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Baư sư ꞌmá té ꞌtan Da‑cô‑bô

1

ꞌTan Da‑cô‑bô tẻm sư pay ha ꞌpi ꞌnọng phủ ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
1 Khỏi

ꞌchư Da‑cô‑bô, phủ ꞌkhớng nả ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ c p ꞌGiê‑ꞌsu
ꞌKha‑ꞌlịt phủ pên Chảu Chom. So tẻm sư ꞌmá ha ꞌpi ꞌnọng ꞌc n ꞌDiu phủ
kin dú ꞌtua bản ꞌmướng ꞌc n táng ꞌph n.
Chu p thử chaư ꞌviạk ꞌdạk ꞌchá
ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng, ꞌchớ đaư chu p thử chaư* ꞌviạk ꞌdạk ꞌchá lai ꞌnéo, ꞌcọ
hảư ꞌtứ pên ꞌviạk ꞌmuôn ꞌmớng lai, 3 ꞌpưa ꞌháu ꞌhụ ꞌlẹo ꞌva, ꞌchớ đaư chu p
ꞌdạk ꞌchá thử chaư ꞌchưa ꞌháu, ꞌcọ ꞌdệt hảư ꞌháu cứ chaư m n. 4 Hảư ꞌháu cứ
chaư m n tứm tó pay nả, ch ng ꞌchí đảy pên ꞌc n đi sút ꞌchu ꞌnéo báu lút săng.
5 ꞌVa cuông ꞌpi ꞌnọng phủ đaư báu ꞌpó ꞌquám l c ꞌcọ hảư phủ ꞌnặn đé so n ng
Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌTan chảu báu ng m ꞌquám săng chaư quảng hảư ꞌchu ꞌc n,
ꞌTan chảu hák ꞌchí hảư phủ ꞌnặn ꞌpó ꞌquám l c. 6 ꞌChớ đaư đé so n ng Chảu
Pua ꞌPhạ ꞌcọ hảư ꞌmí chaư ꞌchưa ꞌnhá hướng ꞌngớ săng. Phủ đaư hák ꞌmí chaư
hướng ꞌngớ, chaư phủ ꞌnặn báu m n, ꞌcọ pên ꞌsướng ꞌphóng ꞌnặm b ꞌl m ꞌpặt
pay ꞌpặt ꞌmá. 7 ꞌC n ꞌnéo ꞌnặn ꞌnhá ng m ꞌva ꞌchí đảy săng n ng Chảu ꞌPhạ phủ
pên Chảu Chom. 8 Phủ ꞌnặn pên ꞌc n song chaư, ꞌdệt săng chaư ꞌcọ báu m n.
9 ꞌPi ꞌnọng phủ nả ꞌnọi ta t m hảư ꞌmuôn ꞌmớng, ꞌpưa ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ đảy
hảư ꞌmí nả ꞌmí ta. 10 Phủ ꞌhăng ꞌmí ꞌcọ hảư ꞌmuôn ꞌmớng, ꞌpưa ꞌva Chảu Pua
ꞌPhạ đảy hảư ꞌtọi t m ꞌl ng, ꞌdọn ꞌva phủ ꞌhăng ꞌmí ꞌnặn ꞌcọ ꞌchí ꞌhụ ꞌhuội pay
ꞌsướng bók nhả. 11 ꞌMưa ta ꞌv n khửn đét khẻm sáư co nhả ꞌcọ héo hẻng pay,
bók ꞌcọ l n ꞌl ng báu ꞌchăn sia. ꞌSướng ꞌnặn lo, ꞌc n ꞌhăng ꞌmí đang ꞌkhớng nả
ꞌviạk ꞌcọ ꞌchí ꞌhuội pay.
12 ꞌChớ chu p thử chaư ꞌviạk ꞌdạk ꞌchá, phủ đaư cứ chaư m n ꞌcọ ꞌchí
sáng bang, ꞌmưa phủ ꞌnặn cứ chaư ꞌviạk ꞌdạk ꞌchá đảy ꞌlẹo, ch ng ꞌchí đảy
ꞌchua ꞌlới máư báu sút báu ꞌtún, ꞌsướng Chảu Pua ꞌPhạ chao ꞌhẹn ꞌvạy ꞌva ꞌchí
hảư phủ ꞌhặc ꞌTan chảu.
2 ꞌPi

1:2 Thử chaư, ꞌmí ꞌc n khék ꞌva, ꞌlóng chaư.
1
JAS James D7a[B] Dec. 2, 2011

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

2

Da‑cô‑bô 1.13 –27
13 ꞌChớ

phủ đaư chu p ꞌlứa hảư ꞌdệt phít, ꞌcọ ꞌnhá ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ ꞌmá
ꞌlứa chảu, ꞌpưa ꞌva ꞌnéo ác ꞌhại báu ꞌmá ꞌlứa Chảu Pua ꞌPhạ đảy, ꞌlẹo Chảu Pua
ꞌPhạ ꞌcọ báu ꞌlứa phaư. 14 Phủ đaư chu p ꞌlứa ꞌdệt phít ꞌcọ ꞌdọn chaư chảu
u i hák ꞌchu n ꞌdệt ꞌnéo báu đi. 15 ꞌVa ꞌháu ꞌdệt ꞌtoi chaư u i, ꞌháu ꞌcọ ꞌchí
ꞌmí báp ꞌsội. ꞌVa ꞌháu ꞌnh ng ꞌtoi ꞌlu ng báp ꞌsội dú ꞌnặn, ꞌháu ꞌcọ ꞌchí pay sú
ꞌlu ng tai. 16 ꞌPi ꞌnọng ꞌhặc sương, ꞌnhá ng m ꞌnéo phít ꞌtọn. 17 ꞌChu ꞌnéo đi
ꞌnéo ꞌchăn ꞌcọ ꞌmen ꞌmá té Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên ꞌPo, phủ ꞌdệt đuông ꞌhung
ók n ng ꞌt ng ꞌphạ, ꞌTan chảu ꞌnh ng pên ꞌsướng cáu, báu pi n, báu ꞌmen
ꞌsướng ꞌngáu ꞌnhại pay ꞌnhại ꞌmá. 18 ꞌTan chảu t ng chaư au ꞌquám ꞌmen ꞌtẹ
hảư ꞌsúm ꞌháu đảy ꞌchua ꞌlới máư, cuông ꞌpứng ꞌnéo ꞌTan chảu đảy sảng téng
khửn ꞌnặn ꞌcọ đảy ꞌlưạk au ꞌsúm ꞌháu ꞌmá pên ꞌc n ꞌTan chảu.
Hảư ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ bók son
19 ꞌPi

ꞌnọng ꞌhặc sương ꞌcoi chứ au ꞌnớ. ꞌChu ꞌc n hảư t ng chaư ꞌph ng
cón ꞌvạu lăng, ꞌnhá pút ꞌngai nhay ꞌchọng, 20 ꞌpưa ꞌva phủ đaư hák pút nhay
ꞌcọ ꞌchí báu ꞌhụ ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmen Chảu Pua ꞌPhạ. 21 ꞌPưa ꞌsướng ꞌnặn,
hảư ꞌháu ꞌváng m t ꞌchu ꞌnéo u i kéng ꞌchu ꞌnéo ác ꞌhại ꞌháu ꞌkhới ꞌdệt
ꞌmá ꞌnặn, ꞌlẹo hảư hu n chaư au ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ phăng ꞌvạy n ng cuông
chaư ꞌháu, ꞌchí ꞌchoi hảư ꞌháu khói sia báp ꞌsội đảy. 22 Hảư ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám
Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌnhá ng m ꞌva đảy ꞌnghín ꞌlẹo lỏ thôi, ꞌchí pên ꞌsướng chảu
hák bẻo chảu. 23 Phủ đaư đảy ꞌnghín ꞌlẹo hák báu ꞌdệt ꞌtoi ꞌcọ pên ꞌsướng ꞌc n
nhi m ꞌven bớng nả chảu, 24 bớng ꞌlẹo, ók pay ꞌcọ ꞌdi n ꞌlứm nả chảu sia ꞌva
pên ꞌsứ đaư. 25 ꞌVa phủ đaư hák t ng chaư ng m thí sú ꞌluột đi sút ăn ꞌdệt
hảư ꞌháu đảy ꞌtứ ꞌtang ꞌnị, ꞌlẹo m n chaư ꞌdệt ꞌtoi báu ꞌlứm sia ꞌquám chảu
đảy ꞌnghín, báu ꞌva ꞌviạk săng phủ ꞌnặn ꞌcọ ꞌchí đảy sáng bang. 26 ꞌVa phủ đaư
ꞌhiạk chảu pên ꞌc n Chảu Pua ꞌPhạ, hák chảu ꞌnh ng báu hiêm s p đảy, ꞌcọ
pên ꞌva chảu hák bẻo chảu, ꞌlẹo ꞌquám ꞌva ꞌhiạk pên ꞌc n Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnặn
ꞌcọ báu ꞌmí ꞌca săng. 27 Chảu Pua ꞌPhạ phủ pên ꞌPo ꞌva ꞌlu ng ꞌtáng kin dú ꞌpẹk
saư báu ꞌmí ꞌnéo chê đảy ꞌcọ ꞌchọ ꞌdệt ꞌsướng ꞌnị:
Hảư bớng đu ꞌpứng phủ chu p kh kh n ꞌsướng ꞌme mải kéng đ c ꞌnọi phủ
báu ꞌmí ꞌpo ꞌmí ꞌme
ꞌLẹo hảư ꞌchự ꞌmo chảu ꞌnhá hảư ꞌc n phái ꞌmướng ꞌlum ꞌpá lông ꞌtoi ꞌlu ng
ꞌtáng phít.
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2

Da‑cô‑bô 2.1– 13
ꞌNhá ꞌhặc khỏn ꞌchọn hi ng
1 ꞌPi

ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng, ꞌháu pên ꞌc n ꞌchưa ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ ꞌhung
ꞌhướng Chảu Chom ꞌsúm ꞌháu, ꞌnhá đảy ꞌhặc khỏn ꞌchọn hi ng phủ đaư.
2 Sủ ꞌsướng ꞌmí phủ ꞌhăng ꞌnưng ꞌnung ꞌchương ꞌchăn ꞌtứ ven ꞌmứ ꞌc m
khảu ꞌmá ꞌsúm c p ꞌpi ꞌnọng. ꞌLẹo ꞌcọ ꞌmí phủ ꞌcặt khó ꞌnưng ꞌnung ꞌchương
cáu khát khảu ꞌmá ꞌsúm ꞌsướng điêu. 3 ꞌVa ꞌháu hák tỏn au phủ ꞌhăng ꞌnung
ꞌchương đi kéng bók hảư ꞌm n ꞌnăng bón đi, ꞌlẹo lỏ bók phủ ꞌcặt khó ꞌnặn hảư
dưn dú h n, ꞌhứ ꞌva, hảư ꞌnăng ꞌl ng ꞌkém tin chảu thôi, 4 ꞌdệt ꞌsướng ꞌnặn ꞌcọ
mai ꞌva, chảu ꞌmí chaư ng m u i, ꞌlưạk nả ꞌc n n ng cuông ꞌsúm ꞌh m.
5 ꞌPi ꞌnọng ꞌhặc sương, ꞌcoi ꞌph ng au ꞌnớ. Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌlưạk au ꞌpứng
ꞌc n ꞌcặt khó n ng ꞌmướng ꞌlum ꞌnị hảư ꞌmí chaư ꞌchưa m n, ꞌlẹo hảư sau
khảu ꞌmá dú ꞌhôm ꞌngáu ꞌTan chảu ꞌsướng đảy chao ꞌhẹn ꞌvạy hảư ꞌpứng phủ
ꞌhặc ꞌTan chảu. 6 Hák ꞌva ꞌpứng ꞌpi ꞌnọng lỏ đu ꞌngai phủ ꞌcặt khó ꞌnặn. ꞌMen
ꞌtẹ phủ ꞌhăng ꞌmí lỏ ꞌmặc ꞌnạp têng kéng p t ꞌpi ꞌnọng pay sét ꞌván. 7 Phủ ꞌhăng
ꞌmí ꞌnặn ꞌló ꞌmặc ꞌvạu đu ꞌngai ꞌchư siêng nháư luông Chảu ꞌGiê‑ꞌsu phủ ꞌpứng
ꞌpi ꞌnọng đảy dú cuông ꞌhôm ꞌngáu ꞌnặn. 8 ꞌVa ꞌpứng ꞌpi ꞌnọng hák ꞌdệt đảy ꞌtoi
ꞌquám s ng nháư luông n ng ꞌpặp ꞌchi n ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ ꞌva, “Hảư ꞌhặc
ꞌpi ꞌnọng bản ꞌmướng ꞌsướng ꞌhặc ꞌmo chảu,” ꞌpứng ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ ꞌdệt ꞌmen.
9 ꞌVa ꞌpi ꞌnọng hák ꞌhặc khỏn ꞌchọn hi ng, ꞌcọ pên ꞌva ꞌdệt ꞌnéo báp ꞌsội, ꞌluột
Chảu Pua ꞌPhạ bók ꞌvạy ꞌnặn sáư ꞌtội ꞌpi ꞌnọng ꞌva đảy ꞌdệt phít. 10 Phủ đaư
ꞌdệt ꞌtoi m t ꞌchu khỏ ꞌluột Chảu Pua ꞌPhạ bók ꞌvạy, ꞌmí ꞌto ꞌdệt phít khỏ điêu,
ꞌcọ ꞌmen ꞌva phủ ꞌnặn đảy ꞌdệt phít m t. 11 ꞌSướng Chảu Pua ꞌPhạ bók ꞌva,
“ꞌNhá đỉn ꞌchụ,” ꞌnh ng đảy bók tứm ꞌva, “ꞌNhá khả ꞌc n.” ꞌVa ꞌpi ꞌnọng hák
khả ꞌc n, ta ꞌva báu đảy đỉn ꞌchụ, ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ đảy ꞌdệt phít tó ꞌluột Chảu Pua
ꞌPhạ bók ꞌvạy. 12 Ch ng kin dú pák ꞌvạu ꞌsướng phủ Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchí sét
ꞌván ꞌtoi ꞌluột ăn ꞌdệt hảư ꞌháu đảy ꞌtứ ꞌtang. 13 ꞌVa phủ đaư hák báu ín đu ꞌhặc
au ꞌc n ứn, Chảu Pua ꞌPhạ ꞌcọ ꞌchí báu ín đu ꞌmưa ꞌchớ sét ꞌván phủ ꞌnặn. Phủ
đaư hák ꞌhụ ín đu ꞌhặc au ꞌc n ứn, phủ ꞌnặn ꞌcọ ꞌchí báu dản Chảu Pua ꞌPhạ
sét ꞌván.
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Da‑cô‑bô 2.14 –26
Hảư ꞌdệt ꞌtoi chaư ꞌchưa
14 ꞌPi

ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng, ꞌva phủ đaư ꞌhiạk chảu ꞌmí chaư ꞌchưa ꞌlẹo, hák
báu ꞌdệt ꞌtoi chaư ꞌchưa ꞌnặn ꞌcọ báu ꞌmí ꞌca săng. Chaư ꞌchưa ꞌsướng ꞌnặn
ꞌcọ ꞌchí báu khói sia báp ꞌsội đảy cá đaư. 15 Sủ ꞌsướng ꞌmí ꞌpi ꞌnọng báu ꞌmí
ꞌchương ꞌnung, báu ꞌmí khảu kin đom ꞌmự, 16 ꞌva cuông ꞌpi ꞌnọng phủ đaư ꞌchí
bók sau, ꞌcoi pay đi ꞌnớ, ꞌnhá pươi ꞌmo pươi ꞌkính, ꞌnhá ứt ꞌnhá dák săng,
hák ꞌva báu au săng tủm ꞌpúa sau, ꞌcọ báu ꞌmí ꞌca săng. 17 Pên ꞌsướng ꞌnặn lo,
phủ đaư ꞌhiạk ꞌva chảu ꞌmí chaư ꞌchưa, hák báu ꞌdệt ꞌtoi, ꞌcọ ꞌchưa ꞌlạ
báu ꞌmí săng.
18 ꞌMí ꞌc n ꞌcọ ꞌchí ꞌhiạk ꞌva, phủ ꞌnưng ꞌmí chaư ꞌchưa, ꞌlẹo phủ ꞌnưng sáư
chaư ꞌdệt. Phủ đaư ꞌmí chaư ꞌchưa ꞌlẹo, hák báu sáư chaư ꞌdệt, ꞌcọ ꞌchí báu ꞌmí
phaư hên ꞌva phủ ꞌnặn ꞌmí chaư ꞌchưa. ꞌSướng ꞌnặn ꞌháu ch ng ꞌdệt ꞌnéo
hảư sáu hên ꞌtoi chaư ꞌháu ꞌchưa. 19 ꞌPi ꞌnọng ꞌchưa ꞌva ꞌmí Chảu Pua ꞌPhạ
phủ điêu, ꞌcọ ꞌmen ꞌlẹo, ꞌpứng phi ꞌhại ꞌcọ ꞌnh ng ꞌchưa, ꞌm n ch ng dản s n.
20 ꞌ , ꞌc n bảư ꞌchạ ꞌhới, khỏi ꞌchí bók hảư ꞌhụ chẻng, phủ đaư ꞌhiạk chảu ꞌmí
chaư ꞌchưa ꞌlẹo hák báu ꞌdệt ꞌtoi, chaư ꞌchưa phủ ꞌnặn ꞌcọ báu ꞌmí ꞌca săng.
21 ꞌSướng pú p‑ꞌla‑ꞌham phủ pên pảu pú ꞌmưa ꞌláng ꞌsúm ꞌháu ꞌnặn, đảy au
ꞌI‑ꞌsạc phủ pên ꞌlụk ꞌchái ꞌmá thai vảy Chảu Pua ꞌPhạ ꞌt ng bón vảy ꞌsớ. ꞌTan
chảu ch ng ꞌnặp pú pên ꞌc n ꞌpẹk saư ꞌdọn đảy ꞌdệt ꞌtoi chaư ꞌchưa. 22 ꞌHáu
ch ng hên ꞌva, pú ꞌdệt ꞌsướng ꞌnặn ꞌcọ ꞌmen ꞌtoi chaư pú ꞌchưa, ꞌlẹo chaư ꞌchưa
pú ꞌcọ m n kén ꞌtẹ, 23 ꞌcọ pên ók ꞌtẹ ꞌtoi ꞌquám đảy tẻm ꞌvạy n ng ꞌpặp ꞌchi n
ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ ꞌva: p‑ꞌla‑ꞌham ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌTan chảu ch ng
ꞌnặp pú pên ꞌc n ꞌpẹk saư. ꞌLẹo Chảu Pua ꞌPhạ đảy khék pú pên sính ꞌcu.
24 ꞌSướng ꞌnặn ꞌháu ch ng hên ꞌva, phủ Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnặp pên ꞌc n ꞌpẹk
saư ꞌnặn, ꞌmen phủ đảy ꞌdệt ꞌtoi, báu ꞌmen ꞌchưa ꞌlạ. 25 ꞌMe ꞌLa‑ꞌhạp pên phủ
ꞌnhính khai ꞌmo ꞌcọ ꞌsướng điêu, ꞌm n tỏn ꞌhặp ꞌpứng ꞌc n ꞌchạư ꞌtan Dô‑ꞌsua,
ꞌlẹo ꞌchoi s ng sau ꞌpai ók pay ꞌtáng ứn [khói sia ꞌc n sớc]. Chảu Pua ꞌPhạ
ch ng đảy ꞌnặp ꞌm n pên ꞌc n ꞌpẹk saư ꞌdọn đảy ꞌdệt ꞌtoi chaư ꞌchưa.
26 ꞌL m ꞌmo báu ꞌmí ꞌminh khuôn ꞌcọ pên ꞌva tai. ꞌSướng ꞌnặn phủ đaư ꞌhiạk
chảu ꞌmí chaư ꞌchưa ꞌlẹo, hák báu ꞌdệt ꞌtoi chaư ꞌchưa ꞌnặn ꞌcọ báu ꞌmí săng.
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Da‑cô‑bô 3.1– 16

3

Hiêm ꞌquám pák ꞌvạu
1 ꞌPi

ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng, cuông ꞌpứng ꞌpi ꞌnọng ꞌnhá hảư ꞌmí lai ꞌc n pên ꞌsáy
bók son ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌpưa ꞌva ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ ꞌhụ ꞌlẹo, ꞌsúm ꞌháu
pên phủ bók son ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnặn ꞌchí ꞌchọ ꞌTan chảu sét ꞌván ꞌcặt
ꞌsứa sáu. 2 ꞌHáu ꞌchu ꞌc n phaư ꞌcọ ꞌdệt phít lai ꞌnéo. ꞌVa phủ đaư báu đảy phít
ꞌlu ng pák ꞌvạu, phủ ꞌnặn ꞌcọ pên ꞌc n đi sút, ꞌhụ ꞌcớm ꞌmo chảu đảy m t. 3 Sủ
ꞌsướng ꞌháu au kh p ꞌmạ sáư s p ꞌm n, ꞌháu ꞌcọ ꞌcớm ꞌt ng tô ꞌm n pay ꞌtoi
chaư ꞌháu đảy. 4 Hảư bớng b ng ꞌhứa, ta ꞌva ꞌchí nháư ꞌto đaư, ꞌmưa ꞌchọ ꞌl m
ꞌpặt ꞌhéng, ꞌcọ ꞌnh ng pín pay ꞌmá ꞌtoi chaư phủ ꞌtại ꞌhứa ꞌdọn ꞌmạy ꞌtại ꞌhứa
đ n ꞌnọi ꞌnọi. 5 ꞌLịn ꞌcọ ꞌsướng điêu, pên ꞌphớn ꞌnọi ꞌnưng n ng ꞌmo ꞌkính
phủ ꞌc n, hák ꞌva pák ảng cảo nháư đảy. Bớng peo ꞌpháy ꞌnọi mảy ꞌlám pay
ꞌtua pá ꞌmạy nháư đảy. 6 ꞌLịn ꞌcọ ꞌsướng peo ꞌpháy ꞌmá té khum ꞌpháy, cuông
ꞌl m ꞌmo phủ ꞌc n, ꞌlịn ꞌcọ pên ꞌphớn ꞌnưng têm ꞌnéo ác ꞌhại, ꞌdệt u i ꞌhại hảư
ꞌt ng cá ꞌl m ꞌmo chảu, mảy ꞌt ng cá ꞌchua ꞌlới ꞌc n. 7 ꞌChu ꞌnéo s t, ꞌnộc, s t
ꞌlứa ꞌchán, ꞌt ng cá s t ꞌnặm b , phủ ꞌc n ꞌcọ bók son ꞌpứng s t ꞌnặn ꞌmá sú
ꞌquám chảu đảy. 8 Hák ꞌva báu ꞌmí phaư ꞌchí ꞌtợp ꞌtứ ꞌlịn đảy. ꞌLịn ꞌnặn pên
ꞌnéo ác ꞌhại ꞌcớm báu đảy, têm ꞌto ꞌnéo bứa ꞌhại ꞌdệt hảư tai. 9 ꞌHáu sủ ꞌlịn cáo
sỏng ꞌnhó Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom, Chảu ꞌPo, ꞌlẹo ꞌcọ ꞌnh ng sủ ꞌlịn
đá mang ꞌc n phủ ꞌTan chảu đảy ꞌlặt hảư pên ꞌsướng ꞌTan chảu máư. 10 ꞌPi
ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng, ꞌháu báu ꞌchọ hảư ꞌquám sỏng ꞌnhó ꞌquám đá mang ók n ng
s p điêu. 11 ꞌSướng ꞌnặm khún kéng ꞌnặm saư báu hón ók n ng bó điêu. 12 ꞌPi
ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng, co đứa báu ók mák cók đảy, co mák ít báu ók mák đứa đảy.
ꞌNặm bó ꞌk m báu ók ꞌnặm cháng đảy.
ꞌQuám l c ꞌmá té ꞌphạ
13 Cuông

ꞌpứng ꞌpi ꞌnọng ꞌva ꞌmí phủ đaư ꞌhiạk ꞌhụ l c, hảư sáu hên chảu
kin dú ꞌtoi ꞌlu ng đi ꞌlu ng ꞌmen, sủ ꞌquám ꞌhụ l c ꞌnặn ꞌdệt đi ꞌpưa ꞌmí chaư
ón van. 14 ꞌVa ꞌpi ꞌnọng ꞌmí chaư khôm hơng ken, khéng lưa ꞌsứa căn, ꞌhiạk
chảu pên ꞌc n ꞌhụ phủ l c ꞌcọ ꞌnhá cáo ảng ꞌhứ ꞌva ꞌvạu bẻo ꞌquám chinh.
15 ꞌQuám l c ꞌnéo ꞌnặn báu đảy ók ꞌmá té ꞌphạ cá đaư, ók n ng ꞌmướng ꞌlum
ꞌnị thôi, ꞌlẹo ꞌcọ báu ꞌmen ꞌtáng Chảu Khuôn Saư, ꞌmen ꞌtáng phi ꞌhại ꞌló.
16 ꞌChớ đaư hơng ken căn, khéng căn, ꞌcọ ꞌmí ꞌviạk nhủng nhao kéng ꞌviạk ác
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Da‑cô‑bô 3.17 –4.10

ꞌhại ꞌchu ꞌnéo. 17 ꞌQuám l c ꞌmá té ꞌphạ ꞌnặn, cón m t ꞌmí chaư ꞌpẹk saư, ꞌlẹo
kin dú ꞌcọ ꞌmen căn, chaư ón van, ꞌph ng ꞌquám căn, ꞌmí chaư ín đu phớng
ꞌdứa ꞌdệt lai ꞌnéo đi, báu ꞌhặc khỏn ꞌchọn hi ng, báu nả ꞌsư chaư ꞌcột. 18 Phủ
đaư ꞌmí chaư ón van ꞌcoi sô ꞌván hảư kin dú ꞌmen căn, phủ ꞌnặn ꞌcọ ꞌchí ꞌhụ
ꞌpá căn kin dú ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmen.

4

ꞌMặc phái ꞌmướng ꞌlum lỏ ꞌmen kh t ꞌch ng Chảu Pua ꞌPhạ
1 Pên

săng ꞌpi ꞌnọng ch ng ꞌmí ꞌviạk phít khỏng tỏng siêng căn, ꞌcọ ꞌdọn
ꞌviạk é đảy é ꞌmí ꞌnéo ꞌhọn ꞌhún n ng cuông chaư, ꞌpi ꞌnọng ch ng ꞌmí
ꞌnéo ꞌcại thiêng căn. 2 ꞌSướng ꞌpi ꞌnọng é đảy săng ꞌcọ báu đảy, ꞌpi ꞌnọng ch ng
khả căn. ꞌPi ꞌnọng hơng ken căn, ꞌcọ báu đảy ꞌsướng ꞌláng áo, ch ng phít
khỏng tỏng siêng căn. ꞌPi ꞌnọng báu đảy ꞌsướng ꞌláng áo ꞌnặn ꞌcọ ꞌpưa ꞌva
báu đảy đé so n ng Chảu Pua ꞌPhạ. 3 Ta ꞌva ꞌpi ꞌnọng đé so ꞌcọ báu đảy,
ꞌpưa ꞌva so ꞌnéo phít, ꞌva ꞌpi ꞌnọng đảy ꞌcọ ꞌchí au pay d ng ꞌtoi chaư chảu é
đảy é ꞌmí thôi. 4 ꞌC n chaư ꞌcột tó Chảu Pua ꞌPhạ ꞌhới, ꞌpứng chảu ꞌcọ ꞌhụ ꞌlẹo,
ꞌviạk ꞌmặc phái ꞌmướng ꞌlum lỏ ꞌmen ꞌviạk kh t ꞌch ng Chảu Pua ꞌPhạ. ꞌSướng
ꞌnặn ꞌva phủ đaư é pên phái ꞌmướng ꞌlum, phủ ꞌnặn lỏ pên ꞌc n kh t ꞌch ng
Chảu Pua ꞌPhạ. 5 ꞌQuám Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌchi n ꞌvạy, ꞌhiạk ꞌminh khuôn
ꞌTan chảu hảư ꞌháu ꞌnặn ꞌTan chảu huông ꞌháu ꞌvạy, ꞌquám ꞌchi n ꞌnị ꞌnhá
ng m ꞌva pên ꞌquám ꞌlạ. 6 Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnh ng phớng ꞌdứa au ꞌháu ꞌsứa máư.
ꞌQuám ꞌTan chảu ch ng đảy ꞌchi n ꞌvạy ꞌva:
ꞌTan chảu kh t khoang phủ cảo nháư
Hák đảy phớng ꞌdứa au phủ hu n chaư ꞌl ng.
Hảư sú ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ
7 ꞌSướng

ꞌnặn hảư sú ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ. Hảư kh t khoang phủ c c
phi ꞌhại, ꞌlẹo ꞌm n ch ng ꞌchí ník pay đ c sia ꞌpi ꞌnọng. 8 Hảư ꞌsặt ꞌmá chăm
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌlẹo ꞌTan chảu ch ng ꞌchí ꞌsặt ꞌmá chăm ꞌpi ꞌnọng. ꞌPứng ꞌc n
báp ꞌsội hảư pi n chaư sia ꞌlẹo ꞌmá kin dú ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmen, ꞌpứng ꞌc n
song chaư ꞌcọ hảư pi n pên chaư điêu ꞌpẹk saư. 9 Hảư ꞌvu n sảu, ꞌtộc khôm,
khék hảy pi n chaư sia, hảư siêng hua cai pên ꞌquám ꞌtộc khôm, chaư ꞌmuôn
ꞌmớng pi n pên sảu mong. 10 Hảư hu n chaư ꞌl ng tó Chảu ꞌPhạ phủ pên
Chảu Chom, ꞌlẹo ꞌTan chảu ch ng ꞌchí ꞌnhọng ꞌnhó ꞌpi ꞌnọng.
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Da‑cô‑bô 4.11– 5.5
ꞌNhá ꞌvạu u i hảư căn
11 ꞌPi

ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng, ꞌnhá ꞌvạu u i hảư căn. Phủ đaư ꞌvạu u i ꞌhứ ꞌva au
ꞌquám phít sáư ꞌpi ꞌnọng chảu, ꞌcọ ꞌsướng phủ ꞌnặn đảy ꞌvạu u i kéng au
ꞌquám phít sáư ꞌluột Chảu Pua ꞌPhạ bók ꞌvạy ꞌnặn. ꞌVa chảu hák au ꞌquám phít
sáư ꞌluột Chảu Pua ꞌPhạ bók, ꞌnặn ꞌcọ ꞌmen ꞌva, chảu báu ꞌdệt ꞌtoi ꞌluột Chảu
Pua ꞌPhạ, pên phủ cáo phít sáư ꞌluột ꞌnặn. 12 ꞌMí ꞌto Chảu Pua ꞌPhạ phủ điêu
téng ꞌluột kéng sét ꞌván phít ꞌmen đảy, ꞌTan chảu phủ điêu ꞌchoi hảư ꞌc n khói
báp ꞌsội kéng ꞌdệt hảư ꞌc n đ p siêu đảy. Chảu pên ꞌc n ꞌsứ đaư ch ng au
ꞌquám phít sáư ꞌpi ꞌnọng bản ꞌmướng.
ꞌNhá cáo ảng ꞌhọt ꞌmự ꞌpụk
13 ꞌPh

ng hảư đi ꞌnớ, ꞌpứng chảu phủ ꞌmặc cáo ảng ꞌva, “ꞌMự ꞌnị ꞌhứ ꞌva ꞌmự
ꞌpụk ꞌchí pay cá ꞌmướng ꞌnị ꞌmướng ꞌnặn, pay dú h n pi ꞌnưng ꞌpưa ꞌcạ khai
hảư đảy mả.” 14 Hák ꞌva ꞌmự ꞌpụk ꞌlới ꞌc n ꞌháu ꞌchí pên ꞌsứ đaư ꞌcọ báu ꞌhụ.
ꞌHáu ꞌcọ pên ꞌsướng ai ꞌnặm ꞌhọn ók ꞌkháo ꞌnưng ꞌcọ pháng sia. 15 ꞌSướng ꞌnặn
ꞌháu ꞌchọ ꞌva ꞌnéo ꞌnị: “ꞌToi ꞌlu ng chaư Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom, ꞌháu
ꞌcọ ꞌchí ꞌnh ng ꞌc n dú, ꞌdệt ꞌviạk ꞌnị ꞌviạk ꞌnặn.” 16 Hák ꞌkhạy ꞌnị ꞌpứng chảu
lỏ cáo ảng cảo nháư. ꞌViạk cáo ảng ꞌnị pên ꞌnéo ꞌhại m t. 17 ꞌSướng ꞌnặn phủ
đaư ꞌhụ ăn đi ꞌchọ ꞌdệt ꞌnặn hák báu ꞌdệt ꞌcọ ꞌmí báp.

5

ꞌQuám tít tơn ꞌc n ꞌhăng ꞌmí ꞌdệt ác
1 Phủ

ꞌhăng ꞌmí ꞌph ng hảư đi ꞌnớ. Hảư ꞌtộc khôm khék hảy, ꞌpưa ꞌva
ꞌquám kh kh n n c ꞌchí ꞌmá t c sáư ꞌpứng chảu. 2 ꞌNéo ꞌhăng ꞌmí chảu
ꞌmí ꞌnặn đảy pưới ꞌnau sia, ꞌchương ꞌnung ꞌpứng chảu ꞌcọ thứk ꞌméng c t
sia ꞌlẹo. 3 ꞌNgớn ꞌc m ꞌpứng chảu ꞌmí ꞌnặn ꞌcọ khảu ni ng ꞌlẹo. Khỉ ni ng ꞌnặn
ꞌchí ꞌdệt hảư Chảu Pua ꞌPhạ ꞌhụ hên ꞌlẹo sáư ꞌtội ꞌpứng chảu ꞌsướng ꞌpháy mảy.
ꞌNhám lả sút ꞌnị ꞌpứng chảu ꞌnh ng đảy hom ꞌngớn ꞌc m ꞌchương khong
ꞌvạy dú. 4 ꞌPứng phủ ꞌdệt ꞌviạk hảư ꞌpứng chảu n ng ꞌtông ꞌhay ꞌtông ꞌná, ꞌpứng
chảu báu au ꞌca chảng hảư sau, ꞌph ng siêng sau khék ꞌkiện ꞌpứng chảu ꞌí,
siêng khék kh kh n ꞌpứng phủ ki u khảu ꞌná ꞌcọ ꞌhọt hu Chảu ꞌPhạ phủ pên
Chảu Chom, phủ ꞌmí phép nháư ꞌqui n luông. 5 ꞌLới ꞌpứng chảu sướng kin
sướng dú n ng ꞌmướng ꞌlum ꞌtoi chaư ꞌpứng chảu ꞌmặc, tủi ꞌpí ꞌmí ꞌnựa thả
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ꞌmự au pay khả. 6 ꞌPứng chảu đảy sáư ꞌtội phủ báu đảy ꞌdệt phít, ꞌlẹo ꞌnh ng
khả sau máư, sau ꞌcọ báu đảy tóp ꞌpứng chảu cá đaư.
ꞌChớ chu p báp ꞌmo khó chaư hảư cứ chaư m n
7 ꞌPi

ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng, hảư ứt chaư chôm ꞌtạu ꞌhọt ꞌmự ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu
Chom ꞌl ng ꞌmá, ꞌsướng ꞌc n ꞌdệt ꞌná thả ꞌhọt ꞌnhám ꞌchương púk n ng đin ók
pên co mák ꞌchăn, sau ꞌcọ ứt chaư chôm thả ꞌhọt ꞌnhám ꞌphạ phôn hua ꞌmúa
lả ꞌmúa. 8 ꞌPi ꞌnọng ꞌcọ ꞌsướng điêu, hảư ứt chaư chôm, m n chaư ꞌchưa,
ꞌpưa ꞌva ꞌmự ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom ꞌchí ꞌl ng ꞌmá ꞌcọ chăm khảu
ꞌmá ꞌlẹo.
9 ꞌPi ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng, ꞌnhá ch m ꞌhại hảư căn, ꞌpi ꞌnọng ch ng ꞌchí báu chu p
sét ꞌván. ꞌTan chảu phủ sét ꞌván ꞌnặn ꞌcọ ꞌmá chăm ꞌlẹo. 10 ꞌPi ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng,
hảư bớng ꞌpứng ꞌlam páo phủ ꞌvạu tang Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom, ꞌchớ
sau chu p báp ꞌmo khó chaư sau ꞌcọ cứ chaư ꞌvạy. 11 ꞌPi ꞌnọng ꞌcọ ꞌhụ đi,
phủ đaư cứ chaư m n, ꞌháu ꞌcọ ꞌva phủ ꞌnặn đảy sáng bang. ꞌPi ꞌnọng ꞌcọ
đảy ꞌnghín, pú D p ꞌmưa ꞌláng [ꞌchớ đảy báp ꞌmo khó chaư], pú ꞌcọ cứ
chaư m n, ꞌlẹo ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ đảy ꞌhụ, lả sút ꞌmá Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom
hảư pú D p đảy sáng bang, ꞌpưa ꞌva ꞌTan chảu ꞌmí chaư ín đu ꞌhặc ꞌpéng phủ
ꞌc n lai.
12 ꞌPi ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng, cón m t ꞌló, ꞌnhá ảng ꞌhọt ꞌphạ ꞌhọt đin ꞌhứ ꞌva ꞌnéo
ứn ꞌmá kin mang tó căn. ꞌMen ꞌcọ ꞌva ꞌmen, báu ꞌmen ꞌcọ ꞌva báu ꞌmen, ꞌpi
ꞌnọng ch ng ꞌchí báu đảy chu p ꞌtội.
ꞌChớ đé so hảư pông chaư ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ
13 ꞌVa

phủ đaư cuông ꞌpứng ꞌpi ꞌnọng chu p ꞌdạk ꞌchá, ꞌcọ hảư phủ ꞌnặn đé
so ꞌhọt Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchoi dưa. ꞌVa phủ đaư ꞌmuôn ꞌmớng, ꞌcọ hảư phủ ꞌnặn
kh p sỏng ꞌnhó ꞌTan chảu. 14 ꞌVa phủ đaư cuông ꞌpứng ꞌpi ꞌnọng ch p pên,
ꞌcọ hảư phủ ꞌnặn ꞌmới ꞌpứng thảu ké phủ bớng đu m t ꞌsúm ꞌh m Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu ꞌmá đé so Chảu Pua ꞌPhạ hảư chảu, kéng au ꞌnặm ꞌm n ꞌtá sáư ꞌtoi
ꞌchư siêng ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom. 15 ꞌVa sau ꞌmí chaư ꞌchưa, ꞌmá đé so
Chảu Pua ꞌPhạ, phủ ch p ꞌnặn ꞌcọ ꞌchí hóm đi, ꞌGiê‑ꞌsu phủ pên Chảu Chom
ꞌchí ꞌdệt hảư ꞌm n hảo ꞌkhặn. ꞌVa phủ ꞌnặn hák đảy ꞌdệt ꞌnéo báp ꞌsội, ꞌTan
chảu ꞌcọ ꞌchí dáng ꞌdóm hảư. 16 ꞌSướng ꞌnặn phủ đaư đảy ꞌdệt ꞌnéo báp ꞌsội
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ꞌcọ hảư ꞌvạu ꞌsư sú căn ꞌph ng, ꞌlẹo đé so ꞌhọt Chảu Pua ꞌPhạ hảư căn ꞌpưa
ꞌpứng chảu ch ng ꞌchí đảy hóm đi. ꞌChớ phủ đi ꞌmí ꞌmen đé so ꞌhọt Chảu Pua
ꞌPhạ ꞌnặn, ꞌquám sau ꞌmí phép nháư ꞌdệt hảư pên ók đảy. 17 ꞌSướng pú Ê‑ꞌli‑da
pang ꞌchạu ꞌcọ pên ꞌc n ꞌsướng điêu ꞌháu. Pú ꞌhún chaư đé so ꞌhọt Chảu Pua
ꞌPhạ báu hảư phôn, ꞌlẹo phôn ꞌcọ báu t c đảy sam pi h c bươn. 18 ꞌLẹo pú
Ê‑ꞌli‑da ꞌcọ đé so hảư phôn máư, ꞌphạ ꞌdi n phôn, phén đin ꞌcọ ch ng ꞌmí khảu
ꞌmạk mák ꞌtứ.
19 ꞌPi ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng, ꞌva phủ đaư cuông ꞌpứng ꞌpi ꞌnọng hák lông phít sia
ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmen ꞌtẹ Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌlẹo ꞌmí phủ ꞌnưng đảy ꞌchoi bók phủ
lông phít ꞌnặn ꞌcứn ꞌmá, 20 hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌhụ ꞌva, phủ đảy ꞌchoi bók ꞌc n báp
ꞌsội ꞌnặn ꞌváng sia ꞌlu ng phít, ꞌcọ ꞌchí ꞌchoi hảư ꞌc n báp ꞌsội ꞌnặn khói sia
ꞌlu ng tai, lai ꞌnéo báp ꞌsội Chảu Pua ꞌPhạ ꞌcọ ꞌchí dáng ꞌdóm hảư ꞌc n báp
ꞌsội ꞌnặn.
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