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ꞌThê‑ꞌsa‑ꞌlôn thứ song

1

ꞌViạk t t sin ꞌmưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌcứn ꞌl ng ꞌmá
1 ꞌSúm

khỏi ꞌchư, Pôn, ꞌSi‑ꞌla c p Ti‑ꞌmô‑ꞌthiêu, so ꞌmí sư ꞌmá dử dam tham
kháo ha ꞌpi ꞌnọng m t ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu n ng ꞌmướng ꞌThê‑ꞌsa‑ꞌlôn, pên
m t ꞌc n dú ꞌhôm ꞌngáu Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên ꞌPo c p ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ
pên Chảu ꞌháu. 2 ꞌSúm khỏi đé so Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên ꞌPo c p ꞌGiê‑ꞌsu
ꞌKha‑ꞌlịt phủ pên Chảu phớng ꞌdứa au ꞌpi ꞌnọng c p hảư súc sáng bang chaư.
3 ꞌPi ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng, ꞌpi ꞌnọng ꞌmí chaư ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu tứm ꞌtén
lai khửn, phaư ꞌcọ ꞌnhương ꞌmí chaư ꞌhặc ꞌpéng căn máư, ꞌsướng ꞌnặn
ꞌsúm khỏi ꞌcọ ꞌchọ đảy ꞌdọn Chảu Pua ꞌPhạ ꞌpưa ꞌpi ꞌnọng ꞌlớng ꞌlớng ꞌcọ
ch ng ꞌmen. 4 ꞌMưa ꞌchớ chu p sáu ꞌdệt báp ꞌmo hảư, ꞌpọ ꞌdạk ꞌchá lai ꞌnéo, ꞌpi
ꞌnọng ꞌcọ đảy t au, c p ꞌcọ ꞌnh ng m n chaư ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu dú, ꞌsướng
ꞌnặn chảu tô ꞌsúm khỏi ch ng au nả ꞌpi ꞌnọng ꞌmá ảng ꞌpứng m t ꞌc n ꞌchưa
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnặn lo. 5 ꞌPi ꞌnọng ꞌdệt ꞌsướng ꞌnặn ꞌcọ pên l c pên mai hảư
ꞌchu ꞌc n ꞌhụ chẻng ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchí t t sin kin ꞌván ꞌlu ng ꞌmen. ꞌPi
ꞌnọng chu p báp ꞌmo ꞌcọ ꞌdọn pên dên ꞌmướng ꞌhôm ꞌngáu dên Chảu Pua ꞌPhạ,
ꞌTan chảu ꞌcọ ꞌchí ꞌnặp ꞌva ꞌpi ꞌnọng sôm đảy khảu ꞌmướng ꞌTan chảu ꞌnặn lo.
6 Chảu Pua ꞌPhạ đảy hên đi hên ꞌmen ꞌlẹo ꞌva ꞌchí au báp tóp ꞌpứng ꞌc n đảy
ꞌdệt báp hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌnặn. 7 Su n ꞌpứng ꞌpi ꞌnọng, ꞌchăm ꞌva ꞌnh ng chu p
sáu ꞌdệt báp ꞌmo hảư ꞌcọ đi, hák ꞌva ꞌTan chảu ꞌchí hảư ꞌpi ꞌnọng c p ꞌsúm khỏi
đảy súc sáng, ꞌmưa ꞌchớ ꞌchu ꞌc n hên ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu dú cá ꞌmướng
ꞌphạ ꞌl ng ꞌmá ꞌpọm c p ꞌpứng tiên ꞌchạư chăm phép ꞌTan chảu, cang peo
ꞌpháy nháư ꞌhọn, 8 ꞌpưa ꞌmá sáư ꞌsội tóp ꞌpứng phủ đaư báu ꞌnặp ꞌtứ Chảu
Pua ꞌPhạ c p báu ꞌnhóm ꞌph ng kháo đi ꞌtáng ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu ꞌháu.
9 ꞌC n ꞌnéo ꞌnặn sau ꞌchí đảy thứk ꞌsội ꞌmen ꞌviạk đ p siêu ꞌlới ꞌlới, dú háng sia
ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu, báu đảy dú bón ꞌhung ꞌhướng ꞌhôm chức nháư ꞌqui n
luông khong ꞌTan chảu. 10 Cuông ꞌchớ ꞌTan chảu dú cá ꞌmướng ꞌphạ ꞌl ng ꞌmá
ꞌcọ ꞌchí pên ꞌnéo ꞌnặn lo. ꞌTan chảu ꞌl ng ꞌmá ꞌhặp au ꞌquám ꞌhung nả ꞌmá ta,
ꞌquám sỏng ꞌnhó, n ng ꞌpứng ꞌc n ꞌchưa ꞌTan chảu ꞌnặn, ꞌcọ ꞌmen ꞌt ng cá ꞌpi
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ꞌThê‑ꞌsa‑ꞌlôn thứ song 1.11 –2.8

ꞌnọng é lo, ꞌpưa ꞌva ꞌpi ꞌnọng đảy ꞌchưa ꞌquám ꞌsúm khỏi ꞌdệt chứng n ng nả
ꞌviạk ꞌTan chảu ꞌnặn.
11 ꞌSướng ꞌnặn ꞌsúm khỏi ꞌcọ ꞌlớng ꞌchớ vảy so Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên
Chảu ꞌháu, hảư ꞌnặp ꞌva ꞌpi ꞌnọng sôm pên ꞌc n ꞌTan chảu đảy ꞌhiạk ha au ꞌnặn.
Đé so Chảu Pua ꞌPhạ au phép ꞌqui n ꞌchoi ꞌpi ꞌnọng ꞌdệt đảy đi ꞌtoi ꞌláng áo
ꞌchu ꞌnéo. ꞌPi ꞌnọng ꞌchưa ꞌcọ đảy ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám ꞌTan chảu, đé so ꞌTan chảu
ꞌchoi ꞌpi ꞌnọng ꞌdệt ꞌpứng nả ꞌviạk ꞌnặn hảư ꞌm n đảy đi, 12 ꞌpưa ꞌpi ꞌnọng ꞌchí
ꞌdệt ꞌhung nả ꞌmá ta hảư ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu ꞌháu, Chảu Pua ꞌPhạ c p
ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ pên Chảu ꞌháu ꞌcọ ꞌchí phớng ꞌdứa au ꞌpi ꞌnọng hảư đảy
ꞌhung nả ꞌmá ta ꞌhuôm ꞌTan chảu ꞌsướng điêu căn.

2

Phủ ác ꞌhại sút ꞌti
1 ꞌPi

ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng, ꞌvạu ꞌmá ꞌtáng nả ꞌviạk ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ pên
Chảu ꞌháu dú cá ꞌphạ ꞌchí ꞌl ng ꞌmá ꞌnặn, ꞌt ng cá ꞌviạk ꞌTan chảu ꞌchí ꞌtọn
ꞌh m au ꞌháu pay dú ꞌtoi, 2 ꞌsúm khỏi so ꞌpi ꞌnọng ꞌnhá s n ꞌmáu ꞌmúa đủng
tứn săng ꞌnớ. Lon ꞌmí phaư ꞌhiạk ꞌva pên ꞌlam páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌhiạk
ꞌmí ꞌquám bók son ꞌhứ ꞌva ꞌmí sư ꞌmá té ꞌsúm khỏi ꞌva ꞌhọt ꞌmự ꞌGiê‑ꞌsu phủ
pên Chảu ꞌmá ꞌlẹo, 3 ꞌsứ đaư ꞌcọ đi, ꞌnhá t c báng ꞌlứa phaư ꞌnớ, ꞌpưa ꞌmự ꞌnặn
ꞌnh ng báu ꞌh ꞌmá ꞌhọt. Cón ꞌchớ ꞌnặn hák ꞌchí hên ꞌviạk tó ꞌs n Chảu Pua
ꞌPhạ ꞌlẹo phủ ác ꞌhại sút ꞌti ꞌnặn ók ꞌmá, Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌlặt hảư ꞌm n ꞌchọ
đ p siêu pay. 4 Phủ ác ꞌhại sút ꞌti ꞌnặn ꞌmen phủ kh t pỉn Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌm n
pák cảo pên nháư ꞌsứa ăn đaư phủ ꞌc n ꞌtứ pên ꞌthớn théng kéng ꞌkhới vảy
ꞌsớ ꞌnặn. ꞌM n ꞌnh ng ꞌchí ꞌnăng ꞌhướn vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ máư, ảng ꞌva
pên Chảu Pua ꞌPhạ. 5 ꞌChớ khỏi dú n ng ꞌpi ꞌnọng khỏi ꞌcọ ꞌlớng ꞌvạu ꞌviạk
ꞌnặn ꞌl , ꞌnh ng chứ ꞌquá. 6 ꞌPi ꞌnọng ꞌcọ ꞌhụ ch c ꞌlẹo ꞌnéo c n phủ ác ꞌhại
ꞌvạy ꞌnặn, thả ꞌhọt ꞌnhám ꞌhẹn ch ng hảư ꞌm n ók ꞌmá. 7 ꞌViạk kh t ꞌquám
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnặn ꞌkhạy ꞌlặp ꞌsuôn kh t dú, phủ c n ꞌcọ ꞌnh ng c n ꞌc n ác
ꞌhại ꞌnặn ꞌvạy ꞌtạu ꞌhọt ꞌnhám hảư phủ c n ꞌnặn ók pay. 8 ꞌLẹo ch ng ꞌchí hên
phủ ác ꞌhại kh t ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnặn ók ꞌmá. ꞌMưa ꞌchớ ꞌGiê‑ꞌsu phủ
pên Chảu dú cá ꞌmướng ꞌphạ ꞌl ng ꞌmá ꞌhọt ꞌnặn, ꞌTan chảu ꞌchí páu ꞌl m sáư
bả ꞌnặn hảư ꞌm n đ p pay sia, ꞌquám ꞌhung ꞌhướng khong ꞌTan chảu ꞌcọ ꞌmá
ꞌlựp pay hảư ꞌm n sút su i sia.
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ꞌThê‑ꞌsa‑ꞌlôn thứ song 2.9– 3.3
9 Phủ

ác ꞌhại ꞌnặn au phép phi ꞌSa‑tan ꞌmá ꞌdệt lai khu lák lửm pên mai hảư
ꞌc n t c báng ꞌlứa ꞌm n. 10 Phủ ꞌnặn ꞌdệt lai ꞌnéo ꞌcột chan bẻo ꞌlứa ꞌpứng ꞌc n
đang ꞌchí ꞌchọ đ p siêu ꞌnặn, ꞌcọ ꞌpưa sau báu ꞌnhóm ꞌch m au ꞌquám ꞌmen ꞌtẹ
khong Chảu Pua ꞌPhạ ăn ꞌchí ꞌpá hảư sau ók khói sia ꞌsội báp. 11 ꞌSướng ꞌnặn
Chảu Pua ꞌPhạ ch ng ꞌdệt hảư sau lông ꞌtoi ꞌlu ng phít ꞌnéo ꞌpá sau t c báng
ꞌlứa phủ ác ꞌhại ꞌchí ꞌmá ꞌnặn, 12 ꞌvạy hảư Chảu Pua ꞌPhạ sáư ꞌsội sau ꞌchu ꞌc n
phủ báu ꞌchưa ꞌquám ꞌmen ꞌtẹ, ꞌmí ꞌto ꞌmặc ꞌdệt ꞌnéo báu ꞌmen ꞌlu ng ꞌtáng
Chảu Pua ꞌPhạ.
Hảư m n chaư chứ au ꞌquám bók son
13 ꞌPi

ꞌnọng phủ Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌhặc ꞌpéng, té ꞌchạu té đai ꞌmá Chảu Pua ꞌPhạ
ꞌlưạk au ꞌpi ꞌnọng hảư đảy khói sia ꞌsội sia báp, Khuôn Saư Chảu Pua ꞌPhạ
ch ng hák hảư ꞌpi ꞌnọng đảy pên dên ꞌTan chảu, ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ ꞌchưa ꞌquám
ꞌmen ꞌtẹ, ꞌsúm khỏi ꞌcọ ꞌchọ đảy ꞌdọn ꞌTan chảu ꞌpưa ꞌpi ꞌnọng ꞌlớng ꞌlớng.
14 Chảu Pua ꞌPhạ hảư ꞌsúm khỏi páo kháo đi ꞌviạk Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, hảư ꞌpi ꞌnọng
ók khói sia ꞌsội sia báp, ꞌpưa hảư đảy ꞌquám ꞌhung ꞌhướng ꞌtoi ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt
phủ pên Chảu ꞌháu.
15 ꞌPi ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng, ꞌpưa ꞌsướng ꞌnặn, ꞌquám bók son khong ꞌsúm khỏi
đảy ꞌchi n ꞌmá hảư ꞌnặn, pên ꞌquám pák ꞌhứ ꞌva sư san ꞌcọ đi, hảư ꞌpi ꞌnọng cứ
m n chaư tó ꞌquám ꞌnặn.
16 ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ pên Chảu c p Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên ꞌPo ꞌháu, chaư
quảng ꞌhặc ꞌpéng tủm ꞌpúa ꞌháu đảy ún m c ún chaư ꞌlới ꞌlới, ꞌTan chảu hảư
ꞌháu ꞌpơng inh đảy ꞌnéo đi. 17 ꞌSướng ꞌnặn ꞌsúm khỏi ch ng đé so ꞌTan chảu
tủm ꞌpúa chaư ꞌpi ꞌnọng, ꞌchoi ꞌpi ꞌnọng hảư m n chaư ꞌdệt ꞌchu ꞌlu ng đi, pák
ꞌvạu ꞌchu ꞌlu ng ꞌmen.

3

Hảư kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌpe quảng ꞌtua ꞌchu bón
1 ꞌPi

ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng, ꞌsúm khỏi ꞌnh ng ꞌmí nả ꞌviạk máư, so ꞌpi ꞌnọng vảy
so Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchoi ꞌsúm khỏi, ꞌpưa hảư ꞌquám ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu
ꞌnặn đảy ꞌpe quảng ꞌtua pay ꞌchu bón, ꞌdệt hảư lai ꞌc n ꞌch m au ꞌquám ꞌnặn
ꞌsướng ꞌpi ꞌnọng đảy ꞌch m au ꞌlẹo ꞌnặn lo. 2 So ꞌpi ꞌnọng vảy so Chảu Pua ꞌPhạ
hảư ꞌsúm khỏi đảy khói sia phen ꞌc n ác ꞌhại chaư ꞌcột chan, ꞌpưa báu ꞌmen
ꞌchu ꞌc n ꞌchu ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu cá đaư. 3 ꞌHáu pông chaư ꞌchưa ꞌGiê‑ꞌsu phủ
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ꞌThê‑ꞌsa‑ꞌlôn thứ song 3.4 –16

pên Chảu đảy, ꞌTan chảu ꞌcọ ꞌchí hảư ꞌpi ꞌnọng đảy m n chaư tứm, pảy p c au
hảư khói sia phi ꞌhại. 4 ꞌSúm khỏi ꞌpơng inh ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu ꞌpá chaư ꞌpi
ꞌnọng đảy ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám ꞌsúm khỏi đảy bók ꞌvạy ꞌnặn, c p ꞌchí ꞌdệt pay nả.
5 Đé so ꞌTan chảu ꞌpá chaư ꞌpi ꞌnọng đảy ng m ꞌhọt ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ ꞌhặc
ꞌpéng ꞌháu, ꞌt ng cá ꞌviạk Chảu ꞌKha‑ꞌlịt đảy cứ chaư ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám Chảu Pua
ꞌPhạ phủ pên ꞌPo.
Hảư ꞌdệt ꞌdượn c m ꞌmo
6 ꞌPi

ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng, ꞌsúm khỏi tang nả ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ pên Chảu, so
ꞌmí ꞌquám ꞌmá bók ꞌpi ꞌnọng hảư ník sia ꞌpứng ꞌpi ꞌnọng phủ đaư báu ꞌdệt
báu ꞌdượn, báu ꞌph ng ꞌtoi ꞌquám ꞌsướng ꞌsúm khỏi đảy bók ꞌlẹo ꞌnặn. 7 ꞌPi
ꞌnọng ꞌcọ ꞌhụ dú ꞌlẹo, ꞌpi ꞌnọng ꞌchọ ꞌn m ꞌhói ꞌsúm khỏi, ꞌpưa ꞌva ꞌchớ ꞌsúm
khỏi đảy dú n ng ꞌpi ꞌnọng ꞌnặn, báu ꞌkhới dú ꞌlạ dú đai cá đaư, 8 báu đảy kém
pương ꞌpi ꞌnọng phủ đaư, ꞌchớ đaư ꞌcọ hák đảy ꞌdệt ꞌviạk báu ꞌva ꞌv n ꞌcứn,
ch ng khó chaư chóng ꞌdượn hảư c m ꞌmo, ꞌpưa báu é hảư kém pương ꞌdệt
ꞌdạk hảư ꞌpi ꞌnọng phủ đaư. 9 ꞌChăm ꞌva ꞌsúm khỏi ꞌchọ kin ꞌchọ au n ng
ꞌpi ꞌnọng, hák ꞌcọ báu ꞌdệt ꞌnéo ꞌnặn, ꞌpưa é ꞌdệt ꞌngươn ꞌhói đi hảư ꞌpi ꞌnọng
ꞌtoi ꞌló. 10 ꞌMưa ꞌchớ ꞌsúm khỏi dú n ng ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ đảy bók ꞌva, phaư
báu ꞌmặc ꞌdệt ꞌviạk lỏ ꞌnhá kin. 11 ꞌSúm khỏi đảy ꞌnghín ꞌva, cuông ꞌpứng
ꞌpi ꞌnọng ꞌmí ꞌc n ꞌmặc dú ꞌlạ dú đai, báu ꞌdệt ꞌviạk can săng, ꞌmí ꞌto ꞌmặc
pay nhủng nhao ꞌn m nả ꞌviạk khong ꞌc n ứn. 12 ꞌSúm khỏi tang nả ꞌGiê‑ꞌsu
ꞌKha‑ꞌlịt phủ pên Chảu, ꞌmí ꞌquám ꞌmá bók son ꞌpi ꞌnọng, phủ đaư dú ꞌlạ dú
đai ꞌnặn, hảư ꞌcoi kin ꞌcoi dú ꞌdệt ꞌdượn kin hứa ꞌhéng chảu. 13 ꞌLẹo ꞌpi ꞌnọng
phủ ꞌdệt ꞌnéo đi ꞌnéo ꞌmen lỏ hảư ꞌdệt pay nả ꞌnhá pớt ꞌnớ. 14 ꞌVa phaư hák
báu ꞌph ng ꞌtoi baư sư ꞌsúm khỏi s ng ꞌmá ꞌnị, hảư ꞌhụ ꞌm n ꞌvạy, ꞌnhá pay
ꞌmá ha sú ꞌm n, ꞌdệt hảư ꞌm n nả ꞌhại. 15 Hák ꞌva ꞌnhá bớng ꞌm n ꞌsướng phủ
kh t ꞌch ng, ꞌcoi tít tơn au ꞌsướng ꞌpi ꞌnọng.
Sư ꞌváng ꞌquám ꞌt
16 ꞌSúm

khỏi đé so ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu phủ hảư dú súc sáng bang chaư, so
ꞌTan chảu hảư ꞌpi ꞌnọng đảy súc sáng bang chaư ꞌlớng ꞌlớng ꞌchu nả ꞌviạk.
Đé so ꞌTan chảu dú c p ꞌnẹp pheng ꞌpi ꞌnọng ꞌt ng cá ꞌchu ꞌc n.
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ꞌThê‑ꞌsa‑ꞌlôn thứ song 3.17– 18
17 Khỏi

so ꞌváng ꞌquám ꞌt , sư ꞌnị ꞌmen ꞌmứ khỏi tẻm lo, ꞌl ng ꞌchư ꞌva Pôn,
pên ꞌhói ꞌmứ kí ꞌvạy ꞌchu baư sư, khỏi ꞌlớng tẻm ꞌnéo ꞌnị.
18 Đé so ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ pên Chảu ꞌháu phớng ꞌdứa au ꞌpi ꞌnọng ꞌt ng cá
ꞌchu ꞌc n.
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