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ปาวน โมเซ
พะทัม ปาวน โมเซ มัฮ ไลลวง โม อซิราเอน ไน ติ เจน ร

ปาวน เนอมึ ลไล โฮว อื นึง คระ ลาึน เวอืฮ� เน่อมึ นึง บลา
วง ซีไน ฮอยจ ละ เคต เมือง ป ซันญา พะจาว อาึง ซ เกือฮ
แตะ ละ อ�ื มัฮ เคต ลวง โอก ซเงะ นึง อ�ื เมือ โรง อื ไอ
โมเซ โจต เซน เมาะ ไก ปุย นึง โม อซิราเอน เซ� มัฮ โจต อื
เซน เญือม อาวต ลัง่ อื นึง บลาวง ซีไน โฮ� กา เฆียง โอก
โฮว อื นึง คระ� ฟวยจ เซ เญอืม เอจี ซเปี ไก อื รปาวน เนอึ
ม เมอ� โจต แม เซน ปุย ติ โฮน แม� มัฮ เญอืม เอจี ฮอยจ
อื นึง เมือง โมอปั บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง
อ�ื ซน่ะ โจต ปุย เซน ปุย ลอา โฮน เซ โม อซิราเอน เอจี
ฮอยจ นึง ยว่ง คาเด่ต บ่าเนีย ลวง ลัก่เซฮ เมือง คะนาอนั
เซ� ปังเมอ โอ โฮลฮ เลียก เมือง คะนาอนั นึง โอ อื อาึง
รพาวม แตะ นึง พะจาว� ฟวยจ โฮว ไป โฮว มา อื นึง ลาึน
นาตี เซ เยอ� เอจี ลอต โฮว นึง นาตี ลวง ลัก่ โอก ซเงะ โบ
โกลง จอแด่น เซ� ปุย ลอต แปน อาวต นา เซ งอ่น� ปุย
ไฮญ นึง อื เพรยีง ติ แตะ ละ ซ เตือง แตะ โกลง จอแด่น เซ
ละ ซ โฮลฮ อื อาวต เนอมึ นึง เมือง คะนาอนั�
พะ ทัม ปาวน โมเซ มัฮ ไลลวง ปุย กอ อาวต ไม่ ไลจ

รพาวม แตะ ไม่ ฮลัต เตีจ แตะ ฆาื ป ญัก ป นอ ป เกิต ละ
แตะ� มัฮ โม ป กอ เลฮ เตียง พะจาว� เลฮ โรฮ เตียง ไอ
โมเซ ป เลือก พะจาว ละ นัม อื ปุย โฮ� ไลลวง เฮี มัฮ ป เพ
อกึ เอะ เกือฮ ยุง เมาะ เนอึม รพาวม พะจาว ไม่ เมาะ ลัง่
รพาวม อื นึง แลน แก ลอป อื ปุย ไน แตะ� ปุย โม เซ ปัง
ไฆร รพาวม เจือ อื ไม่ กอ เลฮ อื ตอก เซ� ไอ โมเซ เนอึม
แนฮ ลัง่ รพาวม ละ พะจาว ไม่ เครองึ ลอป อื นึง ปุย ยุฮ
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แตะ� เญือม เอจี เล่ีญ อ�ื ไอ โมเซ ไก โรฮ เญือม เงีย่ง
รพาวม อ�ื ปังเมอ ฮรกั ลัง่ พะจาว ไม่ ปุย ไน อื โรฮ�

ไอ โมเซ เมีญ เมาะ ไก โม อซิราเอน นึง ลาึน ซีไน
1 เญือม เอจี ฟวยจ โฮลฮ โม อซิราเอน โอก ฮา เมือง อี

ยปิ ลอา เนอมึ เมอ� ปุก เญือม ฮาวก เคิ ลอา เซ ติ ซาวม�
เญือม เซ พะจาว ฮอยจ อู ไม่ ไอ โมเซ นึง พากัง ก ฮอยจ
ปุย เคะ พะจาว นึง ลาึน ซีไน� พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื 2 ปะ
ไม่ อาโรน ไมจ เปอะ เมีญ เมาะ ไก เซน โม อซิราเอน เซ เตื
อง โอยจ อ�ื ละ ซ โจต เปอะ เมาะ ไก เซน โม ปรเมะ นึง อื
เซ โครยญ โฆะ ปุย� ตัม ซฆลาวม ตัม ครอปครวั อื โครยญ
โฆะ อ�ื 3 ไมจ เปอะ เมีญ โม ปรเมะ ป เอจี ไก อาญุ อื เคียง
งา่ เนอึม ฮาวก ก ล่าวง� เมาะ โม ป เกียฮ โฮว รุป เซิก นึง
อ�ื 4 ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ โม ปรเมะ เรอึม เปอะ� ไอฮ โม
ฮวันา เจอ นึง อื ติ เจอ ติ ปุย�

5 ป มัฮ ปรเมะ ป ซ เรอึม เปอะ เซ ตัม เจอ อื เซ มอยฮ อื
มัฮ ตอก เฮ�ี เจอ รูเบ่น เนอ มัฮ เอลีซู กวน เชเด่เออ�

6 เจอ ซิเมโอน เนอ มัฮ เชลูมิเอน กวน ซูรชีตัได่�
7 เจอ ยูด่า เยอ มัฮ นาโชน กวน อมัมีนาดัป่�
8 เจอ อติซคา เยอ มัฮ เนทันเอน กวน ซูอา�
9 เจอ เซบู่ลุน เนอ มัฮ เอลีอปั กวน เฮโลน�
10 ป มัฮ จัตเจือ โยเซป นึง อ�ื ไก ลอา เจอ�
เจอ เอฟราอมิ เมอ มัฮ เอลีชามา กวน อมัมีฮุต�
เจอ มะนาเซ เยอ มัฮ กามาลิเอน กวน เปด่าซู�
11 เจอ เบ่นยามิน เนอ มัฮ อาบี่ดัน่ กวน กิเด่โอนี�
12 เจอ ด่าน เนอ มัฮ อาฮเิยเซอ กวน อมัมีชตัได่�
13 เจอ อาเชอ เยอ มัฮ ปากีเอน กวน โอครนั�
14 เจอ กาต เตอ มัฮ เอลียาซัป กวน เด่อูเอน�
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15 เจอ นัปทาลี เยอ มัฮ อาฮิรา กวน เอนัน� อฮั เซ พะ
จาว�

16 ปุย โม เซ มัฮ โม ฮวันา ลลาึง โม อซิราเอน เตือง โอยจ
อ�ื นึง มัฮ อื ป เอจี เลือก โม เซ ละ ซ เกือฮ อื แปน ตัว แทน
เจอ ยุฮ แตะ�

17 ไอ โมเซ ไม่ อาโรน เกือฮ โม ป เอจี โจต แตะ อาึง มอยฮ
อื เซ เรอึม แตะ� 18 เญือม เอจี ฮาวก เคิ ลอา เซ ติ ซาวม
เมอ� โม เซ กอก โม ลัปซด่อน ฮอยจ โพรม เนอึม เตือง
โอยจ แตะ� เมาะ ป เอจี ไก อาญุ อื เคียง งา่ เนอมึ ฮาวก ก
ล่าวง ฮอยจ โจต เนอึม เซน แตะ โครยญ โฆะ แตะ ตัม จัต
เจือ แตะ� ตัม ครอปครวั แตะ� ตัม เมาะ ไก เซน แตะ เตื
อง โอยจ อ�ื 19 ไอ โมเซ เมีญ เนอมึ ปุย นึง ลาึน ซีไน เซ ตัม
ป เอจี อฮั พะจาว อาึง ละ แตะ� 20-46 โม ป เมีญ อื เซ มัฮ
โม ปรเมะ ป ไก อาญุ อื เคียง งา่ เนอมึ ฮาวก ก ล่าวง� เมาะ
ป เกียฮ โฮว รุป เซิก นึง อื ตัม เจอ อื โครยญ เจอ� มัฮ ตอก
เฮ�ี รูเบ่น มัฮ กวน โรง อซิราเอน�
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เจอ รูเบ่น ไก 46,500 ปุย�
เจอ ซิเมโอน ไก 59,300 ปุย�
เจอ กาต ไก 45,650 ปุย�
เจอ ยูด่า ไก 74,600 ปุย�
เจอ อติซคา ไก 54,400 ปุย�
เจอ เซบู่ลุน ไก 57,400 ปุย�
เจอ เอฟราอมิ ไก 40,500 ปุย�
เจอ มะนาเซ ไก 32,200 ปุย�
เจอ เบ่นยามิน ไก 35,400 ปุย�
เจอ ด่าน ไก 62,700 ปุย�
เจอ อาเชอ ไก 41,500 ปุย�
เจอ นัปทาลี ไก 53,400 ปุย�

รโจะ เตือง โอยจ อื แปน 603,550 ปุย�

โม เลวี ซ ยุฮ กัน เกว ไม่ พากัง ระ
47 เญือม เซ ปุย ปังเมอ โอ เมีญ โม เลวี เลียก รโจะ ไม่ โม
เจอ ไฮญ นึง อ�ื 48 นึง อฮั พะจาว อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี
49�ป มัฮ เจอ เลวี นึง อื ปะ ทัน โตว เมีญ� ไม่ โอ เปอะ ไมจ
โจต เซน อื เกือฮ เลียก อาวต ไม่ โม อซิราเอน ไฮญ นึง อ�ื
50 ปะ ปังเมอ ไมจ เปอะ ดุฮ อาึง โม เลวี ละ ซ ยุฮ อื กัน ป
เกว ไม่ พากัง ระ นา ก อาวต อาึ เซ� เกือฮ แปน ป แลน
แก โอเอฮี เมาะ ป โกว ปุย นึง พากัง ระ เซ ไม่ เฌาะ อื พา
กัง ระ เซ เตือง โอเอฮี ป โกว ปุย นึง อื ฮอยจ ก ไฮญ� ไม่
ยุฮ อื กัน เกว ไม่ พากัง ระ เซ� มัฮ โรฮ ป ลัง โบลวง พา
กัง อาวต โม โกะ แตะ เกือฮ อาวต รวติ พากัง ระ เซ โรฮ�
51 เญือม ซ เติง เวลา เฌาะ ปุย พากัง ระ เซ มัฮ โม เลวี เซ
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โน่ง ป ลัง เญื่อฮ ฮา� เญือม ซ โบลวง โคระ แม อื มัฮ โรฮ
โม เลวี เซ โน่ง ป ลัง โบลวง เงอ� ดัฮ ไก ปุย ไฮญ ป เลียก
ซดิ ไม่ พากัง ระ เซ ไมจ ปุย เกือฮ ลอก ตุต แตะ ฆาื อื ฮอยจ
ละ ยุม อ�ื 52ป มัฮ เจอ ไฮญ ไน โม อซิราเอน เซ� ไมจ อื โบ
ลวง พากัง ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ แปน มูๆ แตะ ตัม ก ลัง อาวต
โม โกะ แตะ ไอฮ� นา ก ไก โทง ซุม เจอ ยุฮ อื เตือง ไพ เตื
อง มัน� 53 โม เลวี ปังเมอ ไมจ เปอะ เกือฮ โบลวง พากัง
ยุฮ โกะ แตะ เกือฮ อาวต รวติ พากัง ระ นา ก อาวต อาึ เซ�
เดอมึ อาึ โอ ซ โฮลฮ ฮาวก รพาวม ละ โม อซิราเอน เตือง
โอยจ อื ฆาื เลียก ปุย ซดิ ไม่ นา เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ โม เลวี
เซ โซะโกะ ฮรกัซา นึง พากัง ระ เซ�� อฮั เซ พะจาว�
54 โม อซิราเอน ยุฮ เนอึม อื ตัม ป อฮั พะจาว อาึง ละ ไอ
โมเซ เซ โครยญ เจือ�

2
ไลลวง ยุฮ ปุย ไคะ
1พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ตอก เฮ�ี 2 ไมจ เปอะ
เกือฮ โม อซิราเอน ยุฮ ไคะ อาวต แตะ นึง ก ไก โทง ซุม เจอ
ยุฮ โม โกะ แตะ� โทง เซ ไก เคืองไม เจอ ยุฮ โม โกะ นึง อื
ไอฮ โครยญ เจอ อ�ื ไคะ ยุฮ อื เซ� เกือฮ ลัก่กา ลัก่ พากัง
ระ ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว โครยญ ลวง อ�ื 3 โม ป ยุฮ ไคะ
นึง ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อื ไมจ เปอะ เกือฮ อาวต ฆรมึ โทง
ไคะ ยุฮ โม ยูด่า� ป มัฮ ฮวันา ยุฮ เจอ ยูด่า เซ มัฮ นาโชน
กวน อมัมีนาดัป่� 4 โม ตฮนั ยุฮ อื เซ ไก 74,600 ปุย�
5 ไมจ เปอะ เกือฮ เจอ อติซาคา ยุฮ ไคะ อาวต แตะ โปน เซ
เญีย่ะ� ป มัฮ ฮวันา เจอ ยุฮ อื เซ มัฮ เนทันเอน กวน ซูอา�
6 โม ตฮนั ยุฮ อื เซ ไก 54,400 ปุย�
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7 ไมจ เปอะ เกือฮ เจอ โม เซบู่ลุน ยุฮ ไคะ โปน ก อาวต โม
อติซาคา เซ� ป มัฮ ฮวันา เจอ ยุฮ อื เซ มัฮ เอลีอปั กวน เฮ
โลน� 8 โม ตฮนั ยุฮ อื เซ ไก 57,400 ปุย�
9 เซน ปุย ป เมีญ อื เลียก ไน ไคะ ยุฮ โม ยูด่า เซ เตือง โอยจ
อื ไก 186,400 ปุย� เญอืม ซ โอก โฮว อ�ื ปุย โม เซ ซ แปน
ป โฮว รกา�
10 ไมจ เปอะ เกือฮ โม ป ลัง อาวต ฆรมึ โทง ซุม เจอ ยุฮ โม
รูเบ่น เซ ยุฮ ไคะ อาวต แตะ ลวง ลัก่เซฮ� ป มัฮ ฮวันา เจอ
รูเบ่น เซ มัฮ เอลีซู กวน เชเด่เออ� 11 โม ตฮนั ยุฮ อื เซ ไก
46,500 ปุย�
12 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เจอ ซิเมโอน ยุฮ ไคะ ยุฮ แตะ เกือฮ
อาวต โปน โม เซ แม เญี่ยะ� ป มัฮ ฮวันา เจอ ยุฮ ซิเมโอน
เซ มัฮ เชลูมิเอน กวน ซูรชีตัได่� 13 โม ตฮนั ยุฮ อื เซ ไก
59,300 ปุย�
14 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เจอ กาต อาวต โปน ก อาวต โม เซ
เญี่ยะ� ป มัฮ ฮวันา ยุฮ โม เจอ กาต เซ มัฮ เอลียาซัป กวน
เรอูเอน� 15 โม ตฮนั ยุฮ อื เซ ไก 45,650 ปุย� 16 เซน ปุย
ป เมีญ อื เลียก อาวต ไน ไคะ ยุฮ โม รูเบ่น เซ เตือง โอยจ
อื ไก 151,450 ปุย� เญือม โอก โฮว อ�ื ปุย โม เซ ซ มัฮ มู
ลอา นึง อ�ื
17ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ โม เลวี ยวกพากัง ระ เซ� เกือฮ
โกฮ โฮว ไม่ อ�ื ไมจ เปอะ เกือฮ โม เลวี โฮว ซน่ะ มู ไฮญ นึง
อ�ื โม ป ยุฮ ไคะ ยุฮ แตะ รกา ไมจ อื โอก โฮว รกา� โม ป
ยุฮ รเคะ ไมจ อื โฮว ตัม คัก ไล ตอก เญือม ยุฮ อื ไคะ ยุฮ
แตะ เซ� อาวต ตื ไม่ โทง ยุฮ มู แตะ ไอฮ โครยญ มู อ�ื
18 ไมจ เปอะ เกือฮ โทง ไคะ ยุฮ โม เอฟราอมิ อาวต ลวง ลัก่
เลียก ซเงะ ตัม ตอก อาวต มู โม โกะ อื เซ�
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ป มัฮ ฮวันา ยุฮ โม เจอ เอฟราอมิ เซ มัฮ เอลีชามา กวน อมั
มีฮุต� 19 โม ตฮนั ยุฮ อื เซ ไก 40,500 ปุย�
20 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เจอ มะนาเซ อาวต โปน เซ เญี่ยะ�
ป มัฮ ฮวันา ยุฮ โม เจอ มะนาเซ เซ มัฮ กามาลิเอน กวน เป
ด่าซู� 21 โม ตฮนั ยุฮ อื เซ ไก 32,200 ปุย�
22 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เจอ เบ่นยามิน อาวต โปน ก อาวต โม
มะนาเซ เซ เญี่ยะ� ป มัฮ ฮวันา ยุฮ ปุย เจอ เบ่นยามิน เซ
มัฮ อาบี่ดัน่ กวน กิเด่โอนี� 23 โม ตฮนั ยุฮ อื เซ ไก 35,400
ปุย� 24 เซน ปุย ป เมีญ อื เลียก อาวต ไน ไคะ ยุฮ โม เอฟรา
อมิ เซ เตือง โอยจ อื ไก 108,100 ปุย� เญือม โอก โฮว อ�ื
ปุย โม เซ ซ มัฮ มู ลอวย นึง อ�ื
25 ไมจ เปอะ เกือฮ โทง ไคะ ยุฮ โม ด่าน อาวต ลวง ลัก่ล่าวง
ตัม ก อาวต มู โม โกะ อื ไอฮ�
ป มัฮ ฮวันา เจอ ยุฮ โม ด่าน เซ มัฮ อาฮเิยเซอ กวน อมัมีชตั
ได่� 26 โม ตฮนั ยุฮ อื เซ ไก 62,700 ปุย�
27 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เจอ อาเชอ ยุฮ ไคะ ยุฮ แตะ โปน เซ
แม เญี่ยะ� ป มัฮ ฮวันา เจอ ยุฮ อื เซ มัฮ ปากีเอน กวน โอ
ครนั� 28 โม ตฮนั ยุฮ อื เซ ไก 41,500 ปุย�
29 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เจอ นัปทาลี อาวต โปน ก อาวต โม
เซ แม เญี่ยะ� ป มัฮ ฮวันา เจอ ยุฮ อื เซ มัฮ อาฮิรา กวน
เอนัน� 30 โม ตฮนั ยุฮ อื เซ ไก 53,400 ปุย� 31 เซน ปุย ป
เมีญ อื เลียก อาวต ไน ไคะ ยุฮ โม ด่าน เซ เตือง โอยจ อื ไก
157,600 ปุย� เญอืม โอก โฮว อื ปุย โม เซ ซ มัฮ มู รเคะ ฮา
มู ไฮญ นึง อ�ื โฮว ตัม โทง ซุม เจอ ยุฮ โม โกะ แตะ ไอฮ�
32 �ปุย โม เซ มัฮ โม ปรเมะ ไน จัตเจือ โม อซิราเอน ป เอจี
เกียฮ แปน ตฮนั นึง อ�ื มัฮ ป เอจี เมีญ ปุย ตัม เจอ อ�ื ปุย
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โม เซ เตือง โอยจ อื ไก 603,550 ปุย�� 33 ปุย ปังเมอ โอ
เมีญ โม เลวี เลียก รโจะ ไม่ โม อซิราเอน ไฮญ นึง อ�ื นึง
มัฮ อื ป เอจี ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ ตอก เซ� 34 เญื
อม เซ โม อซิราเอน ยุฮ เนอึม ไคะ ตอก เซ� ตัม ก อาวต
โทง ยุฮ แตะ ไม่ โอก โฮว อื โครยญ โฆะ แตะ ตัม ครอปครวั
แตะ� ตัม จัตเจือ แตะ ไอฮ� ตัม ป เอจี ซตอก พะจาว อาึง
ละ ไอ โมเซ เซ โครยญ เจือ�

3
เซน โม เลวี ไม่ กัน ยุฮ อื
1 เคียง เฮี โฮว มัฮ ไลลวง จัตเจือ อาโรน ไม่ ไอ โมเซ� มัฮ ป
ไซฮ ปุย เญอืม ลปุง พะจาว ไม่ ไอ โมเซ นึง บลาวง ซีไน โฮ�
2 มอยฮ กวน รเมะ อาโรน เซ มัฮ ตอก เฮ�ี ป มัฮ กวน โรง
อื มัฮ นาดัป่� ฟวยจ เซ มัฮ แม อาบี่ฮู ไม่ เอเลอาซา ไม่ อิ
ทามา� 3 เอจี มัฮ ปุย โม เซ ป เอจี เรฮ อื ลออยฮ ซัมคัน นึง
ไกญ อื ไม่ ดุฮ อื เกือฮ แปน ซตุ ยุฮ พะจาว� 4 ป มัฮ นาดั่
ป ไม่ อาบี่ฮู เซ ปังเมอ ยุม ซองนา พะจาว ฆาื โกว อื งอ ป
โอ ปุย ลัง โกว เญอืม ทไว อื โอเอฮี ละ พะจาว นึง ลาึน ซีไน
เซ� ปุย ลอา เซ ไก โตว กวน ติ ตื� เคียง ยุม ปุย ลอา เซ
มัฮ เอเลอาซา ไม่ อทิามา เซ โน่ง ป โฮลฮ ยุฮ กัน ลัง ยุฮ โม
ซตุ เซ ไน ติ เจน ไอม อาโรน ป มัฮ เปือะ อื เซ�
5พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 6 �ไมจ เปอะ เกือฮ โม เลวี เซ
เลียก ซดิ� ไม่ ดุฮ โรฮ เปอะ อาึง ละ ซ แปน อื ป เรอึม อา
โรน ป มัฮ ซตุ เซ� 7 โม เซ ซ ยุฮ กัน เซ รโตง อาโรน� ไม่
รโตง ปุย เตือง โอยจ อื เมาะ ป เกว ไม่ กัน นึง พากัง ระ เซ�
8ซ แปน ป แลน แก โอเอฮี ป โกว ปุย นึง พากัง ระ ก ฮอยจ
ปุย เคะ พะจาว� ไม่ ซ ยุฮ อื กัน ป เกว ไม่ พากัง ระ เซ รโตง
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โม อซิราเอน� 9 ไมจ เปอะ มอป อาึง โม เลวี เซ ละ อาโรน
ไม่ โม ป มัฮ กวน อาโรน เซ� โม เซ เอจี มัฮ ป เลือก พะจาว
อาึง เน่อมึ นึง โม อซิราเอน ละ ซ โฮลฮ อาโรน โกว� 10 ปะ
ไมจ เปอะ ดุฮ อาโรน ไม่ โม กวน อาโรน เซ ละ ซ เกือฮ เปอะ
แปน ซตุ� ดัฮ ไก ปุย ไฮญ ป ฆวต เฆรอืง แปน ซตุ ไม่ อื เซ�
ปังเมอ จัมเปน ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว�
11 ฟวยจ เซ พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ� 12 �อาึ เอจี
เลือก โม เลวี โอก เน่อมึ นึง โม อซิราเอน� มัฮ เลือก ฆรอ
กวน รเมะ โรง โม อซิราเอน โครยญ โฆะ อ�ื เคียง เซ โม
เลวี เอจี มัฮ คอง อาึ� 13 มัฮ ฆาื มัฮ กวน โรง โม อซิราเอน
เซ คอง อาึ� เญือม โฮลฮ อาึ ยุฮ ยุม ไม่ กวน โรง ปุย นึง
เมือง อียปิ โฮ� อาึ เอจี เลือก ป มัฮ กวน โรง โม อซิราเอน
เซ� เตือง กวน โรง ปุย ไม่ กวน โรง ซัตซิง ละ ซ แปน อื คอง
อาึ� อาึ มัฮ พะจาว,� อฮั เซ�
14พะจาว อฮั แม อื ละ ไอ โมเซ นึง บลาวง ซีไน เซ ตอก เฮ�ี
15�ไมจ เปอะ เมีญ โม เลวี เซ ตัม จัตเจือ อ�ื ตัม ครอปครวั
อ�ื ไมจ เปอะ เมีญ โม ปรเมะ นึง อื โครยญ โฆะ ปุย� เมาะ
ป เอจี ไก อาญุ อื เคียง ติ เคิ ฮาวก ก ล่าวง�� อฮั เซ�
16 เญือม เซ ไอ โมเซ เมีญ เนอึม โม เลวี เซ เตือง โอยจ อื
ตัม ป เอจี ซตอก พะจาว อาึง ละ แตะ เซ� 17 มอยฮ กวน
รเมะ เลวี เซ เตือง โอยจ อื มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ เกอโชน ไม่ โค
ฮตั ไม่ เมราร�ี 18 ป มัฮ ซฆลาวม เกอโชน เซ มัฮ โม ลิปนี
ไม่ โม ชิเมอ�ี 19 ซฆลาวม โคฮตั เซ มัฮ โม อมัรมั� โม อติ
ฮา� โม เฮปโรน� ไม่ โม อุตซีเอน� 20 ป มัฮ ซฆลาวม เมรา
รี เซ มัฮ โม มาลี� ไม่ โม มูช�ี โม เซ เยอ� มัฮ ป ซึป เน่อมึ
จัตเจือ โม เลว�ี ตัม จัตเจือ โม โกะ อื ไอฮ�
21 จัตเจือ เกอโชน เซ มัฮ ซฆลาวม ลิปนี ไม่ ชิเมอ�ี 22 เซน
โม ปรเมะ นึง อ�ื เมาะ ป เอจี ไก อาญุ อื เคียง ติ เคิ ฮาวก
ก ล่าวง� ไก อาแลฮ เปือน ไปล พอน รอย ปุย� 23 โม ป มัฮ
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จัตเจือ เกอโชน เซ ไมจ อื ยุฮ ไคะ ยุฮ แตะ นึง ลวง ลัก่เคะ
พากัง ระ� ปุก ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อ�ื 24ป มัฮ ฮวันา ยุฮ
โม จัตเจือ เกอโชน เซ มัฮ เอลียาซัป กวน ลาเอน� 25 กัน
ยุฮ โม จัตเจือ เกอโชน เซ มัฮ กัน เพรยีง ฮอง ซัมคัน ไม่ พา
ควน เลอึป ปุย อ�ื ไม่ พา ควน เฆีญ ปุย โตะ รเวอืะ อื เซ�
26 โนก ฮา เซ มัฮ แม กัน เพรยีง พา ควน เฆีญ ปุย ควง พา
กัง ระ เซ นา ก อาวต คัน ทไว เซ ไคว อ�ื ไม่ พา ควน เฆีญ
ปุย โตะ รเวอืะ ก พริ อื เซ� ไม่ โม่ะ ควน โจก ปุย อ�ื ไม่ กัน
ไฮญ นึง อื เมาะ ป เกว ไม่ พากัง ระ เซ เตือง โอยจ อ�ื
27 จัตเจือ โคฮตั เซ มัฮ ซฆลาวม โม อมัรมั� อติฮา� เฮป
โรน� ไม่ อุตซีเอน� 28 เซน โม ปรเมะ นึง อื เตือง โอยจ อ�ื
เมาะ ป เอจี ไก อาญุ อื เคียง ติ เคิ ฮาวก ก ล่าวง� ไก ซเตะ
เปือน ไปล แลฮ รอย ปุย� ปุย โม เซ มัฮ ป ลัง แลน แก โอ
เอฮี นึง ฮอง ซัมคัน เซ� 29 โม ป มัฮ จัตเจือ โคฮตั เซ ไมจ อื
ยุฮ ไคะ อาวต แตะ นึง ลวง ลัก่เซฮ พากัง ระ เซ� 30 ป มัฮ
ฮวันา ยุฮ อื มัฮ เอลีซาฟัน กวน รเมะ อุตซีเอน� 31 กัน ลัง
ยุฮ ปุย โม เซ มัฮ กัน แลน แก ฮติ ซัมคัน ยุฮ พะจาว� ไม่
โตะ อาวต คโนมปัง� ไม่ ชวง ออม ไม่ คัน ทไว เตือง ลอา อ�ื
ไม่ เครองึ โกว โม ซตุ เซ เญอืม รซอฮ อื ละ พะจาว กไน พา
กัง ระ เซ โครยญ เจือ� เตือง พากัง ซน่ะ ฮอง ซัมคัน เซ�
ไม่ กัน โครยญ เจือ ป เกว ไม่ โอเอฮี โม เซ� 32 ป มัฮ ฮวั
นา ระ ยุฮ โม เลวี เซ มัฮ เอเลอาซา กวน อาโรน ป มัฮ ซตุ
เซ� เอเลอาซา เซ มัฮ ป ควป คุม แลน แก โม ป ไปญ กัน
นึง ฮอง ซัมคัน เซ�
33 จัตเจือ เมรารี เซ มัฮ ซฆลาวม มาลี ไม่ มูช�ี 34 เซน โม
ปรเมะ นึง อื เตือง โอยจ อ�ื เมาะ ป เอจี ไก อาญุ อื เคียง ติ
เคิ ฮาวก กล่าวง� ไก แลฮ เปือน ไปล ลอา รอย ปุย� 35 ป
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มัฮ ฮวันา ยุฮ โม จัตเจือ เมรารี เซ มัฮ ซุรเีอน� กวน อาบีฮ่า
อนิ� ปุย โม เซ ซ ยุฮ ไคะ ยุฮ แตะ นึง ลวง ลัก่ล่าวง พากัง
ระ เซ� 36 กัน ลัง ยุฮ โม เซ มัฮ กัน โซะโกะ นึง ไมะ แปน
เดีญ พากัง ระ เซ� ไม่ โคะ ซแก อ�ื ไม่ ด่อง� ไม่ ควน โบ
ลวง ด่อง� ไม่ กัน ไฮญ ป เกว ไม่ โอเอฮี โม เซ เตือง โอยจ
อ�ื 37 โนก ฮา เซ มัฮ แม ลัก ฆรุง อื ไคว อื ไม่ ควน โบลวง
ลัก เซ� ไม่ โม่ะ อื เตือง ลัก ป เกอมึ ปุย ละ ปุก โม่ะ อื เซ�
38 โม ป ยุฮ ไคะ นึง ลัก่กา พากัง ระ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ�
มัฮ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ไม่ กวน เฌือต อ�ื กัน ลัง ยุฮ ปุย
โม เซ มัฮ แลน แก โซะโกะ ฮรกัซา นึง ไลลวง พากัง ระ เซ
รโตง โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื ปุย ไฮญ ดัฮ ลู เลียก ซดิ
ไม่ พากัง ระ เซ จัมเปน ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ฆาื อ�ื
39 เซน โม ปรเมะ เลวี เตือง โอยจ อื โครยญ ซฆลาวม อื ป
โฮลฮ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน เมีญ ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ เซ�
เมาะ ป เอจี ไก อาญุ อื เคียง ติ เคิ ฮาวก ก ล่าวง เงอ� ไก
ลอา ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย�

โม เลวี ไม่ กัน โตฮ ปุย กวน โรง แตะ
40 พะจาว อฮั แม อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี �ปะ ไมจ เปอะ
เมีญ โม ป มัฮ กวน รเมะ โรง โม อซิราเอน เมาะ ป ไก อาญุ
อื เคียง ติ เคิ ฮาวก ก ล่าวง� ไมจ เปอะ โจต อาึง เมาะ ไก
เซน มอยฮ อ�ื 41 อาึ มัฮ พะจาว, โม เลวี เอจี มัฮ คอง อาึ�
มัฮ รโตง กวน โรง โม อซิราเอน เจอ ไฮญ นึง อื เซ� ไมจ
โรฮ เปอะ ทไว ซัตซิง ยุฮ โม เลวี เซ ละ อาึ� รโตง ซัตซิง เกิต
โรง ยุฮ โม อซิราเอน เจอ ไฮญ เซ�� อฮั เซ พะจาว�
42 เญือม เซ ไอ โมเซ เมีญ เนอึม โม ป มัฮ กวน โรง โม อซิ
ราเอน เซ� ตัม ป เอจี อฮั พะจาว อาึง ละ แตะ เซ� 43 กวน
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รเมะ โรง โม อซิราเอน ป เมีญ อื เซ� เมาะ ป เอจี ไก อาญุ
อื เคียง ติ เคิ ฮาวก ก ล่าวง เงอ� ไก 22,273 ปุย�
44ฟวยจ เซ พะจาว อฮั แม อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี 45�ไมจ
เปอะ ทไว โม เลวี เซ ละ อาึ รโตง กวน โรง โม อซิราเอน ไฮญ
นึง อื เซ� ไม่ ซัตซิง ยุฮ โม เลวี เซ รโตง ซัตซิง ยุฮ โม อซิรา
เอน ไฮญ เซ� เญือม เซ โม เลวี เซ ซ มัฮ คอง อาึ� อาึ มัฮ
พะจาว. 46 เซน โม กวน โรง โม อซิราเอน ไฮญ นึง อื เซ ปุก
โฮฮ ฮา เซน โม เลวี ลอา รอย ไม่ อาลแฆลฮ โรฮ ลอวย ปุย�
เซน ปุย เมาะ เซ ไมจ เปอะ โตฮ นึง มาื� 47 ปะ ไมจ เปอะ
เกป เน่อมึ นึง ปุย โม เซ ติ ปุย พอน เชเคน� ตัม นัม นัก
โกว ปุย นึง พากัง ระ� (ติ เชเคน เซ ไก งา่ เกรา�� 48 มาื
เมาะ ป โฮลฮ ปุย นึง กัน โตฮ ปุย กวน โรง แตะ นึง อื เซ�
ไมจ แม เปอะ มอป ละ อาโรน ไม่ โม ป มัฮ กวน เฌือต อ�ื�
อฮั เซ พะจาว�
49 ไอ โมเซ เกป เนอึม มาื งวยฮ โตฮ ปุย กวน โรง แตะ นึง
อื เซ� 50 มาื เกป อื เซ ไก 1,365 เชเคน� 51 ฟวยจ เซ ไอ
โมเซ เกือฮ เนอมึ มาื เซ ละ อาโรน ไม่ โม กวน เฌือต อื ตัม
ป อฮั พะจาว ละ แตะ เซ�

4
กัน ลัง ยุฮ โม โคฮตั
1พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ตอก เฮ�ี 2�ไมจ เปอะ
โจต เมาะ ไก เซน โม โคฮตั ป มัฮ เจอ เลวี เซ� ตัม เจอ ตัม
ซฆลาวม อ�ื 3 มัฮ โม ปรเมะ ป เอจี ไก อาญุ อื เคียง งว่ย
เนอมึ ฮอยจ ละ รฮอน เนอมึ โครยญ โฆะ ปุย� เมาะ ป เอจี
ลัง ยุฮ อื กัน ป เกว ไม่ พากัง ระ ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว��
4 �กัน ยุฮ โม โคฮตั เซ มัฮ กัน เกว ไม่ โอเอฮี ป ตึก นึง ซัม
คัน แตะ� 5 เญือม ซ เฌาะ ปุย ไคะ ยุฮ แตะ� ไมจ อาโรน
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ไม่ โม กวน อื เลียก กไน พากัง ระ เซ� ละ ซ บลาึฮ อื พา
ควน เฆีญ ปุย ฮติ ลปุง ซันญา เซ� ไม่ เลอปึ อื ฮติ เซ นึง อ�ื
6 ไมจ แม อื เลอึป ฮติ เซ นึง ฮกั กะโลมา� ไม่ เลอึป อื นึง
พา ซี ฟะ� ลอต เอนิ ซลอ โคะ ควน กลอม ปุย อ�ื 7ฟวยจ
เซ ไมจ แม อื ตุม พา ซี ฟะ นึง ราว โตะ อาวต คโนมปัง เซ
ติ ปลัฮ� ไม่ อาึง อื กลอง เชือม นึง� ไม่ เชือม โบลง อาวต
ป ซออย ฮงาื นึง เซ� เยอืก รอาวม อะงุน� ไม่ คโนมปัง ป
ลัง อาวต ลอป นึง อื เซ� 8 ฟวยจ เซ ไมจ แม อื เลอึป นึง
พา ซครกั� ไม่ ฮกั กะโลมา� ลอต เอนิ ซลอ ควน กลอม ปุย
อ�ื�
9 �ฟวยจ เซ ป มัฮ ชวง ออม ไม่ ออม นึง อ�ื ไม่ มิต ญัป�
ไม่ ทัต ควน อาวต อ�ื ไม่ ปัง อาวต ลออยฮ ละ บุ ปุย ลออ
ยฮ นึง ออม เซ� ไมจ โรฮ อื เลอึป นึง พา ซี ฟะ� 10 ไมจ
เปอะ เกือฮ เพาะ ออม เซ ไม่ เครองึ โกว ปุย ละ ออม เซ เตื
อง โอยจ อื นึง ฮกั กะโลมา� ไม่ ลอต อื อาึง นึง ควน กลอม
ปุย อ�ื 11 เกือฮ แม เลอึป คัน ไคร ควน ทไว ปุย ป ซออย
ฮงาื เซ นึง พา ซี ฟะ ไม่ ฮกั กะโลมา� ไม่ ลอต โรฮ อื ซลอ
ควน กลอม ปุย อ�ื�
12 �ไมจ โรฮ อื เพาะ เครองึ โกว ปุย นึง ฮอง ซัมคัน เซ เตื
อง โอยจ อื นึง พา ซี ฟะ ไม่ เลอปึ อื นึง ฮกั กะโลมา ไม่ ลอต
โรฮ อื อาึง นึง ควน กลอม ปุย อ�ื
13 �ไมจ แม อื โทก จะ อาวต โตะ คัน ทไว ระ เซ� ไม่ เลอึ
ป อื คัน เซ นึง พา ซี ซูวนั� 14 โอเอฮี เมาะ ป มัฮ เคืองมื
โกว ปุย ละ คัน ทไว เซ� ตอก โดง อาวต งอ� ไร ควน มัก่
โตะ� ลัว ควน ชาวก จะ� ไม่ เชือม โบลง� เกือฮ ละ อาึง อื
ลวง ราว คัน เซ� ฟวยจ เซ ไมจ อื เลอปึ นึง ฮกั กะโลมา ไม่
ลอต อื ซลอ ควน กลอม ปุย อ�ื 15 เญือม เอจี ฟวยจ เลอึป
อาโรน ไม่ โม กวน อื โอเอฮี โกว ปุย นึง ฮอง ซัมคัน เซ� ดัฮ
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เอจี เติง เวลา เฌาะ ปุย ไคะ ยุฮ แตะ� ไมจ เปอะ เกือฮ จัต
เจือ โคฮตั เซ ฮอยจ กลอม ปุ โฮว เครองึ เซ� ปังเมอ โอ อื
ไมจ ลอก โอเอฮี ซัมคัน ยุฮ พะจาว เซ เฟือฮ เอนิ� เดอมึ โอ
ซ ยุม ฆาื อ�ื เอจี มัฮ โอเอฮี ป โกว ปุย นึง พากัง ยุฮ พะจาว
เซ ป โฮลฮ โม จัตเจือ โคฮตั เซ กลอม เมอ�
16�เอเลอาซา กวน อาโรน ป มัฮ ซตุ เซ� ไมจ อื แปน ปมอง
แลน ลออยฮ นึง ออม ไม่ ป ซออย ฮงาื� ไม่ เฮงาะ รโกะ ทไว
ปุย� ไม่ ลออยฮ ซัมคัน ป โกว ปุย ละ เรฮ แตะ นึง ปุย� ไมจ
อื แปน ป แลน แก พากัง เซ เตือง ลัง อ�ื ไม่ โอเอฮี นึง อื โค
รยญ เจือ� เตือง โอเอฮี ป ทไว ปุย ละ พะจาว นึง อ�ื� อฮั
เซ พะจาว�
17พะจาว อฮั แม อื ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ตอก เฮ�ี 18-19�ปุ
เกือฮ โม จัตเจือ โคฮตั ลอก โอเอฮี ซัมคัน ยุฮ พะจาว เซ เฟือ
ฮ เอนิ เดอมึ โอ ซ ยุม ฆาื อ�ื ฮา เซ ไมจ เปอะ เกือฮ อาโรน
ไม่ โม กวน อื เซ เลียก เมก ไม กัน ลัง ยุฮ โม เซ ละ อื โค
รยญ โฆะ อื นึง โอเอฮี ป ลัง กลอม อื เซ� 20 โม โคฮตั เซ
ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ เกือฮ เลียก แก โอเอฮี ซัมคัน ยุฮ พะ
จาว เซ ติ ไง่ เนอึม� เดอมึ โอ ซ ยุม ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว
เยอ�

กัน ลัง ยุฮ โม เกอโชน
21 พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ� 22 �ไมจ เปอะ โจต เซน
มอยฮ โม จัตเจือ เกอโชน ป มัฮ เจอ เลวี เซ ตัม เจอ ตัม ซฆ
ลาวม อื โรฮ� 23ป ไมจ เปอะ โจต มอยฮ อื เซ มัฮ โม ปรเมะ
ป เอจี ไก อาญุ อื เคียง งว่ย เนอึม ฮอยจ ละ รฮอน เนอึม�
เมาะ ป เอจี ลัง ยุฮ กัน ละ ซ เพรยีง แตะ พากัง ระ ก ฮอยจ
ปุย เคะ พะจาว เซ โครยญ โฆะ อ�ื 24 กัน ลัง ยุฮ โม เซ มัฮ
กัน ปุยฮ กลอม เครองึ พากัง ระ เซ� เครองึ โม เซ มัฮ ตอก



ปาวน โมเซ 4:25 xv ปาวน โมเซ 4:33

เฮ�ี 25 มัฮ พา ควน เลอปึ ปุย อื เตือง ก พริ กไน อ�ื ไม่ ฮกั
กะโลมา ควน เลอึป ปุย ลวง ราว อ�ื ไม่ พา ควน เฆีญ โตะ
รเวอืะ อ�ื 26 มัฮ แม พา ควน เฆีญ ปุย ควง อื รวติ อ�ื ไม่
คัน ทไว นึง อ�ื ไม่ พา ควน เฆีญ โตะ รเวอืะ ควง อื เซ� ไม่
โม่ะ ควน โจก ปุย อ�ื ไม่ โอเอฮี ป เกว ไม่ อ�ื มัฮ โอเอฮี โม
เซ ป ลัง โฮลฮ โม เกอโชน ลัปพิตชอป เปอ� 27 ไมจ อาโรน
ไม่ โม กวน อาโรน เซ แปน ป ควป คุม แลน แก โม จัตเจือ
เกอโชน เซ� กัน ไมจ อื ยุฮ ไม่ โอเอฮี ไมจ อื ปุยฮ กลอม โค
รยญ เจือ เซ� ไมจ อื เมก ไม อาึง ละ อ�ื 28 มัฮ โอเอฮี โม
เซ ป มัฮ กัน ลัง ยุฮ โม จัตเจือ เกอโชน ป เกว ไม่ พากัง ระ
เซ� ป มอง ควป คุม แลน แก กัน ยุฮ ปุย โม เซ เยอ� มัฮ
อทิามา กวน อาโรน ป มัฮ ซตุ เซ�

กัน ลัง ยุฮ โม เมรารี
29 �ไมจ โรฮ เปอะ โจต เซน มอยฮ โม จัตเจือ เมรารี เซ ป
มัฮ เจอ เลวี เซ ตัม เจอ ตัม ซฆลาวม อื โรฮ� 30ป ไมจ เปอะ
โจต มอยฮ อื มัฮ โม ปรเมะ ป เอจี ไก อาญุ อื เคียง งว่ย เนอึ
ม ฮอยจ ละ รฮอน เนอึม� มัฮ โม ป เอจี ลัง ยุฮ กัน ละ ซ
เพรยีง แตะ พากัง ระ ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว เซ โครยญ
โฆะ อ�ื 31 กัน ลัง ยุฮ โม เซ มัฮ กัน ปุยฮ กลอม เครองึ พา
กัง ระ เซ� มัฮ กลอม โรวก ไมะ แปน เดีญ อ�ื ไม่ โคะ ซแก
อ�ื ไม่ ด่อง อื ไม่ ควน โบลวง ด่อง อ�ื 32 มัฮ แม ลัก ฆรุง
อื ป ไก รวติ ควง อื เซ� ไม่ ควน โบลวง ลัก อื เซ� ไม่ ลัก ป
เกอมึ ปุย ละ ปุก โม่ะ อ�ื ไม่ โม่ะ ปุก ปุย อ�ื ไม่ เครองึ ไฮญ
อื เมาะ ป โกว ปุย ละ พากัง เซ เตือง โอยจ อ�ื โอเอฮี โม
เซ โครยญ เจือ ปะ ไมจ เปอะ เมก ไม ละ อื ละ ซ เกือฮ เปอะ
โรวก อ�ื 33 มัฮ โอเอฮี โม เซ ป มัฮ กัน ลัง ยุฮ โม จัตเจือ เม



ปาวน โมเซ 4:34-48 xvi ปาวน โมเซ 5:2

รารี ป เกว ไม่ พากัง ระ เซ� ป มอง ควป คุม แลน แก กัน
ยุฮ ปุย โม เซ มัฮ อทิามา กวน อาโรน ป มัฮ ซตุ เซ�� อฮั เซ
พะจาว�
เมาะ ไก เซน โม เลวี
34-48 ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ไม่ โม ป มัฮ ฮวันา ปุย นึง อื เซ�
เมีญ เนอมึ เซน โม โคฮตั ไม่ เซน โม เกอโชน ไม่ เซน โม เม
รารี เซ ตัม จัตเจือ อื ตัม ครอปครวั อื โครยญ โฆะ อ�ื มัฮ
ยุฮ อื ตัม ป ซตอก พะจาว อาึง ละ แตะ� ป เมีญ อื เซ มัฮ โม
ปรเมะ ป เอจี ไก อาญุ อื เคียง งว่ย เนอึม ฮอยจ ละ รฮอน
เนอมึ นึง อื ป เอจี ลัง ยุฮ อื กัน ป เกว ไม่ พากัง ก ฮอยจ ปุย
เคะ พะจาว เซ� ปุย โม เซ เยอ ไก เซน ตอก เฮ�ี

จัตเจือ โคฮตั เตอ ไก 2,750 ปุย�
จัตเจือ เกอโชน ไก 2,630 ปุย�
จัตเจือ เมรารี แม ไก 3,200 ปุย�
เซน ปุย โม เซ เตือง โอยจ อื รโจะ แปน 8,580 ปุย�

เซน ปุย โม เซ เตือง โอยจ อื รโจะ แปน 8,580 ปุย� 49 ปุย
โม เซ เอจี ไก ตื กัน ลัง ยุฮ ไม่ ป ลัง ปุยฮ ลัง กลอม อื โค
รยญ โฆะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน ตัม ป ซตอก พะจาว อาึง
ละ ไอ โมเซ เซ� ไอ โมเซ เอจี เมีญ เนอึม อาึง ปุย โครยญ
โฆะ อื ตัม ป ซตอก พะจาว อาึง ละ แตะ เซ�

5
ไลลวง โอเอฮี ป รแอม ยุฮ ไคะ
1 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ปะ ไมจ เปอะ ซตอก โม
อซิราเอน� เกือฮ อฮั อื ละ โม ป ลอก ลาวต� ไม่ โม ป ไก ป
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รแอม ปัต โอก เน่อมึ นึง โกะ อื เซ� ไม่ โม ป แปน ปุย รแอม
ไล นึง โคะ ลอก แตะ ป ยุม� เกือฮ โอก อาวต ก พริ ไคะ โค
รยญ โฆะ แตะ� 3 ไมจ โรฮ เปอะ อฮั ละ อื เตือง โม ปรเมะ
ไม่ ปรโปวน� เกือฮ โอก อาวต ตื ก พริ ไคะ เซ� ละ โอ ไคะ
อาวต อื เซ ซ แปน ป รแอม ไล ฆาื อ�ื นึง มัฮ ไคะ เซ นา ก
ฮอยจ อาวต อาึ นึง ไม่ ปุย�� อฮั เซ พะจาว� 4 เญือม เซ
โม อซิราเอน ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ� เกือฮ เนอึม ปุย โม เซ
โอก อาวต ก พริ ไคะ ตัม ป ซตอก พะจาว อาึง ละ แตะ เซ�

โกตไม ไลลวง กัน รแม่ ปุย โอเอฮี
5พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 6�ปะ ไมจ เปอะ อฮั ละ โม อซิ
ราเอน ตอก เฮ�ี ดัฮ ไก ป บ่วก ละ ปุย� ปัง มัฮ ปรเมะ ญุ่ก�
ปัง มัฮ ปรโปวน ญุ่ก� ปุย เซ เอจี มัฮ โรฮ ยุฮ อื ป พิต ละ พะ
จาว. 7 ไมจ ปุย เซ รโซะ พิต ยุฮ แตะ เซ� ไม่ รแม่ อื โอเอฮี
ป บ่วก แตะ นึง เซ ละ กุม อื เกือฮ ปุก ตัม คาโนวน งวยฮ
อ�ื โฮฮ ฮา เซ ไมจ ลัง่ อื บุ ละ อื งา่ เปอเซน� 8 ดัฮ ปุย เซ
เอจี ยุม โฮ ไม่ โอ อื ไก เอียกปุ ละ ซ รปั แตะ โอเอฮี ป รแม่
ปุย ละ แตะ เซ� ไมจ อื ตาว ป รแม่ แตะ เซ ละ พะจาว ละ
ซ โฮลฮ ซตุ โกว� เกือฮ โรวก อื ไม่ แกะ โปก ละ ซ ทไว อื
แปน ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ อ�ื 9 โอเอฮี เมาะ ป ทไว พิ
เซต โม อซิราเอน ละ พะจาว โครยญ เจือ มัฮ ป ลัง ละ ซตุ
ป ไจไซ อื เซ� 10 โอเอฮี ทไว ปุย ละ พะจาว โครยญ เจือ�
เอจี มัฮ ป ลัง ละ โม ซตุ� เอจี แปน โรฮ คอง โม ซตุ เซ��
อฮั เซ พะจาว�

ไลลวง รพาวม ซองไซ ปุย นึง ปุ แตะ
11-14พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ปะ ไมจ เปอะ อฮั ละ โม
อซิราเอน ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก มะ ป โกวน ป เลนจุ ไม่ ปรเมะ
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ไฮญ เญอ� ปรเมะ เญือะ อื เซ ซองไซ นึง อื ปังเมอ โอ ปุน
เตะ ปุน ชวง อ�ื นึง เม่าะ ปรโปวน เซ ไล แตะ ฮา อ�ื ปัง
มัฮ ปุย ไฮญ ปุ โรฮ โรวต แปน พีญัน ละ อ�ื โต เซ อื แพป
นึง อ�ื ดัฮ ตอ ไก ปุย ซองไซ รพาวม นึง แกต แตะ ปรโป
วน เญือะ แตะ เลนจุ� เตือง โอ ปรโปวน เญือะ อื ยุฮ เนอมึ
ตอก เซ� 15 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เซ บะ
โรวก ปรโปวน เญือะ แตะ� เกือฮ โฮว เคะ ซตุ� ไม่ โรวก อื
ป ทไว แตะ รโตง ปรโปวน เญือะ แตะ เซ� ป มัฮ แปง บ่า
เล ลอา ลิต� ปุ เกือฮ เรฮ ลออยฮ นึง อื ไม่ โอ อื ไมจ ดุฮ ป
ซออย ฮงาื นึง แปง เซ� นึง มัฮ อื ป ทไว ปุย รโตง รพาวม
ซองไซ ปุย นึง ปุ แตะ� ไม่ มัฮ อื ป เกือฮ ปุย โตก ละ พิต ยุฮ
แตะ� ไม่ ซ เกือฮ อื ปุย ยุ ที พิต ยุฮ อื เซ� ดัฮ ไก เนอมึ โฮ�
16 �ฟวยจ เซ โม ซตุ เซ ซ เกือฮ ปรโปวน เซ เลียก ซดิ ละ ซ
เกือฮ อื ชุง ซองนา พะจาว. 17 เญอืม เซ ซตุ เซ ซ ดุฮ รอาวม
ซัมคัน โตะ โดง เตะ� ฟวยจ เซ ซ ตุย รกาื ลังเตะ กไน พา
กัง ระ เซ ดุฮ อื โตะ รอาวม เซ� 18 ลไล อาวต อื ซองนา พะ
จาว เซ ซตุ เซ ซ เกือฮ อื กัฮ ฮาึก กลาวม แตะ� เกือฮ โรฮ
อื ไปญ โอเอฮี ทไว แตะ เซ ไม่ อ�ื ป มัฮ โอเอฮี ทไว อื รโตง
รพาวม ซองไซ ปุย นึง ปุ แตะ เซ� ซตุ เซ ซ ไปญ โรฮ รอาวม
ซอง� ป ไก รซอม ซะ ซม่อต นึง� 19ฟวยจ เซ ซตุ ซ เกือฮ
ปรโปวน เซ ซม่อต ติ แตะ� ซตุ เซ ซ อฮั อื ละ ปรโปวน เซ
ตอก เฮ�ี �ดัฮ ปะ โอ ยุฮ เนอึม กัน ฆอก นึง ไอจ แตะ ไม่
ปรเมะ ไฮญ� ปัง ญุ เปอะ รอาวม ซม่อต เซ ซ แปน โตว ป
ติ ละ เปอะ� 20 ดัฮ เปอะ ยุฮ เนอึม กัน ฆอก เซ โฮ นึง เลน
เปอะ จุ ไม่ ปรเมะ ไฮญ� 21 รซอม ซะ ซม่อต เซ พะจาว ซ
เกือฮ เนอมึ อื ฮอยจ ละ ปะ ฆาื อื ซองนา ปุย เตือง โอยจ อ�ื
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พะจาว ซ เกือฮ เญือะ กวน เปอะ แลป� ไม่ ซ เกือฮ อื เวยีก
เปอะ ปลอยฮ� 22 ปัว เกือฮ เนอึม รอาวม ซม่อต เซ เลียก
นึง โกะ เปอะ ละ ซ เกือฮ เนอึม อื เวียก เปอะ ปลอยฮ ไม่
เกือฮ เนอึม อื เญือะ กวน เปอะ เซ แลป�� อฮั เซ� เญือม
เซ ปรโปวน เซ ไมจ อื อฮั ตอก เฮ�ี �อาเมน� เกือฮ แปน
ตอก อฮั เปอะ เซ เมิฮ�� อฮั เซ�
23 �เญือม เซ ซตุ เซ ซ ไซฮ ลปุง ซม่อต ซบัน่ เซ นึง แพน
ฮกั� ฟวยจ ไซฮ อื รไซจ แม รซอม เซ เกือฮ บัฮ โตะ รอาวม
ซัมคัน เซ� 24 กา ซ เกือฮ อื ปรโปวน เซ ญุ รอาวม ป เกียฮ
เกือฮ ปรโปวน เซ โซะ เนอึม โซะ แนม ป อาวม เซ� 25 ซตุ
เซ ซ ตุย ป ทไว ปรโปวน เซ ฮา เตะ อ�ื ซ กอยฮ ทไว อื ละ
พะจาว. ฟวยจ เซ ตาว อื นึง คัน ทไว เซ� 26ฟวยจ เซ ซตุ
เซ ซ ตุย แม แปง ทไว อื เซ ติ ซบราวก เตะ แตะ� ลอต
ตอง อื โตะ งอ นึง คัน ทไว เซ� เญือม เซ ซ เกือฮ ปรโป
วน เซ ญุ รอาวม เซ� 27 เญอืม เอจี ฟวยจ เกือฮ อื ปรโปวน
เซ ญุ รอาวม เซ� ดัฮ ปรโปวน เซ โอ เนอึม รพาวม ละ ปร
เมะ เญือะ แตะ โฮ� รอาวม ซม่อต เซ ซ เกือฮ อื โซะ เนอึม
โซะ แนม ป อาวม ฆาื อ�ื ซ เกือฮ เวียก อื เซ ปลอยฮ ไม่
ซ เกือฮ โรฮ เญือะ กวน อื แลป� ปรโปวน เซ ซ ลอต แปน
ปุย ไลจ มอยฮ ฆาื อื ซองนา ปุย เตือง โอยจ อ�ื 28 ดัฮ ปร
โปวน เซ ซงะ่ ซงอม เนอึม โฮ� ซ แปน โตว ป ติ ละ อ�ื ซ
เกียฮ ไก แม โรฮ ลัง่ กวน อ�ื 29 เซ มัฮ โกตไม โกว ปุย เญื
อม ไก รพาวม ซองไซ ปุย นึง ปรโปวน เญือะ แตะ นึง แกต
อื มัฮ ป เลน จุ� 30 เญือม เซ ไมจ อื เกือฮ ปรโปวน เซ ชุง
ซองนา พะจาว, ฟวยจ เซ ซตุ เซ ซ ยุฮ อื ละ ปรโปวน เซ ตัม
โกตไม เซ โครยญ เจือ� 31 เญือม เซ ปรเมะ เซ ซ โปน กัน
พิต ยุฮ แตะ� ปรโปวน เญือะ อื ดัฮ ไก เนอมึ พิต โฮ ปังเมอ
ซ จัมเปน ลอก ตุต แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�
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6
โกตไม ไลลวง โม ป แปน นาซีไรต
1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ อฮั ละ โม อซิรา
เอน ตอก เฮ�ี ดัฮ ไก ปรเมะ ญุ่ก� ปรโปวน ญุ่ก� ป ซันญา
พเิซต โอเอฮี ไม่ พะจาว นึง ซ แปน อื โม นาซีไรต ละ ซ ทไว
อื ติ แตะ ละ พะจาว เยอ� 3 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เซ ทอเนา
ะ ติ แตะ ฮา ไปล อะงุน ไม่ ไปล โอเอฮี ไฮญ� ไมจ โตว อื ญุ
ไปล อะงุน นะ� ไมจ โตว อื โรฮ ญุ รอาวม อะงุน� ปัง มัฮ
เปลิ อะงุน ไอม� ปัง มัฮ เปลิ ซออฮ อ�ื 4 ไน ติ เจน แปน อื
โม นาซีไรต เซ ไมจ โตว อื โซม โอเอฮี เมาะ ป โอก เน่อมึ นึง
โคะ อะงุน� ปัง มัฮ โนง อื ญุ่ก� ปัง มัฮ เฮลาะ อื ญุ่ก� ไมจ
โตว อื โซม ติ เจือ เนอมึ�
5 �ไน ติ เจน ซันญา อื ไลลวง ซ ทไว อื ติ แตะ ละ พะจาว
เซ� ไมจ โตว อื ญัป ฮาึก แตะ ไม่ โอ อื ไมจ คุต ฮาึก รบุม
แตะ� ไมจ อื ลเวอืง ฮาึก ไกญ ฮาึก กัป แตะ� ไมจ อื แปน
ปุย ซงะ่ ไล ฮอยจ ละ โอยจ กัมโนต ซันญา ทไว อื ติ แตะ ละ
พะจาว เซ� 6-7 ไน ติ เจน ทไว อื ติ แตะ ละ พะจาว เซ� ไมจ
โตว อื เกือฮ ติ แตะ ซดิ ไม่ ป ยุม� นึง ซ แปน อื ปุย รแอม
ไล ฆาื อ�ื ปัง มัฮ ป ยุม เซ มะเปือะ อ�ื ปัง มัฮ เอยีกปุ ออปุ
อื ญุ่ก� ไมจ โตว อื เลียก ซดิ ไม่ ติ ตื� นึง เอจี ยุ ที ปุย นึง
ฮาึก ไกญ อื เซ มัฮ อื ปุย ทไว ติ แตะ ละ พะจาว�
8 �ไน ติ เจน ทไว อื ติ แตะ เซ� ไมจ เนอึม อื แปน ปุย ซงะ่
ไล ละ พะจาว. 9 ดัฮ ไก ปุย ฮอยจ ยุม โบ นาซีไรต เซ จุบัน่
ตัน ด่วน เนอ� ฮาึก ไกญ ป ทไว อื เซ เอจี แปน แม ป รแอม
ไล ฆาื อ�ื ซเงะ อาแลฮ นึง อ�ื ไมจ อื ญัป ฮาึก แตะ ไม่ คุต
อื ฮาึก รบุม แตะ� เดอมึ ซ เกียฮ แปน แม ปุย ซงะ่ ไล ตอก
ไพรม แตะ เบือ อ�ื 10 ซเงะ ซเตะ นึง อื เซ� ไมจ อื โรวก



ปาวน โมเซ 6:11 xxi ปาวน โมเซ 6:17

รโกะ เกอื ลอา ตัว� โต เซ มัฮ โนก พิลัป นมุ ลัง่ ลอา ตัว ละ
โม ซตุ ฮอยจ นึง โบ โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ� 11 เญือม เซ
ซตุ เซ ซ ทไว อื ติ ตัว ละ ซ แปน ควน โตฮ ปุย เซ ติ แตะ
ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� ติ ตัว อื เซ ซ ตอง แม ทไว อื เตือง ตัว อ�ื
มัฮ ตอก เซ ตอก ซ รไซจ อื พิต โฌวะ ยุฮ ปุย เซ นึง อ�ื มัฮ
ฆาื เอจี ไก พิต ยุฮ อื นึง ไลลวง ป ยุม เซ� ไน ซเงะ เซ ไมจ
แม อื เฌาะ ลเวอืง โคระ ฮาึก แตะ ละ ทไว อื ติ แตะ แม�
12ฟวยจ เซ ไมจ แม อื เฌาะ ตัง โคระ เวลา ซ ทไว อื ติ แตะ
ละ พะจาว เซ� ไมจ อื โรวก แกะ โปก ป ไก อาญุ ติ เนอึม
ละ ซ ทไว อื แปน ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ แตะ� มัฮ ฆาื
เอจี ลอก อื ป รแอม ไล� กัน ซันญา ไพรม อื เซ เอจี ไลจ�
เวลา ซันญา อื เซ เญือะ แปน โตว โรฮ ป โกว ฆาื อ�ื
13 �เญือม เอจี ลอยจ เวลา ซันญา อื ซ แปน แตะ นาซีไรต
เซ� โกต ยุฮ อื มัฮ ตอก เฮ�ี ไมจ อื โฮว ฮอยจ โบ โตะ รเวอืะ
พากัง ระ เซ� 14 ไม่ ไมจ อื โรวก ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ตอก
เฮ�ี มัฮ กวน แกะ โปก อาญุ ติ เนอมึ ป โอ อื ไก ตอก โละพริ
ละ ซ ตอง อื ทไว เตือง ตัว อ�ื ไม่ กวน แกะ รโปวน อาญุ ติ
เนอมึ ป โอ อื ไก ตอก โละพริ ละ ซ แปน ควน โตฮ อื ติ แตะ
ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� ไม่ แกะ โปก ติ ตัว ป โอ อื ไก ตอก โละพริ
ละ ซ ทไว อื แปน ควน รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว�
15 ไมจ โรฮ อื โรวก ทไว คโนมปัง โอ ไก เจือ ติ กซาว� ไม่ ค
โนมปัง ยุฮ ปุย นึง ญอต แปง ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ� ไม่ คโนม
ปัง แปน แฮลป อื ป โอ ไก เจือ ป ตา ปุย ลออยฮ นึง� ไม่ เฮ
งาะ รโกะ ไม่ รอาวม อะงุน ละ ซ ทไว แตะ�
16 �เญือม เซ ซตุ เซ ซ ทไว อื ละ พะจาว แปน ควน โตฮ
มัป่ ยุฮ ปุย เซ� ไม่ แปน อื ป ตอง อื ทไว เตือง ตัว อื โรฮ�
17 ซตุ เซ ซ ทไว แกะ โปก ติ ตัว เซ� ไม่ คโนมปัง โอ ไก เจือ
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ติ กซาว� ไม่ เฮงาะ รโกะ ไม่ รอาวม อะงุน ละ ซ แปน ควน
รโจะ ดิ ปุย เซ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว. 18 ฟวยจ เซ ป มัฮ
นาซีไรต เซ ซ คุต ฮาึก แตะ ตัม ป เอจี ซันญา แตะ อาึง
เซ� นึง โบ โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ� ไม่ ซ ตอง อื ฮาึก ญัป
แตะ เซ โตะ งอ นึง คัน ก เอจี ตอง แตะ โอเอฮี ทไว แตะ ละ
รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว เซ� 19 เญือม เอจี ฟวยจ
คุต ป มัฮ นาซีไรต ฮาึก แตะ เซ� ซตุ ซ ตุย เกลีป แกะ ป
เอจี โตวง แตะ อาึง เซ� ไม่ คโนมปัง โอ ไก เจือ เน่อมึ โตะ
กซาว เซ ลอา แฮลป� มัฮ ป ปู อื ติ แฮลป� มัฮ ป เฮรี อื ติ
แฮลป� อาึง อื นึง เตะ ป มัฮ นาซีไรต เซ เตือง ลอา ก บลัฮ
อ�ื 20 ฟวยจ เซ ซตุ เซ ซ โรวก โอเอฮี โม เซ กอยฮ ทไว อื
ละ พะจาว, แปน ป ทไว พิเซต อื ละ พะจาว� เนะ รน่าวก
แกะ ไม่ รเวอืง แกะ ป เอจี กอยฮ อื ทไว เซ มัฮ ป ลัง ละ ซตุ
เซ� เคียง เซ โฮว ไป นา เยอ� ป มัฮ นาซีไรต เซ ดัฮ ฆวต ญุ
รอาวม อะงุน โฮ� ญุ อื แปน�
21 �โอเอฮี โม เซ มัฮ โกตไม ยุฮ ป มัฮ นาซีไรต เซ� ตัม ป
เอจี ซันญา อื ไม่ พะจาว เญือม ทไว อื ติ แตะ เซ� โนก ฮา
เซ ดัฮ ไก ลัง่ ป เอจี ซันญา อื อาึง ละ พะจาว, ไมจ อื ยุฮ ตัม
ป เอจี ซันญา แตะ เซ โครยญ เจือ��

รซอม ปิฮ โม ซตุ มุ่น
22พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 23 �ไมจ เปอะ อฮั ละ อาโรน
ไม่ โม กวน อื เซ� เกือฮ ปิฮ มุ่น ละ โม อซิราเอน เซ ตอก
เฮ�ี 24 �ปัว พะจาว ปิฮ กุนมุ่น ละ โม เปะ ไม่ แลน แก โซะ
โกะ ฮรกัซา ลอป อื นึง เปอะ� 25 ปัว พะจาว ซอต รงัซเปีย
ยุฮ แตะ ละ เปอะ� ไม่ เลียก พาวม อื นึง เปอะ� 26 ปัว เกือฮ
อมันัต พะจาว อาวต ลอป ไม่ โม เปะ ไม่ เกือฮ อื รพาวม เฮน
ฮลอง ละ เปอะ�� เกือฮ อื อฮั เซ ละ อ�ื 27 ดัฮ ยุฮ อื ตอก
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เซ นึง กอก แตะ รโฮงะ มอยฮ อาึ ละ โม อซิราเอน เซ� อาึ
ซ ปิฮ เนอมึ มุ่น ละ โม เซ เบือ อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

7
โอเอฮี ทไว โม ฮวันา เจอ
1ซเงะ โบลวง ไอ โมเซ พากัง ระ ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว เซ
ไอ โมเซ เรฮ ลออยฮ ซัมคัน นึง พากัง ระ เซ� ไม่ เครองึ ป
โกว ปุย นึง อื เตือง คัน ทไว ไม่ โอเอฮี เมาะ ป โกว ปุย นึง อื
เซ โครยญ เจือ� ละ ซ ทไว อื ละ พะจาว� 2 เญอืม เซ ป มัฮ
ฮวันา เจอ ยุฮ โม อซิราเอน เซ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ โม ป เอจี
เลือก ปุย แปน ฮวันา เญือม โจต ปุย เซน แตะ โฮ� 3 โรวก
ทไว โอเอฮี ละ พะจาว. ป ทไว อื เซ มัฮ เลาะ แลฮ กัน� ไม่
โมวก แลฮ กู� ปุย ลอา ปุย โรวก เลาะ ติ กัน ไม่ โมวก ติ
ปุย ติ ตัว ทไว อื ลัก่กา พากัง ระ เซ� 4ฟวยจ เซ พะจาว อฮั
เฮี ละ ไอ โมเซ� 5 �ไมจ เปอะ รปั อาึง โอเอฮี โม เซ� ละ ซ
โกว ปุย อื นึง กัน ป เกว ไม่ พากัง ระ เซ� ไมจ เปอะ มอป
ละ โม เลวี เซ� ตัม กัน ลัง ยุฮ อื โครยญ โฆะ อ�ื� อฮั เซ�
6 ไอ โมเซ โรวก เนอมึ เลาะ ไม่ โมวก เซ� โฮว มอป อื ละ โม
เลว�ี 7 เกือฮ เลาะ ลอา กัน ไม่ โมวก ลอา กู ละ โม เกอโชน
ตัม กัน ลัง ยุฮ อื เซ� 8 เกือฮ เลาะ ปาวน กัน ไม่ โมวก ปาวน
กู ละ โม เมราร�ี ตัม กัน ลัง ยุฮ อื โรฮ� ปุย โม เซ มัฮ ป ยุฮ
กัน ตัม ป ควป คุม แลน แก อิทามา กวน อาโรน ป มัฮ ซตุ
เซ� 9 โม จัตเจือ โคฮตั นึง อื ปังเมอ โอ มอป โอเอฮี โม เซ
ละ อ�ื นึง มัฮ อื ป ลัง ปุยฮ กลอม โอเอฮี ป ตึก นึง ซัมคัน
ยุฮ พะจาว เซ นึง โกะ แตะ�
10 ไน ซเงะ ชลอง ปุย คัน ทไว เซ โม ฮวันา เจอ ยุฮ โม อซิ
ราเอน เซ โรวก โรฮ ทไว โอเอฮี ยุฮ แตะ ลัก่กา คัน ทไว เซ�
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11พะจาว เอจี อฮั อาึง อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี �ไมจ เปอะ
เกือฮ โม ฮวันา เจอ เซ โรวก ทไว โอเอฮี ยุฮ แตะ ไน กัน
ชลอง ปุย คัน ทไว เซ� โครยญ ซเงะ่ ติ ซเงะ ติ ปุย�� อฮั
เซ� 12-83 ปุย โม เซ โรวก เนอึม ทไว โอเอฮี ติ ซเงะ ติ ปุย
ตัม ไล อื ตอก เฮ�ี
ซเงะ ติ มัฮ นาโชน กวน อมัมีนาดัป่ ป มัฮ เจอ ยูด่า�
ซเงะ ลอา มัฮ เนทันเอน กวน ซูอา ป มัฮ เจอ อติซาคา�
ซเงะ ลอวย มัฮ เอลีอปั กวน เฮโลน ป มัฮ เจอ เซบู่ลุน�
ซเงะ ปาวน มัฮ เอลีซู กวน เชเด่เออ ป มัฮ เจอ รูเบ่น�
ซเงะ พอน มัฮ เชลูมิเอน กวน ซุรชีตัได่ ป มัฮ เจอ ซิเมโอน�
ซเงะ แลฮ มัฮ เอลียาซัป กวน เด่อูเอน ป มัฮ เจอ กาต�
ซเงะ อาแลฮ มัฮ เอลีชามา กวน อมัมีฮุต ป มัฮ เจอ เอฟรา
อมิ�
ซเงะ ซเตะ มัฮ กามาลิเอน กวน เปด่าซู ป มัฮ เจอ มะนาเซ�
ซเงะ ซไตม มัฮ อาบีดั่น่ กวน กิเด่โอนี ป มัฮ เจอ เบ่นยามิน�
ซเงะ กาว มัฮ อาฮเิยเซอ กวน อมัมีชตัได่ ป มัฮ เจอ ด่าน�
ซเงะ กาว โรฮ ติ มัฮ ปากีเอน กวน โอครนั ป มัฮ เจอ อา
เชอ�
ซเงะ กาว ลอา มัฮ อาฮริา กวน เอนัน ป มัฮ เจอ นัปทาลี�
โอเอฮี ป โรวก ปุย โม เซ ละ ซ ทไว แตะ ป ตอก อื ปุ แตะ นึง
อื มัฮ โอเอฮี โม เฮ�ี มัฮ เชอืม มาื ติ� นัมนัก ติ รอย ไม่ งว่ย
เชเคน� ไม่ กลอง มาื ติ� นัมนัก อาลแฆลฮ เชเคน� ตัม เช
เคน โกว ปุย นึง ฮอง ซัมคัน เซ� โอเอฮี ลอา เจือ เซ นาวก
นึง ญอต แปง ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ� ตอก ไล กอ ทไว ปุย เฮ
งาะ รโกะ ละ พะจาว โฮ� มัฮ แม เชอืม ไคร ติ� นัมนัก กาว
เชเคน� นาวก นึง กัมยนั ละ ซ ตอง อื ทไว ละ พะจาว� มัฮ
แม กวน โมวก โปก ติ ตัว� แกะ โปก ติ ตัว� กวน แกะ โปก
อาญุ ติ เนอมึ ติ ตัว� ละ ซ ตอง อื ทไว เตือง ตัว อ�ื มัฮ แม
ปิ โปก ติ ตัว� ละ ซ ทไว อื แปน ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่
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ยุฮ แตะ� มัฮ แม โมวก โปก ลอา ตัว� แกะ โปก พอน� ปิ
โปก พอน� ไม่ กวน แกะ โปก ป ไก อาญุ อื ติ เนอึม พอน
ตัว� ละ ซ ทไว อื แปน ควน รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่ พะ
จาว�
84 ป มัฮ ฮวันา เจอ ยุฮ โม อซิราเอน เซ� เอจี โรวก เนอึม
ทไว โอเอฮี โม เซ เตือง โอยจ อ�ื ไน กัน ชลอง ปุย คัน ทไว
เซ� เตือง กาว โรฮ ลอา ปุย อื เซ� ป ทไว อื เซ รโจะ แปน
เมาะ เฮี เตือง โอยจ อ�ื มัฮ เชอืม มาื กาว โรฮ ลอา� กลอง
มาื กาว โรฮ ลอา� เชือม ไคร กาว ลอา� 85 เชือม มาื เซ ติ
ติ� นัมนัก ติ รอย ไม่ งว่ย เชเคน� กลอง มาื เซ ติ ติ นัมนัก
อาลแฆลฮ เชเคน� มาื ป ยุฮ ปุย กลอง เชือม เซ นึง อื เตื
อง โอยจ อื นัมนัก ลอา เปือน ไปล ปาวน รอย เชเคน� ตัม
เชเคน โกว ปุย นึง ฮอง ซัมคัน� 86 มัฮ แม เชือม ไคร กาว
ลอา� นาวก นึง กัมยนั� เชือม ไคร เซ ติ ติ อี นัมนัก กาว
เชเคน� ตัม เชเคน โกว ปุย นึง ฮอง ซัมคัน เซ� ไคร ป ยุฮ
ปุย เชอืม นึง เซ เตือง โอยจ อื นัมนัก ติ รอย ไม่ งา่ เชเคน�
87 ซัตซิง ละ ซ ตอง อื ทไว เซ� มัฮ โมวก โปก กาว ลอา ตัว�
แกะ โปก กาว โรฮ ลอา ตัว� กวน แกะ โปก ป ไก อาญุ อื ติ
เนอมึ กาว ลอา ตัว� ไม่ เฮงาะ รโกะ ทไว ปุย� ไม่ ปิ โปก กาว
โรฮ ลอา ตัว� ละ ซ ทไว อื แปน ควน โตฮ ปุย ติ แตะ ฮา มัป่
ยุฮ แตะ� 88 ซัตซิง เตือง โอยจ อ�ื เมาะ ป มอก ปุย ทไว ละ
ซ รโจะ ดิ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว เซ� มัฮ โมวก โปก งา่
โรฮ ปาวน ตัว� แกะ โปก ลแฆลฮ ตัว� ปิ โปก ลแฆลฮ ตัว�
ไม่ กวน แกะ โปก ป ไก อาญุ อื ติ เนอมึ ลแฆลฮ ตัว� โอเอฮี
โม เซ เตือง โอยจ อ�ื มัฮ ป ทไว ปุย ไน กัน ชลอง อื คัน ทไว
เซ� ไม่ กัน เรฮ อื ลออยฮ ซัมคัน นึง อื เซ�
89 เญอืม เลียก ไอ โมเซ นึง โตะ พากัง ระ ละ ซ ลปุง แตะ ไม่
พะจาว, เญือม ออฮ เญือม เอฮี ญุ่ก� ไอ โมเซ โฮลฮ ฮมอง
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เซียง อฮั พะจาว โอเอฮี ละ แตะ เน่อมึ นึง รเดือป ฮติ ซัม
คัน ซน่ะ ฮุป เตปด่า ไก โพรยจ ลอา เซ�

8
อาโรน อาึง ออม ราว ชวง อื
1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2�ปะ ไมจ เปอะ อฮั ละ อาโรน
ตอก เฮ�ี เญือม ซ อาึง เปอะ ออม ไคร อาแลฮ ราว ชวง อื
เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ ซเปีย ออม เซ ซอต โฮว ลัก่กา ชวง อื
เซ�� 3 อาโรน ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ� อาึง ออม เซ ราว ชวง
อาวต อ�ื เกือฮ ซเปีย ออม เซ ซอต โฮว ลัก่กา ควน อาวต อื
เซ� ตัม ป ซตอก พะจาว ละ ไอ โมเซ เซ� 4 ไลลวง ตอก ยุฮ
ปุย ชวง ออม เซ มัฮ ตอก เฮ�ี ชวง ออม เซ มัฮ ป แตม ปุย
นึง ไคร ซโน� เน่อมึ นึง เน่อมึ อื ฮอยจ นึง ฮุป เตีย ป อาวต
เปือง กัก อื เซ มัฮ ป แตม ปุย เกือฮ ไมจ ตอก โฮ� มัฮ ยุฮ
อื ตัม แบ่ป ป เปลีฮ พะจาว ละ ไอ โมเซ เซ โครยญ เจือ�

กัน รกัฮ โม เลวี ฮา ปุย ไฮญ
5พะจาว อฮั แม เฮี ละ ไอ โมเซ� 6 �ปะ ไมจ เปอะ รกัฮ โม
เลวี เกือฮ ตัง โน่ง ฮา โม อซิราเอน ไฮญ นึง อ�ื ไม่ เกือฮ
เปอะ แปน ป ซงะ่ ไล ละ พะจาว� 7 กัน เกือฮ เปอะ แปน ป
ซงะ่ เซ มัฮ ตอก เฮ�ี ไมจ เปอะ โกว รอาวม ซัมคัน ป เกือฮ
ปุย ซงะ่ ไล ละ� ไมจ เปอะ ซพรอต รอาวม เซ นึง โม เซ�
ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ คุต ฮาึก แตะ เตือง โม่ว แตะ�
ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ ซัก เครองึ แตะ� ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ
ซงะ่ ไล ละ พะจาว� 8 ไมจ เปอะ เกือฮ โม เซ โรวก กวน
โมวก โปก ไม่ โอเอฮี ทไว อ�ื ป มัฮ ญอต แปง ซเบื่อก ไม่
ลออยฮ เซ� ปะ ไมจ โรฮ เปอะ โรวก กวน โมวก โปก ติ ตัว
แม� ละ ซ ทไว เปอะ แปน ควน โตฮ ปุย ติ แตะ ฮา มัป่�
9 ฟวยจ เซ ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ โม อซิราเอน ฮอยจ โพรม
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โครยญ โฆะ แตะ� ไมจ แม เปอะ เกือฮ โม เลวี โฮว ฮอยจ
ลัก่กา พากัง ระ ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว. 10 เญือม เซ ไมจ
เปอะ เกือฮ โม อซิราเอน ยอ่ง เตะ แตะ ราว โม เลวี เซ�
11 ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ อาโรน ทไว โม เลวี เซ ละ พะ
จาว, เกือฮ แปน ป ทไว พิเซต โม อซิราเอน เซ ละ ซ รซอฮ
อื ละ พะจาว. 12 เญอืม เซ โม เลวี ซ ยอ่ง เตะ แตะ ราว ไกญ
โมวก เตือง ลอา ตัว อื เซ� ติ ตัว อื ปะ ไมจ เปอะ ทไว ละ
แปน อื ควน โตฮ ปุย ติ แตะ ฮา มัป่� ติ ตัว อื เซ แม ไมจ
เปอะ ตอง ทไว เตือง ตัว อื แปน ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ
โม เลว�ี
13 �ไมจ เปอะ เกือฮ โม เลวี เซ แปน ป ทไว พิเซต ปุย ละ
พะจาว, เกือฮ อาโรน ไม่ กวน อื เซ ควป แลน กัน ยุฮ อ�ื
14 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ รกัฮ โม เลวี เซ เกือฮ ตัง โน่ง ฮา โม
อซิราเอน ไฮญ นึง อื ฆาื อ�ื ละ ซ แปน โม เลวี เซ คอง อาึ�
15 เคียง เอจี ฟวยจ ทไว เปอะ โม เลวี ตอก เซ ไม่ เอจี เกือฮ
เปอะ แปน ปุย ซงะ่ ไล เยอ� โม เลวี เซ ซ โฮลฮ เนอึม ยุฮ
กัน ป เกว ไม่ พากัง ระ เซ� 16 อาึ เอจี รปั โม เลวี เซ แปน
คอง โกะ แตะ ไอฮ รโตง กวน รเมะ โรง โม อซิราเอน เซ เตื
อง โอยจ อ�ื โม เลวี เซ เอจี มัฮ เนอึม คอง อาึ� 17 เญือม
ยุฮ อาึ ยุม ไม่ กวน โรง ปุย นึง เมือง อียปิ โฮ� อาึ เอจี รปั
กวน รเมะ โรง โม อซิราเอน เซ โครยญ ครอปครวั อ�ื เกือฮ
แปน คอง แตะ เตือง กวน โรง ซัตซิง ยุฮ อื โรฮ� 18 อาึ เอจี
รปั โรฮ โม เลวี เซ รโตง กวน โรง โม อซิราเอน เซ� ละ ซ
แปน อื คอง อาึ ไอฮ� 19 อาึ เอจี มอป โรฮ โม เลวี เซ ละ อา
โรน ไม่ โม กวน อื เซ� แปน คองควน เกือฮ โม อซิราเอน ละ
อ�ื โม เลวี เซ ซ โฮลฮ ยุฮ กัน นึง พากัง ระ เซ ไม่ ซ โฮลฮ อื
แปน ควน เฆีญ โม อซิราเอน� เดอมึ โม อซิราเอน เซ โอ ซ
เลียก ซดิ ไม่ ฮอง ซัมคัน เซ� ไม่ โอ อื ซ เกิต ป โตะ ป ตอง
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ละ ฆาื อ�ื� อฮั เซ พะจาว�
20 ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ไม่ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื ทไว
เนอมึ โม เลวี เซ ละ พะจาว, ตัม ป ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ
โมเซ เซ� 21 เญือม เซ โม เลวี เกือฮ เนอึม ติ แตะ ซงะ่ ไล
ละ พะจาว. ซัก เครองึ เซอกึ แตะ� ฟวยจ เซ อาโรน ทไว
เนอมึ อื เกือฮ แปน คอง ทไว พเิซต ปุย ละ พะจาว, ไม่ ไจไซ
อื ทไว ซัตซิง รโตง อื ละ ซ รไซจ อื เกือฮ ซงะ่ ฮา มัป่ ยุฮ อ�ื
22 โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื ยุฮ เนอึม อื ตัม ป ซตอก พะ
จาว อาึง ละ ไอ โมเซ� เมาะ ป เกว ไม่ ไลลวง โม เลวี เซ�
เคียง เซ โม เลวี โฮลฮ เนอมึ ยุฮ กัน ป เกว ไม่ พากัง ระ เซ�
ตัม ป เมก ไม อาโรน ไม่ โม กวน อาโรน เซ ละ แตะ�
23 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 24 �ไลลวง เฮี มัฮ ป เกว ไม่
โม เลว�ี ไมจ เปอะ เกือฮ โม เลวี ป ไก อาญุ อื เคียง 25 เนอึ
ม ฮาวก ก ล่าวง แปน ป ยุฮ กัน ป เกว ไม่ พากัง ระ เซ โค
รยญ โฆะ แตะ� 25 ดัฮ เอจี ไก อาญุ รฮอน เนอึม โฮ� ไมจ
เปอะ เกือฮ ลโล่ะ ยุฮ แตะ กัน� 26 เคียง เซ โฮว ไป นา� เกีย
ฮ เรอึม ลัง่ อื โม เอียกปุ แตะ นึง กัน ยุฮ อ�ื ปังเมอ โอ อื
เญือะ ไมจ ยุฮ ไอฮ นึง เตะ โกะ แตะ� ปะ ไมจ เปอะ มอป
อาึง กัน ละ โม เลวี เซ� ตัม ไล เซ�� อฮั เซ พะจาว�

9
ไลลวง กัน เลียง ฌาว
1 ไน เคิ เมือ โรง นึง อ�ื เญือม เอจี ไคว อื ติ เนอึม ฟวยจ
โอก โม อซิราเอน ฮา เมือง อียปิ เปอ� พะจาว อฮั อื ละ ไอ
โมเซ นึง ลาึน ซีไน เซ ตอก เฮ�ี 2 �ไมจ เปอะ เกือฮ โม อซิ
ราเอน ชลอง กัน เลียง ฌาว� ตัม เวลา เอจี กัมโนต อาึ อาึง
ละ เปอะ ตอก เฮ�ี 3 เญือม ฮาวก เคิ ติ เฮี กาว โรฮ ปาวน
ซาวม เมอ� เมาะ เอจี เลียก ซเงะ เอ� ไมจ เปอะ ชลอง กัน
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เลียง ฌาว เซ� ไม่ ยุฮ เปอะ ตัม โกตไม ไม่ โกต ลเบี่ยป ป
เกว ไม่ ไลลวง เซ เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ� 4 ไอ โมเซ ลอต
เอนิ รโฮงะ อื ละ โม อซิราเอน� เกือฮ อื ชลอง กัน เลียง
ฌาว เซ� 5 เญอืม เอจี ฮาวก เคิ ติ เซ กาว โรฮ ปาวน ซาวม
เมอ� เญือม เอจี เลียก ซเงะ เอ� โม อซิราเอน ชลอง เนอึ
ม กัน เลียง ฌาว นึง ลาึน ซีไน เซ� เอจี มัฮ ยุฮ อื ตัม ป อฮั
พะจาว ละ ไอ โมเซ เซ โครยญ เจือ�
6 เญอืม เซ ปังเมอ ไก ปรเมะ นึง งอ่น ป เอจี แปน ปุย รแอม
ไล นึง โคะ ลอก แตะ ป ยุม� เกียฮ ชลอง โตว กัน เลียง ฌาว
เซ ฆาื อ�ื ซเงะ เซ ปุย โม เซ โฮว ฆาื อื เคะ ไอ โมเซ ไม่ อา
โรน� 7อฮั เฮี ละ อ�ื �เอะ เอจี แปน เนอมึ ปุย รแอม ไล ฆาื
โคะ ลอก แตะ ป ยุม� เมอยุ โอ เอะ โฮลฮ เลียก รโจะ นึง
กัน ทไว ปุย โอเอฮี ละ พะจาว เญอืม ทไว โม อซิราเอน ไฮญ
อ�ื� อฮั เซ� 8 ไอ โมเซ โลยฮ อื ละ อ�ื �ไมจ เปอะ มอง
ฮอยจ ละ ยุง เปอะ ตอก รโฮงะ พะจาว อื ละ อาึ�� อฮั เซ�
9พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 10�ไมจ เปอะ อฮั ละ โม อซิรา
เอน ตอก เฮ�ี ดัฮ ไก ปุย ไน โม เปะ ไม่ โม กวน เฌือต เปอะ�
ป เอจี แปน ปุย รแอม ไล นึง โคะ ลอก แตะ ป ยุม ญุ่ก� ไม่
ป โฮว คระ ซไง ญุ่ก� ไมจ ลัง่ อื ชลอง กัน เลียง ฌาว เซ ละ
พะจาว, 11 ไมจ เปอะ เกือฮ ชลอง กัน เลียง ฌาว เซ ไน เคิ
ลอา นึง อ�ื เญือม เอจี ฮาวก เคิ ลอา เซ กาว โรฮ ปาวน
ซาวม เมือ กปู อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ โซม คโนมปัง โอ ไก
เจือ� ไม่ ปอน อื โตะ แกะ เซ� ไม่ โตะ โกละ ซอง� 12 ไมจ
โตว อื เกือฮ ป โซม ป ปอน เซ โฮฮ ฮอยจ ละ เมือ กซะ อ�ื
ไม่ โอ อื ไมจ เกือฮ ซองั แกะ เซ โบวก ติ ซี เนอมึ� ไมจ โรฮ
เปอะ เกือฮ ยุฮ อื ตัม โกตไม ป เกว ไม่ ไลลวง กัน เลียง ฌาว
เซ เตือง โอยจ อ�ื
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13 �ดัฮ ไก ป โฆง โอ ชลอง กัน เลียง ฌาว เซ� เตือง มัฮ
แตะ ปุย โอ รแอม ไล� ไม่ โอ อื มัฮ ป โฮว คระ ซไง เยอ�
ปุย เซ เญือะ ไมจ เปอะ โตว เมีญ มัฮ ปุย ไน โม อซิราเอน
ฆาื อ�ื นึง โอ อื ทไว ป ลัง ทไว แตะ ตัม เวลา ลัง ยุฮ อ�ื ปุย
เซ ซ จัมเปน ลอก ตุต ฆาื พิต ยุฮ แตะ� 14 ดัฮ ปุย ตังเมือง
ฮอยจ อาวต ลลาึง เปอะ� ไม่ ฆวต ชลอง โรฮ อื กัน เลียง
ฌาว เซ ละ พะจาว, ไมจ อื ยุฮ ตัม โกตไม ไม่ โกต ลเบี่ยป ป
เกว ไม่ ไลลวง กัน เลียง ฌาว เซ โครยญ เจือ� ไมจ เปอะ
เกือฮ ยุฮ อื ตัม โกตไม ติ เจือ เซ โครยญ โฆะ ปุย� เตือง โม
อซิราเอน ไม่ ปุย ตัง เมือง�� อฮั เซ พะจาว�

ไลลวง ชุต รวู อาวต ราว พากัง ระ
15 ไน ซเงะ โบลวง ปุย พากัง ก อาวต พะจาว เซ� ไก ชุต รวู
ซัมคัน นึง� เลอึป เอนิ พากัง ระ เซ� เมือ ก ซาวม อื ซค
รกั ตอก รเออปึ งอ โฮ� 16 เมือ ซเงะ่ อื มัฮ ชุต รวู� เมือ ก
ซาวม อื มัฮ ตอก งอ� มัฮ แนฮ ตอก เซ โครยญ ซะ โครยญ
บู� 17 เญือม เอจี เฌาะ ชุต รวู เซ ติ แตะ ฮา พากัง ระ เซ�
โม อซิราเอน เซ เฌาะ โรฮ ก อาวต แตะ� เญือม เอจี ลโล่
ะ ชุต รวู เซ ซื นา ออฮ� โม อซิราเอน ซ ยุฮ โรฮ ไคะ อาวต
แตะ ซื นา เซ� 18 เญอืม โอก โฮว โม อซิราเอน เซ� มัฮ โอก
โฮว อื ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ� เญือม ยุฮ อื ไคะ อาวต
แตะ มัฮ โรฮ ยุฮ อื ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ โรฮ� ติ เจน
อาวต ชุต รวู ราว พากัง ระ เซ ปุย อาวต โรฮ ฆาื อื นึง ไคะ
เซ� 19 ดัฮ ชุต รวู อาวต ราว พากัง ระ เซ อาวต เล่ีญ โฮ�
โม อซิราเอน ดิ โอก โฮว โตว โรฮ ฆาื อ�ื นึง ยุฮ อื ตัม ป อฮั
พะจาว ละ แตะ� 20 ติ ติ เลีฮ อื ชุต รวู เซ อาวต โตว ราว
พากัง ระ เซ โฮวน ซเงะ� โม เซ ซ ยุฮ ไคะ อาวต แตะ ไม่
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เฌาะ อื ไคะ ยุฮ แตะ ตัม เซ นึง เนองึ อื ป อฮั พะจาว. 21 ติ
ติ เลีฮ อื ชุต รวู เซ อาวต เน่อมึ เมือ กปู อื ฮอยจ เมือ กซะ
อื โน่ง� เมือ กซะ อื เซ โม เซ ซ เฌาะ ติ แตะ ตัม ตอก โฮว
ชุต รวู เซ� ปัง อาวต แม ติ ซเงะ ไปล ติ ซาวม ญุ่ก� ดัฮ ชุต
รวู เซ เฌาะ ติ แตะ� โม เซ ซ เฌาะ โรฮ ก อาวต แตะ ตอก
เซ โรฮ� 22 ปัง อาวต ชุต รวู เซ ราว พากัง ระ เซ ลอา ซเงะ
ญุ่ก� ปัง อาวต ติ เคิ ญุ่ก� ปัง มัฮ ติ เนอึม ญุ่ก� โม อซิรา
เอน ซ อาวต โรฮ นึง ไคะ ยุฮ แตะ ตัม เซ โรฮ� โอก โฮว ชุต
รวู เซ เญือม ออฮ� ซ โอก โฮว เญือม เซ� 23 เญือม ยุฮ โม
เซ ไคะ ไม่ เญือม เฌาะ อื ไคะ ยุฮ แตะ เอจี มัฮ ยุฮ อื ตัม ป
อฮั พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ เซ โครยญ เจือ�

10
ไลลวง โตวต มาื
1 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ แตม โตวต มาื
ลอา� ละ ซ ปาึง ปุย อื เญือม กอก เปอะ ปุย โพรม� ไม่ เญื
อม ซ เกือฮ เปอะ ปุย เฌาะ ไคะ ยุฮ แตะ� 3 เญอืม ปาึง ปุย
โตวต เซ เตือง ลอา อื เกือฮ บัว เซียง แตะ ลัง่ เงอ� เอจี มัฮ
กอก เปอะ ปุย เตือง โอยจ อื เกือฮ ฮอยจ โพรม ไม่ เปอะ นึง
คระ เลียก ปุย โตะ พากัง ระ เซ� 4 เญอืม ปาึง ปุย โตวต เซ
ติ โน่ง� เอจี มัฮ กอก เปอะ โม ฮวันา เจอ ยุฮ โม อซิราเอน
เกือฮ ฮอยจ โพรม ไม่ เปอะ� 5 เญือม ปาึง ปุย โตวต เกือฮ
ดวต เซียง� เอจี มัฮ เกือฮ เปอะ โม เจอ ป อาวต ลวง ลัก่
โอก ซเงะ เซ โอก โฮว� 6 เญือม ปาึง ปุย โตวต เกือฮ ดวต
เซียง โฮน ลอา นึง อ�ื เอจี มัฮ เกือฮ เปอะ โม เจอ ป อาวต
ลวง ลัก่เซฮ เซ โอก โฮว� เซียง โตวต ปาึง ปุย เกือฮ ดวต
เซียง เซ� มัฮ เกือฮ อื ปุย ยุง เฌาะ ไคะ ยุฮ แตะ� 7 เซียง
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โตวต ปาึง ปุย เกือฮ บัว เซียง แตะ เซ� ปังเมอ มัฮ ป เกือฮ
ปุย ยุง ฮอยจ โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ�
8 �ไมจ เปอะ เกือฮ กวน อาโรน ป มัฮ ซตุ เซ แปน ป ปาึง
โตวต เซ� ไลลวง โตวต เซ เอจี มัฮ โกตไม ตอน ฮมัน ละ
เปอะ� ฮอยจ ละ จัตเจือ เปอะ เฆียง เฮี โครยญ เจน ปุย�
9 เญือม ไก ป ฮอยจ รุป ไม่ เปอะ ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ อาวต
เปอะ เฮ�ี ลไล ตอซู เปอะ ปุ แตะ ไม่ โม เซ เยอ� ไมจ เปอะ
ปาึง แนฮ โตวต เซ เตือง ลอา อ�ื อาึ มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ�
ซ โตก ละ โม เปะ ฆาื อ�ื ซ เรอึม โม เปะ เกือฮ โปน ฮา โม
ป เกละยุ เปอะ เซ� 10 เญือม อาวต เปอะ ไม่ รพาวม ไมจ
มวน เฮน ฮลอง แตะ� ไม่ เญือม ไก กัน ชลอง เปอะ ฮาวก
เคิ โคระ� ไม่ เญือม ชลอง เปอะ ซเงะ ซัมคัน ยุฮ แตะ� เญื
อม ตอง เปอะ ทไว ซัตซิง ละ อาึ ไม่ ทไว เปอะ โอเอฮี ละ ซ
รโจะ ดิ เปอะ รพาวม แตะ ไม่ อาึ� ไมจ เปอะ ปาึง โตวต ยุฮ
เปอะ เญอืม เซ� เญอืม เซ อาึ ซ โตก ละ เปอะ ฆาื อ�ื ซ เรอึ
ม โม เปะ� นึง มัฮ อาึ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�� อฮั เซ�

โม อซิราเอน โอก ฮา บลาวง ซีไน
11 เญอืม เอจี ไก อื ติ เนอมึ ไปล ลอา เคิ ฟวยจ โอก โม อซิรา
เอน ฮา เมือง อยีปิ เปอ� ปุก ฮาวก เคิ ลอา เซ งา่ ซาวม� ชุต
รวู อาวต ราว พากัง นา ก อาวต พะจาว เซ เฌาะ ติ แตะ�
12 เญอืม เซ โม อซิราเอน โอก โฮว เน่อมึ นึง ลาึน ซีไน� ชุต
รวู ซัมคัน เซ โฮว ลโล่ะ นึง ลาึน ปารนั� 13 มัฮ เญอืม เซ เญื
อม โอก โฮว โรง โม อซิราเอน ตัม ลปุง ซตอก พะจาว อาึง
ละ ไอ โมเซ เยอ�
14 เญอืม โอก โฮว อื โครยญ โฮน� มัฮ โม ยูด่า นึง อื ป โอก
โฮว ไม่ โทง ยุฮ แตะ รกา ปุย� ซ โอก โฮว แปน มูๆ แตะ�
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ป ควป คุม โม เซ มัฮ นาโชน กวน อมัมีนาดั่ป� 15 ป ควป
คุม เจอ อติซาคา นึง อื มัฮ เนทันเอน กวน ซุอา� 16ป ควป
คุม เจอ เซบู่ลุน นึง อื มัฮ เอลีอปั กวน เฮโลน� 17 เญือม
เอจี ฟวยจ เต ปุย พากัง ระ เซ� โม เกอโชน ไม่ โม เมรารี ป
กลอม โรวก เครองึ พากัง ระ เซ โอก โฮว โรฮ�
18ฟวยจ เซ โม รูเบ่น โอก โฮว โรฮ ไม่ โทง ยุฮ แตะ แปน มูๆ
แตะ� ป ควป คุม เจอ รูเบ่น เซ มัฮ เอลีซู กวน เชเด่เออ�
19 ป ควป คุม เจอ ซิเมโอน มัฮ เชลูมิเอน� กวน ซุรชีตัได่�
20 ป ควป คุม เจอ กาต นึง อื มัฮ เอลียาซัป กวน เด่อูเอน�
21 ฟวยจ เซ โม โคฮตั ป กลอม โรวก โอเอฮี ซัมคัน ยุฮ พะ
จาว เซ โอก โฮว โรฮ� ไน ติ เจน ซ ฮอยจ โม เซ� ปุย ไฮญ
เอจี ฟวยจ โบลวง อื พากัง ระ เซ�
22 ฟวยจ เซ โม เอฟราอมิ โอก โฮว โรฮ ไม่ โทง ยุฮ แตะ�
แปน มูๆ แตะ� ป ควป คุม เจอ เอฟราอมิ เซ มัฮ เอลีชามา
กวน อมัมีฮุต� 23ป ควป คุม เจอ มะนาเซ นึง อ�ื มัฮ กามา
ลิเอน กวน เปด่าซู� 24 ป ควป คุม เจอ เบ่นยามิน นึง อ�ื
มัฮ อาบี่ดัน่ กวน กิเด่โอนี�
25ฟวยจ เซ โม ด่าน ป มัฮ มู รเคะ นึง อื เซ โอก โฮว โรฮ ไม่
โทง ยุฮ แตะ แปน มูๆ แตะ� ป ควป คุม เจอ ด่าน เซ มัฮ
อาฮิเยเซอ กวน อมัมีชตัได่� 26 ป ควป คุม เจอ อาเชอ นึง
อื มัฮ ปากีเอน กวน โอครนั� 27ป ควป คุม เจอ นัปทาลี นึง
อื มัฮ อาฮริา กวน เอนัน� 28 เญอืม เฌาะ โม อซิราเอน ไคะ
อาวต แตะ� ซ โอก โฮว แปน มูๆ แตะ ตัม ไล อื ตอก เซ โค
รยญ โฮน�
29 โฮบัป่ กวน เรอูเอน ป มัฮ โม มีเด่ียน เซ� มัฮ เชอืก ไอ
โมเซ� เญือม เซ ไอ โมเซ อฮั อื ละ เชอืก แตะ เซ ตอก เฮ�ี
�เชอืก� โม เอะ กัมลัง ซ โฮว ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ ป อฮั พะ
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จาว ติ แตะ ซ เกือฮ ละ เอะ เซ� พะจาว เอจี ซันญา ซ เกือฮ
แตะ โม อซิราเอน จเลิน ปุๆ� โฮว� โฮว ดิ ไม่ เอะ และ�
เอะ ซ รฆุ โรฮ โอเอฮี ป ไมจ ยุฮ แตะ ละ เมะ งอ่น โรฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 30 โฮบัป่ เซ ปังเมอ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ เกียฮ
โฮว โตว ยุง่� อาึ ซ เอญี ฮอยจ นึง เมือง โกะ แตะ� ซ เอญี
อาวต ไม่ คระ เฌือต โกะ แตะ ไอฮ�� อฮั เซ�
31 ไอ โมเซ อฮั แม เฮี ละ อ�ื �ปัว เมะ โอ ละ โปวฮ เอะ� เอจี
ยุง เมะ ตอก มัฮ นาตี ลาึน ซออฮ เฮ�ี ไม่ ยุง เมะ นา ก ปุก
อื ละ ยุฮ เอะ ไคะ อาวต แตะ� ซ เกียฮ แปน โรฮ เมะ ป นัม
คระ ละ เอะ� 32 ดัฮ เมะ โฮว ไม่ เยอะ โฮ� เอะ ซ รฆุ เนอึม
ป ไมจ โฮลฮ แตะ เน่อมึ นึง พะจาว ละ เมะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
(เญอืม เซ แปน เนอมึ โฮว ไม่ อื ฆาื อ�ื�
33 โม ปุย โฮวน เซ โอก โฮว เนอมึ ฮา บลาวง ซีไน เซ ลอวย
ซเงะ คระ� โม ป กลอม โรวก ฮติ ลปุง ซันญา เซ โฮว รกา�
ละ ซ ซาวป อื นา ก ยุฮ อื ไคะ อาวต แตะ� 34 เญอืม ซ เฌาะ
โม เซ ไคะ อาวต แตะ เญอืม ออฮ เญอืม เอฮี ญุ่ก� ป มัฮ ชุต
รวู ซัมคัน เซ ซ อาวต ราว อื เมือ ซเงะ่ อื โครยญ โฮน� 35 เญื
อม ซ โอก โฮว โม ป กลอม ฮติ ลปุง ซันญา เซ� เญอืม ออฮ
เญอืม เอฮี ญุ่ก� ไอ โมเซ ซ ปัว อื นึง พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ
พะจาว, ปัว เปอะ โกฮ โฮว ยุฮ ไลจ ไม่ โม ป เกละยุ เปอะ
เซ� เกือฮ แตก เฮยี เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ� 36 เญอืม เอจี
ลโล่ะ อ�ื ซ ปัว แม อื นึง พะจาว ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว� ปัว
เปอะ เอญี เคะ โม อซิราเอน� ป ไก แปน ฮมาึน แปน แซน
แตะ เซ เมิฮ�� อฮั โรฮ เซ�

11
งอ ฮอยจ เน่อมึ นึง พะจาว
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1 กังเคะ เอ ปุย โฮวน เซ รกัเริ เติ พะจาว นึง ญัก โอเอฮี
ละ แตะ� พะจาว ฮมอง ป อฮั อื เซ� ฮาวก รพาวม ฆาื อ�ื
เกือฮ งอ ฮอยจ ละ อื ฆาื อ�ื งอ เซ ฮะ ยุฮ พากัง อาวต ปุย
ลวง เฆียง ไคะ งอ่น� 2 ปุย เตือง โอยจ อื รโอง ปัว ไอ โมเซ
เรอึม แตะ ฆาื อ�ื เญือม ไววอน ไอ โมเซ ปัว นึง พะจาว
เยอ� งอ เซ ญึ่ต เอนิ� 3 เคียง เซ นาตี เซ ปุย อฮั ทาเบ่รา*
ไม่ อ�ื นึง ฮอยจ งอ เน่อมึ นึง พะจาว ไม่ ฮะ อื ยุฮ โอเอฮี นา
เซ ลลาึง ปุย โฮวน เซ�

ไอ โมเซ เลือก ปุย อาลแฆลฮ
4 ปุย ตังเมือง ป โฮว ดิ ไม่ โม อซิราเอน เซ ไก รพาวม ฆวต
ปอน ลัมเลือ โตะ� ปัง มัฮ โม อซิราเอน ปุปิ โรฮ ไม่ เยอื
ม แตะ� อฮั อื ตอก เฮ�ี �มัฮ ปุย ป ซ เกือฮ โตะ ละ เอะ
เอ� 5 เอะ ไตม เมอะ เญือม อาวต ลัง่ เงอะ เมือง อียปิ โฮ�
มวน เนอึม เนิ� โฮลฮ ปอน ลอป โตะ กะ ไม่ โอเอฮี ญึม�
โฮลฮ โซม ซัก กุก เตือ� โฮลฮ โซม แก โซม มตาว� โฮม ระ
โฮม บิญ โฮม ซครกั ไม่ โอเอฮี ไฮญ โฮวน เจือ เตือง โอ แตะ
โฮลฮ รว�ี 6ปเล่ีย เฮี ชุมเรยีง เงอะ� ไก โตว ป โซม ป ปอน
ติ เจือ เนอมึ� มัฮ ลอป เอนิ มานา งา เฮี ติ เจือ โน่ง ป โฮลฮ
โฮะ โซม เมอ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�
7มานา อฮั อื เซ มัฮ ตอก โนง โซง โฮ� ซี อื ปิญ แกม ซเง�ี
8-9 ราื ก อาวต ปุย เมือ ก ซาวม อ�ื บรุก ราื ไม่ รอาวม รน่ะ�
ปวยฮพริ ปุย กอ โฮว ซาวป ไรฮ อ�ื โตฮ อื เกือฮ แปนแปง�
โกยฮ อื งอ่น� แมน อื แปน แฮลป แปน แฮลป แตะ� กา
อื งอ่น� ญึม งา อื ตอก คโนมปัง ยุฮ ปุย ไม่ ลออยฮ กาวก
โฮ�
* 11:3 11:3 ทาเบ่รา เซ มัฮ อฮั อื �นา ก ฮะ โอเอฮี� ไม่�
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10 ปุย ชุง โบ โตะ รเวอืะ พากัง ยุฮ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน�
รกัเริ เติ ป โซม แตะ ตอก เซ� เญือม เซ พะจาว รอก เนอึ
ม พาวม นึง ปุย โฮวน เซ� ไอ โมเซ เญือม ฮมอง อื โอเอฮี
ตอก เซ� ตุก โรฮ รพาวม ฆาื อ�ื 11อฮั เฮี ละ พะจาว, �เมอ
ยุ เกือฮ เปอะ อาึ ลอก ป ญัก ลัมเลือ ตอก เฮ�ี มัฮ กัน เมอ
ป ยุฮ อาึ ป โอ อื ปุก พาวม เปอะ นึง อ�ื เมอยุ เกือฮ เปอะ
อาึ โฮลฮ ระ รบุยฮ เชยีน ลกลอม นึง ปุย โฮวน เฮ�ี 12 อมั
มัฮ อาึ ป มัฮ เปือะ ปุย โม เฮ�ี อมั เกิต เน่อมึ นึง อาึ� เมอ
ยุ เกือฮ เปอะ อาึ โงก โรวก ปุย โฮวน เฮี ตอก แลน ปุย กวน
งกั โฮ� อมั มัฮ ซ เกือฮ เปอะ อาึ โอม โรวก นึง เตะ แตะ
ฮอยจ นึง เมือง ซันญา เปอะ อาึง ละ จัตเจือ ไพรม อื เซ�
13 ปุย โม เฮี เยอืม แนฮ ละ อาึ นึง ฆวต ปอน แตะ โตะ� อาึ
ซ โฮลฮ ละ อื ก เมอ ก โอวน โตะ ปอ ปอน ปุย โฮวน ตอก
เฮ�ี 14 อาึ ปุน โอม โน่ง โตว โรวก ปุย โม เฮ�ี เชยีน ลอน
เนิ� 15 ดัฮ เปอะ ซ ยุฮ แนฮ ละ อาึ ตอก เฮ�ี ปัว เปอะ เลียก
พาวม นึง เงอะ� ยุฮ แปฮ ยุม ไม่ อาึ เฮี เดอมึ อาึ โอ เญือะ
ซ โฮลฮ ยุ เม่ะมัก่ แตะ�� อฮั เซ ละ พะจาว�
16พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ เปอะ ซาวป ปุย ลลาึง
โม อซิราเอน เฮี อาลแฆลฮ ปุย ป มัฮ ป กวต ป เฮยีง� ป ยุง
ปะ มัฮ อื ป เกียฮ แนะนัม ปุย ไม่ เกียฮ รเตีฮ รตุม อื โอเอฮี
ละ ปุย� เกือฮ ฮอยจ นึง พากัง ระ ก ฮอยจ ปุย เคะ อาึ�
เกือฮ ชุง ดิ ไม่ ปะ นา เซ� 17 อาึ ซ เลีฮ ลปุง ไม่ เปอะ นา
เซ� อาึ ซ ตุย ลปุ แตะ ป อาวต นึง ปะ ฮา เปอะ งอ่น� ซ
เกือฮ ละ โม เซ� ฟวยจ เซ โม เซ ซ เกียฮ เรอมึ ปะ กลอม ดิ
ป เชยีน นึง ปุย โฮวน เฮี เดอมึ ปะ โอ เญือะ ซ โฮลฮ กลอม
โน่ง�� อฮั เซ ละ อ�ื
18พะจาวดวน ไอ โมเซ อฮั อื ละ ปุย โฮวน เซตอก เฮ�ี �ไมจ
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เปอะ เพรยีง ติ แตะ ละ ซงา่วป เกือฮ ติ เปอะ แปน ปุย ซงะ่
ไล� ซ โฮลฮ เปอะ ปอน โตะ โอ� พะจาว เอจี ฮมอง อฮั
เปอะ ติ แตะ ฆวต ปอน ลัมเลือ โตะ� ปอ เอนิ อฮั เปอะ ตอก
เฮี ไม่ เยอืม แตะ� �มัฮ ปุย ป ซ เกือฮ โตะ ละ เอะ เอ� เญื
อม อาวต เตอะ เมือง อียปิ โฮ� เอจี มวน ลัมเลือ เนิ�� อฮั
เปอะ เซ� พะจาว ซ เกือฮ เนอึม โม เปะ โฮลฮ ปอน อื ปอ
ซัก ปอ เตือ เปอะ ฆาื อ�ื 19 มัฮ โตว ซ โฮลฮ เปอะ ปอน ติ
ลอา ซเงะ� พอน แลฮ ซเงะ� กาว งา่ ซเงะ โน่ง� 20ซ โฮลฮ
เอนิ เปอะ ปอน แปน เคิ อ�ื ซ เตือ ซ ออป เอนิ เปอะ นึง�
ปอ ฆวต ฮาว แตะ� ซ เกละ เอนิ เปอะ ยุ� มัฮ ฆาื โอ เปอะ
ฆวต เกือฮ เนอมึ พะจาว อาวต ลลาึง เปอะ� เติ ลอป เปอะ
พะจาว. อฮั แนฮ เปอะ มัฮ ป โซะ ละ แตะ โฮลฮ แตะ โอก
ฮา เมือง อยีปิ เซ�� อฮั เซ ละ อื พะจาว เยอ�
21 ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ พะจาว� �อาึ อาวต ดิ นา เฮี ไม่ ปร
เมะ ป แปน ตฮนั แลฮ แซน ปุย� ปะ เกียฮ อฮั โน่ง เปอะ ติ
แตะ ซ เกือฮ โตะ ละ อื ปอ ปอน อื แปน เคิ อื เมอ� 22 ปัง
มอก เกอะ โมวก ไม่ ปิ ไม่ แกะ ป โฮว ไม่ เอะ เฮี เตือง โอยจ
อื แจง โอ อื ปอ ปอน อ�ื ปัง ปุน แม กะ ติ ปลัฮ รอาวม ปุ
โรฮ ซ ปอ อ�ื� อฮั เซ�
23พะจาว โลยฮ อื ละ ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี �อมั มัฮ แกต เปอะ
อมันัต พะจาว โอ ปอ� ป อฮั อาึ ซ เกิต เซ ปเล่ีย เฮี ซ ยุ เปอะ
ตอก เกิต เนอึม อื ไม่ โอ อื เกิต เตอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 24 ไอ
โมเซ โอก ก พร�ิ รโฮงะ อื ละ ปุย ป อฮั พะจาว ละ แตะ เซ�
กอก เนอึม โม ป กวต ป เฮยีง อาลแฆลฮ ปุย เซ� เกือฮ อื
ชุง รวติ รเวยีง พากัง ระ� 25 เญอืม เซ พะจาว เลีฮ ละ อื นึง
ชุต รวู ลปุง ไม่ อ�ื ตุย เนอึม ลปุ แตะ ป อาวต นึง ไอ โมเซ
เซ งอ่น� เกือฮ อื อาวต นึง โม ป กวต อาลแฆลฮ ปุย เซ�
เญอืม เอจี อาวต ลปุ พะจาว นึง อ�ื โม ป กวต เซ เกียฮ ซึป
โรฮ ลปุง พะจาว ละ ปุย ปังเมอ เกียฮ ซึป อื ติ โฮน เซ โน่ง�
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26 ไน โม ป กวต ป เฮยีง อาลแฆลฮ ปุย เซ ไก ลอา ปุย ป
อาวต ลัง่ นึง ไคะ เยอ� มอยฮ อื มัฮ เอนดัต่ ไม่ เมดัต่� ปุย
ลอา เซ โอก รโจะ ดิ โตว ไม่ ปุย ไฮญ ป รโจะ ดิ โบ พากัง ระ
เซ� ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต โรฮ นึง ปุย ลอา เซ� เกือฮ โรฮ
อื เกียฮ ซึป ลปุง พะจาว โรฮ� ซึป เอนิ ลปุง พะจาว นึง ไคะ
เซ� 27 เญอืม เซ ไก ปรเมะ นมุ ติ ปุย� ตอ โฮว รโฮงะ อื ละ
ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี �เอนดัต่ ไม่ เมดัต่ กัมลัง ซึป ลปุง พะจาว
นึง ไคะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 28 เญือม เซ โยชูวา กวน นนู� ป
โกย แปน แตะ ป เรอึม ไอ โมเซ เน่อมึ เญือม นมุ ลัง่ แตะ
อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �จาวไน� ไมจ เปอะ คัต โอ เญือะ ยุฮ
เญือะ อฮั อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 29 ไอ โมเซ อฮั เฮ�ี �อมั มัฮ
ฮอ ลอน เปอะ นึง ฮลัต แตะ ปุย โอ เญือะ ซ นัปทื อาึ ฆาื อ�ื
อาึ ฆวต เกือฮ พะจาว เกือฮ ลปุ แตะ อาวต นึง ปุย ไน แตะ
โครยญ โฆะ ปุย� ละ ซ เกือฮ อื เกียฮ ซึป ลปุง พะจาว เตือง
โอยจ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 30 ฟวยจ เซ ไอ โมเซ ไม่ โม ป
กวต ป เฮยีง เซ เอญี นึง ไคะ เตือง โอยจ แตะ�

พะจาว เกือฮ กึต ฮอยจ ละ ปุย
31 เญอืม เซ พะจาว เกือฮ กาื ระ ฮอยจ� กาื เซ โรวก กึต เน่
อมึ นึง ปลัฮ รอาวม โฮวน� กึต เซ โปว ฮลาวง ฮา เตะ เมาะ
ลอา รเนฮ โน่ง� เลีฮ อาวต นึง ไคะ อาวต ปุย ไม่ อาวต รวติ
รเวยีง อื โครยญ ลวง เมาะ ติ ซเงะ คระ โฮว ปุย� 32 โม อซิ
ราเอน โอก โฮว โฮมวต กึต เซ ลอา ซเงะ ไม่ ติ ซาวม บวยฮ�
โฮลฮ เนอมึ กึต เซ โฮวน� รมัฮ โตว ฮา ติ รอย ทัง ตอ ติ ปุย�
ฮอก อื นึง กอยจ รวติ ก อาวต แตะ โครยญ ลวง� 33 ลไล
กุก ลัง่ ปุย โตะ เซ พะจาว ฮาวก รพาวม ละ ปุย� เกือฮ ป
โซะ ตอก ฮา เกิต ละ ปุย ปอ ยุม ปุย ฆาื อื โฮวน ปุย� 34นาตี
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เซ ลอต ปุย อฮั �คิปโรต ฮตัทาวา�* ไม่ อ�ื นึง โฮลฮ ปุย รม
อยจ โม ป ฆวต ปอน ลอน โตะ นา เซ โฮวน�
35ฟวยจ เซ ปุย โอก โฮว ฮา คิปโรต ฮตัทาวา ฮอยจ นึง นาตี
ฮาเซโรต� ยุฮ แม ไคะ อาวต แตะ นา เซ�

12
มิเรยีม ไม่ อาโรน เติ ไอ โมเซ
1 ปรโปวน เญือะ ไอ โมเซ มัฮ ปุย เมือง คุต� ติ ซเงะ อื มิ
เรยีม ไม่ อาโรน เติ ไอ โมเซ ฆาื ไอฮ อื ปุย เมือง คุต เซ�
2 อฮั โรฮ เฮี ไม่ อ�ื �อมั มัฮ ไอ โมเซ โน่ง ป เอจี โฮลฮ พะ
จาว โกว ละ ซึป อื ลปุง แตะ� โม่ โรฮ เอจี โกว เอะ โรฮ��
อฮั เซ� พะจาว ฮมอง ป อฮั อื เซ�
3 ไอ โมเซ มัฮ ปุย ปึกๆ ออนๆ ฮา ปุย ไฮญ ติ ปลัฮเตะ เอนิ�
4 เญือม เซ พะจาว อฮั เอนิ อื ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ไม่ มิ
เรยีม เซ ตอก เฮ�ี �เกือฮ ติ เปอะ ฮอยจ นึง พากัง ก ฮอยจ
ปุย เคะ อาึ เตือง ลอวย เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย ลอวย เซ
ฮอยจ เนอึม ฆาื อ�ื 5 พะจาว เลีฮ นึง ด่อง ชุต รวู เซ� ชุง
โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ� กอก อาโรน ไม่ มิเรยีม ฮอยจ เคะ
แตะ� ปุย ลอา เซ เลียก เอนิ ซดิ� 6 พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื
�ปเล่ีย เฮี ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ� เญอืม ซ ไก ป ซึป ลปุง
อาึ ลลาึง โม เปะ เอ อาึ ซ เปลีฮ ติ แตะ ละ ปุย เซ ติ เจือ�
ซ เกือฮ เกียฮ ยุ บลอง โอเอฮี งอ่น� ซ รโฮงะ โอเอฮี ละ นึง
รโมะ อื งอ่น เดอมึ ซ เกียฮ ฮมอง ลปุง อาึ� 7 ไอ โมเซ กวน
ไจ ยุฮ อาึ ปังเมอ ตัง ฮา เซ� อาึ เอจี มอป กัน ละ เกือฮ แตะ
แปน ป แลน แก ปุย ไน อาึ เตือง โอยจ อ�ื 8 เญอืม ลปุง อาึ
ไม่ อื อาึ ลปุง ไม่ ซอง โต ซอง� อฮั ลปุง ซโตฮ ละ� มัฮ โตว
* 11:34 11:34 นึง ลปุง ฮบีรู �คิปโรต ฮตัทาวา� มัฮ อฮั อื เบือง รมอยจ ป
ฆวต ไอฮ ลอน ไม่�
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ลปุง ปันฮา� ไอ โมเซ ยุ เอนิ อาึ นึง ไง่ แตะ� ตอก โตว ปุย
ไฮญ� โม เปะ โรวต โน่ง เปอะ เติ ไอ โมเซ กวนไจ ยุฮ อาึ เซ
เมอ�� อฮั เซ ละ อื พะจาว.
9 พะจาว ฮาวก รพาวม ละ ปุย ลอา เซ� ลอต โฮว ฮา อ�ื
10 ลไล ฮาวก ชุต รวู เซ ฮา พากัง ระ เซ ปุย ยุ ลอก มิเรยีม
ลาวต� ฮกั อื ปิญ เอนิ ตอก เตีย เปลาะ โฮ� เญอืม ยุ อาโรน
ลอก มิเรยีม ลาวต ตอก เซ� 11 อฮั เฮี ฆาื อื ละ ไอ โมเซ�
�จาวไน� ปัว เปอะ โอ เกือฮ เอะ ลอก ตุต ฆาื มัป่ พิต ยุฮ ฮุ
เฮ�ี เอะ เอจี พิต เนอมึ เมอะ นึง งาวไงญ ลอน แตะ� 12 ปุ
เกือฮ มิเรยีม แปน ตอก กวนงกั เกิต ไม่ ยุม แตะ ไม่ เอจี ซ
เออมึ เนะ แตะ บลัฮ ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
13 เญือม เซ ไอ โมเซ อฮั เฮี เรยีง� �โอ พะจาว� ปัว เปอะ
เกือฮ มิเรยีม ไฮ�� อฮั เซ ละ พะจาว.
14พะจาว โลยฮ อ�ื �ปุย เยอ� เมาะ โดยจ เปือะ อื นา อื บ่
ได่ะ� โม่ ซ อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ ฆาื อื อาแลฮ ซเงะ
เอนิ� ไมจ เปอะ ทอเนาะ เกือฮ อาวต ก พริ ไคะ อาแลฮ
ซเงะ� ฟวยจ เซ แปน เลียก อาวต แม อื ไม่ ปุย�� อฮั เซ
พะจาว�
15 ปุย ทอเนาะ เนอมึ มิเรยีม อาวต ก พริ ไคะ ฆาื อื อาแลฮ
ซเงะ� โม อซิราเอน ดิ โอก โฮว โตว ฮา นา เซ กา เฆียง เลีย
ก อาวต ดิ แม มิเรยีม เซ ไม่ ปุย� 16 ฟวยจ เซ ปุย โอก ฮา
แควน ฮาเซโรต โฮว ยุฮ แม ไคะ อาวต แตะ นึง ลาึน ปารนั�

13
โม ป โฮว เลียป โอเอฮี เมือง คะนาอนั
1 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ เลือก
โม ฮวันา เมือง อซิราเอน เตือง กาว ลอา เจอ อ�ื ติ เจอ ติ
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ปุย� เกือฮ ปุย โม เซ โฮว เลียป โอเอฮี นึง เมือง คะนาอนั�
ป มัฮ เมือง เกือฮ อาึ ละ โม อซิราเอน�� อฮั เซ ละ อ�ื
3 ไอ โมเซ ยุฮ เนอึม อื ตัม ดวน พะจาว แตะ� เกือฮ อื โอก
ฮา ลาึน ปารนั เซ� 4 โม ฮวันา เมือง อซิราเอน เซ มัฮ ตอก
เฮี มอยฮ อ�ื เจอ รูเบ่น มัฮ ชมัมุวา กวน ซักเกอ�
5 เจอ ซิเมโอน มัฮ ชาฟัต กวน โฮร�ี
6 เจอ ยูด่า มัฮ คาเลป กวน เยฟูเน�
7 เจอ อติซคา มัฮ อกิกัน กวน โยเซป�
8 เจอ เอฟราอมิ มัฮ โฮเชยา กวน นนู�
9 เจอ เบ่นยามิน มัฮ ปันที กวน ราฟู�
10 เจอ เซบู่ลุน มัฮ กัตเด่ียน กวน โซด่ี�
11 เจอ มะนาเซ มัฮ กัตด่ี กวน ซุซี (มัฮ จัตเจือ โยเซป��
12 เจอ ด่าน มัฮ อมัมีเอน กวน เกมาลี�
13 เจอ อาเชอ มัฮ เซทู กวน มีคาเอน�
14 เจอ นัปทาลี มัฮ นาบี่ กวน โวซี�
15 เจอ กาต มัฮ เกอูเอน กวน มาคี�
16 มัฮ โม เซ ป เกือฮ ไอ โมเซ อื โฮว เลียป โอเอฮี เมือง เซ�
ไอ โมเซ เปียน มอยฮ โฮเชยา ป มัฮ กวน นนู เซ� อฮั โยชูวา
ละ อ�ื
17 เญือม ซ เกือฮ ไอ โมเซ ปุย โม เซ โฮว เยอ� อฮั อาึง เฮี
ละ อ�ื �ไมจ เปอะ ฮาวก ก ล่าวง� ซ ฮอยจ เปอะ นึง ลาึน
เนเกป นึง เมือง คะนาอนั เซ รกา� เญือม เอจี ลอต เปอะ
ฮา นา เซ ซ ฮอยจ แม เปอะ นึง นาตี โฮวน บลาวง โฮวน ฌื
นึง� 18ซาวป แลน ตอก มัฮ ตอก มอยฮ เมือง เซ เยอ� ปุย
นึง อื อมั โฮวน� อมั รมัฮ� อมั ฮงั ซ ชุมเรยีง� อมั ฮงั ซ ระ
เรยีง� 19 ซาวป แลน นาตี อาวต อ�ื อมั ไมจ� อมั ฆอก�
ยว่ง อาวต อ�ื อมั ไก ฆรุง� อมั อาวต เตือง เซ� 20 เตะ ซมา
ปุย โอเอฮี นึง อ�ื อมั ไมจ อมั ฆอก� อมั โฮวน โคะ ป โซม
ปุย นึง อ�ื ไมจ เปอะ ตุย รพาวม กา แตะ� ไมจ เปอะ เปฮ
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โรวก เปลิ โคะ นึง อื งอ่น เกือฮ เอะ ยุ�� อฮั เซ ละ อ�ื (เญื
อม เซ ปุก เญือม ตึม โรง เปลิ อะงุน��
21 ปุย โม เซ โฮว เนอึม ฆาื อ�ื ฮาวก ลัก่ล่าวง ปุ ปุ� เลียป
แลน เมือง เน่อมึ นึง ลาึน ซิน ฮอยจ ละ ยว่ง เรโฮป ป ซดิ
ไม่ เงยีก ฮามัต� 22 เลียก แลน ลัก่เซฮ รกา� ฮอยจ เวยีง
เฮปโรน� เฮปโรน เซ มัฮ ก อาวต โม อานัก� เญือม เซ ไก
ลอวย ปุย ป ระ มอยฮ ลลาึง โม เซ� มัฮ อาฮมัิน ไม่ เชไช ไม่
ทันไม� (เวยีง เฮปโรน เซ มัฮ เวยีง ไพรม� โก ปุย กา เวยีง
โซอนั เมือง อยีปิ อาแลฮ เนอมึ�� 23 โม ป เลียป โอเอฮี เซ
ฮอยจ โตะ โลก เอตชโคน� ตอยฮ เปลิ อะงุน นา เซ ติ ซฆ
ลาวม� เปลิ อะงุน ติ ซฆลาวม เซ ระ ปอ จัมเปน อื ไอฮ ปุย
ละ ลอา� ละ ซ กลอม อื นึง โคะ ลกลอม� เปฮ โรฮ โรวก
เปลิ ทัปทิม ไม่ เปลิ เม เมือง เซ งอ่น� 24 โตะ โลก เซ ลอต
ปุย อฮั โตะ โลก เอตชโคน ไม่ อื นึง เปฮ ปุย เปลิ อะงุน นา
เซ�*
25-26 เญอืม เอจี ไก อื รปาวน ซเงะ โฮว โม ป โฮว เลียป เมือง
เซ� โม เซ โกฮ เอญี ฮอยจ เคะ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ไม่ โม อซิ
ราเอน เตือง มู แตะ� ปุก เญอืม อาวต โม ลัปซด่อน ยว่ง คา
เด่ต นึง ลาึน ปารนั� โม ป โฮว เซ รโฮงะ ป ยุ ป ฮมอง แตะ
เซ ละ ปุย� เปลีฮ โรฮ เปลิ โคะ โรวก แตะ เซ ละ อ�ื 27 อฮั
เฮี ละ ไอ โมเซ� �เอะ โฮว แลน เนอึม เมอะ เมือง ดวน ปะ
แตะ แลน เซ� มัฮ เนอมึ เมือง ตึม โครยญ โคะ โกะ โครยญ
โกลง ตอก อฮั เปอะ� แลน เมิฮ เปลิ โคะ นึง อื เฮ�ี ไมจ
เนอึม� 28 ปุย นึง อื ปังเมอ ระ ลัมเลือ เรยีง� เวยีง นึง อื
ระ� ไม่ ตอน โฮฮ ฆรุง อ�ื โนก ฮา เซ เอะ ยุ จัตเจือ อานัก
นึง อ�ื* 29 โม อามาเลก อาวต นึง ลาึน เนเกป นึง อ�ื โม
* 13:24 13:24 นึง ลปุง ฮบีรู �เอตชโคน� เซ มัฮ อฮั อื �อะงุน ติ ซฆลาวม�
ไม่� * 13:28 13:28 โม อานัก เซ มัฮ ปุย ระ ปุย ฮลาวง�
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ฮติไท ไม่ โม เยบุ่ต ไม่ โม อาโมไร อาวต นึง บลาวง นึง อ�ื
โม คะนาอนั อาวต โบ ปลัฮ รอาวม งอ่น� อาวต โรฮ นึง โตะ
โลก จอแด่น งอ่น�� อฮั เซ โม ป เลียป เมือง เซ�
30 เญือม เซ คาเลป ดวน ปุย โฮวน เซ อาวต โฆย� อฮั เฮี
ละ อ�ื �ไมจ เอะ ฮาวก เกือฮ ติ แตะ ปุน เป เมือง เซ� แจง
ซ เป เยอ�� อฮั เซ ละ ปุย� 31 ปุย ไฮญ ป โฮว ไม่ อื ปังเมอ
อฮั เฮ�ี �เอะ แจง โอ ปุน ตอซู ไม่ ปุย โม เซ� ระ ลัมเลือ
เรยีง ฮา เอะ�� อฮั เซ� 32 ซาวป เพียก แฮม เมือง เลียป
แตะ เซ� เกือฮ ปุย แกต อื มัฮ ป โอ ไมจ� อฮั เฮ�ี �เมือง
โฮว แลน เอะ เซ มัฮ เมือง กอยจ เมือง ราวม� เยอื โซะ ยุม
ปุย นึง� ปุย อาวต นึง อื ระ ฮลาวง ไม่ อ�ื 33 เอะ ยุ โรฮ โม
เนฟิน นา เซ� เญอืม แพป ติ แตะ ไม่ โม เซ เอะ อาวม เอนิ
แตวะ แตะ ตอก จักจัน โฮ� โม เซ เญอืม ยุ อื เอะ ตอก โรฮ
ยุ อื จักจัน โรฮ�� อฮั เซ� โม เนฟิน อฮั อื เซ มัฮ จัตเจือ อา
นัก�

14
ปุย โอ ญอม เจือ พะจาว
1 ซาวม เซ ปุย โม เซ เยอืม เรยีง ติ ซาวม บวยฮ เตือง มู
แตะ� 2 โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื เติ เนอึม เติ แนม ไอ
โมเซ ไม่ อาโรน� อฮั เฮี ละ อ�ื �มัฮ ยุม นึง เมือง อยีปิ ญุ่ก
นึง ลาึน เวอืฮ ญุ่ก ไมจ เดียก เนิ� 3 พะจาว เมอยุ ซ ตาว
อื เอะ ฮอยจ เมือง เซ� เอะ ซ ยุม เยอื นึง รุป แตะ� ปรโป
วน เญือะ อะ ไม่ กวน เนอะ ซ โฮลฮ แปน ครา ปุย� มัฮ แม
เยอะ ลัก่เคะ แตะ ฮอยจ นึง เมือง อียปิ โม่ ซ ฌักแฟน ฮา
เฮ�ี� อฮั เซ เตือง มู แตะ� 4บะ ปุ แตะ แม ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี
�ไมจ เอะ เลือก แม ฮวันา โคระ ยุฮ แตะ ละ ซ นัม อื เอะ
เกือฮ แม ฮอยจ เมือง อยีปิ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�
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5 เญือม เซ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ตุก ลัมเลือ รพาวม ฆาื อ�ื
ไอจ รเคอปึ ลังเตะ ซองนา โม อซิราเอน ป รโจะ รเจอมึ นา
เซ เตือง มู อ�ื 6 โยชูวา กวน นนู ไม่ คาเลป กวน เยฟูเน มัฮ
โรฮ ไน โม ป โฮว ซาวป เลียป เมือง เซ� แจฮ ไอฮ เครองึ
แตะ นึง ตุก รพาวม แตะ� 7 อฮั อื ละ ปุย เตือง โอยจ อื เซ
ตอก เฮ�ี �เมือง โฮว ซาวป เอะ เลียป แลน เซ มัฮ เมือง ตึก
นึง ไมจ แตะ� 8พะจาว ดัฮ เอะ ปุก รพาวม อื โฮ ตึน ซ นัม
เอะ เลียก อาวต นึง เมือง เซ ไม่ ซ เกือฮ อื แปน คอง เอะ�
มัฮ เนอึม เมือง ตึม โครยญ โคะ โกะ โครยญ โกลง เอนิ�
9 ปุ เกือฮ ติ เปอะ ฆวต เลฮ เตียง ป อฮั พะจาว. ปุ ฮลัต นึง
ปุย เมือง เซ� เอะ แจง ซ เป เยอ� ปุย โม เซ เญือะ ไก โตว
ตัว เปิง� พะจาว เอจี อาวต ไม่ เอะ� ปุ เญือะ ฮลัต นึง��
อฮั เซ โยชูวา ไม่ คาเลป เซ�
10 โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื เญอืม ฮมอง อื ป อฮั ปุย ลอา
เซ บะ เอนิ ปุ แตะ แล่น อื นึง ซโมะ� เญอืม เซ รงั ซเปีย ยุฮ
พะจาว ปลาึฮ พราวป นึง พากัง ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว�
โม อซิราเอน โฮลฮ ยุ อื เตือง โอยจ แตะ� 11พะจาว อฮั เฮี
ละ ไอ โมเซ� �ปุย โฮวน เฮี ซ เล่ีญ แม เมาะ เมอ แล ซ เพี
ยก แฮม อื อาึ อ�ื ซ เล่ีญ เมาะ เมอ แล ลึง รพาวม อื โอ
แนฮ อื ญอม เจือ อาึ อ�ื เอจี โฮวน ลัมเลือ กัน ซัมคัน ยุฮ
อาึ ลลาึง อ�ื 12 อาึ ซ เกือฮ ยุม โอยจ นึง พาญัต ฆอก ปอ
ดุต ปอ ลอยจ เอนิ จัตเจือ อ�ื ฟวยจ เซ ซ เกือฮ จัตเจือ ปะ
แปน เมือง ระ ฮา ปุย โม เฮ�ี ซ เกือฮ เยอะ ระ เรยีง ระ แด่น
ฮา อื ไม่ อ�ื� อฮั เซ ละ ไอ โมเซ พะจาว เยอ�
13 ไอ โมเซ โลยฮ อื ละ พะจาว ฆาื อื ตอก เฮ�ี �โอ พะจาว,
ปะ เอจี นัม เปอะ ปุย โม เฮี โอก ฮา เมือง อียปิ เบือ อมันัต
ระ แตะ� ดัฮ เปอะ ยุฮ เนอมึ ตอก อฮั เปอะ เซ โม อยีปิ ตึน
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ซ ฮมอง อ�ื 14 ซ รโฮงะ อื ละ ปุย อาวต เมือง เฮี เกือฮ ยุง
ไลลวง อ�ื ปุย อาวต นา เฮี เอจี ฮมอง ตื อื ตอก อาวต ปะ
ไม่ เอะ เอ� เอจี ฮมอง โรฮ อื ตอก เปลีฮ เปอะ ติ แตะ ละ
เอะ นึง ชุต รวู ไม่ ตอก โฮว เปอะ กา เอะ นึง ด่อง ชุต รวู
เมือ ซเงะ่ อื ไม่ ด่อง งอ เมือ ก ซาวม อ�ื 15-16 ปเล่ีย เฮี ดัฮ
เปอะ ยุฮ เนอึม ยุม ไม่ ปุย ไน แตะ ตอก เซ โฮ� เมือง ปุย
ไฮญ ป เอจี ฮมอง ไลลวง ยุฮ เปอะ ตึน ซ อฮั ปะ ยุฮ ยุม ไม่
ปุย ไน แตะ นึง ลาึน เวอืฮ เซ� นึง โอ เปอะ ปุน นัม เกือฮ
ฮอยจ เนอมึ เมือง ซันญา เปอะ อาึง ละ อ�ื
17 �โอ พะจาว, ปัว เปอะ เปลีฮ อมันัต ระ แตะ ไม่ ยุฮ เนอึ
ม เปอะ ตัม ป ซันญา แตะ อาึง� 18 เอจี อฮั เปอะ ติ แตะ
มัฮ พะจาว อาวต ไม่ ลัง่ รพาวม แตะ� อาวต ลอป เปอะ ไม่
รพาวม ฮรกั ตอน ฮมัน แตะ� ละ ป ยุฮ ป พิต ไม่ เลฮ อื
เตียง ป อฮั เปอะ� ปะ อฮั ลัง่ เปอะ ติ แตะ ซ ยวก มัป่ กัฮ
ตุต ละ อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ ปะ ปังเมอ อฮั โรฮ เปอะ ติ แตะ
ซ เกือฮ ปุย พิต ลอก ตุต แตะ ฮอยจ ละ กวน อื ไม่ กวนโซะ
อื ฮอยจ ลอวย ปาวน เจน ปุย� 19 เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ
ฆวต ปัว นึง เปอะ ติ เจือ� เอจี อาวต เปอะ ไม่ รพาวม ฮรกั
ตอน ฮมัน แตะ� ปัว เปอะ ยวก มัป่ กัฮ ตุต ยุฮ ปุย โฮวน เฮี
เบือ อ�ื ตอก เอจี กอ ยวก ไพรม เปอะ ละ อื เน่อมึ เญือม
โอก โรง อื ฮา เมือง อยีปิ ฮอยจ ปเล่ีย�� อฮั เซ ละ พะจาว�
20 พะจาว โลยฮ อ�ื �อาึ ซ ยวก ละ อื ตัม ป ปัว เปอะ เซ�
21ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก แจง ไอม อาึ ตอก ออฮ� ไม่ แจง
ซ นาวก ปลัฮเตะ นึง รงัซเปีย คึนัก ยุฮ ฮุ ตอก ออฮ� 22-23 โม
ป เอจี ยุ รงัซเปีย ยุฮ ฮุ เฮี แจง โรฮ โอ อื ซ ไก ติ ปุย เนอึ
ม ป ซ โฮลฮ เลียก ยุ เมือง โคระ เซ� เอจี มัฮ เมือง ซันญา
อาึ อาึง ละ จัตเจือ ไพรม อ�ื โม เฮี ปัง ยุ อื กัน ซัมคัน ยุฮ
อาึ นึง เมือง อยีปิ เปอ� ฮอยจ ละ กัน ซัมคัน นึง ลาึน เวอืฮ
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เซ� เลฮ ลัง่ เตียง ป อฮั อาึ� เอจี ลอง รพาวม อาึ กาว โฮน
เอนิ� โม ป เพียก แฮม อาึ ตอก เซ ซ โฮลฮ โตว ยุ เมือง
โคระ เซ ติ ปุย เนอมึ� 24คาเลป ป มัฮ กวนไจ อาึ เซ ปังเมอ
ไก รพาวม ตัง โน่ง ฮา ปุย โม เซ� มัฮ ปุย ฆวต เนอึง ป อฮั
อาึ� คาเลป เซ อาึ ซ นัม เกือฮ ฮอยจ นึง เมือง โฮลฮ อื โฮว
เลียป แลน เซ� ซ โฮลฮ เนอึม อื แปน คอง แตะ เตือง จัต
เจือ อื ฮอยจ เฆียง เฮ�ี 25 ปเล่ีย เฮี โม อามาเลก ไม่ โม คะ
นาอนั เอจี อาวต นึง ลโลวง ก เซฮ เฮ�ี ซงา่วป โม เปะ ไมจ
เปอะ แม ลัก่เคะ แตะ ฆาื อื ฮอยจ นึง ลาึน เวอืฮ� ตัม คระ
โฮว ปุย ฮอยจ นึง ปลัฮ รอาวม ซครกั โฮ�� อฮั เซ ละ ปุย
โฮวน เซ พะจาว เยอ�

ป เลฮ เตียง พะจาว ลอก ตุต แตะ
26 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� 27 �ปุย ฆอก ปุย
เบร เฮี ซ รกัเริ เติ อาึ เล่ีญ แม เมาะ เมอ แล� อาึ เอจี ซัก
เอจี เตือ นึง ฮมอง แตะ เติ ลอป โม เฮี แตะ� 28 ไมจ เปอะ
ซึป ลปุง อาึ ละ อื ตอก เฮ�ี �แจง ไอม อาึ ตอก ออฮ� อาึ
ซ เกือฮ เนอึม เกิต ละ เปอะ ตอก เซ� อาึ ซ ยุฮ ละ เปอะ
ตัม รซอม โกะ เปอะ ไอฮ นึง เอจี ฮมอง เงอะ ป อฮั โม เปะ�
29 โม เปะ ซ ยุม เฮยี ยุม ไฮ เนอึม เปอะ นึง ลาึน เวอืฮ เฮ�ี
เมาะ ป ไก อาญุ เคียง งา่ เนอึม ฮาวก ก ล่าวง� เอจี มัฮ
โม ป เมีญ ปุย เญือม โจต ปุย เซน ปุย โฮ� โม เปะ ป เติ
อาึ อื ซ โฮลฮ เปอะ โตว เลียก นึง ปลัฮเตะ โคระ เซ ติ ปุย
เนอึม� 30 เมือง ป ซันญา อาึ อาึง ละ ซ เกือฮ แตะ โม เปะ
อาวต นึง เซ� ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป ซ โฮลฮ อาวต นึง อื
โนก ฮา คาเลป ไม่ โยชูวา เซ� 31 ไลลวง กวน เปอะ ป อฮั โม
เปะ ซ โฮลฮ แปน ครา ปุย โฮ� โม กวน เปอะ เซ อาึ ซ เกือฮ
อาวต ซไบ่ นึง เมือง โอ โม เปะ ฆวต ไอฮ เซ� ซ โฮลฮ เนอมึ
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กุม อื แปน เมือง แตะ� 32 ไลลวง โม เปะ นึง อื ซ ยุม เฮยี
เยอื เปอะ นึง ลาึน เฮ�ี 33 โม กวน เปอะ ซ โฮลฮ อาวต ไม่
เม่ะมัก่ แตะ ฆาื โอ โม เปะ เนอึม รพาวม� ซ โฮลฮ โฮว ไป
โฮว มา นึง ลาึน เฮี รปาวน เนอมึ ฮอยจ ละ โอ โม เปะ เญือะ
ไอม ติ โกะ ปุย เนอึม� 34 เญือม โฮว เลียป เปอะ เมือง เซ
โฮว เปอะ รปาวน ซเงะ โน่ง� โม เปะ ปังเมอ ซ อาวม เปอะ
เม่ะมัก่ แตะ ฆาื อื รปาวน เนอมึ เอนิ� ติ เนอมึ มัฮ รโตง ติ
ซเงะ เซ� มัฮ ฆาื มัป่ ยุฮ เปอะ� ซ ยุง เปอะ ตอก มัฮ ตอก
มอยฮ กัน ตอซู ปุย ปุ แตะ ไม่ อาึ ฆาื อ�ื 35 อาึ มัฮ พะจาว.
อาึ แจง ซ ยุฮ ตอก อฮั แตะ ละ ปุย ฆอก ปุย เบร ติ มู เฮี นึง
บะ อื ปุ แตะ ตอซู ไม่ อาึ� ซ ยุม เนอมึ นึง ลาึน เวอืฮ เฮี โค
รยญ โฆะ แตะ�� � อฮั เซ พะจาว�
36-37 โม ป โฮลฮ ไอ โมเซ ดวน โฮว ซาวป เลียป แลน เมือง
โคระ เซ� เอจี ฟวยจ เพยีก แฮม เนอมึ เมือง เซ� เกือฮ ปุย
แกต อื มัฮ ป โอ ไมจ� มัฮ ฆาื โม เซ ป รกัเริ เติ ปุย พะจาว
ฆาื อ�ื พะจาว เกือฮ อื ลอก ป โซะ นึง เนะซองั แตะ� ยุม
เอนิ ฆาื อื ซองนา พะจาว. 38 ปุย กาว ลอา ป โฮว เลียป แลน
เมือง เซ มัฮ โยชูวา กวน นนู ไม่ คาเลป กวน เยฟูเน โน่ง ป
ไอม ลัง่ นึง อ�ื

ปุย ริ เลียก เมือง คะนาอนั ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ
39 เญือม เอจี ฮมอง โม อซิราเอน ลปุง พะจาว ป ซึป ไอ
โมเซ ละ แตะ ตอก เซ เยอ� เยอืม เนอมึ เยอืม แนม ฆาื อ�ื
40ปวยฮ พริ เซ งาวป โกฮ� เพรยีง ติ แตะ โฮว ฮอยจ นึง บ
ลาวง� ตะ ลู เลียก เตือง เซ� อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �เอะ เอจี
พิต เตอะ� เอะ ซ โฮว เลียก เนอึม เมือง ป ซันญา พะจาว
อาึง ละ แตะ�� อฮั เซ�
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41 ไอ โมเซ คัต อ�ื �เมอยุ โอ เปอะ งอ่ต ป อฮั พะจาว ละ
แตะ� แจง โอ เปอะ ซ เป เยอ� 42 ปุ ฮาวก เฟือฮ เอนิ� พะ
จาว อาวต โตว ไม่ เปอะ� ซ ไป เปอะ นึง โม ป ตอซู ไม่ เปอะ
เซ� 43 เญือม ตอซู เปอะ ปุ แตะ ไม่ โม อามาเลก ไม่ โม คะ
นาอนั เซ� โม เปะ แจง ซ ยุม เปอะ� พะจาว ซ ญอม โตว
โฮว ไม่ เปอะ นึง โอ โม เปะ เนอมึ รพาวม ละ อ�ื� อฮั เซ ละ
อ�ื
44 ปุย โม เซ ปังเมอ ริ ลัง่ ฮาวก นึง บลาวง ตัม รพาวม โกะ
แตะ ไอฮ� ไอ โมเซ ญอม โตว โฮว ไม่ อ�ื ฮติ ลปุง ซันญา
ยุฮ พะจาว ปุ โรฮ เกือฮ อื โรวก อ�ื อาวต ลัง่ ก อาวต ไพรม
แตะ� 45 เญือม เซ โม อามาเลก ไม่ โม คะนาอนั ป อาวต
นึง บลาวง เซ เลีฮ ตอซู ปุ แตะ ไม่ อ�ื เป เนอึม อ�ื อาื อ�ื
โม อซิราเอน โฮลฮ ตอ ฮอยจ ยว่ง โฮรมา ฆาื อ�ื

15
โกตไม เกว ไม่ กัน ทไว ปุย โอเอฮี
1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ อฮั ละ โม อซิรา
เอน ตอก เฮ�ี เญือม ซ เลียก โม เปะ นึง ปลัฮเตะ ป ซันญา
อาึ ซ เกือฮ ละ เปอะ เซ� 3 ดัฮ ไก ป โรวก โมวก ญุ่ก� แกะ
ปิ ญุ่ก ละ ซ ตอง แตะ ทไว ละ พะจาว, ปัง มัฮ ป ตอง อื ทไว
เตือง ตัว อื ญุ่ก� ปัง มัฮ ป ทไว อื ตัม ป ซันญา แตะ อาึง
ญุ่ก� ปัง มัฮ ป ทไว อื ตัม รพาวม ฆวต ทไว แตะ ญุ่ก� ปัง
มัฮ ป ทไว อื นึง กัน ชลอง อื ซเงะ ซัมคัน ยุฮ แตะ ญุ่ก� โอ
เอฮี เมาะ ป ทไว อื เซ แปน ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว ป ปุก
เนอึม รพาวม อ�ื 4 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เซ โรวก กวน แกะ
กวน ปิ ทไว แตะ เซ ละ พะจาว, เกือฮ โรวก อื ไม่ ญอต แปง
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ลอา ลิต� ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ กาวก ติ ลิต� 5 กวน แกะ ทไว
อื เซ ไมจ อื ไก ไม่ รอาวม อะงุน ติ ตัว ติ ลิต โครยญ ตัว อ�ื
6 �เญือม ทไว อื แกะ โปก ระ ติ ตัว ไมจ อื โรวก ไม่ ญอต
แปง ปาวน ลิต� ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ กาวก ติ ลิต ไม่ บลัฮ�
7 ไมจ โรฮ อื โรวก รอาวม อะงุน ติ ลิต ไม่ บลัฮ� ละ ซ ทไว
อื เกือฮ แปน ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว ไม่ ป ปุก รพาวม อ�ื
8 �เญือม โรวก อื โมวก โปก ละ ซ ตอง อื ทไว ละ พะจาว
เตือง ตัว อื ญุ่ก� ละ ซ ทไว อื เกือฮ แปน ควน รโจะ ดิ อื
รพาวม แตะ ไม่ พะจาว ญุ่ก� ปัง มัฮ ป ทไว อื ตัม ป ซันญา
แตะ อาึง ญุ่ก� 9 ไมจ อื โรวก ไม่ ญอต แปง แลฮ ลิต� ซเบื่อ
ก ไม่ ลออยฮ กาวก ลอา ลิต� 10 ไมจ โรฮ อื โรวก ไม่ รอาวม
อะงุน ลอา ลิต� ป ตอง อื ทไว เซ แปน ป ซออย ฮงาื ละ พะ
จาว ไม่ ป ปุก เนอึม รพาวม อ�ื 11 ปัง มัฮ โมวก โปก ญุ่ก�
แกะ โปก ญุ่ก� กวน แกะ กวน ปิ ญุ่ก� ไมจ ปุย ทไว ไม่ โอ
เอฮี โม เซ โครยญ โฮน อ�ื 12 เมาะ ไก เซน ซัตซิง ทไว ปุย�
ไมจ อื ไก ไม่ โอเอฮี โม เซ โครยญ ตัว อ�ื
13 �โม ป มัฮ จัตเจือ อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื ไมจ อื ยุฮ
ตอก เซ โครยญ โฆะ แตะ เญอืม ซ ตอง อื ทไว โอเอฮี ละ พะ
จาว เซ� เดอมึ ซ แปน ป ซออย ฮงาื ละ อื ไม่ ป ปุก รพาวม
อ�ื 14 เญือม ไก แคก เลือ ฮอยจ เคะ เปอะ ไม่ ปุย ตังเมือง
ป อาวต ลลาึง เปอะ ป ฆวต ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ละ
ซ แปน อื ป ซออย ฮงาื ละ อื ไม่ ป ปุก รพาวม อ�ื ไมจ โรฮ
เปอะ เกือฮ ยุฮ อื ตอก ยุฮ โม เปะ อื โครยญ เจือ� 15 ปัง มัฮ
ปุย ตังเมือง� ปัง มัฮ โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ โม อซิราเอน�
ไมจ ปุย ยุฮ ตัม โกตไม ติ เจือ เซ เตือง โอยจ แตะ� นึง มัฮ
อื โกตไม ตอน ฮมัน โกว ลอป ปุย โครยญ เจน ปุย� โม เปะ
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ไม่ ปุย ตังเมือง มัฮ เปอะ ป ตอก ปุ แตะ ละ ยุ พะจาว อ�ื
16 มัฮ เซ ป ไมจ เปอะ โกว โกตไม ป ตอก ปุ แตะ ฆาื อ�ื�
อฮั เซ�
17พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 18 �ไมจ เปอะ อฮั ละ โม อซิ
ราเอน ตอก เฮ�ี เญือม เอจี ฮอยจ เปอะ นึง เมือง ป ตาว
อาึ เปอะ นึง เซ� 19 เญอืม เอจี โฮลฮ เปอะ โซม ปอน โอเอฮี
นึง เมือง เซ เยอ� ไมจ เปอะ ละ อาึง งอ่น� ละ ซ ทไว เปอะ
ละ พะจาว. 20 เญอืม เอจี ฟวยจ เกป เปอะ เปลิ เฮงาะ รโกะ
ยุฮ แตะ โครยญ เนอมึ� เญอืม ยุฮ เปอะ คโนมปัง นึง อ�ื ป
มัฮ แฮลป เมือ โรง อื เซ� ไมจ เปอะ ทไว ละ พะจาว. 21 ไมจ
เปอะ ทไว เฮงาะ รโกะ โฮลฮ โรง เปอะ เซ ละ พะจาว ตอก
เซ� ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โครยญ เจน ปุย�
22 �ไลลวง โกตไม เกือฮ พะจาว ละ ไอ โมเซ โครยญ เจือ
เซ� ดัฮ โม เปะ ซลัฮ นึง ไม่ เบีย ยุฮ เปอะ งอ่น โฮ� ซ ไมจ
เปอะ ยุฮ ตอก เมอ� 23 ป มัฮ ลปุง ซตอก พะจาว อาึง ละ
ไอ โมเซ� ตึน มัฮ ป ลัง ยุฮ ปุย เน่อมึ ซเงะ อฮั โรง พะจาว
อื ละ ไอ โมเซ ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โครยญ เจน ปุย� 24 ดัฮ
โม เปะ เตือง มู เปอะ โคะ ยุฮ ป พิต เตือง โอ แตะ ยุง ติ ตื
เนอึม� กัง เคะ เอ ดัฮ เปอะ เอจี ยุง มัฮ อื ป พิต โฮ� ไมจ
เปอะ โรวก กวน โมวก โปก ละ ซ ตอง เปอะ ทไว เตือง ตัว
อ�ื เกือฮ แปน ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว ไม่ ป ปุก รพาวม อ�ื
ไมจ โรฮ เปอะ ทไว ไม่ เฮงาะ รโกะ ไม่ รอาวม อะงุน� โนก
ฮา เซ ไมจ แม เปอะ ทไว ไม่ ปิ โปก ติ ตัว ละ ซ แปน ควน
โตฮ ปุย ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ� 25 ไมจ เปอะ เกือฮ ซตุ ทไว
โอเอฮี เซ แปน ควน เกือฮ อื พะจาว รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ ปุย
โฮวน เซ� พะจาว ซ ยวก เนอึม มัป่ พิต ยุฮ โม เซ เบือ อ�ื
นึง มัฮ อื ป พิต ยุฮ ปุย เตือง โอ แตะ ยุง� ไม่ เอจี ญอม อื
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ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ไม่ ทไว อื ควน โตฮ อื ติ แตะ
นึง� 26 ปัง เอจี มัฮ ปุย โคะ ยุฮ ป พิต ตอก เซ โครยญ โฆะ
แตะ� เตือง โม อซิราเอน ไม่ ปุย ตังเมือง ป อาวต ลลาึง อื
เซ� พะจาว ซ ปุน ยวก ลัง่ อื ละ อื เบือ อ�ื
27 �ดัฮ ไก ติ ปุย โน่ง ป โคะ ยุฮ ป พิต เตือง โอ แตะ ยุง�
ไมจ เกือฮ ปุย เซ โรวก กวน ปิ รโปวน ติ ตัว ป ไก อาญุ อื ติ
เนอึม� ละ ซ ทไว อื เกือฮ แปน ควน โตฮ อื ติ แตะ ฮา มัป่
ยุฮ อ�ื 28 ไมจ เปอะ เกือฮ ซตุ ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ละ ซ
แปน อื ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ อ�ื เญือม เซ พะจาว ซ
ยวก มัป่ ยุฮ อ�ื 29 ดัฮ ไก ป โคะ ยุฮ ป พิต เซ ไมจ เปอะ ยุฮ
ตัม โกตไม ติ เจือ เซ ตอก ปุ แตะ� เตือง จัตเจือ โม อซิรา
เอน ไม่ ปุย ตังเมือง ป อาวต ลลาึง อื เซ�
30 �ดัฮ ตอ ไก ป โฆง ยุฮ ป พิต เตอ� ปัง มัฮ โม อซิราเอน
ญุ่ก� ปัง มัฮ ปุย ตังเมือง ญุ่ก� ปุย เซ เอจี มัฮ พามัต อื พะ
จาว. ไมจ เปอะ ทอเนาะ โน่ง ปุย เซ� เญือะ ไมจ เปอะ โตว
เมีญ มัฮ ปุย ไน โม อซิราเอน� 31 มัฮ ฆาื โอ อื ญอม งอ่ต ป
อฮั พะจาว, ไม่ โอ อื ญอม ยุฮ ตัม ลปุง ซตอก อื อาึง� ปุย
เซ ซ จัมเปน เปอะ ทอเนาะ โน่ง ฆาื อ�ื กัน ลอก อื ตุต เซ
เกว ไม่ โกะ อื ไอฮ�� อฮั เซ�

ป โอ เมีญ ซเงะ ลโล่ะ
32 เญือม อาวต ลัง่ โม อซิราเอน นึง ลาึน เวอืฮ เซ� ไก ปร
เมะ ติ� ยุ ปุย โฮว อื เคิ ไน ซเงะ ลโล่ะ� 33 โม ป ยุ อื เซ โรวก
ปุย เซ ฮอยจ เคะ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ไม่ ปุย เตือง โอยจ อ�ื
34 ปุย โม เซ คัง อาึง ปุย เซ ฆาื อ�ื นึง โอ อื ดิ ยุง ตอก ซ ยุฮ
แตะ ละ อ�ื 35 เญือม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ
ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เตือง โอยจ อื
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โฮว แล่น ปุย เซ นึง ซโมะ ก พริ ไคะ เซ ปอ ยุม อ�ื� อฮั เซ�
36 ปุย เตือง โอยจ อื โรวก เนอึม ปุย เซ ฮอยจ ก พริ ไคะ�
แล่น อื นึง ซโมะ ปอ ยุม อ�ื ตัม ป ซตอก พะจาว อาึง ละ ไอ
โมเซ�

ไลลวง ดาึง ลปิ ฮอป ปุย
37พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 38 �ปะ ไมจ เปอะ อฮั ละ โม
อซิราเอน เซ ตอก เฮ�ี โม เปะ ไมจ เปอะ ยุฮ ดาึง ลปิ ฮอป
แตะ โครยญ โจง อ�ื นึง ดาึง ลปิ เปอะ เซ ไมจ เปอะ ดุฮ
กอย ซี ฟะ นึง ติ บวน� ไมจ เปอะ ยุฮ ตอก เซ ฮอยจ ละ เฆี
ยง เฮี โครยญ เจน ปุย� 39 กัง เคะ เอ ดัฮ เปอะ เอจี ยุ ดาึง
ลปิ เซ� แปน ควน โตก เปอะ ละ ลปุง ซตอก พะจาว แตะ�
ไม่ ซ ยุฮ เปอะ ตัม ลปุง เซ เบือ อ�ื เดอมึ เปอะ โอ ซ ยุฮ
ตัม รพาวม โกะ แตะ ไม่ ป ปุก ละ ไง่ โกะ แตะ ไอฮ� ไม่ โอ
เปอะ ซ ลอต แปน ปุย โอ เนอึม รพาวม ละ พะจาว ฆาื อ�ื
40 ดาึง ลปิ เซ ซ แปน ควน ไตม เปอะ ลปุง ซตอก อาึ อาึง
ละ เปอะ� ละ ซ ยุฮ เนอึม เปอะ ไม่ ซ แปน เปอะ ปุย ซงะ่
ซงอม ยุฮ อาึ เบือ อ�ื 41 อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�
ป นัม โม เปะ เกือฮ โอก ฮา เมือง อียปิ โฮ� ละ ซ แปน อาึ
พะจาว ยุฮ เปอะ� อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ�� อฮั
เซ�

16
ไลลวง ริ ปุย ชะลู กัน แปน ซตุ
1-2 ฟวยจ เซ ไก ปุย ติ� มัฮ โครา ป มัฮ กวน อติซฮา มัฮ
ปุย เจอ เลว�ี มัฮ ซฆลาวม โม โคฮตั นึง อ�ื โครา เซ ซาวป
ตอก ซ ตอซู แตะ ไม่ ไอ โมเซ� ป พาวม ดิ ไม่ อื มัฮ โม เจอ
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รูเบ่น ลอวย ปุย� มัฮ ด่าทัน ไม่ อาบีร่มั กวน เอลีอปั ไม่ โอน
กวน เปเลต� โนก ฮา เซ ไก ลัง่ ลอา รอย ไม่ รฮอน ปุย ป
พาวม ไม่ อ�ื มัฮ ตื โม อซิราเอน ป ไก มอยฮ นึง เลือก ปุย อื
แปน ฮวันา ยุฮ แตะ� 3 โม เซ รโจะ รเจอมึ ซองนา ไอ โมเซ
ไม่ อาโรน� อฮั เฮี ละ อ�ื �โม เปะ ลอา เอจี เกิน ลอน ป
ยุฮ เปอะ� โม เอะ เตือง โต เยอะ มัฮ ตื ปุย ไน พะจาว. พะ
จาว อาวต ดิ ไม่ เอะ เตือง มู เยอะ� โม เปะ ลอา เมอยุ อวต
เปอะ ติ แตะ ระ ฮา ปุย ไน พะจาว เตือง โอยจ อื ไม่ เกือฮ
เปอะ ติ แตะ ระ ตวก ซวก ซฮาว ตอก เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื
4 ไอ โมเซ� เญือม ฮมอง อื โอเอฮี เซ ไอจ รเคอปึ ฆาื อื ลัง
เตะ� ไววอน� 5ฟวยจ เซ อฮั เฮี ละ โครา ไม่ โม ปุ โฮมว อื
เซ� �ซงา่วป ก ซะ พะจาว ซ เปลีฮ ที ป มัฮ ปุย ไน แตะ�
พะจาว ซ เปลีฮ โม ป มัฮ ป เลือก แตะ ไม่ ป ลัง เลียก ละ คัน
ยุฮ แตะ ละ ซ ทไว อื โอเอฮี ละ แตะ� 6-7 ซงา่วป ก ซะ ปะ
ไม่ ปุ โฮมว เปอะ เซ ตุย โรวก โดง งอ ยุฮ เปอะ� อาึง รฆุ งอ
นึง ไม่ ป ซออย ฮงาื� โรวก ฮอยจ ละ คัน ยุฮ พะจาว� เญื
อม เซ เอะ ซ ยุ อุ ป มัฮ เนอึม ปุย เลือก พะจาว นึง อ�ื มัฮ
โม เปะ ป มัฮ เจอ เลวี ป เกิน ลอน ป ยุฮ ฮู�� อฮั เซ ละ อ�ื
8 ไอ โมเซ อฮั แม เฮี ละ โครา� �โม เปะ ป มัฮ เจอ เลว�ี
งอ่ต เมอะ� 9 อมั มัฮ แกต เปอะ มัฮ ป แตวะ ลอน ไล เกือฮ
พะจาว โม เปะ ตัง โน่ง ฮา ปุย ไฮญ� โม เปะ เอจี โฮลฮ เปอะ
เลียก ซดิ ไม่ พะจาว ยุฮ อซิราเอน นึง ยุฮ เปอะ กัน เกว ไม่
พากัง ระ ยุฮ พะจาว ละ ซ ยุฮ เปอะ กัน ฆรอ โม ลัปซด่อน
นึง กัน รซอฮ เปอะ ละ โม อซิราเอน เซ� 10 พะจาว เอจี
เกือฮ โม เปะ ไม่ โม เจอ เลวี ไฮญ เตือง โอยจ อื โฮลฮ อาวต
ซดิ ไม่ แตะ ตอก เซ� โม เปะ ปังเมอ โอ ลัง่ ปอ นึง รพาวม
เปอะ เมาะ เซ� ฆวต โฮลฮ ลัง่ เปอะ แปน ซตุ ไม่ ติ� 11 เญื
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อม เติ เปอะ อาโรน ตอก เซ เอจี มัฮ เมาะ เติ เปอะ พะจาว,
โม่ เปอะ ยุง�� อฮั เซ ไอ โมเซ�
12 เญอืม เซ ไอ โมเซ เกือฮ ปุย กอก ด่าทัน ไม่ อาบีร่มั ฮอยจ
เคะ แตะ� ปุย ลอา เซ ปังเมอ โอ ฮอยจ� อฮั เฮ�ี �โฮว
โตว� 13 อมั มัฮ โอ อื ดิ ปอ ละ เปอะ เอจี เกือฮ เปอะ เอะ
โอก ฮา เมือง โฮวน ป โซม บื ป ปอน ละ ซ เกือฮ เปอะ เอะ
ยุม เยอื นึง ลาึน เวอืฮ เฮ�ี อมั ทา ลัง่ เกือฮ ติ เปอะ ระ ตวก
ซวก ซฮาว คนัป กัป กา เปอะ เอะ ไม่ ตอก เซ� 14 ปะ ตาว
เนอมึ เปอะ โตว เอะ ฮอยจ นึง เมือง โฮวน ป โซม บื ป ปอน
ป เอจี อฮั เปอะ เนิ เซ� เกือฮ เปอะ โตว เอะ โฮลฮ ชจิ ไม่
รปึม ก อาวต แตะ เฟือฮ� ปเล่ีย ฆวต จุ แม เปอะ เอะ ฮอยจ
เคะ แตะ� โฮว โตว เฟือฮ เอนิ เอะ เอ�� อฮั เซ ละ อ�ื
15 เญือม เซ ไอ โมเซ รอก ลัมเลือ พาวม ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ
พะจาว, �ปุ รปั ป ทไว อื ละ เปอะ� อาึ ยุฮ โตว ป พิต ละ โม
เซ� บรงั ติ ตัว บ่ได่ะ� อาึ ปุ ตุย ฮา อ�ื� อฮั เซ�
16-17 ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ โครา� �ซงา่วป ปะ ไม่ โม ปุ โฮมว
เปอะ ลอา รอย ไม่ รฮอน ปุย เซ ไมจ เปอะ ฮอยจ นึง พากัง
นา ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว เซ� อาโรน ซ ฮอยจ โรฮ นา
เซ� ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย โรวก โดง งอ ยุฮ แตะ โครยญ โฆะ
แตะ� เกือฮ โรฮ ดุฮ ป ซออย ฮงาื นึง อื ไม่ โรวก อื ฮอยจ
ซองนา พะจาว,� อฮั เซ ละ อ�ื 18 ปุย ตัง โคน ตัง โรวก เนอึ
ม โดง งอ ยุฮ แตะ ฆาื อ�ื ดุฮ รฆุ งอ นึง อื ไม่ ป ซออย ฮงาื�
ชุง โบ โตะ รเวอืะ พากัง เซ ไม่ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� 19 เญื
อม เซ โครา เกือฮ โม ปุ โฮมว แตะ รโจะ โบ แตะ ชุง รเตือป
ไอ โมเซ ไม่ อาโรน นา เซ� เญือม เซ รงั ซเปีย ยุฮ พะจาว
ปลาฮึ เอนิ ละ ปุย� รงั เนอมึ รงั แนม� 20พะจาว อฮั เฮี ละ
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ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� 21 �รกัฮ ติ เปอะ ฮา โม ลัปซด่อน เซ�
อาึ ซ ยุฮ ยุม ไม่ อื จุบัน่ ตันด่วน เอนิ�� อฮั เซ พะจาว�
22 เญือม เซ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน นุ่ม ติ แตะ ปอ จิ ไกญ แตะ
เตะ ปัว อื นึง พะจาว� �โอ พะจาว� ปะ มัฮ เปอะ กาวะ งาว
ฮกั งุน จีวติ ปุย เตือง โอยจ อ�ื ดัฮ มัฮ พิต ปุย ติ ปุย โน่ง
อมั ซ ฮาวก รพาวม เปอะ ละ ปุย เตือง โอยจ อื ฆาื อ�ื� อฮั
เซ ละ พะจาว�
23พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 24 �ไมจ เปอะ ซตอก โม ลัป
ซด่อน เกือฮ โอก ซไง ฮา พากัง ยุฮ โครา ไม่ ด่าทัน ไม่ อาบี่
รมั เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
25 เญอืม เซ ไอ โมเซ ไม่ โม ป กวต ไน โม อซิราเอน โกฮ โฮว
ดิ เคะ เญือะ ด่าทัน ไม่ อาบี่รมั� 26 อฮั อื ละ โม ลัปซด่อน
ตอก เฮ�ี �เกือฮ ติ เปอะ ซไง ฮา พากัง ยุฮ ปุย ฆอก ปุย เบร
โม เฮ�ี ปุ ลอก โอเอฮี ยุฮ อื ติ เจือ เนอึม เดอมึ เปอะ โอ ซ
ยุม ดิ ไม่ โม เฮี ฆาื มัป่ ยุฮ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 27 โม ลัปซด่อน
เฌาะ ติ แตะ อาวต ซไง ฆาื อื ฮา พากัง ยุฮ โครา ไม่ ด่าทัน
ไม่ อาบี่รมั เซ� ด่าทัน ไม่ อาบี่รมั เซ ชุง โบ โตะ รเวอืะ พา
กัง อาวต แตะ ไม่ ปุย เญือะ แตะ ไม่ กวน แตะ�
28 ไอ โมเซ อฮั เฮ�ี �มัฮ ตอก เฮี ตอก ซ ยุง เปอะ มัฮ เนอมึ
พะจาว ป ดวน อาึ ฮอยจ ยุฮ โอเอฮี เฮี โครยญ เจือ ฆาื อ�ื
มัฮ โตว โอเอฮี ป เบิก่ ไอฮ นึง โกะ แตะ� 29 ดัฮ ปุย โม เฮี
ยุม ทัมมด่า ไม่ โอ อื ลอก ป ตัง โน่ง เน่อมึ นึง พะจาว โฮ�
ซ ยุง ที เปอะ นึง เซ โอ อื มัฮ พะจาว ป ดวน อาึ อ�ื 30 ดัฮ
พะจาว ยุฮ เนอึม ป ซัมคัน นึง เกือฮ แตะ ปลัฮเตะ ม่ะ ปอ
บลวน แตะ ปุย โม เซ เตือง โอเอฮี ยุฮ อ�ื ไม่ เกือฮ อื เลีฮ
พราวป เอนิ เตือง ไอม แตะ ฮอยจ เมือง ป ยุม� โม เปะ ซ
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ยุง เปอะ มัฮ ปุย โม เซ ป พามัต พะจาว ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ
โม ลัปซด่อน�
31 เญอืม เอจี ฟวยจ อฮั ไอ โมเซ โอเอฮี ไล เซ เยอ� ปลัฮเตะ
ฆรมึ ปุย โม เซ ดุงเดียง ม่ะ เอนิ� 32ปลัฮเตะ ม่ะ ปอ บลวน
แตะ โม เซ เตือง กวน เตือง เฌือต อ�ื เมาะ ป พาวม ดิ ไม่
โครา เซ เตือง คาวคอง อื ดุฮ ตื นึง อ�ื 33 โม เซ ดุฮ พราวป
เนอมึ เตือง ไอม แตะ ฮอยจ เมือง ป ยุม ไม่ คาวคอง อื เตือง
โอยจ อ�ื เญือม เซ ปลัฮเตะ รบิต แม ราว อ�ื โม เซ ลอต
เอนิ ไฆร ลอป� 34 โม อซิราเอน ป อาวต นา เซ เญอืม ฮมอง
อื ครวก โม เซ เยอ ตอ ฆาื อ�ื อฮั อื ตอก เฮี เรยีง �ตอ เออ�
ปลัฮเตะ ซ บลวน โรฮ เอะ ตอก เซ ยุง่�� อฮั เซ�
35 เญอืม เซ พะจาว เกือฮ งอ ซัมคัน ยุฮ แตะ โอก ฮะ ยุฮ ปุย
ลอา รอย ไม่ รฮอน เซ ลไล ทไว อื ป ซออย ฮงาื�
36ฟวยจ เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 37�ไมจ เปอะ เกือฮ
เอเลอาซา กวน อาโรน ป มัฮ ซตุ เซ โฮว ตุย โดง งอ ไร ซเงี
โอก ฮา โม ป ฮะ เซ� เกือฮ โปวฮ รฆุ งอ นึง อื ก ซไง อ�ื โดง
เซ มัฮ ป ซัมคัน� 38 เญือม ทไว ปุย อื ละ อาึ นึง คัน ระ เซ
ลอต แปน ป ซัมคัน� โดง งอ ยุฮ โม ป ยุม นึง มัป่ ยุฮ แตะ
เซ� ไมจ เปอะ ตุย แตม เกือฮ แปน ปลัฮ แปน ปลัฮ แตะ�
เลอึป คัน เซ นึง� ซ แปน ควน เกือฮ โม อซิราเอน ยุง คิง
แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
39-40 เอเลอาซา ตุย เนอมึ โดง งอ เซ� เกือฮ เนอมึ ปุย แตม
อื แปน ปลัฮ อื ตอก เซ� เลอปึ คัน เซ นึง อื ตัม ป ดวน พะ
จาว ไอ โมเซ อฮั ละ อื เซ� แปน เนอมึ ควน เกือฮ โม อซิรา
เอน ยุง โอ ปุย ไฮญ ไมจ เลียก ละ คัน เซ ละ ซ ทไว แตะ ป
ซออย ฮงาื นึง ละ พะจาว. มัฮ โม จัตเจือ อาโรน โน่ง ป ลัง
ยุฮ กัน เซ� ปุย ไฮญ ดัฮ ยุฮ อื ตอก เซ ซ ยุม โรฮ ฆาื อื ตอก
โครา ไม่ โม ป พาวม ดิ ไม่ อื เซ โรฮ�
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41 เญอืม เอจี ปวยฮ พริ อ�ี โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื รโจะ
ละ ซ เติ แตะ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ตอก เฮ�ี �มัฮ ฆาื เปะ ลอา
เฮี ป ยุม ปุย ไน พะจาว เซ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�
42ลไล รโจะ ปุย โฮวน ละ ซ เติ แตะ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน เซ�
ปุย โฮวน เซ นา ลวง ลัก่ พากัง ระ เซ� เญือม เซ ชวน เอนิ
เลีฮ เลอึป ชุต รวู ซัมคัน เซ พากัง ระ� ฮอยจ ไม่ รงั ซเปีย
คึนัก ยุฮ พะจาว. 43 ไอ โมเซ ไม่ อาโรน โฮว ชุง ลัก่กา พากัง
ระ เซ� 44พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 45�ไมจ เปอะ โอก ฮา
ปุย โฮวน เซ� อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย โม เซ ไน เวลา ปเล่ีย เฮี
เอนิ�� อฮั เซ� ปุย ลอา เซ นุ่ม เอนิ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ�
46 ไอ โมเซ อฮั เฮี ละ อาโรน� �ไมจ เปอะ ตุย โรวก โดง งอ
ยุฮ เปอะ� โฮว ดุฮ งอ อาวต นึง คัน ทไว เซ โตะ อ�ื ไม่ ดุฮ
เปอะ ป ซออย ฮงาื นึง� ฟวยจ เซ ซไจ โฮว ไม่ ฮอยจ เคะ ปุย
โฮวน เซ ละ ซ ทไว เปอะ เกือฮ แปน ควน รไซจ พิต โฌวะ
ยุฮ อื เซ� นึง เอจี ฮอยจ พราวป รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว
ละ อ�ื เอจี เกิต เอนิ พาญัต ฆอก ลอน ละ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�
47 อาโรน โฮว เนอึม ไม่ โดง งอ ยุฮ แตะ ตัม ป อฮั ไอ โมเซ
ละ แตะ� ตอ เลียก ลลาึง ปุย โฮวน เซ� เญอืม เอจี ยุ อื เกิต
พาญัต ฆอก ลอน ละ ปุย โม เซ เยอ� อาึง ป ซออย ฮงาื โตะ
โดง งอ ยุฮ แตะ เซ� ลอต ทไว อื เกือฮ แปน ควน รไซจ พิต
โฌวะ ยุฮ ปุย โฮวน เซ� 48 เญือม เซ พาญัต ฆอก ลอน ป
ฮอยจ ละ ปุย เซ ไฆร เอนิ� อาโรน เซ ชุง ลัง่ ซน่ะ ป ยุม ไม่ ป
ไอม� 49 เซน ปุย ป ยุม ฆาื พาญัต ฆอก เซ ไก เอนิ 14,700
ปุย� เมีญ โตว ป ยุม ไม่ โม โครา นึง อื เซ� 50 เญือม เอจี
ไฆร พาญัต ฆอก เซ� อาโรน เอญี ฮอยจ เคะ ไอ โมเซ นึง
โบ โตะ รเวอืะ พากัง ระ เซ�
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17

ไลลวง โคะ ฆิ ยุฮ อาโรน
1 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ ดวน โม อซิรา
เอน เกือฮ โรวก โคะ ฆิ ยุฮ ฮวันา เจอ เตือง กาว ลอา เจอ อื
เซ ติ เจอ ติ โฆง� เกือฮ ไซฮ มอยฮ กุม อื นึง อื โครยญ โฆง
อ�ื 3 โคะ ฆิ รโตง เจอ เลวี นึง อื ไมจ เปอะ ไซฮ มอยฮ อา
โรน นึง� เกือฮ ฮวันา เจอ โครยญ เจอ โรวก โคะ ฆิ แตะ ติ
ปุย ติ โฆง� 4 ไมจ เปอะ อาึง ลัก่กา ฮติ ลปุง ซันญา ป อาวต
กไน พากัง ระ� นา ก กอ ฮอยจ อาึ เคะ ปะ โฮ� 5 โคะ ฆิ ปุย
เลือก อาึ นึง อื อาึ ซ เกือฮ โอก ฆอย� มัฮ ตอก เซ ตอก ซ
เกือฮ โม อซิราเอน โอ เญือะ เติ ลอป ปะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�
6 ไอ โมเซ อฮั เนอึม อื ละ โม อซิราเอน ตอก เซ� โม ฮวันา
อื โรวก เนอึม โคะ ฆิ ยุฮ แตะ เตือง กาว ลอา แตะ ติ ปุย ติ
โฆง โครยญ เจอ โม อซิราเอน� โคะ ฆิ ยุฮ อาโรน อาวต ดิ
โรฮ ไม่ อ�ื 7 ไอ โมเซ อาึง อื โตะ พากัง เซ ลั่กกา ฮติ ลปุง
ซันญา ยุฮ พะจาว เตือง โอยจ อ�ื
8ปวยฮ พริ เซ ไอ โมเซ เลียก กไน พากัง ระ เซ� ยุ โอก ฆอย
โคะ ฆิ ยุฮ อาโรน� ป มัฮ ตัว แทน เจอ เลวี เซ� ฆอย อื เซ
โอก เตีย ปอป งอ่น� โพรยฮ งอ่น� โอก เปลิ� ไก เปลิ อาลา
มัน ตึม นึง งอ่น� 9 ไอ โมเซ ตุย โรวก โคะ ฆิ เซ เตือง โอยจ
อ�ื เปลีฮ อื ละ โม อซิราเอน� เญือม เอจี ฟวยจ แลน อ�ื
โม เซ ตุย โรวก โคะ ฆิ ยุฮ โกะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน�
10พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �อาึง โคะ ฆิ ยุฮ อาโรน ลัก่กา
ฮติ ลปุง ซันญา� ละ ซ แปน อื ควน เกือฮ โม ป เลฮ เตียง
ยุง คิง แตะ� ซ เกือฮ อื ยุง โอ แตะ ไมจ เติ ลอป ปุย เดอมึ



ปาวน โมเซ 17:11 lix ปาวน โมเซ 18:6

โอ ซ ยุม ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ ไอ โมเซ พะจาว เยอ� 11 ไอ
โมเซ ยุฮ เนอมึ อื ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ�
12 โม อซิราเอน อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �เอะ เอจี ไลจ โลม เนอึ
ม เมอะ� เอจี ซ ชปิ โอยจ เจอะ� 13 เมาะ ป ฮอยจ โบ พากัง
ระ เซ ตึน ซ ยุม โอยจ� เอะ มัฮ ซ ยุม โอยจ โรฮ โฮะ ตอก
เซ ยุง่�� อฮั เซ�

18
กัน ลัง ยุฮ ซตุ ไม่ โม เลวี
1พะจาว อฮั อาึง อื ละ อาโรน ตอก เฮ�ี �ดัฮ ไก ป ยุฮ ป พิต
นึง กัน รซอฮ ปุย นึง พากัง นา ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว� ไม่
นึง กัน แปน เปอะ ซตุ เซ� ปะ ไม่ โม กวน เฌือต เปอะ ไม่
โม จัตเจือ เปอะ� ซ จัมเปน เปอะ ลอก ตุต ฆาื อ�ื 2 เญือม
ยุฮ ปะ ไม่ โม กวน เปอะ กัน นึง พากัง นา ก อาวต อาึ เซ�
ไมจ เปอะ เกือฮ โม คระ เฌือต เปอะ ป มัฮ โม เลวี เซ เรอึ
ม เปอะ นึง กัน ยุฮ เปอะ� 3 โม เซ ซ แปน กวนไจ ปุย โจฮ
เปอะ� ไม่ ซ ยุฮ อื กัน ป เกว ไม่ พากัง ระ เซ� ปังเมอ โอ
เปอะ ไมจ เกือฮ เลียก ซดิ ไม่ ฮอง ซัมคัน เซ� ไม่ ก อาวต
คัน ทไว เซ� เดอมึ ปุย โอ ซ ยุม ฆาื อ�ื เตือง โม เซ เตือง ปะ
โรฮ� 4 โม เซ ไมจ อื รซอฮ ดิ ไม่ ปะ นึง กัน ลัง ยุฮ แตะ ป
เกว ไม่ พากัง ระ เซ� ปุย ไฮญ โนก ฮา โม เลวี เซ� ปังเมอ
โอ เปอะ ไมจ เกือฮ ยุฮ กัน ไม่ แตะ�
5�มัฮ ปะ ไม่ โม กวน เปอะ โน่ง ป ลัง ยุฮ กัน นึง ฮอง ซัมคัน
ไม่ นึง คัน ทไว เซ� เดอมึ อาึ โอ ซ โฮลฮ ฮาวก รพาวม แม
ละ โม อซิราเอน เซ ฆาื อ�ื 6 อาึ เอจี เลือก โม เลว�ี ป มัฮ
เอยีกปุ คระ เฌือต เปอะ� โอก เน่อมึ นึง โม อซิราเอน ไฮญ
เซ ละ ซ แปน อื คอง ควนั เกือฮ อาึ ละ ปะ� โม เซ เอจี มัฮ
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ป รกัฮ โน่ง อาึ ละ โกะ แตะ� ละ ซ โฮลฮ อื ยุฮ กัน ป เกว ไม่
พากัง ระ เซ� 7 ปะ ไม่ โม กวน เปอะ ปังเมอ ไมจ เปอะ ยุฮ
กัน ลัง ยุฮ โม ซตุ เซ โครยญ เจือ� เมาะ ป เกว ไม่ คัน ทไว
ไม่ โอเอฮี ป อาวต กไน พากัง ซัมคัน เซ� โอเอฮี โม เซ มัฮ
ป ลัง ฟวยจ นึง ปะ� นึง เอจี เกือฮ พิเซต อาึ กัน แปน ซตุ
เซ ละ เปอะ� ดัฮ ไก ปุย ไฮญ ป โอ มัฮ จัตเจือ ปะ นึง อื ป
เลียก ซดิ ไม่ โอเอฮี ซัมคัน เซ� ซ โฮลฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ ฆาื
อ�ื� อฮั เซ พะจาว�

โอเอฮี ป ลัง ละ โม ซตุ
8 พะจาว อฮั เฮี ละ อาโรน� �ไมจ เปอะ ไตม ตอก เฮ�ี โอ
เอฮี ป ทไว ปุย ละ อาึ เตือง โอยจ อ�ื เมาะ ป โอ ปุย ตอง�
อาึ เอจี เกือฮ ละ ปะ� เอจี เมีญ มัฮ รโตง ปะ ไม่ โม กวน
เฌือต เปอะ ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โครยญ เจน ปุย� 9 โอเอฮี
ซัมคัน ทไว ปุย เซ ป โอ ปุย ตอง นึง คัน ทไว ป ซ เมีญ มัฮ
รโตง ปะ นึง อื เซ มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ เฮงาะ รโกะ ทไว ปุย�
ไม่ ป ทไว ปุย ละ ซ แปน ควน โตฮ มัป่ ยุฮ ปุย� ไม่ ป ทไว อื
ละ แปน ควน ยวก มัป่ กัฮ ตุต ละ ปุย� โอเอฮี ซัมคัน ทไว
ปุย โครยญ เจือ เซ� เอจี มัฮ ป ลัง ละ ปะ ไม่ โม กวน เฌือต
เปอะ� 10 ปะ ไมจ เปอะ โซม ปอน โอเอฮี โม เซ นึง นาตี ก
ซงะ่ ไล อื นึง มัฮ อื ป ซัมคัน� มัฮ โม ปรเมะ โน่ง ป ลัง โซม
ปอน โอเอฮี โม เซ เยอ� ไมจ เปอะ ทื มัฮ ป ซัมคัน ละ แตะ�
11 �โนก ฮา เซ มัฮ แม ป ทไว ไฮญ ปุย� ป กอยฮ โม อซิรา
เอน ทไว พเิซต ละ พะจาว เตือง โอยจ อ�ื อาึ เอจี เกือฮ โรฮ
แปน คอง ปะ ไม่ โม กวน รเมะ กวน รโปวน เปอะ ฮอยจ ละ
เฆียง เฮี โครยญ เจน ปุย� เมาะ ป มัฮ ปุย ไน จัตเจือ เปอะ
โครยญ โฆะ อื ป โอ อื มัฮ ปุย รแอม ไล ลัง โซม ปอน ตื อ�ื
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12 �โอเอฮี เมาะ ป ทไว โรง ปุย ป ตึก นึง ไมจ แตะ� ป มัฮ
ลออยฮ กาวก� รอาวม อะงุน� ไม่ เฮงาะ รโกะ� อาึ เอจี
เกือฮ แปน คอง เปอะ� 13 เมาะ ป มัฮ ปุย ไน จัตเจือ เปอะ
ป ซงะ่ ไล อื ลัง โซม ปอน ตื อ�ื
14 �โอเอฮี ทไว ลุต ปุย ติ เมือง อซิราเอน โครยญ เจือ� อาึ
เอจี เกือฮ ละ โม เปะ� 15 กวน โรง ปุย โครยญ โฆะ อื ไม่
กวน โรง ซัตซิง ป ลัง โรวก โม อซิราเอน ทไว ละ อาึ� อาึ
เอจี เกือฮ โรฮ ละ โม เปะ� ป มัฮ กวน โรง ปุย โครยญ โฆะ
อ�ื ปะ ปังเมอ ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย โตฮ ตัม ไล อ�ื กวน โรง
ซัตซิง ป โอ ซงะ่ ไล นึง อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ ปุย โตฮ ตอก
เซ โรฮ� 16 กวน รเมะ ปุย ดัฮ เอจี ไก อาญุ ติ เคิ โฮ� ไมจ
เปอะ เกือฮ ปุย โตฮ ตัม คาโนวน อ�ื ปุก พอน เชเคน ตัม เช
เคน โกว ปุย นึง ฮอง ซัมคัน เซ� ติ เชเคน เซ ปุก งา่ เกรา�
17 �ป มัฮ กวน โรง โมวก� กวน โรง แกะ� ไม่ กวน โรง ปิ�
ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ โตฮ� นึง เอจี มัฮ อื คอง อาึ� ไมจ
เปอะ มอก ทไว ไม่ ซพรอต เปอะ ฮนัม อื นึง คัน ทไว� ไม่
ตอง เปอะ ทไว ลออยฮ อ�ื โอเอฮี เซ ซ แปน ป ซออย ฮงาื
ป ปุก เนอมึ รพาวม อาึ� 18 โตะ ซัตซิง โม เซ เตือง โอยจ อื
เอจี มัฮ ป ลัง ละ โม เปะ� ตอก เนะ รน่าวก ไม่ รเวอืง ลวง
ดอม ป กอยฮ ปุย ทไว ละ อาึ เซ� 19 เมาะ ป ทไว พิเซต โม
อซิราเอน ละ อาึ โครยญ เจือ� อาึ เอจี เกือฮ โรฮ ละ ปะ�
ไม่ โม กวน รเมะ กวน รโปวน เปอะ ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โค
รยญ เจน ปุย� เฮี มัฮ ลปุง ซันญา ตอน ฮมัน ยุฮ อาึ ละ ปะ
ไม่ โม จัตเจือ เปอะ โครยญ โฆะ อ�ื
20�โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว พริ เตะ เบระ เบรอมึ นึง ปลัฮ
เตะ เซ� ซ โฮลฮ เปอะ โตว รโตง แตะ ไม่ ปุย โม เซ� เอจี
มัฮ อาึ ป มัฮ รโตง เปอะ� เอจี มัฮ อาึ ป มัฮ ป ลัง โฮลฮ
เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ อาโรน พะจาว เยอ�
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โอเอฮี ป ลัง ละ โม เลวี
21พะจาว อฮั แม เฮ�ี �เญือม ทไว โม อซิราเอน โอเอฮี ยุฮ
แตะ ละ อาึ กาว ปุน ติ ปุน เซ� อาึ เอจี เกือฮ ละ โม เลวี
แปน ป ลัง โฮลฮ อ�ื นึง มัฮ อื ป ยุฮ กัน ป เกว ไม่ พากัง ระ
ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว เซ� 22 เญือะ ไมจ โตว เกือฮ โม อซิ
ราเอน ไฮญ เลียก ซดิ ไม่ พากัง ระ เซ� เดอมึ โอ ซ ลอก ตุต
ฮอยจ ละ ยุม แตะ ฆาื อ�ื 23 เน่อมึ ปเล่ีย โฮว ไป นา� โม
เลวี ซ แปน ป ลัปพิตชอป พากัง ระ เซ ไม่ กัน ป เกว ไม่ อื
โครยญ เจือ� เอจี มัฮ เซ ป มัฮ โกตไม ป ไมจ ปุย ยุฮ ลอป
ฮอยจ ละ โม จัตเจือ เปอะ เฆียง เฮ�ี โม เลวี ซ ไก โตว พริ
เตะ เบระ เบรอมึ ยุฮ นึง เมือง อซิราเอน เซ� 24 ป ทไว โม
อซิราเอน กาว ปุน ติ ปุน เซ อาึ เอจี เกือฮ เนอมึ ละ โม เลวี
แปน รโตง อ�ื เอจี มัฮ ป ลัง โฮลฮ อ�ื มัฮ เซ ป อฮั อาึ ละ
โม เลวี เซ ตอก เฮี ฆาื อ�ื โม เปะ ไก โตว พริ เตะ เบระ เบ
รอมึ ยุฮ เปอะ นึง เมือง อซิราเอน เซ�� อฮั เซ พะจาว.

ป ลัง ทไว โม เลวี
25พะจาว ดวน ไอ โมเซ อฮั อื ละ โม เลวี ตอก เฮ�ี 26 �เญื
อม เอจี โฮลฮ เปอะ รปั โอเอฮี มอป พะจาว ละ เปอะ เซ� ป
มัฮ โอเอฮี ทไว โม อซิราเอน กาว ปุน ติ ปุน ยุฮ อื เซ� โม
เปะ ไมจ โรฮ เปอะ โรวก ทไว ป โฮลฮ แตะ เซ ละ พะจาว, ไน
กาว ปุน เซ ตา ติ ปุน โรฮ� 27 โอเอฮี ทไว เปอะ เซ� ซ เมีญ
โรฮ ตอก ทไว ปุย ป โฮลฮ ป ปุน แตะ รกา เน่อมึ นึง ม่า นึง
ชจิ ยุฮ แตะ โฮ� 28 มัฮ ตอก เซ ตอก ไมจ เปอะ ทไว โอเอฮี
ป โฮลฮ แตะ เน่อมึ นึง โอเอฮี ทไว ปะจัม โม อซิราเอน เซ�
นึง มัฮ อื ป ลัง เกือฮ เปอะ ละ พะจาว. โอเอฮี โม เซ ไมจ
เปอะ มอป ละ อาโรน ป มัฮ ซตุ เซ�
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29�โอเอฮี ป โฮลฮ เปอะ เซ� ไมจ เปอะ เลือก ป ตึก นึง ไมจ
แตะ นึง อื ละ ซ ทไว เปอะ ละ พะจาว. 30 เญือม เอจี ฟวยจ
ทไว เปอะ ป ตึก นึง ไมจ แตะ ตอก เซ� ป โฮฮ ฮา ทไว เปอะ
เซ ไมจ เปอะ เมีญ มัฮ ตอก เฮงาะ โฮลฮ ปุย เน่อมึ นึง รบุฮ
ยุฮ แตะ โฮ� ไม่ ตอก เปลิ โคะ ป โฮลฮ ปุย เน่อมึ นึง โตะ
รปึม ยุฮ แตะ โรฮ� 31 เญือม เซ โม เปะ ไม่ ปุย ไน เญือะ
เปอะ� ปัง โฮว โซม โฮว ปอน เปอะ นา ออฮ นา เอฮี แปน
ตื� นึง มัฮ อื โอเอฮี ป ลัง โฮลฮ เปอะ นึง ยุฮ เปอะ กัน ป
เกว ไม่ พากัง ระ เซ� 32 เญือม เอจี ฟวยจ ทไว เปอะ ป ตึก
นึง ไมจ แตะ ละ พะจาว ตอก เซ� ปัง โซม ปอน เปอะ โอเอฮี
โม เซ� พะจาว เญือะ เมีญ โตว อื แปน ป พิต ละ เปอะ� ปุ
เกือฮ โอเอฮี ซัมคัน ทไว โม อซิราเอน เซ แปน ป รแอม ละ
พะจาว� นึง โซม ปอน เปอะ โอเอฮี กา เฆียง ทไว เปอะ ป
ตึก นึง ไมจ แตะ เซ� เดอมึ เปอะ โอ ซ ยุม ฆาื�� อฮั เซ ละ
โม เลวี เซ�

19
ไลลวง ตอก โฮลฮ ปุย แปน ป ซงะ่ ไล
1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� 2 �ไมจ เปอะ เกือฮ
โม อซิราเอน ยุฮ ตัม โกตไม ป ซตอก อาึ เฮ�ี เกือฮ โรวก
โมวก ชงั ซครกั ป โอ อื ไก ตอก โละพริ ไม่ ป โอ ปุย ดิ โกว
ละ กัน ติ ชวง� 3 เกือฮ ตาว โมวก เซ ละ เอเลอาซา ป มัฮ
ซตุ เซ� ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย โฮว มอก โมวก เซ
นึง ก พริ ไคะ ซองนา ซตุ เซ� 4 เญือม เซ เอเลอาซา เซ ซ
ชตึ ด่อยฮ แตะ นึง ฮนัม โมวก เซ� ฟวยจ เซ ซ ซพรอต อื
ลวง ลัก่ อาวต พากัง ระ เซ อาแลฮ โฮน� 5 ฟวยจ เซ ไมจ
เปอะ เกือฮ ปุย ตอง โมวก เซ ซองนา ซตุ เซ เตือง โม่ว อ�ื
เตือง ฮกั อ�ื เนะ อ�ื ฮนัม อ�ื ไม่ เวยีกตู อ�ื 6 เญอืม เซ ซตุ
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เซ ซ ตุย โคะ โซน ซีด่า ไม่ กัก ฮลาึง ลเวอืง ไม่ กอย ซครกั�
น่ากึ อื โตะ งอ ก ตอง ปุย โมวก เซ� 7ฟวยจ เซ ซตุ เซ ไมจ
อื ซัก เครองึ เซอกึ แตะ ไม่ ไมจ อื ฮาวม เดอมึ ซ เกียฮ เลีย
ก อาวต แม นึง ไคะ� ซตุ เซ ปังเมอ แปน ลัง่ ปุย รแอม ไล
ฮอยจ ละ เมือ กปู อ�ื 8 ป มัฮ ปุย ตอง โมวก เซ ไมจ โรฮ อื
ซัก เครองึ เซอกึ แตะ� ไม่ ไมจ โรฮ อื ฮาวม� ปุย เซ ซ แปน
โรฮ ปุย รแอม ไล ฮอยจ ละ เมือ กปู อ�ื
9 �ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ซงะ่ ไล ติ ปุย กาวป จะ
ก ตอง ปุย โมวก เซ� เกือฮ โฮว ตาว อาึง อื ก พริ ไคะ นา
ก ซงะ่ ไล อ�ื จะ เซ มัฮ ป โกว ปุย ละ ซ ยุฮ อื รอาวม ซัม
คัน เกือฮ ปุย แปน ปุย ซงะ่ ไล� ไม่ แปน อื ควน รไซจ พิต
โฌวะ ยุฮ ปุย� 10 ปุย กาวป จะ เซ ไมจ โรฮ อื ซัก เครองึ เซ
อกึ แตะ� ปุย เซ ปังเมอ ซ แปน ลัง่ ปุย รแอม ไล ฮอยจ ละ
เมือ กปู อ�ื โกตไม เซ มัฮ ป ตอน ป ฮมัน ป โกว ลอป โม
อซิราเอน ไม่ ปุย ตังเมือง ป อาวต ลลาึง อื เซ โครยญ เจน
ปุย�
11�ดัฮ ไก ป โคะ ไปญ ป ยุม เมอ� ปุย เซ ซ แปน ปุย รแอม
ไล ฆาื อื อาแลฮ ซเงะ� 12 ปุย เซ ไมจ อื โกว รอาวม ซัม
คัน เซ ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ ซงะ่ ไล� ไมจ อื โกว ไน ซเงะ
ลอวย ไม่ ซเงะ อาแลฮ เซ� เดอมึ ซ แปน เนอมึ ปุย ซงะ่ ไล�
ดัฮ โอ ยุฮ อื ตอก เซ ไน ซเงะ ลอวย ไม่ ซเงะ อาแลฮ เซ�
ซ แปน แนฮ ลัง่ ปุย รแอม ไล ฆาื อ�ื 13 ป เอจี โคะ ไปญ ป
ยุม ตอก เซ ไม่ โอ อื โกว รอาวม ซัมคัน เซ� เอจี แปน ปุย
รแอม ไล� ปุย เซ เอจี มัฮ เกือฮ อื พากัง ระ ยุฮ พะจาว เซ
แปน ป รแอม� ไมจ เปอะ ทอเนาะ โน่ง ปุย เซ ฮา โม อซิรา
เอน ฆาื อ�ื
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14 �เญือม ไก ป ยุม นึง โตะ พากัง ยุฮ แตะ� เมาะ ป อาวต
ไม่ อื ไม่ โม ป เลียก เคะ ป ยุม เซ� ซ แปน ปุย รแอม ไล
ฆาื อื อาแลฮ ซเงะ� 15 โอเอฮี เมาะ ป โอ ไก รเดือป ป โกว
ปุย นึง อ�ื ปัง มัฮ ฮมวน ญุ่ก� โดง ญุ่ก� เอจี แปน ตื โรฮ ป
รแอม ไล�
16�ดัฮ ไก ป โคะ ไปญป ยุม นึง มอก ปุย แตะ� ปัง มัฮ ป ยุม
ทัมมด่า นึง ก พริ พากัง ยุฮ แตะ ญุ่ก� ไม่ ป โคะ ลอก ซองั
ป ยุม� ไม่ โม ป ลอก รมอยจ ปุย ญุ่ก� ซ แปน ปุย รแอม ไล
ฆาื อื อาแลฮ ซเงะ�
17 �ละ โม ป เอจี แปน ปุย รแอม ไล ตอก เซ เยอ� ไมจ ปุย
ตุย จะ ป เอจี ฟวยจ ตอง ปุย โมวก เซ นึง� ไม่ อาึง อื โตะ
โดง เญี่ยะ� เกือฮ โรฮ ดุฮ รอาวม ป เชยีต ปุย เน่อมึ นึง
โกลง นึง อ�ื 18ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ซงะ่ ไล ติ ปุย
ตุย กัก ฮลาึง ลเวือง เกือฮ ชตึ อื โตะ รอาวม เซ� เกือฮ ซ
พรอต รอาวม เซ นึง พากัง เซ� ไม่ โอเอฮี โกว ปุย นึง อ�ื
ไม่ ปุย อาวต นึง อ�ื ไมจ โรฮ อื ซพรอต นึง ปุย โคะ ไปญ ป
ยุม เซ� ป โคะ ลอก ซองั ป ยุม ญุ่ก� ไม่ ป โคะ ลอก รมอยจ
ปุย ญุ่ก� 19 ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ซงะ่ ไล เซ ซพรอต รอาวม
นึง ปุย รแอม ไล เซ� ไน ซเงะ ลอวย ไม่ ซเงะ อาแลฮ เซ�
ไน ซเงะ อาแลฮ นึง อื เซ� ปุย รแอม ไล เซ ซ ลอต โรฮ ซงะ่
เบือ อ�ื ไมจ อื ซัก เครองึ เซอกึ แตะ ไม่ ไมจ อื ฮาวม� ดัฮ
เอจี มัฮ เมือ กปู อื ลอต เอนิ แปน ปุย ซงะ่ ไล เบือ อ�ื 20 โม
ป เอจี แปน ปุย รแอม ไล ตอก เซ� ดัฮ โอ เกือฮ ติ แตะ ซงะ่
ตัม ไล เซ� แปน แนฮ ลัง่ ปุย รแอม ฆาื อ�ื มัฮ ฆาื โอ อื ดิ
เกือฮ ปุย ซพรอต รอาวม ซัมคัน เซ นึง แตะ� ปุย เซ เอจี
มัฮ เกือฮ อื พากัง ระ ยุฮ พะจาว เซ แปน ป รแอม� ไมจ
เปอะ ทอเนาะ โน่ง ปุย เซ ฮา โม อซิราเอน ฆาื อ�ื 21 ปะ
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ไมจ เปอะ โกว โกตไม เซ ละ ปุย ฮอยจ ละ เฆียง เฮี โครยญ
เจน ปุย� ป มัฮ ปุย ซพรอต รอาวม นึง ปุย เซ� ไมจ โรฮ อื
ซัก เครองึ เซอกึ แตะ� ดัฮ ไก ปุย โคะ ไปญ รอาวม เซ� ซ
แปน ปุย รแอม ไล ฆาื อื ฮอยจ เมือ กปู อ�ื 22 โอเอฮี เมาะ
ป โคะ ไปญ ปุย รแอม ไล อื เซ� โอเอฮี เซ ซ ลอต แปน ป
รแอม ไล ฆาื อ�ื ดัฮ ไก ปุย โคะ ไปญ โอเอฮี เซ� ปุย เซ ซ
แปน โรฮ ปุย รแอม ไล ฆาื อื ฮอยจ ละ เมือ กปู อ�ื� อฮั เซ
พะจาว�

20
รอาวม ป โอก เน่อมึ นึง ซโมะ
1 เญอืม เอจี ฮอยจ โม อซิราเอน นึง ลาึน เวอืฮ ติ โดฮ ก อฮั
ปุย ลาึน ซิน ไม่ อื เซ� ยุฮ ไคะ อาวต แตะ นึง ยว่ง คาเด่ต�
ปุก เคิ ติ นึง อ�ื มิเรยีม ยุม นา เซ� ปุย รมอยจ อื นา เซ�
2นา ก อาวต อื เซ ไก โตว รอาวม นึง� ปุย รโจะ รเจอมึ ฆาื
อื ซองนา ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� ปุปิ ละ ปุย ลอา เซ� 3 เติ ไอ
โมเซ ไม่ อ�ื อฮั เฮ�ี �มัฮ ยุม เมอะ ซองนา พากัง ยุฮ พะ
จาว ตอก โม เอียกปุ อุ ไมจ เดียก เนิ� 4 เมอยุ ตาว เปอะ
เอะ ฮอยจ นึง ลาึน เวอืฮ เฮ�ี อมั มัฮ ซ เกือฮ เปอะ เอะ ยุม
เยอื นา เฮี เตือง เอะ เตือง คอง เลียง เงอะ� 5 เมอยุ ตาว
เปอะ เอะ โอก ฮา เมือง อียปิ ฮอยจ นึง นาตี โซะ ไซญ ลัม
ลอน เฮ�ี ไก โตว ป เกียฮ ไอม นึง เฟือฮ� ปัง มัฮ เฮงาะ
รโกะ� เปลิ เม เปลิ อะงุน� เปลิ ทัปทิม ไม่ โอเอฮี ไฮญ ญุ่ก�
ไก โตว ติ ตื� รอาวม ญุ อุ ปได่ะ ปุ ไก�� อฮั เซ�
6 ไอ โมเซ ไม่ อาโรน ราึต ฮา ปุย โฮวน เซ ชุง โตะ รเวอืะ พา
กัง ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว เซ� ไอจ รเคอปึ ลังเตะ� รงั ซ
เปีย ยุฮ พะจาว เปลีฮ ติ แตะ ละ อ�ื 7พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ
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โมเซ� 8�ตุย โรวก โคะ ฆิ ยุฮ เปอะ เซ� ฟวยจ เซ ปะ ไม่ อา
โรน ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย โฮวน เซ รโจะ รเจอมึ� ไมจ เปอะ
ลปุง ไม่ ซโมะ ระ ป อาวต นา เซ ซองนา ปุย เตือง โอยจ อ�ื
รอาวม ซ จาึฮ เอนิ โอก เน่อมึ นึง ซโมะ เซ� มัฮ ตอก เซ
ตอก ซ เกือฮ เปอะ รอาวม โอก เน่อมึ นึง ซโมะ เซ ละ ญุ ปุย
อื เตือง โกะ อื เตือง คอง เลียง อื โรฮ�� อฮั เซ พะจาว�
9 ไอ โมเซ ตุย เนอึม โคะ ฆิ ป อาวต ซองนา พะจาว เซ ตัม
ดวน พะจาว แตะ� 10 โฮว ดิ ไม่ อาโรน กอก ปุย รโจะ ดิ โบ
ซโมะ เซ� ไอ โมเซ อฮั เฮ�ี �โม เปะ ป กอ เลฮ เตียง เงอ�
เอะ อมั มัฮ ซ จัมเปน เนอะ เกือฮ รอาวม โอก ละ เปอะ เน่
อมึ นึง ซโมะ เฮี แล�� อฮั เซ ละ อ�ื 11 เญือม เซ ไอ โมเซ
ยวก โคะ ฆิ แตะ เซ� ปุฮ ซโมะ เซ นึง อื ลอา เตะ� รอาวม
จาึฮ โปยญ เอนิ โอก ฮา ซโมะ เซ� ปุย โฮลฮ ญุ อื เตือง คอง
เลียง อื เตือง โอยจ แตะ�
12 เญอืม เซ พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� �โม เปะ
เจือ เปอะ โตว ป อฮั อาึ ละ แตะ� เกือฮ เปอะ โตว อาึ โฮลฮ
โญตซัก แตะ ซองนา โม อซิราเอน� เคียง มัฮ อื ตอก เซ โม
เปะ ซ โฮลฮ เปอะ โตว โรฮ นัม ปุย โฮวน เฮี ฮอยจ ละ เลียก
อื เมือง เกือฮ อาึ ละ อื ฆาื อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 13 โอเอฮี ตอก
เซ เกิต ละ ปุย นึง นาตี เมรบี่า� มัฮ นา ก รกัเริ ปุย ไม่ เติ อื
พะจาว. เอจี มัฮ นา เซ ก เปลีฮ พะจาว ติ แตะ ละ ปุย เกือฮ
อื ยุง มัฮ แตะ ป ซงะ่ ซงอม ไม่ มัฮ อื ป ซัมคัน เนอมึ�

ไลลวง ป เกิต นึง ยว่ง คาเด่ต
14 เญอืม อาวต อื นึง ยว่ง คาเด่ต เซ ไอ โมเซ ดวน โม ป โฮว
ฆรอ แตะ งอ่น� เกือฮ อื โฮว ฮอยจ เคะ กซัต นึง เมือง เอโด่
ม� เกือฮ อื อฮั เฮี ละ อ�ื �เฮี มัฮ รซอม โม อซิราเอน ป มัฮ
เอียกปุ เปอะ เซ� ปะ ตึน เอจี ยุง เปอะ ไอฮ ไลลวง เม่ะมัก่
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รพาวม ตุก ป เกิต ละ เอะ เอ� 15 ตอก เญอืม โฮว อาวต โม
จัตเจือ ไพรม เอะ นึง เมือง อยีปิ เล่ีญ โฮ� ไม่ ตอก โคมเฮง
ปุย เมือง อยีปิ อ�ื ฮอยจ โรฮ ละ โคมเฮง อื เอะ โรฮ� 16 เญื
อม เซ เอะ กอก ปัว พะจาว เรอมึ แตะ� พะจาว งอ่ต เนอมึ
อื เนิ� เกือฮ เอนิ เตปด่า ยุฮ แตะ ฮอยจ นัม เอะ เกือฮ โอก
ฮา เมือง อียปิ เซ� ปเล่ีย เฮี เอะ อาวต นึง ยว่ง คาเด่ต� ป
มัฮ ยว่ง อาวต ซดิ ไม่ เคต ก อาวต ปะ เฮ�ี 17 ปัว ปะ เกือฮ
โม เอะ โฮว คระ พา เมือง อาวต เปอะ เซ� โม เอะ ไม่ ซัตซิง
ยุฮ ฮุ ซ โอก โตว โนก คระ ติญ� ซ เลียก โตว โรฮ โตะ ชจิ
โตะ ม่า ไม่ โตะ รปึม ยุฮ เปอะ เฟือฮ เอนิ� รอาวม นึง นัม
โม่ ยุฮ เปอะ ปุ โรฮ ซ ญุ� เอะ ซ โฮว ตัม คระ ติญ เซ ฮอยจ
ละ โปน แตะ เคต อาวต เปอะ เซ�� อฮั เซ รซอม เซ�
18 ปุย นึง เมือง เอโด่ม เซ ปังเมอ โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �เอะ
ญอม โตว เกือฮ โม เปะ โฮว คระ พา เมือง อาวต แตะ เฮ�ี
ตัม ลู เปอะ โฮว พา� เอะ ซ โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ โม เปะ�� อฮั
เซ� 19 โม อซิราเอน ปัว แม อื นึง กซัต เซ ตอก เฮ�ี �เอะ ซ
โฮว ตัม คระ ติญ เซ โน่ง� ปัง มัฮ เอะ� ปัง มัฮ ซัตซิง ยุฮ ฮุ�
ดัฮ โคะ ญุ รอาวม ยุฮ เปอะ� เอะ ซ กัฮ งวยฮ อื ละ เปอะ นึง
มาื� เอะ มัฮ โตว ฆวต ไอฮ ป ไฮญ� มัฮ จัมเปน โฮว คระ
พา เมือง อาวต เปอะ เซ ติ เจือ โน่ง�� อฮั เซ� 20 โม เอโด่
ม โลยฮ แม อื ตอก เฮ�ี �เอะ ญอม โตว เกือฮ โม เปะ โฮว
พา�� อฮั เซ� เญือม เซ โม เอโด่ม โกฮ โฮว ฆาื อื ไม่ โม
ตฮนั ยุฮ แตะ� ริ รุป ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน เซ� 21 เญอืม
โอ โม เอโด่ม เซ ญอม เกือฮ โฮว คระ พา เมือง อาวต แตะ
ตอก เซ� โม อซิราเอน ลอต โฮว ฆาื อื คระ ไฮญ�

อาโรน ยุม นึง บลาวง โฮ
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22 โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื โอก โฮว ฮา ยว่ง คาเด่ต ฮอยจ
นึง บลาวง โฮ� 23 พะจาว อฮั อื ละ ไอ โมเซ ไม่ อาโรน นึง
บลาวง โฮ ป มัฮ เฆียง เคต เอโด่ม เซ ตอก เฮ�ี 24 �อาโรน
ซ โฮลฮ โตว เลียก นึง เมือง ป ซันญา อาึ ซ เกือฮ แตะ ละ
โม อซิราเอน เซ� ซ ยุม ฆาื โอ เปะ ลอา เนอึง ป อฮั อาึ นึง
นาตี เมรีบ่า โฮ� 25 ไมจ เปอะ เกือฮ อาโรน ไม่ กวน อื ป
มัฮ เอเลอาซา เซ ฮาวก ดิ ไม่ เปอะ ฮอยจ นึง บลาวง โฮ เซ�
26ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ ปอยจ ลปิ อาโรน ป มัฮ ลปิ ซตุ อื เซ�
จาวป ละ เอเลอาซา เซ� อาโรน ซ ยุม นา เซ นึง ซ รโจะ อาึ
อื ไม่ โม จัตเจือ ไพรม อ�ื� อฮั เซ�
27 ไอ โมเซ ยุฮ เนอึม อื ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ เซ� โฮว
ฮาวก เนอมึ ไม่ อาโรน ไม่ เอเลอาซา ฮอยจ นึง ไกญ บลาวง
โฮ เซ ซองนา ปุย เตือง โอยจ อ�ื 28 เญือม เซ ปอยจ เนอึม
ลปิ ซตุ อาโรน เซ� จาวป อื ละ เอเลอาซา เซ� อาโรน ยุม
เนอมึ นึง ไกญ บลาวง เซ� ฟวยจ เซ ไอ โมเซ ไม่ เอเลอาซา
เลีฮ เน่อมึ นึง บลาวง เซ� 29 เญือม เอจี ยุ ฮมอง ปุย เตือง
โอยจ อื ยุม อาโรน เซ� โม อซิราเอน เยอืม ยุม อื เซ งว่ย
ซเงะ�

21
โม อซิราเอน เป เมือง อารตั
1ป มัฮ กซัต เมือง อารตั มัฮ โม คะนาอนั ป อาวต นึง เนเกป
เซ� ฮมอง ฮอยจ โม อซิราเอน เน่อมึ คระ อาทารมิ เซ� โกฮ
โฮว เอนิ ฆาื อื ไม่ ตฮนั ยุฮ แตะ ละ ซ รุป อื ปุ แตะ ไม่ โม
อซิราเอน� โฮมวต คัง อาึง โม อซิราเอน เซ งอ่น� 2 เญอืม
เซ โม อซิราเอน ซันญา อื ละ พะจาว ตอก เฮ�ี �ดัฮ เปอะ
เกือฮ เอะ เป ปุย โม เฮี โฮ� เอะ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ เญือะ บ่วง
บัน่เมือง ยุฮ อื เกือฮ โอยจ แกล เอนิ�� อฮั เซ� 3 พะจาว
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งอ่ต เนอึม ป อฮั โม อซิราเอน เซ� เรอึม อื เกือฮ อื เป โม
คะนาอนั ป อาวต นา เซ� โม อซิราเอน ยุฮ เนอึม ไลจ ไม่
บัน่เมือง ยุฮ อื ไม่ ปุย นึง อ�ื ฟวยจ เซ ลอต ปุก มอยฮ นา
เซ� อฮั โฮรมา* ไม่ อ�ื

ไลลวง ฮุป ซโอยญ ไร ซเงี
4 โม อซิราเอน โอก โฮว ฮา บลาวง โฮ เซ� โฮว คระ ปลัฮ
รอาวม ซครกั ละ ซ เวยี แตะ เมือง เอโด่ม� เญือม โฮว อื
คระ เซ เงีย่ง รพาวม ฆาื อ�ื 5 เติ พะจาว ไม่ เติ อื ไอ โมเซ
ตอก เฮ�ี �เมอยุ ตาว เปอะ เอะ โอก ฮา เมือง อียปิ ละ ซ
เกือฮ เปอะ เอะ ยุม ปลาว นึง ลาึน เวอืฮ เฮ�ี ไก โตว ป โซม
ป ปอน นึง� รอาวม ญุ อุ ปุ ไก� เอจี เตือ เอจี ออป เนอึม
นึง โซม แตะ โอเอฮี ไอฮ พาวม แตะ ตอก เฮ�ี เญาะ เลียก
โตว ยุฮ เฟือฮ เอนิ�� อฮั เซ�
6 เญอืม เซ พะจาว เกือฮ ซโอยญ ปิต โฮวน เลียก ลลาึง ปุย�
ปวก โม อซิราเอน โฮวน ปุย� โฮวน ป ยุม ฆาื อ�ื 7 เญือม
เซ ปุย โฮวน เซ ฮอยจ เคะ ไอ โมเซ ฆาื อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
�เอะ เอจี พิต เนอึม เมอะ นึง เติ แตะ พะจาว ไม่ เติ แตะ
ปะ� ไมจ เปอะ ไววอน ปัว พะจาว ตุย ซโอยญ โม เฮี ฮา
เอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื ไอ โมเซ ไววอน เนอมึ เพือ อ�ื
8 เญอืม เซ พะจาว ดวน ไอ โมเซ ยุฮ ฮุป ซโอยญ นึง ไร ซเง�ี
เกือฮ อื อาึง อื นึง เปือง โคะ ติ โฆง� ป ออฮ ป เอฮี ญุ่ก�
เมาะ ป ปวก ซโอยญ อื เซ เญอืม โฮลฮ อื แก ฮุป ซโอยญ เซ
ซ ไฮ เบือ อ�ื 9 ไอ โมเซ ยุฮ เนอึม ฮุป ซโอยญ นึง ไร ซเง�ี
อาึง เนอึม อื นึง เปือง โคะ โบลวง แตะ ติ โฆง� ป ออฮ ป
* 21:3 21:3 โฮรมา เซ มัฮ อฮั อ�ื �กัน ยุฮ ไลจ� ไม่� (มัฮ ลปุง ฮบีรู��
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เอฮี ญุ่ก� ป โฮลฮ ซโอยญ ปวก เซ� ดัฮ โฮว แลน ฮุป ซโอย
ญ ไร ซเงี เซ ซ ไอม เนอมึ เบือ อ�ื

คระ โฮว ฮอยจ นึง เมือง โมอปั
10 โม อซิราเอน โฮว ยุฮ แม ไคะ อาวต แตะ นึง ยว่ง โอโบ่ต�
11ฟวยจ โอก อื ฮา ยว่ง โอโบ่ต เซ โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง เบือ
ง ยว่ง อาบ่ารมิ� นึง ลาึน เวอืฮ� ปุก ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ละ
เมือง โมอปั เซ� 12 ฟวยจ เซ โฮว ยุฮ แม ไคะ อาวต แตะ
นึง ลโลวง เซเรต� 13 ฟวยจ โอก อื เน่อมึ นา เซ� โฮว ยุฮ
แม ไคะ อาวต แตะ นึง เฆียง โกลง อาโนน� ลวง ลั่กล่าวง
อ�ื ปุก นึง ลาึน ป รติต ไม่ นาตี อาวต โม อาโมไร� (โกลง
อาโนน เซ แปน เอนิ ม่าื เตะ ละ ปุย โมอปั ไม่ ปุย อาโมไร��
14 มัฮ ฆาื เซ ป ไก อื นึง นังซื ป อู ไลลวง กัน รุป เซิก ยุฮ พะ
จาว เซ ฆาื ตอก เฮ�ี �ยว่ง วาเฮป นาตี ซุฟา ไม่ ฮอง โกลง
อาโนน� 15 ไม่ เตะ ลโลวง นา โม เซ� ฮอยจ ละ เมือง อา�
รติต ฮอยจ ละ นาตี เมือง โมอปั เซ�� อฮั เซ รซอม นังซื
เซ� 16 โม อซิราเอน โอก เน่อมึ นา เซ โฮว แม ฮอยจ ละ นา
ก อฮั ปุย เบ่เออ ไม่� (มัฮ อฮั อื นัมโม่ ไม่�� เญือม เซ พะ
จาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เตือง โอยจ
อื ฮอยจ รโจะ นา เฮ�ี อาึ ซ เกือฮ รอาวม ละ ซ ญุ อ�ื� อฮั
เซ� 17 เญอืม เซ โม อซิราเอน เชยี นึง รซอม เชยี แตะ ตอก
เฮ�ี
เออ� นัมโม่ โด่ะ� โตะ ลาึน เวอืฮ� เกือฮ รอาวม ฮาวก� ปอ
นาวก เตม� เอะ เชยี เนอึม ไม่ ไก พาวม มวน� เชยี ลเบี่ย
ปาึง� บาึง รพาวม�
18 มัฮ นัมโม่ ไพรม� ไตม ป กาวง�
กาวง โม ฮวันา� กา เจน เอะ�
กาวง นึง โคะ ฆิ� ริ รอาวม�
พาวม เนอมึ ติ โดฮ� โฮลฮ นัมโม่�
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โคะ ฆิ กซัต� ปัต รอาวม� อฮั เซ�
ฟวยจ เซ โม อซิราเอน โอก โฮว เน่อมึ ลาึน เวอืฮ เซ� ฮอยจ
นึง นาตี มัตทานา� 19 โอก โฮว แม เน่อมึ นา เซ ฮอยจ นึง
นาตี นาฮะลีเอน� โอก เน่อมึ นาตี นาฮะลีเอน เซ ฮอยจ นึง
นาตี บ่าโมต� 20 โอก เน่อมึ บ่าโมต ฮอยจ นึง ลโลวง ป มัฮ
นาตี อาวต ปุย โมอปั ชวง บลาวง ปิซกา� เน่อมึ นึง ไกญ บ
ลาวง ปิซกา เซ ปุย ฮอยจ ชวน ลาึน เวอืฮ�

โม อซิราเอน เป กซัต ซีโฮน
21 โม อซิราเอน ดวน ปุย เกือฮ อื โฮว ฮอยจ เคะ กซัต ซีโฮน
ป มัฮ กซัต ยุฮ ปุย อาโมไร เซ� เกือฮ อื อฮั เฮี ละ อ�ื 22�ปัว
เปอะ เกือฮ เอะ โฮว คระ พา เมือง อาวต เปอะ เซ� โม เอะ
ไม่ ซัตซิง ยุฮ ฮุ ซ โอก โตว โนก คระ ติญ� ไม่ โอ เยอะ ซ
เลียก โตะ ชจิ� โตะ ม่า� ไม่ โตะ รปึม ยุฮ เปอะ เฟือฮ เอนิ�
รอาวม โตะ นัมโม่ ยุฮ เปอะ ปุ โรฮ ซ เชยีต ญุ โรฮ� โม เอะ
ซ โฮว ตัม คระ ติญ เซ ฮอยจ ละ โปน แตะ เมือง อาวต เปอะ
เซ�� อฮั เซ�
23 กซัต ซีโฮน เซ ปังเมอ โอ ญอม เกือฮ โม อซิราเอน โฮว
คระ พา เมือง อาวต แตะ เซ� กซัต เซ เกือฮ โม ตฮนั ยุฮ
แตะ รโจะ� โอก โฮว ไม่ อื ฮอยจ นึง นาตี ยาฮตั นึง ลาึน
เซ� เญอืม เซ เลียก รุป ปุ แตะ ไม่ โม อซิราเอน เซ� 24 เญื
อม รุป อื ปุ แตะ ตอก เซ โม อซิราเอน ปังเมอ โฮลฮ ยุฮ ยุม
ไม่ โม เซ โฮวน� โฮลฮ เลียก กุม ปลัฮเตะ ยุฮ อ�ื เน่อมึ นึง
ฮอง โกลง อาโนน ลวง ลัก่เซฮ ฮอยจ ละ โกลง ยปับอ่ก ลวง
ลัก่ล่าวง� ฮอยจ โรฮ นึง ยาเซอ ป มัฮ ม่าื เตะ โม อมัโมน�
25 โม อซิราเอน โฮลฮ โรฮ กุม บัน่เมือง ยุฮ โม อาโมไร โฮวน
โดฮ� ฮอยจ ละ เวยีง เฮตโบ่น ไม่ ยว่ง ป อาวต รวติ รเวยีง
อื เซ� ลอต เอนิ อาวต นึง อ�ื เกือฮ อื แปน บัน่เมือง ยุฮ โม
โกะ แตะ ไอฮ� 26 เวยีง เฮตโบ่น เซ มัฮ เมือง ลวง ยุฮ กซัต
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ซีโฮน� ป มัฮ กซัต ยุฮ ปุย อาโมไร เซ� ไพรม อื กซัต ซีโฮน
เซ เอจี รุป ปุ แตะ ไม่ กซัต เมือง โมอปั เซ ไม่ ลู อื บัน่เมือง
ยุฮ อื ฮา อื ฮอยจ นึง โบ โกลง อาโนน�
27 มัฮ เซ ป อฮั โม อาโมไร อื นึง รซอม เชยี แตะ ฆาื อื ตอก
เฮ�ี �ไมจ เอะ โฮว ฮอยจ นึง เมือง เฮตโบ่น� ป มัฮ เมือง
ยุฮ กซัต ซีโฮน เซ ละ ซ โก โคระ โอะ เมือง เซ เกือฮ ตอน
ฮมัน� 28 ไก ม่าึต งอ โอก เน่อมึ นึง เมือง เฮตโบ่น เซ� ไก
โรฮ รเออปึ งอ โอก เน่อมึ นึง เมือง อาวต ซีโฮน เซ� เมือง
อา ยุฮ โมอปั ป ไก นึง ตู ฮลาวง เดือะ โกลง อาโนน เซ�
เอจี ไลจ เนอึม� 29 เออ� โม เปะ ป อาวต นึง เมือง โมอปั
ซ เม่ะมัก่ เนอึม เปอะ� เออ� โม เปะ ป ไว พะเคโมต เตอ�
เอจี ไลจ โลม เนอมึ เปอะ� โม ปรเมะ ไน พะเคโมต เซ เอจี
โฮลฮ เนอึม ตอ เม่าะ� โม ปรโปวน นึง อื เอจี โฮลฮ แปน
ครา ซีโฮน กซัต อาโมไร เฮ�ี 30 เอะ เตือง มู เยอะ เอจี ตอซู
เนอมึ เมอะ� เอะ เป เนอมึ ปุย โม เซ เบือ อ�ื เมือง เฮตโบ่น
เอจี ไลจ เนอึม ฮอยจ นึง เมือง ด่ีโบ่น� เอะ โฮลฮ ยุฮ ไลจ
ไม่ ฮอยจ นึง เมือง โนฟา� ป ไก โบ เมือง เมเด่บ่า เซ�� อฮั
เซ นึง รซอม เชยี แตะ โม เซ เยอ�

โม อซิราเอน เป กซัต โอก
31 เคียง เซ โม อซิราเอน โฮลฮ เนอึม อาวต นึง เมือง อาโม
ไร เซ� 32 ฟวยจ เซ ไอ โมเซ ดวน ปุย โฮว เลียป เมือง ยา
เซอ� ปุย โม เซ โฮว เนอึม� ตอซู ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง เซ�
โฮลฮ เนอึม เมือง ยาเซอ เซ ไม่ ยว่ง อาวต รวติ รเวยีง อื
แปน คอง แตะ� ไม่ โครฮ อื ปุย อาโมไร เซ เกือฮ ตอ ฮา นา
เซ� 33 ฟวยจ เซ โม อซิราเอน โอก โฮว แม คระ เมือง บ่า
ชนั� เญือม เซ กซัต โอก ป มัฮ กซัต เมือง บ่าชนั เซ โกฮ
โฮว ไม่ โม ตฮนั ยุฮ แตะ� ละ ซ รุป อื ปุ แตะ ไม่ โม อซิรา
เอน นึง ยว่ง เอตเรอ�ี
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34พะจาว อฮั เฮี ฆาื อื ละ ไอ โมเซ� �ปุ ฮลัต นึง ปุย โม เซ
เยอ� อาึ ซ เกือฮ ปะ โฮลฮ เป กซัต เซ� ไม่ ปุย ไน ปะเทต
ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื ไมจ เปอะ ยุฮ ละ กซัต โอก เซ ตอก
ยุฮ เปอะ ละ ซีโฮน� ป มัฮ กซัต ยุฮ ปุย อาโมไร ป ตัตเตียง
เมือง เฮตโบ่น โฮ�� อฮั เซ�
35 เญือม เซ โม อซิราเอน ยุฮ เนอึม ยุม ไม่ กซัต โอก� ไม่
โม กวน เฌือต อื ไม่ ปุย ไน บัน่เมือง ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื
เกือฮ โตว อื ไก ป โปน ฮา ยุม แตะ ติ ปุย เนอมึ� ฟวยจ เซ
ลอต เอนิ เลียก อาวต นึง บัน่เมือง ยุฮ อื เซ�

22
กซัต เมือง โมอปั ซาวป กอก บ่าลาอมั
1 โม อซิราเอน โฮว ลัก่กา แตะ ปุ ปุ� ยุฮ ไคะ อาวต แตะ นึง
ลโลวง เมือง โมอปั บลัฮ โกลง จอแด่น ลัก่ โอก ซเงะ รเตือป
เมือง เยรโีค�
2 กซัต บ่าลัก ป มัฮ กวน ซีโพ ฮมอง ป ยุฮ โม อซิราเอน ละ
โม อาโมไร� 3 โม โมอปั ฮลัต เนอมึ ฮลัต แนม นึง โม อซิรา
เอน ฆาื อื นึง โฮวน ลัมเลือ อื ละ แตะ� โม โมอปั ฮลัต เตีจ
ลัมเลือ เอนิ ฆาื อ�ื
4 โม ลัปซด่อน นึง เมือง โมอปั ฮอยจ ซิงซา ดิ อื ไม่ โม ป
กวต เมือง มีเด่ียน ฆาื อ�ื อฮั เฮ�ี �ปุย โฮวน โม เฮี ตึน ซ
โอยจ ยุฮ เมือง เอะ ตอก เปือม โมวก ไรป จัว ฮอยจ ละ โอยจ
อื โฮ�� อฮั เซ ละ ปุ แตะ�
เญอืม เซ บ่าลัก กวน ซีโพ ป มัฮ กซัต ยุฮ โม โมอปั เซ 5ดวน
กวนไจ ยุฮ แตะ โฮว กอก บ่าลาอมั กวน เบ่โอ ฮอยจ เรอึม
แตะ� บ่าลาอมั เซ อาวต นึง เมือง เปโท โบ โกลง ยูฟะเร
ตี� มัฮ เมือง โกะ อื ไอฮ� โม กวนไจ กซัต เซ ฮอยจ อฮั เฮี
ละ อ�ื �งอ่ต แลน� ไก ปุย ติ เมือง เดอมึ ฮอยจ เน่อมึ นึง
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เมือง อยีปิ� เล่ีป เอนิ ปลัฮเตะ แควน เอะ เฮ�ี ปเล่ีย เฮี กัม
ลัง อาวต นึง รเตือป เวยีง อาวต เตอะ� 6 ปัว ปะ ฮอยจ ซะ
ซม่อต ปุย โม เซ ละ แตะ ปเล่ีย เฮี เอนิ� เอะ แจง โอ ซ เป
ไอฮ นึง โกะ แตะ นึง โฮวน ลอน อ�ื ดัฮ ปะ ซะ ซม่อต โฮ�
เอะ ตึน ซ เกียฮ เป ฆาื อ�ื ตึน ซ เกียฮ โครฮ โฮะ โอก ฮา
เมือง แตะ� อาึ ยุง เงอะ ป ปิฮ ปะ มุ่น ละ ซ โฮลฮ เนอึม
มุ่น� ป ซะ ซม่อต เปอะ ซ ลอก เนอึม ป โซะ�� ดวน อื อฮั
เซ ละ บ่าลาอมั�
7 โม ป กวต ป เฮยีง เมือง โมอปั ไม่ เมือง มีเด่ียน เนอ�
โรวก โรฮ เครองึ ไม่ มาื ละ ซ จัง แตะ บ่าลาอมั นึง อ�ื ละ
ซ เกือฮ อื ซะ ซม่อต ปุย� อฮั เนอมึ อื ละ อื ตอก ดวน กซัต
แตะ อฮั� 8 บ่าลาอมั โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮ�ี �ไอจ นา เฮี ติ
ซาวม� อาึ ซ รโฮงะ ละ เปอะ ป ซ ยุฮ แตะ ตัม ดวน พะจาว
แตะ อฮั�� อฮั เซ ละ อ�ื โม ป กวต เมือง โมอปั เซ ไอจ เนอึ
ม เญือะ บ่าลาอมั ฆาื อ�ื
9 ซาวม เซ พะจาว ฮอยจ เคะ บ่าลาอมั� ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี
�โม ป ไอจ นา เฮี มัฮ ปุย ตอก เมอ�� อฮั เซ ละ อ�ื 10 บ่า
ลาอมั อฮั เฮ�ี �บ่าลัก กวน ซีโพ ป มัฮ กซัต เมือง โมอปั
เอจี ตอม มวยญ แตะ ละ อาึ ตอก เฮ�ี ไก ปุย ติ เมือง เดอมึ
ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง อยีปิ� 11 เล่ีป เอนิ ปลัฮเตะ แควน ก
อาวต อ�ื ปัว อาึ ฮอยจ ซะ ซม่อต อื ละ แตะ เดอมึ ซ เกีย
ฮ เป อ�ื เญือม เซ ซ โฮลฮ โครฮ อื โอก ฮา เมือง แตะ ฆาื
อ�ื� อฮั เซ ละ พะจาว�
12 พะจาว อฮั เฮี ละ บ่าลาอมั� �ปุ โฮว ไม่ เฟือฮ เอนิ� ปุ
ซะ ซม่อต ละ อ�ื ปุย โม เซ มัฮ ป ปิฮ อาึ มุ่น ละ�� อฮั เซ
ละ อ�ื
13 เมือ กซะ อื บ่าลาอมั โกฮ อู ไม่ โม ป กวต เมือง โมอปั
เซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี เมือง เปอะ เมิฮ� พะจาว คัต อาึ
รมั โฮว ไม่ เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 14 โม ป กวต เมือง โม
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อปั เซ โกฮ เอญี เนอมึ ฆาื อ�ื �บ่าลาอมั ญอม โตว โฮว ไม่
เอะ�� อฮั เซ ละ กซัต บ่าลัก�
15 เญือม เซ กซัต บ่าลัก ดวน แม ปุย โฮว เคะ บ่าลาอมั ติ
โฮน แม� โม ป โฮว โฮน เฮี มัฮ ป ระ ไล ฮา โม ป โฮว โฮน
รกา เซ� โฮวน ฮา ไพรม แตะ ไม่ อ�ื 16 โม เซ ฮอยจ โรฮ
เคะ บ่าลาอมั� อฮั เฮี ละ อ�ื �เฮี มัฮ รซอม กซัต บ่าลัก กวน
ซีโพ� �ปุ เกือฮ โอเอฮี คัต เปอะ รมั ฮอยจ เคะ อาึ� 17 อาึ
ซ เกือฮ ปะ แปน ป ระ ป คาว ลลาึง ปุย� ปัว ปะ ออฮ นึง
เงอะ ซ เกือฮ เซ ละ เปอะ� ไมจ เปอะ ฮอยจ ซะ ซม่อต ปุย
โม เฮี ละ อาึ�� อฮั เซ ละ เปอะ กซัต บ่าลัก เกอ�� อฮั เซ�
18บ่าลาอมั โลยฮ อื ละ กวนไจ บ่าลัก เซ ตอก เฮ�ี �ปัง เกือฮ
กซัต บ่าลัก เซ ไคร มาื เนิ ปอ นาวก เญือะ ยุฮ อื เอนิ� อาึ
ปุน ยุฮ โตว ป โฮฮ ฮา ป อฮั เยโฮวา พะจาว ทื แตะ ละ แตะ�
ไลลวง ป ระ ไล ญุ่ก� ไลลวง ป แตวะ ไล ญุ่ก� ปุน ยุฮ โตว�
19 ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� ไมจ เปอะ ไอจ นา เฮี ติ ซาวม
ตอก ไอจ โม เซ โรฮ� เดอมึ อาึ ซ ฮมอง ป ซ อฮั โคระ แม
พะจาว ละ แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
20 ซาวม เซ พะจาว ฮอยจ แม เคะ บ่าลาอมั� อฮั เฮี ละ อ�ื
�ดัฮ ปุย โม เซ เอจี ฮอยจ กอก เปอะ โฮ� โกฮ โฮว ไม่ เมิฮ�
ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ ยุฮ โฮฮ ฮา อฮั อาึ อื ละ เปอะ�� อฮั เซ
ละ อ�ื

บรงั เกียฮ ลปุง
21 ปวยฮ พริ เซ บ่าลาอมั โกฮ ฮงั บรงั ยุฮ แตะ� โฮว ไม่ โม
ป กวต เมือง โมอปั เซ� 22 เญอืม เซ พะจาว รอก พาวม ฆาื
โฮว บ่าลาอมั ไม่ โม เซ� เตปด่า ยุฮ พะจาว ฮอยจ อาวต ฆาื
อื นึง คระ ละ ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ อ�ื บ่าลาอมั บุก ปุ โฮว
บรงั� โฮว ไม่ กวนไจ ยุฮ แตะ ลอา ปุย� 23 เญือม เซ บรงั
เซ ยุ ฮอยจ เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ อาวต เฆียง คระ ไม่ ไปญ
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แตะ วจิ� บรงั เซ วฮิ ฮา คระ ฆาื อื นึง เวยี แตะ เตปด่า เซ�
เลียก โตะ ชจิ� บ่าลาอมั ปุฮ อื นึง โคะ ฆาื อื เกือฮ อื แม นึง
คระ�
24ฟวยจ เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ ฮอยจ ชุง ซน่ะ รปึม อะงุน
ลอา นา ก ไก ฆรุง ซโมะ เตือง ลอา ก บลัฮ คระ เซ� 25 เญื
อม ยุ บรงั เซ เตปด่า เซ� ไบรจ เอนิ ติต ฆรุง เอนิ� น่ิป เอนิ
ชวง บ่าลาอมั ฆาื อื ไม่ ฆรุง เซ� บ่าลาอมั เซ ปุฮ แม บรงั
ยุฮ แตะ�
26ฟวยจ เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ โฮว แม ลัก่กา แตะ ฮอยจ
นา ก ซไกป คระ นา ก โอ อื เญาะ ไก ตอก ซ เกียฮ ไบรจ เตื
อง ลัก่ วิ ลัก่ ดอม อ�ื 27 เญือม ยุ บรงั เตปด่า เซ โมป เอนิ
ฆาื อ�ื เญือะ ญอม โตว โฮว� บ่าลาอมั ฮาวก รพาวม ซาวม
ไง่ ฆาื อ�ื ปุฮ เนอมึ ปุฮ แนม บรงั ยุฮ แตะ นึง โคะ ฆิ แตะ�
28 เญอืม เซ พะจาว โปฮ มวยญ บรงั เซ เกือฮ อื เกียฮ ลปุง�
อฮั เฮ�ี �เมอ ป ยุฮ อาึ ละ เปอะ� เกียฮ ปุฮ โน่ง เปอะ อาึ
ลอวย โฮน เอนิ เมอ�� อฮั เซ ละ อื บรงั เซ�
29บ่าลาอมั เซ โลยฮ อ�ื �ปะ เตอ พลิฮ ลอน เปอะ อาึ� มัฮ
ไก วจิ เจอะ เอจี ฟวยจ มอก ปะ ปอ ยุม เปอะ เอนิ�� อฮั เซ
ละ บรงั เซ�
30 บรงั เซ โลยฮ แม อื ละ บ่าลาอมั ตอก เฮ�ี �อาึ โม่ มัฮ
บรงั บุก ลอป ปะ โครยญ ซเงะ่ ฮอยจ ปเล่ีย� ไพรม อื อาึ
อมั ไก เญอืม ยุฮ ละ ปะ ตอก ยุฮ แตะ เนาะ เฮ�ี� อฮั เซ ละ
อ�ื �ไก โตว�� อฮั เซ บ่าลาอมั�
31ฟวยจ เซ พะจาว โปฮ ไง่ บ่าลาอมั เกือฮ อื เกียฮ ยุ เตปด่า
ยุฮ พะจาว ป ชุง นา เซ ไม่ ไปญ แตะ วจิ เซ� บ่าลาอมั นุ่ม
เอนิ ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ�
32 เตปด่า เซ อฮั เฮ�ี �เมอยุ ปุฮ เปอะ บรงั ยุฮ แตะ ลอวย
โฮน เอนิ เนอ� งอ่ต แลน� อาึ มัฮ ฮอยจ คัต เวยีน ปะ นึง
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โอ คระ โฮว เปอะ ปุก ละ อาึ� 33บรงั เซ ยุ อาึ� เอจี เวยี อาึ
ลอวย โฮน� มัฮ โอ อื ยุฮ ตอก เซ อาึ แจง เอจี ยุฮ ยุม ไม่
ปะ เตือง เกือฮ แตะ บรงั เซ ไอม�� อฮั เซ เตปด่า เซ�
34 บ่าลาอมั อฮั เฮี ละ เตปด่า เซ� �อาึ เอจี พิต เตอะ� อาึ
ยุง โตว ชุง ปะ นึง คระ ละ ซ คัต เวยีน เปอะ อาึ� ปเล่ีย เฮี
ดัฮ โอ ปุก ละ ปะ โฮ� อาึ เญือะ ซ โฮว โตว� ซ เอญี เญอะ��
อฮั เซ ละ อ�ื
35 เตปด่า เซ ดวน แม อื ตอก เฮ�ี �โฮว ไม่ โม เซ เมิฮ� ปัง
เมอ โอ เปอะ ไมจ อฮั โอเอฮี โนก ฮา ไลลวง ป เกือฮ อาึ เปอะ
อฮั ละ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื บ่าลาอมั โฮว ลัง่ ฆาื อื ไม่ โม ป
กวต เมือง โมอปั เซ�
36 กซัต บ่าลัก เญือม ฮมอง อื ซ ฮอยจ บ่าลาอมั เคะ แตะ�
โอก รโนฮ รชงึ อื นึง ยว่ง อา โบ โกลง อาโนน ป มัฮ ม่าื เตะ
เมือง โมอปั เซ� 37 อฮั อื ละ บ่าลาอมั ตอก เฮ�ี �เมอยุ โอ
เปอะ ฮอยจ เคะ อาึ เน่อมึ เมือ โรง อ�ื อมั มัฮ แกต เปอะ
อาึ โอ ตอม เนอมึ แตะ� อมั มัฮ แกต เปอะ อาึ โอ ปุน เกือฮ
จังลา แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
38 บ่าลาอมั อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี ฮอยจ เคะ เปอะ� ปัง ฮอยจ
เจอะ� อาึ อมั ซ ไก อมันัต ละ ซ เกียฮ อฮั โอเอฮี นึง โกะ
แตะ ไอฮ� เกือฮ พะจาว อาึ อฮั รซอม ตอก ออฮ ซ อฮั ตอก
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
39 บ่าลาอมั โฮว ดิ ไม่ กซัต บ่าลัก ฮอยจ นึง ยว่ง ฮุโซต�
40 กซัต บ่าลัก โนก โมวก โนก แกะ ละ ป ทื แตะ นา เซ
โฮวน� เกือฮ โตะ ละ บ่าลาอมั ไม่ โม จาวไน โฮว ไม่ อื เซ
งอ่น� 41 ปวยฮ พริ ติ แม บ่าลัก ตาว บ่าลาอมั ฮอยจ นึง
นาตี ก อฮั ปุย บลาวง ยุฮ บ่าอนั ไม่� บ่าลาอมั เกียฮ ชวน
โม อซิราเอน เน่อมึ นา เซ งอ่น โม ป อาวต อื ก ซดิ อ�ื

23
บ่าลาอมั ปิฮ มุ่น ละ โม อซิราเอน
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1 บ่าลาอมั อฮั เฮี ละ บ่าลัก� �ปัว เปอะ เกือฮ ปุย ยุฮ คัน
ซโมะ นา เฮี อาแลฮ� ไม่ เกือฮ เปอะ ซาวป โมวก โปก อา
แลฮ ตัว ไม่ แกะ โปก อาแลฮ ตัว โรฮ� อฮั เซ ละ อ�ื 2 บ่า
ลัก ยุฮ เนอมึ อื ตอก เซ� ฟวยจ เซ บ่าลัก ไม่ บ่าลาอมั มอก
ตอง โมวก ไม่ แกะ นึง คัน เซ� คัน ติ ติ เซ ตอง โมวก นึง อื
ติ� แกะ นึง อื ติ โครยญ คัน เซ�
3 บ่าลาอมั อฮั เฮี ละ บ่าลัก� �ปะ ไมจ เปอะ ชุง โบ โอเอฮี
ตอง เปอะ ทไว เฮ�ี อาึ ซ โฮว แลนๆ� เมอ เตือง อื พะจาว
ซ ฮอยจ เคะ อาึ ยุง่� อฮั พะจาว ละ อาึ ตอก ออฮ อาึ ซ แม
รโฮงะ โรฮ ละ ปะ ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื ฟวยจ เซ โกะ อื
ฮาวก ฮอยจ เปือง โม ฮลาวง ติ โดฮ�
4พะจาว ฮอยจ เคะ อื นา เซ� บ่าลาอมั อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี ยุฮ
คัน อาแลฮ� เอจี ทไว โมวก นึง ติ� แกะ นึง ติ� โครยญ คัน
เซ�� อฮั เซ ละ พะจาว� 5 เญอืม เซ พะจาว เกือฮ บ่าลาอมั
ยุง ป ไมจ แตะ อฮั ละ บ่าลัก เซ� ดวน อื เอญี ซึป ลปุง แตะ
ละ อ�ื
6 เญือม เอจี เอญี บ่าลาอมั เคะ บ่าลัก เซ� ยุ ชุง บ่าลัก โบ
เครองึ โนก แตะ เซ� โม จาวไน เมือง โมอปั อาวต โรฮ นา
เซ เตือง โอยจ อ�ื 7 บ่าลาอมั ซึป ลปุง อฮั พะจาว ละ แตะ
ตอก เฮ�ี �บ่าลัก กซัต เมือง โมอปั กอก อาึ ก ซไง อ�ื กอก
อาึ ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง ซีเรยี นึง บลาวง ลัก่ โอก ซเงะ�
อฮั เฮี เนิ� �โฮว ซะ ซม่อต เมือง ยาโคป ละ อาึ� โฮว อฮั
ลปุง ตึก นึง โซะ แตะ ละ เมือง อซิราเอน�� อฮั เซ เนิ ปุย
เซ� 8 อาึ อมั เกียฮ ซะ ปุย โอ พะจาว ซะ� อาึ อมั เกียฮ อฮั
ป โซะ ละ ป โอ พะจาว อฮั ป โซะ ละ� แจง โอ เกียฮ ฮา�
9 อาึ เอจี ชวน โม เซ เน่อมึ นึง ไกญ รองั ก ฮลาวง อ�ื อาึ
แก เยอะ โม เซ เน่อมึ นึง ไกญ บลาวง� อาึ ยุ ปุย ติ เมือง
ป อาวต โน่ง ฮา ปุย ไฮญ� มัฮ เมือง ป ยุง โฮลฮ แตะ กุน
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มุ่น โฮวน ฮา เมือง ปุย ไฮญ� 10 จัตเจือ โม อซิราเอน เอจี
โฮวน ตอก โนง เตะ รกาื เอนิ� โฮวน เอนิ ปอ โอ ปุย เญาะ
โอยจ ยุฮ เมีญ แตะ� อาึ ดัฮ ยุม เกือฮ อาึ ยุม ตอก ปุย ซืไซ
ละ พะจาว เซ� ลัก่ ก ลอยจ จีวติ อาึ อ�ื ปัว เกือฮ ไมจ ตอก
ปุย โม เซ โรฮ�� อฮั เซ บ่าลาอมั�
11 เญือม เซ บ่าลัก อฮั เฮี ละ บ่าลาอมั� �มัฮ ตอก เมอ ป
ยุฮ เปอะ ละ อาึ เฮ�ี อาึ เอจี กอก ปะ เกือฮ เปอะ ซะ ซม่อต
ป ซ ตอซู ไม่ เอะ เฮ�ี ปะ ปังเมอ ลเตือฮ เยอื เปอะ ปิฮ มุ่น
ละ ฮา อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
12 บ่าลาอมั อฮั เฮ�ี �อาึ จัมเปน แฮน โอ แตะ อฮั โอเอฮี
โนก ฮา ลปุง เกือฮ พะจาว อาึ อฮั� อาึ เกียฮ อฮั โตว ตอก
ไฮญ�� อฮั เซ ละ อ�ื
13 ฟวยจ เซ บ่าลัก อฮั แม เฮี ละ อ�ื �เอญี ไม่ อาึ ลัก่เติต
ติ โดฮ� ปะ ซ ฮอยจ เปอะ ชวน เน่อมึ นา เซ� ซ ชวน เปอะ
โม ป อาวต ก ซดิ อ�ื ชวน เปอะ โตว เตือง โอยจ อ�ื ตึน ซ
เกียฮ แปน ซะ ซม่อต เปอะ เน่อมึ นา เซ เยอ�� อฮั เซ ละ
อ�ื 14 เญือม เซ ตาว อื ฮอยจ นึง ลโลวง เปือง ตู นึง ไกญ
บลาวง ปิซกา นา ก อฮั ปุย โซฟิม ไม่� ยุฮ แม คัน นา เซ อา
แลฮ� โนก โมวก โปก� แกะ โปก นึง อื ติ ติ� โครยญ คัน
อ�ื 15 เญือม เซ บ่าลาอมั อฮั เฮี ละ บ่าลัก� �ปะ ไมจ เปอะ
ชุง โบ เครองึ โนก ยุฮ เปอะ เซ� อาึ ซ โฮว เคะ พะจาว นา
เซิต�� อฮั เซ� 16พะจาว ฮอยจ เคะ อ�ื รโฮงะ ป ซ ไมจ อื
อฮั ละ อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื �เอญี เคะ บ่าลัก เกอ� อฮั ละ อื
ตอก อฮั อาึ อื ละ เปอะ เซ�� อฮั เซ�
17 บ่าลาอมั เอญี เนอึม� ยุ อาวต ลัง่ บ่าลัก โบ ซัตซิง โนก
แตะ เซ� อาวต ไม่ โม จาวไน เมือง โมอปั� บ่าลัก ไฮมญ
อื ตอก เฮ�ี �พะจาว อฮั อื ละ เปอะ ตอก เมอ�� อฮั เซ ละ
อ�ื
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18บ่าลาอมั ซึป ลปุง อฮั พะจาว ละ แตะ ตอก เฮ�ี �เออ บ่า
ลัก กวน ซีโพ� งอ่ต เมอะ� ไมจ เปอะ งอ่ต ป อฮั อาึ เฮ�ี
19พะจาว มัฮ โตว ปุย ป เกียฮ อฮั ป โอ เนอมึ� พะจาว มัฮ
โตว ปุย ปลัฮเตะ ป เปียน ไป มา รพาวม แตะ� ดัฮ พะจาว
อฮั โอเอฮี โฮ� โม่ ซ ยุฮ เนอึม อื ตัม ป อฮั แตะ� โอเอฮี ร
โฮงะ อื อาึง เงอ แจง ซ ยุฮ อื ตัม เซ� โม่ ซ ยุฮ อ�ื 20 อาึ
เอจี ฮมอง ดวน พะจาว แตะ ปิฮ มุ่น ละ ปุย� พะจาว เอจี
ปิฮ เนอมึ มุ่น� อาึ เกียฮ เปียน โตว ป เอจี อฮั แตะ�
21 �พะจาว ยุ โตว กัน ตุกญัก โซะไซญ นึง เมือง ยาโคป�
ชวน โตว เม่ะมัก่ ซักคระ นึง โม อซิราเอน เฟือฮ� เยโฮวา
พะจาว ทื อื อาวต ดิ ลอป ไม่ อ�ื มัฮ พะจาว เซ ป มัฮ กซัต
ยุฮ อื ป โฮลฮ อื ลื� 22 อาวต มวย ไม่ ระ เรยีง แตะ ตอก
ออฮ� โม อซิราเอน อาวต ไม่ อมันัต พะจาว ตอก เซ โรฮ�
มัฮพะจาว ปตาว อื โอก ฮา เมือง อยีปิ เปอ� 23แจง โอ อื ไก
ป ปุน ตู ปุน ลอง ปุย เมือง ยาโคป เปอ� ปัง โกว กทา กทอง
ละ อ�ื ปุ โรฮ ซ ปุน ยุฮ ป โซะ ละ โม อซิราเอน� ปเล่ีย เฮี
ปุย ซ อฮั ไลลวง ยาโคป ไม่ อซิราเอน ตอก เฮ�ี �แลน เมิฮ�
กัน ยุฮ พะจาว ระ เนอมึ ไล�� ซ อฮั เซ� 24 งอ่ต แลน� ปุย
โม เฮี มัฮ ตอก อื รเวยี ซิงโต โกฮ ชุง ละ ซ โอก อื เรยีง แตะ
โฮ� ซ ไอจ โตว กา เฆียง โฮลฮ อื กุก โตะ ป ปุน แตะ� ซ
อาวต โฆย โตว กา เฆียง โฮลฮ อื ญุ ฮนัม ป ยุม เบือ แตะ
เซ�� อฮั เซ บ่าลาอมั�
25 เญอืม เซ บ่าลัก อฮั เฮี ละ บ่าลาอมั� �ดัฮ มัฮ ตอก เซ ปุ
ซะ ซม่อต� ปุ โรฮ ปิฮ มุ่น ละ� โฆย ไม่ เตือง เซ�� อฮั เซ
ละ อ�ื 26 บ่าลาอมั โลยฮ อ�ื �อาึ โม่ เอจี อฮั ละ เปอะ ไมจ
แตะ อฮั ตัม เกือฮ พะจาว แตะ อฮั ฮา�� อฮั เซ ละ อ�ื

ลปุง อฮั บ่าลาอมั อาึง
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27 เญือม เซ บ่าลัก อฮั เฮ�ี �เอญี ไม่ อาึ อ�ื ซ ตาว แม ปะ
โฮว ติ โดฮ� ดัฮ เอจี ฮอยจ นา เซ� เมอ เตือง อื พะจาว
ซ ญอม เกือฮ ปะ ซะ ซม่อต อื เน่อมึ นา เซ ยุง่�� อฮั เซ�
28 ตาว เนอมึ บ่าลาอมั ฮอยจ นึง ไกญ บลาวง เปโอ� โฮลฮ
แก ลาึน เวอืฮ เน่อมึ นา เซ� 29บ่าลาอมั อฮั เฮ�ี �เกือฮ ปุย
ยุฮ คัน ซโมะ นา เฮี อาแลฮ� ซาวป โมวก โปก อาแลฮ ไม่
แกะ โปก อาแลฮ�� อฮั เซ ละ บ่าลัก� 30 บ่าลัก ยุฮ เนอึม
อื ตอก เซ� มอก ตอง โมวก นึง อื ติ� แกะ นึง อื ติ โครยญ
คัน อ�ื

24
1 โฮน เฮี บ่าลาอมั ยุง อื ปุก อื รพาวม พะจาว ละ ซ ปิฮ แตะ
มุ่น ละ โม อซิราเอน� เญือะ ซาวป โตว ซโปก ซักซี ตอก
ไพรม แตะ� พัต ติ แตะ นา ลัก่ ลาึน เวอืฮ เซ� 2 เญอืม แก
อื โม อซิราเอน ชวน อาวต อื แปน เจอ แปน เจอ แตะ� ลปุ
พะจาว โบว รพาวม อ�ื 3 ซึป ลปุง พะจาว ฆาื อื ตอก เฮ�ี
�บ่าลาอมั กวน เบ่โอ� มัฮ ปุย อฮั โอเอฮี ไม่ ที ไง่ รฮอง
ฮยวก แตะ� 4 มัฮ ปุย ฮมอง เซียง พะจาว� ปุน รโฮงะ ป ซ
เกิต ลั่กกา ปุย เบือ อ�ื มัฮ โรฮ ป ยุ บลอง โอเอฮี เบือ พะ
จาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ� ปัง เอจี ฆลาื โกะ� ไง่ อื เกีย
ฮ ยุ ที ลัง่ โอเอฮี� 5 โอ เมือง ยาโคป� พากัง ยุฮ เปอะ ไมจ
ลัมเลือ� โอ เมือง อซิราเอน� ก อาวต เปอะ ชอม เนอึม�
6 ตอก เอนิ โคะ อนิทะพะลัม ป ซมา ปุย แปน เด่ีจ อื โฮ�
ตอก รปึม ไมจ อาวต ฮอง โกลง� ตอก โคะ การะบุ่น ป ซมา
พะจาว อาึง โฮ� ตอก โรฮ โคะ โซน ซีด่า ป อาวต โบ รอาวม
โฮ� 7ซ โฮลฮ รอาวม เฮละ ปอ ซัก แตะ� ซ ซมา โอเอฮี นา
ก ชุม เตะ โฮวน รอาวม�กซัต ยุฮ อื ซ ระ ฮา กซัต อากัก�
ซ ตัตเตียง เมือง ปุย ก ซไง อ�ื
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8 �พะจาว เอจี นัม โม เฮี โอก ฮา เมือง อียปิ� ซ ระ เรยีง
ตอก มวย ซครกั� ซ โฮลฮ เป เมือง ปุย รุป ไม่ แตะ� ซ
โปวก ซองั อ�ื ซ โปยญ อื นึง ตี ทนู โฮวน� 9 เมือง เฮี มัฮ
ตอก รเวยี ซิงโต ตึก นึง ระ เรยีง แตะ� เญือม ปุน อื ไอจ
เจอ มัฮ ปุย ป ซ โรวต ซอ เกือฮ โกฮ โฮ� ป ปิฮ มุ่น ละ อซิ
ราเอน ซ โฮลฮ เนอึม มุ่น� ป ซะ ซม่อต อื ซ ลอก ป โอยจ
นึง โซะ แตะ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�
10 เญอืม เซ บ่าลัก รอก พาวม� ซอป ลกุย แตะ ฆาื อื ละ บ่า
ลาอมั� อฮั เฮี �อาึ เอจี กอก ปะ ละ ซ เกือฮ เปอะ ฮอยจ ซะ
ซม่อต ปุย โม เฮ�ี ปะ ปังเมอ ลเตือฮ แม เปอะ ปิฮ มุ่น ละ
โม เซ โทน ลอวย โฮน เอนิ� 11 อาึ เอจี ซันญา อาึง ซ เกือฮ
แตะ ลังวนั ละ เปอะ� ปเล่ีย เฮี พะจาว ปังเมอ โอ เกือฮ ปะ
โฮลฮ รปั ลังวนั แตะ เซ� เอญี แปฮ ยว่ง เปอะ เมิฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื
12 บ่าลาอมั โลยฮ อ�ื �อาึ โม่ เอจี อฮั ละ โม ป ดวน เปอะ
โฮว เคะ อาึ เซ ตอก เฮ�ี 13 �ปัง เกือฮ เปอะ ไคร มาื เนิ ปอ
นาวก อื ยุฮ เญือะ เปอะ� อาึ เกียฮ ยุฮ โตว โอเอฮี โนก ฮา
ป อฮั พะจาว ละ แตะ�� โม่ เอจี อฮั เซ ละ� ป ไมจ ญุ่ก� ป
ฆอก ญุ่ก� อาึ เกียฮ ยุฮ โตว ไอฮ นึง โกะ แตะ ติ เจือ เนอึ
ม� อาึ จัมเปน อฮั ตัม ป ดวน พะจาว แตะ อฮั โน่ง�� อฮั
เซ ละ อ�ื
14 บ่าลาอมั อฮั แม อื ละ บ่าลัก ตอก เฮ�ี �ปเล่ีย เฮี อาึ ซ
เอญี ฮอยจ นึง ยว่ง อาวต โกะ แตะ ไอฮ� กา ซ เอญี เญอะ
อาึ ฆวต ปัว อฮั โอเอฮี ป ซ ยุฮ โม อซิราเอน ละ โม จัตเจือ
เปอะ เฆียง เฮ�ี 15ฟวยจ เซ บ่าลาอมั ลอต ซึป ลปุง อฮั พะ
จาว ละ แตะ ตอก เฮ�ี
�เฮี มัฮ ลปุง ซัมคัน ป อฮั บ่าลาอมั กวน เบโ่อ� มัฮ ลปุง ซัม
คัน ยุฮ ปุย ที ไง่ รฮอง ฮยวก� 16 มัฮ ปุย ฮมอง เซียง พะ
จาว� ปุน รโฮงะ ป ซ เกิต ลัก่กา ปุย เบือ อ�ื ไม่ โฮลฮ อื พัน
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ญา ไมจ เน่อมึ พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ� มัฮ โรฮ ป
โฮลฮ ยุ บลอง โอเอฮี เบือ พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ�
ปัง เอจี ฆลาื โกะ� ไง่ อื เกียฮ ยุ ที ลัง่ โอเอฮี� 17อาึ โฮลฮ ยุ
ปุย เซ� ปังเมอ โอ ดิ มัฮ ตอก เวลา ปเล่ีย เฮ�ี อาึ แก เยอะ
ปุย เซ� ปังเมอ มัฮ ลัง่ แก เน่อมึ ก ซไง อ�ื อาึ โฮลฮ ยุ กซัต
ติ� โอก เน่อมึ จัตเจือ ยาโคป� มัฮ โรฮ ตอก ซโมยญ ซัม
คัน ป โอก เน่อมึ นึง เมือง อซิราเอน เซ� ซ เฟียต ปุฮ โม
ฮวันา ยุฮ ปุย เมือง โมอปั� ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม จัตเจือ เชต�
18 ปุย เซ ซ เป โม เอโด่ม ป มัฮ ป เกละยุ แตะ เซ� ซ เกือฮ
โรฮ เมือง อาวต อื แปน คอง แตะ� โม อซิราเอน ซ โฮลฮ
ลอป เป ปุย� 19 ป โอก เน่อมึ ยาโคป ติ ปุย เซ ซ โฮลฮ ตัต
เตียง ปุย� ซ ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย ป ไก ลัง่ นึง เมือง โม เซ เกือฮ
โอยจ แกล เอนิ�� อฮั เซ�
20ฟวยจ เซ บ่าลาอมั โฮลฮ แม ยุ บลอง โม อามาเลก� อฮั
โอเอฮี ป ซ เกิต ลัก่กา ปุย ฆาื อื ตอก เฮ�ี
�โม อามาเลก มัฮ ป ระ อมันัต ฮา ปุย เมือง ไฮญ� ลัก่ ก
ลอยจ อื ปังเมอ ซ โฮลฮ โรฮ ปุย ยุฮ ไลจ ไม่ แกล เอนิ�� อฮั
เซ�
21 บ่าลาอมั โฮลฮ โรฮ ยุ บลอง โม เคไน� อฮั โอเอฮี ป ซ
เกิต ลัก่กา ปุย ฆาื อื ตอก เฮ�ี
�นา ก อาวต โม เปะ โม เคไน เซ ตอน ฮมัน เนอึม� ตอก
ไซม ป ยุฮ รฮมาวม แตะ ราว ซโมะ รองั โฮ� 22 ปัง มัฮ ตอก
เซ โม เปะ ซ โฮลฮ ปุย ยุฮ ไลจ ไม่ เปอะ เญือม ซ โฮลฮ โม
อตัซีเรยี โรวก เปอะ เกือฮ แปน ครา แตะ�� อฮั เซ� 23 บ่า
ลาอมั อฮั แม โอเอฮี ซ เกิต ลัก่กา ปุย ตอก เฮ�ี �เฮฮ เฮฮ�
โซะ ไซญ เนอมึ� เญอืม ยุฮ พะจาว อื ตอก เซ เยอ มัฮ ปุย ป
ซ เกียฮ ไอม ลัง่ เงอ� 24 ซ ไก โล่ง ป ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง
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ไซปรตั� ซ ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง อตัซีเรยี� ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ เมือง
เอเบ่อ� ฟวยจ เซ โม กุม โล่ง เซ ซ ไลจ โลม โรฮ ตอก เซ
โรฮ�� อฮั เซ�
25ฟวยจ เซ บ่าลาอมั โกฮ เอญี ฮอยจ นึง ยว่ง แตะ� กซัต
บ่าลัก โกฮ โฮว โรฮ คระ โฮว โกะ แตะ ไอฮ�

25
โม อซิราเอน ไว พะบ่าอนั นึง ยว่ง เปโอ
1 เญอืม ยุฮ โม อซิราเอน ไคะ ยุฮ แตะ นึง นาตี ชติทิม� เญื
อม เซ โม ปรเมะ อซิราเอน เลน จุ ไม่ โม ปรโปวน โมอปั�
2 ปรโปวน โมอปั เซ บะ โม ปรเมะ อซิราเอน โฮว ลวม นึง
กัน เลียง กัน ปอย พะ ยุฮ แตะ� โม อซิราเอน ไว เนอึม อื
ไม่ โซม อื โอเอฮี ตัน ปุย ละ ฮุป ยุฮ อื เซ� 3 โม อซิราเอน
แปน เนอึม นัปทื พะ ยุฮ ปุย โมอปั ป มัฮ พะบ่าอนั นึง ยว่ง
เปโอ เซ� พะจาว ฮาวก รพาวม ละ โม อซิราเอน เซ ฆาื อ�ื
4พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย ยุฮ ยุม
ไม่ โม ฮวันา ยุฮ โม อซิราเอน เซ� ฟวยจ เซ เกือฮ เคิง อื นา
ก เปง อื ซองนา อาึ� เดอมึ อาึ โอ ซ โฮลฮ ฮาวก รพาวม ละ
โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื เซ ฆาื อ�ื� อฮั เซ�
5 ไอ โมเซ อฮั อื ละ โม ป รเตีฮ รตุม ยุฮ โม อซิราเอน เซ ตอก
เฮ�ี �ไมจ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ โม ป ไว พะบ่าอนั นึง ยว่ง เปโอ
เซ ป มัฮ ปุย ไน เจอ ยุฮ เปอะ เตือง ไพ เตือง มัน โครยญ
โฆะ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
6 เญือม เซ ไก ปรเมะ อซิราเอน ติ ปุย� โฆง โรวก ปรโปวน
มีเด่ียน ติ ปุย� โรวก อื ฮอยจ นึง พากัง อาวต แตะ ซองนา
ไอ โมเซ ไม่ ซองนา ปุย เตือง โอยจ อ�ื ปุก ลไล เยอืม ปุย
นึง โบ โตะ รเวอืะ พากัง ก ฮอยจ ปุย เคะ พะจาว� 7 ฟีเนฮตั
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กวน เอเลอาซา� ป มัฮ กวนโซะ อาโรน ป มัฮ ซตุ เซ� เญื
อม ยุ อื โอเอฮี ตอก เซ� โอก เอนิ ฮา ปุย โฮวน เซ ฆาื อ�ื
ตุย โรวก เพลียฮ ไม่ แตะ� 8 โฮว อาื ปุย ลอา เซ ฮอยจ นึง
โตะ กไน พากัง อาวต อื เซ� บวก อื นึง เพลียฮ ลล่อน เอนิ
เตือง ลอา อื เซ� เคียง เซ ป มัฮ พาญัต ฆอก ลอน ป ฮอยจ
ละ โม อซิราเอน เซ ไฆร เอนิ� 9 ปัง มัฮ ตอก เซ โม ป เอจี
ยุม ฆาื พาญัต ฆอก ลอน เญอืม เซ ไก เอนิ 24,000 ปุย�
10 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 11 �ฟีเนฮตั เอจี เกือฮ กัน
รอก พาวม อาึ นึง โม อซิราเอน เซ ไฆร� นึง มัฮ อื ปุย เรยีง
รพาวม นึง โอ แตะ ฆวต เกือฮ ปุย ยุฮ ป พิต ตอก เรยีง
รพาวม อาึ โฮ� มัฮ เซ ป โอ อาึ ยุฮ ไลจ ไม่ ปุย เตือง โอยจ
อื นึง รพาวม ฮาวก แตะ ฆาื อ�ื 12 ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ อื
ตอก เฮ�ี อาึ ซ เกือฮ ลปุง ซันญา แตะ ละ� ลปุง ซันญา อาึ
ละ อื เซ มัฮ ป ตอน ป ฮมัน� 13 กัน แปน อื ซตุ เซ มัฮ ป ซ
ไก ลอป ฮอยจ ละ โม จัตเจือ อื เฆียง เฮ�ี มัฮ เบือ โอ อื ปุน
ยุ ปุน ฮมอง โม ป พลิฮ บึน มอยฮ อาึ� เอจี มัฮ โรฮ เกือฮ
อื อาึ โฮลฮ รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ ปุย ไน อซิราเอน เซ�� อฮั
เซ�
14ปรเมะ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ บรุก ไม่ ปรโปวน มีเด่ียน เซ� มอยฮ
อื มัฮ ซิมรี กวน ซาลู� ซาลู เซ มัฮ ฮวันา ปุย ติ มู ไน เจอ
ซิเมโอน� 15 ปรโปวน ยุฮ ปุย ยุม ไม่ เซ มอยฮ อื มัฮ โคตบี่
กวน ซู� ซู เซ มัฮ ฮวันา ปุย ติ มู ไน โม มีเด่ียน�
16พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 17 �ไมจ เปอะ รุป ปุ แตะ ไม่
โม มีเด่ียน เซ� ฮอยจ ละ ยุม โอยจ อ�ื 18 มัฮ ฆาื เอจี ยุฮ
อื ป ฆอก ป เบร ละ เปอะ� เญือม รชุยจ อื โม เปะ ไลจ นึง
เกือฮ อื โม เปะ ไว ฮุป นึง ยว่ง เปโอ� ไม่ ไลลวง ปรโปวน ป
มัฮ โคตบี่ เซ ป โฮลฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ เญอืม เกิต พาญัต ฆอก
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ลอน ละ ปุย ฆาื กัน พิต ยุฮ อื เซ�� อฮั เซ พะจาว�

26
กัน เมีญ ปุย โม อซิราเอน โฮน ลอา อื
1 เญือม เอจี ฟวยจ เกิต พาญัต ฆอก เซ� พะจาว อฮั อื ละ
ไอ โมเซ ไม่ เอเลอาซา กวน อาโรน ป มัฮ ซตุ เซ ตอก เฮ�ี
2�ไมจ เปอะ โจต เมาะ ไก เซน โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื
ตัม เจอ ตัม ซฆลาวม อ�ื เมาะ ป เอจี เกียฮ โฮว รุป เซิก นึง
อ�ื มัฮ โม ปรเมะ ป เอจี ไก อาญุ อื เคียง งา่ เนอมึ ฮาวก ก
ล่าวง�� อฮั เซ� 3-4 ไอ โมเซ ไม่ เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ ยุฮ
เนอึม อื ตัม ป อฮั พะจาว ละ ไอ โมเซ� กอก โม ปรเมะ ป
ไก อาญุ เคียง งา่ เนอึม เซ ฮอยจ โพรม ไม่ แตะ นึง ลโลวง
โมอปั โบ โกลง จอแด่น รเตือป เมือง เยรโีค� โม อซิราเอน
ป โอก ฮา เมือง อยีปิ เซ มัฮ ตอก เฮ�ี
5 ปุย เจอ รูเบ่น มัฮ ตอก เฮ�ี (รูเบ่น เซ มัฮ กวน โรง ยา
โคป� จัตเจือ รูเบ่น เซ มัฮ โม ฮะโนก� ไม่ โม ปันลู� 6 โม เฮ
ตโรน� ไม่ โม คาระมี� 7 โม เซ มัฮ ปรเมะ ไน เจอ รูเบ่น�
เซน ปุย นึง อื ไก 43,730 ปุย�
8 จัตเจือ ปันลู เซ มัฮ เอลีอปั� 9กวน เอลีอปั เซ มัฮ เนมูเอน
ไม่ ด่าทัน ไม่ อาบี่รมั� ด่าทัน ไม่ อาบี่รมั เซ มัฮ โม พูนัม ป
โอ ญอม อาวต ฆรมึ ตัตเตียง ไอ โมเซ ไม่ อาโรน� ไม่ พาวม
ดิ อื ไม่ โม โครา นึง เลฮ อื เตียง ป อฮั พะจาว. 10 เญอืม เซ
ปลัฮเตะ นา ก อาวต อื เซ ม่ะ เอนิ ปอ บลวน แตะ โม เซ ไม่
โครา� ยุม โอยจ เอนิ� โนก ฮา เซ ยุม แม นึง ฮะ งอ แตะ
ลอา รอย ไม่ รฮอน ปุย� โอเอฮี ตอก เซ มัฮ โรฮ ป เกิต ละ
ซ แปน อื ป เพอกึ ปุย เตือง โอยจ อ�ื 11ป มัฮ จัตเจือ โครา
เซ ปังเมอ โอ โรฮ ยุม เตือง โอยจ แตะ�
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12 ปุย เจอ ซิเมโอน มัฮ โม เนมูเอน� โม ยามิน� โม ยาคิม�
13 โม เซรา� ไม่ โม ชาอุน� 14 ปุย โม เซ มัฮ ตื ปุย ไน เจอ
ซิเมโอน เซ� เซน ปุย นึง อื ไก 22,200 ปุย�
15-18 ปุย เจอ กาต มัฮ โม เซโฟน� โม ฮกักี� โม ชูนี� โม โอ
ซนี� โม เอร�ี โม เอโรต� ไม่ โม อาเรลี� เซน ปุย ไน เจอ
กาต เซ ไก 40,500 ปุย�
19-22 ปุย เจอ ยูด่า มัฮ โม เชลา� โม เพเรต� ไม่ โม เซรา� ป
มัฮ จัตเจือ เพเรต มัฮ โม เฮตโรน� ไม่ โม ฮามุน� กวน ยูด่า
ป ยุม นึง เมือง คะนาอนั เตือง โอ อื ไก กวน เนอ� มอยฮ อื
มัฮ เอ ไม่ โอนัน� เซน ปุย ไน เจอ ยูด่า เซ ไก 76,500 ปุย�
23-25 ปุย ไน เจอ อติซาคา มัฮ โม โทลา� โม ปูวา� โม ยาชุป�
ไม่ โม ซิมโรน� เซน ปุย ไน เจอ อติซาคา เซ ไก 64,300 ปุย�
26-27 ปุย เจอ เซบู่ลุน มัฮ โม เซเรต� โม เอโลน� ไม่ โม ยา
เลเอน� เซน ปุย ไน เจอ เซบู่ลุน เซ ไก 60,500 ปุย�
28 ปุย ไน จัตเจือ โยเซป มัฮ เจอ มะนาเซ ไม่ เจอ เอฟราอมิ�
29 ปุย เจอ มะนาเซ มัฮ มาคี ติ� มาคี เซ ไก โรฮ กวน� มัฮ
กิเลอตั� โม กิเลอตั เตอ ซึป เจือ แตะ เน่อมึ นึง กิเลอตั เซ�
30-32 จัตเจือ กิเลอัต เซ มัฮ โม เยเซอ� โม เฮเลก� โม อตัรี
เอน� โม เชเคม� โม เชมิด่า� ไม่ โม เฮเฟอ� 33 ป มัฮ เซ
โลเฟฮตั กวน เฮเฟอ เซ ไก โตว กวน รเมะ� ไก กวน รโป
วน โน่ง� มัฮ มาลา� โนอา� โฮก-ลา� มินคา� ไม่ ทีระซา�
34 เซน ปุย เจอ มะนาเซ เซ ไก 52,700 ปุย�
35 ปุย เจอ เอฟราอมิ� จัตเจือ อื มัฮ โม ชูเทลา� โม เบ่เคอ�
ไม่ โม ทาฮนั� 36 โม เอรนั มัฮ ป ซึป จัตเจือ แตะ เน่อมึ ชูเท
ลา� 37 เซน ปุย ไน เจอ เอฟราอมิ เซ ไก 32,500 ปุย� ปุย
โม เซ มัฮ จัตเจือ โยเซป นึง อ�ื
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38-40 ปุย เจอ เบ่นยามิน� จัตเจือ อื มัฮ โม เบ่ลา� โม อตั
ซเบ่น� โม อาฮิรมั� โม เชฟูฟัม� ไม่ โม ฮุฟัม� โม อาต
ไม่ โม นาอามัน มัฮ ป ซึป จัตเจือ แตะ เน่อมึ นึง เบ่ลา เซ�
41 ปุย ไน เจอ เบ่นยามิน เซ ไก 45,600 ปุย�
42-43 ปุย เจอ ด่าน� จัตเจือ อื มัฮ โม ชูฮมั� เซน ปุย ไน เจอ
ด่าน เซ ไก 64,400 ปุย�
44 ปุย เจอ อาเชอ มัฮ โม อิมนา� โม อิชว�ี ไม่ โม เบ่รยิา�
45 โม เฮเบ่อ ไม่ โม มันคีเอน มัฮ ป ซึป จัตเจือ แตะ เน่อมึ
เบ่รยิา เซ� 46 กวน รโปวน อาเชอ เซ มัฮ เซรา� 47 ปุย ไน
เจอ อาเชอ เซ ไก 53,400 ปุย�
48 ปุย ไน เจอ นัปทาลี มัฮ โม ยาเซเอน� โม กูนี� 49 โม เย
เซอ� ไม่ โม ชนิเลม� 50 เซน ปุย ไน เจอ นัปทาลี เซ ไก
45,400 ปุย� 51 เซน โม ปรเมะ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อื
ไก 601,730 ปุย�
52 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 53 �ไมจ เปอะ รฆุ ปลัฮเตะ
ละ โม อซิราเอน เซ ตัม เมาะ ไก เซน ปุย ไน เจอ ยุฮ อ�ื 54ป
มัฮ เจอ ป โฮวน เซน ปุย นึง อื เกือฮ ละ อื เวอืฮ ตัม เซ� ดัฮ
มัฮ เจอ รมัฮ เซน ปุย นึง อื โฮ� เกือฮ โรฮ ละ อื ซไกป ตัม เซ
โรฮ� 55 กัน รฆุ เปอะ ปลัฮเตะ เซ� ปังเมอ ไมจ เปอะ เกือฮ
ปุย โจก เบ่อ นึง อ�ื ตัม มอยฮ เจอ อาวต แตะ ไอฮ เตือง ไพ
เตือง มัน� 56 กัน เกือฮ เปอะ ปุย โจก เบ่อ เซ� ไมจ เปอะ
เกือฮ โจก อื ตัม ระ ตัม แตวะ เจอ ยุฮ อื เซ โรฮ�� อฮั เซ�
57 เจอ เลวี ไก ไม่ ปุ แตะ ลอวย ซฆลาวม� มัฮ ซฆลาวม เก
อโชน� โคฮตั� ไม่ เมราร�ี 58 ไน ซฆลาวม ลอวย เซ ไก โม
ลิปนี นึง ไม่ โม เฮปโรน� โม มาลี� โม มูช�ี ไม่ โม โครา�
โคฮตั มัฮ จัตเจือ อมัรมั� 59 ปรโปวน เญือะ อมัรมั เซ มัฮ
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โยเคเบ่ต� มัฮ จัตเจือ เลวี ป เกิต นึง เมือง อียปิ โฮ� อมั
รมั ไม่ โยเคเบ่ต เซ ไก กวน รเมะ ลอา ปุย� มัฮ อาโรน ไม่
ไอ โมเซ� ไก กวน รโปวน ติ ปุย� มัฮ มิเรยีม ป มัฮ ออระ ไอ
โมเซ ไม่ อาโรน เซ� 60 อาโรน เซ ไก โรฮ กวน รเมะ ปาวน�
มัฮ นาดัป่ ไม่ อาบีฮู่ ไม่ เอเลอาซา ไม่ อทิามา� 61ป มัฮ นาดั่
ป ไม่ อาบีฮู่ เซ ปังเมอ ยุม ฆาื โกว แตะ งอ โอ ปุย ลัง โกว เญื
อม ตอง อื ทไว โอเอฮี ละ พะจาว. 62 เซน โม เลวี เซ เตือง
โอยจ อื ไก 23,000 ปุย� มัฮ โม ปรเมะ ป ไก อาญุ อื เคียง
ติ เคิ ฮาวก ก ล่าวง� โม เลวี เซ เมีญ รโจะ โตว อื ไม่ โม อซิ
ราเอน ไฮญ� นึง โอ อื ไก รโตง นึง ปลัฮเตะ รฆุ ปุย เซ�
63 ไอ โมเซ ไม่ เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ มัฮ ป โจต เซน ปุย โม
เซ เญอืม เมีญ อื เมาะ ไก เซน โม อซิราเอน� นึง ลโลวง โม
อปั โบ โกลง จอแด่น รเตือป เมือง เยรโีค� 64 เมาะ ป โจต
ไอ โมเซ ไม่ อาโรน อาึง เซน อื นึง ลาึน ซีไน โฮ� ไก โตว ติ
ปุย เนอมึ ป ไอม ลัง่ อ�ื 65พะจาว เอจี อฮั อาึง อื ตอก เฮ�ี
�ปุย โม เซ ซ ยุม โอยจ นึง ลาึน เวอืฮ�� อฮั เซ� เอจี เกิต
เนอมึ ตอก อฮั พะจาว อื เซ� มัฮ คาเลป กวน เยฟูเน ไม่ โย
ชูวา กวน นนู โน่ง ป ไอม ลัง่ เงอ�

27
ไลลวง กวน รโปวน เซโลเฟฮตั
1 กวน รโปวน เซโลเฟฮตั เซ มัฮ มาลา� โนอา� โฮก-ลา� มิ
นคา� ไม่ ทีระซา� (เซโลเฟฮตั เซ มัฮ กวน รเมะ เฮเฟอ�
เฮเฟอ เซ มัฮ กวน กิเลอตั� กิเลอตั เซ มัฮ กวน มาคี� มาคี
เซ มัฮ กวน มะนาเซ� มะนาเซ เซ มัฮ กวน โยเซป�� 2 ปร
โปวน พอน ปุย เซ ฮอยจ ชุง ลั่กกา ไอ โมเซ� ไม่ ลั่กกา เอ
เลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ� ไม่ ลัก่กา โม ฮวันา ไม่ ลัก่กา ปุย เตื
อง โอยจ อ�ื นึง โบ โตะ รเวอืะ พากัง ระ ก ฮอยจ ปุย เคะ
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พะจาว� อฮั เฮ�ี 3�เปือะ ก เญะ เอจี ยุม นึง ลาึน เวอืฮ เซ�
เตือง โอ แตะ ไก กวน รเมะ ติ ปุย เนอึม� มัฮ โตว เลียก ดิ
อื ไม่ โม โครา ป เลฮ เตียง พะจาว เซ� มัฮ ยุม อื ฆาื พิต มัป่
ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ� 4 เคียง มัฮ อื ตอก เซ อมั ปุก ละ เกือฮ
เปอะ มอยฮ เปือะ เกอะ ไฆร ฮา จัตเจือ อื ฆาื โอ อื ไก กวน
รเมะ เซ� ปัว เปอะ เกือฮ เอะ โฮลฮ รปั ป มัฮ เตะ ลัง โฮลฮ
อื เซ� ตอก โฮลฮ โม เอียกปุ คระ เฌือต เปือะ เกอะ เซ รปั
โรฮ�� อฮั เซ�
5 ไอ โมเซ รโฮงะ ไลลวง เซ ละ พะจาว. 6 พะจาว อฮั อื ละ
ไอ โมเซ ตอก เฮ�ี 7 �ป อฮั กวน รโปวน เซโลเฟฮตั เซ มัฮ
เนอมึ ป ปุก� ไมจ เปอะ เกือฮ โฮลฮ รปั รโตง แตะ ตอก รปั
โม เอยีกปุ คระ เฌือต เปือะ อื เซ โรฮ� คาวคอง เปือะ อื เซ
เมาะ ไก อื มัฮ โรฮ ป ลัง ละ อื โรฮ� 8 ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ
โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื ดัฮ ไก ป ยุม เตือง โอ แตะ ไก
กวน รเมะ เอ� คาวคอง อื เมาะ ไก อื มัฮ ป ลัง ละ กวน รโป
วน อื เซ� 9 ดัฮ ปุย เซ โอ โรฮ ไก กวน รโปวน โฮ� คาวคอง
อื เซ มัฮ ป ลัง ละ ปุ เลีฮ อ�ื 10 ดัฮ มัฮ ปุย โอ ไก ปุ เลีฮ โฮ�
คาวคอง อื เซ มัฮ ป ลัง ละ เอียกปุ เปือะ อื เซ� 11 ดัฮ มัฮ
ปุย โอ ไก เอยีกปุ เปือะ โฮ� มัฮ ป ลัง ละ เอยีกปุ ซวุง ป ซดิ
ไม่ อื ฮา ปุย ไฮญ� ไมจ ปุย เซ กุม เตะ ยุฮ อื เซ� ไมจ เปอะ
เกือฮ โม อซิราเอน ยุฮ ตอก เซ เกือฮ แปน โกตไม ยุฮ อ�ื
ตัม ป ซตอก อาึ ป มัฮ พะจาว ละ เปอะ�� อฮั เซ�

ไอ โมเซ ดุฮ โยชูวา ยุฮ กัน ฆรอ แตะ
12พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ เปอะ ฮาวก ฮอยจ นึง
ไกญ บลาวง อาบ่ารมิ เซ� ละ ซ แก เปอะ แลน ปลัฮเตะ
เกือฮ อาึ ละ โม อซิราเอน เซ� 13 เญือม เอจี โฮลฮ เปอะ
ยุ ตอก เซ� ปะ ซ ลอยจ จีวติ เปอะ นึง ปลัฮเตะ เฮ�ี อาึ ซ
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รโจะ โรฮ ปะ ไม่ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ ตอก อาโรน ป มัฮ
เอยีกระ เปอะ เซ� 14 มัฮ ฆาื โอ เปะ ลอา เนองึ ป อฮั อาึ นึง
ลาึน ซิน เซ เญอืม เติ ปุย โฮวน เซ อาึ นึง เมรบิ่า* โฮ� เปะ
ลอา ญอม เปอะ โตว เกือฮ อาึ โฮลฮ โญตซัก แตะ�� (เมริ
บ่า เซ มัฮ ก ไก รอาวม ปลาึฮ นึง� ปุก แควน คาเด่ต ป มัฮ
นึง ลาึน ซิน เซ��
15 ไอ โมเซ ปัว อื นึง พะจาว ตอก เฮ�ี 16 �โอ พะจาว, ป มัฮ
กุม จีวติ ปุย โครยญ โฆะ ปุย� ปัว ปะ ดุฮ ปรเมะ ติ ปุย ละ
ซ เกือฮ แปน ป นัม โม ปุย โฮวน เฮ�ี 17ละ ซ แปน อื ป โฮว
รกา เอญี รเคะ ละ ปุย� เดอมึ ปุย ไน เปอะ โอ ซ แปน ตอก
แกะ โอ ไก ป เลียง โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื
18พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� �ไมจ เปอะ กอก โยชูวา กวน
นนู เซ เอญี เคะ แตะ� ปุย เซ มัฮ ป อาวต ลปุ พะจาว กไน
อ�ื ไมจ เปอะ ยอ่ง เตะ แตะ ราว ไกญ อ�ื 19 ไมจ เปอะ
เกือฮ ชุง ลั่กกา เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ� ไม่ ลั่กกา ปุย เตื
อง โอยจ อ�ื เญือม เซ ไมจ เปอะ รโฮงะ ละ ปุย มัฮ อื ดุฮ
เปอะ เกือฮ แปน ป ยุฮ กัน ฆรอ แตะ เซ� 20 อมันัต เกือฮ
อาึ ละ เปอะ เซ ไมจ โรฮ เปอะ มอป ละ อื งอ่น� เดอมึ โม
อซิราเอน เตือง โอยจ อื ซ งอ่ต ป อฮั อ�ื 21 ไมจ อื ฮอยจ
เคะ เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ� เกือฮ เอเลอาซา เซ ไฮมญ โอ
เอฮี ละ อ�ื เกือฮ โกว อูรมิ* ไม่ ทูมิม ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ
ยุง ป ปุก รพาวม อาึ� ปุย เตือง โอยจ อื ซ โฮว ซ เอญี ตัม
ป อฮั เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ� เตือง โยชูวา ไม่ ปุย ไน โม
อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ พะจาว.
22 ไอ โมเซ ยุฮ เนอมึ อื ตัม ป ซตอก พะจาว ละ แตะ� เกือฮ
* 27:14 27:14 เมรบิ่า เซ มัฮ อฮั อื �นา ก รเจ ปุย� ไม่ อ�ื * 27:21 27:21
อูรมิ ไม่ ทูมิม มัฮ ควน โซวต ฮวันา ซตุ เซ ละ ซ ยุง แตะ โอเอฮี ป ปุก รพาวม
พะจาว นึง�
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โยชูวา เซ ชุง ลัก่กา เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ� ไม่ ลัก่กา ปุย
เตือง โอยจ อ�ื 23 เญือม เซ ยอ่ง เตะ แตะ ราว โยชูวา เซ�
ฟวยจ เซ รโฮงะ อื ละ ปุย ไลลวง เอจี ดุฮ แตะ เกือฮ แปน
ป ยุฮ กัน ฆรอ แตะ เซ� ตัม ป เอจี อฮั พะจาว อาึง ละ แตะ
เซ�

28
โอเอฮี ทไว ปุย โครยญ ซเงะ่
1 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ ซตอก ละ โม
อซิราเอน ตอก เฮ�ี �โอเอฮี ป ลัง ตอง เปอะ ทไว ละ อาึ
ละ ซ แปน อื ป ซออย ฮงาื ป ปุก รพาวม เมอะ� ไมจ เปอะ
ทไว ลอป ตัม เวลา กัมโนต อ�ื� 3 ไมจ โรฮ เปอะ อฮั ละ อื
ตอก เฮ�ี �โอเอฮี โม เฮี มัฮ ป ลัง ตอง เปอะ ทไว โครยญ
ซเงะ่� มัฮ แกะ โปก ลอา ตัว ป ไก อาญุ อื ติ เนอึม ป โอ อื
ไก ตอก โละพร�ิ 4 ไมจ เปอะ ทไว เมือ กซะ อื ติ ตัว� เมือ
กปู อื ติ ตัว� 5 เญอืม ทไว เปอะ กวน แกะ เซ ไมจ โรฮ เปอะ
ทไว ไม่ ญอต แปง ลอา ลิต ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ กาวก ตึก นึง
ไมจ แตะ ติ ลิต�� 6 เซ มัฮ ป ไมจ ปุย ตอง ทไว ลอป ละ
พะจาว โครยญ ซเงะ่ ละ ซ เกือฮ อื แปน ป ซออย ฮงาื ละ
อ�ื ป ปุก รพาวม อ�ื เอจี มัฮ ตอก ป ดวน อาึ เปอะ ยุฮ เน่
อมึ เญือม อาวต เปอะ นึง บลาวง ซีไน โฮ� 7 เญือม ทไว
เปอะ กวน แกะ นึง คัน เซ โครยญ โฮน เนอ� ไมจ โรฮ เปอะ
โทก รอาวม อะงุน นึง เมาะ ติ ลิต โครยญ ตัว อ�ื 8 เมือ กปู
อ�ื เกือฮ ตอง ทไว แกะ ตัว ลอา นึง อื เซ ไม่ ญอต แปง ไม่
รอาวม อะงุน� ตอก ป ทไว เปอะ เมือ กซะ อื เซ โรฮ� ละ ซ
เกือฮ แปน ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว ไม่ ป ปุก รพาวม อ�ื�

โอเอฮี ทไว ไน ซเงะ ลโล่ะ ไม่ โครยญ เคิ
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9 �ไน ซเงะ ลโล่ะ เซ ไมจ เปอะ ทไว กวน แกะ โปก ลอา ตัว
ป ไก อาญุ อื ติ เนอมึ ป โอ อื ไก ตอก โละพร�ิ ไม่ ญอต แปง
ปาวน ลิต ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ กาวก ละ แปน อื เฮงาะ รโกะ
ทไว เปอะ� ไม่ รอาวม อะงุน� 10 โอเอฮี โม เซ มัฮ ป ไมจ
เปอะ ตอง ทไว โครยญ ซเงะ ลโล่ะ� มัฮ โนก ฮา โอเอฮี ป
ตอง ลอป เปอะ ทไว โครยญ ซเงะ่� ไม่ รอาวม อะงุน ทไว
เปอะ เซ�
11 �ไมจ เปอะ ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะจาว โครยญ ฮาวก เคิ
ติ ซาวม� ป ไมจ เปอะ ทไว เซ มัฮ โมวก โปก นมุ ลัง่ ลอา
ตัว ไม่ แกะ โปก ระ ติ ตัว� ไม่ กวน แกะ โปก อาญุ ติ เนอมึ
อาแลฮ ตัว� โอเอฮี โม เซ ไมจ อื มัฮ ป โอ อื ไก ตอก โละ
พริ นึง� 12 เฮงาะ รโกะ ทไว เปอะ เซ ไมจ เปอะ ทไว ไม่ ซัต
ซิง ตอก เฮ�ี โมวก ติ ตัว เซ ตอง ทไว ไม่ ญอต แปง แลฮ
ลิต ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ� แกะ โปก ระ ติ ตัว เซ ทไว ไม่ ญอต
แปง ปาวน ลิต ซเบื่อก โรฮ ไม่ ลออยฮ� 13 ป มัฮ กวน แกะ
ติ ติ ตัว ทไว ไม่ ญอต แปง ลอา ลิต� ซเบื่อก โรฮ ไม่ ลออยฮ
โครยญ ตัว อ�ื ละ ซ แปน ป โซม ป ปอน ทไว เปอะ ละ พะ
จาว, แปน ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว ป ปุก รพาวม อ�ื 14 ป
มัฮ โมวก ทไว เปอะ ติ ตัว เซ� ไมจ เปอะ ทไว ไม่ รอาวม
อะงุน ลอา ลิต� แกะ โปก ระ ติ ตัว ไม่ รอาวม อะงุน ติ ลิต
ไม่ บลัฮ� กวน แกะ ติ ตัว ไม่ รอาวม อะงุน ติ ลิต� โอเอฮี โม
เซ มัฮ ป ไมจ เปอะ ทไว โครยญ ฮาวก เคิ ติ ซาวม� 15 โนก
ฮา ป ตอง เปอะ ทไว โครยญ ฮาวก เคิ เซ� ไม่ รอาวม อะงุน
ทไว เปอะ เซ� ไมจ โรฮ เปอะ ทไว ปิ โปก ติ ตัว� ละ ซ แปน
ควน โตฮ เปอะ ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ แตะ�

ป ทไว นึง กัน เลียง ฌาว
16 �ซเงะ ชลอง ปุย กัน เลียง ฌาว ละ ซ นัปทื แตะ พะจาว
เซ� ปุก ฮาวก เคิ ติ กาว โรฮ ปาวน ซาวม� 17 เญือม ฮาวก
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เคิ ติ เซ กาว โรฮ พอน ซาวม เมอ� มัฮ ซเงะ เมือ โรง นึง
กัน เลียง ฌาว เซ� ไมจ เปอะ โซม คโนมปัง โอ ไก เจือ อา
แลฮ ซเงะ� 18 ไน ซเงะ เมือ โรง นึง กัน เลียง ฌาว เซ� ไมจ
เปอะ โพรม ดิ ละ ซ นัปทื เปอะ พะจาว. ไน ซเงะ เซ ไมจ
โตว ปุย ยุฮ กัน เญี่ยะ เนอึม� 19 ไมจ เปอะ ทไว ป โซม ป
ปอน ละ พะจาว. ป ไมจ เปอะ ตอง ทไว นึง อื เซ มัฮ โมวก
โปก นมุ ลอา ตัว� แกะ โปก ระ ติ ตัว� ไม่ กวน แกะ โปก
อาญุ ติ เนอมึ อาแลฮ ตัว� โอเอฮี โม เซ โครยญ เจือ ไมจ อื
มัฮ ป โอ อื ไก ตอก โละพริ เญี่ยะ เนอึม� 20 เญือม เซ ไมจ
เปอะ ทไว เฮงาะ รโกะ ป มัฮ ญอต แปง ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ
กาวก ตอก เฮ�ี โมวก ติ ตัว ไม่ แปง แลฮ ลิต� แกะ โปก ระ
ติ ตัว ไม่ แปง ปาวน ลิต� 21 กวน แกะ ติ ตัว ไม่ แปง ลอา
ลิต โครยญ ตัว อ�ื 22 เกือฮ โรฮ ทไว ปิ โปก ติ ตัว แปน ควน
โตฮ เปอะ ติ แตะ ฮา มัป่ ละ ซ รไซจ อื พิต โฌวะ ยุฮ เปอะ�
23 ไมจ เปอะ ทไว โอเอฮี โม เซ� โนก ฮา ป ตอง เปอะ ทไว
โครยญ ซเงะ่ เซ� 24 ไน อาแลฮ ซเงะ เซ ไมจ เปอะ ทไว ป
โซม ป ปอน ตอก เซ โครยญ ซเงะ่� โอเอฮี โม เซ มัฮ ป
ซออย ฮงาื ละ พะจาว ไม่ ป ปุก รพาวม อ�ื ไมจ เปอะ ทไว
โอเอฮี เซ� โนก ฮา ป ทไว ปะจัม เปอะ โครยญ ซเงะ่ เซ�
ไม่ รอาวม อะงุน ทไว เปอะ� 25ซเงะ อาแลฮ นึง อื เซ� ไมจ
เปอะ ฮอยจ โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ ละ ซ นัปทื เปอะ พะจาว. ไน
ซเงะ เซ ไมจ โตว ปุย ยุฮ กัน เญี่ยะ เนอมึ�

ซเงะ ทไว ปุย เปลิ โรง โอเอฮี ยุฮ แตะ
26 �ไน ซเงะ เมือ โรง นึง กัน ทไว ปุย เปลิ โรง โอเอฮี ยุฮ
แตะ� เญือม ทไว เปอะ เฮงาะ โคระ ยุฮ แตะ ละ พะจาว,
ไมจ เปอะ รโจะ โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ� ละ ซ นัปทื เปอะ พะ
จาว. ไน ซเงะ เซ ปุ ยุฮ กัน ติ เจือ เนอึม� 27 ไมจ เปอะ
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ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน ซออย
ฮงาื ละ อ�ื ไม่ ป ปุก รพาวม อ�ื ป ไมจ เปอะ ทไว เซ มัฮ
โมวก โปก นมุ ลอา ตัว� แกะ โปก ระ ติ ตัว� กวน แกะ โปก
อาญุ ติ เนอมึ อาแลฮ ตัว� 28 ไมจ เปอะ ทไว เฮงาะ รโกะ ละ
พะจาว ป มัฮ ญอต แปง ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ� โมวก ติ ตัว
ทไว ไม่ แปง แลฮ ลิต� แกะ โปก ระ ติ ตัว ทไว โรฮ ไม่ แปง
ปาวน ลิต� 29 กวน แกะ ติ ตัว ไม่ แปง ลอา ลิต โครยญ ตัว
อ�ื 30 เกือฮ ทไว ปิ โปก ติ ตัว ละ ซ แปน อื ควน รไซจ พิต
โฌวะ ยุฮ เปอะ� 31 ป ทไว เปอะ นึง กัน ชลอง เซ ไมจ อื ไก
ตื ไม่ รอาวม อะงุน โรฮ� โอเอฮี เซ มัฮ โรฮ โนก ฮา ป กอ
ตอง เปอะ ทไว ไม่ เฮงาะ รโกะ ทไว เปอะ โครยญ ซเงะ่� ซัต
ซิง โม เซ ไมจ อื มัฮ ป โอ อื ไก ตอก โละพริ เญี่ยะ เนอมึ��

29
ป ทไว ปุย เญอืม ฮาวก เนอมึ โคระ
1 เญือม ฮาวก เคิ อาแลฮ เซ ติ ซาวม� โม เปะ ไมจ เปอะ
โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ ละ ซ นัปทื เปอะ พะจาว. ปุ ยุฮ กัน ติ
เจือ เนอึม� ซเงะ เซ มัฮ ซเงะ ปาึง เปอะ โตวต� 2 ไมจ
เปอะ ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะจาว ละ ซ แปน ป ซออย ฮงาื
ละ อื ไม่ ป ปุก เนอึม รพาวม อ�ื ป ไมจ เปอะ ทไว เซ มัฮ
โมวก โปก นมุ ติ ตัว� แกะ โปก ระ ติ ตัว� ไม่ กวน แกะ โปก
อาญุ ติ เนอมึ อาแลฮ ตัว� โอเอฮี โม เซ ไมจ โตว อื ไก ตอก
โละพริ เญีย่ะ เนอมึ� 3 ซัตซิง โม เซ ไมจ เปอะ ทไว ไม่ ญอต
แปง ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ� โมวก เซ ทไว ไม่ ญอต แปง แลฮ
ลิต� แกะ โปก ระ เซ ทไว ไม่ อื ปาวน ลิต� 4 กวน แกะ อา
แลฮ ตัว เซ ทไว ไม่ แปง ติ ตัว ลอา ลิต โครยญ ตัว อ�ื 5 ไมจ
โรฮ เปอะ ทไว ไม่ ปิ โปก ติ ตัว แปน ควน โตฮ ปุย ติ แตะ
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ฮา มัป่ ละ ซ รไซจ อื พิต โฌวะ ยุฮ ปุย� 6 ไมจ เปอะ ทไว
โอเอฮี โม เซ โนก ฮา โอเอฮี ตอง เปอะ ทไว โครยญ ฮาวก
เคิ เซ� ไม่ โอเอฮี ตอง เปอะ ทไว ปะจัม โครยญ ซเงะ่� ไม่
ญอต แปง ทไว เปอะ ไม่ รอาวม อะงุน เซ โรฮ� ป โซม ป
ปอน ทไว เปอะ เซ� มัฮ ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว ไม่ ป ปุก
เนอมึ รพาวม อ�ื

ป ทไว ปุย ซเงะ รไซจ มัป่ ยุฮ ปุย
7 เญือม เอจี ฮาวก เคิ อาแลฮ เซ กาว ซาวม� ไมจ เปอะ
โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ ละ ซ นัปทื เปอะ พะจาว นึง� ไน ซเงะ
เซ ไมจ เปอะ เออปึ ป โซม แตะ ไม่ โอ เปอะ ไมจ ยุฮ กัน ติ
เจือ เนอึม� 8 ไมจ เปอะ ตอง ทไว โอเอฮี ละ พะจาว, ป มัฮ
ป ซออย ฮงาื ละ อื ไม่ ป ปุก รพาวม อ�ื ป ไมจ เปอะ ทไว เซ
มัฮ โมวก โปก นมุ ติ ตัว� แกะ โปก ระ ติ ตัว� ไม่ กวน แกะ
โปก อาญุ ติ เนอมึ อาแลฮ ตัว� โอเอฮี โม เซ ไมจ โตว อื ไก
ตอก โละพร�ิ 9 เฮงาะ รโกะ ป ไมจ เปอะ ทไว ดิ ไม่ อื เซ มัฮ
ตอก เฮ�ี มัฮ ญอต แปง ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ กาวก� โมวก
ติ ตัว เซ ทไว ไม่ ญอต แปง เซ แลฮ ลิต� แกะ โปก ติ ตัว
ไม่ แปง ปาวน ลิต� 10 กวน แกะ ติ ตัว ไม่ แปง ลอา ลิต โค
รยญ ตัว อ�ื 11 ไมจ เปอะ ทไว ปิ โปก ติ ตัว ละ ซ แปน ควน
โตฮ เปอะ ติ แตะ ฮา มัป่� มัฮ โนก ฮา ปิ ทไว เปอะ ละ แปน
อื ควน รไซจ พิต โฌวะ ยุฮ ปุย� ไม่ โอเอฮี ตอง ปุย ทไว โค
รยญ ซเงะ่� ไม่ รอาวม อะงุน ไม่ เฮงาะ รโกะ ป ทไว ปะจัม
เปอะ เซ�

ป ทไว เญอืม อาวต ปุย นึง เตอปึ
12 �เญือม ฮาวก เคิ อาแลฮ เซ กาว โรฮ พอน ซาวม� ไมจ
เปอะ โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ� ไมจ เปอะ ชลอง กัน เลียง เซ อา
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แลฮ ซเงะ ละ ซ นัปทื เปอะ พะจาว, ไม่ โอ เปอะ ไมจ ยุฮ กัน
ติ เจือ เนอมึ� 13 ไน ซเงะ เมือ โรง นึง อื ไมจ เปอะ ตอง ทไว
ป โซม ป ปอน ละ พะจาว. โอเอฮี ทไว เปอะ เซ ซ แปน ป
ซออย ฮงาื ละ พะจาว ไม่ ป ปุก อื รพาวม อ�ื ป ไมจ เปอะ
ทไว เซ มัฮ โมวก โปก นมุ กาว โรฮ ลอวย ตัว� แกะ โปก ระ
ลอา ตัว� ไม่ กวน แกะ โปก อาญุ ติ เนอึม กาว โรฮ ปาวน
ตัว� ซัตซิง โม เซ ไมจ อื มัฮ ป โอ อื ไก ตอก โละพร�ิ 14 ไมจ
เปอะ ทไว ไม่ ญอต แปง ซเบื่อก ไม่ ลออยฮ กาวก� โมวก ติ
ตัว ไม่ แปง แลฮ ลิต� แกะ โปก ระ ติ ตัว ไม่ แปง ปาวน ลิต�
15 กวน แกะ ติ ตัว ไม่ แปง ลอา ลิต� โครยญ ตัว อ�ื ไมจ
โรฮ เปอะ ทไว ไม่ รอาวม อะงุน� 16 ไมจ โรฮ เปอะ ทไว ไม่ ปิ
โปก ระ ติ ตัว ละ ซ แปน อื ควน โตฮ เปอะ ติ แตะ ฮา มัป่ ยุฮ
แตะ� ไมจ เปอะ ทไว โอเอฮี โม เซ โนก ฮา โอเอฮี ตอง ปะ
จัม เปอะ ทไว โครยญ ซเงะ่ ไม่ ญอต แปง ไม่ รอาวม อะงุน
ทไว เปอะ เซ�
17 �ไน ซเงะ ลอา นึง อ�ื ไมจ เปอะ ทไว โมวก โปก นมุ กาว
โรฮ ลอา ตัว� แกะ โปก ระ ลอา ตัว� ไม่ กวน แกะ โปก อาญุ
ติ เนอึม กาว โรฮ ปาวน ตัว� โอเอฮี โม เซ ไมจ อื มัฮ ป โอ
อื ไก ตอก โละพร�ิ 18-19 โนก ฮา เซ ไมจ โรฮ เปอะ ทไว ไม่
โอเอฮี ไฮญ ตอก โอเอฮี ทไว เปอะ ไน ซเงะ เมือ โรง อื เซ โค
รยญ เจือ�
20�ไน ซเงะ ลอวย นึง อ�ื ไมจ เปอะ ทไว โมวก โปก นมุ กาว
โรฮ ติ ตัว� แกะ โปก ระ ลอา ตัว� ไม่ กวน แกะ โปก อาญุ
ติ เนอึม กาว โรฮ ปาวน ตัว� โอเอฮี โม เซ ไมจ อื มัฮ ป โอ
อื ไก ตอก โละพร�ิ 21-22 โนก ฮา เซ ไมจ โรฮ เปอะ ทไว ไม่
โอเอฮี ไฮญ ตอก โอเอฮี ทไว เปอะ ไน ซเงะ เมือ โรง อื เซ โค
รยญ เจือ�
23 �ซเงะ ปาวน นึง อ�ื ไมจ เปอะ ทไว โมวก โปก นมุ กาว
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ตัว� แกะ โปก ระ ลอา ตัว� ไม่ กวน แกะ โปก อาญุ ติ เนอมึ
กาว โรฮ ปาวน ตัว� โอเอฮี โม เซ ไมจ อื มัฮ ป โอ อื ไก ตอก
โละพร�ิ 24-25 โนก ฮา เซ ไมจ โรฮ เปอะ ทไว ไม่ โอเอฮี ไฮญ
ตอก โอเอฮี ทไว เปอะ ไน ซเงะ เมือ โรง อื เซ โครยญ เจือ�
26 �ซเงะ พอน นึง อื ไมจ เปอะ ทไว โมวก โปก นมุ ซไตม
ตัว� แกะ โปก ระ ลอา ตัว� กวน แกะ โปก อาญุ ติ เนอึม
กาว โรฮ ปาวน ตัว� โอเอฮี โม เซ ไมจ อื มัฮ ป โอ อื ไก ตอก
โละพร�ิ 27-28 โนก ฮา เซ ไมจ โรฮ เปอะ ทไว ไม่ โอเอฮี ไฮญ
ตอก โอเอฮี ทไว เปอะ ไน ซเงะ เมือ โรง อื เซ โครยญ เจือ�
29 �ซเงะ แลฮ นึง อ�ื ไมจ เปอะ ทไว โมวก โปก นมุ ซเตะ
ตัว� แกะ โปก ระ ลอา ตัว� กวน แกะ โปก อาญุ ติ เนอึม
กาว โรฮ ปาวน ตัว� โอเอฮี โม เซ ไมจ อื มัฮ ป โอ อื ไก ตอก
โละพร�ิ 30-31 โนก ฮา เซ ไมจ โรฮ เปอะ ทไว ไม่ โอเอฮี ไฮญ
ตอก โอเอฮี ทไว เปอะ ไน ซเงะ เมือ โรง อื เซ โครยญ เจือ�
32 �ซเงะ อาแลฮ นึง อ�ื ไมจ เปอะ ทไว โมวก โปก นมุ อา
แลฮ ตัว� แกะ โปก ระ ลอา ตัว� กวน แกะ โปก อาญุ ติ เนอึ
ม กาว โรฮ ปาวน ตัว� โอเอฮี โม เซ ไมจ อื มัฮ ป โอ อื ไก
ตอก โละพร�ิ 33-34 โนก ฮา เซ ไมจ โรฮ เปอะ ทไว ไม่ โอเอฮี
ไฮญ ตอก โอเอฮี ทไว เปอะ ไน ซเงะ เมือ โรง อื เซ โครยญ
เจือ��
35 ซเงะ ซเตะ นึง อ�ื ไมจ เปอะ โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ� ปุ ยุฮ
กัน ติ เจือ เนอึม� 36 ไมจ เปอะ ตอง ทไว ป โซม ป ปอน
ละ พะจาว ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน ป ซออย ฮงาื ละ พะจาว
ไม่ ป ปุก รพาวม อ�ื ไมจ เปอะ ทไว โมวก โปก นมุ ติ ตัว�
แกะ โปก ระ ติ ตัว� ไม่ กวน แกะ โปก อาญุ ติ เนอมึ อาแลฮ
ตัว� โอเอฮี โม เซ เตือง โอยจ อื ไมจ โตว อื ไก ตอก โละพร�ิ
37-38 โนก ฮา เซ ไมจ โรฮ เปอะ ทไว ไม่ โอเอฮี ไฮญ ตอก โอ
เอฮี ทไว เปอะ ไน ซเงะ เมือ โรง อื เซ โครยญ เจือ�
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39 เญอืม ไก กัน เลียง ปะจัม ยุฮ เปอะ ไมจ เปอะ ทไว โอเอฮี
โม เฮี ละ พะจาว. ซัตซิง ตอง เปอะ ทไว� เฮงาะ รโกะ ทไว
เปอะ� รอาวม อะงุน ไม่ โอเอฮี ทไว เปอะ ละ ซ รโจะ ดิ เปอะ
รพาวม แตะ ไม่ พะจาว� โนก ฮา เซ มัฮ แม ป ทไว เปอะ
ตัม รพาวม ฆวต ทไว แตะ� ไม่ ป ทไว เปอะ ตัม ป ซันญา
เปอะ อาึง� อฮั เซ�
40 ไอ โมเซ เอจี รโฮงะ เนอมึ อื ละ โม อซิราเอน โครยญ เจือ
ตัม ป อฮั พะจาว ละ แตะ เซ�

30
ไลลวง ซันญา ปุย โอเอฮี ซองนา พะจาว
1 ไอ โมเซ รโฮงะ อื ละ โม ฮวันา เจอ ยุฮ โม อซิราเอน ตอก
เฮ�ี �มัฮ เฮี ป อฮั พะจาว อาึง ละ เปอะ� 2 ดัฮ ไก ปรเมะ
ป เอจี ซันญา อาึง โอเอฮี ซองนา พะจาว นึง ซ ทไว แตะ โอ
เอฮี ละ พะจาว ญุ่ก� นึง ซ ยุฮ อื โอเอฮี พิเซต ติ เจือ ญุ่ก�
ปุย เซ ไมจ โตว อื เกือฮ ติ แตะ แพก ป ซันญา แตะ เซ� ไมจ
อื ยุฮ ตัม ป เอจี ซันญา แตะ เซ โครยญ เจือ�
3�ดัฮ มัฮ ปเครฮี ป อาวต ลัง่ นึง เญือะ ยุฮ เปือะ แตะ ป ซัน
ญา อาึง ละ ซ ทไว แตะ โอเอฮี ละ พะจาว ญุ่ก� ละ ซ ยุฮ อื
โอเอฮี พิเซต ญุ่ก� 4 ดัฮ เปือะ อื ฮมอง ป ซันญา อื เซ� ไม่
โอ อื คัต รมั ยุฮ อ�ื ปุย เซ ไมจ อื ยุฮ ตัม ป เอจี ซันญา แตะ
อาึง เซ� 5 ดัฮ เปือะ อื ฮมอง ลปุง ซันญา อื เซ ไม่ คัต อื รมั
ยุฮ อื ตัม ป ซันญา แตะ� ปัง โอ ยุฮ อื ตัม ป ซันญา แตะ เซ
แปน� พะจาว ทื โตว พิต ยุฮ อื นึง โอ เปือะ อื เซ เกือฮ ยุฮ
อื ตัม ป ซันญา อื เซ�
6 �ดัฮ ไก ปรโปวน โอ ดิ เญือะ อา� ดัฮ ซันญา อาึง โอเอฮี
ซองนา พะจาว� ปัง มัฮ โฆง อื อฮั� ปัง มัฮ โคะ อฮั อื ญุ่ก�
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7ฟวยจ เซ ปุย เซ ดัฮ เอจี เญือะ เอญี โฮ� ไมจ อื ยุฮ ตัม ป
เอจี ซันญา แตะ เซ� โนก ฮา คัต ปรเมะ เญือะ อื รมั ยุฮ อื
เญอืม ฮมอง อื ไลลวง เซ� 8 ดัฮ ปรเมะ เญือะ อื เอจี ยุง ไล
ลวง อื ไม่ คัต อื โอ ยุฮ อื ตัม ป ซันญา อื เซ� ปัง โอ ยุฮ อื
ตัม ป ซันญา แตะ เซ แปน� พะจาว ทื โตว พิต ยุฮ อ�ื
9 �ป มัฮ แมฮงั แมไม� ไมจ อื ยุฮ ตัม ป เอจี ซันญา แตะ
อาึง เซ โครยญ เจือ� เตือง กัน ทไว แตะ� เตือง กัน พิเซต
ตะ แตะ ยุฮ เซ�
10 �ดัฮ ไก ปรโปวน เอจี เญือะ อา ไม่ ซันญา อื ซ ทไว แตะ
โอเอฮี ซองนา พะจาว ญุ่ก� ซันญา นึง กัน พิเซต ตะ แตะ
ยุฮ ญุ่ก� ปุย เซ ไมจ อื ยุฮ ตัม ป ซันญา แตะ เซ โครยญ
เจือ� 11 โนก ฮา ซ ฮมอง ปรเมะ เญือะ อื ไม่ คัต อื รมั ยุฮ อื
ตัม ซันญา อื เซ� 12 ดัฮ ปรเมะ เญือะ อื เอจี ฮมอง ไลลวง
อื ไม่ คัต อื รมั ยุฮ อื ตัม ป ซันญา อื เซ� ปัง โอ ยุฮ อื ตัม ป
ซันญา แตะ เซ แปน� พะจาว ซ ทื โตว พิต ยุฮ อ�ื 13 ปร
เมะ เญือะ อื ไก อมันัต ละ ซ เกือฮ แตะ ป ซันญา อื เซ ตอน
ฮมัน ไม่ ปุน เกือฮ อื โอ แปน ป โกว� 14 ดัฮ ปรเมะ เญือะ อื
เอจี ฮมอง ไลลวง ป ซันญา อื เน่อมึ กา เซ เมาะ ลอา ลอวย
ซเงะ� ไม่ โอ อื คัต รมั ยุฮ อื ตัม ป ซันญา อื เซ� ปุย เซ ไมจ
อื ยุฮ ตัม ป ซันญา แตะ เซ โครยญ เจือ� เญือม โอ อื คัต
รมั ยุฮ ตัม ป ซันญา อื เซ เอจี บรญิ ไม่ อฮั อื ปุก ละ โกะ
แตะ โรฮ� 15 กัง เคะ เอ ดัฮ คัต แม อื รมั ยุฮ อื ตัม ป เอจี
ซันญา แตะ เซ� มัฮ ปรเมะ เญือะ อื เซ ป ซ พิต นึง อ�ื� อฮั
เซ�
16 ลปุง ไล เซ มัฮ โกตไม เกือฮ พะจาว ละ ไอ โมเซ� มัฮ ไล
ลวง ลปุง ซันญา ปรโปวน โอ ดิ เญือะ ป อาวต ลัง่ นึง เญือะ
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เปือะ แตะ� ไม่ ไลลวง ลปุง ซันญา ปรโปวน เอจี เญือะ� ป
เอจี อาวต ไม่ ปรเมะ เญือะ แตะ�

31
โม อซิราเอน ตอซู ไม่ โม มีเด่ียน
1พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ เกือฮ โม อซิรา
เอน โรก เวน ละ โม มีเด่ียน� ฟวยจ เซ อาึ ซ รโจะ ปะ ไม่
โม จัตเจือ ไพรม เปอะ�� อฮั เซ�
3 เญอืม เซ ไอ โมเซ รโฮงะ อื ละ ปุย เตือง โอยจ อื ตอก เฮ�ี
�ไมจ เปอะ เกือฮ ปุย เพรยีง ติ แตะ ละ ซ โฮว รุป เปอะ ปุ
แตะ ไม่ โม มีเด่ียน เซ งอ่น� ไม่ เกือฮ เปอะ โรก เวน ละ อื
ตัม ป พิต ยุฮ อื ละ พะจาว เซ� 4 ไมจ เปอะ เลือก ปุย ไน
เจอ ยุฮ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน� ละ ซ เกือฮ เปอะ โฮว รุป
เซิก� ติ เจอ ติ เปือน ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื 5 เญือม เซ โม
อซิราเอน เลือก เนอึม โม ปรเมะ ไน เจอ ยุฮ แตะ� ติ เจอ
ติ เปือน ปุย� โม ป เลือก อื เซ เตือง โอยจ อื ไก ติ ฮมาึน
ไม่ ลอา เปือน ปุย� ปุย โม เซ ไปญ เครองึ รุป ยุฮ แตะ โค
รยญ โฆะ แตะ� 6 ฟวยจ เซ ไอ โมเซ เกือฮ ปุย โม เซ โฮว
รุป เซิก� เกือฮ ฟีเนฮตั กวน เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ แปน
ป โฮว ละ ซ มอง แตะ ควป คุม เครองึ ซัมคัน ป โรวก อื ไม่
แตะ เซ ไม่ โม ป ปาึง โตวต ซัมคัน ยุฮ พะจาว เซ�
7 ปุย โม เซ ตอซู เนอึม ปุ แตะ ไม่ โม มีเด่ียน ตัม ป ซตอก
พะจาว อาึง ละ ไอ โมเซ� โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ โม ปรเมะ นึง อื
เตือง โอยจ อ�ื 8 โม เซ โฮลฮ โรฮ ยุฮ ยุม ไม่ โม กซัต ยุฮ โม
มีเด่ียน เซ พอน ปุย เอนิ� ป มัฮ กซัต เอว�ี กซัต เรเคม�
กซัต ซู� กซัต เฮอ� ไม่ กซัต เรบ่า� ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ บ่าลา
อมั กวน เบ่โอ เซ�
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9 โม อซิราเอน โฮมวต โม ปรโปวน โม มีเด่ียน ไม่ โม กวน
ดุ นึง อ�ื ไม่ ตุย อื โรวก ซัตซิง ยุฮ อื ป มัฮ โมวก� แกะ ปิ�
ฮอยจ ละ คาวคอง ไฮญ ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื 10 โตก โรฮ
ยว่ง อาวต อื ไม่ ไคะ ยุฮ อื เกือฮ ฮะ แกล เอนิ� 11ฟวยจ เซ
ซาวป ตุย โรวก โอเอฮี โฮลฮ แตะ เซ เตือง โอยจ อ�ื เตือง
ซัตซิง� เตือง ปุย� 12 โรวก โอเอฮี โม เซ ฮอยจ ละ ไอ โมเซ
ไม่ เอเลอาซา ไม่ ละ โม อซิราเอน เตือง โอยจ อ�ื โรวก อื
ละ อื ฮอยจ นึง นา ก ตัง อื ไคะ ยุฮ แตะ นึง ลโลวง โมอปั เฆี
ยง โกลง จอแด่น รเตือป เมือง เยรโีค เซ�
13 ไอ โมเซ ไม่ เอเลอาซา ไม่ โม ฮวันา ยุฮ ปุย อซิราเอน เซ�
โอก ฮา ไคะ ยุฮ แตะ ละ ซ โฮว รปั แตะ โม ป เอญี เน่อมึ
โฮว รุป แตะ เซ� 14 ไอ โมเซ รอก พาวม นึง โม ฮวันา ตฮนั
เซ เตือง โม ไนพัน ไนลอยะ นึง อ�ื เมาะ ป เอญี เน่อมึ โฮว
รุป แตะ เซ�
15 ไอ โมเซ ไฮมญ ปุย โม เซ ตอก เฮ�ี �โม เปะ เมอยุ โอ
เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ ปรโปวน โม เฮี เยอ� 16 อมั มัฮ โอ เปอะ
ไตม มัฮ ปรโปวน โม เฮี ป ยุฮ ตัม ลปุง เพอกึ ตอม บ่าลาอมั
โฮ� มัฮ ป เกือฮ ปุย ยุฮ ป พิต ละ พะจาว นึง ยว่ง เปโอ ไม่
เกือฮ อื ปุย ไน พะจาว ยุม นึง ลอก แตะ พาญัต ฆอก ลอน
โฮ� 17 ไมจ เปอะ ยุฮ แปฮ ยุม ไม่ กวนดุ รเมะ เซ โครยญ
โฆะ อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ยุม ไม่ โม ปรโปวน ป เอจี ยุ ปุ
แตะ ไม่ ปรเมะ เซ โครยญ โฆะ อื โรฮ� 18 โม กวนดุ รโปวน
ป โอ อื ดิ ยุ ปุ แตะ ไม่ ปรเมะ นึง อื เซ� ดัฮ เปอะ ฆวต ละ
ละ โม โกะ เปอะ ไอฮ แปน โรฮ�
19�เมาะ ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โครยญ โฆะ อื ไม่ โม ป ลอก ป ยุม
เซ� ไมจ อื อาวต ก พริ ไคะ อาแลฮ ซเงะ� ไน ซเงะ ลอวย
ไม่ ซเงะ อาแลฮ นึง อ�ื ไมจ อื เกือฮ ติ แตะ ซงะ่ ไล ตัม ไล
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กอ ยุฮ ไพรม เปอะ� โม ปรโปวน ป โฮมวต เปอะ เซ ไมจ
โรฮ เปอะ เกือฮ แปน ป ซงะ่ ไล โรฮ� 20ป มัฮ เครองึ เซอกึ
ไม่ โอเอฮี ไฮญ ป โกว ปุย โครยญ เจือ� เมาะ ป ยุฮ ปุย นึง
ฮกั ไม่ ฮาึก ปิ ไม่ นึง โคะ� ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ แปน ป ซงะ่
ตัม ไล อื โครยญ เจือ�� อฮั เซ�
21 เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ อฮั อื ละ โม ตฮนั ป เอญี เน่อมึ
โฮว รุป แตะ เซ ตอก เฮ�ี �เฮี มัฮ โกตไม ป ซตอก พะจาว
อาึง ละ ไอ โมเซ� 22-23 โอเอฮี เมาะ ป ตอง ปุย นึง งอ ป
โอ อื ฮะ� ป มัฮ ไคร มาื� ไร ซเง�ี ไร เฮลีจ� แฮ ดีบุ่ก ไม่
บรกั� ไมจ โรฮ เปอะ ตอง นึง งอ ละ ซ เกือฮ แปน ป ซงะ่
ไล� โนก ฮา เซ ไมจ แม เปอะ โกว รอาวม ซัมคัน ละ� ละ
ซ เกือฮ เปอะ แปน ป ซงะ่ ไล โรฮ� โอเอฮี โอ คัม งอ นึง อื
เซ� ไมจ โรฮ เปอะ โกว รอาวม เซ ละ โรฮ� 24 ไน ซเงะ อา
แลฮ เซ ไมจ เปอะ ซัก เครองึ แตะ� ฟวยจ เซ ซ แปน เปอะ
ปุย ซงะ่ ไล� ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ เลียก อาวต แม นึง ไคะ เบือ
อ�ื� อฮั เซ�
กัน รฆุ ปุย ป โฮลฮ แตะ
25 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 26 �ปะ ไม่ เอเลอาซา ไม่
โม ฮวันา ยุฮ ปุย โฮวน เซ� ไมจ เปอะ เมีญ เมาะ ไก โอเอฮี
โฮลฮ เปอะ เซ� เตือง ปุย เตือง ซัตซิง นึง อ�ื 27 ไมจ เปอะ
รฆุ เลีฮ ลอา เกือฮ บรญิ โฮ� ไมจ เปอะ เกือฮ ละ ป โฮว รุป
เซ บลัฮ� บลัฮ อื เซ ไมจ เปอะ เกือฮ ละ โม ป โอ โฮลฮ โฮว
รุป เซ� 28 ป มัฮ รโตง โม ตฮนั นึง อื เซ� ไน พอน รอย ปุน
ไมจ เปอะ ละ อาึง ติ ปุน ละ ซ ทไว เปอะ ละ พะจาว เตือง
ปุย เตือง โมวก� เตือง บรงั เตือง แกะ เตือง ปิ� 29 โอเอฮี
ทไว เปอะ ละ พะจาว เซ ไมจ เปอะ ตาว ละ เอเลอาซา ป มัฮ
ซตุ เซ� 30ป มัฮ รโตง ปุย โฮวน นึง อื เซ� โอเอฮี ไน รฮอน
ปุน ไมจ เปอะ ละ อาึง ติ ปุน� ละ ซ ทไว เปอะ ละ พะจาว,
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ปัง มัฮ ปุย� ปัง มัฮ โมวก� บรงั� แกะ� ปิ� โอเอฮี โม เซ
ไมจ เปอะ เกือฮ ละ โม เลวี นึง มัฮ อื ป แลน แก พากัง ระ
ยุฮ พะจาว เซ�� อฮั เซ� 31 ไอ โมเซ ไม่ เอเลอาซา ป มัฮ
ซตุ เซ ยุฮ เนอมึ อื ตัม ลปุง ซตอก พะจาว ละ แตะ เซ�
32 โอเอฮี ป โฮลฮ โม ตฮนั โรวก เญอืม เซ� โนก ฮา ป ปอน
อื นึง คระ เอญี แตะ� มัฮ ตอก เฮ�ี มัฮ แกะ ปิ 675,000
ตัว� 33 มัฮ โมวก 72,000 ตัว� 34 บรงั 61,000 ตัว� 35 มัฮ
กวนดุ รโปวน ป โอ ดิ ยุ ปุ แตะ ไม่ ปรเมะ 32,000 ปุย�
36ป มัฮ รโตง ป โฮลฮ โม ตฮนั นึง อื เซ มัฮ แกะ ปิ 337,500
ตัว�
37 ป มัฮ แกะ ปิ รโตง พะจาว นึง อื ไก 675 ตัว�
38 มัฮ โรฮ โมวก 36,000 ตัว� มัฮ โมวก รโตง พะจาว นึง อื
72 ตัว�
39 มัฮ โรฮ บรงั 30,500 ตัว� มัฮ รโตง พะจาว นึง อื 61 ตัว�
40 ป มัฮ ปุย นึง อื ป มัฮ รโตง โม ตฮนั เซ ไก 16,000 ปุย�
มัฮ ปุย รโตง พะจาว นึง อื งว่ย โรฮ ลอา ปุย�
41 ไอ โมเซ มอป โอเอฮี ป เอจี ละ แตะ อาึง ละ ซ ทไว อื ละ
พะจาว เซ ละ เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ� ตัม ดวน พะจาว
แตะ เซ�
42 ป มัฮ รโตง ปุย โฮวน นึง อื เซ มัฮ ตอก เฮ�ี 43 มัฮ แกะ
ปิ 337,500 ตัว� 44 มัฮ โรฮ โมวก 36,000 ตัว� 45 มัฮ บรงั
30,500 ตัว� 46 มัฮ ปุย 16,000 ปุย� 47 เน่อมึ นึง โอเอฮี
โม เซ เตือง โอยจ อื ป มัฮ รโตง ปุย โฮวน เซ� ไอ โมเซ เอจี
มอป ป มัฮ รโตง พะจาว นึง อื ละ โม เลวี ตัม ป ซตอก พะ
จาว อาึง ละ แตะ� ไน รฮอน ปุน� ตุย อื ตา ติ ปุน� เตือง
ปุย เตือง ซัตซิง นึง อ�ื นึง มัฮ โม เลวี เซ ป แลน แก พากัง
ระ ยุฮ พะจาว เซ�
48 ฟวยจ เซ ป มัฮ โม ฮวันา ตฮนั เตือง โอยจ อ�ื เตือง ไน
พัน ไม่ ไน ลอยะ นึง อ�ื โฮว เคะ ไอ โมเซ� 49 อฮั เฮี ละ อ�ื
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�เอะ ป มัฮ กวนไจ เปอะ เอจี ฟวยจ เมีญ เญอะ โม ตฮนั ป
อาวต ฆรมึ บัง่คัป โม เอะ เซ� ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป ไฆร
อ�ื 50 เอะ โรวก โรฮ โอเอฮี ป โฮลฮ แตะ ละ ซ ทไว แตะ ละ
พะจาว รโตง โอ โม โกะ แตะ ยุม นึง กัน รุป แตะ เซ� ป
ทไว เยอะ เซ มัฮ ป ยุฮ ปุย นึง ไคร� ป มัฮ ซเลียง ไม่ เบล ไม่
ไฌม ไม่ ตอฮู ไม่ ฮนัง ไคร เตือง โอยจ อ�ื� อฮั เซ�
51 ไอ โมเซ ไม่ เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ รปั เนอมึ โอเอฮี ป ยุฮ
ปุย นึง ไคร เซ� 52 เครองึ ไคร ทไว โม ฮวันา ตฮนั ป มัฮ ไน
พัน ไม่ ไน ลอยะ เซ� นัมนัก อื ไก 16,750 เชเคน� 53 (โม
ตฮนั เตือง โอยจ อื เตอ เอจี โฮลฮ ตุย โอเอฮี ละ โกะ แตะ
ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน�� 54 ไอ โมเซ ไม่ เอเลอาซา ป มัฮ
ซตุ เซ ตาว ไคร ทไว โม ไน พัน ไน ลอยะ เซ ฮอยจ นึง พากัง
ระ ยุฮ พะจาว ละ ซ เกือฮ อื โม อซิราเอน เซ โตก ละ ตอก
เอจี เรอมึ พะจาว แตะ�

32
โม ป อาวต ลวง ลัก่ โอก ซเงะ
1 ปุย เจอ รูเบ่น ไม่ เจอ กาต ไก โมวก ยุฮ โฮวน� เญือม ยุ
อื นาตี เมือง ยาเซอ ไม่ เมือง กิเลอตั เซ� ยุ เกียฮ จัป อื ละ
เลียง ปุย ซัตซิง นึง� 2 โม เซ โฮว ฆาื อื เคะ ไอ โมเซ ไม่ เอ
เลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ ไม่ โม ฮวันา ไฮญ นึง อ�ื อฮั เฮี ละ อ�ื
3 �นาตี ยว่ง อาทาโรต� ยว่ง ด่ีโบ่น� ยว่ง ยาเซอ� ยว่ง นิ
มรา� ยว่ง เฮตโบ่น� ยว่ง เอเลอาเล� ยว่ง เซบัน่� ยว่ง เน
โบ่� ไม่ ยว่ง เบ่โอน� 4 มัฮ ตื นาตี ยว่ง เกือฮ พะจาว ไป นึง
โม อซิราเอน� มัฮ นา ก จัป อื ละ เลียง ปุย ซัตซิง นึง� เอะ
ป มัฮ กวนไจ เปอะ ไก โมวก ยุฮ ฮุ โฮวน� 5 ดัฮ ปุก รพาวม
เปอะ� ปัว เปอะ เกือฮ ปลัฮเตะ นา เซ ละ เอะ� ปัว เปอะ โอ
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เกือฮ เอะ โฮว อาวต นึง บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่เติต��
อฮั เซ ละ อ�ื
6 ไอ โมเซ โลยฮ อื ละ อ�ื �โม เปะ อมั มัฮ ซ อาวต ซไบ่
เปอะ นา เฮ�ี ลไล โฮว รุป โม เอียกปุ เปอะ ป มัฮ โม อซิรา
เอน ไฮญ เซ� 7 เมอยุ ซ เกือฮ เปอะ โม อซิราเอน ไฮญ เซ
ไก รพาวม ฆวต ราึต ลัก่เคะ แตะ� ฮา ซ เตือง อื โกลง จอ
แด่น ฮอยจ นึง ปลัฮเตะ ซันญา พะจาว อาึง ละ แตะ เซ�
8 เญือม ดวน อาึ ปุย โฮว เน่อมึ เมือง คาเด่ต บ่าเนีย ละ ซ
โฮว เลียป อื บัน่เมือง โฮ� โม จัตเจือ ไพรม เปอะ เอจี ยุฮ
โรฮ อื ตอก ยุฮ โม เปะ อื ปเล่ีย เฮ�ี 9 เญอืม ฮาวก โม ป เลีย
ป เมือง เซ ฮอยจ นึง ลโลวง เอชโค เซ� ไม่ ยุ อื บัน่เมือง
เซ� เมือต เอจี เอญี ปุย โม เซ ปังเมอ ลเตือฮ เอนิ อฮั ควน
ซ ราึต ปุย ไฮญ ลัก่เคะ แตะ นึง โอ อื ญอม เลียก นึง บัน่
เมือง ป ซันญา พะจาว อาึง ละ แตะ� 10 ซเงะ เซ พะจาว
ฮาวก รพาวม ละ อื ฆาื อ�ื ลอต ซันญา ซโตฮ อาึง อื ตอก
เฮ�ี 11 �ปุย เมาะ ป เอจี ไก อาญุ อื เคียง งา่ เนอมึ ฮาวก ก
ล่าวง ป โอก เน่อมึ เมือง อียปิ เซ� ซ โฮลฮ โตว เลียก นึง
บัน่เมือง ซันญา อาึ ละ อปัราฮมั ไม่ ยซิฮกั ไม่ ยาโคป� มัฮ
ฆาื โอ อื เนอมึ รพาวม ละ อาึ� 12 มัฮ คาเลป กวน เยฟูเน ป
มัฮ โม เคนัต ไม่ โยชูวา กวน นนู โน่ง ป ซ โฮลฮ เลียก เกอ�
ปุย ลอา เซ มัฮ ป ฟวต อาึ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ�� อฮั เซ
ละ เอะ�
13 �ฟวยจ เซ พะจาว ฮาวก รพาวม ละ ปุย โฮวน เซ� เกือฮ
อื โฮว ไป โฮว มา ฆาื อื นึง ลาึน เวอืฮ เซ รปาวน เนอึม�
ฮอยจ ละ ยุม โอยจ ปุย จุป เซ� นึง มัฮ อื ป ยุฮ ป พิต ละ
พะจาว. 14 ปเล่ีย เฮี โม เปะ ยุฮ ลัง่ เปอะ ตอก ยุฮ โม มะ
เปือะ แตะ เซ� นึง มัฮ เปอะ จัตเจือ ปุย มัป่ ไม่ มัฮ เปอะ ป
ซ เกือฮ รพาวม ฮาวก ยุฮ พะจาว ฮอยจ ละ โม อซิราเอน เซ
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โฮว ละ เรยีง แตะ ฮา ไพรม แตะ� 15 ดัฮ โม เปะ ป มัฮ โม รู
เบ่น ไม่ โม กาต โอ ยุฮ ตัม ปุก อื รพาวม พะจาว เน่อมึ ปเล่ีย
เฮ�ี พะจาว ซ ละ โปวฮ โม อซิราเอน ฆาื อื เตือง โอยจ อื นึง
ลาึน เวอืฮ� กัน ยุฮ พะจาว ไลจ ไม่ ปุย ตอก เซ ซ มัฮ ฆาื โม
เปะ�� อฮั เซ ไอ โมเซ�
16 ปุย โม เซ เลียก เคะ ไอ โมเซ� อฮั เฮี ละ อ�ื �ปัว เปอะ
เกือฮ เอะ ยุฮ ฆรุง ละ ซ เกือฮ คอง เลียง แตะ อาวต กไน
อ�ื ไม่ ยุฮ เญือะ ยว่ง ละ ซ เกือฮ โม กวนดุ ไม่ โม ปรโปวน
อาวต นึง อื ละ ฮมั� 17ฟวยจ เซ เอะ ซ เพรยีง โรฮ ติ แตะ
ละ ซ โฮว ดิ ไม่ โม เอยีกปุ แตะ ละ ซ โฮว เรอมึ รุป ดิ ไม่ อ�ื
เอะ ซ แปน ป โฮว รกา ละ ซ โฮลฮ ปลัฮเตะ เซ แปน คอง
อ�ื ลไล โฮว เอะ เซ โม กวน เฌือต เตอะ เซ ซ โฮลฮ อาวต
นึง ยว่ง ป ไก ฆรุง ตอน เบือ อ�ื ละ ซ แปน ควน เฆีญ อื ติ
แตะ ฮา โม ป อาวต ลัง่ นึง เมือง เฮ�ี 18 เอะ ซ ญอม โตว
เอญี กา เฆียง โฮลฮ โม อซิราเอน ไฮญ ปลัฮเตะ นา เซ แปน
คอง แตะ โครยญ โฆะ ปุย� 19 เอะ ซ ไอฮ โตว ปลัฮเตะ ป
ไก นึง บลัฮ โกลง จอแด่น เซ เฟือฮ เอนิ� นึง เอจี โฮลฮ เอะ
ปลัฮเตะ ป ไก บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อื
เฮี แปน คอง แตะ�� อฮั เซ ละ อ�ื
20 ไอ โมเซ โลยฮ อื ละ อ�ื �ดัฮ โม เปะ ซ ยุฮ เนอึม ตัม ป
อฮั แตะ เซ� ไมจ เปอะ เพรยีง เครองึ รุป แตะ ซองนา พะ
จาว ละ ซ โฮว รุป เปอะ� 21 ไมจ เปอะ เกือฮ โม ตฮนั ยุฮ
แตะ โฮว เตือง โกลง จอแด่น� ตัม ป ดวน พะจาว แตะ โค
รยญ โฆะ ปุย� ฮอยจ ละ ซ เกือฮ พะจาว เปอะ เป โม ป รุป
ไม่ เปอะ เซ� 22ฟวยจ เกือฮ พะจาว ปลัฮเตะ เซ แปน คอง
เอะ เซ� โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ เอญี ยว่ง แตะ� นึง เอจี กุม
ปอ กัน ลัง ยุฮ เปอะ ละ พะจาว, ไม่ กัน ลัง ยุฮ เปอะ ละ โม
อซิราเอน� ซ ที นึง เซ ซองนา พะจาว มัฮ ปลัฮเตะ บลัฮ
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โกลง ลัก่เอฮี เฮี คอง โม เปะ นึง อ�ื 23 ดัฮ เปอะ โอ ยุฮ ตัม
ป เอจี อฮั แตะ อาึง เซ� โม เปะ ปังเมอ เอจี มัฮ ยุฮ เปอะ
มัป่ พิต ละ พะจาว, ไมจ เปอะ เกือฮ ติ แตะ ยุง แจง แน�
มัป่ ยุฮ เปอะ เซ มัฮ ป ซ เกือฮ โม เปะ ลอก ตุต แตะ� 24 ดัฮ
เปอะ ฆวต ยุฮ เญือะ ยว่ง ละ อาวต กวน เฌือต แตะ ไม่ ยุฮ
เปอะ ฆรุง ละ อาวต คอง เลียง เปอะ ยุฮ เมิฮ� ปังเมอ ไมจ
เปอะ ยุฮ ตัม ป เอจี ซันญา แตะ อาึง เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
25 โม กาต ไม่ โม รูเบ่น เซ อฮั อื ตอก เฮ�ี �เอะ ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ เปอะ ซ ยุฮ ตัม ป ซตอก เปอะ ละ แตะ เซ� 26 โม ปร
โปวน เญือะ เอะ เฮี ไม่ โม กวน เนอะ ไม่ โมวก ไม่ แกะ ยุฮ ฮุ
ซ อาวต นึง โม ยว่ง ป ไก นึง กิเลอตั เฮ�ี 27 เอะ ป มัฮ กวน
ไจ ยุฮ เปอะ โครยญ โฆะ โอะ ซ เพรยีง ติ แตะ ละ ซ โฮว รุป
แตะ ซองนา พะจาว. เอะ ซ เตือง โกลง จอแด่น เซ ละ ซ
โฮว รุป แตะ ตัม ป ซตอก เปอะ เซ�� อฮั เซ�
28 ไอ โมเซ อฮั อื ละ เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ ไม่ โยชูวา กวน
นนู ไม่ โม ฮวันา ยุฮ โม อซิราเอน เซ ตอก เฮ�ี 29 �ดัฮ โม
ปรเมะ ไน โม กาต ไม่ โม รูเบ่น เซ เตือง โอยจ อื เตือง โกลง
จอแด่น ละ ซ โฮว รุป แตะ ตัม ป ซตอก พะจาว อาึง� ดัฮ
เรอมึ เนอมึ รุป ไม่ เปอะ ฮอยจ ละ เป เปอะ� ไม่ โฮลฮ เปอะ
ปลัฮเตะ เซ แปน คอง แตะ� ไมจ เปอะ มอป เมือง กิเลอัต
เซ ละ โม เซ เกือฮ แปน คอง อ�ื 30 ดัฮ โม เซ โอ เตือง เนอึ
ม โกลง เซ ไม่ โอ อื เรอึม รุป ไม่ เปอะ โฮ� โม เซ ปังเมอ
ซ โฮลฮ รโตง แตะ นึง เมือง คะนาอนั เซ โน่ง ตอก โม เปะ
โรฮ�� อฮั เซ� 31 โม กาต ไม่ โม รูเบ่น เซ โลยฮ อ�ื �เอะ
ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ ซ ยุฮ เนอึม ตัม ลปุง ซตอก พะจาว
อาึง เซ� 32 เอะ ซ เตือง ซองนา พะจาว ฮอยจ นึง เมือง คะ
นาอนั ละ ซ เรอึม แตะ รุป ดิ ไม่ ปุย ตอก เซ� ปลัฮเตะ ป
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ซ ไอฮ เอะ แปน คอง แตะ� ปังเมอ มัฮ บลัฮ โกลง จอแด่น
ลวง ลัก่เอฮี เฮ�ี� อฮั เซ�
33 ไอ โมเซ เกือฮ เนอมึ ปลัฮเตะ นา เซ ละ เจอ กาต ไม่ เจอ
รูเบ่น� เกือฮ โรฮ อื ละ เจอ มะนาเซ ป มัฮ กวน โยเซป ตา
บลัฮ เจอ� ปลัฮเตะ เกือฮ อื ละ อื เซ มัฮ นาตี ยุฮ กซัต ซี
โฮน ป มัฮ โม อาโมไร� ไม่ นาตี ยุฮ กซัต โอก ป อาวต นึง
บ่าชนั เตือง ยว่ง ระ ยว่ง แตวะ ป อาวต นึง เมือง เซ เตือง
โอยจ อ�ื 34 ฟวยจ เซ โม จัตเจือ กาต เฌาะ เพรยีง เมือง
ด่ีโบ่น� ไม่ เมือง อาทาโรต� เมือง อาโรเออ� 35 เมือง อตั
โรต โชฟัน� เมือง ยาเซอ� เมือง โยกเบฮ่า� 36 เมือง เบต่นิ
มรา� ไม่ เมือง เบ่ตฮารนั เกือฮ อื แปน บัน่เมือง ยุฮ แตะ�
เมือง โม เซ ไก ตื ฆรุง ไคว อื ไม่ ไก คอก ละ ซ อาวต แกะ
นึง� 37 ป มัฮ เจอ รูเบ่น เซ� เฌาะ เพรยีง เมือง เฮตโบ่น�
เมือง เอเลอาเล� เมือง คีรยิาทาอมิ� 38 เมือง ซิปมา� ไม่
ยว่ง ป อฮั ไพรม ปุย ยว่ง เนโบ่� ไม่ ยว่ง บ่าอนัเมโอน ไม่�
ปุย โม เซ เอจี เฌาะ ตัง โคระ มอยฮ เมือง ป เอจี เพรยีง
แตะ เซ� 39 โม จัตเจือ มาคี ป มัฮ กวน มะนาเซ ปุน เมือง
กิเลอัต� โครฮ โม อาโมไร ป อาวต นึง เมือง เซ� 40 ไอ
โมเซ เกือฮ ปลัฮเตะ กิเลอัต ละ จัตเจือ มาคี ละ ซ เกือฮ อื
อาวต นา เซ� 41 ยาอี ป มัฮ จัตเจือ มะนาเซ เลียก ตอซู ไม่
ยว่ง โฮวน โดฮ� โฮลฮ อื แปน คอง แตะ� ลอต ตัง มอยฮ
อ�ื อฮั ยว่ง ยาอี ไม่ ยว่ง โม เซ� 42 ป มัฮ โนบ่า เลียก ตอซู
เมือง เคนัต ไม่ ยว่ง อาวต รวติ รเวยีง อ�ื โฮลฮ อื แปน คอง
แตะ� ลอต โรฮ ปุก มอยฮ เมือง เซ� อฮั เมือง โนบ่า ไม่ อื
ตัม มอยฮ โกะ แตะ ไอฮ�

33
คระ โฮว โม อซิราเอน
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1-2 เคียง เฮี โฮว มัฮ ไลลวง คระ โฮว โม อซิราเอน� เน่อมึ
เญอืม โอก โฮว อื ฮา เมือง อยีปิ� แปน มู แปน มู แปน รตัฮ
รตัฮ แตะ โฮ� ตัม กัน นัม ไอ โมเซ อื ไม่ อาโรน� พะจาว
ดวน ไอ โมเซ โจต อาึง เมาะ ไก รตัฮ คระ โฮว แตะ โครยญ
รตัฮ�
3 เญอืม โอก โรง โม อซิราเอน ฮา เมือง อยีปิ� ปุก ฮาวก เคิ
ติ กาว โรฮ พอน ซาวม� ปวยฮ พริ ฟวยจ ซเงะ โซม เลียง
ฌาว เซ� โม เซ โอก ฮา เมือง ราเมเซต ไม่ กาึฮ นา ซดู ตา
แตะ ซองนา ปันตา โม อยีปิ เซ� 4 เญอืม เซ ปุก ลไล รมอยจ
โม อียปิ กวน รเมะ โรง แตะ� มัฮ ป ยุฮ พะจาว ยุม ไม่ ละ
ซ เกือฮ อื ปุย ยุง ที มัฮ พะจาว ป ระ อมันัต ฮา พะ โฮวน ทื
โม อยีปิ เซ�
5 โม อซิราเอน โอก ฮา เมือง ราเมเซต� โฮว ยุฮ ไคะ อาวต
แตะ นึง นาตี ซุกโคต�
6 เญือม เอจี โอก อื ฮา ซุกโคต เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ อาวต
แตะ นึง นาตี เอทัม ป ไก ลวง เฆียง ลาึน ซออฮ เซ�
7 โอก เน่อมึ นา เซ� โวก แม เอญี ฮอยจ นึง ปีฮะฮิโรต� ป
ไก ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ละ เมือง บ่าอนัเซโฟน� ลอต โฮว ยุฮ
ไคะ อาวต แตะ ซดิ ไม่ เมือง มิกโด่น�
8 เญือม โอก อื ฮา เมือง ปีฮะฮิโรต เซ� เตือง เอนิ ปลัฮ
รอาวม ซครกั เซ� ลอต โฮว คระ ลาึน เวอืฮ เอทัม เซ ลอวย
ซเงะ คระ� ฟวยจ เซ ลอต ยุฮ ไคะ อาวต แตะ นึง ยว่ง
มารา�
9ฟวยจ โอก อื เน่อมึ ยว่ง มารา เซ� ฮอยจ แม นึง นาตี เอ
ลิม� นึง เอลิม เซ ไก รอาวม ปลาึฮ นึง กาว โรฮ ลอา โดฮ�
ไก โรฮ โคะ อนิทะพลัม นึง อาลแฆลฮ โคะ� เญอืม เซ ลอต
ยุฮ ไคะ อาวต แตะ นา เซ�
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10 โอก เน่อมึ นาตี เอลิม เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ อาวต แตะ นึง
เฆียง ปลัฮ รอาวม ซครกั�
11 โอก เน่อมึ เฆียง ปลัฮ รอาวม ซครกั เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ
อาวต แตะ นึง ลาึน เซอนิ�
12 โอก เน่อมึ ลาึน เซอนิ เซ โฮว ยุฮ แม ไคะ อาวต แตะ นึง
โด่ฟะคา�
13 โอก เน่อมึ นึง โด่ฟะคา เซ� ยุฮ แม ไคะ อาวต แตะ นึง
อาลุต�
14 โอก เน่อมึ อาลุต เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ อาวต แตะ นึง นาตี
เรฟีดิม่� นา เซ ไก โตว รอาวม นึง ละ ซ โฮลฮ ปุย ญุ�
15ฟวยจ โอก อื ฮา เรฟีดิม่ เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ อาวต แตะ
นึง ลาึน ซีไน�
16ฟวยจ โอก อื ฮา ลาึน ซีไน เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ ยุฮ แตะ
นึง คิปโรต ฮตัทาอาวา�
17ฟวยจ โอก อื ฮา คิปโรต ฮตัทาอาวา เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ
ยุฮ แตะ นึง ฮาเซโรต�
18ฟวยจ โอก อื ฮา ฮาเซโรต เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ ยุฮ แตะ
นึง รติทมา�
19ฟวยจ โอก อื ฮา รติทมา เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ อาวต แตะ
นึง รมิโมนเปเรต�
20ฟวยจ โอก อื ฮา รมิโมนเปเรต เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ อาวต
แตะ นึง ลิปนา�
21 ฟวยจ โอก อื ฮา ลิปนา เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ อาวต แตะ
นึง รติซา�
22 ฟวยจ โอก อื ฮา รติซา เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ อาวต แตะ
นึง เคเฮลาทา�
23 โอก เน่อมึ เคเฮลาทา เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ อาวต แตะ นึง
บลาวง เชเฟอ�
24 โอก เน่อมึ เชเฟอ เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง ฮาราด่า�
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25 โอก เน่อมึ ฮาราด่า เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง มักเฮโลต�
26 โอก เน่อมึ มักเฮโลต เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง ทาฮตั�
27 โอก เน่อมึ ทาฮตั เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง เทรา�
28 โอก เน่อมึ เทรา เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง มิทะคา�
29 โอก เน่อมึ มิทะคา เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง ฮตัชะโมนา�
30 โอก เน่อมึ ฮตัชะโมนา เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง โมเซโรต�
31 โอก เน่อมึ โมเซโรต เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง เบ่เนยาอะ
คัน�
32 โอก เน่อมึ เบ่เนยาอะคัน เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง โฮฮกั
กิตกัต�
33 โอก เน่อมึ โฮฮกักิตกัต เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง โยตบ่า
ทา�
34 โอก เน่อมึ โยตบ่าทา เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง อปัโรนา�
35 โอก เน่อมึ อปัโรนา เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง เอซิโอน เก
เบ่อ�
36 โอก เน่อมึ เอซิโอน เกเบ่อ เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง ลาึน
ซิน (มัฮ นึง ยว่ง คาเด่ต��
37 โอก เน่อมึ นึง ยว่ง คาเด่ต เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง บลา
วง โฮ� เฆียง เมือง เอโด่ม�
38 อาโรน ป มัฮ ซตุ เซ โฮว ฮาวก บลาวง โฮ ตัม ลปุง ซตอก
พะจาว อาึง ละ แตะ� เญอืม เซ อาโรน ลอต ยุม นึง บลาวง
เซ� เญือม เซ เอจี ไก รปาวน เนอึม ฟวยจ โอก โม อซิรา
เอน ฮา เมือง อยีปิ เซ� ปุก ฮาวก เคิ พอน ติ ซาวม� 39 เญื
อม ยุม อาโรน นึง บลาวง โฮ เซ� อาญุ อื ไก ติ รอย ไม่ งา่
โรฮ ลอวย เนอึม� 40 เญือม เซ กซัต เมือง อารตั ป อาวต
นึง ลาึน เนเกป นึง เมือง คะนาอนั เซ ฮมอง อฮั ปุย โม อซิ
ราเอน เอจี ฮอยจ ซดิ โบ นา ก อาวต แตะ�
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41 โม อซิราเอน โอก แม เน่อมึ นึง บลาวง โฮ เซ� โฮว ยุฮ
แม ไคะ นึง ซันโมนา�
42 โอก เน่อมึ นึง ซันโมนา เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง ปูโนน�
43 โอก เน่อมึ นึง ปูโนน เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง โอโบ่ต�
44 โอก เน่อมึ นึง โอโบ่ต เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง เบือง ยว่ง
อาบ่ารมิ ป อาวต ไน เคต เมือง โมอปั�
45 โอก เน่อมึ นึง อาบ่ารมิ เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง ด่ีโบ่น
กาต�
46 โอก เน่อมึ นึง ด่ีโบ่น กาต เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง อนั
โมน ดิป่ลาทาอมิ�
47 โอก เน่อมึ อนัโมน ดิ่ปลาทาอมิ เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง
บลาวง อาบ่ารมิ ซดิ ไม่ บลาวง เนโบ่�
48 โอก เน่อมึ นึง บลาวง อาบ่ารมิ เซ� โฮว ยุฮ แม ไคะ นึง
ลโลวง โมอปั เฆียง โกลง จอแด่น รเตือป เมือง เยรีโค�
49 โม เซ ยุฮ ไคะ อาวต แตะ นึง โบ โกลง จอแด่น เซ� เน่อมึ
นึง ยว่ง เบ่ตเยชิโมต ฮอยจ ละ ยว่ง เอเบ่น ชติทิม นึง ลโล
วง เวอืฮ เมือง โมอปั เซ�
ม่าื เตะ เมือง คะนาอนั
50 เญือม อาวต ลัง่ ไอ โมเซ นึง ลโลวง โมอปั เฆียง โกลง
จอแด่น นึง รเตือป เมือง เยรโีค เซ� พะจาว ดวน อื อฮั เฮี
ละ โม อซิราเอน� 51 �เญือม ซ เตือง เปอะ โกลง จอแด่น
ฮอยจ ละ เมือง คะนาอนั เซ� 52 ไมจ เปอะ โครฮ ปุย โตะ
เมือง เซ เกือฮ โอก เตือง โอยจ อ�ื ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ไลจ
ไม่ ฮุป แกะ ซลัก ปุย ไม่ ฮุน แตม ปุย เตือง โอยจ อ�ื เตือง
คัน ทไว ป ไก นึง นาตี ฮลาวง ยุฮ อื เตือง โอยจ อ�ื 53 ไมจ
เปอะ เลียก อาวต นึง ปลัฮเตะ นา เซ ละ ซ ยุฮ เปอะ เญือะ
ยว่ง บัน่เมือง ยุฮ เปอะ นึง� ไม่ แปน อื ปลัฮเตะ ยุฮ เปอะ�
นึง มัฮ อื ปลัฮเตะ ป เกือฮ อาึ ละ เปอะ� 54 ไมจ เปอะ รฆุ
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ปลัฮเตะ ละ ปุย ตัม เจอ อื โครยญ เจอ อ�ื ฟวยจ เซ เกือฮ
โจก เบ่อ นึง อ�ื ลัง นา ออฮ อื ละ ปุย ออฮ� ปุย เซ ซ โฮลฮ
ไอฮ นา เซ� ป มัฮ เจอ โฮวน ปุย นึง อื ไมจ อื โฮลฮ ปลัฮเตะ
เวอืฮ� โม เจอ ป รมัฮ ปุย นึง อื ไมจ อื โฮลฮ ปลัฮเตะ ซไกป
ตัม เซ�
55 �ดัฮ โมเปะ โอ โครฮ ปุย เมือง เซ เกือฮ โอก เตือง โอยจ
อ�ื เมาะ ป โฮฮ ลัง่ อื เซ ซ ยุฮ ป กอยจ ป ราวม ละ โม เปะ�
ซ แปน เอนิ ตอก ครมั โฆยฮ ไง่ เปอะ ไม่ กัต ป บวก พราว
ก เปอะ ไม่ ซ ตอซู อื ไม่ เปอะ ฆาื อ�ื 56 ดัฮ เปอะ โอ โครฮ
เกือฮ โอก โฮ� อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม เปะ ตอก ตะ แตะ ยุฮ
ไลจ ไม่ ปุย โม เซ โรฮ�� อฮั เซ พะจาว�

34
1 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 2 �ไมจ เปอะ อฮั ละ โม อซิ
ราเอน ตอก เฮ�ี เญือม เอจี เลียก เปอะ นึง เมือง คะนาอนั
เซ� ป มัฮ เคต ปลัฮเตะ ป อาวต รวติ เปอะ ซ มัฮ ตอก เฮ�ี
3 ลวง ลัก่เซฮ อื มัฮ เน่อมึ ลาึน ซิน โฮว ตัม เฆียง ปะเทต เอ
โด่ม� เน่อมึ นึง ลอยจ ปลัฮ รอาวม ยุม ลวง ลัก่ โอก ซเงะ�
4ฟวยจ เซ โฮว รวอง แม ลวง ลัก่เซฮ ตัม คระ เงยีก อาครปั
บิม่ เซ� โฮว เตือง นึง ลาึน ซิน เซ� โฮว ลอยจ นึง ลวง ฆรมึ
ยว่ง คาเด่ต บ่าเนีย� โฮว แม ฮอยจ นึง ฮาซารตัด่า� โฮว
แม ฮอยจ นึง อตัโมน� 5ฟวยจ เซ โฮว รวอง แม เน่อมึ อตั
โมน เซ ฮอยจ นึง โกลง เมือง อยีปิ� โฮว ลอยจ นึง ทะเล ระ
เซ�
6 �ม่าื เตะ ลวง ลัก่ เลียก ซเงะ นึง อื มัฮ เอนิ ทะเล ระ เซ�
7 �ม่าื เตะ ลวง ลั่กล่าวง� มัฮ โรฮ โฮว เน่อมึ นึง ทะเล ระ
เซ� โฮว ซื ฮอยจ นึง บลาวง โฮ� 8 เน่อมึ นึง บลาวง โฮ เซ�
โฮว ฮอยจ นึง เงยีก ฮามัต� โฮว แม ฮอยจ นึง ยว่ง เซดัต่�
9 โฮว แม ฮอยจ นึง นาตี ซิโฟรน� โฮว ลอยจ นึง ยว่ง ฮาซา
เรนัน� เซ มัฮ ม่าื เตะ ลวง ก ล่าวง นึง อ�ื
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10 �ม่าื เตะ ลวง ลัก่ โอก ซเงะ นึง อ�ื มัฮ โฮว เน่อมึ ยว่ง
ฮาซาเรนัน เซ ฮอยจ นึง ยว่ง เชฟัม� 11ฟวยจ เซ โฮว แม
ลวง ลัก่เซฮ ฮอยจ นึง ยว่ง รปิลา ปุก ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ละ
เมือง อายนิ� โฮว แม ฮอยจ นึง บลาวง ลัก่ โอก ซเงะ ละ
ปลัฮ รอาวม กาลิลี� 12 โฮว แม ลวง ลัก่เซฮ โฮว ตัม โกลง
จอแด่น โฮว ลอยจ นึง ปลัฮ รอาวม ยุม� มัฮ ตอก เซ ม่าื
เตะ ยุฮ เปอะ เตือง ปาวน ลวง อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื
13 ไอ โมเซ รโฮงะ อื ละ โม อซิราเอน ตอก เฮ�ี �มัฮ เมาะ
เซ ปลัฮเตะ ป ซันญา พะจาว ซ เกือฮ แตะ แปน คอง โม เปะ
เซ� ละ ซ โฮลฮ เปอะ โจก เบ่อ อื ตา ซไตม เจอ ไม่ บลัฮ เซ�
14 ป มัฮ เจอ รูเบ่น ไม่ เจอ กาต ไม่ เจอ มะนาเซ ตา บลัฮ
เจอ� ป อาวต ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ� เอจี โฮลฮ รปั ปลัฮ
เตะ รโตง แตะ ตัม เจอ ตัม ซฆลาวม แตะ โครยญ โฆะ อ�ื
15 ปุย ตา ลอา เจอ ไม่ บลัฮ เซ� มัฮ ป อาวต บลัฮ โกลง จอ
แด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ ปุก รเตือป เมือง เยรโีค�� อฮั เซ�

โม ฮวันา มัฮ ป รฆุ ปลัฮเตะ ละ ปุย
16 พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 17 เอเลอาซา ป มัฮ ซตุ เซ�
ไม่ โยชูวา กวน นนู เซ� ซ แปน ป เรอมึ รฆุ ปลัฮเตะ ละ ปุย�
18 ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ โม ฮวันา เจอ เซ ติ เจอ ติ ปุย เรอึม
รฆุ ไม่ อื โรฮ� 19มอยฮ โม ฮวันา เจอ ป ซ เรอมึ เซ มัฮ ตอก
เฮ�ี
คาเลป กวน เยฟูเน มัฮ ฮวันา เจอ ยูด่า�
20 เชมูเอน กวน อมัมีฮุต มัฮ ฮวันา เจอ ซิเมโอน�
21 เอลีดัต่ กวน คิตโลน มัฮ ฮวันา เจอ เบ่นยามิน�
22 บุ่กคี กวน โยกลี มัฮ ฮวันา เจอ ด่าน�
23 ฮนันิเอน กวน เอโฟต มัฮ ฮวันา เจอ มะนาเซ�
24 เคมูเอน กวน ชปิทัน มัฮ ฮวันา เจอ เอฟราอมิ�
25 เอลีซาฟัน กวน ปันนัก มัฮ ฮวันา เจอ เซบู่ลุน�
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26 ปันทีเอน กวน อตัซัน มัฮ ฮวันา เจอ อติซาคา�
27 อาฮฮุิต กวน เชโลมี มัฮ ฮวันา เจอ อาเชอ�
28 ไม่ เปด่าเฮน กวน อมัมีฮุต มัฮ ฮวันา เจอ นัปทาลี� อฮั
เซ�
29 ปุย โม เซ มัฮ ป เลือก พะจาว ละ ซ เกือฮ อื แปน ป เรอมึ
รฆุ ปลัฮเตะ คะนาอนั เซ ละ โม อซิราเอน�

35
ป มัฮ เมือง ยุฮ โม เลวี
1 เญอืม อาวต ไอ โมเซ นึง ลโลวง โมอปั เฆียง โกลง จอแด่น
รเตือป เมือง เยรโีค เซ� พะจาว อฮั เฮี ละ อ�ื 2 �ไมจ เปอะ
อฮั ละ โม อซิราเอน เซ� เกือฮ โรฮ เมก ยว่ง ละ โม เลวี เซ
งอ่น� ละ ซ แปน อื ยว่ง อาวต อ�ื ไม่ เกือฮ โรฮ อื ลโลวง
ไก ไรป ละ อื ละ ซ เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ นึง� ยว่ง โม เซ
ซ ไมจ อื เกือฮ โอก เน่อมึ นึง นาตี ป โฮลฮ เจอ ไฮญ นึง อ�ื
3 ยว่ง โม เซ ซ แปน ยว่ง อาวต โม เลวี เซ� ละ ซ ไก เญือะ
อาวต อื นึง� ไม่ ซ โฮลฮ อื เลียง โมวก ไม่ ซัตซิง ไฮญ ยุฮ
แตะ นึง เตือง โอยจ อ�ื นึง ลโลวง แควน ยว่ง อาวต อื เซ�
4 ป มัฮ ลโลวง ไก ไรป เซ� มัฮ เมีญ เน่อมึ เคียง ก พริ ฆรุง
ยว่ง เซ โฮว เมาะ พอน รอย เมต รวติ อ�ื 5 เญอืม เอจี แนต
อื ตอก เซ นาตี ยว่ง เซ ซ ไก ฆาื อื ติ เปือน เมต รวติ อื เตือง
ปาวน ลวง อ�ื ซ แปน โรฮ ก เลียง อื ซัตซิง ยุฮ แตะ นึง�
เญือม เซ ยว่ง เซ ซ แปน ป อาวต บัก่บ่วน อ�ื 6 ไมจ เปอะ
เกือฮ ยว่ง ละ โม เลวี เซ แลฮ ยว่ง� ละ ซ แปน อื ก ฮอยจ
เปิง โม ป โคะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� โนก ฮา เซ ไมจ แม เปอะ เมก
ยว่ง ละ โม เลวี รปาวน โรฮ ลอา ยว่ง� 7 ยว่ง เกือฮ เปอะ
ละ อื เซ รโจะ แปน รปาวน โรฮ ซเตะ ยว่ง ไม่ ลโลวง ไก ไรป
นึง อื โรฮ� 8 ยว่ง รฆุ เปอะ ละ โม เลวี เซ� ไมจ เปอะ รฆุ
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ละ อื ตัม เมาะ เวอืฮ เมาะ ซไกป นาตี โฮลฮ โม อซิราเอน
เซ� เจอ ป โฮลฮ นาตี เวอืฮ ไมจ เปอะ เกือฮ เจอ เซ รฆุ ละ
อื โฮวน ยว่ง� เจอ ป ซไกป นาตี โฮลฮ ไมจ โรฮ เปอะ เกือฮ
เจอ เซ รฆุ ละ อื ตัม เมาะ ซไกป อื เซ โรฮ�� อฮั เซ�

ไลลวง เมือง ฮอยจ เปิง ปุย
9พะจาว อฮั เฮี ละ ไอ โมเซ� 10�ไมจ เปอะ อฮั ละ โม อซิรา
เอน เซ ตอก เฮ�ี เญือม เตือง โม เปะ โกลง จอแด่น ฮอยจ
ละ เมือง คะนาอนั เซ� 11 ไมจ เปอะ เลือก เมือง ละ ซ เกือฮ
เปอะ แปน เมือง ตอ ปุย เปิง� เญือม เซ ดัฮ ไก ป โคะ ยุฮ
ยุม ไม่ ปุย เตือง โอ อื โฆง ยุฮ ฮู� ซ โฮลฮ ฮอยจ เปิง เมือง
เซ� 12 เกือฮ โรฮ เมือง เซ แปน ก อาวต โม ป โคะ ยุฮ ยุม
ไม่ ปุย เซ นึง� ละ โอ ซ เกือฮ โม คระ เฌือต ป ยุม เซ ยุฮ
โรฮ ยุม ไม่ โกะ อื กา เฆียง โฮลฮ ปุย รเตีฮ ซองนา โม ลัป
ซด่อน� 13 ไมจ เปอะ เลือก เมือง แลฮ เมือง� 14 นึง บลัฮ
โกลง จอแด่น ลวง ลัก่ โอก ซเงะ เซ ลอวย เมือง� นึง ปลัฮ
เตะ คะนาอนั เซ ลอวย เมือง� 15 เมือง โม เซ ซ แปน เมือง
โฮว เปิง โม อซิราเอน� ไม่ ปุย ตังเมือง ป อาวต ลลาึง อื เซ�
โม ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เตือง โอ อื มัฮ โฆง อื ยุฮ เซ� ปัง มัฮ ปุย
ออฮ ปุย เอฮี ญุ่ก ซ โฮลฮ โฮว เปิง เมือง โม เซ�
16-18 �ปัง มัฮ ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� เมาะ ป โกว ไร� ป
โกว ซโมะ� ป โกว โคะ ละ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปุย� เอจี มัฮ ป
โฆง ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� ปุย เซ ไมจ อื ลอก ตุต ฮอยจ ละ ยุม
แตะ� 19 ป มัฮ เอียกปุ คระ เฌือต ป ยุม เซ� ไมจ อื ซาวป
ยุฮ ยุม ไม่ ป ยุฮ ยุม ไม่ อื เซ� ยุ อื เญือม ออฮ เญือม เอฮี
ญุ่ก� ไมจ อื ยุฮ ยุม ไม่ เญือม เซ� 20-21 ดัฮ ไก ป บวก ปุย
ปอ ยุม อื ญุ่ก� ป แล่น ปุย นึง โอเอฮี ปอ ยุม อื ญุ่ก� ป จุต
ปุย ปอ ยุม อื ฆาื เกละ อื ยุ ญุ่ก� ปุย ตอก เซ เอจี มัฮ ป โฆง
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ยุฮ ยุม ไม่ ปุย� ปุย เซ ซ ไมจ โรฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่ โกะ อื โรฮ�
ป มัฮ เอียกปุ คระ เฌือต ป ยุม เซ ไมจ อื ซาวป ยุฮ ยุม ไม่
ป ยุฮ ยุม ไม่ อื เซ� ยุ อื เญอืม ออฮ ไมจ อื ยุฮ ยุม ไม่ เญอืม
เซ�
22 �ดัฮ ไก ป โคะ บวก โคะ วตั ปุ แตะ ปอ ยุม อื เตือง โอ อื
ไก กัม เวน ไม่ ปุ แตะ� 23 ปัง มัฮ ดุฮ อื ยุฮ ซโมะ ราว ปุย
โคะ ลอก อื ปุย ปอ ยุม เอนิ อื นึง โอ แตะ ยุ โอ แตะ ฮมอง�
เตือง โอ อื ตะ ยุฮ ตอก เซ นึง โอ อื มัฮ ป เกละยุ ปุ แตะ ไม่
ปุย เซ ญุ่ก� 24ละ โม ป ยุฮ ตอก เซ นึง อ�ื เญอืม ตัตซิน โม
ลัปซด่อน อื เซ� ปุย ปังเมอ ไมจ อื เกือฮ ป โคะ ยุฮ ยุม ไม่
ปุย เซ โปน ฮา ตุต แตะ� ไมจ โตว อื พาวม ไม่ คระ เฌือต ป
ยุม เซ� 25 ปุย โฮวน เซ ไมจ อื เรอมึ ปุย โคะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย
เซ� เกือฮ โปน ฮา กัน โรก คระ เฌือต ป ยุม เซ เวน ละ อ�ื
ซ ตาว ปุย เซ แม อาวต นึง เมือง ก เปิง อื เญือม ตอ โรง อื
เซ� ปุย เซ ไมจ อื อาวต นา เซ ฮอยจ ละ ยุม ป มัฮ ฮวันา
ซตุ ป ไก ลออยฮ ซัมคัน ยุฮ พะจาว นึง เซ� 26 ป ยุฮ ยุม ไม่
ปุย เซ� ดัฮ ตอ ฮา เมือง โฮว เปิง แตะ เซ โฮ� 27 ดัฮ คระ
เฌือต ป ยุม เซ รโตฮ ยุ ปุย เซ� ไม่ ยุฮ อื ยุม ไม่ อื นึง โรก
แตะ เวน ละ อ�ื ป มัฮ คระ เฌือต ป ยุม เซ ซ ไก โตว โรฮ
พิต นึง โรก แตะ เวน ละ ปุย เซ� 28ป โคะ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ
ไมจ อื อาวต นึง เมือง ตอ แตะ เปิง เซ� ฮอยจ ละ ยุม ป มัฮ
ฮวันา ซตุ เซ� เญือม เอจี ฟวยจ ยุม ฮวันา ซตุ เซ ซ โฮลฮ
โรฮ เอญี นึง เมือง อาวต โกะ แตะ ไอฮ�

ไล โกตไม พีญัน
29 �โอเอฮี ตอก เฮี มัฮ โกตไม ไมจ เปอะ ยุฮ ลอป ฮอยจ เฆี
ยง เฮี โครยญ เจน ปุย� 30 ดัฮ ไก ป ฟอง ปุย นึง อฮั อื ปุย
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เซ เอจี ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ไฮญ เญอ� ไมจ อื ไก พญีัน ลอา ลอวย
ปุย เดอมึ ลักทัน อื เซ ซ ปอ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ปุย เซ� ดัฮ ไก
พีญัน ติ โน่ง ปังเมอ โอ ปอ เกียฮ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ อ�ื 31 ดัฮ
ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ ปัว โตฮ ติ แตะ นึง มาื� ไมจ โตว ปุย
รปั งวยฮ โตฮ อื ติ แตะ เซ� นึง เอจี มัฮ ปุย เซ ป ไก ตุต ยุฮ
ฮอยจ ละ ยุม แตะ� ปุย ตอก เซ เอจี ไมจ เนอมึ ปุย ยุฮ แปฮ
ยุม ไม่� 32 ปัง มัฮ งวยฮ โตฮ โม ป ฮอยจ เปิง เมือง ปุย เซ
ติ แตะ นึง� ฆาื ฆวต เอญี อื นึง เมือง โกะ แตะ กา เฆียง ยุม
ฮวันา ซตุ เซ ญุ่ก� ไมจ โตว โรฮ รปั ละ อ�ื 33 มัฮ ตอก เซ
ตอก โอ โม เปะ ซ เกือฮ ปลัฮเตะ อาวต เปอะ แปน ป รแอม
ไล เยอ� มัฮ ฆาื ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ปุ แตะ ป แปน ปลัฮเตะ เซ ป
รแอม ฆาื อ�ื ไก โตว คระ ไฮญ ละ ซ เกือฮ แตะ ปลัฮเตะ ป
เอจี ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ปุ แตะ นึง เซ แม แปน แม ปลัฮเตะ ซงะ่
ไล� โนก ฮา ซ ยุฮ โรฮ ปุย ยุม ไม่ ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เซ� 34 ปุ
ยุฮ โอเอฮี ตอก ซ เกือฮ เปอะ ปลัฮเตะ อาวต เปอะ เซ แปน
ป รแอม ละ อาึ� นึง อาวต อาึ ไม่ เปอะ� อาึ มัฮ เยโฮวา ป
อาวต ไม่ โม อซิราเอน เซ�� อฮั เซ พะจาว.

36
ไลลวง กวน รโปวน เซโลเฟฮตั
1 โม ป มัฮ ฮวันา ครอปครวั ไน โม กิเลอตั กวน มาคี โฮว เคะ
ไอ โมเซ ไม่ โม ฮวันา ไฮญ นึง อ�ื มาคี เซ มัฮ จัตเจือ มะนา
เซ ป มัฮ กวน โยเซป� 2 อฮั เฮี ละ อ�ื �พะจาว เอจี ซตอก
อาึง ปะ เกือฮ รฆุ ปลัฮเตะ ละ โม อซิราเอน� ดวน ปะ เกือฮ
ปุย โจก เบ่อ นึง อ�ื ไม่ ซตอก อื เกือฮ ปะ รฆุ โอเอฮี ป ลัง
โฮลฮ เซโลเฟฮตั ป มัฮ โกะ เนะ คระ เฌือต เอะ เซ ละ โม
กวน รโปวน อื เซ� 3 งอ่ต แลน เมิฮ� ดัฮ ปรโปวน โม เซ
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เญือะ เอญี ละ ปรเมะ ไน เจอ ไฮญ โฮ� ป มัฮ โอเอฮี รโตง
อื เซ ซ ลอต แปน คอง เจอ เซ� ป มัฮ โอเอฮี ป ลัง โฮลฮ
เจอ เอะ เซ ซ แตวะ ฆาื อื ฮา ไพรม แตะ ปุๆ� 4 เญือม เอจี
เติง เนอมึ ลัง รแม่ ปุย เตะ เอจี รวี แตะ เซ ละ กุม ไพรม อ�ื
ป มัฮ ปลัฮเตะ รโตง กวน รโปวน เซโลเฟฮตั เซ ซ ลอต เอนิ
แปน ลอป คอง ปุย ไน เจอ ป เอญี อื ละ เซ� เญือม เซ ปุย
ไน เจอ เอะ ซ รมัฮ เนอมึ ป โฮลฮ ฆาื อื ฮา ไพรม แตะ ปุๆ�
อฮั เซ�
5 เญอืม เซ ไอ โมเซ รโฮงะ อื ละ โม อซิราเอน ตัม ลปุง ซตอก
พะจาว ละ แตะ ตอก เฮ�ี �ป อฮั โม เจอ มะนาเซ เซ เอจี ปุก
เนอมึ� 6 มัฮ เฮี ป ซตอก พะจาว อาึง ป เกว ไม่ ไลลวง กวน
รโปวน เซโลเฟฮตั เซ� ดัฮ ฆวต เญือะ ไม่ ปุย ออฮ ปุย เอฮี
ญุ่ก แปน ตื ดัฮ แนฮ เอจี มัฮ ปุย ไน เจอ โกะ อื ไอฮ� 7 มัฮ
ตอก เซ ตอก ซ เกียฮ อาวต พริ เตะ เบระ เบรอมึ ยุฮ โม อซิ
ราเอน โครยญ โฆะ อื ไน เจอ ยุฮ โม โกะ อื ไอฮ แฮ� 8 ปร
โปวน โม อซิราเอน โครยญ โฆะ อื ป โฮลฮ ปลัฮเตะ รโตง
เปือะ แตะ เซ� ไมจ อื เญือะ ไม่ ปุย ไน เจอ โม โกะ แตะ เซ
ไอฮ� เดอมึ โม อซิราเอน โครยญ โฆะ ปุย ซ โฮลฮ ปลัฮเตะ
ยุฮ โม จัตเจือ ไพรม แตะ เซ แปน คอง แตะ� 9 เญือม เซ
ปลัฮเตะ ไน เจอ เฮี เกียฮ แปน โตว ปลัฮเตะ ไน เจอ เซ ฆาื
อ�ื ปุย โครยญ เจอ อื ซ ไก ลอป ปลัฮเตะ รโตง ไน เจอ ยุฮ
โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน ฆาื อ�ื� อฮั เซ�
10พะจาว ซตอก อาึง อื ละ ไอ โมเซ ตอก ออฮ� ป มัฮ กวน
เซโลเฟฮตั เซ ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ โครยญ เจือ� 11 ป มัฮ
มาลา� ไม่ ทีระซา� ไม่ โฮก-ลา� ไม่ มินละคา� ไม่ โนอา ป
มัฮ กวน เซโลเฟฮตั เซ� เญือะ เนอึม ไม่ ป มัฮ คระ เฌือต
เปือะ โกะ แตะ ไอฮ� 12 ปุย โม เซ เอจี เญือะ เนอึม ไม่ ปุย
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ไน เจอ มะนาเซ ป มัฮ กวน โยเซป เซ� ป มัฮ เตะ รโตง
เปือะ อื เซ เอจี อาวต โรฮ ฆาื อื ไน เจอ ยุฮ โม จัตเจือ เปือะ
โกะ อื ไอฮ�
13 โอเอฮี โม เซ มัฮ โกตไม ไม่ ลปุง ซตอก พะจาว ละ โม อซิ
ราเอน� มัฮ เกือฮ อื ไอ โมเซ รโฮงะ ละ อื นึง ลโลวง โมอปั
โบ โกลง จอแด่น ป ไก รเตือป เมือง เยรโีค เซ โครยญ เจือ�
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