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รูต
ไลลวง พะทัม รูต มัฮ ไลลวง เฮน ฮลอง ป เกิต ไน เจน

โม ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี� เจน เซ เยอ มัฮ เจน โฮวน ลัมเลือ
ปไฮะ ปฮอน นึง� รูต มัฮ ปรโปวน เมือง โมอปั ป โฮลฮ ปร
เมะ โม อซิราเอน แปน ปุย เญือะ แตะ� เญือม ยุม ปรเมะ
เญือะ อื เซ รูต ไก ลัมเลือ ลัง่ รพาวม เนอึม ละ กอ แตะ ป
มัฮ โม อซิราเอน เซ� รูต ไก โรฮ รพาวม ฆวต นัปทื พะจาว
ทื โม อซิราเอน ไม่ อ�ื เอจี ที นึง เซ มัฮ รูต ปุย ตัง โน่ง ฮา
ปุย ไฮญ ป มัฮ ปุย ตังเมือง เซ� ลัก่ ก ลอยจ อื รูต โฮลฮ ปร
เมะ โคระ เญือะ แตะ เญือม ฮอยจ อาวต อื ลลาึง โม คระ
เฌือต ปรเมะ ไพรม เญือะ แตะ� กัง เคะ เอ รูต ลอต แปน
แยะ กซัต ด่าวติ� ป มัฮ กซัต ตึก นึง ระ ไล แตะ นึง เมือง
อซิราเอน�
ไลลวง ป ไก นึง พะทัม โม ป รเตีฮ รตุม เกือฮ เอะ ยุง ตอก

ฮอยจ ป โตะ ป ตอง ละ ปุย ไน พะจาว เญือม ลเตือฮ อื ติ
แตะ ฮา พะจาว� พะทัม รูต เกือฮ เอะ ยุง ตอก ฮอยจ กุน
มุ่น ไม่ ป ไมจ ป ญุ่ก ละ ปุย ตังเมือง ป โปวฮ พะ ไพรม ทื
แตะ ไม่ ฮอยจ เปิง อื พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� โฮลฮ ลอต
แปน ปุย ไน พะจาว ไม่ รพาวม เนอมึ แตะ�

นาโอมี ไม่ รูต
1-2 โฆะ ลัง่ เจน ตัตเตียง ลัง่ โม ป รเตีฮ รตุม โอเอฮี นึง

เมือง อซิราเอน� เจน เซ ไก ปรเมะ ติ� มอยฮ อื มัฮ เอลีเม
เลก� มัฮ มู เอฟราทา� อาวต ยว่ง เบ่ตเลเฮม ไน เคต เจอ
ยูด่า� ปรโปวน เญือะ อื มัฮ นาโอมี มอยฮ อ�ื ไก กวน รเมะ
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ลอา� มอยฮ อื มัฮ มาโลน ไม่ คิลิโอน� เจน เซ โซะ เนอึม
ไปลญ ปุย นึง เมือง อาวต อื เซ� เญือะ เซ ตอ โฮว อาวต
ฆาื อื นึง เมือง โมอปั เล่ีญ� 3 เญือม อาวต อื นา เซ เอลีเม
เลก ป มัฮ ปรเมะ เญือะ นาโอมี เซ ยุม� ปรโปวน เซ แปน
อาวต ไม่ กวน รเมะ ลอา แตะ เซ� 4 กวน รเมะ อื เซ ไอฮ
ปรโปวน เมือง โมอปั แปน ปุย เญือะ แตะ เตือง ลอา แตะ�
มอยฮ ปรโปวน เญือะ อื เซ มัฮ โอรปา ติ ปุย� มัฮ รูต ติ ปุย�
5 เญอืม เอจี อาวต อื นา เซ เมาะ กาว เนอมึ เมอ มาโลน ไม่
คิลิโอน เซ ยุม โรฮ เตือง ลอา แตะ� นาโอมี เซ แปน อาวต
โนก ปรเมะ เญือะ แตะ ไม่ โนก กวน แตะ ฆาื อ�ื อาวต ดิ
ไม่ โมวน แตะ เซ เตือง ลอา อ�ื

6 เญอืม อาวต ลัง่ อื นึง เมือง โมอปั เซ นาโอมี ฮมอง เรอึ
ม พะจาว โม ป มัฮ ปุย ไน แตะ� นึง เกือฮ แม อื ป โซม ละ อื
นึง เมือง ยูด่า� เพรยีง ดิ โอเอฮี ไม่ โมวน แตะ เซ ละ ซ เอญี
อาวต แม แตะ นึง เมือง ไพรม แตะ ฆาื อ�ื 7 เญือม โอก อื
ฮอยจ นึง คระ ละ ซ เอญี อื ฮอยจ นึง เมือง ยูด่า เซ� โมวน
อื เซ โฮว โรฮ ไม่ อ�ื 8 ลไล โฮว อื เซ นาโอมี อฮั อื ละ โมวน
แตะ เซ ตอก เฮ�ี �เปะ ลอา เยอ แม อาวต เญือะ มะเปือะ
เปอะ ไอฮ เตือง ลอา เปอะ เมิฮ� ปัว พะจาว เลียก พาวม
นึง เปอะ ตอก เลียก พาวม โม เปะ นึง โม ป ยุม เซ ไม่ อาึ
โรฮ� 9 ปัว พะจาว โพต ปรเมะ โคระ เญือะ เปอะ ละ เปอะ�
ไม่ เกือฮ เปอะ โฮลฮ อาวต ไมจ อาวต มวน ไม่�� อฮั เซ ละ
อ�ื ฟวยจ เซ ฮงาึต โมวน แตะ เซ ไม่ อ�ื โมวน อื เซ เยอืม
ฆาื อื เตือง ลอา แตะ เรยีง� 10อฮั เฮี ละ กอ แตะ เซ� �แม
โตว� เอะ ซ โฮว ดิ ไม่ ปะ� ซ อาวต ไม่ คระ เฌือต ปะ��
อฮั เซ ละ อื เตือง ลอา แตะ�

11 นาโอมี อฮั เฮ�ี �กวน� แม เมิฮ� ทัน โตว โฮว ไม่
อาึ� อาึ เญือะ ซ ไก โตว กวน ละ ซ แปน อื ปรเมะ เญือะ
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เปะ ลอา� 12 แม เมิฮ กวน� ปัง ซ โฮลฮ แม อาึ ปรเมะ
เญือะ แตะ ซาวม เนาะ เฮี เอนิ� ปัง โฮลฮ เอนิ กวน รเมะ
แตะ ไม่� 13 เปะ ลอา อมั ซ ปุน มอง เปอะ ฮอยจ ละ ระ อ�ื
อมั โอ เปอะ ซ เญือะ ฆาื ไม่ ปุย ไฮญ� แปน โตว ตอก เซ�
กวน� พะจาว เอจี เกือฮ ป โซะ ลัมเลือ เกิต ละ อาึ� อาึ โซะ
ลัมเลือ รพาวม นึง ป เกิต ละ เปะ ลอา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื
14 เญือม เซ ปุย ลอา เซ เยอืม แม ฆาื อ�ื โอรปา ฮงาึต กอ
แตะ ละ ซ ลา อื ปุ แตะ� ฟวยจ เซ ลอต เอญี ฮา อ�ื รูต
ปังเมอ ไปญ ลัง่ กอ แตะ นึง เตะ แตะ� 15 นาโอมี อฮั เฮ�ี
�แลน เมอะ� ออระ เปอะ เซ เอจี แม ฮอยจ เคะ คระ เฌือต
แตะ� แม ทื พะ ไพรม เญือะ แตะ� ปะ แม โรฮ เมิฮ�� อฮั
เซ ละ อ�ื

16 รูต อฮั เฮ�ี �ปุ เญาะ ดวน อาึ แม ฮา เปอะ ไม่ เกือฮ
เปอะ อาึ รกัฮ ฮา แตะ� โฮว ปะ นา ออฮ� อาึ ซ โฮว โรฮ นา
เซ� อาวต ปะ นา ออฮ� อาึ ซ อาวต โรฮ นา เซ� คระ เฌือต
ปะ ซ มัฮ โรฮ คระ เฌือต อาึ� พะจาว ทื ปะ มัฮ โรฮ พะจาว
ทื อาึ� 17 ยุม ปะ นา ออฮ อาึ ซ ยุม โรฮ นา เซ� เกือฮ ปุย
รมอยจ แตะ นา เซ� อาึ แจง นึง โอ แตะ ซ เกือฮ โอเอฮี ปุน
รกัฮ เอะ ฮา ปุ แตะ ติ เจือ เนอึม โนก ฮา ลัก่ ยุม เมอ� ดัฮ
โอ มัฮ ป เนอึม ป อฮั อาึ เฮ�ี ปัว พะจาว เกือฮ อาึ ลอก ป
โอยจ นึง โซะ แตะ ฆาื�� อฮั เซ ละ อ�ื 18 นาโอมี เมือต ยุ
ตอน รพาวม รูต นึง ซ โฮว ดิ อื ไม่ แตะ ตอก เซ เญือะ ดวน
โตว อื แม�

19 เญือะ เซ กอ โมวน เนอ ลอต เอญี ดิ ไม่ ปุ แตะ ฮอยจ
นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม� เญอืม เอจี ฮอยจ อ�ื ปุย ยว่ง เซ โตวฮ
ฆราึง ฆาื อ�ื โม ปรโปวน ยว่ง เซ อฮั เฮี ละ ปุ แตะ� �ปุย
เซ อมั มัฮ เนอึม นาโอมี แล�� อฮั เซ� 20 นาโอมี อฮั เฮ�ี
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�ปุ เญือะ อฮั นาโอมี* ละ อาึ� ไมจ เปอะ อฮั มารา* เนิ�
พะจาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เอจี เกือฮ ป โซะ ลัมเลือ
เกิต ละ อาึ� อาึ เอจี โฮลฮ เนอมึ โซม ป ออป ซอป ป ซอง�
21 เญือม โฮว เยอะ ฮา เมือง เฮี ไพรม อ�ื อาึ กุมปอ โอเอฮี
ยุฮ ฮุ� ปเล่ีย พะจาว เกือฮ อาึ เอญี ไม่ โกะ ปลาว แตะ� พะ
จาว ป ตึก นึง ระ อมันัต แตะ เอจี เกือฮ อาึ ลอก ป โซะ�
โซะ ไซญ เนอึม ป เกิต เนิ เฮ�ี เมอยุ อฮั ลัง่ เปอะ นาโอมี
ละ อาึ อ�ื� อฮั เซ� 22 มัฮ ตอก เซ ไลลวง เอญี นาโอมี เน่
อมึ นึง เมือง โมอปั เปอ� เอญี ดิ ไม่ รูต ปุย เมือง โมอปั� ป
มัฮ โมวน แตะ เซ� เญือม เอจี ฮอยจ อื นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม
เซ ปุก เญือม ซ เลียก ยุฮ โรง ปุย เฮงาะ บ่าเล�

2
รูต ฮอยจ นึง ชจิ เญือะ โบอ่ตั

1 ไก ปรเมะ ติ� มัฮ เฌือต ซดิ นาโอมี เน่อมึ ลวง ปรเมะ
เญือะ อ�ื นึง มัฮ อื ซฆลาวม ติ ไม่ เอลีเมเลก� มัฮ ปุย ไก
มอยฮ ไม่ กอย แตะ� มอยฮ ปรเมะ เซ มัฮ โบอ่ตั� 2 ติ ซเงะ
อื รูต อฮั เฮี ละ นาโอมี� �เกือฮ อาึ โฮว นึง ชจิ ละ ซ ซาวป
แตะ ซเคระ เฮงาะ เฮยี เญือะ ปุย� เตอมึ นา ก เลียก พาวม
ปุย นึง เงอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื นาโอมี อฮั เฮี �กวน� โฮว
เมิฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื 3 รูต เซ โฮว ซาวป เนอมึ ซเคระ เฮงาะ
เฮยี ลัก่เคะ โม ป มัก เซ� มัฮ เฮงาะ ป ดุฮ ฮา ปุย เญอืม มัก
อ�ื ชจิ โฮว อื นึง เซ ปุก ชจิ ยุฮ โบ่อตั ป มัฮ เฌือต ซดิ เอลี
เมเลก เซ�

4 เญอืม เซ โบอ่ตั โฮว เน่อมึ นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม ฮอยจ นึง
ชจิ ยุฮ แตะ� อฮั เฮี ละ ป มัก เซ� �ปัว พะจาว อาวต ไม่ โม
* 1:20 1:20 นาโอมี เซ นึง ลปุง ฮบีรู มัฮ อฮั อื �มวน� ไม่� * 1:20 1:20
มารา เซ นึง ลปุง ฮบีรู มัฮ อฮั อื ป ออป ป ซอง ไม่�
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เปะ�� อฮั เซ ละ อ�ื โม เซ อฮั เฮ�ี �ปัว พะจาว ปิฮ มุ่น ละ
เปอะ�� อฮั เซ� 5 โบอ่ตั ไฮมญ ป ควป คุม โม ป มัก เซ ตอก
เฮ�ี �ปรโปวน เซิต มัฮ ปุย�� อฮั เซ� 6 ปุย เซ โลยฮ อ�ื
�มัฮ ปรโปวน เมือง โมอปั ป เดอมึ ฮอยจ เน่อมึ นึง เมือง
แตะ ไม่ นาโอมี เซ� 7 เอจี มัฮ ปัว อื ซาวป ซเคระ เฮงาะ เฮยี
ซน่ะ ลลาึง เฮงาะ เอจี โรม ปุย� ยุฮ แนฮ อื ตอก เซ นึง ชจิ
เฮี เน่อมึ เมือ กซะ อื ฮอยจ ปเล่ีย� เดอมึ มัฮ ปเล่ีย เซ ลโล่
ะ อื นึง เญือะ ตาื�� อฮั เซ�

8 โบอ่ตั เซ อฮั เฮี ละ รูต เซ� �ฆวต ปัว อฮั โอเอฮี ละ เปอะ
ติ มวยญ� ทัน โตว โฮว ซาวป ซเคระ เฮงาะ นึง ชจิ ก ไฮญ�
ทัน โตว โฮว ก ซไง อ�ื อาวต ไม่ กวนไจ รโปวน เญะ เฮ�ี
9มอง แลน นา ก มัก โม เซ เยอ� ฟวต ลัก่เคะๆ อ�ื อาึ เอจี
ฟวยจ อฮั ละ โม ปรเมะ เซ โอ เกือฮ คุย ปะ อา� ดัฮ เปอะ
ฆวต ญุ รอาวม โฮ� โฮว เชยีต ญุ นึง ฮมวน โรวก กวนดุ โม
เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื 10 เญือม เซ รูต นุ่ม ปอ จิ ไกญ แตะ
เตะ� อฮั เฮี ละ โบอ่ตั� �เลียก พาวม บุย เปอะ นึง อาึ ตอก
เฮี เมอ� อาึ มัฮ เยอื ปุย ตัง ปะเทต� โปง โตว ไม่ เปอะ เค
รองึ เปอะ นึง อาึ ตอก เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื

11 โบอ่ตั อฮั เฮ�ี �อาึ เอจี ฮมอง เงอะ โอเอฮี ป ยุฮ เปอะ
ละ กอ เปอะ เซ เคียง ยุม ปุย เญือะ เปอะ โฮ� อาึ ยุง เงอะ
ตอก ญอม เปอะ ละ มะเปือะ แตะ นึง เมือง โกะ เปอะ�
ฮอยจ อาวต ดิ เปอะ ไม่ ปุย โอ แตะ ดิ ยุง ไพรม อ�ื 12 ปัว
พะจาว เกือฮ ลังวนั ไมจ ละ เปอะ� เอจี ฮอยจ เปิง เนอึม
เปอะ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อซิราเอน� เอจี เลียก ชุง เปอะ
เดีย ฮลอง กุนมุ่น ยุฮ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 13 รูต อฮั เฮ�ี �จาว
ไน� ปะ เอจี เปลีฮ เนอึม เปอะ กุนมุ่น เนิ� ป อฮั เปอะ เซ
เอจี มวน เนอมึ ยุฮ รพาวม อาึ� โปง โตว ไม่ อาึ นึง ตุเตียม
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อาึ ฮา โม กวนไจ รโปวน ยุฮ เปอะ โครยญ โฆะ อ�ื� อฮั เซ
ละ อ�ื

14 เญือม เอจี เติง เวลา โซม ปุย เยอ� โบ่อตั อฮั เฮี ละ
รูต� �เอญี โซม นา เฮ�ี ตุย คโนมปัง เซ จิ ไม่ รอาวม ป นะ
เฮ�ี� อฮั เซ� ลไล งาวม อื โซม ดิ ไม่ โม ป ยุฮ กัน เซ โบอ่ตั
เกือฮ โรฮ รโกะ เดือก ละ รูต เซ งอ่น� รูต โซม อื ปอ ซัก
แตะ� ละ ลัง่ อื ละ ซ โรวก แตะ ละ กอ แตะ งอ่น� 15 เญื
อม เอจี ฟวยจ โกฮ โฮว รูต ละ ซ ซาวป แม แตะ เฮงาะ เซ�
โบ่อตั ซตอก อาึง โม กวนไจ รเมะ แตะ ตอก เฮ�ี �ปัง มัฮ
โบ เฮงาะ เอจี โรม เปอะ� ดัฮ ฆวต ซเคระ เฮงาะ นา เซ โฮ�
ปุ บวยจ ละ� ปุ คัต เฟือฮ เอนิ� 16 โฮฮ ฮา เซ ไมจ เปอะ
โฆง เยยีง เฮงาะ โอก ฮา เฮงาะ ฟาว ยุฮ เปอะ งอ่น ละ อาึง
ละ อื เกือฮ ซเคระ อ�ื� อฮั เซ ละ อ�ื 17 รูต ซาวป ซเคระ
เฮงาะ นึง ชจิ เซ ฮอยจ ละ ปู พร�ิ เญือม เอจี ฟวยจ เฟียต
อื เฮงาะ โฮลฮ แตะ เซ ไก เมาะ ติ ทัง� 18 โรวก อื ฮอยจ นึง
ยว่ง� เกือฮ กอ แตะ ยุ ป โฮลฮ แตะ เซ� เกือฮ โรฮ รโกะ
เดือก ป ละ แตะ อาึง ละ อื เซ�

19กอ อื เซ ไฮมญ อื ตอก เฮ�ี �ซเคระ เปอะ เฮงาะ เญือะ
ปุย รเอฮ เฮ� ยุฮ เปอะ กัน นึง ชจิ เญือะ ปุย� ปัว พะจาว
ปิฮ มุ่น ละ ป เลียก พาวม นึง เปอะ ตอก เซ�� อฮั เซ ละ อ�ื
เญือม เซ รูต รโฮงะ ไลลวง ป มัฮ กุม ชจิ นา ก โฮว ซาวป
แตะ ซเคระ เฮงาะ เญือะ อื เซ ละ อื โครยญ เจือ� รโฮงะ
มัฮ อื โบ่อตั ป เกือฮ แตะ ซเคระ เฮงาะ นา เซ� 20 นาโอมี
อฮั เฮ�ี �ปัว พะจาว ปิฮ มุ่น ละ โบ่อตั เซ� พะจาว วติ โตว
เปลีฮ อื รพาวม ฮรกั แตะ ละ ป ไอม เมอ� ละ ป ยุม ปุ โรฮ
วติ ละ อ�ื ปรเมะ เซ มัฮ คระ เฌือต เอะ� มัฮ เอนิ เฌือต
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ซดิ* อ�ิ มัฮ ป ลัง แลน แก เอะ ติ ปุย�� อฮั เซ ละ อ�ื
21 รูต อฮั เฮ�ี �โนก ฮา เซ ปุย เซ อฮั เฮี เนิ� �ไมจ เปอะ

อาวต ไม่ กวนไจ อาึ เฮี ฮอยจ ละ เฟือฮ เบระ�� อฮั เซ เนิ��
22 นาโอมี อฮั เฮ�ี �กวน� ไมจ เนอึม เปอะ โฮว ไม่ กวนไจ
รโปวน ยุฮ อ�ื ดัฮ เปอะ โฮว นึง ชจิ ยุฮ ปุย ไฮญ โฮ� อาึ ฮอ
นึง ซ คัม คุย ปุย เปอะ�� อฮั เซ ละ อ�ื 23 รูต อาวต เนอึม
ซดิ ไม่ กวนไจ เญือะ เซ� ซเคระ เฮงาะ เฮยี ไม่ อื ฮอยจ ละ
ฟวยจ มัก ปุย เฮงาะ บ่าเล ไม่ เฮงาะ ซาลี� อาวต โรฮ ลัง่
ไม่ กอ แตะ ไม่ อ�ื

3
โบอ่ตั เลียก พาวม นึง รูต

1 กังเคะ เอ นาโอมี อฮั เฮี ละ รูต� �กวน� ไมจ อาึ ซาวป
ปุย เญือะ เปอะ ละ เปอะ� เดอมึ ปะ ซ ไก ก ตัฮ รพาวม แตะ
ไม่ ซ โฮลฮ เปอะ รพาวม ไมจ มวน แตะ เบือ อ�ื 2 โม่ เปอะ
ไตม� โบ่อตั ป เกือฮ ปะ อาวต ไม่ กวนไจ รโปวน ยุฮ แตะ
เซ มัฮ เฌือต ซดิ ไม่ เอะ� เนฮ ก ซาวม เฮี ซ ฆาื เฮงาะ
บ่าเล ยุฮ แตะ นึง รบุฮ� 3 ไมจ เปอะ ฮาวม� ดะ ซัต ปัต วี
ติ เปอะ ไมจๆ� ไอฮ เครองึ ไมจ เปอะ� ฟวยจ เซ ไมจ เปอะ
เลีฮ ฮอยจ นึง รบุฮ เซ� ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ เกือฮ ยุง ฮอยจ
เปอะ นา เซ กา เฆียง ฟวยจ โซม ฟวยจ ญุ โบ่อตั เซ� 4 เญื
อม ไอจ อื แลน ที ก ไอจ อื เซ� เญือม เอจี ปุน อื ไอจ เจอ
ไมจ เปอะ เลียก ปลัก พรุ เลอึป ชวง อ�ื ไอจ ก ชวง อื เซ�

* 2:20 2:20 เฌือต ซดิ อฮั อื เซ มัฮ อฮั อื ไม่ เฌือต ป เกียฮ เรอมึ อื เญือม ตุก
เญือม ญัก อ�ื มัฮ ป ลัง โตฮ คาวคอง อื ฮา กุม ป รมะ อื นึง อื เซ� มัฮ โรฮ ป
ลัง ไอฮ ปรโปวน เญือะ เอยีกปุ แตะ ดัฮ เอยีกปุ อื เซ ยุม เตือง โอ อื ดิ ไก กวน�
กวน โรง เกิต อื เซ ปังเมอ ซ เมีญ อื มัฮ กวน ปรเมะ ไพรม เญือะ อื เซ�
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เญือม เซ ซ รโฮงะ อื ละ เปอะ ป ไมจ เปอะ ยุฮ ฮู�� อฮั เซ
ละ โมวน แตะ เซ� 5 รูต โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ ซ ยุฮ ตัม ป
อฮั เปอะ เซ โครยญ เจือ�� อฮั เซ� 6 เลีฮ เนอึม นึง รบุฮ
เซ� ยุฮ เนอมึ อื ตัม ป อฮั กอ แตะ เซ โครยญ เจือ�

7 เญือม เอจี ฟวยจ โซม ฟวยจ ญุ อ�ื โบ่อตั เซ โฮลฮ
รพาวม ไมจ มวน แตะ� โฮว ไอจ โบ กอง เฮงาะ ติ โดฮ�
รูต กวย เลียก เคะ อ�ื ปลัก พรุ เลอปึ ชวง อ�ื ไอจ ก ชวง อื
เซ�*

8 เมาะ งอ่น ซาวม เมอ โบอ่ตั เซ โปวะ เน่อมึ ไอจ แตะ� ล
เตือฮ นา แตะ� เงอตึ นึง ยุ แตะ ไอจ ปรโปวน ก ชวง แตะ�
ฆราึง ฆาื อ�ื 9 โบอ่ตั อฮั เฮ�ี �ปะ มัฮ เปอะ ปุย�� อฮั เซ ละ
อ�ื รูต โลยฮ อื ตอก เฮ�ี �อาึ มัฮ รูต ป มัฮ กวนไจ เปอะ�
ปะ มัฮ เปอะ เฌือต ซดิ ไม่ เอะ� ปัว เปอะ เลอปึ อาึ นึง ชวง
ลปิ เปอะ ฆาื อ�ื เกือฮ อาึ ไก ตัว เปิง�� อฮั เซ ละ อ�ื 10 โบ่
อตั อฮั เฮ�ี �ปัว พะจาว ปิฮ มุ่น ละ เปอะ� บุน เอจี ฟวยจ
อื ปะ เอจี เลียก พาวม เนอึม เปอะ นึง เญือะ นาโอมี� โฮน
เฮี เยอ ปังเมอ โฮว ละ ระ แตะ เลียก พาวม เปอะ นึง อ�ื
ปะ มัฮ ซ ซาวป เปอะ ปุย นมุ อาญุ� ปัง มัฮ ปุย ตุก ปัง มัฮ
ปุย กอย� แจง ซ โฮลฮ ลัง่ เปอะ� ปะ ปังเมอ โอ เปอะ ยุฮ
ตอก เซ� 11 รูต� ปุ เกือฮ ติ เปอะ ตุก พาวม นึง� อาึ ซ ยุฮ
ตัม ป ปัว เปอะ เซ� ปุย ติ ยว่ง เฮี ยุง อื มัฮ ปะ ปุย เนอึม
รพาวม เมอ� 12 อาึ มัฮ เนอึม เฌือต ซดิ เญือะ เอลีเมเลก
เซ ติ ปุย� ป ซดิ ฮา อาึ ปังเมอ ไก ลัง่ ติ ปุย� 13 ปะ ไมจ
เปอะ ไอจ นา เฮี ฮอยจ ละ ปวยฮ พร�ิ ซงา่วป ก ซะ อา ดัฮ
ปุย เซ ญอม ลัปพิตชอป กัน ลัง ยุฮ แตะ นึง มัฮ อื เฌือต
* 3:7 3:7 ป ยุฮ รูต เซ มัฮ โตว ปัว อื ไอจ ไม่ นึง ฆวต ไอฮ พาวม อื ไม่� มัฮ ปัว
อื เญือะ ไม่ แปน ไล อื ตัม พะทัม โกตไม ป ไซฮ ไอ โมเซ อาึง นึง ไลลวง แมฮงั โอ
ไก กวน โฮ� ปุย ลอา เฮี มัฮ ยุฮ อื ตัม ปซี ปซา เกือฮ พะจาว ละ โม อซิราเอน�
มัฮ โตว ยุฮ อื ป พิต�
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ซดิ อื โฮ� เกือฮ ยุฮ อื เมิฮ� ดัฮ โอ ญอม โฮ� อาึ อฮั ป เนอึ
ม ละ เปอะ เบือ มอยฮ พะจาว, ซ ลัปพิตชอป อาึ ละ เปอะ�
ไอจ นา เฮี ฮอยจ ละ ปวยฮ พริ ฮมั�� อฮั เซ ละ อ�ื

14 รูต ไอจ เนอมึ ก ชวง อื ฮอยจ ละ ซ ปวยฮ พร�ิ เญอืม
เอจี ซ ปวยฮ อื โกฮ เน่อมึ ก ไอจ แตะ กา เกียฮ ยุ ปุย นา
แตะ� โบ่อตั อฮั เฮ�ี �ปุ เกือฮ ปุย ยุง ฮอยจ ปรโปวน นึง
รบุฮ เฮ�ี� อฮั เซ� 15 อฮั โรฮ เฮ�ี �โรวก โคะ ไฆญ เปอะ
ฮอยจ นา เฮ�ี ไลฮ ตุม นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื รูต ตุม เนอมึ
อ�ื โบ่อตั เชยีต เฮงาะ บ่าเล ละ อื แลฮ ลิต� เกือฮ อื ปุยฮ
ปุ เอญี อ�ื รูต เอญี เนอมึ ไม่ อื นึง ยว่ง�

16 เญอืม เอจี ฮอยจ อื เคะ กอ แตะ กอ อื เซ ไฮมญ อื ตอก
เฮ�ี �กวน� แปน ตอก เมอ คระ โฮว เปอะ เซ�� อฮั เซ ละ
อ�ื รูต รโฮงะ อื ละ อื โครยญ เจือ ป ยุฮ ป อฮั โบอ่ตั ละ แตะ
เซ� 17 อฮั แม เฮ�ี �เอจี เกือฮ โรฮ เฮงาะ บ่าเล เฮี เนิ แลฮ
ลิต� �ปุ เอญี ปลาว เคะ กอ เปอะ�� อฮั เซ เนิ�� 18 นา
โอมี อฮั เฮี ละ อ�ื �กวน� มอง แลน ติ เตะ ฮอยจ ละ ซ ยุง
เปอะ ป ซ เกิต ละ แตะ� อาึ แจง นึง โอ โบอ่ตั ซ อาวต โฆย
ฮอยจ ละ ซ เกือฮ แตะ กัน เฮี ฟวยจ ไน ซเงะ เนาะ เฮ�ี� อฮั
เซ ละ อ�ื

4
โบอ่ตั เญือะ ไม่ รูต

1 เญือม เซ โบ่อตั ฮาวก ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ ยว่ง นา ก
กอ รเตีฮ ปุย โอเอฮี ไม่ ปุ แตะ� งาวม นา เซ� เญือม เอจี
ฮอยจ เฌือต ซดิ ป อฮั โบอ่ตั ไลลวง อื เซ อฮั เฮี ละ อ�ื �เอี
ยกตุ� เอญี งาวม นา เฮ�ี� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย เซ เอญี งาวม
เนอึม โบ อ�ื 2 โบ่อตั กอก โรฮ โม ป กวต ป เฮยีง ยว่ง เซ
กาว ปุย� ปัว โรฮ อื งาวม ไม่ แตะ นา เซ� 3 เญือม เอจี
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งาวม อื อฮั เฮี ละ เฌือต ซดิ เอลีเมเลก เซ� �นาโอมี เดอมึ
ไก เอญี อื เน่อมึ นึง เมือง โมอปั เปอ� ซ โชะ ชจิ ติ เบือง ป
มัฮ คอง เอยีกระ เอลีเมเลก โฮ� 4 อาึ แกต ติ แตะ ไมจ รโฮ
งะ ละ ปะ เดอมึ เปอะ ซ โฮลฮ รวี ซองนา โม ป งาวม นา เฮี
ไม่ ซองนา โม ป กวต ยว่ง เอะ เฮ�ี ดัฮ เปอะ ฆวต โตฮ โฮ�
โตฮ เมิฮ� ดัฮ เปอะ โอ ฆวต โตฮ โฮ� เกือฮ อาึ ยุง แปฮ�
ไก โตว ปุย ไฮญ ป ลัง โตฮ โนก ฮา ปะ อา� อาึ มัฮ ตอก ปุ
ทัต เปอะ โฮ�� อฮั เซ ละ อ�ื ปุย เซ อฮั เฮ�ี �ซ โตฮ โฮะ��
อฮั เซ�

5 โบอ่ตั อฮั เฮี ละ อ�ื �ดัฮ เปอะ โตฮ โฮ� ไมจ� ซเงะ รวี
เปอะ ชจิ เซ เน่อมึ นึง นาโอมี เยอ� ไมจ โรฮ เปอะ ไอฮ รูต
ป มัฮ ปุย เมือง โมอปั เซ ไม่� รูต เซ มัฮ ปรโปวน เญือะ ป
เอจี ยุม เซ� เญือม ไอฮ เปอะ ปุย เซ เอจี มัฮ โรฮ ซึป เปอะ
มอยฮ ป ยุม เซ เกือฮ ไก ลัง่ มอยฮ นึง ชจิ ยุฮ อ�ื� อฮั เซ
ละ อ�ื 6 เฌือต ซดิ อื เซ อฮั เฮ�ี �ดัฮ มัฮ ตอก เซ อาึ เกียฮ
โตฮ โตว� ดัฮ ยุฮ ตอก เซ โฮ� โอเอฮี ป ลัง เกือฮ ละ กวน
โกะ แตะ ซ รมัฮ ฆาื อ�ื โตฮ ปะ เมิฮ� อาึ เกียฮ โตฮ โตว��
อฮั เซ ละ อ�ื

7 เจน เซ ปุย เมือง อซิราเอน เญือม โชะ รวี อื เตะ นึง ปุ
แตะ ไก ปซี ปซา ยุฮ ติ เจือ� เญือม เอจี โตก โลง อื ไม่ ปุ
แตะ ป มัฮ ป โชะ เซ ปอยจ เกิป แตะ ติ ก บลัฮ เกือฮ อื ละ
ป รวี เซ� มัฮ เกือฮ อื แปน ลักทัน ป แจง ป แน ละ ปุ แตะ
ตอก เซ� 8 เญอืม เซ ป มัฮ เฌือต ซดิ อื เซ อฮั เฮี ละ โบอ่ตั�
�รวี ปะ ละ โกะ เปอะ ไอฮ เมิฮ�� ฟวยจ อฮั อื เซ ปอยจ เกิป
แตะ ไม่ อื ติ ก บลัฮ เกือฮ อื ละ โบ่อตั� 9 เญือม เซ โบ่อตั
รโฮงะ อื ละ โม ป กวต ป เฮยีง ป งาวม นา เซ� ไม่ โม ลัป
ซด่อน เตือง โอยจ อื ตอก เฮ�ี �ซเงะ เนาะ เฮี โม เปะ ปุน
แปน เปอะ ซกิ พญีัน นึง กัน รวี อาึ เตะ ป มัฮ คอง เอยีกระ
เอลีเมเลก ไม่ คอง คิลิโอน ไม่ คอง มาโลน เน่อมึ นึง นาโอ
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มี เตือง โอยจ อ�ื 10 อาึ ซ ไอฮ โรฮ รูต ปุย เมือง โมอปั ป
มัฮ ปรโปวน เญือะ มาโลน เซ แปน ปุย เญือะ แตะ� ซ ซึป
มอยฮ ป ยุม เซ ไม่ นาตี ยุฮ อื เดอมึ มอยฮ อื โอ ซ ไฆร ฮา
จัตเจือ อ�ื ซ ไก ลัง่ มอยฮ นึง ยว่ง โกะ อื ฆาื อ�ื โม เปะ
เอจี แปน เปอะ ซกิ พีญัน อื เนิ�� อฮั เซ ละ อ�ื

11 โม ป กวต ไม่ โม ป ฮอยจ นึง โตะ รเวอืะ ยว่ง เซ อฮั
เฮ�ี �เอะ ปุน แปน เนอะ ซกิ พีญัน อ�ื ปัว พะจาว เกือฮ
ปรโปวน เญือะ เปอะ เซ ตอก ราเชน ไม่ เลอา� ปุย ลอา เซ
เอจี เกือฮ เญือะ อซิราเอน แปน เญือะ ระ ปุย โฮวน� ปัว
พะจาว เกือฮ มอยฮ ปะ แปน ป ระ ป คาว ไน มู เอฟราทา�
ไม่ เกือฮ อื มอยฮ เปอะ พรุ เฮอื นึง ยว่ง เบ่ตเลเฮม� 12 ปัว
พะจาว เกือฮ กวน เปอะ ป ซ เกิต เน่อมึ นึง ปุย นมุ อาญุ
เญือะ เปอะ เฮี แปน เญือะ ระ ปุย โฮวน� ตอก เญือะ เพเรต
ป มัฮ กวน ยูด่า ไม่ ทามัน โฮ�� อฮั เซ ปุย โฮวน เซ�

จัตเจือ โบอ่ตั ไม่ รูต
13ฟวยจ เซ โบอ่ตั ไอฮ เนอมึ รูต เซ แปน ปุย เญือะ แตะ�

พะจาว เกือฮ รูต เซ โรวก� เญอืม เอจี เกิต กวน อื เซ รเมะ�
14 โม ปรโปวน ยว่ง เซ อฮั เฮี ละ นาโอมี� �ลืลาว พะจาว
เยอ� พะจาว เกือฮ โตว ปะ อาวต โน่ง โนก จัตเจือ แตะ�
ปัว พะจาว เกือฮ กวนโซะ เปอะ เซ พรุ มอยฮ นึง เมือง อซิ
ราเอน� 15 โมวน เปอะ เซ ฮรกั เนอึม ปะ� ไมจ เอนิ ละ
เปอะ ฮา โฮลฮ เปอะ กวน รเมะ แตะ อาแลฮ ปุย เอนิ� เอจี
โฮลฮ เปอะ กวนโซะ แตะ เบือ อื ติ ปุย� ปุย เซ ซ เกือฮ ปะ
โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ� ซ บุฮ แม เปอะ ฆาื ฮา ไพรม
แตะ� ซ แปน ป แลน แก ปะ เญือม เอจี กวต เปอะ�� อฮั
เซ ละ อ�ื 16 นาโอมี เกือฮ กวนงกั เซ ไอจ เญือะ ดึม แตะ�
แปน ป เลียง กวนงกั เซ ไม่ แลน แก อ�ื 17 โม ปรโปวน ป
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อาวต นา เซ อฮั เฮ�ี �นาโอมี เอจี โฮลฮ กวน รเมะ แตะ��
อฮั เซ� โม เซ อฮั โอเบ่ต ละ อ�ื โอเบ่ต เซ มัฮ เปือะ เจซี�
เจซี เซ มัฮ เปือะ ด่าวติ�

18 เฮี มัฮ จัตเจือ เพเรต ตัม ไล อ�ื เพเรต มัฮ เปือะ เฮซ
โรน� 19 เฮซโรน เซ มัฮ เปือะ รมั� รมั เซ มัฮ เปือะ อมัมี
นาดัป่� 20 อมัมีนาดัป่ เซ มัฮ เปือะ นาโชน� นาโชน เซ มัฮ
เปือะ ซาละโมน� 21 ซาละโมน เซ มัฮ เปือะ โบ่อตั� โบ่อตั
เซ มัฮ เปือะ โอเบ่ต� 22 โอเบ่ต เซ มัฮ เปือะ เจซี� เจซี เซ
มัฮ เปือะ ด่าวติ�
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