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1 โยเอล ๑:๑๓

โยเอล
คํานํา

โย เอลในภาษาฮีบรู แปล วา “พระ
ยาหเวหคือพระเจา”
บท ที่ ๑-๒:๒๗ เป็นคํา กลอนที่พูด

ถึงความหายนะอันใหญ หลวงที่เกิดจาก
ตัก๊แตน และการเรียกใหคนบาปกลับใจ
โย เอลพูด ถึงตัก๊แตนจํานวนมหาศาล

ไดบุกมาทําลายพืช ผลในยู ดาหจนสิน้
ซาก โย เอลกําลังเปรียบ เทียบเรื่อง น้ี
เหมือนกองทัพที่พระ ยาหเวหสงมาเพื่อ
ลงโทษคนอิสราเอลสําหรับบาปที่พวก
เขาทํา โยเอลกําลังเตือนคนอิสราเอลให
รู วา วันของพระยาหเวหกําลังจะมาถึง
แลว ใหกลับตัวกลับใจ แลวพระองคจะ
ยกโทษและอวยพรใหกับพวกเขา
บทที่ ๒:๒๘-๓:๒๑ พูดถึงเรื่องที่พระ

ยาหเวหจะฟ้ืนฟูยูดาหและเยรูซาเล็ม
พระองคจะเทพระ วิญญาณบริสุทธิ ์

ลงบนทุกคนที่เป็นคนของพระองค และ
ทุก คนที่เรียก ชื่อของพระยาหเวหจะได
รับความ ปลอดภัยในวันอันยิ่ง ใหญและ
นา สะพรึง กลัวนัน้ แตศัตรูของคนของ
พระองคจะตองถูกลงโทษ

ตัก๊แตนจะมาทําลายพืชผลในไรนา

๑ ๑ โย เอลลูกชายของเปธู เอลได รับ
ขาวสารน้ีจากพระยาหเวห

๒ ฟังไวใหดี พวกผูเฒาทัง้หลาย
ฟังไวใหดี ทุกคนที่อาศัยอยูในแผนดินน้ี
ชัว่ ชีวิตของพวก เจาหรือชัว่ ชีวิตของ

บรรพบุรุษเจา
เคยเห็นเรื่องอยางน้ีเกิดขึ้นหรือเปลา ไมเคย

แน
๓ เลาเรื่องน้ีใหกับลูกๆของเจาฟัง
และใหลูกๆของเจาเลาตอใหกับลูกๆของเขา

ฟัง
และใหลูกๆของ เขาเลา ตอใหกับรุน หลังจาก

เขาฟัง
๔ เลาใหพวก เขาฟังวาพวก ตัก๊แตนวัย เดิน

เหลืออะไรไวใหบาง
ฝูงตัก๊แตนวัยบินก็มากิน
และพวกมันเหลืออะไรไวใหบาง

พวกตัก๊แตนวัยกระโดดก็มากิน
และพวกมันเหลืออะไรไวใหบาง
พวกตัก๊แตนวัยคลานก็มากิน

ตัก๊แตนบุก
๕พวกขีเ้มาทัง้หลาย ตื่นไดแลว และรองไห
พวกนักดื่มเหลาองุนทัง้หลายครํ่าครวญเถอะ
เพราะจะไมมีเหลาองุนอันแสนหวาน
ใหเจาดื่มอีกตอไปแลว
๖ เพราะมีชนชาติหน่ึงที่ยิ่ง ใหญมหาศาล นับ

ไมถวน
ไดมาบุกแผนดินของเรา
ฟันของมันเหมือนฟันของสิงโต
และเขีย้วของมันเหมือนเขีย้วของนางสิงห
๗พวกมันทําลายไรองุนของเราอยางราบคาบ
และทําลายตนมะเดื่อของเราจนเหลือแตตอ
และลอกเปลือกของตนมะเดื่อแลวโยนทิง้ไป
พวกมันทําใหเถาองุนเหลือแตไสในสีขาว

ผูคนรองไห
๘ ใหครํ่าครวญเหมือนกับหญิงที่ใสชุด

กระสอบไวทุกข
ใหกับสามีของนางที่ตายไป
๙ ไมมีอาหารและเครื่อง ดื่มที่จะเอามาถวาย

ในพระวิหารอีกตอไปแลว
พวก นักบวชที่เป็นผูรับ ใชของพระ ยาหเวห

กําลังครํ่าครวญ
๑๐ ไรนาถูกทําลาย พื้นดินครํ่าครวญ
ใชแลว เมล็ดพืชถูกทําลาย
เหลาองุนใหมเหือดแหงไป
น้ํามันมะกอกสดถูกใชหมดแลว
๑๑หมดหวังแลว ชาวไรชาวสวนทัง้หลาย
รองไหเถอะ ชาวไรองุน
รองไหใหกับขาวสาลีและขาวบารเลย
เพราะผลผลิตในไรนาถูกทําลายหมดแลว
๑๒ตนองุนเหือดแหงไป
ตนมะเดื่อเหี่ยวแหงไป
ตน ทับทิม แมแตตน อินทผลัม และตน

แอปเปิลรวม ทัง้ตนไมอื่นๆในไร นา
เหี่ยวแหงไปหมดแลว

ใชแลว ความสุขสนุกสนานเหือดหายไปจาก
ผูคนดวยเหมือนกัน

๑๓พวกนักบวช ใสเสื้อกระสอบ แลวรองไห
เถิด

ทานที่เตรียมของ ถวายที่แทน บูชา รองไห
เถิด
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มาสิ พวกผูรับ ใชของพระเจา ใหสวม ใสชุด
กระสอบขามคืน

เพราะไมมีอาหารและเครื่อง ดื่ม ที่จะเอาไป
ถวายในพระ วิหารของพระเจาของ เจา
อีกตอไปแลว

การทําลายครัง้ยิ่งใหญของฝูงตัก๊แตน
๑๔ ใหจัดเวลาสําหรับการ อด อาหาร ให

เรียกประชุม ใหรวบรวมพวกผู อาวุโส
และประชาชนที่อาศัยอยูบนแผน ดินน้ี ให
รวบรวมทุก คนมาที่พระ วิหารของพระ
ยาหเวห พระเจาของพวก เจา และใหพวก
เขารองขอตอพระยาหเวห

๑๕ วันนัน้จะเป็นวันที่เลวราย เพราะใกลจะ
ถึงวันของพระยาหเวหแลว และจะมีหายนะ
อันยิ่ง ใหญ ที่จะมาจากพระเจาผู ยิ่ง ใหญ
๑๖มันเกิดตอหน าตอตาของเราเลยไมใชหรือ
ที่ไมมีอาหารเหลือแลว งาน เฉลิมฉลองและ
ความ สุขไมมีแลวในพระ วิหารของพระเจา
ของเรา

๑๗ผล ไมที่โผลออก มา ก็ฝอลีบ ไปภาย
ใตกลีบ ดอกของพวก มัน ยุง ฉางถูกทําลาย
โรงนาก็ถูกรื้อถอน เพราะเมล็ดพืชฝอลีบไป
หมด

๑๘ฝูงสัตว เลีย้งตางรองครวญ คราง ฝูง
วัวตางก็เรรอนไปมา เพราะไมมีทุง หญาให
กับพวก มัน แมแตฝูง แกะก็ยังถูกทอด ทิง้
๑๙พระยาหเวหเจาขา ขาพเจา รองขอความ
ชวยเหลือตอพระองค เพราะไฟไดเผาผลาญ
ทุงหญาของที่เปลาเปลี่ยว และเปลวเพลิงได
เผา ไหมตนไมทัง้หมดในทอง ทุง ๒๐แมแต
สัตว ปาก็ยังสง เสียงรองขอความ ชวย เหลือ
จากพระองคเพราะน้ําในลําธารไดแหง ขอด
ไป และไฟไดเผา ผลาญทุง หญาของที่เปลา
เปลี่ยวไปหมดแลว

วันที่พระยาหเวหเสด็จมา

๒ ๑ ใหเปาแตรในเมืองศิโยน
รองตะโกนบนภูเขาอันศักดิส์ิทธิข์องเรา

ใหทุก คนที่อาศัยอยูในแผน ดินน้ีกลัวจนตัว
สัน่

เพราะวันของพระ ยาหเวหกําลังจะมา ถึง
เพราะวันของพระ ยาหเวหใกลเขา มา
แลว

๒มันเป็นวันแหงความมืดครึ้ม
เป็นวันที่มืดมิดและเมฆดําทะมึน

เหมือนความ มืดที่ปกคลุมภูเขาทัง้ หลายคือ
กองทัพอันยิ่งใหญเกรียงไกรมหาศาล

ไมเคยมีกองทัพไหนที่ยิ่งใหญเทาน้ีมากอน
และหลัง จาก น้ีก็จะไมมีกองทัพไหนเทียบ

เทามันไดอีก
๓ ไฟของกองทัพนัน้ก็เผาผลาญไปขางหน า
และเมื่อมันผานไป เหลือ ไวแตเปลว เพลิงที่

ลุกไหม
ดิน แดนที่อยูขาง หน ามัน เหมือนกับสวน

เอเดน
แตพอมันผานไป ก็กลายเป็นทะเลทรายไมมี

อะไรเล็ดลอดไปไดเลย
๔พวกมันเหมือนฝูงมา
พวกมันวิ่งเหมือนมาศึก
๕ เมื่อพวกมันกระโดดขามยอดเขา
เสียงเหมือนพวกรถรบ
เหมือนเสียงของไฟที่กําลังเผาฟางแหง
เหมือนเสียงของกองทัพอันยิ่ง ใหญมุงสู

สงคราม
๖ผูคนตางพา กันกลัวจนตัว สัน่ตอ หน าพวก

มัน
ทุกคนตางหน าซีดเผือด
๗กองทัพนัน้วิ่งเขาสูสนามรบอยางทหารกลา
พวกมันปีนกําแพงเหมือนนักรบ
พวกมันตางเดินมุงตรงไปขางหน า
ไมแตกแถวเลย
๘พวกมันไมเดินกินที่ของเพื่อน
ตางก็เดินในแถวของตัวเอง
ถึงแมบางตัวถูกยิงดวยธนูรวงไป
คนอื่นๆก็ไมเฉไปจากแถวของตน
๙พวกมันรีบบุกเขาไปในเมือง
พวกมันบุกขึ้นกําแพงเมือง
พวกมันปีนเขาไปในบานเรือน
ปีนเขาไปทางหน าตางเหมือนพวกขโมย
๑๐ตอหน าพวกมัน แผนดินก็ไหว
ทองฟ าก็สัน่สะเทือน
ดวงอาทิตยและดวงจันทรก็มืดไป
ดวงดาวก็หยุดสองแสง
๑๑พระ ยาหเวหไดรองตะโกนสัง่กองทัพของ

พระองค
เพราะกองทัพของพระองคนัน้ยิ่งใหญจริงๆ
กองทัพที่ทําตามคําสัง่ของพระองคนัน้
ยิ่งใหญมหาศาลจริงๆ
วันของพระยาหเวหนัน้ ยิ่ง ใหญและนากลัว

จริงๆ
ใครเลาจะทนได
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การเรียกใหกลับตัวกลับใจ
๑๒พระยาหเวหพูดวา “แต ถึงเดี๋ยวน้ีก็เถอะ
ใหกลับมาหาเรา ดวยสุดใจของพวกเจา
ใหอดอาหาร รองไห และครํ่าครวญ
๑๓อยาฉีกเสื้อผา *แตใหฉีกใจของเจาแทน”
ใหกลับมาหาพระ ยาหเวห พระเจาของพวก

เจา
เพราะพระองคมีความ เมตตา ปรานี อดทน

นาน
พระองคมีความรักที่ยิ่งใหญ
และพรอมเสมอที่จะเปลี่ยนใจไมลงโทษ
๑๔ ใครจะ รู ละ พระองคอาจจะหันไปจาก

แผนการที่จะลงโทษ
และเปลี่ยนใจ
พระองคอาจจะทิง้พระพรไวให
ที่พวก เจาจะไดใชเป็นอาหารและเครื่อง ดื่ม

ถวายใหกับพระยาหเวหพระเจาของเจา
อธิษฐานตอพระยาหเวห

๑๕ ใหเปาแตรในเมืองศิโยน
จัดเวลาสําหรับการอดอาหาร
ใหเรียกประชุม
๑๖ ใหรวบรวมประชาชนมา
และจัดเวลาประชุมกัน
ใหรวบรวมคนแกทัง้หลาย
และใหรวบรวมเด็กๆและทารกที่ยังดูดนม
ใหเจาบาวทิง้หองของเขาเถอะ
ใหเจาสาวทิง้หองหอของนาง
๑๗ ใหพวกนักบวชที่เป็นผูรับ ใชของพระ

ยาหเวห
รองไหระหวางเฉลียงและแทนบูชา
และใหพวกเขาพูดวา
“ขา แตพระ ยาหเวห ขอ ใหสงสารคนของ

พระองคดวยเถิด
ขออยา ใหทรัพยสินสวน ตัวของพระองคถูก

หัวเราะเยาะ
อยา ใหชนชาติตางๆมองคนของพระองคเป็น

ตัวตลก
และอยา ใหพวก เขาพูดได วา ‘พระเจาของ

พวกเขาอยูที่ไหน’”

พระเจาจะฟ้ืนฟูแผนดินของพระองค
๑๘แลวพระ ยาหเวห ก็เกิดหึง หวงแผน ดิน

ของพระองค
และพระองคก็เกิดความ สงสารประชาชน

ของพระองค
๑๙แลวพระองคก็ตอบคนของพระองควา
“เราจะสงเมล็ดพืช เหลาองุนใหม และน้ํามัน

มะกอกใหกับพวกเจา
และเจาจะอิ่มหนําจากสิ่งนัน้
และเราจะไม ทําใหเจากลาย เป็นที่เยย หยัน

ทามกลางชนชาติอื่นๆอีก
๒๐ เราจะไลศัตรูที่มาจากทาง เหนือไปใหหาง

ไกลจากพวกเจา
และเราจะขับ ไลพวก มันไปอยูในดิน แดนที่

แหงแลง
เราจะขับไลทหารกองหน าของพวกมันไปลง

ทะเลทางตะวันออก
และขับ ไลทหารกอง หลังของพวก มันไปลง

ทะเลทางตะวันตก
กลิ่นเหม็นคละคลุงของพวกมันจะขึ้นมา
และกลิ่นเหม็นเนาของพวกมันจะกระจายไป
เราจะทําอยาง น้ีเพราะพวก มันไดทําความ

เสียหายไวมาก”
๒๑แผนดินเอย อยากลัวเลย
ใหรื่นเริงยินดีและเฉลิมฉลองกันเถอะ
เพราะพระยาหเวหไดทําสิ่งตางๆที่ยิ่งใหญ
๒๒สัตวปาทัง้หลาย อยากลัวเลย
เพราะทุงเลีย้งสัตวในที่เปลาเปลี่ยวจะมีหญา

ขึ้นเขียวขจีไปหมด
อยากลัวเลย เพราะตนไมจะออกผล
ตนมะเดื่อและตนองุนจะออกผลที่ดีที่สุด
๒๓ชาวเมืองศิ โยน ใหชื่นชมยินดี และเฉลิม

ฉลองใหกับพระ ยาหเวหพระเจาของ
พวกเจาเถิด

เพราะพระองคจะใหฝนฤดูใบไม รวงกับพวก
เจาเพื่อเป็นสิ่ง พิสูจนถึงความ ซื่อสัตย
ของพระองค

และพระองคจะสงฝนลงมาใหพวกเจา
ทัง้ฝนตน ฤดูและฝนปลาย ฤดูเหมือนเมื่อ

กอน
๒๔ลานนวดขาวจะเต็มไปดวยเมล็ดพืช

*๒:๑๓ ฉีกเสือ้ผา เป็นวัฒนธรรมของพวก เขาที่จะฉีกเสื้อผาเพื่อแสดงความ เสียใจกับบาป
หรือ ความโศกเศรา
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พวกถังจะเต็มลนไปดวยเหลา องุน ใหมและ
น้ํามันมะกอก

๒๕ “เราจะชดใชใหกับพวก เจาจํานวน ปีตางๆ
ของการเก็บเกี่ยว

ที่ฝูงตัก๊แตนวัย บิน วัย กระโดด วัย คลาน
และวัยเดิน ไดมากินพืชผลไปนัน้

พวกมันเป็นกองทัพอันยิ่ง ใหญที่เราไดสงมา
ลงโทษเจา

๒๖พวก เจาจะไดกินอยูเรื่อยๆและอิ่มอยู
เสมอ

พวก เจาจะสรรเสริญชื่อของพระ ยาหเวห
พระเจาของเจา

ผูทําสิ่งตางๆอันวิเศษสุดใหกับเจา
คนของเราจะไมตองอับอายขายหน าอีกเลย
๒๗ เจาจะรูวาเราอยูกับชนชาติอิสราเอล
เราคือยาหเวหพระเจาของเจา
ไมมีพระเจาอื่นอีก
และประชาชนของเราจะไมตองถูกทําใหขาย

หน าอีกเลย”

พระเจาจะใหพระวิญญาณกับทุกคน
๒๘หลังจาก น้ี เราจะเทพระวิญญาณของ เรา

ลงบนทุกคน
เพื่อ วาลูกสาวและลูกชายของพวก เจาจะพูด

แทนเรา
พวกผู อาวุโสของ เจาจะเขาใจความ ตองการ

ของเราผานทางความฝัน
และพวกคน หนุมของ เจาจะเห็นสิ่งที่เราเปิด

เผยใหเห็น
๒๙ ในเวลานัน้ แมแตคนใชชายหญิงของเจา
เราก็จะเทพระวิญญาณของเราให

๓๐ เราจะทําลางอัศจรรยในทองฟ าและ
บนดิน มันจะมีทัง้เลือด ไฟและกลุมควัน
๓๑กอนที่วันอันยิ่ง ใหญและนา สะ พรึง กลัว
ของพระยาหเวหจะมาถึง ดวงอาทิตยจะมืด
ไป ดวงจันทรจะแดงเหมือนเลือด ๓๒แตทุก
คนที่รองเรียกชื่อพระยาหเวหจะรอด เพราะ
จะมีพวกเหลือรอด ชีวิตอยูบนภูเขาศิ โยน
และในเมืองเยรูซาเล็มเหมือนที่พระ ยาหเวห
ไดพูดไว และในทามกลางผูที่รอดชีวิตเหลา
นัน้จะมีคนเหลานัน้ที่พระยาหเวหเรียก

ศัตรูของชาวยูดาหจะถูกลงโทษ

๓ ๑ “จํา ไว ให ดี ในชวงวัน เวลาเหลา นัน้
เราจะพลิกสถานการณใหกับชาว ยู ดาห

และชาวเยรูซาเล็ม ๒ เราจะรวบรวมชนชาติ
ทัง้หมดมา และเราจะพาพวก เขาลงไปยัง
หุบเขาเย โฮชา ฟัท *และที่ นัน่ เราจะตัดสิน
พวกเขาตามที่พวกเขาสมควรจะได รับ เพื่อ
เห็น แกอิสราเอลที่เป็นประชาชนและมรดก
ของเรา เพราะชนชาติพวกน้ีทําใหคนของเรา
ตองกระจัดกระจายไปอยูทามกลางชนชาติ
ตางๆและพวก มันยังแบง แยกดิน แดนของ
เราทามกลางพวก มันดวย ๓พวกชนชาติ
เหลา น้ีไดจับ สลากแบงคนของ เรา พวก เขา
ไดแลกเด็กผูชายกับคาเที่ยวโสเภณีของพวก
เขา และไดขายเด็ก ผู หญิงเพื่อแลกกับเหลา
องุนที่พวกเขาดื่มกินกัน

๔ ไทระ ไซ ดอน และพวกเขตแดนตางๆ
ของฟี ลิ ส เตีย พวก เจาจะเอายัง ไงกับ เรา
พวกเจากําลังแกแคนเราหรือ พวกเจากําลัง
ทําอะไรเพื่อทํารายเราหรือ เราจะคืนสิ่งที่เจา
ไดทํากับเราลงบนหัวเจา เองในทันทีทันใด
๕พวก เจาไดเอาเงินและทองคําของ เราไป
และพวก เจาไดเอาพวกของที่มี คาที่สุดของ
เราไปไวตามวัดตางๆของพวกเจา

๖พวก เจาไดขายคน หนุม สาวชาว ยู ดาห
และชาวเยรูซาเล็มใหพวก กรีก เพื่อใหพวก
เขาไปอยูหาง ไกลจากเขตแดนของพวก เขา
๗ดูใหดี เราจะเอาพวกเขาขึ้นมาจากดินแดน
ที่พวก เจาขายพวก เขาไปนัน้ และเราจะ
ตอบแทนการกระทําตางๆของพวกเจาลงบน
หัวของพวกเจาเอง

๘ เราจะขายลูกชายและลูกสาวของ เจาให
กับชาวยูดาห และชาวยูดาหจะขายพวกเขา
ตอ ไปใหกับชาว เส บา ซึ่งเป็นชาติที่อยูหาง
ไกลออก ไป เพราะเรายาหเวหไดพูด ไววา
อยางนัน้”

เตรียมเขาสงคราม
๙ ใหประกาศสิ่งน้ีตอชนชาติทัง้หลาย
ใหเตรียมตัวกันเขาสูสงครามศักดิส์ิทธิ ์
ไปปลุกทหารทัง้หลาย
ใหพวกนักรบบุกโจมตี
๑๐ ใหตีคันไถของเจาใหเป็นดาบ

*๓:๒ เยโฮชาฟัท ชื่อน้ีหมายถึง “พระยาหเวหตัดสิน”
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และตีขอสําหรับลิดกิ่งของเจาใหเป็นทวน
ใหคนออนแอพูด วา “ขาเป็นนักรบที่

แข็งแกรง”
๑๑มาเร็วๆทุกชนชาติที่อยูรอบๆ
มารวมตัวกันที่นัน่
ขาแตพระยาหเวห ไดโปรดนําพวกทหารของ

พระองคลงมา
๑๒พระ ยาหเวหพูด วา ปลุกใหชนชาติตางๆ

ตื่นตัว
และมุงหน าสูหุบเขาเยโฮชาฟัท
เพราะเราจะนัง่อยูที่ นัน่ตัดสินทุกๆชนชาติที่

อยูรอบๆยูดาห
๑๓สงเคียวมาไดแลว
เพราะพืชผลสุกงอมใหเก็บเกี่ยวแลว
มายํ่าผลองุนไดแลว
เพราะมีองุนเต็มบอยํ่าแลว
ถังเก็บเหลาองุนก็เต็มจนลน
เพราะความ เจ็บ ปวดที่พวก เขากอขึ้นนัน้มัน

มากมายนัก
๑๔มีฝูง ชนจํานวนมากในหุบเขาแหงการ

ตัดสิน
เพราะวันของพระ ยาหเวหใกลมา ถึงแลว

อยางแนนอนในหุบเขาแหงการตัดสิน
๑๕ดวงจันทรและดวงอาทิตยจะมืดไป
และดวงดาวทัง้หลายจะหยุดสองแสง
๑๖พระยาหเวหจะคํารามจากภูเขาศิโยน
พระองคจะรองตะโกนกองจากเยรูซาเล็ม
ทําใหฟ าสวรรคและแผนดินโลกสัน่สะเทือน
แตพระยาหเวหจะเป็นที่คุมภัยใหกับคนของ

พระองค

และจะเป็นที่ กําบังที่เขม แข็งใหกับชาว
อิสราเอล

๑๗แลวพวกเจาจะรูวาเราคือยาหเวห พระเจา
ของเจา

ผูที่อาศัยอยูบนศิโยน ภูเขาอันศักดิส์ิทธิข์อง
เรา

เมืองเยรูซาเล็มจะเป็นเมืองศักดิส์ิทธิ ์
และคนตางชาติจะไมไดบุกเขามาอีก
๑๘ เมื่อถึงตอน นัน้จะมีน้ํา องุนอันหอม หวาน

หยดออกมาจากภูเขาตางๆ
จะมีน้ํานมไหลออกมาจากเนินเขาตางๆ
จะมีน้ําไหลไปทัว่หุบเขาตางๆของยูดาห
จะมีน้ําพุไหลพุงออก มาจากพระ วิหารของ

พระยาหเวห
และจะใหความชุมชื่นกับหุบเขาอาคาเซีย
๑๙อียิปตจะกลายเป็นดินแดนรกราง
และเมืองเอโดมจะกลายเป็นทะเลทรายราง
เพราะพวกเขาโหดรายตอชาวยูดาห
และทําใหเลือดของผู บริสุทธิต์กไป ทัว่แผน

ดินยูดาห
๒๐ จะมีคนอาศัยอยูในยูดาหตลอดไป
และจะมีคนอาศัยอยูในเยรูซาเล็มตลอดชัว่

ลูกชัว่หลาน
๒๑ เราจะไมลงโทษพวกที่ทําใหเลือดของผู

บริสุทธิไ์หลนองหรือ
พระยาหเวหสถิตอยูที่ศิโยนแนขนาดไหน
เราก็จะลงโทษพวกมันแนขนาดนัน้
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