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โฮเชยา
โฮเชยา มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ติ ปุย ป ครอฮ ลปุง พะ

จาว ละ โม อซิราเอน ป อาวต ลวง ลัก่ล่าวง นึง อ�ื เอจี มัฮ
ป อฮั ปุย เมือง อซิราเอน ไม่� โฮเชยา ยุฮ กัน ฟวยจ เจน
อาโมต ป ซึป โรฮ ลปุง พะจาว� มัฮ เจน กา ไลจ โลม เวยีง
ซามาเรยี� (กา ค�ศ� 721 เนอึม�� โฮเชยา ตุก ลัมเลือ
รพาวม นึง กัน ทื ปุย ฮุป โอเอฮี ไม่ ตอก โอ อื เนอมึ รพาวม
ละ พะจาว ทื แตะ� ปรโปวน เญือะ โฮเชยา มัฮ ปุย โอ เนอมึ
รพาวม ละ ปรเมะ เญือะ แตะ� โฮเชยา โกว ไลลวง ป โซะ ป
เกิต นึง ครอปครวั โกะ แตะ เซ แปน ป แพป แตะ ไม่ โม อซิ
ราเอน ป โอ เนอมึ รพาวม ละ พะจาว เซ� โกเมอ ป มัฮ ปร
โปวน เญือะ โฮเชยา เซ แปน ปุย ฆอก ไล ละ ปรเมะ เญือะ
แตะ ตอก ออฮ� ปุย ไน พะจาว เอจี แปน โรฮ ปุย ฆอก ไล
ละ พะจาว ตอก เซ� เคียง เซ จัมเปน กัน รเตีฮ เกิต ละ โม
อซิราเอน ละ ซ โฮลฮ อื ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื
ปัง มัฮ ตอก เซ� ลัก่ ก ลอยจ อื พะจาว ซ เปลีฮ แม

รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ละ ปุย ไน แตะ� ซ เกือฮ
แม ปุย ไน บัน่เมือง ยุฮ แตะ ลเตือฮ แม เอญี เคะ แตะ ละ
ซ ปุก แม อื ปุ แตะ ติ โฮน แม� รพาวม ฮรกั เซ เอจี ที นึง ป
อฮั อื นึง โบ่ต 11 คอ 8 ตอก เฮ�ี �รพาวม อาึ อื โตก แนฮ
ละ เปอะ� โตะ กไน รพาวม โด่ะ อาึ เซ� อาวม แนฮ โรฮ ไก
รพาวม เลียก พาวม แตะ นึง เปอะ โรฮ�� อฮั เซ�

1 เฮี มัฮ ลปุง พะจาว ป ฮอยจ ละ โฮเชยา กวน เบ่เออร�ี
เจน เซ ป แปน กซัต นึง เมือง ยูด่า เยอ มัฮ อุตซียา� โย
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ทัม� อาฮตั� ไม่ เฮเซคียา� เญอืม เซ เยโรโบอ่มั กวน เยโฮ
อตั ปุก โรฮ เญือม แปน อื กซัต นึง เมือง อซิราเอน�

ปรโปวน เญือะ โฮเชยา ไม่ กวน อื
2 เญอืม ดวน โรง พะจาว โฮเชยา ซึป ลปุง แตะ ฮอยจ ละ

โม อซิราเอน เซ� พะจาว อฮั เฮี ละ โฮเชยา เซ� �ไมจ เปอะ
โฮว ตุย ปรโปวน ฆอก ไล เซ ละ ซ แปน อื ปุย เญือะ เปอะ�
ตุย โรฮ โรวก ไม่ กวน อื ป เกิต ฆาื ไล ฆอก ยุฮ อื เซ โรฮ�
โม ป มัฮ ปุย ไน อาึ อื มัฮ โรฮ ปุย ฆอก ไล ตอก เซ� นึง เอจี
ละ โปวฮ อื อาึ ป มัฮ พะจาว,� อฮั เซ พะจาว. 3 เญือม เซ
โฮเชยา โฮว ตุย เนอึม โกเมอ กวน รโปวน ดิ่ปลาอมิ ละ ซ
เกือฮ อื แปน ปุย เญือะ แตะ� ฟวยจ เซ ปรโปวน เญือะ อื
เซ โรวก� เญอืม เอจี เกิต กวน อื เซ� รเมะ�

4 พะจาว อฮั อื ละ โฮเชยา เซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ปุก
มอยฮ อ�ื อฮั ยซิราเอน ละ� เญือะ เล่ีญ โตว ซ เกือฮ อาึ จัต
เจือ เญือะ เยฮู ลอก ตุต แตะ ฆาื ยุฮ อื ยุม ไม่ ปุย นึง นาตี
ยซิเรเอน เซ� อาึ ซ เกือฮ โรฮ ปะเทต อซิราเอน ลอยจ เยอื
เอนิ� 5 ซเงะ เซ เยอ อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ อมันัต ตฮนั ยุฮ โม
อซิราเอน เซ นึง โตะ โลก ยซิราเอน�� อฮั เซ พะจาว.

6ฟวยจ เซ โกเมอ เซ ไก แม กวน ติ� รโปวน� พะจาว อฮั
อื ละ โฮเชยา ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ปุก มอยฮ กวน รโปวน
แตะ เซ อฮั โลรุฮะมา* ละ� นึง โอ อาึ เญาะ เลียก พาวม นึง
จัตเจือ โม อซิราเอน� อาึ เญาะ ซ ยวก โตว มัป่ ยุฮ อ�ื 7 โม
ป มัฮ จัตเจือ ยูด่า นึง อื เซ� อาึ ปังเมอ ซ เลียก พาวม นึง�
อาึ ป มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อื ซ เรอึม เมอะ เกือฮ โปน ฮา
ป โอ ไมจ� อาึ ปังเมอ โอ มัฮ เรอึม เมอะ นึง โกว เยอะ กัน
* 1:6 1:6 โลรุฮะมา เซ มัฮ อฮั อื โอ เลียก พาวม นึง ไม่ อ�ื
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รุป เซิก� นึง โกว เยอะ วจิ ไม่ ทนู ไม่ บรอง ไม่ โม ตฮนั บุก
บรอง ติ เจือ เนอมึ�� อฮั เซ�

8 เญอืม เอจี ฟวยจ เกือฮ โกเมอ กวน แตะ เซ ละ ตาึฮ ฮ�ื
โรวก แม กวน แตะ� เญือม เอจี เกิต แม กวน อื เซ รเมะ�
9พะจาว อฮั อื ละ โฮเชยา ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ปุก มอยฮ
กวน แตะ เซ อฮั โลอมัมี* ละ� มัฮ ฆาื โอ โม เปะ โม อซิรา
เอน เญาะ มัฮ ปุย ไน อาึ� อาึ ปุ โรฮ เญาะ ซ มัฮ พะจาว ยุฮ
เปอะ�� อฮั เซ ละ อื พะจาว�

เมือง อซิราเอน ซ ไมจ แม ติ โฮน
10 ปัง มัฮ ตอก เซ� โม อซิราเอน เซ ซ โฮวน เอนิ ตอก

ไฮมจ นึง เกาะ โฮ� ซ โฮวน ลัมเลือ เอนิ ปอ โอ ปุย เญาะ
โอยจ เมีญ� ไม่ โอ ปุย เญาะ เกียฮ กะ เมาะ ไก อ�ื ปเล่ีย
ปัง โฮลฮ พะจาว อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ มัฮ เปอะ โตว
ปุย ไน อาึ�� ปัง อฮั เซ ละ อ�ื ปังเมอ ซ ไก ติ ซเงะ เญือม
ซ โฮลฮ พะจาว อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ มัฮ เปอะ กวน
พะจาว ป ไอม ลอป�� ซ อฮั เซ ละ อ�ื 11 โม จัตเจือ ยูด่า ไม่
จัตเจือ โม อซิราเอน ซ เอญี รโจะ แม อาวต ติ โดฮ� ปุย โม
เซ ซ เลือก ปุย ติ เกือฮ อื แปน ฮวันา ยุฮ แตะ� ฟวยจ เซ
ปุย โม เซ ซ จเลิน แม ยุฮ แตะ นึง เมือง อาวต แตะ ติ โฮน
แม� ซเงะ อฮั ปุย ยซิราเอน* ไม่ เซ ซ มัฮ เนอึม ซเงะ ซัม
คัน�

2
1 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปุ เปอะ เซ ไมจ เปอะ อฮั อมัมี*

* 1:9 1:9 โลอมัมี เซ มัฮ อฮั อื มัฮ โตว ปุย ไน อาึ ไม่� * 1:11 1:11
ยซิราเอน เซ ตัม พาซา ฮบีรู มัฮ อฮั อื �พะจาว ซมา� ไม่ อ�ื * 2:1 2:1
เคียง อฮั พะจาว ละ อื ตอก เซ� �โลอมัมี� ซ อฮั �อมัมี� ละ อ�ื มัฮ อฮั อื �ปุย
ไน อาึ� ไม่�
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ละ� รนัน เปอะ เซ ไมจ เปอะ อฮั รุฮะมา* ละ�

พะจาว ฮรกั ปุย เตือง โอ ปุย เนอมึ รพาวม ละ อื
2พะจาว อฮั เฮ�ี �กวน� ไมจ เปอะ ซตอก มะ แตะ� ปัง

โอ มะ เปอะ เญาะ มัฮ ปรโปวน เญือะ อาึ ญุ่ก� อาึ ปุ โรฮ
เญาะ มัฮ ปรเมะ เญือะ อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ เคราะ แปฮ
เลน แตะ จุ ไม่ โอ อื เญาะ ไมจ แปน ปรโปวน มอง โชะ ติ
แตะ ตอก เซ� 3 ดัฮ โอ แนฮ เคราะ ยุฮ แตะ กัน ตอก เซ
โฮ� อาึ ซ ปอยจ เครองึ เซอกึ อ�ื เกือฮ เอนิ โฮว ฆาวง ตอก
เญอืม เกิต โรง อื โฮ� ซ เกือฮ เอนิ ตอก ปลัฮเตะ ซออฮ ซอ
วยญ โอ เกียฮ กวยฮ โอเอฮี นึง โฮ� ซ ยุม เอนิ โกวต ไปลญ
แตะ รอาวม ฆาื อ�ื 4อาึ ซ เลียก พาวม โตว นึง โม กวน อ�ื
นึง มัฮ โม กวน อื เซ ป เกิต เน่อมึ นึง กัน เลน จุ� 5 มัฮ ฆาื
มัฮ มะ อื ปุย เลน จุ� มะ อื ป เกือฮ กวนดุ เกิต นึง แตะ เซ
มัฮ เนอึม ป ยุฮ ควน โซะกิจ ปุย นึง� ปรโปวน เซ เอจี อฮั
ไอฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ โฮว ฟวต โม ปรเมะ ฮรกั แตะ เซ�
นึง มัฮ อื ป เกือฮ อาวป ละ โซม เมอะ� ไม่ เกือฮ อื รอาวม
ละ ญุ อุ� เอจี เกือฮ ฮาึก แกะ� ไม่ เกือฮ อื พา แนน ไมจ
เนิ� เอจี เกือฮ โรฮ ลออยฮ กาวก ไม่ รอาวม อะงุน เนิ��
อฮั เซ�

6�เคียง มัฮ อื ตอก เซ� อาึ ซ เกือฮ โคะ กัต ไก รวติ อื ปอ
โอ อื เญาะ ไก คระ เกียฮ โอก� อาึ ซ เกือฮ โรฮ ฆรุง ไก ไคว
อื ละ ซ เกลาะ แตะ คระ ซ โฮว อ�ื 7 ปรโปวน เซ ซ โฮว อาื
เนอมึ โม ป ฮรกั แตะ เซ� ปังเมอ โอ เญาะ ซ เตือน เครอปึ
อ�ื ซ โฮว ซาวป เนอึม ซาวป แนม ปุย โม เซ� ปังเมอ โอ
ซ โฮลฮ ยุ อ�ื ฟวยจ เซ ปรโปวน เซ ซ อฮั แม เฮ�ี �อาึ ซ
เอญี แม เคะ ปรเมะ ไพรม เญือะ แตะ� เญอืม อาวต ลัง่ อาึ
* 2:1 2:1 �โลรุฮะมา� ซ อฮั �รุฮะมา� ละ อ�ื มัฮ อฮั อ�ื �เลียก พาวม นึง��
ไม่�
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ไม่ ปรเมะ ไพรม เญือะ แตะ โฮ ฌักแฟน เดียก เนิ ฮา ปเล่ีย
เฮ�ี� อฮั เซ� 8 ปรโปวน เซ ยุง โตว อื มัฮ อาึ ป เกือฮ โอ
เอฮี ละ แตะ เซ� ป มัฮ เฮงาะ รโกะ� รอาวม อะงุน� ลออ
ยฮ กาวก� ไม่ ไคร มาื เมาะ ป โกว อื นึง กัน ไว แตะ พะบ่า
อนั เซ�

9�เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ดัฮ เอจี มัฮ เวลา เปฮ ปุย เปลิ ป
ซมา แตะ โฮ� ป มัฮ เฮงาะ รโกะ� รอาวม อะงุน� ฮาึก แกะ
ไม่ พา แนน ไมจ ป เกือฮ อาึ ละ อื ป โกว อื ละ ยุฮ อื เครองึ
เซอกึ แตะ นึง เซ� อาึ ซ ตุย แม ฮา อื เตือง โอยจ อ�ื 10 อาึ
ซ ปอยจ เครองึ เซอกึ อื เกือฮ อาวต ฆาวง ปอ โซะกิจ อื ซอง
นา โม ป อฮั อื ฮรกั แตะ เซ� ไก โตว ติ เนอมึ ป ซ ปุน เกือฮ
อื โปน ฮา อมันัต ระ ยุฮ อาึ อ�ื 11 อาึ ซ เกือฮ กัน เลียง ยุฮ
อื แปน ป ลอยจ เยอื ไอฮ พาวม แตะ� ปัง มัฮ กัน เลียง โค
รยญ เนอึม ยุฮ อ�ื ปัง มัฮ กัน เลียง โครยญ เคิ ยุฮ อ�ื ปัง
มัฮ กัน ชลอง อื ซเงะ ลโล่ะ ยุฮ แตะ� ไม่ ซเงะ ซัมคัน ยุฮ อื
เตือง โอยจ อ�ื ซ เกือฮ ลอยจ ไฆร เยอื ฮา อ�ื 12 อาึ ซ ยุฮ
ไลจ ไม่ โคะ อะงุน ไม่ โคะ เม ยุฮ อ�ื ป โคะ อื มัฮ ป เกือฮ โม
ป โคะ ติ แตะ ฮรกั อื เบือ เกือฮ อื ติ แตะ ละ อื เซ� อาึ ซ
เกือฮ โรฮ รปึม อะงุน ไม่ รปึม ไฮญ ยุฮ อื แปน โตะ รปั โตะ
รุม� ซ เกือฮ เอนิ แปน นา ก อาวต โกะพริ ละ ซ ยุฮ อื ไลจ
ไม่ อ�ื 13 อาึ ซ เกือฮ ปรโปวน เซ ลอก ตุต แตะ นึง เอจี เบีย
เยอื อื อาึ� ไน ซเงะ ชลอง ปุย พะบ่าอนั เซ เอจี ซาวป ตอง
ทไว ป ซออย ฮงาื ละ พะ เซ� เคียต แงฮ่ ติ แตะ คึ นึง ดา
ฮนัง ลัง่ เบล แตะ� ไม่ ซาวป อื โฮมว ดิ ไม่ โม ปรเมะ ป อฮั
อื มัฮ โม ป ฮรกั แตะ เซ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

14พะจาว อฮั แม เฮ�ี �งอ่ต แลน เมอะ� อาึ ซ ตาว แม
ปรโปวน เซ ฮอยจ นึง ลาึน เวอืฮ เซ� ซ อฮั ลปุง ชอม ลปุง
เด ละ� ซ เกาะ โลม รพาวม อ�ื 15 อาึ ซ เกือฮ แม รปึม
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อะงุน ละ นึง นาตี ก อาวต อื เซ� โตะ โลก อาโค ป อฮั ปุย
โตะ โลก รพาวม ตุก ไม่ เซ� ซ แปน เอนิ ตอก โตะ รเวอืะ
โบฮ ละ โฮลฮ ปุย ควน ซโอว รพาวม แตะ โฮ� ฟวยจ เซ ปร
โปวน เซ ซ ฮงา แม นึง อาึ ตอก ฮงา แตะ นึง เงอะ เญือม
มัฮ ลัง่ แตะ ปเครฮี ตอก เญือม โอก โรง อื ฮา เมือง อียปิ
โฮ�

16 �เญือม เซ ปรโปวน เซ ซ อฮั แม �ปรเมะ เญือะ อะ�
ไม่ อาึ� เญาะ ซ อฮั โตว �บ่าอนั* ยุฮ ฮุ� ละ อาึ� 17 เคียง
เซ อาึ เญาะ ซ ญอม โตว โรฮ เกือฮ กอก รโฮงะ มอยฮ บ่า
อนั เซ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ พะจาว.

18 �ไน เจน เซ เยอ อาึ ซ ซันญา ดิ อาึง ไม่ โกะพริ ไม่ โม
ไซม ไม่ ซัตซิง เมาะ ป โฮว ลังเตะ เตือง โอยจ อ�ื ละ โอ ซ
เกือฮ อื ยุฮ ป โซะ ละ ป มัฮ ปุย ไน อาึ เซ เฟือฮ เอนิ� อาึ ซ
ตุย เครองึ รุป เซิก� ป มัฮ วจิ ไม่ ทน�ู เกือฮ โอก ฮา บัน่เมือง
อื เซ เตือง โอยจ อ�ื ไม่ ซ เกือฮ ฮะ ปุย ไน แตะ เซ โฮลฮ
อาวต เฮน อาวต ฮลอง� 19 โอ อซิราเอน� อาึ ซ เกือฮ ลอป
ปะ แปน ปรโปวน เญือะ แตะ� ซ เนอมึ รพาวม ละ เปอะ ไม่
ซ ซืไซ แตะ ละ เปอะ� อาึ ซ เปลีฮ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน
ยุฮ แตะ ละ เปอะ� ไม่ เลียก พาวม แตะ นึง เปอะ� 20 อาึ
ซ ยุฮ ตัม ลปุง ซันญา แตะ ละ ปะ ไม่ เกือฮ เปอะ แปน ปุย
เญือะ แตะ� ไม่ เนอึม รพาวม แตะ� เญือม เซ ปะ ซ ยุง
เปอะ มัฮ อาึ พะจาว เบือ อ�ื� อฮั เซ�

21 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �เญือม เซ อาึ ซ โลยฮ รซอม ไว
วอน ยุฮ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน แตะ เซ� อาึ ซ เกือฮ
เฮละ ราื เน่อมึ มะลอง ฮอยจ ละ ปลัฮเตะ เฮ�ี 22 เญือม
เซ ปลัฮเตะ เอ ซ เกียฮ เกิต โรฮ เฮงาะ รโกะ นึง ไม่ รอาวม
อะงุน ไม่ ลออยฮ กาวก เบือ อ�ื โอเอฮี โม เซ ซ แปน ควน
* 2:16 2:16 บ่าอนั เซ มัฮ อฮั อื �ไน� ไม่�
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ลเตือฮ อาึ โลยฮ ละ ป เกิต นึง ลโลวง ยซิเรเอน* เซ� 23 อาึ
ซ ซมา ปุย ไน แตะ ละ โกะ แตะ ไอฮ ตอก ซมา ปุย โคะ โฮ�
อาึ ซ เลียก พาวม นึง โลรุฮะมา�* อาึ ซ ลปุง ไม่ โลอมัมี�*
ซ อฮั เฮี ละ� �ปะ มัฮ เปอะ ปุย ไน อาึ�� อฮั เซ ละ� เญอืม
เซ ปุย โม เซ ซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �ปะ มัฮ เนอมึ เปอะ พะจาว
ยุฮ เอะ�� ซ อฮั เซ��

3
โฮเชยา ไม่ ปรโปวน เญือะ อื ป เลนจุ เซ

1 พะจาว อฮั อื ละ อาึ ตอก เฮ�ี �ไมจ แม เปอะ โฮว ติ
โฮน� ไมจ เปอะ เปลีฮ รพาวม ฮรกั แตะ ละ ปรโปวน เญือะ
เปอะ ป เอจี ไก ป ฮรกั ไม่ เอจี เลน อื จุ ไม่ เซ� ปะ ไมจ เปอะ
ฮรกั ปรโปวน เซ ตอก ฮรกั อาึ โม อซิราเอน โฮ� ปัง เอจี ล
เตือฮ ปุย โม เซ ติ แตะ ฮา อาึ นึง ซาวป แตะ ไว พะ ไฮญ ไม่
เอจี ทไว อื เปลิ อะงุน ซออฮ ละ ฮุป เซ ญุ่ก�� อฮั เซ เนิ�

2 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� อาึ รวี เนอึม ปรโปวน เซ นึง มาื
กาว โรฮ พอน เชเคน� ไม่ เฮงาะ บ่าเล ติ โฮเมอ ไม่ บลัฮ�
3 เญือม เซ อาึ อฮั ละ ปรโปวน เซ ตอก เฮ�ี �ปะ ไมจ เปอะ
มอง อาึ ติ วงั ฮมั เมาะ เวลา เล่ีญ บุย โรฮ� ปุ เญาะ เลนจุ
อู� ปุ เญาะ ยุ ปุ เปอะ ไม่ ปรเมะ ไฮญ ไน วงั เซ� อาึ ซ มอง
โรฮ ปะ�� อฮั เซ ละ�

4 ตอก โรฮ เซ� โม อซิราเอน ซ จัมเปน อื อาวต ตอก เซ
เตือง โอ แตะ ไก กซัต ยุฮ� ไม่ โอ อื ไก ฮวันา ยุฮ ฆาื อื แปน
วงั อื เล่ีญ บุย โรฮ� กัน ทไว อื โอเอฮี ไม่ โบลวง อื ซกัง ซัม
คัน ไม่ ไอฮ อื ลปิ เอโฟต ไม่ ทื อื ฮุป ลวน ปุย� ปุ โรฮ เญาะ

* 2:22 2:22 �ยซิเรเอน� เซ มัฮ อฮั อื �พะจาว ซมา� ไม่ * 2:23 2:23
โลรุฮะมา� แลน โบ่ต 1 คอ 6. * 2:23 2:23 โลอมัมี� แลน โบ่ต 1 คอ 9.
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ซ ไก� 5 กัง เคะ เอ โม อซิราเอน ซ โฮลฮ แม โรฮ เอญี เคะ
เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ� ซ เอญี เคะ ป มัฮ จัตเจือ
ด่าวติ ติ ปุย ป ซ แปน กซัต ยุฮ อื เซ� เญือม เซ ซ ยุง แม
โรฮ นัปทื เนอมึ พะจาว, ไม่ ซ โฮลฮ แม โรฮ อื ป ไมจ ป โพต
พะจาว ยุฮ แตะ เซ ละ แตะ�

4
พิต โฌวะ ยุฮ โม อซิราเอน ไม่ โม ซตุ

1 โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ เปอะ
งอ่ต ลปุง พะจาว. ปเล่ีย เฮี พะจาว ซ รโฮงะ ตอก พิต ตอก
โฌวะ ยุฮ ปุย นึง บัน่เมือง เซ ละ เปอะ ตอก เฮ�ี �นึง บัน่
เมือง เซ ไก โตว ป เนอึม รพาวม นึง� ไก โตว รพาวม ฮรกั
นึง� ปุย นึง อื ญอม โตว เกือฮ ติ แตะ คาวไจ ไลลวง พะ
จาว� 2 ปัง เคียต ซันญา โอเอฮี โฮวน เจือ� ยุฮ เนอึม โตว
อื ตัม ป ซันญา แตะ เซ� อฮั ลอป ลปุง โอ เนอมึ� ซาวป ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย� บระ ปอก� เลนจุ ซูเมีย� กันไฮะ กันฮอน ยุฮ อื
ไก แนฮ โฮวน ปุๆ� เญาะ ยุง โตว เคราะ อื ติ ชวง� 3 เคียง
มัฮ อื ตอก เซ ปลัฮเตะ นึง เมือง เซ ซ แพะ แลง ฆาื อ�ื โอ
เอฮี เมาะ ป ไก จีวติ นึง อื ซ ยุม เตือง โอยจ อ�ื ปัง มัฮ ซัต
ซิง ไซมไล่ ฮอยจ ละ กะ นึง ปลัฮ รอาวม ซ ยุม โอยจ�� อฮั
เซ พะจาว�

4 พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ปัง มัฮ ตอก เซ ปุ เกือฮ โม ลัป
ซด่อน ฟอง ปุ แตะ ไม่ โอ อื ไมจ รโจฮ ปุ แตะ นึง ติ ตื เนอึ
ม� กัน พิต กัน โฌวะ ป ยุ อาึ ลลาึง เปอะ เซ ระ เกว ไม่ โม
เปะ ป มัฮ โม ซตุ� 5 โม เปะ เอจี ฆลาื เอจี พลวน เปอะ นึง
กัน พิต กัน โฌาะ เตือง เมือ ซเงะ่ เมือ ก ซาวม อ�ื ป มัฮ
โม ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ปุ โรฮ ฌักแฟน ฮา โม เปะ โรฮ�
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อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง อซิราเอน ป มัฮ ตอก มะ โม เปะ เซ�
6 โม ป มัฮ ปุย ไน อาึ อื เอจี ไลจ เอจี โลม ฆาื โอ แตะ ยุง
ป มัฮ อาึ� โม เปะ โม ซตุ อู เอจี ละ โปวฮ เปอะ ไลลวง ยุง
แตะ อาึ� มัฮ ฆาื เซ ป ละ โปวฮ อาึ โม เปะ โอ เญาะ เกือฮ
แปน ซตุ ฆาื อ�ื เคียง เมอ เบีย โม เปะ โกตไม ยุฮ อาึ เซ อาึ
ซ เบีย โรฮ กวน เฌือต ลุกลัน โม เปะ ฆาื โรฮ�� อฮั เซ�

7พะจาว อฮั แม เฮ�ี �โม เปะ โม ซตุ อู โฮวน เปอะ ไม่ ปุ
แตะ เมาะ ออฮ� กัน พิต ยุฮ เปอะ โฮว โรฮ ละ โฮวน แตะ
ละ อาึ เมาะ เซ โรฮ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ป มัฮ โญตซัก
เกือฮ อาึ ละ เปอะ เซ� อาึ ซ ลเตือฮ เอนิ เกือฮ แปน กัน โซะ
กิจ ปิญไง่ ละ เปอะ� 8 โม เปะ เอจี โฮลฮ เปอะ โซม ซัก กุก
เตือ เบือ กัน พิต ยุฮ โม ป มัฮ ปุย ไน อาึ เซ� ฆวต เกือฮ เอนิ
เปอะ ยุฮ ลอป กัน พิต ฆาื อื ตอก เซ โฮวน ปุๆ� 9 ลอก โม
ลัปซด่อน ตุต แตะ ตอก ออฮ� โม ซตุ อู ซ ลอก โรฮ อื ตอก
เซ� อาึ ซ เกือฮ ตื เอนิ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื ซ โรก ละ อื
ตัม กัน พิต ยุฮ อื เตือง ไพ เตือง มัน�

10-11 �โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ โซม ปอน โอเอฮี เน่อมึ นึง
ป ทไว ปุย� ปังเมอ โอ ซ ปอ ซัก เปอะ ติ ชวง� ซ โฮว ซาวป
เปอะ ไว พะ ละ ฆวต โฮลฮ เปอะ กวน เฌือต แตะ นึง โฮวน�
ปังเมอ โอ เปอะ ซ โฮลฮ เบือ อ�ื มัฮ ฆาื เอจี ละ โปวฮ เปอะ
อาึ ละ ซ โฮว เลน เปอะ จุ ไม่ พะ ไฮญ เซ�� อฮั เซ พะจาว
เยอ� พะจาว อฮั แม เฮ�ี �ไปล อะงุน เตือง ป ไพรม ป โคระ
อ�ื มัฮ ป เกียฮ ตุย ซติ พันญา ไม่ ป ยุ ป ยุง เกือฮ ไฆร ฮา
ปุย ไน อาึ� 12 โม ปุย ไน อาึ เซ� เอจี ซาวป ซโปก โปวก
โคะ นึง ไลลวง โอเอฮี ฆวต ยุ ฆวต ยุง แตะ� เอจี ซาวป โรฮ
ไฮมญ โอเอฮี ป ซ เกิต ละ แตะ นึง โคะ ไคจ ยุฮ แตะ� เอจี



โฮเชยา 4:13 x โฮเชยา 4:19

ละ โปวฮ อาึ ตอก ปรโปวน เลนจุ โฮ� เอจี เกือฮ ติ แตะ ละ
พะ ไฮญ� 13 โม เซ เอจี ซาวป โรวก ทไว โอเอฮี ละ ป ทื แตะ
นึง เปือง โม เปือง มอยจ� เอจี ตอง โรฮ ทไว ป ซออย ฮงาื
ละ อื นึง ตู เตียม นา ก ไก โคะ ระ ลัง่ กัก ไม่ เกลอึม ฮละ
อ�ื นึง มัฮ อื โคะ ระ เดีย ไม่ มวน เปิง ปุโรม อ�ื เคียง มัฮ อื
ตอก เซ� โม กวน รโปวน เปอะ เอจี เกือฮ เอนิ ติ แตะ แปน
ปุย บาึฮ ม่อยญ ฮอยญ เร�ี โม กวน โมวน เปอะ เอจี แปน
โรฮ ป เลนจุ ฆาื อ�ื 14 อาึ ปังเมอ โอ ซ เกือฮ ลอก ตุต ฆาื
ยุฮ อื กัน ตอก เซ� มัฮ ฆาื เอจี ซาวป โม เปะ ไอฮ พาวม ไม่
โม ปรโปวน ฆอก ไล ป อาวต นึง เวอืต เซ� ไม่ ทไว ดิ เปอะ
โอเอฮี ละ พะ ไฮญ ไม่ อ�ื ตอก อฮั ปุย โฆะ อื ตอก เฮี โฮ�
�ปุย โอ ไก กัมกึต เตอ ซ ฮอยจ ละ กัน ไลจ กัน โลม แตะ��
อฮั เซ�

15�ปัง โอ โม อซิราเอน เนอมึ รพาวม ละ อาึ ตอก เซ� โม
ยูด่า ปุ เกือฮ ยุฮ ป พิต ตอก ยุฮ โม เซ อื เฟือฮ เอนิ� ปุ ไว
พะ ไฮญ เญอ� พะ นึง กิละกัน ญุ่ก� นึง เบ่ทาเวน ญุ่ก� ปุ
โรฮ ซันญา โอเอฮี นึง นา เซ เบือ มอยฮ พะจาว ป ไอม ลอป
เซ เฟือฮ เอนิ�

16 �โม อซิราเอน มัฮ เนอึม ป ลึง รพาวม ตอก โมวก ชงั
ลึง โฮ� อาึ อมั ซ เกียฮ เลียง เงอะ ตอก เลียง ปุย แกะ นึง
กัง เด่น โฮ� 17 โม เอฟราอมิ เอจี เลียก รโจะ รไม่ ติ แตะ
ไม่ ฮุป ไว ปุย� พลวย แปฮ เกือฮ ยุฮ อื ตัม ป ฆวต ยุฮ โกะ
อื เซ ไอฮ เมิฮ� 18 เญือม เอจี ฟวยจ ญุ อื ไปล อะงุน เนอ�
โม เซ ลอต เอนิ โฮว เลนจุ ฆาื อ�ื โม เซ มวน ยุฮ กัน โชะ
นา ละ ฮา ซ ซาวป อื โญตซัก แตะ� 19 ปุย โม เซ ซ ไฆร เยอื
ตอก โอเอฮี ป แทต กาื โฮ� ซ โฮลฮ อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่
แตะ ฆาื ซาวป อื ทไว โอเอฮี ละ พะ ไฮญ�� อฮั เซ พะจาว
เยอ�
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5
โม อซิราเอน ซ ลอก ตุต ฆาื ละ โปวฮ แตะ พะจาว

1�โม เปะ ป มัฮ โม ซตุ เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ เปอะ งอ่ต
ไลลวง เฮ�ี โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ โม อซิราเอน เนอ� ไมจ
เปอะ ดาวง ฮยวก แตะ ละ� โม เปะ ป มัฮ โม จัตเจือ กซัต
เตอ ไมจ โรฮ เปอะ งอ่ต ที� โม เปะ ซ จัมเปน เปอะ ลอก
กัน รเตีฮ� โม เปะ เอจี ตอก เปอะ ซราว นึง ยว่ง มิซปา ละ
ปุย� ตอก โรฮ เปอะ แฮวะ ตาวง ปุย นึง บลาวง ทาโบ่ ละ
ปุย โฮ� 2ตอก เปอะ โตะ คื ป กาวง ปุย นึง ยว่ง ชติทิม โฮ�
อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ โม เปะ ลอก ตุต แตะ โครยญ โฆะ เปอะ�
3 อาึ ยุง เงอะ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ โม เอฟราอมิ เมอ� โม
อซิราเอน ไก โตว ตอก เม่าะ ติ แตะ ฮา อาึ� เออ� เอฟรา
อมิ ปะ เอจี เลน เนอึม เปอะ จุ� อซิราเอน� ปะ เอจี เกือฮ
เนอมึ เปอะ ติ แตะ รแอม ไล�

4�กัน ฆอก ยุฮ ปุย โม เซ แปน ป เกลาะ คระ� ละ ซ เกือฮ
อื โอ เญาะ เกียฮ ฮอยจ เคะ พะจาว ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื โม เซ
ไก ลอป รพาวม ฆวต เลนจุ ฮา ซ เนอมึ รพาวม แตะ ละ อาึ�
มัฮ เซ ป โอ อื ยุง เนอึม ป มัฮ พะจาว ฆาื อ�ื 5 กัน เกียฮ
ฮุน โม อซิราเอน เซ เอจี แปน ป ฟอง โกะ อื ไอฮ� มัป่ พิต
ยุฮ โม เอฟราอมิ เอจี แปน ควน โคะ ซดุฮ อื ฮอยจ ละ ฆลาื
แตะ� โม ยูด่า เอจี แปน โรฮ ป ฆลาื ดิ ไม่ ปุย โม เซ โรฮ�
6 ปุย โม เซ ซ โฮว ซาวป โรฮ ยุ พะจาว, โรวก โรฮ แกะ ละ อื
ไม่ โมวก ละ ซ ทไว แตะ ละ พะจาว เซ� โม เซ ปังเมอ โอ ซ
ยุ อ�ื นึง เอจี โฮว พะจาว เซ ฮา อ�ื 7 ปุย โม เซ เนอึม โตว
รพาวม ละ พะจาว, โม กวน ป เกิต นึง อื เซ มัฮ โตว กวน
พะจาว ฆาื อ�ื เคียง มัฮ อื ตอก เซ� เญาะ เล่ีญ โตว ปุย โม
เซ ซ บรุก ไลจ เอนิ ฆาื อื ไม่ ชจิ ม่า ยุฮ แตะ�
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ยูด่า ไม่ อซิราเอน ซ ลอก ป โซะ
8 �ไมจ เปอะ ปาึง โตวต กอก ปุย รุป นึง ยว่ง กิเบ่อา�

ไมจ เปอะ ปาึง โด่วง แกะ นึง ยว่ง รามา เซ� ไมจ โรฮ เปอะ
กอก รโอง เกือฮ ปุย โฮว รุป นึง ยว่ง เบ่ทาเวน� โม เปะ โม
เบ่นยามิน เตือง โอยจ เปอะ� ไมจ เปอะ นัม นา ปุย ละ โฮว
รุป แตะ� 9ซเงะ ซ รเตีฮ อาึ ปุย เกือฮ ลอก ตุต แตะ เซ เอจี
ซดิ เนอมึ ซ เติง อ�ื ป มัฮ โม เอฟราอมิ ซ ยุฮ ปุย ไลจ ไม่�
อาึ รโฮงะ ป เนอมึ ซน่ะ ลลาึง โม อซิราเอน โครยญ เจอ อ�ื
10 อาึ รอก ลอน รพาวม นึง โม พูนัม เมือง ยูด่า นึง ฮอยจ
รุป อื ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน� ไม่ ชะ ลู อื พริ เตะ เบระ เบ
รอมึ ยุฮ อื ฮา อ�ื อาึ ซ เกือฮ รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ ฮอยจ
ละ ฆาื อื ตอก เญือม เลอึป รอาวม ระ โอเอฮี โฮ� 11 เอฟ
ราอมิ เอจี โฮลฮ ปุย คานัป กัปกา ไม่ โคมเฮง อื เกือฮ ลอก
ตุต แตะ� มัฮ ฆาื ตัง อื รที แตะ ละ ซาวป แตะ โอเอฮี โอ ไก
ป มัฮ� 12 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยอ� อาึ ซ แปน ตอก แมง
ตอก บัก่บิฮ่ ละ โม เอฟราอมิ� ซ แปน ตอก ม่วต ตอก เรมี
ละ โม ยูด่า�

13 �เญือม เอจี ยุ โม เอฟราอมิ เกิต ป โซะ ป คระ ละ
แตะ� ไม่ ยุ โม ยูด่า ไก เบราะ บัต่ แตะ ตอก เซ� โม เอฟรา
อมิ เซ เคียต เอนิ โฮว ปัว กซัต อตัซีเรยี ป มัฮ กซัต ระ เซ
เรอึม แตะ� ปังเมอ โอ เกียฮ เกือฮ ป โซะ อาวม อื เซ ไฮ�
ไม่ โอ อื เกียฮ ไฮ ยุฮ เบราะ บัต่ อื เซ� 14อาึ ซ ยุฮ ป โซะ ละ
โม เอฟราอมิ ตอก ยุฮ ซิงโต ป โซะ ละ โอเอฮี โฮ� มัฮ อาึ
ไอฮ ป ซ แจฮ โปวฮ โม ยูด่า แปน ไซจ แปน ไซจ อ�ื เญือม
บัว่ อาึ โรวก เกอ ซ ไก โตว ป เกียฮ เรอึม เกือฮ โปน ฮา อาึ
อ�ื 15 อาึ ซ ละ โปวฮ ปุย ไน แตะ ไม่ เอญี แตะ ฮา อื ฮอยจ
ละ อาวม โม เซ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ ไม่ ซาวป อื ยุ อาึ� เญื
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อม เอจี ลอก โม เซ เม่ะมัก่ เกอ ซ ยุง โรฮ ปัว นึง อาึ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ พะจาว เยอ�

6
โม อซิราเอน ญอม เนอมึ โตว โปวฮ รพาวม ไพรม แตะ

1 โม ลัปซด่อน เซ อฮั เฮ�ี �ไมจ เอะ เอญี ซาวป ยุ พะจาว,
พะจาว เอจี เกือฮ เอะ อาวม ป โซะ ป คระ� ปังเมอ แจง ซ
เกียฮ เรอมึ อื เอะ เกือฮ ไฮ เยอ� พะจาว เอจี ปุฮ เฟียต เอะ
ปอ เบราะ เบิ เยอะ เอนิ� ปังเมอ ซ เพาะ โรฮ เบราะ เอะ เซ
เนิ� 2 เมาะ ลอา ลอวย ซเงะ แมพะจาว ซ เกือฮ แม โรฮ เอะ
ปุน โกฮ� ละ ซ โฮลฮ แม เอะ อาวต ดิ ไม่ พะจาว� 3 ไมจ
เอะ ซาวป ตอก ซ เกือฮ ติ แตะ ยุง เนอมึ ป มัฮ พะจาว. พะ
จาว แจง ซ ฮอยจ อื เคะ เอะ เอ� ตอก แจง โรฮ ซ โอก รงั
ซเปีย เมือ กซะ อื โฮ� ตอก โรฮ ฮอยจ รอาวม เฮละ เมือ ลัง
เฮละ อื ละ ซ โซ อื ปลัฮเตะ โฮ�� อฮั เซ�

4พะจาว ปังเมอ อฮั อื ตอก เฮ�ี �โม เปะ โม เอฟราอมิ ไม่
โม ยูด่า เยอ� อาึ ซ ยุฮ ละ โม เปะ ตอก เมอ แล� รพาวม
ฮรกั โม เปะ อาึ เซ เอจี ไฆร พราวป ลัมเลือ เอนิ ตอก พาวง
โกลง โฮ� ตอก โรฮ ไกลจ ไฆร รน่ะ เมือ กซะ อื โฮ� 5 มัฮ เซ
ป เกือฮ อาึ โม ป ซึป ลปุง แตะ ฮอยจ อฮั ป โซะ ป ปวต ละ
โม เซ ฆาื อ�ื อาึ ยุฮ ยุม ไม่ โม เซ นึง ลปุง ป โอก เน่อมึ นึง
มวยญ แตะ� กัน รเตีฮ ยุฮ อาึ เซ โอก เรยีง เอนิ ตอก โอก
ซเปีย ซเงะ โฮ� 6 ป ฆวต ยุ อาึ นึง โม เปะ เอ มัฮ รพาวม
ฮรกั ตอน ฮมัน� มัฮ โตว ซัตซิง โรวก เปอะ ทไว� อาึ ฆวต
เกือฮ ปุย ไน แตะ ยุง ป มัฮ อาึ� โฮฮ ฮา กัน ตอง อื ทไว ซัต
ซิง เนิ� 7 เญือม เอจี ฮอยจ อื นึง เมือง เซ ป มัฮ นาตี อาดั่
ม เซ� ปุย โม เซ ปังเมอ เอจี ยุฮ เยอื ไลจ ไม่ ลปุง ซันญา
อาึ ไม่ แตะ� เนอมึ โตว รพาวม ละ อาึ� 8 กิเลอตั มัฮ เนอมึ
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เมือง นาวก นึง ป ฆอก ไม่ โม ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� 9 ป มัฮ โม
ซตุ นึง อื เอจี พาวม ดิ ตอก เอนิ คะมุย ป มอง ยุฮ ป โซะ ป
ไซญ ละ ปุย โฮ� ปัง มัฮ คระ โฮว ปุย ฮอยจ นึง นาตี ซัมคัน
นึง เชเคม เซ� ไก ตื ป มอง ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง� ปุย โม เซ
มัฮ โฆง อื ตังไจ แตะ ยุฮ กัน ฆอก ตอก เซ โฮวน เจือ� 10อาึ
เอจี ยุ ติ เจือ ป เบรญี ลัมเลือ ละ แตะ นึง ซน่ะ ลลาึง โม อซิ
ราเอน เนอ� โม อซิราเอน เซ เอจี เกือฮ เนอมึ ติ แตะ แปน
ป รแอม ไล� ฆาื เลน แตะ จุ นึง กัน โอ อื เนอมึ รพาวม ละ
อาึ เซ�

11 �เออ� โม เปะ ป มัฮ โม ยูด่า เยอ� มัฮ โรฮ เปอะ ตอก
เซ โรฮ� อาึ เอจี ฟวยจ พัต อาึง ซเงะ จี อาึง ซาวม ละ ซ
เกือฮ แตะ โม เปะ ลอก ตุต แตะ ตัม กัน ยุฮ เปอะ เซ�� อฮั
เซ พะจาว เยอ�
พะจาว อฮั แม เฮ�ี เญือม ตะ อาึ เกือฮ โม ปุย ไน แตะ

จเลิน แม ตอก ไพรม แตะ�

7
1 �ไม่ เญือม ตะ เยอะ เกือฮ โม อซิราเอน เซ ไฮ โซะ โอ�

เญอืม เซ อาึ ปังเมอ ยุ เอนิ เนอะ กัน ซเออมึ ลโฮก ยุฮ โม เอ
ฟราอมิ� ยุ โรฮ ป ฆอก ป เบร ยุฮ โม ซามาเรยี โรฮ� โม เซ
ยุฮ แนฮ กัน บ่วก โจวง� ซาวป แนฮ บระ ปอก โอเอฮี เญือะ
ปุย� ไม่ ซาวป อื ซะเต ปุย โครยญคระ โฮว โครง เอญี แตะ�
2 ยุง โตว โตก ละ ซ เกียฮ ไตม อาึ ไลลวง พิต โฌวะ ยุฮ แตะ
เซ เตือง โอยจ อ�ื ปเล่ีย เฮี กัน ฆอก ยุฮ อื เซ เอจี ไก เอนิ
รวติ โกะ อ�ื โอเอฮี โม เซ อาึ เอจี ยุ ลอป เอนิ เนอะ�� อฮั
เซ พะจาว เยอ�

3พะจาว อฮั เฮ�ี �โม ลัปซด่อน เนอ เอจี ไก แพนกัน ยุฮ
ละ ซ จุ แตะ กซัต เกือฮ มวน รพาวม เบือ กัน ฆอก ยุฮ โม
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โกะ แตะ� เอจี เกือฮ โรฮ โม ลุกนอง อื ซไบ่ รพาวม เบือ
ลปุง โอ เนอึม อฮั แตะ ละ อ�ื 4 ปุย โม เซ มัฮ ตื โม ป มาว
ไม่ เลน แตะ จุ� โตะ รพาวม อื เอจี กอยจ ราวม เอนิ ตอก
ตาวโอป ป โอ ปุย เญาะ จัมเปน ซาึฮ งอ นึง อ�ื เน่อมึ เญื
อม ซเบื่อก โรง ปุย แปง ฮอยจ ละ ปลอยฮ อื โฮ� 5 ไน ซเงะ
ไก กัน เลียง ชลอง ปุย ละ กซัต เตอ� โม เซ เยอ เกือฮ กซัต
ไม่ โม ป มัฮ ลุกนอง อื เซ ญุ่ยจ นึง ไปล อะงุน� ยุฮ ดิ เอนิ
ป พังไฮะ ไม่ โม ป กอ เพียก แฮม ปุย� 6 โตะ รพาวม ปุย
โม เซ กอยจ ราวม ลอป เอนิ นึง อาวม อื ฆวต ยุฮ แตะ ป
ฆอก ตอก กอยจ ตาวโอป เซ โฮ� รพาวม รอก อื เซ กลูไกล
แนฮ กไน รพาวม อื เซ แปนๆ ซาวม บวยฮ อื เอนิ� เญือม
เอจี เติง เมือ กซะ อื ปลาึฮ เอนิ ตอก ปลาึฮ รเออปึ งอ โฮ�
7 รพาวม รอก อื เซ กอยจ ราวม แนฮ กไน อื เซ ปอ เอนิ ปุน
ยุฮ อื ยุม ไม่ ป ตัตเตียง บัน่เมือง ยุฮ แตะ� โม กซัต ยุฮ อื
ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน แนฮ ปุย ยุม ไม่� ปังเมอ โอ ไก ป ฮอยจ
ปัว อาึ เรอมึ แตะ ติ เนอมึ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

8พะจาว อฮั แม เฮ�ี �โม เอฟราอมิ เมอ ซาวป รไม่ รม่าึก
ติ แตะ ไม่ เมือง ปุย ไฮญ โฮวน เมือง� แปน เยอื ฆาื อื ตอก
คโนมปัง ป เปือต ปุย เกือฮ ไซญ ติ ก บลัฮ โน่ง โฮ� 9 เอจี
โฮลฮ ปุย เมือง ไฮญ โซม เรยีง ไอฮ แด่น อ�ื ปังเมอ โอ ดิ
โปวะ นึง อ�ื ฮาึก ไกญ อื เซ เอจี ครา ฌวน� ปังเมอ โอ ลัง่
ดิ ยุง ติ แตะ� 10 รพาวม เกียฮ ฮุน ยุฮ โม อซิราเอน เซ�
เอจี แปน เอนิ ป รโจฮ โกะ อื ไอฮ� ปัง เอจี เกิต ปันฮา ละ
โฮวน เจือ ตอก เซ� ดิ ยุง โตว ลัง่ ซาวป ยุ เยโฮวา ป มัฮ พะ
จาว ยุฮ แตะ เซ ฆาื อ�ื

11�โม เอฟราอมิ เซ โฮว กูแก ไป มา แนฮ ตอก รโกะ เกอื
ลโมวะ โฮ� เมือ โรง อื เคียต โฮว ปัว โม อียปิ เรอึม แตะ�



โฮเชยา 7:12 xvi โฮเชยา 8:2

ฟวยจ เซ ตอ แม โฮว เคะ ปุย นึง เมือง อตัซีเรยี แม� 12 อาึ
ปังเมอ ซ เกือฮ ปุย โม เซ ลอก ตุต แตะ ตัม กัน ฆอก ยุฮ อ�ื
ตอก โรฮ ตาวง ปุย แนง ละ โฮมวต แตะ ไซม ลไล โปว อื นึง
กังฮาว โฮ� 13 โม เซ ซ เม่ะมัก่ เนอึม ฆาื เอจี ละ โปวฮ อื
อาึ� โม เซ ซ ไลจ ซ โลม เนอมึ� ฆาื เลฮ อื เตียง อาึ� อาึ ไก
รพาวม ฆวต โตฮ โม เซ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ� โม เซ ปัง
เมอ อฮั ป โอ เนอมึ ละ อาึ� 14 ปุย โม เซ ไววอน โตว ละ อาึ
ไม่ รพาวม เนอึม แตะ� เคียต ไอจ คุกคัก ดู่ด่า ไม่ ไววอน
แตะ ปัว ปอ ครวก รกั เอนิ อื ตอก ปุย ตังเมือง โฮ� ไม่ เคียต
โรฮ อื เครจี เนะ เครจี ฮกั แตะ ไม่ อ�ื ปัว เฮงาะ รโกะ ไม่
รอาวม อะงุน� โม เซ เอจี มัฮ เนอมึ ป เลฮ เตียง อาึ เนอมึ�
15 เอจี มัฮ อาึ ป เลียง ป เพอกึ เกือฮ อื ไก เรยีง แด่น เนอ�
โม เซ ปังเมอ ซาวป ลัง่ งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ป ฆอก ละ อาึ
ลัง่� 16 ปุย โม เซ ญอม โตว ลเตือฮ แม ฮอยจ เคะ พะจาว
ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ� มัฮ เยอื ตอก อื อกั โอ ซื โฮ� โม
ป มัฮ จาวไน ยุฮ อื ซ ยุม เฮยี โรฮ ไอฮ พาวม แตะ� นึง มัฮ
แตะ ป เกียฮ ฮุน ดักดอย� ไลลวง เซ ซ แปน เนอมึ ควน โล่
โม อยีปิ ญวยฮ ไม่ ปุ แตะ�� อฮั เซ พะจาว เยอ�

8
พะจาว เกือฮ โม ป ไว ฮุป ลอก ตุต

1 พะจาว อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ ปาึง โตวต ละ
เกือฮ เปอะ ปุย เพรยีง ติ แตะ� โม ป ฮอยจ ตอซู ไม่ เอะ
เซ กัมลัง เลีฮ พราวป นึง บัน่เมือง ยุฮ ฮุ ตอก เลีฮ กลัง ลอง
โฮ� โม ปุย ไน อาึ อื เอจี พิต เนอมึ ลปุง ซันญา อาึ ไม่ แตะ�
ยุฮ โตว อื ตัม โกตไม ยุฮ อาึ เฟือฮ� 2 ปัง เอจี อฮั อาึ มัฮ พะ
จาว ยุฮ แตะ� ไม่ อฮั อื ติ แตะ มัฮ ปุย ไน อาึ นึง อฮั อื ติ
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แตะ ยุง ป มัฮ อาึ ญุ่ก� 3 โม เซ เอจี ละ โปวฮ เยอื กัน ไมจ
กัน ญุ่ก� มัฮ เซ ป ซ ฮอยจ โครฮ โม ป รุป ไม่ อื เซ เกือฮ
ตอ ฆาื อ�ื

4�โม อซิราเอน เอจี เลือก ไอฮ กซัต ยุฮ แตะ ตัม รพาวม
โกะ แตะ ไอฮ� เอจี ดุฮ ฮวันา ยุฮ แตะ เตือง โอ อื มัฮ ป อฮั
อาึ ละ อ�ื เอจี ยุฮ ฮุป ละ ซ ไว แตะ นึง ไคร นึง มาื� ป ซ
แปน ควน ไลจ โลม ละ โกะ อื เซ� 5 เออ� โม ซามาเรยี�
ฮุป กวน โมวก ป ยุฮ เปอะ เซ อาึ ปุก โตว รพาวม เมอะ เฟือ
ฮ เอนิ� อาึ รอก ลัมเลือ พาวม นึง เปอะ ฆาื อ�ื ซ เล่ีญ ลัง่
เมาะ เมอ แล โอ โม เฮี ซ ปุน ยุฮ กัน ซงะ่ ซงอม เมอ� 6 ฮุป
เซ มัฮ เยอื ป ยุฮ ชงั โม อซิราเอน นึง เตะ โกะ แตะ ติ ปุย�
มัฮ โตว พะจาว เนอมึ� ฮุป กวน โมวก ยุฮ ปุย นึง เมือง ซา
มาเรยี เซ ซ โฮลฮ ปุย ตุฮ เกือฮ ไลจ บลวย เอนิ�

7 �ปุย ดัฮ ซมา กาื โฮ� มัฮ กาื ระ กาื กอ ป ซ โฮลฮ อื
เกป เปอ� เฮงาะ ดัฮ โอ โอก ซเนียง โฮ� เกียฮ แปน โตว
อาวป ละ ปุย� ปัง ไก ซเนียง ไก เปลิ� มัฮ เยอื ปุย ตังเมือง
ป ซ โฮลฮ โซม ฮา อ�ื 8 โม อซิราเอน เอจี โฮลฮ เนอึม ปุย
ไฮญ บลวน เตือง โอยจ อ�ื เอจี โฮลฮ เนอมึ อาวต ลลาึง ปุย
เมือง ไฮญ ไม่ โอ แตะ ไก ป มัฮ ตอก โดง ม่ะ โฮ� 9 โม เอฟ
ราอมิ เซ มัฮ ป โฮว ตัม รพาวม โกะ แตะ ตอก บรงั พริ ป โฮว
เฮลี โน่ง โฮ� โฮว ปัว ปุย เมือง อตัซีเรยี เรอมึ แตะ� ซาวป
จัง ปุย เมือง ไฮญ เกือฮ ฮรกั แตะ� 10 เญือม เอจี โคมเฮง
คาเคียน กซัต อตัซีเรยี อื เซ� ปัง เคียต ซาวป จัง ปุย เมือง
ไฮญ มัฮ ไม่ แตะ ตอก เซ� เญาะ เล่ีญ โตว ซ รโจะ อาึ อื ละ
ซ เกือฮ ลอก ตุต แตะ ปอ ซเวยีต ซวุง อื ติ แตะ นึง โซะ ป
อาวม แตะ�

11 �เญือม ยุฮ โม เอฟราอมิ คัน ทไว โฮวน ละ พัก อื มัป่
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ยุฮ แตะ เซ� มัฮ เอนิ คัน เซ ป แปน ควน ยุฮ อื มัป่ โฮวน
ฮา ไพรม แตะ ฆาื อ�ื 12 ปัง เอจี ไซฮ อาึ อาึง ลปุง เพอกึ
ตอม ละ โฮวน ลัมเลือ คอ� โม เซ เมีญ เยอื อื มัฮ เมาะ โอ
เอฮี ป ตัง เจือ ละ แตะ โน่ง� 13 โม เซ เยอ ปัง ทไว ซัตซิง ละ
อาึ� ปัง ปอน โตะ ทไว แตะ เซ ตัม ไล อ�ื อาึ ป มัฮ พะจาว
เยอ ปังเมอ โอ ซ ปุน รปั ป ทไว อื เซ� ปเล่ีย เฮี อาึ ซ เกือฮ
ติ แตะ ไตม พิต โฌวะ ยุฮ อื เซ� ไม่ ซ เกือฮ เยอะ ลอก ตุต
แตะ ฆาื อ�ื อาึ ซ เกือฮ เอญี แม ฮอยจ นึง เมือง อยีปิ�

14 �โม อซิราเอน เซ เอจี เบีย เนอึม พะจาว ป ซัง แตะ
เกิต ไก เซ� ซาวป เอนิ ยุฮ เญือะ คึ ละ โกะ แตะ ฆาื อื โฮวน
โดฮ� โม ยูด่า ซาวป โรฮ โก เวยีง� เกือฮ ฆรุง อื ฮลาวง
ไม่ ไก ปอม ตฮนั นึง� อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ งอ ฮอยจ ละ อ�ื
เกือฮ เอนิ ฮะ ยุฮ เวยีง เซ ไม่ ปอม อาวต ตฮนั นึง อื เซ เตื
อง โอยจ อ�ื� อฮั เซ พะจาว เยอ�

9
โม อซิราเอน ซ ลอก ตุต แตะ

1 โม เปะ โม อซิราเอน เนอ� ปุ เญาะ เกือฮ ติ เปอะ ไมจ
มวน รพาวม� ปุ เกือฮ ติ เปอะ มาวก ฆาว ตอก ปุย ตังเมือง
โฮ� โม เปะ เอจี บระ เปอะ รพาวม พะจาว ยุฮ แตะ นึง เอจี
มัฮ เปอะ ป เลนจุ� เอจี ฮนั เปอะ นึง จังลา แตะ ตอก ปร
โปวน โชะ ติ แตะ นึง รบุฮ ปุฮ ปุย เฮงาะ โครยญ โดฮ โฮ�
2 เญาะ เล่ีญ โตว� เฮงาะ รโกะ โซม เปอะ ไม่ รอาวม อะงุน
ญุ เปอะ เซ ซ กุมปอ โตว ละ เปอะ� รอาวม อะงุน โคระ ยุฮ
เปอะ ปุ โรฮ ซ ไก โรฮ� 3 โม เอฟราอมิ เญาะ ซ ไก โตว ป
โฮลฮ ลัง่ อื อาวต นึง บัน่เมือง ยุฮ พะจาว เยอ� ซ จัมเปน
ลเตือฮ เอญี แม ฮอยจ นึง เมือง อียปิ งอ่น� ไม่ ซ โฮลฮ อื
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โซม โอเอฮี ป รแอม ไล นึง เมือง อตัซีเรยี งอ่น� 4 เญือม
อาวต อื นึง เมือง ปุย ไฮญ ตอก เซ เญาะ ซ โฮลฮ โตว เรฮ
รอาวม อะงุน ละ ซ ทไว แตะ ละ พะจาว, ไม่ โอ อื เญาะ โฮลฮ
ทไว ซัตซิง ป ปุก รพาวม อ�ื ป โซม ปุย นา เซ มัฮ ป เกือฮ
ปุย รแอม ไล ตอก ป โซม ปุย นึง เญือะ ป ยุม โฮ� มัฮ เยอื
เมาะ โซม ปุย อื ปอ ไฮ ฆวต อ�ื ซ ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป
โฮลฮ โรวก ทไว ป โซม เซ ละ พะจาว นึง วฮินั เนอ�

5 เญอืม เอจี เติง เวลา ชลอง ปุย ละ ซ นัปทื แตะ พะจาว
เซ� โม อซิราเอน ซ ยุฮ บุย อื ตอก เมอ ตอก โอวน� 6 เญื
อม เซ ปัง ปุน ตอ ฮา กัน ไลจ กัน โลม� โม อยีปิ ซ รโจะ เอนิ
ปุย โม เซ ละ ซ รปาึง อื นึง เวยีง เมมฟิต� เครอึง ไคร เค
รองึ มาื ยุฮ อื เซ ซ เตือ เยอื ไรป กัต ฮา อ�ื นึง เตน อาวต
อื เซ ซ กวยฮ เยอื โคะ กัต นึง ฮา อ�ื 7 เวลา เกือฮ พะจาว
ปุย ลอก ตุต แตะ เซ เอจี เติง เนอมึ� เวลา โรก พะจาว เวน
ละ ปุย เอจี ซ ฮอยจ โรฮ� เญือม เซ โม เปะ ป มัฮ โม อซิ
ราเอน ซ ยุง เปอะ ไลลวง อ�ื ซ อฮั เปอะ เฮ�ี �ป เคียต ซึป
ลปุง พะจาว ละ เอะ มัฮ ปุย งาว� โม ป โคะ ลปุ พะจาว
อาวต นึง แตะ มัฮ ปุย เงา่ะ ปุย บ่า�� ซ อฮั เปอะ เซ� โม
เปะ เกละ ลัมเลือ เปอะ ยุ อาึ� มัฮ ฆาื เอจี โฮวน ลัมเลือ พิต
โฌวะ ยุฮ เปอะ� 8พะจาว เอจี เกือฮ อาึ แปน ป ฮอยจ ซึป
ลปุง แตะ ละ ซตอก รเงอ่มึ แตะ โม อซิราเอน ป มัฮ ปุย ไน
อื เซ� ปัง โฮว อาึ นา ออฮ นา เอฮี� โม เปะ ปังเมอ มอง
แนฮ เปอะ โฮมวต อาึ ตอก มอง ปุย โฮมวต ไซม นึง แฮวะ
ยุฮ แตะ โฮ� ปัง มัฮ นึง วฮินั ยุฮ พะจาว ไอฮ� ซ ไก ตื โม ป
เกละยุ ป ซึป ลปุง พะจาว นึง อ�ื 9 โม เซ เกือฮ ติ แตะ ยุฮ
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กัน ฆอก กัน เบร ลัมเลือ เอนิ� ตอก เอนิ เจน ปุย กิเบ่อา*
โฮ� พะจาว ซ ไตม อาึง กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ อื เซ� ฟวยจ
เซ ซ รเตีฮ อื เกือฮ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื

10พะจาว อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �เญอืม ยุ โรง อาึ โม อซิรา
เอน เนอ� ตอก เอนิ รโตฮ ปุย ยุ เปลิ อะงุน นึง ลาึน เวอืฮ
โฮ� เญือม ยุ โรง อาึ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ� ตอก โรฮ
รโตฮ ปุย ยุ เปลิ เม เญอืม เปลิ โรง อื โฮ� เญอืม เอจี ฮอยจ
อื นึง บลาวง เปโอ* เยอ� ปุย โม เซ ปังเมอ นุ่ม เอนิ ไว พะ
บ่าอนั� ฟวยจ เซ โล่ว แม ลอต เอนิ แปน ปุย ซเม่อกึ รแอม
เนิ ตอก โรฮ มัฮ พะ ป ฮรกั อื เซ ป ซเม่อกึ รแอม เนิ โรฮ�
11 เฆียง เฮี อมันัต โญตซัก โม เอฟราอมิ เซ ซ ไฆร เอนิ ฮา อื
ตอก โปว ไซม โฮ� เญาะ ซ ไก โตว ป เกิต กวน นึง� เญาะ
ไก โตว ป แฮง นึง� ป เตอมึ แฮง นึง อื ปุ โรฮ เญาะ ซ ไก�
12 ปัง ไก งอ่น ป เอจี เลียง กวน แตะ ฮอยจ ละ ระ อ�ื อาึ ซ
ตุย เกือฮ โอก ฮา อ�ื เญาะ ซ เกือฮ โตว ไอม ติ โกะ ปุย เนอึ
ม� เญือม เอจี ละ โปวฮ อาึ อ�ื ปุย โม เซ ซ โซะไซญ เนอึ
ม ละ อื ฆาื อ�ื 13 ไพรม อื อาึ ยุ โม เอฟราอมิ ตอก โอเอฮี
ซมา ปุย นึง โตะ โลก ก ไมจ อื โฮ� ปเล่ีย โม เอฟราอมิ เซ
จัมเปน อื ตาว กวน แตะ โอก ละ ซ โฮลฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่��
อฮั เซ พะจาว เยอ�

14 โอ พะจาว, อาึ ซ ปัว ปะ ยุฮ ละ ปุย โม เฮี ตอก เมอ แล�
ปัว ปะ เกือฮ ปรโปวน โม เซ แปน ปุย ซแกต� ปัว โรฮ ปะ
เกือฮ อื แปน ปุย โอ โฮลฮ เกือฮ กวน แตะ ปุ�

15พะจาว อฮั เฮ�ี �กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ ปุย โม เซ เตือง
โอยจ อื เอจี ไก เน่อมึ เญือม อาวต อื นึง ยว่ง กิละกัน ลัง่�
* 9:9 9:9 ดัฮ เปอะ ฆวต ยุง ไลลวง กิเบ่อา โฮ แลน นึง พะทัม ป รเตีฮ รตุม
19:1-30. * 9:10 9:10 แลน ไลลวง อื นึง พะทัม 4 โมเซ 25:1-5



โฮเชยา 9:16 xxi โฮเชยา 10:4

เญือม เกละ โรง อาึ ยุ มัฮ เน่อมึ นา เซ� อาึ ซ โครฮ โม เซ
โอก ฮา นาตี ซัมคัน ยุฮ แตะ� นึง ฆอก ลอน กัน ยุฮ อื เซ�
อาึ เญาะ ซ ฮรกั โตว ปุย โม เซ� โม ป มัฮ ฮวันา ยุฮ อื เอจี
มัฮ ตื ป เลฮ เตียง อาึ� 16 โม เอฟราอมิ มัฮ ตอก โคะ ป
เอจี ตูไต ซออฮ แรฮ ปอ เอนิ โอ อื เญาะ เกียฮ เกิต เปลิ โฮ�
เญาะ เกียฮ เกิต โตว กวน อ�ื ดัฮ ตอ ไก ลัง่ กวน งอ่น โฮ�
อาึ ซ ยุฮ แม ไลจ ไม่ ป มัฮ กวน ฮรกั อื เซ ฮา อ�ื� อฮั เซ
พะจาว เยอ�

17พะจาว ยุฮ อาึ เซ� ซ ละ โปวฮ เนอมึ ป มัฮ ปุย ไน แตะ�
มัฮ ฆาื โอ อื เนอึง ป อฮั อ�ื ปุย โม เซ ซ ลอต เอนิ แปน ป
โฮว ไป โฮว มา ลลาึง เมือง ปุย ไฮญ ฆาื อื โฮวน โดฮ�

10
โม อซิราเอน ยุฮ มัป่ โฮลฮ แปน ครา ฆาื อื

1 โม อซิราเอน มัฮ ตอก โคะ อะงุน ป ระ เน่อมึ เกลอึม
เปลิ โฮ� โฮว ละ โฮวน ป โฮลฮ ป ปุน แตะ เมาะ ออฮ� โฮว
โรฮ ละ ยุฮ แตะ คัน ละ ป ทื แตะ โฮวน เมาะ เซ โรฮ� โฮว
ละ จเลิน ปะเทต อาวต แตะ เมาะ ออฮ� โฮว ละ ยุฮ แตะ
ซกัง ซัมคัน เกือฮ คึ ฮา ไพรม แตะ ปุๆ� 2 โม อซิราเอน เซ
เนอมึ โตว รพาวม� ปเล่ีย เฮี ซ จัมเปน อื ลอก ตุต แตะ ฆาื
อ�ื พะจาว ซ เญื่อฮ คัน ทไว ยุฮ อ�ื ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ ซกัง
ซัมคัน ยุฮ อื เซ โรฮ�

3 เญอืม เซ ปุย โม เซ ซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �เอะ ไก โตว กซัต
ยุฮ ฮุ� ตึน ซ มัฮ ฆาื โอ เอะ นัปทื เนอึม พะจาว. ปัง ไก�
ปุ โรฮ ซ ไก ป มัฮ ละ เอะ โรฮ�� อฮั เซ� 4 ปุย โม เซ อฮั
แนฮ ลปุง ไอฮ พาวม แตะ� ซันญา ป โอ เนอมึ ละ ปุ แตะ�
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เคียต ซันญา ซ ปุก แตะ ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง ไฮญ เตือง โอ
แตะ ยุฮ เนอมึ อื ตัม เซ� ป ปุก ป ลอก เกอ เปียน อื แปน ป
โอ ปุก โอ ลอก ฆาื อ�ื ตอก เอนิ โคะ ป ออป กวยฮ นึง โตะ
ชจิ เอจี ฟวยจ ไท ปุย อาึง ไมจ โฮ� 5 โม ซามาเรยี ซ อาวต
ไม่ รพาวม ฮลัต เตีจ แตะ� ซ อาวต ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม
แตะ นึง เอจี ไฆร ฮุป โมวก ไคร ยุฮ อื นึง เบท่าเวน เซ� ปุย
โม เซ ไม่ ซตุ ยุฮ อื ป มัฮ โม ป ไว ฮุป เซ ซ เยอืม ฆาื อ�ื ซ
โฆว ลอป เอนิ ฆาื เอจี ไลจ โญต เซีย ซัก ฮุป ยุฮ แตะ เซ�
6 ปุย ซ โรวก ฮุป ยุฮ อื เซ ฮา อ�ื ซ โรวก ทไว อื ละ กซัต อตั
ซีเรยี ป มัฮ กซัต ระ เซ� เญือม เซ โม เอฟราอมิ ซ โฮลฮ
โชะ นา แตะ� โม อซิราเอน ซ โฮลฮ อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญ
ไง่ แตะ� มัฮ ฆาื ซิงซา อื โอเอฮี ไม่ ฮุป เซ� 7 กซัต ยุฮ โม
ซามาเรยี ซ ไลจ ซ ไฆร ตอก เซียน เคิ ป ตอยฮ ราว รอาวม
โฮ� 8 นาตี ซัมคัน นา ก ฮลาวง อื นึง ยว่ง อาเวน ป แปน
มัป่ ละ โม อซิราเอน เซ ซ ยุฮ ปุย ไลจ ไม่� คัน ทไว นึง อื ซ
กวยฮ โคะ กัต นึง ไม่ ไรป ฆอก ปอ ไฆลป เอนิ อ�ื เญอืม เซ
ปุย ซ อฮั อื ละ บลาวง ฌื เซ ตอก เฮ�ี �ลเลอึม เอนิ โฆวต
เอะ เอ�� อฮั เซ� ซ อฮั โรฮ อื ละ โม มอยจ ตอก เฮ�ี �เท
อมึ เอนิ เอะ เฮ�ี� ซ อฮั เซ�

9พะจาว อฮั เฮ�ี �เออ โม อซิราเอน� มัฮ เน่อมึ เจน กิเบ่
อา ลัง่ ยุฮ โม เปะ ป พิต ละ อาึ อ�ื ยุฮ แนฮ ลัง่ เปอะ ฮอยจ
ละ ปเล่ีย� แจง โอ เปอะ ซ โปน กัน รุป ป ซ เกิต ละ เปอะ
นึง กิเบ่อา เซ� 10 อาึ ซ เกือฮ โม ปุย มัป่ เซ ลอก ตุต แตะ�
ซ เกือฮ ปุย โฮวน เมือง รโจะ ปุ แตะ ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ อ�ื
เอจี มัฮ เกือฮ เยอะ ลอก ตุต ฆาื ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน อื มัป่�

11 �ไพรม อื เอฟราอมิ เซ มัฮ ตอก โมวก ชงั ป เอจี โฮลฮ
ปุย เพอกึ เกือฮ ยุฮ กัน โฮ� ญอม บึน เฮงาะ ไม่ เตม รพาวม
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แตะ� ปเล่ีย เฮี อาึ ปังเมอ ซ ดุฮ แอก นึง โงก ไมจ อื เซ ละ ซ
เกือฮ เยอะ ยุฮ กัน โซะ� อาึ ซ เกือฮ ยูด่า แปน ป เมือะ ไท�
ซ เกือฮ โรฮ อซิราเอน แปน ป เมือะ เพือ นึง อ�ื 12 อาึ เอจี
อฮั เฮี ละ� ไมจ เปอะ ไท แปฮ เตะ เอจี ฮงั เซ� ไมจ เปอะ
ซมา กัน ซื กัน ไซ นึง ละ โกะ เปอะ� ซ โฮลฮ เปอะ เกป เปลิ
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน เซ เบือ อ�ื เอจี เติง เนอมึ เวลา ไมจ
เปอะ ซาวป ยุ อาึ ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ� ฟวยจ เซ อาึ ซ
โพต ป ไมจ ละ เปอะ ตอก ราื รอาวม เฮละ โฮ� 13 โม เปะ
ปังเมอ ซมา เปอะ กัน ฆอก กัน เบร นึง เบือง ยุฮ แตะ� เอจี
โฮลฮ เปอะ เกป เปลิ กันไฮะ กันฮอน ฆาื อ�ื เอจี โฮลฮ โรฮ
เปอะ โซม เปลิ ลปุง จุไล เซ ไม่ อื โรฮ� เอจี มัฮ ฆาื อาึง เปอะ
รพาวม แตะ นึง เลาะ รุป เซอกึ� ไม่ โม ตฮนั โฮวน ยุฮ เปอะ
เซ� 14 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� กัน รุป เซิก ซ เกิต ละ ปุย ไน
โม เปะ ฆาื อ�ื ป มัฮ ปอม ตอน ฮมัน อาวต ตฮนั ยุฮ เปอะ
ซ ยุฮ ปุย ไลจ ไม่ ฮา เปอะ เตือง โอยจ อ�ื ซ ตอก เอนิ เจน
กซัต ชนัมัน เญือม ยุฮ อื ไลจ ไม่ ปุย ยว่ง เบ่ทาเบ่น นึง กัน
รุป แตะ โฮ� เญือม เซ ป มัฮ มะ ปุย เอจี บอยฮ ดิ เอนิ ปุย
ไม่ กวน อื ปอ ยุม อื เอนิ� 15 โม เปะ ป มัฮ ปุย ยว่ง เบ่ต
เอน เนอ� ไลลวง ตอก เซ ซ เกิต โรฮ ละ เปอะ โรฮ� นึง เอจี
โฮวน ลัมเลือ กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ เปอะ เซ� เญอืม รุป โรง
ปุย เมือ กซะ อ�ื กซัต ยุฮ โม อซิราเอน ซ ยุม เอนิ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ พะจาว�

11
พะจาว โตก ละ ปุย ไน แตะ ป ไฆร อื ฮา คระ

1พะจาว อฮั เฮ�ี �เญือม มัฮ ลัง่ โม อซิราเอน ตอก กวน
ดุ อู อาึ ฮรกั เนอมึ เมอะ� เญอืม เซ อาึ เอจี กอก กวน รเมะ
แตะ โอก ฮา เมือง อียปิ เซ� 2 ปัง มัฮ ตอก เซ� โฮว อาึ ละ
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กอก แตะ เกือฮ เอญี เคะ แตะ� โฮว ละ ตอ แตะ ซไง ฮา อาึ
ฆาื อ�ื โม เซ เอจี ซาวป แนฮ ทไว ซัตซิง ละ พะบ่าอนั� เอจี
ตอง ลอป โรฮ ทไว ป ซออย ฮงาื ละ ฮุป ไว ปุย� 3 เมือต แลน
เอจี มัฮ อาึ ป เพอกึ เอฟราอมิ เกือฮ เกียฮ โฮว เยอ� อาึ โอม
แนฮ ปุย โม เซ นึง เญือะ ดึม แตะ� ปุย โม เซ ปังเมอ โอ ยุง
อื มัฮ อาึ ป เกือฮ แตะ ไฮ ป โซะ อาวม เมอ� 4 อาึ เอจี เมือ
ะ รพาวม โม เซ เบือ รพาวม ฮรกั ไม่ เลียก พาวม แตะ นึง�
อาึ ยวก โอม โม เซ ไม่ เปลีฮ เนอึม รพาวม ฮรกั แตะ ละ�
อาึ นุ่ม โรฮ ติ แตะ ละ เทาะ แตะ โม เซ เกือฮ โซม�

5 �ปุย โม เซ ญอม โตว เอญี เคะ อาึ� ลเตือฮ แม ฮอยจ
นึง เมือง อียปิ ฮา อ�ื ซ โฮลฮ โรฮ อาวต ฆรมึ กัน ตัตเตียง
ปุย เมือง อตัซีเรยี แตะ ฆาื อ�ื 6 ยว่ง อาวต อื โครยญ ยว่ง
ซ เกิต กัน รุป ปุย เซิก นึง� โตะ รเวอืะ ฆรุง ยว่ง อื ซ เญื่อฮ
ปุย ฮา อื แกล เอนิ� ซ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง อ�ื มัฮ ฆาื ยุฮ อื
โอเอฮี ตัม แพนกัน ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ� 7 โม ปุย ไน อาึ เซ
ซาวป แนฮ ลเตือฮ ติ แตะ โฮว ซไง ฮา อาึ แนฮ� โม เซ ซ
กอก ปัว พะจาว ตึก นึง ฮลาวง แตะ ยวก แอก ฮา ซองัปา
แตะ� ปังเมอ โอ ไก ป ยวก ละ อ�ื

8�เออ เอฟราอมิ� อาึ อมั ซ เกียฮ รน่ัก บรอน เนอะ ปะ�
เออ อซิราเอน� อาึ อมั ซ เกียฮ น่ากึ โปวฮ ปะ ละ ปุย ไฮญ�
อาึ อมั ซ เกียฮ รน่ัก บรอน เนอะ ปะ ตอก ยว่ง อตัมา โฮ� อมั
ซ เกียฮ ยุฮ ละ เปอะ ตอก ยุฮ แตะ ละ ยว่ง เซโบย่มิ โฮ โรฮ�
โตะ รพาวม อาึ อื โตก แนฮ ละ เปอะ� โตะ กไน รพาวม โด่ะ
อาึ อ�ื อาวม แนฮ ไก รพาวม ฮรกั ไฌม แตะ โม เปะ� 9 อาึ
ซ เกือฮ โตว โม เปะ ลอก ตุต ตัม เมาะ เรยีง รอก พาวม แตะ
นึง เปอะ� อาึ เญาะ ซ ยุฮ โตว ไลจ ไม่ โม เอฟราอมิ� นึง
มัฮ อาึ พะจาว� อาึ มัฮ โตว ปุย ปลัฮเตะ� อาึ มัฮ พะจาว ป
ซงะ่ ซงอม อาวต ลลาึง โม เปะ� อาึ ซ ฮอยจ โตว เคะ เปอะ
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ไม่ รพาวม รอก แตะ� 10 อาึ ป มัฮ พะจาว เญือม ซ โอก เซี
ยง แตะ ตอก เอนิ เซียง อาวม รเวยี ซิงโต โฮ� โม ป มัฮ กวน
อาึ เซ ซ เอญี เอนิ ฆาื อื เน่อมึ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ ไม่ รกุฮ ร
เตียง แตะ� ไม่ ซ ลอต อื ฟวต อาึ� 11 ซ ฮอยจ พราวป เอนิ
เน่อมึ นึง เมือง อยีปิ ตอก โปว ไซม โฮ� ซ ฮอยจ โรฮ เน่อมึ
นึง เมือง อตัซีเรยี ตอก โปว รโกะ เกอื โฮ� อาึ ซ เกือฮ แม
โฮลฮ เอญี ฮอยจ นึง เญือะ นึง ยว่ง แตะ ติ โฮน แม�� อฮั
เซ พะจาว เยอ�

อซิราเอน ไม่ ยูด่า ลอก ตุต แตะ
12 พะจาว อฮั แม อื ตอก เฮ�ี �โม เอฟราอมิ เอจี เกือฮ

ลปุง จุ ไล ไก รวติ อาึ� เกือฮ โรฮ ลปุง โอ เนอึม อาวต ไคว
เมือง อซิราเอน� โม ยูด่า เซ มาว แนฮ ลัง่ ไม่ เลฮ แตะ เตียง
อาึ ป มัฮ พะจาว ซงะ่ ซงอม� ไม่ มัฮ ฮะ ป เนอมึ รพาวม��
อฮั เซ�

12
1 เมาะ ป ยุฮ โม เอฟราอมิ โครยญ เจือ เน่อมึ เมือ กซะ

ฮอยจ เมือ กปู อื มัฮ ตื ป โอ ไก ป มัฮ� ไม่ มัฮ อื ควน ซ ไลจ
ซ โลม โกะ อื ไอฮ� ปุย โม เซ อฮั แนฮ ลปุง จุ ไล ไม่ ยุฮ แตะ
กัน ไฮะฮอน โฮวน ปุๆ� เอจี ซันญา ดิ โอเอฮี ไม่ โม อตัซีเรยี
ไม่ กาไค ดิ อื ไม่ ปุย เมือง อียปิ� 2พะจาว ซ ฟึนฟอง โม ยู
ด่า� ซ รเตีฮ โม อซิราเอน เกือฮ ลอก ตุต ตัม กัน พิต ยุฮ อ�ื
ซ โรก แตน อื ละ อื ตัม กัน ฆอก เอจี ยุฮ อื เซ� 3 ยาโคป ป
มัฮ จัตเจือ ไพรม อื เซ เดือะ โฮมวต ล่อยจ เอซาว ป มัฮ เอี
ยกระ แตะ เน่อมึ เญอืม อาวต อื โตะ เวยีก มะ แตะ ลัง่� เญื
อม เอจี ระ อื ยาโคป เซ ตอซู แม ปุ แตะ ไม่ พะจาว� 4 เอจี
ตอซู เนอมึ ปุ แตะ ไม่ เตปด่า ไม่ เอจี เป เนอมึ อ�ื เญอืม เซ
เยอืม ไม่ ปัว อื เตปด่า เซ ปิฮ มุ่น ละ แตะ� พะจาว เปลีฮ ติ
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แตะ ละ ยาโคป นึง เบ่ตเอน เซ� เอจี อู ไม่ ยาโคป นา เซ�
5 ป ยุ อื เซ มัฮ เยโฮวา พะจาว กุม ตฮนั มะลอง� มอยฮ เย
โฮวา เซ มัฮ มอยฮ ป ไมจ ปุย นัปทื� 6 ปเล่ีย เฮี โม เปะ ป
มัฮ โม อซิราเอน เนอ� ไมจ เปอะ อาึง รพาวม แตะ นึง พะ
จาว ยุฮ แตะ� เอญี เคะ พะจาว เยอ เมิฮ� ไมจ เปอะ อาวต
ไม่ รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ไม่ ยุฮ เปอะ กัน ปุก กัน ลอก�
มอง แนฮ พะจาว ยุฮ เปอะ ไม่ รพาวม ลัง่ เปอะ เมิฮ�

7 พะจาว อฮั เฮ�ี �โม อซิราเอน มัฮ เนอึม ป โอ ซืไซ�
ตอก โรฮ โม ปอกา โฮ� กอ โกว ลุ่น โอ ซเมอ ละ ซ แฆ บ่วก
แตะ โอเอฮี นึง ละ ปุย� 8 โม เอฟราอมิ อฮั เฮ�ี �เอะ เอจี
กอย เนอมึ ยุฮ แตะ� มัฮ เบือ ไมจ ป ลัง ละ อะ� ไก โตว เมอ
ป โรวต อฮั เอะ กอย นึง กัน บ่วก เกอ�� อฮั เซ��

9ญันได่ พะจาว อฮั อื ตอก เฮ�ี �อาึ ป มัฮ เยโฮวา พะจาว
ยุฮ เปอะ� เอจี มัฮ อาึ ป ตาว โม เปะ เกือฮ โอก ฮา เมือง อี
ยปิ เปอ� อาึ ซ เกือฮ แม โม เปะ โฮลฮ อาวต แม นึง เตอปึ
ตอก เตอปึ อาวต เปอะ เญอืม ไก กัน ชลอง อาวต นึง เตอปึ
โฮ� 10 อาึ เอจี อู ไม่ โม ป ซึป ลปุง แตะ� อาึ เกือฮ โม เซ
โฮลฮ ยุ บลอง โอเอฮี โฮวน โฮน� อาึ เกือฮ โรฮ โม ป ซึป
ลปุง แตะ เซ รโฮงะ อาึง ไลลวง กัน โซะ ป ซ เกิต ละ โม ป
มัฮ ปุย ไน แตะ�� อฮั เซ�

11 นึง แควน กิเลอัต ปังเมอ ไก แนฮ ป ฆอก ป เบร นึง�
ป ยุฮ กัน ตอก เซ มัฮ ป ซ จัมเปน ฮอยจ ละ กัน ไลจโลม
แตะ� ไก เนอมึ ป โรวก โมวก โปก ละ ซ มอก แตะ ทไว นึง
ยว่ง กิละกัน� กัง เคะ เอ คัน ทไว ยุฮ อื เซ ปังเมอ ซ ลอต
เยอื แปน ซโมะ รชุก อาวต นึง กังเด่น� 12ยาโคป ป มัฮ จัต
เจือ ไพรม เอะ เซ� โฮลฮ ตอ ฮอยจ อาวต นึง เมือง อารมั�
โฮลฮ โซม จัง เลียง แกะ ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ โฮลฮ ปรโป
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วน เญือะ แตะ นึง เมือง เซ� 13ฟวยจ เซ� พะจาว ดวน ป
ซึป ลปุง แตะ ติ ปุย โฮว เรอึม โม อซิราเอน เกือฮ โปน ฮา
แปน แตะ ครา นึง เมือง อียปิ� เกือฮ โรฮ อื แลน แก โซะ
โกะ ฮรกัซา นึง ปุย โม เซ โรฮ� 14 โม เอฟราอมิ เอจี เกือฮ
ลอป พะจาว รอก พาวม เนอึม รอก พาวม แนม นึง แตะ�
เอจี โซมกวน เนอมึ ลอก ตุต แตะ ฮอยจ ละ ยุม แตะ ฆาื พิต
ยุฮ แตะ� พะจาว ยุฮ อื เซ� ซ เกือฮ เนอมึ อื ลอก ตุต แตะ�
มัฮ ฆาื ยุฮ อื ควน ไลจ มอยฮ พะจาว ยุฮ แตะ�

13
โม อซิราเอน ซ ลอก ตุต แตะ

1 ไพรม อื เญือม อฮั โม เอฟราอมิ โอเอฮี ฮ�ี โม อซิรา
เอน ป มัฮ เจอ ไฮญ นึง อื นัปทื โม เอฟราอมิ เซ ไม่ งอ่ต อื
ป อฮั อ�ื ปเล่ีย เฮี โม เอฟราอมิ เซ ปังเมอ เอจี ยุฮ ป พิต
นึง ไว แตะ พะบ่าอนั� มัฮ เซ ป ซ ยุม อื ฆาื อ�ื 2 โม เอฟรา
อมิ เซ ยุฮ แนฮ ป พิต ตอก เซ โฮวน ปุ ปุ� ซาวป โล ฮุป ละ
ซ ไว แตะ� ยุฮ ฮุป เซ นึง มาื ตัม ป คิต ป งอ่ต โม โกะ แตะ
ไอฮ� ซาวป โรฮ เกือฮ โม ชงั ยุฮ ฮุป เซ ละ แตะ� อฮั เฮี ไม่
อ�ื �ไมจ เอะ ทไว โอเอฮี ละ พะ ยุฮ แตะ เฮ�ี� อฮั เซ� ฮุป
เซ มัฮ เยอื ฮุป กวน โมวก บไ่ด่ะ� โม เซ เกียฮ ตอ ปุน ฮงาึต
เอนิ โน่ง อื เมอ� 3 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ปุย โม เซ มัฮ ป
ซ ไฆร เยอื ไอฮ พาวม แตะ� ตอก ไฆร พาวง โกลง ไม่ รน่ะ
เญือม เอจี ฮลาวง ซเงะ โฮ� ตอก โรฮ เฮงาะ แลป ป โรวก
กาื� ปอย โอก เน่อมึ นึง โตะ รบุฮ โฮ� ตอก โรฮ ม่าึต งอ
โอก เน่อมึ นึง เฆียป รกู เญือะ ปุย โฮ�

4พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� เอจี
มัฮ อาึ ป นัม โม เปะ เกือฮ โอก ฮา เมือง อียปิ เปอ� โม
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เปะ ไก โตว พะจาว ไฮญ ละ เปอะ โนก ฮา อาึ อ�ื มัฮ อาึ
โน่ง ป เกียฮ เกือฮ โม เปะ โปน ฮา ป โอ ไมจ เจอ� 5 เญื
อม อาวต เปอะ นึง ลาึน เวอืฮ โฮ� อาึ เอจี แลน แก ลอป
โม เปะ� 6 โม เปะ เมือต เปอะ เอจี ฮอยจ นึง นาตี ไมจ� ไม่
โฮลฮ เปอะ โซม ซัก กุก เตือ นึง เซ� ปังเมอ เกือฮ เอนิ เปอะ
ติ แตะ เกียฮ ฮุน� ไม่ เบีย เยอื เอนิ เปอะ อาึ� 7 เคียง มัฮ อื
ตอก เซ เยอ� อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม เปะ ตอก ป ยุฮ รเวยี ซิง
โต โฮ� ซ มอง โรฮ เกียต เปอะ เฆียง คระ� ตอก ป ยุฮ รเวยี
พรุยฮ โฮ� 8 อาึ ซ ดัม เอนิ โฮมวต เปอะ ตอก มะ เครฮี ป
ตุย ปุย กวน อื ฮา อื โฮ� ซ แจฮ เอนิ รน่าวก เปอะ� ซ เกียต
กุก เอนิ โม เปะ นา เซ ตอก รเวยี ซิงโต โฮ� ซ แจฮ โม เปะ
แปน ไซจ แปน ไซจ อื ตอก โกะพริ ซวก โฮ�

9 �โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ� อาึ ซ ยุฮ เนอึม ไลจ
ไม่ เปอะ� มัฮ ปุย บุย ป ซ เกียฮ เรอึม โม เปะ เอ� 10 โม
เปะ เอจี ปัว เปอะ ติ แตะ ไก กซัต ยุฮ� ไม่ ฆวต ไอฮ เปอะ โม
พูนัม ยุฮ แตะ� ตัว เซ ปุย โม เซ อมั เกียฮ เรอึม อื โม เปะ
ไม่ บัน่เมือง อาวต เปอะ เซ� 11 อาึ เอจี มัฮ ลาวม ซ เกือฮ
โม เปะ ไก กซัต ยุฮ ไม่ รพาวม รอก แตะ� กัง เคะ เอ อาึ มัฮ
โรฮ โฆง ตุย กซัต เซ ฮา เปอะ ไม่ รพาวม ฮาวก แตะ โรฮ�
12 ไลลวง พิต โฌวะ ยุฮ โม เอฟราอมิ เมอ� เอจี ไก ป มอง
โจต อาึง นึง นังซื� เอจี โซะโกะ โรฮ อาึง นึง อื ไมจๆ โรฮ�
13 โม เซ เยอ เอจี เติง เวลา ไมจ อื เกิต เตอ� ปังเมอ แปน
เยอื ตอก กวนงกั ลโมวะ โฮ� ตอก โรฮ กวนงกั อาวต โตะ
เวยีก มะ แตะ ป กัมลัง เอจี ซ เกิต ไม่ โอ อื ญอม เกิต ติ ชวง
โฮ�

14�อาึ ซ เรอมึ โตว ปุย โม เฮี เกือฮ โปน ฮา เมือง ป ยุม�
เญาะ ซ เรอึม โตว เกือฮ โปน ฮา อมันัต ลัก่ ยุม เซ� อาึ ซ
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ดวน อมันัต ลัก่ ยุม เซ ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่� ซ เกือฮ เอนิ เมือง
ป ยุม เซ ฮอยจ ยุฮ ชปิไฮ ละ� อาึ เญาะ ซ เลียก พาวม โตว
นึง ปุย โม เซ เฟือฮ เอนิ�

15 �โม เอฟราอมิ เซ ปัง จเลิน ยุฮ แตะ ตอก ระ ฮอน ไรป
โฮ ญุ่ก� อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ กาื กอยจ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ
ฮอยจ ละ อื เน่อมึ นึง ลาึน เวอืฮ� ซ เกือฮ นัมโม่ ไม่ รอาวม
ปลาฮึ นา ก อาวต อื เซ ไฮจ ซออฮ โอยจ� โอเอฮี เมาะ ป ระ
งวยฮ ระ ตุง ยุฮ อื ซ ไลจ ซ ไฆร ฆาื อื แกล เอนิ� 16 โม ซา
มาเรยี ซ ลอก ตุต แตะ ฆาื มัฮ อื ป เลฮ เตียง อาึ� โม ลัป
ซด่อน นึง อื ซ ยุม ตื ฆาื อื นึง กัน รุป เซิก� กวนงกั จัว นึง
อื ซ บอยฮ ปุย ไม่ เตะ� โม ปรโปวน แฮง นึง อื ซ ซเรฮี ปุย
เวยีก อ�ื� อฮั เซ พะจาว เยอ�

14
โฮเชยา ปัว โม อซิราเอน เอญี เคะ พะจาว

1 โม เปะ ป มัฮ โม อซิราเอน เนอ� ไมจ เปอะ เอญี เคะ เย
โฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ� โม เปะ เอจี โคะ ซดุฮ เปอะ
ปอ ฆลาื แตะ� มัฮ ฆาื พิต โฌวะ ยุฮ โกะ เปอะ ไอฮ� 2 ไมจ
เปอะ เอญี เคะ พะจาว ไม่ ไววอน เปอะ ละ อื ตอก เฮ�ี �ปัว
ปะ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ ฮุ เซ เตือง โอยจ อ�ื ปัว ปะ งอ่ต
ฮมอง ป ปัว เยอะ นึง เปอะ เซ� เอะ ซ ลืลาว ปะ เกือฮ แปน
ปทไว แตะ ละ เปอะ� 3 เอะ เกียฮ เปิง โตว ปะเทต อตัซีเรยี�
บรอง รุป เซิก ยุฮ ฮุ ปุ โรฮ เกียฮ เฆีญ เอะ� เอะ เญาะ ซ อฮั
โตว ฮุป ไว แตะ ป ยุฮ ฮุ นึง เตะ โกะ แตะ เซ มัฮ พะจาว
ยุฮ แตะ� โอ พะจาว� ปัง มัฮ เอะ ตอก กวน ดอย โฮ� เอะ
โฮลฮ ลัง่ ยุ ตอก เลียก พาวม ปะ นึง แตะ เบือ กุนมุ่น ยุฮ
เปอะ เซ�� ไมจ เปอะ อฮั เซ�
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ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ละ โม อซิราเอน
4พะจาว อฮั เฮ�ี �อาึ ซ นัม โม ปุย ไน แตะ เกือฮ เฌาะ

รพาวม แตะ ละ เอญี แม อื เคะ อาึ� อาึ ซ ฮรกั ไฌม เนอึ
ม เมอะ ไม่ เตม รพาวม แตะ� ไม่ โอ แตะ เญาะ ซ ฮาวก
รพาวม ละ� 5 อาึ ซ แปน ตอก รอาวม รน่ะ ละ โม อซิรา
เอน� โม เซ ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ ตอก โพรยฮ
เตีย ด่อก ลีลา โฮ� ซ โฮลฮ ซาึต แรฮ แตะ โด่ะ ตอก โคะ
นึง เลบ่านอน โฮ� 6 ปุย โม เซ ซ ไอม ตอก โคะ ป เตีย กัก ชุก
ฮละ โฮ� ซ ไมจ ซ ชอม เอนิ ตอก โคะ กาวก ลโฆลฮ โฮ� ซ
ซออย ฮงาื โรฮ ตอก โคะ โซน ซีด่า นึง เลบ่านอน โฮ� 7 อาึ
ซ โซะโกะ ฮรกัซา นึง โม เซ ติ โฮน แม� ซ เกือฮ กัน ยุฮ อื
จเลิน� ตอก เอนิ ระ ฮอน ป ซมา ปุย นึง โตะ รปึม โฮ� ซ
โฮวน ป โฮลฮ ป ปุน ตอก อะงุน เกลอึม เปลิ โฮ� ซ อาวม
ปุย ซออย ฮงาื อื ตอก ซออย ฮงาื รอาวม อะงุน นึง เลบ่า
นอน โฮ� 8 โอ เอฟราอมิ� อมั ทา ลัง่ เปอะ เกือฮ ติ แตะ
เกวคอง ไม่ ฮุป ไว ปุย ตอก เซ� เอจี มัฮ อาึ ไอฮ ป แลน แก
โซะโกะ ฮรกัซา นึง เปอะ� อาึ ซ โลยฮ รซอม ไววอน เปอะ�
อาึ มัฮ โรฮ ตอก โคะ ฆิ รจวง ละ ซ เฆีญ เดีย แตะ โม เปะ�
เมาะ ป ไมจ ป ญุ่ก ป ฮอยจ ละ เปอะ เซ มัฮ ตื ป เกิต เน่อมึ
นึง อาึ�� อฮั เซ พะจาว�

9 โม ป ไก กัมกึต วไิซ เยอ� เกือฮ คาวไจ ไลลวง ป เอจี
ไซฮ อาึ อาึง เฮ�ี ไม่ ไตม อื อาึง โตะ รพาวม แตะ� คระ ยุฮ
พะจาว เซ มัฮ เนอึม คระ ปุก คระ ลอก� ปุย ซื ปุย ไซ ไม่
ยุฮ อื ตัม ป อฮั อื เซ ซ โฮลฮ เนอึม จีวติ แตะ เบือ อ�ื ปุย
ฆอก ปุย เบร ปังเมอ ซ โคะ ซดุฮ ปอ ฆลาื แตะ� นึง คระ โฮว
แตะ� อฮั เซ�
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