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Baư sư thứ song

ꞌmá té ꞌtan Pê‑tô

1

1 Khỏi

ꞌchư ꞌSi‑ꞌmôn Pê‑tô, phủ ꞌkhớng nả ꞌviạk Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt, pên
ꞌlam ꞌchạư páo kháo ꞌTan chảu. ꞌMí sư ꞌmá ha ꞌpứng ꞌpi ꞌnọng, đảy ꞌdọn
ꞌquám đi ꞌmí ꞌmen Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ pên Chảu ꞌPhạ ꞌchoi ꞌsúm ꞌháu
ók khói sia báp ꞌsội ꞌnặn, ch ng hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌmí chaư ꞌchưa ăn ꞌnéo quí ꞌpéng
ꞌsướng điêu ꞌsúm khỏi. 2 So công ꞌphún ꞌTan chảu phớng ꞌdứa hảư ꞌpi ꞌnọng
đảy súc sáng bang chaư tứm ꞌtén ꞌmứa nả, ꞌpưa ꞌva ꞌpi ꞌnọng ꞌhụ ch c Chảu
Pua ꞌPhạ c p ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom ꞌsúm ꞌháu.
Kin dú n dăm Chảu Pua ꞌPhạ
3 ꞌTan

chảu ꞌmí phép ꞌqui n Chảu ꞌPhạ ꞌnặn đảy phớng ꞌdứa ꞌchu ꞌlu ng hảư
ꞌháu ꞌmí ꞌchua ꞌlới pay, ꞌlẹo kin dú n dăm ꞌTan chảu, ꞌdọn ꞌháu ꞌhụ ch c Chảu
Pua ꞌPhạ phủ đảy ꞌhiạk au ꞌháu ꞌmá dú cuông ꞌhôm ꞌngáu ꞌhung ꞌhướng c p
ꞌlu ng đi ꞌTan chảu. 4 ꞌDọn ꞌsướng ꞌnặn ꞌTan chảu ch ng đảy chao ꞌhẹn ꞌnéo
nháư luông quí ꞌpéng, ꞌnéo ꞌchí ꞌchoi hảư ꞌpi ꞌnọng đảy ník ꞌvện sia ꞌnéo ác
ꞌhại ꞌlu ng pưới ꞌnau ꞌsướng ꞌc n phái ꞌmướng ꞌlum ꞌmặc ꞌnặn, ꞌpi ꞌnọng ch ng
ꞌchí ꞌmí chaư ꞌsướng chaư ꞌTan chảu.
5 Công ꞌphún Chảu Pua ꞌPhạ phớng ꞌdứa hảư ꞌháu ꞌsướng ꞌnặn, hảư ꞌpi ꞌnọng
au chaư sáư ꞌpứng nả ꞌviạk ꞌsướng tó pay ꞌnị:
ꞌMí chaư ꞌchưa ꞌlẹo, ꞌdệt ꞌnéo đi máư
ꞌDệt ꞌnéo đi ꞌlẹo, ꞌhụ ꞌlu ng ꞌtáng Chảu Pua ꞌPhạ máư
6 ꞌHụ ꞌlu ng ꞌtáng ꞌTan chảu ꞌlẹo, hảư cứ ꞌmo chảu máư
ꞌLẹo hảư cứ chaư m n máư
Hảư kin dú ꞌlu ng n dăm Chảu Pua ꞌPhạ máư
7 ꞌLẹo hảư ꞌhặc ꞌpéng căn ꞌsướng ꞌpi ꞌsướng ꞌnọng máư
Hảư ꞌmí chaư ꞌhặc ꞌc n ꞌt ng lai máư.
8 ꞌVa ꞌpi ꞌnọng kin dú ꞌsướng ꞌnặn tứm ꞌtén ꞌmứa nả, ꞌcọ báu dản sia ꞌlạ, ꞌpi
ꞌnọng ꞌhụ ch c ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt Chảu Chom ꞌsúm ꞌháu ꞌnặn ꞌcọ ꞌchí đảy ꞌláng
đi ꞌmá sú ꞌTan chảu. 9 Phủ đaư hák báu kin dú ꞌnéo ꞌnặn lỏ pên ꞌsướng ꞌc n ta
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ꞌpháng ꞌlẹo báu hên săng, phủ ꞌnặn ꞌcọ ꞌlứm nả ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ đảy dáng
ꞌdóm báp ꞌsội hảư sau ꞌpẹk saư té cón ꞌnặn.
10 ꞌPi ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng, ꞌsướng ꞌnặn hảư au chaư sáư ꞌsứa cáu kin dú ꞌnéo
ꞌhụ ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌhiạk au ꞌpi ꞌnọng kéng ꞌlưạk ꞌvạy pên dên ꞌpay ꞌTan
chảu ꞌtẹ, ꞌcọ ꞌchí ꞌlớng m n chaư ꞌchưa báu hảư sia, 11 ꞌlẹo ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt
Chảu Chom ꞌchoi ꞌsúm ꞌháu ók khói sia báp ꞌsội ꞌnặn ꞌcọ ꞌchí ꞌmuôn ꞌmớng
ꞌch m tỏn ꞌháu khảu ꞌhôm ꞌngáu ꞌTan chảu téng đa ꞌmứa nả ꞌlới ꞌlới.
ꞌQuám s ng ꞌtan Pê‑tô ꞌmưa ꞌnh ng ꞌc n
12 ꞌPưa

ꞌsướng ꞌnặn, ꞌpứng ꞌviạk ꞌvạu ꞌmá ꞌnị khỏi ꞌlớng tơn ꞌpi ꞌnọng dú,
ta ꞌva ꞌpi ꞌnọng ꞌhụ ch c ꞌlẹo kéng m n chaư ꞌchưa ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmen ꞌtẹ ꞌnặn.
13 Cuông ꞌchớ khỏi ꞌnh ng ꞌc n, khỏi ꞌchọ tơn hảư ꞌpi ꞌnọng chứ ꞌviạk ꞌnặn.
14 Khỏi ꞌhụ ꞌlẹo ꞌsướng ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt Chảu Chom ꞌsúm ꞌháu đảy bók hảư
khỏi ꞌhụ chẻng, báu hơng kỉ lai khỏi ꞌchí ꞌváng ꞌmo ꞌkính ꞌnị pay. 15 Khỏi ꞌchí
au chaư sáư tơn ꞌpi ꞌnọng ꞌviạk ꞌvạu ꞌmá ꞌnặn, ꞌchớ đaư khỏi m t ꞌchua ꞌlẹo,
ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ ꞌchí ꞌlớng chứ nả ꞌviạk ꞌnặn đảy.
M t ꞌtan Pê‑tô pên chứng ꞌhụ hên phép ꞌqui n Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
16 ꞌMưa

ꞌchớ ꞌsúm khỏi hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌhụ ꞌva, ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt Chảu Chom
ꞌsúm ꞌháu ꞌmí phép nháư ꞌchí táo ꞌl ng ꞌmá ꞌmướng ꞌlum, ꞌsúm khỏi báu đảy
ꞌvạu ꞌtoi ꞌquám ꞌt ꞌlạ đai ꞌsướng ꞌc n l c lem téng ók. ꞌSúm khỏi pên chứng
hên c p ta, ꞌTan chảu ꞌmí phép ꞌqui n nháư luông. 17 Chảu ꞌPhạ phủ pên ꞌPo
hảư ꞌTan chảu đảy ꞌhung nả ꞌmá ta, ꞌmưa ꞌchớ Chảu ꞌPo phủ nháư luông ꞌhung
ꞌhướng ꞌvạu ꞌva, “ꞌTan phủ ꞌnị lo pên ꞌlụk ꞌchái ꞌhặc sương khong ꞌháu, phủ
ꞌháu sôm chaư lai.” 18 Chảu tô ꞌsúm khỏi ꞌcọ đảy ꞌnghín siêng pák ꞌl ng ꞌmá
té ꞌmướng ꞌphạ ꞌmưa ꞌchớ ꞌsúm khỏi đảy dú ꞌtoi ꞌTan chảu n ng ꞌpú kh t
dăm ꞌnặn.
19 ꞌPưa ꞌsướng ꞌnặn ꞌsúm khỏi ch ng ꞌmí chaư ꞌchưa nẻn lai ꞌsứa cáu ꞌtoi
ꞌquám ꞌlam páo Chảu Pua ꞌPhạ đảy tẻm ꞌchi n ꞌvạy ꞌnặn. ꞌPi ꞌnọng au chaư
sáư ép ꞌhi n ꞌcọ ꞌchí đi, ꞌpứng ꞌquám ꞌnặn pên ꞌsướng ꞌlén ꞌhung sóng sáư
bón ꞌmựt, ꞌtạu ꞌhọt ꞌmự Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌl ng ꞌmá, báu lák săng đao l c ꞌmướng
sóng seng ꞌhung khảu cuông chaư ꞌpi ꞌnọng. 20 Cón m t, hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌhụ,
ꞌpứng ꞌquám đảy tẻm ꞌchi n ꞌvạy n ng ꞌpặp ꞌchi n ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnặn,

2PE 2 Peter D6[B] Dec. 2 2011

job1-V.sfm -- 2012.09.04 -- 20:11

3

2 Pê‑tô 1.21– 2.10

báu ꞌmí phaư kẻ ók ꞌtoi chaư chảu đảy. 21 ꞌQuám Chảu Pua ꞌPhạ đảy páo ók
ꞌmá ꞌnặn báu ꞌmen ꞌlu ng ng m phủ ꞌc n cá đaư. Chảu Khuôn Saư ꞌchu n
chaư phủ ꞌc n hảư ꞌvạu ók, ꞌmen ꞌquám ꞌmá té Chảu Pua ꞌPhạ ꞌtẹ lo.

2

Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchí sáư ꞌsội ꞌpứng phủ ác ꞌhại
1 Pang

ꞌchạu ꞌnặn, cuông ꞌph n ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌcọ ꞌmí phủ pom pên ꞌlam
páo kháo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ. Cuông ꞌpứng ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ ꞌchí ꞌmí ꞌc n
pom pên ꞌsáy bók ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ ꞌsướng điêu. Sau ꞌchí au ꞌlu ng ꞌtáng
báu ꞌmen ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ ꞌtẹ ꞌmá bók son ꞌnéo ꞌchí ꞌpá hảư pay ꞌtáng
đ p sia thôi. Sau ꞌnh ng ꞌchí thiêng sia ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom đảy tai
ꞌpưa tháy au báp ꞌsội sau máư. Pên ꞌsướng ꞌnặn Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchí ꞌdệt sau
đ p sia ngay. 2 ꞌChí ꞌmí lai ꞌc n lông ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng u i ꞌhại khong sau, ꞌlẹo
ꞌpá hảư ꞌc n ứn ꞌvạu ꞌquám u i ꞌhại sáư ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmen ꞌtẹ.
3 ꞌC n pom pên ꞌsáy ꞌmí chaư húp huôi ꞌngớn ꞌc m, ch ng ꞌchí téng au ꞌquám
ꞌlạ đai ꞌmá ꞌvạu sú ꞌpi ꞌnọng ꞌph ng. Hák hơng ꞌmá ꞌlẹo Chảu Pua ꞌPhạ ꞌmí
ꞌlu ng ꞌtáng ꞌvạy sáư ꞌsội sau, ꞌTan chảu phủ ꞌchí ꞌdệt hảư sau đ p sia ꞌcọ báu
ꞌlứm. 4 Té cón ꞌnặn Chảu Pua ꞌPhạ báu đảy sia đai ꞌpứng tiên ꞌchạư phủ ꞌdệt
ꞌnéo báp ꞌsội, ꞌTan chảu đảy thỉm sau ꞌl ng heo ꞌlợc, săng sau ꞌvạy n ng bón
ꞌmựt đăm thả ꞌhọt ꞌmự sét ꞌván. 5 Chảu Pua ꞌPhạ ꞌcọ báu đảy sia đai ꞌc n
ꞌmướng ꞌlum pang ꞌchạu, ꞌTan chảu ch ng ꞌdệt hảư ꞌnặm thu m ꞌmướng ꞌlum
khả đ p sia ꞌpứng ꞌc n kin dú ꞌnéo báu n dăm ꞌTan chảu, ꞌmí ꞌto ꞌchoi ꞌNô‑a,
pên phủ páo ꞌlu ng ꞌtáng đi ꞌmí ꞌmen ꞌnặn c p ch t ꞌc n dú ꞌtoi hảư khói thôi.
6 ꞌLẹo Chảu Pua ꞌPhạ ꞌcọ đảy sáư ꞌsội ꞌmướng ꞌSô‑đôm kéng ꞌmướng Cô‑ꞌmô‑ꞌla
hảư ꞌpháy phau chao pên ꞌtau, ꞌdệt ꞌhói hảư ꞌpứng ꞌc n kin dú ꞌnéo báu n
dăm ꞌTan chảu ꞌpái nả ꞌhụ. 7 Chảu Pua ꞌPhạ ꞌcọ đảy ꞌchoi au ꞌtan ꞌLột ꞌc n đi
ꞌmí ꞌmen ꞌnặn ꞌvạy. ꞌTan ꞌLột hên ꞌpứng ꞌc n báu ꞌph ng ꞌluột ꞌnặn ꞌdệt ꞌnéo
u i ꞌhại báu ꞌmen ꞌlu ng phủ ꞌlu ng ꞌc n, ꞌtan ch ng n c chaư. 8 ꞌC n đi ꞌmí
ꞌmen phủ ꞌnặn ꞌmự đaư ꞌmự ꞌnặn dú ꞌtoi ꞌc n u i ꞌhại, đảy hên đảy ꞌnghín ꞌto
ꞌviạk ác sau, ꞌdệt hảư ꞌtan ꞌkẹn chaư.
9 ꞌNéo ꞌnặn lo, Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom hák ꞌhụ ꞌlu ng ꞌchoi au ꞌc n
kin dú ꞌnéo n dăm ꞌTan chảu hảư khói sia ꞌviạk ꞌdạk ꞌchá thử chaư, ꞌlẹo ꞌcọ
ꞌhụ ꞌlu ng p t au ꞌc n ꞌcột chan sáư ꞌsội ꞌvạy thả ꞌmự sét ꞌván. 10 Cón m t lo
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ꞌTan chảu ꞌchí sáư ꞌsội ꞌpứng ꞌc n au chaư ꞌdệt u i ꞌhại hảư sướng ꞌmo ꞌtoi
chaư sau ꞌmặc, ꞌlẹo ꞌcọ đu ꞌngai phép ꞌqui n phủ téng đa.
ꞌPứng ꞌc n pom pên ꞌsáy bók ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnặn ꞌmí chaư kheng,
cảo nháư, ꞌvạu u i sáư tiên ꞌchạư ꞌhung ꞌhướng chăm ꞌmứ Chảu Pua ꞌPhạ.
11 ꞌChăm ꞌva tiên ꞌchạư ꞌmí phép ꞌmí ꞌhéng ꞌsứa sau ꞌnặn, hák ꞌcọ ꞌnh ng
báu ꞌmí khót đaư ꞌvạu đu ꞌngai ꞌkiện sau tó nả Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom.
12 Hák ꞌva ꞌpứng ꞌc n pom pên ꞌsáy bók ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnặn ꞌdệt pay
ꞌtoi chaư sau hák pên té ók ꞌmá, pék ꞌsướng tô s t báu ꞌhụ ch c săng ók ꞌmá
ꞌvạy hảư ꞌc n p t khả kin. Sau pák đu ꞌngai ꞌnéo sau báu ꞌhụ. ꞌSứ đaư sau ꞌcọ
ꞌchí chu p tai pék ꞌsướng tô s t. 13 Báp ꞌsội sau ꞌdệt khửn ꞌnặn ꞌchí t c sáư sau.
ꞌChớ ꞌt ng ꞌv n sau ꞌmặc chướng ꞌchứa căn kin lảu ꞌmáu da. Kin ꞌtiệc ꞌtoi
ꞌpi ꞌnọng, ꞌmí ꞌto sáo ha ꞌnéo lả ꞌnéo sướng sáư ꞌmo sáư tô, ꞌdệt ꞌsướng ꞌnặn
pên ꞌnéo t c ꞌchạ nả nái. 14 Kén ta sau ꞌchớ đaư ꞌcọ lướt ꞌlé bớng phủ ꞌnhính
ꞌmặc ỉn ꞌchụ. Sau ꞌdệt ꞌnéo báp ꞌsội báu pớt báu bứa. Sau ꞌmặc ỏn ꞌlứa ꞌc n
chaư báu m n. Chaư têm ꞌto húp huôi khong sáu. Sôm đáng hảư báp ꞌsội t c
sáư hua sau. 15 Sau đảy ꞌváng sia ꞌlu ng ꞌtáng đi ꞌtáng ꞌsư pay ꞌtoi ꞌlu ng
ꞌtáng phít, ꞌdệt ꞌsướng Ba‑ꞌla‑am ꞌlụk ꞌchái thảu Bê‑ô. Ba‑ꞌla‑am pên ꞌlam páo
kháo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ, hák ꞌva ꞌm n ꞌmặc au ꞌngớn ꞌc m ꞌmá ꞌtáng báu đi.
16 Tô ꞌló báu ꞌhụ pák ꞌcọ đảy pák ók pên sương phủ ꞌc n, hảm Ba‑ꞌla‑am
báu hảư ꞌdệt phít ꞌnéo bảư ꞌchạ ꞌnặn.
17 ꞌPứng ꞌc n pom pên ꞌsáy ꞌnặn pên ꞌsướng ꞌta bó ꞌnặm báu ók, ꞌsướng mók
ꞌchọ há ꞌl m páu pay sia. Chảu Pua ꞌPhạ dom bón ꞌnưng ꞌmựt đăm ꞌvạy
hảư sau. 18 Sau ꞌmặc cáo ảng ꞌnéo báu ꞌmí, ỏn ꞌlứa ꞌpứng phủ đang ꞌchí khói
sia phen ꞌc n kin dú ꞌlu ng ꞌtáng phít ꞌnặn hảư ꞌcứn ꞌmá ꞌdệt ꞌnéo ꞌhại u i ꞌtoi
chaư cáu sau ꞌmặc. 19 Sau chao ꞌhẹn ꞌva, ꞌpứng ꞌc n ꞌph ng ꞌquám sau ꞌnặn
đảy tó ꞌhéng kin dú ꞌtoi chaư chảu ꞌmặc. Hák ꞌva sau ꞌcọ ꞌnh ng pên khỏi ꞌnéo
ꞌpá chaư kin dú u i ꞌhại. Phủ đaư ꞌkhới chu p ăn đaư kh m chaư chảu ꞌvạy
ꞌcọ pék ꞌva pên khỏi ăn ꞌnặn. 20 Cuông ꞌchớ sau đảy ꞌhụ ch c ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt
Chảu Chom phủ đảy ꞌchoi ꞌsúm ꞌháu ók khói sia báp ꞌsội ꞌnặn, sau ꞌcọ đảy ók
khói ꞌlu ng ꞌtáng u i ꞌhại ꞌc n phái ꞌmướng ꞌlum ꞌmặc ꞌtoi ꞌnặn. Hák ꞌva ꞌlu ng
ꞌtáng u i ꞌhại ꞌnặn ꞌmá kh m hua sau ꞌcứn, ꞌchua ꞌlới sau ꞌnhương ꞌchí ꞌvén
ꞌhại ꞌsứa té ꞌkhoẹk. 21 Sau báu ꞌhụ ch c ꞌlu ng đi ꞌmí ꞌmen ꞌnặn ꞌcọ ꞌvén đi ꞌsứa
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ꞌhụ ꞌlẹo hák ꞌpịch sia ꞌquám s ng Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌchi n ꞌmá hảư sau. 22 Sau
ꞌcọ báu lák săng ꞌquám ꞌchi n ꞌva:
Ma táo ꞌcứn kin ꞌnéo ꞌm n ꞌhạk ók.
ꞌLẹo ꞌvạu máư:
Mu áp su i ꞌpẹk ꞌlẹo táo ꞌcứn pay cưák buák ꞌp ng máư.

3

Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌchí táo ꞌl ng ꞌmá hảư hên
1 ꞌPi

ꞌnọng ꞌhặc sương, baư sư ꞌnị lo baư sư thứ song, khỏi tẻm ꞌmá ha
ꞌpi ꞌnọng. ꞌT ng song baư khỏi é tơn ꞌpi ꞌnọng máư hảư ꞌmí chaư ꞌpẹk saư
chứ chăm ꞌlu ng đi ꞌmí ꞌmen. 2 Hảư ꞌpi ꞌnọng ng m ꞌhọt ꞌquám ꞌpứng ꞌlam páo
chăm ꞌmứ Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌchi n ꞌvạy té cón, kéng ꞌquám s ng ꞌGiê‑ꞌsu phủ
pên Chảu Chom ꞌchoi ꞌsúm ꞌháu ók khói sia báp ꞌsội, ꞌsướng m t ꞌlam ꞌchạư
páo kháo ꞌTan chảu đảy bók son ꞌpi ꞌnọng ꞌnặn. 3 Cón m t, ꞌpi ꞌnọng ꞌchọ đảy
ꞌhụ ꞌva, ꞌchớ pang lả sút ꞌchí ꞌmí ꞌc n kin dú ꞌnéo u i ꞌhại tam chaư sau ꞌmặc,
ꞌmá ꞌvạu si t suôi ꞌva, 4 “ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnặn chao ꞌhẹn ꞌchí táo ꞌl ng ꞌmá, hák báu hên
ꞌva ꞌmá cá đaư. Té c c ꞌkhoẹk Chảu Pua ꞌPhạ sảng téng phén đin, sút ꞌchua
pảu ꞌchua pú ꞌcọ cai ꞌmá ꞌlẹo, ꞌchu ăn ꞌchu ꞌnéo ꞌcọ ꞌnh ng ꞌsướng cáu.”
5 ꞌPứng ꞌc n ꞌvạu ꞌsướng ꞌnặn a‑nẻng ꞌlứm sia ꞌviạk té ꞌmưa ꞌláng pang ꞌchạu,
ꞌpưa ꞌquám s ng Chảu Pua ꞌPhạ hảư ꞌmí ꞌphạ c p phén đin ꞌmướng ꞌlum
ók ꞌmá, ꞌTan chảu sảng phén đin ók ꞌmá n ng ꞌnặm, hảư ꞌnặm ỏm phén đin dú.
6 Phén đin ꞌmướng ꞌlum pang ꞌchạu ꞌnặn ꞌTan chảu ch ng au ꞌnặm ꞌmá thu m
sák siêu sia. 7 ꞌDọn ꞌquám s ng Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnéo điêu, ꞌphạ kéng đin pang
ꞌkhạy dom ꞌvạy hảư ꞌpháy mảy sia, thả ꞌhọt ꞌmự sét ꞌván ꞌpứng ꞌc n kin dú
ꞌnéo báu n dăm ꞌTan chảu hảư đ p siêu sia.
8 ꞌPi ꞌnọng ꞌhặc sương, ꞌnhá ꞌlứm ꞌviạk ꞌnị, ꞌtoi chaư Chảu ꞌPhạ phủ pên
Chảu Chom, ꞌmự ꞌnưng ꞌsướng ꞌp n pi, ꞌp n pi ꞌsướng ꞌmự ꞌnưng. 9 ꞌTan chảu
ꞌcọ báu t báu hơng ꞌchí ꞌdệt ꞌquám chao ꞌhẹn ꞌnặn hảư ꞌlẹo, báu pên ꞌsướng
ꞌsán ꞌc n ng m cá đaư. ꞌTan chảu ứt chaư dón ha ꞌpứng chảu ꞌt ng cá, báu é
hảư phủ đaư sia pay, é hảư ꞌc n ꞌt ng cá pi n chaư ꞌváng sia ꞌlu ng ꞌtáng phít.
10 Hák ꞌva ꞌmự ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom táo ꞌl ng ꞌmá ꞌnặn báu ꞌmí phaư
ꞌhụ cón, pék ꞌsướng ꞌc n ꞌmá ꞌlặc. ꞌMự ꞌnặn dú ꞌt ng ꞌphạ ꞌchí ꞌmí siêng
nháư ꞌnưng ꞌlẹo lứp ꞌphạ ꞌcọ m t pay sia, ꞌpứng đuông bươn đuông đao dú
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ꞌt ng ꞌphạ ꞌchọ phau mảy đ p sia, phén đin ꞌmướng ꞌlum ꞌt ng cá ꞌchu ăn ꞌchu
ꞌnéo ꞌchí ꞌchọ phau mảy sia m t.
11 ꞌChu ăn ꞌchu ꞌnéo ꞌchí đ p siêu pay ꞌsướng ꞌnặn, ꞌsúm ꞌháu ꞌchọ pên ꞌc n
ꞌnéo đaư? Hảư kin dú ꞌpẹk saư ꞌnéo n dăm Chảu Pua ꞌPhạ, 12 cuông ꞌchớ ꞌsúm
ꞌháu đang ꞌcóng thả ꞌmự ꞌTan chảu ꞌchí ꞌmá, ꞌdệt ꞌnéo đaư hảư ꞌmự ꞌnặn ꞌmá
ꞌhọt ꞌv n. ꞌMự ꞌnặn ꞌt ng ꞌphạ ꞌchí ꞌchọ phau mảy đ p siêu, ꞌpứng đuông bươn
đuông đao dú ꞌt ng ꞌphạ ꞌcọ ꞌchọ phau pưới. 13 Hák ꞌva ꞌsúm ꞌháu ꞌcóng thả
đảy hên ꞌphạ máư kéng phén đin máư ꞌtoi ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ đảy chao
ꞌhẹn ꞌnặn, ꞌchí pên bón kin dú ꞌnéo đi ꞌmí ꞌmen m t.
Hảư kin dú ꞌpẹk saư
14 ꞌPi

ꞌnọng ꞌhặc sương, ꞌsúm ꞌháu ꞌcóng thả đảy hên ꞌsướng ꞌnặn, ch ng
au chaư sáư pên ꞌc n ꞌpẹk saư báu ꞌmí ꞌlu ng chê, hảư Chảu Pua ꞌPhạ hên
ꞌsúm ꞌháu pên ꞌc n kin dú ꞌlu ng ꞌmen c p ꞌTan chảu. 15 ꞌLẹo đảy ꞌhụ ꞌsướng
ꞌnị máư, ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom ꞌsúm ꞌháu ứt chaư dón ha ꞌc n ꞌmướng
ꞌlum ꞌnặn ꞌpưa é ꞌchoi ꞌchu ꞌc n hảư khói sia báp ꞌsội, ꞌsướng ꞌtan Pôn ꞌpi
ꞌnọng ꞌhặc sương khong ꞌsúm ꞌháu ꞌnặn đảy tẻm sư ꞌmá ha ꞌpi ꞌnọng, Chảu Pua
ꞌPhạ hảư ꞌtan Pôn ꞌmí chaư ꞌhụ l c tẻm ꞌnéo ꞌnặn. 16 ꞌChu baư sư ꞌtan Pôn tẻm
ꞌsướng điêu căn, ꞌcọ ꞌvạu ꞌhọt ꞌpứng ꞌviạk ꞌnị. Cuông ꞌpứng baư sư ꞌnặn ꞌmí kỉ
khót é khảu chaư ꞌdạk. Phủ bảư ꞌchạ chaư báu m n ꞌmặc kẻ phít nghỉa ꞌm n,
ꞌsướng sau kẻ phít ꞌvái ứn n ng ꞌpặp ꞌchi n ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ. ꞌSướng ꞌnặn
sau hák au ꞌsội ꞌmá sáư ꞌmo sau.
17 ꞌPi ꞌnọng ꞌhặc sương, ꞌviạk ꞌvạu ꞌmá ꞌnặn ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ ꞌhụ ꞌlẹo, ꞌsướng ꞌnặn
ꞌcoi ꞌchự hảư đi, dản ꞌva ꞌpứng ꞌc n báu ꞌph ng ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnặn
ꞌchí ꞌpá ꞌpi ꞌnọng lông ꞌtoi ꞌtáng phít, ꞌlẹo dản ꞌquám ꞌchưa ꞌchí báu m n.
18 Hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌpơng inh công ꞌphún ꞌnhương ꞌmự ꞌnhương ꞌhụ ch c ꞌTan
chảu tứm, ꞌsướng ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt Chảu Chom phủ đảy ꞌchoi ꞌsúm ꞌháu ók
khói sia báp ꞌsội.
So ꞌTan chảu đảy ꞌhung ꞌhướng té ꞌkhạy pay nả ꞌlớng ꞌlớng, ꞌa‑ꞌmen.
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