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Baư sư thứ ꞌnưng

ꞌmá té ꞌtan Dô‑ꞌhăn

1

1 Té

đaư té đai ꞌmưa ꞌláng pang cón, hák ꞌmí phủ pák pên siêng Chảu Pua
ꞌPhạ. ꞌLẹo hu ꞌsúm khỏi đảy ꞌnghín, ta ꞌsúm khỏi đảy hên, đảy bớng thí,
ꞌlẹo ꞌmứ ꞌsúm khỏi ꞌcọ đảy ꞌch m ꞌTan phủ ꞌnặn, ꞌTan hảư ꞌc n ꞌmí ꞌchua ꞌlới.
2 ꞌTan phủ ꞌnặn ꞌcọ đảy ók ꞌmá, ꞌsúm khỏi ꞌcọ đảy hên. ꞌSướng ꞌnặn ꞌsúm khỏi
ch ng đảy pên chứng páo hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌhụ nả ꞌviạk ꞌTan chảu phủ hảư ꞌmí
ꞌchua ꞌlới ꞌlới. ꞌTan chảu đảy dú ꞌtoi Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên ꞌPo ꞌlẹo đảy ók
ꞌmá hảư ꞌsúm khỏi hên. 3 ꞌTan chảu phủ ꞌsúm khỏi đảy hên đảy ꞌnghín ꞌnặn,
ꞌsúm khỏi ꞌcọ páo hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌhụ ꞌtoi, ꞌpưa hảư ꞌpi ꞌnọng đảy ꞌhuôm chaư
ꞌsúm khỏi, ꞌsướng ꞌnặn ꞌsúm ꞌháu ꞌcọ đảy ꞌhuôm chaư Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên
ꞌPo c p Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ pên ꞌLụk Chảu Pua ꞌPhạ. 4 ꞌSúm khỏi tẻm
sư ꞌnị ꞌmá ꞌpưa hảư ꞌsúm ꞌháu sút chaư ꞌmuôn ꞌmớng.
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌmen ꞌlu ng ꞌtáng ꞌhung saư
5 ꞌQuám

Chảu ꞌGiê‑ꞌsu đảy ꞌvạu hảư ꞌsúm khỏi đảy ꞌnghín ꞌnặn, so páo hảư
ꞌpi ꞌnọng ꞌhụ ꞌsướng ꞌnị: Chảu Pua ꞌPhạ lỏ ꞌmen ꞌlu ng ꞌtáng ꞌhung saư, ꞌlu ng
ꞌtáng ꞌmựt đăm báu ꞌmí n ng ꞌTan chảu s c ꞌnọi. 6 ꞌVa ꞌháu ꞌhiạk ꞌva đảy ꞌhuôm
chaư Chảu Pua ꞌPhạ ꞌlẹo, hák ꞌnh ng kin dú ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmựt đăm, ꞌcọ
ꞌmen ꞌva ꞌháu ꞌvạu bẻo báu ꞌdệt ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmen ꞌtẹ. 7 ꞌVa ꞌháu kin dú ꞌtoi
ꞌlu ng ꞌtáng ꞌhung saư ꞌsướng Chảu Pua ꞌPhạ dú ꞌlu ng ꞌtáng ꞌhung saư, ꞌháu
ꞌcọ đảy ꞌhuôm chaư căn, ꞌlẹo ꞌlượt Chảu ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên ꞌLụk Chảu Pua ꞌPhạ
ꞌcọ ꞌlạng su i ꞌdệt hảư ꞌháu ꞌpẹk saư m t báu ꞌmí báp ꞌsội. 8 ꞌVa ꞌsúm ꞌháu ꞌhiạk
ꞌháu báu ꞌmí báp ꞌsội, chảu ꞌcọ hák bẻo chảu, ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmen ꞌtẹ báu phăng
dú cuông chaư ꞌháu. 9 ꞌVa ꞌháu nh n ꞌva đảy ꞌdệt ꞌnéo báp ꞌsội, Chảu Pua ꞌPhạ
phủ chứ ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám chao ꞌhẹn kéng ꞌdệt ꞌto ꞌnéo ꞌmen, ꞌchí dáng ꞌdóm
báp ꞌsội hảư, ꞌdệt hảư ꞌháu ꞌpẹk saư m t báu ꞌmí ꞌlu ng u i ꞌhại. 10 ꞌVa ꞌháu
ꞌhiạk ꞌva báu đảy ꞌdệt ꞌnéo báp ꞌsội, ꞌcọ ꞌsướng ꞌháu ꞌva, Chảu Pua ꞌPhạ pên
phủ ꞌvạu bẻo, ꞌquám ꞌTan chảu báu phăng dú cuông chaư ꞌháu.
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Hảư ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám s ng Chảu Pua ꞌPhạ
1 ꞌPứng

ꞌlụk ꞌhặc sương, khỏi tẻm sư ꞌnị ꞌmá ꞌpưa báu é hảư ꞌpứng ꞌlụk
ꞌdệt ꞌnéo báp ꞌsội. ꞌVa phủ đaư hák ꞌdệt ꞌnéo báp ꞌsội, ꞌsúm ꞌháu ꞌcọ ꞌmí
phủ kẻ ꞌquám sú Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên ꞌPo tang ꞌháu, ꞌTan phủ ꞌnặn ꞌmen
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ ꞌdệt ꞌto ꞌnéo ꞌmen. 2 Chảu ꞌGiê‑ꞌsu pên khong ꞌsớ
tháy báp ꞌsội hảư ꞌháu, báu sút ꞌto báp ꞌsội ꞌháu, ꞌt ng cá m t ꞌchu ꞌc n n ng
ꞌmướng ꞌlum. 3 ꞌVa ꞌsúm ꞌháu ꞌph ng au ꞌtoi ꞌquám s ng Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌcọ
ꞌhụ ꞌva ꞌháu ꞌhụ ch c ꞌTan chảu. 4 Phủ đaư ꞌhiạk ꞌva chảu ꞌhụ ch c Chảu
Pua ꞌPhạ, hák báu ꞌph ng au ꞌtoi ꞌquám s ng ꞌTan chảu, ꞌcọ ꞌmen ꞌva phủ ꞌnặn
ꞌvạu bẻo, ꞌlẹo ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmen ꞌtẹ báu phăng dú n ng cuông chaư phủ ꞌnặn.
5 Phủ đaư ꞌph ng au ꞌtoi ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌcọ ꞌmen ꞌva phủ ꞌnặn ꞌhặc ꞌTan
chảu sút m c sút chaư ꞌtẹ. Pên ꞌnéo ꞌnặn ꞌháu ch ng ꞌhụ ꞌva ꞌháu dú cuông
ꞌhôm ꞌngáu ꞌTan chảu. 6 Phủ đaư ꞌhiạk ꞌva chảu dú n ng ꞌhôm ꞌngáu ꞌTan chảu
ꞌcọ ꞌchọ kin dú ꞌsướng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu.
ꞌQuám s ng hảư ꞌhặc căn
7 ꞌPi

ꞌnọng ꞌhặc sương, khỏi tẻm ꞌmá hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌnị báu ꞌmen ꞌquám s ng
máư cá đaư, ꞌmen ꞌquám s ng cáu ꞌpi ꞌnọng ꞌmí té cón ꞌlẹo. ꞌQuám s ng cáu
ꞌnị ꞌmen ꞌquám ꞌpi ꞌnọng đảy ꞌnghín ꞌlẹo. 8 ꞌNéo đaư ꞌcọ đi, khỏi tẻm ꞌmá ꞌnị
ꞌcọ pên ꞌquám s ng máư, ꞌquám ꞌnị hên ꞌmí ꞌtẹ n ng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu kéng n ng
ꞌpi ꞌnọng, ꞌpưa ꞌva ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmựt đăm đang ꞌhuội pay, ꞌlu ng ꞌtáng ꞌhung
saư ꞌtẹ ꞌcọ đảy sóng ꞌmá ꞌlẹo. 9 Phủ đaư ꞌhiạk ꞌva chảu dú ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng
ꞌhung saư, hák ꞌnh ng ꞌch ng ꞌpi ꞌnọng chảu, ꞌcọ ꞌmen ꞌva phủ ꞌnặn ꞌnh ng
dú ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmựt đăm. 10 Phủ đaư ꞌhặc ꞌpi ꞌnọng chảu, phủ ꞌnặn ꞌcọ
dú ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng ꞌhung saư, ꞌlẹo ꞌcọ báu ꞌmí săng ꞌdệt hảư chảu lông ꞌtoi
ꞌlu ng phít đảy. 11 Phủ đaư ꞌch ng ꞌpi ꞌnọng chảu, ꞌcọ ꞌmen ꞌva phủ ꞌnặn dú
ꞌtáng ꞌmựt đăm, ꞌsướng ꞌc n ꞌnhang ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmựt báu ꞌhụ chảu ꞌchí pay
ꞌtáng đaư, ꞌpưa ꞌva ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmựt đăm ꞌnặn ꞌdệt hảư pên ꞌsướng ꞌc n ta bót.
12 ꞌPứng ꞌlụk ꞌhặc sương, khỏi tẻm sư ꞌnị ꞌmá ꞌcọ ꞌpưa ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ đảy
dáng ꞌdóm báp ꞌsội hảư ꞌpứng ꞌlụk ꞌlẹo ꞌdọn ꞌchư siêng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu.
13 ꞌPứng thảu ké, khỏi tẻm sư ꞌnị ꞌmá ꞌcọ ꞌpưa ꞌva ꞌpứng thảu ké ꞌhụ ch c
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu phủ hák ꞌmí té đaư té đai ꞌmưa ꞌláng pang cón.
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ꞌPứng phủ nóm, khỏi tẻm sư ꞌnị ꞌmá ꞌcọ ꞌpưa ꞌva ꞌpứng ꞌnọng ꞌpẹ tô c c phi
ꞌhại ꞌlẹo.
ꞌPứng ꞌlụk ꞌhặc ꞌpéng, khỏi tẻm sư ꞌnị ꞌmá ꞌcọ ꞌpưa ꞌva ꞌpứng ꞌlụk ꞌhụ ch c
Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên ꞌPo.
14 ꞌPứng thảu ké, khỏi tẻm sư ꞌnị ꞌmá ꞌcọ ꞌpưa ꞌva ꞌpứng thảu ké ꞌhụ ch c
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu phủ hák ꞌmí té đaư té đai ꞌmưa ꞌláng pang cón.
ꞌPứng phủ nóm, khỏi tẻm sư ꞌnị ꞌmá ꞌcọ ꞌpưa ꞌva ꞌpứng ꞌnọng ꞌchưa m n,
ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ phăng dú cuông chaư, ꞌpứng ꞌnọng ꞌpẹ tô c c phi
ꞌhại ꞌlẹo.
15 ꞌNhá ꞌmặc phái ꞌmướng ꞌlum ꞌhứ ꞌva ꞌpứng ꞌnéo n ng ꞌmướng ꞌlum ꞌnị.
ꞌVa phủ đaư ꞌmặc phái ꞌmướng ꞌlum, phủ ꞌnặn ꞌcọ báu ꞌmí chaư ꞌhặc Chảu
Pua ꞌPhạ phủ pên ꞌPo. 16 ꞌChu ꞌnéo n ng ꞌmướng ꞌlum, ꞌsướng chaư cáu ꞌmặc
ꞌnéo ꞌhại u i, ta hên săng é đảy, pák ảng ꞌhiạk chảu hák ꞌdệt đảy pay pên,
ꞌpứng ꞌnéo ꞌnị báu ꞌmen ꞌmá té Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên ꞌPo, ꞌmen ꞌmá té phái
ꞌmướng ꞌlum. 17 Phái ꞌmướng ꞌlum c p ꞌlu ng é đảy é ꞌmí ꞌnéo ꞌhại u i n ng
ꞌmướng ꞌlum ꞌnị đang sút su i pay, hák phủ ꞌdệt đảy ꞌtoi chaư Chảu Pua ꞌPhạ
ꞌcọ ꞌchí đảy ꞌchua ꞌlới ꞌlới.
ꞌC n kh t ꞌch ng Chảu ꞌKha‑ꞌlịt
18 ꞌPứng

ꞌlụk ꞌhặc ꞌpéng, ꞌhọt ꞌchớ lả sút ꞌlẹo, ꞌsướng ꞌpứng ꞌlụk đảy ꞌnghín
kháo ꞌva ꞌchí ꞌmí phủ ꞌnưng kh t ꞌch ng Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌmá ꞌnặn, ꞌkhạy ꞌnị phủ
kh t ꞌch ng Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌmí lai ꞌc n ók ꞌmá hảư hên ꞌlẹo, ꞌháu ch ng ꞌhụ ꞌva
ꞌhọt ꞌchớ lả sút. 19 ꞌPứng phủ kh t ꞌch ng Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌnặn đảy ꞌpai ók sia
ꞌsúm ꞌháu ꞌlẹo, sau báu ꞌmen m t ꞌsúm ꞌháu ꞌtẹ cá đaư. ꞌVa sau ꞌmen m t ꞌsúm
ꞌháu ꞌtẹ, sau ꞌchí dú ꞌtoi ꞌsúm ꞌháu ꞌlớng ꞌlớng. Hák sau ꞌpai ók sia ꞌsúm ꞌháu,
ꞌdệt hảư ꞌháu ꞌhụ chẻng ꞌva, sau báu ꞌmen m t ꞌsúm ꞌháu s c ꞌc n. 20 Hák
ꞌpứng ꞌpi ꞌnọng ꞌló, Chảu ꞌKha‑ꞌlịt đảy phớng ꞌdứa Chảu Khuôn Saư ꞌmá hảư,
ꞌpi ꞌnọng ꞌchu ꞌc n ch ng ꞌhụ ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmen ꞌtẹ. 21 Khỏi tẻm sư ꞌnị ꞌmá ha
ꞌpi ꞌnọng, báu ꞌmen ꞌva ꞌpi ꞌnọng báu ꞌhụ ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmen ꞌtẹ cá đaư, ꞌdọn
ꞌpi ꞌnọng ꞌhụ ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmen ꞌtẹ ꞌlẹo, ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ ꞌhụ máư ꞌva, ꞌlu ng bẻo
báu ók ꞌmá n ng ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmen ꞌtẹ. 22 Khỏi bók hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌhụ, phủ ác
ꞌvạu bẻo ꞌcọ ꞌmen phủ thiêng sia Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, ꞌva báu ꞌmen Chảu ꞌKha‑ꞌlịt.
Phủ ꞌnặn ꞌcọ ꞌmen ꞌc n kh t ꞌch ng Chảu ꞌKha‑ꞌlịt, ꞌm n đảy thiêng sia Chảu
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Pua ꞌPhạ phủ pên ꞌPo ꞌt ng cá Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ pên ꞌLụk. 23 Phủ đaư
thiêng sia Chảu ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên ꞌLụk, phủ ꞌnặn ꞌcọ báu ꞌhụ ch c Chảu Pua
ꞌPhạ phủ pên ꞌPo. Phủ đaư nh n ꞌhụ Chảu ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên ꞌLụk, phủ ꞌnặn ꞌcọ
ꞌhụ ch c Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên ꞌPo. 24 ꞌPi ꞌnọng ꞌló m n chaư hảư đi, ꞌsướng
đảy ꞌnghín ꞌmá té cón ꞌnặn. ꞌVa m n chaư ꞌtẹ, ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ ꞌchí đảy dú n ng
ꞌhôm ꞌngáu Chảu ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên ꞌLụk kéng Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên ꞌPo.
25 ꞌQuám ꞌnị lỏ ꞌmen Chảu Pua ꞌPhạ đảy chao ꞌhẹn hảư ꞌsúm ꞌháu đảy ꞌmí
ꞌchua ꞌlới báu sút báu ꞌtún.
26 Khỏi tẻm sư ꞌmá ha ꞌpi ꞌnọng ꞌnị, ꞌvạu ꞌhọt ꞌpứng phủ é ꞌpá ꞌpi ꞌnọng lông
ꞌtoi ꞌtáng phít. 27 Hák ꞌva ꞌpi ꞌnọng ꞌló báu thả hảư phaư ꞌmá bók, ꞌpưa ꞌva
Chảu ꞌKha‑ꞌlịt đảy phớng ꞌdứa Chảu Khuôn Saư ꞌmá hảư, Chảu Khuôn Saư dú
n ng ꞌpi ꞌnọng. Chảu Khuôn Saư hák bók hảư ꞌhụ ꞌchu ꞌnéo, bók ꞌnéo đaư ꞌcọ
ꞌmen ꞌtẹ, báu ꞌmen ꞌvạu bẻo. ꞌSướng ꞌnặn hảư ꞌpi ꞌnọng dú n ng ꞌhôm ꞌngáu
Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌsướng Chảu Khuôn Saư đảy bók ꞌvạy ꞌnặn.
28 ꞌPứng ꞌlụk ꞌhặc sương, ꞌkhạy ꞌnị hảư dú n ng ꞌhôm ꞌngáu Chảu ꞌKha‑ꞌlịt,
ꞌpưa ꞌchớ đaư ꞌTan chảu ꞌmá ch ng ꞌchí hên ꞌsúm ꞌháu m n chaư báu nhéng ai
dú tó nả ꞌTan chảu. 29 ꞌPi ꞌnọng ꞌhụ ꞌlẹo ꞌva, Chảu Pua ꞌPhạ ꞌdệt ꞌto ꞌnéo ꞌmen.
ꞌSướng ꞌnặn ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ ꞌhụ ꞌva, phủ đaư ꞌdệt ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmen ꞌcọ đảy
ꞌmá pên ꞌlụk ꞌTan chảu ꞌlẹo.

3

Kin dú ꞌtoi ꞌlu ng ꞌpẹk saư
1 Hảư

ꞌpi ꞌnọng ng m bớng ꞌnớ, Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên ꞌPo ꞌhặc ꞌsúm
ꞌháu lai ꞌcơ đaư, ch ng khék ꞌháu pên ꞌlụk, ꞌlẹo ꞌháu ꞌcọ đảy pên ꞌlụk
ꞌTan chảu ꞌtẹ. ꞌC n phái ꞌmướng ꞌlum báu ꞌhụ ch c ꞌháu ꞌpưa ꞌva sau báu ꞌhụ
ch c ꞌTan chảu. 2 ꞌPi ꞌnọng ꞌhặc sương, ꞌkhạy ꞌnị ꞌháu đảy pên ꞌlụk Chảu Pua
ꞌPhạ ꞌlẹo. ꞌPái nả ꞌháu ꞌchí pên ꞌsứ đaư ꞌcọ ꞌnh ng báu ꞌh ꞌhụ chẻng đảy. Hák
ꞌháu ꞌcọ ꞌhụ ꞌva, ꞌchớ đaư Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt ók ꞌmá hảư hên, ꞌháu ꞌchí hên
ꞌTan chảu pên ꞌnéo đaư ꞌtẹ, ꞌháu ch ng ꞌchí pên ꞌsướng ꞌTan chảu. 3 ꞌChu ꞌc n
phủ đaư ꞌmí chaư ꞌcóng thả ha Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌcọ kin dú ꞌtoi ꞌlu ng ꞌpẹk saư,
ꞌsướng Chảu ꞌKha‑ꞌlịt pên phủ ꞌpẹk saư.
4 ꞌChu ꞌc n phủ ꞌdệt ꞌnéo báp ꞌsội ꞌcọ báu đảy ꞌph ng ꞌluột ꞌláng Chảu
Pua ꞌPhạ, ꞌviạk báp ꞌsội lỏ ꞌmen báu ꞌph ng ꞌluột ꞌnặn lo. 5 ꞌPi ꞌnọng ꞌcọ
ꞌhụ ꞌlẹo, Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt ók ꞌmá ꞌpưa au báp ꞌsội ꞌháu ók pay sia, hák
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1 Dô‑ꞌhăn 3.6 –20

ꞌTan chảu báu ꞌmí báp ꞌsội. 6 Phủ đaư dú n ng ꞌhôm ꞌngáu Chảu ꞌKha‑ꞌlịt,
phủ ꞌnặn ꞌcọ báu ꞌdệt ꞌnéo báp ꞌsội tó pay. Phủ đaư hák ꞌnh ng ꞌdệt ꞌnéo báp
ꞌsội dú, ꞌcọ mai ꞌva, phủ ꞌnặn ꞌnh ng báu ꞌh ꞌhụ báu ꞌh hên ꞌTan chảu.
7 ꞌPứng ꞌlụk ꞌhặc sương, ꞌnhá hảư phủ đaư bẻo ꞌlứa chảu lông ꞌtoi ꞌtáng phít.
Phủ đaư ꞌdệt ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmen, phủ ꞌnặn ꞌcọ pên ꞌc n đi ꞌmí ꞌmen, ꞌsướng
Chảu ꞌKha‑ꞌlịt pên phủ đi ꞌmí ꞌmen. 8 Phủ đaư ꞌdệt ꞌnéo báp ꞌsội, phủ ꞌnặn ꞌcọ
pên ꞌc n phái tô c c phi ꞌhại, ꞌpưa ꞌva tô c c phi ꞌhại đảy ꞌdệt ꞌnéo báp ꞌsội
té đaư té đai ꞌmá. Chảu ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên ꞌLụk Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌmá ꞌcọ
ꞌpưa pé ꞌpứng nả ꞌviạk tô c c phi ꞌhại. 9 Phủ đaư đảy ꞌmá pên ꞌlụk Chảu Pua
ꞌPhạ ꞌlẹo, phủ ꞌnặn ꞌcọ báu ꞌdệt ꞌnéo báp ꞌsội tó pay, ꞌpưa ꞌva ꞌlu ng ꞌpẹk saư
Chảu Pua ꞌPhạ dú n ng cuông chaư phủ ꞌnặn, ch ng báu ꞌdệt ꞌnéo báp ꞌsội tó
pay đảy, ꞌpưa ꞌva đảy ꞌmá pên ꞌlụk Chảu Pua ꞌPhạ ꞌlẹo. 10 ꞌSướng ꞌnặn ꞌsúm
ꞌháu ch ng ꞌhụ ch c ꞌmen phủ đaư pên ꞌlụk Chảu Pua ꞌPhạ, phủ đaư pên ꞌlụk
tô c c phi ꞌhại. Phủ đaư hák báu ꞌhụ ꞌdệt ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmen, báu ꞌhụ ꞌhặc
ꞌpi ꞌnọng, ꞌcọ mai ꞌva, phủ ꞌnặn báu ꞌmen ꞌlụk Chảu Pua ꞌPhạ.
Hảư ꞌhặc căn
11 ꞌQuám

ꞌnị ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ đảy ꞌnghín ꞌmá té cón ꞌlẹo, hảư ꞌsúm ꞌháu ꞌhặc căn.
12 ꞌNhá ꞌdệt ꞌsướng Ca‑in, ꞌm n pên phái tô c c phi ꞌhại, đảy khả ꞌnọng ꞌchái
ꞌm n sia. Pên săng ch ng khả, ꞌcọ ꞌpưa ꞌva ꞌm n ꞌmặc ꞌdệt ꞌviạk ác ꞌhại, ꞌnọng
ꞌm n lỏ ꞌmặc ꞌdệt ꞌviạk ꞌnéo đi ꞌmí ꞌmen. 13 ꞌPi ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng, ꞌsướng ꞌnặn
ꞌc n phái ꞌmướng ꞌlum ꞌmặc ꞌch ng ꞌpi ꞌnọng, ꞌcọ báu lák săng. 14 ꞌSúm
ꞌháu ꞌhụ ꞌva đảy khói sia ꞌviạk tai ꞌmá sú ꞌchua ꞌlới, ꞌpưa ꞌva ꞌháu ꞌhụ ꞌhặc
ꞌpi ꞌnọng chảu. Phủ đaư báu ꞌhụ ꞌhặc ꞌpi ꞌnọng chảu, phủ ꞌnặn ꞌnh ng dú
ꞌlu ng tai. 15 Phủ đaư ꞌch ng ꞌpi ꞌnọng chảu, pên ꞌva phủ ꞌnặn khả ꞌc n. ꞌPi
ꞌnọng ꞌcọ ꞌhụ ꞌva, phủ đaư khả ꞌc n báu ꞌmí ꞌchua ꞌlới ꞌlới.
16 Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt đảy ꞌváng ꞌmo tai ꞌpưa ꞌháu, ꞌsướng ꞌnặn ꞌháu ch ng
ꞌhụ ꞌva chaư ꞌhặc pên ꞌnéo đaư, ꞌháu ꞌcọ ꞌchọ ꞌváng ꞌmo tai ꞌpưa ꞌpi ꞌnọng.
17 ꞌVa phủ đaư ꞌnh ng ꞌpó kin dú, hên ꞌpi ꞌnọng chảu ứt dák hák báu ín
đu ꞌchoi, ꞌchí ꞌva phủ ꞌnặn ꞌhặc Chảu Pua ꞌPhạ ꞌsướng đaư đảy. 18 ꞌPứng ꞌlụk
ꞌhặc sương, ꞌnhá ꞌhặc ꞌto ꞌquám pák, hảư ꞌhặc ꞌtẹ ꞌlẹo ꞌdệt ꞌtoi. 19 ꞌSướng ꞌnặn
lo ꞌháu ch ng ꞌchí ꞌhụ ꞌva ꞌháu ꞌtoi ꞌlu ng ꞌmen ꞌtẹ, ꞌlẹo m n chaư dú tó nả
Chảu Pua ꞌPhạ. 20 ꞌChăm ꞌva cuông chaư ꞌháu ng m ꞌdệt ꞌnéo phít, hák ꞌva
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Chảu Pua ꞌPhạ ꞌhụ ꞌsứa chaư ꞌháu, ꞌTan chảu ꞌhụ m t ꞌchu ꞌnéo. 21 ꞌPi ꞌnọng
ꞌhặc sương, ꞌva chaư ꞌháu báu ꞌhụ ng m ꞌdệt ꞌnéo phít, ꞌháu ꞌcọ m n chaư dú
tó nả Chảu Pua ꞌPhạ. 22 ꞌLẹo ꞌháu đé so săng, ꞌTan chảu ꞌcọ phớng ꞌdứa hảư,
ꞌpưa ꞌva ꞌháu đảy ꞌph ng au ꞌtoi ꞌquám s ng ꞌTan chảu, ꞌlẹo ꞌcọ đảy ꞌdệt ꞌnéo
sôm chaư ꞌTan chảu. 23 ꞌQuám Chảu Pua ꞌPhạ đảy s ng ꞌvạy ꞌva, hảư ꞌchưa
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ pên ꞌLụk ꞌTan, ꞌlẹo ꞌcọ hảư ꞌhặc căn ꞌsướng Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu đảy s ng ꞌsúm ꞌháu ꞌnặn. 24 Phủ đaư ꞌph ng au ꞌtoi ꞌquám s ng Chảu
Pua ꞌPhạ, phủ ꞌnặn đảy dú n ng ꞌhôm ꞌngáu ꞌTan chảu, ꞌlẹo ꞌTan chảu ꞌcọ dú
n ng phủ ꞌnặn. ꞌLẹo ꞌdọn Chảu Pua ꞌPhạ dao Chảu Khuôn Saư hảư, ꞌsúm ꞌháu
ch ng ꞌhụ đảy ꞌva ꞌTan chảu dú n ng ꞌsúm ꞌháu.

4

ꞌLu ng ꞌtáng hảư ꞌháu ꞌhụ phái Chảu Khuôn Saư
1 ꞌPi

ꞌnọng ꞌhặc sương, ꞌnhá ꞌchưa m t ꞌchu ꞌc n phủ ꞌhiạk ꞌva ꞌmí Chảu
Khuôn Saư dú ꞌtoi. Hảư ꞌph ng bớng cón, ꞌva ꞌmen Khuôn Saư ꞌmá té
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌtẹ ꞌhứ báu, ꞌpưa ꞌva ꞌmí lai ꞌc n pom pên ꞌlam páo kháo ꞌquám
Chảu Pua ꞌPhạ đảy ók pay páo n ng ꞌmướng ꞌlum. 2 Phủ đaư nh n ꞌva Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt ók ꞌmá pên ꞌc n, ꞌpi ꞌnọng ꞌhụ ch c ꞌva phủ ꞌnặn ꞌcọ ꞌmí
Khuôn Saư Chảu Pua ꞌPhạ dú ꞌtoi. 3 Phủ đaư báu nh n ꞌhụ Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, phủ
ꞌnặn ꞌcọ báu ꞌmí Khuôn Saư Chảu Pua ꞌPhạ dú ꞌtoi, lỏ ꞌmen phi khuôn phủ
kh t ꞌch ng Chảu ꞌKha‑ꞌlịt dú ꞌtoi phủ ꞌnặn. ꞌPi ꞌnọng ꞌcọ đảy ꞌnghín ꞌva, phi
khuôn phủ kh t ꞌch ng ꞌnặn ꞌchí ꞌmá, ꞌkhạy ꞌnị ꞌcọ dú n ng ꞌmướng ꞌlum ꞌlẹo.
4 ꞌPứng ꞌlụk ꞌhặc sương, ꞌpứng ꞌlụk lỏ ꞌmen phái Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌlẹo ꞌcọ đảy
ꞌpẹ ꞌpứng ꞌc n pom pên ꞌlam páo ꞌnặn, ꞌpưa ꞌva phép Chảu Khuôn Saư phủ
dú n ng ꞌpứng ꞌlụk ꞌnặn nháư ꞌsứa phép tô c c phi ꞌhại phủ dú n ng ꞌmướng
ꞌlum ꞌnị. 5 ꞌPứng ꞌc n pom pên ꞌlam páo ꞌnặn lỏ ꞌmen phái ꞌmướng ꞌlum,
sau ch ng ꞌvạu ꞌsướng ꞌc n phái ꞌmướng ꞌlum, ꞌlẹo ꞌpứng ꞌc n phái ꞌmướng
ꞌlum ꞌcọ ꞌph ng sau. 6 ꞌHáu lỏ ꞌmen phái Chảu Pua ꞌPhạ. Phủ đaư ꞌhụ ch c
Chảu Pua ꞌPhạ, phủ ꞌnặn ꞌcọ ꞌph ng ꞌháu. Phủ đaư hák báu ꞌmen phái Chảu
Pua ꞌPhạ, phủ ꞌnặn lỏ báu ꞌph ng ꞌháu. ꞌSướng ꞌnặn lo, ꞌháu ch ng ꞌhụ
ch c ꞌva, Chảu Khuôn Saư phái ꞌmen ꞌtẹ kéng phi khuôn phái phít.
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Hảư ꞌhặc căn ꞌsướng Chảu Pua ꞌPhạ ꞌhặc ꞌháu
7 ꞌPi

ꞌnọng ꞌhặc sương, so hảư ꞌsúm ꞌháu ꞌhặc căn, ꞌpưa ꞌva chaư ꞌhặc ꞌmá
té Chảu Pua ꞌPhạ. ꞌChu ꞌc n phaư ꞌmí chaư ꞌhặc, ꞌcọ ꞌmen ꞌva phủ ꞌnặn đảy
ꞌmá pên ꞌlụk Chảu Pua ꞌPhạ ꞌlẹo ꞌcọ ꞌhụ ch c ꞌTan chảu. 8 Phủ đaư báu ꞌmí
chaư ꞌhặc, phủ ꞌnặn lỏ báu ꞌhụ ch c Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌpưa ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ
ꞌmen phủ ꞌmí chaư ꞌhặc. 9 Chảu Pua ꞌPhạ ꞌdệt hảư ꞌsúm ꞌháu hên ꞌva, ꞌTan
chảu ꞌmí chaư ꞌhặc, ch ng đảy s ng ꞌLụk ꞌchái điêu ꞌl ng ꞌmá ꞌmướng ꞌlum,
ꞌpưa hảư ꞌháu ꞌmí ꞌchua ꞌlới ꞌlới ꞌdọn ꞌLụk ꞌTan chảu. 10 ꞌViạk ꞌmí chaư ꞌhặc
ꞌtẹ ꞌnặn báu ꞌmen ꞌva ꞌsúm ꞌháu ꞌhặc Chảu Pua ꞌPhạ cá đaư, ꞌmen ꞌTan chảu
ꞌhặc ꞌháu ꞌló, ch ng s ng ꞌLụk ꞌTan chảu ꞌmá pên khong ꞌsớ tháy báp ꞌsội
hảư ꞌháu. 11 ꞌPi ꞌnọng ꞌhặc sương, Chảu Pua ꞌPhạ ꞌhặc ꞌháu lai ꞌcơ ꞌnặn, ꞌháu
ꞌcọ ꞌchọ ꞌhặc căn. 12 Báu ꞌmí phaư đảy hên Chảu Pua ꞌPhạ s c ꞌtưa. ꞌVa ꞌháu
ꞌhụ ꞌhặc căn, ꞌmen ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ dú n ng ꞌháu, ꞌlẹo ꞌháu ꞌcọ ꞌmí chaư ꞌhặc
ꞌtẹ ꞌsướng ꞌTan chảu.
13 ꞌDọn Chảu Pua ꞌPhạ phớng ꞌdứa Khuôn Saư ꞌTan chảu ꞌmá hảư, ꞌháu
ch ng ꞌhụ ꞌva, ꞌháu dú n ng ꞌhôm ꞌngáu ꞌTan chảu, ꞌlẹo ꞌTan chảu ꞌcọ dú
n ng ꞌháu. 14 ꞌSúm khỏi đảy hên ꞌlẹo ꞌcọ pên chứng ꞌva, Chảu Pua ꞌPhạ phủ
pên ꞌPo đảy s ng ꞌLụk ꞌTan chảu ꞌmá pên phủ ꞌchoi ꞌc n ꞌmướng ꞌlum hảư ók
khói sia báp ꞌsội. 15 Phủ đaư nh n ꞌva Chảu ꞌGiê‑ꞌsu pên ꞌLụk Chảu Pua ꞌPhạ,
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌcọ dú n ng phủ ꞌnặn, ꞌlẹo phủ ꞌnặn ꞌcọ dú n ng ꞌhôm ꞌngáu
ꞌTan chảu. 16 ꞌHáu ꞌhụ ch c Chảu Pua ꞌPhạ ꞌhặc ꞌháu ꞌlẹo ꞌcọ ꞌpơng inh tó chaư
ꞌhặc ꞌTan chảu. Chảu Pua ꞌPhạ ꞌmen phủ ꞌmí chaư ꞌhặc. Phủ đaư kin dú ꞌtoi
ꞌlu ng ꞌhặc, ꞌcọ ꞌmen ꞌva phủ ꞌnặn đảy dú n ng ꞌhôm ꞌngáu ꞌTan chảu, ꞌTan
chảu ꞌcọ dú n ng phủ ꞌnặn. 17 ꞌDọn ꞌháu ꞌmí chaư ꞌhặc ꞌtẹ, ꞌsúm ꞌháu đảy
m n chaư báu dản cuông ꞌchớ ꞌTan chảu sét ꞌván ꞌc n ꞌmướng ꞌlum, ꞌpưa ꞌva
n ng ꞌmướng ꞌlum ꞌnị ꞌháu ꞌcọ ꞌmí chaư ꞌhặc ꞌsướng Chảu ꞌKha‑ꞌlịt. 18 ꞌVa
ꞌmí chaư ꞌhặc ꞌcọ báu ꞌmí chaư dản, ꞌpưa ꞌva ꞌmí chaư ꞌhặc ꞌtẹ ꞌdệt hảư ꞌháu
báu dản săng. ꞌMí chaư dản ꞌcọ ꞌpưa ꞌmí ꞌtội. Phủ đaư hák ꞌmí chaư dản, phủ
ꞌnặn ꞌcọ báu ꞌmí chaư ꞌhặc ꞌtẹ. 19 ꞌHáu ꞌhụ ꞌhặc ꞌcọ ꞌpưa Chảu Pua ꞌPhạ ꞌhặc
ꞌháu cón. 20 ꞌVa phủ đaư ꞌhiạk ꞌva chảu ꞌhặc Chảu Pua ꞌPhạ, hák ꞌnh ng ꞌch ng
ꞌpi ꞌnọng chảu, ꞌcọ ꞌmen ꞌva phủ ꞌnặn ꞌvạu bẻo. ꞌPi ꞌnọng phủ chảu ꞌhụ hên
ꞌnh ng báu ꞌhặc, ꞌsứ đaư ch ng ꞌchí ꞌhặc Chảu Pua ꞌPhạ phủ chảu báu hên.
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21 Chảu

Pua ꞌPhạ đảy s ng ꞌvạy ꞌva, phủ đaư ꞌhặc ꞌTan chảu ꞌcọ ꞌchọ ꞌhặc ꞌpi
ꞌnọng chảu.

5

Hảư pông chaư ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
1 Phủ

đaư ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌmen Chảu ꞌKha‑ꞌlịt, phủ ꞌnặn ꞌcọ đảy ꞌmá
pên ꞌlụk Chảu Pua ꞌPhạ ꞌlẹo. Phủ đaư ꞌhặc phủ pên ꞌpo ꞌcọ ꞌhặc phủ pên
ꞌlụk ꞌsướng điêu. 2 ꞌHáu ꞌhụ ꞌhặc Chảu Pua ꞌPhạ ꞌlẹo ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám s ng
ꞌTan chảu, ꞌháu ch ng ꞌhụ đảy ꞌva, ꞌháu ꞌhặc ꞌpứng phủ đảy pên ꞌlụk Chảu
Pua ꞌPhạ. 3 ꞌVa ꞌháu ꞌph ng au ꞌtoi ꞌquám s ng Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌcọ ꞌmen ꞌva
ꞌháu ꞌhặc ꞌTan chảu ꞌtẹ, ꞌquám s ng ꞌTan chảu ꞌnặn ꞌcọ báu n c na, 4 ꞌpưa ꞌva
phủ đaư đảy ꞌmá pên ꞌlụk Chảu Pua ꞌPhạ ꞌlẹo, phủ ꞌnặn ꞌpẹ phái ꞌmướng ꞌlum.
ꞌViạk ꞌpẹ phái ꞌmướng ꞌlum ꞌnặn ꞌdọn ꞌsúm ꞌháu ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu. 5 ꞌMí ꞌto
phủ ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu pên ꞌLụk Chảu Pua ꞌPhạ ch ng ꞌpẹ phái ꞌmướng ꞌlum.
6–8 Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ ꞌl ng ꞌmá ꞌmướng ꞌlum, đảy ꞌdệt ꞌhịt
b p‑ti‑sa‑ꞌma n ng ꞌnặm, ꞌlẹo ꞌcọ ꞌnhóm tai ꞌlượt lay ók. Báu ꞌmen ꞌdệt ꞌhịt
b p‑ti‑sa‑ꞌma n ng ꞌnặm ꞌto ꞌnặn, hák ꞌnh ng ꞌnhóm tai ꞌlượt lay ók máư.
Chảu Khuôn Saư pên chứng, ꞌpưa ꞌva Chảu Khuôn Saư pên ꞌlu ng ꞌtáng
ꞌmen ꞌtẹ. ꞌMí sam ꞌnéo pên chứng, Chảu Khuôn Saư, ꞌviạk Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌdệt
ꞌhịt b p‑ti‑sa‑ꞌma n ng ꞌnặm, c p ꞌviạk ꞌTan chảu ꞌnhóm tai ꞌlượt lay ók. Sam
ꞌnéo ꞌnị ꞌmen ꞌlu ng điêu căn. 9 Sủ ꞌsướng phủ ꞌc n pên chứng, ꞌháu ꞌcọ ꞌchưa,
hák chứng Chảu Pua ꞌPhạ ꞌvén quí ꞌpéng ꞌsứa, ꞌpưa ꞌva ꞌquám chứng Chảu Pua
ꞌPhạ pên chứng hảư ꞌLụk ꞌTan chảu. 10 Phủ đaư pông chaư ꞌchưa ꞌLụk Chảu
Pua ꞌPhạ, phủ ꞌnặn ꞌcọ ꞌmí ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ pên chứng n ng cuông chaư.
Phủ đaư hák báu ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ ꞌcọ pên ꞌsướng phủ ꞌnặn ꞌva ꞌTan chảu
pên phủ ꞌvạu bẻo, ꞌpưa ꞌva phủ ꞌnặn báu pông chaư ꞌchưa ꞌquám Chảu Pua
ꞌPhạ pên chứng hảư ꞌLụk ꞌTan chảu.
ꞌViạk hảư ꞌháu ꞌmí ꞌchua ꞌlới ꞌlới
11 ꞌQuám

Chảu Pua ꞌPhạ pên chứng hảư ꞌhụ ꞌva, ꞌTan chảu đảy phớng ꞌdứa
hảư ꞌháu ꞌmí ꞌchua ꞌlới ꞌlới, ꞌchua ꞌlới ꞌnị dú n ng ꞌLụk ꞌTan chảu. 12 Phủ đaư
dú cuông ꞌhôm ꞌngáu ꞌLụk Chảu Pua ꞌPhạ, phủ ꞌnặn ꞌcọ ꞌmí ꞌchua ꞌlới ꞌlới.
Phủ đaư báu dú cuông ꞌhôm ꞌngáu ꞌLụk Chảu Pua ꞌPhạ, phủ ꞌnặn ꞌcọ báu ꞌmí
ꞌchua ꞌlới. 13 Khỏi tẻm ꞌpứng ꞌquám ꞌnị ꞌmá ha ꞌpi ꞌnọng phủ pông chaư ꞌchưa
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ꞌLụk Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌpưa hảư ꞌhụ ꞌva, ꞌpi ꞌnọng ꞌmí ꞌchua ꞌlới ꞌlới. 14 ꞌSúm ꞌháu
m n chaư tó nả Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌva đé so săng ꞌnéo sôm chaư ꞌTan chảu, ꞌTan
chảu ꞌcọ ꞌph ng ꞌháu. 15 ꞌSúm ꞌháu ꞌhụ ꞌva ꞌTan chảu ꞌph ng ꞌháu, ꞌsướng ꞌnặn
báu ꞌva so ăn đaư, ꞌháu ꞌcọ ꞌhụ ꞌva ꞌnéo ꞌháu đé so ꞌnặn ꞌcọ đảy ꞌlẹo.
16 ꞌVa phủ đaư hên ꞌpi ꞌnọng chảu ꞌdệt báp ꞌsội ꞌnéo báu đáng tai, hảư phủ
hên ꞌnặn đé so ꞌhọt Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌlẹo ꞌTan chảu ꞌcọ ꞌchí phớng ꞌdứa ꞌchua
ꞌlới hảư. Khỏi ꞌvạu ꞌhọt phủ ꞌdệt báp ꞌsội ꞌnéo báu đáng tai. ꞌNéo báp ꞌsội đáng
tai ꞌcọ ꞌmí, hák khỏi báu đảy bók hảư ꞌpi ꞌnọng đé so ꞌhọt Chảu Pua ꞌPhạ ꞌviạk
ꞌnặn cá đaư. 17 ꞌViạk ꞌchu ꞌnéo báu ꞌtoi ꞌlu ng ꞌmen pên báp ꞌsội, hák ꞌva ꞌviạk
báp ꞌsội ꞌnéo báu đáng tai ꞌcọ ꞌmí. 18 ꞌHáu ꞌhụ ꞌva, phủ đaư đảy ꞌmá pên ꞌlụk
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌlẹo ꞌcọ báu ꞌhụ ꞌdệt ꞌnéo báp ꞌsội tó pay, ꞌpưa ꞌva Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
phủ pên ꞌLụk Chảu Pua ꞌPhạ pảy p c ꞌvạy, ꞌlẹo tô c c phi ꞌhại ꞌcọ báu ꞌdệt ꞌhại
hảư đảy. 19 ꞌHáu ꞌhụ ꞌva ꞌháu pên ꞌc n Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌlẹo ꞌháu ꞌcọ ꞌhụ ꞌva ꞌchu
ꞌc n phái ꞌmướng ꞌlum đảy dú cỏng ꞌqui n tô c c phi ꞌhại. 20 ꞌHáu ꞌcọ ꞌhụ ꞌva
ꞌLụk Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌl ng ꞌmá ꞌlẹo, ꞌTan chảu ꞌcọ hảư ꞌháu ꞌhụ chẻng, ꞌpưa
hảư ꞌháu ꞌhụ ch c Chảu Pua ꞌPhạ phủ dú ꞌlu ng ꞌmen ꞌtẹ. ꞌHáu đảy dú cuông
ꞌhôm ꞌngáu Chảu Pua ꞌPhạ phủ dú ꞌlu ng ꞌmen ꞌtẹ, ꞌsướng ꞌháu đảy dú cuông
ꞌhôm ꞌngáu Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ pên ꞌLụk ꞌTan chảu. ꞌTan chảu phủ ꞌnị
lo ꞌmen Chảu Pua ꞌPhạ ꞌtẹ, ꞌTan chảu hảư ꞌmí ꞌchua ꞌlới ꞌlới.
21 ꞌPứng ꞌlụk ꞌhặc sương, hảư ꞌchự hiêm ꞌmo ník sia ꞌthớn théng pom.
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