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Baư sư tẻm pay ha ꞌpứng ꞌc n ꞌHệp‑ꞌlơ

1

Chảu Pua ꞌPhạ hảư ꞌLụk ꞌchái ꞌmá bók ꞌc n ꞌmướng ꞌlum
1 Té

ꞌmưa ꞌláng pang ꞌchạu, Chảu Pua ꞌPhạ hảư ꞌpứng ꞌlam páo ꞌquám ꞌTan
chảu bók lai ꞌtưa lai ꞌlu ng hảư pảu pú ꞌmưa ꞌláng ꞌsúm ꞌháu. 2 ꞌLẹo pang
lả sút ꞌnị, Chảu Pua ꞌPhạ hảư ꞌLụk ꞌchái ꞌTan chảu ꞌmá bók ꞌsúm ꞌháu. Chảu
Pua ꞌPhạ hảư phủ pên ꞌLụk có sảng ꞌphạ sảng đin, téng hảư pên chảu ꞌchu sính
ꞌchu ꞌnéo. 3 ꞌLụk ꞌchái ꞌnặn hảư ꞌháu hên ꞌhung ꞌhướng Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌlẹo
ꞌcọ pên ꞌsướng điêu ꞌTan chảu, ꞌmí phép ꞌqui n bók hảư ꞌchu sính ꞌchu ꞌnéo
ꞌmí dú. ꞌMưa sák sang ꞌviạk báp ꞌsội hảư phủ ꞌc n ꞌlẹo, ꞌcọ ꞌnăng ꞌphượng
khoa Chảu Pua ꞌPhạ phủ ꞌmí phép nháư ꞌqui n luông dú cá ꞌmướng ꞌphạ bón
sung sút. 4 ꞌSướng ꞌnặn ꞌLụk ꞌchái ꞌTan chảu ꞌcọ đảy pên nháư ꞌsứa ꞌpứng
tiên ꞌchạư, ꞌsướng ꞌLụk ꞌTan đảy ꞌchư siêng nháư ꞌsứa sau.
ꞌLụk ꞌchái Chảu Pua ꞌPhạ ꞌmí chức ꞌqui n nháư ꞌsứa ꞌpứng tiên ꞌchạư
5 Chảu

Pua ꞌPhạ ꞌvạu sú tiên ꞌchạư ꞌcọ báu ꞌkhới ꞌva:
Chảu pên ꞌLụk ꞌháu
ꞌMự ꞌnị ꞌháu pên ꞌPo ꞌkính khong Chảu.
ꞌLẹo ꞌvạu máư:
ꞌHáu ꞌchí pên ꞌPo ꞌTan
ꞌTan ꞌchí pên ꞌLụk ꞌháu.
6 ꞌMưa ꞌchớ Chảu Pua ꞌPhạ hảư phủ pên ꞌLụk c c ꞌl ng ꞌmá ꞌmướng ꞌlum, ꞌcọ
ꞌvạu tứm máư:
Hảư ꞌpứng tiên ꞌchạư Chảu Pua ꞌPhạ vảy ꞌháu phủ pên ꞌLụk.
7 Chảu Pua ꞌPhạ ꞌvạu ꞌhọt ꞌpứng tiên ꞌchạư lỏ ꞌva:
ꞌTan chảu téng hảư ꞌpứng tiên ꞌchạư pên ꞌsướng ꞌl m piu
Tiên ꞌchạư phủ vảy ꞌháu ꞌviạk ꞌTan chảu ꞌcứ ꞌdương peo ꞌpháy.
8 Hák ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ ꞌvạu n ng ꞌLụk ꞌchái ꞌTan chảu lỏ ꞌva:
Chảu ꞌPhạ ꞌhới, ꞌt n ꞌTan chảu m n ꞌdứn dú ꞌlới ꞌlới
ꞌTan téng đa ꞌmướng ꞌTan ꞌtoi ꞌlu ng đi ꞌmí ꞌmen.
9 ꞌTan sôm chaư ꞌnéo đi ꞌmí ꞌmen
1
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ꞌHệp‑ꞌlơ 1.10– 2.4

Nái ꞌch ng ꞌnéo ác ꞌhại
ꞌPưa ꞌsướng ꞌnặn ꞌháu Chảu ꞌPhạ Chảu Chom khong ꞌTan
đảy au ꞌnặm ꞌm n ꞌtá sáư hảư ꞌTan đảy ꞌmuôn ꞌmớng
Téng hảư ꞌTan pên nháư ꞌsứa sính ꞌcu.
10 ꞌLẹo Chảu Pua ꞌPhạ ꞌvạu sú ꞌLụk ꞌchái ꞌTan ꞌcọ ꞌvạu máư ꞌva:
Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom ꞌhới
C c ꞌkhoẹk ꞌTan có t ng phén đin
ꞌChu lứp ꞌphạ ꞌcọ ꞌmen ꞌTan sảng.
11 ꞌPứng ăn ꞌnặn ꞌchí đ p siêu pay
Hák ꞌva ꞌTan ꞌnh ng m n dú ꞌlới ꞌlới
ꞌPhạ đin ꞌchí hi n khát pay ꞌsướng sửa cáu.
12 ꞌTan ꞌchí ꞌh m ꞌm n ꞌsướng ꞌh m sửa binh
ꞌPứng ꞌnặn ꞌchí pi n ꞌcứ ꞌdương ꞌchương ꞌnung
Hák ꞌva ꞌTan chảu ꞌnh ng pên Chảu pék cáu
ꞌLới ꞌTan chảu báu ꞌmí ꞌchớ ꞌhuội.
13 Chảu Pua ꞌPhạ ꞌvạu sú tiên ꞌchạư ꞌcọ báu ꞌkhới ꞌva:
ꞌMá ꞌnăng pheng sảng ꞌphượng khoa ꞌháu Chảu ꞌPhạ
ꞌTạu ꞌhọt ꞌmự ꞌháu au ꞌpứng phủ kh t ꞌch ng
Múp ꞌl ng dú cỏng ꞌpựn tin chảu.
14 ꞌPứng tiên ꞌchạư ꞌnặn phaư ꞌcọ ꞌmen phái ꞌminh khuôn ꞌvạy vảy ꞌháu ꞌviạk
Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌchạư ꞌmá ꞌchoi ꞌpứng ꞌc n phủ ꞌchí đảy khói sia báp ꞌsội.

2

Hảư au chaư sáư ꞌlu ng ꞌtáng đảy khói sia báp ꞌsội
1 ꞌPưa

ꞌsướng ꞌnặn, ꞌquám ꞌháu đảy ꞌnghín ꞌnéo đaư, ꞌháu tỏng sút m c
au chaư sáư, dản ꞌva ꞌháu ꞌchí lông pay ꞌlu ng phít. 2 Té pang ꞌchạu, tiên
ꞌchạư Chảu Pua ꞌPhạ au ꞌquám ꞌmá bók pảu pú ꞌháu, ꞌquám ꞌnặn ꞌvạu ꞌlẹo pi n
báu đảy, phủ đaư báu ꞌdệt ꞌtoi, phủ ꞌnặn ꞌchọ ꞌtội ꞌnéo sôm đáng. 3 ꞌSướng ꞌnặn
ꞌva ꞌháu báu au chaư sáư công ꞌphún nháư luông Chảu Pua ꞌPhạ hảư đảy khói
sia báp ꞌsội, báu ꞌmí ꞌsướng ꞌháu ꞌchí khói sia đảy. ꞌLu ng ꞌtáng khói sia báp
ꞌsội ꞌnặn Chảu ꞌGiê‑ꞌsu đảy páo ꞌmá cón ꞌlẹo, ꞌpứng phủ đảy ꞌnghín ꞌcọ nh n
pên chứng hảư ꞌháu ꞌva ꞌmen ꞌtẹ. 4 Chảu Pua ꞌPhạ hảư sau ꞌdệt ꞌnéo lák pên
chứng hảư hên ꞌva kháo ꞌhung saư ꞌnặn ꞌmen ꞌtẹ, ꞌTan chảu phớng ꞌdứa Chảu
Khuôn Saư hảư phaư ꞌm n ꞌtoi chaư ꞌTan.
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ꞌHệp‑ꞌlơ 2.5–14
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu dón chaư ꞌl ng ꞌdệt ꞌpi ꞌnọng c p phủ ꞌc n
5 Chảu

Pua ꞌPhạ báu hảư phép ꞌqui n tiên ꞌchạư téng đa phén đin ꞌmướng
ꞌlum ꞌchí ꞌmí ꞌpái nả ꞌháu đảy ꞌvạu ꞌhọt ꞌnặn. 6 ꞌMí khỏ ꞌnưng n ng ꞌpặp ꞌchi n
ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ đảy cáo ꞌvạy ꞌva:
ꞌPh n ꞌc n báu ꞌlu ng săng, ꞌTan ꞌcọ ꞌnh ng ng m ꞌhọt
Phủ ꞌc n ꞌnị ꞌmí săng sôm đáng
ꞌTan ꞌcọ ꞌnh ng ꞌlăm ꞌlé n ng ꞌsịn ꞌl .
7 ꞌTan téng hảư ꞌph n ꞌc n ꞌmí ꞌqui n t m sia tiên ꞌchạư ꞌdan ꞌnưng
ꞌLẹo ꞌnhó ꞌnhọng hảư đảy nả ta ꞌhung ꞌhướng.
8 ꞌTan hảư ꞌchu sính ꞌchu ꞌnéo dú cỏng ꞌqui n ꞌph n ꞌc n.
Chảu Pua ꞌPhạ hảư ꞌchu sính ꞌchu ꞌnéo dú cỏng ꞌqui n ꞌph n ꞌc n ꞌnặn ꞌcọ
mai ꞌva, ꞌTan chảu hảư ꞌchu sính ꞌchu ꞌnéo sú ꞌqui n ꞌc n ꞌháu m t. Pang ꞌc n
ꞌháu ꞌnh ng báu ꞌh hên ꞌnéo ꞌnặn. 9 Hák ꞌva ꞌháu lỏ hên phủ ꞌnưng, ꞌmen Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu, ꞌmí ꞌqui n t m sia tiên ꞌchạư ꞌdan ꞌnưng, ꞌmen công ꞌphún Chảu Pua
ꞌPhạ hảư ꞌTan chảu tai ꞌpưa ꞌc n ꞌháu ꞌt ng cá, ꞌlẹo Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnhó ꞌnhọng
hảư ꞌTan chảu đảy nả ta ꞌhung ꞌhướng ꞌpộ đảy ch p sép báp ꞌmo ꞌtạu tai.
10 Chảu Pua ꞌPhạ đảy có sảng ꞌchu sính ꞌchu ꞌnéo ꞌpưa hảư ꞌTan chảu
ꞌhung ꞌhướng, phớng ꞌdứa au lai ꞌc n ꞌmá bón ꞌhung ꞌhướng. Chảu Pua ꞌPhạ
hảư Chảu ꞌGiê‑ꞌsu đảy báp ꞌmo khó chaư ꞌmá pên phủ đi sút ch ng ꞌmen, đảy
ꞌchoi sau khói sia báp ꞌsội. 11 Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌmen phủ sák sang ꞌpứng ꞌc n hảư
ꞌpẹk saư ꞌmá ꞌhuôm ꞌPo điêu ꞌTan chảu. ꞌSướng ꞌnặn ꞌTan chảu ch ng ꞌmuôn
ꞌmớng khék ꞌpứng ꞌc n ꞌnặn ꞌhiạk ꞌpi ꞌnọng, 12 ꞌsướng ꞌTan chảu đảy ꞌvạu ꞌva:
[Chảu Pua ꞌPhạ ꞌhá ꞌhới]
Khuôn ꞌhá ꞌchí pák ꞌt ꞌchư siêng ꞌTan sú ꞌpứng ꞌpi ꞌnọng ꞌhá ꞌnớ
ꞌChớ ꞌhá dú cang mú ꞌsúm ꞌh m ꞌchí kh p sỏng ꞌnhó ꞌTan.
13 ꞌLẹo ꞌvạu máư ꞌva:
Khuôn ꞌhá ꞌchí ꞌpơng inh Chảu ꞌPhạ.
ꞌLẹo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnh ng ꞌvạu máư:
ꞌMen ꞌhá lo
ꞌt ng cá ꞌsúm ꞌh m ꞌlụk tảu ꞌmen Chảu ꞌPhạ dao hảư ꞌhá.
14 ꞌSúm ꞌh m ꞌlụk tảu Chảu Pua ꞌPhạ dao hảư Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnặn pên phủ
ꞌc n ꞌmí ꞌnựa năng, ꞌsướng ꞌnặn Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌcọ pên ꞌc n ꞌsướng sau,
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ꞌHệp‑ꞌlơ 2.15– 3.9

ꞌdọn ꞌTan chảu ꞌchịu tai ch ng đảy ꞌpẹ tô c c phi ꞌhại phủ ꞌmí phép ꞌqui n
ꞌviạk tai. 15 ꞌTan chảu ch ng pói phủ ꞌc n dản tai cá ꞌchua sau ꞌnặn ók khói
sia ꞌlu ng dản. 16 ꞌMen ꞌtẹ lo, Chảu ꞌGiê‑ꞌsu báu ꞌmen ꞌmá ꞌchoi tiên ꞌchạư
cá đaư, ꞌmá ꞌchoi ꞌchựa sai pú p‑ꞌla‑ꞌham ꞌló. 17 ꞌSướng ꞌnặn ꞌTan chảu ꞌchọ
đảy pên ꞌsướng ꞌpi ꞌnọng chảu ꞌchu ꞌnéo ꞌvạy ꞌmá pên mo luông ꞌmí chaư ín
đu phớng ꞌdứa, ꞌnặm saư chaư ꞌsư ꞌkhớng ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌpưa tháy au
báp ꞌsội dên ꞌpay ꞌTan chảu. 18 Chảu tô ꞌTan đảy chu p thử chaư kh báp
ꞌmo khó chaư, ꞌsướng ꞌnặn ꞌTan ꞌhụ ꞌlu ng ꞌchoi ꞌpứng phủ ứn chu p thử
chaư ꞌnặn.

3

Chảu ꞌGiê‑ꞌsu pên nháư ꞌsứa pú ꞌMô‑ꞌsê
1 ꞌPi

ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌhiạk ha au ꞌmá ꞌhuôm pên ꞌc n
ꞌTan chảu. ꞌSướng ꞌnặn, hảư ng m bớng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu phủ Chảu Pua
ꞌPhạ s ng ꞌmá hảư pên mo luông, ꞌsúm ꞌháu nh n pông chaư ꞌchưa ꞌnặn.
2 Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnặm saư chaư ꞌsư tó Chảu Pua ꞌPhạ téng hảư ꞌkhớng nả ꞌviạk,
ꞌsướng pú ꞌMô‑ꞌsê ꞌmưa ꞌláng ꞌnặm saư chaư ꞌsư ꞌkhớng ꞌviạk ꞌchúa ꞌhướn
Chảu Pua ꞌPhạ. 3 Chảu ꞌGiê‑ꞌsu sôm đáng đảy ꞌhung nả ꞌmá ta ꞌsứa pú ꞌMô‑ꞌsê,
báu lák săng phủ t ng ꞌhướn đảy ꞌhung nả ꞌmá ta ꞌsứa lang ꞌhướn ꞌnặn. 4 Sủ
ꞌsướng lang ꞌhướn đaư ꞌcọ ꞌmen phủ ꞌc n t ng. Hák ꞌva phủ có sảng ꞌchu sính
ꞌchu ꞌnéo ꞌmen Chảu Pua ꞌPhạ. 5 Pú ꞌMô‑ꞌsê ꞌnặm saư chaư ꞌsư ꞌkhớng ꞌviạk
ꞌt ng cá ꞌchúa ꞌhướn Chảu Pua ꞌPhạ pék ꞌsướng ꞌc n ꞌchạư, ꞌlẹo ꞌcọ đảy cáo
ꞌpứng nả ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchí páo ók ꞌmá ꞌpái nả. 6 Chảu ꞌKha‑ꞌlịt pên ꞌlụk
ꞌnặm saư chaư ꞌsư ꞌlăm đu ꞌchúa ꞌhướn Chảu Pua ꞌPhạ. ꞌVa ꞌsúm ꞌháu cứ chaư
m n tó Chảu ꞌKha‑ꞌlịt, m n chaư mong ꞌcóng ꞌnéo ảng ꞌmá ꞌnặn, ꞌcọ ꞌmen ꞌva,
pên ꞌchúa ꞌhướn Chảu Pua ꞌPhạ.
ꞌC n pang ꞌchạu chaư ké kheng báu ꞌph ng ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ
7 ꞌSướng

ꞌnặn ꞌtoi ꞌquám Chảu Khuôn Saư bók:
ꞌVa phaư đảy ꞌnghín ꞌquám ꞌhá [Chảu ꞌPhạ] ꞌmự ꞌnị
8 ꞌNhá ꞌmí chaư ké kheng báu sú
ꞌcứ ꞌdương ꞌnhám pảu pú su tó ꞌs n ꞌhá
Thử chaư ꞌhá dú cang ꞌtông ꞌlẹng
9 ꞌNhám pảu pú su thử chaư ꞌhá
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ꞌHệp‑ꞌlơ 3.10– 4.3

Hên ꞌhá téng ꞌnéo lák cuông sí síp pi.
10 ꞌHá ch ng nhay hảư ꞌph n ꞌc n sau
ꞌT ng ch m sáư ꞌva, chaư sau lông phít dú ꞌlớng ꞌhựa
Báu ꞌhụ sú ꞌlu ng ꞌtáng ꞌhá s ng.
11 ꞌHá pút nhay chao mang tó ꞌva
Sau ꞌchí báu đảy khảu ꞌdặng dú bón sáng bang ꞌtoi ꞌhá chao ꞌhẹn.
12 ꞌPi ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng, ꞌchự hảư đi, cuông ꞌpi ꞌnọng ꞌnhá hảư phaư ꞌmí chaư
ác ꞌhại báu ꞌchưa, ꞌváng sia Chảu Pua ꞌPhạ phủ ꞌmí ꞌchua ꞌlới dú. 13 Hák ꞌva
cuông ꞌdan ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnh ng khék ꞌva, ꞌmự ꞌnị, ꞌcoi bók son
căn ꞌlớng ꞌlớng, ꞌnhá hảư ꞌmí phaư ꞌchọ báp ꞌsội ỏn ꞌlứa ꞌpá chaư ké kheng
báu ꞌph ng ꞌquám. 14 ꞌVa ꞌháu cứ chaư ꞌchưa m n ꞌsướng té ꞌkhoẹk ꞌnặn ꞌmá
ꞌtạu sút, ꞌcọ ꞌmen ꞌva, ꞌháu ꞌcọ đảy khảu ꞌhuôm c p Chảu ꞌKha‑ꞌlịt. 15 ꞌSướng
ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ bók:
ꞌVa phaư đảy ꞌnghín ꞌquám ꞌTan ꞌmự ꞌnị
ꞌNhá ꞌmí chaư ké kheng báu sú
ꞌcứ ꞌdương ꞌnhám pảu pú su tó ꞌs n ꞌhá.
16 ꞌMen phaư ꞌl , đảy ꞌnghín ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ ꞌlẹo ꞌnh ng tó ꞌs n ꞌTan
chảu, lỏ ꞌmen ꞌpứng ꞌc n pú ꞌMô‑ꞌsê ꞌpá ók sia phén đin ꞌmướng Ê‑díp ꞌnặn.
17 ꞌLẹo Chảu Pua ꞌPhạ nhay cuông sí síp pi, lỏ ꞌmen nhay hảư ꞌpứng ꞌc n
ꞌdệt báp ꞌsội ꞌnặn, sau ch ng ꞌlộm tai dú cang ꞌtông ꞌlẹng. 18 ꞌMen ꞌpứng ꞌc n
báu ꞌph ng ꞌquám ꞌnặn, ꞌTan chảu chao mang tó ꞌva, sau ꞌchí báu đảy khảu
ꞌdặng dú bón sáng bang ꞌsướng ꞌTan chảu chao ꞌhẹn. 19 ꞌSướng ꞌnặn ꞌháu
ch ng ꞌhụ ꞌva, sau khảu bón ꞌnặn báu đảy ꞌpộ báu ꞌchưa ꞌTan chảu.

4

Đảy khảu ꞌdặng dú sáng bang ꞌtoi ꞌquám chao ꞌhẹn
1 Chảu

Pua ꞌPhạ ꞌnh ng hảư ꞌháu đảy khảu ꞌdặng dú sáng bang ꞌtoi ꞌquám
chao ꞌhẹn. ꞌSướng ꞌnặn ꞌcoi ꞌchự hiêm, dản ꞌmí phaư báu đảy ꞌnéo ꞌquám
chao ꞌhẹn ꞌnặn. 2 Kháo ꞌhung saư páo ꞌsúm ꞌháu đảy ꞌnghín ꞌcọ ꞌsướng sau đảy
ꞌnghín té pang ꞌchạu ꞌnặn, hák sau báu ꞌmí chaư ꞌchưa, ch ng báu ꞌmí lởi săng
hảư sau. 3 ꞌSúm ꞌháu lỏ ꞌmí chaư ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, ꞌháu ch ng đảy khảu
ꞌdặng dú sáng bang ꞌsướng Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌvạu ꞌva:
ꞌHá pút nhay chao mang tó ꞌva [ꞌvạu tó phủ báu ꞌmí chaư ꞌchưa]:
Sau ꞌchí báu đảy khảu ꞌdặng dú bón sáng bang ꞌtoi ꞌhá chao ꞌhẹn.
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ꞌHệp‑ꞌlơ 4.4–13

ꞌViạk Chảu Pua ꞌPhạ có sảng phén đin ꞌmướng ꞌlum ꞌcọ ꞌlẹo, 4 ꞌsướng ꞌquám
ꞌTan chảu ꞌmí ꞌvái ꞌnưng đảy ꞌchi n ꞌvạy ꞌvạu ꞌhọt ꞌmự thứ ch t ꞌva: ꞌHọt ꞌmự
thứ ch t, ꞌviạk ꞌTan chảu ꞌmộm ꞌlẹo ꞌcọ ꞌdi n ꞌdặng. 5 ꞌLẹo ꞌlau ꞌvái ꞌnặn máư:
Sau ꞌchí báu đảy khảu ꞌdặng dú bón sáng bang ꞌtoi ꞌhá chao ꞌhẹn.
ꞌNh ng ꞌmí ꞌlu ng đảy ꞌdặng dú sáng bang
6 ꞌPứng

ꞌc n đảy ꞌnghín kháo ꞌhung saư té pang ꞌchạu báu ꞌph ng ꞌquám,
ch ng báu đảy khảu ꞌdặng dú bón sáng bang ꞌnặn. Hák ꞌva ꞌnh ng ꞌmí ꞌlu ng
hảư ꞌsán ꞌc n đảy khảu ꞌdặng dú sáng bang. 7 ꞌSướng ꞌnặn hơng lai pi, Chảu
Pua ꞌPhạ ch ng téng ꞌdan ꞌnưng máư khék ꞌva, ꞌmự ꞌnị, ꞌTan chảu uôn ꞌpá
chaư pua Đa‑ꞌvịt ꞌsướng ꞌvạu cón ꞌva:
ꞌVa phaư đảy ꞌnghín ꞌquám ꞌTan chảu ꞌmự ꞌnị
ꞌNhá ꞌmí chaư ké kheng báu sú.
8 ꞌMưa pang ꞌtan Dô‑ꞌsua,* ꞌva ꞌtan hảư ꞌph n ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên đảy ꞌdặng dú ꞌlu ng
sáng bang ꞌtẹ, Chảu Pua ꞌPhạ ꞌcọ ꞌchí báu ꞌvạu ꞌhọt ꞌmự ꞌnưng máư đảy dú
ꞌlu ng sáng bang.
9 ꞌSướng ꞌnặn dên ꞌpay Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnh ng ꞌmí ꞌlu ng đảy ꞌdặng dú sáng
bang pék ꞌsướng ꞌTan chảu ꞌdặng ꞌviạk ꞌmự thứ ch t ꞌnặn, 10 ꞌpưa ꞌva phủ
đaư đảy dú ꞌlu ng sáng bang ꞌtoi ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ chao ꞌhẹn ꞌnặn, phủ
ꞌnặn ꞌcọ ꞌdặng ꞌviạk chảu, pék ꞌsướng ꞌTan chảu đảy ꞌdặng ꞌviạk ꞌTan ꞌnặn lo.
11 ꞌSướng ꞌnặn hảư ꞌháu sút m c sút chaư hảư đảy khảu ꞌdặng dú sáng bang,
dản ꞌva ꞌchí ꞌmí phủ đaư phủ ꞌnưng t c ꞌlu ng ꞌtáng phít pên ꞌsướng pảu pú
ꞌmưa ꞌláng báu ꞌph ng ꞌquám.
ꞌQuám Chảu Pua ꞌPhạ ꞌmí phép lai
12 ꞌQuám

Chảu Pua ꞌPhạ ꞌmí phép ꞌhéng, ꞌsứa ꞌchu đáp lem khảu song ꞌc m,
ꞌténg ꞌlọt chaư kéng ꞌminh khuôn đảy, t t khỏ đúk tó, ék đúk, ꞌt ng sét bớng
ꞌquám ng m é ꞌdệt săng n ng cuông chaư phủ ꞌc n. 13 ꞌChu ăn ꞌchu ꞌnéo Chảu
Pua ꞌPhạ ꞌdệt ók ꞌnặn báu ꞌmí ăn đaư ꞌlặp ꞌsuôn sia ꞌTan chảu đảy. ꞌChu ăn ꞌcọ
pươi ók hảư ꞌTan chảu hên chẻng. ꞌSúm ꞌháu ꞌcọ ꞌchí ꞌchọ au ꞌquám ꞌchu nả
ꞌviạk chảu ꞌdệt ꞌnặn sú ꞌTan.
4:8 ꞌTan Dô‑ꞌsua pên phủ uôn ꞌpá ꞌph n ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên khảu pay đin ꞌmướng
Chảu Pua ꞌPhạ au hảư sau dú.
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ꞌHệp‑ꞌlơ 4.14– 5.10
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌmen mo luông chức nháư
14 ꞌSúm

ꞌháu ꞌmí mo luông chức nháư đảy khửn ꞌmứa bón sung sút cá
ꞌmướng ꞌphạ, lỏ ꞌmen ꞌGiê‑ꞌsu ꞌLụk ꞌchái Chảu Pua ꞌPhạ. ꞌSướng ꞌnặn ꞌháu pên
ꞌc n nh n ꞌva ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, hảư m n chaư ꞌtoi ꞌlu ng ꞌchưa ꞌnặn. 15 Mo
luông ꞌnặn ꞌhụ ch c ꞌsúm ꞌháu ón ꞌsém, ꞌTan chảu ꞌcọ ꞌkhới chu p ỏn ꞌlứa
ꞌchu ꞌnéo ꞌsướng ꞌháu, hák báu đảy ꞌdệt báp. 16 ꞌSướng ꞌnặn hảư m n chaư
khảu pay ha ꞌt n Chảu Pua ꞌPhạ bón ꞌmí công ꞌphún. ꞌTan chảu ꞌcọ ꞌchí ín đu
ꞌhặc ꞌpéng, phớng ꞌdứa công ꞌphún ꞌchoi ꞌsúm ꞌháu ꞌchớ ꞌcợn.
Chảu Pua ꞌPhạ t ng téng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu khửn ꞌdệt mo luông hảư ꞌháu

5

1 ꞌChu

mo luông đảy ꞌlưạk au khửn ꞌvạy tang nả dên ꞌpay, ꞌkhớng ꞌviạk
vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ, téng au ꞌchương vảy ꞌsớ ꞌpưa tháy au báp ꞌsội.
2 Mo luông hu n chaư tó ꞌc n bảư ꞌchạ kéng lông phít, ꞌpưa ꞌtan ꞌcọ pên phủ
ón ꞌsém ꞌchu ꞌnéo. 3 ꞌSướng ꞌnặn ꞌtan ꞌchọ đảy au ꞌchương vảy ꞌsớ ꞌmá tháy
báp ꞌsội chảu ꞌt ng cá dên ꞌpay. 4 Báu hón ꞌmí phủ đaư hák ꞌnhó au chảu pên
mo luông. ꞌMen phủ Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌhiạk au ꞌsướng ꞌtan ꞌA‑ꞌlôn ꞌnặn.
5 Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌcọ ꞌsướng ꞌnặn, báu hák sỏng ꞌnhó chảu hảư pên mo luông.
Hák Chảu Pua ꞌPhạ ꞌvạu tó ꞌTan ꞌva:
Chảu pên ꞌLụk ꞌháu
ꞌMự ꞌnị ꞌháu pên ꞌPo ꞌkính khong Chảu.
6 Chảu Pua ꞌPhạ ꞌvạu sú ꞌTan n ng ꞌvái ứn ꞌva:
ꞌLụk pên mo ꞌlới ꞌlới
ꞌToi phái ꞌMê‑ꞌkhi‑ꞌsê‑đ c.
7 ꞌMưa Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌnh ng pên ꞌc n dú n ng ꞌmướng ꞌlum, ꞌcọ đảy khớn
ꞌcáu đé so sương nháư chao ꞌnặm ta lay, ꞌhọt Chảu Pua ꞌPhạ pên phủ ꞌmí
ꞌqui n ꞌchí ꞌchoi ꞌTan chảu hảư đảy khói tai. ꞌLẹo ꞌdọn ꞌTan chảu ꞌhụ n dăm
sú ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌsướng ꞌnặn Chảu Pua ꞌPhạ ch ng ꞌph ng au ꞌquám
đé so khong ꞌTan. 8 ꞌChăm ꞌva ꞌTan chảu pên ꞌLụk Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌcọ ꞌnh ng
chu p báp ꞌmo khó chaư pên ꞌlu ng ép ꞌhụ ꞌph ng ꞌquám Chảu ꞌPo. 9 ꞌMưa
ꞌTan chảu ꞌdệt ꞌchu ꞌnéo ꞌmộm ꞌlẹo, ch ng đảy pên phủ ꞌchoi ꞌpứng phủ ꞌph ng
ꞌquám ꞌTan hảư ók khói sia báp ꞌsội ꞌlới ꞌlới. 10 ꞌLẹo Chảu Pua ꞌPhạ đảy téng
ꞌTan khửn ꞌdệt mo luông ꞌtoi phái ꞌMê‑ꞌkhi‑ꞌsê‑đ c.
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ꞌHệp‑ꞌlơ 5.11– 6.10
11 ꞌVạu

ꞌmá ꞌtáng phủ ꞌnị, ꞌnh ng ꞌmí lai ꞌquám ꞌchọ ꞌvạu máư. Hák ꞌcọ
kẻ ók ꞌdạk, ꞌpưa ꞌva ꞌpi ꞌnọng ꞌph ng hák báu ꞌhụ. 12 ꞌChọ ꞌpi ꞌnọng đáng
đảy pên ꞌsáy bók son sáu té hơng ꞌlẹo, hák ꞌcọ ꞌnh ng ha ꞌc n ꞌmá bók son
ꞌlau ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ té c c máư. ꞌPi ꞌnọng pên ꞌsướng đ c ꞌnọi ꞌcợn
ꞌnặm ꞌn m, báu ꞌmen ꞌchương kin ăn kheng. 13 Phủ đaư kin ꞌto ꞌnặm ꞌn m
ꞌsướng đ c ꞌnọi, phủ ꞌnặn ꞌnh ng báu ꞌh ꞌhụ ꞌquám bók son ꞌlu ng ꞌtáng đi
ꞌmí ꞌmen. 14 ꞌChương kheng ꞌvạy hảư phủ nháư kin. ꞌSướng ꞌnặn phủ sủ ꞌquám
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌlớng ꞌlớng đảy ꞌtợp ép ꞌhụ bớng ꞌlu ng đi ꞌlu ng ꞌhại.

6

ꞌQuám bók son t ng c c ép ꞌváng ꞌvạy cón
1 ꞌSướng

ꞌnặn ꞌquám Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌháu đảy t ng c c ép ꞌlẹo, ꞌkhạy ꞌváng
ꞌvạy cón, ép pay nả ꞌpưa hảư nháư khửn ꞌtáng chaư ꞌchưa. ꞌNhá ꞌlau
ꞌquám cáu ꞌtọn, ꞌsướng ꞌquám bók son pi n chaư ꞌváng sia ꞌpứng ꞌviạk ꞌhại
ꞌpá pay sú ꞌlu ng tai, ꞌtáng pông chaư ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ, 2 bók son ꞌviạk
ꞌdệt ꞌhịt b p‑ti‑sa‑ꞌma, ꞌviạk pông ꞌmứ sáư,* ꞌviạk ꞌc n tai ꞌlẹo ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá,
ꞌviạk sét ꞌván mỏi ꞌc n ꞌchí pên ꞌnéo đaư ꞌmứa nả ꞌlới ꞌlới. 3 ꞌVa Chảu Pua ꞌPhạ
hảư phép, ꞌháu ꞌchí ꞌdệt ꞌnéo ꞌnặn.
4–6 ꞌPứng ꞌc n đảy ꞌhụ chẻng ꞌlu ng ꞌtáng Chảu Pua ꞌPhạ, đảy công ꞌphún
ꞌTan chảu phớng ꞌdứa hảư, đảy ꞌhuôm Chảu Khuôn Saư, ꞌhụ ch c ꞌquám Chảu
Pua ꞌPhạ ꞌmen ꞌlu ng đi, ꞌhụ phép ꞌqui n ꞌchí ꞌmá ꞌpái nả ꞌlẹo, hák ꞌnh ng
ꞌváng sia ꞌTan chảu, báu ꞌmí ꞌsướng đaư ꞌchí au sau ꞌcứn ꞌmá pi n chaư
máư đảy. Sau ꞌdệt ꞌsướng ꞌnặn, báu lák săng sau hák tók ꞌneng l c sáư ꞌLụk
ꞌchái Chảu Pua ꞌPhạ ꞌt ng ꞌmạy tháng khen ꞌtưa ꞌnưng máư, pên ꞌva ꞌdệt đu
ꞌngai cai bang ꞌTan.
7 Đải khái, tón đin đaư ꞌlớng đảy ꞌnặm phôn sáư ưn ꞌchứm, ꞌmí lởi hảư ꞌpo
ꞌhay ꞌpo ꞌná đảy khảu ꞌmạk mák ꞌtứ, Chảu Pua ꞌPhạ ꞌcọ phớng ꞌdứa hảư đin
bón ꞌnặn đảy đi. 8 Đin đaư ꞌmí ꞌto ók co nam, ók nhả ꞌhựa ꞌcọ báu ꞌmí ꞌca săng,
ꞌchí chu p khớn mang, lả sút ꞌchọ ꞌpháy phau sia.
9 ꞌPi ꞌnọng ꞌhặc sương, ꞌchăm ꞌva ꞌsúm khỏi ꞌvạu ꞌnéo ꞌnặn, ꞌcọ ꞌnh ng m n
chaư ꞌva, ꞌlu ng ꞌtáng ꞌpi ꞌnọng ꞌnh ng đi ꞌsứa ꞌquám đảy ꞌvạu ꞌmá, lỏ ꞌmen
ꞌlu ng ꞌtáng ók khói sia báp ꞌsội. 10 Chảu Pua ꞌPhạ pên phủ đi ꞌmí ꞌmen,
báu ꞌlứm sia hứa ꞌhéng chaư ꞌhặc ꞌpéng khong ꞌpi ꞌnọng ꞌpưa ꞌchư siêng
6:2 Pông ꞌmứ sáư, mai ꞌva, dao ꞌnéo đi n ng Chảu Pua ꞌPhạ ꞌmá hảư.
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ꞌHệp‑ꞌlơ 6.11– 7.3

ꞌTan chảu, ꞌsướng ꞌva ꞌpi ꞌnọng ꞌchoi dưa dên ꞌpay ꞌTan chảu, ꞌlẹo ꞌcọ ꞌnh ng
ꞌchoi dú. 11 ꞌSúm khỏi pháư ꞌmón ꞌpi ꞌnọng phủ đaư ꞌcọ ꞌcứ ꞌhọn ꞌkhớng ꞌsướng
điêu ꞌtạu sút, ꞌpưa ꞌchí đảy ꞌtoi ꞌláng áo ꞌpi ꞌnọng ꞌcóng thả ꞌnặn ꞌtẹ. 12 ꞌSúm
khỏi báu é hảư ꞌpi ꞌnọng pên ꞌc n khỉ ꞌchạn. Hảư ꞌtoi ꞌngươn ꞌhói ꞌpứng phủ
cứ chaư ꞌchưa m n, ch ng nh n đảy ꞌtoi ꞌquám chao ꞌhẹn.
ꞌQuám Chảu Pua ꞌPhạ chao ꞌhẹn nẻn na báu pi n
13 Té

ꞌmưa ꞌláng pang ꞌchạu, Chảu Pua ꞌPhạ chao ꞌhẹn c p pú p‑ꞌla‑ꞌham
ꞌnặn, báu ꞌmí phủ đaư pên nháư ꞌsứa ꞌTan chảu, ch ng chao mang ꞌchị sáư
chảu ꞌmo tó pú ꞌva, 14 ꞌchí phớng ꞌdứa công ꞌphún hảư pú ꞌtẹ, ꞌchí hảư ꞌchựa
sai mả ꞌpe ók lai. 15 Pú p‑ꞌla‑ꞌham cứ chaư ꞌcóng thả ꞌsướng ꞌnặn ch ng nh n
đảy ꞌtoi ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ chao ꞌhẹn.
16 Phủ ꞌc n ꞌmặc chao mang ꞌchị sáư phủ pên nháư ꞌsứa chảu, ꞌquám chao
mang ꞌnặn ꞌdệt hảư ꞌquám sau ꞌvạu nẻn na báu thiêng sia đảy. 17 ꞌSướng ꞌnặn
Chảu Pua ꞌPhạ é hảư ꞌpứng phủ ꞌchí đảy ꞌquám chao ꞌhẹn ꞌnặn m n chaư ꞌva,
ꞌTan chảu báu pi n peng ꞌquám ꞌnặn s c ꞌtưa. ꞌTan chảu ch ng au ꞌquám chao
mang ꞌmá nh n pao. 18 Chảu Pua ꞌPhạ au ꞌquám chao ꞌhẹn ꞌlẹo tứm ꞌquám
chao mang máư, song ꞌnéo ꞌnị báu pi n peng đảy, ꞌTan chảu ꞌvạu bẻo báu đảy.
ꞌSướng ꞌnặn ꞌsúm ꞌháu phủ ꞌTan chảu hảư ꞌpai sia ꞌláng ꞌhại ꞌmá m n chaư
n ng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ch ng đảy tủm ꞌpúa chaư lai. 19 ꞌHáu m n chaư n ng Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu, ꞌpá chaư ꞌháu pên ꞌsướng sau ꞌhướn phăng ꞌlợc nẻn, khảu ꞌmứa ꞌhọt
ꞌtáng lăng phả ꞌman hỏng kh t dăm sút, 20 bón ꞌnặn ꞌmen bón Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
đảy khảu ꞌmứa cón ꞌpưa ꞌsúm ꞌháu, ꞌlẹo ꞌcọ pên mo luông ꞌlới ꞌlới ꞌtoi phái
ꞌMê‑ꞌkhi‑ꞌsê‑đ c.

7

ꞌTan ꞌMê‑ꞌkhi‑ꞌsê‑đ c pên nháư ꞌtẹ
1 ꞌTan

ꞌMê‑ꞌkhi‑ꞌsê‑đ c ꞌnặn pên pua ꞌmướng ꞌSa‑ꞌlêm, ꞌlẹo ꞌcọ pên mo
téng vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ phủ nháư sung sút. Pú p‑ꞌla‑ꞌham pay ꞌtặp
sớc ꞌpẹ lai pua ꞌlẹo đang táo ꞌcứn ꞌmá, ꞌtan ꞌMê‑ꞌkhi‑ꞌsê‑đ c pay tỏn pú ꞌlẹo
cóp ꞌphái hảư. 2 ꞌLẹo pú p‑ꞌla‑ꞌham béng ꞌnưng ꞌphớn síp ꞌchương khong
ꞌt ng cá đảy ꞌmá ꞌnặn hảư ꞌtan. ꞌChư ꞌMê‑ꞌkhi‑ꞌsê‑đ c ꞌnặn mai ꞌva, pua phủ đi
ꞌmí ꞌmen. ꞌLẹo ꞌtan pên pua ꞌmướng ꞌSa‑ꞌlêm, mai ꞌva, pua ꞌtiêng an. 3 ꞌChư
ải ꞌ m, ꞌchựa sai ꞌtan ꞌMê‑ꞌkhi‑ꞌsê‑đ c ꞌnặn báu đảy ꞌchi n ꞌvạy, ꞌmự ꞌv n ók
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ꞌHệp‑ꞌlơ 7.4–17

ꞌv n tai ꞌcọ ꞌsướng điêu. ꞌTan ꞌdệt mo ꞌmứa nả ꞌlới ꞌlới, pék ꞌsướng ꞌLụk ꞌchái
Chảu Pua ꞌPhạ.
4 Hảư ng m bớng đu, ꞌtan ꞌMê‑ꞌkhi‑ꞌsê‑đ c pên nháư ꞌcơ đaư. Pú p‑ꞌla‑ꞌham
pên hảu ꞌhạk ꞌsúm ꞌháu ꞌnh ng đảy béng ꞌchương khong đảy ꞌmá té bón ꞌpẹ
sớc ꞌnặn hảư ꞌtan ꞌMê‑ꞌkhi‑ꞌsê‑đ c ꞌnưng ꞌphớn síp. 5 ꞌPứng ꞌlụk lan ꞌLê‑ꞌvi
nh n pên mo ꞌtoi ꞌluột ꞌláng Chảu Pua ꞌPhạ bók ꞌvạy ꞌnặn ꞌchọ k p au n ng
dên ꞌpay ꞌnưng ꞌphớn síp, ꞌcọ pên ꞌpi ꞌnọng ꞌchựa sai điêu ók ꞌmá n ng pú
p‑ꞌla‑ꞌham. 6 ꞌTan ꞌMê‑ꞌkhi‑ꞌsê‑đ c báu ꞌmen chủm ꞌchựa ꞌLê‑ꞌvi, ꞌcọ ꞌnh ng
đảy au ꞌnưng ꞌphớn síp n ng pú p‑ꞌla‑ꞌham, ꞌlẹo đảy cóp ꞌphái hảư pú ꞌmen
phủ đảy ꞌquám chao ꞌhẹn n ng Chảu Pua ꞌPhạ. 7 ꞌMen ꞌtẹ lo, phủ ꞌnọi đảy
ꞌquám cóp ꞌphái n ng phủ nháư. 8 ꞌPứng mo ꞌhọ ꞌLê‑ꞌvi phủ ꞌkhới k p ꞌnưng
ꞌphớn síp ꞌnặn ꞌhụ tai, hák ꞌtan ꞌMê‑ꞌkhi‑ꞌsê‑đ c phủ đảy ꞌnưng ꞌphớn síp n ng
pú p‑ꞌla‑ꞌham ꞌnặn, lỏ ꞌmí chứng ꞌva ꞌnh ng dú. 9 ꞌLẹo ꞌva ꞌsướng ꞌnị ꞌcọ đảy,
ꞌmưa pú p‑ꞌla‑ꞌham đảy s ng ꞌnưng ꞌphớn síp hảư ꞌtan ꞌMê‑ꞌkhi‑ꞌsê‑đ c,
ꞌsướng ꞌva, ꞌLê‑ꞌvi phủ ꞌkhới k p ꞌnưng ꞌphớn síp ꞌnặn ꞌcọ s ng ꞌnưng ꞌphớn
síp pék căn, 10 ꞌpưa ꞌva ꞌmưa ꞌchớ ꞌtan ꞌMê‑ꞌkhi‑ꞌsê‑đ c pay tỏn pú ꞌnặn, ꞌtan
ꞌLê‑ꞌvi phủ pên ꞌchựa sai p‑ꞌla‑ꞌham ꞌnặn ꞌnh ng báu ꞌh ꞌmí ók.
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌdệt mo luông ꞌmứa nả ꞌlới ꞌlới
11 ꞌToi

ꞌluột ꞌláng Chảu Pua ꞌPhạ bók ꞌvạy ꞌnặn, ꞌchựa sai ꞌhọ ꞌLê‑ꞌvi ch ng
đảy ꞌdệt mo. ꞌVa m t ꞌhọ ꞌLê‑ꞌvi hák ꞌdệt mo đảy đi m t ꞌlẹo ꞌtẹ, ꞌcọ ꞌchí
báu thả phủ ứn ꞌsướng phái ꞌMê‑ꞌkhi‑ꞌsê‑đ c ꞌmá pi n phái ꞌtan ꞌA‑ꞌlôn [ꞌchựa
sai ꞌhọ ꞌLê‑ꞌvi]. 12 ꞌVa pi n ꞌhọ phủ ꞌdệt mo, ꞌluột Chảu Pua ꞌPhạ ꞌcọ ꞌchọ pi n.
13 Chảu ꞌGiê‑ꞌsu phủ ꞌvạu ꞌhọt ꞌnặn pên ꞌchựa sai ꞌhọ ứn, ꞌmen ꞌhọ báu ꞌkhới
ꞌmí phaư pên mo téng vảy ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ. 14 ꞌHáu ꞌhụ chẻng ꞌva, ꞌGiê‑ꞌsu
phủ pên Chảu Chom ꞌsúm ꞌháu ꞌmen phái ꞌhọ Du‑đa, pú ꞌMô‑ꞌsê báu đảy ꞌvạu
ꞌhọt ꞌhọ ꞌnị ꞌmưa ꞌchớ pú ꞌvạu ꞌviạk ꞌdệt mo. 15 ꞌViạk ꞌvạu ꞌmá ꞌnị ꞌcọ ꞌvén
chẻng máư cuông ꞌchớ hên phủ ứn pék ꞌMê‑ꞌkhi‑ꞌsê‑đ c ꞌnặn ók ꞌmá ꞌdệt mo,
16 ꞌTan đảy ꞌdệt mo, báu ꞌmen ꞌtoi ꞌluột hảư ꞌchựa sai đaư đảy ꞌdệt, ꞌmen ꞌdọn
phép ꞌqui n ꞌTan ꞌmí ꞌchua ꞌlới báu sút báu ꞌtún, 17 ꞌsướng ꞌquám Chảu Pua
ꞌPhạ ꞌchi n ꞌvạy ꞌva:
ꞌLụk pên mo ꞌlới ꞌlới
ꞌToi phái ꞌMê‑ꞌkhi‑ꞌsê‑đ c.
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18 ꞌLuột

cáu báu ꞌmí phép ꞌchoi, báu ꞌmí lởi, ch ng ꞌchọ ꞌváng sia, 19 ꞌpưa ꞌva
ꞌluột ꞌláng ꞌnặn báu ꞌchoi săng đi sút đảy. Hák ꞌlu ng ꞌtáng máư ꞌsúm ꞌháu
cang tó ꞌnặn ꞌvén đi ꞌsứa cáu, ꞌdọn ꞌlu ng ꞌtáng ꞌnặn ꞌháu ch ng đảy khảu ꞌmá
ha Chảu Pua ꞌPhạ.
20 ꞌLẹo ꞌmí ꞌquám chao mang máư. ꞌMưa phủ ứn téng khửn pên mo, báu ꞌkhới
ꞌmí ꞌquám chao mang. 21 Hák ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ téng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu pên mo lỏ
chao mang tó ꞌTan ꞌva:
ꞌHáu Chảu ꞌPhạ pên Chảu Chom đảy chao mang ꞌlẹo
ꞌChí báu ꞌmí ꞌchớ đaư pi n chaư
ꞌLụk pên mo ꞌlới ꞌlới.
22 ꞌPưa ꞌquám chao mang ꞌnặn, Chảu ꞌGiê‑ꞌsu đảy pên phủ ꞌháu m n chaư
ꞌchưa ꞌquám nh n pao đi ꞌsứa cáu.
23 ꞌPứng phủ ꞌdệt mo ꞌhọ ꞌLê‑ꞌvi ꞌnặn ꞌcọ ꞌmí lai, ꞌpưa ꞌchu mo ꞌhụ tai, báu đảy
ꞌdệt ꞌlới. 24 Hák ꞌva Chảu ꞌGiê‑ꞌsu lỏ ꞌmí dú ꞌlới ꞌlới, ꞌTan chảu ꞌdệt mo pay nả
báu sút báu ꞌtún. 25 ꞌSướng ꞌnặn phủ đaư phán ꞌTan chảu ꞌmá ha Chảu Pua
ꞌPhạ, ꞌTan ꞌmí ꞌlu ng ꞌchoi ꞌmứa nả ꞌlới ꞌlới đảy, ꞌdọn ꞌva ꞌTan chảu ꞌmí ꞌlới dú
ꞌpưa đé so Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchoi sau. 26 Chảu ꞌGiê‑ꞌsu pên mo luông ꞌnéo ꞌnặn
ch ng ꞌpó ꞌchoi ꞌsúm ꞌháu đảy. ꞌTan pên phủ ꞌnặm saư chaư ꞌsư báu ꞌmí ꞌnéo
chê đảy, báu pék ꞌsướng ꞌpứng ꞌc n báp ꞌsội. Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnhó ꞌTan chảu
khửn bón sung sút cá ꞌmướng ꞌphạ. 27 ꞌTan chảu báu pék ꞌsướng ꞌpứng mo
luông ứn, ꞌmự đaư sau ꞌcọ ꞌchọ đảy au ꞌchương vảy ꞌsớ ꞌmá tháy au báp ꞌsội
sau cón, ch ng tháy au dên ꞌpay. ꞌTan chảu lỏ au ꞌmo chảu vảy ꞌsớ ꞌmá tháy
báp ꞌsội ꞌc n ꞌt ng cá, ꞌtưa điêu lỏ ꞌpó m t. 28 ꞌLuột ꞌláng Chảu Pua ꞌPhạ đảy
bók ꞌvạy ꞌnặn téng ꞌpứng ꞌc n ón ꞌsém ꞌmá ꞌdệt mo luông. Hák ꞌquám ꞌTan
chảu chao mang ꞌmí ók ꞌlún lăng ꞌluột ꞌláng Chảu Pua ꞌPhạ, ch ng téng ꞌLụk
ꞌchái ꞌTan chảu phủ đi sút ꞌlới ꞌlới ꞌnặn ꞌdệt mo luông.

8

Chảu ꞌGiê‑ꞌsu pên mo luông ꞌsúm ꞌháu dú cá ꞌmướng ꞌphạ
1 ꞌPứng

ꞌquám ꞌvạu ꞌmá ꞌnặn ꞌva ꞌsướng ꞌnị: ꞌSúm ꞌháu ꞌmí mo luông nháư
ꞌnăng ꞌphượng khoa ꞌt n Chảu Pua ꞌPhạ phủ ꞌmí phép nháư ꞌqui n luông
dú cá ꞌmướng ꞌphạ. 2 Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌdệt mo vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ dú bón
kh t dăm, pên ꞌhướn vảy ꞌsớ ꞌtẹ, Chảu Pua ꞌPhạ hák đảy t ng, báu ꞌmen phủ
ꞌc n t ng. 3 ꞌChu mo luông lỏ pên phủ téng au ꞌchương ꞌsớ vảy ꞌháu Chảu
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Pua ꞌPhạ. ꞌSướng ꞌnặn mo luông ꞌsúm ꞌháu ꞌcọ ꞌchọ ꞌmí săng vảy ꞌháu pék căn.
4 ꞌVa ꞌTan chảu dú n ng ꞌmướng ꞌlum, ꞌcọ ꞌchí báu đảy ꞌdệt mo, ꞌpưa ꞌva
hák ꞌmí ꞌpứng mo téng au ꞌchương vảy ꞌsớ ꞌtoi ꞌluột Chảu Pua ꞌPhạ đảy bók
ꞌvạy ꞌlẹo. 5 Bón ꞌpứng mo vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnặn lỏ pên hún ꞌngáu ꞌnéo
dú cá ꞌmướng ꞌphạ. ꞌPưa ꞌsướng ꞌnặn, ꞌmưa ꞌchớ pú ꞌMô‑ꞌsê ꞌchí cáng túp phả
khửn ꞌdệt ꞌhướn vảy ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌTan chảu ch ng bók pú ꞌva, “Bớng
hảư đi ꞌchu ꞌnéo báu hảư phít, ꞌdệt ꞌtoi ꞌngươn ꞌhói ꞌsướng ꞌháu hảư chảu hên
cá ꞌt ng ꞌpú ꞌnặn.” 6 Hák ꞌkhạy ꞌnị Chảu ꞌGiê‑ꞌsu nh n au ꞌviạk nháư ꞌsứa ꞌpứng
mo cáu, ꞌsướng ꞌTan chảu pên ꞌc n song cang ꞌtoi ꞌquám nh n pao đi cón, ꞌmá
n ng ꞌquám chao ꞌhẹn đi ꞌsứa. 7 ꞌVa ꞌquám nh n pao cáu ꞌnặn đảy đi ꞌpó ꞌlẹo
ꞌcọ báu ꞌcợn ꞌquám nh n pao máư. 8 Hák ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ hên dên ꞌpay
báu sú ꞌquám nh n pao, ch ng ꞌvạu ꞌva:
ꞌChớ ꞌchí ꞌmá ꞌhọt
ꞌHáu ꞌchí t ng ꞌquám nh n pao ꞌnéo máư
c p ꞌchựa sai ꞌI‑ꞌsa‑ên kéng Du‑đa.
9 ꞌChí báu pék ꞌquám nh n pao c p pảu pú sau
ꞌSướng ꞌmưa pang ꞌhá chung khen sau ók khói ꞌmướng Ê‑díp
Sau báu cứ ꞌquám nh n pao ꞌháu
ꞌHáu ch ng ꞌváng sau sia ꞌná.
10 ꞌTan chảu cáo ꞌquám máư ꞌva
ꞌNị lỏ ꞌquám nh n pao khuôn ꞌhá
ꞌchí t ng c p ꞌchựa sai ꞌI‑ꞌsa‑ên
Lăng pang ꞌnặn ꞌlẹo
ꞌHáu ꞌchí hảư sau ꞌhụ chẻng ꞌquám ꞌluột ꞌláng
ꞌChí khiên ꞌvạy cuông chaư sau
ꞌHáu ꞌchí pên Chảu Chom sau
Sau ꞌchí pên dên ꞌpay ꞌháu ꞌná.
11 Té ꞌnị pay nả ꞌchí báu thả ꞌmí phaư bók ꞌpi ꞌnọng bản ꞌmướng chảu
ꞌhứ ꞌva ꞌpi ꞌnọng ꞌmo ꞌkính
hảư ꞌhụ ꞌháu pên Chảu Chom
ꞌPưa ꞌva ꞌchu ꞌc n hák ꞌchí ꞌhụ ch c ꞌháu
Phủ ꞌtọi t m ꞌt ng cá phủ ꞌmí chức nháư.
12 ꞌHáu ín đu dáng ꞌdóm ꞌviạk ác ꞌhại hảư sau
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ꞌCọ ꞌchí báu ng m ꞌhọt ꞌviạk báp ꞌsội sau.
13 ꞌQuám nh n pao ꞌvạu ꞌmá ꞌnị Chảu Pua ꞌPhạ khék ꞌva ꞌnéo máư. ꞌQuám
nh n pao cón ꞌhiạk ꞌva cáu ꞌlẹo. Ăn đaư cáu ké ꞌcọ ꞌchí sút su i pay.

9

ꞌViạk vảy ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ té pang ꞌchạu
1 ꞌQuám

nh n pao cón ꞌcọ ꞌmí ꞌluột téng đa ꞌpưa vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ
kéng ꞌhướn vảy ꞌsớ ꞌTan chảu dú n ng ꞌmướng ꞌlum. 2 Au phả cang ꞌdệt
ꞌhướn khửn pên bón vảy ꞌsớ, [kh n ók pên song hỏng]. Hỏng thứ ꞌnưng khék
ꞌva hỏng kh t dăm, ꞌmí ꞌlén t ng kéng ꞌpán sáư béng tay vảy ꞌsớ. 3 ꞌTáng lăng
phả ꞌman thứ song pên hỏng kh t dăm sút. 4 Bón ꞌnặn ꞌmí ꞌpán ꞌsớ ꞌc m ꞌvạy
tảy hương kéng ꞌhóm nh n pao ꞌpọk ꞌc m cá m t. Cuông ꞌhóm ꞌnặn ꞌmí hay
ꞌc m sáư béng ꞌma‑ꞌna,* ꞌmí ꞌmạy ꞌtạu p ng ꞌnhọt khong ꞌtan ꞌA‑ꞌlôn, kéng
ꞌpứng pi ng đán tẻm ꞌquám nh n pao. 5 Dú ꞌt ng ꞌhóm ꞌmí hún p n ꞌpứng
tiên ꞌchạư khék ꞌva, khê‑ꞌlụp, mai ꞌhọt ꞌviạk ꞌhung ꞌhướng lương lưởn Chảu
Pua ꞌPhạ, pík tiên ꞌchạư p c pảy bón ꞌTan chảu dáng ꞌdóm báp ꞌsội hảư. ꞌKhạy
báu ꞌmí ꞌchớ ꞌvạu c c pai ꞌchu ꞌnéo hảư chẻng.
6 ꞌMưa téng ꞌchu ꞌnéo ꞌvạy đi ꞌlẹo, ꞌpứng mo ꞌcọ khảu pay ꞌdệt nả ꞌviạk sau
cuông hỏng thứ ꞌnưng ꞌlớng ꞌchớ. 7 Hák ꞌva hỏng thứ song ꞌnặn, khóp pi ꞌmá
ꞌmí ꞌto mo luông khảu pay ꞌtưa ꞌnưng, ꞌchớ đaư khảu pay đảy au ꞌlượt [tô
s t] vảy ꞌsớ ꞌpưa tháy báp ꞌsội chảu ꞌt ng cá dên ꞌpay phủ ꞌdệt phít ꞌnéo sau
báu ꞌhụ ch c. 8 ꞌSướng ꞌnặn pên ꞌnéo Chảu Khuôn Saư mai bók hảư ꞌhụ, ꞌchớ
ꞌhướn phả vảy ꞌsớ thứ ꞌnưng ꞌnh ng ꞌmí, ꞌtáng khảu ꞌhọt hỏng kh t dăm sút
ꞌnh ng báu ꞌh khay. 9 ꞌPứng ꞌhịt ꞌkhóng cáu ꞌnặn pên ꞌngươn ꞌhói hảư ꞌhụ
n ng ꞌchua ꞌc n ꞌháu ꞌnị, ꞌsướng ꞌva, au ꞌchương kéng khả s t vảy ꞌsớ Chảu
Pua ꞌPhạ ꞌnặn ꞌcọ báu ꞌmí ꞌlu ng ꞌdệt hảư chaư phủ vảy ꞌháu ꞌTan chảu đảy đi
cá đaư. 10 ꞌLu ng ꞌtáng ꞌnặn pên ꞌhịt ꞌkhóng ꞌviạk kin khảu kin lảu kéng sák
sang lai ꞌnéo hảư ꞌtáng ꞌmo ꞌkính, ꞌdệt ꞌsướng ꞌnặn ꞌtạu ꞌhọt ꞌchớ pi n peng
ꞌnéo máư.

9:4 ꞌMa‑ꞌna ꞌmen khảu Chảu Pua ꞌPhạ ph c ꞌmá hảư dú cang ꞌtáng ꞌchớ sau ók
ꞌmá té ꞌmướng Ê‑díp.
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ꞌLượt Chảu ꞌKha‑ꞌlịt tháy au báp ꞌsội ꞌc n ꞌt ng lai

11 Chảu

ꞌKha‑ꞌlịt ꞌmá ꞌdệt mo luông đảy phớng ꞌdứa công ꞌphún ꞌtoi ꞌlu ng
ꞌtáng đi ꞌkhạy ꞌnị. ꞌTan chảu khảu bón vảy ꞌsớ nháư luông sút, báu ꞌmen phủ
ꞌc n t ng, báu pên khong phái ꞌmướng ꞌlum có khửn. 12 ꞌTan chảu khảu ꞌhọt
hỏng kh t dăm sút ꞌtưa điêu lỏ ꞌpó m t. ꞌTan báu au ꞌlượt bẻ thớc ꞌhứ ꞌva ꞌlượt
ꞌngúa ꞌnọi khảu pay ꞌsớ cá đaư. Hák au ꞌlượt chảu tô ꞌmá tháy au báp ꞌsội hảư
ꞌháu ꞌlới ꞌlới. 13 ꞌLượt bẻ thớc, ꞌlượt ꞌngúa thớc kéng ꞌtau phau ꞌngúa sứ ván
sáư phủ u i ꞌhại hảư ꞌmo ꞌkính ꞌtáng ꞌnọk ꞌpẹk saư đảy. 14 ꞌChí ꞌvạu săng máư
ꞌlượt Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌdọn Chảu Khuôn Saư ꞌmí dú ꞌlới ꞌlới ꞌnặn, ꞌTan au chảu
ꞌmo ꞌsướng ꞌchương ꞌsớ báu ꞌmí ꞌnéo u i ꞌhại vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ. ꞌLượt
ꞌTan chảu ꞌchí ꞌdệt ꞌpẹk saư chaư ꞌhụ phít ꞌmen hảư ꞌháu ók khói sia ꞌviạk ꞌpá
pay sú ꞌlu ng tai, ꞌpưa ꞌkhớng nả ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ phủ ꞌmí ꞌlới dú.
15 ꞌSướng ꞌnặn Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ch ng pên phủ song cang [dú cang ꞌchơng
Chảu Pua ꞌPhạ kéng phủ ꞌc n] ꞌtoi ꞌquám nh n pao máư, ꞌvạy hảư ꞌpứng phủ
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌhiạk au pên ꞌc n ꞌTan chảu ꞌnặn ꞌchí đảy ꞌnéo đi quí ꞌpéng
báu ꞌhụ ꞌhuội, ꞌsướng ꞌTan chảu đảy chao ꞌhẹn ꞌvạy cón. Sau ꞌchí đảy đi ꞌnéo
ꞌnặn ꞌcọ ꞌdọn ꞌva Chảu ꞌKha‑ꞌlịt đảy tai tháy au báp ꞌsội sau phít ꞌquám nh n
pao cón ꞌnặn ók sia. 16 Sủ ꞌsướng sư tẻm păn ꞌchương cáu ké, ꞌcợn đảy bớng
thí phủ ꞌnặn tai ꞌlẹo ch ng păn đảy. 17 Sư tẻm păn ꞌchương cáu ké báu ꞌmí
ꞌca săng ꞌmưa ꞌchớ phủ tẻm ꞌnh ng ꞌmí ꞌlới dú. ꞌVa phủ ꞌnặn tai ꞌlẹo ch ng
păn đảy. 18 ꞌSướng ꞌnặn ꞌquám nh n pao cón ꞌcọ ꞌchọ ꞌnh ng sủ ꞌlượt tô
s t ch ng ꞌmí lởi. 19 ꞌChớ ꞌnặn pú ꞌMô‑ꞌsê páo ꞌluột Chảu Pua ꞌPhạ bók son
ꞌchu khót hảư dên ꞌpay ꞌt ng cá ꞌph ng ꞌlẹo, pú ch ng au ꞌlượt ꞌngúa ꞌnọi
kéng ꞌlượt bẻ thớc ꞌquá ꞌnặm, au khôn tô ꞌdo ꞌnhọm đeng ꞌp n sáư co lính đỉ
ꞌmá chúm ꞌlượt, ꞌlẹo ꞌphặt sáư baư sư ꞌluột kéng dên ꞌpay ꞌchu ꞌc n, 20 ꞌt ng
ꞌvạu ꞌva, “Ăn ꞌnị lo ꞌlượt ꞌtoi ꞌquám nh n pao Chảu Pua ꞌPhạ đảy bók ꞌvạy hảư
ꞌpứng chảu ꞌph ng au.”
21 ꞌLẹo pú ꞌMô‑ꞌsê ꞌcọ au ꞌlượt ꞌmá ꞌphặt sáư ꞌhướn phả ꞌt ng cá ꞌchương
khong vảy ꞌsớ ꞌnặn. 22 ꞌToi ꞌluột Chảu Pua ꞌPhạ đảy bók ꞌvạy, chao m t ꞌchu
ꞌnéo ꞌchọ au ꞌlượt ꞌdệt hảư ꞌpẹk saư. ꞌVa báu ꞌmí ꞌlượt lay ók, ꞌviạk dáng ꞌdóm
báp ꞌsội ꞌcọ báu đảy.
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23 Pên

ꞌsướng ꞌnặn, ꞌnéo ꞌdệt n ng ꞌmướng ꞌlum ꞌnị ꞌtoi ꞌngươn ꞌhói ꞌnéo dú cá
ꞌmướng ꞌphạ ꞌcọ ꞌchọ au ꞌlượt s t ꞌmá ꞌdệt ꞌpẹk saư ꞌnéo ꞌnặn. Hák ꞌva ꞌnéo dú
cá ꞌmướng ꞌphạ ꞌcọ ꞌchọ au ꞌchương ꞌsớ ꞌnéo đi ꞌsứa. 24 Bón kh t dăm sút Chảu
ꞌKha‑ꞌlịt khảu pay ꞌnặn báu ꞌmen ꞌmứ phủ ꞌc n ꞌdệt ꞌtoi ꞌngươn ꞌhói bón vảy
ꞌsớ ꞌtẹ cá đaư. ꞌTan chảu đảy khảu pay ꞌmướng ꞌphạ tang nả ꞌsúm ꞌháu, ꞌkhạy
ꞌnị ꞌTan chảu vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ tang ꞌháu. 25 ꞌTan báu au chảu ꞌmo vảy
ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ lai ꞌtưa, báu pék mo luông ꞌc n ꞌDiu au ꞌlượt tô s t khảu
pay hỏng kh t dăm sút pi lỏ ꞌtưa. 26 ꞌVa ꞌTan chảu hák ꞌdệt ꞌsướng ꞌnặn, té có
sảng ꞌmướng ꞌlum ꞌTan chảu ꞌchí ꞌchọ báp ꞌmo lai ꞌtưa. Pang lả sút ꞌnị ꞌTan
chảu đảy ók ꞌmá au chảu ꞌmo vảy ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ ꞌpưa hảư ꞌpẹk sia báp
ꞌsội ꞌtưa điêu lỏ ꞌpó m t. 27 Chảu Pua ꞌPhạ đảy téng ꞌvạy, ꞌchu ꞌc n phaư ꞌcọ
ꞌchọ tai ꞌtưa ꞌnưng, lăng ꞌmá ꞌchọ sét ꞌván. 28 ꞌSướng ꞌnặn lo, Chảu ꞌKha‑ꞌlịt au
chảu ꞌmo vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ ꞌtưa điêu ꞌpưa au báp ꞌsội ꞌc n ꞌt ng lai ók
pay sia. ꞌTan chảu ꞌchí ók ꞌmá ꞌtưa thứ song, báu ꞌmen ꞌmá tháy báp ꞌsội ꞌlau,
ꞌmá phớng ꞌdứa ꞌchoi ꞌpứng phủ ꞌcóng thả ꞌTan chảu ꞌnặn ók khói sia báp ꞌsội.

10

ꞌLượt tô s t báu tháy báp ꞌsội hảư phủ ꞌc n ꞌháu đảy
1 ꞌLuột

ꞌláng Chảu Pua ꞌPhạ téng ꞌvạy ꞌnặn pên hún ꞌngáu bók ꞌlu ng
ꞌtáng đi ꞌmá ꞌpái nả thôi, báu ꞌmen ꞌnéo ꞌtẹ. ꞌPứng ꞌchương vảy ꞌsớ
ꞌTan chảu ꞌtoi ꞌluột ꞌláng ꞌnặn, ꞌchu pi sau ꞌcứ au tô s t ꞌmá vảy ꞌsớ ꞌsướng cáu,
hák ꞌva báu ꞌmí ꞌsướng đaư ꞌdệt hảư phủ ꞌmá chăm Chảu Pua ꞌPhạ ꞌpẹk
saư đảy. 2 ꞌVa hák đảy ꞌdệt ꞌpẹk saư ꞌtẹ, sau ꞌmá vảy ꞌsớ ꞌtưa điêu lỏ ꞌpó m t,
cuông chaư ꞌchí đảy ꞌpẹk saư, báu ꞌhụ ng m ꞌdệt ꞌnéo báp ꞌsội máư. 3 Nả ꞌviạk
ꞌmá vảy ꞌsớ ꞌnặn tơn hảư ng m ꞌhọt báp ꞌsội ꞌchu pi, 4 ꞌpưa ꞌva ꞌlượt ꞌngúa thớc
kéng bẻ thớc báu ꞌmí ꞌsướng đaư ꞌdệt ꞌpẹk sia báp ꞌsội phủ ꞌc n ꞌháu đảy.
Chảu ꞌKha‑ꞌlịt au ꞌmo ꞌkính vảy ꞌsớ tháy báp ꞌsội hảư phủ ꞌc n ꞌháu
5 ꞌSướng

ꞌnặn ꞌmưa ꞌchớ Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌl ng ꞌmá ꞌmướng ꞌlum ꞌcọ đảy ꞌvạu tó
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌva:
Chảu ꞌPo báu é nh n s t vảy ꞌsớ
Chảu ꞌPo ꞌkhặn ꞌkháng ꞌmo ꞌkính hảư ꞌLụk.
6 Chảu ꞌPo báu sôm chaư s t phau
kéng ꞌchương vảy ꞌsớ tháy báp ꞌsội.

HEB Hebrews D6a [B] March 9 2012

job1-V.sfm -- 2012.10.01 -- 14:08

16

ꞌHệp‑ꞌlơ 10.7 –19
7 ꞌLụk

ch ng cáo ha Chảu ꞌPo ꞌva
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌhá ꞌhới
ꞌLụk ꞌmá ꞌtoi ꞌsướng ꞌquám Chảu ꞌPo đảy ꞌchi n ꞌvạy ꞌviạk ꞌLụk
ꞌLụk ꞌmá nỉ ꞌpưa ꞌdệt ꞌtoi chaư Chảu ꞌPo.
8 ꞌToi ꞌquám Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌvạu ꞌmá ꞌnặn, Chảu Pua ꞌPhạ báu é nh n s t
vảy ꞌsớ, báu sôm chaư s t phau kéng ꞌchương vảy ꞌsớ tháy ꞌsội, ta ꞌva ꞌluột
ꞌláng ꞌTan chảu bók ꞌnặn ꞌcọ đi. 9 Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ch ng ꞌvạu máư, “ꞌKhạy
ꞌLụk ꞌmá nỉ ꞌpưa ꞌdệt ꞌtoi chaư Chảu ꞌPo.” ꞌSướng ꞌnặn ꞌTan chảu ꞌváng sia
ꞌchương vảy ꞌsớ cón ꞌnặn, au Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌmá pên ꞌchương vảy ꞌsớ pi n pên
ꞌnéo máư. 10 ꞌToi chaư Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnặn ꞌdệt hảư ꞌsúm ꞌháu ꞌpẹk saư ꞌdọn
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt au ꞌmo ꞌkính ꞌTan vảy ꞌsớ ꞌtưa điêu lỏ ꞌpó m t.
11 ꞌPứng mo dưn vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchu ꞌmự, au ꞌchương vảy ꞌsớ
ꞌnéo cáu, hák ꞌchương vảy ꞌsớ ꞌnặn báu ꞌmí ꞌchớ đaư ꞌdệt ꞌpẹk sia báp ꞌsội đảy.
12 Hák ꞌva Chảu ꞌKha‑ꞌlịt au ꞌlới vảy ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ ꞌtưa điêu tháy au báp
ꞌsội hảư ꞌháu ꞌlới ꞌlới, ꞌlẹo ꞌnăng ꞌl ng ꞌphượng khoa Chảu Pua ꞌPhạ. 13 Té
ꞌnặn ꞌmá, ꞌTan chảu thả ꞌtạu ꞌhọt ꞌchớ Chảu Pua ꞌPhạ hảư ꞌpứng phủ kh t
ꞌch ng ꞌmá múp dú cỏng ꞌpựn tin ꞌTan. 14 ꞌDọn Chảu ꞌKha‑ꞌlịt au ꞌlới vảy ꞌsớ
ꞌtưa điêu, ꞌdệt hảư ꞌpứng ꞌc n ꞌTan chảu đảy ꞌpẹk saư ꞌmứa nả ꞌlới ꞌlới. 15 Chảu
Khuôn Saư ꞌcọ pên chứng hảư ꞌháu ꞌsướng ꞌnặn. Cón m t ꞌTan chảu đảy ꞌvạu
ꞌvạy ꞌva:
16 ꞌTan chảu s ng ꞌmá son ꞌvạy
ꞌNị lỏ ꞌquám nh n pao khuôn ꞌhá ꞌchí t ng c p sau
Lăng pang ꞌnặn ꞌlẹo
ꞌHáu ꞌchí au ꞌluột ꞌháu sáư ꞌvạy cuông chaư sau
ꞌChí hảư sau khảu m c khảu chaư ꞌquám l c lem ꞌháu ꞌná.
17 ꞌLẹo ꞌTan chảu ꞌvạu máư ꞌva: “ꞌHáu ꞌchí báu ng m ꞌhọt ꞌpứng ꞌviạk báp ꞌsội
kéng ꞌviạk ác ꞌhại sau ꞌdệt ꞌnặn.”
18 ꞌSướng ꞌnặn lo, Chảu Pua ꞌPhạ dáng ꞌdóm báp ꞌsội hảư ꞌlẹo, báu ꞌcợn ha
ꞌchương ꞌmá vảy ꞌsớ tháy au báp ꞌsội máư.
Hảư ꞌmí chaư ꞌchưa nẻn khảu ꞌmá chăm Chảu Pua ꞌPhạ
19 ꞌPi

ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng, ꞌsúm ꞌháu đảy ꞌdọn ꞌlượt Chảu ꞌGiê‑ꞌsu tháy au
báp ꞌsội, ch ng m n chaư khảu ꞌhọt bón kh t dăm sút [cá ꞌmướng ꞌphạ].
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20 Chảu

ꞌGiê‑ꞌsu khay ꞌlu ng ꞌtáng máư, pên ꞌtáng hảư ꞌsúm ꞌháu ꞌmí ꞌchua
ꞌlới ꞌlới, ꞌmen phán ꞌtáng phả ꞌman, mai ꞌva phán ꞌmo ꞌkính ꞌTan chảu. 21 ꞌLẹo
ꞌsúm ꞌháu ꞌmí mo nháư luông téng bớng đu ꞌchúa ꞌhướn Chảu Pua ꞌPhạ.
22 ꞌSướng ꞌnặn ꞌsúm ꞌháu ch ng khảu ꞌmá chăm Chảu Pua ꞌPhạ ꞌtoi chaư ꞌsư,
ꞌmí chaư ꞌchưa nẻn, chaư đảy sák sang ꞌpẹk, ók sia chaư u i ꞌhại, kéng ꞌmí ꞌmo
ꞌkính áp ꞌnặm saư ꞌpẹk ꞌlẹo. 23 ꞌHáu nh n ꞌva pên ꞌc n ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu,
hảư m n chaư cang tó ꞌnặn ꞌvạy hảư nẻn, ꞌpưa ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ chứ ꞌdệt ꞌtoi
ꞌquám chao ꞌhẹn. 24 Hảư ꞌkhớng chaư ꞌchoi căn tủm ꞌpúa ꞌhặc ꞌpéng ꞌdệt ꞌnéo
đi ꞌnéo ꞌmen. 25 ꞌNhá ꞌváng sia ꞌviạk ꞌsúm căn ꞌsướng kỉ ꞌc n ꞌlớng ꞌdệt. Hảư
tủm ꞌpúa chaư căn tứm ꞌsứa ꞌnặn máư, ꞌhụ ꞌva ꞌmự Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌchí táo ꞌl ng
ꞌcọ chăm ꞌmá ꞌlẹo.
Phủ đaư ꞌnh ng ꞌcứ ꞌdệt báp dú, dản Chảu Pua ꞌPhạ sét ꞌván sáư ꞌsội
26 ꞌSúm

ꞌháu ꞌhụ ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmen ꞌtẹ ꞌlẹo, ꞌva ꞌháu ꞌnh ng ꞌcứ ꞌdệt báp dú,
báu ꞌmí ꞌnéo đaư vảy ꞌsớ tháy au báp ꞌsội đảy máư. 27 ꞌMí ꞌto dản s n dú thả
Chảu Pua ꞌPhạ sét ꞌván sáư ꞌsội, kéng peo ꞌpháy ꞌhọn ꞌhéng ꞌchí phau ꞌpứng
phủ kh t ꞌch ng ꞌTan chảu ꞌnặn.
28 Phủ đaư báu sú ꞌluột ꞌláng Chảu Pua ꞌPhạ bók pú ꞌMô‑ꞌsê ꞌchi n ꞌvạy ꞌnặn,
ꞌva ꞌmí chứng song sam ꞌc n ꞌcọ ꞌchọ khả báu ín đu đảy. 29 ꞌChí ꞌvạu săng máư
phủ đu ꞌngai nái ꞌch ng ꞌLụk ꞌchái Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌm n báu đu ꞌca săng ꞌlượt
ꞌTan chảu lay ók ꞌtoi ꞌquám nh n pao Chảu Pua ꞌPhạ đảy mai ꞌm n ꞌvạy pên
ꞌc n ꞌTan chảu, pák đu ꞌngai Chảu Khuôn Saư phủ phớng ꞌdứa công ꞌphún,
phủ ꞌnặn lo ꞌchọ đáng sáư ꞌsội n c ꞌto đaư máư. 30 ꞌSúm ꞌháu ꞌhụ ch c Chảu
Pua ꞌPhạ đảy ꞌvạu ꞌva, ꞌviạk sáư ꞌsội tóp ꞌmen nả ꞌviạk ꞌTan chảu. ꞌLẹo ꞌvạu
máư ꞌva, ꞌTan chảu ꞌchí sét ꞌván ꞌpứng ꞌc n ꞌTan. 31 Chu p phép ꞌqui n Chảu
Pua ꞌPhạ phủ ꞌmí ꞌlới dú sáư ꞌsội pên ꞌnéo dản s n ꞌhại ꞌhéng.
32 Ng m bớng ꞌmưa cón, ꞌchớ ꞌpi ꞌnọng ꞌhụ kháo ꞌhung saư ꞌlẹo, ꞌmí lai ꞌnéo
tó ꞌs n ꞌdệt hảư báp ꞌmo, ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ ꞌnh ng cứ chaư m n. 33 ꞌPi ꞌnọng chu p
sáu pák đu ꞌngai ꞌnạp têng hảư ꞌc n ꞌt ng lai bớng ꞌcọ ꞌmí, ꞌlẹo ꞌchớ đaư ꞌpi
ꞌnọng hên ꞌc n ứn chu p ꞌpọ ꞌsướng ꞌnặn ꞌcọ tủm ꞌpúa sau. 34 ꞌPi ꞌnọng ꞌmí
chaư kh n lo ꞌtoi ꞌpứng ꞌc n pên ꞌtú, ꞌlẹo ꞌmưa ꞌc n ꞌmá thú au ꞌchương chảu
pay sia ꞌcọ hảư sau au pay, hák chaư ꞌcọ ꞌnh ng ꞌmuôn dú, ꞌdọn ꞌva ꞌpi ꞌnọng
ꞌhụ ch c chảu ꞌmí khong đi m n ꞌdứn quí ꞌpéng ꞌsứa ꞌnặn máư. 35 ꞌSướng ꞌnặn
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ꞌpi ꞌnọng cứ chaư m n ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, ꞌcọ ꞌchí đảy ꞌnéo đi quí ꞌpéng
nháư luông. 36 ꞌPi ꞌnọng hảư cứ chaư m n ꞌdệt ꞌtoi chaư Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌcọ
ꞌchí đảy ꞌnéo đi ꞌsướng ꞌTan chảu chao ꞌhẹn ꞌnặn.
37 Báu hơng báu ꞌnán Chảu ꞌGiê‑ꞌsu phủ ꞌchí táo ꞌl ng ꞌmá ꞌcọ ꞌchí ꞌmá ꞌtẹ
ꞌTan báu t báu ꞌnán cá đaư.
38 ꞌC n đi ꞌmí ꞌmen ꞌtoi ꞌtáng ꞌháu
ꞌcọ ꞌchí ꞌmí ꞌlới dú ꞌdọn ꞌchưa ꞌháu
ꞌVa phủ đaư ꞌpịch ꞌcứn
ꞌHáu ꞌcọ báu sôm chaư phủ ꞌnặn.
39 ꞌSúm ꞌháu báu ꞌchư ꞌpứng phủ ꞌpịch ꞌcứn pay sú ꞌlu ng đ p siêu cá đaư, pên
phủ ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, đảy khói sia báp ꞌsội ꞌlẹo.

11

Nả ꞌviạk ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ
1 ꞌMí

chaư ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌcóng thả ꞌnéo đaư ꞌcọ m n chaư ꞌchí
đảy ꞌnéo ꞌnặn. Ta ꞌva báu hên c p ta, ꞌcọ ꞌnh ng ꞌhụ ꞌva ꞌmí ꞌtẹ. 2 ꞌPứng
pảu pú ꞌmưa ꞌláng pang ꞌchạu ꞌmí chaư ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ ch ng đảy ꞌTan
chảu sưng.
3 ꞌSúm ꞌháu ꞌmí chaư ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ, ch ng ꞌhụ ch c ꞌva, ꞌdọn ꞌquám
ꞌTan chảu ꞌphạ đin ch ng ꞌmí ók. ꞌSướng ꞌnặn ꞌnéo ta ꞌháu hên đảy ꞌmen ꞌdệt
ók ꞌmá n ng ꞌnéo ta báu hên.
4 ꞌA‑bên ꞌmưa ꞌláng ꞌmí chaư ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ, ch ng au khong đi ꞌsứa
khong Ca‑in [ꞌpi ꞌchái ꞌA‑bên] ꞌmá vảy ꞌsớ. ꞌTan chảu sưng ꞌA‑bên pên ꞌc n đi
ꞌmí ꞌmen ꞌlẹo sôm chaư ꞌchương vảy ꞌsớ. ꞌChăm ꞌva ꞌA‑bên tai ꞌlẹo, nả ꞌviạk
ꞌm n ꞌdệt ꞌnặn ꞌnh ng pên ꞌquám bôn hảư ꞌháu.
5 Pú Ê‑ꞌnộc ꞌmí chaư ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ, ch ng báu ꞌpọ ꞌviạk tai. ꞌTan chảu
au pú khửn ꞌmứa ꞌmướng ꞌphạ ꞌdi n báu ꞌmí phaư hên pú. Cón ꞌchớ Chảu Pua
ꞌPhạ ꞌchí au pú khửn ꞌmứa ꞌmướng ꞌphạ ꞌcọ đảy sưng pú ꞌva pên ꞌc n ꞌTan
chảu sôm chaư. 6 ꞌVa hák báu ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ, báu ꞌmí ꞌsướng đaư ꞌdệt
hảư ꞌTan chảu sôm chaư đảy, ꞌpưa ꞌva phủ đaư ꞌchí khảu ꞌmá ha Chảu Pua
ꞌPhạ ꞌchọ ꞌchưa ꞌva ꞌTan chảu ꞌmí ꞌtẹ, ꞌlẹo phớng ꞌdứa ꞌnéo đi hảư ꞌpứng phủ
sút chaư pháư ha ꞌTan chảu.
7 Pú ꞌNô‑a ꞌmí chaư ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ, ch ng ꞌph ng ꞌquám ꞌTan chảu bók
hảư pú ꞌhụ cón ꞌviạk báu ꞌh hên [ꞌnặm ꞌchí thu m ꞌmướng ꞌlum]. Pú n dăm
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Chảu Pua ꞌPhạ lai, ch ng đảy ꞌdệt b ng ꞌhứa nháư ꞌvạy hảư ꞌchúa ꞌhướn chảu
đảy khói tai. Pú ꞌNô‑a ꞌmí chaư ꞌchưa ꞌnéo ꞌnặn, Chảu Pua ꞌPhạ ch ng hảư pú
nh n đảy ꞌnéo đi ꞌmí ꞌmen, ꞌc n phái ꞌmướng ꞌlum ch ng ꞌchọ sáư ꞌsội.
8 Pú p‑ꞌla‑ꞌham ꞌmí chaư ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ, ch ng ꞌph ng ꞌquám ꞌTan
chảu bók ók pay dú bón ꞌTan chảu chao ꞌhẹn hảư pên khong pú. Pú ꞌti u ꞌtáng
ók pay, báu ꞌhụ ꞌva chảu ꞌchí pay cá đaư. 9 Pú p‑ꞌla‑ꞌham ꞌmí chaư ꞌchưa,
ch ng đảy dú n ng đin ꞌmướng Chảu Pua ꞌPhạ chao ꞌhẹn ꞌva ꞌchí hảư pên
khong pú ꞌnặn, pú kin dú pên ꞌc n táng ꞌmướng, đảy dú n ng túp phả, ꞌsướng
ꞌI‑ꞌsạc kéng Da‑ꞌkhộp [ꞌcọ ꞌmen ꞌlụk ꞌchái c p lan ꞌchái pú p‑ꞌla‑ꞌham], phủ
đảy ꞌquám chao ꞌhẹn ꞌsướng điêu căn. 10 Pú ꞌcóng thả ꞌmướng Chảu Pua ꞌPhạ
ꞌtạk pun, có sảng ꞌnéo nẻn na.
11 Pú p‑ꞌla‑ꞌham ꞌmí chaư ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ, ch ng đảy ꞌlụk, ta ꞌva ꞌchua
ꞌlới chảu ꞌcọ thảu ké ꞌlẹo, ꞌnáng ꞌSa‑ꞌla [phủ pên ꞌmía] ꞌcọ pên măn báu ꞌmí
ꞌlụk đảy. Hák pú ꞌchưa ꞌva ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ chao ꞌhẹn hảư ꞌnặn lỏ ꞌchí
hảư ꞌmí ók đảy. 12 ꞌPưa ꞌsướng ꞌnặn, phủ điêu p‑ꞌla‑ꞌham, thảu ké ꞌlẹo, ꞌcọ
ꞌnh ng ꞌmí ꞌlụk tảu hảu ꞌhạk mả ꞌpe ók lai ꞌsướng đao ꞌt ng ꞌphạ, ꞌsướng ꞌsái
ꞌhím ꞌnặm b ꞌnặp báu đảy.
13 ꞌPứng ꞌc n ꞌvạu ꞌmá ꞌnị phaư ꞌcọ kin dú ꞌtoi chaư ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ
ꞌtạu tai, ꞌcọ ꞌnh ng báu ꞌh đảy ꞌpứng ꞌnéo Chảu Pua ꞌPhạ chao ꞌhẹn ꞌnặn,
hák ꞌva sau ꞌmuôn ꞌmớng nh n au ꞌvạy dú cá đ c.* Sau nh n ꞌva pên ꞌc n táng
ꞌmướng pay ꞌmá n ng phén đin ꞌmướng ꞌlum. 14 ꞌPứng ꞌc n ꞌvạu ꞌsướng ꞌnặn,
ꞌháu ꞌcọ ꞌhụ ꞌlẹo ꞌva, sau pháư hên bón ꞌchí pên bản ꞌmướng khong chảu.
15 ꞌVa sau ꞌnh ng ng m ꞌhọt bản ꞌmướng cáu sau ꞌpai sia ꞌnặn, sau ꞌcọ ꞌmí
ꞌnhám ꞌcứn ꞌmứa đảy. 16 Hák ꞌva sau pháư ꞌmón é đảy bản ꞌmướng đi ꞌsứa
ꞌnặn máư, ꞌmen ꞌmướng dú cá ꞌphạ ꞌnặn lo. ꞌPưa ꞌsướng ꞌnặn, Chảu Pua ꞌPhạ
ch ng ꞌmuôn ꞌmớng hảư sau ꞌhiạk Chảu Pua ꞌPhạ pên Chảu Chom sau, ꞌpưa
ꞌTan chảu đảy ꞌkhặn ꞌkháng ꞌmướng ꞌnưng ꞌvạy hảư sau.
17–18 Pú p‑ꞌla‑ꞌham ꞌmí chaư ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ, ch ng au ꞌI‑ꞌsạc pên
khong ꞌsớ ꞌmưa ꞌchớ ꞌTan chảu thử chaư, ꞌI‑ꞌsạc ꞌmen phủ Chảu Pua ꞌPhạ đảy
chao ꞌhẹn ꞌva, “ꞌChựa sai ꞌtáng ꞌI‑ꞌsạc ch ng ꞌtứ pên ꞌchựa sai pú p‑ꞌla‑ꞌham
ꞌtẹ.” Ta ꞌva pú đảy ꞌquám chao ꞌhẹn Chảu Pua ꞌPhạ ꞌcọ ꞌnh ng ꞌchí au ꞌlụk ꞌchái
điêu pên khong ꞌsớ. 19 Pú p‑ꞌla‑ꞌham ꞌchưa ꞌva, ꞌI‑ꞌsạc tai ꞌlẹo Chảu Pua ꞌPhạ
11:13 Dú cá đ c, mai ꞌva, ꞌchua ꞌlới ꞌpái nả.
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ꞌcọ ꞌchí ꞌdệt hảư ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá đảy, ꞌlẹo pú đảy ꞌlụk phủ ꞌnặn ꞌcọ pék tai ꞌcứn
ꞌmá ꞌtẹ.
20 Pú ꞌI‑ꞌsạc ꞌmí chaư ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ, ch ng cóp ꞌphái hảư Da‑ꞌkhộp
kéng Ê‑ꞌsao [ꞌpứng ꞌlụk ꞌchái pú ꞌI‑ꞌsạc] ꞌpứng ꞌviạk ꞌmá ꞌpái nả.
21 Pú Da‑ꞌkhộp ꞌmí chaư ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ, khỏn ꞌchí m t ꞌlới sia, pú
ch ng cóp ꞌphái hảư mỏi ꞌlụk ꞌchái Dô‑ꞌsệp ꞌt ng cá song, ꞌlẹo pú ꞌcọ ꞌkhẹo
ꞌmạy ꞌtạu khong chảu vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ.
22 Pú Dô‑ꞌsệp ꞌmí chaư ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ, khỏn chaư ꞌchí khát, pú ch ng
đảy ꞌvạu ꞌvạy cón ꞌviạk ꞌchựa sai ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌchí ꞌpai ók sia phén đin ꞌmướng
Ê‑díp, ꞌlẹo s ng sau au đúk pú pay ꞌtoi.
23 Ải ꞌ m ꞌMô‑ꞌsê ꞌmí chaư ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌmưa ꞌMô‑ꞌsê ók ꞌmá pên
ꞌé ꞌnọi ꞌéng lai, ch ng đảy ꞌsuôn ꞌvạy ꞌhọt sam bươn, báu dản ꞌquám pua
s ng khả.
24 Pú ꞌMô‑ꞌsê ꞌmí chaư ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌmưa nháư khửn ꞌlẹo, pú ch ng
thiêng sia ꞌchư siêng ꞌhiạk chảu pên ꞌlụk ꞌchái ꞌlụk ꞌnhính pua. 25 Pú ꞌlưạk
ꞌlu ng ꞌtáng ꞌchịu kh báp ꞌmo khó chaư ꞌtoi ꞌpứng ꞌc n Chảu Pua ꞌPhạ,
ꞌváng sia ꞌlu ng ỉn ꞌmuôn đả sướng s c ꞌdan ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng báp ꞌsội. 26 Pú
ꞌhiạk ꞌva ꞌchịu hảư sáu đu ꞌngai ꞌpưa Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌvén quí ꞌpéng ꞌsứa ꞌngọc
ꞌngá n ng phén đin ꞌmướng Ê‑díp, ꞌpưa ꞌva pú ꞌlé ꞌto ꞌnéo đi ꞌchí đảy ꞌpái nả.
27 Pú ꞌmí chaư ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ, ch ng đảy ꞌpai ók sia phén đin ꞌmướng
Ê‑díp, báu dản pua pút nhay hảư. Pú m n chaư ꞌsướng hên ꞌTan chảu phủ
báu ꞌmí phaư hên đảy. 28 Pú ꞌmí chaư ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ, ch ng đảy ꞌdệt
ꞌhịt ꞌVện cai, bók dên ꞌpay ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên khả s t au ꞌlượt ꞌphặt sáư ꞌh ng pák
tu ꞌhướn, báu hảư tiên ꞌchạư phủ ꞌdệt ꞌviạk tai khả ꞌlụk c c ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên.
29 ꞌPứng ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌnặn ꞌmí chaư ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌnặm b đeng
ꞌdi n pên cang ꞌtáng hảư sau khảm ꞌsướng đin kháư. ꞌMưa ꞌpứng ꞌc n Ê‑díp
thử khảm pay, sau ꞌdi n chu p ꞌnặm thu m tai đ p m t.
30 ꞌPứng ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌmí chaư ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ, ch ng ꞌnhang ỏm
ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌli‑cô ch t ꞌmự, ꞌc n ꞌthéng ꞌlọm ꞌmướng ꞌdi n ꞌcạn ꞌl ng.
31 ꞌMe ꞌLa‑ꞌhạp pên phủ ꞌnhính khai ꞌmo ꞌcọ ꞌmí chaư ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ,
đảy tỏn ꞌhặp ꞌpứng phủ thóm do [ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên]. ꞌM n ch ng báu ꞌchọ khả ꞌtoi
ꞌpứng phủ báu ꞌph ng ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ.
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32 Khỏi

ch c ꞌchí ꞌt săng máư, báu ꞌmí ꞌchớ ꞌchí ꞌvạu ꞌhọt pú Ki‑đê‑ôn, pú
Ba‑ꞌlặc, pú ꞌSem‑ꞌsăn, pú D p‑ꞌtha, pua Đa‑ꞌvịt, pú ꞌSa‑ꞌmu‑ên ꞌt ng cá ꞌlam
páo ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ. 33 ꞌDọn ꞌpứng phủ ꞌmí chaư ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ,
ch ng ꞌtặp ꞌpẹ lai ꞌmướng đảy, phủ téng đa bản ꞌmướng ꞌnéo ꞌmen, phủ đảy
ꞌláng đi ꞌsướng ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ chao ꞌhẹn ꞌnặn, phủ đảy khói sia sưa
tử kin ꞌcọ ꞌmí. 34 Phủ đảy ꞌmọt peo ꞌpháy ꞌhọn ꞌhêng, phủ khói sia ꞌc m đáp
ꞌcọ ꞌmí, ta ꞌva báu ꞌmí ꞌhéng ꞌcọ pên ꞌc n hảo ꞌhéng, ꞌmí ꞌhéng ꞌtặp sớc ꞌpẹ lính
táng ꞌmướng hảư ték pay ꞌcọ ꞌmí. 35 ꞌMí ꞌpứng phủ ꞌnhính nh n đảy ꞌtáy ꞌhướn
sau tai ꞌlẹo ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá.
ꞌSán ꞌc n chu p sáu ꞌtặp ti báu ꞌchịu hảư pói, neng ꞌsé tai sia, ꞌlẹo ꞌcứn ꞌmá
đảy ꞌchua ꞌlới đi ꞌsứa. 36 Phủ chu p sáu nhăn ꞌtặp ti, phủ chu p sỏi l c phúk
ꞌmặt sáư ꞌtú ꞌcọ ꞌmí. 37 ꞌSán ꞌc n chu p đán hin ꞌl u sáư, phủ chu p t t song,
au đáp khả ꞌcọ ꞌmí. Sau ꞌnung năng bẻ năng ꞌdo, ứt khảu ứt ꞌnặm, chu p sáu
ꞌnạp têng ꞌdệt ác ꞌdệt ꞌhại hảư. 38 ꞌC n phái ꞌmướng ꞌlum báu đáng hảư sau dú.
Sau ꞌpai pay nỉ pay ꞌnáư lom pá lom ꞌpú, b t dú lom th m lom ꞌhưng. 39 ꞌPứng
ꞌc n ꞌvạu ꞌmá ꞌnặn, phaư ꞌcọ đảy Chảu Pua ꞌPhạ sưng pên ꞌc n ꞌchưa, hák ꞌva
báu ꞌh ꞌmí phaư đảy ꞌhặp au ꞌnéo ꞌTan chảu chao ꞌhẹn. 40 Chảu Pua ꞌPhạ đảy
ꞌkhặn ꞌkháng ꞌnéo đi ꞌsứa ꞌnặn ꞌvạy hảư ꞌsúm ꞌháu. ꞌSướng ꞌnặn ꞌmưa sau ꞌmá
ꞌhuôm c p ꞌháu, sau ch ng ꞌchí đảy pên ꞌlu ng đi sút.

12

Chảu Pua ꞌPhạ bók son ꞌpứng phủ pên ꞌlụk ꞌTan chảu
1 Lai

phen ꞌc n dú ỏm pên chứng hảư ꞌháu ꞌsướng ꞌnặn, ăn đaư háp
n c ꞌsướng ꞌviạk báp ꞌsội ꞌmặc nu ng ꞌpán chaư ꞌháu ꞌvạy ꞌnặn hảư
p t thỉm sia, ꞌlẹo cứ m n chaư ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng mai ꞌvạy hảư ꞌháu ꞌsướng ꞌc n
khéng ꞌlen. 2 Hảư ꞌlé bớng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, phủ ꞌpá ꞌháu ꞌmí chaư ꞌchưa té c c
ꞌtạu lả sút. ꞌTan chảu ꞌchịu kh ꞌt ng ꞌmạy tháng khen, báu đu săng ꞌviạk tai
ꞌnặn pên ꞌnéo nả ꞌhại, ꞌpưa ꞌlé hên ꞌviạk ꞌmuôn ꞌmớng ꞌtặt ꞌvạy tó nả ꞌTan, ꞌlẹo
ꞌcọ đảy ꞌnăng ꞌl ng ꞌphượng khoa ꞌt n Chảu Pua ꞌPhạ. 3 Hảư ng m bớng đu
Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnh ng ꞌchịu kh tó ꞌpứng ꞌc n báp kh t khoang ꞌcơ ꞌnặn, ꞌpi
ꞌnọng ch ng ꞌchí báu ít ꞌmươi c p báu ꞌnọi chaư. 4 ꞌPi ꞌnọng ꞌchịu tó ꞌs n ꞌdệt
ꞌviạk báp ꞌsội ꞌnặn, báu ꞌh đảy tó ꞌs n ꞌhọt chao hảư ꞌchọ khả. 5 ꞌPi ꞌnọng ꞌlứm
ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ tít tơn ꞌsướng pên ꞌlụk ꞌva:
ꞌLụk ꞌhới
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ꞌNhá đu ꞌngai ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ bók son
ꞌChớ ꞌTan chảu chê, ꞌnhá hảư ꞌnọi chaư.
6 ꞌTan chảu bók son ꞌnặn, ꞌmen phủ ꞌTan ꞌhặc
ꞌTan nh n au pên ꞌlụk ꞌlẹo, ch ng bók ch ng son.
7 ꞌChớ ꞌpi ꞌnọng chu p ꞌpọ ꞌdạk ꞌchá ꞌcọ ứt au pên ꞌlu ng Chảu Pua ꞌPhạ
bók son, mai ꞌva ꞌTan chảu ꞌtứ ꞌpi ꞌnọng pên ꞌlụk. Phủ đaư pên ꞌlụk ꞌcọ ꞌchọ
ải bók son. 8 ꞌVa ꞌpi ꞌnọng hák báu chu p ꞌTan chảu bók son ꞌsướng ꞌlụk
ꞌchu ꞌc n đảy chu p bók son ꞌnặn, ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ pên ꞌsướng ꞌlụk ꞌmán ꞌtáng,
báu ꞌmen ꞌlụk ók. 9 ꞌLẹo báu sút ꞌto ꞌnặn, ꞌsúm ꞌháu ꞌmí ải ꞌmo ꞌkính bók son,
ꞌháu ꞌcọ ꞌnh ng ꞌhụ n dăm. ꞌChí ꞌvạu săng Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên ꞌPo ꞌtáng
ꞌminh khuôn, ꞌháu ꞌnhương sú phép ꞌqui n ꞌTan chảu ꞌsứa ꞌnặn máư, ꞌháu
ch ng ꞌchí đảy m n ꞌdứn dú ꞌlớng ꞌlớng. 10 Ải ꞌmo ꞌkính bók son ꞌháu đảy
ꞌdan ꞌnưng ꞌtoi chaư sau ꞌchọ bók. Hák ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên ꞌPo bók
son hảư ꞌháu đảy ꞌláng đi, ꞌpưa ꞌháu ch ng ꞌchí pên ꞌc n ꞌpẹk saư ꞌsướng
ꞌTan chảu. 11 ꞌMen lo, ꞌchớ ꞌháu chu p bók son ꞌmưa cón ꞌnặn ꞌcọ ꞌvu n,
báu ꞌmen ꞌviạk ꞌmuôn ꞌmớng. Hák ꞌva lăng ꞌmá phủ sú ꞌquám bók son ꞌnặn đảy
ꞌmá pên ꞌc n đi ꞌmí ꞌmen, súc sáng bang chaư.
12 ꞌSướng ꞌnặn hảư c ꞌhéng ꞌnhó ꞌmứ ón ꞌsém kéng hua khảu ón ꞌhéng khong
ꞌpi ꞌnọng khửn, 13 Pên ꞌsướng ꞌdệt s m ꞌtáng ꞌsư ꞌvạy ꞌpi ꞌnọng pay, kéng ꞌc n
ꞌqué báu hảư tỏng lút ꞌlộm, ꞌnh ng ꞌchí đảy hóm đi máư.
14 Hảư kin dú ꞌmen c p ꞌchu ꞌc n. Hảư ꞌmí chaư ꞌpẹk saư. ꞌVa hák chaư
báu ꞌpẹk saư, báu ꞌmí phaư ꞌchí đảy hên Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom.
15 Đảy ꞌchự hiêm dản ꞌmí phủ báu đảy công ꞌphún Chảu Pua ꞌPhạ phớng
ꞌdứa hảư. ꞌNhá hảư phaư pên ꞌsướng ꞌhạk ꞌmạy khôm ꞌngọk ók ꞌmá ꞌlẹo ꞌdệt
hảư lai ꞌc n ꞌhại u i ꞌdọn ꞌm n. 16 Đảy ꞌchự hiêm ꞌnhá ꞌmí phaư ꞌdệt phít ꞌviạk
ꞌnhính ꞌchái ꞌhứ ꞌva ꞌlé công ꞌphún Chảu Pua ꞌPhạ báu ꞌmí ꞌca săng, ꞌsướng pú
Ê‑ꞌsao ꞌmưa ꞌláng đảy khai ꞌqui n ꞌpi ꞌchái c c ꞌlẹk au khảu ꞌpựa điêu. 17 ꞌPi
ꞌnọng ꞌcọ ꞌhụ ꞌlẹo, lăng ꞌmá pú Ê‑ꞌsao é hảư ải chảu cóp ꞌphái hảư, ải ꞌcọ
thiêng sia, ta ꞌva ꞌm n hảy ꞌm n khék đé so ꞌcọ báu pi n chaư ải đảy.
18 ꞌPi ꞌnọng đảy ꞌmá ha Chảu Pua ꞌPhạ ꞌcọ báu ꞌmen ꞌmá ꞌhọt pom ꞌpú ꞌmứ
kh m đảy, ꞌsướng ꞌph n ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên pang ꞌchạu ꞌmá ꞌhọt ꞌpú ꞌSi‑ꞌnai, pên bón
ꞌpháy mảy, ꞌmựt đăm ꞌmúa, ꞌl m ꞌlạo. 19 ꞌChớ ꞌnặn ꞌph n ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên đảy
ꞌnghín ꞌn n sương páu tút, sương pák ꞌnéo dản, phủ đaư đảy ꞌnghín ꞌcọ đé so
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ꞌnhá pák ꞌmá ꞌtọn, 20 ꞌpưa ꞌva sau báu ꞌph ng ꞌquám bók ꞌnặn đảy, ca‑ta ꞌva tô
s t pay ꞌnhăm ꞌpú ꞌnặn ꞌcọ ꞌnh ng ꞌchọ đán hin ꞌl u sáư hảư tai. 21 ꞌNéo hên ók
ꞌmá ꞌnặn ꞌdệt hảư dản lai, pú ꞌMô‑ꞌsê ch ng ꞌvạu ꞌva pú dản chao s n ꞌt ng tô.
22 ꞌPứng ꞌpi ꞌnọng ꞌló, đảy ꞌmá ꞌhọt ꞌpú ꞌSi‑ôn, ꞌmen bón Chảu Pua ꞌPhạ
phủ ꞌmí ꞌlới dú, lỏ pên ꞌmướng ꞌGiê‑ꞌlu‑ꞌsa‑ꞌlêm dú ꞌt ng ꞌphạ, bón mứn sen
tiên ꞌchạư tảu ꞌh m căn ꞌmuôn ꞌmớng. 23 ꞌPi ꞌnọng ꞌmá sú ꞌsúm ꞌh m phủ
pên ꞌc n ꞌTan chảu, pên ꞌsướng ꞌpứng ꞌlụk c c, ꞌchư sau đảy tẻm ꞌvạy n ng
ꞌmướng ꞌphạ. ꞌLẹo ꞌmá ꞌhọt Chảu Pua ꞌPhạ phủ sét ꞌván m t ꞌchu ꞌc n, kéng
ꞌpứng ꞌc n đi ꞌmí ꞌmen phủ ꞌTan chảu hảư pên ꞌc n đi sút. 24 ꞌPi ꞌnọng ꞌmá
ꞌhọt Chảu ꞌGiê‑ꞌsu phủ song cang ꞌtoi ꞌquám nh n pao máư, kéng ꞌmá ꞌhọt
ꞌlượt ꞌTan chảu ꞌphặt sáư ꞌlẹo ꞌnặn, ꞌmí siêng khék đi ꞌsứa ꞌlượt pú ꞌA‑bên
ꞌmưa ꞌláng.
25 ꞌChự hảư đi, ꞌnhá thiêng sia Chảu Pua ꞌPhạ phủ ꞌvạu dú ꞌnặn. ꞌPứng ꞌc n
thiêng sia báu ꞌph ng ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ đảy tơn n ng ꞌmướng ꞌlum ꞌnị ꞌcọ
báu ók khói sia báp đảy. ꞌChí ꞌvạu săng máư, ꞌva ꞌháu ꞌpịch sia báu ꞌph ng
ꞌquám ꞌTan chảu bók tơn ꞌmá té ꞌmướng ꞌphạ, ꞌnhương báu ók khói sia
báp đảy. 26 Té ꞌmưa ꞌláng ꞌnặn, sương pák ꞌTan chảu ꞌdệt hảư phén đin nưng.
ꞌKhạy ꞌTan chảu ꞌnh ng mai ꞌvạy ꞌva, ꞌchí hảư nưng ꞌtưa ꞌnưng máư báu sút
ꞌto phén đin thôi, ꞌt ng cá ꞌphạ é. 27 ꞌQuám ꞌvạu ꞌtưa ꞌnưng máư ꞌnặn bók hảư
ꞌhụ ꞌva, ăn đaư nưng đảy, ꞌmen ꞌpứng ꞌnéo Chảu Pua ꞌPhạ có sảng ꞌnặn ꞌcọ ꞌchí
m t sia, ꞌpưa hảư ꞌpứng ꞌnéo báu ꞌhụ nưng ꞌnh ng dú.
28 ꞌSúm ꞌháu ꞌchí đảy khảu phén ꞌhôm ꞌngáu Chảu Pua ꞌPhạ ꞌmướng ꞌnéo
báu ꞌhụ nưng. ꞌSướng ꞌnặn ꞌháu ꞌchọ ꞌmí chaư n dăm, so đảy ꞌdọn công ꞌphún
Chảu Pua ꞌPhạ, vảy ꞌháu pên ꞌnéo hảư sôm chaư ꞌTan chảu, 29 ꞌpưa ꞌva Chảu
Pua ꞌPhạ Chảu Chom ꞌsúm ꞌháu ꞌnặn pên ꞌpháy phau mảy.

13

ꞌLu ng ꞌtáng kin dú ꞌnéo sôm chaư Chảu Pua ꞌPhạ
1 ꞌCứ

ꞌmí chaư ꞌhặc ꞌpéng căn ꞌsướng ꞌpi ꞌnọng ók. 2 ꞌNhá ꞌchạn tỏn
khék lák ꞌmá dam. ꞌSán ꞌc n tỏn khék ꞌnéo ꞌnặn, ꞌmen tiên ꞌchạư hák
sau báu ꞌhụ. 3 Ng m ha ꞌpứng phủ đang dú ꞌtú ꞌsướng chảu pên ꞌtú ꞌnéo sau.
ꞌLẹo ng m ꞌhọt phủ chu p kh m têng ꞌcọ ꞌsướng chảu chu p kh m têng
ꞌnéo sau. 4 Hảư ꞌchu ꞌc n ꞌnặp ꞌtứ ꞌviạk sú phua ꞌmía. Pên phua ꞌmía ꞌlẹo hảư
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chaư ꞌsư tó căn. Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchí sáư ꞌtội phủ ꞌdệt phít ꞌhịt ꞌkhóng ꞌlu ng
ꞌnhính ꞌchái kéng ꞌviạk đỉn ꞌchụ.
5 ꞌViạk kin ꞌlu ng dú ꞌpi ꞌnọng ꞌnhá húp ꞌngớn ꞌc m. Chảu ꞌmí ꞌto đaư ꞌcọ hảư
sáng chaư dú ꞌto ꞌnặn, ꞌpưa ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ đảy chao ꞌhẹn, ꞌchí báu páy
ꞌváng sia chảu s c ꞌtưa. 6 ꞌSướng ꞌnặn ꞌsúm ꞌháu ch ng ꞌmí chaư ꞌchưa m n ꞌva:
ꞌMí Chảu ꞌPhạ pên Chảu Chom ꞌchoi ꞌlẹo
Báu dản báu lo săng m t
Báu ꞌmí phaư ꞌdệt săng hảư đảy.
ꞌQuám bók son ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
7 Hảư

ꞌpi ꞌnọng ng m ꞌhọt ꞌpứng phủ uôn ꞌpá au ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ bók
son ꞌsúm ꞌh m chảu. Hảư ng m bớng ꞌlu ng kin dú lả sút sau lỏ ꞌnéo đaư, ꞌlẹo
ép au chaư ꞌchưa sau.
8 Báu ꞌva té đaư té đai ꞌmá, pang ꞌkhạy ꞌnị, ꞌhứ ꞌva sứp pay nả ꞌlới ꞌlới, Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu báu pi n peng.
9 ꞌNhá ꞌph ng ꞌquám phủ bók son lai ꞌnéo lák ꞌchí ꞌpá chảu lông phít. ꞌHáu
m n chaư ꞌchưa khửn tứm ꞌdọn công ꞌphún Chảu Pua ꞌPhạ phớng ꞌdứa hảư
lỏ đi, báu ꞌmen đảy ꞌdọn ꞌtoi ꞌlu ng ꞌhịt ꞌkhóng khong kin cá đaư, phủ đaư
ꞌdệt ꞌnéo ꞌnặn ꞌcọ báu đảy săng. 10 ꞌSúm ꞌháu lỏ ꞌmí ꞌpán ꞌsớ ꞌnéo báu pék sau,
ꞌpứng mo vảy ꞌháu n ng ꞌhướn ꞌsớ ꞌc n ꞌDiu ꞌnặn báu ꞌmí ꞌqui n kin săng n ng
ꞌpán ꞌsớ ꞌháu.* 11 ꞌToi ꞌhịt ꞌkhóng ꞌc n ꞌDiu, mo luông au ꞌlượt tô s t khảu hỏng
kh t dăm sút, pên khong ꞌsớ tháy báp ꞌsội, ꞌlẹo s t khả ꞌnặn au ók pay phau
sia dú ꞌtáng ꞌnọk ꞌmướng. 12 Chảu ꞌGiê‑ꞌsu đảy ꞌchịu báp ꞌmo khó chaư tai dú
ꞌnọk pák tu ꞌmướng, ꞌlượt ꞌTan lay ók ꞌpưa hảư dên ꞌpay ꞌTan đảy ꞌpẹk saư.
13 ꞌSướng ꞌnặn hảư ꞌsúm ꞌháu ók pay ha ꞌTan chảu dú ꞌnọk ꞌmướng, ꞌchịu
sáu đu ꞌngai ꞌsướng ꞌTan chảu ꞌchịu au ꞌnặn. 14 Phén đin ꞌkhạy ꞌnị ꞌsúm ꞌháu
báu ꞌmí ꞌmướng m n kén dú, hák ꞌva ꞌháu sáo ha ꞌmướng ꞌchí ꞌmí ꞌmá ꞌpái
nả ꞌnặn.
15 ꞌDọn ꞌva ꞌsúm ꞌháu nh n pên ꞌc n Chảu ꞌGiê‑ꞌsu, hảư ꞌsúm ꞌháu ꞌlớng ꞌlớng
au ꞌchư siêng Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌmá sỏng ꞌnhó Chảu Pua ꞌPhạ, au ꞌquám ꞌvạu tang
ꞌchương ꞌsớ vảy ꞌháu ꞌTan chảu. 16 ꞌNhá ꞌchạn ꞌdệt ꞌnéo đi, ꞌmí chaư quảng
13:10 ꞌPán ꞌsớ ꞌháu, mai ꞌva, ꞌmạy tháng khen Chảu ꞌGiê‑ꞌsu.
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ꞌmặc béng păn căn, ꞌdệt ꞌnéo ꞌnặn ꞌcọ pên ꞌsướng ꞌchương ꞌsớ sôm chaư Chảu
Pua ꞌPhạ.
17 ꞌPi ꞌnọng hảư sú ꞌquám bók son ꞌpứng phủ uôn ꞌpá kéng ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám
s ng sau. Sau bớng ꞌdéng ꞌpi ꞌnọng, ꞌlẹo ꞌchọ ꞌtính nả ꞌviạk ꞌdệt ꞌnặn sú Chảu
Pua ꞌPhạ. ꞌPh ng ꞌquám sau, sau ꞌcọ ꞌmuôn ꞌmớng ꞌdệt, ꞌva hák ch m ꞌcháng,
sau ꞌcọ sảu chaư ꞌlẹo ꞌchí báu ꞌmí lởi săng hảư ꞌpi ꞌnọng.
18 So ꞌpi ꞌnọng đé so Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchoi ꞌsúm khỏi đé ꞌnớ. Cuông chaư
ꞌsúm khỏi ꞌhụ ch c kin dú ꞌtoi ꞌlu ng ꞌmen, pháư ꞌmón é đảy ꞌhung nả ꞌmá ta
ꞌchu ꞌlu ng. 19 Cón m t, hảư ꞌpi ꞌnọng đé so Chảu Pua ꞌPhạ ꞌpưa hảư khỏi đảy
ꞌcứn ꞌmá ꞌhọt ꞌpi ꞌnọng ꞌv n đé ꞌnớ.
20 Chảu Pua ꞌPhạ hảư ꞌsúm ꞌháu ꞌmí chaư ꞌtiêng an, ꞌdọn ꞌlượt Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
lay ók pên ꞌquám nh n pao ꞌlới ꞌlới, Chảu Pua ꞌPhạ hảư Chảu ꞌGiê‑ꞌsu tai [tháy
au báp ꞌsội ꞌsúm ꞌháu] ꞌlẹo ꞌcứn ꞌhéng ꞌmá pên Chảu Chom nháư bớng đu
ꞌsúm ꞌháu. 21 Đé so Chảu Pua ꞌPhạ phớng ꞌdứa hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌchu ꞌlu ng đi ꞌdệt
ꞌtoi chaư ꞌTan, hảư ꞌsúm ꞌháu kin dú ꞌnéo sôm chaư ꞌTan chảu ꞌdọn ꞌtáng Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt. So ꞌTan chảu đảy ꞌhung ꞌhướng ꞌmứa nả ꞌlới ꞌlới, ꞌa‑ꞌmen.
22 ꞌQuám tít tơn khỏi tẻm ꞌmá hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌnị báu ꞌhí lai, ꞌmí kỉ khót
ꞌquám thôi, so ꞌpi ꞌnọng sôm chaư ꞌph ng au.
23 Kháo hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌhụ, ꞌtan Ti‑ꞌmô‑ꞌthiêu ꞌpi ꞌnọng ꞌháu pên ꞌtú ꞌnặn đảy
pói ók ꞌlẹo. ꞌVa ꞌtan ꞌlợp ꞌmá ꞌhọt, ꞌsúm khỏi ꞌchí au căn ꞌmá dam ꞌpi ꞌnọng.
24 So phák ꞌquám tham kháo ha ꞌpứng phủ uôn ꞌpá ꞌt ng cá dên ꞌpay Chảu
Pua ꞌPhạ é ꞌnớ. ꞌPứng ꞌc n [dú ꞌhôm ꞌngáu Chảu ꞌGiê‑ꞌsu] ꞌmá té phén đin
ꞌI‑ta‑ꞌli ꞌmí ꞌquám tham kháo ha ꞌpi ꞌnọng ꞌsướng điêu.
25 So Chảu ꞌGiê‑ꞌsu phớng ꞌdứa công ꞌphún hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌchu ꞌc n.
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