�

11พะจาว อฮั เฮ�ี �มัฮ ปุย ป เกือฮ ปุย เกียฮ ลปุง เงอ�
มัฮ ปุย ป เกือฮ อื ฮลาึต เกือฮ อื งาว� มัฮ ปุย ป เกียฮ เกือฮ
ปุย ที ไง่ ไม่ เกียฮ เกือฮ อื จัก เกอ� โม่ มัฮ อาึ เฮ�ี อาึ มัฮ
เยโฮวา� 12 ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ โฮว� อาึ ซ เรอึม ปะ เกือฮ
เกียฮ อฮั เกียฮ อู� ซ รโฮงะ ละ เปอะ ป ไมจ เปอะ อฮั ฮา��
อฮั เซ ละ อ�ื

13 ไอ โมเซ อฮั แม เฮ�ี �โอ พะจาว� ปัว ปะ เกือฮ ปุย
ไฮญ โฮว เมิฮ�� อฮั เซ�

14 เญือม เซ พะจาว ฆวต รอก พาวม ฆาื ป อฮั ไอ โมเซ
เซ� อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �อาโรน ป มัฮ เจอ เลวี เซ โม่ มัฮ
เอียกระ เปอะ� อาึ ยุง เงอะ มัฮ อาโรน ปุย เกียฮ อฮั เกียฮ
มวยญ เญอ� ปเล่ีย เฮี เอจี โฮว นึง คระ� เอจี ซ ฮอยจ เคะ
เปอะ� ดัฮ ยุ ปะ โฮ ตึน ซ มวน รพาวม ฆาื อ�ื 15 ปะ ไมจ
เปอะ อฮั ละ อื เกือฮ ซึป ลปุง เปอะ� อาึ ซ อาวต นึง มวยญ
เปอะ ไม่ ซ อาวต โรฮ นึง มวยญ อาโรน� ซ เพอกึ ละ เปอะ
ตอก ซ ไมจ เปอะ ยุฮ อฮั ฮา� 16 อาโรน เซ ซ อฮั อื ละ ปุย
ตัง ปะ� ซ แปน ดัก ดอย ปะ� ปะ ซ แปน เปอะ ตอก พะจาว
ละ นึง ซึป เปอะ ลปุง อาึ ละ อ�ื 17 ไมจ เปอะ ไปญ โรวก โคะ
ฆิ เฮี ละ ซ ยุฮ เปอะ ป ซัมคัน นึง�� อฮั เซ ละ อื พะจาว�

ไอ โมเซ เอญี นึง เมือง อยีปิ
18 ฟวยจ เซ ไอ โมเซ เอญี ฮอยจ เคะ โปะ แตะ ป มอยฮ

เยโทร เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว เปอะ เกือฮ อาึ เอญี ฮอยจ
เมือง อยีปิ� ฆวต เอญี เคะ จัตเจือ โกะ แตะ� ละ ซ ยุง แตะ
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โซะ กอ ไอม ยุม อ�ื� อฮั เซ� เยโทร เซ พลวย อื เอญี ไมจ
เอญี มวน�

19กา เซ เญอืม อาวต ลัง่ อื เมือง มีเด่ียน โฮ� พะจาว เอจี
ดวน อื เอญี เมือง อยีปิ� �เอจี ยุม โอยจ โม ป ฆวต ยุฮ ยุม
ไม่ ปะ อา�� อฮั เซ ละ อ�ื 20 ไอ โมเซ โรวก ปรโปวน เญือะ
แตะ ไม่ กวน แตะ� เกือฮ อื บุก ปุ โฮว บรงั� โอก เอญี ไม่
อื นึง เมือง อียปิ� โรวก โคะ ฆิ ดวน พะจาว แตะ โรวก เซ
ไม่ แตะ�

21พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ เปอะ เอจี ฮอยจ เมือง อยีปิ
โฮ� ไมจ เปอะ เปลีฮ ป ซัมคัน ป เกือฮ อาึ เปอะ ยุฮ ไม่ อมั
นัต แตะ ละ ฟาโร โครยญ เจือ� อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ รพาวม
อื ลึง� ซ ญอม โตว พลวย เอนิ ปุย โฮว� 22 ไมจ เปอะ อฮั
ละ อื ตอก เฮ�ี พะจาว อฮั โม อซิราเอน มัฮ กวน รเมะ โรง
แตะ� 23 ไมจ เปอะ พลวย กวน เนอะ เกือฮ โฮว ไว อาึ� ดัฮ
เปอะ โอ พลวย โฮ อาึ ซ ยุฮ ยุม ไม่ กวน รเมะ โรง ปะ�� พะ
จาว ดวน ไอ โมเซ อฮั อื ละ ฟาโร ตอก เซ�

24 เญอืม เอจี ฮอยจ อื ติ โดฮ ละ ซ ไอจ แตะ พะจาว ฮอยจ
รโตฮ ยุ ไอ โมเซ� ริ ยุฮ ยุม ไม่ อ�ื 25-26 เญือม เซ ซิปโปรา
ป มัฮ ปรโปวน เญือะ ไอ โมเซ เซ ซาวป ซโมะ ลอม ติ� กิต
เปือง ฮกั นา ก ปุก ตะลมัง กวน รเมะ แตะ� จิ ชวง ไอ โมเซ
นึง อ�ื มัฮ ฆาื ไลลวง รติกิต เซ ป อฮั อื เฮี ละ ไอ โมเซ ฆาื
อ�ื �ปะ มัฮ เปอะ ปรเมะ เญือะ อะ� เอจี ลอก เปอะ ฮนัม��
อฮั เซ ละ อ�ื พะจาว ยุฮ เนอมึ โตว ยุม ไม่ อื ฆาื อ�ื

27 พะจาว อฮั เฮี ละ อาโรน� �โฮว ซาวป ยุ ไอ โมเซ นึง
ลาึน เวอืฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื อาโรน โฮว ซาวป เนอมึ อ�ื เญื
อม เอจี ยุ อื ไอ โมเซ นึง บลาวง ซัมคัน ยุฮ พะจาว เซ ฮงาึต
อ�ื 28 เญือม เซ ไอ โมเซ รโฮงะ ไลลวง ตอก ดวน พะจาว
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แตะ อฮั ละ ปุย โครยญ เจือ� ไม่ ไลลวง ป ซัมคัน ป ดวน
พะจาว แตะ ยุฮ เซ ละ อาโรน�

29ฟวยจ เซ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน โฮว เคะ โม ป กวต ป เฮยี
ง ยุฮ โม อซิราเอน� เกือฮ อื โพรม ดิ� 30อาโรน รโฮงะ ลปุง
พะจาว ป ซึป ไอ โมเซ เซ ละ แตะ โครยญ มวยญ� ไอ โมเซ
ยุฮ โรฮ ป ซัมคัน ซองนา ปุย โฮวน เซ� 31 ปุย โฮวน เซ เจือ
ลปุง อื ฆาื อ�ื เญือม ฮมอง อื ฮอยจ พะจาว เคะ โม อซิรา
เอน ไม่ ฮมอง โรฮ อื ยุ พะจาว เม่ะมัก่ อาวม แตะ เซ� ปุย
โฮวน เซ นุ่ม เอนิ ไว พะจาว ฆาื อ�ื

5
ไอ โมเซ ไม่ อาโรน เลียก เคะ กซัต

1 ฟวยจ เซ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน เลียก เคะ ฟาโร� อฮั เฮี
ละ อ�ื �พะเยโฮวา ป มัฮ พะจาว ทื โม อซิราเอน อฮั เฮี ละ
เปอะ� ไมจ เปอะ พลวย ปุย ไน อาึ เกือฮ โฮว� เกือฮ โอก
โฮว นึง ลาึน เวอืฮ ละ ซ เลียง อื ปุ แตะ นึง กัน ไว แตะ อาึ�
อฮั อื ละ เปอะ ตอก เซ พะจาว เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

2ฟาโร อฮั เฮ�ี �พะจาว เซ มัฮ ปุย ตอก เมอ ตอก โอวน�
เคียต โน่ง ดวน อาึ พลวย โม อซิราเอน โฮว ตอก เซ เมอ�
อาึ ยุง โตว พะจาว เซ เฟือฮ� อาึ ซ ญอม โตว พลวย โม อซิ
ราเอน เซ โฮว เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ�

3 ไอ โมเซ ไม่ อาโรน โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �พะจาว ทื โม ฮบีรู
เอจี ฮอยจ เปลีฮ ติ แตะ ละ เอะ� ปัว เปอะ เกือฮ เอะ โฮว
นึง ลาึน เวอืฮ เมาะ ลอวย ซเงะ คระ ฆาื อ�ื เอะ ซ มอก ตอง
ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ทื แตะ� ดัฮ โอ ยุฮ ตอก เซ� เอะ ฮอ
นึง ซ เกือฮ อื เอะ ยุม นึง พาญัต ฆอก� ฮอ โรฮ นึง ซ เกือฮ
อื เอะ ยุม นึง วจิ โรฮ�� อฮั เซ ละ กซัต เซ�



ลอา โมเซ 5:4-5 xiv ลอา โมเซ 5:14

4-5 กซัต เซ อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� �เกียฮ เกือฮ
โน่ง เปอะ ปุย โม เซ ซุกซัก รพาวม ไม่ เกือฮ เปอะ ซลัฮ นึง
กัน ยุฮ แตะ เมอ� โม เปะ เอจี พรุฮแพร เปอะ โฮวน ฮา
เอะ� ปเล่ีย เฮี เปะ ลอา ฆวต เซอฮึ ซุย แม เปอะ ปุย โอ
เญือะ ยุฮ กัน� เอญี แปฮ� ยุฮ แปฮ กัน เปอะ�� อฮั เซ ละ
อื เรยีง�

6 ซเงะ เซ ฟาโร กอก โม ไนกุม ป แลน แก โม กวนไจ ยุฮ
แตะ เกือฮ ฮอยจ� 7 อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ เญือะ ซาวป เบระ ละ
โม ป ยุฮ เตะ ตอง เซ ตอก ไพรม อ�ื เกือฮ ซาวป ไอฮ อื นึง
โกะ แตะ� 8 ไมจ เปอะ คนัป เกือฮ ยุฮ ลัง่ เตะ ตอง เมาะ
ไพรม แตะ� ปุ ญอม เกือฮ รมัฮ เซน ฮา ไพรม แตะ เฟือฮ�
โม เซ มัฮ เกละ อ�ื มัฮ เซ ป ปัว อื โอก โฮว ทไว โอเอฮี ละ
พะจาว ทื แตะ ฆาื อ�ื 9 ไมจ เปอะ เกือฮ กัน ยุฮ อื โฮวน ฮา
ไพรม แตะ� ปุ เกือฮ ไก เญือม ลโล่ะ เฟือฮ เอนิ� เดอมึ โอ
ซ อาวต ปลาว งาวม เรี ไม่ งอ่ต แตะ ลปุง ไอฮ พาวม แตะ
ตอก เซ�� อฮั เซ�

10 เญอืม เซ โม ไนกุม โอก รโฮงะ รซอม ฟาโร เซ ละ ปุย�
รโฮงะ ไลลวง โอ ฟาโร ซ เกือฮ เบระ ละ อ�ื 11 เกือฮ อื โฮว
ซาวป ไอฮ อื นึง โกะ แตะ� เตอมึ นา ก เกียฮ ซาวป อ�ื เตะ
ตอง ยุฮ อื เซ ปังเมอ โอ เกือฮ อื รมัฮ ฮา ไพรม แตะ เญี่ยะ
เนอึม� 12 ปุย โม เซ จัมเปน อื โฮว ไร ฆาื เล่ีป เมือง อียปิ�
ซาวป โงว เฮงาะ ละ ซ โกว แตะ ตัง เบระ� 13 โม ไนกุม คนัป
แนฮ อ�ื ดวน อื ยุฮ แนฮ อื เมาะ ยุฮ ไพรม แตะ ตัม เซน ลัง
ยุฮ แตะ ไน ติ ติ ซเงะ ตอก เญอืม เกือฮ ปุย เบระ ละ อื โฮ�
14 ไนกุม ระ ป มัฮ โม อยีปิ เซ� เฟียต ไนกุม ป มัฮ โม อซิรา
เอน นึง อื เซ� บวยจ ละ อื ตอก เฮ�ี �ตอก เมอ โอ โม เปะ
เญือะ ยุฮ เตะ ตอง โฮวน เมาะ ไพรม แตะ� เกียฮ รมัฮ โน่ง
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เซน ฮา ไพรม แตะ เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื
15 โม อซิราเอน ป มัฮ ไนกุม เซ โฮว เคะ ฟาโร ฆาื อ�ื อฮั

เฮี ละ อ�ื �ตอก เมอ ป ยุฮ เปอะ ละ เอะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ
เปอะ เฮ�ี 16 เอะ เญือะ โฮลฮ โตว เบระ ตอก ไพรม แตะ�
เมือต แลน ปุย ดวน ลัง่ เอะ ยุฮ เตะ ตอง เมาะ ไพรม แตะ�
ปุย เฟียต ปุฮ เอะ� ญันได่ มัฮ ปุย ไน โม เปะ ไอฮ ป พิต
เตอ� มัฮ โตว เอะ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ
อ�ื

17 ฟาโร โลยฮ อ�ื �โม เปะ มัฮ เกละ เปอะ� มัฮ เซ ป
ปัว เปอะ อาึ พลวย เปอะ โฮว ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ฆาื อ�ื
เกละ ลอน เปอะ� 18 อาึ ญอม โตว เกือฮ ปุย เกือฮ เบระ ละ
เปอะ� เตะ ตอง ลัง ยุฮ เปอะ ปุ ซ เกือฮ รมัฮ เซน ฮา ไพรม
แตะ� ยุฮ เตม ตัม ดวน ปุย เปอะ ยุฮ� เอญี ยุฮ แปฮ กัน
ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

19 โม อซิราเอน ป มัฮ ไนกุม เซ อาวม ซ ญัก เนอึม อื ละ
แตะ ฆาื อื นึง ฮมอง แตะ โอ ปุย ซ เกือฮ เซน เตะ ตอง ลัง
ยุฮ แตะ เซ รมัฮ ฮา ไพรม แตะ เฟือฮ� 20 เญือม โอก อื ฮา
ฟาโร เซ ยุ มอง ไอ โมเซ ไม่ อาโรน แตะ� 21 อฮั เฮี ละ ปุย
ลอา เซ� �ปัว พะจาว รเตีฮ เปะ ลอา เกือฮ ลอก ตุต แตะ
นึง เกือฮ เปอะ กซัต ไม่ โม จาวไน ป ยุฮ กัน ละ อื เซ เกละยุ
เอะ� เมาะ เอนิ บุน เกือฮ เปอะ วจิ ละ ปุย โม เซ ละ ซ มอก
อื เอะ นึง�� อฮั เซ�

รซอม ไววอน ไอ โมเซ
22 ไอ โมเซ เลียก แม เคะ พะจาว ติ โฮน� อฮั เฮ�ี �โอ พะ

จาว, มัฮ ตอก เมอ เกือฮ เปอะ เม่ะมัก่ ซักคระ เกิต ละ ปุย
โม เฮ�ี เมอยุ ดวน เปอะ อาึ ฮอยจ เคะ ปุย โม เฮ�ี 23 เคียง
ฮอยจ ซึป อาึ ลปุง ปะ ละ อ�ื ฟาโร เอจี ยุฮ ป โซะ ป ไซญ ละ
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ปุย ฆาื อื โน่ง� ปะ ยุฮ เปอะ โตว โอเอฮี ละ ซ เกือฮ เปอะ
ปุย ไน แตะ โปน เม่ะมัก่ แตะ เฟือฮ�� อฮั เซ ละ พะจาว.

6
1 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ปเล่ีย เฮี ซ ยุ

เปอะ ป ซ ยุฮ อาึ ละ ฟาโร� อาึ ซ คนัป เยอะ เกือฮ พลวย
ปุย ไน อาึ เฮี โอก ฮา เมือง อ�ื ซ คนัป นึง อมันัต ระ ยุฮ
แตะ เกือฮ โครฮ อื โอก เอนิ�� อฮั เซ พะจาว.

พะจาว รโฮงะ กัน ซ ยุฮ แตะ
2พะจาว ลปุง แม ไม่ ไอ โมเซ� อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ เยโฮวา�

3 อาึ เอจี เปลีฮ ติ แตะ ละ อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป�
เอจี รโฮงะ ละ อื มัฮ แตะ พะจาว อาวต ไม่ อมันัต ตึก นึง ระ
แตะ� อาึ ปังเมอ โอ รโฮงะ ติ แตะ ละ ตัม มอยฮ แตะ เยโฮ
วา� 4 โนก ฮา เซ อาึ เอจี เกือฮ ลปุง ซันญา ยุฮ แตะ ละ�
อาึ เอจี ซันญา อาึง ซ เกือฮ แตะ เมือง คะนาอนั ละ อื แปน
คอง อ�ื ญันได่ เญอืม อาวต ลัง่ อื เมือง เซ โฆะ โอ มัฮ ตอก
อื ปุย โอ ไก เญือะ อาวต คราว โซม โฮ� 5 ปเล่ีย เฮี อาึ เอจี
ฮมอง เงอะ แงงฮั โม อซิราเอน นึง เกือฮ โม อียปิ อื แปน
ครา เซีญ แตะ� อาึ ไตม เมอะ ลปุง ซันญา แตะ อาึง ไม่ อื
เซ�

6 �ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี อาึ มัฮ
เยโฮวา� อาึ ซ เกือฮ โม เปะ โปน ฮา แปน เปอะ ครา เซีญ
โม อยีปิ� อาึ ซ เปลีฮ อมันัต ระ ยุฮ แตะ� ละ ซ เกือฮ แตะ
โม เปะ โปน ฮา อ�ื อาึ ซ รเตีฮ โม อียปิ เซ เกือฮ ลอก ตุต
แตะ� 7 อาึ ซ ตาว โม เปะ โอก นึง มัฮ เปอะ ปุย ไน อาึ� อาึ
ซ แปน ลอป พะจาว ยุฮ เปอะ� เญอืม เกือฮ อาึ โม เปะ โปน
ฮา แปน เปอะ ครา เซีญ โม อียปิ เปอ� เญือม เซ โม เปะ ซ
ยุง เปอะ มัฮ อาึ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� 8 อาึ ซ ตาว โม
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เปะ ฮอยจ นึง เมือง ป เอจี ซันญา ซโตฮ แตะ อาึง ละ อปัรา
ฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป� ละ ซ เกือฮ ฮะ แปน คอง โม เปะ�
อาึ มัฮ พะจาว,� อฮั เซ�

9 รซอม เซ ไอ โมเซ ซึป อื ละ โม อซิราเอน� โม เซ ปังเมอ
โอ งอ่ต ป อฮั อ�ื นึง ไลจ ลอน รพาวม อื ฆาื โซะ ป อาวม
แตะ นึง แปน อื ครา เซีญ ปุย�

10 เญือม เซ พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี 11 �ไมจ
เปอะ โฮว ซตอก ฟาโร กซัต เมือง อยีปิ� เกือฮ พลวย โม อซิ
ราเอน ละ ซ โฮลฮ อื โอก ฮา บัน่เมือง ยุฮ อื เซ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 12 ไอ โมเซ โลยฮ อ�ื �ปัง มัฮ โม อซิราเอน งอ่ต โตว
ลัง่ ป อฮั ฮะ� ฟาโร ซ ญอม งอ่ต ป อฮั อาึ ตอก เมอ� อาึ
มัฮ โตว ปุย เกียฮ อฮั เกียฮ มวยญ�� อฮั เซ� 13 พะจาว
ดวน ไอ โมเซ ไม่ อาโรน โฮว รโฮงะ อื ละ โม อซิราเอน ไม่
ละ ฟาโร� ละ ซ เกือฮ อื ยุง ซ เกือฮ พะจาว แตะ ตาว ปุย
โฮวน เซ โอก ฮา เมือง อยีปิ�

14 ไลลวง เฮี มัฮ ไลลวง จัตเจือ ไพรม ไอ โมเซ ไม่ อาโรน�
มอยฮ กวน รเมะ รูเบ่น (ป มัฮ กวน โรง อซิราเอน� มัฮ ฮา
โนก� ปันลู� เฮซโรน� ไม่ คารมี� โม เซ มัฮ ไกญ เจอ รู
เบ่น�

15 มอยฮ กวน รเมะ ซิเมโอน มัฮ เยมูเอน� ยามิน� โอ
ฮาต� ยาคิน� โซฮา ไม่ ชาอุน� ชาอุน เซ มัฮ กวน ปรโปวน
ปุย เมือง คะนาอนั� โม เซ มัฮ ไกญ เจอ ซิเมโอน�

16 มอยฮ กวน รเมะ เลวี มัฮ เกอโชน� โคฮตั� ไม่ เมรา
ร�ี เลวี ไก อาญุ ติ รอย ไม่ งว่ย อาแลฮ เนอมึ เดอมึ ยุม�

17 มอยฮ กวน เกอโชน เซ มัฮ ลิปนี ไม่ ชิเมอ�ี มัฮ ไกญ
ซฆลาวม โม เลวี เตือง ลอา แตะ�

18มอยฮ กวน โคฮตั เซ มัฮ อมัรมั� อซิฮา� เฮปโรน� ไม่
อุตซีเอน� โคฮตั เซ ไก อาญุ ติ รอย ไม่ งว่ย ลอวย เนอมึ เด
อมึ ยุม�
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19มอยฮ กวน เมรารี เซ มัฮ มาลี ไม่ มูช�ี
ไก เมาะ เซ ป มัฮ เจอ เลวี ไม่ ป มัฮ ไกญ ซฆลาวม ปุย นึง

อื เตือง โอยจ อ�ื
20อมัรมั เซ ไอฮ โยเคเบ่ต ป มัฮ รนัน เปือะ แตะ แปน ปุย

เญือะ แตะ� ไก กวน ไม่ ปุ แตะ� มอยฮ กวน รเมะ อื มัฮ อา
โรน ไม่ ไอ โมเซ� อมัรมั เซ ไก อาญุ ติ รอย ไม่ งว่ย อาแลฮ
เนอมึ เดอมึ ยุม�

21มอยฮ กวน อซิฮา เซ มัฮ โครา� เนเฟก� ไม่ ซิกร�ี
22 มอยฮ กวน อุตซีเอน เซ มัฮ มิชาเอน� เอนซาฟัน ไม่

ซิตร�ี
23 อาโรน เซ ไอฮ เอลีเชบ่า แปน ปุย เญือะ แตะ� ปรโป

วน เซ มัฮ กวน อมัมีนาดัป่� มัฮ รนัน นาโชน� เอลีเชบ่า เซ
ไก กวน รเมะ ปาวน� มอยฮ อื มัฮ นาดัป่� อาบี่ฮู� เอเลอา
ซา� ไม่ อทิามา�

24 มอยฮ กวน โครา เซ มัฮ อตัซี� เอนคานา ไม่ อาบี่ยา
ซัป� โม เซ มัฮ ไกญ เจอ โม โครา นึง อ�ื

25 เอเลอาซา ป มัฮ กวน อาโรน เซ ไอฮ กวน รโปวน ปูทิ
เอน ติ ปุย แปน ปุย เญือะ แตะ� ปรโปวน เซ ไก กวน รเมะ
ติ� มอยฮ อื มัฮ ฟีเนฮตั� ปุย โม เซ เตือง โอยจ อื มัฮ ตื ป
มัฮ ไกญ ปุย นึง เจอ เลวี เซ�

26 เอจี มัฮ อาโรน เซ ไม่ ไอ โมเซ เซ ป ฮมอง เซียง พะจาว
เญอืม อฮั อื เฮี ละ อื โฮ� �ไมจ เปอะ นัม โม อซิราเอน เกือฮ
โอก ฮา เมือง อียปิ เกือฮ โอก โฮว แปน มู แปน มู แตะ��
ฮมอง อฮั อื เซ� 27 เอจี มัฮ ปุย ลอา เซ ป ปัว กซัต เมือง อี
ยปิ พลวย โม อซิราเอน โอก โฮว ฮา ก อาวต แตะ� เอจี มัฮ
ไอ โมเซ เซ ไม่ อาโรน เซ ป ยุฮ เนอมึ โอเอฮี ตอก เซ�

ลปุง ซตอก พะจาว ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน
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28 เญอืม ลปุง พะจาว ไม่ ไอ โมเซ นึง เมือง อยีปิ เปอ มัฮ
อฮั อื ตอก เฮ�ี 29 �อาึ มัฮ พะจาว. ไมจ เปอะ ซึป ลปุง อาึ
ละ ฟาโร ป มัฮ กซัต เมือง อยีปิ เซ โครยญ มวยญ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

30 ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ พะจาว, �อาึ มัฮ ปุย โอ เกียฮ อฮั
เกียฮ มวยญ� ฟาโร แจง โอ อื ซ งอ่ต ป อฮั อาึ อ�ื� อฮั เซ�

7
1พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ ปะ โฮว ฆรอ ลปุง ตัง แตะ

ละ ฟาโร� ซ เกือฮ อาโรน แปน ป ซึป ป อฮั ป มวยญ เปอะ
ละ อ�ื 2 เมาะ ป อฮั อาึ ละ เปอะ โครยญ เจือ ไมจ เปอะ อฮั
ละ อาโรน� อาโรน เซ ซ ซึป แม อื ละ กซัต นึง ซ เกือฮ อื
พลวย โม อซิราเอน โอก ฮา เมือง แตะ� 3อาึ ซ เปลีฮ ป ซัม
คัน ละ โม อียปิ โฮวน เจือ ปอ ฮลัต ปุย นึง� อาึ ปังเมอ ซ
เกือฮ รพาวม ฟาโร เซ ลึง� 4 ซ งอ่ต โตว ป อฮั ปะ� เญือม
เซ อาึ ซ ยุฮ ป โซะ ละ เมือง อยีปิ เบือ อมันัต ระ ยุฮ แตะ� ซ
เกือฮ ลอก ตุต แตะ� ซ ตาว ปุย ไน แตะ โอก โครยญ เจอ
อ�ื 5 เญือม เซ โม อียปิ ซ ยุง อื ฆาื อื มัฮ อาึ พะจาว. ซ ยุง
อื เญอืม เปลีฮ อาึ อมันัต ระ แตะ ละ อื นึง ซ เกือฮ แตะ โม
อซิราเอน โอก ฮา เมือง อ�ื� อฮั เซ พะจาว.

6 ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ยุฮ เนอมึ อื ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ
โครยญ เจือ� 7 เญือม เลียก ลปุง อื ไม่ ฟาโร เซ� ไอ โมเซ
เอจี ไก อาญุ รเตะ เนอึม� อาญุ อาโรน เอจี ไก รเตะ โรฮ
ลอวย เนอมึ�

โคะ ฆิ ยุฮ อาโรน
8 พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ตอก เฮ�ี 9 �ดัฮ

กซัต ดวน โม เปะ ยุฮ ป ซัมคัน โฮ� เกือฮ อาโรน ไปญ โคะ
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ฆิ ยุฮ แตะ� เกือฮ น่ากึ อื ซองนา ฟาโร� โคะ ฆิ เซ ซ เปียน
เอนิ ติ แตะ แปน ซโอยญ ละ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

10 เญอืม เซ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน เลียก ลปุง เนอมึ ไม่ ฟาโร
ตัม ดวน พะจาว แตะ� อาโรน น่าึก เนอึม โคะ ฆิ แตะ ซอง
นา ฟาโร ไม่ โม ลุกนอง อ�ื แปน เนอึม ซโอยญ ละ อ�ื
11 ฟาโร กอก โม ป ไก คู ไก บ่า ไม่ ป เกียฮ โกว อมันัต พี�
โม เซ เกียฮ ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ เบือ กทา กทอง แตะ� 12 เญื
อม น่าึก อื โคะ ฆิ แตะ แปน โรฮ ซโอยญ ละ อื โครยญ โฆะ
อ�ื โคะ ฆิ ยุฮ อาโรน ปังเมอ บลวน เอนิ โคะ ฆิ ยุฮ โม เซ
เตือง โอยจ อ�ื 13 ปัง ยุ โอเอฮี ตอก เซ ฟาโร อาวต ลัง่ ไม่
รพาวม ลึง แตะ� งอ่ต โตว ลัง่ ป อฮั ป มวยญ ไอ โมเซ ไม่
อาโรน เซ� ตอก เนอมึ ป เอจี อฮั พะจาว อาึง ละ อื เซ�

รอาวม แปน ฮนัม
14 พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี �ฟาโร ลึง ลัง่

รพาวม� ญอม โตว เกือฮ ปุย โอก โฮว� 15 ซงา่วป ก ซะ
ไมจ เปอะ โฮว ซาวป ยุ ลไล โฮว เลีม อื โบ โกลงไน ป มัฮ
โกลง ระ เมือง อียปิ เซ� โรวก โคะ ฆิ ป เอจี แปน ซโอยญ
ติ โฮน เซ ไม่ เปอะ� มอง เฆียง โกลง� 16 ไมจ เปอะ อฮั เฮี
ละ� �เยโฮวา พะจาว ทื โม ฮบีรู เอจี เกือฮ อาึ ฮอยจ เคะ
เปอะ� ดวน ปะ พลวย ปุย ไน แตะ เกือฮ โฮว ทไว โอเอฮี ละ
แตะ นึง ลาึน เวอืฮ� บุน เอจี ฟวยจ อื ปะ ดิ งอ่ต เปอะ โตว
เฟือฮ� 17ปเล่ีย เฮี พะจาว อฮั ติ แตะ ซ เกือฮ ปะ ยุง ป มัฮ
แตะ เบือ กัน ซ ยุฮ แตะ� อาึ ซ ปุฮ รอาวม นึง โคะ ฆิ เฮ�ี
รอาวม ซ เปียน เอนิ ติ แตะ แปน ฮนัม� 18 กะ นึง โกลง เฮี
ซ ยุม� โกลง เฮี ซ เรยีง ซออย ปอ โอ โม อยีปิ ซ เกียฮ ญุ ฆาื
อ�ื � อฮั เซ ไอ โมเซ� 19 เญือม เซ พะจาว เกือฮ ไอ โมเซ
ดวน อาโรน ตอก เฮ�ี �ยวก โคะ ฆิ เปอะ ราว รอาวม เมือง
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อียปิ เตือง โอยจ อ�ื เตือง โกลง เตือง นัมเมือง เตือง นอง
ไม่ ทัมโลป โอเอฮี� รอาวม ซ เปียน ติ แตะ แปน ฮนัม ฆาื
อ�ื ฮอยจ ละ รอาวม โตะ โดง ไม่ โตะ ฮมวน�� อฮั เซ ละ
อ�ื

20 ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ยุฮ เนอมึ อื ตัม ดวน พะจาว แตะ�
อาโรน ยวก เนอึม โคะ ฆิ แตะ ซองนา ฟาโร ไม่ โม จาวไน
ป ยุฮ กัน ละ อื เซ� ปุฮ โกลง ระ นึง อ�ื รอาวม เปียน เนอึ
ม ติ แตะ แปน ฮนัม� 21 โกะโกลง นึง อื ยุม โอยจ� รอาวม
เซ ซออย ปอ โอ ปุย เญาะ เกียฮ ญุ� ฮนัม เซ ไก เอนิ เล่ีป
เมือง อยีปิ�

22 โม ป ไก คู ไก บ่า เมือง อียปิ เซ ปังเมอ เกียฮ ยุฮ โรฮ
อื ตอก เซ เบือ กทา กทอง แตะ� ฟาโร ลึง แนฮ ลัง่ รพาวม
ตอก ไพรม แตะ� งอ่ต โตว ลัง่ ป อฮั ไอ โมเซ ไม่ อาโรน�
ตอก เนอมึ ป เอจี อฮั พะจาว อาึง� 23 ฮา ซ งอ่ต อ�ื พัต ติ
แตะ ฮา อื ลอต เลียก โตะ เญือะ แตะ� ญอม โตว งอ่ต อื
เฟือฮ� 24 โม อยีปิ จัมเปน กาวง นัมโม่ ฆาื อื เฆียง โกลง เซ
นึง โอ แตะ เญาะ เกียฮ ญุ รอาวม โตะ โกลง เซ�

ไลลวง บัก่
25 เญอืม เอจี ไก อื อาแลฮซเงะฟวยจ เกือฮพะจาว โกลง

ระ เซ แปน ฮนัม เมอ�

8
1 เญือม เซ พะจาว ดวน แม ไอ โมเซ โฮว เคะ ฟาโร�

เกือฮ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �พะจาว ซตอก ปะ เกือฮ พลวย ปุย
ไน แตะ โอก โฮว ละ ซ ทไว อื โอเอฮี ละ แตะ� 2 ดัฮ เปอะ โอ
เกือฮ โฮว โฮ� อาึ ซ เกือฮ เม่ะมัก่ เกิต ละ เปอะ� ซ เกือฮ
บัก่ ฮอยจ คัม เปอะ เล่ีป บัน่เมือง ยุฮ เปอะ� 3 โกลงไน เซ
ซ นาวก นึง บัก่� บัก่ เซ ซ โอก ฮา โกลง เซ� ซ ฮาวก ฮอยจ
นึง เญือะ เปอะ� ฮอยจ ละ ฮอง ไอจ เปอะ� ไม่ เตียง ไอจ
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เปอะ� ซ เลียก โรฮ เญือะ จาวไน ไม่ เญือะ ลัปซด่อน ยุฮ
เปอะ� ซ นาวก ฮอยจ นึง นา ก พรี ปุย โซม ไม่ โตะ โดง โตะ
เดือง นึง อ�ื 4 ซ เตน ฮาวก นึง โกะ เปอะ ไม่ โม จาวไน ไม่
โม ลัปซด่อน ยุฮ เปอะ� อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว.�

5 เญือม เซ พะจาว ดวน ไอ โมเซ อฮั อื ละ อาโรน ตอก
เฮ�ี �ยวก โคะ ฆิ ไปญ เปอะ เซ� ซนาว ราว รอาวม เมือง
อียปิ เตือง โกลง ไม่ นัมเมือง ไม่ นอง โอเอฮี� เดอมึ บัก่ ซ
โอก ฆาื เล่ีป เมือง อยีปิ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

6 อาโรน ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ� โอก เนอมึ บัก่ ละ โฮวน�
ปอ นาวก อื ยุฮ ปลัฮเตะ เมือง อยีปิ เซ� 7 โม ป ไก คู ไก บ่า
เยอ� ยุฮ โรฮ อื ตอก เซ เบือ กทา กทอง แตะ� เกือฮ โรฮ
บัก่ โอก โรฮ�

8 เญอืม เซ ฟาโร กอก ไอ โมเซ ไม่ อาโรน เอญี เคะ แตะ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ไววอน ละ พะจาว, เกือฮ ตุย แปฮ
บัก่ เฮี เกือฮ โปน ฮา เอะ� อาึ ซ เกือฮ ปุย ไน โม เปะ โฮว�
เดอมึ เปอะ ซ เกียฮ ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ยุฮ แตะ�� อฮั
เซ�

9 ไอ โมเซ อฮั เฮ�ี �อาึ เตม รพาวม ละ ซ ไววอน แตะ เพือ
เปอะ� ไมจ ปะ พัต ซเงะ จี ซาวม ละ ซ เกือฮ เปอะ อาึ ไว
วอน เพือ แตะ เตือง โม จาวไน ไม่ โม ลัปซด่อน ยุฮ เปอะ�
ฟวยจ เซ เญือะ ซ ไก โตว เฟือฮ บัก่ นึง เญือะ นึง ยว่ง� ซ
ไก นึง โกลง โน่ง� ซ เกือฮ เปอะ อาึ ไววอน เญือม เมอ��
อฮั เซ�

10�ไววอน ซงา่วป เปอ�� อฮั เซ ฟาโร� ไอ โมเซ อฮั เฮ�ี
�อาึ ซ ยุฮ ตัม ป อฮั เปอะ เซ เดอมึ เปอะ ซ ยุง โอ พะจาว
ไฮญ ไก ป ตอก เยโฮวา พะจาว ทื เอะ เฮ�ี 11 โม เปะ เตือง
โม จาวไน ไม่ โม ลัปซด่อน ยุฮ เปอะ ซ โปน เปอะ ฮา คัม บัก่
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แตะ เซ� เญือะ ซ ไก โตว ละ เปอะ โนก ฮา นึง โกลงไน��
อฮั เซ ละ อ�ื

12 ไอ โมเซ ไม่ อาโรน โอก ฮา ฟาโร เซ� ไอ โมเซ ไววอน
เนอึม ปัว พะจาว ตุย บัก่ ป คัม ฟาโร เซ โอก ฮา อ�ื 13พะ
จาว งอ่ต ป อฮั อ�ื บัก่ เซ ยุม นึง ยว่ง นึง เญือะ นึง ม่า โค
รยญ โดฮ� 14 โม อียปิ รโจะ อื แปน กอง แปน กอง แตะ�
เมือง เซ ซออย ลัมเลือ เอนิ� 15ฟาโร เซ เญอืม ยุ อื ยุม บัก่
เซ เกือฮ แม รพาวม แตะ ลึง� งอ่ต โตว อื ลัง่ ป อฮั ไอ โมเซ
ไม่ อาโรน ละ แตะ เซ� ตอก เนอมึ ป เอจี อฮั พะจาว อาึง�

ไลลวง ลลอง
16พะจาว อฮั แม อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี �เกือฮ อาโรน

ปุฮ เตะ รกาื นึง โคะ ฆิ แตะ� ฟวยจ เซ รกาื เล่ีป เมือง อี
ยปิ เซ ซ แปน ลลอง ฆาื อ�ื� อฮั เซ� 17 อาโรน ปุฮ เนอึม
เตะ รกาื นึง โคะ ฆิ แตะ� รกาื ติ เมือง อยีปิ เซ แปน เนอมึ
ลลอง ราวม ปุย ไม่ ซัตซิง เตือง โอยจ อ�ื 18 ลลอง เซ เล่ีป
ยุฮ เมือง� โม ป ไก คู ไก บ่า เยอ ริ โกว กทา กทอง แตะ ละ
ซ เกือฮ แตะ ลลอง โอก ปังเมอ โอ เญือะ เกียฮ ยุฮ อ�ื

19 โม เซ อฮั เฮี ละ กซัต ฟาโร� �โอเอฮี ตอก เฮี ตึน ซ มัฮ
เนอมึ อมันัต ระ ยุฮ พะจาว�� อฮั เซ� รพาวม ฟาโร ปังเมอ
ลึง แนฮ ลัง่� งอ่ต โตว ลัง่ ป อฮั ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� ตอก
เนอมึ เอจี อฮั พะจาว อื อาึง�

ไลลวง โรป
20ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ซงา่วป ก ซะ อา

โฮว ซาวป ยุ ฟาโร ลไล โฮว เลีม อื โบ โกลง� อฮั ละ อื ตอก
เฮ�ี พะจาว อฮั เฮ�ี ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ไน อาึ โฮว ไว อาึ�
21 ตัม โอ เปอะ เกือฮ ปุย ไน อาึ โฮว� อาึ ซ เกือฮ โรป ฮอยจ
ราวม โม เปะ เตือง จาวไน เตือง โม ลัปซด่อน ยุฮ เปอะ เตื
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อง โอยจ อ�ื โตะ เญือะ เปอะ ซ เลียก โอยจ นึง อ�ื ปลัฮ
เตะ อาวต โม เปะ ซ นาวก โอยจ นึง โรป เซ�

22 �ซเงะ เซ อาึ ซ เกือฮ เมือง โกเชน ตัง ฮา ก ไฮญ� นึง
อาวต ปุย ไน อาึ นึง อ�ื ซ เกือฮ โตว โรป เลียก นา เซ� โม
เปะ ซ ยุง เปอะ มัฮ อาึ พะจาว ป เปลีฮ อมันัต แตะ นึง เมือง
เฮ�ี 23 อาึ ซ รกัฮ ปุย ไน แตะ ฮา ปุย ไน โม เปะ เกือฮ ตัง
ฮา ปุ แตะ� กัน ซัมคัน เฮี ซ เกิต ละ เปอะ ซงา่วป เอนิ��
อฮั เซ พะจาว.

24 ฟวยจ เซ พะจาว ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ� เกือฮ เนอึม
โรป เซ ฮอยจ โฮวน� ราวม เญือะ ฟาโร ไม่ เญือะ โม จาว
ไน� โรป โฮวน เซ คัม เมือง อยีปิ เล่ีป อ�ื ไลจ เนอมึ ฆาื อ�ื

25 เญือม เซ ฟาโร กอก ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ฮอยจ เคะ
แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว เมิฮ� โฮว ทไว โอเอฮี ละ พะจาว
ยุฮ เปอะ� ปังเมอ ไมจ เปอะ ทไว ละ อื นึง เมือง อาวต เปอะ
เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

26 ไอ โมเซ โลยฮ อ�ื �แปน โตว ตอก เซ� โม อยีปิ ทื ซัต
ซิง ป ซ ไมจ เอะ ทไว ละ พะจาว ยุฮ ฮุ� ซ แปน ป พิต ละ อื
มอก เอะ โอเอฮี ตอก เซ� ดัฮ ยุ มอก เอะ ซัตซิง ตอก เซ โม่
ซ แล่น เอะ นึง ซโมะ ฆาื อ�ื 27 เอะ จัมเปน โฮว ลอวย ซเงะ
คระ ฮอยจ นึง ลาึน เวอืฮ เดอมึ ซ เกียฮ ทไว โอเอฮี ละ เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ แตะ� ตอก เอจี ซตอก อื อาึง ละ เอะ�� อฮั
เซ�

28ฟาโร อฮั เฮ�ี �อาึ ซ เกือฮ โม เปะ โฮว นึง ลาึน เซ ละ
ซ ทไว เปอะ โอเอฮี ละ พะจาว ยุฮ เปอะ� ปังเมอ โอ เปอะ
ไมจ โฮว ซไง� ปัว เปอะ ไววอน เพือ อาึ ไม่ อ�ื� อฮั เซ�

29 ไอ โมเซ อฮั เฮ�ี �ดัฮ อาึ เอจี โอก ฮา นา เฮี อาึ ซ ไว
วอน เอนิ เพือ เปอะ� ซงา่วป โรป โม เฮี ซ ไฆร ฮา เปอะ�
ไม่ ฮา โม ลัปซด่อน ไม่ โม จาวไน� ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก
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ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ จุ เอะ นึง โอ เปอะ ซ พลวย เนอึม ปุย
โฮว ทไว โอเอฮี ละ พะจาว,� อฮั เซ�

30 เญอืม เซ ไอ โมเซ โอก ฮา ฟาโร� ไววอน ปัว อื นึง พะ
จาว. 31พะจาว เกือฮ อื ละ อื ตัม ป ปัว อื เซ� โรป เซ ไฆร
เนอึม ฮา ฟาโร ไม่ โม จาวไน ไม่ โม ลัปซด่อน� เญาะ โฮฮ
โตว ติ ตัว เนอมึ� 32ฟาโร เซ ปังเมอ เกือฮ แม รพาวม แตะ
ลึง ติ โฮน แม� พลวย โตว ลัง่ ปุย โอก โฮว�

9
พาญัต เกิต ละ ซัตซิง

1พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ โฮว เคะ
ฟาโร� อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี อาึ มัฮ พะจาว ทื โม ฮบีรู� ไมจ
เปอะ เกือฮ ปุย ไน อาึ โอก โฮว ละ ซ ทไว อื โอเอฮี ละ อาึ�
2 ดัฮ เปอะ คนัป แนฮ อาวต� โอ แนฮ ญอม เกือฮ โฮว โฮ�
3 อาึ ซ เกือฮ พาญัต ฆอก ฮอยจ ละ ซัตซิง เลียง เปอะ เตือง
บรอง ไม่ บรงั� อุต� โมวก� แกะ� ปิ� เตือง โอยจ อ�ื 4 อาึ
ซ เกือฮ คอง เลียง โม อซิราเอน ตัง ฮา คอง เลียง โม อยีปิ�
ซัตซิง เลียง โม อซิราเอน ซ ยุม โตว ติ ตัว เนอึม� 5 โอเอฮี
ตอก เซ ซ เกิต ละ เปอะ ซงา่วป เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื พะ
จาว เอจี รโฮงะ อาึง อื ละ อื ตอก เซ เญือม ซ เกิต โอเอฮี
เซ�

6 ปวยฮ พริ เซ พะจาว ยุฮ เนอึม อื ตัม ป อฮั แตะ อาึง�
คอง เลียง โม อยีปิ ยุม เนอมึ แกล� คอง เลียง โม อซิราเอน
ปังเมอ โอ ยุม ติ ตัว เนอมึ� 7 เญอืม ดวน ฟาโร ปุย โอก โฮว
ไฮมญ ฮมอง ป เกิต ละ ซัตซิง ยุฮ โม อซิราเอน เนอ� ฮมอง
โอ อื ยุม ติ ตัว เนอึม� เญือม เอจี ฮมอง อื ปังเมอ ลึง ลัง่
รพาวม อ�ื เกือฮ โตว ลัง่ ปุย โอก โฮว ฆาื อ�ื

ไลลวง ปาวม
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8ฟวยจ เซ พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ตอก เฮ�ี
�ไมจ เปอะ กาวป จะ โตะ องัโล ติ ลอา ซบราวก เปอะ�
เกือฮ ไอ โมเซ เลียก เจาะ จะ เซ ซองนา ฟาโร� 9 จะ เซ
ซ แปน ตอก รกาื จัว ปอย เล่ีป เมือง อยีปิ� ซ เกือฮ เอนิ ปุย
ไม่ ซัตซิง ติ เมือง อียปิ เซ เกิต ปาวม ละ� เกือฮ อื อาวม ป
โซะ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

10 ปุย ลอา เซ ตุย เนอึม จะ โตะ องัโล� เลียก ชุง ไม่ อื
ซองนา ฟาโร เซ� ไอ โมเซ เจาะ จะ เซ� โม อียปิ ไม่ คอง
เลียง อื เซ เกิต เนอมึ ปาวม ละ� ปาวม เซ มา เล่ีป โกะ เล่ีป
ตัว อ�ื 11 โม ป ไก คู ไก บ่า เยอ เญือะ เกียฮ ฮอยจ โตว เคะ
ไอ โมเซ นึง ปาวม โรฮ อื เล่ีป โกะ เล่ีป ตัว แตะ ตอก โรฮ
โม อยีปิ เตือง โอยจ อ�ื 12 ปัง มัฮ ตอก เซ พะจาว เกือฮ ลัง่
รพาวม ฟาโร ลึง� ญอม โตว ลัง่ งอ่ต ลปุง ไอ โมเซ ไม่ อา
โรน เฟือฮ� ตอก เนอมึ ป เอจี อฮั พะจาว อาึง ละ อ�ื

ไลลวง ราื แพร
13 พะจาว ดวน แม ไอ โมเซ งาวป โกฮ โฮว เคะ ฟาโร�

เกือฮ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �พะจาว ยุฮ โม ฮบีรู อฮั เฮ�ี ไมจ เปอะ
เกือฮ ปุย ไน อาึ โฮว� ละ ซ ไว อื อาึ� 14 ดัฮ เปอะ โอ พลวย
โฮ� อาึ ซ เกือฮ ป โซะ เกิต ละ เปอะ โฮวน เจือ� ซ เกิต โรฮ
ละ โม จาวไน ไม่ โม ลัปซด่อน ยุฮ เปอะ� เดอมึ โม เปะ ซ ยุง
โอ ปุย ไฮญ ติ ปลัฮเตะ เฮี ไก ป ตอก อาึ นึง อ�ื 15 มัฮ ฆวต
ยุฮ ฮุ� อาึ เอจี เล่ีญ ปุน เกือฮ ป โซะ ฮอยจ ละ ปะ ไม่ โม ลัป
ซด่อน ยุฮ เปอะ ปอ ไฆร เปอะ ฮา ปลัฮเตะ เฮี เตือง โอยจ
เปอะ� 16ญันได่ เอจี มัฮ อาึ ป เกือฮ ปะ ไอม ลัง่ ฮอยจ เมาะ
เฮ�ี นึง ซ เปลีฮ อมันัต ยุฮ แตะ ละ เปอะ� ไม่ ซ เกือฮ มอยฮ
แตะ พรุ เฮอื ละ ปุย เล่ีป เตะ ฆาื ป เกิต ละ ปะ เฮ�ี 17 ปะ
เกือฮ แนฮ เปอะ ติ แตะ ลึง รพาวม นึง เกละ เปอะ ยุ ปุย ไน
อาึ� ญอม เปอะ โตว เกือฮ โฮว ติ ชวง� 18 เคียง มัฮ อื ตอก
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เซ ซงา่วป เมือ ปเล่ีย เฮี อาึ ซ เกือฮ แพร ราื นึง เมือง อยีปิ
เฮ�ี เน่อมึ เญือม เกิต โรง เมือง อียปิ ฮอยจ ปเล่ีย� ดิ ไก
โตว ติ โฮน เนอึม โซะ ราื แพร เมาะ เซ� 19 ปเล่ีย เฮี ไมจ
เปอะ ดวน ปุย ซาวป โครฮ คอง เลียง คอง ดู่ แตะ ป อาวต
เพระด่าวก� เกือฮ เลียก อาวต ฆรมึ พรงั� ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ
ตอก เซ โฮ� โอเอฮี เมาะ ป อาวต ลัง่ อื ก พริ เซ ซ ยุม ตื�
เตือง ปุย เตือง ซัตซิง เตือง โอยจ อ�ื อฮั เซ ละ เปอะ พะ
จาว ป ทื โม ฮบีรู เยอ�� อฮั เซ� 20 เญือม เซ โม จาวไน
ป ฮลัต นึง ลปุง พะจาว ซไจ เกือฮ ปุย ซาวป ซเพระ กวนไจ
ยุฮ แตะ ไม่ ซัตซิง ยุฮ แตะ เกือฮ อื เลียก อาวต ฆรมึ พรงั�
21 โม ป โอ เครองึ นึง อื ละ อื ก พร�ิ

22 เญอืม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ซนาว เตะ เปอะ
ลัก่ มะลอง เดอมึ แพร ซ ราื นึง เมือง อียปิ� ซ เกือฮ ลอก
ปุย ไม่ ซัตซิง ไม่ โอเอฮี ซมา ปุย นึง ชจิ นึง ม่า เตือง โอยจ
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 23 เญือม ยวก ไอ โมเซ โคะ ฆิ ยุฮ แตะ
ลัก่ มะลอง� พะจาว เกือฮ เนอึม แพร ราื ไม่ เนอึม บริ เลีฮ
ตะ ฮอยจ ลังเตะ� 24 ติ เมือง อยีปิ เซ ราื แพร ระ แพร โฮวน
นึง ไม่ ปลุกปลัก เนอึม บริ กาื ระ กาื กอ� เน่อมึ เญือม ไก
โรง เมือง อียปิ ฮอยจ ปเล่ีย ดิ ไก โตว ติ โฮน เนอึม โซะ ราื
แพร ตอก เซ� 25 แพร เซ ราื เล่ีป เมือง อียปิ� ลอก โอเอฮี
ป อาวต เพระด่าวก เตือง ปุย เตือง ซัตซิง� โอเอฮี ป ซมา
ปุย นึง ชจิ นึง ม่า ไลจ โอยจ� โคะ เอาะ ไลจ ตื โรฮ ไม่ อ�ื
26 มัฮ นาตี โกเชน นา ก อาวต โม อซิราเอน โน่ง นา ก โอ
แพร เซ ราื นึง เงอ�

27 เญือม เซ ฟาโร ดวน ปุย โฮว กอก ไอ โมเซ ไม่ อาโรน
ฮอยจ เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี พิต เนอึม เมอะ
โฮน เฮ�ี พิต เตือง อาึ เตือง ปุย ไน เยอะ โรฮ� มัฮ พะจาว
ป ปุก เกอ� 28 ไมจ เปอะ ปัว นึง พะจาว. เอจี เคราะ อื เมาะ
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เซ แพร ระ แพร โฮวน ไม่ เนอึม บริ เซ� เญือะ เกือฮ โตว
เปอะ อาวต� ซ เกือฮ เนอมึ เปอะ โฮว�� อฮั เซ ละ อ�ื

29 ไอ โมเซ โลยฮ อ�ื �เญือม โอก เกอะ ฮา เวยีง เฮี อาึ
ซ ยวก เตะ แตะ ไววอน ปัว นึง พะจาว. เญือม เซ เญือะ ซ
ฮมอง เปอะ โตว เนอึม บร�ิ แพร ปุ โรฮ เญือะ ซ ราื เดอมึ
โม เปะ ซ ยุง มัฮ ปลัฮเตะ เฮี คอง พะจาว. 30 อาึ ปังเมอ ยุง
เงอะ โอ ปะ ไม่ โม จาวไน ป รซอฮ ละ เปอะ เซ ดิ ฮลัต เนอมึ
นึง พะจาว,� อฮั เซ ละ อ�ื

31 โคะ ฆัน ซมา ปุย ไม่ เฮงาะ บ่าเล เอจี ไลจ โอยจ นึง เอจี
ซฆรฮั เฮงาะ เซ� โคะ ฆัน เอจี เตีย โรฮ� 32 ป มัฮ เฮงาะ
ซาลี ไม่ เฮงาะ รเซฮ ปังเมอ โอ ทัน ไลจ นึง แตวะ ลัง่ อ�ื

33 ไอ โมเซ โอก ฮา ฟาโร ลอต โอก ก พริ เวยีง� ยวก เตะ
แตะ ไววอน ปัว อื นึง พะจาว. เญอืม เซ ลโล่ะ เอนิ เฮละ ระ
กาื กอ ไม่ แพร ไม่ เนอึม บริ เซ� 34 ฟาโร เญือม ยุ อื เอจี
โอง อื ไม่ โอ แพร เญือะ ราื ไม่ โอ บริ เญือะ เนอมึ เมอ� ยุฮ
แม ป พิต ตอก ไพรม แตะ� โกะ อื ไม่ จาวไน ป รซอฮ ละ
อื อาวต แม ไม่ รพาวม ลึง แตะ� 35 รพาวม ฟาโร เซ ลึง
ลอน� ญอม โตว ลัง่ พลวย โม อซิราเอน โฮว� ตอก เนอึม
เอจี อฮั พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ โฮ�

10
ไลลวง ซดู

1 ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ เปอะ โฮว
แม เคะ ฟาโร� อาึ เอจี เกือฮ รพาวม อื ลึง ฮอยจ ละ รพาวม
โม จาวไน ป รซอฮ ละ อื เซ� นึง ซ โฮลฮ อาึ ยุฮ ป ซัมคัน ล
ลาึง อื ปอ เงอตึ ปุย นึง� 2 โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ อู ละ กวน
แตะ ไม่ กวนโซะ กวนแซะ เปอะ เฆียง เฮี ฆาื อ�ื ตอก ยุฮ
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อาึ ป โซะ ละ โม อยีปิ ไม่ ป ซัมคัน โฮวน เจือ� โม เปะ ซ ยุง
โรฮ เปอะ มัฮ อาึ พะจาว ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

3 ไอ โมเซ ไม่ อาโรน โฮว เนอมึ เคะ ฟาโร� อฮั เฮี ละ อ�ื
�เยโฮวา พะจาว ทื โม ฮบีรู อฮั เฮี ละ เปอะ� ซ เล่ีญ ลัง่ เมาะ
เมอ แล ลึง รพาวม เปอ� โอ เปอะ ญิงญอม ละ อาึ อ�ื ไมจ
เปอะ พลวย ปุย ไน อาึ เกือฮ โฮว ละ ซ ไว อื อาึ� 4 ดัฮ เปอะ
โอ แนฮ ญอม เกือฮ โฮว โฮ� ซงา่วป อาึ ซ เกือฮ ซดู ฮอยจ
นึง เมือง เปอะ� 5ซ เกือฮ ฮอยจ โฮวน ปอ โอ ปุย เญือะ เกีย
ฮ ยุ ปลัฮเตะ เอนิ� ซ โซม โอเอฮี ป ไอม ลัง่ ฟวยจ ราื แพร
เซ เตือง ฮละ โคะ โอเอฮี นึง ชจิ นึง ม่า โครยญ เจือ� 6 ซดู
เซ ซ นาวก ฮอยจ นึง เญือะ เปอะ ไม่ นึง เญือะ โม จาวไน
ไม่ โม ลัปซด่อน ยุฮ เปอะ� ซ โฮฮ ฮา ยุ ฮา ฮมอง ปุย อ�ื เน่
อมึ นึง เจน จัตเจือ ไพรม เปอะ เคียง อาวต โรง อื เมือง เฮี
ฮอยจ ปเล่ีย� อฮั เซ ละ เปอะ พะจาว,� อฮั เซ� เญือม เซ
ไอ โมเซ พัต ติ แตะ โอก ฮา เญือะ ฟาโร�

7 เญอืม เซ โม จาวไน ปัว อื นึง ฟาโร ตอก เฮ�ี �ปัว เปอะ
เกือฮ โม ปรเมะ ไน โม เซ โฮว แปฮ� เกือฮ โฮว ไว พะจาว
ทื แตะ เซ เมิฮ� อมั มัฮ โอ เปอะ ยุ ไลจ โลม เมือง อียปิ เตื
อง ปะเทต อ�ื ซ เล่ีญ แม เมาะ เมอ เม่ะมัก่ เอะ ฆาื ปุย โม
เซ เยอ� เกือฮ แปฮ โฮว เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

8 เญือม เซ ปุย โฮว กอก ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ฮอยจ แม
เคะ กซัต เซ ฆาื อ�ื กซัต เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว ไว เยโฮวา
พะจาว ทื เปอะ เซ เมิฮ� มัฮ ปุย ติ ติ ป ซ ไมจ อื โฮว เยอ��
อฮั เซ�

9 ไอ โมเซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เอะ โฮว เตือง โอยจ
แตะ เตือง ป กวต กวนดุ กวน รเมะ กวน รโปวน เนอะ ไม่



ลอา โมเซ 10:10 xxx ลอา โมเซ 10:17

ครกั โมวก แกะ ปิ โอเอฮี ยุฮ ฮุ� นึง ซ ไมจ เลียง ปุ แตะ ไม่
ทไว แตะ โอเอฮี ละ พะจาว,� อฮั เซ ละ อื ไอ โมเซ�

10ฟาโร โลยฮ แม อ�ื �อาึ ซันญา อาึง เบือ มอยฮ พะจาว
โอ แตะ ซ เกือฮ โม เปะ โฮว เตือง โม ปรโปวน ไม่ โม กวนดุ
เฟือฮ เอนิ� อาึ เอจี ที เนิ โอ โม เปะ เนอึม รพาวม ละ เอะ
เอ� 11 อาึ เกือฮ โตว โม ปรโปวน ไม่ กวนดุ โฮว� เกือฮ โม
ปรเมะ โฮว โน่ง ละ ซ ไว เปอะ พะจาว ยุฮ แตะ เซ� เอจี มัฮ
เซ ป ปัว เปอะ เน่อมึ เมือ โรง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื เญือม เซ
ฟาโร เกือฮ ปุย โครฮ ปุย ลอา เซ โอก ฮา ก อาวต แตะ�

12ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ เปอะ ยวก
เตะ แตะ ราว เมือง อียปิ เกือฮ ซดู ฮอยจ ราวม เมือง อียปิ
เฮี ละ ซ เกือฮ อื โซม โอเอฮี ป ไอม ลัง่ นึง ชจิ นึง ม่า นึง
รปึม ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื เมาะ ป ไก ลัง่ อื เคียง ฟวยจ ราื
แพร ระ เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื

13 ไอ โมเซ ยวก เนอมึ โคะ ฆิ ยุฮ แตะ� พะจาว เกือฮ กาื
ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ฮอยจ ฆาื อื ติ ซเงะ ไปล ติ ซาวม� ปวยฮ
พริ เซ ฮอยจ เนอึม ซดู เซ� 14 ราวม เนอึม เมือง อียปิ โค
รยญ โดฮ� ไพรม อื ไก โตว ซดู ฮอยจ โฮวน เมาะ เซ� เฆี
ยง เฮี ปุ เญือะ ซ ไก โฮวน เมาะ เซ� 15 ซดู เซ นาวก เอนิ
ยุฮ ปลัฮเตะ ปอ เฟียก เอนิ อ�ื โซม เนอมึ โอเอฮี ป ไอม ลัง่
นึง ชจิ นึง ม่า ป โฮฮ ฮา ไลจ แตะ นึง แพร เซ� โอยจ แกล
ฮอยจ เปลิ โคะ เปลิ เอาะ� เญือะ ไก โตว ฮละ โคะ ซงา นึง
ติ เจือ เนอมึ� ปัง มัฮ โคะ เอาะ ญุ่ก� ปัง มัฮ พักเญือ ญุ่ก�
เญาะ ไก โตว ติ ตื เนอมึ ไน ติ เมือง อยีปิ เซ�

16 เญอืม เซ ฟาโร ซไจ เอนิ กอก ไอ โมเซ ไม่ อาโรน เอญี
เคะ แตะ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �อาึ เอจี พิต เนอึม ละ พะ
จาว ยุฮ เปอะ� พิต โรฮ ละ โม เปะ� 17 ปัว แม เปอะ ยวก
พิต โฌวะ ยุฮ อาึ เฮี เนิ ติ โฮน แม โน่ง� ปัว เปอะ ไววอน
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ละ พะจาว ยุฮ เปอะ เกือฮ เม่ะมัก่ ปอ ยุม เฮี โปน อาึ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

18 ไอ โมเซ โอก ฮา ฟาโร ไววอน เนอึม� 19 พะจาว เปีย
น กาื เกือฮ อื แปน กาื กอ ลวง เลียก ซเงะ� กาื เซ โรวก
ซดู โม เซ เกือฮ อื ดุฮ โตะ ปลัฮ รอาวม ซครกั� เญือม เซ
นึง เมือง อียปิ เซ เญือะ ไก โตว ซดู นึง ฆาื อื ติ ตัว เนอึม�
20พะจาว ปังเมอ เกือฮ แนฮ ลัง่ รพาวม ฟาโร เซ ลึง� ฟาโร
ดิ ญอม โตว ลัง่ พลวย โม อซิราเอน เกือฮ โฮว�

ไลลวง เฟียก
21 เญือม เซ พะจาว ดวน ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี �ยวก เตะ

เปอะ โร มะลอง นึง� เดอมึ ซ เฟียก ติ เมือง อียปิ เฮ�ี มัฮ
เฟียก ตัน ปอ เกียฮ อาวม ปุย อื เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื 22 ไอ
โมเซ ยวก เนอึม เตะ แตะ โร มะลอง นึง อ�ื เมือง อียปิ เฟี
ยก ตัน เนอึม ฆาื อื ลอวย ซเงะ ลอวย ซาวม เอนิ� 23 ไน ติ
เจน ลอวย ซเงะ เซ ไก โตว ป เกียฮ ยุ โอเอฮี นึง ติ เจือ เนอึ
ม� ปุย โฮลฮ โตว โอก ฮา ก อาวต แตะ ฆาื อ�ื ก อาวต โม
อซิราเอน ปังเมอ ซเปีย แนฮ ละ อื ตอก ไพรม แตะ�

24 เญือม เซ ฟาโร กอก ไอ โมเซ เอญี เคะ แตะ� อฮั เฮี
ละ อ�ื �โฮว เมิฮ� โฮว ไว พะจาว ยุฮ เปอะ� ซ เกือฮ โม ปร
โปวน ไน เปอะ โฮว ไม่ เปอะ ไม่ โม กวนดุ โรฮ� คอง เลียง
คอง ดู่ เปอะ ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ โรวก�� อฮั เซ ฟาโร เซ�

25 ไอ โมเซ โลยฮ อ�ื �ปะ ไมจ เปอะ เกือฮ เอะ โฮลฮ โรวก
ซัตซิง ละ ซ มอก เกอะ ตอง ทไว ละ พะจาว. 26 คอง เลียง
เงอะ ไมจ อื โฮว ไม่ เอะ โครยญ ตัว� เอะ เกียฮ ละ โตว อาึง
ติ ตัว เนอึม� เอะ ซ จัมเปน เลือก งอ่น ละ ซ ทไว เยอะ ละ
พะจาว ยุฮ ฮุ� กา เฆียง ฮอยจ เจอะ นา ก ทไว แตะ เซ เอะ
ดิ ยุง โตว ตัว มัฮ ตัว มอยฮ อ�ื พะจาว ดิ รโฮงะ โตว อื ละ
เอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
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27พะจาว เกือฮ ลัง่ รพาวม ฟาโร เซ ลึง� ฟาโรญอม โตว
ลัง่ พลวย โม เซ เกือฮ โฮว� เญอืม เซ ฟาโร ฮาวก รพาวม�
28 อฮั เฮ�ี �เอญี แปฮ� อาึ เอจี เตือ เอจี ออป เนอึม นึง
เปอะ� เฆิม เฮี โฮว ไป นา เยอ ปุ เญือะ เกือฮ อาึ ยุ นา เปอะ
เฟือฮ เอนิ� ยุ อาึ นา เปอะ ซเงะ ออฮ ซ ยุม เปอะ ซเงะ เซ��
อฮั เซ ละ ไอ โมเซ�

29 ไอ โมเซ โลยฮ อ�ื �เตอมึ รพาวม เปอะ� เฆิม เฮี ปะ
เญือะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว เนอมึ ยุ นา อาึ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11
ไลลวง ยุม กวน โรง ปุย

1กา เซ พะจาว เอจี อฮั อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี �ซ ไก ลัง่
ติ เจือ โน่ง เม่ะมัก่ ซ เกือฮ อาึ ฮอยจ ละ ฟาโร ไม่ เมือง อยีปิ
เฮ�ี ฟวยจ เซ ฟาโร ซ พลวย โม เปะ โฮว� โฮฮ ฮา พลวย อื
ซ โครฮ เอนิ โม เปะ โอก รปิ เอนิ� 2 ไมจ เปอะ ซตอก โม อซิ
ราเอน เตือง ปรเมะ ปรโปวน� เกือฮ โฮว ปัว เครองึ มาื เค
รองึ ไคร นึง ปุ ยว่ง แตะ ป มัฮ โม อียปิ เซ�� อฮั เซ� 3พะ
จาว เกือฮ โม อยีปิ เซ ไก รพาวม ฆวต เรอมึ โม อซิราเอน�
โม อยีปิ เซ นัปทื เนอมึ โรฮ ไอ โมเซ เซ� เตือง โม จาวไน ไม่
โม ลัปซด่อน นึง อ�ื เมีญ ตื ไอ โมเซ มัฮ ปุย ระ เนอมึ ไล ละ
แตะ�

4 เญือม เซ ไอ โมเซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �เฮี มัฮ เนอึม ลปุง
พะจาว, ซาวม เนาะ เฮี เมาะ งอ่น ซาวม เมอ อาึ ซ โฌ นึง
เมือง อียปิ เฮ�ี 5 เมาะ ป มัฮ กวน รเมะ โรง โม อียปิ ซ ยุม
เตือง โอยจ อ�ื เน่อมึ นึง กวน กซัต ป ลัง อาวต เบือง เปือะ
แตะ� ฮอยจ ละ กวน ครา เซีญ ปุย ป โม แปง นึง อ�ื กวน
คอง เลียง ปุย ป กิฮ โรง นึง อื ซ ยุม โรฮ โครยญ ตัว� 6 ปุย
ติ เมือง อยีปิ ซ เยอืม เนอมึ เยอืม แนม ฆาื อ�ื เน่อมึ ไพรม
อื ฮอยจ ปเล่ีย ดิ ไก โตว ติ ชวง โซะ เยอืม ปุย ตอก โฮน เฮ�ี



ลอา โมเซ 11:7 xxxiii ลอา โมเซ 12:5

เฆียง เฮี ปุ เญือะ ซ โซะ เมาะ เฮี ติ โฮน เนอึม� 7 ลลาึง โม
อซิราเอน เนอ ซ ไก โตว เซียง โรฮ เซาะ นึง อ�ื ละ ปุย ญุ่ก�
ละ ซัตซิง ญุ่ก� โม เปะ ซ ยุง เปอะ ฆาื อื ตอก เกือฮ อาึ โม
อซิราเอน ไม่ โม อียปิ ตัง ฮา ปุ แตะ� 8 โม จาวไน ป รซอฮ
ละ เปอะ เซ ซ เลียก เคะ อาึ� ซ นุ่ม ไว อาึ ปอ จิ ไกญ แตะ
เตะ ละ ซ ปัว อื อาึ ไม่ โม ป มัฮ ปุย บลัฮ ลัก่ อาึ โอก โฮว ฮา
แตะ� เญือม เซ อาึ ซ โอก โฮว เนอึม เมอะ�� อฮั เซ� เญื
อม เซ ไอ โมเซ โอก ฮา ฟาโร ไม่ ฮาวก รพาวม แตะ�

9 กา เซ พะจาว เอจี อฮั อาึง อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี
�ฟาโร ตึน โอ ซ งอ่ต ป อฮั ปะ ละ แตะ� เอจี มัฮ เกือฮ
แปน ตอก เซ นึง ซ โฮลฮ อาึ เปลีฮ ป ซัมคัน ยุฮ แตะ โฮวน
เจือ นึง เมือง อยีปิ เฮ�ี� อฮั เซ� 10 ไอ โมเซ ไม่ อาโรน เอจี
ยุฮ ป ซัมคัน โฮวน เจือ ซองนา ฟาโร ตอก เซ� พะจาว เกือฮ
ลัง่ รพาวม ฟาโร ลึง� พลวย โตว โม อซิราเอน โอก โฮว ฮา
เมือง แตะ ฆาื อื ติ ชวง�

12
ไลลวง โซม เลียง ฌาว

1 เญอืม อาวต ลัง่ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน นึง เมือง อยีปิ เปอ�
พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื 2 �เฆิม เฮี โฮว ไป นา เคิ เฮี ซ โฮลฮ
เปอะ เมีญ มัฮ เคิ ติ ละ เปอะ โครยญ เนอึม� 3 ไมจ เปอะ
ดวน โม อซิราเอน เตือง มู อื ตอก เฮ�ี เญอืม เอจี ฮาวก เคิ
เฮี กาว ซาวม เมอ� เกือฮ ปรเมะ ป มัฮ ไกญ เญือะ เลือก
กวน แกะ� ติ เญือะ ติ ตัว โครยญ โฆะ ปุย� 4 ดัฮ ไก เญือะ
ป รมัฮ ปอ โอ แตะ ซ โอยจ ปอน กวน แกะ เซ� เกือฮ เลียก
ดิ ไม่ ปุ ซดิ เญือะ แตะ ตัม รมัฮ ตัม โฮวน ปุย ป ซ ปอน อื
เซ� 5 ไมจ เปอะ เลือก ป โปก อื ป ไก อาญุ อื ติ เนอมึ� กวน
แกะ กวน ปิ แปน ตื� ปังเมอ ไมจ อื โอ ไก ตอก โละพริ เญี่
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ยะ เนอมึ� 6 โซะโกะ ฮรกัซา อาึง นึง ฮอยจ ละ ฮาวก เคิ เซ
กาว โรฮ ปาวน ซาวม� ปู พริ เซ ปุย ติ เมือง อซิราเอน ไมจ
อื มอก โครยญ เญือะ� ติ เญือะ ติ ตัว� 7 เญอืม เซ ไมจ ปุย
ตุย ฮนัม อ�ื เกือฮ ตา อื นึง มะ รเวอืะ เญือะ แตะ� เตือง
ลวง ราว อื ไม่ ลวง เฆียง อื เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื โครยญ
เญือะ นา ก ซ ปอน ปุย โตะ มอก แตะ เซ� 8 ซาวม เซ ไมจ
ปุย ปอน โตะ กา โครยญ โฆะ ปุย� ไมจ โซม คโนมปัง โอ ไก
เจือ� ไมจ ปอน โตะ โกละ ซอง ไม่ อ�ื 9 ปุ ปอน โตะ ไม่ม
เมอ� ปุ โกยฮ ไม่ รอาวม� ไมจ เปอะ กา นึง งอ เตือง ไกญ
เตือง เกลีป เตือง รเวอืง เตือง เครองึ กไน อ�ื 10 ปุ ละ อาึง
ฮอยจ ละ ปวยฮ พร�ิ ดัฮ ไก ป โอ โอยจ ปอน ไมจ อื ตอง
นึง งอ� 11 เญอืม โซม เปอะ ไมจ เปอะ ไอฮ เครองึ โฮว คระ
แตะ� ไม่ เพรยีง เปอะ ติ แตะ ละ ซ โฮว แตะ� จาวป อาึง
เกิป เปอะ ไม่� ไปญ โรฮ โคะ ฆิ เปอะ� ซไจ โซม ไม่� ไล
โซม เปอะ เฮี ซ อฮั ปุย โซม เลียง ฌาว ไม่ อ�ื กัน เลียง เฮี
มัฮ กัน เลียง ยุฮ พะจาว,� อฮั เซ�

12 พะจาว อฮั โรฮ เฮ�ี �ซาวม เซ อาึ ซ โฌ เล่ีป เมือง อี
ยปิ� ซ ยุฮ ยุม ไม่ กวน รเมะ โรง ปุย ไม่ กวน โรง ซัตซิง ยุฮ
อ�ื โครยญ เญือะ โครยญ ม่า� อาึ ซ ตัตซิน โม พะ โม จาว
ป ทื โม อียปิ เกือฮ ลอก ตุต เตือง โอยจ อ�ื อาึ มัฮ เยโฮ
วา� 13 ฮนัม เซ ซ แปน ป ซัมคัน ละ โม เปะ โครยญ เญือะ
อาวต เปอะ� เญือม ยุ อาึ ฮนัม นึง มะ รเวอืะ เญือะ เปอะ
อาึ ซ เวยี โม เปะ� เญอืม ยุฮ อาึ ยุม ไม่ ปุย เมือง อยีปิ เปอ�
เม่ะมัก่ เซ ซ ลอก โตว โม เปะ�

14 �ซเงะ เนาะ เฮี มัฮ ซเงะ ไมจ โม เปะ โตก ลอป ละ โค
รยญ เนอึม� ไมจ เปอะ ชลอง ซเงะ เฮี ละ ซ ไตม เปอะ อาึ
นึง� ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โครยญ เจน ปุย โอ เญาะ ไก ลอยจ�
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15 ไน ติ เจน อาแลฮ ซเงะ เซ ไมจ เปอะ โซม คโนมปัง โอ ไก
เจือ� ไมจ เปอะ ซาวป ตุย เจือ คโนมปัง เกือฮ โอก ฮา เญือะ
เปอะ เน่อมึ ซเงะ โรง อ�ื ดัฮ ไก ป โซม คโนมปัง ไก เจือ นึง
ไน ติ เจน อาแลฮ ซเงะ เซ� ไมจ เปอะ ทอเนาะ โน่ง ปุย เซ�
ปุ เญือะ เมีญ มัฮ ปุย ไน โม อซิราเอน� 16 ซเงะ โรง อื ไม่
ซเงะ ลัก่ ลอยจ อื ซ มัฮ ซเงะ โพรม เปอะ ไม่ ปุ แตะ� ปุ ยุฮ
กัน นึง ติ เจือ เนอึม โนก ฮา ปอก เปอะ โซม ตุม เปอะ ไอฮ
ละ ปุย�

17 �ไมจ เปอะ โซม คโนมปัง โอ ไก เจือ โครยญ เนอึม
ละ ซ ไตม เปอะ อาึ นึง� เอจี มัฮ ซเงะ เซ เกือฮ อาึ โม เปะ
โปน ฮา เมือง อียปิ เปอ� เซ ป ไมจ เปอะ โซม ลอป ฆาื อื
โครยญ เนอมึ ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โครยญ เจน ปุย โอ เญาะ
ไก ลอยจ� 18 เญือม ฮาวก เคิ ติ ยุฮ เปอะ กาว โรฮ ปาวน
ซาวม เมือ กปู อ�ื ฮอยจ ละ แฮม เคิ เซ แลฮ ซาวม เมือ กปู
อ�ื ไมจ เปอะ โซม คโนมปัง โอ ไก เจือ� 19 ไน อาแลฮ ซเงะ
เซ ปุ เกือฮ เจือ คโนมปัง ไก นึง เญือะ เปอะ เฟือฮ เอนิ� ดัฮ
ไก ป โซม โอเอฮี ป รไม่ ไม่ เจือ คโนมปัง� ปุย เซ จัมเปน
เปอะ เมีญ โอ เญือะ มัฮ ปุย ไน เมือง อซิราเอน� ปัง มัฮ ป
เกิต ไน โม อซิราเอน ญุ่ก� ปัง มัฮ ปุย ตังเมือง ญุ่ก� ไมจ
เปอะ เมีญ ตอก เซ� 20 อาวต เปอะ นา ออฮ นา เอฮี ญุ่ก�
เมาะ ป รไม่ ปุย ไม่ เจือ คโนมปัง ปุ โซม เฟือฮ เอนิ�� อฮั
เซ พะจาว.

ไอ โมเซ ซตอก ปุย
21 เญือม เซ ไอ โมเซ กอก โม ป กวต ป เฮยีง ไน โม อซิ

ราเอน เกือฮ เอญี เคะ แตะ� ซตอก อื ตอก เฮ�ี �ไมจ โม
เปะ โฮว เลือก กวน แกะ กวน ปิ ละ เญือะ โกะ เปอะ ไอฮ�
ฟวยจ เซ มอก� โกว ละ โซม เลียง ฌาว เปอะ เซ� 22 ฮนัม
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อื ไมจ เปอะ ละ อาึง โตะ เชือม ติ� ไอฮ ฮลาึง ลเวอืง ละ ติ
ซอป� ชตึ นึง ฮนัม เซ� ตา นึง มะ รเวอืะ เญือะ เปอะ เตือง
ลวง ราว อื ไม่ ลวง เฆียง อื เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื ปุ เกือฮ
ปุย ไน เญือะ เปอะ โอก ก พริ เญือะ แตะ ติ ปุย เนอมึ ฮอยจ
ละ ปวยฮ พร�ิ 23 พะจาว ซ โฮว เล่ีป เมือง อียปิ ละ ซ ยุฮ
แตะ ยุม ไม่ โม อยีปิ� เญือม ยุ อื ฮนัม นึง มะ รเวอืะ เญือะ
ป ออฮ ซ เวยี เญือะ เซ� ซ ไก เตปด่า ติ ซ ฮอยจ ยุฮ ยุม ไม่
ปุย� พะจาว ซ เกือฮ โตว เตปด่า เซ เลียก เญือะ โม เปะ ละ
ซ ยุฮ อื ยุม ไม่ เปอะ�

24 �ไตม อาึง� โม เปะ ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ไล เฮี ฮอยจ เฆี
ยง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� เตือง กวน เปอะ ไม่ กวนโซะ กวน
แซะ เปอะ� 25 เญอืม เอจี โฮลฮ เปอะ เลียก นึง เมือง ป ซัน
ญา พะจาว อาึง ละ เปอะ เซ� ไมจ เปอะ โซม ไม่ ปุ แตะ ตัม
ไล เฮ�ี 26-27 เญือม เซ ดัฮ กวน เปอะ ไฮมญ ตอก มัฮ ตอก
มอยฮ ไล โซม เปอะ ไม่ ปุ แตะ เซ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ
อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี ป โซม เอะ ตอก เซ ฆาื อื มัฮ ฆาื ฌาว พะ
จาว เญือะ เญะ โฆะ เญือม อาวต เตอะ นึง เมือง อียปิ โฮ�
มัฮ เวยี อื เอะ เญือม ยุฮ อื ยุม ไม่ โม อียปิ โฮ� เซ ป โซม
ฆาื อื ตัม ไล อื ละ ซ ทไว แตะ ละ พะจาว, ซ โฮลฮ เปอะ อฮั
เซ ละ�� อฮั เซ ไอ โมเซ� ฟวยจ ซตอก ไอ โมเซ ปุย เมือง
แตะ ตอก เซ� โม อซิราเอน นุ่ม ติ แตะ ละ ซ ไว แตะ พะ
จาว. 28 โม อซิราเอน เนอึง ป อฮั พะจาว ละ แตะ โครยญ
เจือ ตัม ป ซตอก ไอ โมเซ ไม่ อาโรน แตะ ตอก เซ�

กวน โรง ปุย เมือง อยีปิ ยุม
29 เมาะ งอ่น ซาวม เซ พะจาว ยุฮ เนอมึ ยุม ไม่ กวน รเมะ

โรง ปุย ติ เมือง อยีปิ� เน่อมึ นึง กวน ฟาโร ป ลัง แปน กซัต
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ฆรอ เปือะ แตะ� ฮอยจ ละ กวน โรง ป ตุต ป อาวต โตะ คอก
โครยญ โฆะ ปุย โครยญ เญือะ โครยญ ม่า� กวน คอง เลียง
คอง ดู่ ปุย ป กิฮ โรง อื ยุม โรฮ โครยญ ตัว� 30 ซาวม เซ
ฟาโร ไม่ โม จาวไน ไม่ โม อียปิ เตือง โอยจ อื โกฮ� ฮมอง
เยอืม เรยีง ปุย โฮวน นึง โอ อื ไก ติ เนอึม เญือะ ป โอ ยุม
ปุย นึง ติ เมือง อยีปิ เซ�

31ซาวม เซ ฟาโร กอก ไอ โมเซ ไม่ อาโรน เอญี เคะ แตะ�
อฮั เฮี ละ อ�ื �โฮว เมิฮ� เปะ ลอา ไม่ โม อซิราเอน เตือง
โอยจ อ�ื โฮว แปฮ ฮา เอะ เอ� โฮว ไว พะจาว, โฮว ทไว
โอเอฮี ละ ตอก เอจี ปัว เปอะ เซ� 32 โรวก เมิฮ ครกั โมวก
แกะ ปิ ยุฮ เปอะ เซ� ปัว เปอะ ปิฮ ปุ โฮว มุ่น ละ อาึ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

33 โม อียปิ ดวน ปุย ซไจ โอก โฮว นึง ฮลัต ลอน แตะ�
�ดัฮ เปอะ โอ โฮว เอะ ตึน ซ ยุม โอยจ เจอะ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 34 เญือม เซ โม อซิราเอน ดุฮ คโนมปัง ไม่ม ยุฮ แตะ
โตะ เชือม โบลง เตือง โอ อื ดิ ไก เจือ� เพาะ อื นึง บ่วตชุ�
ยอ่ง อื นึง ซองัปา แตะ� 35 กา เซ โม อซิราเอน เอจี ฟวยจ
ปัว อื เครองึ เซอกึ ไม่ มาื ไม่ ไคร นึง โม อยีปิ ตัม รซอม ดวน
ไอ โมเซ แตะ� 36พะจาว เกือฮ เอนิ โม อยีปิ เซ อาื รพาวม
โม อซิราเอน� โม อซิราเอน โฮลฮ เนอึม โอเอฮี ป ปัว แตะ
ฆาื อื โครยญ เจือ� โฮลฮ โรวก เยอื ป ไมจ เน่อมึ นึง โม อี
ยปิ ฆาื อ�ื

37 โม อซิราเอน โฮว นึง ชวง แตะ เน่อมึ นึง เมือง ราเม
เซต โฮว คระ ยว่ง ซุกโคต� โม ปรเมะ นึง อื โน่ง ไก ไม่ ปุ
แตะ แลฮ แซน ปุย� โม ปรโปวน ไม่ โม กวนดุ นึง อื เมีญ
โตว อ�ื 38 ปุย ไฮญ โฮว โรฮ ไม่ อื โฮวน� โรวก โรฮ ครกั
โมวก แกะ ปิ ไม่ แตะ โฮวน� 39 โม ป โฮว เซ โฮลฮ โอป ค
โนมปัง ไม่ม โรวก แตะ โอก ฮา เมือง อยีปิ เซ เตือง โอ อื ไก
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เจือ� เตือน โตว เพรยีง ป โซม ป ปอน ยุฮ แตะ เกือฮ ไซญ
ปุ โอก นึง พราวป ลอน โฮว แตะ�

40 โม อซิราเอน แปน อาวต นึง เมือง อียปิ เตือง โอยจ
อื ปาวน รอย ไม่ งว่ย เนอึม� 41 ซเงะ โอก อื เซ จัป ปาวน
รอย ไม่ งว่ย เนอึม วติ โตว ติ ซเงะ เนอึม� เญือม เซ ปุย
ไน พะจาว โครยญ เจอ อื โฮลฮ เนอึม โอก ฮา เมือง อียปิ�
42 ซาวม เซ พะจาว โซะโกะ ฮรกัซา นึง โม อซิราเอน ตาว อื
โอก ฮา เมือง อียปิ เซ� เคียง เซ เยอ โม อซิราเอน โครยญ
เจน ปุย� เมีญ ซาวม เซ มัฮ ซาวม ซัมคัน ยุฮ พะจาว� ไตม
อาึง ซเงะ เซ ละ ซ นัปทื แตะ พะจาว นึง�

ไล โซม เลียง ฌาว
43พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ตอก เฮ�ี �ไล โซม

เลียง ฌาว ปุย มัฮ ตอก เฮ�ี ปุย ตังเมือง ไมจ โตว อื โซม�
44ป มัฮ ครา รวี เปอะ เซ ดัฮ เอจี ฟวยจ เลียก นึง รติกิต โฮ
โซม อื แปน� 45 ป ฮอยจ อาวต จุบัน่ ไม่ ป โซม จัง เญือะ
เปอะ ปุ เกือฮ โซม อ�ื 46 ไมจ เปอะ โซม กไน เญือะ นา ก
พรี ปุย อ�ื ปุ โรวก โซม ก ไฮญ� ซองั แกะ มอก เปอะ เซ
ไมจ เปอะ โตว เกือฮ โบวก ติ ซี เนอมึ� 47 โม อซิราเอน ไมจ
อื ยุฮ ตัม ไล เซ เตือง โอยจ แตะ� 48 ปุย ตังเมือง ป อาวต ดิ
ไม่ เปอะ ดัฮ ฆวต โซม เลียง ฌาว โฮ� ไมจ เปอะ เกือฮ ปร
เมะ นึง เญือะ อื เลียก นึง รติกิต เตือง โอยจ อื ฮมั� เดอมึ
ซ โฮลฮ โซม อื ตอก ป เอจี เกิต ไน โม อซิราเอน โฮ� ปร
เมะ ป โอ เลียก นึง รติกิต ไมจ เปอะ โตว เกือฮ โซม อื เฟือ
ฮ เอนิ� 49 ป เกิต ไน โม อซิราเอน ไม่ ปุย ตังเมือง อาวต ล
ลาึง เปอะ ไมจ อื ไอฮ ปซี ปซา ติ�� อฮั เซ พะจาว.

50 โม อซิราเอน ยุฮ เนอึม อื ตัม ป อฮั พะจาว ตอก เอจี
ซตอก ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ปุย ยุฮ� 51ซเงะ เซ พะจาว เกือฮ
เนอมึ โม อซิราเอน โครยญ เจอ อื โอก ฮา เมือง อยีปิ�
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13
ไลลวง โม ป มัฮ กวน โรง ปุย

1 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �เมาะ ป มัฮ กวน รเมะ
โรง ปุย ไมจ เปอะ ทไว ละ อาึ โครยญ โฆะ อ�ื กวน รเมะ
โรง ปุย ไม่ กวน โรง ซัตซิง ป โปก ป ไฮมญ อื มัฮ ป ยุฮ อาึ
เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ พะจาว.

3 ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ โม ลัปซด่อน� �ไมจ เปอะ ไตม อาึง
ซเงะ เนาะ เฮ�ี นึง มัฮ อื ซเงะ โอก เปอะ ฮา เมือง อียปิ นา
ก แปน เปอะ ครา เซีญ ปุย โฮ� พะจาว เกือฮ โม เปะ โอก
เบือ อมันัต ระ แตะ� ไน ซเงะ เนาะ เฮี ปุ โซม คโนมปัง ไก
เจือ เฟือฮ เอนิ� 4 เคิ เฮี มัฮ เคิ ติ ละ เปอะ� ซ อฮั เปอะ เคิ
อาบิป่ ไม่ อ�ื มัฮ เคิ โอก เปอะ ฮา เมือง อยีปิ� 5พะจาว เอจี
ซันญา อาึง อื ละ จัตเจือ ไพรม เปอะ ละ ซ เกือฮ แตะ เมือง
คะนาอนั ละ โม เปะ� มัฮ ก อาวต โม ฮติไท� โม อาโมไร�
โม ฮไีว� ไม่ โม เยบุ่ต ปเล่ีย� เญือม เอจี ตาว พะจาว โม
เปะ ฮอยจ นึง เมือง ตึม โครยญ โคะ โกะ โครยญ โกลง เซ�
ไมจ เปอะ โซม เลียง ฌาว ไม่ ปุ แตะ นึง เคิ เฮี โครยญ เนอึ
ม� ละ ซ แปน ควน ไตม เปอะ ป เกิต ละ แตะ เฮ�ี 6 ไน ติ
เจน อาแลฮ ซเงะ ไมจ เปอะ โซม คโนมปัง โอ ไก เจือ� ซเงะ
อาแลฮ นึง อื ไมจ เปอะ ชลอง ไม่ ปุ แตะ ตัม ไล อื ละ ซ ไตม
แตะ พะจาว นึง� 7 ไน อาแลฮ ซเงะ เซ ไมจ เปอะ โตว โซม
คโนมปัง ไก เจือ นึง� ปุย ติ เมือง อาวต เปอะ เฮี ปุ เกือฮ
ไก ติ เญือะ เนอมึ ป แฮรน อาึง เจือ คโนมปัง ไน โตะ เญือะ
แตะ เซ� 8 ซเงะ โซม โรง เปอะ ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ กวน
แตะ เกือฮ ยุง ควมัไม ป ยุฮ เปอะ เซ� นึง เอจี เกือฮ พะจาว
เปอะ โอก ฮา เมือง อียปิ� 9 กัน โซม เปอะ ตอก เซ ซ แปน
ตอก โอเอฮี ปุก เปอะ นึง เตะ แตะ� ตอก โรฮ โอเอฮี ตาึก
เปอะ นึง แด่ แตะ โฮ� ซ แปน ควน เกือฮ พะทัม โกตไม ยุฮ
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พะจาว อาวต ลอป นึง ดัก นึง ดอย เปอะ ฆาื อ�ื ไม่ ซ แปน
อื ควน ไตม เปอะ ตอก นัม พะจาว โม เปะ โอก ฮา เมือง อี
ยปิ เบือ อมันัต ระ แตะ� 10 ดัฮ เอจี เติง เวลา เซ โครยญ
เนอมึ ไมจ เปอะ โซม ตอก เซ ตัม ไล อ�ื

11 �พะจาว เอจี ซันญา อาึง อื ละ โม เปะ ไม่ โม จัตเจือ
ไพรม เปอะ ละ ซ เกือฮ อื เมือง คะนาอนั ละ เปอะ� ซ ตาว
เนอึม โม เปะ ฮอยจ นา เซ� ซ เกือฮ เนอึม อื ละ เปอะ�
12 เญือม เอจี ฮอยจ เปอะ นา เซ� โอเอฮี เมาะ ป เกิต โรง
ยุฮ เปอะ ไมจ เปอะ เมีญ มัฮ คอง พะจาว. กวน โรง ซัตซิง
ยุฮ เปอะ ป โปก อื ไมจ เปอะ ทไว ละ พะจาว. 13 ดัฮ มัฮ กวน
บรงั โฮ� ไมจ เปอะ โตฮ นึง กวน แกะ ติ� ดัฮ เปอะ โอ โตฮ
จัมเปน เปอะ โปวก โงก อ�ื กวน รเมะ โรง เปอะ ไมจ โรฮ
เปอะ โตฮ โครยญ โฆะ อ�ื

14 �เฆียง เฮี เญือม ไฮมญ กวน เปอะ ตอก ยุฮ เปอะ นึง
ไล เฮ�ี ไมจ เปอะ โลยฮ ละ อื ตอก เฮ�ี �โฆะ เญือม มัฮ
ลัง่ เอะ ครา เซีญ ปุย โฮ� พะจาว นัม เอะ โอก ฮา เมือง อี
ยปิ เบือ อมันัต ระ แตะ� 15 เญือม เกือฮ ฟาโร ติ แตะ ลึง
รพาวม นึง โอ อื ญอม เกือฮ เอะ โอก เกอ� พะจาว ยุฮ ยุม
ไม่ กวน รเมะ โรง ปุย ติ เมือง อียปิ ฆาื อ�ื กวน โรง ซัตซิง
ยุม โรฮ ตอก เซ โรฮ� มัฮ เซ ป มอก เอะ ตอง ทไว กวน โรง
ซัตซิง ละ พะจาว ฆาื อื โครยญ ตัว เยอ� กวน รเมะ โรง
เงอะ โฮลฮ โรฮ โตฮ ฆาื อื ตอก เซ โรฮ�� ไมจ เปอะ อฮั เซ
ละ� 16 ไลลวง ยุฮ เอะ ตอก เซ ซ แปน ตอก โอเอฮี ป ปุก
เกอะ นึง เตะ แตะ ตาึก เกอะ นึง แด่ แตะ� ซ แปน ควน
ไตม เมอะ ตอก นัม พะจาว เอะ โอก ฮา เมือง อยีปิ เบือ อมั
นัต ระ แตะ�� อฮั เซ ละ ปุย โฮวน เซ ไอ โมเซ�

ปุย โฮลฮ เตือง ปลัฮ รอาวม ซครกั
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17ฟวยจ เกือฮ ฟาโร ปุย โอก โฮว เยอ� พะจาว เกือฮ โตว
อื โฮว คระ พา เมือง ฟีลิซเตีย ป มัฮ คระ ซื นึง อ�ื พะจาว
งอ่ต อื ตอก เฮี โตะ รพาวมแตะ� �ปุย โม เฮี ดัฮ ยุ ซ จัมเปน
แตะ รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย ซ แม ฆาื อื ลัก่เคะ แตะ เมือง อียปิ
ยุง่�� 18พะจาว นัม ปุย โฮว ฆาื อื คระ บ่วก ป มัฮ คระ พา
ลาึน เวอืฮ ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม ซครกั เซ� โม อซิราเอน
โรวก เครองึ ตฮนั ไม่ แตะ�

19 ไอ โมเซ โรวก ปุ โฮว ซองั โยเซป ไม่ แตะ� ไพรม อื
โยเซป เซ เอจี เกือฮ โม อซิราเอน ซันญา อาึง อื ละ แตะ
ซโตฮ ละ ซ ยุฮ อื ตอก เซ� เอจี อฮั อาึง อื ตอก เฮ�ี �เญื
อม เรอึม พะจาว โม เปะ เกือฮ เปอะ โปน เม่ะมัก่ แตะ ไมจ
เนอมึ เปอะ กลอม โรวก โกะ ยุม อาึ ไม่ เปอะ เกือฮ โอก ฮา
นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

20 ปุย โฮวน เซ โอก ฮา เมือง ซุกโคต ฮอยจ ยว่ง เอทัม
เฆียง ลาึน เวอืฮ� 21 เมือ ซเงะ่ อื พะจาว นัม คระ ละ อื นึง
ชุต รวู ฮลาวง ตอก ด่อง โฮ� เมือ ก ซาวม อื แปน ตอก ด่อง
งอ� รงั ซเปีย ละ อ�ื เกียฮ โฮว ฆาื อื เตือง ซเงะ่ รซาวม�
22 ชุต รวู เซ ไก ลอป ซองนา ปุย เมือ ซเงะ่ อ�ื ด่อง งอ เซ
ไก ลอป โรฮ ละ อื เมือ ก ซาวม อ�ื

14
1 เญือม เซ พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี 2 �ไมจ

เปอะ ดวน โม อซิราเอน ลเตือฮ ติ แตะ แม กัง พากัง ยุฮ
แตะ โบ นาตี ปีฮะฮโิรต ป อาวต ซน่ะ มิกโด่น ไม่ ปลัฮ รอาวม
เซ� ปุก รเตือป ยว่ง บ่าอนัเซโฟน� 3 ฟาโร ซ แกต โม อซิ
ราเอน ไปๆ มาๆ นึง โอ อื ไก คระ โอก� แกต อื นัน นึง ลาึน
เวอืฮ เซ� 4 อาึ ซ เกือฮ แม ฟาโร เซ ลึง รพาวม� ซ อาื โม
เปะ ฆาื อ�ื อาึ ซ โฮลฮ โญตซัก แตะ เบือ เป แตะ ฟาโร ไม่
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โม ตฮนั ยุฮ อ�ื เญอืม เซ โม อยีปิ ซ ยุง มัฮ อาึ พะจาว เบือ
อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื โม อซิราเอน ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ�

5 เญอืม เอจี ฮมอง ฟาโร ตอ โอยจ โม อซิราเอน ฮา เมือง
อยีปิ เปอ� ฟาโร ไม่ โม จาวไน เมือง อยีปิ เซ ไกลฮ นึง โคะ
พลวย แตะ โม อซิราเอน โฮว� อฮั เฮี ฆาื อื ละ ปุ แตะ�
�มัฮ ตอก เมอ ป ยุฮ เอะ เฮ�ี เอะ ตอ โคะ พลวย โน่ง โม อซิ
ราเอน โอก ฮา แปน อื ครา เอะ เมอ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�
6 กซัต เซ เกือฮ ปุย เพรยีง เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ ละ ซ โฮว
รุป แตะ� โรวก โม ตฮนั ยุฮ แตะ โฮว ไม่ แตะ� 7 ไก เลาะ
รุป เซิก ตึก นึง ไมจ แตะ แลฮ รอย กัน� โนก ฮา เซ ไก แม
ไม่ เลาะ รุป เซิก ไฮญ โฮวน� เลาะ โม เซ ไก ตื ฮวันา ตฮนั
นึง โครยญ กัน อ�ื 8พะจาว เกือฮ เนอมึ รพาวม ฟาโร ลึง�
เกือฮ อื ฆวต อาื โม อซิราเอน� โม อซิราเอน เซ โฮว ไม่
เฆีญ อมันัต พะจาว แตะ� 9 ตฮนั ยุฮ โม อียปิ เตือง บรอง
เตือง เลาะ เตือง ป บุก เลาะ เซ โครยญ โฆะ อื อาื เนอมึ โม
อซิราเอน� เครอปึ อื นา ก กัง อื พากัง ยุฮ แตะ เฆียง ปลัฮ
รอาวม โบ นาตี ปีฮะฮโิรต� ปุก รเตือป ยว่ง บ่าอนัเซโฟน�

10 เญือม เอจี ฮอยจ ฟาโร ซดิ บุย โรฮ ไม่ อ�ื โม อซิรา
เอน ชวน ซ ฮอยจ รุป โม อียปิ เซ ไม่ แตะ� ฮลัต เตีจ ฆาื
อ�ื รโอง กอก ปัว พะจาว เรอึม แตะ� 11 เติ ไอ โมเซ ฆาื อื
ตอก เฮ�ี �อมั มัฮ โอ อื ไก รมอยจ นึง เมือง อยีปิ เปอ� อมั
ทา โรวก เอะ ฮอยจ ยุม เฮยี ยุม ไฮ นึง ลาึน เวอืฮ เฮ�ี แลน
เมิฮ ป เกิต ละ เอะ เฮ�ี มัฮ ฆาื นัม เปอะ เอะ โอก ฮา เมือง
อยีปิ� 12 เอะ เอจี ตึน อฮั ละ เปอะ กา เฆียง โอก เกอะ� โม่
อฮั� ตึน อฮั ละ เปอะ โอ ไมจ ยุฮ ป ซุกซัก ละ เอะ นึง ญอม
ลัง่ แตะ ยุฮ กัน ละ โม อยีปิ� มัฮ แปน ลัง่ เงอะ ครา นา เซ
ฌักแฟน เดียก ฮา ซ ยุม เฮยี ยุม ไฮ เยอะ นึง ลาึน เวอืฮ เฮ�ี
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โม่ ฌักแฟน�� อฮั เซ ละ อ�ื
13 ไอ โมเซ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปุ ฮลัต� ไมจ เปอะ เกือฮ

ติ แตะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน� เดอมึ เปอะ ซ ยุ ตอก เรอึ
ม พะจาว แตะ� นึง ซ เกือฮ อื โม เปะ โปน ฮา โม เซ ไน
ซเงะ เนาะ เฮ�ี โม อียปิ ป ชวน เปอะ เนาะ เฮี เฆิม เฮี โฮว
ไป นา เญือะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว ยุ เฟือฮ เอนิ� 14พะจาว ซ
รุป รโตง โม เปะ� เญือะ โฮลฮ เปอะ โตว ยุฮ ป ติ ป เตอื ติ�
อาวต โฆย แนฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื

15พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �เมอยุ รโอง เปอะ ปัว โอ
เอฮี นึง อาึ อื โม เปะ เอ� เกือฮ โม อซิราเอน โฮว ลั่กกา
แตะ� 16 ยวก โคะ ฆิ เปอะ� ซนาว ราว ปลัฮ รอาวม ละ
ซ เกือฮ รอาวม เซ รกัฮ ฮา ปุ แตะ� เดอมึ โม อซิราเอน ซ
โฮลฮ โฮว นึง ชวง แตะ นึง เตะ ซออฮ ซน่ะ ปลัฮ รอาวม เซ�
17 อาึ ซ เกือฮ โม อียปิ ลึง รพาวม� ซ เกือฮ เยอะ โฆง อาื
โม เปะ� อาึ ซ โฮลฮ โญตซัก แตะ นึง ป เกิต ละ ฟาโร ไม่
ตฮนั ยุฮ อื ไม่ เลาะ ไม่ ตฮนั บุก บรอง ยุฮ อ�ื 18 เญือม เป
อาึ อื ตอก เซ� โม อยีปิ ซ ยุง เนอมึ มัฮ อาึ พะจาว ฆาื อ�ื�
อฮั เซ�

19 เญอืม เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว ป โฮว ลัก่กา โม อซิราเอน
ละ ซ นัม อื คระ ละ อื เซ� เปียน ลัก่ อาวต แตะ� แม อาวต
ลัก่เคะ อ�ื ชุต รวู ป ตอก ด่อง เซ เปียน โรฮ ลัก่ อาวต แตะ
โรฮ� อาวต โรฮ ลัก่เคะ อ�ื 20 แปน อาวต ซน่ะ โม อยีปิ ไม่
โม อซิราเอน� ชุต รวู เซ เกือฮ อื เฟียก ละ โม อียปิ� ปัง
เมอ เกือฮ อื ซเปีย ละ โม อซิราเอน� ซาวม เซ ปุย ลอา มู
เซ โฮลฮ โตว เลียก ซดิ โบ ปุ แตะ ฆาื อ�ื

21 เญือม เซ ไอ โมเซ ซนาว เนอึม เตะ แตะ ราว ปลัฮ
รอาวม� พะจาว เกือฮ กาื ระ ฮอยจ เน่อมึ ลัก่ โอก ซเงะ�
กาื เซ บาึง ติ ซาวม บวยฮ� แทต รอาวม เซ เกือฮ รกัฮ ฮา
ปุ แตะ� เกือฮ เตะ ซน่ะ รอาวม เซ แปน เตะ ซออฮ� 22 โม
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อซิราเอน โฮลฮ เตือง ซไบ่ ซน่ะ รอาวม เซ นึง เตะ ซออฮ�
รอาวม อาวต เอนิ ตอก เดีญ โฮ เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื

23 โม อียปิ อาื โรฮ อ�ื เลียก โรฮ ซน่ะ รอาวม เซ เตือง
บรอง เตือง เลาะ เตือง ป บุก เลาะ เซ� 24 เญือม ซ ปวยฮ
โรง พริ อี พะจาว แก อื เน่อมึ นึง ชุต รวู ป ตอก ด่อง งอ เซ�
เกือฮ อื ซุกซัก ลุงลัง เตือง โอยจ อ�ื 25 เกือฮ ชวง เลาะ ยุฮ
อื เซ คอม นึง บิญ� ญัก โฮว ละ ฆาื อ�ื เญือม เซ โม อียปิ
อฮั เฮ�ี �พะจาว ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ เอะ รโตง โม อซิรา
เอน� ไมจ เอะ ตอ แปฮ เกือฮ ติ แตะ โปน�� อฮั เซ ละ ปุ
แตะ�

26 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ซนาว แม เตะ
เปอะ ราว ปลัฮ รอาวม� รอาวม ซ แม เลอึป โม อียปิ เตื
อง โกะ อื เตือง เลาะ เตือง ป บุก บรอง เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
27 ไอ โมเซ ซนาว เนอมึ เตะ แตะ ราว ปลัฮ รอาวม� เญือม
โอก โรง ซเงะ เอ รอาวม แม แม เบือง ไพรม แตะ� โม อยีปิ
ริ ตอ ฮา อ�ื พะจาว ปังเมอ เกือฮ เอนิ รอาวม ระ เซ เลอึ
ป อ�ื 28 เญือม แม แม รอาวม เซ เบือง แตะ เลอึป เนอึม
เลาะ เซ ไม่ โม ป บุก อื ไม่ โม ตฮนั เมือง อียปิ ป อาื โม อซิ
ราเอน ซน่ะ รอาวม เซ เตือง โอยจ อ�ื ปุย โม เซ ยุม โอยจ
เอนิ� เญือะ ไอม โตว ติ ปุย เนอมึ�

29ป มัฮ โม อซิราเอน ปังเมอ เอจี โฮลฮ โฮว ซน่ะ รอาวม
เซ นึง เตะ ซออฮ� รอาวม เซ อาวต ละ อื ตอก เดีญ โฮ เตื
อง ลอา ก บลัฮ อ�ื 30ซเงะ เซ พะจาว เกือฮ เนอมึ โม อซิรา
เอน โปน ฮา โม อียปิ� โม อซิราเอน ยุ ป ยุม อาวต เฮยี เฆี
ยง รอง ปลัฮ รอาวม� 31 เญือม ยุ โม อซิราเอน อมันัต ระ
ยุฮ พะจาว นึง เป อื โม อยีปิ เซ� ฮลัต โรฮ ฆาื อื นึง พะจาว.
อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว ฆาื อ�ื อาึง โรฮ รพาวม แตะ
นึง ไอ โมเซ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว เซ�
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15
รซอม เชยี ไอ โมเซ

1 เญอืม เซ ไอ โมเซ ไม่ โม อซิราเอน เชยี ดิ ละ พะจาว นึง
รซอม เชยี แตะ ตอก เฮ�ี อาึ ซ เชยี ลืลาว พะจาว นึง เอจี
เป เนอึม เป แนม อื ป รุป ไม่ แตะ� เอจี น่าึก โปวฮ บรอง
ไม่ โม ป บุก อื เซ ฮอยจ โตะ ปลัฮ รอาวม� 2พะจาว มัฮ ป
เฆีญ อาึ ฮา ป โอ ไมจ� มัฮ ป เกือฮ อาึ โปน ฮา ป โตะ ป
ตอง� มัฮ พะจาว ยุฮ ฮุ� อาึ ซ ลืลาว เยอะ� มัฮ พะจาว ทื
จัตเจือ ไพรม เมอะ� อาึ วุฮ ฮุ ระ จอง เงอะ ฮลาวง� 3 พะ
จาว มัฮ ตอก ตฮนั เกง� มอยฮ อื มัฮ เยโฮวา� 4 เอจี โปวฮ
โม ตฮนั เมือง อียปิ โตะ ปลัฮ รอาวม เตือง โอยจ อ�ื เตือง
เลาะ เตือง ฮวันา ตฮนั ระ มอยฮ นึง อ�ื เกือฮ อื รมัม่ โอยจ
โตะ ปลัฮ รอาวม ซครกั� 5 รอาวม โด่ะ เซ เลอปึ ปุย โม เซ�
โจม ฮอยจ ก โด่ะ อื ตอก ซโมะ โฮ�

6 โอ พะจาว, เตะ ดอม เปอะ มัฮ ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ�
เอจี เกือฮ เปอะ ป รุป ปุ แตะ ไม่ เปอะ ไลจ โลม โอยจ เอนิ�
7 ปะ เป เปอะ โม ป ตอซู ไม่ แตะ นึง มัฮ เปอะ กซัต ตึก นึง
ระ อมันัต แตะ� เญอืม ฮาวก รพาวม เปอะ ละ อ�ื โม เซ ฮะ
ล่อยญ เอนิ ตอก เบระ ตอก ไรป โฮ� 8 เญือม ปลาึง เปอะ
รพาวม แตะ ละ อ�ื รอาวม เซ ฮาวก ปุ ปุ� อาวต ซื เอนิ
ตอก เดีญ โฮ� รอาวม โด่ะ เซ กอ เอนิ ฆาื อ�ื

9 โม ป ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปะ เอจี อฮั เฮ�ี �อาึ ซ อาื โม เซ
ฮอยจ ละ เครอปึ แตะ� อาึ ซ รฆุ คาวคอง อ�ื ซ ฟวยจ
รพาวม นึง โฮลฮ แตะ โอเอฮี ยุฮ อ�ื อาึ ซ ลวต วจิ แตะ�
ซ เกือฮ ชปิ เกือฮ ไฆร โอยจ เอนิ�� เคียต อฮั อื ตอก เซ�
10 โอ พะจาว, เมาะ ปลาึง ปะ รพาวม แตะ ละ อ�ื โม อียปิ
เซ รมัม่ โอยจ เอนิ ฆาื อ�ื โจม ลอป เอนิ โตะ รอาวม ระ เซ
ตอก บรกั โฮ�
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11 โอ พะจาว, เมาะ ป อฮั ปุย มัฮ พะจาว อมั ไก ป ตอก
ปะ นึง อ�ื แจง โอ อื ไก� อมั ไก ป ซงะ่ ซงอม ไม่ คึ ไม่ นัก
แตะ ตอก ปะ อา� อมั ไก ป อาวต ไม่ รงั ซเปีย ปอ ฮลัต ปุย
นึง� อมั ไก ป เกียฮ ยุฮ ป ซัมคัน ตอก ปะ อา� แจง โอ อื
ไก� 12 เญอืม ซนาว เปอะ เตะ ดอม แตะ เซ ปลัฮเตะ บลวน
เอนิ ปุย โม เซ ฆาื อ�ื

13 โม ป เอจี โตฮ เปอะ เซ� ปะ เอจี นัม เปอะ เกือฮ โอก
เบือ รพาวม ฮรกั ยุฮ แตะ� ซ นัม เปอะ เบือ อมันัต ระ ยุฮ
แตะ ละ ซ เกือฮ เปอะ ฮอยจ นึง เมือง ซงะ่ ซงอม ยุฮ เปอะ�
14 ปุย ตังเมือง ซ ฮมอง ไลลวง ยุฮ เปอะ� ซ ฮลัต เตีจ รกุฮ
รเตียง ฆาื อ�ื โม ฟีลิซเตีย ซ ฮลัต ปอ ซ เบฮ แตะ� 15 จาว
ไน เมือง เอโด่ม ซ ฮลัต เตีจ� ป ระ เรยีง เมือง โมอปั ซ
รกุฮ รเตียง� ปุย เมือง คะนาอนั ซ โอยจ รพาวม ฆาื ฮลัต
ลอน แตะ� 16ซ รไจจ ไม่ โตวฮ ฆราึง แตะ� โอ พะจาว, อมั
นัต เปอะ ซ เกือฮ โม เซ อาวต โฆย ตอก ซโมะ โฮ นึง ฮลัต
ลอน แตะ� ฮอยจ ละ โฮว พา ซไบ่ ปุย ไน เปอะ เมือง อาวต
อ�ื ปุย ไน เปอะ เซ เอจี มัฮ โม ป รวี เปอะ ละ โกะ แตะ�
17 ปะ ซ นัม เปอะ ฮอยจ นึง บลาวง เลือก เปอะ อาึง ละ ซ
แปน อื นาตี อาวต เปอะ� มัฮ นาตี ซงะ่ ซงอม ยุฮ เปอะ� ซ
เกือฮ เปอะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน นา เซ ตอก ซมา ปุย โคะ
โฮ� 18 โอ พะจาว, ปะ ซ ตัตเตียง ลอป เปอะ ปุย โอ เญาะ
ไก ลอยจ� อฮั เซ นึง รซอม เชยี แตะ เซ�

รซอม เชยี ยุฮ มิเรยีม
19 เญอืม เลียก บรอง ยุฮ ฟาโร ไม่ เลาะ ไม่ โม ป บุก อื เซ

โตะ ปลัฮ รอาวม เมอ� พะจาว เกือฮ รอาวม เซ แม เลอึป
อ�ื โม อซิราเอน นึง อื ปังเมอ เกือฮ อื โฮว ซไบ่ ซน่ะ รอาวม
นึง เตะ ซออฮ� 20 มิเรยีม มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว� มัฮ โรฮ
ออระ อาโรน� เญือม เซ ตุย โรวก รมัมะนา ยุฮ แตะ� โฮว
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ไม่ อ�ื โม ปรโปวน เตือง โอยจ อื ตุย โรฮ รมัมะนา ยุฮ แตะ�
โฮว ฟวต มิเรยีม เซ� ฟอน ลัม ปุ โฮว ไม่ อ�ื 21 มิเรยีม เชยี
ไม่ อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ เชยี ลืลาว พะจาว นึง เป เนอึม
เป แนม อื ป รุป ไม่ แตะ� เอจี น่ากึ โปวฮ บรอง ไม่ โม ป บุก
อื เซ ฮอยจ นึง ปลัฮ รอาวม�� อฮั เซ นึง รซอม เชยี แตะ�

รอาวม ซอง
22ฟวยจ เซ ไอ โมเซ นัม โม อซิราเอน โฮว เน่อมึ นึง ปลัฮ

รอาวม ซครกั เซ ฮอยจ นึง ลาึน เวอืฮ ป อฮั ปุย ลาึน ชู ไม่�
โฮว คระ ลาึน เซ ลอวย ซเงะ คระ� ยุ โตว รอาวม ติ โดฮ
เนอมึ� 23 เญอืม ฮอยจ อื ติ โดฮ ก อฮั ปุย มารา ไม่� นา เซ
ไก รอาวม ซอง นึง� ปุย เกียฮ ญุ โตว อื นึง ซอง ลอน อ�ื เซ
ป อฮั ปุย มารา ไม่ อื ฆาื อ�ื 24 ปุย โฮวน เซ เติ ไอ โมเซ ฆาื
อื ตอก เฮ�ี �เมอ ซ โฮลฮ เอะ ญุ อู�� อฮั เซ ละ อ�ื 25 เญื
อม เซ ไอ โมเซ ปัว เนอึม ปัว แนม นึง พะจาว. พะจาว เปลี
ฮ โคะ ละ อื ติ ตอน� เญอืม น่ากึ อื โคะ เซ โตะ รอาวม เซ�
รอาวม เซ เปียน เอนิ ติ แตะ แปน รอาวม งา� ปุย โฮลฮ
เอนิ ญุ อ�ื
เญอืม อาวต โม อซิราเอนนา เซพะจาว เกือฮ ลปุง ซตอก

แตะ ละ อ�ื ละ ซ เกือฮ อื ยุฮ อื ตัม เซ� มัฮ โรฮ ลอง อื
รพาวม อ�ื 26อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ โม เปะ งอ่ต เนอมึ ลปุง เย
โฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ป ปุก รพาวม อาึ ไม่
เนอึง เปอะ ลปุง ซตอก อาึ เปอะ โครยญ เจือ� อาึ ซ เกือฮ
โม เปะ ตัง ฮา โม อียปิ� อาึ เกือฮ โม เซ ลอก ป โซะ โฮวน
เจือ� อาึ ซ เกือฮ โตว โม เปะ ลอก ป โซะ ตอก เซ ติ เจือ
เนอึม� อาึ มัฮ พะจาว ป เกือฮ ป โซะ ป คระ ลอก เปอะ ไฮ
โครยญ เจือ�� อฮั เซ ละ อ�ื



ลอา โมเซ 15:27 xlviii ลอา โมเซ 16:7

27 ฟวยจ เซ ปุย โฮวน เซ ฮอยจ นึง นาตี เอลิม� นา เซ
ไก รอาวม ปลาฮึ นึง กาว ลอา โดฮ� ไก โรฮ โคะ อนิทะพาลั
ม นึง อาลแฆลฮ โคะ� โม อซิราเอน กัง พากัง ยุฮ แตะ โบ
รอาวม ปลาฮึ เซ�

16
มานา ไม่ กึต

1 กังเคะ เอ โม อซิราเอน เตือง มู อื โอก โฮว ฮา ยว่ง เอ
ลิม เซ� ฟวยจ โอก อื ฮา เมือง อยีปิ ติ เคิ ไม่ กาว โรฮ พอน
ซเงะ เอ� ฮอยจ นึง ลาึน เวอืฮ ติ โดฮ ป อฮั ปุย ลาึน เซอนิ
ไม่� นา เซ อาวต ซน่ะ ยว่ง เอลิม ไม่ บลาวง ซีไน� 2 เญื
อม ฮอยจ อื นึง ลาึน นา เซ ปุย โฮวน เซ เติ ไอ โมเซ ไม่ อา
โรน� 3 อฮั เฮี ละ อ�ื �มัฮ ยุฮ พะจาว ยุม ไม่ เอะ นึง เมือง
อยีปิ ไมจ เดียก เนิ� เญอืม อาวต ลัง่ เงอะ นา เซ เอะ โฮลฮ
งาวม โซม ซัก กุก เตือ� โฮวน โตะ โฮวน กะ นึง� ปะ เคียต
เปอะ ตาว เอะ ฮอยจ นึง ลาึน เฮี ละ ซ เกือฮ เปอะ เอะ ยุม
นึง ไปลญ แตะ เตือง มู เยอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

4 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �อาึ ซ เกือฮ ป
โซม ราื ละ ปุย เน่อมึ มะลอง ตอก เฮละ โฮ� ไมจ ปุย โอก
ไรฮ โครยญ ซเงะ่� เกือฮ ไรฮ อื ปอ โซม แตะ ไน ติ ติ ซเงะ
โน่ง� ตอก เซ ตอก ซ ลอง อาึ แลน รพาวม อ�ื อมั ซ เนองึ
อื ลปุง ซตอก อาึ แตะ เซ� อมั โอ ซ เนอึง อ�ื 5 ซเงะ แลฮ
นึง อื ไมจ อื ไรฮ ลอา เตะ ซเงะ ไฮญ� เกือฮ เพรยีง อาึง อื
ละ ซ โซม แตะ�� อฮั เซ�

6 เญือม เซ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน อฮั เฮี ละ โม อซิราเอน�
�เมือ ก ปู อ�ื โม เปะ ซ ยุง แจง แน เปอะ มัฮ เนอึม อื พะ
จาว ป นัม โม เปะ โอก ฮา เมือง อียปิ เปอ� 7 เมือ กซะ อื
ซ ยุ เปอะ รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว. พะจาว เอจี ฮมอง อื ตอก
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เติ โม เปะ แตะ� เอะ ลอา มัฮ โตว ป เกียฮ อฮั โอเอฮี นึง
โกะ แตะ� มัฮ อฮั ฮะ ตัง พะจาว. โม เปะ มัฮ โตว เติ เปอะ
เอะ� เอจี มัฮ เอนิ เติ เปอะ พะจาว. 8 เมือ กปู อื พะจาว ซ
เกือฮ โม เปะ โฮลฮ ปอน โตะ� เมือ กซะ อื ซ เกือฮ ป โซม
ละ เปอะ ปอ ซัก เปอะ� ซ ยุง เปอะ เญือม เซ� เญือม เติ
เปอะ เอะ เอจี มัฮ เนอึม เติ เปอะ พะจาว,� อฮั เซ ละ อื ไอ
โมเซ�

9 ไอ โมเซ เกือฮ อาโรน กอก โม ลัปซด่อน เกือฮ ฮอยจ ชุง
ซองนา พะจาว นึง เอจี ฮมอง พะจาว ตอก ปุปิ ปุย ละ แตะ�

10ลไล ลปุง อาโรน ไม่ ปุย โฮวน เซ� โม อซิราเอน แก ลัก่
ลาึน เวอืฮ เซ� ชวน รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว นึง ชุต รวู� 11พะ
จาว ลปุง ไม่ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี 12 �อาึ เอจี ฮมอง ตอก ปุปิ
โม อซิราเอน ละ แตะ� ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ โม อซิราเอน
ตอก เฮ�ี เนฮ ก ปู ซ โฮลฮ เปอะ ปอน โตะ� ซงา่วป ก ซะ
ซ โฮลฮ เปอะ โซม ซัก� เญอืม ยุ เปอะ โอเอฮี ตอก เซ ซ ยุง
เปอะ มัฮ อาึ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะ
จาว.

13 ปู พริ เซ ฮอยจ เนอึม กึต ละ โฮวน ปอ เอนิ เลอึป อื
ไคะ ยุฮ ปุย โม เซ� เญือม เอจี ปวยฮ พริ อี ราื แม รอาวม
รน่ะ นึง รวติ รเวยีง ก อาวต อื เซ� 14 เญือม เอจี ฮตั แม
รน่ะ เซ ปุย ยุ โอเอฮี ป ปิญ เฮรีๆ รเซฮ ตอก รปอฮ กะ โฮ�
เล่ีป ลังเตะ นึง ลาึน เซ� 15 โม อซิราเอน เญือม ยุ อื อฮั เฮี
ละ ปุ แตะ� �มัฮ เมอ เฮ�ี� อฮั เซ นึง โอ อื ยุง ป มัฮ อ�ื
ไอ โมเซ โลยฮ อื ละ อ�ื �เอจี มัฮ เฮี ป โซม เกือฮ พะจาว

ละ โม เปะ เอ� 16 พะจาว เอจี ดวน โม เปะ โฮว ซาวป ไรฮ
อื ปอ โซม เปอะ เตือง ไพ เตือง มัน� ไอฮ ติ ปุย ลอา ลิต โค
รยญ โฆะ ปุย ตัม โฮวน ตัม รมัฮ เปอะ โครยญ เญือะ�� อฮั
เซ ละ ปุย�
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17 โม อซิราเอน ยุฮ เนอมึ อื ตัม ดวน พะจาว แตะ� งอ่น
อื ไรฮ อื โฮวน� งอ่น อื ไรฮ อื รมัฮ� 18 เญือม ซมอย อื ไม่
ปุ แตะ โม ป โฮวน ป ไรฮ เซ โฮฮ โตว ละ อ�ื ป รมัฮ ป ไรฮ
ปุ โรฮ วติ ละ อ�ื ไก จัป ปอ โซม อื โครยญ โฆะ ปุย�

19 ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ อ�ื �ปุ แฮรน อาึง ป โฮฮ อื ฮอยจ
ละ ซงา่วป ติ ตื เนอึม�� อฮั เซ� 20 ปุย งอ่น อื ปังเมอ โอ
งอ่ต ป อฮั อ�ื ฮลักกอ อ�ื แฮรน อาึง อื ฮอยจ ละ ปวยฮ
พร�ิ ป แฮรน อื อาึง เซ นาวก นึง เฆรยีก� ซออย ซเออมึ�
ไอ โมเซ รอก พาวม นึง อื ฆาื อ�ื

21 ปุย โอก ซาวป ไรฮ อื โครยญ ซะ ปอ โซม แตะ ซเงะ ได่
ซเงะ นัน� เญือม เอจี ฮลาวง ซเงะ เอ ป โซม เซ ฮตั เยอื
ตอก รน่ะ โฮ� 22 เญือม เติง ซเงะ แลฮ นึง อื ปุย โอก ไรฮ
อื ลอา เตะ ซเงะ ไฮญ� ติ ปุย เมาะ ปาวน ลิต โครยญ โฆะ
แตะ� โม ป มัฮ ฮวันา นึง อื ฮอยจ รโฮงะ อื ละ ไอ โมเซ�
23 ไอ โมเซ โลยฮ อ�ื �พะจาว เอจี ซตอก เอะ เกือฮ ทื ซเงะ
ซงา่วป แปนซเงะ ซัมคัน ละ ซ ลโล่ะ แตะ� มัฮ ซเงะ ทไว ปุย
ละ พะจาว. ไน ซเงะ เนาะ เฮี กา ป ฆวต กา เปอะ� โกยฮ ป
ฆวต โกยฮ เปอะ� ป โฮฮ อื ฮา โซม เปอะ แฮรน อาึง ฮอยจ
ละ ซงา่วป�� อฮั เซ ละ อ�ื

24 ปุย ยุฮ เนอมึ อื ตัม ป ซตอก ไอ โมเซ แตะ� แฮรน เนอึ
ม อ�ื ซออย โตว ฆาื อ�ื เฆรยีก ปุ โรฮ เฆรยีก� 25 ไอ โมเซ
อฮั เฮ�ี �ซเงะ เนาะ เฮี ไมจ เปอะ โซม ป โฮฮ โฆะเน่ิ เซ� นึง
มัฮ อื ซเงะ ลโล่ะ ซัมคัน ละ พะจาว. เนาะ เฮี ซ ยุ เปอะ โตว
ป โซม เฮี นึง ลาึน เวอืฮ เซ� 26 โม เปะ ไมจ เปอะ ซาวป ไรฮ
ไน แลฮ ซเงะ� ซเงะ อาแลฮ นึง อื มัฮ ซเงะ ลโล่ะ เปอะ� ป
โซม เซ ซ ไก โตว ละ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

27 ซเงะ อาแลฮ เซ ไก งอ่น ป ริ โฮว ซาวป เปอ ปังเมอ
โอ ยุ อ�ื 28 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �โม เปะ
ซ เล่ีญ เมาะ เมอ โอ เปอะ ซ เนอึง ลปุง ซตอก อาึ แตะ�
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29 ไมจ เปอะ ไตม เกือฮ อาึ ซเงะ ลโล่ะ ละ เปอะ� มัฮ เซ
ป เกือฮ ป โซม ละ เปอะ ไน ซเงะ แลฮ ฆาื อื ปอ โซม เปอะ
ลอา ซเงะ เอ� ซเงะ อาแลฮ นึง อื ไมจ ปุย อาวต ก อาวต
แตะ� ปุ โอก โฮว ก ไฮญ เญอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 30 เคียง เซ
ปุย อาวต เนอมึ ลโล่ะ นึง ซเงะ อาแลฮ เซ ฆาื อ�ื

31 โม อซิราเอน อฮั มานา* ไม่ ป โซม แตะ เซ� มัฮ ตอก
โนง โอเอฮี ป ปิญ โฮ� เญือม โซม อื มัฮ โรฮ ป เด ตอก ค
โนมปัง ยุฮ ปุย ไม่ รอาวม โกะ แฮ โฮ� 32 ไอ โมเซ อฮั เฮ�ี
�พะจาว เอจี ซตอก เอะ เกือฮ แฮรน อาึง มานา ติ โดง ละ
จัตเจือ เอะ เฆียง เฮ�ี เดอมึ ซ โฮลฮ ยุ ป โซม ป ไอฮ เกือฮ
พะจาว ละ เอะ� มัฮ ป เกือฮ อื เอะ โซม เญือม อาวต เตอะ
นึง ลาึน เวอืฮ ฟวยจ นัม อื เอะ โอก ฮา เมือง อยีปิ โฮ�� อฮั
เซ�

33 ไอ โมเซ ดวน อาโรน ตุย โดง ติ� เกือฮ อื ละ อาึง มานา
นึง อื ติ โอเมอ�* เกือฮ อื อาึง อื ซองนา พะจาว ละ ซ แฮรน
อื อาึง ฮอยจ ละ จัตเจือ ปุย เฆียง เฮ�ี

34 อาโรน อาึง เนอึม โดง อาวต มานา เซ ลัก่กา ฮติ ลปุง
ซันญา ยุฮ พะจาว� ละ ซ แฮรน อื อาึง ตัม ป เอจี ซตอก พะ
จาว อาึง ละ ไอ โมเซ โฮ� 35 ไน ติ เจน รปาวน เนอึม เมอ�
โม อซิราเอน โฮลฮ โซมมานา เซ ฮอยจ ละ ฮอยจ แตะ เมือง
คะนาอนั� ป มัฮ เมือง ก ซ อาวต แตะ เซ�

36 (เจน เซ ควน ซมอย โม อซิราเอน โอเอฮี� ปุย อฮั เอฟา
ไม่ อ�ื ติ เอฟา มัฮ กาว โอเมอ��

17
รอาวม โอก ฮา ซโมะ

* 16:31 16:31 มานา มัฮ ลปุง ฮบีรู� มัฮ อฮั อื �มัฮ เมอ เฮ�ี� อฮั เซ ไม่ อ�ื
* 16:33 16:33 โอเมอ เซ มัฮ ควน ซมอย โม อซิราเอน โอเอฮี� ปุก เมาะ ลอา
ลิต โฮฮ�
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1 โม อซิราเอน เตือง มู อื โอก ฮา ลาึน เซอนิ� โฮว แนฮ
ลัก่กา แตะ ตัม ดวน พะจาว แตะ� ฮอยจ ติ โดฮ นา ก อฮั
ปุย เรฟีดิม่ ไม่� นา เซ ไก โตว รอาวม ละ ญุ ปุย นึง เฟือฮ�
2 ปุย ฮอยจ เติ ไอ โมเซ ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �เกือฮ แปฮ รอาวม
ละ เอะ เดอมึ ซ โฮลฮ ญุ�� อฮั เซ ละ อ�ื ไอ โมเซ โลยฮ
อ�ื �เมอยุ เติ เปอะ อาึ นึง อ�ื เกียฮ โรวต โน่ง เปอะ ลอง
รพาวม พะจาว ตอก เซ เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 ปุย โม เซ ฆวต ญุ เนอึม รอาวม� เติ แนฮ ไอ โมเซ ไม่
ฮาวก รพาวม แตะ� อฮั เฮ�ี �เมอยุ นัม เปอะ เอะ โอก ฮา
เมือง อียปิ เปอ� อมั มัฮ ซ เกือฮ เปอะ เอะ ยุม นึง ไปลญ
แตะ รอาวม เตือง กวน เนอะ ไม่ คอง เลียง คอง ดู่ เยอะ
เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

4 ไอ โมเซ ไววอน เนอึม ไววอน แนม ละ พะจาว, อฮั อื
ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ยุฮ ตอก เมอ ละ ปุย โม เฮี เยอ� เอจี ซเปี
แล่น อาึ นึง ซโมะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

5 พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ บะ โรวก โม ป กวต
ป เฮยีง ยุฮ อื ไม่ เปอะ งอ่น� โฮว ไม่ ลัก่กา โม ลัปซด่อน�
ตุย โรวก โคะ ฆิ เปอะ ป ปุฮ เปอะ โกลง ไน นึง โฮ ไม่ เปอะ�
6 อาึ ซ ชุง ลั่กกา เปอะ ราว ซโมะ ระ นึง บลาวง ซีไน� ปุฮ
ซโมะ เซ นึง โคะ ฆิ เปอะ� ซ ปัต รอาวม โอก นึง ละ ปุย ละ
ซ โฮลฮ อื ญุ�� อฮั เซ ละ อ�ื ไอ โมเซ ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ
ซองนา โม ป กวต ป เฮยีง ยุฮ โม อซิราเอน เซ� 7 เคียง เซ
ปุย อฮั มัตซา* ไม่ เมรบี่า ไม่ นา เซ� นึง เติ โม อซิราเอน
ป โพต พะจาว ละ แตะ ไม่ ลอง อื รพาวม อ�ื เอจี อฮั เฮ�ี
�พะจาว อมั อาวต เนอึม ไม่ เอะ แล� อมั โอ อาวต แล��
เอจี อฮั เซ�
* 17:7 17:7 นึง ลปุง ฮบีรู มัตซา ไม่ เมรบิ่า มัฮ อฮั อื �เติ ไม่ ลอง รพาวม�
ไม่�
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โม อซิราเอน รุป ปุ แตะ ไม่ โม อามาเลก
8 เญอืม อาวต โม อซิราเอน นึง เรฟีดิม่ เซ โม ตฮนั เมือง

อามาเลก ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ อ�ื 9 ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ โย
ชูวา� �ไมจ เปอะ เลือก อาึง ปุย ละ ซ โฮว ตอซู อื ปุ แตะ ไม่
โม อามาเลก� ซงา่วป อาึ ซ ชุง นึง ไกญ บลาวง� ซ ไปญ
โคะ ฆิ ดวน พะจาว อาึ โรวก ไม่ แตะ เซ�� อฮั เซ�

10 ปวยฮ พริ เซ โยชูวา ยุฮ เนอึม อื ตอก ดวน ไอ โมเซ
แตะ� โอก ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม อามาเลก� ไอ โมเซ ไม่ อา
โรน ไม่ เฮอ ฮาวก นึง ไกญ บลาวง� 11 ติ เจน ยวก ไอ โมเซ
เตะ แตะ เซ� โม อซิราเอน เป โม อามาเลก เบือ อ�ื เญือม
บลาึฮ อื เตะ แตะ เลีฮ มัฮ โม อามาเลก ป เป เยอ� 12 เญื
อม เอจี โซะไมญ อื ไอ โมเซ เญือะ ปุน ยวก โตว เตะ แตะ�
อาโรน ไม่ เฮอ เซ ตุย ซโมะ ติ เกือฮ อื งาวม นึง อ�ื ปุย ลอา
เซ ชุง โบ อื ติ ปุย ติ ก บลัฮ� ยวก เตะ อื ฮลาวง เกือฮ ตอน
ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ� 13 มัฮ ตอก เซ ตอก เป โยชูวา โม อา
มาเลก เบือ อ�ื

14 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ เปอะ ไซฮ
อาึง ไลลวง เฮี ละ ซ เกือฮ ปุย ไตม� ไมจ เปอะ รโฮงะ ซโตฮ
ละ โยชูวา� เกือฮ ยุง ซ ยุฮ อาึ ไลจ โลม ไม่ โม อามาเลก ปอ
โอ ปุย เญือะ ซ ไตม อื เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ�

15 ไอ โมเซ ยุฮ คัน ติ� ปุก มอยฮ คัน เซ� อฮั �พะเยโฮ
วา มัฮ โทงไช ยุฮ อาึ�� อฮั เซ ไม่ อ�ื 16 อฮั แม เฮ�ี �ไมจ
เปอะ ยวก โทง ยุฮ พะจาว, นึง มัฮ พะจาว ป ซ ตอซู ลอป ปุ
แตะ ไม่ โม อามาเลก โครยญ เจน ปุย โอ เญาะ ไก ลอยจ��
อฮั เซ�
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18
เยโทร โฮว เคะ ไอ โมเซ

1 เยโทร ป มัฮ โปะ ไอ โมเซ เซ มัฮ โรฮ ซตุ เมือง มีเด่ียน�
เอจี ฮมอง โรฮ ไลลวง โอเอฮี ป ยุฮ พะจาว ละ ไอ โมเซ ไม่
โม อซิราเอน เญอืม เกือฮ อื โอก ฮา เมือง อยีปิ โฮ�

2ฮอยจ ฆาื อื เคะ ไอ โมเซ� โรวก ซิปโปรา ป มัฮ ปรโปวน
เญือะ ไอ โมเซ ไม่ กวน อื เตือง ลอา อื โฮว ไม่ แตะ� กา เซ
ไอ โมเซ เอจี ละ อาึง อื ไม่ โปะ แตะ เซ� 3 ไลลวง กวน แตะ
เซ ไอ โมเซ เอจี อฮั อาึง อื ตอก เฮ�ี �อาึ เอจี โฮลฮ แปน
ปุย ตัง ด่าว อาวต ตัง เมือง�� อฮั เซ� เซ ป อฮั อื เกอโชม*
ละ กวน โรง แตะ เซ ฆาื อ�ื 4 ฟวยจ เซ เญือม เอจี ไก แม
กวน อื ติ อื อฮั เฮ�ี �พะจาว ทื เปือะ เกอะ เรอมึ อาึ� เกือฮ
อาึ โปน ฮา ยุม แตะ นึง วจิ ยุฮ ฟาโร�� อฮั เซ� เซ ป อฮั อื
เอลีเยเซอ* ละ กวน รเคะ แตะ เซ ฆาื อ�ื

5 เยโทร ฮอยจ ดิ ไม่ ปรโปวน เญือะ ไอ โมเซ ไม่ กวน อื
เตือง ลอา อ�ื ฮอยจ นึง ไคะ ก อาวต ปุย นึง ลาึน เวอืฮ โบ
บลาวง ซัมคัน ยุฮ พะจาว เซ� 6 เยโทร ดวน ปุย โฮว รโฮงะ
อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี �เยโทร ป มัฮ โปะ เปอะ เซ โรวก
ปรโปวน เญือะ ปะ ไม่ กวน เปอะ ฮอยจ เคะ เปอะ�� ดวน อื
อฮั เซ ละ อ�ื

7 ไอ โมเซ โอก โฮว รชงึ โปะ แตะ เซ� นุ่ม ไว อ�ื ฮงาึต
อื ไม่ อ�ื ไฮมญ กอ บาึง ปุ แตะ� ฟวยจ เซ เลียก โตะ พา
กัง ยุฮ ไอ โมเซ� 8 ไอ โมเซ รโฮงะ ไลลวง ป ยุฮ พะจาว ละ
ฟาโร ไม่ โม อยีปิ นึง กัน เรอมึ อื โม อซิราเอน� รโฮงะ โรฮ
ไลลวง เม่ะมัก่ อาวม ปุย ตัม คระ โฮว แตะ ไม่ ตอก เรอึม
พะจาว แตะ ละ โปะ แตะ เซ โครยญ เจือ�
* 18:3 18:3 นึง ลปุง ฮบีรู เกอโชม เซ มัฮ อฮั อื �ปุย ตัง เมือง� ไม่ อ�ื
* 18:4 18:4 นึง ลปุง ฮบีรู เอลีเยเซอ เซ มัฮ อฮั อื �พะจาว เรอมึ อาึ� ไม่
อ�ื
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9 เยโทร เญือม ฮมอง อื โอเอฮี ตอก เซ มวน รพาวม ฆาื
อ�ื 10 อฮั เฮ�ี �ญันด่ี ไม่ พะจาว ป เกือฮ ปะ โปน ฮา แปน
แตะคราฟาโร ไม่ โม อยีปิ เซ� ญันด่ี โรฮ ไม่ พะจาว ป เกือฮ
ปุย โปน ฮา อมันัต โม อยีปิ เซ เตือง โอยจ แตะ� 11พะจาว
มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง ยุฮ โม อียปิ ป โซะ ลอน ละ โม อซิรา
เอน� ปเล่ีย เฮี อาึ ยุง เนอมึ เมอะ มัฮ เยโฮวา พะจาว ป ระ
เนอึม ฮา พะจาว ไฮญ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ� 12 เญือม
เซ เยโทร โรวก ซัตซิง� มอก ตอง ทไว อื ละ พะจาว� ทไว
โรฮ โอเอฮี ไฮญ ละ อ�ื อาโรน ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง ยุฮ โม
อซิราเอน ฮอยจ โซม ดิ ไม่ โปะ ไอ โมเซ เซ ซองนา พะจาว�

โม ป รเตีฮ รตุม
13 ปวยฮ พริ เซ ไอ โมเซ งาวม รเตีฮ โอเอฮี ซน่ะ โม อซิ

ราเอน ป ฮอยจ ฟู มวยญ เดือ โครวน ไม่ ปุ แตะ� รเตีฮ อื
ละ อื เน่อมึ เมือ กซะ อื ฮอยจ เมือ กปู อ�ื 14 เญอืม ยุ โปะ อื
ป ยุฮ อื เซ� อฮั เฮี ละ อื ฆาื อ�ื �มัฮ ตอก เมอ ป ยุฮ เปอะ
ละ ปุย โม เฮ�ี ปุย ชุง โบ เปอะ เน่อมึ เมือ กซะ อื ฮอยจ เมือ
กปู อ�ื เกือฮ ปะ รเตีฮ โอเอฮี ละ แตะ� เมอยุ ยุฮ โน่ง เปอะ
กัน เฮี เยอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

15 ไอ โมเซ โลยฮ อ�ื �ปุย โม เฮี เตอ ฮอยจ แนฮ เคะ อาึ
นึง ฆวต ยุง แตะ ป ปุก รพาวม พะจาว เซ� 16 เญือม ไก ป
โอ อื ปุก ปุ แตะ ฮอยจ โรฮ เคะ อาึ� อาึ รเตีฮ ซน่ะ ปุย ละ
อ�ื รโฮงะ ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ ปุย ไม่ โกตไม ยุฮ อื
ละ อ�ื มัฮ เซ ป ยุฮ ฮุ ตอก เฮี ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

17 โปะ ไอ โมเซ อฮั เฮ�ี �ปุก โตว ตอก ยุฮ เปอะ เฮ�ี
18 ดัฮ เปอะ ยุฮ แนฮ ตอก เฮ�ี ปะ ซ โซะ ไมญ ลอน เปอะ�
ปุย โม เฮี ซ เตือ ลอน โรฮ นึง มอง แตะ ปะ� กัน เมาะ เฮี
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เชยีน ลอน ละ ปะ โน่ง� 19 งอ่ต ป อฮั อาึ เฮี เญี่ยะ� ซ ร
โฮงะ ละ เปอะ ตอก ซ ชาวง อื ละ เปอะ� พะจาว ซ อาวต
โรฮ ไม่ เปอะ� ปะ ไมจ เปอะ แปน ป โฮว ฆรอ ลปุง ตัง ปุย
ละ พะจาว� ไมจ เปอะ ซึป ไลลวง ปุย ละ พะจาว� 20 ไมจ
โรฮ เปอะ เพอกึ ตอม ปุย ตัม ลปุง ซตอก พะจาว ไม่ โกตไม
ยุฮ อ�ื ละ ซ เกือฮ เปอะ ปุย ยุง ตอก ไมจ อื ยุฮ ตอก ซ ปุก
อื รพาวม พะจาว� 21 โนก ฮา ปะ อา ปังเมอ ไมจ แม เปอะ
เลือก ปุย ไฮญ ป เกียฮ ยุฮ กัน เฮี ไม่ เปอะ� ไมจ เปอะ ดุฮ
แปน ป กวต ป เฮยีง� เกือฮ รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ ปุย� ไมจ
เปอะ เลือก ปุย ป ทื เนอึม พะจาว� ป เนอึม รพาวม ไม่ ซื
แตะ� ป โอ ญอม เกือฮ ปุย นนุ แตะ� ดุฮ เกือฮ แปน ป
ตัตเตียง ปุย ติ เปือน งอ่น� ติ รอย งอ่น� รฮอน งอ่น� กาว
งอ่น� 22 เกือฮ แปน ลอป ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ ปุย� ดัฮ
ไก ไลลวง ป ญัก ลอน ละ อื เกือฮ ตาว อื ฮอยจ ละ ปะ� ดัฮ
มัฮ ป โอ ทัน ญัก โฮ เกือฮ โม เซ รเตีฮ ไอฮ� ซ ฌักแฟน บุย
ละ ปะ ฆาื อ�ื ปุย ไฮญ ซ โฮลฮ โรฮ เรอมึ กลอม ป เชยีน ไม่
เปอะ ฆาื อ�ื 23 ดัฮ มัฮ ป ปุก รพาวม พะจาว โฮ� ดัฮ เปอะ
ยุฮ ตอก อฮั อาึ อื เซ� ปะ ตึน โอ เปอะ ซ โซะ ไมญ ลอน ฆาื�
ปุย โฮวน เฮี ซ โฮลฮ เอญี อาวต ไมจ อาวต มวน ฆาื อื ไม่ ปุ
แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

24 ไอ โมเซ งอ่ต ป อฮั โปะ แตะ เซ ละ แตะ� ยุฮ เนอมึ อื
ตอก เซ� 25 เลือก เนอึม ปุย ป ปุน ยุฮ กัน ตอก เซ� เลือก
อื เน่อมึ นึง โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ เนอึม อื
แปน ป กวต ป เฮยีง ป รเตีฮ โอเอฮี ละ ปุย� เกือฮ อื แปน
ป ตัตเตียง ปุย ติ เปือน งอ่น� ติ รอย งอ่น� รฮอน งอ่น�
กาว งอ่น� 26 เกือฮ เนอมึ อื รเตีฮ รตุม ลอป โอเอฮี ละ ปุย�
ไลลวง ป ญัก ลอน นึง อื เกือฮ อื ตาว อื ละ โกะ แตะ� ป โอ



ลอา โมเซ 18:27 lvii ลอา โมเซ 19:8

ทัน ญัก นึง อื เกือฮ อื รเตีฮ ไอฮ อ�ื
27 ฟวยจ เซ ไอ โมเซ ตาว โปะ แตะ เซ เอญี� โปะ อื เซ

เอญี เนอมึ ฮอยจ เมือง โกะ แตะ�

19
ไลลวง บลาวง ซีไน

1 เญอืม เอจี ฟวยจ โอก โม อซิราเอน ฮา เมือง อยีปิ เตม
ลอวย เคิ อ�ี ฮอยจ นึง ลาึน ซีไน� 2กา เซ เอจี โอก ฮา นาตี
เรฟีดิม่ เดอมึ ฮอยจ นึง ลาึน ซีไน เซ� ยุฮ ไคะ อาวต แตะ
นึง ชวง บลาวง ซีไน เซ�

3 ไอ โมเซ ฮาวก เคะ พะจาว� เญือม เซ พะจาว อู ไม่ อื
นึง ไกญ บลาวง เซ� ดวน อื อฮั อื ละ จัตเจือ ยาโคป ป มัฮ
โม อซิราเอน เซ ตอก เฮ�ี 4 �โม เปะ เอจี ยุ เปอะ ป ยุฮ อาึ
ละ โม อยีปิ เปอ� อาึ เอจี ยวก โรวก โม เปะ ตอก ยวก กลัง
ลอง โรวก กวน แตะ ราว โพรยจ แตะ โฮ� มัฮ เกือฮ โม เปะ
เอญี เคะ แตะ� 5 ดัฮ โม เปะ ซ เนองึ ป อฮั อาึ� ไม่ ยุฮ เปอะ
ตัม ลปุง ซันญา เอะ ไม่ ปุ แตะ เซ� อาึ ซ เกือฮ โม เปะ แปน
ปุย ไน แตะ ป พิเซต ฮา ปุย เมือง ไฮญ� ปลัฮเตะ เฮ�ี ไม่
โอเอฮี ป ไก นึง อื เตือง โอยจ อื เอจี มัฮ คอง อาึ โครยญ
เจือ� 6 โม เปะ ซ แปน เปอะ ซตุ รซอฮ ละ อาึ เตือง บัน่ เตื
อง เมือง เปอะ� ซ แปน เปอะ ปุย ซงะ่ ซงอม ยุฮ อาึ เตือง
เมือง เปอะ�� อฮั เซ พะจาว�

7 ฟวยจ เซ ไอ โมเซ เลีฮ กอก โม ป กวต ป เฮยีง ยุฮ โม
อซิราเอน ฮอยจ เคะ แตะ� รโฮงะ ลปุง พะจาว ละ อื โค
รยญ เจือ ตอก ดวน พะจาว แตะ อฮั� 8 โม อซิราเอน เตือง
โอยจ อื บรุก อฮั อื ไม่ ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �เมาะ ป อฮั พะจาว
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เซ เอะ ซ ยุฮ ฮุ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ� ไอ โมเซ รโฮงะ แม
ป อฮั ปุย โฮวน เซ ละ พะจาว�

9พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �อาึ ซ ฮอยจ เคะ ปะ ไม่ ชุต
รวู กุ� ซ อาวต กไน ชุต รวู เซ ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย ฮมอง
เญอืม ลปุง แตะ ไม่ เปอะ� เดอมึ ปุย โม เซ ซ เจือ ลอป ลปุง
ปะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื เมาะ ป อฮั ปุย โฮวน เซ ไอ โมเซ
รโฮงะ อื ละ พะจาว โครยญ เจือ�

10 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ เปอะ เอญี เคะ ปุย
โฮวน เซ� ไน ลอา ซเงะ เฮี ไมจ เปอะ ดวน ปุย เกือฮ เพรยีง
ติ แตะ เกือฮ ซงะ่ ไล ละ อาึ� 11 ไมจ อื ซัก เครองึ แตะ ไม่
เพรยีง อื อาึง ติ แตะ ละ ซะติ เซ� ซเงะ เซ อาึ ซ เลีฮ นึง
ไกญบลาวง ซีไน ซองนา ปุย โฮวน เซ เตือง โอยจ อ�ื 12 ไมจ
เปอะ ยุฮ เคต ยุฮ โวง อื ละ ปุย รวติ รเวยีง บลาวง เฮ�ี ไมจ
เปอะ ซตอก ปุย โอ ฮาวก นึง บลาวง เฮ�ี ไม่ โอ อื เลียก กไน
เคต กไน โวง เซ� ไม่ โอ อื ซ ลอก เคต เซ เฟือฮ เอนิ� ดัฮ
ไก ป ลอก กไน เคต เซ จัมเปน อื ลอก ตุต แตะ ฮอยจ ละ
ยุม แตะ� 13 ไมจ เปอะ โตว โกว เตะ แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ
ยุม ไม่ ปุย ตอก เซ� ไมจ เปอะ แล่น นึง ซโมะ� โต เซ ไมจ
เปอะ โปยญ นึง อกั� ปัง มัฮ ซัตซิง ญุ่ก� ปัง มัฮ ปุย ญุ่ก�
ปุ เกือฮ ไอม� เญอืม เอจี ฮมอง เปอะ เซียง โตวต บัว่ เซียง
แตะ ลัง่ เงอ� ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย โม เซ ฮอยจ นึง ชวง บ
ลาวง เฮ�ี� อฮั เซ ละ ไอ โมเซ พะจาว เยอ�

14 ไอ โมเซ เลีฮ เคะ ปุย� เกือฮ อื เพรยีง ติ แตะ ละ ซ
แปน อื ปุย ซงะ่ ไล� ปุย ซัก เนอมึ เครองึ แตะ ฆาื อ�ื 15อฮั
เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ เพรยีง อาึง ติ แตะ ละ ซเงะ ซะติ เซ�
ปุ เกือฮ ติ เปอะ ยุ ปุ แตะ ไม่ ปรโปวน เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ
ละ อ�ื
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16 เญอืม เอจี ฮอยจ อื ซเงะ ลอวย นึง อื เมือ กซะ อื เนอมึ
บริ นึง� ปลุกปลัก� นึง ไกญ บลาวง เซ เลีฮ ชุต รวู กุ นึง�
ลอยฮ เซียง โตวต นึง เนอมึ ไอฮ พาวม แตะ� เมาะ ป อาวต
โตะ พากัง โครยญ โดฮ โฮ ฮลัต เตีจ� รกุฮ รเตียง ฆาื อ�ื
17 เญือม เซ ไอ โมเซ เกือฮ ปุย โอก ฮา พากัง ยุฮ แตะ ละ
ซ โฮลฮ อื ยุ พะจาว� ปุย โฮวน เซ โฮว ชุง นึง ชวง บลาวง
เซ� 18 พะจาว เลีฮ ไม่ งอ อาวต นึง บลาวง ซีไน� บลาวง
เซ ม่าึต งอ นึง เล่ีป อื เอนิ� ม่าึต อื เซ ฮาวก ตอก ม่าึต งอ
เญือม โตก ปุย โฮ� บลาวง เซ ดุงเดียง เล่ีป อื เอนิ� 19 เซี
ยง โตวต เซ ลอยฮ ซนัน เรยีง ปุ ปุ� เญอืม เซ ไอ โมเซ ลปุง
ไม่ พะจาว� พะจาว โลยฮ อื ละ อ�ื เซียง พะจาว ตอก เอนิ
เนอมึ บริ โฮ�

20พะจาว เลีฮ ฮอยจ นึง ไกญ บลาวง ซีไน� กอก ไอ โมเซ
ฮาวก เคะ แตะ นึง ไกญ บลาวง เซ� ไอ โมเซ ฮาวก เนอมึ�
21 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื �ไมจ เปอะ เลีฮ แม เคะ
ปุย โฮวน เซ� ไมจ เปอะ ซตอก เกือฮ โอ ลู เลียก ละ ซ แก
แตะ พะจาว. ดัฮ ลู เลียก โฮ โฮวน ป ซ ยุม ฆาื� 22 ไมจ โรฮ
เปอะ ดวน โม ซตุ ป รซอฮ ละ อาึ เซ เกือฮ เพรยีง ติ แตะ
เกือฮ ซงะ่ ไล ละ อาึ� เดอมึ อาึ โอ ซ เกือฮ ลอก ตุต แตะ��
อฮั เซ พะจาว.

23 ไอ โมเซ โลยฮ อื ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �ปะ เอจี ดวน
เปอะ เอะ ยุฮ เคต โวง ละ ปุย รวติ รเวยีง บลาวง เฮ�ี ละ
ซ เกือฮ แปน นาตี ซัมคัน� ปุย โฮวน เซ เญือะ โรวต โตว
ฮาวก นึง บลาวง ซีไน ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

24 พะจาว อฮั เฮี ฆาื อื ละ ไอ โมเซ� �เลีฮ เมิฮ� ฟวยจ
เซ ดัฮ เปอะ เอจี ฮาวก แม โฮ บะ โรวก อาโรน เนอ ฮาวก ดิ
ไม่ เปอะ� โม ซตุ ไม่ ปุย โฮวน เซ ปุ เกือฮ ลู เลียก เคะ อาึ�
เดอมึ อาึ โอ ซ ฮาวก รพาวม พราวป ละ ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะ
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จาว� 25 ไอ โมเซ เลีฮ เนอึม เคะ ปุย โฮวน เซ� รโฮงะ เนอึ
ม อื ละ ปุย โครยญ เจือ ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ เซ�

20
โกตไม กาว เจือ

1 เญือม เซ พะจาว ลปุง ไม่ ปุย� อฮั อื ตอก เฮ�ี 2 �อาึ
มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ป ตาว โม เปะ โอก ฮา เมือง อี
ยปิ นา ก แปน เปอะ ครา ปุย โฮ�

3 �ปุ เกือฮ พะจาว ไฮญ ไก ละ เปอะ โนก ฮา อาึ�
4 �ปุ ยุฮ ฮุป ละ ซ ไว เปอะ� ฮุป โอเอฮี ป ไก นึง มะลอง

ญุ่ก� ป ไก นึง ปลัฮเตะ ญุ่ก� ป ไก โตะ รอาวม ญุ่ก� 5 ปุ
นุ่ม ไว ฮุป ตอก เซ� ปุ โรฮ นัปทื� อาึ ป มัฮ เยโฮวา เอจี
มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ� อาึ ญอม โตว เกือฮ พะจาว ไฮญ ไก
ลลาึง เปอะ� โม ป ยุฮ ป พิต ละ อาึ อ�ื อาึ ซ เกือฮ ลอก ตุต
แตะ ฮอยจ ละ จัตเจือ อื ลอวย ปาวน เจน ปุย� 6 ละ โม ป
ฮรกั อาึ ไม่ ยุฮ อื ตัม ดวน อาึ แตะ� อาึ ซ เปลีฮ ลอป รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ละ ฮอยจ ละ จัตเจือ อื แปน เปือน
เจน แตะ�

7 �มอยฮ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ เซ ปุ โกว ไอฮ
พาวม เปอะ� ป โกว มอยฮ พะจาว ไอฮ พาวม แตะ� พะจาว
ซ เกือฮ อื ลอก ตุต ฆาื อ�ื

8 �ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ไตม ซเงะ ลโล่ะ แตะ� ไมจ
เปอะ ทื แปน ซเงะ ซัมคัน� 9 ไน แลฮ ซเงะ เอ โม เปะ ไมจ
เปอะ ยุฮ กัน แตะ เตือง โอยจ อ�ื 10 ซเงะ อาแลฮ นึง อื มัฮ
ซเงะ ลโล่ะ เปอะ ละ ซ นัปทื เปอะ พะจาว ยุฮ แตะ� ไน ซเงะ
เซ ปุ ยุฮ กัน ติ เจือ เนอมึ� ปะ ญุ่ก� กวน เปอะ ญุ่ก� กวนไจ
เปอะ ญุ่ก� คอง เลียง เปอะ ญุ่ก� ปุย ตังเมือง ป อาวต ไม่
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เปอะ ญุ่ก� ไมจ โตว อื ยุฮ กัน ติ ตื เนอมึ� 11 ไน แลฮ ซเงะ
เอ พะจาว ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ มะลอง� ไม่ ปลัฮ รอาวม เตื
อง โอเอฮี ป ไก นึง อื เตือง โอยจ อ�ื ซเงะ อาแลฮ เซ พะ
จาว ลโล่ะ นึง อ�ื มัฮ เซ ป ปิฮ พะจาว มุ่น ละ ซเงะ อาแลฮ
เซ ฆาื อ�ื มัฮ เกือฮ อื ซัมคัน�

12 �ไมจ เปอะ นัปทื มะเปือะ แตะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ
ซ โฮลฮ เปอะ จีวติ ลัง่ เล่ีญ แตะ นึง เมือง เกือฮ เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ เปอะ ละ เปอะ�

13 �ปุ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย�
14 �ปุ เลน จุ ซู เมีย ปุย เยอ�
15 �ปุ บระ โอเอฮี ฮ�ี
16 �ปุ แปน ซกิ พญีัน ป โอ เนอมึ ละ ปุ ยว่ง เปอะ�
17�ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฆวต ไอฮ เญือะ ม่า ยุฮ ปุ ยว่ง เปอะ�

ปุ โรฮ ฆวต ไอฮ ปุย เญือะ อ�ื กวนไจ รเมะ รโปวน ยุฮ อื
ญุ่ก� คอง เลียง อื ญุ่ก� โอเอฮี ไฮญ ยุฮ อื ญุ่ก� ปุ ฆวต ไอฮ
ฮา อื ติ เจือ เนอมึ�� อฮั เซ พะจาว�

ไลลวง ฮลัต ปุย นึง พะจาว
18 เญอืม ฮมอง ปุย โฮวน เซ เนอมึ บริ ไม่ เซียง โตวต เซ�

ไม่ ยุ อื ปลุกปลัก ไม่ ม่าึต งอ นึง บลาวง เซ� ฮลัต เตีจ ฆาื อื
ปอ รกุฮ รเตียง แตะ� ราึต ลัก่เคะ แตะ ชุง ฮา อื ซไง ฆาื อ�ื
19 ปุย โฮวน เซ อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ปุ เกือฮ พะจาว ลปุง
ไม่ เอะ� ฮอ นึง ซ ยุม แตะ ฆาื� ลปุง ไอฮ ปะ ไม่ เยอะ� เอะ
ซ งอ่ต ป อฮั ปะ�� อฮั เซ�

20 ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ ปุย โฮวน เซ� �ปุ ฮลัต ฆาื� พะจาว
เอจี มัฮ ฮอยจ อื นึง ฆวต ลอง แตะ แลน รพาวม โม เปะ�
มัฮ โรฮ ซ เกือฮ อื โม เปะ ไก รพาวม ฮลัต นึง แตะ ละ ซ
เกือฮ อื โม เปะ โอ โรวต ยุฮ ป พิต�� อฮั เซ�
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21 เญือม เซ ไอ โมเซ เลียก เคะ พะจาว โตะ ชุต รวู กุ ก
อาวต พะจาว เซ� ปุย โฮวน เซ ชุง ฮา อื ซไง� 22 พะจาว
ดวน ไอ โมเซ รโฮงะ อื ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี �โม เปะ
เอจี ยุ เอจี ฮมอง เปอะ ไอฮ ลปุง อาึ ไม่ โม เปะ เน่อมึ นึง มะ
ลอง� 23 ปุ ยุฮ ฮุป โอเอฮี นึง มาื นึง ไคร ละ ซ ไว เปอะ�
ไมจ เปอะ ไว อาึ โน่ง�

24 �ไมจ เปอะ ยุฮ คัน ทไว นึง เตะ� ไมจ เปอะ มอก ตอง
ทไว โมวก ไม่ ปิ ไม่ แกะ ยุฮ เปอะ นึง คัน เซ� ไมจ โรฮ
เปอะ ทไว โอเอฮี ไฮญ นึง อ�ื ละ ซ เปลีฮ เปอะ รโจะ ดิ เปอะ
รพาวม แตะ ไม่ อาึ� โครยญ โดฮ นา ก เกือฮ อาึ เปอะ ยุฮ
คัน ละ ซ ทไว เปอะ โอเอฮี ละ อาึ นึง เซ� อาึ ซ ฮอยจ เคะ
เปอะ นา เซ� ซ ปิฮ มุ่น ละ เปอะ� 25 ดัฮ เปอะ ยุฮ คัน นึง
ซโมะ ละ ซ ทไว เปอะ โอเอฮี ละ อาึ โฮ� ปุ โกว ซโมะ ป เอจี
ปอยจ เอจี เพรยีง ปุย ละ� ดัฮ เปอะ เกือฮ ซโมะ เซ ไก ฮรอย
มีต ฮรอย รปอยจ นึง โฮ� เอจี มัฮ เกือฮ เปอะ ซโมะ เซ แปน
ป โอ ซงะ่ ไล ละ อาึ ฆาื อ�ื 26 ปุ ยุฮ โบง ละ ซ ฮาวก เปอะ
นึง คัน เซ� เดอมึ เปอะ โอ ซ เปลีฮ เนะซองั แตะ� แปน ป
โยะโพก พังไฮะ ละ คัน เซ�� อฮั เซ�

21
ไลลวง ไมจ โม อซิราเอน ยุฮ ละ กวนไจ แตะ

1พะจาว อฮั เฮ�ี คัก เฮี อื มัฮ โกตไม ป ไมจ เปอะ รโฮงะ
ละ โม อซิราเอน� 2 ดัฮ เปอะ รวี โม ฮบีรู ละ ซ ยุฮ เปอะ ครา
แตะ นึง โฮ� ปุย เซ ซ โฮลฮ ยุฮ กัน ละ เปอะ แลฮ เนอึม�
เญือม เอจี ฮอยจ อื เนอึม อาแลฮ นึง อ�ื ไมจ เปอะ พลวย
เกือฮ เอญี เตือง โอ อื เญาะ ทา โอยจ มาื ละ โตฮ อื ติ แตะ
นึง� 3 ดัฮ ฮอยจ ไม่ โอ แตะ ไก ปุย เญือะ โฮ� เญือม เอญี
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อื ปุ โรฮ เกือฮ เอญี ดิ ไม่ ปุย เญือะ แตะ� ดัฮ ฮอยจ ไม่ ปุย
เญือะ แตะ โฮ� เกือฮ โรฮ เอญี ดิ ไม่ ปุ แตะ� 4 ดัฮ ปอเลียง
อื เกือฮ ปรโปวน เญือะ อื ละ อ�ื ปัง ไก กวน รเมะ กวน ร
โปวน ไม่ ปุ แตะ� ปรโปวน เญือะ อื เซ ไม่ กวน อื เซ มัฮ
ลัง่ กวนไจ ปอเลียง แตะ� เกือฮ ปรเมะ เซ เอญี โน่ง ฮา ปอ
เลียง แตะ�

5 ดัฮ ป มัฮ ครา เซ อฮั ติ แตะ ฮรกั ปอเลียง แตะ� ไม่ ฮรกั
โรฮ อื ปรโปวน เญือะ แตะ ไม่ กวน แตะ� ดัฮ โอ ฆวต เอญี
ฮา ปอเลียง แตะ โฮ� นึง ญอม อื แปน ลอป ครา อ�ื 6 ดัฮ
มัฮ ตอก เซ ปอเลียง อื เซ ไมจ อื ตาว ปุย เซ ฮอยจ ซองนา
พะจาว� เกือฮ ปอเลียง อื เซ ตาว ฮอยจ ละ รเวอืะ เญือะ�
เกือฮ อาึง ฮยวก แตะ นึง รเวอืะ ญุ่ก� นึง มะรเวอืะ ญุ่ก�
เกือฮ ปอเลียง อื เซ ตอฮ ฮละ ฮยวก อื นึง ไร ลอม� ฟวยจ
เซ ปุย เซ ซ แปน ลอป เอนิ กวนไจ ปอเลียง แตะ เซ ฆาื อ�ื

7 ดัฮ ไก ปรเมะ ป โชะ กวน รโปวน แตะ เกือฮ แปน ครา
ปุย� ปรโปวน เซ ซ โฮลฮ โตว เอญี ฟวยจ แลฮ เนอึม ตอก
ครา รเมะ โฮ� 8 ดัฮ ปรโปวน เซ โอ เญาะ ปุก รพาวม ปอ
เลียง แตะ ป ตะ อื เกือฮ แปน ปรโปวน แตวะ เญือะ แตะ
เซ� จัมเปน โชะ แม อื ละ เปือะ โกะ อ�ื ซ โฮลฮ โตว โชะ อื
ละ ปุย ตังเมือง นึง โอ อื เญาะ เนอึม รพาวม ละ ปรโปวน
เซ� 9 ดัฮ ปุย รวี ครา รโปวน ละ ซ เกือฮ อื แปน ปรโปวน
เญือะ กวน รเมะ แตะ ไมจ อื เมีญ ตอก กวน โมวน แตะ�
10 ปรเมะ ดัฮ ไอฮ ปรโปวน แตวะ เญือะ แตะ โนก ฮา กวน
ไจ เอจี ไอฮ ไพรม แตะ โฮ� ไมจ อื เกือฮ ลัง่ ปรโปวน ไพรม
เซ โฮลฮ ป ลัง โฮลฮ แตะ� ป โซม ป ปอน ไม่ เครองึ เซอกึ
ไม่ ไลลวง ตอก อาวต รเมะ รโปวน ไม่ ปุ แตะ ไมจ โตว อื
เกือฮ วติ ละ อ�ื 11 ดัฮ โอ เญือะ ญอม เกือฮ โอเอฮี เซ ละ
อื ตอก ไพรม แตะ� จัมเปน อื ไมจ เกือฮ ปรโปวน เซ เอญี
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เยอื ฮอยจ เญือะ โกะ แตะ� เญือะ ทา โตว อื โอยจ มาื ละ
โตฮ อื ติ แตะ นึง�

โกตไม เกว ไม่ ป ยุฮ ป โซะ ละ ปุ แตะ
12 ดัฮ ไก ป ปุฮ ปุย ปอ ยุม อ�ื ไมจ โรฮ ปุย ไฮญ ยุฮ ยุม

ไม่ ปุย เซ โรฮ� 13 ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก ดัฮ มัฮ โคะ ยุฮ
อื เตือง โอ แตะ ไก รพาวม ฆวต ยุฮ โฮ� ปุย เซ ซ โฮลฮ ตอ
ฮอยจ นึง นาตี ก เลือก อาึ อาึง ละ ปุย ตอก เซ� ดัฮ อาวต
นา เซ โฮ� เญาะ ไก โตว ป ซ ยุฮ ป โซะ ละ อ�ื 14 ดัฮ ไก ป
โฆง ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ไม่ รพาวม ฮาวก แตะ� ปัง ฮอยจ เปิง
คัน ยุฮ อาึ นึง ฆวต เกือฮ อื ติ แตะ โปน โฮ� ไมจ เปอะ โฮม
วต โรวก ฮา นา เซ� ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่�

15 ดัฮ ไก ป มอก ป ปุฮ มะเปือะ แตะ� ไมจ เปอะ เกือฮ
ปุย เซ ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม แตะ�

16 ดัฮ ไก ป บระ โฮมวต ปุย ละ ซ โชะ แตะ ญุ่ก� ละ ซ
โกว อื แปน ครา แปน เซีญ แตะ ญุ่ก� ปุย ตอก เซ ไมจ โรฮ
เปอะ เกือฮ ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม แตะ�

17 ดัฮ ไก ป อฮั ลปุง ฆอก ละ มะเปือะ แตะ� ซ ไก โรฮ ตุต
ฮอยจ ละ ยุม แตะ�

18-19 ดัฮ ไก ปุย รเจ ไม่ ปุ แตะ� ดัฮ ติ ปุย อื ปุฮ ปุ รเจ
แตะ เซ นึง ซโมะ ญุ่ก� นึง ลกุย แตะ ญุ่ก� ดัฮ โอ ปอ ยุม อื
โฮ� ปุย เซ ไก โตว ตุต ฆาื อ�ื ดัฮ ป โซะ เซ จัมเปน ไอจ ฆาื
โซะ แตะ� ดัฮ เอจี เกียฮ โฮว แม ไม่ โคะ ฆิ แตะ โฮ� ป ยุฮ
ป โซะ ละ ปุย เซ ปังเมอ ไมจ อื เกือฮ งวยฮ ซเงะ ละ ป โซะ
เซ� ไม่ ไมจ อื เรอมึ เยื่อ ป โซะ เซ ฮอยจ ละ ไฮ อ�ื

20 ดัฮ ไก ป ปุฮ ครา แตะ� ครา รเมะ อื ญุ่ก� ครา รโปวน
อื ญุ่ก� ดัฮ ครา อื เซ ยุม เอนิ ฆาื อ�ื ปอเลียง อื เซ ซ ลอก
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ตุต ฆาื อ�ื 21 ดัฮ ไอม ลัง่ ติ ลอา ซเงะ โฮ� ฟวยจ เซ ปัง
ยุม� ปอเลียง อื ลอก โตว ตุต ฆาื อ�ื เตอ เอจี มัฮ คอง อ�ื

22 ดัฮ ปรเมะ โต ปรเมะ ปุฮ ปุ แตะ� ดัฮ โคะ ลอก ปรโป
วน ป โรวก กวน แตะ ปอ ไลจ เวยีก อื โฮ� ดัฮ ปรโปวน เซ
โอ โซะ กังเคะ โฮ� ป โคะ ลอก อื เซ จัมเปน อื โละ ละ ปรเมะ
เญือะ อื ตัม ป ฆวต ไอฮ อื ไม่ เมาะ ตัตซิน โม ป รเตีฮ รตุม
อื ละ อ�ื 23 ดัฮ ปรโปวน เซ ไลจ เนะซองั ฆาื ตอก ออฮ ตอก
เอฮี ญุ่ก� ป โคะ ลอก อื เซ ไมจ อื ไก ตุต ตัม เฮ�ี จีวติ ฆรอ
จีวติ� 24 ไง่ ฆรอ ไง�่ เบยีง ฆรอ เบยีง� เตะ ฆรอ เตะ� ชวง
ฆรอ ชวง� 25 เบราะ ฮะ ฆรอ เบราะ ฮะ� เบราะ บัต่ ฆรอ เบ
ราะ บัต่� เบราะ เอญี ฮนัม ฆรอ เบราะ เอญี ฮนัม�

26 ดัฮ ไก ป ปุฮ ครา แตะ� ครา รเมะ อื ญุ่ก� ครา รโปวน
อื ญุ่ก� ดัฮ ลอก ไง่ อื ปอ จัก อื โฮ� ไมจ อื พลวย ครา เซ
แตะ เกือฮ เอญี รโตง ไลจ ไง่ อื เซ� 27 ดัฮ ปุฮ อื ปอ โบวก
เบยีง อื โฮ� ไมจ โรฮ อื พลวย เกือฮ เอญี รโตง ไลจ เบยีง อื
เซ โรฮ�

28 ดัฮ ไก โมวก โปก ป ลอ ป ชาวก ปุย ปอ ยุม อื โฮ� ไมจ
ปุย แล่น โมวก เซ นึง ซโมะ ปอ ยุม อ�ื โตะ อื ปุ เกือฮ ปุย
ปอน� กุม โมวก เซ ไก โตว ตุต นึง ยุม ปุย เซ� 29 โมวก
เซ ดัฮ เอจี โกย ลอ แตะ ปุย� กุม อื ดัฮ เอจี ฮมอง อื ไม่ โอ
ลัง่ แตะ คัง อาึง โมวก เซ โฮ� ดัฮ โมวก เซ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย
จัมเปน เปอะ แล่น โมวก เซ นึง ซโมะ โรฮ� กุม อื เซ ไมจ
โรฮ เกือฮ ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม แตะ โรฮ� 30 ตอก ออฮ
ตอก เอฮี ญุ่ก� ดัฮ ปุย โตกโลง เกือฮ ปุย เซ โละ ละ ซ โตฮ
อื ติ แตะ ฮา กัน ยุม แตะ เซ� กุม โมวก เซ ไมจ อื โละ มาื
ละ เญือะ ป ยุม เซ ตัม เมาะ ปัว เญือะ เซ อ�ื 31 ดัฮ โมวก
เซ ลอ กวนดุ รเมะ ญุ่ก� กวนดุ รโปวน ญุ่ก� ดัฮ ยุม ฆาื อื
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โฮ� ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ละ อื ตัม โกต เซ� 32 ดัฮ โมวก เซ
ลอ ครา รเมะ ครา รโปวน ยุฮ ปุย ปอ ยุม อื โฮ� กุม โมวก
เซ ไมจ อื โละ ละ ปอเลียง อื เซ งว่ย เชเคน� ฟวยจ เซ ไมจ
โรฮ ปุย แล่น โมวก เซ นึง ซโมะ ปอ ยุม อ�ื

33 ดัฮ ไก ป โปฮ อาึง รเดือป นัมโม่ ญุ่ก� ป กาวง โตะ เตะ
ไม่ โอ อื เตือป ญุ่ก� ดัฮ ซัตซิง ตอก โมวก ไม่ บรงั ดุฮ โตะ
อ�ื 34 ป มัฮ กุม นัมโม่ เซ ไมจ อื โละ มาื ละ กุม ซัตซิง เซ
ตัม คโนวน อ�ื ซัตซิง ยุม เซ ปังเมอ ซ แปน คอง กุม นัมโม่
เซ�

35 ดัฮ โมวก โปก ชาวก โมวก ยุฮ ปุย ไฮญ ปอ ยุม อ�ื ไมจ
กุม โมวก เตือง ลอา อื เซ โชะ แปฮ โมวก เซ� งวยฮ อื เซ
ไมจ อื รฆุ บรญิ ไม่ ปุ แตะ� โตะ โมวก ยุม เซ ไมจ โรฮ อื รฆุ
บรญิ ไม่ ปุ แตะ� 36 ดัฮ โมวก เซ กอ ยุฮ ป โซะ ละ โมวก
ไฮญ กา เซ โฮ� ไม่ โอ กุม อื คัง อาึง� กุม อื เซ ไมจ อื โรก
โมวก ยุม เซ นึง โมวก ไอม� โมวก ยุม เซ ซ แปน คอง โกะ
อ�ื

22
โกตไม เกว ไม่ กัน โรก โอเอฮี

1 �ดัฮ ไก ป บระ โมวก บระ แกะ ยุฮ ปุย เยอ� ปัง มอก
ปอน อื ญุ่ก� ปัง โชะ อื ญุ่ก� เญอืม ปุน ปุย อื จัมเปน อื โรก
พอน ตัว รโตง โมวก บระ แตะ ติ ตัว เซ� ดัฮ มัฮ แกะ ป
บระ อื ไมจ อื โรก ปาวน ตัว รโตง แกะ ติ ตัว� 2 ดัฮ ปุย ปุน
ป บระ เซ ลไล เลียก อื เมือ ก ซาวม อ�ื ปัง ปุฮ ป บระ เซ ปอ
ยุม อ�ื กุม โอเอฮี เซ ไก โตว ตุต ฆาื อ�ื 3 ดัฮ มัฮ เมือ ซเงะ่
อื ดัฮ ยุฮ ยุม ไม่ อื ซ ไก ตุต ฆาื อ�ื ป บระ เซ จัมเปน อื ไมจ
โรก โอเอฮี รโตง ป บระ แตะ เซ� ดัฮ โอ ไก โอเอฮี ยุฮ ไมจ
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ปุย โชะ โกะ อื ละ ปุย เกือฮ แปน ครา ปุย เดอมึ ซ เกียฮ โรก
ป ลัง โรก แตะ เซ� 4 ดัฮ ปุย ปุน ป บระ เญือม อาวต ลัง่ อื
ไม่ ซัตซิง บระ แตะ เซ� โมวก ญุ่ก� บรงั ญุ่ก� แกะ ญุ่ก�
เกือฮ โรก อื ติ แปน ลอา�

5 �ดัฮ ปุย พลวย คอง เลียง แตะ เกือฮ เลียก โซม เฮงาะ
ไม่ ป โซม ไฮญ นึง ชจิ นึง ม่า ยุฮ ปุย ไฮญ โฮ� ไมจ อื โรก
ละ กุม อ�ื เกือฮ โรก อื นึง ป ตึก นึง ไมจ แตะ เน่อมึ นึง ป
ซมา โกะ อื ไอฮ�

6 �ดัฮ งอ โตก ปุย ตอ มา เลียก โตะ รปั ปอ ฮอยจ อื นึง
เฮงาะ ยุฮ ปุย� ปัง มัฮ เฮงาะ ชุง� ปัง มัฮ เฮงาะ ฟาว ญุ่ก�
ป โตก เซ ไมจ อื โรก ละ กุม อื เตือง โอยจ อ�ื

7 �ดัฮ ไก ป รโปะ อาึง มาื ไม่ เครองึ ไมจ ยุฮ แตะ ไม่ ปุย่
วง แตะ� ดัฮ คะมุย บระ ฮา ปุย เซ โฮ� ไมจ ปุย ซาวป ตัว
ป บระ เซ� ดัฮ ปุย ปุน ป บระ เซ ไมจ อื โรก ติ แปน ลอา�
8 ดัฮ โอ ปุน อื โฮ� ป ไปญ เครองึ เซ ไมจ อื ฮอยจ ซองนา
พะจาว นา ก ทไว ปุย โอเอฮี ละ อ�ื เกือฮ พะจาว ตัตซิน ไล
ลวง ตุย ปุย เซ เครองึ ปุ ยว่ง แตะ ไม่ โอ อื ตุย��

9 เญือม ฟอง ปุย ปุ แตะ� ปัง มัฮ นึง ไลลวง ไฆร ครกั
โมวก ไม่ บรงั บรอง ไม่ แกะ ปิ ไม่ เครองึ เซอกึ ไม่ โอเอฮี
ไฮญ� เกือฮ ปุย ลอา เซ ฮอยจ ซองนา พะจาว นา ก ทไว ปุย
โอเอฮี ละ อ�ื เกือฮ พะจาว ตัตซิน ป ปุก ป พิต นึง อ�ื ตัว ป
พิต นึง อื เซ ไมจ อื โรก ละ ปุโฮมว แตะ เซ ลอา เตะ งวยฮ
โอเอฮี เซ�

10 ดัฮ ไก ป รโปะ คอง เลียง แตะ นึง ปุย่วง แตะ� ละ ซ
เกือฮ อื โซะโกะ ฮรกัซา นึง อื ละ แตะ� ดัฮ คอง เลียง อื เซ
ยุม ญุ่ก� ดัฮ ลอก เบราะ ญุ่ก� ดัฮ ไก ป ฮอยจ บระ โรวก เตื
อง โอ อื ไก ป ยุ ญุ่ก� 11 เกือฮ ปุย เซ โฮว นา ก ทไว ปุย โอ
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เอฮี ละ พะจาว� เกือฮ ซันญา อาึง อื ซองนา พะจาว นึง โอ
อื บระ คอง เลียง ปุย่วง แตะ เซ� กุม คอง เลียง เซ ไมจ อื
โฆย ไม่ เมาะ เซ� ป มอง โอเอฮี เซ โฮลฮ โตว โรก อื ละ อ�ื
12 ดัฮ มัฮ บระ ปุย อื ฆาื ซลัฮ ป มอง อื เซ� ไมจ อื โรก ละ
กุม อ�ื 13 ดัฮ มัฮ เกียต โกะพริ อื โฮ� เกือฮ ป มอง ซัตซิง
เซ ตาว เปลีฮ ป โฮฮ อื ละ กุม อ�ื ซ โฮลฮ โตว โรก รโตง ป
เกียต โกะพริ อื เซ ฆาื อ�ื

14 �ดัฮ ไก ป โกว ครกั โมวก ยุฮ ปุย่วง แตะ ดัฮ โซะ ดัฮ
ยุม ลไล โอ กุม อื ยุ โฮ� ไมจ ป โกว เซ โรก ละ กุม อื ตัม คโน
วน อ�ื 15 ดัฮ กุม อื อาวต ไม่ คอง เลียง แตะ เซ โฮ� ป จัง
เซ โฮลฮ โตว โรก งวยฮ อื ละ อ�ื ดัฮ มัฮ ซัตซิง จัง อื โฮ�
ไมจ อื กัฮ งวยฮ จัง แตะ เซ� ป มัฮ กุม อื เซ ไมจ อื เกือฮ
ปอ ละ แตะ เมาะ เซ�

โอเอฮี ป พิต โกตไม ยุฮ พะจาว
16 �ดัฮ ไก ปรเมะ ป จุ ปรโปวน โอ ดิ ไก ปุ รงะ่ อา� ดัฮ

โฮลฮ ไอจ ไม่ อื โฮ� ไมจ ปรเมะ เซ เกือฮ งวยฮ ปรโปวน เซ
ละ เปือะ อื เตม� ไมจ อื ไอฮ ปรโปวน เซ แปน ปุย เญือะ
แตะ� 17 ดัฮ เปือะ ปรโปวน เซ โอ ญอม เกือฮ กวน เครฮี
แตะ เซ ละ โฮ� ปรเมะ เซ จัมเปน ลัง่ อื เกือฮ งวยฮ ปเครฮี
ม่อง เซ ละ เปือะ อื เซ�

18 �โม ปรโปวน เกียฮ ตู เกียฮ ลอง ไมจ เปอะ โตว เกือฮ
ไอม ติ ปุย เนอมึ�

19 �ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ ปรเมะ ป ไอฮ ซัตซิง ตัง ปุย
เญือะ แตะ�

20 �ดัฮ ไก ป เกือฮ โอเอฮี ละ พะจาว ไฮญ โนก ฮา อาึ ป
มัฮ เยโฮวา เยอ� ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ตอก เซ�
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21�ปุ คัม ปุ คุย ปุย ตังเมือง ลลาึง เปอะ� ไมจ เปอะ ไตม
เญือม มัฮ โกะ เปอะ ปุย ตังเมือง นึง เมือง อียปิ โฮ� 22 ปุ
โคมเฮง โม แมฮงั แมไม ไม่ โม กวนดอย ลลาึง เปอะ� 23 ดัฮ
เปอะ โคมเฮง โฮ� เญอืม ปัว อื อาึ เรอมึ แตะ ไม่ รพาวม ตุก
แตะ� อาึ แจง ซ ฮมอง รซอม ปัว อ�ื 24 อาึ ซ ฮาวก รพาวม
ฆาื ละ โม เปะ� อาึ ซ เกือฮ ปุย ฮอยจ รุป ไม่ เปอะ� ซ เกือฮ
ปุย ยุฮ ยุม ไม่ โม เปะ� ปรโปวน เญือะ โกะ เปอะ ซ แปน
แมฮงั� กวน โกะ เปอะ ซ แปน โรฮ กวนดอย ฆาื อ�ื

25 �ดัฮ เปอะ เกือฮ ปุย ตุก ปุย ญัก ป มัฮ ปุย ไน อาึ รมะ
รโตว นึง แตะ� ปุ ยุฮ ตอก ปุย ไฮญ ป เกือฮ มาื ยุฮ แตะ ละ
ปุย� ปุ คนัป โรก อื ละ เปอะ ไม่ ด่อก อ�ื 26 ดัฮ ปุย กัม ลปิ
ซโอว แตะ ไม่ เปอะ� ไมจ เปอะ รแม่ ละ อื กา เลียก ซเงะ�
27 เมอ เตือง อื ปุย เซ ไก โตว เครองึ ไฮญ ละ ซ ไอจ อื ไม่
ยุง่� มัฮ เซ โน่ง ยุง่ ควน ซโอว อ�ื ปุย เซ เญือม ปัว อื อาึ
เรอมึ แตะ อาึ แจง ซ ฮมอง เงอะ� อาึ ซ ยุฮ ละ อื ตัม ป ปัว
อ�ื นึง มัฮ อาึ ป เลียก พาวม นึง ปุย�

28 �ปุ อฮั ลปุง พามัต ดู่แควน พะจาว เยอ� ปุ ซะ ซม่อต
โม ป ตัตเตียง ปุย เยอ�

29 �ปุ ฮลักกอ ป ลัง ทไว เปอะ� เฮงาะ ยุฮ เปอะ ญุ่ก�
รอาวม อะงุน ญุ่ก� ลออยฮ กาวก ญุ่ก� กวน รเมะ เกิต โรง
เปอะ ไมจ เปอะ ทไว ละ อาึ� 30 กวน โมวก กวน แกะ กวน
ปิ เกิต โรง ยุฮ เปอะ ไมจ โรฮ เปอะ ทไว� เกือฮ อาวต ไม่ มะ
อื อาแลฮ ซเงะ� ซเงะ ซเตะ นึง อื โรวก ทไว ละ อาึ�

31 �โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย เอจี เลือก อาึ อาึง ละ โกะ แตะ
ไอฮ� มัฮ เซ ป โอ เปอะ ไมจ ปอน ซัตซิง ป ยุม นึง เกียต
โกะพริ แตะ ฆาื อ�ื วตั แปฮ ละ เซาะ�� อฮั เซ�
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23
โกตไม ไลลวง กัน ซื กัน ไซ

1�ปุ ซาวป อู ปุย นึง ไลลวง ป โอ เนอมึ� ปุ เรอมึ ปุย พิต
เตอ นึง แปน เปอะ ซกิ พีญัน ป โอ เนอึม ละ อ�ื 2 ปัง ไก
ปุย โฮวน ป โฮว ซาวป ยุฮ ป พิต เตอ� ปุ พาวม ดิ ไม่� ปัง
โฮวน ป อฮั ป โอ เนอมึ นึง แปน อื พญีัน ละ ปุย� ปุ อฮั ดิ ป
โอ เนอมึ ไม่� 3 ดัฮ ไก ปุย ตุก ปุย ญัก ป ลอก กัน ฟู มวยญ
เดือ โครวน� ปุ ฮรกั ป ฮรกั จัง ป จัง เปอะ นึง อื ละ ซ พาวม
ดิ เปอะ ไม่ ป ตุก เซ�

4 �ดัฮ เปอะ ยุ โมวก บรงั ไฆร ยุฮ โม ป ฆวต รุป ไม่ เปอะ
ไมจ เปอะ ตาว แม ละ อ�ื 5 ดัฮ เปอะ ยุ ฆลาื บรงั ยุฮ โม ป
เกละยุ เปอะ นึง เชยีน ลอน ป ตัง อ�ื ไมจ เปอะ เรอึม ปุย
เซ� ปุ โฮว พา เยอื เตือง เซ�

6�เญอืม ลอก ปุย ตุก ปุย ญัก กัน ฟู มวยญ เดือ โครวน�
ปุ รมั รเตีฮ ละ อื ตัม ซื อื นึง ตุก อ�ื 7 ตัม ไก ป ฟอง ปุย นึง
ป โอ เนอึม ปุ งอ่ต เฟือฮ� ปุ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ดัฮ โอ ไก เนอึ
ม พิต โฮ� โม ป ยุฮ กัน ฆอก ตอก เซ อาึ ซ เกือฮ โตว โปน
ตุต แตะ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ พะจาว�

8 �เญือม รเตีฮ เปอะ โอเอฮี ละ ปุย ปุ ไอฮ มาื นนุ ปุย
เปอะ� มาื นนุ ปุย ตอก เซ มัฮ ป เกือฮ ปุย ตอก ป จัก ไง่
โฮ� โบว โรฮ ลปุง ป ซื ป ไซ เกือฮ แปน ป โอ เนอมึ�

9 �ปุ คัม ตุง ปุย ตังเมือง ป อาวต ลลาึง เปอะ� โม เปะ
เอจี ยุง เปอะ ไอฮ ตอก อาวม ปุย ตังเมือง อ�ื นึง เอจี โฮลฮ
โรฮ โกะ เปอะ แปน ปุย ตังเมือง ตัง ด่าว เญอืม อาวต เปอะ
นึง เมือง อยีปิ โฮ�
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เวลา ลโล่ะ ปุย
10�ไน แลฮ เนอมึ เมอ ไมจ เปอะ ซมา เฮงาะ� ยุฮ รปึม�

ไม่ ซาวป เปอะ แฮรน เปลิ ป ซมา เปอะ เซ� 11 เนอึม อา
แลฮ นึง อื ไมจ เปอะ เกือฮ ปลัฮเตะ นา ก ริ เปอะ โซม เซ ล
โล่ะ� ปุ ซมา� ปุ เปฮ โอเอฮี ป กวยฮ นึง อ�ื เกือฮ ปุย ตุก
ปุย ญัก ลลาึง เปอะ โฮลฮ โซม โอเอฮี ป กวยฮ ไอฮ นึง ชจิ
ยุฮ เปอะ� ป โฮฮ โซม อื เซ ซ แปน โรฮ ป โซม ละ โกะพริ
ไม่ ไซม ไล่ โอเอฮี� นึง รปึม อะงุน ไม่ รปึม โคะ กาวก ยุฮ
เปอะ ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ โรฮ�

12�ไน แลฮ ซเงะ เอ ไมจ เปอะ ยุฮ กัน แตะ นึง� ซเงะ อา
แลฮ นึง อื ปุ ยุฮ กัน เฟือฮ เอนิ เดอมึ โมวก บรงั ยุฮ เปอะ
ซ โฮลฮ ลโล่ะ� กวนไจ เกิต เญือะ เปอะ ไม่ ปุย ตังเมือง
อาวต ไม่ เปอะ ซ โฮลฮ รพาวม บาึง แตะ ฆาื โฮลฮ แตะ ล
โล่ะ โรฮ�

13 �ไมจ เปอะ เครองึ นึง โอเอฮี ป อฮั อาึ อาึง ละ เปอะ
เซ โครยญ เจือ� ปุ โกว มอยฮ พะจาว ไฮญ โนก ฮา อาึ� ปุ
เกือฮ ปุย ฮมอง อู เปอะ ลอก อื เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ�

กัน เลียง โม อซิราเอน ปุ แตะ
14 �ไมจ เปอะ รโจะ โพรม ไม่ ปุ แตะ ละ ซ ไตม เปอะ อาึ

นึง ติ เนอมึ ลอวย โฮน� 15 เคิ อาบิป่ ป มัฮ เคิ โอก เปอะ ฮา
เมือง อยีปิ เซ ไมจ เปอะ รโจะ โพรม ไม่ ปุ แตะ นึง ติ โฮน�
มัฮ กัน เลียง โซม เปอะ คโนมปัง โอ ไก เจือ� ไมจ เปอะ โซม
ตัม ไล ดวน อาึ เปอะ โซม โฮ� ไน อาแลฮ ซเงะ เซ ปุ โซม
คโนมปัง ไก เจือ นึง เฟือฮ เอนิ� ปุ ฮอยจ เคะ อาึ นา ก ทไว
ปุย โอเอฮี เตือง โอ เปอะ ไก ป ทไว�
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16�เญอืม เอจี ฮอยจ เฮงาะ โคระ ยุฮ เปอะ ไมจ แม เปอะ
รโจะ โพรม ไม่ ปุ แตะ ติ โฮน แม� ไม่ ทไว โรฮ เปอะ เปลิ ป
ซมา ลโลวง ป เคราะ โรง ยุฮ เปอะ เซ ละ อาึ�
�เญือม เฟือฮ เบระ รงั แก ไมจ แม เปอะ รโจะ โพรม ไม่

ปุ แตะ ติ โฮน แม� ละ ซ โตก เปอะ ละ อาึ นึง เอจี ฟวยจ
ตาว เปอะ ป โซม ป ไอฮ ฮอยจ นึง เญือะ แตะ� มัฮ เซ ป
ไมจ เปอะ รโจะ โพรม ไม่ ปุ แตะ ฆาื อ�ื 17แปน ลอวย โฮน
เตือง เซ ป ไมจ โม ปรเมะ ฮอยจ เคะ พะจาว นึง เญือะ ยุฮ
อื ไน ติ เนอมึ เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

18 �เญอืม โรวก เปอะ ซัตซิง ละ ซ มอก เปอะ ทไว ละ อาึ
อ�ื ปุ ทไว ดิ ไม่ คโนมปัง ป ดุฮ ปุย เจือ คโนมปัง เซ นึง�
ลออยฮ ซัตซิง โกว เปอะ นึง กัน เลียง ยุฮ อาึ เซ� ปุ ละ อาึง
ฮอยจ ละ ปวยฮ พร�ิ 19 เปลิ โรง ป โฮลฮ เปอะ นึง โอเอฮี
ซมา ลโลวง เปอะ เซ� ป ตึก นึง ไมจ แตะ นึง อ�ื ไมจ เปอะ
ทไว ละ พะจาว, ตาว ฮอยจ ละ เญือะ ยุฮ พะจาว ยุฮ เปอะ�
�ไมจ เปอะ โตว โกยฮ ดิ โตะ กวน ปิ ไม่ รอาวม ตาึฮ มะ

โกะ อื ไอฮ�
เตปด่า พะจาว ซ นัม ปุย นึง คระ

20 �งอ่ต แลน� อาึ ซ เกือฮ เตปด่า โฮว รกา เปอะ ติ ละ
ซ เฆีญ อื โม เปะ นึง คระ ซ โฮว เปอะ� ไม่ ซ นัม อื โม เปะ
ฮอยจ นึง นาตี ก เพรยีง อาึ อาึง ละ เปอะ� 21 ไมจ เปอะ
งอ่ต ที ไม่ เนอึง เปอะ ป อฮั อื ละ เปอะ� ปุ เลฮ เตียง อ�ื
เอจี มัฮ ป ยุฮ ป อฮั โอเอฮี เบือ อมันัต อาึ� ดัฮ โม เปะ กอ
เลฮ โฮ� ซ ยวก โตว พิต ยุฮ โม เปะ ฆาื อ�ื

22 �ดัฮ โม เปะ เนอึง ป อฮั เตปด่า เซ ไม่ ยุฮ โรฮ เปอะ
ตัม ป อฮั อาึ ละ แตะ โครยญ เจือ� อาึ ซ ตอซู ไม่ โม ป ฆวต
ตอซู ไม่ โม เปะ� อาึ ซ คัต ซ เวยีน โม ป ฆวต คัต เวยีน โม
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เปะ� 23 เตปด่า ยุฮ ฮุ เซ โฮว ลัก่กา เปอะ� ไม่ ซ นัม อื โม
เปะ ฮอยจ ละ เมือง อาวต โม อาโมไร� โม ฮติไท� โม เปริ
ซี� โม คะนาอนั� โม ฮไีว� ไม่ โม เยบุ่ต� อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่
โม เซ เตือง โอยจ อ�ื 24 ดัฮ เปอะ เอจี ฮอยจ นึง เมือง เซ
ปุ นุ่ม ไว พะ ทื โม เซ� ปุ นัปทื เฟือฮ เอนิ� ปุ เฮยีน ปซี
ปซา ยุฮ อ�ื ไมจ เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่ ฮุป ไว อ�ื ไมจ เปอะ ตุฮ
ซกัง ซโมะ ทื อื เกือฮ บลวย� 25 ไมจ เปอะ นัปทื เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ เปอะ เดอมึ อาึ ซ ปิฮ มุ่น ละ ป โซม ป ปอน เปอะ
ไม่ รอาวม ญุ เปอะ� อาึ ซ เกือฮ พาญัต พาญัม โฮว ซไง ฮา
เปอะ ฆาื อ�ื 26 เญือะ ซ ไก โตว ป ไลจ เวยีก ไม่ ป ซแกต นึง
เมือง อาวต เปอะ� อาึ ซ เกือฮ โม เปะ ลัง่ ไอม ไพรม กอย
ไม่ อ�ื

27 �อาึ ซ เกือฮ โม ป ตอซู ไม่ เปอะ ฮลัต เตีจ นึง เปอะ�
ปุย โครยญ เมือง เมาะ ป ริ คัต เวยีน เปอะ อาึ ซ เกือฮ ซุก
ซัก รพาวม� อาึ ซ เกือฮ ลเตือฮ ติ แตะ ฮา เปอะ ไม่ ซ ตอ
เงา่ะ ตอ วู อื ฮา เปอะ� 28 อาึ ซ เกือฮ โกวน โอง โกวน ไอญ
โฮวน โฮว กา เปอะ ละ ซ โครฮ อื โม ฮไีว ไม่ โม คะนาอนั ไม่
โม ฮติไท ตอ โอก ลัก่กา เปอะ� 29 มัฮ โตว ซ เกือฮ โอก เอนิ
ไน ติ เนอึม โน่ง� เดอมึ ปลัฮเตะ โอ ซ ฮงั ปอ เกียฮ พรุฮ
ลอน ซัตซิง เพระด่าวก นึง ละ เปอะ� 30 อาึ ซ กวย เกือฮ
โอก ปุ ปุ� ฮอยจ ละ ซ พรุฮ โม เปะ ปอ ปุน ควป คุม เปอะ
เมือง เซ เตือง โอยจ อ�ื 31 อาึ ซ เกือฮ ม่าื เตะ อาวต เปอะ
เซ ไก เน่อมึ นึง ปลัฮ รอาวม ซครกั ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม
อาวต โม ฟีลิซเตีย� เน่อมึ นึง ลาึน เวอืฮ ก เซฮ ฮอยจ ละ
โกลง ยูฟะเรตี ก ล่าวง� อาึ ซ มอป ปุย เมือง เซ เกือฮ อาวต
ฆรมึ อมันัต เปอะ� ซ โฮลฮ เปอะ โครฮ โอก เกือฮ โปน ฮา
แตะ� 32 ปุ ซันญา อาึง โอเอฮี ไม่ โม เซ� ปุ โรฮ ซันญา โอ
เอฮี ไม่ พะ ทื อื เฟือฮ เอนิ� 33 ปุ เกือฮ ปุย โม เซ อาวต ไม่
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เปอะ นึง เมือง ยุฮ เปอะ เซ� เดอมึ โอ ซ ไก ตอก เกียฮ นัม
โม เปะ ยุฮ ป พิต ละ อาึ� ดัฮ โม เปะ นัปทื พะ ทื โม เซ โฮ�
ซ แปน ตอก แฮวะ ละ โกะ เปอะ ไอฮ� โม เปะ ซ ไลจ โลม
เปอะ ฆาื เตือง มู เปอะ�� อฮั เซ ละ อื พะจาว เยอ�

24
ลปุง ซันญา พะจาว ไม่ ปุย

1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ปะ ไม่ อาโรน ไม่ นาดัป่ ไม่
อาบีฮู่ ไม่ โม ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี ละ โม อซิราเอน อาลแฆลฮ
ปุย เซ ฮาวก เคะ อาึ อื นึง บลาวง เฮ�ี นุ่ม ไว อาึ เน่อมึ ก
ซไง อ�ื 2 ฟวยจ เซ มัฮ ไอ โมเซ โน่ง ป โฮลฮ เลียก ซดิ ไม่
อาึ อ�ื ปุย ไฮญ ปุ เลียก ซดิ อ�ี โม ลัปซด่อน ปุ เกือฮ ฮาวก
นึง บลาวง ไม่ เปอะ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

3 ไอ โมเซ โฮว รโฮงะ อื ละ ปุย โฮวน เซ โครยญ เจือ เมาะ
ป อฮั พะจาว อาึง ไม่ โกตไม ยุฮ อ�ื ปุย โฮวน เซ อฮั ดิ อื ไม่
ปุ แตะ ตอก เฮ�ี �โอเอฮี ป อฮั พะจาว อาึง เซ เอะ ซ ยุฮ ฮุ
โครยญ เจือ�� อฮั เซ� 4 เญือม เซ ไอ โมเซ ไซฮ อาึง ป อฮั
พะจาว ละ แตะ เซ โครยญ เจือ�
ปวยฮ พริ เซ ไอ โมเซ ยุฮ คัน ทไว นึง ชวง บลาวง เซ ติ�

ลบุ่ฮ ด่อง ซโมะ กาว ลอา โฆง รโตง โม อซิราเอน เตือง กาว
ลอา เจอ อ�ื 5ฟวยจ เซ ดวน โม ปรเมะ นมุ โฮว มอก ตอง
ทไว ซัตซิง ละ พะจาว งอ่น� เกือฮ แม โรฮ อื ทไว โมวก ละ
แปน อื ควน รโจะ ปุย รพาวม แตะ ไม่ พะจาว. 6 ไอ โมเซ
ตุย ฮนัม โมวก เซ บลัฮ� อาึง อื โตะ เชอืม โบลง� บลัฮ อื ซ
พรอต อื นึง คัน ทไว เซ� 7 เญือม เซ ไอ โมเซ ไปญ นังซื ป
มัฮ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ไม่ ปุย เซ� ลาว อื ละ ปุย เกือฮ
ปุย ฮมอง อ�ื ปุย โฮวน เซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �เอะ ซ ยุฮ ตัม
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ป อฮั พะจาว อาึง เซ โครยญ เจือ� เอะ ซ เนองึ เงอะ�� อฮั
เซ�

8 เญือม เซ ไอ โมเซ ตุย ฮนัม โตะ เชือม โบลง เซ� ซ
พรอต อื นึง ปุย โฮวน เซ� อฮั เฮี ไม่ อ�ื �เฮี มัฮ ฮนัม ป
ตอน ยุฮ ลปุง ซันญา พะจาว ไม่ โม เปะ� มัฮ เกือฮ อื ละ
เปอะ ไม่ ลปุง ซตอก แตะ อาึง�� อฮั เซ ละ ปุย�

9 เญือม เซ ไอ โมเซ� อาโรน� นาดัป่� อาบี่ฮู ไม่ โม ป ร
เตีฮ รตุม โอเอฮี อาลแฆลฮ ปุย เซ ฮาวก เนอมึ บลาวง เซ�
10 โฮลฮ เนอึม ยุ พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� ฆรมึ ชวง อื เซ
ไก ป ตุม โอเอฮี นึง แปน ปลัฮ อื ตอก แกว มฮานิน� ตอก
โรฮ มะลอง เญือม บวยฮ อื โฮ� 11 ปัง ยุ พะจาว ตอก เซ
พะจาว ยุฮ โตว ยุม ไม่ โม ป กวต ยุฮ โม อซิราเอน เซ ฆาื
อ�ื ฟวยจ ยุ อื พะจาว เซ เกียฮ โซม เกียฮ ญุ ลัง่ ตอก ไพรม
แตะ�

12พะจาว อฮั แม อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี �ฮาวก เคะ อาึ
อื นึง บลาวง เฮ�ี อาวต ไม่ อาึ อ�ื อาึ ซ เกือฮ แพน ซโมะ
ละ เปอะ ลอา แพน� ซ ไก โกตไม ยุฮ อาึ นึง ไม่ ลปุง ซตอก
อาึ อาึง ละ ปุย� อาึ มัฮ ไซฮ อาึง ละ ซ เกือฮ เปอะ เพอกึ ปุย
นึง�� อฮั เซ ละ อ�ื

13 ไอ โมเซ ไม่ ป เรอึม อื ติ ปุย เซ โอก โฮว� ป เรอึม อื
เซ มัฮ โยชูวา� ซ ฮาวก นึง บลาวง ยุฮ พะจาว� 14 ไอ โมเซ
รโฮงะ อื ละ โม ป กวต ตอก เฮ�ี �โม เปะ มอง เอะ นา เฮี
ฮอยจ ละ เอญี แม เอะ เคะ เปอะ� อาโรน ไม่ เฮอ อาวต ไม่
เปอะ� ดัฮ ปันฮา เกิต ลไล โฮว เอะ โฮ รโฮงะ ละ ปุย ลอา
เซ�� อฮั เซ ละ ปุย�

15 ไอ โมเซ ฮาวก เนอึม นึง บลาวง ซีไน เซ� ชุต รวู ครุป
เอนิ บลาวง เซ� 16-17 รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว เลีฮ อาวต ไกญ
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บลาวง เซ� ละ แลน โม อซิราเอน อื ซเปีย เซ ตอก รเออปึ
งอ ละ อ�ื รงั เนอึม รงั แนม� ชุต รวู เซ ครุป ไกญ บลาวง
เซ แลฮ ซเงะ� ซเงะ อาแลฮ นึง อื พะจาว กอก ไอ โมเซ
ฮาวก เคะ แตะ เน่อมึ นึง โตะ ชุต รวู เซ� 18 ไอ โมเซ ลอต
ฮาวก ฮอยจ ไกญ บลาวง เซ� เลียก เนอึม โตะ ชุต รวู เซ�
อาวต นึง ไกญ บลาวง เซ รปาวน ซเงะ รปาวน ซาวม�

25
กัน ทไว ปุย ละ ซ ยุฮ อื พากัง ระ

1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2�ไมจ เปอะ ดวน โม อซิรา
เอน ตาว โอเอฮี ป ทไว แตะ ละ อาึ� เมาะ ป ไก รพาวม ฆวต
ทไว ไม่ เตม รพาวม อื นึง� ไมจ เปอะ รปั ป ทไว อ�ื 3 มัฮ
โอเอฮี โม เฮี ป ไมจ เปอะ ไอฮ เน่อมึ นึง ปุย โฮวน เซ� มัฮ
ไคร� มาื� ไร ซเง�ี 4พา ปิญ รฮอยจ� กอย ซี นัมเงนิ� กอย
ซี ซูวนั� กอย ซครกั ไม่ ฮาึก ปิ� 5 ไอฮ โรฮ ไม่ ฮกั แกะญอม
ปุย นึง ซี ซครกั� ฮกั กะ โลมา� ไม่ โคะ กทิน� 6 ไอฮ โรฮ ไม่
ลออยฮ ทไว ปุย ละ ออม� ไม่ ลออยฮ ซออย ฮงาื โกว ปุย ละ
เรฮ แตะ นึง ปุย�* ไอฮ โรฮ ไม่ ป ซออย ฮงาื โกว เปอะ ละ
ทไว เปอะ ละ พะจาว� 7 ไอฮ ไม่ แกว พรุยฮ ไม่ แกว ไฮญ
ละ ซ แงฮ่ ฆัว เปอะ ลปิ เอโฟต นึง� ไม่ ควน เลอึป รน่าวก
ซตุ นึง�

8�ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ยุฮ พากัง ซงะ่ ซงอม ละ
อาึ� เดอมึ อาึ ซ อาวต ซน่ะ ลลาึง ปุย� 9 ไมจ เปอะ ยุฮ พา
กัง เฮี ไม่ โอเอฮี ป ลัง อาวต กไน อื ตัม ปิม ป ซ เปลีฮ อาึ ละ
เปอะ� ปุ เกือฮ แพก ติ เจือ เนอมึ�� อฮั เซ พะจาว�

ฮติ ซัมคัน ยุฮ พะจาว
* 25:6 25:6 เญือม เรฮ ปุย ลออยฮ นึง ปุย ตอก เซ เอจี มัฮ ดุฮ อื เกือฮ แปน
ป ยุฮ กัน ซัมคัน ติ เจือ�
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10 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ยุฮ ฮติ ติ� ยุฮ นึง โคะ กทิน�
ลวง ลัง่ อื เกือฮ ลัง่ ลอา รเนฮ ไปล ติ เดือะ� ลวง เวอืฮ อื ติ
รเนฮ ไปล ติ เดือะ� ลวง ฮลาวง อื ติ รเนฮ ไปล ติ เดือะ โรฮ�
11ฮติ เซ ไมจ เปอะ อปั นึง ไคร ซโน เตือง กไน ก พริ อ�ื ยุฮ
โรฮ ไม่ คอป ไคร ป ไก ลวตไล นึง รวติ ฮติ เซ� 12 ไมจ โรฮ
เปอะ โล ไคร เกือฮ แปน โวง แตะ ปาวน โวง� ละ ซ ยุฮ เปอะ
ฮยวก ฮติ เซ นึง� ฟวยจ เซ ดุฮ นึง โจง ฮติ เซ ซื นา ชวง
อื เตือง ปาวน โจง อ�ื ดุฮ นึง อื เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื ติ ก
บลัฮ ลอา โวง� 13 ยุฮ โรฮ โคะ ลกลอม อื นึง โคะ กทิน� อปั
โรฮ นึง ไคร� 14ฟวยจ เซ ซลอ โคะ ลกลอม เซ โตะ ฮยวก
ฮติ เซ ละ ซ กลอม ปุย อ�ื 15 โคะ ลกลอม เซ ไมจ เปอะ โตว
กอฮ ฮา ฮยวก ฮติ เซ เฟือฮ เอนิ� ละ แนฮ นึง เซ� 16 ลปุง
ซตอก ป ซ เกือฮ อาึ ละ เปอะ นึง แพน ซโมะ เซ ไมจ เปอะ
อาึง โตะ ฮติ เซ� 17 ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ รเดือป* ฮติ เซ นึง
ไคร ซโน� เกือฮ ลัง่ ลอา รเนฮ ไปล ติ เดือะ� เวอืฮ ติ รเนฮ
ไปล ติ เดือะ� 18แตม แม ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ เจอ ลอา�
แตม นึง ไคร� อาึง นึง ราว รเดือป ฮติ ซัมคัน เซ เตือง ลอา
ลวง อ�ื 19 เกือฮ รติต เอนิ ปุ แตะ ไม่ ลวง ดวยฮ รเดือป ฮติ
ซัมคัน เซ เตือง ลอา ลวง อ�ื 20 ฮุป เตปด่า เซ เกือฮ นา ลัก่
ปุ แตะ� ไม่ เกือฮ ดี โพรยจ แตะ เอญี ลัก่ ปุ แตะ� ละ ซ
เลอปึ อื รเดือป ฮติ เซ นึง� ไง่ อื เกือฮ แลน ราว รเดือป ฮติ
เซ� 21ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ อาึง รเดือป ฮติ เซ ราว ฮติ ซัม
คัน เซ� ลปุง ซตอก ป ซ เกือฮ อาึ ละ เปอะ นึง แพน ซโมะ
เซ ไมจ โรฮ เปอะ อาึง โตะ ฮติ เซ โรฮ� 22 อาึ ซ เกือฮ ปะ
ฮอยจ เคะ แตะ นา เซ� ซ อู ไม่ เปอะ เน่อมึ นึง ราว รเดือป
ฮติ ป ไก ลปุง ซตอก อาึ นึง ละ เปอะ เซ� เมาะ ป ซ เกือฮ
* 25:17 25:17 รเดือป ฮติ เซ� ปุย อฮั �ก งาวม พะจาว นา ก เปลีฮ อื กุนมุ่น
ยุฮ แตะ ละ ปุย� ไม่ อ�ื
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แตะ ปะ รโฮงะ ละ โม อซิราเอน เนอ� อาึ ซ อู ละ เปอะ โค
รยญ เจือ เน่อมึ นึง ซน่ะ เตปด่า ลอา� ป อาวต ราว ฮติ เซ�

โตะ อาึง ปุย คโนมปัง
23 �ฟวยจ เซ ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ โตะ ติ ตัว� ยุฮ นึง โคะ

กทิน� เกือฮ ลัง่ ลอา รเนฮ� เวอืฮ ติ รเนฮ� ลวง ฮลาวง อื ติ
รเนฮ ไปล ติ เดือะ� 24 โตะ เซ ไมจ เปอะ อปั นึง ไคร ซโน�
ยุฮ คอป ป ไก ลวตไล อื นึง ไคร รวติ อ�ื 25คอป โตะ เซ ยุฮ
เกือฮ เวอืฮ ติ ลเตือก เตะ รวติ อ�ื คอป ไคร ป ไก ลวตไล อื
เซ ติต แม เกือฮ บุก คอป โตะ เซ รวติ อื โรฮ� 26 ไมจ โรฮ
เปอะ ยุฮ ฮยวก อื นึง ไคร� เกือฮ แปน โวง แตะ ปาวน โวง�
ติต ไม่ ชวง โตะ เซ เตือง ปาวน โจง อ�ื 27 ดุฮ เกือฮ ติต ปุ
แตะ ไม่ คอป ป ไก ลวตไล อื เซ� ฮยวก อื เซ มัฮ ละ ซลอ ปุย
โคะ ลกลอม นึง� 28 ยุฮ แม โคะ ลกลอม อื ละ ซ กลอม ปุย
โตะ เซ นึง� ยุฮ นึง โคะ กทิน� ฟวยจ เซ อปั แม นึง ไคร�
29 ไมจ เปอะ ยุฮ เชอืม ดี� จอก� รตุง ไม่ เชอืม โบลง� ละ ซ
โกว ปุย ละ ทไว แตะ รอาวม อะงุน นึง ละ พะจาว� โอเอฮี
โม เซ ไมจ เปอะ ยุฮ นึง ไคร เตือง โอยจ อ�ื 30 ไมจ เปอะ
ทไว ลอป คโนมปัง ซัมคัน� ไม่ อาึง เปอะ ซองนา อาึ ราว
โตะ เซ ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ�

ออม ไคร
31�ไมจ เปอะ ยุฮ ชวง ออม ฮลาวง ติ� ยุฮ นึง ไคร ซโน�

ไมจ เปอะ แตม ชวง อื ไม่ โฆง อ�ื นึง โฆง อื เซ เกือฮ ไก
เตีย โพรยฮ� เตีย ปอป ไม่ โปลก เตีย อ�ื เกือฮ รติต ดิ เตื
อง โอยจ อ�ื 32 ยุฮ เกือฮ ไก กัก แลฮ� กัก อื เซ เกือฮ ซนาว
ติ แตะ โอก เน่อมึ โฆง อื เซ เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื ติ ก บลัฮ
ลอวย กัก� 33 กัก อื ติๆ เซ ยุฮ เตีย ตอก เตีย อาละมัน นึง
ลอวย โพรยฮ� เตีย เซ โครยญ โพรยฮ อื ยุฮ เกือฮ ไก เน่อมึ
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ไม่ ไก โปลก แตะ� กัก ไฮญ อื ยุฮ โรฮ เกือฮ ตอก ปุ แตะ เตื
อง แลฮ กัก อ�ื 34 ป มัฮ โฆง ออม เซ� ยุฮ เตีย ตอก เตีย
อาละมัน นึง ปาวน โพรยฮ� ยุฮ โรฮ เน่อมึ อื ไม่ โปลก อ�ื
35-36 ฆรมึ เน่อมึ กัก อื เตือง ลอวย กู อื เซ� ไมจ เปอะ ยุฮ
เตีย ปอป นึง� กัก อื เซ เกือฮ ยอ่ง ติ แตะ ราว เตีย ปอป เซ�
โอเอฮี โม เซ ไมจ เปอะ ยุฮ นึง ไคร ซโน� ยุฮ เกือฮ รติต ปุ
แตะ ไม่ โฆง อื เตือง โอยจ อ�ื 37 นึง เปือง กัก เตือง อาแลฮ
อื เซ� ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ออม นึง� ไมจ เปอะ เตี ออม เซ
เกือฮ ซอต ซเปีย ลวง ลัก่กา แตะ� 38 มีต ญัป ละ ญัป ปุย
กอย นึง ออม เซ� ไม่ ทัต อาึง ปุย มีต ญัป เซ� ไมจ เปอะ
ยุฮ นึง ไคร ซโน� 39 ไมจ เปอะ โกว ไคร ละ ติ ตะลัน�* ละ
ซ ยุฮ เปอะ ออม เซ นึง� ไม่ เครองึ ป โกว ปุย ละ ออม เซ
โครยญ เจือ� 40 ไมจ เปอะ แฮน เนอมึ ตอก ยุฮ แตะ โอเอฮี
โม เซ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม แบ่ป ป เอจี รโฮงะ อาึ ละ เปอะ
นึง บลาวง เซ��

26
พากัง ระ

1�โนก ฮา เซ ไมจ แม โรฮ เปอะ ยุฮ พากัง ระ นา ก ฮอยจ
ปุย เคะ พะจาว� ยุฮ นึง พา กาว ปลัฮ ป ไตญ ปุย นึง กอย
ปิญ ไมจ ไม่ กอย ฮาึก แกะ ญอม ปุย นึง ซี ฟะ� ซี ซูวนั ไม่
ซี ซครกั� เกือฮ โม ป เกง ละ ไตญ ชญิ แตะ ยุฮ ฮุป เตปด่า
ไก โพรยจ นึง� 2 พา ติๆ ปลัฮ เซ เกือฮ ลัง่ งา่ โรฮ ซเตะ
รเนฮ� เกือฮ เวอืฮ ปาวน รเนฮ� เกือฮ เมาะ ปุ แตะ โครยญ
ปลัฮ อ�ื 3พา เซ ไมจ เปอะ ชญิ เกือฮ รติต ไม่ ปุ แตะ พอนๆ
ปลัฮ� เกือฮ แปน ลอา ชุต� 4ฟวยจ เซ ยุฮ แม ฮยวก อื นึง

* 25:39 25:39 ติ ตะลัน เซ มัฮ พามัน เมาะ 3,000 แทป�
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พา ซี ฟะ เตือง ลอา ชุต อื เซ� นึง เฆียง อื ตัม ลวง ลัง่ อื ตา
ติ ลวง� 5 พา ติ ชุต อื เซ ยุฮ ฮยวก อื รฮอน� ติ ชุต อื แม
ยุฮ โรฮ รฮอน ตอก ปุ แตะ� ฮยวก พา เตือง ลอา ชุต อื เซ
เกือฮ อาวต ซื นา ปุ แตะ� 6 ยุฮ โรฮ โคะ รมัก่ อื นึง ไคร�
ยุฮ รฮอน ตัว ละ ซ มัก่ เปอะ พา ลอา ชุต เซ นึง� เกือฮ รโจะ
แปน พากัง ติ ปลัฮ�

7 �ไมจ เปอะ ไตญ พา นึง ฮาึก ปิ ละ ซ เลอึป ปุย ลวง ก
พริ พากัง ระ เซ นึง� ไอฮ กาว โรฮ ติ ปลัฮ� 8พา ติ ติ ปลัฮ
เซ เกือฮ ลัง่ งว่ย รเนฮ� เกือฮ เวอืฮ ปาวน รเนฮ� เกือฮ
บรญิ เมาะ ปุ แตะ เตือง กาว โรฮ ติ ปลัฮ อื เซ� 9พอน ปลัฮ
อื เซ ไมจ เปอะ ชญิ เกือฮ ติต ปุ แตะ แปน ติ ปลัฮ� แลฮ
ปลัฮ อื เซ ไมจ โรฮ เปอะ ชญิ เกือฮ ติต ปุ แตะ ตอก เซ โรฮ�
ป ไก อื แลฮ ปลัฮ เซ� ตา ติ ปลัฮ อื ไมจ เปอะ เกือฮ ทักโทง
ลวง ลัก่กา พากัง เซ� 10พา เซ ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ฮยวก อื
ลวง เฆียง อื ติ ปลัฮ รฮอน� ติ ปลัฮ รฮอน เตือง ลอา ปลัฮ
อ�ื 11 ยุฮ โรฮ โคะ รมัก่ อื นึง ไร ซเง�ี ยุฮ รฮอน ตัว ละ ซ มัก่
เปอะ พา เซ เกือฮ ติต ปุ แตะ แปน พาเตน ติ ปลัฮ� 12พา
ป โฮฮ ตา บลัฮ ปลัฮ เซ พลวย เกือฮ ทักโทง ลวง ลัก่เคะ พา
กัง ระ เซ� 13พาเตน ป โฮฮ ติ ก บลัฮ ติ รเนฮ ตัม ลวง ลัง่ อื
เซ� พลวย เกือฮ ทักโทง ละ ซ แปน อื ควน เดีย เฆียง พากัง
ระ เซ เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื 14 ราว พาเตน เซ ไมจ แม เปอะ
เลอปึ นึง ฮกั แกะ โปก ป ญอม ปุย นึง ซี ซครกั� ฟวยจ เซ
เลอปึ แม นึง ฮกั กะ โลมา ติ คัก แม�

15 �โคะ ละ ยุฮ เปอะ เดีญ อื เซ ไมจ เปอะ ไอฮ โคะ กทิน
ละ� ไมจ เปอะ เดีญ ตุง ฌุง� 16 ไมะ แปน ละ ยุฮ เปอะ เดีญ
ติ ติ แพน เซ เกือฮ ลัง่ กาว รเนฮ� เกือฮ เวอืฮ ติ รเนฮ ไปล
ติ เดือะ� 17 เกือฮ ไก ซลวยญ นึง ชวง อื ติ แพน ลอา� ติ
แพน ลอา เตือง โอยจ อื ละ ซ เกือฮ อื ชุง ซื� 18 เดีญ ลวง
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ก เซฮ อื ยุฮ นึง ไมะ แปน งา่ แพน� 19 ยุฮ ไม่ ควน โบลวง
อื รปาวน� ยุฮ นึง มาื� ไมะ แปน ติ ติ แพน เซ เกือฮ ไก
ควน โบลวง ลอา ลอา ละ ซ โบลวง เปอะ ซลวยญ เซ นึง เตื
อง ลอา อ�ื 20 เดีญ ลวง ก ล่าวง อื ไอฮ โรฮ ไมะ แปน ละ
งา่ แพน� 21 ยุฮ โรฮ ควน โบลวง อื รปาวน ตอก เซ โรฮ�
22 เดีญ ลวง ลัก่เคะ อื ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ ไอฮ ไมะ แปน ละ
แลฮ แพน� 23 ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ไมะ แปน ละ โบลวง เปอะ
นึง โจง เดีญ ลวง ลัก่เคะ อื เซ ติ โจง ลอา แพน� 24 ไมะ
แปน ลอา แพน เซ เกือฮ ติต ปุ แตะ เน่อมึ นึง ชวง อื ฮอยจ
นึง ไกญ อ�ื นึง ไกญ อื เซ ไมจ เปอะ ดุฮ ไร โวง นึง ละ ซ
โฮมวต อื ปุ แตะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก เซ เตือง ลอา โจง อ�ื
25 เตือง โอยจ อื โกว ไมะ แปน ซเตะ แพน� ไม่ ควน โบลวง
อื กาว โรฮ แลฮ� ไมะ แปน ติ ติ แพน เซ� ไอฮ ควน โบลวง
อื ลอา�

26-27 �เดีญ ตัม ลวง ลัง่ อื ติ ติ ก บลัฮ ฮา� ไมจ เปอะ ยุฮ
โคะ ซแก อื พอนๆ เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื ยุฮ นึง โคะ กทิน�
เดีญ ลัก่เคะ อื ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อื ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ
โคะ ซแก อื พอน โรฮ� 28 โคะ ซแก ป อาวต ซน่ะ นึง อื เซ�
เกือฮ อาวต ปุก บัก่บว่น เดีญ เซ� เกือฮ ลัง่ ติ เจน เดีญ เซ�
29 ไมจ เปอะ อปั ไมะ แปน เซ นึง ไคร� ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ
ไคร เกือฮ แปน โวง อ�ื ฟวยจ เซ ติต อาึง นึง ไมะ แปน เซ
ละ ซ ซลอ เปอะ โคะ ซแก เดีญ เซ นึง� โคะ ซแก อื เซ อปั
โรฮ นึง ไคร� 30 ไมจ เปอะ ยุฮ พากัง ระ เซ ตัม แบ่ป ป เอจี
รโฮงะ อาึ ละ เปอะ นึง บลาวง โฮ�

31 �ไมจ เปอะ ไตญ พากัง ติ ปลัฮ� ไตญ นึง กอย บิญ
ฮาึก แกะ ซี ฟะ� ซี ซูวนั� ไม่ ซี ซครกั� ฟวยจ เซ เกือฮ โม
ป ไมจ ฟีมื ไตญ ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ นึง พา เซ� 32ฟวยจ
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เซ ไมจ เปอะ เคิง พากัง เซ นึง ด่อง โคะ กทิน ปาวน โฆง ป
อปั นึง ไคร� ด่อง เซ โบลวง นึง ควน โบลง อื ป มัฮ มาื เซ ติ
โฆง ติ� 33พากัง เซ ไมจ เปอะ ฟุก นึง โคะ รมัก่ ไคร ป ติต
ปุย นึง ด่อง เซ� ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ อาึง ฮติ ซัมคัน ยุฮ พะ
จาว เซ ลวง กไน พากัง เซ� พากัง เซ ซ แปน ป รฆุน ฮอง
ซัมคัน ไม่ ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ� 34 รเดือป ฮติ ซัม
คัน เซ ไมจ โรฮ เปอะ อาึง ราว ฮติ เซ กไน ฮอง ตึก นึง ซัม
คัน แตะ เซ� 35 ป มัฮ โตะ อาึง ปุย คโนมปัง ไม่ ออม ไคร
เซ� โบลวง อาึง นึง ก พริ พากัง เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ ออม
เซ อาวต ลวง ลัก่เซฮ� โตะ อาึง คโนมปัง เซ เกือฮ อาวต
ลวง ลั่กล่าวง� 36 ไมจ เปอะ เกือฮ โม ป ไมจ ฟีมื ไตญ พา
ละ เฆีญ โตะ รเวอืะ เลียก ปุย กไน พากัง ระ เซ� ไตญ นึง
กอย บิญ ฮาึก แกะ ซี ฟะ� ไม่ ซี ซูวนั� ไม่ ซี ซครกั� ไม่ ปัก
อื ลวตไล นึง� 37 ยุฮ แม ด่อง อื พอน โฆง นึง โคะ กทิน�
ฟวยจ เซ อปั นึง ไคร� ด่อง พอน โฆง เซ มัฮ ละ ซ เคิง เปอะ
พา เฆีญ โตะ รเวอืะ เซ นึง� โคะ รมัก่ ละ ซ ฟุก เปอะ พากัง
เซ นึง� ไมจ เปอะ ยุฮ นึง ไคร� ควน โบลวง ด่อง เซ ไมจ
โรฮ เปอะ ยุฮ พอน� ยุฮ นึง ไร ซเง�ี

27
คัน ตอง ปุย ทไว โอเอฮี

1 �ไมจ เปอะ ยุฮ คัน ทไว นึง โคะ กทิน เกือฮ เวอืฮ พอน
รเนฮ พัตโมน� ลวง ฮลาวง อื ไอฮ ลอวย รเนฮ� 2 นึง โจง
เตือง ปาวน โจง อื เซ� ไมจ เปอะ ยุฮ โคะ ป ตอก โด่วง โอ
เอฮี นึง� เกือฮ ติต ไมจ ปุ แตะ ไม่ คัน ทไว เซ� ไมจ เปอะ
อปั คัน เซ นึง ไร ซเงี เล่ีป อ�ื 3 ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ โดง ละ
อาึง เปอะ จะ นึง� ยุฮ โรฮ ไม่ ควน ชาวก จะ� เชอืม โบลง�
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ไร มัก่ โตะ� ไม่ ทัต ละ รฆึม ปุย งอ นึง� โอเอฮี โม เซ มัฮ ป
โกว ปุย ละ รซอฮ แตะ นึง คัน ทไว เซ� ไมจ เปอะ ยุฮ นึง ไร
ซเงี เตือง โอยจ อ�ื 4 ไมจ เปอะ ยุฮ ตาแซง นึง ไร ซเง�ี ยุฮ
โรฮ ไร ซเงี รวอง เงอ ปาวน โวง� ติต อาึง นึง โจง คัน เซ เตื
อง ปาวน โจง อ�ื 5 ตา แซง เซ ไมจ เปอะ ดุฮ นึง กไน คัน
เซ เน่อมึ ฆรมึ คอป คัน เกือฮ อาวต โด่ะ ฮอยจ เคียง บัก่บ่
วน คัน เซ� 6 โคะ ลกลอม อื ยุฮ โรฮ นึง โคะ กทิน� ฟวยจ
เซ อปั แม นึง ไร ซเง�ี 7 ไมจ เปอะ ซลอ โคะ ลกลอม เซ โตะ
ฮยวก คัน ทไว� เญอืม กลอม ปุย คัน ทไว เซ� โคะ ลกลอม
เซ ซ อาวต ลวง เฆียง คัน เซ ติ ก บลัฮ ติ� 8 คัน เซ ไมจ
เปอะ ยุฮ นึง โคะ เตีป ระ แพน� กไน อื ปังเมอ ไมจ เปอะ
เกือฮ ลอาวง� ยุฮ ตัม ปิม ป เอจี รโฮงะ อาึ ละ เปอะ นึง บ
ลาวง โฮ�

ควง พากัง ระ
9�ควง พากัง ระ ลวง ก เซฮ อื ไมจ เปอะ ยุฮ ฆรุง อื เกือฮ

ลัง่ ติ รอย รเนฮ� เฆีญ นึง พา แนน ไมจ� 10 เกือฮ ไก ลัก
งา่ โฆง� ยุฮ โรฮ ไม่ ควน โบลวง เปอะ ลัก เซ งา่ โรฮ� ยุฮ
นึง ไร ซเง�ี ลัก เซ ไมจ เปอะ ยุฮ ควน โฮมวต อื ปุ แตะ� ไม่
ควน ฟุก เปอะพา เซ นึง� โอเอฮี เซ ยุฮ นึง มาื� 11ฆรุง ลวง
ลัก่ล่าวง อื ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ตอก ลวง ลัก่เซฮ อื เซ โรฮ�
เกือฮ ลัง่ ติ รอย รเนฮ� เฆีญ นึง พา แนน ไมจ� เกือฮ โรฮ
ไก ลัก งา่ โฆง ไม่ ควน โบลวง ลัก อื ป มัฮ ไร ซเงี เซ งา่ โรฮ�
ควน ฟุก พา ไม่ ควน โฮมวต ลัก เซ ไม่ ปุ แตะ ยุฮ โรฮ นึง
มาื� 12 ตัม ลวง เวอืฮ ควง เซ� ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อ�ื
ไมจ โรฮ เปอะ เฆีญ นึง พา แนน ไมจ โรฮ� เกือฮ ลัง่ รฮอน
รเนฮ� เกือฮ ไก ลัก กาว โฆง� ไม่ ควน โบลวง อื กาว โรฮ�
13ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อื เกือฮ โรฮ ลัง่ รฮอน รเนฮ� 14พา
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ละ เฆีญ ปุย เฆียง โตะ รเวอืะ นึง ติ ติ ก บลัฮ ฮา� เกือฮ ลัง่
กาว โรฮ พอน รเนฮ� ไอฮ ลัก อื ลอวย โฆง� ไม่ ควน โบลวง
อื ลอวย โรฮ� 15 ติ ก บลัฮ อื แม เฆีญ โรฮ นึง พา เกือฮ ลัง่
กาว โรฮ พอน รเนฮ� ไม่ ลัก อื ลอวย โฆง� ไม่ ควน โบลวง
ลัก เซ ลอวย โรฮ� 16 นึง โตะ รเวอืะ เลียก ปุย เซ ไมจ โรฮ
เปอะ ดุฮ พา นึง ละ ซ แปน อื ควน เฆีญ โตะ รเวอืะ เซ�
เกือฮ ลัง่ งา่ รเนฮ� ไอฮ พา แนน ไมจ ป ไตญ ปุย นึง กอย
ซี ฟะ� ซี ซูวนั� ไม่ ซี ซครกั ละ� เกือฮ โรฮ โม ชงั ป เกง
ละ ยุฮ แตะ ลวตไล โอเอฮี ดุฮ ลวตไล นึง พา เซ� เกือฮ ไก
ลัก ปาวน ไม่ ควน โบลวง อื ปาวน โรฮ� 17ควน โฮมวต ลัก
เกือฮ รติต รเนือง ไม่ ปุ แตะ รวติ ฆรุง เซ� ไม่ ควน มัก่ ปุย
พา เฆีญ อื เซ ไมจ เปอะ ยุฮ นึง มาื� ควน โบลวง ลัก เซ
ยุฮ นึง ไร ซเง�ี 18 ลวง ลัง่ ควง เซ มัฮ ติ รอย รเนฮ� เวอืฮ
รฮอน รเนฮ� ฮลาวง พอน รเนฮ� เฆีญ นึง พา แนน ไมจ�
ควน โบลวง ลัก อื มัฮ ไร ซเง�ี 19 เครองึ ป ไจ ปุย ละ พากัง
ระ เซ เตือง โอยจ อ�ื ฮอยจ ละ ลัก ป เกอมึ ปุย ละ เคิง แตะ
พากัง ระ� ไม่ ละ เคิง แตะ ฆรุง นึง รวติ อื เซ� ไมจ เปอะ
ยุฮ นึง ไร ซเงี เตือง โอยจ อ�ื

กัน แลน แก ปุย ออม
20�ไมจ เปอะ ดวน โม อซิราเอน เกือฮ ตาว ลออยฮ กาวก

ป ตึก นึง ไมจ แตะ ละ ซ บุ ปุย ลออยฮ โตะ ออม เซ นึง� เด
อมึ ออม เซ ซ ซเปีย ลอป ฆาื� 21 ไมจ เปอะ เกือฮ อาโรน
ไม่ กวน เฌือต อื โบลวง ออม เซ กไน ฮอง ซัมคัน ป อาวต
ลัก่กา ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ นา ก ไก ฮติ ยุฮ พะจาว เซ�
เกือฮ แลน แก ออม เซ ละ ซ เกือฮ อื รงั ลอป ซองนา พะ
จาว เน่อมึ เมือ กปู ฮอยจ ละ เมือ กซะ อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ
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โม อซิราเอน ยุฮ ลอป ตอก เซ ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ
ไก ลอยจ�� อฮั เซ�

28
เครองึ จาวป โม ซตุ

1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ เปอะ เกือฮ อาโรน ป
มัฮ เอียกระ เปอะ เซ ไม่ กวน อ�ื ป มัฮ นาดัป่� อาบี่ฮู� เอ
เลอาซา ไม่ อิทามา เซ� เกือฮ รกัฮ ฮา โม อซิราเอน ละ ซ
แปน อื ซตุ รซอฮ ละ อาึ� 2 ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ โม
ชงั ยุฮ เครองึ โญต ซัมคัน ละ อาโรน ป มัฮ เอียกระ เปอะ
เซ เกือฮ คึ ไม่ ไมจ แตะ� 3 ไมจ เปอะ อฮั ละ โม ชงั ป เอจี
เกือฮ อาึ วซิา พันญา ไมจ ละ เซ� เกือฮ ยุฮ เครองึ ซัมคัน
ละ ซ จาวป อาโรน อื เญือม ทไว อื ติ แตะ ละ อาึ นึง กัน
แปน อื ซตุ เซ� 4 เครองึ ซัมคัน ป ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ยุฮ
เซ มัฮ โอเอฮี โม เฮ�ี มัฮ ควน เลอึป รน่าวก� ลปิ เอโฟต�
ลปิ ดา� ลปิ กไน ป ดุฮ ปุย ลวตไล อ�ื โคะ ไฆญ� ไม่ พา ปุก
ญวย� โอเอฮี โม เซ มัฮ เครองึ ซัมคัน ป ไมจ เปอะ ยุฮ ละ
อาโรน ป มัฮ เอยีกระ เปอะ ไม่ กวน อ�ื ละ ซ จาวป อื เญอืม
รซอฮ แตะ ละ อาึ นึง กัน แปน อื ซตุ เซ� 5 ไมจ เปอะ เกือฮ
โม ชงั เซ โกว ไคร� กอย ซี ฟะ� ซี ซูวนั� ซี ซครกั� ไม่ พา
แนน ไมจ ละ ยุฮ แตะ โอเอฮี โม เซ�

6 �เกือฮ โม ชงั เซ ไตญ ลปิ เอโฟต นึง ไคร� ไม่ กอย ซี
ฟะ� ซี ซูวนั� ซี ซครกั� ไม่ พา แนน ไมจ ป ไตญ ปุย นึง
กอย บิญ� เกือฮ ยุฮ ลวตไล อื ไมจๆ โฮ� 7แคป นึง ซองัปา
ลปิ เอโฟต เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติต นึง เฆียง ลวง ก ล่าวง อื
เตือง ลอา ปลัฮ อื เดอมึ พา ลอา ปลัฮ เซ ซ เกียฮ รติต แปน
ติ� 8 ไมจ เปอะ เกือฮ ชงั ไมจ ฟีมื ไตญ พา ปุก ญวย ติ� ละ
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ซ ปุก อื ราว ลปิ เอโฟต เซ เกือฮ แปน เครองึ ติ จุม� เกือฮ
ยุฮ อื ไมจ ตอก ยุฮ แตะ ลปิ เอโฟต เซ� เกือฮ โรฮ ยุฮ อื นึง
ไคร� ไม่ กอย ซี ฟะ� ซี ซูวนั� ซี ซครกั� ไม่ พา ไตญ ปุย นึง
กอย บิญ� 9 โกว โรฮ แกว พรุยฮ ละ ลอา แพน ละ ซ ไซฮ
เปอะ อาึง มอยฮ กวน รเมะ อซิราเอน นึง เตือง กาว ลอา
อ�ื 10แกว ติๆ แพน เซ ดุฮ มอยฮ อื นึง แลฮๆ ปุย� ดุฮ ตัม
ไล อื ตัม ป เกิต รกา รเคะ นึง อ�ื 11 เกือฮ โม ชงั แกะ ซลัก
ดุฮ มอยฮ โม กวน อซิราเอน นึง แกว ลอา แพน เซ� ฟวยจ
เซ เกือฮ แม ยุฮ คอป อื นึง ไคร ป แตม ปุย ลวตไล โอเอฮี
นึง� 12 แกว ลอา แพน เซ ไมจ เปอะ ติต อาึง นึง แคป ลปิ
เอโฟต เซ ติ ก บลัฮ ติ แพน� แกว เซ ซ แปน ควน โตก พะ
จาว ละ โม อซิราเอน เตือง กาว ลอา เจอ อ�ื อาโรน ซ โรวก
มอยฮ กวน อซิราเอน เซ ฮอยจ ซองนา พะจาว ละ ซ เกือฮ
อื แปน ควน โตก พะจาว ละ� 13-14 ไมจ เปอะ ยุฮ ควน มัก่
โม่ะ ไคร� ยุฮ โรฮ ไม่ โม่ะ ไคร ซโน ลอา เซน เกือฮ ตอก โม่ะ
บวน โฮ� ฟวยจ เซ มัก่ อาึง นึง ควน มัก่ อื เซ�

ควน เลอปึ รน่าวก
15 �ไมจ เปอะ ยุฮ ควน เลอึป รน่าวก ละ ซ แปน อื ควน

ยุง เปอะ ป ปุก รพาวม พะจาว นึง� เกือฮ โม ชงั ป ไมจ ฟีมื
ยุฮ ตอก ยุฮ แตะ เอโฟต โรฮ� เกือฮ ยุฮ อื นึง ไคร ไม่ กอย ซี
ฟะ� ซี ซูวนั� ซี ซครกั ไม่ พา แนน ไมจ ป ไตญ ปุย นึง กอย
บิญ� 16ควน เลอปึ รน่าวก เซ เกือฮ ยุฮ อื แปน ปาวน เลียม
พัตโมน เกือฮ ฮนปุ แฮนป ติ แตะ ลอา จัน� ลวง ลัง่ ลวง
เงีย่ง อื มัฮ ติ เดือะ ตอก ปุ แตะ� 17 ไมจ เปอะ รปาึง แกว
นึง ควน เลอึป รน่าวก เซ ปาวน เด่ีจ� เด่ีจ รกา อื มัฮ แกว
ซครกั ไม่ แกว ซเงี ไม่ แกว ซงา� 18 เด่ีจ ลอา อื มัฮ แกว รงั
ไม่ แกว มฮานิน ไม่ แกว ปิญ� 19 เด่ีจ ลอวย อื มัฮ แกว ซี
โชมพู ไม่ แกว ตองเนะ ไม่ แกว ซี ซูวนั� 20 เด่ีจ ปาวน อื มัฮ
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แกว ซงา จัว ไม่ แกว พรุยฮ ไม่ แกว ซลอง ไง่ แมว� แกว
เตือง โอยจ อื เซ ไมจ เปอะ รปาึง นึง ไคร ป แตม ปุย ลวตไล
โอเอฮี นึง� 21 แกว กาว ลอา โนง เซ มัฮ รโตง กวน อซิรา
เอน เตือง กาว ลอา ปุย อ�ื แกว โครยญ โนง อื ไก มอยฮ
เจอ โม อซิราเอน นึง ติ โนง ติ เจอ� เตือง กาว ลอา เจอ อ�ื

22 �ไมจ แม เปอะ ยุฮ โม่ะ บวน นึง ไคร ซโน� ยุฮ ลอา
เซน� ละ ซ ตาึก เปอะ ควน เลอึป รน่าวก เซ นึง� 23 ไมจ
เปอะ ยุฮ ไคร แปน โวง อื ลอา โวง� ติต อาึง นึง โจง ลวง ก
ล่าวง ควน เลอึป รน่าวก เซ เตือง ลอา โจง อ�ื 24 โม่ะ ไคร
เซ เกือฮ มัก่ ปุ แตะ ไม่ โวง ไคร ป อาวต นึง โจง ควน เลอึ
ป รน่าวก เซ� 25 เปือง โม่ะ ไคร ติ ก บลัฮ อื แม เกือฮ มัก่
ปุ แตะ ไม่ ควน มัก่ ป ติต นึง แคป ซองัปา ลปิ เอโฟต ลวง
ลั่กกา อ�ื 26 ไมจ แม เปอะ ยุฮ ไคร แปน โวง อื ลอา โวง�
ติต อาึง นึง โจง ลวง ก เซฮ ควน เลอึป รน่าวก เซ� เกือฮ
อาวต ลวง กไน อื ก ติต อื ไม่ ลปิ เอโฟต เซ� 27 ยุฮ แม ไคร
ลอา โวง� ติต อาึง นึง ฆรมึ แคป ลปิ เอโฟต ลวง ลัก่กา อ�ื
เกือฮ อาวต นึง โบ โฆลว ลปิ เอโฟต ลวง ราว พา ปุกญวย ป
ไตญ ปุย เกือฮ ไมจ เซ� 28 ไมจ เปอะ แกน กอย ซี ฟะ เกือฮ
แปน โม่ะ ละ ซ โจก เปอะ ควน เลอึป รน่าวก เซ เกือฮ ติต
ไม่ ลปิ เอโฟต เซ� เดอมึ ควน เลอึป รน่าวก เซ โอ ซ รกัฮ
ฮา ลปิ เอโฟต เซ� เกือฮ ควน เลอึป รน่าวก เซ อาวต ราว
พา ปุก ญวย เซ�

29�เญอืม เลียก อาโรน นึง ฮอง ซัมคัน เซ โครยญ โฮน�
อาโรน ซ จาวป ควน เลอึป รน่าวก ป มัฮ ควน ยุง อื ป ปุก
รพาวม พะจาว. เญอืม เซ มอยฮ กวน อซิราเอน ซ อาวต นึง
รน่าวก อาโรน ซองนา พะจาว แปน ควน โตก พะจาว ละ โม
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อซิราเอน ฆาื อ�ื 30 ไมจ เปอะ ดุฮ อูรมิ ไม่ ทูมิม* นึง กไน
ควน เลอปึ รน่าวก เซ� ป ลอา เจือ เซ ซ อาวต นึง จักพาวม
อาโรน เญือม เลียก อื เคะ พะจาว. ควน ยุง อาโรน ป ปุก
รพาวม พะจาว ละ โม อซิราเอน เซ� ซ อาวต นึง จักพาวม
อาโรน ซองนา พะจาว.

31 �ไมจ แม เปอะ เกือฮ ปุย ไตญ ลปิ ดา นึง กอย ซี ฟะ
เตือง บลัฮ อื ละ ซ จาวป อื ก พริ ลปิ เอโฟต เซ� 32 ไมจ
เปอะ แปฮ โตะ โงก อื เกือฮ ปุก บัก่บ่วน ลปิ เซ� ฟวยจ เซ
ยุฮ แม แคป โงก อื นึง พา ไตญ ปุย� เดอมึ โอ ซ แฌฮ ฆาื
อ�ื 33 นึง ชวง ลปิ ดา เซ ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ตาึก ฮุป เปลิ
ทัปทิม นึง� ไอฮ กอย ซี ฟะ ละ ไม่ กอย ซี ซูวนั ไม่ กอย ซี
ซครกั� ดุฮ รวติ ชวง ลปิ เซ� ดุฮ แม โพรยญ ไคร นึง รตา
ซน่ะ เปลิ ทัปทิม เซ โครยญ รตา อ�ื 34 ฮุป เปลิ ทัปทิม เซ�
ไม่ โพรยญ ไคร เซ� ดุฮ รซอ นึง ชวง ลปิ ดา จาวป อาโรน
เซ ปอ ไคว อ�ื 35 อาโรน ซ จาวป ลปิ เซ เญือม รซอฮ แตะ
ละ พะจาว. เญือม เลียก อื เคะ พะจาว กไน ฮอง ซัมคัน เซ
ญุ่ก� เญือม โอก อื ญุ่ก� ปุย ซ ฮมอง ลอยฮ โพรยญ เซ�
ดัฮ โอ ยุฮ อื ตอก เซ ซ ยุม ฆาื อ�ื

36 �ไมจ เปอะ แตม ไคร ซโน แปน แพน แตะ ติ แพน�
ฟวยจ เซ ดุฮ รซอม เฮี นึง� �ป ซงะ่ ซงอม ละ พะจาว,� อฮั
ตอก เซ� 37 ไมจ เปอะ แกน กอย ซี ฟะ เกือฮ แปน โม่ะ ละ
ซ ปุก เปอะ แพน ไคร เซ นึง เกือฮ อาวต ราว โคะ ไฆญ เซ
โตก ลวง ลัก่กา อ�ื 38แพน ไคร เซ ซ อาวต นึง แด่ อาโรน�
นึง มัฮ อาโรน เซ ป จัมเปน รปั พิต ยุฮ ปุย เญือม พิต ตอก
ทไว อื โอเอฮี ละ พะจาว� อาโรน ซ ตาึก ลอป แพน ไคร เซ
* 28:30 28:30 อูรมิ ไม่ ทูมิม เซ มัฮ ป โกว โม ซตุ ละ โซวต แตะ เญือม ฆวต
ยุง แตะ ป ปุก รพาวม พะจาว�
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นึง แด่ แตะ� เดอมึ พะจาว ซ ญอม รปั ป ทไว โม อซิราเอน
เซ ฆาื�

39 �ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ไตญ ลปิ กไน นึง กอย ลินิน ไมจ
ติ ปลัฮ� เกือฮ ดุฮ ลวตไล อ�ื ป มัฮ โคะ ไฆญ เซ ไอฮ โรฮ
พา แนน ไมจ ป ไตญ ปุย นึง กอย ลินิน ละ� ป มัฮ พา ปุก
ญวย นึง อื เซ ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ ปุย ไตญ ดุฮ ลวตไล นึง
อื เกือฮ ไมจ โฮ�

40 �ไมจ แม เปอะ เกือฮ ปุย ไตญ ลปิ� ไม่ พา ปุก ญวย�
ไม่ วอม ละ ซ จาวป กวน อาโรน อ�ื เกือฮ ไมจ� โปง ไม่ โญต
ซัก อ�ื 41 ไมจ เปอะ เกือฮ อาโรน ป มัฮ เอยีกระ เปอะ เซ ไม่
กวน อื จาวป เครองึ โญต ซัมคัน เซ� ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ
เรฮ ลออยฮ ซัมคัน นึง ไกญ อ�ื ไม่ ทไว เปอะ เกือฮ แปน ซตุ
รซอฮ ละ อาึ�

42 �ไมจ เปอะ ไตญ แว กไน ละ อาโรน ไม่ กวน อื นึง พา
แนน ไมจ� แว เซ เกือฮ ดวต เน่อมึ นึง ญวย อื ฮอยจ ละ
เน่อมึ รเวอืง อ�ื เดอมึ เนะซองั อื โอ ซ โอก แปน ป พังไฮะ
ละ พะจาว� 43 เกือฮ อาโรน ไม่ กวน อื จาวป เญือม เลียก
อื กไน พากัง ระ� ไม่ เญือม เลียก อื ซดิ ไม่ คัน ทไว ละ ซ
รซอฮ แตะ นึง นาตี ซัมคัน เซ� เดอมึ โอ ซ พังไฮะ ไม่ โอ อื
ซ ยุม ฆาื�
�ไมจ เปอะ เกือฮ อาโรน ไม่ จัตเจือ อื ยุฮ ลอป ตัม ไล เซ

ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ��

29
กัน ทไว ปุย อาโรน ไม่ กวน อื

1 �เฮี มัฮ ป ไมจ เปอะ ยุฮ ละ เญือะ อาโรน เซ� เกว ไม่
กัน ไมจ เปอะ ทไว เกือฮ เญือะ เซ ซงะ่ ไล ละ ซ แปน อื ซตุ
รซอฮ ละ อาึ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก เฮ�ี ไมจ เปอะ ไอฮ โมวก
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โปก นมุ ติ ตัว ไม่ แกะ โปก ลอา ตัว ป โอ อื ไก ตอก โละพร�ิ
2 ไอฮ โรฮ คโนมปัง ป โอ ไก เจือ� ป ซเบื่อก ปุย ไม่ ลออยฮ�
ไม่ คโนมปัง แพน โอ ไก เจือ ป ตา ปุย ลออยฮ นึง� คโนม
โม เซ ไมจ เปอะ ยุฮ นึง ญอต แปง ซาลี� 3 คโนมปัง เซ
อาึง รโจะ เอนิ โตะ ควน อาึง ปุย อ�ื โรวก ทไว ดิ เญอืม ทไว
เปอะ โมวก โปก ไม่ แกะ โปก ลอา ตัว เซ� 4 ไมจ เปอะ เกือฮ
อาโรน ไม่ กวน อื ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ พากัง นา ก ฮอยจ
ปุย เคะ พะจาว เซ� ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ รไซจ เญือะ เซ
นึง รอาวม เกือฮ ซงะ่� 5ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ อาโรน
จาวป เครองึ โญต ซัมคัน เซ� เกือฮ จาวป ลปิ กไน รกา�
ฟวยจ เซ เกือฮ แม จาวป ลปิ ดา� ไม่ ลปิ เอโฟต ไม่ ควน
เลอึป รน่าวก� เกือฮ แม ปุก ญวย แตะ นึง พา ปุก ญวย ป
ไตญ โม ป ไมจ ฟีมื เซ� 6 ไมจ เปอะ คัต โคะ ไฆญ นึง ไกญ
อื ไม่ ปุก แม เปอะ แพน ไคร ซัมคัน เซ นึง โคะ ไฆญ อื เซ�
7 ไมจ เปอะ เรฮ ลออยฮ ซัมคัน เซ นึง ไกญ อื ละ ซ ดุฮ เปอะ
เกือฮ แปน ซตุ� 8 ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ โม กวน อาโรน เซ
ฮอยจ เคะ เปอะ� เกือฮ จาวป ลปิ ซตุ เซ� 9ฟวยจ เซ ไมจ
เปอะ เกือฮ ปุก ญวย แตะ นึง พา ปุก ญวย เซ� เตือง อา
โรน เตือง โม กวน อื เซ โรฮ� ไม่ จาวป เปอะ วอม ละ� เด
อมึ ซ เกียฮ แปน ซตุ รซอฮ ละ อาึ ฆาื อ�ื มัฮ ตอก เซ ตอก
ดุฮ ปุย อาโรน ไม่ กวน อื เกือฮ แปน ซตุ อู�

10 �ไมจ เปอะ โรวก โมวก โปก เซ ฮอยจ ลัก่กา พากัง นา
ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว เซ� เกือฮ อาโรน ไม่ กวน อื ยอ่ง
เตะ แตะ ราว ไกญ โมวก เซ� 11 ฟวยจ เซ มอก โมวก เซ
ซองนา พะจาว นึง โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ� 12 ไมจ เปอะ
ชตึ ด่อยฮ แตะ นึง ฮนัม โมวก เซ� ตา นึง โคะ ป ตอก โด่วง
นึง โจง คัน ทไว เซ งอ่น� ฮนัม ป โฮฮ ลัง่ อื เซ โทก นึง ชวง
คัน เซ เตือง โอยจ อ�ื 13 เบือ ลออยฮ ป ติต นึง เครองึ กไน
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อ�ื ตอก เบือ ป ติต นึง โตม ไม่ เปละ เตือง ลอา อื ไม่ ลออ
ยฮ ป ติต เปละ อื เซ� ไมจ เปอะ ตอง ทไว ราว คัน ทไว เซ�
14 โตะ อื ไม่ ฮกั อื ไม่ เวยีกตู อื ไมจ เปอะ ตอง ก พริ ไคะ�
นึง มัฮ อื คอง ทไว ควน โตฮ ปุย ติ แตะ ฮา มัป่�

15 �ไมจ แม เปอะ โรวก แกะ โปก ติ ตัว� เกือฮ อาโรน
ไม่ กวน อื ยอ่ง เตะ แตะ ราว ไกญ แกะ โปก เซ� 16ฟวยจ
เซ มอก แกะ เซ� ฮนัม อื ซพรอต รวติ คัน ทไว เซ� 17 ไมจ
เปอะ ลัฮ แกะ เซ แปน ตอน แปน ตอน อ�ื เครองึ กไน ไม่
รเวอืง อื ไมจ เปอะ รไซจ� ฟวยจ เซ ละ อาึง ราว โตะ อื ไม่
ไกญ อื เซ� 18ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ ตอง ทไว แกะ เซ เตือง
ตัว อื ราว คัน ทไว เซ� เกือฮ แปน ป ตอง เปอะ ทไว ละ พะ
จาว เตือง ตัว อ�ื นึง มัฮ อื ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว ไม่ ปุก
เนอมึ อื รพาวม อ�ื

19 �ไมจ แม เปอะ โรวก แกะ โปก ติ ตัว อื เซ� เกือฮ แม
อาโรน ไม่ กวน อื ยอ่ง เตะ แตะ ราว ไกญ อ�ื 20 ฟวยจ
เซ มอก แกะ เซ� ฮนัม แกะ เซ ไมจ เปอะ ตา นึง ฮละ
ฮยวก ลวง ดอม อาโรน� ไม่ ฮละ ฮยวก ลวง ดอม กวน อื
โครยญ โฆะ อ�ื ตา โรฮ นึง โฆวน เตะ โฆวน ชวง ลวง ดอม
อื งอ่น� ฮนัม ป โฮฮ ลัง่ อื เซ ไมจ เปอะ ซพรอต รวติ คัน
ทไว� 21 ฮนัม ป อาวต ราว คัน ทไว เซ ไม่ ลออยฮ ซัมคัน
เซ� ไมจ เปอะ ซพรอต นึง อาโรน ไม่ นึง เครองึ ซัมคัน ป
จาวป อื เซ� ไมจ โรฮ เปอะ ซพรอต นึง กวน อาโรน ไม่ เค
รองึ ซัมคัน จาวป อื เซ โรฮ� มัฮ ตอก เซ ตอก โฮลฮ อาโรน
ไม่ โม กวน อื เซ แปน ปุย ซงะ่ ไล ละ พะจาว ฮอยจ ละ เค
รองึ จาวป อ�ื

22�ไมจ เปอะ ตุย ลออยฮ แกะ โปก เซ� ตอก ลออยฮ นึง
ซตะ อ�ื ลออยฮ ป ติต นึง เครองึ กไน อ�ื ลออยฮ ป ติต นึง
โตม อ�ื เปละ อื เตือง ลอา อื ไม่ ลออยฮ ป ติต นึง อื เซ� ไม่
เนะ รเวอืง ลวง ดอม อื นึง มัฮ อื แกะ โกว ปุย ละ ดุฮ แตะ
ปุย เกือฮ แปน ซตุ� 23 ตุย โรฮ ไม่ คโนมปัง โม่ว ติ โม่ว�
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ไม่ คโนมปัง ป ซเบื่อก ปุย ไม่ ลออยฮ� ไม่ คโนมปัง แพน
เฮรี ติ แพน� ป อาวต โตะ ควน อาึง ปุย คโนมปัง โอ ไก เจือ
ป อาวต ซองนา พะจาว เซ� 24 อาึง โอเอฮี โม เซ นึง เตะ
อาโรน� ไม่ นึง เตะ กวน อ�ื เกือฮ ซนาว อื ซองนา พะจาว.
แปน ป กอยฮ อื ทไว ละ พะจาว. 25ฟวยจ เซ ตุย แม โอเอฮี
โม เซ เน่อมึ นึง เตะ อื เซ ตอง ดิ นึง คัน ทไว ไม่ โอเอฮี ป
ตอง ปุย ทไว เตือง ตัว อื เซ� เกือฮ แปน ป ตอง เปอะ ทไว
ละ พะจาว. มัฮ ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว ไม่ ป ปุก เนอึม
รพาวม อ�ื

26 �แกะ โปก ป โกว เปอะ ละ ดุฮ แตะ อาโรน แปน ซตุ
เซ� ไมจ เปอะ ตุย เนะ รน่าวก อ�ื ฟวยจ เซ กอยฮ ทไว ละ
พะจาว. เอจี มัฮ เซ ป ลัง ละ ปะ นึง อ�ื

27-28 �เฆิม เฮี โฮว ไป นา เยอ เญือม ดุฮ ปุย ปุย เกือฮ
แปน ซตุ อู� เนะ รน่าวก ไม่ เนะ รเวอืง แกะ โปก ป โกว ปุย
ละ ดุฮ อื ปุย เกือฮ แปน ซตุ เซ มัฮ ป ทไว ปุย ละ อาึ� เอจี
มัฮ ป ลอา เจือ เซ ป มัฮ รโตง อาโรน ไม่ โม กวน อ�ื มัฮ ป
ลัง โฮลฮ ลอป อื เน่อมึ นึง โม อซิราเอน โอ เญาะ ไก ลอยจ�
มัฮ ป ทอเนาะ ปุย อาึง ละ โม ซตุ เน่อมึ นึง ป ทไว อื ละ รโจะ
แตะ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว. 29 เครองึ ซัมคัน จาวป อาโรน
เซ ซ แปน โรฮ คอง กวน รเมะ อื ซึป ตอ ปุ แตะ ฮอยจ ละ
จัตเจือ อ�ื เกือฮ จาวป อื เญือม เอจี ดุฮ ปุย อื แปน ซตุ�
30 เญือม แปน โรฮ กวน อาโรน ฮวันา ซตุ รโตง เปือะ แตะ
เซ ไม่ ฮอยจ อื นึง พากัง ระ ละ ซ รซอฮ อื ละ อาึ นึง นาตี
ซัมคัน เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ จาวป เครองึ ซัมคัน เซ อาแลฮ
ซเงะ เตม�

31�โตะ แกะ โปก ป โกว เปอะ ละ ดุฮ อื ปุย แปน ซตุ เซ�
ไมจ เปอะ โตวง นึง นาตี ก ซงะ่ ไล อ�ื 32ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ
เกือฮ อาโรน ไม่ กวน อื เซ กุก โตะ เซ� เกือฮ โรฮ โซม อื ไม่
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คโนมปัง ป อาวต โตะ ควน อาึง ปุย อื นึง โตะ รเวอืะ พากัง
ระ เซ� 33 โตะ แกะ ไม่ คโนมปัง ป ทไว ซตุ ละ รไซจ อื พิต
โฌวะ ยุฮ แตะ ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ ซงะ่ ซงอม ละ พะจาว
เญือม ดุฮ ปุย อื แปน ซตุ เซ� โม ซตุ ลัง ปอน อ�ื ปุย ทัม
มด่า ปังเมอ โอ อื ไมจ ปอน� นึง มัฮ อื ป โซม ป ปอน ซัม
คัน� 34 ดัฮ โตะ ไม่ คโนมปัง ป โกว ปุย เญือม ดุฮ แตะ ซตุ
เซ โฮฮ ลัง่ ฮอยจ เมือ กซะ อื โฮ� ไมจ เปอะ ตอง โตะ งอ�
ปุ เกือฮ ปุย โซม ปอน นึง มัฮ อื ป ซัมคัน�

35 �ป มัฮ อาโรน ไม่ กวน อื เซ ไมจ เปอะ ยุฮ ละ อื ตอก
เอจี อฮั อาึ อื ละ เปอะ เซ� กัน ดุฮ เปอะ ปุย เกือฮ แปน ซตุ
เซ ไมจ เปอะ โกว เวลา ละ อาแลฮซเงะ� 36 ไน อาแลฮซเงะ
เซ ไมจ เปอะ ทไว โมวก โปก ติ ซเงะ ติ ตัว โครยญ ซเงะ่�
ละ ซ แปน อื ควน โตฮ อาึ ปุย ฮา มัป่ ยุฮ อ�ื ไม่ รไซจ เจอะ
พิต โฌวะ ยุฮ อ�ื เญือม ยุฮ เปอะ ตอก เซ ซ แปน โรฮ ป
ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ เรฮ ลออยฮ กาวก นึง
คัน ทไว ละ ซ เกือฮ อื แปน ป ซัมคัน� 37 ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก
เซ เตือง อาแลฮ ซเงะ อื เซ� ละ ซ เกือฮ คัน ทไว เซ แปน
ป ซัมคัน ไม่ แปน อื ป ซงะ่ ซงอม เนอมึ ละ พะจาว� ฟวยจ
เซ ดัฮ ไก โอเอฮี ป ลอก คัน เซ เยอ� โอเอฮี เซ ซ แปน โรฮ
ป ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื

ป ทไว ปุย โครยญ ซเงะ่
38 �คัก เฮี อื มัฮ ป ไมจ เปอะ ทไว นึง คัน เซ โครยญ

ซเงะ่� ป ไมจ เปอะ ทไว เซ มัฮ กวน แกะ ลอา ตัว ป ไก อาญุ
อื ติ เนอมึ� 39 ไมจ เปอะ ทไว เมือ กซะ อื ติ ตัว� เมือ กปู อื
ติ ตัว� 40แกะ ป ทไว เปอะ เมือ กซะ อื เซ� ไมจ เปอะ บรุก
ทไว ไม่ ญอต แปง ปาวน ลิต� ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ กาวก ติ
ลิต ไม่ บลัฮ� ทไว โรฮ ไม่ รอาวม อะงุน เมาะ ติ ลิต ไม่ บลัฮ
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โรฮ� 41แกะ ป ทไว เปอะ เมือ กปู อื เซ ไมจ เปอะ บรุก ทไว
ดิ ไม่ ญอต แปง ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ� ไม่ รอาวม อะงุน� ตอก
ยุฮ เปอะ เมือ กซะ อื เซ โรฮ� ไมจ เปอะ ตอง ทไว ละ ซ แปน
อื ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว ไม่ ปุก เนอมึ อื รพาวม อ�ื 42 กัน
ทไว ตอก เซ มัฮ ป ไมจ โม อซิราเอน โครยญ เจน อื ทไว ละ
อาึ ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โอ เญาะ ไก ลอยจ� ไมจ อื โรวก ทไว
นึง คัน ป อาวต โบ โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ� พากัง ระ เซ
มัฮ นา ก ฮอยจ อาึ เคะ โม เปะ ละ ซ อู แตะ ไม่ เปอะ� 43อาึ
ซ ฮอยจ เคะ โม อซิราเอน นา เซ� นา เซ ซ แปน นาตี ซัม
คัน ไม่ ซงะ่ ซงอม แตะ เบือ โญตซัก ไม่ รงั ซเปีย ยุฮ อาึ�
44 อาึ ซ เกือฮ พากัง ระ ไม่ คัน ทไว เซ แปน ป ซงะ่ ซงอม�
ซ เกือฮ โรฮ อาโรน ไม่ กวน อื แปน ปุย ซงะ่ ไล ละ ซ แปน อื
ซตุ รซอฮ ละ อาึ� 45 อาึ ซ อาวต ซน่ะ ลลาึง โม อซิราเอน�
อาึ ซ แปน พะจาว ยุฮ อ�ื 46 โม เซ ซ ยุง มัฮ อาึ พะจาว ยุฮ
แตะ� ป นัม อื โอก ฮา เมือง อยีปิ โฮ� อาึ อาวต ซน่ะ ลลาึง
อ�ื อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อ�ื�

30
คัน ทไว ป ซออย ฮงาื

1 �ไมจ เปอะ ยุฮ คัน ตอง ปุย ทไว ป ซออย ฮงาื นึง ติ�
ยุฮ นึง โคะ กทิน� 2 ยุฮ เกือฮ ลัง่ ติ รเนฮ� เวอืฮ ติ รเนฮ�
เกือฮ เมาะ ปุ แตะ เตือง ปาวน ลวง อ�ื ลวง ฮลาวง อื ไอฮ
ลอา รเนฮ� ป ตอก โด่วง นึง โจง คัน เซ ยุฮ นึง โคะ ติ โฆง
ไม่ ป ยุฮ เปอะ คัน เซ นึง� 3 ไมจ เปอะ อปั คัน เซ นึง ไคร
ซโน� เตือง ลวง ราว อ�ื ไม่ ลวง เฆียง อื โครยญ ลวง� อปั
โรฮ ไม่ ป ตอก โด่วง นึง โจง คัน เซ� ยุฮ โรฮ คอป อื นึง ไคร
ป ไก ลวตไล นึง รวติ อ�ื 4 ไมจ เปอะ โล ไคร เกือฮ แปน โวง
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แตะ ลอา โวง� ติต อาึง นึง ฆรมึ คอป อื เซ ติ ก บลัฮ ติ โวง
ซื นา ปุ แตะ� มัฮ ละ ซ ซลอ ปุย โคะ ลกลอม ละ ซ กลอม
แตะ คัน เซ นึง� 5 โคะ ลกลอม อื เซ ยุฮ นึง โคะ กทิน� อปั
โรฮ นึง ไคร� 6 คัน เซ ไมจ เปอะ โบลวง อาึง ก พริ พากัง
รฆุน ฮอง นา ก อาวต ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ ฮุ เซ� ไม่ รเดือป
ฮติ ซัมคัน นึง อ�ื เอจี มัฮ นา เซ นา ก ซ เปลีฮ อาึ ติ แตะ
ละ ปะ อา�

7�เญอืม เลียก อาโรน ละ ซ เพรยีง แตะ ออม เซ โครยญ
ซะ อา� เกือฮ โรฮ ตอง ทไว ป ซออย ฮงาื ไม่ อื ราว คัน เซ�
8 เญือม เลียก เตี อาโรน ออม เซ เมือ กปู อ�ื ไมจ โรฮ อื
ตอง ป ซออย ฮงาื ไม่ ราว คัน เซ ซองนา พะจาว. ไมจ เปอะ
ยุฮ ลอป ตอก เซ โครยญ เจน เปอะ ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญาะ
ไก ลอยจ� 9 นึง คัน เซ ปุ ทไว โอเอฮี ไฮญ นึง เฟือฮ เอนิ�
ปัง มัฮ ป ซออย ฮงาื ไฮญ ป โอ อาึ ดวน เปอะ โรวก ญุ่ก�
ปัง มัฮ ซัตซิง ตอง เปอะ ญุ่ก� แปง ตอง เปอะ ญุ่ก� รอาวม
อะงุน โทก เปอะ นึง ญุ่ก� ปุ ทไว นึง อื ติ ตื เนอึม� 10 อา
โรน ไมจ อื โรวก ฮนัม ซัตซิง ป โกว อื ละ รไซจ พิต โฌวะ
ยุฮ ปุย เซ� ไม่ ตา อื นึง โด่วง คัน เซ ติ เนอมึ ติ โฮน� ละ ซ
เกือฮ อื คัน เซ แปน ป ซงะ่ ไล� โม อซิราเอน โครยญ เจน
ปุย ไมจ อื ยุฮ ลอป ตอก เซ� คัน เซ ซ แปน ลอป ป ซงะ่
ซงอม ละ พะจาว ฆาื อ�ื�

พาซี ป โกว ปุย ละ กัน นึง พากัง ระ
11 พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี 12 �เญือม โจต

เปอะ เซน โม อซิราเอน เนอ� ไมจ เปอะ เกือฮ โม อซิราเอน
ทไว มาื ละ พะจาว ละ ซ โตฮ อื จีวติ แตะ นึง� เดอมึ กัน
ไลจ กัน โลม โอ ซ เกิต ละ โม เซ เญอืม เมีญ เปอะ เมาะ ไก
เซน อ�ื 13 ปุย เมาะ ป เอจี โจต เซน แตะ ไมจ อื ทไว มาื ละ
อาึ ตัม เฮ�ี มัฮ มาื บลัฮ เชเคน ตัม เชเคน ป โกว ปุย นึง พา
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กัง ระ เซ� (ติ เชเคน เซ ปุก งา่ เกรา�� 14 เมาะ ป เอจี โจต
เซน แตะ มัฮ ป เอจี ไก อาญุ งา่ เนอึม ฮาวก ก ล่าวง� ไมจ
อื โรวก ทไว มาื ละ พะจาว. 15 เญือม โรวก เปอะ มาื ละ ซ
ทไว แตะ เกือฮ แปน ควน โตฮ เปอะ จีวติ แตะ นึง เซ� โม
ป กอย ไมจ โตว อื ทไว โฮฮ ฮา บลัฮ เชเคน เซ� โม ป ตุก
ไมจ โตว อื ทไว เญีย่ะ ฮา บลัฮ เชเคน เซ โรฮ� 16 ไมจ เปอะ
เกป มาื เซ เน่อมึ นึง โม อซิราเอน� เกือฮ แปน มาื ไจ เปอะ
นึง พากัง ระ เซ� ซ แปน โรฮ ควน โตก พะจาว ละ โม อซิ
ราเอน� ไม่ แปน โรฮ อื ควน โตฮ จีวติ โม เปะ โรฮ��

อาง ระ
17พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี 18 �ไมจ เปอะ ยุฮ

อาง ระ ไม่ ชวง อ�ื ยุฮ นึง ไร ซเง�ี อาง เซ มัฮ ละ ซ อาึง ปุย
รอาวม นึง ละ รไซจ โม ซตุ ติ แตะ นึง� โบลวง อาึง ซน่ะ
พากัง ระ ไม่ คัน ทไว เซ� ฟวยจ เซ เชยีต ดุฮ รอาวม นึง�
19 ไมจ เปอะ เกือฮ อาโรน ไม่ กวน อื โกว รอาวม เซ ละ รไซจ
อื เตะ ชวง แตะ นึง� 20 เญอืม ซ เลียก อื ซดิ ไม่ คัน ทไว ละ
ตอง แตะ ทไว โอเอฮี ละ พะจาว, ไม่ เญือม เลียก ยุฮ อื กัน
ละ พะจาว นึง กไน พากัง ระ เซ� ไมจ อื รไซจ ติ แตะ นึง
รอาวม เซ ฮมั� เดอมึ โอ ซ ยุม ฆาื อ�ื 21 ไมจ เปอะ เกือฮ
อาโรน ยุฮ ตัม ไล เซ� เตือง โกะ อื เตือง กวน อ�ื ฮอยจ ละ
จัตเจือ อื โครยญ เจน อ�ื เดอมึ โอ ซ ยุม ฆาื อ�ื�

ลออยฮ ซัมคัน ไม่ ป ซออย ฮงาื
22 โนก ฮา เซ พะจาว อฮั แม อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี

23�ไมจ เปอะ โรวก ป ซออย ฮงาื ป ตึก นึง ไมจ แตะ ตัม เฮ�ี
มัฮ โมตญอป แลฮ กิโล� รไปฮ โฮวง ลอวย กิโล ไม่ บลัฮ�
จักไค ซออย ฮงาื ลอวย กิโล� 24 โนก ฮา เซ มัฮ แม การะ
บุ่น แลฮ กิโล� ตัม กิโล ป โกว ปุย นึง พากัง ระ� มัฮ แม
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ลออยฮ กาวก ปาวน ลิต� 25 โอเอฮี โม เซ เตือง โอยจ อื
ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ยุฮ ลออยฮ ซัมคัน นึง ตัม ไล กอ ยุฮ โม
ป ยุฮ ลออยฮ ซออย ฮงาื อื โฮ� ลออยฮ เซ ซ แปน ลออยฮ
ซัมคัน ป โกว ปุย นึง กัน พะจาว� 26 ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ
เรฮ ลออยฮ ซัมคัน เซ นึง พากัง ระ� ไม่ นึง ฮติ ลปุง ซันญา
ยุฮ พะจาว เซ� 27 เรฮ โรฮ นึง โตะ อาึง ปุย คโนมปัง� ไม่
เครองึ ไฮญ ป โกว ปุย ละ กัน เซ� เรฮ โรฮ นึง ออม ฮลา
วง เซ ไม่ เครองึ โกว ปุย ละ ออม เซ� ไม่ นึง คัน ทไว ปุย ป
ซออย ฮงาื� 28 ไมจ โรฮ เปอะ เรฮ นึง คัน ทไว ไม่ เครองึ ป
โกว ปุย ละ รซอฮ แตะ นึง คัน เซ� เรฮ โรฮ นึง อาง ระ เซ
ไม่ ชวง อ�ื 29 โอเอฮี โม เซ ไมจ เปอะ ยุฮ เกือฮ แปน ป ซงะ่
ตัม ไล อื โครยญ เจือ� เดอมึ ซ แปน ป ซัมคัน เนอมึ ฆาื อ�ื
ออฮ เอฮี ญุ่ก� ป ลอก ป ไปญ โอเอฮี โม เซ� โอเอฮี เซ ซ
แปน โรฮ ป ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื

30 �ไมจ เปอะ เรฮ ลออยฮ ซัมคัน เซ นึง อาโรน ไม่ กวน
อ�ื ละ ซ ทไว เปอะ แปน ซตุ รซอฮ ละ อาึ� 31 ไมจ เปอะ ร
โฮงะ ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี �ลออยฮ เฮี มัฮ ลออยฮ ซัม
คัน ยุฮ พะจาว� โม เปะ ไมจ เปอะ เกือฮ แปน ป ซัมคัน ละ
แตะ โครยญ เจน เปอะ ฮอยจ เฆียง เฮ�ี 32 ไมจ เปอะ โตว
โกว ลออยฮ เซ ละ เรฮ แตะ นึง ปุย ทัมมด่า� ไมจ เปอะ โตว
โรฮ ยุฮ ลออยฮ ละ ซ โกว โกะ เปอะ ตัม ไล ยุฮ ปุย ลออยฮ
ซัมคัน เฮ�ี นึง มัฮ ลออยฮ เฮี ลออยฮ ซัมคัน ยุฮ พะจาว�
ไมจ เนอมึ เปอะ เมีญ มัฮ ป ซัมคัน ละ แตะ� 33 ดัฮ ไก ป ยุฮ
ลออยฮ ละ โกว โกะ แตะ ตัม ไล ยุฮ ปุย ลออยฮ ซัมคัน เฮ�ี
ไม่ ป โกว ลออยฮ ซัมคัน เซ ละ เรฮ แตะ นึง ปุย ทัมมด่า
เยอ� ไมจ เปอะ ทอเนาะ โน่ง ปุย เซ� ปุ เญือะ เมีญ มัฮ ปุย
ไน โม อซิราเอน� � อฮั เซ�
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34พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย
ยุฮ ป ซออย ฮงาื ละ ซ ตอง เปอะ ทไว ละ อาึ� เกือฮ ยุฮ
อื นึง โอเอฮี โม เฮ�ี มัฮ โมตญอป� ชะโมต� ไม่ มฮาฮงิ�
เกือฮ รไม่ อื ไม่ กัมยนั ซโน ป โอ ดิ รไม่ ไม่ โอเอฮี ไฮญ เฟือ
ฮ เอนิ� โอเอฮี โม เซ ไอฮ ละ อื บรญิ เมาะ ปุ แตะ� 35 ไมจ
เปอะ ยุฮ ป ซออย ฮงาื นึง ตัม ไล กอ ยุฮ ปุย อ�ื ดุฮ แม
กิฮ นึง เดอมึ ซ แปน ป ซงะ่ ไล ไม่ แปน อื ป ซัมคัน เนอมึ�
36 ไมจ เปอะ รยฮิ ไม่ โตฮ เปอะ เกือฮ โพง งอ่น� ฟวยจ เซ
ละ อาึง ลั่กกา ฮติ ลปุง พะจาว ป อาวต กไน พากัง ระ นา
ก เปลีฮ อาึ ติ แตะ ละ ปะ เซ� ป ซออย ฮงาื เซ ไมจ เปอะ
เมีญ มัฮ ป ซัมคัน เนอึม� 37 ปุ เกือฮ ปุย ยุฮ ป ซออย ฮงาื
ละ โกว โกะ แตะ ตัม ไล ยุฮ ปุย อื ละ อาึ เฮ�ี ไมจ เปอะ เมีญ
เกือฮ แปน ป ซัมคัน ละ แตะ� นึง มัฮ อื ป ยุฮ ปุย ทไว ละ
อาึ� 38 ดัฮ ไก ป ยุฮ ป ซออย ฮงาื ละ โกว โกะ แตะ ตัม ไล
เซ� ไมจ เปอะ ทอเนาะ โน่ง ปุย เซ� ปุ เญือะ เมีญ มัฮ ปุย
ไน โม อซิราเอน�� อฮั เซ�

31
เบ่ซาเลน ไม่ โอโฮลีอปั ปุย เกง ละ ยุฮ เครองึ ไมจ

1ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �อาึ เอจี เลือก
เบ่ซาเลน ป มัฮ เจอ ยูด่า เซ ละ ซ ยุฮ อื กัน ละ แตะ� เบ่
ซาเลน เซ มัฮ กวน อุร�ี ตะ อื มัฮ เฮอ� 3 อาึ เอจี เกือฮ ลปุ
พะจาว นัม รพาวม อื เดอมึ ซ เกียฮ ยุฮ เครองึ โอเอฮี ละ
อาึ� ซ ไก พันญา พันญวง� ซ เกง นึง เกียฮ แตม แตะ โอ
เอฮี� 4 ซ เกียฮ แงฮ่ ฆัว เครองึ แตม แตะ นึง ไคร นึง มาื
ไม่ ไร ซเง�ี 5 ซ เกียฮ เกลียง แกว ไมจ ไม่ แตม อื ก อาวต
อ�ื ซ เกียฮ เพรยีง โคะ ไม่ แปน อื จังเคือง นึง โอเอฮี ไฮญ
โครยญ เจือ�



ลอา โมเซ 31:6 xcix ลอา โมเซ 31:14

6 �โนก ฮา ปุย เซ อาึ เอจี เลือก โรฮ โอโฮลีอปั กวน อาฮิ
ซะมัก ป มัฮ เจอ ด่าน เซ ละ ซ แปน อื ป เรอึม อ�ื อาึ เอจี
เกือฮ โม จังเคือง ไก ตอก เกียฮ กัน ตอก เฮี โครยญ โฆะ
ปุย� เกือฮ เยอะ เกียฮ ยุฮ โอเอฮี ตัม ป ดวน อาึ เปอะ ยุฮ
เซ โครยญ เจือ� 7 ซ เกียฮ ยุฮ พากัง ระ นา ก โฮลฮ ปุย
ฮอยจ เคะ อาึ� ซ เกียฮ ยุฮ ฮติ ลปุง ซันญา ป ไก รเดือป ซัม
คัน นึง� ซ เกียฮ ยุฮ โอเอฮี ป ลัง อาวต กไน พากัง ระ เซ
โครยญ เจือ� 8 ป มัฮ โตะ อาวต คโนมปัง ไม่ กลอง เชือม
อาวต นึง อ�ื ไม่ ออม ไคร ไม่ ควน เพรยีง ปุย ออม เซ� ไม่
คัน ทไว ปุย ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว� 9 มัฮ โรฮ คัน ระ นา
ก ตอง ปุย ทไว ซัตซิง� ไม่ เครองึ โกว ปุย นึง คัน เซ ไม่ อาง
ระ เตือง ชวง อ�ื 10 ซ เกียฮ เพรยีง โรฮ เครองึ เซอกึ ไตญ
ปุย ละ ซตุ เตือง เครองึ อาโรน ไม่ เครองึ ไอฮ กวน อาโรน
เญอืม ยุฮ อื กัน ซตุ� 11ซ เพรยีง โรฮ ลออยฮ ซัมคัน� ไม่ ป
ซออย ฮงาื ละ ตอง ปุย อื นึง พากัง ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว�
ไมจ อื ยุฮ ตัม ปิม เปลีฮ อาึ ละ เปอะ โครยญ เจือ�� อฮั เซ
พะจาว�

เวลา ลโล่ะ ปุย
12 เญือม เซ พะจาว ลปุง แม ไม่ ไอ โมเซ� 13 เกือฮ อื

ซตอก โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ทื ซเงะ ลโล่ะ ยุฮ
อาึ โครยญ ซเงะ ลโล่ะ� ซเงะ ลโล่ะ เซ ซ มัฮ ป ซัมคัน ซน่ะ
อาึ ไม่ โม เปะ ฮอยจ ละ เจน โคระ โอ เญาะ ไก ลอยจ� โม
เปะ ซ ยุง เปอะ มัฮ อาึ พะจาว ฆาื อ�ื มัฮ ป เกือฮ โม เปะ
ตัง โน่ง ฮา ปุย ไฮญ�

14 �ไมจ เปอะ ทื ซเงะ ลโล่ะ โม เซ นึง มัฮ อื ซเงะ ซัมคัน
ละ โม เปะ� ดัฮ ไก ป ยุฮ กัน ไน ซเงะ ลโล่ะ เซ ไมจ ปุย ยุฮ
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ยุม ไม่ ปุย เซ� 15 ไมจ เปอะ ยุฮ กัน แตะ ไน แลฮ ซเงะ�
ซเงะ อาแลฮ นึง อื มัฮ ซเงะ ลโล่ะ� มัฮ ซเงะ ซัมคัน ละ
อาึ� ป ยุฮ กัน ไน ซเงะ เซ ไมจ ปุย ยุฮ ยุม ไม่� 16-17 โม อซิ
ราเอน ไมจ อื ทื ซเงะ ลโล่ะ เซ แปน ควน ไตม อื ลปุง ซัน
ญา อาึ ไม่ แตะ� ไมจ อื ทื ฮอยจ ละ เจน โคระ เฆียง เฮี โอ
เญาะ ไก ลอยจ� อาึ ป มัฮ เยโฮวา เอจี ยุฮ ปลัฮเตะ ไม่ ปลัฮ
มะลอง ไน แลฮ ซเงะ� ซเงะ อาแลฮ นึง อื อาึ ลโล่ะ โอะ�
เญือะ ยุฮ โตว กัน นึง� เซ ป ไมจ โม เปะ ทื ซเงะ เซ ฆาื อื
แปน ป ซัมคัน ซน่ะ อาึ ไม่ โม เปะ ป มัฮ อซิราเอน เนอ��
อฮั เซ พะจาว�

18 พะจาว เญือม เอจี ฟวยจ ลปุง อื ไม่ ไอ โมเซ นึง บลา
วง ซีไน เซ� เกือฮ แพน ซโมะ ละ อื ลอา แพน� แพน ซโมะ
เซ ไก ลปุง ซตอก พะจาว อาึง นึง ละ ปุย� มัฮ ป ไซฮ พะ
จาว อาึง นึง ด่อยฮ โกะ แตะ ไอฮ�

32
ไลลวง ฮุป โมวก

1 ปุย โฮวน เซ เญือม ยุ อื เล่ีญ ซ เอญี ไอ โมเซ เน่อมึ นึง
ไกญ บลาวง เซ โฮว เคะ อาโรน ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �ไมจ ปะ
ยุฮ แปฮ ฮุป พะจาว ละ เอะ ติ ลอา ละ ซ เกียฮ นัม อื คระ
โครง ละ เอะ� ป มัฮ ไอ โมเซ ป นัม เอะ โอก ฮา เมือง อยีปิ
เซ เอจี ไฆร� ตึน ซ มัฮ ไก ตอก มัฮ อื ติ เจือ� ปเล่ีย เฮี เอะ
ยุง โตว ก อาวต อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

2อาโรน อฮั เฮ�ี �เอญี ปอยจตอฮู ไคร ยุฮ ปรโปวน เญือะ
เปอะ เตือง ไพ เตือง มัน� เตือง ตอฮู ยุฮ กวน เครฮี กวน
เบลีย เปอะ ตาว ฮอยจ ละ อาึ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื 3 โม เซ
ปอยจ เนอึม อื ตาว อื ละ อาโรน� 4 อาโรน โล ไคร เซ นึง
ปิม� ยุฮ ฮุป กวน โมวก นึง อ�ื เญือม เซ ปุย โฮวน เซ อฮั
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เฮ�ี �เออ โม อซิราเอน� เฮี ป มัฮ พะจาว ป ตาว โม เปะ
โอก ฮา เมือง อยีปิ เปอ�� อฮั เซ�

5 เญือม ยุ อาโรน รพาวม ปุย โฮวน เซ ยุฮ คัน ลัก่กา ฮุป
เซ ฆาื อ�ื ครอฮ อื ละ ปุย ตอก เฮ�ี �ซงา่วป ซ ไก กัน ชลอง
ระ นึง ละ พะจาว. ไมจ เอะ เลียง ปุ แตะ นึง�� อฮั เซ� 6 ปุย
โฮวน เซ งาวป โกฮ ฆาื อ�ื มอก ตอง ทไว โอเอฮี ละ ฮุป เซ�
ทไว โรฮ โอเอฮี ละ เปลีฮ แตะ รโจะ ดิ แตะ รพาวม แตะ ไม่
อ�ื เญื่อฮ งาวม ละ ซ กุก แตะ โตะ ญุ แตะ ไปล ไม่ ปุ แตะ�
ฟวยจ เซ โกฮ ละ ซ รงะ่ แตะ ไม่ ปุ แตะ นึง ไลลวง โอ ไมจ�

7 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ซไจ เลีฮ ละ� โม อซิรา
เอน ป ตาว ปะ โอก ฮา เมือง อยีปิ เซ เอจี ยุฮ ป ฆอก ป เบร�
8 เกียฮ ไกลจ ลัมเลือ โน่ง ลเตือฮ ติ แตะ ฮา คระ โครง ดวน
อาึ อื โฮว เมอ� เอจี ยุฮ ฮุป กวน โมวก นึง ไคร� ไว อื ไม่
ทไว อื โอเอฮี ละ อ�ื อฮั เฮี ไม่ อ�ื �เออ โม อซิราเอน� เฮี
ป มัฮ พะจาว ป ตาว โม เปะ โอก ฮา เมือง อียปิ เปอ�� อฮั
อื ตอก เซ�

9�อาึ เอจี ยุ อุ เมาะ ลึง ลัมเลือ รพาวม โม เฮ�ี 10 ปุ เญือะ
คัต อาึ อ�ื อาึ ซ ฮาวก รพาวม เนอมึ ฮาวก รพาวม แนม ฆาื
ละ โม เฮ�ี ซ ยุฮ ยุม ไม่ แกล เอนิ� อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ ปะ
ไม่ จัตเจือ เปอะ แปน เมือง ระ เมือง คาว ตัง โม เฮ�ี� อฮั
เซ พะจาว.

11 เญือม เซ ไอ โมเซ ปัว อื นึง เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ
แตะ ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว, เมอยุ เกือฮ เปอะ ติ แตะ ฮาวก
รพาวม เนอึม ฮาวก รพาวม แนม ละ ปุย ไน เปอะ เฮ�ี ปะ
เอจี ตาว เปอะ โม เฮี โอก ฮา เมือง อียปิ เบือ อมันัต ระ รที
เรยีง ยุฮ เปอะ� 12 ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ โม อียปิ ตึน ซ เพี
ยก แฮม ปะ ฆาื อ�ื ตึน ซ อฮั ปะ รชุยจ โม เฮี ไลจ� ซ อฮั
ปะ เคียต ตาว ปุย โม เฮี โอก ละ ซ ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ อื นึง
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บลาวง� นึง ซ เกือฮ เปอะ ชปิ ฮา ปลัฮเตะ เตือง โอยจ อ�ื
แจง ซ เพียก แฮม ปะ ฆาื อื ตอก เซ� โอ พะจาว, ปัว ปะ
โอ เญือะ ฮาวก รพาวม ละ� ปัว เปอะ เปียน รพาวม แตะ
โอ เญือะ ยุฮ ป โซะ ละ ปุย โม เฮ�ี 13 ปัว เปอะ โตก ละ อปั
ราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ อซิราเอน ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ� ปะ
เอจี ซันญา เปอะ อาึง ละ อื ไม่ ลัปลอง เปอะ นึง มอยฮ โกะ
เปอะ� เอจี อฮั เปอะ ติ แตะ ซ เกือฮ จัตเจือ อื โฮวน ตอก ซ
โมยญ นึง มะลอง� เอจี อฮั เปอะ ติ แตะ ซ เกือฮ เมือง เซ
เตือง โอยจ อื ละ จัตเจือ อ�ื เอจี ซันญา เปอะ ซ เกือฮ แตะ
แปน คอง จัตเจือ อื เซ ฮอยจ เฆียง เฮี โอ เญือะ ไก ลอยจ�
ปัว เปอะ โตก ละ ลปุง ซันญา เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อื ไอ
โมเซ� 14 เญือม เซ พะจาว เปียน รพาวม แตะ� ยุฮ เนอึม
โตว ยุม ไม่ ปุย โม เซ ฆาื อ�ื

15 ไอ โมเซ เลีฮ เน่อมึ นึง บลาวง เซ� ไปญ ปุ เลีฮ ซโมะ
ลอา แพน ป ไซฮ พะจาว ลปุง ซตอก ยุฮ แตะ นึง เตือง ลอา
ก บลัฮ อื เซ� 16 ซโมะ เซ มัฮ ป ยุฮ พะจาว. ตัว นังซื นึง อื
มัฮ ป ไซฮ พะจาว นึง ด่อยฮ แตะ� ตอก เอนิ ป ปอยจ ปุย
นึง รปอยจ โฮ�

17 เญือม ฮมอง โยชูวา เด่ือต ปุย โฮวน เนอึม ไอฮ พาวม
แตะ� อฮั เฮี ฆาื อื ละ ไอ โมเซ� �งอ่ต เมิฮ� มัฮ เซียง รุป
ปุย ปุ แตะ นึง ไคะ เซ ยุง่�� อฮั เซ ละ อ�ื

18 ไอ โมเซ โลยฮ อ�ื �มัฮ โตว รโอง ปุย นึง เป แตะ� มัฮ
โตว โรฮ ครวก อื นึง ไป แตะ� มัฮ เซียง เชยี ปุย ป ฮมอง
อาึ อ�ื� อฮั เซ�

19 เญอืม เอจี ฮอยจ อื ซดิ อี ไอ โมเซ ชวน ฮุป โมวก เซ ไม่
ยุ อื ฟอน เจิง ปุย� ฮาวก รพาวม เนอมึ ฮาวก รพาวม แนม
ฆาื อื ปอ เอนิ โคะ เตือน อื ซโมะ ลอา แพน ป ไปญ แตะ เซ�
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ม่ะ บลวย โอยจ เอนิ� อาวต เฮยี นึง ชวง บลาวง เซ� 20 เญื
อม เซ ไอ โมเซ โรวก ตอง ฮุป โมวก เซ นึง งอ� ฟวยจ เซ
ตุฮ อื เกือฮ บลวย ตอก รกาื โฮ ครวย อื โตะ รอาวม� คนัป
โม อซิราเอน เซ ญุ อ�ื

21 ไอ โมเซ ไฮมญ อื นึง อาโรน ตอก เฮ�ี �มัฮ เมอ ป ยุฮ
ปุย โฮวน เฮี ละ เปอะ� เกียฮ เกือฮ โน่ง เปอะ ปุย ยุฮ มัป่
ฆอก ลัมเลือ ตอก เฮี เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื

22 อาโรน โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �ปุ รอก พาวม ฆาื นึง อาึ
โอะ� ปะ เอจี ยุง เปอะ ไอฮ ตอก มัฮ ปุย โม เฮ�ี ตึน มัฮ ปุย
ฆวต ยุฮ แนฮ ป โอ ปุก� 23 เอจี อฮั อื ละ อาึ ตอก เฮ�ี ยุฮ
แปฮ ฮุป พะจาว ละ เอะ ติ ลอา ละ ซ เกือฮ แปน ป นัม คระ
นัม โครง ละ เอะ� ป มัฮ ไอ โมเซ ป นัม เอะ โอก ฮา เมือง อี
ยปิ เซ เอจี ไฆร� เอะ ยุง โตว ก อาวต อ�ื อฮั เซ เนิ� 24 อาึ
ดวน เนอะ ปอยจ เครองึ ไคร ยุฮ แตะ ฆาื อื เกือฮ โรวก อื
ละ แตะ� โรวก เนอึม อ�ื อาึ น่าึก เกอะ โตะ งอ� ฮุป กวน
โมวก เฮี โอก เอนิ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

25กา เซ ปุย โฮวน เซ เอจี พลวย ติ แตะ ยุฮ กัน ไอฮพาวม
แตะ เบือ รซอม อาโรน� กัน เซ มัฮ โรฮ ป ฟวยจ พาวม โม
ป เกละยุ โม อซิราเอน นึง� นึง ซ โฮลฮ แตะ เพยีก แฮม อ�ื
26 เญอืม ยุง ไอ โมเซ ไล เซ เยอ� ชุง ฆาื อื โบ คระ เลียก ปุย
นึง ไคะ เซ� อฮั อื ละ ปุย ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย ป มัฮ บลัฮ ลัก่
พะจาว? เอญี รโจะ นา เฮ�ี� อฮั อื ตอก เซ เรยีง� โม ป มัฮ
เจอ เลวี เยอ เอญี รโจะ ไม่ อื ฆาื อ�ื

27 ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เยโฮวา พะจาว ทื โม อซิราเอน
อฮั เฮี ละ เปอะ� ตุย โรวก วจิ ยุฮ เปอะ โครยญ โฆะ เปอะ�
โฮว ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ โม เอยีกปุ เปอะ ไม่ ปุโฮมว เปอะ ไม่ ปุ
ซดิ เญือะ เปอะ� เน่อมึ คระ เลียก ปุย นึง ไคะ ลัก่เอฮี ฮอยจ
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ละ คระ โอก ปุย ลัก่เติต�� อฮั เซ ละ อ�ื 28 โม ป มัฮ เจอ
เลวี เซ ยุฮ เนอมึ อื ตัม ดวน ไอ โมเซ แตะ ยุฮ เซ� ซเงะ เซ
โม เซ ยุม ด่าว ลอวย เปือน ปุย� 29 ไอ โมเซ อฮั เฮ�ี �ซเงะ
เนาะ เฮี โม เปะ เอจี เกือฮ เปอะ ติ แตะ แปน ปุย ตัง โน่ง ละ
ซ โฮลฮ แตะ รซอฮ ละ พะจาว, นึง โอ เปอะ ฮลักกอ กวน
เปอะ ไม่ เอยีกปุ เปอะ� มัฮ เซ ป ซ โฮลฮ พะจาว ปิฮ มุ่น ละ
เปอะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

30 ปวยฮ พริ เซ ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ ปุย โฮวน เซ� �โม
เปะ เอจี มัฮ ยุฮ เปอะ มัป่ ฆอก ลัมเลือ เอนิ� ปเล่ีย เฮี อาึ ซ
ฮาวก แม เคะ พะจาว นึง บลาวง� เมอ เตือง อื พะจาว ซ
ยวก ลัง่ มัป่ กัฮ ลัง่ ตุต ยุฮ เปอะ ยุง่�� อฮั เซ ละ อ�ื

31 เญือม เซ ไอ โมเซ ฮาวก แม เคะ พะจาว. อฮั อื ตอก
เฮ�ี �โอ พะจาว, ปุย โม เฮี เอจี ยุฮ มัป่ ฆอก ลัมเลือ� เอจี
ยุฮ ฮุป พะจาว ละ โกะ แตะ นึง ไคร� 32 ปะ ปังเมอ เกียฮ
ยวก ลัง่ เปอะ มัป่ กัฮ ลัง่ เปอะ ตุต ยุฮ อ�ื ดัฮ เปอะ โอ ซ
ยวก ละ อื โฮ� อาึ ปัว เปอะ ตุเตือะ ลูลา มอยฮ อาึ โอก ฮา
นังซื ไซฮ เปอะ อาึง มอยฮ ปุย นึง�� อฮั เซ ละ พะจาว�

33 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �มัฮ โม ป ยุฮ ป พิต ละ
อาึ เซ� ป ซ ตุเตือะ ลูลา อาึ มอยฮ อื โอก ฮา นังซื ยุฮ ฮุ�
34ปเล่ีย เฮี ปะ ไมจ เปอะ โฮว นัม ปุย โม เฮี ฮอยจ ละ เมือง
ป เอจี รโฮงะ อาึ ละ เปอะ เซ� อาึ ซ เกือฮ เตปด่า ยุฮ แตะ
นัม คระ ละ เปอะ ลั่กกา เปอะ� ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก�
ซ ไก ติ ซเงะ เญอืม ซ ลอก ปุย ตุต แตะ ฆาื มัป่ ยุฮ อื เซ��
อฮั เซ�

35 ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ พาญัต ฆอก เกิต ลลาึง ปุย
โฮวน เซ ฆาื ไว อื ฮุป โมวก ยุฮ อาโรน ละ แตะ เซ�
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33
พะจาว เกือฮ ปุย โอก โฮว ฮา บลาวง ซีไน

1 ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ เปอะ โอก
โฮว ฮา นา เฮ�ี เตือง ปะ เตือง โม ป นัม เปอะ โอก ฮา เมือง
อียปิ เซ� โฮว ฮอยจ นึง เมือง ป ซันญา อาึ อาึง ละ อปัรา
ฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป� อาึ เอจี อฮั เนอมึ ติ แตะ ซ เกือฮ
ละ โม จัตเจือ อ�ื 2 อาึ ซ เกือฮ เตปด่า โฮว รกา เปอะ ติ�
ละ ซ โครฮ อื โม คะนาอนั� โม อาโมไร� โม ฮติไท� โม เปริ
ซี� โม ฮไีว ไม่ โม เยบุ่ต โอก ละ เปอะ� 3 โฮว เมิฮ� เลียก
อาวต นึง เมือง ตึม โครยญ โคะ โกะ โครยญ โกลง เซ� อาึ
ปังเมอ โอ ซ โฮว ไม่ เปอะ� ดัฮ โฮว ไม่ เปอะ แกต ติ แตะ
ซ โคะ ยุฮ ไลจ ไม่ โม เปะ ตัม คระ โฮว เปอะ� นึง ลึง ลอน
รพาวม โม เปะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

4 ปุย โฮวน เซ เญือม ฮมอง อื ลปุง เซ� ตุก รพาวม ปอ
เยอืม แตะ ฆาื อ�ื ไก โตว ป แงฮ่ ฆัว ติ แตะ นึง เครองึ ไมจ
ติ ตื เนอึม� 5 กา เซ พะจาว เอจี ดวน ไอ โมเซ ซตอก ปุย
ตอก เฮ�ี �โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย ลึง ลอน รพาวม� อาึ มัฮ
ซ โฮว ไม่ โม เปะ เมาะ ติ เตะ โน่ง� ตึน ซ โคะ ยุฮ ไลจ ไม่
เปอะ� ปอยจ แปฮ เครองึ ไมจ แงฮ่ เปอะ ติ แตะ นึง เซ�
เดอมึ อาึ ซ เกียฮ ตัตซิน รพาวม แตะ นึง ป ซ ยุฮ แตะ ละ
โม เปะ�� เอจี อฮั เซ� 6 เคียง โอก โฮว อื ฮา บลาวง ซีไน
เซ โม อซิราเอน เญือะ แงฮ่ ฆัว โตว ติ แตะ นึง ฮนัง เบล�
ไม่ ไฌม โอเอฮี แตะ ฆาื อ�ื

พากัง แตวะ นา ก ฮอยจ ไอ โมเซ เคะ พะจาว
7 ปุย โฮวน เซ เญือม ฮอยจ อื นา ออฮ นา เอฮี ญุ่ก ละ ซ

ยุฮ อื ไคะ อาวต แตะ� ไอ โมเซ โกย กัง แตะ พากัง แตวะ
ติ ลัง� เกือฮ อื รโปยฮ ซไง ฮา ไคะ อาวต ปุย� อฮั พากัง
ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว ไม่ อ�ื ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก ป ฆวต
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ยุง ป ปุก รพาวม พะจาว เยอ ซ โฮว ฮอยจ นา เซ� 8 เญอืม
ซ โฮว ไอ โมเซ ฮอยจ นึง พากัง แตวะ เซ� ปุย โฮวน โกย
ชุง แตะ โตะ รเวอืะ พากัง ยุฮ โกะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน�
แก ไอ โมเซ ฮอยจ ละ เลียก อ�ื 9 เญอืม เอจี เลียก ไอ โมเซ
โตะ พากัง เซ� ด่อง ชุต รวู เซ ซ เลีฮ อาวต โตะ รเวอืะ พา
กัง แตวะ เซ� พะจาว ลปุง ไม่ ไอ โมเซ เน่อมึ นึง โตะ ชุต
รวู เซ� 10 ปุย โฮวน เซ เญอืม ชวน อื เลีฮ ชุต รวู ฮอยจ โตะ
รเวอืะ พากัง แตวะ เซ� โกฮ ชุง นุ่ม ไกญ แตะ ละ ซ นัปทื
แตะ พะจาว เน่อมึ ก อาวต โกะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน�
11 พะจาว ลปุง ไม่ ไอ โมเซ ซอง โต ซอง ตอก ลปุง ปุย ไม่
ปุโฮมว แตะ โฮ� ฟวยจ เซ ไอ โมเซ ซ เอญี แม ฮอยจ นึง
ไคะ� โยชูวา ปุย นมุ อาญุ ป มัฮ ป เรอมึ ไอ โมเซ เซ ปังเมอ
โอ โอก ฮา พากัง แตวะ เซ� อาวต แนฮ ลัง่ โตะ เซ� โยชู
วา เซ มัฮ กวน นนู�

พะจาว อฮั ติ แตะ ซ โฮว ไม่ ปุย
12 ไอ โมเซ ปัว นึง พะจาว ตอก เฮ�ี �อาึ ไก ป ฆวต ปัว นึง

เปอะ ติ เจือ� เอจี เกือฮ เปอะ อาึ นัม ปุย โม เฮี โฮว ฮอยจ
เมือง โคระ� อฮั เปอะ ติ แตะ เมีญ อาึ มัฮ ปุโฮมว แตะ�
อฮั เปอะ อาึ ปุก รพาวม แตะ� ปังเมอ โอ เปอะ รโฮงะ เนิ
ตัว ป ซ เกือฮ เปอะ โฮว ไม่ เอะ ละ ซ นัม อื เอะ เซ� 13 ดัฮ
อาึ ปุก เนอึม รพาวม เปอะ โฮ� ปัว เปอะ รโฮงะ ที ป คิต ป
งอ่ต เปอะ เนิ เกือฮ อาึ ยุง� เดอมึ อาึ ซ เกียฮ ยุฮ ลอป ตอก
ปุก อื รพาวม เปอะ� ไม่ เกียฮ ยุง เนอมึ เมอะ ตอก มัฮ ตอก
มอยฮ เปอะ� ปัว เปอะ ไตม อาึง ตอก เลือก เปอะ ปุย โฮวน
เฮี แปน คอง โกะ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
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14 พะจาว โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ โฮว ไอฮ ไม่
เปอะ� ซ เกือฮ โม เปะ โฮลฮ อาวต ไมจ อาวต มวน�� อฮั
เซ�

15-16 ไอ โมเซ อฮั เฮ�ี �ดัฮ เปอะ โฮว เนอึม ไม่ เอะ โฮ�
ซ ที ละ ปุย ฆาื อื มัฮ เอะ ปุย ตัง โน่ง ฮา ปุย ไฮญ โครยญ
เจือ ปุย� ดัฮ เปอะ โอ โฮว ไม่ เอะ โฮ� ปุย ซ ยุง อื ตอก เมอ
ปุก อาึ ไม่ ปุก ปุย โฮวน เฮี รพาวม เปอะ ฆาื อ�ื ดัฮ เปอะ โอ
โฮว เนอมึ ไม่ เอะ� ปุ เกือฮ เอะ โฮว ฮา นา เฮี เฟือฮ เอนิ��
อฮั เซ ละ พะจาว�

17 พะจาว โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ยุฮ เนอึม ตัม ป ปัว
เปอะ� นึง ปุก ปะ รพาวม เมอะ� อาึ เมีญ เนอึม ปะ มัฮ ปุ
โฮมว แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื

18 ไอ โมเซ อฮั เฮ�ี �ปัว ปะ เปลีฮ รงั ซเปีย ยุฮ เปอะ เนิ
เกือฮ อาึ ยุ�� อฮั เซ ละ พะจาว�

19 พะจาว โลยฮ อ�ื �อาึ ซ เกือฮ รงั ซเปีย ไมจ ญุ่ก ยุฮ
แตะ โฮว ลั่กกา เปอะ� อาึ ซ รโฮงะ มอยฮ ซงะ่ ซงอม ยุฮ
แตะ ละ เปอะ� อาึ มัฮ เยโฮวา� อาึ เลียก พาวม นึง โม
ป เลือก แตะ ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ� 20 ปะ ปังเมอ โอ
เปอะ ซ โฮลฮ ยุ นา อาึ� ปุย ปลัฮเตะ เฮี ดัฮ ยุ นา อาึ โฮ
เญือะ เกียฮ ไอม โตว ติ ปุย เนอึม� 21 โฮว ชุง ราว ซโมะ ป
อาวต โบ อาึ เฮ�ี 22 อาึ ซ เกือฮ ปะ อาวต เฆียป ซโมะ� ซ
เดีย ปะ นึง เตะ แตะ ลไล โฮว พา อาึ ซโมะ เซ ไม่ รงั ซเปีย
คึนัก ยุฮ แตะ� 23ฟวยจ เซ อาึ ซ เฌาะ เตะ แตะ ฮา ซโมะ
เซ เกือฮ ปะ ยุ ลวง ลัก่เคะ แตะ� นา เยอะ ปังเมอ โอ เปอะ
ซ โฮลฮ ยุ�� อฮั เซ ละ อ�ื

34
แพน ซโมะ โคระ
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1พะจาว อฮั แม อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ พัฮ
แม แพน ซโมะ โคระ ลอา แพน ตอก แพน ไพรม อื โฮ� อาึ
ซ ไซฮ ลปุง แตะ นึง แพน ซโมะ เซ ตอก ลปุง อาวต นึง แพน
ไพรม อื ป เตือน ปะ เกือฮ ม่ะ โฮ� 2 ไมจ เปอะ เพรยีง อาึง
ติ แตะ� ซงา่วป ก ซะ อา งาวป ฮาวก เคะ อาึ อื นึง ไกญ บ
ลาวง ซีไน� 3 ปุย ไฮญ ปุ เกือฮ โฮว ไม่ เปอะ� ไมจ เปอะ
โตว เกือฮ ปุย อาวต นึง บลาวง เซ เฟือฮ เอนิ� ปัง มัฮ นา
ออฮ นา เอฮี อื ญุ่ก� ปุ เกือฮ อาึ ยุ ติ ปุย เนอมึ� แกะ ไม่ ปิ
ไม่ โมวก ปุ โรฮ เกือฮ เปือม ไรป นึง ชวง บลาวง เซ�� อฮั
เซ พะจาว�

4 ไอ โมเซ พัฮ เนอึม แม แพน ซโมะ โคระ ฆาื อื ลอา
แพน� ปวยฮ พริ เซ เญือม งาวป ลัง่ อื โรวก อ�ื ฮาวก ไม่
อื นึง บลาวง ซีไน เซ ตัม ป อฮั พะจาว อาึง ละ แตะ� 5 เญื
อม เซ พะจาว เลีฮ นึง ชุต รวู� อาวต ดิ ไม่ ไอ โมเซ นา เซ�
พะจาว รโฮงะ มอยฮ โกะ แตะ� 6พะจาว โฮว พา ลัก่กา ไอ
โมเซ ไม่ อฮั อื เฮ�ี �อาึ มัฮ เยโฮวา� มัฮ พะจาว ป นาวก นึง
กุนมุ่น ไม่ รพาวม เลียก พาวม โซะ ไงะ แตะ นึง ปุย� มัฮ ป
ไน่ ซ ฮาวก รพาวม� รพาวม ฮรกั เกอะ ตอน ฮมัน� ไก โตว
ลอยจ นึง� อาึ มัฮ โรฮ ป เนอึม รพาวม� 7 อาึ มัฮ ป เปลีฮ
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ละ ปุย แปน เปือน เจน อ�ื
ไม่ ยวก เกอะ มัป่ กัฮ ฮะ ตุต ละ ปุย� ไม่ โอ เยอะ ทื โซะ โระ
โกลยจ ปุย� ปัง มัฮ ตอก เซ� ละ โม ป ยุฮ กัน พิต เตอ�
อาึ ปังเมอ โอ ปุน อาวต โฆย ไม่� อาึ ซ เกือฮ ลอก ตุต แตะ
เน่อมึ เจน โกะ อื เซ� ฮอยจ ละ เจน กวนโซะ กวน แซะ อื
ลอวย ปาวน เจน ปุย�� อฮั เซ พะจาว�

8 เญือม เซ เยอ ไอ โมเซ นุ่ม ไว พะจาว ปอ จิ ไกญ แตะ
เตะ� ไววอน� 9 อฮั เฮี ละ พะจาว� �โอ พะจาว, ดัฮ อาึ มัฮ
เนอมึ ปุย ปุก รพาวม เปอะ โฮ� ปัง มัฮ โม อซิราเอน เฮี ปุย
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ลึง ไม่ กอ บุ่ง รพาวม แตะ ญุ่ก� อาึ ปัว ลัง่ ปะ โฮว ดิ ไม่ เอะ
ไม่ อาวต ลัง่ เปอะ ซน่ะ ลลาึง โม เอะ� ปัว เปอะ ยวก มัป่
กัฮ ตุต ละ โม เอะ� ปัว ปะ รปั ลัง่ เอะ แปน ปุย ไน เปอะ��
อฮั เซ ละ พะจาว�

ลปุง ซันญา พะจาว อาึง ไม่ โม อซิราเอน
10 พะจาว อฮั เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี อาึ ซ ซันญา ดิ อาึง โอเอฮี

ไม่ โม เปะ� อาึ ซ ยุฮ กัน ซัมคัน ซองนา โม เปะ ป โอ ปุย
เมือง ไฮญ ติ ปลัฮเตะ เฮี ดิ ยุ ดิ ฮมอง ติ เมือง เนอมึ� เมือง
ปุย ป อาวต รวติ รเวยีง เปอะ เซ ซ ยุ กัน ระ ไล ยุฮ อาึ ละ
ซ เรอึม แตะ โม เปะ เซ� นึง มัฮ อื กัน ระ ไล ปอ ฮลัต ปุย
นึง� 11ป อฮั อาึ ละ เปอะ ซเงะ เนาะ เฮี ไมจ เนอมึ เปอะ ยุฮ
ตัม เซ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตัม เซ อาึ ซ โครฮ โม อาโมไร� โม คะ
นาอนั� โม ฮติไท� โม เปรซีิ� โม ฮไีว� ไม่ โม เยบุ่ต โอก ฮา
เปอะ ลัก่กา เปอะ� 12 ไมจ เปอะ แฮน เนอมึ ติ แตะ� ปุ ซัน
ญา โอเอฮี ไม่ ปุย เมือง ป ซ โฮว อาวต เปอะ นึง เซ� เดอมึ
โอ ซ แปน ตอก แฮวะ ละ เปอะ ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ ไลจ
โลม� 13 ไมจ เปอะ เญื่อฮ คัน ไว อื พะ ยุฮ แตะ เซ� ไมจ
เปอะ ตุฮ ซกัง ซโมะ ยุฮ อื เกือฮ บลวย� ไมจ เปอะ ฆู โปวฮ
ซกัง โคะ* ยุฮ อ�ื 14 โม เปะ ไมจ เปอะ โตว นัปทื พะจาว
ไฮญ ติ เจือ เนอึม� อาึ ป มัฮ เยโฮวา มัฮ พะจาว ป เครอืง
ลอป โม เปะ ตอก เครอืง ปุย ปุ รงะ่ แตะ โฮ� 15 ปุ โตกโลง
ตอก ซ ปุก เปอะ ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง เซ� ปุย โม เซ เญือม
ตัน อื ละ พะ ทื แตะ เซ ไม่ เลียง อื ปุ แตะ� ตึน ซ บะ โม เปะ
ลวม ไม่ แตะ� ฟวยจ เซ โม เปะ ซ โคะ โซม เปอะ โอเอฮี
* 34:13 34:13 ซกัง โคะ เซ มัฮ โคะ แกะ ซลัก ปุย� โกว อื ละ ไว แตะ
พะอาเชรา ป มัฮ พะจาว รโปวน อฮั อื เซ�
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ตัน อื ละ ฮุป ทื อื เซ ฆาื อ�ื 16 เญือม เซ ตึน ซ โคะ เลือก
เปอะ กวน รโปวน อื แปน ปุย เญือะ กวน รเมะ เปอะ งอ่น�
ปรโปวน โม เซ ตึน ซ นัปทื ลัง่ พะ โอ เนอึม โฮวน เจือ ยุฮ
แตะ เซ� ตอก เอนิ ไล ยุฮ ปุย ป โอ เนอมึ รพาวม ละ ปรเมะ
เญือะ แตะ โฮ� ซ ลอต นัม กวน รเมะ เปอะ แปน ปุย โอ
เนอมึ รพาวม ละ พะจาว ตอก เซ โรฮ� มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ
แฮน ติ แตะ ฆาื อ�ื�

17 �ปุ โกว ไคร มาื ไม่ ไร โอเอฮี ละ ซ โล เปอะ ฮุป นึง ละ
ซ ไว เปอะ เฟือฮ เอนิ��

18 �ไล รโจะ เปอะ โซม คโนมปัง โอ ไก เจือ ไน เคิ อาบิป่
เซ ไมจ เปอะ ยุฮ โครยญ เนอมึ� ไน ติ เจน อาแลฮ ซเงะ เซ
ไมจ เปอะ โซม คโนมปัง โอ ไก เจือ ตัม ป ดวน อาึ เปอะ เซ�
นึง มัฮ เคิ อาบิป่ เซ เคิ เกือฮ พะจาว โม เปะ โอก ฮา เมือง
อยีปิ��

19 �กวน รเมะ เกิต โรง เปอะ โครยญ โฆะ อ�ื ไม่ ซัตซิง
กิฮ โรง ป มัฮ ตัว ไฮมญ อื โครยญ ตัว อื ลัง มัฮ คอง อาึ�
20 กวน บรงั ป กิฮ โรง ยุฮ เปอะ คาว ละ โตฮ เปอะ นึง กวน
แกะ ติ ตัว� ดัฮ เปอะ โอ โตฮ โฮ� ไมจ เปอะ โปวก โงก อื
เกือฮ ยุม� กวน รเมะ เกิต โรง เปอะ ไมจ โรฮ เปอะ โตฮ
ตอก เซ โครยญ โฆะ อ�ื�
�ปุ เกือฮ ปุย ฮอยจ เคะ อาึ นา ก ทไว ปุย โอเอฮี เตือง โอ

อื ไก ป ทไว��
21�ไน แลฮ ซเงะ เอ โม เปะ ไมจ เปอะ ยุฮ กัน แตะ เตือง

โอยจ อ�ื ซเงะ อาแลฮ นึง อื ไมจ เปอะ ลโล่ะ นึง� ปัง มัฮ
เญือม ไท เปอะ ชจิ ญุ่ก� ปัง มัฮ เมือ ปุน เฮงาะ ญุ่ก� ไมจ
โรฮ เปอะ ลโล่ะ นึง��

22 ไมจ เปอะ ชลอง ซเงะ รฮอน เญือม ฮอยจ โรง เฮงาะ
ซาลี ยุฮ เปอะ โครยญ เนอึม� ไมจ โรฮ เปอะ ชลอง กัน
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อาวต นึง เตอปึ เญอืม เอจี ฟวยจ แฮรน เปอะ ป ไล ป เพลือ
ะ เญือม เอจี ล่อยญ เนอมึ� 23 ไมจ โม ปรเมะ ป มัฮ ปุย ไน
เปอะ ฮอยจ เคะ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ทื เปอะ เซ นึง พากัง
ยุฮ อื ติ เนอึม ลอวย โฮน� 24 เญือม เอจี ฟวยจ โครฮ อาึ
ปุย โฮวน เมือง เซ โอก ละ เปอะ ลัก่กา โม เปะ ไม่ เวอื เยอะ
นาตี อาวต เปอะ เซ เกือฮ เวอืฮ ฮา� ลไล ฮาวก โม ปรเมะ
ละ ซ ฮอยจ แตะ เคะ พะจาว ยุฮ เปอะ ติ เนอึม ลอวย โฮน
ตอก เซ� ซ ไก โตว ปุย เมือง ไฮญ ป ซ โรวต เลียก ซะ เต
เมือง เปอะ�

25 �เญอืม โรวก เปอะ ซัตซิง ละ ซ มอก เปอะ ทไว ละ อาึ
อ�ื ปุ ทไว ดิ ไม่ คโนมปัง ป ดุฮ ปุย เจือ คโนมปัง เซ นึง�
โตะ ซัตซิง มอก เปอะ ละ โซม เลียง ฌาว เปอะ ไม่ ปุ แตะ
เซ� ปุ ละ อาึง ฮอยจ ละ ปวยฮ พร�ิ

26 �เปลิ โรง ป โฮลฮ เปอะ นึง โอเอฮี ซมา ลโลวง เปอะ
เซ� ป ตึก นึง ไมจ แตะ นึง อ�ื ไมจ เปอะ ตาว ฮอยจ ละ
เญือะ ยุฮ พะจาว ยุฮ เปอะ��
�ไมจ เปอะ โตว โกยฮ ดิ โตะ กวน ปิ ไม่ รอาวม ตาึฮ มะ

โกะ อื ไอฮ�� อฮั เซ พะจาว�
27 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ เปอะ ไซฮ

อาึง ลปุง ไล เซ� นึง มัฮ อื ลปุง ซันญา อาึ อาึง ละ ปะ ไม่
โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 28 เญือม เซ
ไอ โมเซ อาวต นา เซ ไม่ พะจาว รปาวน ซเงะ รปาวน ซาวม
เตือง โอ แตะ โซม โอเอฮี ไม่ โอ แตะ ญุ รอาวม เฟือฮ เอนิ�
ไอ โมเซ ไซฮ อาึง ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ละ ปุย นึง แพน
ซโมะ ลอา เซ� เอจี มัฮ โกตไม กาว เจือ ยุฮ พะจาว เซ�

ซเปีย พะจาว นึง นา ไอ โมเซ
29 ไอ โมเซ เญือม เอจี เลีฮ อื ฮา บลาวง ซีไน เซ โรวก ปุ

เลีฮ ลปุง พะจาว ป ไก นึง แพน ซโมะ ลอา เซ� นา อื รฌิญ
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เอนิ ซเปีย นึง� นึง เอจี โฮลฮ อื ลปุง ดิ ไม่ พะจาว� โกะ อื
ปังเมอ โอ ยุง อ�ื 30 เญือม เซ อาโรน ไม่ โม อซิราเอน ชวน
ไอ โมเซ� ยุ รฌิญ ซเปีย เน่อมึ นึง นา อ�ื ฮลัต ฆาื อ�ื โรวต
โตว เลียก ซดิ ไม่ อ�ื 31 ไอ โมเซ กอก อื เอญี เคะ แตะ� อา
โรน เอญี เนอึม เคะ อื ไม่ โม ป กวต ยุฮ โม อซิราเอน� ไอ
โมเซ ลปุง ไม่ อ�ื 32 ฟวยจ เซ โม ลัปซด่อน ฮอยจ โรฮ ซดิ
โบ อ�ื ไอ โมเซ รโฮงะ ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ ปุย โค
รยญ เจือ ตัม ป เกือฮ พะจาว ละ แตะ นึง บลาวง ซีไน เซ�

33 เญอืม เอจี ฟวยจ ลปุง อื ไม่ ปุย เยอ ไอ โมเซ เลอปึ นา
แตะ นึง พา� 34 เญือม ซ เลียก อื โตะ พากัง แตวะ ละ ซ
ลปุง แตะ ไม่ พะจาว ปอยจ พา เซ� เญือม ซ โอก อื เลอึป
แม อ�ื เญอืม เอจี โอก อื รโฮงะ อื ละ โม อซิราเอน โครยญ
เจือ โอเอฮี ป ดวน พะจาว แตะ อฮั เซ� 35 โม อซิราเอน ยุ
รฌิญ ซเปีย นา อ�ื ไอ โมเซ ไอฮ แม พา เลอึป นา แตะ ฆาื
อื ฮอยจ ละ เลียก ลปุง แม แตะ ไม่ พะจาว ติ โฮน แม�

35
ไล ทื ปุย ซเงะ ลโล่ะ

1 ไอ โมเซ กอก โม อซิราเอน เตือง มู อื เกือฮ อื โพรม ดิ
ไม่ ปุ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ไลลวง เฮี มัฮ ป ซตอก พะจาว
โม เปะ ยุฮ� 2 ไมจ เปอะ ยุฮ กัน ยุฮ แตะ ไน แลฮ ซเงะ�
ซเงะ อาแลฮ นึง อื มัฮ ซเงะ ซัมคัน� ไมจ เปอะ ลโล่ะ กัน
ยุฮ แตะ ละ ซ เปลีฮ เปอะ นัปทื แตะ พะจาว นึง� ดัฮ ไก ป
ยุฮ กัน นึง ซเงะ เซ ไมจ ปุย ไฮญ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ� 3 ไน
ซเงะ ลโล่ะ เปอะ เซ ปุ จอป งอ นึง เญือะ เปอะ ติ ปุย เนอึ
ม�� อฮั เซ ละ อ�ื
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โอเอฮี ทไว ปุย ละ ยุฮ พากัง ระ
4 ไอ โมเซ อฮั อื ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี �ไลลวง เฮี มัฮ

ป ซตอก พะจาว โม เปะ ยุฮ� 5 ไมจ เปอะ โรวก ทไว คาว
คอง ยุฮ เปอะ ละ พะจาว งอ่น� เมาะ ป เตม รพาวม นึง ซ
ทไว แตะ� ไมจ อื โรวก ทไว โอเอฮี ตอก เฮี ละ พะจาว. ไคร
ญุ่ก� มาื ญุ่ก� ไร ซเงี ญุ่ก� 6 กอย ซี ฟะ ไม่ ซี ซูวนั ไม่ ซี
ซครกั ญุ่ก� พา ปิญ รฮอยจ ญุ่ก� พา ไตญ นึง ฮาึก ปิ ญุ่ก�
7 ฮกั แกะ ไฮมญ ญอม ซครกั ญุ่ก� ฮกั กะ โลมา ญุ่ก� โคะ
กทิน ญุ่ก� 8 ไม่ ลออยฮ กาวก โกว ละ ดุฮ นึง ออม� ไม่ ป
ซออย ฮงาื ละ ซ รไม่ ปุย อื ไม่ ลออยฮ ซัมคัน� ไม่ ป ซออย
ฮงาื ตอง ปุย ทไว ละ พะจาว ญุ่ก� 9 แกว พรุยฮ ไม่ แกว
ไฮญ ละ ซ โกว ปุย อื ละ ดุฮ แตะ นึง ลปิ เอโฟต ไม่ นึง พา
เลอปึ รน่าวก ซตุ ญุ่ก� เตอมึ ป ฆวต ทไว เปอะ นึง อ�ื� อฮั
เซ ละ ปุย�

10 ฟวยจ เซ อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �ปุย ไน โม เปะ เมาะ ป
ไก วซิา พันญา ไมจ นึง อ�ื เกือฮ ฮอยจ ละ ซ ยุฮ แตะ กัน
ตัม ป ดวน พะจาว เอะ ยุฮ เซ โครยญ เจือ� 11 เกือฮ ยุฮ
พากัง ระ เตือง พรงั อื ไม่ ฮกั ราว อ�ื ยุฮ ไม่ ควน มัก่ อื ปุ
แตะ ไม่ โคะ ซแก อื ไม่ ด่อง ไม่ โน่วก อื ไม่ ควน โบลวง ปุย
ด่อง อ�ื 12 ยุฮ โรฮ ไม่ ฮติ ลปุง ซันญา ไม่ รเดือป ซัมคัน อื
ไม่ โคะ ลกลอม อ�ื ไม่ พา เลอึป ปุย อ�ื 13 ยุฮ โรฮ ไม่ โตะ
อาวต คโนมปัง ไม่ โคะ ลกลอม อ�ื ไม่ กลอง เชอืม ลัง อาวต
นึง อื ไม่ คโนมปัง ทไว ปุย นึง อ�ื 14 ยุฮ โรฮ ไม่ ชวง ออม
กัก อาแลฮ ละ ซ เกือฮ แปน ควน ซเปีย เซ� ไม่ เครองึ ลัง
อาวต ไม่ อื เตือง ออม เตือง ลออยฮ โกว ปุย ละ ดุฮ อื นึง
ออม เซ� 15 ยุฮ โรฮ ไม่ คัน ตอง ปุย ป ซออย ฮงาื เตือง โคะ
ลกลอม อ�ื ไม่ ป ซออย ฮงาื ตอง ปุย ไม่ ลออยฮ ซัมคัน ละ
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ซ เรฮ นึง ปุย โรฮ� เกือฮ โรฮ ยุฮ พากัง ละ เฆีญ ปุย โตะ
รเวอืะ พากัง ระ เซ นึง� 16 ไม่ คัน ตอง ปุย ทไว ซัตซิง ละ
พะจาว เตือง ตาแซง ไร ซเงี นึง อื ไม่ โคะ ลกลอม อื ไม่ เค
รองึ โกว ปุย นึง คัน เซ� ไม่ อาง ระ ไม่ ชวง อ�ื 17 ยุฮ โรฮ
ไม่ พา ละ ฆรุง อ�ื เตือง ลัก อื ไม่ ควน โบลวง ลัก อื เซ ไม่
พากัง เฆีญ โตะ รเวอืะ ฆรุง เซ� 18 ยุฮ โรฮ ลัก เกอมึ ปุย
ละ เคิง แตะ พากัง ระ� ไม่ โม่ะ เคิง อ�ื ไม่ ลัก ละ เคิง แตะ
ฆรุง รวติ ควง อ�ื เตือง โม่ะ เคิง อื โรฮ� 19 ไมจ โรฮ เปอะ
ไตญ เครองึ ซัมคัน ละ จาวป โม ซตุ อื เญือม เลียก ยุฮ อื
กัน กไน พากัง ยุฮ พะจาว เซ เตือง เครองึ อาโรน ไม่ เครองึ
กวน อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

20 เญอืม เซ โม อซิราเอน เอญี ฮอยจ ก อาวต แตะ เตือง
ไพ เตือง มัน� 21 โม ป เตม รพาวม นึง ฆวต ทไว แตะ โอ
เอฮี เซ� ตุย โรวก ป ฆวต ทไว แตะ ละ พะจาว ละ ซ ยุฮ ปุย
พากัง นา ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว นึง� ทไว โรฮ โอเอฮี ละ
ซ โกว ซตุ อื เญือม รซอฮ แตะ นึง อ�ื เตือง เครองึ ซัมคัน
จาวป อ�ื 22 เมาะ ป เตม รพาวม นึง ฆวต ทไว แตะ โอเอฮี
เซ� ฮอยจ ไม่ ฮนัง ไม่ เบล ไม่ ตอฮู ไม่ เครองึ ไคร ไฮญ โฮวน
เจือ� ทไว เครองึ ไคร เซ ละ พะจาว เตือง ปรเมะ ปรโปวน�
23 เมาะ ป ไก กอย ซี ฟะ� ซี ซูวนั� ซี ซครกั ยุฮ� ไม่ ป ไก
พา ปิญ รฮอยจ ไม่ ฮาึก ปิ ไม่ ฮกั แกะ ไฮมญญอม ซครกั ไม่
ฮกั กะ โลมา ยุฮ ฮู� โรวก โรฮ ทไว อื ตอก เซ โรฮ� 24 โม ป
ไก รพาวม ฆวต ทไว มาื ไม่ ไร ซเง�ี โรวก โรฮ ทไว อื ละ พะ
จาว โรฮ� ป ไก โคะ กทิน ยุฮ ละ ซ เกียฮ โกว อื นึง กัน เซ
โรวก โรฮ อื โครยญ โฆะ แตะ� 25 โม ปรโปวน ป เกียฮ เก
ลีญ กอย โรวก โรฮ กอย เกลีญ แตะ เซ� เตือง กอย ซี ฟะ�
ซี ซูวนั� ซี ซครกั ไม่ กอย บิญ ยุฮ แตะ ทไว โรฮ อ�ื 26 โม
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ปรโปวน ป ไก รพาวม ฆวต ทไว ไม่ ป เกียฮ เกลีญ เญอ เก
ลีญ โรฮ ฮาึก ปิ ละ อ�ื 27 โม ป มัฮ ฮวันา ปุย นึง อื โรวก
โรฮ แกว พรุยฮ ไม่ แกว ไมจ ไฮญ ละ ซ อาึง ปุย อื นึง ลปิ
เอโฟต ไม่ นึง พา เลอึป รน่าวก ซตุ� 28 โรวก โรฮ ป ซออย
ฮงาื ไม่ ลออยฮ กาวก ละ ดุฮ ปุย นึง ออม เซ� ไม่ ลออยฮ
ซัมคัน ละ เรฮ นึง ปุย ไม่ ป ซออย ฮงาื ละ ซ ตอง ปุย ทไว
ละ พะจาว� 29 โม อซิราเอน เตือง ปรเมะ ปรโปวน� เมาะ ป
เตม รพาวม นึง ฆวต ทไว แตะ โอเอฮี เซ� โรวก เนอึม ทไว
อื ละ พะจาว ละ ยุฮ ปุย กัน เซ นึง เตือง โอยจ อ�ื ตัม ดวน
พะจาว ไอ โมเซ ยุฮ โครยญ เจือ�

เบ่ซาเลน ไม่ โอโฮลีอปั
30 ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ โม อซิราเอน� �พะจาว เอจี เลือก

เบ่ซาเลน ป มัฮ กวน อุร�ี (มัฮ กวนโซะ เฮอ� มัฮ ปุย เจอ
ยูด่า�� 31 พะจาว เอจี เกือฮ ลปุ แตะ นัม รพาวม อ�ื เอจี
เกือฮ อื เกียฮ เตะ เกียฮ แนต ไม่ เกือฮ วซิา พันญา ละ อื
นึง กัน ยุฮ อื โฮวน เจือ� 32 เอจี เกือฮ อื เกียฮ แตม ลวตไล
โอเอฮี โฮวน เจือ นึง ไคร ไม่ มาื ไม่ ไร ซเง�ี 33 เกือฮ โรฮ อื
เกียฮ เกลียง แกว ไมจ ละ ซ โกว ปุย อ�ื ไม่ เกียฮ ยุฮ อื โอ
เอฮี นึง โคะ ไม่ ปดัป่ ปด่า โอเอฮี เกือฮ ไมจ โครยญ เจือ�
34 พะจาว เอจี เกือฮ เบ่ซาเลน ไม่ โอโฮลีอปั เซ ไก รพาวม
ฆวต เพอกึ โรฮ ปุย ไฮญ นึง กัน ตอก เซ โรฮ ไม่ อ�ื (โอโฮลี
อปั เซ มัฮ กวน อะฮิซะมัก� มัฮ ปุย เจอ ด่าน�� 35พะจาว
เอจี เกือฮ ปุย ลอา เซ ไก วซิา พันญา ไมจ� แปน จัง เคือง
เกียฮ แตม ลวตไล นึง ไคร นึง มาื� ไม่ ไตญ อื โอเอฮี นึง
กอย ซี ฟะ ซี ซูวนั ไม่ ซี ซครกั� ไม่ กอย บิญ� ปุย ลอา เฮี
มัฮ ชงั ไมจ ไลมื นึง โอเอฮี โครยญ เจือ�
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36
1 �เบ่ซาเลน ไม่ โอโฮลีอปั ไม่ ปุย ไฮญ เซ ไมจ อื ยุฮ โอ

เอฮี ตัม ไล แตะ ตอก เอจี ดวนพะจาว เอะ ยุฮ โครยญ เจือ�
เอจี มัฮ พะจาว ป เกือฮ อื ไก วซิา พันญา ไมจ นึง กัน ตอก
เซ ละ ซ ยุฮ อื พากัง ระ เซ�� อฮั เซ ไอ โมเซ�

2 เญอืม เซ ไอ โมเซ กอก เบซ่าเลน ไม่ โอโฮลีอปั เซ ฮอยจ
เคะ แตะ� กอก โรฮ อื ไม่ ปุย ไฮญ ป เอจี เกือฮ พะจาว วซิา
พันญา ไมจ ละ� ละ ซ เกียฮ ยุฮ อื โอเอฮี เซ� เมาะ ป เตม
รพาวม นึง ฆวต ยุฮ แตะ กัน เซ� เกือฮ เนอมึ อื ยุฮ อ�ื 3 ไอ
โมเซ มอป เนอึม โอเอฮี ป ทไว โม อซิราเอน เซ ละ โม ป ซ
ยุฮ พากัง ระ เซ� โม ป เตม รพาวม นึง ฆวต ทไว แตะ โอ
เอฮี เซ ตาว แนฮ ลัง่ ป ทไว แตะ เซ โครยญ ซะ�

4 เญือม เซ โม ป เกียฮ กัน โครยญ เจือ เซ ฮอยจ เคะ ไอ
โมเซ� 5 อฮั เฮี ละ อ�ื �โอเอฮี ป ตาว โม ลัปซด่อน ละ ซ
ยุฮ เอะ กัน ดวน พะจาว แตะ ยุฮ โครยญ เจือ เซ เอจี โฮฮ
ฮา จัมเปน อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื

6 เญอืม เซ ไอ โมเซ ซตอก ปุย เกือฮ ปุย โฮว ครอฮ อื เล่ีป
ไคะ อาวต โม อซิราเอน เซ� นึง โอ อื เญือะ ซ เกือฮ ปุย โรวก
ทไว โอเอฮี ละ ซ ยุฮ พากัง ระ เซ นึง� ฟวยจ เซ ปุย เญือะ
ตาว โตว อื ฆาื อ�ื 7 ป เอจี ฟวยจ ทไว ปุย ละ ซ ยุฮ ปุย กัน
เซ นึง เอจี โฮฮ ฮา จัมเปน อ�ื

ไลลวง ยุฮ ปุย พากัง ระ
8 เญอืม เซ โม ชงั ป ไก วซิา พันญา เซ ยุฮ เนอมึ พากัง ระ

เซ� ยุฮ อื นึง พา กาว ปลัฮ� มัฮ พา แนน ไมจ� ป ไตญ ปุย
นึง กอย บิญ ไม่ กอย ซี ฟะ� กอย ซี ซูวนั� ไม่ กอย ซครกั�
เกือฮ โรฮ โม ป เกง นึง ไตญ ชญิ แตะ เซ ยุฮ ฮุป เตปด่า ไก
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โพรยจ นึง อ�ื ยุฮ อื ไมจ� 9พา โกว อื ติ ติ ปลัฮ ฮา� ลัง่ งา่
โรฮ ซเตะ รเนฮ� เวอืฮ ปาวน รเนฮ� พา เซ บรญิ เมาะ ปุ
แตะ โครยญ ปลัฮ อ�ื

10 พา ตา พอน ปลัฮ อื เซ� ชญิ อื เกือฮ รติต ดิ แปน ติ
ชุต� พา ตา พอน ปลัฮ อื เซ แม ชญิ โรฮ อื เกือฮ รติต ดิ
แปน ติ ชุต โรฮ� 11 ยุฮ โรฮ ฮยวก อื นึง กอย ซี ฟะ� ดุฮ
ฮยวก อื เซ นึง โฆลว พา เซ ลวง ก พริ อื เตือง ลอา ชุต อื
เซ� 12 ดุฮ ฮยวก พา เซ นึง เฆียง พา ชุต ติ นึง อื เซ รฮอน
โวง� ดุฮ แม อื นึง เฆียง พา ชุต ลอา นึง อื รฮอน โวง โรฮ�
เกือฮ อื อาวต ซื นา ปุ แตะ� 13 ฟวยจ เซ ยุฮ ควน มัก่ พา
เซ นึง ไคร รฮอน ตัว ละ ซ มัก่ อื พา เซ นึง เกือฮ รติต ดิ�
เดอมึ ซ เกียฮ แปน พากัง ระ เซ�

14 โม เซ ไตญ โรฮ พา นึง กอย ฮาึก ปิ กาว โรฮ ติ ปลัฮ
ละ ซ แปน อื ควน พรงั ปุย พากัง เซ� 15พา ไตญ อื เซ ติ ติ
ปลัฮ ฮา ลัง่ งว่ย รเนฮ� เวอืฮ ปาวน รเนฮ� บรญิ ไม่ ปุ แตะ
เตือง กาว โรฮ ติ ปลัฮ อ�ื 16 พา ตา พอน ปลัฮ อื เซ� ชญิ
อื เกือฮ รติต ดิ แปน ติ ชุต� พา ตา แลฮ ปลัฮ อื เซ แม�
ชญิ โรฮ อื เกือฮ รติต ดิ แปน ติ ชุต โรฮ� 17 ยุฮ โรฮ ฮยวก
อื รฮอน โวง� ดุฮ อื นึง เฆียง พา ลอา ชุต เซ� ติ ชุต รฮอน
โวง ตอก ปุ แตะ� เกือฮ อื อาวต ซื นา ปุ แตะ แปน ไล อ�ื
18 ฟวยจ เซ ยุฮ โรฮ ควน มัก่ อื นึง ไร ซเงี รฮอน ตัว ละ ซ
มัก่ อื โตะ ฮยวก พา เซ นึง� เกือฮ อื รติต แปน ติ ปลัฮ ระ�
19 ยุฮ ควน เลอึป พากัง เซ นึง ฮกั แกะ โปก� ญอม อื นึง
ซี ซครกั� ไม่ ยุฮ โรฮ ควน เลอึป อื นึง ฮกั กะ โลมา ติ คัก
แม�

20ฟวยจ เซ ยุฮ เดีญพากัง เซ นึง โคะ กทิน� เดีญ ตุง ฌุง
อื เกือฮ ฮาวก ซื� 21 ไมะ แปน ละ ยุฮ อื เดีญ เซ ติ ติ แพน
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เนอ ลัง่ กาว รเนฮ� เวอืฮ ติ รเนฮ ไปล ติ เดือะ� 22 เกือฮ
อื ไก ซลวยญ นึง ชวง อื ติ แพน ลอา� ติ แพน ลอา เตือง
โอยจ อ�ื ละ ซ เกือฮ อื เกียฮ ชุง ซื� 23 เดีญ ลวง ก เซฮ อื
ยุฮ อื นึง ไมะ แปน งา่ แพน� 24 ยุฮ โรฮ ควน โบลวง เดีญ
อื เซ รปาวน� ยุฮ อื นึง มาื� ไมะ แปน ติ ติ แพน เซ เกือฮ
อื ไก ควน โบลวง ลอา� ลอา� ละ ซ โบลวง อื ซลวยญ อื นึง
เตือง ลอา อื เซ� 25 เดีญ ลวง ก ล่าวง อื ยุฮ โรฮ อื นึง ไมะ
แปน งา่ แพน โรฮ� 26 ยุฮ โรฮ ควน โบลวง อื รปาวน ตอก
เซ โรฮ� 27 เดีญ ลวง ลัก่เคะ อื ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เอ� ไอฮ
ไมะ แปน ละ อื แลฮ แพน� 28 โบลวง ไมะ แปน นึง โจง ลวง
ลัก่เคะ อื ติ โจง ลอา แพน� 29 ไมะ แปน ลอา แพน เซ เกือฮ
อื ติต ปุ แตะ เน่อมึ นึง ชวง อื ฮอยจ นึง ไกญ อ�ื นึง ไกญ
อื เซ ดุฮ ไร ซเงี โวง นึง อ�ื ละ เกือฮ อื โฮมวต ปุ แตะ� ยุฮ
อื ตอก เซ เตือง ลอา โจง อ�ื 30 ไมะ แปน โกว อื ละ เดีญ
ลวง ลัก่เคะ อื เซ เตือง โอยจ อื ไก ซเตะ แพน� ไก ไม่ ควน
โบลวง อื กาว โรฮ แลฮ� ยุฮ อื นึง มาื� ไมะ แปน ติ ติ แพน
เซ ไอฮ ควน โบลวง อื ลอาๆ�

31-32 เดีญ ลวง ลัง่ อื ติ ติ ก บลัฮ ฮา� ยุฮ โคะ ซแก อื
พอน� เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื ยุฮ อื นึง โคะ กทิน� เดีญ ลวง
ลัก่เคะ อื ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ เอ� ยุฮ โรฮ โคะ ซแก อื พอน
โรฮ� 33 โคะ ซแก ป อาวต ซน่ะ นึง อื เซ� เกือฮ อื อาวต บั่
กบว่น เดีญ เซ� เกือฮ อื ลัง่ ติ เจน เดีญ เซ� 34 ไมะ แปน เซ
อปั อื นึง ไคร� ยุฮ โรฮ โวง ไคร เซ ติต อาึง อื นึง ไมะ แปน
เซ� ละ เกือฮ อื แปน ควน ซลอ ปุย โคะ ซแก เดีญ เซ นึง�
โคะ ซแก อื เซ อปั โรฮ อื นึง ไคร�

35 โม เซ ไตญ พา ติ ปลัฮ� ไตญ อื นึง กอย ซี ฟะ� ซี ซู
วนั� ซี ซครกั� ไม่ นึง กอย บิญ� ฟวยจ เซ เกือฮ โม ป ไมจ
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ฟีมื ไตญ ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ นึง พา เซ� 36 ยุฮ โรฮ ด่อง
อื ปาวน โฆง นึง โคะ กทิน� ด่อง เซ อปั อื นึง ไคร เตือง
ปาวน โฆง อ�ื ควน มัก่ ป ติต ไม่ ด่อง เซ มัฮ โรฮ ไคร� ยุฮ
โรฮ ควน โบลวง ด่อง เซ นึง มาื� ละ ซ โบลวง อื ด่อง เซ
นึง� 37 โตะ รเวอืะ พากัง เซ ไตญ พา แนน ไมจ ละ อื นึง
กอย บิญ� ไม่ กอย ซี ฟะ� ซี ซูวนั� ไม่ ซี ซครกั� พา เซ มัฮ
ป ไตญ โม ป ไมจ ฟีมื เกือฮ อื แนน� ไม่ ปัก ลวต ไล อื เกือฮ
ไมจ� 38ฟวยจ เซ ยุฮ แม ด่อง อื พอน โฆง� ยุฮ อื ไม่ โคะ
รมัก่ อื ละ ซ มัก่ อื พา เซ นึง� ควน โฮมวต ด่อง ไม่ เปือง
ด่อง เซ อปั อื นึง ไคร� ป มัฮ ควน โบลวง ด่อง เซ ยุฮ อื นึง
ไร ซเงี เตือง พอน อ�ื

37
ไลลวง ยุฮ ปุย ฮติ ซัมคัน

1 เบ่ซาเลน ยุฮ ฮติ นึง โคะ กทิน� ลัง่ ลอา รเนฮ ไปล ติ
เดือะ� เวอืฮ ติ รเนฮ ไปล ติ เดือะ� ฮลาวง โรฮ ติ รเนฮ ไปล
ติ เดือะ� 2 ฮติ เซ อปั อื นึง ไคร ซโน� เตือง ก พริ กไน อ�ื
ยุฮ โรฮ คอป ป ไก ลวตไล อ�ื ยุฮ อื นึง ไคร� เกือฮ คอป อื เซ
ไก รวติ ฮติ เซ� 3 โล โวง ไคร ปาวน โวง ติต อาึง อื โจง ฮติ
เซ นึง ชวง อื เตือง ปาวน โจง อ�ื อาึง อื นึง อื ติ ก บลัฮ ลอา
โวง� ละ ซ แปน อื ควน ซลอ ปุย โคะ ลกลอม อ�ื 4 ยุฮ โรฮ
โคะ ลกลอม อ�ื ยุฮ อื นึง โคะ กทิน� อปั อื นึง ไคร� 5 ซลอ
อาึง โคะ ลกลอม อื เซ เกือฮ เลียก โตะ โวง ป ดุฮ อื ลวง
เฆียง ฮติ เซ� ละ ซ แปน อื ควน ยวก ปุย ฮติ เซ� 6ฟวยจ
เซ ยุฮ รเดือป ฮติ ซัมคัน เซ� ยุฮ อื นึง ไคร ซโน� ลัง่ ลอา
รเนฮ ไปล ติ เดือะ� เวอืฮ ติ รเนฮ ไปล ติ เดือะ� 7แตม แม
ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ ลอา� แตม อื นึง ไคร� อาึง อื นึง ราว
รเดือป ฮติ ซัมคัน เซ� 8 เกือฮ อื อาวต นึง ดวยฮ รเดือป ฮติ
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เซ เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื ติ ก บลัฮ ติ� เกือฮ เอนิ อื รติต ดิ
ไม่ รเดือป ฮติ ซัมคัน เซ� 9 เกือฮ ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ เซ
ดี โพรยจ แตะ ราว รเดือป ฮติ ซัมคัน เซ� เกือฮ อื นา ลัก่ ปุ
แตะ� ไม่ เกือฮ อื แลน รเดือป ฮติ เซ�

โตะ อาวต คโนมปัง
10ฟวยจ เซ ยุฮ แม โตะ ติ ตัว� ยุฮ อื นึง โคะ กทิน� ลัง่

ลอา รเนฮ� เวอืฮ ติ รเนฮ� ฮลาวง ติ รเนฮ ไปล ติ เดือะ�
11 โตะ เซ อปั อื นึง ไคร ซโน� ยุฮ โรฮ คอป โตะ ป ไก ลวตไล
นึง ไคร รวติ อื โรฮ� 12 ยุฮ โรฮ คอป โตะ เซ เกือฮ เวอืฮ ติ
ลเตือก เตะ รวติ อ�ื คอป ไคร ป ไก ลวตไล อื เซ ติต แม อื
เกือฮ บุก คอป โตะ เซ รวติ อื โรฮ� 13ฟวยจ เซ โล ไคร แปน
โวงๆ แตะ ปาวน โวง ยุฮ ฮยวก โตะ เซ นึง อ�ื ติต อาึง อื นึง
ชวง โตะ เซ เตือง ปาวน อ�ื 14 ฮยวก โตะ เซ ดุฮ อื เกือฮ
ติต ปุ แตะ ไม่ คอป โตะ ป ไก ลวตไล อื เซ� ละ ซ เกือฮ อื
แปน ควน ซลอ ปุย โคะ ลกลอม อื นึง อ�ื 15 ยุฮ แม โคะ
ลกลอม อื นึง โคะ กทิน� อปั อื นึง ไคร� ละ ซ กลอม ปุย
โตะ เซ นึง� 16 ยุฮ โรฮ เชือม ดี� จอก� ซนวน� รตุง� ไม่
เชือม โบลง� เชือม โบลง นึง อื เซ มัฮ ละ ซ โกว ปุย อื ละ
ทไว แตะ รอาวม อะงุน นึง ละ พะจาว� โอเอฮี โม เซ ยุฮ อื
นึง ไคร ซโน เตือง โอยจ อ�ื

ไลลวง ออม ไคร
17 ฟวยจ เซ ยุฮ แม ชวง ออม ติ� ยุฮ อื นึง ไคร ซโน�

นึง เน่อมึ ชวง อื ไม่ โฆง อื แตม ฮุป เตีย โพรยฮ นึง อ�ื ไม่
เตีย ปอป ไม่ โปลก เตีย อ�ื เกือฮ อื รติต ดิ เตือง โอยจ อ�ื
18 ชวง ออม เซ ไก กัก แลฮ กัก� โอก เน่อมึ นึง โฆง อื เซ
ติ ก บลัฮ ลอวย กัก� 19 กัก อื เซ ติ ติ อี ยุฮ ฮุป เตีย ตอก
เตีย อาละมัน นึง อื ลอวย โพรยฮ� เตีย เซ โครยญ โพรยฮ
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อ�ื ยุฮ อื เกือฮ ไก เน่อมึ ไม่ ไก โปลก อ�ื ยุฮ อื เกือฮ ตอก
ปุ แตะ เตือง แลฮ กัก อ�ื 20 ป มัฮ โฆง ออม เซ ยุฮ โรฮ ฮุป
เตีย ตอก เตีย อาละมัน นึง อื ปาวน โพรยฮ� ยุฮ โรฮ เน่อมึ
อื ไม่ โปลก อื โรฮ� 21-22 นึง ฆรมึ กัก อื เซ เตือง ลอวย กู
อ�ื แตม โรฮ ฮุป เตีย ปอป นึง อื เตือง แลฮ กัก อ�ื เกือฮ
กัก อื เซ ยอ่ง ติ แตะ ราว ฮุป เตีย ปอป เซ� โอเอฮี โม เซ
ยุฮ อื นึง ไคร ซโน� ยุฮ อื เกือฮ รติต ปุ แตะ ไม่ โฆง อื เตือง
โอยจ อ�ื 23 ยุฮ โรฮ ออม นึง เปือง กัก อื เซ เตือง อาแลฮ
กัก อ�ื ยุฮ โรฮ มิตญัป ละ ญัป ปุย กอย นึง ออม เซ� ไม่ ทัต
ละ อาึง ปุย มิตญัป เซ� ยุฮ อื นึง ไคร ซโน� 24 ออม เซ ไม่
เครองึ โกว อื ละ เพรยีง แตะ ออม เซ� ยุฮ อื นึง ไคร ซโน
นัมนัก ติ ตะลัน�*

คัน ทไว ป ซออย ฮงาื
25ฟวยจ เซ ยุฮ คัน ละ ซ ทไว ปุย ป ซออย ฮงาื นึง ละ พะ

จาว� ยุฮ อื นึง โคะ กทิน� ลัง่ ติ รเนฮ� เวอืฮ ติ รเนฮ� ยุฮ
อื เกือฮ ซี เลียม� เกือฮ อื ฮลาวง ลอา รเนฮ� โด่วง ป ไก
นึง โจง คัน เซ มัฮ เอนิ โคะ ติ ตอน ไม่ คัน เซ� 26 คัน เซ อปั
อื นึง ไคร ซโน� เตือง ลวง ราว� ลวง เฆียง อื เตือง ปาวน
ลวง อื เซ� ไม่ นึง โด่วง อื เซ โรฮ� ยุฮ โรฮ คอป ไคร ป ไก
ลวตไล นึง อื รวติ คัน เซ� 27 โล แม ไคร แปน โวงๆ แตะ
ลอา โวง� ดุฮ อื นึง ฆรมึ คอป ป ไก ลวตไล เซ เตือง ลอา ก
บลัฮ อ�ื เกือฮ อื อาวต ซื นา ปุ แตะ� ละ ซ เกือฮ อื แปน
ควน ซลอ ปุย โคะ ลกลอม อื เซ นึง อ�ื 28 ยุฮ แม โคะ ลกล
อม อื นึง โคะ กทิน� อปั อื นึง ไคร�

29ฟวยจ เซ เพรยีง ลออยฮ ซัมคัน ละ ซ โกว แตะ ละ เรฮ
แตะ นึง ปุย ไม่ นึง โอเอฮี ซัมคัน� เพรยีง โรฮ ป ซออย ฮงาื
* 37:24 37:24 ติ ตะลัน เซ มัฮ พามัน เมาะ 3,000 แทป�
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ละ ซ โกว ปุย ตัม ป เอจี กอ ยุฮ โม ป เกง นึง เพรยีง แตะ ป
ซออย ฮงาื เซ�

38
คัน ตอง ปุย ทไว โอเอฮี

1 เญอืม เซ ยุฮ แม คัน ทไว ละ ซ แปน อื ควน ตอง ปุย ทไว
โอเอฮี นึง� ยุฮ อื นึง โคะ กทิน� เกือฮ อื ลัง่ พอน รเนฮ�
เวอืฮ พอน รเนฮ� ฮลาวง ลอวย รเนฮ� ซี เลียม ไมจ เอนิ
คัน เซ� 2 ยุฮ โรฮ โด่วง อื นึง โจง อื เตือง ปาวน โจง อ�ื
โด่วง อื เซ มัฮ เอนิ โคะ ติ ตอน ไม่ โคะ ยุฮ อื คัน ทไว เซ�
ฟวยจ เซ อปั คัน เซ นึง ไร ซเง�ี 3 ฟวยจ เซ ยุฮ แม โดง�
ควน ชาวก จะ� เชอืม โบลง� ไร ควน มัก่ โตะ� ไม่ ทัต ควน
รฮา ปุย งอ� ละ ซ โกว ปุย อื นึง คัน ทไว เซ� โอเอฮี โม
เซ เตือง โอยจ อื ยุฮ อื นึง ไร ซเง�ี 4 ยุฮ โรฮ ตาแซง นึง ไร
ซเง�ี ฟวยจ เซ ดุฮ อื กไน คัน เซ� เกือฮ อื อาวต ฆรมึ คอป
ป ไก ลวตไล เซ� ไม่ เกือฮ อื อาวต กไน คัน เซ โด่ะ ฮอยจ
เคียง บัก่บ่วน คัน เซ� 5 โล ไร ซเงี แปน โวงๆ แตะ ปาวน
โวง� ดุฮ อื นึง โจง คัน เซ เตือง ปาวน โจง อื ละ ซ แปน อื
ควน ซลอ ปุย โคะ ลกลอม นึง อ�ื 6 ยุฮ โรฮ โคะ ลกลอม อ�ื
ยุฮ อื นึง โคะ กทิน� อปั อื นึง ไร ซเง�ี 7ฟวยจ เซ ซลอ อาึง
โคะ ลกลอม อื เซ นึง โตะ ฮยวก ป ไก ลวง เฆียง คัน เซ ละ
ซ กลอม ปุย อ�ื ยุฮ คัน เซ นึง โคะ เตีป ระ แพน� กไน อื
ปังเมอ เกือฮ อื ลอาวง�

อาง อาวต รอาวม
8ฟวยจ เซ ยุฮ อาง อาวต รอาวม ติ โม่ว� ยุฮ อื ไม่ ควน

โบลวง อ�ื ยุฮ อื นึง ไร ซเง�ี ไร ซเงี เซ มัฮ ป ทไว โม ปร
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โปวน ป รซอฮ ละ พะจาว โบ โตะ รเวอืะ พากัง� เอจี มัฮ ไร
ซเงี เซ ป โกว ปุย ไพรม ตัง ซแฆล ตอฮ ฮอ�

ควง พากัง ระ
9 เญือม เซ ปุย ยุฮ โรฮ ควง พากัง ระ เซ โรฮ� ฆรุง ลวง

ลัก่เซฮ อื เกือฮ อื ไก พา เฆีญ� ไตญ พา แนน ไมจ ละ อื
เกือฮ อื ลัง่ ติ รอย รเนฮ� 10 เกือฮ อื ไก ลัก งา่ โฆง� ยุฮ
โรฮ อื ไม่ ควน โบลวง ลัก เซ งา่ โรฮ� ยุฮ อื นึง ไร ซเง�ี
โคะ รมัก่ อื ไม่ ควน โฮมวต ลัก อื เซ ยุฮ อื นึง มาื� 11 ลวง
ลั่กล่าวง อื ลัง่ โรฮ ติ รอย รเนฮ� ไก โรฮ ลัก งา่ โฆง� ไม่
ควน โบลวง ลัก อื ป มัฮ ไร ซเงี เซ งา่ โรฮ� โคะ รมัก่ ติต
ลัก เซ ไม่ ควน โฮมวต ลัก เซ� ยุฮ โรฮ อื นึง มาื� 12 ป มัฮ
ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อ�ื ยุฮ พา เฆีญ อื เกือฮ อื ลัง่ รฮอน
รเนฮ� ยุฮ ลัก อื กาว โฆง� ไม่ ควน โบลวง ลัก อื เซ กาว
โรฮ� โคะ รมัก่ อื ไม่ ควน โฮมวต ลัก อื เซ ยุฮ โรฮ อื นึง มาื�
13ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ป มัฮ ควง ลัก่กา อื เวอืฮ รฮอน รเนฮ�
14-15 พา ละ เฆีญ ปุย เฆียง โตะ รเวอืะ อื ติ ติ ก บลัฮ ฮา�
เกือฮ อื ลัง่ กาว โรฮ พอน รเนฮ� ยุฮ ลัก อื ลอวย โฆง� ไม่
ควน โบลวง ลัก อื ลอวย โรฮ� ยุฮ อื ตอก เซ เตือง ลอา ก
บลัฮ รเวอืะ เลียก ปุย เซ� 16 พา เฆีญ ควง อื รวติ อื เซ�
ยุฮ อื นึง พา แนน ไมจ� 17 ควน โบลวง ลัก อื เซ ยุฮ อื นึง
ไร ซเง�ี โคะ รมัก่ อื ไม่ ควน โฮมวต ลัก อื เซ ยุฮ อื นึง มาื�
ป มัฮ ควน ครุป เปือง ลัก เซ อปั โรฮ อื นึง มาื� ลัก ควง อื
เซ โครยญ โฆง อ�ื ไก ตื ควน โฮมวต� ยุฮ อื นึง มาื� 18 นึง
โตะ รเวอืะ เลียก ปุย นึง เซ� ดุฮ โรฮ พา เฆีญ อ�ื ไอฮ พา
แนน ไมจ ละ อ�ื ป ไตญ ปุย นึง กอย ซี ฟะ� ซี ซูวนั� ไม่ ซี
ซครกั� เกือฮ โรฮ โม ชงั ป เกง ละ ยุฮ แตะ ลวตไล โอเอฮี
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ดุฮ ลวตไล นึง อ�ื พา เซ ลัง่ งา่ รเนฮ� ฮลาวง พอน รเนฮ
เบรยีง ไม่ พา เฆีญ ควง อื เซ� 19 ไก ลัก ปาวน โฆง ไม่ ควน
โบลวง ลัก เซ ปาวน โรฮ ยุฮ อื นึง ไร ซเง�ี โคะ รมัก่ ควน
มัก พา ไม่ ควน โฮมวต ลัก เซ ยุฮ อื นึง มาื� ป มัฮ เปือง ลัก
เซ อปั โรฮ อื นึง มาื� 20 ลัก ป เกอมึ ปุย ละ เคิง แตะ พากัง
เซ� ไม่ ลัก โบลวง ปุย รวติ ควง พากัง ระ เซ� ยุฮ อื นึง ไร
ซเงี เตือง โอยจ อ�ื

กัน ยุฮ พากัง ระ
21 เฮี มัฮ บัน่ชี ไลลวง ตอก ยุฮ ปุย พากัง ระ� ป มัฮ นา

ก อาวต ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว เซ� มัฮ ป ไซฮ โม เลวี
ตัม ป ดวน ไอ โมเซ อื ไซฮ� ป มอง ควป คุม กัน ยุฮ อื เซ�
มัฮ อิทามา กวน รเมะ ซตุ อาโรน เซ� 22 เบ่ซาเลน เอจี ยุฮ
อื ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ โครยญ เจือ� เบ่
ซาเลน เซ มัฮ กวน อุร�ี อุรี เซ มัฮ กวน เฮอ� ป มัฮ เจอ ยู
ด่า� 23ป ยุฮ ดิ กัน ไม่ เบซ่าเลน เซ มัฮ โอโฮลีอปั� กวน อา
ฮิซะมัก ป มัฮ เจอ ด่าน� ปุย เซ มัฮ ชงั ป เกง ละ ยุฮ แตะ
ลวตไล โอเอฮี� ไม่ เกง อื ละ ไตญ แตะ พา แนน ไมจ นึง
กอย ซี ฟะ� ซี ซูวนั ไม่ ซี ซครกั�

24 ไคร ป โกว ปุย ละ ยุฮ แตะ พากัง ระ เซ� มัฮ ไคร ป
โรวก ปุย ทไว ละ พะจาว� นัมนัก ไคร เซ เตือง โอยจ อื ไก
29 ตะลัน� ไปล 730 เชเคน� ตัม เชเคน โกว ปุย นึง ฮอง
ซัมคัน เซ� 25 มาื ป โรวก ปุย ทไว เซ เตือง โอยจ อื ไก นัม
นัก 100 ตะลัน� ไปล 1,775 เชเคน� ตัม เชเคน โกว ปุย นึง
ฮอง ซัมคัน เซ� 26มาื โรวก ปุย ทไว เซ มัฮ ติ ปุย ติ เบค่า�
(ติ เบค่า เซ มัฮ บลัฮ เชเคน ตัม เชเคน โกว ปุย นึง ฮอง ซัม
คัน เซ�� มาื เซ มัฮ ป เกป อื นึง โม ปรเมะ ป ฮอยจ โจต
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เซน แตะ เซ โครยญ โฆะ ปุย� เมาะ ป เอจี ไก อาญุ อื เคียง
งา่ เนอึม ฮาวก ก ล่าวง� ปรเมะ โม เซ เตือง โอยจ อื ไก
603,550 ปุย� 27มาื ตา 100 ตะลัน เซ� โล ปุย ละ ควน โบ
ลวง ด่อง ฮอง ซัมคัน เซ ไม่ ละ ควน โบลวง ด่อง พา รฆุน
ฮอง ซัมคัน เซ� ควน โบลวง ด่อง เซ ไก ติ รอย� ปุย โกว
มาื ละ อื 100 ตะลัน� ปุก ติ โฆง ติ ตะลัน� 28 ป มัฮ มาื
1,775 เชเคน เซ� ยุฮ ควน มัก่ ป ติต ไม่ ด่อง เซ นึง อื ไม่
อปั อื เปือง ลัก นึง� ไม่ ควน โฮมวต ด่อง เซ นึง อ�ื 29 ไร
ซเงี ป โรวก ปุย ทไว เซ เตือง โอยจ อื ไก นัมนัก 70 ตะลัน
ไปล 2,400 เชเคน� 30 ไร ซเงี นึง อื เซ โกว อื ละ ยุฮ แตะ
ควน โบลวง รเวอืะ คระ เลียก ปุย โตะ ฮอง ซัมคัน เซ� ยุฮ
โรฮ คัน ไร ซเงี นึง อื ไม่ ยุฮ อื ตาแซง ละ ดุฮ อื กไน คัน ตอง
ปุย ทไว โอเอฮี เซ� ไม่ เครองึ โกว ปุย ละ คัน เซ เตือง โอยจ
อ�ื 31 ยุฮ โรฮ ควน โบลวง ลัก นึง อื รวติ พากัง ระ เซ� ไม่
ยุฮ อื ควน โบลวง ปุย รเวอืะ คระ เลียก ปุย นึง อื ไม่ ลัก เก
อมึ ปุย ละ เคิง แตะ พากัง เซ นึง เตือง โอยจ อ�ื ไม่ ลัก เก
อมึ ปุย รวติ ควง อื เซ�

39
ไลลวง เครองึ ซตุ

1 เญือม เซ ปุย ไตญ เครองึ ละ โม ซตุ� ไตญ อื นึง กอย
ซี ฟะ� ซี ซูวนั� ไม่ ซี ซครกั� ละ ซ เกือฮ อื จาวป อื เญือม
รซอฮ อื ละ พะจาว นึง ฮอง ซัมคัน เซ� ยุฮ โรฮ เครองึ ซัม
คัน ละ อาโรน ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ�

2 ยุฮ ลปิ เอโฟต ละ อื นึง ไคร� ไม่ นึง กอย บิญ ไม่ กอย ซี
ฟะ� ซี ซูวนั ไม่ ซี ซครกั� 3 เกือฮ โม ชงั ป เกง ละ ยุฮ แตะ
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ลวตไล โอเอฮี ยุฮ อ�ื เกือฮ อื แตม ไคร เกือฮ เฮรีๆ เกือฮ อื
ไก แปน แพนๆ แตะ� ฟวยจ เซ ญัป แม อื เกือฮ ไก แปน
เซนๆ แตะ ละ ซ ไตญ อื เกือฮ เลียก ดิ ไม่ กอย บิญ เซ ไม่
กอย ซี ฟะ ซี ซูวนั� ไม่ ซี ซครกั เซ� 4 ยุฮ โรฮ แคป นึง ซองั
ปา ลปิ เอโฟต เซ� เกือฮ อื ติต นึง เฆียง ลวง ก ล่าวง อื เตื
อง ลอา ก บลัฮ อ�ื ละ ซ เกือฮ อื พา ลอา ปลัฮ เซ รติต แปน
ติ� 5 เกือฮ โรฮ โม ชงั ป ไมจ ฟีมื ไตญ พา ปุก ญวย อื ละ ซ
ปุก อื ราว ลปิ เอโฟต เซ� เดอมึ ลปิ เอโฟต เซ ซ เกียฮ รติต
ไม่ ปุ แตะ� ยุฮ โรฮ อื เกือฮ ไมจ ตอก ยุฮ แตะ ลปิ เอโฟต
เซ โรฮ� ยุฮ โรฮ อื นึง ไคร� ไม่ กอย ซี ฟะ ซี ซูวนั ซี ซครกั
ไม่ พา ไตญ ปุย นึง กอย บิญ� ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง
ละ ไอ โมเซ�

6 โกว โรฮ แกว พรุยฮ ละ ซ รปาึง แตะ นึง ไคร ป ไก
ลวตไล เซ� เกือฮ โรฮ โม ชงั แกะ ซลัก� ดุฮ มอยฮ โม กวน
รเมะ อซิราเอน นึง อ�ื 7ฟวยจ เซ ติต อื ไม่ แคป ลปิ เอโฟต
เซ ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน ไตม ปุย โม กวน อซิราเอน เซ�
ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ�

8ฟวยจ เซ ยุฮ แม ควน เลอึป รน่าวก� เกือฮ โรฮ โม ชงั
ป ไมจ ฟีมื ยุฮ อื ละ แตะ ตอก ยุฮ อื ลปิ เอโฟต เซ โรฮ�
ยุฮ อื นึง ไคร� ไม่ กอย ซี ฟะ� ซี ซูวนั� ซี ซครกั� ไม่ พา
แนน ไมจ� ป ไตญ ปุย นึง กอย บิญ� 9 ควน เลอึป รน่าวก
เซ ฮนปุ แฮนป อื เกือฮ โฆป ติ แตะ ลอา จัน� เญือม เอจี
ฟวยจ ฮนปุ แฮนป อ�ื ลวง ลัง่ ลวง เงีย่ง อื ไก ติ เดือะ เมาะ
ปุ แตะ� แปน ปาวน เลียม พัต โมน� 10 ควน เลอปึ รน่าวก
เซ รปาึง แกว นึง อื ปาวน เด่ีจ� เด่ีจ รกา อื มัฮ แกว ซครกั�
ไม่ แกว ซเง�ี ไม่ แกว ซงา� 11 เด่ีจ ลอา อื มัฮ แกว รงั ไม่
แกว มฮานิน� ไม่ แกว ปิญ� 12 เด่ีจ ลอวย อื มัฮ แกว ซี โชม
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พู� ไม่ แกว ตอง เนะ ไม่ แกว ซี ซูวนั� 13 เด่ีจ ปาวน อื มัฮ
แกว ซงา จัว� ไม่ แกว พรุยฮ ไม่ แกว ซลอง ไง่ แมว� แกว
โม เซ เตือง โอยจ อ�ื รปาึง อื นึง ไคร ป แตม ปุย ลวตไล โอ
เอฮี นึง เซ� 14 แกว กาว ลอา โนง เซ มัฮ รโตง กวน อซิรา
เอน เตือง กาว ลอา ปุย อ�ื แกว เซ โครยญ โนง อื ไก มอยฮ
เจอ โม อซิราเอน นึง� ติ โนง ติ เจอ เตือง กาว ลอา เจอ อ�ื

15 ฟวยจ เซ ยุฮ แม โม่ะ บวน นึง ไคร ซโน� ยุฮ อื ลอา
เซน� ละ ซ ตาึก อื ควน เลอึป รน่าวก เซ นึง� 16 ยุฮ แม
ไคร เกือฮ อื ไก ลวตไล� ยุฮ อื ไม่ ไคร แปน โวง อื ลอา โวง�
ติต อาึง อื นึง โจง ควน เลอปึ รน่าวก เซ เตือง ลอา โจง อ�ื
17 เกือฮ โม่ะ ไคร เซ มัก่ ปุ แตะ ไม่ โวง ไคร ป อาวต นึง โจง
ควน เลอึป รน่าวก เซ� 18 เปือง โม่ะ ไคร เซ ติ ก บลัฮ อื
แม� เกือฮ อื มัก่ ปุ แตะ ไม่ ควน มัก่ ป ติต นึง แคป ซองัปา
ลปิ เอโฟต ลวง ลัก่กา อื เซ� 19ฟวยจ เซ ยุฮ แม ไคร แปน
โวง อื ลอา โวง� ติต อาึง อื นึง โจง ลวง ฆรมึ ควน เลอึป
รน่าวก เซ� เกือฮ อื อาวต ลวง กไน อ�ื ก ติต อื ไม่ ลปิ เอ
โฟต เซ� 20 ยุฮ แม ไคร ลอา โวง� ติต อาึง อื นึง เฆียง ลปิ
เอโฟต เซ ลวง ลั่กกา อื เกือฮ อื อาวต นึง โบ โฆลว ลปิ เอ
โฟต เซ� ลวง ราว พา ปุก ญวย ป ไตญ ปุย เกือฮ ไมจ เซ�
21ฟวยจ เซ แกน กอย ซี ฟะ เกือฮ แปน โม่ะ ละ โจก อื ควน
เลอึป รน่าวก เซ เกือฮ ติต ไม่ ลปิ เอโฟต เซ� เดอมึ ควน
เลอึป รน่าวก เซ โอ ซ รกัฮ ฮา ลปิ เอโฟต เซ ฆาื อ�ื เกือฮ
ควน เลอปึ รน่าวก เซ อาวต ราว พา ปุก ญวย เซ� ตัม ลปุง
ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ�

22 โม เซ เกือฮ ป ไมจ ฟีมื ไตญ ลปิ ดา ละ ซ จาวป อื กไน
ลปิ เอโฟต เซ� ไตญ อื นึง กอย ซี ฟะ เตือง ปลัฮ อ�ื 23แปฮ
โตะ โงก อื เกือฮ ปุก บัก่บว่น ลปิ เซ� ฟวยจ เซ ยุฮ แม แคป
โงก อื นึง พา ไตญ ปุย� เดอมึ โอ ซ แฌฮ ฆาื อ�ื 24 นึง
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โฆลว ชวง ลปิ เซ ตาึก ฮุป เปลิ ทัปทิม ป ยุฮ ปุย นึง กอย ซี
ฟะ� ซี ซูวนั� ซี ซครกั� ไม่ พา แนน ไมจ นึง อ�ื 25ฟวยจ
เซ ยุฮ แม โพรยญ ละ อื นึง ไคร ซโน� ดุฮ รซอ โพรยญ
เซ ไม่ ฮุป เปลิ ทัปทิม เซ นึง โฆลว ชวง ลปิ ดา เซ รวติ อ�ื
26 ดุฮ โพรยญ นึง อื ติ โนง� ดุฮ แม ฮุป เปลิ ทัปทิม นึง อื ติ
โนง� รซอ อื ตอก เซ� ลปิ เซ มัฮ ละ จาวป อื เญือม รซอฮ
อื ละ พะจาว� ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ�

27 ปุย โม เซ ยุฮ ลปิ ละ อาโรน ไม่ โม กวน รเมะ อ�ื เกือฮ
โม ชงั ป ไมจ ฟีมื ยุฮ อื นึง พา แนน ไมจ� 28 ยุฮ โรฮ วอม
ละ อ�ื ไม่ โคะ ไฆญ ไมจ� ไม่ แว� ยุฮ ตื อื นึง พา แนน
ไมจ� 29 ยุฮ พา ปุก ญวย ละ อื นึง พา แนน ไมจ� ไม่ กอย
ซี ฟะ� ซี ซูวนั ไม่ ซี ซครกั� ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ
ไอ โมเซ� 30 ปุย โม เซ ยุฮ แพน ซัมคัน ละ อื นึง ไคร ซโน�
แปน ควน ไม ซตุ แปน ป ซัมคัน นึง โคะ ไฆญ อ�ื ดุฮ รซอม
นึง อื ตอก เฮ�ี �ป ซงะ่ ซงอม ละ พะจาว,� อฮั เซ รซอม
เซ� 31ฟวยจ เซ แกน กอย ซี ฟะ ละ อ�ื ปุก แพน ไคร ซัม
คัน เซ นึง อ�ื เกือฮ อื รติต ไม่ โคะ ไฆญ ไมจ เซ ตัม ลปุง
ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ�

เอจี ฟวยจ ยุฮ ปุย พากัง ระ อา
32 กัน ยุฮ ปุย พากัง ระ ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว เซ เอจี

ฟวยจ เตือง โอยจ อ�ื พะจาว ซตอก อาึง อื ละ ไอ โมเซ ตอก
ออฮ� โม อซิราเอน เอจี ยุฮ เนอมึ อื เกือฮ ฟวยจ ตอก เซ โค
รยญ เจือ� 33 เญอืม เซ ปุย มอป พากัง ระ เซ ละ ไอ โมเซ�
เตือง พา เลอปึ อื ไม่ เครองึ โกว ปุย ละ พากัง เซ� ป มัฮ โคะ
รมัก่ อ�ื ไมะ แปน ละ เดีญ อ�ื โคะ ซแก ซปา เดีญ อ�ื ลัก
เดีญ อ�ื ควน โบลวง ลัก อ�ื 34 เครองึ โกว ปุย ละ พรงั อ�ื
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ป มัฮ ฮกั แกะ ญอม ปุย นึง ซี ซครกั� ฮกั กะ โลมา� ไม่ พา
เฆีญ โตะ รเวอืะ� 35 มัฮ แม ฮติ ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว� ไม่
โคะ ลกลอม ฮติ เซ� ไม่ รเดือป ฮติ ซัมคัน เซ� 36 โตะ อาวต
คโนมปัง ไม่ เครองึ โกว ปุย นึง อ�ื ไม่ คโนมปัง ป อาึง ปุย
ซองนา พะจาว นึง ราว โตะ เซ� 37 มัฮ แม ชวง ออม ไคร
ซโน ป ไก กัก อาแลฮ� ไม่ ออม อาวต นึง เปือง กัก อื เซ�
ไม่ ลออยฮ ละ ดุฮ ปุย นึง ออม เซ� 38 มัฮ แม คัน ไคร� ไม่
ลออยฮ ซัมคัน ละ เรฮ อื นึง ปุย� ไม่ ป ซออย ฮงาื ละ ตอง
ปุย ทไว� ไม่ พา ละ เฆีญ ปุย โตะ รเวอืะ พากัง เซ� 39 มัฮ
แม คัน ยุฮ ปุย นึง ไร ซเง�ี ไม่ ตาแซง ป ยุฮ ปุย นึง ไร ซเงี
ละ ดุฮ ปุย อื นึง คัน เซ โรฮ� มัฮ แม โคะ ลกลอม ปุย อ�ื ไม่
เครองึ โกว ปุย นึง คัน เซ เตือง โอยจ อ�ื ไม่ อาง รอาวม�
ไม่ ควน โบลวง ปุย อาง เซ� 40 มัฮ แม พา ละ เฆีญ ปุย ควง
พากัง� ไม่ ลัก อื ไม่ ควน โบลวง ลัก อ�ื ไม่ พา ละ เฆีญ โตะ
รเวอืะ ควง อ�ื ไม่ โม่ะ ปุก ปุย พากัง เซ� มัฮ แม ลัก เกอมึ
ปุย ลวง เฆียง อื รวติ อื ไม่ เครองึ โกว ปุย ละ พากัง เซ เตื
อง โอยจ อ�ื 41 มัฮ แม เครองึ แนน ไมจ� ละ จาวป โม ซตุ
อื เญือม เลียก รซอฮ อื ละ พะจาว นึง ฮอง ซัมคัน เซ� มัฮ
โรฮ เครองึ ซัมคัน คึนัก ละ จาวป อาโรน อื ไม่ เครองึ ละ
จาวป โม กวน อาโรน อื เญือม เอจี โฮลฮ อื แปน ซตุ�

42 โอเอฮี เมาะ ป เอจี ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ เซ�
โม อซิราเอน เอจี ยุฮ เนอึม อื เกือฮ ฟวยจ โครยญ เจือ�
43 ไอ โมเซ ซาวป กวต แลน กัน ยุฮ ปุย โม เซ� เญือม ยุ อื
เอจี ปุน ยุฮ ปุย อื ตัม ป ซตอก พะจาว อาึง ละ แตะ เกือฮ
ฟวยจ โครยญ เจือ ตอก เซ เยอ� ไอ โมเซ ปิฮ มุ่น ละ โม ป
ยุฮ กัน เซ ฆาื อ�ื
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40
ปุย โบลวง พากัง ระ

1 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �เญือม เอจี
ฮาวก เคิ ติ ซเงะ ติ นึง อ�ื ไมจ เปอะ โบลวง พากัง ระ ป
มัฮ นา ก โฮลฮ ปุย ฮอยจ เคะ อาึ เซ� 3 ไมจ เปอะ อาึง ฮติ
อาวต ลปุง พะจาว โตะ พากัง เซ� รฆุน กไน อื นึง พากัง
ติ� 4 ไมจ เปอะ โรวก โตะ คโนมปัง ไม่ เครองึ ลัง อาวต ราว
อื เกือฮ อาวต โตะ พากัง เซ� โรวก โรฮ ชวง ออม เซ เกือฮ
ออม นึง อื อาวต เบือง ก ลัง อาวต แตะ เตือง โอยจ อ�ื 5ป
มัฮ คัน ไคร นา ก ตอง ปุย ป ซออย ฮงาื เซ เกือฮ อาวต ลั่
กกา ฮติ อาวต ลปุง พะจาว� กัง แม พา เฆีญ โตะ รเวอืะ
พากัง ระ เซ��

6 �คัน ตอง ปุย ซัตซิง นึง เซ� โบลวง อาึง ลั่กกา โตะ
รเวอืะ พากัง ระ เซ� 7 โบลวง โรฮ อาง ระ เซ เกือฮ อาวต
ซน่ะ พากัง ไม่ คัน เซ� เชยีต ดุฮ รอาวม นึง เกือฮ นาวก�
8 โบลวง แม ฆรุง พา รวติ ควง พากัง ระ เซ� กัง พา เฆีญ
โตะ รเวอืะ เลียก ปุย นึง ควง เซ�� อฮั เซ�

9 �ฟวยจ เซ ไมจ แม เปอะ ตุย ลออยฮ ซัมคัน เซ� เรฮ
นึง พากัง ไม่ โอเอฮี นึง อื โครยญ เจือ� เกือฮ แปน โอเอฮี
ซัมคัน ทไว ปุย ละ อาึ ฆาื อ�ื 10 เรฮ ลออยฮ เซ นึง คัน ตอง
ปุย ซัตซิง นึง ไม่ เครองึ โกว ปุย นึง อื เกือฮ แปน ป ตึก นึง
ซัมคัน แตะ� 11 เรฮ โรฮ ลออยฮ เซ นึง อาง ระ เซ ไม่ ชวง
อื เกือฮ โรฮ แปน ป ซัมคัน โรฮ�

12�ไมจ เปอะ เกือฮ อาโรน ไม่ กวน รเมะ อื ฮอยจ นึง โตะ
รเวอืะ พากัง ระ เซ� ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ รไซจ นึง รอาวม
เซ� 13 ฟวยจ รไซจ เปอะ ไมจ เปอะ จาวป เครองึ ซัมคัน
เซ ละ อาโรน� ฟวยจ เซ เรฮ ลออยฮ เซ นึง� เกือฮ แปน
ปุย ซัมคัน ละ พะจาว เดอมึ ซ เกียฮ แปน ซตุ� 14 เกือฮ
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โรฮ กวน อื ฮอยจ� ฟวยจ เซ จาวป ลปิ ซตุ ละ� 15 เรฮ โรฮ
ลออยฮ นึง ตอก เปือะ อื เซ โรฮ เดอมึ ซ เกียฮ รซอฮ ละ อาึ
นึง กัน แปน อื ซตุ เซ� มัฮ ไล ตอก เซ ป ไมจ เปอะ ยุฮ ละ
ซ เกือฮ เปอะ กวน อื ไม่ กวนโซะ กวน แซะ อื แปน ซตุ ละ
อาึ ฮอยจ เฆียง เฮี โครยญ เจน ปุย�� อฮั เซ พะจาว� 16 ไอ
โมเซ ยุฮ เนอมึ โอเอฮี ตัม ป เอจี ซตอก พะจาว อาึง ละ แตะ
โครยญ เจือ�

17 เญอืม เอจี ไคว อื ติ เนอมึ ฟวยจ โอก อื ฮา เมือง อยีปิ
เซ� ปุก เคิ ติ ซเงะ ติ นึง อ�ื ไอ โมเซ เกือฮ เนอึม ปุย โบ
ลวง พากัง ระ เซ� 18 เญอืม โบลวง อื ดุฮ ควน โบลวง เดีญ
อื รกา� ฟวยจ เซ โบลวง เดีญ อ�ื ดุฮ แม โคะ ซแก เดีญ
อ�ื ฟวยจ เซ โบลวง ด่อง อ�ื 19 กัง พา เลอปึ อ�ื เลอปึ แม
ก พริ อื นึง ฮกั โอเอฮี� ตัม ป เอจี ซตอก พะจาว อาึง ละ
แตะ�

20 ไอ โมเซ โรวก เนอมึ แพน ซโมะ ป ไก ลปุง พะจาว นึง
เซ อาึง อื โตะ ฮติ� เกือฮ โคะ ลกลอม อื ติต ไม่ ฮติ เซ�
รเดือป ฮติ ป มัฮ นา ก โฮลฮ พะจาว ยวก มัป่ ละ ปุย เซ อาึง
อื ราว ฮติ เซ� 21 เญอืม เซ เกือฮ ฮติ เซ อาวต กไน พากัง�
กัง พา ลัก่กา ฮติ เซ ละ ซ เฆีญ อื ฮติ เซ ฮา ปุย� ตัม ป เอจี
ซตอก พะจาว อาึง ละ แตะ�

22 อาึง โรฮ โตะ อาวต คโนมปัง กไน พากัง ระ เซ ลวง ลั่
กล่าวง อื ก พริ พากัง รฆุน อื เซ� 23อาึง โรฮ คโนมปัง นึง อื
ตัม ไล แตะ ซองนา พะจาว� ตัม ป เอจี ซตอก พะจาว อาึง
ละ แตะ�

24 อาึง โรฮ ชวง ออม รเตือป โตะ เซ กไน พากัง ระ ลวง
ลัก่เซฮ อ�ื 25 อาึง ออม อาแลฮ เซ นึง เปือง กัก อื ซองนา
พะจาว ตัม ป เอจี ซตอก พะจาว อาึง ละ แตะ�

26อาึง โรฮ คัน ไคร ลัก่กา พากัง รฆุน อื เซ กไน พากัง ระ
เซ� 27 ตอง เนอึม ป ซออย ฮงาื นึง อื ตัม ป เอจี ซตอก พะ
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จาว อาึง ละ แตะ� 28 กัง โรฮ พา นึง โตะ รเวอืะ เลียก ปุย
นึง พากัง ระ เซ�

29 ก พริ พากัง ระ ก ซดิ โบ โตะ รเวอืะ เซ� ไอ โมเซ อาึง
คัน ระ นา ก ตอง ปุย ซัตซิง ละ พะจาว นึง อ�ื มอก ตอง
ทไว ซัตซิง นึง อื ไม่ เฮงาะ รโกะ ตัม ป เอจี ซตอก พะจาว
อาึง ละ แตะ�

30 อาึง โรฮ อาง ระ ซน่ะ คัน ไม่ พากัง ระ เซ� เชยีต ดุฮ
รอาวม นึง อื ละ ซ รไซจ โม ซตุ ติ แตะ นึง� 31 ไอ โมเซ ไม่
อาโรน ไม่ กวน อาโรน เนอ โกว รอาวม เซ ละ รไซจ อื เตะ
ชวง แตะ นึง� 32 เญือม ซ เลียก โม ซตุ นึง พากัง ระ ก
ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว เซ� ไม่ เญือม ซ เลียก อื ละ คัน ระ
เซ� ซ โกว รอาวม เซ ละ รไซจ อื เตะ ชวง แตะ รกา� มัฮ
ยุฮ อื ตัม ป เอจี ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ�

33ฟวยจ เซ ไอ โมเซ โบลวง ฆรุง พา รวติ พากัง ระ เซ ไม่
คัน เซ� กัง โรฮ พา นึง โตะ รเวอืะ ฆรุง เซ โรฮ� ไอ โมเซ
ยุฮ เนอมึ กัน เซ เกือฮ ฟวยจ โครยญ เจือ�

รงั ซเปีย พะจาว
34 เญือม เซ ฮอยจ เอนิ ชุต รวู นึง� เลอึป พากัง ระ เซ�

รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว เลียก อาวต กไน พากัง เซ� รงั เนอึม
รงั แนม� 35 เญือม เซ ไอ โมเซ เกียฮ เลียก โตว กไน พา
กัง ระ เซ นึง เลีฮ อาวต ชุต รวู นึง อ�ื รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว
อาวต กไน พากัง เซ เล่ีป อ�ื รงั เนอึม รงั แนม� 36 เคียง
เซ เยอ โม อซิราเอน เญือม ชวน อื ฮาวก ชุต รวู ฮา พากัง
ระ เซ เญือม ออฮ ซ โอก โฮว นึง คระ เญือม เซ� 37 ดัฮ ชุต
รวู เซ โอ ฮาวก โฮลฮ โตว โฮว ฆาื อ�ื อาวต แนฮ ฮอยจ ละ
ฮาวก ชุต รวู เซ� 38 ชุต รวู ยุฮ พะจาว อาวต ราว พากัง เซ
เมือ ซเงะ่ อ�ื เมือ ก ซาวม อื ชุต รวู เซ แปน งอ ละ อ�ื ติ
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เจน โฮว อื นึง คระ เซ โม อซิราเอน โฮลฮ ลอป ชวน อื ตอก
เซ�
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