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พะทัม รซอม เยอืม
พะทัม ป อฮั ปุย �รซอม เยอืม� ไม่ เฮ�ี มัฮ โบ่ต กลอน

พอน โบ่ต ป โกว ปุย ละ อู แตะ รพาวม ตุก ป อาวม ปุย เญื
อม โตก แตะ ละ กัน ไลจ กัน โลม เวยีง เยรูซาเลม� กัน เซ
มัฮ ป เกิต ละ เวยีง เยรูซาเลม กา เกิต พะเยซู นึง ปลัฮเตะ
586 เนอมึ (586 ปี ก่อน ค�ศ���
โนก ฮา กัน ไลจ โลม เวยีง เยรูซาเลม เซ มัฮ โรฮ เกว ไม่

กัน โซะ ป เกิต ฟวยจ เซ แม� ตอก เม่ะมัก่ อาวม โม ป ไอม
ลัง่ นึง อ�ื ไม่ ไลลวง โม ป โรวก ปุย อื โฮว ฮอยจ ตังเมือง
ละ โฮลฮ อื แปน ครา ปุย� พะทัม เฮี ปัง โฮวน ลัก่ มัฮ แตะ
ไลลวง รพาวม โซะ ฆาื เม่ะมัก่ อาวม แตะ� เปลีฮ ลัง่ ตอก
อาึง แตะ รพาวม แตะ นึง พะจาว นึง รซอม แตะ ตอก เซ�
ไม่ ตอก ซโอว รพาวม แตะ นึง ป ไมจ ป ไก ลัก่กา แตะ� โม
ยวิ โกว ลัง่ รซอม เยอืม เฮี เญือม โพรม อื ไม่ ปุ แตะ โค
รยญ เนอมึ ไม่ เออปึ อื ป โซม แตะ ละ ซ โตก อื ละ ป โตะ ป
ตอง ป เกิต ละ เมือง แตะ ไน เนอึม 586 กา ฮอยจ พะเยซู
นึง ปลัฮเตะ� (586 ปี ก่อน ค�ศ�� มัฮ โฆง อื เกือฮ ติ แตะ
โตก ละ ฮอยจ ปเล่ีย เฮ�ี

รพาวม โซะ ยุฮ เมือง เยรูซาเลม
1 เฮฮ เฮฮ� เวยีง ระ ป กอ นาวก นึง ปุย� เอจี แปน เนอมึ

ไอฮ ป ลงอต ลงอย� เวยีง ป จเลิน ไม่ รโอฮ รอตั แตะ ลลาึง
ปุย โฮวน เมือง� เอจี แปน เนอมึ ไอฮ ตอก แมฮงั โฮ� เวยีง
ระ ป มัฮ ตอก กวน เครฮี กซัต ป นัปทื ปุย โฮวน เมือง� เอจี
โฮลฮ เนอมึ ไอฮ ปุย ตังเมือง ตัตเตียง�
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2 เวยีง เซ เอจี ตอก ปรโปวน ป เยอืม นึง โซะ รพาวม แตะ
แปน ซาวม บวยฮ อื โฮ� รบวต อื ปัต เลีฮ นึง ซปะ อื ปอ ซ
เกาะ อ�ื เมาะ เมือง ป มัฮ ปุโฮมว ฮรกั อื เซ� ไก โตว ติ เนอึ
ม ป ฮอยจ เกาะ โลม รพาวม อ�ื ป มัฮ ปุโฮมว อื ไพรม อื
เญือะ เนอมึ โตว รพาวม ละ อ�ื เอจี ลเตือฮ แม ตอซู ไม่ อ�ื

3 โม ปุย เมือง ยูด่า เยอ เอจี โฮมวต ปุย โรวก เกือฮ แปน
ครา แตะ� โฮลฮ อาวต ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ ไม่ โฮลฮ
อื ยุฮ กัน โซะ� โฮลฮ โฮว อาวต นึง เมือง ปุย ไฮญ โฮวน
เมือง� โฮลฮ โตว อาวต ไมจ อาวต มวน� ลไล อาวต อื ไม่
ตุก รพาวม แตะ เซ โม ป อาื อื เซ เครอปึ อ�ื โฮลฮ เนอึม
ยุฮ ป โซะ ละ อ�ื

4คระ โครง ป ฮอยจ ละ เวยีง ซีโยน ลงอตลงอย ตื� เญาะ
ไก โตว ป โฮว ชลอง ซเงะ ซัมคัน นึง อ�ื รเวอืะ เมือง โครยญ
โตะ อื เอจี ฮงั โอยจ� โม ซตุ นึง อื ฮมอยจ ตื ฆาื ตุก รพาวม
แตะ� โม ป เครฮี ป มัฮ นักรอง นึง อื ไลจ ตื รพาวม� เมือง
ซีโยน เนอ อาวต ไม่ ไลจ ลัมเลือ รพาวม แตะ�

5 โม ป เกละยุ อื เอจี โฮลฮ แปน ป ตัตเตียง อ�ื โม ป
ตอซู ปุ แตะ ไม่ อื เอจี โฮลฮ แปน ป ระ ฮา อ�ื มัฮ พะจาว ป
เกือฮ อื โฮลฮ อาวม เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ ตอก เซ� มัฮ
ฆาื มัป่ พิต โฮวน ยุฮ อื เซ� โม ลุกจุ ไพเมือง อื โฮลฮ ปุย
โฮมวต โรวก เกือฮ โฮว แปน ครา ฆาื อ�ื

6 เวยีง ซีโยน ป มัฮ เวยีง ระ ไม่ จเลิน อื เซ เอจี แปน เยอื
เมือง ฮงั� โม ป มัฮ ป ตัตเตียง ปุย นึง อื เอจี แปน เยอื ตอก
จัก ปอยฮ ป โฮลฮ ตอ ฮา โม ป อาื โปยญ แตะ โฮ� โอยจ
เรยีง นึง โอ อื เญือะ โฮลฮ ไรป ละ ซ เปือม แตะ นึง กังเด่น�

7 เญือม อาวต เมือง เยรูซาเลม ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก
แตะ ตอก เซ� ดอฮ ฆาื อื ละ ป ไมจ ป มวน ป เอจี โฮลฮ
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แตะ ไพรม อ�ื ดอฮ โรฮ ละ เญือม ไป แตะ นึง โม ป ฮอยจ
รุป ไม่ แตะ โฮ� ไม่ โอ แตะ ไก ป เรอึม� ดอฮ โรฮ ละ ตอก
โล่ ปุย ญวยฮ เวยีง เยรูซาเลม เญอืม ไลจ โลม อื โฮ�

8 เยรูซาเลม เอจี แปน ป รแอม ละ พะจาว� มัฮ ฆาื มัป่
พิต โฮวน ยุฮ อื เซ� ปุย เมาะ ป โกย นัปทื อื ไพรม อ�ื ปเล่ีย
เฮี เอจี ลเตือฮ แม เพียก แฮม อื นึง เอจี ไลจ โญต เซีย ซัก
อ�ื เยรูซาเลม ตอก ปุย ฮมอยจ ลอป ฆาื ตุก รพาวม แตะ
โฮ� ดุป เอนิ นา แตะ ฆาื โซะกิจ ลอน แตะ�

9 กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ อื เซ โฮวน ลัมเลือ เอนิ� ปอ เอนิ
ที อื ละ ปุย� โกะ อื ปังเมอ โอ เญือะ ยุง งอ่ต ตอก ซ มัฮ ลั่
กกา แตะ� กัน ไลจ โลม ป เกิต ละ อื เซ ระ เนอมึ� ปอ เอนิ
โอยจ รพาวม ปุย ฆาื� ไก โตว ป เรอมึ เกาะ โลม รพาวม อ�ื
เญือม เซ เยรูซาเลม กอก ปัว นึง พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ พะ
จาว, ปัว ปะ เลียก พาวม นึง แตะ� นึง เอจี เป โม ป เกละยุ
อุ เซ อาึ�� อฮั เซ�

10 โม ป ตอซู ไม่ อื เซ เอจี ลู ตุย โรวก คอง ระ งวยฮ ซัม
คัน ยุฮ อื ฮา อื แกล เอนิ� เยรูซาเลม เอจี โฮลฮ เอนิ ยุ เลีย
ก ปุย โม เซ โตะ กไน วฮินั ยุฮ พะจาว� ป มัฮ นา ก คัต พะ
จาว ปุย โอ เกือฮ ปุย ตังเมือง เลียก นึง โฮ�

11 ปุย เวยีง เยรูซาเลม เมอ ฮมอยจ ลอป นึง อาวต อื ไม่
ไปลญ เออปึ แตะ� คาวคอง ไมจ ยุฮ อื ซาวป รตู อื ไม่ ป
โซม ป ปอน แตะ ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ ไอม เบือ อ�ื กอก ปัว
นึง พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว, ปัว ปะ แก แลน เอะ ไม่
เลียก พาวม เปอะ นึง เงอะ นึง โซะ ลอน ป อาวม เมอะ��
อฮั เซ�

12ฟวยจ เซ เวยีง เซ อฮั โรฮ อื ละ ปุย ไฮญ ตอก เฮ�ี �โม
เปะ ป โฮว พา ไป พา มา อาึ อ�ื แลน อาึ เฮี เมอะ� อมั เอจี
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กอ ยุ เปอะ รพาวม ตุก ป เกิต ละ ปุย ไฮญ ตอก ป เกิต อื ละ
อาึ เฮ�ี แจง โอ เปอะ ยุ อู� มัฮ รพาวม ตุก ป เกือฮ พะจาว
ฮอยจ เนิ เญือม ฮาวก รพาวม อื ละ อาึ เซ��

13 �พะจาว เอจี เกือฮ ป กอยจ ป ราวม ตอก งอ เลีฮ เนิ
เน่อมึ ก ฮลาวง อ�ื เกือฮ อื เลียก ฮอยจ ละ ซองั เงอะ เตือง
โอยจ อ�ื มัฮ พะจาว ไอฮ ป ตาวง อาึง แฮวะ ละ ซ เกือฮ อื
เคริ ชวง อาึ อ�ื เอจี ลเตือฮ ตอ แม ฮา อาึ� พลวย อาึ เกือฮ
อาวต โน่ง ชุง เตียง� อาึ อาวต ลอป ไม่ ชุม โกะ ลปิ พาวม
แตะ ฆาื โครยญ ไกลป ซเงะ��

14 เมาะ ป มัฮ กัน พิต กัน มัป่ ยุฮ ฮุ เตือง โอยจ อ�ื พะ
จาว เอจี รโจะ ดิ อ�ื เกือฮ อื แปน รบุยฮ ระ ลกลอม เชยี
น เนิ� โม่ะ แอก เซ เอจี รวต โงก อาึ� เรยีง แด่น อาึ เอจี
โอยจ เนอึม ปุ ปุ� พะจาว เอจี มอป อาึ เกือฮ อาวต ฆรมึ
อมันัต โม ป ฮอยจ ตอซู ไม่ เยอะ� มัฮ โม ป โอ เยอะ เญาะ
ปุน ตอซู ไม่�

15 พะจาว เอจี โล่ ญวยฮ โม ตฮนั เกง เลือ ยุฮ ฮุ เตือง
โอยจ อ�ื เอจี เกือฮ โรฮ โม ตฮนั เมือง ไฮญ ฮอยจ ยุฮ ยุม
ไม่ โม ปรเมะ ป บุฮ โกะ งอ่น บุย ยุฮ ฮุ� พะจาว เอจี บึน ปุย
เมือง ยูด่า ตอก บึน ปุย เปลิ อะงุน นึง โตะ ควน บึน ปุย อื
โฮ�

16�มัฮ ฆาื เซ ป เยอืม ลัมเลือ อาึ ฆาื อ�ื ไง่ เยอะ ปัต ลอป
รบวต เตอะ นึง� ไก โตว ป เกาะ โลม รพาวม เมอะ ติ ปุย
เนอมึ� ป นนุ รพาวม เมอะ ปุ ไก� คาวคอง ยุฮ ปุย ไน เยอะ
เอจี ตุย โอยจ โม ป ตอซู ไม่ เยอะ เซ ฮา อ�ื นึง เอจี เป อื
เอะ��

17 ปุย เมือง ซีโยน เอจี ซนาว เตะ แตะ เตือง ลอา ก บลัฮ
อื นึง กอก อื ปัว ปุย เรอมึ แตะ� ปังเมอ โอ ไก ป เลียก พาวม
นึง� มัฮ พะจาว ป ดวน โม ป อาวต รวติ รเวยีง เมือง อซิรา
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เอน เซ ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน เนอ� เวยีง เยรู
ซาเลม เอจี แปน เยอื เอนิ ป รแอม ละ ปุย�

18 เวยีง เยรูซาเลม อฮั เฮ�ี �พะจาว มัฮ เนอึม ป ซื ป ไซ
นึง ป ยุฮ ป อฮั แตะ� ป เกือฮ อื อาึ ลอก ตุต แตะ ตอก เฮี
ฆาื อื มัฮ ฆาื โอ อาึ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อื ละ แตะ� โม เปะ
ปุย โครยญ ปะเทต โครยญ พาซา ปัว เปอะ งอ่ต แลน� ปัว
เปอะ แก แลน รพาวม ตุก ยุฮ อาึ เฮ�ี โม ป เครฮี กวน เบ
ลีย ยุฮ ฮุ เอจี โฮลฮ ตื โฮว แปน ครา ปุย�

19 �อาึ กอก ปัว โม ป อฮั ติ แตะ ฮรกั อาึ เซ เรอมึ แตะ�
โม เซ ปังเมอ มัฮ เยอื เมาะ จุ อื อาึ� ฮรกั เนอึม โตว อาึ�
โม ซตุ ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง ยุฮ ฮุ ยุม เฮยี ยุม ไฮ นึง กไน
เมือง ลไล โฮว ซาวป อื ป โซม แตะ ละ ซ ไอม แตะ จุบัน่�

20 �โอ พะจาว, ปัว เปอะ แก แลน ไม่ เลียก พาวม เปอะ
นึง เงอะ� นึง อาวต อาึ ไม่ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก แตะ� โตะ
รพาวม อาึ อื กอยจ ราวม ไม่ ซุกซัก แตะ ฆาื มัป่ พิต ยุฮ ฮุ�
นึง ตะโบรก เกอ ไก ป ยุม นึง ฆาื ลอก วจิ แตะ� โม ป อาวต
โตะ เญือะ โปน โตว โรฮ ฮา ยุม แตะ�

21 �ปุย เอจี ฮมอง ตื อื เซียง ฮมอยจ อาึ นึง ตุก รพาวม
แตะ เซ� ปังเมอ โอ ไก ติ ปุย เนอึม ป เกาะ โลม รพาวม
เมอ� โม ป เกละยุ อาึ เซ เญือม เอจี ฮมอง อื เกือฮ พะจาว
ป โตะ ป ตอง ฮอยจ ละ อาึ อ�ื มวน โมฮ รโอฮ รออง ฆาื
อ�ื ปัว เปอะ เกือฮ ซเงะ ป เอจี ซันญา เปอะ อาึง เซ ฮอยจ
แปฮ� เกือฮ โม ป เกละยุ อาึ เซ อาวม โรฮ ป อาวม อาึ เฮ�ี

22 �ปัว เปอะ เกือฮ กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ อื เซ อาวต ซอง
นา เปอะ� ปัว โรฮ เปอะ เกือฮ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก ฮอยจ ละ
อ�ื ตอก เกือฮ เปอะ ฮอยจ ละ อาึ ฆาื มัป่ พิต ยุฮ ฮุ เฮี โรฮ�
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อาึ ฮมอยจ เลาะ ลาึน เนอะ ฆาื ตุก รพาวม แตะ� รพาวม
เมอะ ชุมเช ลัมเลือ เอนิ ฆาื อ�ื� อฮั เซ เยรูซาเลม เมอ�

2
เวยีง เยรูซาเลม เอจี ลอก ตุต แตะ

1พะจาว เกือฮ เฟียก ฮอยจ เลอึป เอนิ บลาวง ซีโยน ฆาื
รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ� โญตซัก คึนัก ยุฮ อซิราเอน ป ฮลา
วง เอนิ ฮอยจ มะลอง เซ� เอจี บลาึฮ เอนิ อื ฮา อื ฮอยจ ลัง
เตะ� ซเงะ ฮาวก รพาวม อ�ื พะจาว เญาะ โตก โตว ละ วิ
ฮนั ยุฮ แตะ เฟือฮ เอนิ�

2พะจาว เอจี ยุฮ ไลจ ไม่ ยว่ง นึง เมือง ยูด่า โครยญยว่ง�
เญือะ เลียก พาวม โตว นึง อ�ื ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ ปอม ตอน
ฮมัน ยุฮ ปุย เมือง ยูด่า ปอ เบรยีง เอนิ อื ไม่ เตะ ฆาื รพาวม
ฮาวก แตะ� เกือฮ โรฮ บัน่เมือง อาวต อื ไม่ โม ป ตัตเตียง
นึง อื โฮลฮ โชะ นา แตะ�

3 พะจาว เอจี ตุย อมันัต ฮา โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื
ฆาื รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ� เญอืม อาวต อื ซองนา โม ป รุป
ไม่ อื พะจาว เอจี ราึต เตะ แตะ ฮา อ�ื เญือะ เรอมึ โตว อ�ื
พะจาว เอจี ยุฮ เนอมึ ไลจ ไม่ จัตเจือ ยาโคป เตือง โอยจ อ�ื
ตอก งอ ระ ป ฮะ โอยจ ยุฮ โอเอฮี โฮ�

4พะจาว เอจี แน ทนู ยุฮ แตะ ลัก่ เอะ ตอก ยุฮ โม ป ตอซู
ไม่ เยอะ เนิ โฮ� เอจี กอยฮ เตะ แตะ เนิ ตอก ยุฮ โม ป
เกละยุ เอะ เนิ โฮ� โนก ฮา เซ เอจี ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม ป
ฮรกั เกอะ ฮา เยอะ นึง เมือง ซีโยน เซ� พะจาว เอจี พลวย
รพาวม ฮาวก แตะ โอก ละ เอะ ตอก งอ โฮ�

5พะจาว เอจี ลเตือฮ แปน ป ตอซู ไม่ เอะ� เอจี ยุฮ ไลจ
ไม่ โม อซิราเอน� ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ เญือะ คึ อาวต กซัต นึง�
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เตือง ปอม ตอน ฮมัน นึง อื โรฮ� เอจี บุ โรฮ รพาวม โซะ ไม่
เซียง เยอืม ละ ปุย เมือง ยูด่า เกือฮ โฮวน ฮา ไพรม แตะ�

6 โนก ฮา เซ เอจี ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ วฮินั ยุฮ แตะ ตอก ยุฮ
ปุย ไลจ ไม่ เตอปึ นึง รปึม โฮ� นา ก โพรม ปุย เอจี เญื่อฮ
อื แกล� ซเงะ ซัมคัน ป กอ ชลอง ปุย ไม่ ซเงะ ลโล่ะ นึง อ�ื
เกือฮ อื ไฆร โอยจ ฮา เมือง ซีโยน� พะจาว เญือะ เมีญ โตว
โรฮ กซัต ไม่ ซตุ ยุฮ แตะ ฆาื รพาวม ฮาวก เรยีง ยุฮ แตะ�

7พะจาว เอจี ละ โปวฮ คัน ทไว ไม่ วฮินั ยุฮ แตะ� ป มัฮ
ฆรุง ตอน เญือะ กซัต เซ เอจี เกือฮ โม ป ตอซู ไม่ เอะ เซ ยุฮ
ไลจ ไม่ อ�ื ปุย โม เซ รโอง รออฮ ไม่ ปุ แตะ โตะ วิฮนั ยุฮ
พะจาว นึง เอจี เป แตะ� มัฮ นา ก กอ ชลอง เอะ ซเงะ ซัม
คัน ยุฮ แตะ โฮ�

8พะจาว เอจี โปวต รพาวม แตะ นึง ซ ยุฮ อื ไลจ ไม่ ฆรุง
เมือง ซีโยน� เอจี ฟวยจ แพป อื อาึง ตอก ซ ยุฮ แตะ ไลจ
ไม่ อ�ื เญือะ ซ ราึต โตว เตะ แตะ ฮา อ�ื เอจี ยุฮ ไลจ ไม่
ปอม ญัม ไม่ ฆรุง เวยีง เซ เกือฮ อื เญื่อฮ ปอ ลาึน เอนิ อื ฆาื
อ�ื

9 รเวอืะ ระ เมือง ซีโยน เนอ เอจี พลวน เลียก โตะ เตะ เตื
อง โอยจ อ�ื ป มัฮ โคะ ซแก รเวอืะ เตือง โอยจ อื เอจี โปวก
พะจาว เกือฮ โบวก� กซัต เมือง ซีโยน ไม่ โม ป มัฮ จาวไน
นึง อ�ื เอจี โฮลฮ โฮว อาวต ลลาึง ปุย ตัง เมือง� เญือะ ไก
โตว ป เพอกึ ตอม โกตไม ยุฮ พะจาว นึง อ�ื โม ป มัฮ ป ซึป
ลปุง พะจาว นึง เมือง ซีโยน เนอ� พะจาว เญือะ เปลีฮ โตว
โรฮ ป ซัมคัน ละ อ�ื

10 โม ป กวต ป เฮยีง นึง เมือง ซีโยน เนอ� กัมลัง งาวม
โฆย ลังเตะ� ลปุง โตว ติ มวยญ เนอมึ� ปุย โม เซ เจาะ รกาื
ราว ไกญ โกะ แตะ� จาวป โรฮ เครองึ ฮาื ฆัน ไม่ อื นึง ตุก
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รพาวม แตะ� โม ป เครฮี นึง เวยีง เยรูซาเลม โซะกิจ เอนิ
ปอ โอ แตะ เญาะ โรวต แก โอเอฮี�

11 ไง่ อาึ อื เอจี ออยฮ เอจี เปือ ตื ฆาื เยอืม เมอะ� รพาวม
เมอะ เญือะ ไก โตว ตอก มวน� เอจี โอยจ เปละ โอยจ พาวม
นึง ไลจ โลม โม อซิราเอน ป มัฮ เอียกปุ อุ� โม กวนดุ ไม่
กวนงกั ป ปุ ลัง่� เบฮ เฮยี ไฮ ติ แตะ นึง โตะ โบรก เวยีง�

12กวนดุ โม เซ ฆวต โซม� ฆวต ญุ รอาวม� เยอืม ละ มะ
แตะ ฆาื อ�ื เบฮ� ฆลาื นึง ตะโบรก ตอก ปุย อาวม ป โซะ
โฮ� ฟวยจ เซ โอยจ ไน่ รพาวม นึง เญือะ ดึม มะ แตะ�

13 เฮฮ� เฮฮ� ปุย เมือง เยรูซาเลม ป ฮรกั อาึ� เยรูซา
เลม� อาึ ซ เกียฮ อฮั ลัง่ ละ เปอะ ตอก เมอ แล� อาึ เญาะ
ยุง โตว ตอก ซ เกาะ โลม แตะ รพาวม เปอะ� นึง ระ ลอน
กัน ไลจ กัน โลม ป เกิต ละ เปอะ� ตอก เอนิ ระ ปลัฮ รอาวม
โฮ� มัฮ ปุย ป ซ เกียฮ เกือฮ เปอะ แม ไมจ แม ตอก ไพรม
อ�ื แจง โอ อื ไก เยอ�

14 โม ป ซึป ลปุง พะจาว ยุฮ เปอะ ซาวป จุ โม เปะ� รโฮ
งะ โตว ป เนอมึ ละ เปอะ� ฮา ซ รโฮงะ อื มัป่ พิต ยุฮ เปอะ
ละ เปอะ� ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ โฮลฮ ยุ ป ไมจ ป มวน เนอ�
โม เซ เยอ ซาวป เยอื อฮั ป โอ เนอมึ ละ เปอะ� ป แปน ควน
เกือฮ โม เปะ โอ ญอม เฌาะ รพาวม แตะ�

15 ปุย เมาะ ป โฮว พา ปะ อา� เอจี ดิฮ เตือฮ เดือฮ รเวื
อง แตะ ละ เปอะ� งุฮ่เงฮ่ ไกญ แตะ ไม่ อื นึง เพยีก แฮม อื
ปะ� อฮั เฮี ไม่ อ�ื �โม่ มัฮ เฮี ป อฮั ปุย เวยีง ไมจ เวยีง มวน
ไม่ โฮ� ไม่ อฮั อื มัฮ เวยีง ป มวน ยุฮ รพาวม ปุย ติ ปลัฮเตะ
เอ� ตัว เซ ปเล่ีย เฮ�ี� อฮั เซ�

16 โม ป เกละยุ ปะ เตือง โอยจ อื เซ� ลปุง ระ ซะ โดวต
ไม่ ซาวป อื ยุฮ ป กุยจ ป ววั ละ เปอะ� ครติ เบยีง เตียง รญี
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แตะ ละ เปอะ� อฮั เฮี ไม่ อื เรยีง� �เอจี เล่ีญ ฆวต ยุฮ เอะ
ไลจ ไม่ เมือง เฮี เยอ� ซเงะ เนาะ เฮี เอะ เอจี โฮลฮ เนอึม
ยุฮ ไลจ ไม่� ซเงะ ป รกวน เอะ เซ ปเล่ีย เอจี ฮอยจ เนอึม
เนิ�� อฮั เซ�

17พะจาว เอจี ยุฮ เนอมึ อื ตัม ปุก อื รพาวม โกะ แตะ� โอ
เอฮี เมาะ ป เอจี อฮั อื อาึง เซ เอจี ยุฮ เนอมึ อื เกือฮ ฟวยจ�
เอจี ยุฮ เนอมึ ไลจ ไม่ เอะ� เญือะ เลียก พาวม โตว นึง เอะ�
ตอก เอจี อฮั อื อาึง เนิ โฮ� เอจี เกือฮ โม ป ตอซู ไม่ เอะ เซ
โฮลฮ ฟวยจ พาวม นึง เป แตะ เอะ� โม เซ มวน โมฮ รโอฮ
รออง นึง ยุ แตะ ไป เอะ�

18 เออ เยรูซาเลม� ไมจ เปอะ กอก ปัว พะจาว เรอึม
แตะ� เออ� ฆรุง เวยีง ซีโยน� ไมจ เปอะ เยอืม ลอป เอนิ
เตือง ซเงะ่ รซาวม� เกือฮ รบวต เปอะ ปัต ลอป เอนิ ตอก
โกลง โฮ� ปุ เญือะ เกือฮ ลโล่ะ ลโลวน� ปุ เกือฮ รบวต เปอะ
เซ ไฮจ เฟือฮ เอนิ�

19 ไมจ เปอะ โกฮ เลาะ โกฮ ลาึน ละ ซ ปัว เปอะ นึง พะ
จาว ติ ซาวม บวยฮ� อู รพาวม โซะ เปอะ เซ ละ พะจาว�
ยวก เตะ เปอะ เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื ไววอน ปัว พะจาว เลีย
ก พาวม นึง โม กวนดุ แตวะ ยุฮ เปอะ� ป กัมลัง ฮวิ นึง ฆวต
โซม แตะ ปอ เบฮ ปอ ฆลาื เอนิ อื นึง ตะโบรก โครยญ โดฮ
เซ�

20 เวยีง เยรูซาเลม อฮั เฮ�ี �โอ พะจาว, ปัว เปอะ แก
แลน เอะ เฮ�ี เกียฮ เกือฮ โน่ง เปอะ เอะ ป มัฮ ปุย ไน เปอะ
ลอก ตุต แตะ ตอก เฮี เมอ� โม มะ ปโกวน เอจี กุก เอนิ โตะ
กวน โกะ แตะ ไอฮ� โม ซตุ ไม่ โม ป ซึป ลปุง เปอะ เอจี ยุฮ
ปุย ยุม ไม่ กไน วฮินั ยุฮ เปอะ เอนิ��

21 �ปุย เอจี ยุม เฮยี ลลาึง เตะ รกาื นึง ตะโบรก เตือง ป
กวต ป บุฮ� โม ป เครฮี กวน เบลีย เยอ เอจี มอก ปุย นึง วจิ
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ปอ ยุม อ�ื ซเงะ เปลีฮ เปอะ รพาวม ฮาวก แตะ ปะ เอจี ยุฮ
เปอะ ยุม ไม่ ฆาื อ�ื เญือะ เลียก พาวม เปอะ โตว นึง��

22�ปะ เอจี กอก เปอะ โม ป ฮลัต เอะ นึง เซ� เกือฮ เปอะ
ฮอยจ ละ เอะ เน่อมึ โครยญ ลวง� ตอก เอนิ ฮอยจ ปุย เญื
อม ไก กัน ชลอง ปุย ซเงะ ซัมคัน โฮ� ซเงะ เปลีฮ ปะ รพาวม
ฮาวก ยุฮ แตะ เซ� ไก โตว ติ ปุย เนอมึ ป เกียฮ ตอ โปน อ�ื
โม กวน เนอะ ป โฮลฮ อาึ แลน แก โซะโกะ ฮรกัซา นึง เซ�
เอจี ฮอยจ ยุฮ โม ป ตอซู ไม่ เอะ เซ ไลจ ไม่ เตือง โอยจ อ�ื�
อฮั เซ ละ พะจาว เยรูซาเลม เมอ�

3
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ พะจาว

1อาึ มัฮ เนอมึ ปุย เอจี โฮลฮ อาวม ป โซะ ป ไซญ นึง ลอก
แตะ กัน เฟียต พะจาว แตะ� 2 พะจาว เอจี ตาว อาึ ฮอยจ
นา ก เฟียก อื ปุ ปุ� 3 เตะ พะจาว เอจี ลเตือฮ แม ตอซู ไม่
อาึ โครยญ ไกลป ซเงะ�

4พะจาว เอจี เกือฮ อาึ รเกือะ รโกม ไม่ ฮาวต แตะ� เอจี
โปวก โรฮ ซองั อาึ เกือฮ โบวก� 5 เอจี เกือฮ เม่ะมัก่ รพาวม
ตุก ฮอยจ แวต เอนิ อาึ ตอก ฆรุง โฮ� 6 เอจี คนัป อาึ อาวต
นึง ก เฟียก อ�ื อาึ ตอก เอนิ ปุย เอจี เล่ีญ ยุม โฮ�

7 พะจาว เอจี ยุฮ ฆรุง รวติ อาึ ละ ซ คัง อื อาึ นึง� เอจี
ปุก อาึง อาึ นึง โม่ะเฮลีจ ระ� 8 โฮฮ ฮา เซ� เญือม กอก
อาึ ปัว อื เรอึม แตะ� พะจาว เญือะ งอ่ต โตว อื เนิ� 9 เอจี
ซาวป เกลาะ คระ ซ โฮว อาึ นึง ซโมะ ระ� เอจี เกือฮ คระ
โฮว เยอะ รบ่อก รแบ่ก�

10พะจาว เอจี เกือฮ ติ แตะ ตอก เอนิ เครฮี รเวยี ป เม่าะ
อาึง ติ แตะ ละ ซ ดัม อื เกียต กุก อาึ โฮ� 11 เอจี เมือะ อาึ
โอก ฮา คระ� ไม่ แจฮ อื อาึ แปน ไซจ แปน ไซจ อ�ื เอจี ละ
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โปวฮ อาึ เกือฮ อาวต โน่ง ชุง เตียง� 12 เอจี ววยฮ อาึง ทนู
ยุฮ แตะ เนิ� เกือฮ อาึ แปน ปาว ละ ซ โปยญ แตะ�

13 พะจาว เอจี ตุย ตี ทนู โตะ เมีญ ยุฮ แตะ� โปยญ อาึ
เกือฮ อื ลอก เอนิ ไกญ พาวม เมอะ� 14 อาึ เอจี แปน เยอื
โคะ รญวยฮ ละ ปุย เมือง โกะ แตะ ไอฮ โครยญ ไกลป ซเงะ�
ไลลวง ตอก เพยีก อื อาึ เซ ปุย เอจี ดุฮ เอนิ อื นึง รซอม เชยี
แตะ� 15พะจาว เอจี เกือฮ อาึ โซม ป ออป ซอป ป ซอง ปอ
ซัก ปอ เตือ เยอะ นึง�

16 พะจาว เอจี ตุฮ เบียง อาึ นึง ซโมะ� เกือฮ โรฮ อาึ
โฮลฮ คุกคัก ลลาึง จะ ปอ ปาื เยอะ� 17 รพาวม อาึ อื เญือะ
ไก โตว ตอก เฮน ฮลอง เฟือฮ เอนิ� ปอ เอนิ เบีย เยอะ ป
ไมจ ป มวน� 18 อาึ อฮั ฆาื อื ตอก เฮ�ี �โญตซัก ยุฮ ฮุ เอจี
ไฆร โอยจ ฮา เยอะ� ไลลวง ตอก ซโอว พาวม เมอะ ไม่ พะ
จาว เยอ เอจี ญึ่ต โรฮ ฮา เยอะ�� อาึ อฮั เซ�

19 เญือม โตก อาึ ละ เม่ะมัก่ รพาวม ตุก ป ลอก เกอะ ไม่
โอ เยอะ ไก เญือะ อาวต คราว โซม โฮ� มัฮ เอนิ ป ตึก นึง
ซอง แตะ เนิ ตอก บ่อระเพต* ไม่ ไคญ โฮ� 20 รพาวม อาึ
โตก ลอป ลัง่ ละ� อาวม ชุม โกะ ลปิ พาวม แตะ ฆาื� 21 ปัง
มัฮ ตอก เซ อาึ โตก ลัง่ ละ โอเอฮี ติ เจือ� อาึ โฮลฮ แม ควน
ซโอว รพาวม แตะ เบือ อ�ื

22 รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ พะจาว เยอ ไก โตว ลอยจ
ไม่� รพาวม เลียก พาวม โซะ ไง่ อื นึง ปุย เยอ ไก ลอป โอ
เญาะ ไก ลอยจ� 23 ฮอยจ ลอป ละ ปุย ตอก โอก ซเงะ เมือ
กซะ อื โฮ� มัฮ ป เนอึม ลอป รพาวม ละ ปุย� 24 อาึ อฮั เฮี
โตะ รพาวม แตะ� �พะจาว เอจี มัฮ รโตง อาึ� เอจี มัฮ เซ
ป ซโอว พาวม อาึ ไม่ อ�ื�
* 3:19 3:19 บ่อระเพต เซ มัฮ โคะ ติ เจือ� มัฮ ป ตึก นึง ซอง แตะ�
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25พะจาว ยุฮ เนอมึ ป ไมจละ โมป ปุนมองแตะ ไม่ ซาวป
เนอมึ อื ยุ แตะ� 26 เญอืม อาวต ปุย ไม่ รพาวม ลัง่ แตะ นึง
มอง อื พะจาว เรอึม แตะ เกือฮ โปน ฮา เม่ะมัก่ แตะ� มัฮ
เนอึม กัน ไมจ� 27 ปุย ดัฮ ญอม โอต เม่ะมัก่ แตะ เญือม
นมุ ลัง่ แตะ� มัฮ โรฮ ป ไมจ ละ อื โรฮ�

28 มัฮ พะจาว ป เกือฮ เม่ะมัก่ เซ ฮอยจ ละ ปุย เยอ� ไมจ
เอะ ญอม โอต ไม่ อาวต โฆย แตะ ไม่ ฆาื อ�ื 29 ไมจ เอะ เรจี
ติ แตะ เตียม� ไม่ ญิงญอม เนอึม แตะ ละ� ดัฮ ยุฮ ตอก
เซ โฮ� เมอ เตือง อื ไก ลัง่ ตอก ซ เกียฮ โปน เนอะ ยุง่�
30 ไมจ เอะ ญอม เกือฮ ปุย เดือฮ ซปะ แตะ� ไม่ โอต กัน เพี
ยก แฮม ปุย แตะ โครยญ เจือ�

31พะจาว แจง โอ อื ซ ละ โปวฮ ลอป เอะ เอ� 32 ปัง เกือฮ
รพาวม ตุก ฮอยจ ละ เอะ� เลียก พาวม ลัง่ นึง เอะ เบือ
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ป ระ ลัมเลือ ไล� 33 เญอืม
เกือฮ อื ปุย ลอก ป โซะ ไม่ อาวม อื รพาวม ตุก เกอ� มัฮ
โตว ป มวน ละ พะจาว เญี่ยะ เนอมึ�

34 เญอืม โคมเฮง คาเคียน ปุย โม ป อาวต โตะ คอก เกอ�
พะจาว ยุง อ�ื 35 กัน โอ ปุย เกือฮ ป ลัง เกือฮ แตะ ละ ปุย
ตัม ป ลัง โฮลฮ อ�ื พะจาว ยุง โรฮ อ�ื 36 เญือม รเตีฮ ปุย
โอเอฮี ละ ปุ แตะ ตอก โอ อื ปุก เกอ� พะจาว ยุง โอยจ อ�ื

37 โอเอฮี เมาะ ป เกิต ป ไก นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ไก โตว ปุย ป
เกียฮ เกือฮ อื เกิต โนก ฮา โปง พะจาว อื เกิต เตอ� 38 ปัง
มัฮ ป โซะ� ปัง มัฮ ป ไมจ ป มวน� มัฮ ตื ป เกิต ตัม รซอม
ดวน พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ เซ� 39 เญือม เกือฮ พะ
จาว เอะ ลอก ตุต ฆาื มัป่ พิต ยุฮ ฮุ� เอะ เมอยุ เคียต ฆวต
ปุปิ ลัง่ ฆาื อ�ื
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40ฮา เซ ไมจ เอะ กวต ที ไอฮ ป ยุฮ ป อฮั โกะ แตะ ฮา อ�ื
ฟวยจ เซ ไมจ เอะ เฌาะ รพาวม ไพรม ไอฮ รพาวม โคระ
แตะ� ไม่ เอญี เคะ พะจาว. 41 ไมจ เอะ เกือฮ รพาวม แตะ
ละ พะจาว ไม่ ยวก เตะ แตะ ไววอน ละ พะจาว ป อาวต
เมือง มะลอง ตอก เฮ�ี 42 �โอ พะจาว� โม เอะ เอจี เลฮ
เตียง ปะ� เอจี ยุฮ เนอมึ กัน พิต กัน มัป่� ปะ ดิ ยวก เปอะ
โตว พิต โฌวะ ยุฮ เอะ เนิ�

43�ปะ เอจี ฮาวก รพาวม เปอะ ละ เอะ� เอจี อาื เปอะ ยุฮ
ยุม ไม่ เอะ� เญือะ เลียก พาวม เปอะ โตว นึง เงอะ� 44 ปะ
เอจี เดีย เปอะ ติ แตะ ฮา เอะ นึง ชุต รวู� ละ โอ เปอะ ซ
เกือฮ รซอม ไววอน ยุฮ เอะ ฮาวก ฮอยจ เคะ เปอะ� 45 ปะ
เอจี เกือฮ เปอะ เอะ แปน ตอก ครมั รฌุฮ ซองนา ปุย ตัง
เมือง โครยญ ปะเทต โครยญ พาซา�

46 �โม ป เกละยุ เอะ เตือง โอยจ อื เซ เอจี โฮลฮ เนอึม
เพียก แฮม เอะ� ไม่ พลิฮ บึน อื เอะ� 47 ไก โตะ คื โด่ะ นึง
คระ โฮว เยอะ� โอเอฮี ป ฮลัต เอะ นึง เอจี ฮอยจ เนอมึ ละ
เอะ� ฮอยจ โรฮ เนิ ไม่ กัน ไลจ กัน โลม ปอ ฮงั เอนิ เมือง
อาวต เตอะ�� 48 รบวต อาึ อื ปัต ลอป เอนิ ตอก รอาวม นึง
โกลง โฮ� มัฮ ฆาื ไลจ โลม ปุย นึง บัน่เมือง อาวต เตอะ เฮ�ี

49 รบวต อาึ อื ปัต ลอป เอนิ� เญือะ ไก โตว เญือม ไฮจ
เฟือฮ เอนิ� 50 ฮอยจ ละ แก พะจาว อื เน่อมึ นึง เมือง มะ
ลอง ไม่ เครองึ อื นึง เงอะ� 51 อาึ อาวต ลอป ไม่ โซะ พาวม
รอาวม ไง่ แตะ ฆาื เม่ะมัก่ ป เกิต ละ โม ปรโปวน เวยีง เยรู
ซาเลม�

52 โม ป เกละยุ อาึ เตือง โอ อื ไก ไล เซ� เอจี โครฮ อาึ เลีย
ก นึง แฮวะ ตอก โครฮ ปุย ไซม โฮ� 53 ปุย โม เซ เอจี น่าึก
โปวฮ อาึ โตะ นัมโม่ เตือง ไอม ลัง่ เงอะ� ฟวยจ เซ เตือป
แม นัมโม่ เซ นึง ซโมะ� 54 รอาวม โตะ นัมโม่ เซ ฮาวก ปอ
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ไฆลป เอนิ อื ยุฮ ไกญ อาึ� อาึ อฮั เฮี ฆาื� �อาึ แจง ซ ยุม
เมอ�� อฮั เซ�

55 โอ พะจาว, อาึ กอก ปัว ปะ เรอึม แตะ เน่อมึ โตะ นัม
โม่ ก โด่ะ อื เซ� 56 เญอืม ปัว อาึ นึง เปอะ ตอก เซ� ปะ เอจี
งอ่ต เนอึม เปอะ เนิ� ปะ เกลาะ เปอะ โตว ฮยวก แตะ ฮา
รซอม ปัว อาึ นึง เปอะ� 57 เญือม เซ ปะ ฮอยจ เปอะ เคะ
อาึ ไม่ อฮั เปอะ เฮี เนิ� �ปุ ฮลัต นึง โอเอฮี ฮ�ี� อฮั เปอะ
เซ�

58 โอ พะจาว� ปะ เอจี พาวม ดิ เปอะ ไม่ อาึ� ไม่ เอจี เรอึ
ม เปอะ จีวติ อาึ เกือฮ โปน ฮา ยุม แตะ� 59 โอ พะจาว, ปะ
เอจี ยุง โอยจ เปอะ กัน พิต ป ยุฮ ปุย ละ อาึ อ�ื ปัว ปะ รเตีฮ
แปฮ ละ แตะ เกือฮ ฟวยจ� 60 เมาะ แพนกัน ฆอก ป คิต อื
โตะ รพาวม แตะ� ไม่ ตอก ตะ อื ยุฮ ไลจ ไม่ อาึ เซ� ปะ เอจี
ยุง โอยจ เปอะ�

61 โอ พะจาว, ปะ เอจี ฮมอง เปอะ ตอก เพยีก แฮม ปุย อาึ
ไม่ ยุง เปอะ แพนกัน ฆอก ยุฮ อื เซ� 62 โม เซ เอจี อู ลอก
อาึ ไม่ งอ่ต ตอก ซ ยุฮ แตะ ป โซะ เนิ โครยญ ไกลป ซเงะ�
63 ปุย โม เซ โล่ ญวยฮ อาึ เตือง ซเงะ่ รซาวม� เตือง เญอืม
งาวม เญอืม โกฮ แตะ�

64 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ ตัม กัน ฆอก
ป ยุฮ โม โกะ อื เซ� 65 ปัว เปอะ เกือฮ รพาวม อื ไลจ� ไม่
เกือฮ เปอะ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ� 66 ปัว เปอะ อาื ยุฮ
ไลจ ไม่ นึง รพาวม ฮาวก เปอะ� ปอ ไฆร เอนิ อื ฮา ปลัฮเตะ
เฮ�ี

4
กัน โซะไซญ ป เกิต ละ เยรูซาเลม
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1 เฮฮ เฮฮ� เมือง ป รโอฮ รอตั ตอก ไคร ไพรม อื โฮ�
ปเล่ีย เฮี เอจี ล่ึป เอจี รงมั โอยจ เนอมึ� ซโมะ ซัมคัน ป โก
ปุย วฮินั นึง เซ เอจี เฮยีไฮ ไรรอต ไอฮ พาวม แตะ โครยญ
คระ โฮว โครง เอญี ปุย�

2 โม ปรเมะ นมุ นึง เมือง ซีโยน ป มัฮ ป ระ งวยฮ ระ ตุง
ตอก ไคร ซโน โฮ� ปเล่ีย เฮี เอจี เมีญ เยอื ปุย เมาะ งวยฮ
โดง เตะ ป ลวน ปุย บ่ได่ะ�

3 บราวก ป อาวต นึง เพระด่าวก เกอ� ยุง ลัง่ เกือฮ กวน
แตะ ปุ� ปุย นึง เมือง เอะ เอ ปังเมอ ฆอก รพาวม� ตอก
โนก กะจอกเทต นึง ลาึน ซออฮ ป โอ ยุง ฮรกั ไฌม กวน
แตะ โฮ�

4 โม กวนงกั ป ปุ ลัง่ ตาึฮ ฮ�ื ฆวต ปุ ปอ ติต เอนิ ดัก อื
ไม่ รตัว อื นึง ซออฮ ลอน อ�ื โม กวนดุ อู ซาวป ปัว ป โซม
แตะ� ปังเมอ โอ ไก ป เกือฮ ละ อ�ื

5 โม ป กอย ป โกย โซม แตะ ป ตึก นึง ญึม แตะ� เอจี ยุม
เฮยี ยุม ไฮ เยอื นึง ตะโบรก� โม ป โกย จาวป แตะ เครองึ
พา ซี ซูวนั เนอ� เอจี โฮลฮ โฮว ซาวป ไรฮ โซม โอเอฮี นา ก
โปวฮ ปุย ครมั�

6 ตุต ป ลอก ปุย นึง เมือง เอะ ฆาื พิต ยุฮ อื เซ� เซอปึ
เอนิ แม ฮา ตุต ลอก ปุย เมือง โซโด่ม� ป เอจี เกือฮ พะจาว
อื ไลจ โลม พราวป เอนิ โฮ�

7 ไพรม อื โม ป ระ ป คาว� โม จาวไน นึง อื ไมจ นา ซา
ฮกั ตอก ฮมิะ� ไม่ ปิญ โรฮ ฮา นัมโนม� นาตา อื ไมจ ตอก
ซฆรงั� ฮุนฮงั อื รงั ตอก แกว ไมจ โฮ�

8 ปเล่ีย เฮี ปังเมอ ลอง เอนิ แม ฮา ซอยฮ� โม ป รโตฮ
ยุ อื นึง ตัม กอง เงอ เญือะ ไตม โตว ป มัฮ อ�ื รเกือะ ตอก
ฆอย โฮ� มัฮ ลัง่ ฮกั เพาะ ซองั อื โน่ง�
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9 โม ป ยุม นึง กัน โฮว รุป แตะ โกะ ลัง่ ฮา โม ป ยุม นึง
ไปลญ เออปึ แตะ� โม ป ไปลญ เซ รเกือะ ปุๆ นึง โอ อื โฮลฮ
โซม� คา ไน่ ติ แตะ ฮอยจ ละ โอยจ รพาวม แตะ�

10 เญือม เกิต ป โตะ ป ตอง ละ ปุย นึง เมือง เอะ เซ� โม
ปรโปวน ป โกย ฮรกั แตะ กวน แตะ� เอจี มอก โตวง กุก
โตะ กวน ฮรกั แตะ เซ ฆาื เรยีง ลอน ฆวต โซม แตะ�

11พะจาว เอจี เปลีฮ รพาวม ฮาวก ตึก นึง เรยีง แตะ ละ
เมือง ซีโยน� เอจี โทก โซ รพาวม ฮาวก แตะ ละ อ�ื เอจี
เกือฮ งอ ยุฮ แตะ ฮอยจ ละ อื ปอ ฮะ ล่อยญ เอนิ อื ฮอยจ
ละ แรฮ แตะ�

12 ปัง มัฮ โม กซัต นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี ปัง มัฮ โม ลัปซด่อน
นึง อ�ื ไก โตว ป เจือ ซ ปุน เลียก ซะเต ปุย เวยีง เยรูซาเลม
เมอ�

13 โม ป ซึป ลปุง พะจาว ไม่ โม ซตุ ป อาวต นึง เวยีง เซ
เอจี ยุฮ กัน พิต กัน มัป่ ละ พะจาว� มัฮ ฆาื เซ ป ปัต ฮนัม
โม ปุย ซื ปุย ไซ ฆาื อื นึง โตะ โบรก เวยีง เซ�

14 พูนัม โม เซ โฮว จังเจีญ จังบ่อฮ นึง ตะโบรก ตอก ป
จัก ป ซาวป คระ ซ โอก แตะ โฮ� โกะ อื รแอม นึง ฮนัม เตื
อง โม่ว แตะ� ปุย ไฮญ เญอ ไก โตว ป โรวต ไปญ โกะ อื ไม่
เครองึ เซอกึ อื นึง รแอม อื นึง�

15 ปุย ไฮญ กอก อฮั เฮี ละ อ�ื �ตอ แปฮ ฮา เอะ เอ�
รแอม ลอน เปอะ� ปุ ลอก ปุ ไปญ เอะ เอ เฟือฮ เอนิ�� อฮั
เซ ละ อ�ื เญือม เซ เยอ ปุย โม เซ ตอ เนอมึ� โฮลฮ ตอ ไป
ตอ มา� เน่อมึ เมือง เฮี ฮอยจ ละ เมือง เซิต� ปังเมอ โอ ไก
ป รปัคัม อ�ื

16 มัฮ พะจาว ป โครฮ อื เกือฮ โฮลฮ โฮว อาวต เฮยี อาวต
ไฮ ตอก เซ เยอ� พะจาว เญือะ เครองึ โตว นึง อ�ื โม ลัป
ซด่อน เนอ เญือะ นัปทื โตว โม ซตุ ไม่ โม ป ระ ป คาว ยุฮ
แตะ�



รซอม เยอืม 4:17 xvii รซอม เยอืม 4:22

17 เอะ ซาวป แก ป ซ ฮอยจ เรอึม แตะ� ปังเมอ โอ ไก�
เมือง ป รกวน เอะ อื ฮอยจ เรอมึ แตะ เซ� ปังเมอ โอ เกียฮ
เรอมึ เนอมึ เอะ เฟือฮ�

18 ปุย เอจี ตวย ฮรอย เอะ ละ ซ ยุฮ แตะ ไลจ ไม่ เยอะ�
เอะ เญาะ โรวต โตว โฮว ไร ฆาื นึง ตะโบรก� ซเงะ ซ ไลจ ซ
โลม เอะ เซ เอจี ซดิ เนอมึ� เอจี เติง เนอมึ เวลา อ�ื

19 โม ป อาื ยุฮ ไลจ ไม่ เอะ เซ ไกลจ เอนิ ฮา โปว กลัง
ลอง� ปุย โม เซ อาื ยุฮ ไลจ ไม่ เอะ ฮอยจ นึง บลาวง นึง
ฌื� เม่าะ โรฮ อาึง ติ แตะ นึง ลาึน เวอืฮ ละ ซ โฮมวต อื
โรวก เอะ�

20ป มัฮ กซัต ยุฮ ฮุ ป เลือก พะจาว อื ละ ซ เกือฮ อื เรอมึ
เอะ เซ� ไม่ มัฮ อื ตอก ไกญ เปละ ไกญ พาวม เอะ เซ� เอจี
โฮมวต โรฮ ปุย โรวก ฮา เยอะ� เอจี มัฮ ป อฮั เอะ ติ แตะ ซ
โฮลฮ เปิง ฮลอง รอง ซโอว อื เซ�

21 โม เปะ ป มัฮ ปุย เมือง เอโด่ม ไม่ ปุย เมือง อุต เตอ�
ญวยฮ แนฮ ซัก เมิฮ� ป โตะ ป ตอง ป ลอก เอะ เฮี ปังเมอ
ซ ฮอยจ โรฮ ละ โม เปะ ติ ซเงะ โรฮ� โม เปะ ซ จังเจีญ จัง
บ่อฮ เปอะ ตอก ป ญุ่ยจ โฮ� ซ โฮลฮ โรฮ เปอะ โชะ นา แตะ
ตอก ปุย อาวต ฆาวง โฮ�

22 โม เปะ ปุย เมือง ซีโยน เนอ� กัน เกือฮ พะจาว เปอะ
ลอก ตุต ฆาื มัป่ พิต ยุฮ เปอะ เซ เอจี ฟวยจ เมาะ เซ� พะ
จาว เญาะ ซ เกือฮ โตว โม เปะ โฮลฮ แปน ครา ปุย� โม
เปะ ปุย เมือง เอโด่ม เมอ� พะจาว ปังเมอ ซ เปลีฮ ที มัป่
ยุฮ เปอะ เซ เกือฮ โอก� ฟวยจ เซ ซ เกือฮ โม เปะ ลอก ตุต
แตะ ฆาื มัป่ ยุฮ เปอะ เซ�

5
ปุย ปัว พะจาว เลียก พาวม นึง แตะ
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1 โอ พะจาว, ปัว เปอะ โตก ละ เอะ ฆาื เม่ะมัก่ ป ลอก เอะ
เฮ�ี ปัว เปอะ งอ่ต แลน ป เกิต ละ เอะ นึง อาวต เอะ ไม่ โซะ
กิจ ปิญไง่ แตะ ตอก เฮ�ี

2 คาวคอง ยุฮ ฮุ เอจี ฮอยจ โอยจ ละ โม ปุย ตัง เมือง�
เญือะ อาวต คราว โซม เมอะ เอจี แปน โอยจ คอง ปุย ตัง
ด่าว�

3 เอะ เอจี แปน ตอก กวนดุ ป ดอย เปือะ แตะ� โม มะ
เอะ เอ เอจี แปน โรฮ ตอก แมฮงั โรฮ�

4 เอะ จัมเปน รวี รอาวม ละ ญุ แตะ� จัมเปน โรฮ รวี เคิ
ละ ตาึง แตะ�

5 โม ป โคมเฮง เอะ เซ เอจี บุก โงก เอะ� เอะ อาวต ไม่
ชุมเรยีง โอยจ แด่น แตะ ฆาื คนัป กัปกา ปุย แตะ� เญาะ
เกือฮ โตว เอะ ลโล่ะ เฟือฮ เอนิ�

6 เอะ โฮลฮ ไววอน ออน คอ ละ โม อยีปิ ไม่ โม อตัซีเรยี�
ละ ซ โฮลฮ แตะ โซม ปอ นาวก เวยีก แตะ ติ ติ รโซม�

7 โม จัตเจือ ไพรม เอะ เอ เอจี ยุฮ กัน พิต� ฟวยจ เซ โม
โกะ อื เอจี ยุม ตื� มัฮ โม เอะ ป ลอก ตุต ฆาื มัป่ พิต ยุฮ อื
เซ�

8 โม ป ตัตเตียง เอะ ปเล่ีย เฮี มัฮ เยอื ครา ปุย บไ่ด่ะ� ไก
โตว ลัง่ ป ปุน เรอมึ เอะ เกือฮ โปน ฮา อมันัต อ�ื

9 เญอืม โอก โฮว ซาวป ป โซม แตะ� เอะ จัมเปน เอนิ แฆ
ไม่ ไกญ แตะ� นึง ไก ป มอง ยุฮ ยุม ไม่ เยอะ ก พริ ยว่ง�

10 เอะ อาวต ไม่ ฮอยจ โซะ แตะ ฆาื ฆวต โซม ลอน แตะ�
เนะซองั เงอะ กอยจ ราวม เอนิ ตอก งอ นึง ตาว โอป โฮ�

11 โม ปรโปวน นึง เมือง ซีโยน เนอ เอจี คนัป ปุย ไอฮ
พาวม ไม่� โม ป เครฮี ม่อง นึง ยว่ง เมือง ยูด่า เยอ เอจี ยุฮ
โรฮ ปุย ละ อื ตอก เซ โรฮ�
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12 โม ป ตัตเตียง ยุฮ เอะ เอ เอจี โฮมวต ปุย ยุฮ ยุม ไม่�
ฟวยจ เซ ตาึก แม อ�ื โม ป กวต ป เฮยีง นึง อื เญาะ ไก โตว
ป นัปทื ลื ยอ่ง อ�ื

13 โม ปรเมะ นมุ นึง อื เอจี คนัป ปุย อื เกือฮ โม แปง
ตอก ครา โฮ� โม กวนดุ รเมะ นึง อื จัมเปน อื โฮว ซาวป
เคิ� ฆลาื โกฮ ชุง เญื่อฮ ตื ฆาื เชยีน ลอน รบุยฮ แตะ�

14 โม ป กวต ป เฮยีง ป กอ งาวม นึง โตะ รเวอืะ เมือง โฮ�
เอจี ไฆร ตื� โม ป เครฮี กวน เบลีย ป กอ ดิฮ คราึง ปาึง เปี
โฮ� ปุ โรฮ เญือะ ไก�

15 รพาวม ไมจ มวน เฮน ฮลอง เอจี ไฆร โอยจ ฮา เยอะ�
กัน ฟอน ลัม ยุฮ ฮุ ไพรม อื เอจี เปียน ติ แตะ แปน กัน เยอื
ม เนิ�

16 โญตซัก ยุฮ ฮุ เอจี ดุฮ เอจี ไฆร ฮา เยอะ� ตอก ดุฮ วอม
คึ ฮา ไกญ ปุย โฮ� ป โตะ ป ตอง เอจี ฮอยจ เนอึม ละ เอะ
ฆาื มัป่ ยุฮ ฮุ�

17 มัฮ โอเอฮี ไล เซ ป โซะ ลัมเลือ รพาวม เอะ ฆาื อ�ื
รบวต เตอะ ปัต ลอป เอนิ ปอ โอ เยอะ เญาะ เกียฮ ยุ โอ
เอฮี�

18 มัฮ ฆาื ป เกิต ละ บลาวง ซีโยน ปอ ฮงั เยอื เอนิ อ�ื ไม่
แปน อื ก ไร ไป ไร มา บราวก นึง�

19 โอ พะจาว, ปัง มัฮ ตอก เซ� ปะ มัฮ ลอป เปอะ กซัต โอ
เญาะ ไก ลอยจ� กัน ตัตเตียง เปอะ ปุย เยอ� ซ ไก ลอป โค
รยญ เจน ปุย�

20 ปะ เมอยุ เกือฮ เปอะ ติ แตะ เบีย ลอป เอะ เอ� เกียฮ
ละ โปวฮ โน่ง เปอะ เอะ เล่ีญ ลัมเลือ ตอก เฮี เมอ�

21 โอ พะจาว, ปัว เปอะ เรอึม เอะ เกือฮ โฮลฮ เอญี แม
เคะ เปอะ� เดอมึ เอะ ซ โฮลฮ เนอึม เอญี แม เคะ เปอะ�
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ปัว เปอะ รโซก รเง่อมึ เคิ เนอึม ยุฮ ฮุ เกือฮ ไมจ มวน แม
ตอก ไพรม อื โฮ�

22 ลัง โอ โรฮ มัฮ ละ โปวฮ ลอป เปอะ เอะ ตาึ เซ� ลัง โอ
โรฮ มัฮ ฮาวก รพาวม ลอป เปอะ ละ เอะ โฮฮ ฮา ลวง ฮา ไล
อื ตาึ เซ�
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