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ลอวย โมเซ
พะทัม ลอวย โมเซ ระ เกว ไม่ โกตไม เกือฮ พะจาว ละ โม

อซิราเอน ป แปน ปซี ปซา โกว อื นึง กัน ทไว อื โอเอฮี ละ
พะจาว� มัฮ โรฮ ไลลวง โม ซตุ ป ไมจ อื ไจไซ กัน เซ โค
รยญ เจือ�
ป ระ ไล นึง พะทัม เฮี มัฮ ไลลวง มัฮพะจาว ปซงะ่ ซงอม�

ปุย ดัฮ ฆวต รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว ป มัฮ �พะจาว
ซงะ่ ซงอม ทื โม อซิราเอน� เซ� ไมจ อื นัปทื พะจาว ไม่
เกือฮ อื ป ยุฮ ป อฮั แตะ ละ ปุ แตะ ปุก ตัม ไล ป ไซฮ ปุย
อาึง นึง พะทัม ลอวย โมเซ เฮ�ี
เมาะ ป ไก นึง พะทัม เฮี มัฮ โบ่ต 19 คอ 18 นึง อื ป โฮวน

ยุง ปุย ไม่ กอ อฮั อื ละ ปุ แตะ� โนก ฮา เกือฮ อื ปุย ฮรกั พะ
จาว� พะเยซู อฮั คอ เซ มัฮ ป ตึก นึง ระ ไล แตะ นึง พะทัม
เตือง โอยจ อ�ื เญือม เกือฮ พะเยซู อื แปน ป ระ ไล ตอก
เซ� เอะ ไมจ เนอมึ ไตม อาึง� เอจี มัฮ เฮ�ี �ไมจ เปอะ ฮรกั
ปุยว่ง แตะ ตอก ฮรกั เปอะ โกะ แตะ ไอฮ โรฮ�� อฮั เซ�

ป ตอง ปุย ทไว ละ พะจาว เตือง ตัว อื
1 ติ โฮน อื พะจาว กอก ลปุง ไม่ ไอ โมเซ เน่อมึ นึง โตะ

พากัง ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื 2 �ไมจ
เปอะ รโฮงะ ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี �เญือม โรวก เปอะ
ทไว ซัตซิง ละ พะจาว เยอ� โรวก เปอะ โมวก แปน� โรวก
เปอะ แกะ ปิ แปน��

3 �ดัฮ มัฮ โมวก ป โรวก ปุย ตอง ทไว ละ พะจาว เยอ�
ไมจ อื เลือก โรวก ทไว ป โปก อ�ื ไม่ โอ อื ไก ตอก โละพริ
เญี่ยะ เนอมึ� เกือฮ เมือะ โรวก อื ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ พา
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กัง ระ เซ� เดอมึ ปุย เซ ซ แปน ปุย ปุก รพาวม พะจาว ฆาื�
4 เกือฮ โรฮ ปุย เซ ยอ่ง เตะ แตะ ราว ไกญ ซัตซิง ทไว แตะ
เซ� เดอมึ ป ทไว อื เซ ซ ปุก รพาวม พะจาว ไม่ ซ แปน เนอึ
ม อื ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ อ�ื 5 เกือฮ โรฮ ปุย เซ ยุฮ ยุม
ไม่ โมวก เซ ซองนา พะจาว. ป มัฮ ซตุ กวน อาโรน เซ ซ
โรวก ทไว ฮนัม อื ละ พะจาว� ไม่ ซ ซพรอต อื ฮนัม เซ นึง
คัน ทไว ป อาวต ซื นา รเวอืะ พากัง เซ ปอ ไคว อื ยุฮ คัน
เซ� 6 เกือฮ โรฮ ปุย เซ ปอฮ ฮกั ซัตซิง ทไว แตะ เซ เกือฮ
โอก โอยจ� ป มัฮ เนะ อื เซ� เกือฮ มอก อื แปน ตอน แปน
ตอน อ�ื 7ซตุ ป มัฮ กวน อาโรน เซ ซ แพรฮ งอ นึง คัน เซ�
ซ ดุฮ โรฮ เคิ นึง อ�ื 8ฟวยจ เซ ซ อาึง เนะ ซัตซิง มอก ปุย
เซ เตือง ไกญ อื ไม่ ลออยฮ อื โตะ งอ นึง คัน ทไว เซ แปน
ไล แตะ� 9 เกือฮ ป ฮอยจ ทไว โอเอฮี เซ รไซจ เวยีกตู โตม
โฮมะ อื ไม่ ชวง อื เกือฮ ซงะ่� ฟวยจ เซ โม ซตุ เซ ซ อาึง
โรฮ อื โตะ งอ นึง คัน เซ เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ ฮะ ล่อยญ�
ป ตอง อื ทไว เซ แปน ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว ไม่ ปุก เนอึ
ม อื รพาวม อ�ื

10 �ดัฮ ปุย โรวก ตอง ทไว แกะ ปิ ละ พะจาว โฮ� ไมจ
โรฮ อื เลือก โรวก ป โปก อื ไม่ โอ อื ไก ตอก โละพริ เญี่ยะ
เนอมึ� 11 เกือฮ ปุย เซ มอก ป โรวก แตะ ทไว เซ ซองนา พะ
จาว เฆียง คัน ทไว เซ ลวง ก ล่าวง อ�ื ฟวยจ เซ โม ซตุ ป
มัฮ กวน อาโรน เซ� ซ ตุย ฮนัม ป มอก ปุย ทไว เซ� ซพรอต
อื นึง คัน ทไว เซ ปอ ไคว อื ยุฮ คัน เซ� 12 เกือฮ แม ปุย เซ
มอก โตะ อื เซ แปน ตอนๆ แตะ� โม ป มัฮ ซตุ เซ� ซ อาึง
ป ทไว อื เซ โตะ งอ นึง คัน เซ แปน ไล แตะ� เตือง ไกญ อื
ไม่ ลออยฮ อ�ื 13 ป มัฮ เครองึ กไน อื ไม่ ชวง อื เซ� เกือฮ
โรฮ ปุย เซ รไซจ อื เกือฮ ซงะ่� ฟวยจ รไซจ อื ซตุ เซ ไมจ อื
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โรวก ตอง ทไว นึง คัน ทไว เซ เตือง โอยจ อ�ื ป ตอง อื ทไว
เซ แปน ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว, ไม่ ปุก เนอึม อื รพาวม
อ�ื

14 �ดัฮ ไก ป โรวก ไซม ละ ซ ตอง แตะ ทไว ละ พะจาว
เยอ� ไมจ โรฮ อื โรวก ป มัฮ รโกะเกอ�ื ดัฮ โอ มัฮ รโกะเกอื
โฮ� มัฮ โนก พิลัป ป นมุๆ ลัง่ อ�ื 15 เกือฮ โรฮ ซตุ เซ โรวก
ไซม เซ ฮอยจ นึง คัน ทไว เซ� เกือฮ โรฮ ซเวยีต โงก ไซม
เซ ปอ ดุต ไกญ อื ไม่ ตอง อื ไกญ ไซม เซ นึง คัน� เกือฮ
โรฮ ฮนัม อื ปัต เฆียง คัน ทไว เซ โรฮ� 16 เกือฮ เปฮ ลาื อื
ไม่ ตอยจ อื ฮาืก อ�ื ไม่ โปวฮ อื ก โปวฮ ปุย จะ เฆียง คัน
ทไว เซ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ� 17 ฟวยจ เซ ไมจ อื แจฮ ป มัฮ
โกะ ไซม เซ� ปังเมอ โอ ไมจ เกือฮ ป มัฮ โพรยจ อื เซ ดุต
ฮา โกะ โม่ว อ�ื ฟวยจ เซ ซตุ เซ ซ ตอง ไซม เซ โตะ งอ ราว
คัน ทไว เซ� ป ตอง อื ทไว เซ แปน ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว
ไม่ ปุก เนอมึ อื รพาวม อื โรฮ��

2
เฮงาะ รโกะ ทไว ปุย ละ พะจาว

1�ดัฮ ไก ป โรวก ทไว เฮงาะ รโกะ ละ พะจาว เยอ� เกือฮ
ปุย เซ ครติ เฮงาะ รโกะ ยุฮ แตะ ละ อื ฮมั ปอ แปน อื แปง�
ฟวยจ เซ เกือฮ ดุฮ ลออยฮ กาวก นึง อื ไม่ กัมยนั� 2ฟวยจ
เซ เกือฮ โฮว ตาว อื ละ โม ซตุ ป มัฮ กวน อาโรน� ซตุ เซ ซ
ตุย แปง ป เอจี ดุฮ ปุย ลออยฮ นึง เซ ติ ซบราวก เตะ แตะ�
ดุฮ แม กัมยนั เซ นึง อื เตือง โอยจ อ�ื ซ ตอง อื โตะ งอ นึง
คัน เซ ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน กอก แตะ รโฮงะ ป ทไว ปุย
เซ ละ พะจาว. ป ทไว อื เซ แปน เนอมึ ป ซออย ฮงาื ละ พะ
จาว ไม่ ปุก เนอึม อื รพาวม อ�ื 3 เมาะ ป ไก ลัง่ อื เซ เกือฮ
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โรฮ อื แปน คอง อาโรน ไม่ กวน อ�ื นึง มัฮ อื เฮงาะ รโกะ
ทไว ปุย ป ซงะ่ ซงอม เนอมึ ละ พะจาว.

4 �ดัฮ ไก ป โรวก ทไว คโนมปัง โอป ปุย นึง ตาว โอป
เปอ� ไมจ อื มัฮ คโนม ป โอ ปุย ดุฮ เจือ อ�ื ปัง มัฮ คโนม
ปัง ยุฮ ปุย นึง แปง ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ กาวก ญุ่ก� ปัง มัฮ
คโนมปัง เฮรี ป ตา ปุย ลออยฮ นึง ญุ่ก� ไมจ โตว ดุฮ เจือ
อื ติ ตื เนอึม� 5 ดัฮ ไก ป โรวก ทไว คโนมปัง ป เอจี เดือก
ปุย ราว ไร เดีป เปอ� ไมจ อื ยุฮ นึง แปง ซเบื่อก ปุย ไม่ ลออ
ยฮ กาวก ป โอ ปุย ดุฮ เจือ คโนมปัง นึง โรฮ� 6 เกือฮ โรฮ
เรยีก คโนมปัง เซ แปน ไซจ แปน ไซจ แตะ� เกือฮ โรฮ เรฮ
ลออยฮ นึง อ�ื ฟวยจ เซ เดอมึ เกียฮ แปน คอง ทไว ฆาื
อ�ื 7 ดัฮ ปุย โรวก คโนมปัง ป เอจี เดือก แตะ นึง มอคัง ละ
ซ ทไว แตะ ละ พะจาว โฮ� ไมจ อื ยุฮ นึง แปง ไม่ ซเบื่อก
โรฮ อื ไม่ ลออยฮ� 8 เมาะ คโนมปัง โรวก ปุย ทไว ละ พะ
จาว เซ� ไมจ อื โรวก ฮอยจ ละ ซตุ� ฟวยจ เซ ซตุ ซ ตาว อื
ฮอยจ โบ คัน ทไว เซ� 9 ซตุ เซ ซ รยฮิ ป โรวก อื เซ เญี่ยะ
ไม่ ตอง อื นึง งอ ละ เกือฮ อื แปน ควน กอก แตะ รโฮงะ ป
ทไว อื เซ ละ พะจาว. ป ทไว อื เซ แปน เนอึม ป ซออย ฮงาื
ละ พะจาว ไม่ ป ปุก เนอึม รพาวม อ�ื 10 เมาะ ป ไก ลัง่ อื
เซ เกือฮ โรฮ แปน คอง อาโรน ไม่ กวน อ�ื นึง มัฮ อื ป ทไว
ปุย ละ พะจาว, มัฮ ป โซม ป ปอน ทไว ปุย ไม่ มัฮ อื ป ซงะ่
ซงอม เนอมึ ละ พะจาว.

11 �เมาะ ป โซม ป ยุฮ ปุย นึง เฮงาะ รโกะ ป โรวก เปอะ
ทไว ละ พะจาว เซ� ไมจ โตว ดุฮ เจือ นึง อ�ื นึง โอ เปอะ ลัง
ตอง ทไว ป ไก เจือ นึง อื เซ� รอาวม โกะ แฮ ปุ โรฮ ไมจ ตอง
โรฮ� 12 เญือม ทไว เปอะ โอเอฮี ป โฮลฮ โรง เปอะ เกป นึง
ป ซมา เปอะ� ดัฮ เปอะ ทไว คโนม ไก เจือ เซ นึง ไม่ รอาวม
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โกะ แฮ เซ ละ พะจาว แปน โรฮ� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ ตอง
นึง คัน ทไว เซ� 13 โอเอฮี เมาะ ป ยุฮ ปุย นึง เฮงาะ รโกะ ละ
ซ ทไว เปอะ เซ� ไมจ เปอะ ดุฮ กิฮ นึง� นึง มัฮ กิฮ เซ ควน
โตก เปอะ ละ ลปุง ซันญา ซน่ะ พะจาว ไม่ โม อซิราเอน�
เมาะ ป ทไว เปอะ โครยญ เจือ เยอ� ไมจ โรฮ เปอะ ดุฮ กิฮ
นึง ฆาื อ�ื

14�โม เปะ ดัฮ เปอะ โรวก ทไว เฮงาะ รโกะ ฮอยจ โรง ยุฮ
เปอะ ละ พะจาว โฮ� ไมจ เปอะ เดือก ป ซ ทไว แตะ เซ ละ
ฮมั� โต เซ ไมจ เปอะ ครติ เกือฮ บลวย� 15 ดุฮ แม ลออยฮ
กาวก นึง ไม่ กัมยนั เซ งอ่น� เดอมึ ซ เกียฮ แปน คอง ทไว
ฆาื อ�ื 16 ฟวยจ เซ ป มัฮ ซตุ รซอฮ ละ พะจาว เซ ซ รยฮิ
โรวก เฮงาะ รโกะ ทไว เปอะ เซ ไม่ ลออยฮ กาวก งอ่น� ไม่
กัมยนั เตือง โอยจ อ�ื โรวก ตอง อื นึง คัน ทไว เซ เกือฮ ฮะ
ล่อยญ� นึง ซ แปน อื ควน กอก แตะ รโฮงะ ป ทไว เปอะ เซ
ละ พะจาว.�

3
ป ทไว ปุย ละ รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว

1 �ดัฮ ไก ป โรวก ทไว โอเอฮี ละ พะจาว นึง ฆวต รโจะ อื
รพาวม แตะ ไม่ พะจาว เยอ� ดัฮ โรวก ทไว โมวก โฮ� โมวก
โปก ญุ่ก� โมวก ชงั ญุ่ก� แปน ตื ดัฮ โอ ไก ตอก โละพริ โฮ�
2 ไมจ โรฮ ปุย เซ ยอ่ง เตะ แตะ ราว ไกญ โมวก ซ ทไว แตะ
เซ� เกือฮ โรฮ มอก โมวก เซ นึง โตะ รเวอืะ พากัง ก ฮอยจ
ปุย เคะ พะจาว เซ� ฟวยจ เซ ป มัฮ จัตเจือ อาโรน ป แปน
ซตุ เซ� ซ โรวก ฮนัม โมวก เซ ซพรอต อื นึง คัน ทไว เซ ปอ
ไคว อ�ื 3ฟวยจ เซ ป ทไว โมวก เซ ไมจ อื ฮอย โอเอฮี โม เฮี
ละ ซ แปน อื ป โซม ป ปอน ทไว แตะ ละ พะจาว. มัฮ ลออ
ยฮ ป ติต ไม่ เครองึ กไน อื เซ เตือง โอยจ อ�ื 4 ไม่ เปละ อื
เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื ไม่ เบือ ลออยฮ ป ติต นึง โตม อ�ื ไมจ
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อื ฮอย โอก เตือง โอยจ อ�ื 5 เญอืม เซ กวน อาโรน ซ โรวก
ตอง ทไว โอเอฮี โม เซ ราว โอเอฮี ไฮญ ป เอจี ตอง ปุย ทไว
นึง คัน เซ� เดอมึ ซ แปน คอง ทไว ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว
ไม่ ปุก เนอมึ อื รพาวม อ�ื

6 �ดัฮ ไก ป โรวก ทไว แกะ ปิ นึง ฆวต รโจะ อื รพาวม
แตะ ไม่ พะจาว เยอ� ทไว ป โปก อื ญุ่ก� ป ชงั อื ญุ่ก� ไมจ
อื เลือก โรวก ทไว ป โอ อื ไก ตอก โละพร�ิ 7 ดัฮ มัฮ กวน
แกะ โฮ� เกือฮ โรวก ทไว อื ซองนา พะจาว เมิฮ� 8 ไมจ ปุย
เซ ยอ่ง เตะ แตะ ราว ไกญ อื ไม่ มอก อื นึง ลัก่กา พากัง ยุฮ
พะจาว เซ� ฟวยจ เซ กวน อาโรน ซ โรวก ฮนัม กวน แกะ
เซ� ซพรอต อื นึง คัน ทไว เซ ปอ ไคว อ�ื 9ฟวยจ เซ ซ ลัฮ
โรฮ แกะ เซ� ฮอย โอเอฮี โม เฮี นึง อื ละ ซ แปน อื ป โซม
ป ปอน ทไว แตะ ละ พะจาว. ป มัฮ เบือ ลออยฮ ป ติต ไม่
เครองึ กไน อื เซ� ฮอยจ ละ ลออยฮ ป อาวต นึง ซตะ อื ไม่
เบือ ลออยฮ ป ติต ไม่ ซองั ซกู อ�ื 10ฮอย เปละ อื เตือง ลอา
ก บลัฮ อ�ื ไม่ ลออยฮ ป ติต ไม่ อ�ื เตือง เบือ ลออยฮ ป ติต
นึง โตม อื เกือฮ โอก เตือง โอยจ อ�ื 11ป มัฮ ซตุ เซ ซ ตอง
โรฮ โอเอฮี โม เซ นึง คัน ทไว เซ ละ ซ เกือฮ แตะ แปน ป
โซม ป ปอน ตอง ปุย ทไว ละ พะจาว.

12 �ดัฮ ป ทไว อื เซ มัฮ ปิ โฮ� เกือฮ โรวก ทไว อื ฮอยจ
ซองนา พะจาว เมิฮ� 13 ไมจ ปุย เซ ยอ่ง เตะ แตะ ราว ไกญ
อื ไม่ มอก อื นึง ลัก่กา พากัง ยุฮ พะจาว เซ� ฟวยจ เซ กวน
อาโรน ซ โรวก ฮนัม ปิ เซ� ซพรอต อื นึง คัน ทไว เซ ปอ
ไคว อ�ื 14 ฟวยจ เซ ซ ลัฮ ปิ เซ� ฮอย โอเอฮี โม เฮี นึง อื
ละ ซ แปน อื ป โซม ป ปอน ทไว แตะ ละ พะจาว. มัฮ เบือ
ลออยฮ ป ติต ปุ แตะ ไม่ เครองึ อาวต กไน อื เซ� 15 เปละ
อื เตือง ลอา ก บลัฮ อื ฮอยจ ละ ลออยฮ ป ติต ไม่ อ�ื เตือง
เบือ ลออยฮ ป ติต นึง โตม อื ฮอย อื เกือฮ โอก เตือง โอยจ
อ�ื 16 ป มัฮ ซตุ เซ ซ ตอง โรฮ โอเอฮี โม เซ นึง คัน ทไว เซ
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ละ ซ เกือฮ อื แปน ป โซม ป ปอน ป ซออย ฮงาื ทไว ละ พะ
จาว, ไม่ ปุก เนอมึ อื รพาวม อ�ื เมาะ ป มัฮ ลออยฮ อื เตือง
โอยจ อื ลัง มัฮ ป ยุฮ พะจาว ตื�

17 �เฮี มัฮ โกตไม ยุฮ อาึ ป เกือฮ โม เปะ โตก ละ� ฮอยจ
ละ กวน เฌือต เปอะ โครยญ เจน ปุย� อาวต เปอะ ก ออฮ
ก เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ แฮน เวยี ปอน แตะ ลออยฮ ซัตซิง
ไม่ ฮนัม อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

4
คอง ทไว ควน โตฮ ปุย ติ แตะ ฮา มัป่

1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ รโฮงะ ไลลวง
เฮี ละ โม อซิราเอน� ดัฮ ไก ป โคะ ยุฮ ป พิต ไม่ โอ โกะ อื ยุง
มัฮ อื ป พิต โกตไม ยุฮ พะจาว โฮ� 3 ดัฮ มัฮ ฮวันา ซตุ โฮ ป
โคะ ยุฮ ป พิต เซ� กัน พิต ยุฮ อื เซ แปน มัป่ ติต โรฮ ฮอยจ
ละ ปุย ไฮญ ฆาื อ�ื ไมจ โรฮ ซตุ เซ ไอฮ โมวก โปก นมุ ติ ตัว
ไม่ โอ อื ไก ตอก โละพร�ิ ละ ซ ทไว แตะ ละ พะจาว เกือฮ
แปน ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� 4 ไมจ อื ตาว
โมวก เซ ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ ซองนา พะจาว.
เกือฮ ยอ่ง เตะ แตะ ราว ไกญ โมวก เซ� เกือฮ โรฮ ยุฮ ยุม
ไม่ อื ซองนา พะจาว โรฮ� 5ฟวยจ เซ ซตุ เซ ซ โรวก ฮนัม
โมวก เซ เลียก ไม่ อื โตะ กไน พากัง เซ� 6 ซ ชตึ โรฮ ด่อยฮ
แตะ นึง ฮนัม เซ ไม่ ซพรอต อื นึง ลัก่กา พากัง รตา ฮอง เซ
อาแลฮ เตะ ซองนา พะจาว โรฮ� 7 ซ ตา แม โรฮ ฮนัม เซ
นึง โด่วง อาวต โจง คัน ทไว ปุย ป ซออย ฮงาื โตะ กไน พา
กัง ระ เซ� ฮนัม เมาะ ป โฮฮ ลัง่ อื เซ ซ โทก อื นึง ชวง คัน
ตอง ปุย ทไว โอเอฮี ป อาวต ลั่กกา พากัง ระ เซ� 8 ฟวยจ
เซ ซ ฮอย โรฮ ป มัฮ ลออยฮ ป ติต ไม่ เครองึ กไน โมวก เซ�
9 ฮอยจ ละ เปละ อื เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื ไม่ เบือ ลออยฮ
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ป ติต นึง โตม อ�ื เกือฮ อื โอก เตือง โอยจ อ�ื 10 ไมจ โรฮ
ยุฮ ตอก เญือม ยุฮ ปุย อื ละ โมวก ป ทไว ปุย ละ ซ รโจะ ดิ
รพาวม แตะ ไม่ พะจาว เญือม ไฮญ โรฮ� ฟวยจ เซ ซตุ เซ
ซ ตอง โรฮ โอเอฮี โม เซ นึง คัน ทไว เซ� 11ป มัฮ ฮกั โมวก
เซ ไม่ เนะ ไม่ ไกญ อื ฮอยจ ละ ชวง อื ไม่ เครองึ กไน เตือง
เวยีกตู อ�ื 12 ซ ยวก ตาว อื โอก ก พริ ไคะ นา ก ซงะ่ ไล อ�ื
ฟวยจ เซ ซ ตอง อื นา ก โทก ปุย โปวฮ จะ เซ เตือง โอยจ
อ�ื

13�ดัฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื โคะ ยุฮ ป พิต� ไม่ โอ
โม โกะ อื ยุง มัฮ อื ป พิต โกตไม ยุฮ พะจาว โฮ� เอจี แปน
โรฮ มัป่ ละ อ�ื 14 ดัฮ กัน พิต ยุฮ โม เซ เอจี เปลีฮ ติ แตะ
โอก โฮ� ไมจ โม เซ ทไว โมวก โปก นมุ ลัง่ ติ ตัว ละ ซ แปน
อื ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� เกือฮ ตาว โมวก เซ
ฮอยจ ลั่กกา พากัง ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว เซ� 15 เกือฮ
โรฮ โม ป กวต ป เฮยีง ลลาึง โม อซิราเอน เซ ยอ่ง เตะ แตะ
ราว ไกญ โมวก เซ ซองนา พะจาว, ไม่ มอก โรฮ อื โมวก เซ
เกือฮ ยุม� 16ฟวยจ เซ ฮวันา ซตุ เซ ซ ตุย โรวก ฮนัม โมวก
เซ งอ่น� เลียก ไม่ อื โตะ กไน พากัง ระ เซ� 17ซตุ เซ ซ ชตึ
โรฮ ด่อยฮ แตะ นึง ฮนัม เซ� ซพรอต อื นึง ลั่กกา พากัง
รตา ฮอง เซ ซองนา พะจาว อาแลฮ เตะ� 18 ซ ตา แม โรฮ
ฮนัม เซ นึง โด่วง ป อาวต โจง คัน ทไว ปุย ป ซออย ฮงาื โตะ
กไน พากัง ระ เซ� ฮนัม เมาะ ป โฮฮ ลัง่ อื ซ โทก อื นึง ชวง
คัน ตอง ปุย ทไว โอเอฮี ป อาวต ลัก่กา พากัง เซ� 19ฟวยจ
เซ ซ ตุย โรฮ ลออยฮ โมวก เซ เตือง โอยจ อื เซ� โรวก ตอง
อื ราว คัน ทไว เซ� 20 ยุฮ ปุย ละ โมวก เกือฮ แตะ แปน ควน
โตฮ มัป่ ยุฮ ปุย ตอก ออฮ� ซ ยุฮ โรฮ อื ละ โมวก เซ ตอก เซ
โรฮ� มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน รไซจ พิต
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โฌวะ ยุฮ ปุย� เดอมึ พะจาว ซ ยวก มัป่ ยุฮ อ�ื 21ฟวยจ เซ
ซตุ เซ ซ ตาว โมวก เซ โอก ฮอยจ ก พริ ไคะ� ซ ตอง โรฮ อื
ตอก ตอง แตะ โมวก ทไว แตะ ละ มัป่ ยุฮ โกะ แตะ เซ� มัฮ
ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ แตะ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื
โปน ฮา มัป่ ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื

22 �ดัฮ โม ป ตัตเตียง เญือะ ยว่ง บัน่เมือง โคะ ยุฮ ป พิต
ไม่ โอ โกะ อื ยุง มัฮ อื ป พิต โกตไม ยุฮ พะจาว โฮ� โอเอฮี
ตอก เซ เอจี แปน โรฮ มัป่ ละ อ�ื 23 ดัฮ ปุย เซ เอจี ยุง ยุฮ
แตะ ปพิต โฮ� ไมจ ปุย เซ โรวก ปิ โปก ติ ตัว ป โอ อื ไก ตอก
โละพร�ิ ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ
แตะ เซ� 24 เกือฮ โรฮ ปุย เซ ยอ่ง เตะ แตะ ราว ไกญ ปิ เซ�
ไม่ มอก อื ปิ เซ นา ก มอก ปุย ซัตซิง ละ ซ ตอง แตะ ทไว
เซ� นึง มัฮ อื ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� 25ฟวยจ
เซ ซตุ เซ ซ ชตึ ด่อยฮ แตะ นึง ฮนัม ปิ เซ� ตา อื นึง โด่วง
ป อาวต โจง คัน เซ� ฮนัม ป ไก ลัง่ อื เซ ซ โทก อื นึง ชวง
คัน ทไว เซ� 26 ฟวยจ เซ ซ ตุย โรฮ ตอง ลออยฮ ปิ เซ นึง
คัน เซ เตือง โอยจ อ�ื ตอก เญอืม ทไว ปุย โอเอฮี ละ ซ รโจะ
อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว โฮ� ซตุ เซ มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ
เกือฮ แตะ แปน ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ ปุย เซ� พะจาว
ซ ยวก เนอมึ พิต โฌวะ ยุฮ อื เซ ฆาื อ�ื

27 �ดัฮ โม ลัปซด่อน โคะ ยุฮ ป พิต ติ ปุย ไม่ โอ โกะ อื
ยุง มัฮ อื ป พิต โกตไม ยุฮ พะจาว โฮ� โอเอฮี ตอก เซ เอจี
แปน โรฮ มัป่ ละ อ�ื 28 ดัฮ ปุย เซ เอจี ยุง ยุฮ แตะ ป พิต�
ไมจ ปุย เซ โรวก ปิ รโปวน ติ ตัว ป โอ อื ไก ตอก โละพร�ิ
ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ เซ�
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29 เกือฮ โรฮ ปุย เซ ยอ่ง เตะ แตะ ราว ไกญ ปิ เซ� ไม่ มอก
อื ปิ เซ นา ก มอก ปุย ซัตซิง ละ ซ ตอง แตะ ทไว เซ� นึง
มัฮ อื ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ อื เซ� 30ฟวยจ เซ ซตุ
ซ ชตึ ด่อยฮ แตะ นึง ฮนัม ปิ เซ� ตา อื นึง โด่วง อาวต โจง
คัน เซ� ฮนัม ป ไก ลัง่ อื เซ ซ โทก อื นึง ชวง คัน ทไว เซ�
31 ซ ตุย แม โรฮ ป มัฮ ลออยฮ อื เตือง โอยจ อื ตอก เญือม
ทไว ปุย โอเอฮี ละ ซ รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว โฮ�
ฟวยจ เซ ซตุ เซ ซ ตอง ลออยฮ เซ โตะ งอ นึง คัน เซ� ป
ทไว อื เซ แปน เนอึม ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว ไม่ ปุก เนอึ
ม อื รพาวม อ�ื ซตุ เซ มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ แตะ
แปน ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ ปุย เซ� พะจาว ซ ยวก เนอึ
ม พิต โฌวะ ยุฮ อื เซ ฆาื อ�ื

32 �ดัฮ มัฮ แกะ โฮ ป โรวก ปุย ทไว ละ ซ เกือฮ อื แปน
ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ เซ� ไมจ อื โรวก ป มัฮ
กวน แกะ รโปวน ติ ตัว ป โอ อื ไก ตอก โละพร�ิ 33 เกือฮ
ปุย เซ ยอ่ง เตะ แตะ ราว ไกญ กวน แกะ เซ ไม่ มอก โรฮ อื
นา ก มอก ปุย โอเอฮี ไฮญ ป ตอง แตะ ทไว เซ� มัฮ เกือฮ อื
แกะ เซ แปน ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่� 34ฟวยจ เซ ซตุ
เซ ซ ชตึ ด่อยฮ แตะ นึง ฮนัม กวน แกะ เซ� ตา อื นึง โด่วง
อาวต โจง คัน ตอง ปุย ทไว โอเอฮี เซ� ฮนัม โฮฮ เซ โทก
แม อื นึง ชวง คัน ทไว เซ� 35 ตุย แม โรฮ ป มัฮ ลออยฮ อื
เตือง โอยจ อื ตอก ยุฮ แตะ ละ คอง ทไว ปุย ละ ซ รโจะ อื
รพาวม แตะ ไม่ พะจาว โรฮ� ฟวยจ เซ ซ ตอง ลออยฮ เซ
นึง คัน เซ� ราว โอเอฮี ไฮญ ป ตอง ปุย ทไว ละ พะจาว. ซตุ
เซ มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ แตะ แปน ควน รไซจ พิต
โฌวะ ยุฮ ปุย เซ� พะจาว ซ ยวก เนอึม พิต โฌวะ ยุฮ อื เซ
ฆาื อ�ื�
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5
ไล ตอก จัมเปน ปุย โตฮ ติ แตะ ฮา มัป่

1 กัน ยุฮ ปุย ป เมีญ ปุย แปน มัป่ ละ อื มัฮ ตอก เฮ�ี ดัฮ
ไก ป โฮลฮ ปุย กอก ฮอยจ แปน พีญัน นึง โอเอฮี ป เอจี ยุ
เอจี ฮมอง แตะ� ดัฮ โอ รโฮงะ อื ตัม ซื อื ตัม ป ยุ ป ฮมอง
แตะ เซ โฮ� ปุย เซ ซ ไก ตุต ฆาื อ�ื

2 ดัฮ ไก ป โคะ ลอก ป โอ ซงะ่ ไล เตือง โอ โกะ แตะ ยุง�
โกะพริ ยุม ญุ่ก� โกะย่วง ยุม ญุ่ก� ไม่ ซัตซิง ไฮญ ป เมีญ
พะจาว มัฮ ป รแอม ละ แตะ ญุ่ก� ปุย เซ เอจี แปน ปุย โอ
ซงะ่ ไล ไม่ ไก ตุต แตะ ฆาื อ�ื

3 ดัฮ ไก ป โคะ ลอก โอเอฮี ป รแอม ป โอก เน่อมึ นึง ปุย
เยอ� ดัฮ เอจี ยุง ลอก แตะ โอเอฮี ตอก เซ โฮ� ปุย เซ เอจี
แปน ปุย โอ ซงะ่ ไล ไม่ ไก ตุต แตะ ฆาื อ�ื

4 ดัฮ ไก ป โคะ ซม่อต ซบัน่ ติ แตะ นึง ป ซ ยุฮ ซ อฮั แตะ�
ปัง มัฮ นึง ไลลวง ออฮ ไลลวง เอฮี ญุ่ก� ดัฮ เอจี โตก ละ ป
โคะ อฮั แตะ เซ โฮ� ปุย เซ เอจี ไก ตุต ฆาื อ�ื

5 ดัฮ ไก ป อาวม ไก พิต ไก โฌวะ ยุฮ แตะ ตอก เอจี อฮั
เยอะ เซ� เกือฮ ปุย เซ รโซะ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ เซ� 6 เกือฮ
โรฮ โรวก ซัตซิง ละ ซ ทไว แตะ� เกือฮ แปน ควน ยวก มัป่
กัฮ ตุต ยุฮ อื เซ� ป โรวก อื เซ มัฮ แกะ ชงั ญุ่ก� ปิ ชงั ญุ่ก�
แปน ตื� ไมจ เกือฮ ซตุ ทไว ซัตซิง เซ รโตง อื ละ ซ แปน อื
ควน รไซจ มัป่ ยุฮ ปุย เซ�

7 �ดัฮ ปุย เซ โอ ปุน โรวก ทไว แกะ โฮ� เกือฮ โรวก ทไว
รโกะเกอื ลอา ตัว� โต เซ มัฮ โนก พิลัป ลอา ตัว� เกือฮ ทไว
อื ละ พะจาว แปน ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อื เซ� ติ ตัว อื
แปน ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ อ�ื ติ ตัว อื แม แปน
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โรฮ ป ตอง อื ทไว ละ พะจาว เตือง ตัว อ�ื 8-9 เกือฮ โรฮ ปุย
เซ โรวก ป ทไว แตะ เซ ฮอยจ ละ ซตุ� ฟวยจ เซ ซตุ เซ ซ
ตุย โรฮ ไซม เซ ติ ตัว ไม่ ซเวยีต อื โงก อื เกือฮ โอก ฮนัม�
ปังเมอ โอ เกือฮ ไกญ อื รกัฮ ฮา โงก อ�ื เกือฮ โรฮ ตุย ฮนัม
เซ ไม่ ซพรอต อื เฆียง คัน ทไว เซ งอ่น� เมาะ ป โฮฮ อื เซ
เกือฮ โทก อื นึง ชวง คัน ทไว เซ� มัฮ ตอก เซ ตอก ยุฮ ปุย
ละ ซ เกือฮ แตะ แปน ควน โตฮ อื ฮา มัป่ ยุฮ อ�ื 10ฟวยจ
เซ ตัว ป ไก ลัง่ อื เซ ซ ตุย โรฮ ตอง ทไว อื ละ พะจาว ตัม
โกตไม� ซตุ เซ มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ แตะ แปน ควน
รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ ปุย เซ� พะจาว ซ ยวก พิต โฌวะ ยุฮ อื
ฆาื อ�ื

11�ดัฮ ปุย เซ โอ ลัง่ ปุน โรวก ไซม ละ ซ ทไว แตะ ละ พะ
จาว ตอก เซ โฮ� เกือฮ ปุย เซ โรวก ญอต แปง ยุฮ แตะ เซ
ลอา ลิต� ละ ซ ทไว อื เกือฮ แปน ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา
มัป่ ยุฮ อื เซ� ทัน โตว ดุฮ ลออยฮ นึง ไม่ กัมยนั เฟือฮ� นึง
มัฮ อื ควน โตฮ ปุย ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� 12 เกือฮ โรฮ
ตาว ญอต แปง โรวก แตะ ทไว เซ ฮอยจ ละ ซตุ� เญอืม เซ
ซตุ เซ ซ โรวก ญอต แปง เซ ติ ซบราวก เตะ แตะ ไม่ ตอง อื
นึง คัน ทไว เซ� ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน กอก แตะ รโฮงะ
ป ทไว ปุย เซ ละ พะจาว, ละ ซ แปน อื ป โซม ป ปอน ทไว
แตะ� เอจี มัฮ ตอก เซ ตอก ยุฮ ปุย ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน
โตฮ ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ เซ�� 13 ซตุ เซ มัฮ ยุฮ อื ตอก
เซ ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ ปุย เซ เตือง
โอยจ อ�ื พะจาว ซ ยวก อื ละ อื ฆาื อ�ื ญอต แปง เมาะ ป
ไก ลัง่ อื เซ แปน โรฮ คอง ซตุ เซ� ตอก เญือม ทไว ปุย เฮ
งาะ รโกะ ละ พะจาว โรฮ�
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ป ทไว ปุย แปน ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต
14 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 15 �ดัฮ ไก ป โคะ ยุฮ ป

พิต นึง โอ แตะ เกือฮ เนอมึ ป ลัง ทไว แตะ ละ พะจาว เยอ�
ไมจ ปุย เซ โรวก แกะ ไฮมญ ติ ตัว ละ ซ ทไว แตะ ละ พะ
จาว, ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อ�ื แกะ
เซ ไมจ อื มัฮ แกะ ไมจ ไม่ โอ อื ไก ตอก โละพริ เญี่ยะ เนอึ
ม� ไมจ โรฮ ปุย ตี งวยฮ แกะ เซ ตัม งวยฮ มาื เชเคน ตี ปุย
นึง พากัง ระ เซ� 16 โนก ฮา เซ ปุย พิต เซ ไมจ อื โรก ป ลัง
เกือฮ แตะ เซ ละ พะจาว� ไมจ แม อื บุ โฮฮ ฮา งวยฮ อื เซ
งา่ เปอเซน� ไมจ อื เกือฮ ละ ซตุ� ซตุ เซ ซ มอก ทไว แกะ
เซ ละ ซ แปน อื ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ ปุย เซ� พะจาว ซ
ยวก มัป่ พิต ยุฮ อื ฆาื อ�ื

17 �ดัฮ ไก ป ยุฮ ป พิต นึง ยุฮ แตะ โอเอฮี ป คัต พะจาว
แตะ โอ ยุฮ� ปัง โอ ยุง มัฮ อื ป พิต ญุ่ก� เอจี แปน มัป่ ละ
ปุย เซ� ซ ลอก โรฮ ตุต แตะ ฆาื อ�ื 18 ไมจ ปุย เซ ตาว แกะ
โปก ติ ตัว ละ ซตุ ละ ซ แปน อื ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ ปุย
เซ� แกะ เซ ไมจ อื มัฮ แกะ ไมจ ไม่ โอ อื ไก ตอก โละพร�ิ
ไมจ โรฮ อื ตี งวยฮ แกะ เซ ตัม คโนวน ป กอ ทไว ปุย โฮ�
ซตุ เซ ซ มอก ทไว อื รโตง ปุย เซ ละ ซ แปน อื ควน รไซจ
พิต โฌวะ ยุฮ อ�ื พะจาว ซ ยวก เนอึม อื ละ อ�ื 19 ปุย เซ
เอจี พิต ละ พะจาว. ป โรวก อื ทไว เซ มัฮ ควน ยวก มัป่ กัฮ
ตุต ยุฮ อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

6
1พะจาว อฮั แม อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี 2�ดัฮ ไก ป ยุฮ ป

พิต ละ พะจาว นึง บ่วก อื ละ ปุยว่ง แตะ นึง ป รโปะ ปุย ไม่
แตะ ญุ่ก� นึง บระ ปอก แตะ ญุ่ก� นึง จุ แตะ ปุย ไลจ ญุ่ก�



พะทัม ลอวย โมเซ 6:3 xiv พะทัม ลอวย โมเซ 6:12

3 นึง เม่าะ ลไลม แตะ โอเอฮี ป ไฆร ฮา ปุย ญุ่ก� นึง ซม่อต
อื ติ แตะ นึง ป โอ เนอึม ญุ่ก� นึง กัน พิต ตอก ไฮญ ญุ่ก�
4-5 ปุย ดัฮ พิต นึง โอเอฮี โม เซ ติ เจือ โฮ� เอจี มัฮ โรฮ มัป่
ละ อ�ื ปุย เซ ไมจ อื โรก โอเอฮี ละ ป บ่วก แตะ ละ เซ เกือฮ
กุม� โนก ฮา เซ ไมจ แม อื บุ โฮฮ ฮา ลัง เกือฮ แตะ งา่ เปอ
เซน� ซเงะ ตาว อื ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ แตะ ละ พะจาว
เซ ไมจ โรฮ อื เกือฮ โอเอฮี เซ ละ ป บ่วก แตะ ละ เซ โรฮ�
6 เญือม เซ ไมจ ปุย เซ ตาว แกะ โปก ติ ตัว ป โอ อื ไก ตอก
โละพริ เญี่ยะ เนอึม ละ ทไว อื ละ พะจาว เกือฮ แปน ควน
ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ แตะ เซ� ไมจ อื เกือฮ ละ ซตุ เซ� ไมจ
โรฮ ปุย ตี งวยฮ อื ตัม คโนวน กอ เกือฮ ปุย อื โฮ� 7 ซตุ เซ
ซ ทไว อื ละ พะจาว แปน ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ อ�ื พะ
จาว ซ ยวก อื ละ อื เบือ อ�ื� อฮั เซ�

ไลลวง ตอง ปุย ทไว โอเอฮี
8พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี 9�ไมจ เปอะ ดวน อา

โรน ไม่ โม กวน อื เซ เกือฮ ยุฮ อื ตอก เฮ�ี ซัตซิง ตอง เปอะ
ทไว เซ ไมจ อื อาวต โตะ งอ นึง คัน เซ แปน ซาวม บวยฮ
อ�ื งอ นึง คัน เซ ไมจ อื ตอก เลิง� 10 เญือม เซ ซตุ ไมจ อื
ไอฮ แว ลปิ พา แนน ไมจ เตือง ก พริ กไน อ�ื ไมจ อื กาวป
จะ ก ตอง ปุย ซัตซิง เซ เกือฮ โอก อาึง อื เฆียง คัน ทไว เซ
ติ ลวง� 11ฟวยจ เซ ไมจ อื ปอยจ เครองึ ซัมคัน จาวป แตะ
เซ� ไมจ อื ไอฮ เครองึ ไฮญ เดอมึ ไมจ อื ตุย โรวก จะ เซ
โอก ฮา ไคะ อาวต ปุย เซ� ไม่ ตาว อื ฮอยจ นา ก ซงะ่ ไล อื
ติ โดฮ� ไมจ อื โปวฮ นา เซ� 12 งอ นึง คัน เซ ไมจ อื ตอก
เลิง� ปุ เกือฮ ญึ่ต เฟือฮ เอนิ� ซตุ เซ ไมจ อื บุ เคิ นึง คัน
เซ โครยญ ซะ� ไมจ โรฮ อื อาึง ซัตซิง ตอง แตะ นึง คัน เซ
ตัม ไล อ�ื ไมจ อื ตอง ลออยฮ ซัตซิง นึง ละ ซ เกือฮ อื ปุย
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โฮลฮ รโจะ ดิ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว� 13 งอ นึง คัน เซ ไมจ
อื ตอก เลิง� ปุ เกือฮ ญึ่ต เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ พะจาว�

ไลลวง ทไว ปุย เฮงาะ รโกะ ละ พะจาว
14�เฮี มัฮ โกตไม เกว ไม่ ไลลวง ตอก ทไว ปุย เฮงาะ รโกะ

ละ พะจาว. ดัฮ มัฮ แปง ป ทไว อื เซ� เกือฮ กวน อาโรน
โรวก ทไว แปง เซ ซองนา พะจาว ลัก่กา คัน ทไว เซ� 15 ไมจ
อื ตุย แปง เซ ติ ซบราวก ป เอจี ซเบื่อก ปุย ไม่ ลออยฮ ไม่
กัมยนั เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ ตอง อื โตะ งอ ละ ซ เกือฮ อื
แปน ควน กอก แตะ รโฮงะ ละ พะจาว� ป ทไว อื เซ แปน
เนอึม ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว, ไม่ ป ปุก เนอึม รพาวม อ�ื
16 แปง เมาะ ป โฮฮ ลัง่ อื เซ เกือฮ แปน ป โซม อาโรน ไม่
กวน อ�ื เกือฮ ยุฮ คโนม โอ ไก เจือ นึง อื ละ ซ แปน อื ป
โซม อื กไน ควง พากัง ระ ป มัฮ นาตี ซงะ่ ซงอม ยุฮ พะจาว
เซ� 17คโนมปัง ยุฮ อื นึง แปง เซ ปุ ดุฮ เจือ คโนม นึง เฟือ
ฮ เอนิ� พะจาว มัฮ เกือฮ อื ป โซม ป ปอน เฮี แปน รโตง โม
ซตุ นึง อ�ื ไม่ เมีญ อื มัฮ คอง ทไว ซงะ่ ซงอม� ตอก โรฮ
คอง ทไว ปุย ละ โตฮ อื ติ แตะ ไม่ คอง ทไว ปุย ละ แปน อื
ควน ยวก มัป่ ยุฮ แตะ โรฮ� 18ป ลัง โซม คโนม ยุฮ พะจาว
เซ เอจี มัฮ จัตเจือ อาโรน ป มัฮ ปรเมะ นึง อื โน่ง� ปุย ไฮญ
ป โอ มัฮ ซตุ เซ ดัฮ ลอก ดัฮ ไปญ คโนมปัง ซัมคัน เซ ซ ไก
ตุต ฆาื อื นึง มัฮ อื คอง พะจาว� โกตไม เฮี ไมจ เกือฮ แปน
โกต โอ เญือะ ไก ลอยจ�� อฮั เซ พะจาว�*

19พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ� 20 �เฮี มัฮ แม ไลลวง
ป ไมจ อาโรน ไม่ กวน เฌือต อื ทไว ละ พะจาว ซเงะ เญอืม
เรฮ ปุย ลออยฮ นึง ไกญ อื ละ ดุฮ อื เกือฮ แปน ซตุ� ป ไมจ
* 6:18 6:18 โอเอฮี ป ทไว ปุย ละ พะจาว ลอต แปน ป ซงะ่ ไล� ดัฮ ปุย โกว
ตอก โอ อื ปุก ไล แตะ โฮ� ซ ลอก ตุต ฆาื อ�ื ป ซงะ่ ไล จัมเปน ตัง ฮา โอเอฮี
ทัมมด่า�



พะทัม ลอวย โมเซ 6:21 xvi พะทัม ลอวย โมเซ 6:29

อื ทไว เซ มัฮ ญอต แปง ลอา ลิต� ตอก โรฮ ป ลัง ทไว ปุย
โครยญ ซเงะ โฮ� ญอต แปง เซ รฆุ อื เลีฮ ลอา ละ ซ ทไว
อื เมือ กซะ อื บลัฮ� เมือ กปู อื บลัฮ� 21 เกือฮ ซเบื่อก อื ไม่
ลออยฮ ปอ ตัว อ�ื ฟวยจ เซ ไมจ อื เดือก ราว ไร เดีป เกือฮ
โรฮ บิฮ อื แปน ไซจ แปน ไซจ แตะ ตอก ป ทไว ปุย เญือม
ไฮญ� ป ทไว อื เซ แปน เนอมึ ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว, ไม่
ป ปุก เนอึม รพาวม อ�ื 22 โม ซตุ ป มัฮ จัตเจือ อาโรน ป
ดุฮ ปุย เกือฮ แปน ซตุ เซ โครยญ โฆะ อ�ื ไมจ เนอมึ อื ตอง
ทไว โอเอฮี ตอก เซ โครยญ เจือ ละ พะจาว, เกือฮ แปน โกต
โอ เญาะ ไก ลอยจ� 23 เมาะ ป มัฮ เฮงาะ รโกะ ป ลัง ทไว โม
ซตุ เซ โครยญ เจือ เยอ� ไมจ ตอง นึง งอ เตือง โอยจ อ�ื
ไมจ โตว เกือฮ ปุย โซม�� อฮั เซ�

ควน โตฮ ปุย ติ แตะ ฮา มัป่
24 พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ� 25 �ไมจ เปอะ รโฮงะ

ละ อาโรน ไม่ กวน อื ตอก เฮ�ี เฮี มัฮ โกตไม เกว ไม่ ตอก
โตฮ ปุย ติ แตะ ฮา มัป่� ไมจ เปอะ มอก ซัตซิง เฆียง คัน�
นึง เบือง ก มอก ปุย ซัตซิง ตอง แตะ ทไว ซองนา พะจาว
โฮ� คอง ทไว ปุย เซ เอจี มัฮ ควน โตฮ อื ติ แตะ นึง� ไม่
แปน อื ป ซัมคัน เนอมึ� 26ป มัฮ ซตุ ทไว โอเอฮี เซ� ไมจ อื
ปอน โตะ ป ทไว ปุย เซ กไน ควง พากัง ระ ป มัฮ นาตี ซงะ่
ซงอม เซ� 27 ดัฮ ไก ป ลอก โตะ ซัตซิง เซ� ซ ลอต แปน ป
ไก ตุต ฆาื อื นึง มัฮ อื คอง พะจาว� ดัฮ ฮนัม อื ลอก เครองึ
เซอกึ อื โฮ� ไมจ อื ซัก เกือฮ บัฮ โอยจ นึง นาตี ซัมคัน ยุฮ
พะจาว เซ� 28 ป มัฮ โดง เตะ ควน โกยฮ เปอะ โตะ เซ ไมจ
เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่� ดัฮ เปอะ โกยฮ นึง โดง ไร ไมจ เปอะ พัก
ญื นึง รอาวม เกือฮ ซงะ่� 29 โตะ ซัมคัน เซ� เมาะ ป มัฮ
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ปรเมะ นึง จัตเจือ ซตุ เซ ลัง ปอน ตื อ�ื 30 ดัฮ มัฮ ซัตซิง ป
โรวก ปุย ฮนัม อื ฮอยจ กไน พากัง ยุฮ พะจาว ละ ซ รไซจ
อื พิต โฌวะ ยุฮ ปุย โฮ� ปังเมอ โอ ไมจ ปอน โตะ อื เฟือฮ
เอนิ� โตะ เซ ไมจ ตอง นึง งอ��

7
กัน ทไว ละ ยวก มัป่ กัฮ ตุต

1 �เฮี มัฮ โกตไม เกว ไม่ ไลลวง ป ทไว ปุย เกือฮ แปน
ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ แตะ� มัฮ โรฮ ป ซัมคัน เนอมึ ละ
พะจาว� 2 ซัตซิง ทไว อื เซ ไมจ อื มอก นา ก มอก ปุย ซัตซิง
ละ ซ ตอง แตะ ทไว โรฮ� ป มัฮ ฮนัม อื เซ ไมจ อื ซพรอต
นึง คัน ทไว เซ ปอ ไคว อ�ื 3 เมาะ ป มัฮ ลออยฮ อื เตือง
โอยจ อื ไมจ เปอะ ทไว ละ พะจาว� ตอก ลออยฮ ป ติต ไม่
เครองึ กไน อ�ื ฮอยจ ละ ลออยฮ ติต ไม่ ซตะ อ�ื 4ฮอยจ ละ
เปละ อื เตือง ลอา ก บลัฮ อื ไม่ เบือ ลออยฮ ติต ไม่ โตม อ�ื
ไมจ โรฮ ฮอย เกือฮ โอก เตือง โอยจ อ�ื 5 ฟวยจ เซ เกือฮ
ซตุ ตอง ลออยฮ เอจี ฮอย แตะ เซ เตือง โอยจ อื นึง คัน ทไว
เซ ละ ซ เกือฮ อื แปน ป โซม ป ปอน ป ทไว ปุย ละ พะจาว.
เอจี มัฮ ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ ปุย� 6 เมาะ ป มัฮ ปรเมะ
นึง จัตเจือ ซตุ เซ ลัง ปอน ตื อื โตะ เซ� ปังเมอ ไมจ อื ปอน
นึง นาตี ซัมคัน ยุฮ พะจาว� นึง มัฮ อื โตะ ซัมคัน เนอมึ�

7 �โกตไม เกว ไม่ กัน ทไว ปุย โอเอฮี ละ ซ ยวก มัป่ กัฮ
ตุต เซ� ตอก โรฮ ปุ แตะ ไม่ โกตไม ควน โตฮ ปุย ติ แตะ ฮา
มัป่ โรฮ� โตะ มอก ปุย ตอง ทไว เซ ลัง ละ โม ซตุ ป ไจไซ
ละ อื เซ� 8 ฮกั ซัตซิง ป ทไว ปุย เซ ลัง โรฮ ละ ซตุ ป ไจไซ
ทไว ละ อื เซ� 9 เมาะ ป มัฮ คโนมปัง ฮอยจ ทไว ปุย เซ� ป
โอป ปุย โตะ ตาว โอป ญุ่ก� ป เดือก ปุย นึง มอคัง ญุ่ก� ป
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เดือก ปุย ราว ไร เดีป ญุ่ก� มัฮ โรฮ ป ลัง ละ ซตุ ป ไจไซ ละ
อื เซ� 10 ป มัฮ เฮงาะ รโกะ เซ� ปัง รไม่ ไม่ ลออยฮ ญุ่ก�
ปัง โอ ดิ รไม่ ญุ่ก� ลัง ละ จัตเจือ อาโรน โครยญ โฆะ อ�ื
ไมจ อื รฆุ ดิ ไม่ ปุ แตะ บรญิๆ�

กัน ทไว ละ รโจะ ดิ ปุย รพาวม แตะ ไม่ พะจาว
11 �เฮี มัฮ โกตไม เกว ไม่ ไลลวง ป ทไว ปุย ละ ซ รโจะ อื

รพาวม แตะ ไม่ พะจาว.
12 �ดัฮ ไก ป ฆวต ทไว โอเอฮี นึง ฆวต เปลีฮ อื รพาวม

ญันด่ี แตะ ละ พะจาว เยอ� เกือฮ โรวก ซัตซิง ไม่ คโนม
ปัง โอ ไก เจือ� ปัง มัฮ คโนมปัง โม่ว ป ยุฮ ปุย นึง แปง ซ
เบื่อก ไม่ ลออยฮ ญุ่ก� คโนม แปน แพน ป ตา ปุย ลออยฮ
นึง ญุ่ก� คโนม ญอต แปง ป ซเบื่อก ปุย ไม่ ลออยฮ ญุ่ก�
13 โนก ฮา เซ ไมจ โรฮ อื โรวก คโนมปัง ไก เจือ ละ ซ ทไว
แตะ ละ ซ รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว นึง รพาวม ญันด่ี
แตะ� 14 ไมจ ซตุ ตุย คโนม เซ ติ เจือ ติ โม่ว� เกือฮ แปน
ป ทไว พิเซต อื ละ พะจาว. คโนม เซ มัฮ ป ลัง ละ ซตุ ป
ซพรอต ฮนัม นึง คัน ทไว เซ� 15 โตะ ซัตซิง ป ทไว อื เซ
เกือฮ เอนิ ปอน อื ไน ซเงะ เซ� ไมจ โตว เกือฮ โฮฮ ฮอยจ
ละ ปวยฮ พร�ิ

16 �ดัฮ ไก ป ฮอยจ ทไว โอเอฮี ละ ซ รโจะ อื รพาวม แตะ
ไม่ พะจาว เยอ� ทไว อื ตัม ป ซันญา แตะ ญุ่ก� นึง รพาวม
ฆวต ทไว โกะ แตะ ไอฮ ญุ่ก� ป ทไว อื เซ เกียฮ โซม ปอน อื
เน่อมึ ซเงะ เซ� ฮอยจ ละ ซเงะ ติ อื โรฮ� 17 ดัฮ โตะ เซ โฮฮ
ลัง่ ฮอยจ ซเงะ ลอวย โฮ� เญาะ ไมจ โตว ปอน� ไมจ ตอง
โตะ งอ� 18 ดัฮ ไก ป ปอน ลัง่ โตะ เซ เยอ� พะจาว เกียฮ
รปั โตว ป ทไว ปุย เซ นึง มัฮ อื ป รแอม ไล ละ อ�ื เมีญ โตว
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ป ทไว ปุย เซ แปน กุน ละ ปุย เซ� ป ปอน โตะ เซ ซ ลอก
โรฮ ตุต ฆาื อ�ื

19 �โตะ ทไว ปุย เซ� ดัฮ ลอก โอเอฮี ป เมีญ พะจาว มัฮ
ป รแอม ไล โฮ� เญาะ ไมจ โตว ปุย ปอน ฆาื อ�ื ไมจ เอนิ
ตอง โตะ งอ� ดัฮ มัฮ โตะ ซงะ่ ไล โฮ� เมาะ ป มัฮ ปุย ซงะ่
ไล ลัง ปอน อ�ื 20 ดัฮ ปุย ปอน เตือง โอ แตะ ซงะ่ ไล โฮ�
ปุย เซ เญือะ เกียฮ เมีญ โตว มัฮ ปุย ไน โม อซิราเอน ฆาื อ�ื
21 ดัฮ ไก ป ปอน โตะ ทไว ปุย ละ รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะ
จาว เตือง เอจี ลอก แตะ ป โอ ซงะ่ ไล เยอ� เน่อมึ นึง ปุย
ญุ่ก� เน่อมึ นึง ซัตซิง ญุ่ก� ปุ โรฮ เญือะ ไมจ เมีญ มัฮ ปุย
ไน โม อซิราเอน โรฮ�� อฮั เซ�

22 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 23 �ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ
โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี ป มัฮ ลออยฮ โมวก ญุ่ก� ลออยฮ
แกะ ปิ ญุ่ก� ไมจ เปอะ โตว ปอน� 24 ดัฮ ไก ซัตซิง ยุม ไอฮ
ญุ่ก� ยุม นึง เกียต กุก ซัตซิง ไฮญ อื ญุ่ก� ดัฮ เปอะ โกว
ลออยฮ อื ตอก ไฮญ แปน� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ ปอน เฟือ
ฮ� 25 ดัฮ ไก ป ปอน ลออยฮ ซัตซิง เจือ ป โกว ปุย ละ ป โซม
ป ปอน ทไว ปุย ละ พะจาว เยอ� เญือะ เกียฮ เมีญ โตว มัฮ
ปุย ไน โม อซิราเอน ฆาื อ�ื 26 โนก ฮา เซ ปัง อาวต เปอะ
นา ออฮ นา เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ โตว ปอน ฮนัม ซัตซิง เฟือ
ฮ เอนิ� ฮนัม ไซม ญุ่ก� ฮนัม ซัตซิง ไฮญ ญุ่ก� 27 ดัฮ ไก ป
ปอน ฮนัม เซ เญือะ เกียฮ เมีญ โตว โรฮ มัฮ ปุย ไน โม อซิ
ราเอน ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

28 พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ� 29 �ไมจ เปอะ รโฮงะ
ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี ดัฮ ไก ป โรวก ซัตซิง ละ ซ ทไว
แตะ เกือฮ แปน ควน รโจะ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว
โฮ� โอเอฮี ป ลัง ทไว เปอะ ละ พะจาว นึง อื เซ ไมจ เนอึ
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ม เปอะ ทไว� 30 เกือฮ ปุย เซ โรวก ไอฮ ป ลัง แปน ป โซม
ป ปอน ทไว แตะ ละ พะจาว. เกือฮ โอก ลออยฮ อื ไม่ เนะ
รน่าวก อ�ื เนะ รน่าวก อื เซ แปน ป กอยฮ อื ทไว� 31 ลออ
ยฮ อื เซ เกือฮ โรฮ ซตุ ตอง ทไว ละ อื นึง คัน เซ� ป มัฮ
เนะ รน่าวก อื เซ ปังเมอ มัฮ ป ลัง ละ อาโรน ไม่ จัตเจือ อ�ื
32-33 ป มัฮ รเวือง ลวง ดอม ซัตซิง ทไว เปอะ ละ ซ รโจะ
เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ ละ ซตุ ป
ไจไซ ทไว ฮนัม ไม่ ลออยฮ เซ รโตง เปอะ� นึง มัฮ อื ป ลัง
โฮลฮ อ�ื 34 ป มัฮ เนะ รน่าวก ป ทไว ปุย นึง ฆวต รโจะ อื
รพาวม แตะ ไม่ พะจาว� ไม่ รเวอืง ลวง ดอม อื เซ� อาึ เอจี
ไอฮ เน่อมึ นึง โม อซิราเอน ละ ซ เกือฮ แตะ ละ อาโรน ไม่
จัตเจือ อ�ื เกือฮ แปน ป โฮลฮ ลอป อื ตอก เซ โอ เญาะ ไก
ลอยจ�� อฮั เซ พะจาว�

35 มัฮ โอเอฮี ตอก เซ ป ลัง โฮลฮ อาโรน ไม่ กวน อื เน่
อมึ นึง ป โซม ป ปอน ป ทไว ปุย ละ พะจาว เซ� เน่อมึ ซเงะ
แปน โรง อื ซตุ ละ ซ รซอฮ แตะ ละ พะจาว. 36 โอเอฮี ป
ซตอก พะจาว ละ โม อซิราเอน ไน ซเงะ ดุฮ ปุย จัตเจือ อา
โรน แปน ซตุ เซ� เกือฮ อื แปน ลอป โกตไม ละ อื ตอก เซ
โอ เญาะ ไก ลอยจ�

37 เมาะ โอเอฮี โม เซ มัฮ ป เกว ไม่ โกตไม นึง ไลลวง ตอก
ตอง ปุย ทไว โอเอฮี ละ พะจาว เตือง ตัว อ�ื ไม่ ตอก ทไว
ปุย เฮงาะ รโกะ� ป ทไว ปุย ละ โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่� ป
ทไว ปุย เกือฮ แปน ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต� ป ทไว ละ ดุฮ
ปุย เกือฮ แปน ซตุ� ไม่ ป ทไว ปุย นึง ฆวต รโจะ อื รพาวม
แตะ ไม่ พะจาว� 38 โอเอฮี เซ มัฮ โรฮ ป อฮั พะจาว ละ ไอ
โมเซ นึง บลาวง ซีไน เญอืม อาวต ลัง่ อื นึง ลาึน เวอืฮ ละ ซ
เกือฮ อื โม อซิราเอน ยุง ตอก ไมจ แตะ ทไว โอเอฮี ละ พะ
จาว โรฮ�
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8
กัน ดุฮ ปุย แปน ซตุ

1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2�กอก อาโรน ไม่ กวน รเมะ
อื เกือฮ ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ พากัง ระ ก ฮอยจ ปุย เคะ อาึ�
เกือฮ โรวก เครองึ ซัมคัน ซตุ แตะ ไม่ ลออยฮ ซัมคัน เซ�
เกือฮ โรฮ โรวก โมวก โปก ติ ตัว ละ แปน ควน โตฮ อื ติ แตะ
ฮา มัป่ ยุฮ แตะ ไม่ แกะ โปก ลอา ตัว ไม่ คโนมปัง โอ ไก เจือ
ติ เปียต� 3 เกือฮ โม ลัปซด่อน รโจะ นา เซ เตือง โอยจ อ�ื�
อฮั เซ ละ อ�ื 4 ไอ โมเซ ยุฮ เนอึม อื ตัม ป อฮั พะจาว ละ
แตะ� โม ลัปซด่อน รโจะ เนอมึ ลัก่กา รเวอืะ พากัง ระ เซ�

5 ไอ โมเซ อฮั เฮ�ี �ป ซ ยุฮ ฮุ ปเล่ีย เฮี มัฮ ป ซตอก พะ
จาว เอะ ยุฮ�� อฮั เซ ละ ปุย โฮวน เซ� 6 ไอ โมเซ เกือฮ อา
โรน ไม่ โม กวน รเมะ อื เซ ฮาวม ละ เกือฮ อื ติ แตะ ซงะ่ ตัม
ไล อ�ื 7 ฟวยจ ฮาวม อื ไอ โมเซ จาวป ลปิ ซตุ ละ อาโรน
เตือง กไน ก พริ อ�ื ปุก แม พา นึง ญวย อ�ื จาวป โรฮ เอ
โฟต* ละ อ�ื ปุก แม โม่ะฮุต ซัมคัน ไตญ ปุย ละ อื เซ นึง
ญวย อื ราว เอโฟต เซ� 8 เกือฮ โรฮ อื ไอฮ อื ไม่ ควน เลอปึ
รน่าวก ติ ปลัฮ เซ� ดุฮ อูรมิ ไม่ ทูมิม* นึง อ�ื 9 ไอ โมเซ คัต
แม โคะ ไฆญ ซัมคัน ละ อ�ื ปุก แม แพน ไคร ป มัฮ เคือง
ไม ซัมคัน เซ นึง โคะ ไฆญ เซ ลัก่กา อ�ื ยุฮ เนอึม อื ตัม ป
ซตอก พะจาว แตะ ยุฮ โครยญ เจือ�

10 เญือม เซ ไอ โมเซ ตุย ลออยฮ ซัมคัน เซ ตา อื นึง พา
กัง ระ ไม่ เครองึ อาวต กไน อื โครยญ เจือ� ละ ซ เกือฮ อื

* 8:7 8:7 ลปิ เอโฟต มัฮ เครองึ ซัมคัน ไอฮ ซตุ ติ เจือ� จาวป อื ราว ลปิ แตะ
นึง รน่าวก อ�ื ไก ควน ยุง ปุย ตอก ปุก รพาวม พะจาว นึง อ�ื * 8:8 8:8
อูรมิ ไม่ ทูมิม เซ มัฮ ป โกว โม ซตุ ละ โซวต แตะ เญือม ฆวต ยุง แตะ ป ปุก
รพาวม พะจาว�
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แปน ป ซัมคัน ละ พะจาว. 11 ซพรอต โรฮ ลออยฮ เซ นึง
คัน ระ เซ อาแลฮ เตะ เตือง เครองึ โกว ปุย นึง อื เตือง อาง
ระ ฮอยจ ละ ชวง อื ละ ซ เกือฮ ตื อื แปน คอง ซัมคัน� 12 ไอ
โมเซ เรฮ ลออยฮ เซ นึง ไกญ อาโรน งอ่น ละ เกือฮ อื แปน
ปุย ซัมคัน ยุฮ พะจาว. 13 ฟวยจ เซ โรวก โรฮ โม กวน อา
โรน เกือฮ ฮอยจ นา เซ� จาวป โรฮ ลปิ ซตุ ละ อ�ื ปุก แม
พา นึงญวย อ�ื จาวป แม วอมพา ซัมคัน ละ อื ตัม ป ซตอก
พะจาว แตะ ยุฮ�

14 ฟวยจ เซ ไอ โมเซ เมือะ โรวก โมวก โปก ติ ตัว ละ ซ
เกือฮ อื แปน ควน โตฮ อื ปุย ฮา มัป่ ยุฮ อ�ื อาโรน ไม่ โม
กวน อื ยอ่ง เตะ แตะ ราว ไกญ โมวก เซ� 15 ฟวยจ เซ ไอ
โมเซ มอก โมวก เซ� ตุย ฮนัม อ�ื ชตึ ด่อยฮ แตะ นึง ฮนัม
เซ� ตา อื นึง โด่วง อาวต โจง คัน เซ เตือง ปาวน อ�ื ละ ซ
เกือฮ อื คัน เซ แปน ป ซัมคัน ละ พะจาว� ฮนัม โฮฮ เซ โทก
แม อื นึง ชวง คัน เซ� มัฮ ตอก เซ ตอก ทไว อื คัน เซ แปน
ป ซงะ่ ซงอม ละ พะจาว� 16 ฮอย โรฮ ป มัฮ ลออยฮ โมวก
เซ ป ติต ไม่ เครองึ กไน อ�ื ไม่ เบือ ลออยฮ ติต ไม่ โตม อ�ื
ฮอยจ ละ เปละ อื เตือง ลอา ก บลัฮ อ�ื ไม่ ลออยฮ ติต ไม่ อื
เตือง โอยจ อ�ื ฟวยจ เซ ตอง อื ราว คัน ทไว เซ� 17 ป มัฮ
โกะ โมวก เซ เยอ เตือง ฮกั ไม่ เนะ อื ฮอยจ ละ เวยีกตู อ�ื
ไอ โมเซ โอก โฮว ตอง อื ก พริ ไคะ อาวต ปุย เซ ตัม ป ดวน
พะจาว แตะ ยุฮ�

18 ฟวยจ เซ ไอ โมเซ ตุย แม แกะ โปก ติ ตัว ละ ซ ตอง
แตะ ทไว เตือง ตัว อ�ื เกือฮ โรฮ อาโรน ไม่ โม กวน อื ยอ่ง
เตะ แตะ ราว ไกญ แกะ เซ� 19 ไอ โมเซ มอก แม แกะ เซ�
ป มัฮ ฮนัม อื เซ ซพรอต โรฮ อื นึง คัน ทไว เซ ปอ ไคว อ�ื

20 ฟวยจ เซ มอก แกะ เซ เลีฮ แปน ตอนๆ แตะ� ไกญ
อื ไม่ ลออยฮ อื ตอง อื นึง งอ� 21 ป มัฮ เครองึ กไน อื ไม่
ชวง อื เซ� รไซจ อื เกือฮ ซงะ่� ฟวยจ เซ ตอง โรฮ ทไว อื
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เตือง โอยจ อื ตัม ป เอจี ดวน พะจาว แตะ ยุฮ� ละ ซ เกือฮ
อื แปน คอง ทไว นึง งอ� ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว, ไม่ ปุก
เนอมึ อื รพาวม อ�ื

22 ฟวยจ เซ ไอ โมเซ ตุย แม แกะ โปก ติ ตัว ละ ซ ทไว
แตะ ละ พะจาว� ละ ซ โกว แตะ นึง กัน ดุฮ แตะ เญือะ อา
โรน แปน ซตุ� เกือฮ โรฮ อาโรน เซ ไม่ โม กวน อื ยอ่ง เตะ
แตะ ราว ไกญ แกะ โปก เซ� 23 ไอ โมเซ มอก แม แกะ เซ�
ตา โรฮ ฮนัม อื เซ นึง ฮละ ฮยวก ลวง ดอม อาโรน� ตา
โรฮ อื ฮอยจ นึง โฆวน เตะ ไม่ โฆวน ชวง ลวง ดอม อื โรฮ�
24 ฟวยจ เซ เกือฮ โรฮ ป มัฮ โม กวน อาโรน เซ เลียก เคะ
แตะ� ตา โรฮ ฮนัม เซ นึง ฮละ ฮยวก ลวง ดอม อ�ื ไม่ โฆวน
เตะ โฆวน ชวง ลวง ดอม อื ตอก เซ โรฮ� ฟวยจ เซ ฮนัม เซ
โทก โรฮ อื นึง คัน ทไว เซ ปอ ไคว อ�ื 25 ไอ โมเซ ตุย โรฮ
ลออยฮ แกะ เซ ป ติต ไม่ เครองึ กไน อื ไม่ ลออยฮ อาวต นึง
ซตะ อ�ื ฮอยจ ละ เบือ ลออยฮ ป ติต ไม่ โตม อ�ื ตุย โรฮ
ป มัฮ เปละ อื เตือง ลอา ก บลัฮ อื ไม่ ลออยฮ ป ติต ไม่ อ�ื
ไม่ รเวอืง ลวง ดอม อ�ื 26ฟวยจ เซ ตุย แม คโนมปัง โอ ไก
เจือ เน่อมึ นึง โตะ เปียต ป อาึง ปุย ซองนา พะจาว เซ� มัฮ
คโนมปัง โม่ว ติ โม่ว� มัฮ แม คโนมปัง ป เอจี ซเบื่อก ปุย
ไม่ ลออยฮ ติ กอน� มัฮ แม คโนม ยุฮ ปุย แปน แพน แตะ
ติ แพน� อาึง อื ราว ลออยฮ ไม่ รเวอืง ลวง ดอม แกะ เซ�
27 โอเอฮี โม เซ เตือง โอยจ อื ยวก อาึง อื ราว เตะ อาโรน�
ไม่ ราว เตะ โม กวน อื เซ� ละ ซ เกือฮ แตะ โอเอฮี โม เซ
แปน ป กอยฮ อื ทไว ละ พะจาว. 28 ฟวยจ เซ ไอ โมเซ ตุย
แม โอเอฮี โม เซ เน่อมึ นึง เตะ เญือะ อาโรน เซ� ตอง ทไว
ดิ อื ไม่ แกะ เอจี ตอง แตะ ทไว เตือง ตัว อื เซ� เกือฮ แปน
ป ทไว ปุย เญอืม ดุฮ แตะ ปุย เกือฮ แปน ซตุ� ป ทไว อื นึง
งอ เซ แปน เนอึม ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว, ไม่ ปุก เนอึม
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รพาวม อ�ื 29 ฟวยจ เซ ไอ โมเซ ตุย โรฮ เนะ รน่าวก แกะ
เซ กอยฮ ทไว อื ละ พะจาว, นึง มัฮ อื ป ลัง โฮลฮ โกะ อื นึง
แกะ เซ� ไอ โมเซ ยุฮ เนอึม อื ตัม รซอม ดวน พะจาว แตะ
ยุฮ โครยญ เจือ�

30 เญอืม เซ ไอ โมเซ ตุย ลออยฮ ซัมคัน เซ งอ่น ไม่ ฮนัม
อาวต นึง คัน เซ งอ่น� ซพรอต อื นึง อาโรน� ซพรอต โรฮ
อื นึง เครองึ ซตุ จาวป อื เซ� ละ โม กวน อื ยุฮ โรฮ อื ตอก
เซ� มัฮ ตอก เซ ตอก เกือฮ อื อาโรน ไม่ กวน อื แปน ปุย
ซัมคัน ยุฮ พะจาว ฆาื อื เตือง เครองึ ซตุ จาวป อื เซ�

31 ไอ โมเซ ดวน แม เญือะ อาโรน ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ
โตวง โตะ เซ นึง คระ เลียก ปุย โตะ พากัง เซ� ฟวยจ เซ
ปอน นา เซ� โซม ไม่ คโนมปัง ป อาวต นึง เปียต อาึง ปุย อื
เญอืม ดุฮ แตะ ซตุ� ตัม ป เอจี ซตอก พะจาว อาึง� 32 โตะ
ไม่ คโนมปัง เมาะ ป โฮฮ ลัง่ อ�ื ไมจ เปอะ ตอง โตะ งอ�
33 ฟวยจ เซ ไน อาแลฮ ซเงะ เอ เญือะ เปะ ไมจ เปอะ โตว
โอก ฮา รเวอืะ พากัง ระ เซ เฟือฮ เอนิ� ฮอยจ ละ ฟวยจ ไล
ลวง ตอก ดุฮ พะจาว เญือะ เปะ แปน ซตุ รซอฮ ละ แตะ�
34 เมาะ ป โฮลฮ เอะ ยุฮ ซเงะ เนาะ เฮ�ี พะจาว มัฮ เกือฮ
อื เอะ ยุฮ ละ รไซจ อื พิต โฌวะ ยุฮ โม เปะ� 35 ไมจ เปอะ
อาวต กไน โตะ รเวอืะ พากัง เฮี ฆาื อื อาแลฮ ซเงะ อาแลฮ
ซาวม� ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม ป ดวน พะจาว แตะ ยุฮ เดอมึ เปอะ
โอ ซ ยุม ฆาื� เฮี มัฮ ลปุง ซตอก พะจาว ละ เปอะ�� อฮั เซ
ไอ โมเซ� 36 อาโรน ไม่ กวน อื ยุฮ เนอึม อื ตัม รซอม ดวน
พะจาว ป ซึป ไอ โมเซ ละ แตะ เซ�

9
คอง ทไว เญือะ อาโรน
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1 ไล ดุฮ ปุย เญือะ อาโรน แปน ซตุ เซ โกว เวลา อาแลฮ
ซเงะ� ซเงะ ซเตะ นึง อื ไอ โมเซ กอก อาโรน ไม่ กวน อ�ื
กอก โรฮ อื ไม่ โม ป กวต ป เฮยีง ลลาึง โม อซิราเอน� 2 อฮั
เฮี ละ อาโรน� �ไมจ เปอะ โรวก ทไว กวน โมวก โปก ติ ตัว
ละ ซ โตฮ เปอะ ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� โรวก โรฮ ไม่ แกะ
โปก ติ ตัว ละ ซ ตอง เปอะ ทไว เตือง โม่ว อ�ื ลอา เจือ เซ
ไมจ โตว อื ไก ตอก โละพริ เญี่ยะ เนอึม นึง มัฮ อื ป ซ ทไว
เปอะ ละ พะจาว. 3 ไมจ โรฮ เปอะ อฮั ละ โม อซิราเอน ตอก
เฮ�ี �ไมจ เปอะ โรวก ทไว ปิ โปก ติ ตัว ละ ซ โตฮ เปอะ ติ
แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� โรวก แม กวน โมวก ติ ตัว ไม่ กวน
แกะ ติ ตัว ป ไก อาญุ อื ติ ติ เนอมึ� ไม่ โอ อื ไก ตอก โละพริ
เญีย่ะ เนอมึ ละ ซ ตอง เปอะ ทไว เตือง โม่ว อื โรฮ� 4 โรวก
แม โมวก โปก ติ ตัว ไม่ แกะ โปก ติ ตัว ละ ทไว เปอะ เกือฮ
แปน ควน รโจะ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว. โรวก โรฮ
แปง เงอ ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ ละ โรวก เปอะ ทไว โรฮ� พะ
จาว ซ เลีฮ เปลีฮ ติ แตะ ละ เปอะ ซเงะ เนาะ เฮ�ี � อฮั เซ�

5 โม เซ เตือง โอยจ อื โรวก เนอึม ป ดวน ไอ โมเซ แตะ
โรวก ทไว ละ พะจาว เซ� ฮอยจ นึง พากัง ก ฮอยจ ปุย เคะ
พะจาว เซ� โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื เลียก ชุง ซดิ ซอง
นา พะจาว เซ� 6 ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ โม เซ� �โม เปะ เอจี
ยุฮ เนอมึ เปอะ ตัม ป ซตอก พะจาว อาึง ละ แตะ� เคียง ยุฮ
เปอะ ตอก เซ พะจาว ซ เปลีฮ รงั ซเปีย ยุฮ แตะ ละ เปอะ
ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

7ฟวยจ เซ อฮั แม เฮี ละ อาโรน� �ไมจ เปอะ เลียก ทไว
ควน โตฮ เปอะ ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ โกะ เปอะ ไม่ ซัตซิง ตอง
เปอะ ทไว เตือง ตัว อ�ื ทไว โรฮ รโตง โม ลัปซด่อน โรฮ�
ซ แปน ควน รไซจ เปอะ พิต โฌวะ ยุฮ โกะ แตะ เตือง พิต
โฌวะ ยุฮ โม ลัปซด่อน โรฮ� ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง��
อฮั เซ ละ อ�ื
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8 อาโรน เลียก เนอึม ละ คัน ยุฮ พะจาว เซ� มอก กวน
โมวก ติ ตัว เซ ละ โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ�
9กวน อาโรน โรวก ฮนัม อื ละ อ�ื อาโรน ชตึ ด่อยฮ แตะ นึง
อ�ื ตา อื นึง โด่วง อาวต โจง คัน เซ เตือง ปาวน อ�ื ฮนัม
โฮฮ เซ โทก อื นึง ชวง คัน เซ� 10ฟวยจ เซ ตอง ทไว ลออ
ยฮ โมวก เซ นึง คัน� ตอง โรฮ เปละ อื ไม่ เบือ ลออยฮ ป
ติต ไม่ โตม อื ตัม ป อฮั พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ โฮ� 11 โตะ
โมวก เซ ไม่ ฮกั อื โรวก ตอง อื ก พริ ไคะ�

12 ฟวยจ เซ อาโรน มอก แม ซัตซิง ติ ละ ซ ตอง อื ทไว
เตือง ตัว อื รโตง โกะ แตะ ไอฮ� โม กวน อื โรวก ฮนัม
เซ ละ อ�ื อาโรน เซ โทก อื นึง ชวง คัน เตือง ปาวน ลวง
อ�ื 13 ฟวยจ เซ โม กวน อื กอยฮ ไกญ อื ละ อื ไม่ โตะ อื
แปน ตอน แปน ตอน แตะ� อาโรน ตอง ทไว อื นึง คัน เซ�
14ฟวยจ เซ รไซจ เวยีก อื ไม่ เครองึ ไฮญ อื ไม่ ชวง อ�ื อาึง
โรฮ อื ราว โตะ โอเอฮี ป ไก นึง คัน เซ� ตอง อื เตือง โอยจ
อ�ื

15ฟวยจ เซ อาโรน ทไว โรฮ ป โรวก โม ลัปซด่อน ทไว ละ
พะจาว� ป โรวก อื เซ มัฮ ปิ ติ ตัว� ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน
โตฮ โม เซ ติ แตะ ฮา มัป่� อาโรน เซ มอก ทไว อื ตอก ยุฮ
แตะ ละ โมวก ทไว แตะ รโตง มัป่ ยุฮ โกะ แตะ เซ�

16 ตุย โรฮ โรวก ซัตซิง ละ ซ ตอง แตะ ทไว เตือง ตัว อื
รโตง โม ลัปซด่อน� มอก โรฮ ทไว อื ตัม ไล อฮั พะจาว อาึง
โรฮ� 17 ตุย โรฮ เฮงาะ รโกะ ทไว โม ลัปซด่อน ติ ซบราวก
เตะ แตะ� ตอง อื นึง คัน เซ� กัน ทไว ตอก เซ ตัง โน่ง ฮา
ป กอ ทไว อื โครยญ ซเงะ่�

18 อาโรน เซ มอก โรฮ โมวก โปก เซ ไม่ แกะ โปก เซ ละ
ซ ทไว อื เกือฮ แปน ควน รโจะ ดิ ปุย รพาวม แตะ ไม่ พะ
จาว� โม กวน อื โรวก ฮนัม อื ละ อ�ื อาโรน โทก ฮนัม เซ
นึง ชวง คัน เตือง ปาวน ลวง อ�ื 19-20ฟวยจ เซ อาโรน ตุย
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รน่าวก แกะ ไม่ โมวก เซ อาึง อื ราว คัน� ตุย แม โรฮ ลออ
ยฮ ไม่ เบือ ลออยฮ ป ติต ไม่ เครองึ กไน อื ไม่ ลออยฮ ป ติต
ไม่ ซตะ อื อาึง อื ราว รน่าวก โมวก ไม่ แกะ เซ� ลออยฮ นึง
อื ตอง ทไว อื นึง คัน� 21 รน่าวก อื ไม่ รเวอืง ลวง ดอม อื
ปังเมอ แปน ป กอยฮ อื ทไว ละ พะจาว, (แปน โรฮ ป โซม
ป ปอน ละ โม ซตุ�� ตัม ป อฮั ไอ โมเซ อาึง�

22 เญอืม เอจี ฟวยจ ทไว อาโรน โอเอฮี ตอก เซ� ยวก เตะ
แตะ เตือง ลอา ก บลัฮ อื ราว โม ลัปซด่อน� ปิฮ มุ่น ละ อ�ื
ฟวยจ เซ เลีฮ เน่อมึ ทไว แตะ โอเอฮี นึง คัน เซ�

23 เญือม เซ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน เลียก โตะ พากัง นา ก
ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว. เญือม โอก แม อื ปิฮ มุ่น ละ โม ลัป
ซด่อน� เญือม เซ รงั ซเปีย คึนัก ยุฮ พะจาว เปลีฮ ติ แตะ
ละ ปุย� 24 เญือม เซ งอ ยุฮ พะจาว โอก พราวป เอนิ� ฮะ
ยุฮ โตะ โอเอฮี ไม่ ลออยฮ โอเอฮี ป อาวต นึง คัน เซ� โม
ลัปซด่อน เญอืม ยุ อื โอเอฮี ตอก เซ รโอง เรยีง� นุ่ม ติ แตะ
ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ�

10
กัน พิต ยุฮ นาดัป่ ไม่ อาบี่ฮู

1 กวน อาโรน ป มัฮ นาดัป่ ไม่ อาบีฮู่ ตุย โรวก โดง งอ ยุฮ
แตะ ติ ปุย ติ� ดุฮ รฆุ งอ ยุฮ โกะ แตะ นึง อ�ื ดุฮ โรฮ ป
ซออย ฮงาื นึง อื โรฮ� ทไว อื ละ พะจาว ตัม รพาวม โกะ
แตะ� งอ เซ มัฮ โตว ป ลัง โกว ปุย ละ พะจาว นึง โอ พะ
จาว ดวน อื ยุฮ ตอก เซ� 2 เญือม เซ งอ ยุฮ พะจาว โอก
พราวป เอนิ� ฮะ ยุฮ ปุย ลอา เซ� ยุม เอนิ ซองนา พะจาว
นึง พากัง ระ เซ� 3 เญอืม เซ ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ อาโรน�
�เอจี มัฮ เฮี ป อฮั พะจาว ละ เปอะ� �เมาะ ป รซอฮ ละ

อาึ เตือง โอยจ อื ไมจ อื เมีญ อาึ มัฮ ป ซัมคัน เนอึม� อาึ
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ซ เปลีฮ อมันัต โญตซัก แตะ ละ ปุย เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ
ละ เปอะ พะจาว�� อฮั เซ� อาโรน เกียฮ โลยฮ โตว อื ติ
มวยญ เนอมึ�

4 ไอ โมเซ กอก มิชาเอน ไม่ เอละซาฟัน ป มัฮ กวน อุซี
เอน� ติญ อาโรน เซ� เอญี เคะ แตะ� อฮั เฮี ละ อ�ื �กลอม
โรวก เอยีกปุ เปอะ เฮี เกือฮ โอก ฮา พากัง ยุฮ พะจาว� ตาว
เกือฮ โอก ก พริ ไคะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 5 โม เซ เลียก กลอม
เนอึม โรวก ปุย ลอา เซ เตือง เครองึ เซอกึ ซัมคัน ยุฮ อ�ื
ตาว อื ก พริ ไคะ ตัม ดวน ไอ โมเซ แตะ�

6 ไอ โมเซ อฮั อื ละ อาโรน ไม่ กวน รเมะ ป ไอม ลัง่ อื ป
มัฮ เอเลอาซา ไม่ อิทามา เซ ตอก เฮ�ี �ปุ เกือฮ ฮาึก เปอะ
ซรุย� ปุ แจฮ เครองึ เซอกึ เปอะ ตอก ยุฮ ปุย ละ ซ เปลีฮ
อื รพาวม ตุก แตะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ซ ยุม เปอะ� พะ
จาว ซ ฮาวก รพาวม ละ ปุย เตือง โอยจ อื ฆาื อ�ื มัฮ โม ลัป
ซด่อน ป ซ โฮลฮ เยอืม โม ป ลอก งอ ยุฮ พะจาว เฮ�ี มัฮ
โม เอียกปุ อซิราเอน เปอะ เตือง โต อ�ื โม เปะ ปุ เยอืม�
7 ปุ โอก ฮา รเวอืะ พากัง เฮี เฟือฮ เอนิ เดอมึ เปอะ โอ ซ
ยุม ฆาื� นึง เอจี เลือก พะจาว โม เปะ เกือฮ ตัง โน่ง ฮา ปุย
ไฮญ� เอจี ไก ลออยฮ ซัมคัน ยุฮ พะจาว นึง เปอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื เญือะ อาโรน เซ ยุฮ เนอึม อื ตัม ป อฮั ไอ โมเซ ละ
แตะ เซ�

8พะจาว อฮั เฮี ละ อาโรน� 9�ปะ ไม่ กวน เปอะ เญอืม ซ
เลียก เปอะ นึง พากัง ก ฮอยจ ปุย เคะ อาึ� ปุ ญุ ไปล เฟือฮ
เอนิ� ไปล อะงุน ญุ่ก� ไปล ตอก ไฮญ ญุ่ก� เดอมึ เปอะ โอ
ซ ยุม� ไล เฮี เยอ ไมจ เปอะ เกือฮ แปน โกตไม ตอน ฮมัน
ละ แตะ ละ ซ ยุฮ ลอป เปอะ โครยญ เจน ปุย� 10 โม เปะ
ไมจ เปอะ เกือฮ โอเอฮี ซัมคัน ยุฮ พะจาว ตัง ฮา โอเอฮี ทัม
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มด่า� โอเอฮี ป เอจี ซงะ่ ไล ละ พะจาว ไมจ อื ตัง ฮา โอ
เอฮี ป โอ ซงะ่ ไล� 11 โม เปะ ไมจ เปอะ เพอกึ โม อซิราเอน
เกือฮ ยุฮ อื ตัม โกตไม ยุฮ พะจาว โครยญ เจือ ตัม ป อฮั ไอ
โมเซ อาึง ละ อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

12 ไอ โมเซ อฮั อื ละ อาโรน ไม่ เอเลอาซา ไม่ อิทามา ป
มัฮ กวน อาโรน ป ไก ลัง่ ลอา ปุย เซ ตอก เฮ�ี �ตุย แปง
ทไว ปุย ป โฮฮ ลัง่ อื ฮา ป ตอง ปุย ทไว ละ พะจาว เซ� ยุฮ
คโนม โอ ไก เจือ นึง� ฟวยจ เซ โซม โบ คัน ทไว เซ� นึง มัฮ
คอง ทไว เซ ป ซัมคัน เนอมึ� 13 ไมจ โรฮ เปอะ โซม นึง นาตี
ซัมคัน อื ฆาื อ�ื นึง เอจี มัฮ โรฮ อื ป ลัง โฮลฮ ปะ ไม่ กวน
รเมะ เปอะ เน่อมึ นึง โอเอฮี ป ฮอยจ ทไว ปุย ละ พะจาว,
ตัม ป อฮั พะจาว อาึง� 14 ป มัฮ เนะ รน่าวก ซัตซิง กอยฮ
ปุย ทไว เซ� ไม่ รเวอืง เกือฮ ปุย ละ เปอะ เซ� โซม ปอน ดิ
เปอะ ไม่ กวน รเมะ กวน รโปวน เปอะ แปน� ดัฮ มัฮ นา ก
ซงะ่ ไล อ�ื โอเอฮี เซ เอจี มัฮ โรฮ ป ลัง โฮลฮ เญือะ เปะ
ฮอยจ ละ กวน เฌือต เปอะ เตือง โอยจ อ�ื เน่อมึ นึง ป ทไว
โม อซิราเอน ละ ซ รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว โรฮ�
15 เญือม ฮอยจ ปุย ละ ซ กอยฮ แตะ ทไว ซัตซิง ละ พะจาว
ไม่ ตอง แตะ ทไว ลออยฮ อื นึง งอ ละ พะจาว, รเวอืง อื ไม่
เนะ รน่าวก อื มัฮ ป ลัง ละ โม เปะ ไม่ กวน เปอะ นึง มัฮ อื ป
กอยฮ ปุย ทไว ละ พะจาว. โอเอฮี เซ ซ มัฮ ลอป รโตง เปอะ
ตัม ป อฮั พะจาว อาึง�� อฮั เซ�

16 ไอ โมเซ ไฮมญ ฮมอง ไลลวง ปิ ทไว ปุย ละ โตฮ อื ติ
แตะ ฮา มัป่� ปิ ตัว เซ ปังเมอ เอจี ตอง ปุย เตือง โอยจ อ�ื
ไอ โมเซ รอก พาวม ฆาื อื นึง เอเลอาซา ไม่ อิทามา ป มัฮ
กวน อาโรน ป ไก ลัง่ อื เซ� 17 อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ เมอยุ
โอ เปอะ โซม ปอน ป ทไว ปุย ละ โตฮ อื ติ แตะ เซ� โตะ ทไว
อื เซ มัฮ ป ซงะ่ ซงอม� เมอยุ โอ เปอะ ปอน นึง นาตี ซัมคัน
ยุฮ พะจาว เซ� พะจาว มัฮ เกือฮ อื คอง ทไว เซ ละ โม เปะ
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ละ ซ ตุย เปอะ โปวฮ มัป่ ยุฮ ปุย� ไม่ แปน อื ควน รไซจ พิต
โฌวะ ยุฮ ปุย เตือง โอยจ อื ซองนา พะจาว. 18 แลน เมิฮ�
เคียง เมอ โอ อื มัฮ ซัตซิง โฮลฮ ปุย เลียก ตาว ฮนัม อื ฮอยจ
กไน ฮอง ซัมคัน เซ� โม เปะ ลัง โซม ปอน เปอะ โตะ ปิ เซ
นึง นาตี ซัมคัน เซ ตัม ป เอจี อฮั อาึ อาึง ละ เปอะ�� อฮั
เซ�

19 เญือม ฮมอง อาโรน ป อฮั ไอ โมเซ เซ� โลยฮ อื ละ อื
ตอก เฮ�ี �ซเงะ เนาะ เฮี โม ลัปซด่อน ฮอยจ ทไว โอเอฮี ละ
ซ โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ ไม่ ตอง อื ทไว ซัตซิง ละ พะ
จาว เตือง ตัว อ�ื เนาะ เฮี อาึ ปังเมอ มัฮ ซเงะ เกิต ไลจ โละ
โซะ ยุม เนิ� ดัฮ อาึ โซม ปอน โฮ อมั มัฮ อื ป ปุก รพาวม
พะจาว เยอ�� อฮั เซ� 20 เญอืม ฮมอง ไอ โมเซ ตอก โลยฮ
อาโรน อื ละ แตะ เซ� ปุก โรฮ ละ อ�ื

11
ซัตซิง ซงะ่ ไล ไม่ ซัตซิง โอ ซงะ่ ไล

1 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� 2 �ไมจ เปอะ ร
โฮงะ ละ โม อซิราเอน เกือฮ ยุง ป มัฮ ซัตซิง อาวต นึง โบ่ก
ป ลัง ปอน แตะ โตะ อื ไม่ ป โอ อื ลัง ปอน โรฮ� 3 ป มัฮ
ซัตซิง รกัฮ กลอฮ ไม่ ไก แกลฮ อ�ื ไม่ มัม อื เวยีกซอง แตะ
ลัง ปอน เปอะ� 4 ปัง มัฮ ตอก เซ ไก งอ่น ซัตซิง ป มัม เวี
ยกซอง แตะ ปังเมอ โอ รกัฮ กลอฮ� ตอก อุต โฮ� ซัตซิง
ตอก เซ แปน ซัตซิง โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื ละ โม เปะ� 5 ครอย
เยอ มัฮ โรฮ ตอก เซ� มัม โรฮ เวียกซอง แตะ ปังเมอ โอ
รกัฮ กลอฮ� แปน โรฮ ซัตซิง โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื ละ โม เปะ�
6 กไต ตอก โรฮ เซ� มัม โรฮ เวยีกซอง แตะ ปังเมอ โอ รกัฮ
กลอฮ� แปน โรฮ ซัตซิง โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื ละ โม เปะ� 7 เลีจ
มัฮ โรฮ ป รกัฮ กลอฮ ปังเมอ โอ มัม เวยีกซอง แตะ� แปน
โรฮ ซัตซิง โอ ซงะ่ ไล ละ โม เปะ ฆาื อ�ื 8 เมาะ ซัตซิง โม เซ
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ปุ ปอน เฟือฮ เอนิ� ดัฮ เอจี ยุม โฮ ปุ โรฮ ลอก เฟือฮ เอนิ�
นึง มัฮ อื ซัตซิง โอ ซงะ่ ไล ละ เปอะ�

9 �เมาะ ป มัฮ ซัตซิง อาวต โตะ รอาวม เมอ� อาวต โตะ
โกลง ญุ่ก� อาวต โตะ ปลัฮ รอาวม ญุ่ก� ดัฮ มัฮ ป ไก โพ
รยจ อื ไม่ ไก รปอฮ อื โฮ� ลัง ปอน เปอะ โครยญ เจือ� 10 ดัฮ
โอ ไก โพรยจ โอ ไก รปอฮ โฮ� ไมจ เปอะ โตว ปอน เฟือฮ�
ไมจ เปอะ เมีญ มัฮ ป รแอม ไล ละ แตะ� 11 ปัง มัฮ เมาะ
ลอก เปอะ ป เอจี ยุม อื ญุ่ก� ไมจ เปอะ โตว ลอก� 12 เมาะ
ป มัฮ ซัตซิง อาวต โตะ รอาวม ดัฮ มัฮ ป โอ อื ไก โพรยจ ไม่
โอ อื ไก รปอฮ โฮ� มัฮ โอยจ ป โอ ซงะ่ ไล ละ เปอะ� ไมจ
เปอะ โตว ปอน เฟือฮ�

13�เฮี มัฮ แม ไลลวง ไซม ป ไมจ เปอะ เมีญ มัฮ ป รแอม
ไล ละ แตะ ไม่ โอ เปอะ ไมจ ปอน� มัฮ กลัง ลอง� เรยีง
ลอง� เรยีง ปิญ� 14 กลัง อฮั ไม่ กลัง เจือ ไฮญ เตือง โอยจ
อ�ื 15-16รงัก่� ปลักโปลฮ� โนกกะจอกเทต� โนก นังนวน�
เฆลียง� 17 จักซจาว� ตวต� ปลักโปลฮ ระ� 18 ปลักโปลฮ
ปิญ� โนก อีโกง� กลัง กะ� 19 โนก กตา ลอง ไม่ โนก กตา
ปิญ� ไซม เลเล ไม่ บลัก�

20�ซัตซิง แตวะๆ ป ไก โพรยจ ละ โปว แตะ ไม่ เกียฮ โฮว
อื ลังเตะ� ไมจ เปอะ เมีญ มัฮ ป รแอม ไล ละ แตะ� 21 ปัง
เมอ ไก โรฮ งอ่น ป ไก โพรยจ อื ไม่ ไก โรฮ ชวง อื ไม่ เกีย
ฮ แฮนป อื ชวง แตะ เซ ละ ซ เตน แตะ� โอเอฮี โม เซ ลัง
ปอน โรฮ เปอะ� 22 ตอก โรฮ ดักดวน ไม่ จักจัน� ซดู ไม่
ซฆลา โครยญ เจือ อื ลัง ปอน เปอะ� 23 โอเอฮี ไฮญ ป ไก
โพรยจ ไม่ ไก ชวง ตอก เซ ไมจ เปอะ เมีญ มัฮ ป รแอม ไล
ละ แตะ�

24 �เมาะ โอเอฮี โม เฮี เตือง โอยจ อื มัฮ ตื ป เกือฮ โม
เปะ โอ ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื ดัฮ ไก ป โคะ ลอก ป เอจี ยุม อ�ื ซ
รแอม ไล ฆาื อื ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ เซ� 25 ดัฮ ไก ป โรวก
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ซัตซิง ตอก เซ ป เอจี ยุม อ�ื ไมจ อื ซัก เครองึ เซอกึ แตะ
ฆาื อื เกือฮ ซงะ่� โกะ อื แปน โรฮ ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื ฮอยจ
ละ เลียก ซเงะ เซ�

26�ซัตซิง ป เอจี ยุม ป ไก กลอฮ ไม่ โอ กลอฮ อื เซ รกัฮ�
ไม่ โอ โรฮ อื มัม เวยีกซอง แตะ โฮ� เอจี มัฮ โรฮ ซัตซิง โอ
ซงะ่ ไล ละ โม เปะ โรฮ� 27 เมาะ ป มัฮ ซัตซิง ไก ชวง ปาวน
ป ไก ไฮมม มัฮ โอยจ โรฮ ซัตซิง โอ ซงะ่ ละ โม เปะ� ซัตซิง
ลอา เจือ เซ ดัฮ ไก ป ลอก ป ไปญ ป เอจี ยุม อ�ื ปุย เซ แปน
ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ เซ� 28 ดัฮ ไก ป
โรวก ซัตซิง ตอก เซ ป เอจี ยุม อ�ื ไมจ ปุย เซ ซัก เครองึ
เซอกึ แตะ ฆาื อื เกือฮ ซงะ่� นึง มัฮ ซัตซิง โรวก อื เซ ป โอ
ซงะ่ ไล� ไม่ แปน โรฮ อื ควน เกือฮ ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื ฮอยจ
ละ เลียก ซเงะ เซ�

29-30 �เมาะ ป มัฮ ซัตซิง เจือ แตวะ ป ไร ลังเตะ เอ� ป
โอ อื ซงะ่ ไล ละ เปอะ� มัฮ โอเอฮี โม เฮ�ี มัฮ ซอ� เกือง�
จวยฮ� ตอกแก� ฆอย� นะโนว� ซเคราะ ไม่ แงะ� 31 เมาะ
ป มัฮ ซัตซิง เจือ แตวะๆ ป ไร ลังเตะ เซ มัฮ ตื ป โอ ซงะ่ ไล
ละ เปอะ� ดัฮ ไก ป ลอก ป ไปญ ป เอจี ยุม อ�ื ปุย เซ แปน
ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื ไน ซเงะ เซ ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ� 32 ดัฮ
โกะ ยุม โอเอฮี โอ ซงะ่ ไล เซ ดุฮ ราว เครองึ ป โกว เปอะ นึง
เญือะ นึง ม่า� ตอก ป ยุฮ ปุย นึง โคะ นึง ฮกั ญุ่ก� ตอก ฮาื
ไม่ โอเอฮี ยุฮ ปุย นึง บว่ตชุ ญุ่ก� ลอต แปน ป รแอม ไล ฆาื
อ�ื ไมจ เปอะ เดอมึ โตะ รอาวม� เญอืม เอจี เลียก ซเงะ เอ
เดอมึ ซ เกียฮ แปน แม ป ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื 33 ดัฮ โอเอฮี ยุม
เซ ดุฮ โตะ โดง เตะ โฮ� ป อาวต โตะ โดง เตะ เซ เญือะ ซงะ่
โตว โรฮ ไล ฆาื อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ไลจ ไม่ โดง เตะ เซ�
34 ดัฮ เปอะ โกว ลัง่ โดง เซ ละ อาึง แตะ ป โซม ป ปอน ไม่
รอาวม นึง� โอเอฮี เมาะ ป อาวต โตะ โดง เซ ซ แปน โอยจ
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ป รแอม ไล ฆาื อ�ื 35 ซัตซิง โอ ซงะ่ ไล ดัฮ ยุม ไม่ ดุฮ อื ราว
โอเอฮี� ราว ตาว งอ ญุ่ก� ราว ตาว โอป ญุ่ก� ไมจ ตื ยุฮ
ไลจ ไม่ นึง โอ อื เญือะ ซงะ่ ไล ละ โม เปะ� 36 ปัง มัฮ ตอก
เซ� ดัฮ มัฮ ดุฮ อื โตะ นัมโม่ ญุ่ก� ทัง เกป ปุย รอาวม ญุ่ก�
นัมโม่ ไม่ ทัง เซ ซงะ่ ลัง่� มัฮ รอาวม ลอก ป ยุม นึง อื เซ
โน่ง ป แปน ป รแอม ไล เยอ� 37 ดัฮ ดุฮ ราว โนง ป ซมา ปุย
โฮ� โนง ป ซมา เซ ดิ รแอม โตว โรฮ� 38 ดัฮ โนง ป ซมา เซ
เดอมึ เอนิ ติ แตะ นึง โตะ รอาวม อาวต ซัตซิง ยุม เซ โฮ�
ปังเมอ แปน โนง ป ซมา โอ เญือะ ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื

39�ซัตซิง ป ลัง ปอน ปุย โตะ อ�ื ดัฮ ยุม ไอฮ โฮ� ป ลอก
ป ไปญ ซัตซิง เซ แปน ปุย โอ เญือะ ซงะ่ ไล ฆาื อื ฮอยจ ละ
เลียก ซเงะ� 40 ดัฮ ไก ป ลอก ป ไปญ ไม่ โรวก แตะ ญุ่ก� ป
โซม ปอน โตะ เซ ญุ่ก� ไมจ อื ซัก เครองึ เซอกึ แตะ ซงะ่ ฆาื
อ�ื ไม่ แปน ลัง่ อื ปุย โอ ซงะ่ ไล ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ เซ�

41-42�เมาะ ซัตซิง แตวะๆ ป ไร ลังเตะ เอ� ป โฮว นึง ชวง
ปาวน แตะ ญุ่ก� ป โฮว นึง ชวง โฮวน แตะ ญุ่ก� ป ไร นึง เวี
ยก แตะ ญุ่ก� ไมจ เปอะ เมีญ มัฮ ป รแอม ไล ละ แตะ� ปุ
ปอน เฟือฮ เอนิ� 43 ปุ เกือฮ ติ เปอะ รแอม ไล ฆาื ซัตซิง โม
เซ ติ เจือ เนอมึ� 44 อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� ไมจ
เปอะ เกือฮ ติ แตะ ซงะ่ ซงอม� นึง มัฮ อาึ ป ซงะ่ ซงอม� ปุ
เกือฮ ติ เปอะ รแอม ไล ฆาื ซัตซิง ป ไร นึง เตะ นึง รกาื เซ
ติ เจือ เนอึม� 45 เอจี มัฮ อาึ พะจาว ป นัม โม เปะ โอก ฮา
เมือง อียปิ เปอ� ละ ซ แปน เนอะ พะจาว ยุฮ เปอะ� เคียง
มัฮ อื ตอก เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ซงะ่ ซงอม นึง มัฮ
อาึ ป ซงะ่ ซงอม�

46�เมาะ โอเอฮี โม เซ มัฮ โกตไม เกว ไม่ ไลลวง ซัตซิง เตื
อง ไซม ไม่ ซัตซิง ป อาวต โตะ รอาวม� ฮอยจ ละ ซัตซิง ป
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ไร นึง เตะ รกาื โครยญ เจือ� 47ละ ซ เกือฮ โม เปะ เกียฮ ยุง
ที ไม่ ยุง แตะ ป มัฮ ซัตซิง ซงะ่ ไล ไม่ ป โอ อื ซงะ่ ไล โรฮ�
ฮอยจ ละ ซัตซิง ลัง ปอน เปอะ ไม่ ป โอ เปอะ ลัง ปอน��
อฮั เซ�

12
ไล เกือฮ ปรโปวน ซงะ่ ไล ฟวยจ ไก กวน แตะ

1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ โม
อซิราเอน ตอก เฮ�ี ดัฮ ไก ปรโปวน เกิต กวน ไม่ รเมะ กวน
อื เซ� ปุย เซ แปน โรฮ ปุย โอ ซงะ่ ไล เน่อมึ เญอืม เกิต โรง
กวน อื เซ ฮอยจ ซเงะ อาแลฮ� ตอก โรฮ โอ อื ซงะ่ ไล เญอืม
ไก ปะจัม เด่ือน แตะ โรฮ� 3 เญือม เอจี มัฮ อื ซเงะ ซเตะ
นึง อ�ื ไมจ อื เกือฮ กวน รเมะ แตะ เซ เลียก นึง รติกิต�
4ฟวยจ เซ ไน ติ เจน งว่ย โรฮ ลอวย ซเงะ เอ� ปรโปวน เซ
แปน ลัง่ ป โอ ซงะ่ ไล ฆาื โอก ฮนัม แตะ เซ� ไมจ โตว อื
โฮว ฮอยจ นึง พากัง ระ เซ� ไม่ โอ โรฮ อื ไมจ ลอก โอเอฮี ป
ซัมคัน ติ เจือ เนอึม� ฮอยจ ละ เติง ซเงะ โฮลฮ อื แปน ปุย
ซงะ่ ไล� 5 ดัฮ กวน เกิต อื เซ มัฮ ปรโปวน โฮ� มะ อื เซ ซ
แปน โรฮ ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื ลอา ควป ซเงะ� ตอก โรฮ โอ
อื ซงะ่ เญอืม ไก ปะจัม เด่ือน แตะ โฮ� ฟวยจ เซ ไมจ แม อื
มอง ฮอยจ ละ กุม อื ลแฆลฮ โรฮ แลฮ ซเงะ แม ฮอยจ ละ
เติง เวลา โฮลฮ อื แปน ปุย ซงะ่ ไล โรฮ�

6�เญอืม เอจี โปน เวลา ลัง มอง อื เซ� ปรเมะ กวน ญุ่ก�
ปรโปวน กวน ญุ่ก� ไมจ อื โฮว เคะ ซตุ ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ
พากัง ระ เซ ไม่ โรวก อื กวน แกะ ป ไก อาญุ อื ติ เนอึม ละ
ซ ตอง แตะ ทไว เตือง ตัว อ�ื ไมจ โรฮ อื โรวก ไม่ โนกพิลัป
ติ ตัว� โต เซ อื รโกะเกอื ติ ตัว� ละ ซ ทไว อื แปน ควน
โตฮ ติ แตะ ฮา มัป่� 7 ซตุ เซ ซ ทไว อื ละ พะจาว รโตง อ�ื
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มัฮ ตอก เซ ตอก รไซจ อื พิต โฌวะ ยุฮ แตะ เกือฮ ซงะ่ อา�
ฟวยจ เซ ปรโปวน เซ ซ แปน ปุย ซงะ่ ไล ฆาื อื นึง ไลลวง
ฮนัม แตะ เซ� มัฮ ตอก เซ โกตไม ไก ละ โม ปรโปวน นึง
ไลลวง เกิต กวน รเมะ กวน รโปวน อ�ื 8 ดัฮ ปรโปวน เซ
โอ ไก ตอก โฮลฮ โรวก กวน แกะ เซ โฮ� เกือฮ โรวก รโกะ
เกอื ลอา ตัว� โต เซ อื โนกพิลัป ลอา ตัว� ติ ตัว อื แปน
ควน ตอง อื ทไว เตือง ตัว อ�ื ติ ตัว อื เซ แปน โรฮ ป ทไว อื
ละ โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่� เกือฮ โรฮ ซตุ เซ ทไว ละ พะจาว
รโตง อ�ื ละ ซ รไซจ อื พิต โฌาะ ยุฮ แตะ เซ เกือฮ ซงะ่� เด
อมึ ซ แปน ปุย ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

13
โกตไม เกว ไม่ ไลลวง ปุย ลาวต

1พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� 2 �ดัฮ ไก ป
ไก เบิ ไก กลัง นึง เนะ นึง ฮกั อ�ื ไม่ ยุ เปอะ ไก รปอฮ ไม่ เฆ
รญี ฮกั อื เซ� ดัฮ เปอะ ซองไซ นึง มัฮ อื ลาวต* โฮ� ไมจ
เปอะ ตาว ปุย เซ เกือฮ ฮอยจ เคะ ซตุ ป มัฮ จัตเจือ อาโรน
เซ� 3 เกือฮ ซตุ เซ แลน ละ อ�ื ดัฮ ฮาึก นึง ก เบิ ก กลัง อื
เซ ปิญ ไม่ เลียก โด่ะ โรฮ เฆรญี อื เซ ฮา ปิม ฮกั ไจ อ�ื มัฮ
มัฮ อื ลาวต� ดัฮ ซตุ เซ ยุ มัฮ อื ลาวต โฮ� เกือฮ รโฮงะ อื
ละ ปุย มัฮ อื ปุย รแอม ไล เยอ� 4 ดัฮ ฮกั นา ก กลัง อื เซ
ปิญ� ไม่ ยุ แตะ โอ กลัง อื เซ โด่ะ ฮา ฮกั อ�ื ไม่ โอ โรฮ ฮาึก
อื เซ ปิญ โฮ� ไมจ ซตุ เซ ทอเนาะ โน่ง ปุย เซ อาแลฮ ซเงะ�
5 เญอืม เอจี ฮอยจ อื ซเงะ อาแลฮ เซ เกือฮ แม ซตุ เซ กวต
แลน ติ โฮน แม� ดัฮ ยุ โอ เฆรญี อื เซ ราวก ฮา ไพรม แตะ
โฮ� เกือฮ แม ซตุ เซ ทอเนาะ โน่ง ปุย เซ อาแลฮ ซเงะ แม�
* 13:2 13:2 นึง ลปุง ฮบีรู ลปุง ป แป ปุย �ลาวต� เฮี มัฮ อฮั อื ไม่ ป โซะ เกิต
นึง ฮกั ปุย โฮวน เจือ�
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6 เญือม เอจี ฮอยจ อื ซเงะ อาแลฮ เซ เกือฮ แม แลน อื ติ
โฮน� ดัฮ ยุ ไฆร เฆรญี อื เซ ฮา ไพรม แตะ ไม่ โอ อื เวอื ติ
แตะ ฮา ไพรม แตะ� มัฮ มัฮ อื เฆรญี ทัมมด่า� ไมจ โรฮ ซตุ
เซ รโฮงะ ละ ปุย มัฮ ปุย เซ ปุย ซงะ่ ไล เยอ� เกือฮ โรฮ ปุย
เซ ซัก เครองึ เซอกึ แตะ เกือฮ ซงะ่� ปุย เซ ซ ซงะ่ เนอึม
ไล ฆาื อ�ื 7 ดัฮ ปุย เซ ราวก แม เบราะ กัง เคะ เญือม เอจี
ฟวยจ แลน ซตุ แตะ� ไม่ เอจี ฟวยจ เมีญ อื แปน ปุย ซงะ่
โฮ� ดัฮ เฆรญี อื เซ เวอื แม ติ แตะ ฮา ไพรม แตะ� ไมจ แม
อื ฮอยจ เปลีฮ ติ แตะ ละ ซตุ แม ฆาื อ�ื 8 ดัฮ ซตุ เซ ยุ เนอึ
ม ราวก เฆรญี ปุย เซ ฮา ไพรม แตะ� เกือฮ ซตุ เซ รโฮงะ
ละ ปุย มัฮ ปุย เซ ปุย โอ ซงะ่ ไล ไม่ ลอก แตะ ลาวต�

9 �ดัฮ ไก ป เบราะ แปน ลาวต เตอ� ไมจ ปุย ตาว ปุย เซ
ฮอยจ เคะ ซตุ� 10 เกือฮ ซตุ เซ กวต แลน ปุย เซ� ดัฮ ฮกั
อื เซ ออยฮ ไม่ โอก ซี ปิญ นึง ฮกั อื เซ� ไม่ ปิญ โรฮ ฮาึก
นึง อื เซ� ไม่ ราวก เนะ นา ก ปาวม อื เซ โฮ� 11 ปุย เซ มัฮ
ลอก อื ลาวต� เกือฮ โรฮ ซตุ เซ รโฮงะ ละ ปุย มัฮ ปุย เซ
ปุย รแอม ไล เยอ� เญือะ จัมเปน โตว มอง แลน ละ อื ฮมั
นึง เอจี แจง มัฮ อื ปุย เอจี รแอม เนอมึ ไล�

12 �ดัฮ ป ปิญ นึง ฮกั อื เซ เวอื ติ แตะ� เวอืฮ ปุ ปุ ปอ
เล่ีป เอนิ อื โกะ อื เน่อมึ นึง ไกญ อื ฮอยจ ละ ชวง อื โฮ�
13 เกือฮ ซตุ เซ กวต แลน แม ติ โฮน� ดัฮ ยุ เล่ีป เนอึม อื
โกะ อื ตอก เซ โฮ� เกือฮ โรฮ ซตุ เซ รโฮงะ เอจี ซงะ่ ไล อื
ละ ปุย� นึง เอจี ปิญ ฮกั อื เซ เตือง ตัว อ�ื 14 ดัฮ ปุย เซ
ตอ ราวก แม เนะ เญือม ออฮ เญือม เอฮี ญุ่ก� ปุย เซ เอจี
แปน แม ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื 15 ไมจ เกือฮ ซตุ กวต แลน
เบราะ อื เซ� ไม่ รโฮงะ โรฮ อื ละ ปุย มัฮ ปุย เซ ปุย รแอม
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ไล เยอ� เอจี ที นึง ราวก เบราะ อื เซ มัฮ อื ปุย ลาวต เตอ�
แปน ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื 16 กัง เคะ เอ ดัฮ เบราะ อื เซ ไฮ
ไม่ เปียน แม อื ติ แตะ แปน ซี ปิญ โฮ� เกือฮ ปุย เซ ฮอยจ
เปลีฮ แม ติ แตะ ละ ซตุ เซ� 17 เกือฮ โรฮ ซตุ เซ กวต แลน
ปุย เซ� ดัฮ เบราะ อื เซ แปน เอนิ ฮกั ปิญ โฮ� ไมจ แม ซตุ
เซ รโฮงะ ละ ปุย มัฮ ปุย เซ ปุย ซงะ่ ไล เยอ�

18 �ดัฮ ไก ปุย เกิต ปาวม นึง� ไม่ เอจี ไฮ อื ติ โฮน เนอ�
19 ดัฮ เบือง ปาวม อื เซ ออยฮ แม� เกิต ซี ปิญ นึง ญุ่ก� ซี
ซครกั ญุ่ก� ไมจ ปุย เซ โฮว เปลีฮ ติ แตะ ละ ซตุ� 20 เกือฮ
ซตุ เซ กวต แลน� ดัฮ ยุ ราวก เนอึม เบราะ อื เซ ไม่ โด่ะ
อื ฮา ปิม ฮกั ไจ อ�ื ไม่ โอก โรฮ ฮาึก ปิญ นึง เบราะ อื เซ�
เกือฮ โรฮ ซตุ เซ รโฮงะ ละ ปุย� มัฮ ปุย เซ ปุย โอ ซงะ่ ไล
เยอ� ไม่ มัฮ เบราะ อื เซ ลาวต ป เกิต นึง เบือง ปาวม อื เซ�
21 ดัฮ ซตุ เซ ยุ โอ อื ไก ฮาึก ปิญ นึง� ไม่ โอ เบราะ อื เซ โด่ะ
ฮา ฮกั อื โฮ� เกือฮ ซตุ เซ ทอเนาะ โน่ง ปุย เซ ละ ซ แลน
แตะ เบราะ อื เซ อาแลฮ ซเงะ� 22 ดัฮ เบราะ อื เซ เวอื ติ
แตะ เวอืฮ ปุ ปุ� เกือฮ โรฮ ซตุ เซ รโฮงะ ละ ปุย มัฮ ปุย เซ
ปุย โอ ซงะ่ ไล เยอ� ปุย เซ มัฮ ลอก อื ลาวต� 23 ดัฮ เบ
ราะ อื โอ เวอื ติ แตะ ฮา ไพรม แตะ มัฮ มัฮ อื ฮรอย เบราะ
ไพรม� เกือฮ โรฮ ซตุ เซ รโฮงะ ละ ปุย� มัฮ ปุย เซ ปุย เอจี
ซงะ่ ไล เยอ�

24 �ดัฮ ไก ป ฮะ นึง งอ เยอ� ดัฮ เบราะ ก ฮะ อื เซ โระ ติ
แตะ แปน ลาวม� ดัฮ โอก ซครกั ญุ่ก� โอก ปิญ ญุ่ก� เกือฮ
โรฮ ซตุ เซ กวต แลน� 25 ดัฮ ฮาึก ปิญ โอก นึง เบราะ อื เซ�
ไม่ ยุ แตะ โด่ะ เบราะ เซ ฮา ฮกั ไจ อ�ื มัฮ มัฮ อื ลาวต� มัฮ
โอก อื ลลาึง เบราะ ฮะ เซ� ไมจ โรฮ ซตุ เซ รโฮงะ ละ ปุย
มัฮ อื ปุย โอ ซงะ่ ไล เยอ� ไม่ มัฮ อื ลาวต� 26 ดัฮ ซตุ เซ เอจี
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กวต แลน� ดัฮ ยุ โอ ฮาึก นึง อื ปิญ� ไม่ โอ โรฮ อื โด่ะ ฮา
ฮกั ไจ อื โฮ� เกือฮ ทอเนาะ โน่ง ปุย เซ อาแลฮ ซเงะ� 27 ดัฮ
เอจี ฮอยจ ซเงะ อาแลฮ เซ� ซตุ เซ ซ แลน แม อ�ื ดัฮ เบ
ราะ อื เซ เวอื ติ แตะ ฮา ไพรม แตะ โฮ� ไมจ ซตุ เซ รโฮงะ
ละ ปุย มัฮ ปุย เซ ปุย โอ ซงะ่ ไล� ไม่ มัฮ อื ลาวต� 28 ดัฮ
เบราะ อื เซ อาวต เมาะ ไพรม แตะ ไม่ โอ อื เวอื ติ แตะ นึง
ฮกั อ�ื มัฮ ออยฮ อื ฆาื ฮะ งอ แตะ� เกือฮ โรฮ ซตุ เซ รโฮ
งะ ละ ปุย มัฮ ปุย เซ ปุย ซงะ่ ไล เยอ� มัฮ มัฮ อื ฮรอย เบ
ราะ ฆาื ฮะ แตะ นึง งอ เซ�

29�ดัฮ ไก ป ไก เบราะ นึง ไกญ นึง กัป เปอ� ปรเมะ ญุ่ก�
ปรโปวน ญุ่ก� 30 ไมจ ซตุ กวต แลน เบราะ อื เซ� ดัฮ ยุ โด่ะ
เบราะ อื เซ ฮา ฮกั ไจ อื ไม่ ยุ โรฮ แตะ ซเงี ฮาึก อื ไม่ รมัฮ
อ�ื เกือฮ โรฮ ซตุ เซ รโฮงะ ละ ปุย� ปุย เซ เอจี แปน โรฮ
ปุย โอ ซงะ่ ไล โรฮ� มัฮ ลอก อื โซะงะ่� มัฮ ปุย ลาวต ไกญ
ลาวต กัป� 31 ดัฮ ซตุ เซ ยุ โอ อื โด่ะ ฮา ฮกั ไจ อ�ื ไม่ โอ
แตะ ดิ ยุ ฮาึก ไมจ นึง อื โฮ� เกือฮ ทอเนาะ โน่ง ปุย เซ อา
แลฮ ซเงะ� 32 ดัฮ เอจี ไคว ซเงะ อาแลฮ เซ ซตุ เซ ซ แลน
แม อื ติ โฮน� ดัฮ ยุ โอ เบราะ อื เซ เวอื ติ แตะ ฮา ไพรม
แตะ ไม่ โอ โรฮ อื ยุ ฮาึก ซเงี นึง อ�ื ไม่ โอ เบราะ เซ โด่ะ ฮา
ฮกั ไจ อ�ื 33 ไมจ เกือฮ ปุย เซ คุต ฮาึก แตะ เซ� ปังเมอ โอ
อื ไมจ คุต ซื นา เบราะ อื เซ� ไมจ ซตุ เกือฮ ปุย เซ อาวต
โน่ง แม อาแลฮ ซเงะ� 34 ดัฮ เอจี ไคว ซเงะ อาแลฮ เซ โฮ�
ไมจ แม ซตุ เซ กวต แม แลน ก เฆรญี อื เซ� ดัฮ เฆรญี อื
เซ โอ เวอื ติ แตะ ฮา ไพรม แตะ� ไม่ โอ โรฮ เบราะ อื เซ โด่ะ
ฮา ฮกั ไจ อ�ื เกือฮ โรฮ ซตุ เซ รโฮงะ ละ ปุย� มัฮ ปุย เซ ปุย
ซงะ่ ไล เยอ� ไมจ โรฮ ปุย เซ ซัก เครองึ เซอกึ แตะ ซงะ่ เด
อมึ ซ แปน ปุย ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื 35 ดัฮ ปุย เซ เอจี ฟวยจ รไซจ
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ติ แตะ เกือฮ ซงะ่ โฮ� ดัฮ ตอ ราวก แม เฆรญี เซ ฮา ไพรม
แตะ� 36 ไมจ แม ซตุ เซ กวต แลน� ดัฮ เฆรญี อื เซ เวอื ติ
แตะ ฮา ไพรม แตะ โฮว นึง ฮกั ไจ อื โฮ� เญือะ จัมเปน โตว
มอง แลน ซเงี ฮาึก อ�ื เอจี แจง มัฮ อื ปุย รแอม ไล เยอ�
37 ดัฮ ซตุ เซ ยุ ฌักแฟน อื ฮา ไพรม แตะ โฮ� ไม่ กวยฮ โรฮ
ลัง่ ฮาึก ไมจ นึง นา เซ� เกือฮ โรฮ ซตุ รโฮงะ ละ ปุย� เอจี
แปน ปุย เซ ปุย ซงะ่ ไล เยอ�

38 �ปรเมะ ญุ่ก� ปรโปวน ญุ่ก� ดัฮ ไก ฮรอย เคียน ปิญ
นึง ฮกั อื โฮ� 39 ไมจ โรฮ ซตุ กวต แลน� ดัฮ เคียน นึง ฮกั
อื เซ ปิญ แกม ปาื โฮ� มัฮ มัฮ อื เคียน ทัมมด่า� ปุย เซ ซงะ่
โรฮ ลัง่ ไล อ�ื

40 �ดัฮ ไก ปรเมะ ฆรอยจ ฮาึก ไกญ ปอ ฮวัลัน เอนิ อ�ื
ปุย เซ ซงะ่ โรฮ ไล อ�ื 41 ดัฮ ไก ปรเมะ ฮวัลัน แด่ ญุ่ก� ป
ฆรอยจ ฮาึก โซม เซาะ ญุ่ก� มัฮ โตว โรฮ ป เกือฮ ปุย เซ
โอ ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื 42 ดัฮ ไก ป เกิต เบราะ ซี ซเงี แกม ซค
รกั นึง ก ฮวัลัน อื เซ� เอจี มัฮ โรฮ ลาวต อื ปุย เซ� 43 ไมจ
โรฮ เกือฮ ซตุ เซ กวต แลน� ดัฮ เบราะ ไกญ อื เซ ออยฮ�
ไม่ แกม ซครกั แตะ นึง ไกญ อื ญุ่ก� นึง แด่ อื เซ ญุ่ก� ไม่
ตอก แตะ ลาวต โฮ� 44 ปุย เซ เอจี มัฮ ลาวต อ�ื ไมจ โรฮ
ซตุ รโฮงะ ละ ปุย มัฮ อื ปุย โอ เญือะ ซงะ่ ไล เยอ ฆาื ลาวต
ไกญ แตะ เซ�

45�โม ป ลอก ลาวต เซ� ไมจ อื จาวป ปุ โฮว เครองึ ชุ เค
รองึ แฌฮ� ไม่ พลวย โรฮ อื ฮาึก แตะ เกือฮ ลัง่� เกือฮ โรฮ
เพาะ มวยญแตะ ไม่ อฮั อื ปุ โฮว เฮ�ี �รแอม� รแอม� ไมจ
อื อฮั ลอป เซ� 46 ไน ติ เจน ไก เบราะ อื เซ� ปุย เซ แปน
เนอมึ ปุย รแอม ไล ฆาื อ�ื ไมจ อื อาวต โน่ง ก พริ ไคะ�
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โกตไม ไลลวง ลไตฮ ฆอก
47 �ดัฮ เครองึ เซอกึ โกว ปุย โอก ลไตฮ ฆอก นึง โฮ� เค

รองึ ยุฮ ปุย นึง ฮาึก ซัตซิง ญุ่ก� เครองึ ป ไตญ ปุย นึง กอย
ญุ่ก� 48 เครองึ กอย รเซฮ กอย รติญ ญุ่ก� เครองึ ยุฮ ปุย
นึง ฮกั ซัตซิง ญุ่ก� 49 ดัฮ ลไตฮ เซ ติต เอนิ กอย นึง เครองึ
เซอกึ เซ โฮ� ไม่ เกิต เอนิ ซี ซครกั ซี ซงา นึง� เอจี มัฮ มัฮ
อื ลไตฮ ฆอก� ไมจ ปุย เซ โฮว เปลีฮ ละ ซตุ� 50 เกือฮ โรฮ
ซตุ กวต แลน� ไม่ ละ โรฮ อื แลน เครองึ เซ อาแลฮ ซเงะ�
51 ดัฮ เอจี ไคว ซเงะ อาแลฮ เซ โฮ� ซตุ เซ ซ แลน แม เค
รองึ เซ� ดัฮ ยุ เวอื ลไตฮ นึง เครองึ เซ ติ แตะ ฮา ไพรม
แตะ� เครองึ ยุฮ ปุย นึง กอย ญุ่ก� ป ยุฮ ปุย นึง ฮกั ซัตซิง
ไม่ ฮาึก อื ญุ่ก� ลไตฮ เซ มัฮ มัฮ อื ลไตฮ ฆอก� เครองึ เซ
แปน ป โอ เญือะ ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื 52 ไมจ ซตุ เซ ตอง เครองึ
เซอกึ เซ เกือฮ ฮะ ฆาื อ�ื ปัง มัฮ เครองึ ตอก ออฮ ตอก เอฮี
ญุ่ก� ไมจ ตอง เกือฮ ฮะ โอยจ นึง มัฮ อื ลไตฮ ฆอก� เซ ป
ไมจ ตอง ฆาื อื นึง งอ เยอ�

53 �ดัฮ ซตุ เซ โอ ยุ เวอื ลไตฮ เซ ติ แตะ นึง เครองึ เซ
ฮา ไพรม แตะ โฮ� 54 ไมจ ซตุ ซตอก ปุย เซ เกือฮ ซัก เค
รองึ เซ เกือฮ ซงะ่� ฟวยจ เซ เกือฮ แม ละ อาึง อื อาแลฮ
ซเงะ� 55 ดัฮ ลไตฮ อาวต นึง เครองึ เซ โอ บัฮ โฮ� ปัง โอ
เวอื ติ แตะ ฮา ไพรม แตะ� เอจี แปน เครองึ เซอกึ โอ ซงะ่
ไล โรฮ� ไมจ เปอะ ตอง เครองึ เซ นึง งอ เกือฮ ฮะ� ปัง
ลอก ลไตฮ เซ ก พริ อื ญุ่ก� กไน อื ญุ่ก� ไมจ ตอง โอยจ�
56 เญือม เอจี ฟวยจ กวต ซตุ เครองึ เอจี ซัก ปุย เซ� ดัฮ ยุ
บัฮ อื ฮา ไพรม แตะ ไมจ ลัง่ ซตุ เซ แจฮ โปวฮ เบือง ก ลไตฮ
อื เซ โอก ฮา เครองึ เซ� 57 ดัฮ ลไตฮ เซ เกิต แม นึง เครองึ
เซ แม� ไมจ เปอะ ตอง เอนิ เครองึ เซ ฆาื อื นึง งอ� 58 เค
รองึ ลไตฮ เอจี ฟวยจ ซัก ติ โฮน ตอก เซ� ไม่ เอจี บัฮ โรฮ
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ลไตฮ นึง อ�ื ไมจ แม เปอะ เฌาะ ซัก แม ติ โฮน เดอมึ ซ
แปน เนอมึ ป ซงะ่ ไล ละ เปอะ ฆาื อ�ื�

59 เซ มัฮ โกตไม เกว ไม่ เครองึ เซอกึ ป ลอก ลไตฮ ฆอก�
เตือง เครองึ ยุฮ ปุย นึง กอย รเซฮ กอย รติญ� เครองึ ไตญ
เครองึ แกน ญุ่ก� ไม่ เครองึ ยุฮ ปุย นึง ฮกั� ละ ซ เกือฮ
แตะ โม เปะ เกียฮ ซังเกต เครองึ ซงะ่ ไล ไม่ เครองึ โอ ซงะ่
ไล นึง อ�ื

14
ไล เกือฮ ป ลาวต แปน ปุย ซงะ่ ไล

1 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �เฮี มัฮ โกตไม เกว ไม่
ตอก ซ เกียฮ เกือฮ โม ป ลาวต ติ แตะ ซงะ่ ไล� เญือม ซ
เกือฮ อื ติ แตะ ซงะ่ ไล เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ตาว ปุย เซ
ฮอยจ เคะ ซตุ� 3 ซตุ เซ ไมจ อื โอก เคะ ปุย เซ ก พริ ไคะ
ละ ซ กวต แตะ แลน เอจี ไฮ เบราะ ปุย เซ� 4 ดัฮ เอจี ยุ ไฮ
ลาวต ปุย เซ โฮ� ไมจ ซตุ เซ ดวน ปุย ไฮญ เกือฮ โรวก โอ
เอฮี ป ไมจ แตะ โกว เญอืม ซ เกือฮ อื ปุย เซ ซงะ่ ไล เซ� ป
ไมจ อื โรวก เซ มัฮ ไซม ไอม ลัง่ ไม่ ซงะ่ ไล แตะ ลอา ตัว�
ไม่ ฆิ โคะ โซน ซีด่า� กอย ซครกั ไม่ โคะ ฮลาึง ลเวอืง ติ เจือ
เญีย่ะๆ� 5 ไมจ แม ซตุ เซ เกือฮ ปุย มอก ไซม เซ ติ ตัว� นึง
ราว โดง เตะ ป ไก รอาวม ซงอม ป เชยีต ปุย เน่อมึ นึง โกลง
เซ นึง� 6 เกือฮ แม ซตุ ตุย แม ไซม ป ไอม ลัง่ เซ� เกือฮ
ชตึ ดิ อื ไม่ ฆิ เซ ไม่ กอย ซครกั ไม่ โคะ ฮลาึง ลเวอืง เซ นึง
ฮนัม ไซม มอก ปุย ราว รอาวม เซ� 7 เกือฮ แม ซตุ ซพรอต
ฮนัม เซ นึง ปุย เซ อาแลฮ โฮน� ไม่ อฮั อื ละ อื ตอก เฮ�ี
�เอจี ซงะ่ ไล อ�ื� อฮั เซ� ฟวยจ เซ พลวย แม ไซม ป ไอม
ลัง่ อื เซ เกือฮ โปว นึง กังเด่น� 8 เกือฮ โรฮ ป ฮอยจ เกือฮ
ติ แตะ ซงะ่ ไล เซ ซัก เครองึ เซอกึ แตะ� เกือฮ โรฮ กู ไกญ
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แตะ ไม่ คุต อื ฮาึก แตะ เตือง โอยจ อ�ื เกือฮ โรฮ ฮาวม�
ปุย เซ ซ ซงะ่ เนอึม ไล ฆาื อ�ื ฟวยจ เซ เกือฮ โรฮ เลียก
ฮอยจ กไน ไคะ� ปังเมอ ไมจ ลัง่ อื ไอจ ก พริ พากัง เญือะ
โกะ แตะ เซ อาแลฮ ซเงะ แม� 9 เญอืม เอจี ไคว อื ซเงะ อา
แลฮ เซ� เกือฮ แม ปุย เซ คุต ฮาึก ไกญ แตะ ติ โฮน แม�
เกือฮ โรฮ คุต อื ไม่ ฮาึก กัป ฮาึก รวุย ไง่ แตะ เกือฮ โอยจ�
เกือฮ แม ซัก เครองึ เซอกึ แตะ� ไม่ ฮาวม แตะ� ฟวยจ เซ
เดอมึ ซ แปน เนอมึ ปุย ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื

10 �ซเงะ ซเตะ นึง อ�ื ไมจ แม ปุย เซ โรวก กวน แกะ
โปก ลอา ตัว ป โอ อื ไก ตอก โละพริ เญีย่ะ เนอมึ� ไมจ แม
อื โรวก ไม่ กวน แกะ รโปวน ป ไก อาญุ อื ติ เนอมึ ป โอ โรฮ
อื โละพร�ิ ไมจ โรฮ อื โรวก ไม่ ญอต แปง ป เอจี ซเบื่อก ไม่
ลออยฮ แลฮ ลิต� ไม่ ลออยฮ เมาะ บลัฮ ลิต ละ ซ ทไว แตะ
ละ พะจาว� 11 เกือฮ ซตุ เซ ตุย โรวก ปุย เซ ไม่ โรวก อื ป
ทไว อื เซ ฮอยจ ซองนา พะจาว นึง โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ�

12 �เกือฮ โรฮ ตุย โรวก กวน แกะ โปก เซ ติ ตัว� ละ ซ
ทไว อื เกือฮ แปน ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต� ไมจ แม โรฮ อื ตุย
ไม่ ลออยฮ บลัฮ ลิต เซ� กอยฮ โรฮ ทไว อื ละ พะจาว โรฮ�
13 เกือฮ โรฮ ซตุ เซ มอก แม กวน แกะ เซ นา ก ซัมคัน อ�ื
เบือง ก มอก ปุย ซัตซิง ละ ตอง อื ทไว ละ โตฮ ปุย ติ แตะ
ฮา มัป่� โอเอฮี ทไว ปุย ป แปน ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ
แตะ เซ มัฮ โรฮ ป ลัง ละ ซตุ� ตอก โรฮ ป ทไว ปุย เกือฮ
แปน ควน โตฮ อื ติ แตะ นึง โฮ� โอเอฮี โม เซ เยอ มัฮ ป
ซงะ่ ซงอม เนอึม� 14ฟวยจ เซ ซตุ เซ ซ โกว โรฮ ฮนัม ซัต
ซิง ทไว ปุย เกือฮ แปน ควน ยวก มัป่ เซ งอ่น� ตา อื นึง
ดอ ฮยวก ลวง ดอม ปุย เซ� ตา โรฮ อื นึง โฆวน เตะ โฆวน
ชวง ลวง ดอม อื โรฮ� 15 ซตุ เซ ซ ตุย แม ลออยฮ บลัฮ ลิต
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เซ� เรฮ โรฮ อื นึง ลเตือก เตะ ลวง วิ โกะ แตะ เซ งอ่น�
16ฟวยจ เซ ซ ชตึ ด่อยฮ ลวง ดอม แตะ นึง อ�ื ซพรอต โรฮ
อื นึง ซองนา พะจาว อาแลฮ โฮน� 17 ลออยฮ ป ไก ลัง่ นึง
ลเตือก เตะ อื เซ ซ ตา แม อื นึง ดอ ฮยวก ลวง ดอม ปุย เซ
งอ่น� นึง ราว ฮนัม แกะ เอจี ตา แตะ เซ ฮอยจ นึง โฆวน
เตะ โฆวน ชวง อื โรฮ� 18 เมาะ ลออยฮ ป โฮฮ ลัง่ อื เซ� ซ
ตา แม โรฮ อื นึง ไกญ ปุย เซ� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ เกียฮ
แปน ปุย เซ ปุย ซงะ่ ไล เบือ อ�ื

19�ฟวยจ เซ ซตุ เซ ซ ทไว แม คอง ทไว ควน โตฮ ปุย เซ
ติ แตะ ฮา มัป่ ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย เซ แปน ปุย ซงะ่ ไล ฆาื
อ�ื ฟวยจ เซ ซ มอก แม ซัตซิง ละ ซ ตอง แตะ ทไว เตือง
ตัว อื เซ� 20 เญอืม เอจี ฟวยจ มอก อื ซ ลอต โฮว ตอง ทไว
อื ไม่ แปง ทไว ปุย เซ� มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ แตะ
ปุย เซ แปน ปุย ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื

21 �ดัฮ ปุย ลาวต เซ มัฮ ปุย ตุก ไม่ โอ แตะ ปุน ทไว ตอก
เซ โฮ� เกือฮ ปุย เซ โรวก กวน แกะ โปก ติ ตัว ละ ซ ทไว อื
เกือฮ แปน ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อ�ื ไม่ แปน อื ป กอยฮ
อื ทไว ละ พะจาว ละ ซ แปน อื ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ อ�ื
เกือฮ แม โรฮ โรวก อื ไม่ ญอต แปง ป เอจี ซเบื่อก ไม่ ลออ
ยฮ ลอา ลิต� ไม่ ลออยฮ กาวก บลัฮ ลิต� ละ ซ แปน อื ป
ทไว อื ละ พะจาว� 22 เกือฮ แม โรวก อื ไม่ รโกะเกอื ลอา
ตัว� โต เซ โนก พิลัป ญุ่ก� เตอมึ ป โฮลฮ อื โรวก� ไซม ติ
ตัว อื เซ แปน ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� ติ ตัว อื
แปน ป ตอง อื ทไว เตือง ตัว อ�ื

23 �ซเงะ ซเตะ นึง อื เซ� ไมจ อื โรวก ป ทไว แตะ เซ ละ
ซตุ ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ ซองนา พะจาว, ละ ซ
แปน อื ปุย ซงะ่ ไล� 24 ป มัฮ ซตุ เซ ซ ตุย กวน แกะ โรวก
ปุย เซ ทไว ละ ซ แปน อื ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ อื เซ� ไม่
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ลออยฮ บลัฮ ลิต เซ� ซตุ เซ ซ เกือฮ โรฮ อื แปน ป กอยฮ
อื ทไว ละ พะจาว. 25 ฟวยจ เซ ซตุ เซ ซ มอก แกะ เกือฮ
แตะ แปน ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ ปุย เซ� ฟวยจ เซ ซ
ตุย โรฮ ฮนัม แกะ เซ งอ่น� ไม่ ตา อื ฮนัม เซ นึง ดอ ฮยวก
ลวง ดอม ปุย เซ� ตา โรฮ อื นึง โฆวน เตะ โฆวน ชวง ลวง
ดอม อื โรฮ� 26ฟวยจ เซ ซตุ เซ ซ เรฮ แม ลออยฮ นึง ลเตื
อก เตะ ลวง วิ แตะ งอ่น� 27 ชตึ ด่อยฮ ลวง ดอม แตะ นึง
อ�ื ซพรอต โรฮ เตะ แตะ เซ ซองนา พะจาว อาแลฮ เตะ�
28ฟวยจ เซ ลออยฮ ป ไก ลัง่ นึง ลเตือก เตะ อื เซ ซ ตา แม
โรฮ อื นึง ดอ ฮยวก ลวง ดอม ปุย เซ โรฮ� ตา แม อื ฮอยจ
ละ โฆวน เตะ โฆวน ชวง ลวง ดอม อื นึง เบือง ฮนัม แกะ
เอจี ตา แตะ นึง ปุย เซ� 29 เมาะ ลออยฮ ป โฮฮ ลัง่ นึง ล
เตือก เตะ ซตุ เซ ซ ตา แม อื นึง ไกญ ปุย เซ� มัฮ ตอก เซ
ตอก ซ เกียฮ ซงะ่ ไล ปุย เซ ซองนา พะจาว ฆาื อ�ื 30ฟวยจ
เซ ซตุ เซ ซ ทไว แม ไซม ยุฮ ปุย เซ ละ อื ตัม ป โฮลฮ ปุย เซ
โรวก� 31 ไซม ติ ตัว อื แปน ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่� ติ
ตัว อื เซ แม แปน ป ตอง อื ทไว ละ พะจาว เตือง ตัว อ�ื ทไว
โรฮ อื ไม่ แปง ตัม ป ลัง ไมจ แตะ ทไว� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ
ยุฮ ซตุ อื ละ อ�ื ละ ซ เกือฮ แตะ ปุย ซงะ่ ไล ซองนา พะจาว
ฆาื อ�ื 32 เซ มัฮ โกตไม ละ ป ลอก ลาวต� ป โอ ปุน ยุฮ ตัม
รติ ระ นึง อ�ื ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ไล��

ลไตฮ ป ไก นึง เญือะ
33 พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� 34 �เญือม

โฮลฮ โม เปะ เลียก อาวต นึง เมือง คะนาอนั ไม่ ซ เกือฮ โรฮ
อาึ เมือง เซ แปน คอง เปอะ เซ� ดัฮ อาึ เกือฮ ลไตฮ ฆอก
เกิต นึง เญือะ อาวต ปุย ติ ปุย โฮ� 35 กุม เญือะ เซ ไมจ อื
โฮว รโฮงะ ละ ซตุ ตอก เฮ�ี �อาึ ยุ เกิต โอเอฮี ตอก ลไตฮ
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นึง เญือะ แตะ�� ไมจ อื อฮั เซ� 36ฟวยจ เซ ซตุ เซ ซ ดวน
ปุย เซ เกือฮ เราะ เครองึ เญือะ แตะ เซ โอก ฮอยจ ก พร�ิ
กา ฮอยจ กวต แตะ เญือะ เซ� นึง ฮอ แตะ นึง ซ โฮลฮ แตะ
รโฮงะ มัฮ เครองึ เญือะ เซ ป เอจี รแอม ไล� ฟวยจ เซ ซตุ
เซ ซ โฮว กวต เนอึม แลน อ�ื 37 เญือม เอจี ฮอยจ อื นึง
เญือะ เซ� ดัฮ ยุ อาวต ลไตฮ เซ นึง เดีญ� ไม่ โอก โรฮ ซี
ซครกั ซี ซงา นึง อ�ื ไม่ ยุ โรฮ อื เลียก อื โด่ะ ปุๆ โฮ� 38 ซตุ
เซ ซ โอก ฮา เญือะ เซ คระ โตะ รเวอืะ เซ� ซอง อาึง รเวอืะ
เญือะ เซ อาแลฮ ซเงะ� 39 เญือม เอจี ฮอยจ อื ซเงะ อา
แลฮ เซ� ซตุ เซ ซ ฮอยจ แลน แม อื ติ โฮน� ดัฮ ยุ เวอื
ลไตฮ เซ ติ แตะ ฮา ไพรม อื โฮ� 40 ซตุ เซ ซ ดวน ปุย กอฮ
ซโมะ อาวต นึง เดีญ ป ลอก ลไตฮ เซ� ไม่ โฮว น่ากึ อื โปวฮ
นา ก โอ ซงะ่ ไล ติ โดฮ ก พริ ยว่ง� 41 เกือฮ โรฮ ปุย คุต ปุน
ตา ปุย กไน เญือะ เซ เล่ีป อ�ื ฟวยจ เซ ครมั ปุน ตา ปุย เซ
เกือฮ โรฮ อื โรวก โฮว โปวฮ อื นา ก โอ ซงะ่ ไล ติ โดฮ ก พริ
ยว่ง โรฮ� 42ฟวยจ เซ ไมจ ปุย ซาวป แม ซโมะ ไฮญ ละ ซ
ดุฮ อื เบือง ซโมะ เอจี กอฮ แตะ เกือฮ โอก เซ� ไม่ ไอฮ แม
โรฮ อื ปุน โคระ ละ ซ ตา อื นึง เดีญ เญือะ เซ โรฮ�

43 �เญือม เอจี ฟวยจ โอก อื ซโมะ ไก ลไตฮ นึง เซ� ไม่
เอจี ตา แม โรฮ อื ปุน โคระ นึง อ�ื ดัฮ โอก แม ลไตฮ นึง
ติ โฮน โฮ� 44 ไมจ แม ซตุ เซ โฮว กวต แลน ติ โฮน แม�
ดัฮ ลไตฮ เซ เวอื ติ แตะ ฮา ไพรม แตะ เอจี มัฮ มัฮ อื ลไตฮ
ฆอก ลอน� เญือะ เซ เอจี แปน เญือะ โอ ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื
45 ไมจ เกือฮ ปุย เญื่อฮ เญือะ เซ� โคะ� ซโมะ� ปุน ป ยุฮ
ปุย เญือะ เซ นึง เงอ� ไมจ ปุย โฮว โปวฮ นา ก โอ ซงะ่ ไล ติ
โดฮ ก พริ ยว่ง เซ�
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46�ดัฮ ไก ป เลียก โตะ เญือะ เซ ไน ติ เจน ซอง ปุย รเวอืะ
เญือะ เซ� ปุย เซ แปน ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื ฮอยจ ละ เลียก
ซเงะ เซ� 47 ดัฮ ไก ป โฮว ไอจ โฮว โซม นึง เญือะ เซ โฮ�
ไมจ โรฮ อื ซัก เครองึ เซอกึ แตะ ฆาื อ�ื

48 �เญือม เอจี ฟวยจ เฌาะ ตา ปุย ปุน โคระ นึง เญือะ
เซ� ดัฮ ซตุ โฮว แลน ไม่ โอ อื เญือะ ยุ โอก ลไตฮ นึง อ�ื
ไมจ โรฮ ซตุ เซ รโฮงะ ละ ปุย โอ เญือะ เซ รแอม ไล นึง โอ
ลไตฮ เซ เญือะ เกิต นึง� 49 ตอก ซ เกือฮ อื เญือะ เซ เกียฮ
แปน ป ซงะ่ ไล เยอ� ไมจ อื โกว ไซม ละ ลอา ตัว� โกว โรฮ
ไม่ ฆิ โคะ โซน ซีด่า� กอย ซครกั� ไม่ ฮลาึง ลเวอืง� 50 ไมจ
ซตุ มอก ไซม เซ ติ ตัว ราว โดง เตะ ก อาึง ปุย รอาวม ซงอม
ป เชยีต ปุย เน่อมึ นึง โกลง เซ� 51 เกือฮ โรฮ ตุย ฆิ เซ ไม่
ฮลาึง ลเวือง ไม่ กอย ซครกั ไม่ ไซม ป ไอม ลัง่ เซ� เกือฮ
โรฮ ชตึ อื นึง ฮนัม ไซม เอจี มอก แตะ เซ ไม่ รอาวม เซ�
ฟวยจ เซ เกือฮ ซพรอต อื นึง เญือะ เซ อาแลฮ เตะ� 52 มัฮ
ตอก เซ ตอก ซ แปน เญือะ เซ เญือะ ซงะ่ เนอึม ไล ฆาื อื
เบือ ฮนัม ไซม ไม่ รอาวม ซงอม ไม่ ไซม ป ไอม ลัง่ เซ� ไม่
เบือ ฆิ โคะ โซน ซีด่า� ฮลาึง ลเวอืง ไม่ เบือ กอย ซครกั เซ
โรฮ� 53ฟวยจ เซ ซตุ เซ ซ พลวย ไซม ป ไอม ลัง่ เซ เกือฮ
โปว นึง กังเด่น ก พริ ยว่ง� มัฮ ตอก เซ ตอก ไมจ อื ยุฮ ละ
เญือะ เซ ละ ซ เกือฮ แตะ เญือะ เซ ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื� อฮั เซ�

54 ไล เซ มัฮ โกตไม เกว ไม่ ป ลอก ลาวต ไม่ ป โซะงะ่�
55-56 ไม่ โม ป ออยฮ� ป รปอฮ� ไม่ ป กลัง ฮกั� ไม่ ไลลวง
ลไตฮ ป ไก นึง เครองึ เซอกึ ญุ่ก� นึง เญือะ ญุ่ก� 57 ละ ซ
เกือฮ ปุย ยุง ป ซงะ่ ไล ไม่ ป โอ ซงะ่ ไล นึง อื โรฮ�

15
โอเอฮี ป เกือฮ ปุย รแอม ไล
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1พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� 2 �ไมจ เปอะ
รโฮงะ ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี ปรเมะ ดัฮ ไก ป ปัต ลาวม
โอก เน่อมึ นึง ก ปุก ตะ ลมัง อื โฮ� โอเอฮี ป ปัต ลาวม โอก
เซ มัฮ โรฮ ป รแอม ไล โรฮ� 3 เฮี มัฮ โกตไม เกว ไม่ ไลลวง
ป ปัต โอก เน่อมึ นึง ปรเมะ เซ� ป เอจี ปัต โอก ฮา เนะ
ซองั อื ญุ่ก� ป อาวต ลัง่ นึง เนะซองั อื ญุ่ก� โอเอฮี ตอก
เฮี มัฮ ตื ป โอ ซงะ่ ไล� 4 ปัง มัฮ เตียง ไอจ ปรเมะ เซ ไม่
ตังอี งาวม อ�ื แปน ตื โรฮ ป โอ เญือะ ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื 5-6 ป
ลอก ป ไปญ เตียง ไอจ ปุย เซ ญุ่ก� ป โคะ งาวม นึง เบือง ก
งาวม อื ญุ่ก� ไมจ โรฮ อื ฮาวม ไม่ ซัก อื เครองึ เซอกึ แตะ
เกือฮ ซงะ่ ฆาื อ�ื ปุย เซ แปน ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื ฮอยจ
ละ เลียก ซเงะ เซ�

7 �ดัฮ ไก ป โคะ ลอก โคะ ไปญ ปุย เซ โฮ� ไมจ อื ฮาวม
ไม่ ซัก อื เครองึ เซอกึ แตะ เกือฮ ซงะ่� ปุย เซ แปน โรฮ ปุย
โอ ซงะ่ ไล ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ เซ� 8 ดัฮ ปรเมะ ป ไก ป
ปัต โอก นึง เซ โดยจ แม่ แตะ ไม่ ลอก อื ปุย ซงะ่ ไล โฮ�
ปุย ลอก โดยจ อื เซ ไมจ เอนิ อื ฮาวม ไม่ ซัก อื เครองึ เซอกึ
แตะ เกือฮ ซงะ่� ปุย เซ แปน โรฮ ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื ฮอยจ
ละ เลียก ซเงะ เซ� 9 ปรเมะ ป ไก ป ปัต โอก เน่อมึ นึง โกะ
อื เซ� ดัฮ บุก ซัตซิง โฮ� โอเอฮี ป งาวม อื นึง เซ แปน ป โอ
ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื 10 ดัฮ ไก ป ลอก ป ไปญ ควน งาวม ปุย เซ
นึง ญุ่ก� ดัฮ เฌาะ ควน งาวม อื เซ ญุ่ก� ป ลอก เซ ไมจ อื
ฮาวม ไม่ ซัก อื เครองึ เซอกึ แตะ เกือฮ ซงะ่� ปุย เซ แปน
ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ เซ โรฮ� 11 ปร
เมะ ไก ป ปัต โอก เน่อมึ นึง เซ� ดัฮ ลอก ดัฮ ไปญ ปุย เตือง
โอ อื รไซจ เตะ แตะ โฮ� ปุย โฮลฮ ปุย ลอก เซ ไมจ อื ฮาวม
ไม่ ซัก อื เครองึ เซอกึ แตะ เกือฮ ซงะ่� ปุย เซ แปน ปุย โอ
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ซงะ่ ไล ฆาื อื ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ เซ� 12 ดัฮ ปุย เซ ลอก
โดง เดือง ป ยุฮ ปุย นึง เตะ โฮ� ไมจ โรฮ ยุฮ ไลจ ไม่ โอเอฮี
เซ ฆาื อ�ื ดัฮ มัฮ กลอง เชือม ป ยุฮ ปุย นึง โคะ โฮ� ไมจ
รไซจ นึง รอาวม เกือฮ ซงะ่�

13�เญอืม เอจี ไฮ ปุย ไก ป ปัต โอเอฮี เน่อมึ นึง อื เซ� ไมจ
แม อื มอง อาแลฮ ซเงะ� ฟวยจ เซ ไมจ อื ซัก เครองึ เซอกึ
แตะ ซงะ่� ไมจ แม อื ฮาวม นึง รอาวม ปัต นึง โกลง แม�
ฟวยจ เซ เดอมึ ซ เกียฮ แปน ปุย ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื 14 ซเงะ
ซเตะ นึง อื ไมจ ปุย เซ โรวก รโกะเกอื ลอา ตัว� โต เซ อื มัฮ
โนก พิลัป นมุ ลอา ตัว� ฮอยจ โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ ซอง
นา พะจาว. เกือฮ โรฮ ไซม โรวก แตะ ทไว เซ ละ ซตุ� 15ซตุ
เซ ไมจ อื ตุย ไซม เซ ติ ตัว ทไว อื ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน
โตฮ ปุย เซ ติ แตะ ฮา มัป่� ไมจ แม อื ตุย ตัว ติ อื เซ ไม่
ตอง โรฮ อื ทไว เตือง ตัว อ�ื มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ เกือฮ
แตะ ปุย เซ แปน ปุย ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื

16�ดัฮ ไก ปรเมะ ป โอก รอาวม โกะ โอ� ไมจ ปุย เซ โฮว
ฮาวม� ปุย เซ ซ แปน โรฮ ปุย โอ ซงะ่ ไล โรฮ ฮอยจ ละ เลีย
ก ซเงะ� 17 เครองึ บว่ตชุ ญุ่ก� เครองึ ฮกั ญุ่ก� ดัฮ รอาวม
โกะ อื เซ ลอก โฮ� ไมจ อื รไซจ นึง รอาวม� เครองึ เซ ซ
แปน โรฮ ป โอ ซงะ่ ไล ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ เซ� 18 ปรเมะ
ดัฮ ไอฮ ปุ แตะ ไม่ ปรโปวน โฮ� ไมจ อื ฮาวม ฆาื อื เตือง
ลอา แตะ� ซ แปน โรฮ ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื ฮอยจ ละ เลียก
ซเงะ�

19�เญอืม เลีฮ ปะจัม เด่ือน ปรโปวน เนอ� ปุย เซ ซ แปน
ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื อาแลฮ ซเงะ� ดัฮ ไก ป ลอก ป ไปญ
ปรโปวน เซ� ปุย เซ ซ รแอม โรฮ ไล ฆาื อื ฮอยจ ละ เลียก
ซเงะ เซ โรฮ� 20 เญือม โอ ปรโปวน เซ ซงะ่ ไล� ก ไอจ ก
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งาวม อื เซ เอจี แปน โรฮ ก โอ ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื 21-23 ป ออฮ
ป เอฮี ป ลอก ป ไปญ เบือง ก ไอจ ก งาวม ปรโปวน โอ ซงะ่
ไล เซ� ไมจ ปุย เซ ฮาวม ไม่ ซัก อื เครองึ เซอกึ แตะ เกือฮ
ซงะ่� ปุย เซ ซ แปน โรฮ ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื ฮอยจ ละ เลีย
ก ซเงะ เซ� 24 ดัฮ ไก ปรเมะ ป ไอฮ ปุ แตะ ไม่ ปรโปวน เซ
เญอืม โอ อื ซงะ่ ไล เยอ� ปรเมะ เซ ซ แปน โรฮ ป รแอม ไล
ฆาื อื อาแลฮ ซเงะ เอนิ� นา ก ไอจ อื เซ แปน โรฮ ก โอ ซงะ่
ไล ฆาื อื ตอก เซ โรฮ�

25 �ดัฮ ไก ปรโปวน บราึง ฮนัม เมอ� ดัฮ ฮนัม อื เซ โอก
เล่ีญ ฮา เวลา เญือม ลัง โอก ปะจัม เด่ือน แตะ โฮ� ไน ติ
เจน เลีฮ ฮนัม อื เซ ปุย เซ ซ แปน โรฮ ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื
อ�ื ตอก โรฮ เญือม โอก ปะจัม เด่ือน อื เซ โรฮ� 26 ก ไอจ
ก งาวม ปรโปวน เซ ไน ติ เจน เลีฮ ฮนัม อื เซ แปน โอยจ
นา ก โอ ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื 27 ดัฮ ไก ป ลอก ป ไปญ นา ก ไอจ
ก งาวม ปรโปวน เซ� ไมจ อื ฮาวม ไม่ ซัก อื เครองึ เซอกึ
แตะ ฆาื อ�ื ปุย เซ ซ แปน โรฮ ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื ฮอยจ
ละ เลียก ซเงะ เซ�

28 �ดัฮ ปรโปวน เซ เอจี ไฮ บราึง ฮนัม โฮ� ไมจ แม อื
เมีญ เน่อมึ เญือม เซ ฮอยจ ละ อาแลฮ ซเงะ� ดัฮ เอจี
ฟวยจ เซ โฮ เดอมึ ซ เกียฮ แปน ปุย ซงะ่ ไล� 29ซเงะ ซเตะ
นึง อื ไมจ ปรโปวน เซ โรวก รโกะเกอื ลอา ตัว� โต เซ อื โนก
พิลัป ลอา ตัว� ฮอยจ เคะ ซตุ นึง โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ�
30 ซตุ เซ ซ ทไว ไซม โรวก อื เซ ติ ตัว ละ ซ เกือฮ อื แปน
ควน โตฮ ปุย เซ ติ แตะ ฮา มัป่� ไซม ป ไก ลัง่ ติ ตัว อื เซ�
เกือฮ โรฮ อื แปน ป ตอง อื ทไว ละ พะจาว เตือง ตัว อื โรฮ�
มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ละ ซ แปน ปุย เซ ปุย ซงะ่ ไล ละ พะจาว
นึง มัฮ อื ปุย บรางึ ฮนัม เซ�

31 �มัฮ ตอก เซ ตอก ซ เกือฮ เปอะ โม อซิราเอน โปน ฮา
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ไล รแอม แตะ เซ� ดัฮ ไก ป ฮอยจ นึง พากัง ยุฮ อาึ ป อาวต
บัก่บ่วน ก อาวต โม โกะ อื เซ ไม่ รแอม ไล แตะ� ปุย เซ ซ
ยุม ฆาื อ�ื นึง เกือฮ อื พากัง ยุฮ อาึ แปน ป รแอม ไล�� อฮั
เซ พะจาว. 32 ไล เซ มัฮ โกตไม เกว ไม่ ไลลวง ลาวม ป ปัต
โอก เน่อมึ นึง ก ปุก ตะ ลมัง ปรเมะ ไม่ ไลลวง โอก รอาวม
โกะ ปรเมะ� 33 ฮอยจ โรฮ ละ ปะจัม เด่ือน ปรโปวน� เกว
โรฮ ไม่ ไลลวง ไอฮ ปรเมะ ปรโปวน ปุ แตะ ลไล โอ ปรโปวน
เซ ซงะ่ ไล� เมาะ โอเอฮี ป ปัต โอก ตอก เซ มัฮ ตื ป เกือฮ
ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื

16
ซเงะ รไซจ พะจาว มัป่

1ฟวยจ ยุม กวน อาโรน เตือง ลอา อื ฆาื เลียก ทไว อื งอ
โอ ซงะ่ ไล ละ พะจาว เซ� 2พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ�
�ไมจ เปอะ ซตอก อาโรน ป มัฮ เอียกระ เปอะ เซ โอ เกือฮ
เลียก โตะ ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ กไน พากัง เซ ตัม พาวม
โกะ แตะ ไอฮ� เดอมึ โอ ซ ยุม ฆาื อ�ื นา เซ มัฮ นา ก เปลี
ฮ อาึ ติ แตะ นึง ชุต รวู ป อาวต ราว รเดือป ฮติ ลปุง ซันญา
ยุฮ ฮุ เซ�

3 �อาโรน เญือม ซ เลียก อื โตะ กไน ฮอง ตึก นึง ซัมคัน
แตะ เซ ไมจ อื ยุฮ ตอก เฮ�ี ไมจ อื โรวก โมวก โปก นมุ ติ
ตัว ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ�
ไม่ แกะ โปก ติ ตัว ละ ซ ตอง อื ทไว เตือง ตัว อ�ื 4 ไมจ อื
ฮาวม ละ ฮมั� ฟวยจ เซ ไมจ อื จาวป เครองึ ซัมคัน ป มัฮ
แว ลปิ พา แนน ไมจ� เกือฮ โรฮ ปุก พา นึง ญวย แตะ ไม่
คัต อื โคะ ไฆญ ไมจ นึง ไกญแตะ� 5 โม ลัปซด่อน ไน โม อซิ
ราเอน ไมจ อื เกือฮ ปิ โปก ลอา ตัว ละ ซ แปน อื ควน โตฮ



พะทัม ลอวย โมเซ 16:6 li พะทัม ลอวย โมเซ 16:15

อื ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� ไม่ แกะ โปก ติ ตัว ละ ซ ตอง อื
ทไว ละ พะจาว เตือง ตัว อ�ื

6 �อาโรน ไมจ อื มอก ทไว โมวก เซ ละ ซ โตฮ อื ติ แตะ
ฮา มัป่ ยุฮ โกะ แตะ ไม่ มัป่ ยุฮ ปุย ไฮญ เญือะ แตะ โรฮ�
7ฟวยจ เซ ไมจ อื ตาว ปิ ลอา เซ ละ พะจาว ฮอยจ นึง โตะ
รเวอืะ พากัง ระ เซ� 8 ไมจ อื โจก เบ่อ นึง ปิ ลอา ตัว เซ�
ติ ตัว อื ลัง ทไว อื ละ พะจาว. ติ ตัว อื เซ ลัง พลวย อื แปน
ปิ โรวก มัป่ ยุฮ ปุย� 9 อาโรน ไมจ อื โรวก ปิ ป ลัง ทไว ปุย
ละ พะจาว เซ� ไมจ อื มอก ละ แปน อื ควน โตฮ ปุย ติ แตะ
ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� 10 ปิ ป ลัง แปน ปิ โรวก มัป่ เซ ซ แปน ป
ทไว ไอม ปุย ละ พะจาว. ซ เกือฮ มัป่ ยุฮ ปุย ติต ปิ เซ เกือฮ
อื แปน ปิ โรวก มัป่ ฮา ปุย� ฟวยจ เซ ซ พลวย อื นึง ลาึน
เวอืฮ ละ ซ แปน อื ควน รไซจ พะจาว มัป่ ยุฮ ปุย เบือ อ�ื

11 �อาโรน ไมจ อื ตาว โมวก รโตง มัป่ ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ
ไม่ ปุย ไน เญือะ แตะ เซ� ไมจ อื มอก โมวก เซ รกา� 12 เญื
อม เซ ไมจ อื ตุย โดง งอ ป ติต เน่อมึ นึง คัน ซองนา พะจาว
ไม่ ป ซออย ฮงาื ครติ ปุย เกือฮ โพง ลอา ซบราวก� ไมจ อื
เลียก ไม่ โตะ ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ� 13 ไมจ อื ดุฮ ป
ซออย ฮงาื เซ โตะ งอ ซองนา พะจาว นา เซ� ม่าึต งอ เซ ซ
เลอึป รเดือป ฮติ ลปุง ซันญา เซ� เกือฮ โตว อื เกียฮ ยุ อื
เดอมึ โอ ซ ยุม ฆาื อ�ื 14 ไมจ อื ซพรอต ฮนัม โมวก เซ นึง
รเดือป ฮติ เซ ลวง ลัก่กา อื นึง ด่อยฮ แตะ งอ่น� ไมจ แม
อื ซพรอต ลัก่กา ฮติ เซ อาแลฮ เตะ�

15�ฟวยจ เซ ไมจ อื มอก ปิ ป มัฮ ควน โตฮ โม ลัปซด่อน
ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ เซ� ไมจ อื โรวก ฮนัม อื เลียก ไม่
อื โตะ ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ� ไมจ อื ซพรอต ฮนัม อื
ลัก่กา รเดือป ฮติ ซัมคัน เซ ไม่ ลัก่กา ฮติ เซ ตอก ยุฮ อื ไม่
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ฮนัม โมวก เซ โรฮ� 16 เญือม ยุฮ อื ตอก เซ เอจี มัฮ พัก อื
ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ เกือฮ ซงะ่ ฮา ป ฆอก ป เบร ไม่
มัป่ ตุต ยุฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื ฟวยจ เซ ไมจ โรฮ
อาโรน ยุฮ ตอก เซ ละ พากัง ระ เซ นึง อาวต อื ซน่ะ ลลาึง
ปุย ป กอ ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร� 17 ติ เจน เลียก อาโรน กไน
ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ ฮอยจ ละ โอก แม อ�ื ไมจ โตว
ปุย ไฮญ อาวต นึง พากัง ระ เซ ติ ปุย เนอมึ� เอจี มัฮ รไซจ
อื มัป่ ยุฮ โกะ แตะ ไม่ มัป่ ยุฮ ปุย ไฮญ เญือะ แตะ ไม่ มัป่
ยุฮ โม อซิราเอน เตือง โต อ�ื

18 �ฟวยจ เซ อาโรน ไมจ อื โอก ฮอยจ ละ คัน ตอง ปุย
ทไว ซัตซิง ละ ซ พัก อื เกือฮ ซงะ่� ไมจ อื ไอฮ ฮนัม โมวก
เซ งอ่น ไม่ ฮนัม ปิ เซ งอ่น ละ ซ ตา อื นึง โด่วง ป อาวต นึง
โจง คัน เซ� 19 ไมจ อื ซพรอต ฮนัม นึง คัน เซ นึง ด่อยฮ
แตะ อาแลฮ เตะ� ละ ซ พัก อื เกือฮ ซงะ่ ฮา ป ฆอก ป เบร
ยุฮ โม อซิราเอน�

20 �อาโรน เญือม เอจี ฟวยจ รไซจ อื มัป่ ฮา ฮอง ตึก นึง
ซัมคัน แตะ ไม่ พากัง ระ เซ ไม่ คัน นึง อื เซ� ไมจ แม อื ตุย
ปิ ไอม เซ� 21 ไมจ อื ยอ่ง เตะ แตะ เตือง ลอา ก บลัฮ อื ราว
ไกญ ปิ ไอม เซ� ไมจ อื รโฮงะ พิต โฌวะ ยุฮ โม อซิราเอน
ไม่ ป ฆอก ป เบร ไม่ กัน เลฮ อื เตียง โครยญ เจือ� เกือฮ อื
รโจะ นึง ไกญ ปิ เซ เตือง โอยจ อ�ื เญือม เซ ไมจ อื เกือฮ
ปรเมะ ติ ป เอจี ดุฮ ปุย แปน ป ยุฮ กัน เซ เกือฮ ตาว ปิ เซ
โอก โฮว ฮอยจ นึง ลาึน เวอืฮ� 22 ปิ เซ ซ โรวก ปุ โฮว มัป่
ยุฮ ปุย โครยญ เจือ ฮอยจ นึง นา ก ลงอต อื ติ โดฮ� ปรเมะ
เซ ซ พลวย ปิ เซ เกือฮ โฮว นึง ลาึน เวอืฮ เซ�

23 �ฟวยจ เซ อาโรน ซ ไมจ อื เลียก กไน พากัง ระ เซ�
ไมจ อื ปอยจ เครองึ ซัมคัน ป ไอฮ แตะ เญือม เลียก แตะ
โตะ ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ� ไมจ อื ละ นา เซ� 24 ไมจ



พะทัม ลอวย โมเซ 16:25 liii พะทัม ลอวย โมเซ 16:33

อื ฮาวม นึง นา ก ซงะ่ ไล อื ติ โดฮ เดอมึ ไมจ อื ไอฮ เครองึ
ซตุ ทัมมด่า ยุฮ แตะ� เญอืม เซ ไมจ อื โอก ตอง ซัตซิง ละ ซ
แปน อื ควน รไซจ มัป่ ยุฮ โกะ แตะ ไม่ มัป่ ยุฮ โม ลัปซด่อน
เซ� 25 ไมจ โรฮ อื ตอง ลออยฮ ซัตซิง ป มัฮ ควน โตฮ ปุย
ติ แตะ ฮา มัป่ นึง คัน เซ�

26 �ปรเมะ ป โฮว พลวย ปิ ป โรวก มัป่ ยุฮ ปุย เซ� ไมจ
อื ซัก เครองึ เซอกึ แตะ ไม่ ฮาวม แตะ ซงะ่ เดอมึ ซ โฮลฮ
เลียก แม นึง ไคะ� 27 โมวก โปก ไม่ ปิ ป มอก ปุย ไม่ โรวก
แตะ ฮนัม อื ฮอยจ นึง ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ เซ� นึง มัฮ
อื ควน โตฮ ปุย ติ แตะ ฮา มัป่ เซ� ไมจ ปุย โรวก ตอง ก พริ
ไคะ� โตะ อื ไม่ ฮกั อื ไม่ เวยีกตู อื ไมจ ตอง เกือฮ ฮะ ล่อยญ
เตือง โอยจ อ�ื 28ปรเมะ ป โฮว ตอง อื เซ ไมจ อื ซัก เครองึ
เซอกึ แตะ ไม่ ฮาวม แตะ ซงะ่ เดอมึ ซ โฮลฮ แม เลียก นึง
ไคะ�

29 �ไลลวง เฮี มัฮ โกตไม โฮลฮ เปอะ โกว ลอป� เญือม
เอจี ฮาวก เคิ อาแลฮ กาว ซาวม เมอ� ไมจ เปอะ เออปึ ป
โซม แตะ� ไมจ เปอะ โตว ยุฮ กัน นึง ติ เจือ เนอึม� เตือง
โม จัตเจือ อซิราเอน ฮอยจ ละ ปุย ตังเมือง ป อาวต ลลาึง
เปอะ� 30 ไน ซเงะ เซ พะจาว ซ รไซจ มัป่ ยุฮ เปอะ ละ ซ
เกือฮ อื โม เปะ ซงะ่ ฮา มัป่ เซ� โม เปะ ซ ซงะ่ เนอึม เปอะ
ฮา มัป่ ยุฮ แตะ เซ เตือง โอยจ อื ซองนา พะจาว. มัฮ เซ ป
ไมจ โม เปะ ทื ซเงะ เซ ฆาื อ�ื 31 ซเงะ เซ ซ แปน ซเงะ ลโล่
ะ ซัมคัน ละ เปอะ� ไมจ เปอะ เออปึ ป โซม แตะ� เฮี มัฮ
โกตไม โฮลฮ เปอะ โกว ลอป� 32 ซตุ ป เรฮ ปุย ลออยฮ นึง
ละ ดุฮ อื แปน ฮวันา ซตุ ฆรอ เปือะ แตะ เซ� ซ โฮลฮ แปน
ป ยุฮ กัน เซ ละ ซ เกือฮ อื พะจาว รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ ปุย�
ไมจ โรฮ อื ไอฮ เครองึ ซตุ ซัมคัน ติ จุม เซ� 33 ไมจ อื พัก
ฮอง ตึก นึง ซัมคัน แตะ ไม่ พากัง ระ ไม่ คัน นึง อ�ื ไมจ
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โรฮ อื แปน ป รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ โม ซตุ ไม่ โม ลัปซด่อน
เตือง โอยจ อ�ื 34 เฮี มัฮ โกตไม โฮลฮ เปอะ โกว ลอป� ซตุ
เซ ไมจ อื รไซจ มัป่ ยุฮ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื ติ เนอมึ
ติ โฮน โครยญ เนอึม�� อฮั เซ พะจาว. ไอ โมเซ ยุฮ เนอึม
อื ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ โครยญ เจือ�

17
ไลลวง กัน ทไว

1พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ รโฮงะ ไล
ลวง เฮี ละ อาโรน ไม่ กวน เฌือต อื เตือง โม อซิราเอน เตื
อง โอยจ อ�ื นึง มัฮ อื ลปุง ซตอก พะจาว อาึง� 3 ดัฮ ไก โม
อซิราเอน ป มอก ซัตซิง ละ ซ ทไว อื ละ พะจาว เยอ� มอก
อื กไน ไคะ อาวต แตะ ญุ่ก� มอก อื ก พริ ไคะ ญุ่ก� ซัตซิง
มอก อื เซ ปัง มัฮ โมวก� ปัง มัฮ กวน แกะ ปิ ญุ่ก� 4 ดัฮ โอ
โรวก มอก อื นึง โตะ รเวอืะ พากัง ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว
ละ ซ เกือฮ อื แปน ป ทไว แตะ นา เซ โฮ� ปุย เซ เอจี พิต
ไม่ ลอก อื ตุต นึง มอก อื โอเอฮี ไม่ เกือฮ อื ฮนัม ปัต ตอก
โอ อื ปุก ไล ยุฮ พะจาว� ไมจ เปอะ ทอเนาะ โน่ง ปุย เซ� ปุ
เญือะ เมีญ มัฮ ปุย ไน โม อซิราเอน เฟือฮ� 5 ป อฮั ฮะ เซ
มัฮ โอ เญือะ เกือฮ โม อซิราเอน มอก ทไว ซัตซิง ก ไฮญ�
มัฮ ฆวต เกือฮ โรวก ซัตซิง เซ ฮอยจ ละ ซตุ อาวต นึง โตะ
รเวอืะ พากัง ระ เซ ละ ซ ทไว อื ละ พะจาว. มัฮ เกือฮ ป
ทไว อื เซ แปน ควน รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว ฆาื อ�ื
6 ซตุ เซ ซ ตุย ฮนัม ซัตซิง เซ� ซ ซพรอต อื นึง คัน ทไว
อาวต โบ โตะ รเวอืะ พากัง เซ� ซ ตอง โรฮ ป มัฮ ลออยฮ อื
ละ ซ เกือฮ อื แปน ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว ไม่ ปุก เนอมึ อื
รพาวม อ�ื 7 โม อซิราเอน เนอ� เญือะ ไมจ โตว อื มอก ซัต
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ซิง ละ ซ เลียง แตะ พี ป เปลีฮ ติ แตะ ตอก ปิ อาวต นึง ลาึน
เซ นึง� นึง มัฮ อื กัน โอ เนอึม รพาวม ละ พะจาว. เซ มัฮ
โกตไม ตอน ฮมัน ละ เปอะ� ไมจ เปอะ ยุฮ ลอป ตัม เซ โอ
เญาะ ไก ลอยจ� 8 ไมจ เนอมึ เปอะ รโฮงะ ไลลวง เฮี ละ โม
อซิราเอน เตือง โต อ�ื ฮอยจ โรฮ ละ ปุย ตังเมือง ป อาวต
ซน่ะ ลลาึง โม อซิราเอน โรฮ� เมาะ ป ทไว ซัตซิง ละ พะจาว
เยอ� ป ตอง ทไว เตือง ตัว อื ญุ่ก� ป ทไว โอเอฮี ไฮญ ญุ่ก�
9 ดัฮ โอ โรวก ทไว ซัตซิง เซ ละ พะจาว ฮอยจ โบ โตะ รเวอืะ
พากัง ระ โฮ� ไมจ เปอะ ทอเนาะ โน่ง ปุย เซ� ปุ เญือะ เมีญ
มัฮ ปุย ไน โม อซิราเอน เฟือฮ�

ไลลวง โอ ปุย ไมจ ปอน ฮนัม
10 �ดัฮ ไก โม อซิราเอน ป ปอน ฮนัม เมอ� ปัง มัฮ ปุย

ตังเมือง อาวต ซน่ะ ลลาึง โม อซิราเอน ญุ่ก� อาึ ซ รเตีฮ
ปุย ปอน ฮนัม เซ� ซ ทอเนาะ โน่ง ปุย เซ� เญือะ เมีญ โตว
มัฮ ปุย ไน โม อซิราเอน� 11 มัฮ ฆาื มัฮ ฮนัม เซ จีวติ ละ โอ
เอฮี� อาึ เอจี เกือฮ โรฮ ฮนัม เซ แปน ควน รไซจ พิต โฌวะ
ยุฮ เปอะ� ฮนัม ป มัฮ จีวติ ละ โอเอฮี เซ เกียฮ รไซจ มัป่
ยุฮ ปุย� 12 มัฮ เซ ป อฮั อาึ อื ละ โม อซิราเอน ฆาื อื ตอก
เฮ�ี ปุย ไน โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ ไมจ เปอะ โตว ปอน
ฮนัม� ปัง มัฮ ปุย ตังเมือง อาวต ซนะ ลลาึง เปอะ ญุ่ก�
ไมจ โตว อื โรฮ ปอน ฮนัม� 13 ดัฮ ไก โม อซิราเอน ญุ่ก�
ปุย ตังเมือง อาวต ซน่ะ ลลาึง อื ญุ่ก� ดัฮ โฮว ซาวป โปยญ
ซัตซิง ป ซงะ่ ไล อื ละ ซ ปอน แตะ โฮ� ไมจ อื เกือฮ ฮนัม อื
ปัต โอก ลังเตะ� ฟวยจ เซ ไมจ แม อื เลอปึ ฮนัม เซ นึง เตะ
รกาื� 14 เอจี มัฮ ฮนัม ป แปน จีวติ ละ เนะซองั ซัตซิง เซ�
มัฮ เซ ป ซตอก อาึ โม อซิราเอน ฆาื อื ตอก เฮ�ี โม เปะ เอ
ไมจ เปอะ โตว ปอน ฮนัม ซัตซิง ติ เจือ เนอมึ� นึง มัฮ ฮนัม
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ป แปน จีวติ ละ โกะ เนอึม ซัตซิง เซ โครยญ ตัว อ�ื ดัฮ ไก
ป ปอน เนอ ไมจ ทอเนาะ โน่ง ปุย เซ� 15 ปุย โครยญ โฆะ
อ�ื ปัง มัฮ โม อซิราเอน� ปัง มัฮ ปุย ตัง เมือง� ดัฮ ไก ป
โคะ ปอน โตะ ซัตซิง ยุม ไอฮ ญุ่ก� ยุม นึง เกียต กุก โกะพริ
อื ญุ่ก� ไมจ ปุย เซ ฮาวม ไม่ ซัก อื เครองึ เซอกึ แตะ เกือฮ
ซงะ่� ปุย เซ แปน ปุย โอ ซงะ่ ไล ฆาื อื ฮอยจ ละ เลียก ซเงะ
เซ� ฟวยจ เซ เดอมึ แปน ปุย ซงะ่ ไล� 16 ดัฮ โอ ซัก เครองึ
เซอกึ แตะ ไม่ โอ แตะ ฮาวม โฮ� ปุย เซ ไก ตุต ฆาื อ�ื� อฮั
เซ พะจาว.

18
ป ฆอก ป เบร ละ พะจาว

1พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ
โม อซิราเอน� มัฮ อาึ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� 3 โม เปะ
ปุ ยุฮ ป ฆอก ป เบร ตอก ยุฮ โม อียปิ อ�ื ป มัฮ เมือง เอจี
โฮลฮ เปอะ โฮว อาวต นึง ติ โฮน โฮ� ปุ โรฮ ยุฮ ตอก ยุฮ
ปุย เมือง คะนาอนั อ�ื ป มัฮ เมือง ซ ตาว อาึ โม เปะ โฮว
อาวต นึง เซ� ปุ โรฮ ยุฮ ตัม ปซี ปซา ยุฮ อื เฟือฮ เอนิ�
4 ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ อาึ ไม่ โซะโกะ ฮรกัซา เปอะ
นึง ลปุง ซตอก อาึ อาึง โครยญ โฆะ เปอะ� อาึ มัฮ เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ เปอะ� 5 ไมจ เนอึม เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา
นึง โกตไม ยุฮ อาึ ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม โกตไม เซ โครยญ เจือ�
เมาะ ป ปุน ยุฮ ตอก เซ เยอ� ซ โฮลฮ เนอึม จีวติ แตะ เบือ
อ�ื อาึ มัฮ พะจาว.�

6�โม เปะ ปุ ไอฮ พาวม ไม่ คระ เฌือต ซดิ เปอะ นึง มัฮ อื
ป พังไฮะ ลอน� ปุ ไอฮ คระ เฌือต เปอะ เซ แปน ปุย เญือะ
เปอะ� อาึ มัฮ พะจาว. 7 ปุ ไอฮ พาวม ไม่ มะ โกะ เปอะ นึง
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มัฮ อื ป พังไฮะ ละ เปือะ เปอะ� เอจี มัฮ มะ โกะ เปอะ ไอฮ�
ปุ ยุฮ ป คึต ป ตวยฮ ละ มะ เปอะ เซ� 8 ปุ ไอฮ พาวม ไม่
มะ ตุ เปอะ� ปุ โรฮ ไอฮ แปน ปุย เญือะ เปอะ นึง มัฮ โรฮ
อื ปุย เญือะ เปือะ เปอะ� 9 ปุ ไอฮ พาวม ไม่ ป ลัง มัฮ รนัน
เปอะ� ปุ โรฮ ไอฮ แปน ปุย เญือะ เปอะ� รนัน เลีฮ เปอะ
ญุ่ก� รนัน ซวุง เปอะ ญุ่ก� รนัน อาวต ไม่ เปอะ ติ เญือะ
ญุ่ก� รนัน อาวต ตัง เญือะ เปอะ ญุ่ก� ปุ ไอฮ พาวม ไม่ ติ ตื
เนอมึ� 10 ปุ ไอฮ พาวม ไม่ ป ลัง มัฮ กวนโซะ ลุกลัน เปอะ�
ปุ โรฮ ไอฮ แปน ปุย เญือะ เปอะ� นึง มัฮ อื ป ไลจ ยุฮ มอยฮ
โกะ เปอะ ไอฮ� 11 ปุ ไอฮ พาวม ไม่ กวน รโปวน มะตุ เปอะ
นึง มัฮ อื กวน เปือะ เปอะ ไม่ มัฮ โรฮ อื รนัน เปอะ� 12 ปุ โรฮ
ไอฮ พาวม ไม่ รนัน เปือะ เปอะ� ปุ โรฮ ไอฮ แปน ปุย เญือะ
เปอะ� นึง มัฮ อื กอระ กอตุ เปอะ� 13 ปุ โรฮ ไอฮ พาวม ไม่
ออปุ มะ เปอะ� ปุ โรฮ ไอฮ แปน ปุย เญือะ เปอะ� นึง มัฮ อื
ปุเลีฮ มะ เปอะ� 14 ปุ โรฮ ยุฮ ป พังไฮะ ละ แอนระ แอนตุ
เปอะ นึง ไอฮ พาวม เปอะ ไม่ ปรโปวน เญือะ อ�ื นึง ลัง มัฮ
อื มะระ มะตุ เปอะ� 15 ปุ โรฮ ไอฮ พาวม ไม่ ป ลัง มัฮ เครี
ยก เปอะ� ปุ โรฮ ไอฮ แปน ปุย เญือะ เปอะ� นึง มัฮ อื ปร
โปวน เญือะ กวน โกะ เปอะ ไอฮ� 16 ปุ โรฮ ไอฮ พาวม ไม่
ปรโปวน เญือะ เอยีก เญือะ ปุ เปอะ� นึง มัฮ อื ป พังไฮะ ละ
อ�ื�

17 �ปุ โรฮ ไอฮ พาวม ไม่ กวน รโปวน ปุย เญือะ เปอะ�
ปัง มัฮ กวนโซะ อื ญุ่ก� ปุ โรฮ ไอฮ แปน ปุย เญือะ เปอะ นึง
มัฮ อื โกะ เนะ โกะ เปอะ ไอฮ ไม่ มัฮ อื ป พังไฮะ ลอน�

18 �ติ เจน ไอม ลัง่ ปุย เญือะ เปอะ ปุ ไอฮ ออปุ ปรโปวน
เญือะ เปอะ เซ แปน ปุย เญือะ เปอะ เดอมึ โอ ซ ลลัฮ่ ดิ�
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19 �เญือม ไก ปะจัม เด่ือน ปรโปวน เนอ ปุ ซาวป ยุ ปุ
เปอะ ไม่ อ�ื 20 ปุ ไอฮ พาวม ไม่ ปรโปวน เญือะ ปุยว่ง เปอะ�
นึง มัฮ อื ควน เกือฮ โกะ เปอะ แปน ปุย รแอม ละ พะจาว�

21 �ปุ เกือฮ กวน เปอะ เลียก โตะ งอ ละ ซ แปน อื ควน
ทไว เปอะ ละ พะโมเลก เซ� นึง ซ แปน อื ควน ไลจ ยุฮ
มอยฮ พะจาว� อาึ มัฮ พะจาว. 22 ปุ โรฮ ไอฮ พาวม ไม่ ปร
เมะ เอ ตัง ปรโปวน� นึง มัฮ อื ป พังไฮะ ลอน� 23 ปุ เกือฮ
ปรเมะ ปรโปวน ไอฮ พาวม ไม่ ซัตซิง นึง มัฮ อื กัน คึต กัน
ตวยฮ� ไม่ แปน เปอะ ปุย ฆอก ปุย เบร ฆาื อ�ื

24 �โม เปะ ไมจ เปอะ โตว เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย รแอม
ไล นึง ยุฮ แตะ กัน คึต กัน ตวยฮ ตอก เซ� เอจี มัฮ ฆาื กัน
ฆอก ตอก เซ ป ซ โครฮ อาึ ปุย โฮวน เจือ เซ โอก ฮา เมือง
อาวต อื ลั่กกา โม เปะ ฆาื อ�ื 25 ปลัฮเตะ ก อาวต โม เซ
แปน โรฮ ปลัฮเตะ ฆอก เบร ฆาื อ�ื มัฮ เซ ป เกือฮ อาึ ปลัฮ
เตะ เซ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื ปลัฮเตะ ซ ฮาว โรฮ ปุย อาวต
นึง แตะ เซ ตอก ฮาว ปุย ป โซม แตะ โฮ� 26 โม เปะ ปัง
เมอ ไมจ เนอมึ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง ลปุง ซตอก อาึ ไม่
โกตไม ยุฮ ฮุ� ปัง มัฮ โม เปะ ญุ่ก� ปุย ตังเมือง อาวต ซน่ะ
ลลาึง เปอะ ญุ่ก� ไมจ เปอะ โตว ยุฮ ป คึต ป ตวยฮ ตอก เซ
ติ เจือ เนอึม� 27 โม ป อาวต กา โม เปะ นึง เมือง เฮี เยอ�
เอจี ยุฮ ป คึต ป ตวยฮ ตอก เซ� มัฮ เซ ป รแอม ปลัฮเตะ
เฮี ละ อาึ ฆาื อ�ื 28 ดัฮ โม เปะ เกือฮ ปลัฮเตะ เฮี แปน ปลัฮ
เตะ รแอม โฮ� อาึ ซ เกือฮ ปลัฮเตะ เฮี ฮาว โม เปะ ตอก เอจี
ฮาว อื โม ป เอจี อาวต นึง แตะ กา โม เปะ เซ� 29 ดัฮ ไก ป
ยุฮ ป คึต ป ตวยฮ ตอก เซ เยอ� ไมจ เปอะ ทอเนาะ โน่ง ปุย
เซ� เญือะ ไมจ โตว เมีญ มัฮ ปุย ไน โม อซิราเอน�

30 �เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยอ� ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง
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ซตอก อาึ อาึง เตือง โอยจ เปอะ� ปุ เกือฮ ติ เปอะ แปน ปุย
รแอม ละ อาึ นึง ยุฮ เปอะ กัน ฆอก กัน เบร ตอก เอจี ยุฮ
ปุย โม เซ อ�ื อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ�

19
โกตไม ไลลวง กัน ซื กัน ไซ

1-2พะจาว เกือฮ ไอ โมเซ ซึป ลปุง แตะ ละ โม อซิราเอน
เตือง มู อื ตอก เฮ�ี �อาึ ป มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ มัฮ
ป ซงะ่ ซงอม� โม เปะ ไมจ โรฮ เปอะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม
ตอก เซ โรฮ�

3�ไมจ เปอะ นัปทื มะเปือะ แตะ โครยญ โฆะ เปอะ� ไมจ
เปอะ ทื ซเงะ ลโล่ะ ยุฮ อาึ โครยญ ซเงะ ลโล่ะ นึง อ�ื อาึ
มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�

4 �ปุ ลเตือฮ ติ เปอะ ฮา อาึ ละ ซ ไว เปอะ ฮุป� ปุ โล โอ
เอฮี ละ แปน อื ฮุป ละ ซ ไว เปอะ� อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว
ยุฮ เปอะ�

5�เญอืม ซ ทไว เปอะ ซัตซิง ละ อาึ นึง ซ เปลีฮ เปอะ รโจะ
ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ อาึ อ�ื ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ป ซตอก
อาึ เปอะ ยุฮ� อาึ ซ รปั ป ทไว เปอะ เซ ฆาื อ�ื 6 โตะ โอเอฮี
ทไว เปอะ เซ ไมจ ปุย ปอน ไน ซเงะ เซ ไม่ ซเงะ ปวยฮ พริ
เซ โน่ง� ป โฮฮ ลัง่ ฮอยจ ละ ซเงะ ลอวย ไมจ ปุย ตอง แปฮ
เกือฮ ฮะ ล่อยญ� 7 ดัฮ ไก ป ปอน โตะ เซ ฮอยจ ซเงะ ลอวย
นึง อ�ื อาึ ซ รปั โตว ป ทไว ปุย เซ� นึง มัฮ อื ป รแอม ละ
อาึ� 8 ป ปอน โอเอฮี ตอก เซ ซ ไก ตุต ฆาื อื นึง เกือฮ อื โอ
เอฮี ทไว ปุย ละ พะจาว แปน ป ทัมมด่า� เญือะ ไมจ โตว
ปุย เมีญ ปุย เซ มัฮ ปุย ไน โม อซิราเอน ฆาื อ�ื
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9�เญอืม มัก เปอะ เฮงาะ ปุ มัก เกือฮ ฮอยจ ละ เฆียง ชจิ
ยุฮ เปอะ� ปุ โรฮ โซวต ป ดุฮ อื ฮา เตะ เปอะ ลไล มัก เปอะ
เซ� 10 เปลิ อะงุน ยุฮ เปอะ ปุ โรฮ เปฮ ปอ โอยจ แกล อ�ื ป
ดุฮ อื ลังเตะ ปุ โรฮ ซาวป ซเคระ� ไมจ เปอะ ละ อาึง ละ ป
ตุก ป ญัก ไม่ ปุย ตังเมือง ลลาึง เปอะ� อาึ มัฮ เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ เปอะ�

11 �ปุ บระ โอเอฮี ฮ�ี ปุ อฮั ป โอ เนอึม ละ ปุย� ปุ บ่วก
ละ ปุย เยอ�

12 �ปุ ซันญา โอเอฮี ละ ปุย เบือ มอยฮ อาึ ดัฮ เปอะ โอ ซ
ยุฮ เนอมึ ตัม ลปุง ซันญา เปอะ เซ� ป ยุฮ ตอก เซ แปน เพี
ยก แฮม อื มอยฮ พะจาว. อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�

13�ปุ ริ ปุย นึง กัน โอ ซื โอ ไซ� ปุ บระ ปอก โอเอฮี ยุฮ ปุ
ยว่ง เปอะ� ปุ ฮลักกอ งวยฮ ซเงะ ลัง เกือฮ เปอะ ละ ลุกจัง
เปอะ� ปัง มัฮ ติ ซาวม ปุ ละ อาึง ฮา อ�ื

14 �ปุ ซะ ซม่อต ปุย ฮลาึต เตอ� ปุ อาึง โอเอฮี นึง คระ
โฮว ปุย จัก ละ ซ เกือฮ เปอะ โคะ ซดุฮ� ไมจ เปอะ นัปทื
เนอมึ อาึ� อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�

15 �ปุ ตัตซิน โอเอฮี ไม่ รพาวม บ่วก เปอะ� ปุ ฮรกั ป
ฮรกั จัง ป จัง เปอะ� ปัง มัฮ ปุย ตุก ปุ พาวม ไม่� ปัง มัฮ
ปุย กอย ปุ ฮลัต นึง� ไมจ เปอะ ตัตซิน โอเอฮี ละ ปุ ยว่ง
เปอะ ตัม ซื อ�ื

16 �ปุ ซาวป โฮว บรุ เพือ ปุย เยอ� ดัฮ ปุย ฟึนฟอง ปุ
แตะ นึง ป โอ เนอึม ละ ซ เกือฮ อื ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม
แตะ� ไมจ เปอะ โตว ฮลัต นึง ซ อฮั เปอะ ป เนอมึ ละ ซ เรอึ
ม เปอะ ปุย� อาึ มัฮ เยโฮวา�
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17 �ปุ เกละยุ ปุย เยอ� ดัฮ ปุย ยุฮ ป พิต ละ เปอะ ไมจ
เปอะ ซตอก รเง่อมึ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ เดอมึ โรฮ โกะ
เปอะ โอ ซ พิต ฆาื�

18 �ปุ ซาวป โรก เวน ละ ปุย� ปุ ทื โซะ โระ โกลยจ ปุ
เปอะ� ไมจ เปอะ ฮรกั ปุ ยว่ง แตะ ตอก ฮรกั เปอะ โกะ แตะ
ไอฮ� อาึ มัฮ เยโฮวา�

19 �ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ อาึ� ปุ เกือฮ คอง เลียง
เปอะ ติต ปุ แตะ ไม่ ซัตซิง โอ มัฮ เจือ ติ� ปุ โรฮ วนั รไม่ เฮ
งาะ ซมา นึง ชจิ ยุฮ เปอะ� ปุ โรฮ จาวป เครองึ เซอกึ ไตญ
ปุย นึง กอย ลอา เจือ โรฮ�

20�ดัฮ ไก ป ไอฮพาวม ไม่ ปรโปวน ป แปนครา ปุย เยอ�
เตือง เอจี ไก รซอม อื ไม่ ปรเมะ ไฮญ ไม่ โอ โรฮ อื ดิ โตฮ
เกือฮ โปน ฮา แปน แตะ ครา เซ� ไมจ ไฮมญ ฮมอง ละ อื
รกา เดอมึ ไมจ อื เกือฮ ลอก ตุต เตือง ลอา แตะ ตัม โซม
กวน อ�ื ดิ ไมจ เปอะ โตว ยุฮ ยุม ไม่ นึง โอ โรฮ ปรโปวน
เซ ดิ โปน ฮา แปน แตะ ครา โรฮ� 21 ไมจ ปรเมะ เซ โรวก
ทไว แกะ โปก ละ พะจาว ติ ตัว ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ พากัง
เซ ละ ซ แปน อื ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต รโตง โกะ แตะ� 22ป
มัฮ ซตุ เซ ซ มอก อื ละ อื ละ ซ เกือฮ อื แกะ เซ แปน ควน
รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ อ�ื เมาะ มัป่ พิต ยุฮ ปุย เซ ซ ยวก เนอึ
ม พะจาว ละ อื ฆาื อ�ื

23 �เญือม เอจี โฮลฮ โม เปะ เลียก นึง เมือง คะนาอนั
เนอ� ไม่ โฮลฮ โรฮ เปอะ ซมา โคะ ป โซม ป ปอน นึง� เปลิ
โคะ ซมา เปอะ เซ ไมจ เปอะ เมีญ มัฮ ป รแอม ไล ละ เปอะ
ไน ติ เจน ลอวย เนอึม� ปุ โซม ปอน เฟือฮ เอนิ� 24 เนอึม
ปาวน นึง อื เปลิ ป ซมา เปอะ เซ ไมจ เปอะ ทไว ละ พะจาว
นึง มัฮ อื ควน ลืลาว เปอะ พะจาว� 25 เญอืม เอจี มัฮ อื เนอึ
ม พอน นึง อ�ื โม เปะ ลัง โซม เปอะ เปลิ โคะ เซ� ดัฮ เปอะ
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ยุฮ ตอก เซ� อาึ ซ เกือฮ โคะ ซมา เปอะ เซ ระ เน่อมึ เกลอึ
ม เปลิ ละ เปอะ ฆาื อ�ื อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ��

26 �โม เปะ เอ ไมจ เปอะ โตว ปอน โตะ ป ไก ฮนัม นึง�
ปุ โกว กัน ซโปก ซักซี เยอ� ไม่ คทา กทอง� ไม่ ตู ไม่ ลอง�
27 ปุ คุต ฮาึก นึง โซม เซาะ เปอะ� ปุ โรฮ ญัป ฮาึก กัป เปอะ
เกือฮ เญี่ยง โรฮ� 28 ปุ โรฮ ซาวป เฮจี เนะซองั เปอะ ละ ซ
เปลีฮ เปอะ รพาวม ตุก แตะ ฆาื ยุม ปุย� ปุ โรฮ ซาวป บวก
มึก นึง โกะ เนอมึ เปอะ� อาึ มัฮ พะจาว.

29�ปุ เกือฮ กวน เครฮี เปอะ แปน มอจังคึต� นึง มัฮ อื ป
ซ แปน ควน โซะกิจ ปิญไง่ ละ กวน เปอะ เซ� เดอมึ เมือง
อาวต เปอะ เซ โอ ซ แปน เมือง คึต เมือง ตวยฮ ไม่ นาวก อื
นึง ป ฆอก ป เบร ฆาื อ�ื

30 �ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง ซเงะ ลโล่ะ ยุฮ อาึ โค
รยญ ซเงะ ลโล่ะ� ไมจ โรฮ เปอะ นัปทื พากัง ระ ยุฮ อาึ
โรฮ� อาึ มัฮ พะจาว.

31 �ปุ โรฮ ซาวป ยุ โม ป เกียฮ ปัต เกียฮ ซโปก เกอ� ไม่
ป อฮั ปุย มัฮ ตีนัง� ปุ เกือฮ ติ เปอะ แปน ปุย รแอม ไล ฆาื
ปุย โม เซ เฟือฮ เอนิ� อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�

32 �ไมจ เปอะ นัปทื เนอมึ โม ป เอจี กวต เอจี ครา ลลาึง
เปอะ� พะจาว ยุฮ เปอะ เซ ไมจ โรฮ เปอะ ฮลัต นึง ไม่ นัปทื
เนอมึ เปอะ� อาึ มัฮ พะจาว.

33 �เญือม ฮอยจ อาวต ปุย ตังเมือง ไม่ เปอะ ปุ โคมเฮง
ฆาื อ�ื 34 ไมจ โรฮ เปอะ เมีญ ปุย ตังเมือง ฮอยจ อาวต ไม่
เปอะ เซ มัฮ โรฮ ปุย ตอก โม โกะ เปอะ โรฮ� ไมจ โรฮ เปอะ
ฮรกั ตอก ฮรกั เปอะ โกะ แตะ ไอฮ� ไพรม อื โม เปะ เอจี มัฮ
โรฮ เปอะ ปุย ตังเมือง เญอืม อาวต แตะ เมือง อยีปิ ตอก เซ
โรฮ� อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�
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35 �เญอืม เตะ เญอืม แนต เปอะ โอเอฮี ญุ่ก� เญอืม แฆ
เปอะ ป ชาวง ป เชยีน ญุ่ก� เญอืม ซมอย เปอะ โอเอฮี ญุ่ก�
ปุ บ่วก ปุ โจวง นึง ติ เจือ เนอมึ� 36 โอเอฮี โกว เปอะ โครยญ
เจือ เยอ� ลุ่น ญุ่ก� ลุก ตุม ญุ่ก� ทัง ญุ่ก� ลิต ญุ่ก� ไมจ อื
ซเมอ โครยญ เจือ� อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� เอจี
มัฮ อาึ ป นัม โม เปะ โอก ฮา เมือง อยีปิ เปอ� 37 โม เปะ ไมจ
เนอมึ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง ลปุง ซตอก อาึ อาึง� ไม่ ยุฮ
เปอะ ตัม โกตไม ยุฮ ฮุ โครยญ เจือ� อาึ มัฮ พะจาว,� อฮั
เซ�

20
ตุต ฮอยจ ละ โม ป เลฮ เตียง

1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ โม
อซิราเอน ตอก เฮ�ี ดัฮ ไก ป เกือฮ กวน แตะ เลียก โตะ งอ
ละ ซ ทไว อื ละ พะโมเลก เกอ� โม อซิราเอน ญุ่ก� ปุย ตัง
เมือง ป อาวต ซน่ะ ลลาึง อื ญุ่ก� ปุย เซ ซ ลอก ตุต แตะ
ฮอยจ ละ ยุม แตะ� เกือฮ โม ลัปซด่อน แล่น นึง ซโมะ ปอ
ยุม อ�ื 3 อาึ ซ รเตีฮ โรฮ ปุย เซ� ซ ทอเนาะ โน่ง เงอะ�
เญือะ เมีญ โตว มัฮ ปุย ไน อาึ ฆาื ทไว อื กวน แตะ ละ พะ
โมเลก เซ� โอเอฮี ตอก เซ มัฮ โรฮ ป เกือฮ พากัง ซัมคัน
ยุฮ อาึ แปน ป รแอม ไม่ แปน โรฮ อื ป พลิฮ บึน มอยฮ ซงะ่
ซงอม ยุฮ อาึ โรฮ� 4 ดัฮ โม ลัปซด่อน เคียต เกือฮ ติ แตะ โอ
ยุ โอ ฮมอง ป ยุฮ ปุย เซ โฮ� ไม่ โอ อื แล่น นึง ซโมะ เกือฮ
ยุม� 5 อาึ ซ รเตีฮ ปุย เซ ไม่ กวน เฌือต อ�ื ซ ทอเนาะ โน่ง
เงอะ� เญือะ เมีญ โตว มัฮ ปุย ไน อาึ� ฮอยจ ละ โม ป ฟวต
ปุย เซ นึง ไว แตะ พะโมเลก เซ� นึง โอ อื เนอมึ รพาวม ละ
อาึ�
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6 �ดัฮ ไก ป โฮว ซาวป ยุ ตีนัง ไม่ ซาวป อื ยุ ป เกียฮ ปัต
เกียฮ ซโปก เกอ� เอจี มัฮ โรฮ โอ อื เนอึม รพาวม ละ อาึ�
อาึ ซ รเตีฮ ปุย เซ� เญือะ เมีญ โตว มัฮ ปุย ไน แตะ� 7 โม
เปะ ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ฆาื อ�ื อาึ
มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� 8 ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา
นึง โกตไม ยุฮ อาึ� ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม เซ� อาึ มัฮ พะจาว ป
เลือก โม เปะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ละ แตะ�

9 �ดัฮ ไก ป อฮั ลปุง ฆอก ละ มะเปือะ แตะ� ปุย เซ ซ
ลอก ตุต แตะ ฮอยจ ละ ยุม แตะ� ไลลวง ยุม อื เซ มัฮ ฆาื
โกะ อื ไอฮ�

10 �ไน โม อซิราเอน ดัฮ ไก ป ไอฮ พาวม ไม่ ปรโปวน
เญือะ ปุย เยอ� ไมจ ปุย แล่น ปุย ลอา เซ นึง ซโมะ ปอ ยุม
อ�ื

11�ดัฮ ไก ป ไอฮ พาวม ไม่ ปรโปวน เญือะ เปือะ แตะ เอจี
มัฮ ยุฮ อื ป พังไฮะ ละ เปือะ แตะ เซ� ไม่ มัฮ อื กัน คึต กัน
ตวยฮ� ไมจ เอนิ ปุย แล่น ปุย ลอา เซ ปอ ยุม อ�ื ไลลวง
ยุม อื เซ มัฮ ฆาื โกะ อื ไอฮ�

12 �ดัฮ ไก ป ไอฮ พาวม ไม่ ป ลัง มัฮ เครยีก แตะ� ไมจ
ปุย แล่น ปุย ลอา เซ นึง ซโมะ ปอ ยุม อ�ื นึง ยุฮ อื กัน คึต
กัน ตวยฮ� ไลลวง ยุม อื เซ มัฮ ฆาื โกะ อื ไอฮ�

13�ดัฮ ไก ปรเมะ โต ปรเมะ ไอฮ พาวม ดิ ไม่ ปุ แตะ ตอก
ยุฮ ปุย ละ ปรโปวน โฮ� ปุย ลอา เซ เอจี มัฮ ยุฮ อื ป คึต ป
ตวยฮ� ไมจ ปุย แล่น ปุย ลอา เซ นึง ซโมะ ปอ ยุม อ�ื ไล
ลวง ยุม อื เซ มัฮ ฆาื โกะ อื ไอฮ�

14 �ดัฮ ไก ปรเมะ ไอฮ ปรโปวน เญือะ แตะ ไม่ ไอฮ โรฮ
อื มะ ปรโปวน เญือะ แตะ เซ แปน ปุย เญือะ แตะ โรฮ� ปุย
เซ เอจี มัฮ ยุฮ อื กัน ฆอก ไล� ไมจ ปุย โตก ปุย โม เซ นึง



พะทัม ลอวย โมเซ 20:15 lxv พะทัม ลอวย โมเซ 20:22

งอ เกือฮ ยุม เตือง ลอวย อื เซ� เดอมึ ป ฆอก ป เบร เซ โอ
เญือะ ซ เกิต ลลาึง เปอะ ฆาื อ�ื

15 �ดัฮ ไก ปรเมะ ไอฮ พาวม ไม่ ซัตซิง เงอ� ไมจ ปุย ยุฮ
ยุม ไม่� เตือง ปุย เตือง ซัตซิง เซ� 16 ดัฮ ไก ปรโปวน ไอจ
ไม่ ซัตซิง ละ ไอฮ พาวม อื ไม่ โฮ� ไมจ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ปรโป
วน เซ เตือง ซัตซิง เซ โรฮ� ไลลวง ยุม อื เซ มัฮ ฆาื โกะ อื
ไอฮ�

17�ดัฮ ไก ป มัฮ เพร ป ไอฮ พาวม ดิ ไม่ ป มัฮ รนัน แตะ�
กวน รโปวน มะ อื ญุ่ก� กวน รโปวน เปือะ อื ญุ่ก� เอจี มัฮ
ยุฮ อื ป คึต ป ตวยฮ� ป ยุฮ ป พังไฮะ ละ รนัน แตะ เซ�
เญือะ ไมจ โตว เมีญ มัฮ ปุย ไน โม อซิราเอน ฆาื อ�ื ตุต
ลอก อื เซ มัฮ ฆาื โกะ อื ไอฮ�

18 �ดัฮ ไก ปรเมะ ยุ ปุ แตะ ไม่ ปรโปวน เญือม ไก ปะจัม
เด่ือน อ�ื ไมจ โรฮ ทอเนาะ ปุย ลอา เซ� เญือะ ไมจ โตว
เมีญ มัฮ ปุย ไน โม อซิราเอน� นึง ยุฮ อื ป พิต โกตไม เกว
ไม่ ไลลวง ป ซงะ่ ไล เซ�

19�ดัฮ ไก ป ไอฮ พาวม ไม่ ป ลัง มัฮ ออปุ มะ แตะ� ป ลัง
มัฮ รนัน เปือะ อื ญุ่ก� ซ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื นึง มัฮ อื ป
พังไฮะ ลอน�

20 �ดัฮ ไก ปรเมะ ป ไอฮ พาวม ไม่ ปรโปวน เญือะ แอน
ระ แอนตุ แตะ� ปุย ลอา เซ ซ ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื นึง เอจี
มัฮ อื ป พังไฮะ ละ แอน ระ แอนตุ อื เซ� ซ ยุม ฆาื อื เตือง
โอ แตะ ไก กวน เตือง ลอา แตะ� 21 ดัฮ ไก ปรเมะ ป ไอฮ
ปุย เญือะ เอียกปุ แตะ แปน ปรโปวน เญือะ แตะ� ปุย เซ
รแอม ไล ฆาื อ�ื มัฮ โรฮ ป พังไฮะ ละ เอยีกปุ อื โรฮ� ซ ยุม
โรฮ ฆาื อื เตือง ลอา แตะ เตือง โอ แตะ ไก กวน�

22�ดัฮ มัฮ ตอก เซ� ไมจ เนอมึ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง
ลปุง ซตอก อาึ อาึง� ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม โกตไม ยุฮ ฮุ โครยญ
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เจือ� เดอมึ ปลัฮเตะ อาวต เปอะ เซ โอ ซ ฮาว โม เปะ เกือฮ
โอก ฮา แตะ ฆาื อ�ื 23 ไมจ เปอะ โตว เฮยีน ไม่ ยุฮ แตะ ตัม
ปซี ปซา ยุฮ ปุย โฮวน เมือง นา เซ� มัฮ เซ ป ซ โครฮ อาึ โม
เซ เกือฮ โอก ลัก่กา โม เปะ ฆาื อ�ื โม เซ มัฮ ยุฮ อื ป ฆอก
ป เบร โฮวน เจือ� มัฮ เซ ป เกละ อาึ ยุ ฆาื อ�ื 24อาึ เอจี ซัน
ญา อาึง ซ เกือฮ แตะ ปลัฮเตะ ตึม โครยญ โคะ โกะ โครยญ
โกลง เซ ละ เปอะ เกือฮ แปน คอง เปอะ� ไม่ ซ เกือฮ เนอึ
ม แปน ลอป คอง เปอะ� อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�
ป เอจี เกือฮ โม เปะ อาวต ตัง โน่ง ฮา ปุย ไฮญ� 25 มัฮ เซ
ป ไมจ เปอะ ซังเกต ตอก ตัง ไล ซัตซิง� ไซม ไล่� ป ซงะ่ ไล
นึง อื ไม่ ป โอ อื ซงะ่ ไล ฆาื อ�ื ปุ เกือฮ ติ เปอะ แปน ปุย
รแอม ฆาื ซัตซิง ไซม ไล่ โอ ซงะ่ ไล เซ� ตอก ป เอจี รโฮงะ
อาึ ละ เปอะ เซ� 26 ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ แปน ปุย ซงะ่
ซงอม ละ อาึ� นึง มัฮ อาึ พะจาว ซงะ่ ซงอม� ไม่ เอจี เกือฮ
ฮะ โม เปะ แปน ปุย ตัง โน่ง ฮา ปุย ปลัฮเตะ เฮี ละ ซ แปน
เปอะ ปุย ไน อาึ�

27 �ปรเมะ ปรโปวน ป เกียฮ ปัต เกียฮ ซโปก ญุ่ก� ป อฮั
ปุย มัฮ ตีนัง ญุ่ก� ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่� ไมจ เปอะ แล่น
นึง ซโมะ� ไลลวง ยุม อื เซ เกว ไม่ โกะ อื ไอฮ�� อฮั เซ พะ
จาว.

21
ไลลวง แปน ซตุ ปุย ซงะ่ ซงอม

1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ เปอะ อฮั ละ โม ป มัฮ
ซตุ ป มัฮ กวน อาโรน ตอก เฮ�ี ป มัฮ ซตุ อู� ไมจ โตว อื
เกือฮ ติ แตะ แปน ป รแอม ไล นึง ไปญ แตะ ปุย เอจี ยุม�
2 โนก ฮา มัฮ ป ยุม เซ โกะ เนะ คระ เฌือต ซดิ อ�ื ตอก มะ
ตอก เปือะ อ�ื กวน รเมะ กวน รโปวน อื ฮอยจ ละ ปุ เลีฮ อ�ื
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3 ฮอยจ โรฮ ละ รนัน อื ป เครฮี ลัง่ อ�ื ป อาวต ลัง่ ไม่ อื ติ
เญือะ� 4 โนก ฮา เซ� ปัง มัฮ เฌือต ลวง ปรโปวน เญือะ อ�ื
ไมจ โตว อื ไปญ นึง โอ อื ไมจ เกือฮ ติ แตะ รแอม ไล ฆาื ป
ยุม เซ�

5 �โม ซตุ เซ ไมจ โตว อื คุต ฮาึก ไกญ แตะ ไม่ โอ โรฮ อื
ไมจ ญัป ฮาึก กัป แตะ ละ ซ เปลีฮ อื รพาวม ตุก แตะ ฆาื ป
ยุม เซ� ปุ โรฮ ไมจ อื ซาวป เฮจี ติ แตะ ฆาื อ�ื 6 โม ซตุ เซ
ไมจ อื แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ละ พะจาว ยุฮ แตะ� ไมจ โตว อื
ยุฮ ตอก ซ เพียก แฮม ปุย มอยฮ พะจาว นึง มัฮ อื ป แปน
ป ตอง ทไว ซัตซิง ไม่ ป โซม ป ปอน ละ พะจาว. มัฮ เซ ป
ไมจ อื แปน ปุย ซงะ่ ซงอม ฆาื อ�ื 7 โม ซตุ เซ ไมจ อื ไอฮ ป
เครฮี ม่อง ลัง่ แปน ปุย เญือะ แตะ� ไมจ โตว อื ไอฮ มอจัง
คึต� ปรโปวน เอจี เญือะ ติ โฮน� ดัฮ ละ ปรเมะ เญือะ แตะ
โฮ� ปุ โรฮ ลัง ไอฮ อื นึง ไมจ ซตุ เซ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม
ละ พะจาว ยุฮ แตะ� 8 ปุย ไมจ อื เมีญ ซตุ เซ แปน ปุย ซงะ่
ซงอม� นึง มัฮ อื ป ทไว ป โซม ป ปอน ละ พะจาว ยุฮ เปอะ�
ไมจ เนอมึ เปอะ เมีญ มัฮ ปุย ซงะ่ ซงอม นึง มัฮ อาึ พะจาว
ป ซงะ่ ซงอม� ไม่ เกือฮ โรฮ โฮะ โม เปะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม
โรฮ� 9 ดัฮ ไก กวน รโปวน ซตุ ป เกือฮ ติ แตะ แปน มอจัง
คึต เตอ� มัฮ โรฮ โชะ อื นา เปือะ แตะ ฆาื อ�ื ไมจ เปอะ
โตก เอนิ นึง งอ เกือฮ ยุม�

10 �ป ดุฮ ปุย แปน ฮวันา ซตุ เบือ เรฮ ปุย ลออยฮ ซัมคัน
นึง ไกญ อื ละ ซ โฮลฮ อื ไอฮ เครองึ ซัมคัน ซตุ เซ� ไมจ โตว
อื พลวย ฮาึก แตะ ไม่ แจฮ อื เครองึ เซอกึ แตะ เญือม ยุม
ปุย โฮ� 11-12 ไมจ โตว อื โอก ฮา ควง ซัมคัน ยุฮ พะจาว ละ
ซ ลอก อื ตัว ป ยุม� เดอมึ โอ ซ แปน ปุย รแอม ไล ฆาื อ�ื
ไม่ โอ โรฮ พากัง ยุฮ พะจาว ซ แปน ป รแอม ไล� ปัง มัฮ ป
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ยุม เซ มะเปือะ โกะ อื ญุ่ก� ไมจ โตว อื ลอก นึง เอจี อาวต
ลออยฮ ซัมคัน ยุฮ พะจาว เซ นึง ไกญ อ�ื อาึ มัฮ พะจาว.

13 �ป มัฮ ปรโปวน เญือะ ฮวันา ซตุ เซ ไมจ อื มัฮ ปเครฮี
ม่อง ลัง่� 14 ไมจ โตว อื เญือะ ไม่ แมฮงั แมไม� ไม่ ปรโปวน
ป แปน มอจังคึต� ไมจ อื ซาวป ป มัฮ ปรโปวน ไน โม โกะ
แตะ ไม่ มัฮ อื ปเครฮี ม่อง ลัง่ แปน ปุย เญือะ แตะ� 15 ดัฮ
โอ แฮน ติ แตะ ตอก เซ ซ แปน ควน เกือฮ อื กวน เฌือต
โกะ อื เซ แปน ปุย รแอม ไล ฆาื อ�ื อาึ มัฮ พะจาว ป เกือฮ
อื แปน ปุย ซงะ่ ซงอม�� อฮั เซ�

16 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 17 �ไมจ เปอะ อฮั ละ อา
โรน ตอก เฮ�ี เมาะ ป มัฮ จัตเจือ เปอะ โครยญ เจน ปุย
เยอ� ดัฮ ไก ปุย โอ ตอก ปุย เกิต ซน่ะ ลลาึง เปอะ โฮ� ไมจ
เปอะ โตว เกือฮ ปุย เซ เลียก ทไว ป โซม ป ปอน ละ พะจาว
ยุฮ แตะ� 18 ปุย ตอก เซ ไมจ โตว อื เลียก เคะ พะจาว� ปุย
จัก ไง่ ญุ่ก� ปุย คาโด่ ญุ่ก� ป ไก เบราะ เบิ ญุ่ก� ปุย วติ เตะ
วติ ชวง ญุ่ก� 19ป โละพริ เตะ ชวง ญุ่ก� 20 ปุย รโกม ญุ่ก�
ปุย แตวะ� ปุย ไลจ ไง�่ ปุย ลอก ฮติ ติต คีคัก� ปุย เซฮ ปุย
ญุ่ก� 21 ดัฮ ไก ป มัฮ จัตเจือ อาโรน ปุย โละพริ อ�ี ปุ เกือฮ
ปุย เซ เลียก ทไว ป โซม ป ปอน ละ พะจาว ยุฮ แตะ ติ เจือ
เนอมึ� 22 ปุย ตอก เซ เยอ� ลัง โซม อื ป โซม ป ปอน ป ทไว
ปุย ละ พะจาว เยอ� เตือง โอเอฮี ป ซงะ่ ซงอม ไม่ ป ตึก นึง
ซงะ่ ซงอม แตะ โรฮ� 23 โกะ อื เซ ปังเมอ โอ อื ไมจ เลียก
โบ พากัง รฆุน ฮอง ซัมคัน เซ� ไม่ โบ คัน ทไว เซ� นึง มัฮ
อื ปุย โละพร�ิ ไมจ โตว อื เกือฮ พากัง เซ แปน ป รแอม ไล
ฆาื อ�ื นึง มัฮ อาึ พะจาว ป เกือฮ โอเอฮี เซ แปน ป ซัมคัน
ละ แตะ�� อฮั เซ พะจาว� 24 ไอ โมเซ รโฮงะ เนอมึ ไลลวง
เซ ละ อาโรน ไม่ กวน เฌือต อ�ื ฮอยจ โรฮ ละ โม อซิราเอน
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เตือง โอยจ อื โรฮ�

22
คอง ทไว ปุย ป ซงะ่ ซงอม ละ พะจาว

1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ อฮั ละ อาโรน
ไม่ กวน เฌือต อื เกือฮ เมีญ โอเอฮี ป ฮอยจ ทไว โม อซิรา
เอน ละ อาึ เซ แปน ป ซัมคัน� นึง มัฮ อื ป ซงะ่ ซงอม� ละ
โอ เปอะ ซ เกือฮ ปุย เพียก แฮม มอยฮ ซัมคัน อาึ เซ� อาึ
มัฮ พะจาว. 3 ไมจ เปอะ อฮั ละ อื ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก ป มัฮ
กวน เฌือต เปอะ� ดัฮ เลียก เคะ อาึ ละ ซ ทไว แตะ โอเอฮี
ซงะ่ ซงอม ป ทไว โม อซิราเอน เซ� เตือง มัฮ โกะ แตะ ปุย
รแอม ไล เยอ� ไมจ เปอะ ทอเนาะ ปุย เซ เกือฮ โอก ฮา อาึ�
ปุ เญือะ เกือฮ ทไว โอเอฮี ละ อาึ เฟือฮ� เฮี มัฮ โกต ป ไมจ
เปอะ โกว ลอป โครยญ เจน ปุย� อาึ มัฮ พะจาว.�

4 �ดัฮ ไก จัตเจือ อาโรน เนอ ป ลอก อื ลาวต ญุ่ก� ป ไก
ป ปัต โอก เน่อมึ นึง อื ญุ่ก� ไมจ โตว อื ปอน ป ซงะ่ ไล ทไว
ปุย ติ เจือ เนอึม� ไมจ อื มอง ฮอยจ ละ ซงะ่ ไล โกะ แตะ
ละ ฮมั� ฟวยจ เซ เดอมึ ไมจ อื ปอน� ดัฮ ไก ปุย ไปญ ป ยุม
ญุ่ก� ป โอก รอาวม โกะ อื ญุ่ก� 5 ป ไปญ ซัตซิง ไร ลังเตะ
ญุ่ก� ปัง โคะ ลอก ปุย ไฮญ ป รแอม ไล ญุ่ก� 6ซตุ ป ลอก ป
ไปญ โอเอฮี ตอก เซ เอจี แปน ปุย รแอม ไล ฆาื อื ฮอยจ ละ
เลียก ซเงะ เซ� ป รแอม ไล เซ กา เฆียง ฮาวม อ�ื ดิ เกียฮ
โซม ปอน โตว โอเอฮี ป ซงะ่ ไล เซ� 7 ดัฮ ซเงะ เอจี เลียก
โฮ� โฮลฮ แม โรฮ แปน ปุย ซงะ่ ไล แม� ฟวยจ เซ โฮลฮ
โซม ปอน อื ป ทไว ปุย เซ� นึง มัฮ อื ป ลัง โฮลฮ อ�ื 8 เมาะ
ป มัฮ ซัตซิง ยุม ไอฮ ญุ่ก� ยุม นึง เกียต กุก โกะพริ ไฮญ อื
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ญุ่ก� ไมจ โตว อื โซม ปอน� เดอมึ โอ ซ แปน ปุย รแอม ไล
ฆาื อ�ื อาึ มัฮ พะจาว.

9�โม ซตุ เซ ไมจ เนอมึ อื โซะโกะ ฮรกัซา นึง ลปุง ซตอก
อาึ แตะ เดอมึ โอ ซ ลอก ตุต แตะ� ไม่ ยุม แตะ ฆาื อื นึง
เกือฮ อื ติ แตะ รแอม ไล ตอก เซ� เอจี มัฮ อาึ พะจาว ป
เกือฮ อื แปน ปุย ซงะ่ ซงอม เมอ�

10�โอเอฮี ป ซัมคัน ป ทไว ปุย เซ� ปุ เกือฮ ปุย ไฮญ โซม
ปอน เฟือฮ� ปุย ฮอยจ อาวต ไม่ ซตุ เซ ญุ่ก� ลุกจัง อื ญุ่ก�
ปุ เกือฮ โซม ปอน อื ติ ตื เนอึม� 11 ดัฮ ไก โม ซตุ รวี ปุย
ไฮญ เกือฮ แปน ครา แตะ นึง มาื ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ� ป มัฮ
ครา อื เซ ปังเมอ ลัง โซม ปอน โรฮ อ�ื โม ครา เมาะ ป เกิต
อื นึง เญือะ ซตุ เซ ลัง โซม ปอน โอยจ อ�ื 12 ดัฮ ไก กวน
เครฮี ซตุ ป เอญี ละ ปุย ป โอ มัฮ โม ซตุ อู� ปุย เซ เญือะ
ลัง โซม ปอน โตว อื ป โซม ป ปอน ซัมคัน เซ� 13 ดัฮ กวน
รโปวน ซตุ เซ มัฮ แมฮงั แมไม� ไม่ โอ แตะ ไก กวน โฮ� ไม่
เอญี อาวต แม อื ไม่ เปือะ แตะ� ปุย เซ ลัง โซม ลัง ปอน
โรฮ อื โอเอฮี ป ลัง โซม ลัง ปอน เปือะ แตะ เซ� ปุย ไฮญ
เญอ ปังเมอ โอ ลัง โซม ลัง ปอน อื เฟือฮ�

14 �ดัฮ ไก ป โคะ โซม ปอน โอเอฮี ซัมคัน ทไว ปุย เซ�
ไมจ อื โรก ละ ซตุ� โฮฮ ฮา โรก อื เซ ไมจ แม อื บุ งวยฮ
อื ฆาื อื งา่ เปอเซน แม� 15-16 โม ซตุ เซ ไมจ โตว อื เกือฮ
ป โซม ป ปอน ซัมคัน ทไว โม อซิราเอน ละ พะจาว เซ แปน
ป โอ ซัมคัน นึง เกือฮ อื โม ลัปซด่อน โซม ปอน� ดัฮ ยุฮ
อื ตอก เซ โม ลัปซด่อน เซ ซ ลอก ตุต แตะ ฆาื โซม ปอน
แตะ โอเอฮี ซัมคัน เซ� เอจี มัฮ อาึ พะจาว ป เกือฮ โอเอฮี
เซ แปน ป ซัมคัน เนอ�� อฮั เซ�

17พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 18-19�ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ
อาโรน ไม่ กวน เฌือต อื ฮอยจ โรฮ ละ โม อซิราเอน เตือง
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โอยจ อื ตอก เฮ�ี ดัฮ ไก ป ฮอยจ ตอง ทไว ซัตซิง เตือง ตัว อื
ตอก ปุก อื รพาวม พะจาว เยอ� ปัง มัฮ โมวก แกะ ปิ ญุ่ก�
ไมจ อื ทไว ตัว ป โปก อื ไม่ โอ อื ไก ตอก โละพริ เญี่ยะ เนอึ
ม� โม อซิราเอน ญุ่ก� ปุย ตังเมือง ญุ่ก� ปัง มัฮ ป ซันญา
อื อาึง นึง ป ซ ทไว แตะ ญุ่ก� ปัง มัฮ ป ทไว อื ตัม รพาวม
ฆวต ทไว แตะ ญุ่ก� ไมจ ตื ยุฮ ตัม ไล เซ� 20 เญือม ทไว
เปอะ ซัตซิง เงอ� เกียฮ ทไว เปอะ โตว ป ไก ตอก โละพริ อ�ื
นึง โอ พะจาว เกียฮ รปั ป ทไว เปอะ เซ ฆาื อ�ื 21ป ทไว ซัต
ซิง นึง ฆวต รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว เยอ� ป ทไว ตัม
ป เอจี ซันญา แตะ อาึง ญุ่ก� ป ทไว ตัม รพาวม ฆวต ทไว
แตะ ญุ่ก� ป ทไว อื เซ ไมจ อื ทไว ตัว ป โอ อื ไก ตอก โละพริ
เญี่ยะ เนอมึ� เดอมึ พะจาว ซ รปั ป ทไว อื เซ� 22 ซัตซิง ป
จัก ไง่ โบวก เตะ� ป ไก เบราะ ไก เบิ� ป ไก คีคัก คีกอ นึง�
ปุ โรวก ทไว ละ พะจาว เฟือฮ� ปุ โรฮ เกือฮ แปน ป โซม ป
ปอน ทไว เปอะ ละ พะจาว นึง คัน เซ� 23 ซัตซิง ทไว เปอะ
ละ พะจาว เซ� ปัง มัฮ โมวก ญุ่ก� กวน แกะ ญุ่ก� ดัฮ เนะ
ซองั อื ไก ตอก วติ ตอก โฮฮ โฮ� ดัฮ เปอะ ทไว นึง รพาวม
ฆวต ทไว เปอะ โฮ แปน โรฮ� ดัฮ เปอะ ทไว นึง เอจี มัฮ อื ป
ลัง ทไว เปอะ นึง รซอม ซันญา เปอะ โฮ� ปังเมอ โอ แปน�
24 ซัตซิง ป ฮอยจ ทไว ปุย ละ พะจาว เยอ� ปุ เกือฮ มัฮ ป
ไก ฮรอย ปุฮ� ฮรอย บวก� ฮรอย เฮจี� ฮรอย แปฮ นึง กลา
อื เฟือฮ เอนิ� พะจาว ญอม โตว เกือฮ ปุย ทไว โอเอฮี ตอก
เซ นึง อื เฟือฮ ไน ติ ปลัฮเตะ อาวต เปอะ เฮ�ี 25 ซัตซิง
โอ เญือะ ไมจ ตอก เซ ป โฮลฮ เปอะ เน่อมึ เมือง ปุย ไฮญ
เญอ� ไมจ เปอะ โตว โรวก ทไว ละ เกือฮ เปอะ แปน ป โซม
ป ปอน ทไว ปุย ละ พะจาว เฟือฮ� นึง โอ พะจาว ซ รปั� ฆาื
เมีญ อื มัฮ ซัตซิง โละพริ ละ แตะ�� อฮั เซ�
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26 พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ� 27 �เญือม เกิต กวน
โมวก กวน แกะ กวน ปิ ยุฮ เปอะ� ไมจ เปอะ ละ เกือฮ อาวต
ไม่ มะ อื อาแลฮ ซเงะ� เคียง ซเงะ ซเตะ นึง อื โฮว ลั่กกา
แตะ เอจี เกียฮ โกว เปอะ ละ ป โซม ป ปอน ทไว เปอะ ละ พะ
จาว เยอ� พะจาว ซ รปั โรฮ ป ทไว เปอะ เซ� 28 มะ โมวก
ยุฮ เปอะ เซ� มะ แกะ� มะ ปิ ยุฮ เปอะ ญุ่ก� ปุ บรุก ยุฮ ยุม
ไม่ ไน ซเงะ ติ เตือง มะ เตือง กวน อื เซ� 29 โม เปะ เญือม
ทไว เปอะ ซัตซิง ละ ซ ญันด่ี แตะ นึง พะจาว เยอ� ไมจ เนอึ
ม เปอะ ยุฮ ตัม ปุก อื ไล แตะ� เดอมึ ซ ปุก รพาวม พะจาว
ฆาื อ�ื 30 โอเอฮี ทไว เปอะ เซ ไมจ เปอะ โซม ปอน ไน ซเงะ
เซ เกือฮ โอยจ� ปุ เกือฮ โฮฮ ฮอยจ ละ ซเงะ ติ อื แม� อาึ
มัฮ พะจาว.

31�ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง ลปุง ซตอก อาึ เปอะ ยุฮ
ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม เซ โครยญ เจือ� อาึ มัฮ พะจาว. 32 ปุ เกือฮ
ปุย โฮลฮ เพยีก แฮม มอยฮ อาึ� ไมจ เปอะ เกือฮ มอยฮ อาึ
แปน ป ซัมคัน ละ ปุย ลลาึง โม อซิราเอน� อาึ มัฮ พะจาว
ป เกือฮ โม เปะ แปน ปุย ซงะ่ ซงอม� 33 มัฮ โรฮ อาึ พะจาว
ป นัม โม เปะ โอก ฮา เมือง อียปิ เปอ ละ ซ แปน เนอะ พะ
จาว ยุฮ เปอะ� อาึ มัฮ เยโฮวา�� อฮั เซ�

23
ไลลวง ซเงะ ซัมคัน ยุฮ โม อซิราเอน

1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ โม
อซิราเอน ไลลวง ซเงะ ชลอง ปุย ตัม เวลา ลัง ไก อื ละ ซ
เกือฮ ปุย โตก ละ พะจาว. ไมจ ปุย ครอฮ ละ ปุ แตะ เกือฮ
แปน ซเงะ ซัมคัน เลียง ปุย ปุ แตะ นึง� เอจี มัฮ โม เฮ�ี
3 ไน แลฮ ซเงะ นึง อื ไมจ เปอะ ยุฮ กัน� ซเงะ อาแลฮ นึง อื
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มัฮ ซเงะ ลโล่ะ เปอะ ละ ซ โพรม เปอะ ละ งอ่ต แตะ พะจาว
ไม่ ปุ แตะ� ไมจ เปอะ โตว ยุฮ กัน นึง เฟือฮ เอนิ� ปัง อาวต
เปอะ นา ออฮ นา เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ ทื ซเงะ เซ แปน ซเงะ
ซัมคัน ละ พะจาว.�

ซเงะ โซม เลียง ฌาว
4 เฮี มัฮ ไลลวง ซเงะ เญอืม ไก กัน โพรม ชลอง เปอะ ตัม

ป อฮั พะจาว อาึง โครยญ เนอึม ตัม เวลา ลัง ไก อ�ื เญื
อม เอจี เติง เวลา อื เซ� ไมจ เปอะ ครอฮ เกือฮ ปุย ฮมอง�
5 เญือม เอจี ฮาวก เคิ ติ กาว โรฮ ปาวน ซาวม เมอ� ปู เซ
นึง อื มัฮ โรฮ ซเงะ โซม เลียง ฌาว ยุฮ พะจาว. 6 ปวยฮ พริ
เซ แม� ปุก โรฮ ฮาวก เคิ เซ กาว โรฮ พอน ซาวม� มัฮ แม
เวลา โซม ปุย คโนมปัง โอ ไก เจือ ละ ซ นัปทื แตะ พะจาว.
โม เปะ ไมจ เปอะ โซม คโนมปัง โอ ไก เจือ เซ อาแลฮ ซเงะ
เตม� 7 ซเงะ เมือ โรง นึง อื ไมจ เปอะ โพรม ดิ ละ ซ นัปทื
แตะ พะจาว นึง� ไมจ เปอะ โตว ยุฮ กัน โกะ แตะ นึง เฟือ
ฮ� 8 ไน อาแลฮ ซเงะ เซ ไมจ เปอะ ทไว ป โซม ป ปอน เปอะ
ละ พะจาว โครยญ ซเงะ่� ซเงะ อาแลฮ นึง อื เซ ไมจ แม
เปอะ โพรม ดิ ละ ซ นัปทื แตะ พะจาว ไม่ ปุ แตะ� ไมจ เปอะ
โตว ยุฮ กัน โกะ แตะ นึง เญี่ยะ เนอมึ�

9-10 เญือม เอจี ฮอยจ โม เปะ นึง ปลัฮเตะ เกือฮ พะจาว
ละ เปอะ� ไม่ โฮลฮ โรฮ เปอะ เกป ป ซมา ลโลวง แตะ� เฮ
งาะ ฟาว มัก เปอะ รกา นึง อื ไมจ เปอะ เอญี ตาว ฮอยจ ละ
ซตุ� 11ปวยฮ พริ ฟวยจ ซเงะ ลโล่ะ เซ� ซตุ เซ ซ ตุย เฮงาะ
ฟาว เซ กอยฮ ทไว อื ละ พะจาว เดอมึ ป ทไว ปุย ซ แปน ป
ปุก รพาวม พะจาว ฆาื อ�ื 12 ซเงะ กอยฮ เปอะ ทไว เฮงาะ
เซ ไมจ แม เปอะ ตุย กวน แกะ โปก ป ไก อาญุ อื ติ เนอมึ�
ไม่ โอ อื ไก ตอก โละพริ เญี่ยะ เนอมึ� ละ ซ ตอง เปอะ ทไว



พะทัม ลอวย โมเซ 23:13 lxxiv พะทัม ลอวย โมเซ 23:19

ละ พะจาว เตือง ตัว อ�ื 13ป โซม ป ปอน ไมจ เปอะ ทไว เซ
มัฮ ญอต แปง ปาวน ลิต ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ ละ ซ ทไว เปอะ
ละ พะจาว, มัฮ ป ซออย ฮงาื ละ อื ไม่ ป ปุก รพาวม อ�ื ไมจ
แม เปอะ ทไว ไม่ รอาวม อะงุน ติ ลิต� 14 เฮงาะ รโกะ โคระ
ยุฮ เปอะ� ปัง ไซป เปอะ โซม ญุ่ก� ปัง ยุฮ เปอะ คโนมปัง
นึง ญุ่ก� ปัง เดือก เปอะ ญุ่ก� ไมจ เปอะ โตว โซม กา เฆี
ยง โฮลฮ เปอะ โรวก ป ไมจ แตะ ทไว ละ พะจาว เซ รกา�
เซ มัฮ โกตไม ตอน ฮมัน เกือฮ อาึ ละ เปอะ ไม่ กวน เฌือต
เปอะ ฮอยจ ละ ล่อยญ ฆอ กุม เจน เปอะ�

กัน ชลอง ซเงะ รฮอน
15 �ฟวยจ ซเงะ ลโล่ะ เกือฮ เปอะ ซตุ กอยฮ ทไว เฮงาะ

ฟาว ยุฮ แตะ เซ� ไมจ แม เปอะ เมีญ อาแลฮ ควป ซเงะ
เตม� 16ฟวยจ เซ เมีญ แม ติ ซเงะ แม� แปน ซเงะ รฮอน
นึง อ�ื เอจี มัฮ ซเงะ ฟวยจ ซเงะ ลโล่ะ อาแลฮ โฮน เซ�
ซเงะ เซ ไมจ แม เปอะ โรวก ทไว รโกะ โคระ ละ พะจาว แม�
17 ไมจ โรฮ เปอะ โรวก คโนมปัง ลอา กอน ระ ละ ซ เกือฮ
เปอะ แปน ป กอยฮ แตะ ทไว ละ พะจาว เน่อมึ นึง เญือะ
แตะ เตือง ไพ เตือง มัน� คโนม เซ ยุฮ นึง ญอต แปง ป มัฮ
เฮงาะ รโกะ ป โฮลฮ เปอะ เกป เมือ โรง อื เมาะ ปาวน ลิต�
ดุฮ เจือ คโนมปัง นึง ละ ซ ทไว เปอะ ละ พะจาว. 18 โนก
ฮา คโนมปัง เซ ป ไมจ เปอะ ทไว รโตง โม ลัปซด่อน เซ มัฮ
กวน แกะ โปก อาแลฮ ตัว ป ไก อาญุ อื เมาะ ติ เนอมึ� ป โอ
อื ไก ตอก โละพริ เญี่ยะ เนอึม� ทไว แม ไม่ โมวก โปก นมุ
ติ ตัว ไม่ แกะ โปก แม ลอา ตัว� เกือฮ แปน ป ตอง เปอะ
ทไว ละ พะจาว เตือง ตัว อ�ื ตอง ดิ เปอะ ไม่ เฮงาะ รโกะ
ไม่ รอาวม อะงุน เซ� ละ ซ เกือฮ แปน คอง ทไว ป ซออย
ฮงาื ละ พะจาว, ไม่ ป ปุก รพาวม อ�ื 19 ไมจ แม เปอะ ทไว
ปิ โปก ติ ตัว ละ เกือฮ แปน ควน โตฮ ปุย ติ แตะ ฮา มัป่�
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ทไว ไม่ กวน แกะ โปก ลอา ตัว ป ไก อาญุ อื ติ เนอึม� ละ
ซ เกือฮ แปน ควน รโจะ ปุย รพาวม แตะ ไม่ พะจาว ไม่ ป
ปุก รพาวม อ�ื 20 เกือฮ ซตุ เซ กอยฮ ทไว คโนมปัง ป ยุฮ
เปอะ นึง เฮงาะ รโกะ โฮลฮ โรง เปอะ เซ ไม่ กวน แกะ เซ
ลอา ตัว ป ทไว เปอะ เซ� ซ แปน เนอึม ป ซงะ่ ซงอม เนอึ
ม ละ พะจาว. เอจี มัฮ ป ลัง ละ โม ซตุ เซ� 21 ไน ซเงะ ติ
เซ ไมจ เปอะ โพรม ไม่ ปุ แตะ เกือฮ มัฮ ซเงะ ซัมคัน ละ ซ
นัปทื เปอะ พะจาว นึง� ไมจ เปอะ โตว ยุฮ กัน นึง เฟือฮ�
ไล เฮี เยอ ไมจ เปอะ เกือฮ แปน โกตไม ตอน ฮมัน ละ เปอะ
เตือง โม กวน เฌือต เปอะ โครยญ โดฮ นา ก อาวต เปอะ�
ฮอยจ ละ ล่อยญ ฆอ กุม เจน เปอะ โรฮ�

22 �เญอืม เอจี โฮลฮ เปอะ มัก เฮงาะ ยุฮ แตะ ไมจ เปอะ
โตว มัก เอนิ เกือฮ โอยจ เฮงาะ อาวต เฆียง ชจิ เฆียง ม่า
ยุฮ เปอะ เซ� ป ดุฮ อื ฮา เตะ เปอะ ลไล มัก เปอะ เซ ปุ โรฮ
เญือะ แม โซวต� ไมจ โรฮ เปอะ ละ ละ โม ป ตุก ป ญัก ไม่
ปุย ตังเมือง โรฮ� อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�� อฮั
เซ�

กัน เลียง ชลอง ปุย ปุ แตะ ไน เนอมึ โคระ
23 พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ� 24 ไมจ เปอะ รโฮงะ

ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี เญือม เอจี ฮาวก เคิ อาแลฮ ติ
ซาวม เมอ� ไมจ เปอะ ลโล่ะ นึง เตือง โอยจ เปอะ� เญือม
เอจี ฮมอง เปอะ เซียง โตวต ยุฮ พะจาว เซ ไมจ เปอะ โพรม
ดิ ละ ซ นัปทื แตะ พะจาว ไม่ ปุ แตะ� 25 ปุ ยุฮ กัน เปอะ นึง
ซเงะ เซ� ไมจ เปอะ โรวก ป โซม ป ปอน ป ไมจ แตะ ทไว ละ
พะจาว โครยญ โฆะ เปอะ� 26 เญือม เอจี ฮาวก เคิ อาแลฮ
เซ กาว ซาวม เมอ� มัฮ โรฮ ซเงะ รไซจพะจาวพิต โฌวะ ยุฮ
เปอะ� 27 ไมจ เปอะ โพรม ดิ ละ ซ นัปทื แตะ พะจาว นึง�
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ซเงะ เซ ไมจ เปอะ เออปึ ป โซม แตะ� ไมจ โรฮ เปอะ โรวก
ป โซม ป ปอน ป ไมจ แตะ ทไว ละ พะจาว� 28 ไน ซเงะ เซ
เยอ ไมจ เปอะ โตว ยุฮ กัน นึง เฟือฮ� นึง มัฮ อื ซเงะ รไซจ
พะจาว มัป่ ยุฮ เปอะ เซ� 29 ดัฮ ไก ป โอ เออปึ ป โซม แตะ
ไน ซเงะ เซ เยอ� ไมจ เปอะ ทอเนาะ โน่ง ปุย เซ ฮา โม อซิ
ราเอน� 30 ดัฮ ไก ป ยุฮ กัน ไน ซเงะ เซ� อาึ ซ ยุฮ โรฮ ไลจ
ไม่ ปุย เซ เกือฮ โรฮ ยุม ฮา เอียกปุ ตุ เจอ แตะ โรฮ� 31 โม
เปะ ปุ ยุฮ กัน นึง ไน ซเงะ เซ ติ เจือ เนอึม� ไลลวง เฮี มัฮ
โกตไม ตอน ฮมัน ละ เปอะ โครยญ โดฮ นา ก อาวต เปอะ
เตือง กวน เฌือต เปอะ� ฮอยจ ละ ล่อยญ ฆอ กุม เจน เปอะ
โรฮ� 32 เน่อมึ เมือ กปู ซเงะ ซไตม นึง อื ฮอยจ ละ เมือ กปู
ซเงะ กาว นึง อ�ื มัฮ ซเงะ โฮลฮ เปอะ ลโล่ะ กัน เกียง แตะ
นึง โครยญ เจือ� ไมจ โรฮ เปอะ เออปึ ป โซม แตะ นึง� ไม่
เมีญ เปอะ มัฮ ซเงะ ซัมคัน ละ แตะ� อฮั เซ� 33พะจาว อฮั
แม เฮี ละ ไอ โมเซ� 34 ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ โม อซิราเอน
ตอก เฮ�ี เญอืม เอจี ฮาวก เคิ อาแลฮ กาว โรฮ พอน ซาวม
เมอ� มัฮ แม ซเงะ ชลอง ยุฮ เปอะ ติ แม� ไมจ เปอะ อาวต
นึง เตอปึ ตา อาแลฮ ซเงะ แม ละ เกือฮ เปอะ แปน ควน
นัปทื แตะ พะจาว. 35 ซเงะ เมือ โรง อื มัฮ ซเงะ โพรม เปอะ
ไม่ ปุ แตะ� ไมจ เปอะ โตว ยุฮ กัน โกะ แตะ นึง� 36 ไน อา
แลฮ ซเงะ เซ ไมจ เปอะ โรวก ป โซม ป ปอน ป ทไว แตะ ละ
พะจาว โครยญ ซเงะ่� ซเงะ ซเตะ นึง อื มัฮ แม ซเงะ โพรม
ดิ เปอะ ละ ซ ทื แตะ พะจาว� ไมจ แม เปอะ โรวก ป โซม
ป ปอน ป ไมจ แตะ ทไว ละ พะจาว� ไมจ เปอะ โตว ยุฮ กัน
โกะ แตะ นึง ไน ซเงะ เซ� นึง มัฮ อื ซเงะ ซัมคัน� 37 ซเงะ
ชลอง โม เซ เตือง โอยจ อื มัฮ ซเงะ เมก ไม พะจาว อาึง ละ
เปอะ� ละ ซ โพรม ดิ เปอะ ละ งอ่ต แตะ พะจาว� ไม่ เมีญ
เปอะ มัฮ ซเงะ ซัมคัน ละ แตะ โครยญ โฆะ แตะ� มัฮ โรฮ
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ซเงะ ทไว เปอะ ป โซม ป ปอน� ซเงะ ตอง เปอะ ทไว ซัตซิง�
ไม่ ทไว โรฮ เปอะ เฮงาะ รโกะ ไม่ รอาวม อะงุน ละ พะจาว
ตัม ป ลัง ยุฮ แตะ โครยญ ซเงะ่ ตัม ปุก อื ไล แตะ� 38ซเงะ
ชลอง โม เซ เยอ� ตัง โน่ง ฮา ซเงะ ลโล่ะ ทัมมด่า� ป ทไว
ปุย นึง อื ตัง โน่ง โรฮ ฮา ป ลัง ทไว ปุย เญือม ไฮญ� ตัง
โรฮ ฮา ป เอจี ซันญา ปุย อาึง ละ ซ ทไว แตะ� ไม่ ป ทไว
ปุย ตัม รพาวม ฆวต ทไว แตะ โรฮ� 39 เญอืม เอจี ฮาวก เคิ
อาแลฮ เซ กาว โรฮ พอน ซาวม เมอ� เญอืม เอจี โฮลฮ โรฮ
เปอะ เกป เปลิ ป ซมา ลโลวง แตะ นึง ปลัฮเตะ อาวต เปอะ
เฮ�ี ไมจ เปอะ ชลอง ฆาื อื อาแลฮ ซเงะ� ซเงะ เมือ โรง นึง
อื มัฮ ซเงะ โฮลฮ เปอะ ลโล่ะ อาวต ไมจ มวน นึง� เญือม
เอจี ฮอยจ อื ซเงะ ซเตะ นึง อื มัฮ แม โรฮ ซเงะ โฮลฮ เปอะ
อาวต ลโล่ะ นึง ตอก เซ โรฮ� 40 ซเงะ เมือ โรง อื เซ ไมจ
เปอะ รอยฮ โรวก เปลิ ไมจๆ ป ซมา เปอะ เซ� โรวก ไม่ กัก
โคะ เกลอึม ฮละ โฮวน เจือ ละ ซ เลียง เปอะ ปุ แตะ ละ ซ
เปลีฮ เปอะ รพาวม ญันด่ี แตะ นึง พะจาว ยุฮ เปอะ ไน อา
แลฮ ซเงะ เซ� 41 ซเงะ เตือง อาแลฮ อื เซ ไมจ เปอะ เลียง
ปุ แตะ นึง� ไม่ เมีญ เปอะ มัฮ ทไว แตะ ละ พะจาว โครยญ
เนอมึ� เฮี มัฮ โรฮ โกตไม ตอน ฮมัน ละ เปอะ ป ไมจ เปอะ
ทื นึง เคิ อาแลฮ เซ โครยญ เนอึม ฮอยจ ละ จัตเจือ เปอะ
โครยญ เจน ปุย� 42 ไน ซเงะ อาแลฮ เซ ป มัฮ โม อซิราเอน
เตือง โอยจ อื ไมจ อื อาวต นึง เตอปึ� 43ละ ซ เกือฮ จัตเจือ
เปอะ ยุง มัฮ อาึ ป เกือฮ โม อซิราเอน อาวต นึง เตอปึ เญื
อม นัม เมอะ โอก ฮา เมือง อยีปิ โฮ� อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว
ยุฮ เปอะ� อฮั เซ� 44 ไอ โมเซ รโฮงะ เนอมึ ไลลวง เซ ละ โม
อซิราเอน ละ ซ เกือฮ แตะ โม อซิราเอน ยุง ซเงะ ไมจ แตะ
ชลอง ไม่ เลียง อื ปุ แตะ ตัม ป เมก ไม พะจาว อาึง โครยญ
เจือ�



พะทัม ลอวย โมเซ 24:1 lxxviii พะทัม ลอวย โมเซ 24:9

24
ไล โซะโกะ ฮรกัซา นึง ออม ยุฮ พะจาว

1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2�ไมจ เปอะ ดวน โม อซิรา
เอน เกือฮ โรวก ลออยฮ กาวก ซโน ละ ซ บุ ลออยฮ นึง ออม
ป อาวต นึง พากัง ระ เซ ละ ซ เกือฮ ออม เซ ตอก ลอป�
3 เกือฮ โรฮ อาโรน อาึง ออม เซ นึง ก ลัง อาวต อ�ื ไม่ เตี อื
เน่อมึ เมือ กปู ฮอยจ ละ เมือ กซะ อ�ื นึง ลัก่กา พากัง รฆุน
ฮอง นา ก ไก ฮติ ลปุง ซันญา เซ� ไมจ อื ยุฮ ลอป ตอก เซ
ซองนา พะจาว. ไล เซ มัฮ โรฮ โกตไม ตอน ฮมัน ละ เปอะ
เตือง โม กวน เฌือต เปอะ โครยญ เจน ปุย� 4 เกือฮ อาโรน
เพรยีง ลอป ออม เซ ไม่ อาึง อื ซองนา พะจาว นึง ชวง ออม
ป ยุฮ ปุย นึง ไคร ซโน เซ�

คโนมปัง ทไว ปุย ละ พะจาว
5 �ไมจ เปอะ ตุย ญอต แปง ละ ซ โอป แตะ เกือฮ แปน

คโนม กาว โรฮ ลอา กอน� คโนมปัง ติ ติ กอน เซ โกว ญอต
แปง ละ ปาวน ลิต� 6 ไมจ โรฮ เปอะ อาึง คโนมปัง เซ ซอง
นา พะจาว นึง ราว โตะ ยุฮ ปุย นึง ไคร ซโน เซ แปน แทว
แตะ� เกือฮ ไก ลอา แทว� ติ แทว แลฮ กอน� 7ฟวยจ เซ
อาึง แม กัมยนั ซโน นึง โครยญ แทว อ�ื เกือฮ แปน ป กู
ไม่ คโนมปัง เซ ละ ซ แปน อื ควน ตอง อื ทไว ละ พะจาว
ฆรอ คโนมปัง เซ� 8อาโรน ไมจ อื อาึง คโนมปัง เซ แปน ไล
แตะ ไม่ ทไว อื ละ พะจาว รโตง โม อซิราเอน โครยญ ซเงะ
ลโล่ะ� ละ ซ แปน อื ควน โตก ปุย ละ ลปุง ซันญา โอ เญาะ
ไก ลอยจ ซน่ะ พะจาว ไม่ ปุย� 9 คโนมปัง ทไว ปุย เซ แปน
โรฮ ป ลัง ละ อาโรน ไม่ กวน เฌือต อ�ื โฮลฮ โรฮ โซม อื
นึง นาตี ซงะ่ ไล ติ โดฮ� นึง มัฮ อื ป เกว ไม่ ป โซม ป ปอน
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ป ทไว ปุย ละ พะจาว, ไม่ ซงะ่ ซงอม เนอมึ แตะ� แปน โรฮ
ป ลัง โฮลฮ ลอป จัตเจือ อาโรน ตอก เซ โรฮ�� อฮั เซ�

ป เพยีก แฮม มอยฮ พะจาว
10-11ฟวยจ เซ ไก ปรเมะ ติ ปุย� มะ อื มัฮ โม อซิราเอน�

เปือะ อื มัฮ โม อยีปิ� มอยฮ มะ อื เซ มัฮ เชโลมิต� มัฮ กวน
ดิบ่ร�ี มัฮ ปุย เจอ ด่าน� ปุย เซ โอก โฮว ซน่ะ ลลาึง โม อซิ
ราเอน� โฮว รเจ ไม่ ปรเมะ ไน โม อซิราเอน เซ ติ ปุย นึง
ไคะ อาวต อื เซ� ปรเมะ เซ เพียก แฮม มอยฮ พะจาว ไม่
ซะ ซม่อต แตะ พะจาว. ตาว ปุย ฮอยจ เคะ ไอ โมเซ ฆาื อ�ื
12 ไอ โมเซ เกือฮ ปุย คัง อาึง ปุย เซ ฆาื อื ฮอยจ ละ ฮมอง
ซโตฮ แตะ ป อฮั พะจาว ละ แตะ�

13 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 14 �ไมจ เปอะ
ตาว ปุย ซะ ซม่อต อาึ เซ� ฮอยจ ก พริ ไคะ� เมาะ โม ป
ฮมอง ป อฮั อื เญือม ซะ ซม่อต อื อาึ เซ� เกือฮ โรฮ ยอ่ง
เตะ แตะ ราว ไกญ ปุย เซ โรฮ� ฟวยจ เซ เกือฮ โม อซิรา
เอน เตือง โอยจ อื แล่น ปุย เซ นึง ซโมะ ปอ ยุม อ�ื 15ฟวยจ
เซ ไมจ เปอะ อฮั ละ ปุย เตือง โอยจ อื เซ ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก
ป ซะ ซม่อต พะจาว ยุฮ แตะ� ปุย เซ ซ ลอก ตุต แตะ ฆาื
อ�ื 16 ดัฮ ไก ป เพียก แฮม มอยฮ พะจาว เยอ� ปุย เซ ซ
ลอก ตุต แตะ ฮอยจ ละ ยุม แตะ� เกือฮ ปุย เตือง โอยจ อื
แล่น นึง ซโมะ ปอ ยุม อ�ื ปัง มัฮ ปุย ตังเมือง ญุ่ก� ปุย ไน
โม อซิราเอน ญุ่ก� ดัฮ พลิฮ บึน มอยฮ อาึ โฮ� ซ ลอก ตุต
ฮอยจ ละ ยุม แตะ ฆาื อ�ื� ไมจ เปอะ อฮั เซ ละ�

17 �ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ซ ลอก โรฮ ตุต แตะ ฮอยจ ละ ยุม
โกะ แตะ โรฮ� 18 ป ยุฮ ยุม ไม่ ซัตซิง ยุฮ ปุย� ไมจ อื โรก
นึง ซัตซิง ยุฮ โกะ แตะ โรฮ� ตอก ปุก อื ไล แตะ จีวติ ไมจ
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โรก นึง จีวติ� 19 ป ยุฮ ไลจ โลม ละ ปุ เญือะ ปุ ยว่ง แตะ�
ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� ซ ไก โรฮ ป ยุฮ ไลจ โลม ละ โกะ
อื ตอก เซ โรฮ� 20 ซองั โบวก ฆรอ ซองั โบวก� ไง่ ฆรอ ไง�่
เบยีง ฆรอ เบยีง� ป ยุฮ ไลจโลม ละ ปุย ตอก ออฮ ไมจ โรฮ
ปุย ยุฮ ละ โกะ อื ตอก เซ โรฮ� 21 ป ยุฮ ไลจ ไม่ ซัตซิง ยุฮ
ปุย เยอ� ไมจ อื โรก ตัวแตน อื ละ อ�ื ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย�
เกือฮ โรฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ โกะ อื โรฮ� 22 ปุย ตังเมือง ไม่ ปุย
ไน โม โกะ เปอะ� ไมจ เปอะ โกว โกตไม ตอก ปุ แตะ ละ�
อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ� 23 เญือม เซ ไอ
โมเซ รโฮงะ เนอมึ อื ละ โม อซิราเอน ตอก เซ� โม ปุย โฮวน
เซ ตาว ปุย ซะ ซม่อต พะจาว เซ โอก ฮอยจ ก พริ ไคะ ฆาื
อ�ื แล่น อื นึง ซโมะ ปอ ยุม อ�ื โม อซิราเอน เนอ ยุฮ เนอึ
ม อื ตัม ป รโฮงะ พะจาว ละ ไอ โมเซ โครยญ เจือ�

25
เนอมึ ลโล่ะ ปลัฮเตะ

1 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ นึง บลาวง ซีไน� 2 �ไมจ
เปอะ รโฮงะ ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี เญือม เอจี โฮลฮ
โม เปะ เลียก อาวต นึง เมือง เกือฮ อาึ ละ เปอะ เซ� เญื
อม เอจี ไคว รบี่ เนอึม อาแลฮ ละ เปอะ โครยญ โฮน เนอ�
ไมจ เปอะ เกือฮ เตะ ยุฮ แตะ ลโล่ะ ไน เนอึม เซ� ปุ เญาะ
ซมา โอเอฮี นึง เฟือฮ เอนิ� ละ ซ แปน อื ควน นัปทื เปอะ
พะจาว. 3 นึง ชจิ นึง รปึม ยุฮ เปอะ โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ
ซมา โอเอฮี นึง ไม่ รซัฮ เปอะ โคะ อะงุน ยุฮ แตะ ละ เกือฮ
เปอะ ติ แตะ โฮลฮ เกป เปลิ อื ตา แลฮ เนอึม� 4 เนอึม อา
แลฮ นึง อื ปังเมอ มัฮ เนอึม ลโล่ะ� ไมจ เปอะ เกือฮ ปลัฮ
เตะ อาวต เปอะ เซ ลโล่ะ� เกือฮ แปน เนอึม ลโล่ะ เปอะ
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ละ พะจาว. ปุ เญือะ ซมา โอเอฮี นึง ชจิ ยุฮ เปอะ เซ� รปึม
อะงุน ยุฮ เปอะ ปุ โรฮ เญือะ รซัฮ� 5ป กวยฮ อื ไอฮ ปุ ซาวป
มัก� กัก อะงุน ยุฮ เปอะ ป ฆอย อื ไอฮ เตือง โอ เปอะ รซัฮ
ปุ โรฮ เกป เปลิ อ�ื เกือฮ แปน เนอึม ลโล่ะ ปลัฮเตะ อาวต
เปอะ เซ� 6 ปัง มัฮ ตอก เซ� โม เปะ ซ โฮลฮ ลัง่ เปอะ โซม
ปอน โอเอฮี ป ไก นึง ปลัฮเตะ ยุฮ เปอะ เซ เตือง โอ เปอะ
ยุฮ กัน นึง� เตือง โกะ เปอะ� ฮอยจ ละ ลุกจัง เปอะ� ครา
เซีญ เปอะ ญุ่ก� ปุย ตังเมือง อาวต ไม่ เปอะ ญุ่ก� 7 เมาะ ป
เกิต ไอฮ นึง ปลัฮเตะ เฮี เตือง โอยจ อื ซ เกียฮ แปน ป โซม
ละ ปุย โม เซ� ไม่ ละ โกะพริ โกะยว่ง เตือง โอยจ อ�ื

เนอมึ ลอยฮ เซียง โตวต
8 �ไมจ เปอะ เมีญ เนอมึ ลโล่ะ เปอะ ป มัฮ เนอมึ อาแลฮ

เซ ฮอยจ ละ ไคว อื อาแลฮ โฮน� เนอึม ลโล่ะ โฮน อาแลฮ
อื เซ แปน เนอึม รปาวน โรฮ ซไตม ฆาื อื ละ เปอะ� 9 เญื
อม เอจี ฮาวก เคิ อาแลฮ เซ กาว ซาวม เมอ� ปุก โรฮ ซเงะ
รไซจ พะจาว พิต โฌาะ ยุฮ เปอะ� ซเงะ เซ ไมจ เปอะ ปาึง
โตวต เกือฮ ลอยฮ เล่ีป เมือง อาวต เปอะ เซ� 10 ไมจ เปอะ
เมีญ เนอึม รฮอน นึง อื เซ แปน เนอึม ซัมคัน ละ เปอะ ไม่
ครอฮ โรฮ เปอะ ละ ปุย เล่ีป เมือง เกือฮ ฮมอง ตื อ�ื เกือฮ
โรฮ เนอึม เซ แปน เนอึม ลอยฮ เซียง โตวต ละ อ�ื ไมจ
เปอะ เกือฮ ปุย รแม่ พริ เตะ เบระ เบรอมึ ละ กุม ไพรม อ�ื
โม ป มัฮ ครา ปุย เยอ� ไมจ โรฮ เปอะ พลวย เกือฮ เอญี
เคะ โกะ เนะ คระ เฌือต แตะ� 11 เนอึม รฮอน เซ มัฮ เนอึ
ม ลอยฮ เซียง โตวต ละ เปอะ� ไน ติ เนอึม เซ ปุ ซมา โอ
เอฮี นึง� เฮงาะ ป กวยฮ อื ไอฮ ปุ โรฮ ซาวป เกป� เปลิ
อะงุน ยุฮ เปอะ ป โอก นึง โคะ อะงุน โอ เปอะ รซัฮ เซ� ปุ
โรฮ ซาวป เปฮ� 12 เนอึม ลอยฮ เซียง โตวต เซ มัฮ เนอึม
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ซัมคัน เนอมึ ละ เปอะ� ป ลัง โซม ปอน เปอะ ไน เนอมึ เซ�
มัฮ ป กวยฮ ไอฮ ละ เปอะ นึง ปลัฮเตะ โน่ง�

13 �เนอึม ลอยฮ เซียง โตวต เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย
รแม่ พริ เตะ เบระ เบรอมึ ละ กุม ไพรม อ�ื 14 ดัฮ เปอะ
โชะ รวี รปึม ซแก ชจิ โดว เน่อมึ นึง ปุ เญือะ ปุ ยว่ง แตะ
ไมจ เปอะ โตว บ่วก โจวง นึง ละ ปุ แตะ� 15 เญือม รวี ปุย
ชจิ โดว เน่อมึ นึง ปุ แตะ เกือฮ โชะ อื ตัม เมาะ เล่ีญ เมาะ
กลอยฮ เมาะ ซ ฮอยจ แม เนอึม ลอยฮ เซียง โตวต เซ�
16 ดัฮ เปอะ ซ เตือน ซมา โอเอฮี นึง เล่ีญ โฮ� งวยฮ อื ตึน ซ
เปียง� ดัฮ เปอะ โอ โฮลฮ ซมา โอเอฮี นึง โฮวน เนอึม โฮ�
งวยฮ อื ตึน ซ โทวก ละ เปอะ� ป โชะ เซ ซ โชะ อื ละ เปอะ
ตัม เมาะ เล่ีญ เมาะ กลอยฮ ซ โฮลฮ เปอะ ซมา โอเอฮี นึง�
17 ปุ บ่วก ละ ปุ เปอะ� ไมจ เปอะ ฮลัต นึง พะจาว ยุฮ แตะ
นึง มัฮ อาึ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�

18 �ไมจ เปอะ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อาึ เปอะ� ไม่ โซะโกะ
ฮรกัซา เปอะ นึง โกตไม ยุฮ ฮุ โครยญ เจือ� ดัฮ เปอะ ยุฮ
ตอก เซ โฮ� ซ โฮลฮ เปอะ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ฆาื นึง
ปลัฮเตะ ซ อาวต เปอะ เซ� 19 ปลัฮเตะ ซ โฮว อาวต เปอะ
นึง เซ ซ ลุก ป ซมา ลโลวง นึง ละ เปอะ� ซ โฮลฮ เปอะ
อาวต ไม่ ซัก เวียก โกวง โกะ แตะ ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ อาวต
เฮน อาวต ฮลอง เบือ อ�ื 20 ตึน ซ ไก งอ่น ป อฮั ตอก เฮ�ี
�ดัฮ เอะ โอ โฮลฮ ซมา พักเญือ เฮงาะ รโกะ นึง เนอึม อา
แลฮ เซ เฟือฮ โฮ� มัฮ เมอ ป ซ โฮลฮ เอะ โซม ปอน เนอ��
ตึน ซ อฮั เซ� 21อาึ ปังเมอ ซ ปิฮ กุนมุ่น ยุฮ แตะ ละ ป ซมา
ลโลวง เปอะ นึง ปลัฮเตะ เฮี ไน เนอมึ แลฮ นึง อื เซ� ละ ซ
ปอ เอนิ อื โซม เปอะ ตา ลอวย เนอึม เอนิ� 22 เญือม เอจี
โฮลฮ โม เปะ ซมา แม เฮงาะ รโกะ ไม่ พักเญือ นึง เนอึม
ซเตะ นึง อื เซ� ซ โฮลฮ ลัง่ เปอะ โซม ปอน ป ริ ไพรม แตะ
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เซ ฮอยจ ละ เฟือฮ เบระ เนอมึ ซเตะ เซ�
23 �โม เปะ เญอืม โชะ เปอะ เตะ ยุฮ แตะ ละ ปุ แตะ เกีย

ฮ โชะ ลุต เปอะ โตว� นึง มัฮ อาึ ป มัฮ กุม เตะ เซ� โม
เปะ มัฮ โรฮ เปอะ ป ตอก ปุย ตังเมือง ตัง ด่าว� ไม่ ปัว โรฮ
เปอะ อาวต ไม่ อาึ� เคียง มัฮ อื ตอก เซ โม เปะ เกียฮ โชะ
ลุต เปอะ โตว ละ ปุ แตะ� 24 เญือม โชะ เปอะ เตะ ลโลวง
ยุฮ แตะ ละ ปุ แตะ ไน ติ เมือง อาวต เปอะ เซ� ไมจ โรฮ
เปอะ เกือฮ ป โชะ เซ เกียฮ โตฮ ลัง่ เตะ เซ เน่อมึ นึง ป รวี
เซ โรฮ�

25 �ดัฮ ไก โม เอยีกปุ โม อซิราเอน ป โฮลฮ โชะ เตะ ลโล
วง ยุฮ แตะ นึง ตุก นึง ญัก แตะ โฮ� ไมจ โรฮ ป มัฮ คระ
เฌือต ซดิ ปุย เซ แปน ป โตฮ รโตง อ�ื 26 ดัฮ ปุย เซ โอ ไก
คระ เฌือต ละ ซ โตฮ แตะ ละ อื โฮ� กังเคะ เอ ดัฮ ปุย เซ ไก
โรฮ โอเอฮี ยุฮ ปอ ปุน โตฮ แตะ ไอฮ� 27 เกือฮ โรฮ ปุย เซ
เมีญ เมาะ ไก เนอึม อื เน่อมึ เญือม โชะ โรง แตะ เตะ เซ�
ไม่ กัฮ โรฮ อื งวยฮ อื ละ อื ตัม ลัง กัฮ แตะ ละ ป รวี นึง แตะ
เซ� เดอมึ เตะ เซ ซ เกียฮ แปน แม คอง อ�ื 28 ดัฮ กุม เตะ
เซ โอ ไก โอเอฮี ยุฮ ละ ซ โตฮ อื เตะ ยุฮ แตะ โฮ� เตะ เอจี
โชะ อื เซ แปน ลัง่ ป ยุฮ ป รวี เซ ฆาื อื ฮอยจ ละ ไคว เนอมึ
ลอยฮ เซียง โตวต เซ� ดัฮ เอจี มัฮ เนอึม เซ โฮ� ป รวี เซ
ไมจ อื รแม่ เตะ เซ ละ กุม ไพรม อ�ื เญือม เซ กุม ไพรม อื
เซ ซ โฮลฮ แม กุม เตะ ยุฮ แตะ เซ เบือ อ�ื

29 �ดัฮ ไก ป โชะ เญือะ แตะ� ไม่ อาวต เญือะ อื เซ กไน
เวยีง เอจี ไก ฆรุง เงอ� ปุย เซ ลัง โฮลฮ ลัง่ โตฮ อื ไพ ไน
เวลา ติ เนอึม� 30 ดัฮ กุม เญือะ เซ โอ โตฮ เญือะ ยุฮ แตะ
เซ ไน ติ เจน เวลา ลัง โตฮ แตะ โฮ� ป รวี เญือะ อาวต กไน
เวยีง เซ เยอ� ซ ลอต เอนิ โฮลฮ เญือะ เซ แปน ลอป คอง
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แตะ ฆาื อ�ื ฮอยจ ละ เจน กวนโซะ ลุกลัน อ�ื เญือะ จัมเปน
โตว เกือฮ แม เญือะ เซ ละ กุม ไพรม อื เญือม เอจี ไคว แม
เนอึม ลอยฮ เซียง โตวต เซ� 31 ดัฮ มัฮ เญือะ นึง ยว่ง โอ
ไก ฆรุง โฮ� ไมจ อื เมีญ ละ ปุ แตะ ตอก เมีญ แตะ ไลลวง
โชะ รวี แตะ เตะ รปึม ซแก โฮ� ลัง โตฮ อื ฮา ปุ แตะ ไม่ ลัง
รแม่ โรฮ อื ละ กุม ไพรม อื เญือม เอจี ไคว เนอึม ลอยฮ เซี
ยง โตวต เซ� 32 ปัง มัฮ ตอก เซ� ดัฮ มัฮ เญือะ ยว่ง ก อาวต
โม เลวี โฮ� โม เลวี เซ ลัง โตฮ คาวคอง เญือะ ม่า แตะ โค
รยญ เวลา� 33 ดัฮ โม เลวี โชะ เญือะ โชะ ม่า แตะ� ไม่ โอ อื
โฮลฮ โตฮ เญือะ ม่า โชะ แตะ เซ� ดัฮ เอจี ไคว เนอมึ ลอยฮ
เซียง โตวต เซ� โม ป รวี นึง อื เซ ไมจ อื รแม่ แม ละ โม เลวี
เซ� นึง เอจี มัฮ อื ป โฮลฮ โม เลวี เซ เน่อมึ นึง โม อซิราเอน
ละ แปน อื คอง อ�ื 34 ดัฮ มัฮ เตะ นา ก เลียง โม เลวี เซ ซัต
ซิง ยุฮ แตะ นึง โฮ� เกียฮ โชะ เกียฮ รวี โตว อื ละ ปุ แตะ�
นึง มัฮ ลอป อื คาวคอง กังมู�

ไลลวง เกือฮ ปุย ป ตุก รมะ รโตว
35 �ดัฮ เอียกปุ โม อซิราเอน เปอะ อาวต ไม่ ตุก ไม่ ญัก

แตะ ปอ โอ อื ปุน เลียง ไอฮ โกะ แตะ โฮ� ไมจ เปอะ เรอึม
ชวย ตูเตอมึ ปุย เซ� เกือฮ อาวต ไมจ อาวต มวน ไม่ เปอะ
ตอก อาวต ปุย ตังเมือง ไม่ เปอะ โรฮ� 36 ปุ คิต ด่อก ไป
โอเอฮี ยุฮ เปอะ ละ ปุย เซ� ไมจ เปอะ ฮลัต นึง พะจาว ยุฮ
แตะ� เดอมึ เอยีกปุ เปอะ เซ ซ เกียฮ อาวต ไม่ เปอะ� 37 เญื
อม รมะ อื มาื ยุฮ เปอะ ปุ คิต ด่อก อื ละ อ�ื ดัฮ รโตว ป โซม
ป ปอน นึง เปอะ ปุ โรฮ คิต ด่อก อื นึง อ�ื 38 อาึ มัฮ เยโฮ
วา พะจาว ยุฮ เปอะ� มัฮ โรฮ ป นัม โม เปะ โอก ฮา เมือง



พะทัม ลอวย โมเซ 25:39 lxxxv พะทัม ลอวย โมเซ 25:46

อียปิ� ละ ซ เกือฮ แตะ เมือง คะนาอนั ละ เปอะ ไม่ ซ แปน
โรฮ พะจาว ยุฮ เปอะ โรฮ�

กัน พลวย โม ป มัฮ ครา
39 �ดัฮ เอียกปุ โม อซิราเอน เปอะ อาวต ไม่ ตุก ไม่ ญัก

แตะ ปอ ปัว อื โชะ ติ แตะ ละ เปอะ ละ ซ ยุฮ อื กัน ละ เปอะ�
ปุ เกือฮ แปน ครา เปอะ ฆาื อ�ื 40 เกือฮ อาวต ไม่ เปอะ ตอก
อาวต ลุกจัง ปุย โฮ� เกือฮ ยุฮ กัน ละ เปอะ ฮอยจ ละ ฮอยจ
เนอึม ลอยฮ เซียง โตวต เซ� 41 เญือม เอจี ฮอยจ อื เนอึม
เซ เยอ� เกือฮ ปุย เซ ไม่ กวน เฌือต อื โอก เอญี ฮา เปอะ
ฮอยจ เญือะ โกะ แตะ� ฮอยจ เคะ เอียกปุ ตุเจอ แตะ� ไม่
พริ เตะ เบระ เบรอมึ ยุฮ จัตเจือ แตะ โรฮ� 42 โม อซิราเอน
เตือง โอยจ อื เอจี มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว� ไม่ เอจี นัม พะ
จาว อื เกือฮ โอก ฮา เมือง อียปิ� เญือะ ลัง มัฮ โตว ครา
เซีญ ปุย ฆาื อ�ื 43 ปุ คนัป กัปกา� ไมจ เปอะ ฮลัต นึง พะ
จาว ยุฮ แตะ�

44�ดัฮ เปอะ ฆวต ไอฮ ปุย เกือฮ แปน ครา แตะ โฮ� ไมจ
เปอะ รวี นึง ปุย ตังเมือง ป อาวต รวติ รเวยีง เปอะ เซ�
45 ปัง มัฮ ปุย ตังเมือง ป เอจี อาวต นึง เมือง เปอะ เซ ญุ่ก�
กวน เฌือต อื ญุ่ก แปน โรฮ� นึง เอจี มัฮ โรฮ อื ปุย เกิต นึง
เมือง อาวต เปอะ� โม เซ ซ เกีอฮ แปน คอง เปอะ� 46 ดัฮ
เปอะ ดุฮ เอนิ นึง นังซื พิไนกัม ละ กวน เฌือต แตะ� ดัฮ
เปอะ มอป ละ กวน แตะ เญือม เอจี ซ ยุม แตะ ละ เกือฮ
เปอะ แปน ลอป คอง อ�ื ละ ซ เกือฮ เปอะ ยุฮ กัน ละ แตะ�
เกียฮ ยุฮ โรฮ เปอะ� ละ โม ป มัฮ เอียกปุ โม โกะ เปอะ ไน
โม อซิราเอน เนอ� ปังเมอ โอ ไมจ คนัป กัปกา ไม่ ยุฮ เปอะ
ครา แตะ นึง ตอก เซ�
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47 �ดัฮ ปุย ตังเมือง ฮอยจ อาวต ไม่ เปอะ เซ กอย ยุฮ
แตะ� ไม่ ตุก โรฮ ป มัฮ เอยีกปุ โม อซิราเอน เปอะ ป อาวต
ไม่ โกะ เปอะ เซ ฮา ไพรม แตะ� ปอ โชะ อื ติ แตะ ละ ซญอม
อื แปน ครา ปุย ตังเมือง เซ ญุ่ก� แปน ครา คระ เฌือต อื
ญุ่ก� 48 ไมจ โรฮ อื ไก ซิต ละ ซ เกียฮ โตฮ แม อื ติ แตะ�
ไมจ เอียกปุ ซดิ อื โตฮ� 49 ป โตฮ เซ ปัง มัฮ เอียกปุ ออฮ
เอฮี อื ญุ่ก� ปัง มัฮ ยะ ตุ ติญ อ�ื กวน รนัน อื ญุ่ก แปน ตื�
ดัฮ โกะ อื ไก โอเอฮี ยุฮ ปอ ปุน โตฮ อื ติ แตะ โฮ� ปัง โตฮ
ไอฮ ติ แตะ แปน โรฮ� 50 เกือฮ ปุย โชะ ติ แตะ เซ คิต ไอฮ
ไม่ ป รวี แตะ เซ เมาะ เอจี เล่ีญ โชะ อื ติ แตะ ไม่ เมาะ เอจี ซ
ฮอยจ เนอมึ ลอยฮ เซียง โตวต เซ� งวยฮ โตฮ อื ติ แตะ เซ
ไมจ อื คิต ตัม เมาะ ไก เนอมึ เอจี อาวต แตะ ไม่ ป รวี แตะ
เซ� ไมจ อื คิต งวยฮ อื ตัม ป คิต ปุย ละ ลุกจัง ไฮญ แตะ
โรฮ� 51 ดัฮ เวลา ลัง อาวต อื เซ เล่ีญ ลัง่ เนอมึ โฮ� ไมจ อื
คิต ตัม เมาะ เล่ีญ ลัง่ เนอึม ลัง โฮลฮ แตะ อาวต เซ� มัฮ
เมาะ เซ เมาะ ไมจ อื โตฮ ติ แตะ� 52 ดัฮ โอ เญือะ เล่ีญ โฮ ซ
ฮอยจ อื ละ เนอมึ ลอยฮ เซียง โตวต เซ� ปุย เซ ซ คิต เมาะ
เล่ีญ เมาะ กลอยฮ ลัง่ อื ไม่ โตฮ อื ติ แตะ ตัม เซ� 53 เญื
อม เอจี ซ โอก อื เกือฮ ปุย คิต งวยฮ อื ตอก ลุกจัง ป อาวต
แปน เนอึม อื โฮ� ปุ เกือฮ ป มัฮ ปอเลียง อื เซ โคมเฮง ไม่
คาเคียน แตะ ปุย เซ ฆาื อ�ื

54�ดัฮ โอ ไก ป โตฮ ไม่ โอ อื ปุน โตฮ ไอฮ ติ แตะ โฮ� ไมจ
เญือะ ป รวี เซ พลวย เญือม เอจี ฮอยจ อื ละ เนอึม ลอยฮ
เซียง โตวต เซ� ไมจ โรฮ อื พลวย ไม่ กวน อ�ื 55 โม อซิรา
เอน เนอ เกียฮ แปน ลอป โตว ครา ปุย� นึง เอจี มัฮ อื กวน
ไจ ยุฮ อาึ ไม่ เอจี นัม โรฮ โฮะ เกือฮ โอก ฮา เมือง อยีปิ� อาึ
มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ�
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ลังวนั โม ป เนองึ ป อฮั พะจาว
1 พะจาว อฮั เฮ�ี �ปุ ยุฮ ฮุป ละ ซ ไว เปอะ นึง ปลัฮเตะ

อาวต เปอะ เซ� ฮุป ลวน ปุย ญุ่ก� ฮุป ปอยจ ปุย นึง ซโมะ
ญุ่ก� ปุ โรฮ โบลวง ซกัง เงอ ไม่ โอเอฮี ตอก เซ ละ ซ ทื เปอะ
นึง มัฮ อาึ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�

2�ไมจ เปอะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง ซเงะ ลโล่ะ ยุฮ ฮุ โครยญ
ซเงะ ลโล่ะ� ไมจ โรฮ เปอะ นัปทื พากัง ซัมคัน ยุฮ ฮุ� อาึ
มัฮ พะจาว.

3 �ดัฮ โม เปะ ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อาึ แตะ� ไม่ โซะโกะ
ฮรกัซา เปอะ นึง โกตไม ยุฮ ฮุ� ไม่ ยุฮ โรฮ เปอะ ตัม เซ�
4 อาึ ซ ตาว รอาวม เฮละ ละ เปอะ ตัม เวลา ลัง เฮละ อ�ื
ซ เกือฮ โรฮ ป ซมา ลโลวง เปอะ กวยฮ นึง ปลัฮเตะ อาวต
เปอะ� ไม่ ซ เกือฮ โรฮ โฮะ โคะ นึง รปึม ซแก ยุฮ เปอะ ไก
เปลิ ละ เปอะ� 5 เญือม เอจี เติง เวลา ยุฮ เฮงาะ� ซ โฮลฮ
เปอะ ยุฮ เฮงาะ ยุฮ แตะ เล่ีญ ฮอยจ ละ ไมจ แม เปอะ เปฮ
เปลิ อะงุน� เญือม เอจี เปฮ แม เปอะ เปลิ อะงุน เนอ� ซ
โฮลฮ แม โรฮ เปอะ เปฮ เล่ีญ ฮอยจ ละ เมือ วนั ปุย เฮงาะ
แม� ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ไม่ ซัก เวยีก โกวง โกะ แตะ� ไม่
ซ โฮลฮ เปอะ อาวต เฮน ฮลอง นึง ปลัฮเตะ เซ เบือ อ�ื

6 �อาึ ซ เกือฮ ปลัฮเตะ อาวต เปอะ เฮน ฮลอง� ซ โฮลฮ
เปอะ โซม ญึม ไอจ ไมจ� ไก โตว ป ซ เกือฮ เปอะ ฮลัต เตีจ
ติ เจือ เนอมึ� อาึ ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ ป กุก ป เกียต นึง ปลัฮ
เตะ อาวต เปอะ� ป ซ ฮอยจ ตอซู ไม่ เปอะ ปุ โรฮ ซ ไก�
7 โม เปะ ซ ปุน เป ซไบ่ เนอมึ เปอะ โม ป ฮอยจ ตอซู ไม่ แตะ
เซ� 8 ปุย ไน โม เปะ พอน ปุย เยอ ซ ปุน ตอซู ป ฮอยจ รุป
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ไม่ แตะ แปน รอย อ�ื ปุย ไน เปอะ ติ รอย ปุย เยอ� ซ ปุน
เลียก โครฮ เปอะ ปุย แปน ฮมาึน อ�ื

9 �อาึ ซ โตก ลอป ละ โม เปะ� ซ เบีย โตว ป ซันญา แตะ
ละ เปอะ� ซ เกือฮ โรฮ จัตเจือ เปอะ พรุฮแพร� 10ป ริ ป ฮา
เปอะ ซ โฮฮ ฮา โซม ฮา ปอน เปอะ� เญอืม เอจี โฮลฮ เปอะ
เกป ป ซมา โคระ เปอะ เซ� ซ โฮลฮ เอนิ เปอะ ฮอย ป ไพรม
อื เซ ละ ซ ดุฮ เปอะ ป โฮลฮ โคระ เปอะ เซ นึง� 11 อาึ ซ
อาวต ซน่ะ ลลาึง เปอะ นึง พากัง ซัมคัน ยุฮ แตะ� ซ เกือฮ
โตว ติ แตะ เตือ นึง เปอะ� 12 อาึ ซ อาวต ลอป ไม่ เปอะ ไม่
ซ แปน พะจาว ยุฮ เปอะ� โม เปะ ซ แปน โรฮ เปอะ ปุย ยุฮ
อาึ� 13 อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ� ป นัม โม เปะ โอก
ฮา เมือง อยีปิ ละ ซ โอ เปอะ เญือะ โฮลฮ แปน ครา ปุย� อาึ
เอจี เฟือก โรฮ แอก ยุฮ เปอะ ละ ซ เกือฮ โรฮ โม เปะ โฮว
ซไบ่ นึง�

ป เลฮ เตียง ซ ลอก ตุต แตะ
14 �โม เปะ ดัฮ เปอะ โอ เนองึ ป อฮั อาึ� ไม่ โอ เปอะ ยุฮ

ตัม โกตไม ยุฮ ฮุ เฮ�ี ปังเมอ ซ ลอก เปอะ ตุต แตะ ฆาื อ�ื
15 โม เปะ ดัฮ เปอะ เตือ นึง ลปุง ซตอก อาึ แตะ� ไม่ โอ
แตะ ยุฮ ตัม โกตไม ยุฮ อาึ เตือง โอยจ อื โฮ� เอจี มัฮ โรฮ
ยุฮ เปอะ ไลจ ไม่ ลปุง ซันญา ยุฮ อาึ โรฮ� 16 อาึ ซ เกือฮ
โม เปะ ลอก ตุต แตะ� ซ พลวย โรฮ ป โตะ ป ตอง ฮอยจ
ละ เปอะ� ไม่ ป โซะ ป คระ โฮวน เจือ� ซ เกือฮ โม เปะ จัก
ไง่ ไพ เตะ ไม่ ตุก เญือะ รเกือะ โกะ เปอะ� ปัง ซมา เปอะ
เฮงาะ� ซ ฮอยจ ตุย โม ป เกละยุ เปอะ เซ โซม ฮา เปอะ�
17 อาึ ซ วุต ติ แตะ ฮา เปอะ� ซ เกือฮ เปอะ ไป นึง โม ป
ฮอยจ ตอซู ไม่ แตะ� ซ โฮลฮ เปอะ อาวต ฆรมึ อมันัต โม ป
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เกละยุ แตะ เซ� โม เซ ซ โฮลฮ ตัตเตียง โม เปะ� โม เปะ ซ
ฮลัต เตีจ เปอะ� ซ ตอ เปอะ เตือง โอ แตะ ไก ป อาื�

18 �ดัฮ โม เปะ โอ ลัง่ ดิ เนองึ ป อฮั อาึ เตือง เอจี เกิต โอ
เอฮี ตอก เซ ละ แตะ โฮ� อาึ ซ เกือฮ เปอะ ลอก ตุต โฮวน
ฮา ไพรม แตะ แปน อาแลฮ เตะ เอนิ� 19 อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่
อมันัต อานา โม เปะ ฆาื รพาวม ลึง เปอะ เซ� เญือะ ซ เฮละ
โตว พริ ละ เปอะ� ปลัฮเตะ ไม่ มะลอง ซ กอ ละ เปอะ ตอก
กอ ไร โฮ� 20 โม เปะ ซ โปวฮ เยอื เปอะ เรยีง แด่น แตะ นึง
ยุฮ แตะ กัน� นึง โอ ปลัฮเตะ เฮี เญือะ กวยฮ โอเอฮี นึง�
โคะ ป เอจี กวยฮ นึง อื ปุ เญือะ ซ ไก เปลิ ละ เปอะ�

21 �โม เปะ ดัฮ เปอะ เลฮ ลัง่ เตียง อาึ ไม่ โอ เปอะ งอ่ต
ป อฮั อาึ ละ แตะ โฮ� อาึ ซ เกือฮ แม ป โตะ ป ตอง เกิต
ละ เปอะ โฮวน ฮา ไพรม แตะ อาแลฮ เตะ� ฆาื มัป่ พิต เอจี
ยุฮ เปอะ เซ� 22 อาึ ซ พลวย โรฮ โกะพริ ซวก เกือฮ ฮอยจ
อาวต ซน่ะ ลลาึง เปอะ� ซ เกือฮ โรฮ เกียต กุก กวน เฌือต
เปอะ� ไม่ ซ ยุฮ อื ไลจ ไม่ คอง เลียง เปอะ� โม เปะ ซ แปน
เปอะ ปุย รมัฮ ปุๆ คระ โฮว โครง เอญี เปอะ ซ รงมั รมอง�

23 �โม เปะ ดัฮ ลัง่ เปอะ โอ ดิ เอญี แม เคะ อาึ เตือง เอจี
เพอกึ เอจี เฟียต อาึ แตะ เมาะ เซ โฮ� ไม่ เลฮ ลัง่ เปอะ
เตียง ป อฮั ฮะ� 24 อาึ ซ ตอซู ไม่ โม เปะ� ไม่ ซ เฟียต แตะ
โม เปะ เกือฮ โซะ ฮา ไพรม แตะ ฆาื มัป่ พิต ยุฮ เปอะ เซ อา
แลฮ เตะ แม� 25อาึ ซ ตาว โรฮ กัน รุป เซิก ฮอยจ ละ เปอะ
ฆาื ไลจ เปอะ ยุฮ ลปุง ซันญา แตะ ไม่ อาึ� โม เปะ ปัง เคียต
เปอะ ตอ โฮว เปิง ดิ เมือง ระ ยุฮ เปอะ ละ ซ เกือฮ เปอะ ติ
แตะ โปน ฮา กัน รุป เซ� อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ ลัง่ พาญัต ฆอก
เกิต ลลาึง เปอะ นา เซ� ซ จัมเปน เปอะ ญอม ไป นึง โม ป
ฮอยจ รุป ไม่ เปอะ ฆาื อ�ื 26 เญือม ยุฮ อาึ ไลจ ไม่ เฮงาะ
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รโกะ ยุฮ เปอะ เซ� ปรโปวน กาว ปุย เยอ� ซ โอป คโนมปัง
ยุฮ แตะ นึง ตาว โอป ติ โน่ง นึง รมัฮ ลอน คโนมปัง ยุฮ อ�ื
ซ จัมเปน เปอะ แฆ รฆุ โซม คโนมปัง เซ ไม่ ปุ แตะ ติ ปุย
เญี่ยะๆ� ปังเมอ โอ ซ ปอ ซัก เปอะ�

27 �เญือม เอจี ยุ เปอะ ฮอยจ ป ญัก ละ แตะ ตอก เซ
เยอ� โม เปะ ดัฮ ลัง่ เปอะ โอ เนอึง ป อฮั อาึ� ไม่ ยุฮ เปอะ
ป โอ ปุก รพาวม เมอะ โฮ� 28อาึ ซ ยุฮ โรฮ ป โอ ปุก รพาวม
โม เปะ โรฮ� ไม่ ซ เปลีฮ แตะ รพาวม ฮาวก แตะ ละ เปอะ�
ซ เกือฮ โรฮ โม เปะ ลอก ตุต แตะ ฆาื มัป่ พิต ยุฮ เปอะ อา
แลฮ เตะ แม ฆาื อ�ื 29 โม เปะ ซ ไปลญ เออปึ เนอึม เปอะ
ฮอยจ ละ โฮลฮ เปอะ กุก เนะ กวน รเมะ กวน รโปวน โกะ
แตะ ไอฮ� 30อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ คัน อาวต นึง นาตี ฮลาวง ยุฮ
เปอะ เซ� ซ เญื่อฮ โรฮ คัน ทไว เปอะ ป ซออย ฮงาื โรฮ�
เญอืม เอจี ยุม เปอะ ซ เกือฮ เนะซองั เปอะ อาวต เฮยี อาวต
ไฮ ลลาึง ฮุป เอจี ไลจ เอจี เญื่อฮ ยุฮ เปอะ เซ� อาึ ซ รแอม
ลัมเลือ นึง เปอะ� 31 อาึ ซ เกือฮ โรฮ เมือง อาวต เปอะ เซ
ฮงั เยอื� ไม่ ซ เกือฮ โรฮ ก ฮาวก ไว เปอะ พะจาว ทื แตะ เซ
ม่าวง� ป ทไว เปอะ ละ อาึ เซ� อาึ ปุ โรฮ เญือะ ซ รปั โรฮ�
32 อาึ ซ เกือฮ โรฮ ปลัฮเตะ อาวต เปอะ เซ ฮงั ไม่ ซ เกือฮ
โรฮ แพะ แลง โรฮ� ซ เกือฮ โรฮ โม ป รุป ไม่ เปอะ ป ลอต
อาวต นึง เมือง เปอะ เซ เงอตึ ฆาื� 33 อาึ ซ เกือฮ โรฮ กัน
รุป เซิก ฮอยจ ละ เปอะ ไม่ โครฮ อื โม เปะ โฮว อาวต เฮยี
ไฮ ติ แตะ นึง เมือง ปุย ไฮญ� ปลัฮเตะ อาวต เปอะ เซ ซ ม่า
วง� ยว่ง อาวต เปอะ ซ ฮงั เยอื ฆาื อ�ื 34 เญือม โฮลฮ โม
เปะ ตอ โฮว อาวต นึง เมือง ป ฮอยจ รุป ไม่ เปอะ เซ� ปลัฮ
เตะ อาวต โม โกะ เปอะ ซ อาวต เยอื นึง เซ� ซ แปน เนอมึ
ลโล่ะ ละ อ�ื 35 ไน ติ เจน โฮลฮ เปอะ โฮว ฮา เซ ปลัฮเตะ
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เซ ซ โฮลฮ ลโล่ะ� มัฮ ฆาื โอ อื โฮลฮ ลโล่ะ เญอืม อาวต โม
เปะ นึง โฮ�

36 �เญือม เซ โม เปะ ป ไอม ลัง่ เงอ ป ซ อาวต นึง เมือง
ปุย โม เซ� ซ อาวต เนอมึ เปอะ ไม่ ฮลัต เตีจ แตะ� ปัง มัฮ
เมาะ ฮมอง เปอะ ลอยฮ ฮละ โคะ ปอย กาื� โม เปะ ซ ตอ
เปอะ ฆาื� ซ ตอ เปอะ ตอก ตอ ปุย ฮา วจิ ฮา เพลียฮ โฮ� ซ
ตอ เปอะ ปอ ฆลาื แตะ เตือง โอ แตะ ไก ป อาื� 37 โม เปะ ซ
โคะ ซด่อยฮ เอนิ เปอะ ปุ แตะ ไอฮ� ตอก ตอ ปุย ฮา วจิ นึง
อาื ปุย มอก แตะ โฮ� เตือง โอ แตะ ไก ป อาื มอก เฟือฮ� ซ
ไก เปอะ โตว เรยีง แด่น ละ ซ ปุน ตอซู แตะ ไม่ ป ฮอยจ รุป
ไม่ แตะ� 38 โม เปะ ซ ยุม เปอะ ซน่ะ ลลาึง ปุย เมือง ไฮญ ป
เกละยุ เปอะ เซ� ปลัฮเตะ โฮลฮ เปอะ โฮว อาวต นึง เซ ซ
แปน ป ไลจ ยุฮ โม เปะ โรฮ� 39 โม เปะ เมาะ โฮฮ ลัง่ เปอะ
เซ� ซ อาวต เปอะ ไม่ ตุก เญือะ รเกือะ โกะ แตะ ฆาื มัป่ พิต
ยุฮ แตะ เซ� มัฮ โรฮ ฆาื มัป่ พิต ยุฮ จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ
โรฮ�

40-41 �ป โอ อาึ เญือะ โซะโกะ ฮรกัซา นึง อ�ื ไม่ เกือฮ
โรฮ โฮะ โฮลฮ โฮว อาวต นึง เมือง ป ฮอยจ รุป ไม่ อื เซ�
มัฮ ฆาื โอ อื เนอมึ รพาวม ละ อาึ ไม่ เลฮ อื เตียง ป อฮั ฮะ�
ปัง มัฮ ตอก เซ� เฆียง เฮี ดัฮ จัตเจือ เปอะ ญอม รโซะ มัป่
พิต ยุฮ โกะ แตะ� ไม่ ญอม โรฮ อื รโซะ มัป่ พิต ยุฮ จัตเจือ
ไพรม แตะ โฮ� อาึ ซ ไตม ลัง่ ลปุง ซันญา ไพรม ยุฮ แตะ�
เญือม เซ ดัฮ ญอม เนอึม เกือฮ รพาวม รโม่ยฮ แตะ ตุเตี
ยม ไม่ ญอม อื รปั มัป่ พิต ยุฮ แตะ เซ โฮ� 42 อาึ ซ เกือฮ
ติ แตะ โตก ละ ลปุง เอจี ซันญา แตะ ไม่ ยาโคป ไม่ ยซิฮกั
ไม่ อปัราฮมั โรฮ� อาึ ซ โตก โรฮ ละ ปลัฮเตะ อาวต ไพรม
อื เซ� 43 อาึ ปังเมอ ซ ละ ลัง่ ปลัฮเตะ เซ ละ ซ เกือฮ ปลัฮ
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เตะ เซ ไก ลัง่ เนอมึ ลโล่ะ นึง ตัม ลัง ไมจ อื ลโล่ะ� ซ เกือฮ
ม่าวง เยอื เตือง โอ อื ไก ป อาวต นึง� ไมจ โม เซ ลอก ตุต
แตะ ฆาื พิต โฌวะ ยุฮ อื เซ� ฆาื เตือ ออป อื นึง โกตไม ยุฮ
อาึ� ไม่ เกือฮ อื รพาวม รโม่ยฮ แตะ เกละยุ ลปุง ซตอก อาึ
แตะ� 44 ปัง มัฮ ตอก เซ อาึ เตือ โตว นึง โม โกะ อ�ื เญื
อม อาวต อื นึง เมือง ป ฮอยจ รุป ไม่ แตะ เซ� อาึ ซ เกละ
โตว ยุ ปอ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ เตือง โอยจ อ�ื อาึ ซ ยุฮ โตว โรฮ
ไลจ ไม่ ลปุง เอจี ซันญา แตะ ไม่ อ�ื นึง มัฮ อาึ เยโฮวา พะ
จาว ยุฮ อ�ื 45 มัฮ ฆาื ฮรกั เกอะ โม เซ� มัฮ เซ ป ซ โตก อาึ
ละ ลปุง เอจี ซันญา แตะ อาึง ละ จัตเจือ ไพรม อื ป เอจี นัม
เมอะ เกือฮ โอก ฮา เมือง อียปิ ซองนา ปุย เมือง ไฮญ โฮ�
ละ ซ แปน อาึ พะจาว ยุฮ อ�ื อาึ มัฮ เยโฮวา�� อฮั เซ�

46 เมาะ โอเอฮี โม เซ เตือง โอยจ อื มัฮ ลปุง ซตอก พะ
จาว อาึง ไม่ โกตไม ยุฮ อ�ื เอจี มัฮ ป เกือฮ พะจาว ละ ไอ
โมเซ นึง บลาวง ซีไน โฮ� มัฮ เกือฮ อื ซึป ไลลวง เซ ละ โม
อซิราเอน�

27
โกตไม เกว ไม่ คอง ทไว

1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ โม
อซิราเอน ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก ปุย ซันญา ซ ทไว พิเซต ปุย
ละ พะจาว เยอ� ไมจ ปุย ตี งวยฮ อื เดอมึ ซ เกียฮ โตฮ ปุย
ทไว แตะ เซ� 3 ไล โตฮ อื เซ มัฮ ตอก เฮ�ี ปรเมะ อาญุ เน่
อมึ นึง งา่ เนอึม ฮอยจ ละ ลแฆลฮ เนอึม เมอ� ไมจ เปอะ
ตี งวยฮ อื รฮอน เชเคน ตัม มาื เชเคน เมีญ ปุย นึง พากัง
ระ� 4 ดัฮ มัฮ ปรโปวน โฮ� ไมจ เปอะ ตี งวยฮ อื งว่ย เชเคน
โรฮ� 5 ดัฮ มัฮ ปุย ไก อาญุ พอน เนอึม ฮอยจ ละ อาญุ งา่
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เนอึม โฮ� ปรเมะ เอ ตี งวยฮ อื งา่ เชเคน� ดัฮ มัฮ ปรโป
วน โฮ ตี งวยฮ อื กาว เชเคน� 6 ปุย ไก อาญุ ติ เคิ ฮอยจ
ละ อาญุ พอน เนอมึ เมอ� ปรเมะ นึง อื ตี งวยฮ อื พอน เช
เคน� ดัฮ มัฮ ปรโปวน โฮ� ตี งวยฮ อื ลอวย เชเคน� 7 ดัฮ
มัฮ ปุย เอจี ไก อาญุ ลแฆลฮ เนอึม ฮาวก โฮ� ปรเมะ นึง
อื ตี งวยฮ อื กาว โรฮ พอน เชเคน� ดัฮ มัฮ ปรโปวน โฮ�
ตี งวยฮ อื กาว เชเคน� 8 ดัฮ ไก ปรเมะ ป อาวต ไม่ ตุก ไม่
ญัก แตะ� ไม่ มัฮ อื ปุย เอจี ซันญา ปุย ซ ทไว แตะ ละ พะ
จาว� ดัฮ ปุย เซ โอ โฮลฮ กัฮ งวยฮ แตะ ตัม ลัง เกือฮ แตะ
เซ� ไมจ ปุย โฮว ตาว ปุย เซ ฮอยจ เคะ ซตุ� เกือฮ ซตุ เซ ตี
งวยฮ ปุย เซ ตัม เมาะ โซมกวน อื ไม่ เมาะ ซ ปุน เกือฮ เนอึ
ม ปุย เซ อ�ื� �

9 �ดัฮ มัฮ ซัตซิง ป ซันญา ปุย ละ ซ ทไว แตะ ละ พะจาว
เซ� โอเอฮี เมาะ ป ฮอยจ ทไว ปุย ละ พะจาว เตือง โอยจ อื
เอจี แปน ตื คอง พะจาว� 10 ปุ เกือฮ ปุย เปียน ป ตะ แตะ
ทไว เซ ไม่ โรวก อื โอเอฮี ไฮญ รโตง อ�ื โอเอฮี ไมจ เจอ� ปุ
เปียน แปน ป โอ ไมจ� ป โอ ไมจ เจอ� ปุ โรฮ เปียน แปน ป
ไมจ โรฮ� ดัฮ ไก ป เปียน ป ทไว แตะ เซ� ซ แปน เอนิ คอง
พะจาว ฆาื อื เตือง ลอา อ�ื 11 ดัฮ ไก ป โรวก ทไว ซัตซิง โอ
ซงะ่ ไล เตือง โอ แตะ ลัง โรวก ทไว ละ พะจาว โฮ� เกือฮ
โรฮ ปุย เซ โรวก ซัตซิง เซ ฮอยจ ละ ซตุ� 12ซตุ เซ ซ ตี โรฮ
งวยฮ อื ตัม เมาะ ไมจ เมาะ ฆอก อื โรฮ� ตี ซตุ เซ งวยฮ อื
เมาะ ออฮ งวยฮ อื มัฮ เนอึม เมาะ เซ ฆาื อ�ื 13 ดัฮ ไก ป
ฮอยจ โตฮ ซัตซิง โอ ซงะ่ ไล ป ฮอยจ ทไว แตะ ละ พะจาว
เยอ� ไมจ แม อื บุ งวยฮ ป ทไว แตะ เซ งา่ เปอเซน แม�

14 �ดัฮ ไก ป ทไว เญือะ แตะ ละ ซ เกือฮ อื แปน เญือะ
ยุฮ พะจาว โฮ� ไมจ โรฮ ซตุ ตี งวยฮ เญือะ เซ ตัม เมาะ ไมจ
เมาะ ฆอก อ�ื ตี ซตุ เซ งวยฮ อื เมาะ ออฮ� งวยฮ อื มัฮ เนอึ
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ม เมาะ เซ ฆาื อ�ื 15 ดัฮ แม ปุย เซ ฆวต โตฮ เญือะ แตะ
เซ โฮ� เกือฮ แม บุ งวยฮ เญือะ แตะ เซ งา่ เปอเซน โรฮ�
ฟวยจ เซ เญือะ เซ ซ แปน แม คอง โกะ อื ไอฮ�

16 �ดัฮ ปุย ทไว เตะ ลโลวง ยุฮ แตะ ละ พะจาว โฮ� ไมจ
เปอะ ตี งวยฮ อื ตัม เมาะ โอยจ เฮงาะ ซมา นึง เตะ ยุฮ แตะ
เซ� ดัฮ มัฮ เตะ โอยจ เฮงาะ บ่าเล ติ โฮเมอ* เญือม ซมา
ปุย อื เซ� ไมจ เปอะ ตี งวยฮ อื รฮอน เชเคน� 17 ดัฮ ปุก
เนอึม ลอยฮ เซียง โตวต โฮ เญือม ทไว อื เซ� ไมจ เปอะ
ตี งวยฮ อื ละ อื เตม� ตัม คาโนวน ตี ปุย อ�ื 18 ดัฮ ทไว
เตะ ยุฮ แตะ ฟวยจ เนอึม ลอยฮ เซียง โตวต เซ โฮ� ไมจ
ซตุ งอ่ต เมาะ เล่ีญ เมาะ กลอยฮ ซ ไคว แม เนอมึ เซ แม ติ
โฮน� คิต แม โรฮ งวยฮ อื ละ อื ตัม เมาะ เล่ีญ เมาะ กลอย
ฮ อื โรฮ� 19 ป เอจี ทไว เตะ ลโลวง ยุฮ แตะ ละ พะจาว
เยอ� ดัฮ ฆวต โตฮ แม เตะ เอจี ทไว แตะ เซ โฮ� ไมจ โรฮ
เปอะ เกือฮ บุ แม งวยฮ เตะ เซ งา่ เปอเซน โรฮ� ฟวยจ เซ
เตะ เซ ซ แปน แม คอง ปุย เซ ตอก ไพรม อ�ื 20 ดัฮ ปุย เซ
โอ แปน โตฮ� ไม่ โชะ แม อื เกือฮ ปุย ไฮญ ริ โซม นึง ญุ่ก�
เญือะ เกียฮ โตฮ โตว อื เฟือฮ� 21 เญือม เอจี ฮอยจ อื ละ
เนอึม ลอยฮ เซียง โตวต เซ� เตะ เซ ซ แปน ลอป คอง พะ
จาว ฆาื อ�ื นึง มัฮ อื คอง ทไว ปุย ละ อ�ื เตะ เซ เอจี แปน
โรฮ คาวคอง ยุฮ โม ซตุ เซ โรฮ�

22�ดัฮ ไก ป รวี เตะ ลโลวง เตือง โอ อื มัฮ คาวคอง ไพรม
ยุฮ อ�ื ไม่ ทไว อื ละ พะจาว, 23 ไมจ ซตุ เซ ตี โรฮ งวยฮ อื ตัม
เมาะ เล่ีญ ซ ฮอยจ อื ละ เนอึม ลอยฮ เซียง โตวต เซ� เญื
อม เอจี ไคว อื ฮอยจ ละ เนอึม เซ� ซเงะ โรง นึง อ�ื ป มัฮ
* 27:16 27:16 ติ โฮเมอ ซ ไก เมาะ ด่าว 11 ทัง�
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กุม เตะ เซ ไมจ อื ทไว มาื งวยฮ เตะ ยุฮ แตะ เซ ละ พะจาว
ตัม เมาะ ปุก เมาะ ลอก อื ตอก อฮั ซตุ อื ละ แตะ เซ� 24 เญื
อม เอจี ไคว อื ฮอยจ ละ เนอึม ลอยฮ เซียง โตวต เซ� เตะ
เซ แม แปน แม คอง กุม ไพรม อื เซ ตอก ไพรม อ�ื 25 เมาะ
โอเอฮี ตี ปุย งวยฮ อ�ื ไมจ อื ตี ตัม งวยฮ มาื เชเคน ป อาึง
ปุย นึง พากัง ระ เซ� งา่ เกรา* เซ มัฮ ติ เชเคน�

26 �กวน โรง ซัตซิง ยุฮ ปุย โครยญ ตัว อื เญือะ ไมจ โตว
ปุย ซันญา อาึง ละ ซ ทไว แตะ ละ พะจาว, นึง เอจี ตึน มัฮ อื
คอง พะจาว. โมวก� แกะ� ปิ ญุ่ก� เอจี มัฮ ตื คอง พะจาว
ตื� 27 ดัฮ มัฮ ซัตซิง โอ ซงะ่ ไล โฮ� ดัฮ กุม อื ฆวต โตฮ แม
โฮ� ไมจ อื โตฮ ตัม เมาะ งวยฮ ตี โม ซตุ อื ละ อ�ื ไม่ บุ โรฮ
อื งวยฮ อื งา่ เปอเซน� ดัฮ ปุย เซ โอ เญือะ โตฮ� ไมจ โม
ซตุ โชะ ตัม เมาะ โซมกวน อื ไม่ งวยฮ อ�ื

28 �โอเอฮี ป ทไว ลุต ปุย ละ พะจาว เยอ� เญือะ เกียฮ
โตฮ โตว ปุย� ปัง มัฮ ปุย� ปัง มัฮ ซัตซิง� ฮอยจ ละ พริ
เตะ เบระ เบรอมึ� โอเอฮี โม เซ เอจี มัฮ ลอป คอง พะจาว.

29 �ดัฮ ไก ปุย ป เอจี มอป ปุย ละ พะจาว ละ ซ ยุฮ ปุย
ไลจ ไม่ โฮ� เญือะ ไก โตว ป เกียฮ โตฮ ปุย เซ เยอ� ไมจ
ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ติ เจือ โน่ง�

30 �โอเอฮี กาว ปุน ทไว ติ ปุน เซ� เปลิ โคะ เปลิ เอาะ
ญุ่ก� ป ซมา ลโลวง ปุย ญุ่ก� เอจี แปน โอยจ คอง พะจาว,
ไม่ มัฮ โรฮ อื ป ซงะ่ ซงอม ละ พะจาว. 31 ดัฮ ไก ป ฆวต โตฮ
โอเอฮี กาว ปุน ทไว ติ ปุน เซ� ไมจ แม อื บุ งวยฮ ป ทไว
แตะ เซ งา่ เปอเซน� 32 ซัตเลียง เปอะ โครยญ กาว ตัว อ�ื
ลัง มัฮ คอง พะจาว ติ ตัว� ลไล เมีญ เปอะ ซัตซิง ยุฮ แตะ
* 27:25 27:25 ติ เกรา เซ นัมนัก อื ปุก บลัฮ กรมั� มาื ติ เชเคน เซ ปุก เมาะ
ด่าว กาว กรมั�
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โครยญ กาว ตัว อ�ื ตัว กาว นึง อื เซ ลัง มัฮ คอง พะจาว.
33 ปุ เกือฮ กุม อื เปียน ตัว ป ไมจ อื นึง ฮลัก แตะ กอ ฮา พะ
จาว� ดัฮ เปียน อื โฮ� ซ แปน เอนิ คอง พะจาว ฆาื อื เตือง
ลอา ตัว อื เซ� ไม่ โอ โรฮ อื เญือะ เกียฮ โตฮ แม�� อฮั เซ�

34 เมาะ โอเอฮี โม เซ เตือง โอยจ อื มัฮ ตื ลปุง ซตอก พะ
จาว อาึง� ป เกือฮ พะจาว ละ ไอ โมเซ นึง บลาวง ซีไน โฮ�
มัฮ เกือฮ อื ซึป อื ละ โม อซิราเอน�
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