job1-V.sfm -- 2012.09.12 -- 11:21

Baư sư ꞌmá té ꞌtan Du‑đe

1

1 Khỏi

ꞌchư Du‑đe ꞌnọng ꞌchái Da‑cô‑bô, pên phủ ꞌkhớng nả ꞌviạk Chảu
ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt.
ꞌMí sư ꞌmá ha ꞌpi ꞌnọng ꞌpứng phủ Chảu Pua ꞌPhạ pên ꞌPo ꞌhặc ꞌpéng ꞌhiạk au
ꞌmá pên ꞌc n ꞌTan chảu, pảy p c ꞌpi ꞌnọng cuông ꞌhôm ꞌngáu Chảu ꞌGiê‑ꞌsu
ꞌKha‑ꞌlịt.
2 So Chảu Pua ꞌPhạ ín đu phớng ꞌdứa, ꞌhặc au ꞌpi ꞌnọng, hảư ꞌpi ꞌnọng đảy
súc sáng bang chaư tứm ꞌtén ꞌmứa nả.
Tít tơn hảư ꞌchự hiêm ꞌc n ác ꞌlặc khảu ꞌsúm ꞌh m
3 ꞌPi

ꞌnọng ꞌhặc sương, khỏi ꞌhọn chaư ꞌphạo tẻm sư ꞌmá ha ꞌpi ꞌnọng, ꞌvạu
ꞌmá nả ꞌviạk Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌchoi ꞌsúm ꞌháu đảy khói sia báp ꞌsội. ꞌKhạy khỏi
hên lỏ ꞌchọ tẻm sư ꞌmá tơn, hảư ꞌpi ꞌnọng pảy p c au ꞌlu ng ꞌtáng ꞌchưa
ꞌTan chảu ꞌsướng đảy ꞌchi n ꞌmá hảư ꞌpứng ꞌc n ꞌTan chảu ꞌvạy, ꞌtưa ꞌnưng
lỏ ꞌpó ꞌlẹo. 4 ꞌMí kỉ ꞌc n đảy ꞌlặc khảu ꞌmứa dú ꞌtoi m t ꞌsúm ꞌh m ꞌpi ꞌnọng,
sau pên ꞌc n báu ꞌhụ n dăm Chảu Pua ꞌPhạ, sau au kháo ꞌhung saư công ꞌphún
Chảu ꞌPhạ Chảu Chom ꞌsúm ꞌháu ꞌnặn pi n ꞌmá kin dú ꞌnéo u i ꞌhại báu ꞌhụ
ꞌlu ng phủ ꞌlu ng ꞌc n, ꞌlẹo sau ꞌcọ thiêng sia ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt phủ điêu đảy
pên Chảu Chom ꞌsúm ꞌháu. Đảy ꞌchi n ꞌvạy té hơng ꞌlẹo sau ꞌchọ sáư ꞌsội.
5 Ta ꞌva ꞌpi ꞌnọng ꞌkhới ꞌhụ nả ꞌviạk ꞌnị ꞌmá ꞌlẹo, khỏi so tơn máư. Té pang
ꞌchạu Chảu ꞌPhạ phủ pên Chảu Chom đảy ꞌchoi au ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên ók khói sia
ꞌmướng Ê‑díp, lăng ꞌmá ꞌmí ꞌphớn ꞌnưng báu ꞌchưa, ꞌTan chảu ꞌcọ ꞌdi n khả
đ p sau sia. 6 ꞌLẹo ꞌpứng tiên ꞌchạư phủ ꞌdệt cai phép ꞌqui n Chảu Pua ꞌPhạ
s ng hảư ꞌdệt, sau hák ꞌváng sia bón ꞌvạy hảư sau dú ꞌnặn, ꞌdi n chu p ꞌTan
chảu au sỏi l c phúk sau ꞌvạy bón ꞌmựt ꞌlới ꞌlới, thả ꞌhọt ꞌmự nháư luông ꞌTan
chảu ꞌchí sét ꞌván sáư ꞌtội. 7 ꞌTáy ꞌmướng ꞌSô‑đôm kéng ꞌmướng Cô‑ꞌmô‑ꞌla
ꞌt ng cá ꞌpứng ꞌmướng dú ỏm ꞌlọm ꞌcọ ꞌdệt ꞌsướng ꞌnặn, sau ꞌmặc ꞌdệt phít
ꞌviạk ꞌnhính ꞌchái, ꞌchái c p ꞌchái đỉn căn, sau ꞌchọ sáư ꞌsội, pên ꞌngươn ꞌhói
hảư ꞌsúm ꞌháu ꞌhụ ꞌviạk t c khảu khum ꞌpháy báu ꞌhụ ꞌmọt.
8 Hák ꞌva phen ꞌc n ꞌlặc khảu ꞌmứa dú ꞌtoi ꞌsúm ꞌh m ꞌpi ꞌnọng ꞌnặn ꞌhao
ng m phăn ꞌdệt hảư ꞌmo chảu u i ꞌhại, ꞌvạu đu ꞌngai phép ꞌqui n phủ nháư,
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tiên ꞌchạư ꞌhung ꞌhướng chăm ꞌmứ Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnặn sau ꞌcọ ꞌnh ng ꞌvạu
u i hảư. 9 ꞌMưa ꞌchớ tiên ꞌchạư nháư ꞌchư ꞌMi‑ꞌkha‑ên đảy ꞌcại thiêng c p tô
c c phi ꞌhại ꞌmá ꞌtáng khon pú ꞌMô‑ꞌsê, ꞌtan ꞌMi‑ꞌkha‑ên ꞌcọ ꞌnh ng báu ꞌmí
khót ꞌnưng ꞌvạu u i sáư tô c c phi, ꞌmí ꞌto cáo ꞌquám so Chảu ꞌPhạ phủ pên
Chảu Chom chê ꞌm n. 10 Hák ꞌva phen ꞌc n ꞌnặn, ꞌnéo đaư báu ꞌhụ lỏ ꞌhao ꞌvạu
u i hảư. ꞌNéo sau ꞌhụ té ók ꞌmá lỏ pên ꞌsướng chaư tô s t, báu ꞌhụ ng m săng,
ꞌpộ ꞌnéo ꞌnặn ꞌviạk đ p siêu ꞌchí ꞌmá t c sáư sau.
11 ꞌLáng ꞌhại ꞌchí t c sáư phen ꞌc n ác ꞌnặn. Sau ꞌtoi ꞌtáng Ca‑in ꞌmưa ꞌláng,
sau au chaư ꞌdệt ꞌnéo phít ꞌpộ sau é đảy ꞌngớn ꞌc m ꞌsướng Ba‑ꞌla‑am ꞌdệt
pang ꞌchạu ꞌnặn, ꞌlẹo ꞌcọ ꞌchọ đ p siêu pay ꞌsướng Cô‑ꞌla phủ tứn khửn tó
ꞌs n ꞌnặn. 12 Sau pên ꞌnéo u i ꞌhại hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌchớ kin ꞌtiệc ꞌhặc ꞌpéng cuông
ꞌsúm ꞌh m, sau báu ꞌhụ nả ꞌhại săng, pên ꞌsướng ꞌc n ꞌliệng ꞌdo đảy kin ím
ꞌliệng ꞌmo sau thôi, ꞌsướng pi ng phả báu ꞌmí ꞌnặm, piu pay ꞌtoi ꞌl m páu pay.
ꞌLẹo pên ꞌsướng co ꞌmạy ꞌhọt ꞌnhám mák ꞌcọ báu hên mák, ꞌlộm ꞌl ng héo
lương tai m t. 13 Sau pên ꞌsướng ꞌphóng ꞌnặm b ꞌh m pay ꞌh m ꞌmá ꞌdệt
ꞌnéo u i ꞌhại nả nái pên ꞌphóng ꞌphọt ók ꞌmá. ꞌLẹo sau ꞌcọ pên ꞌsướng đao
lông ꞌtáng, Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌkhặn ꞌkháng bón ꞌmựt tứp na ꞌlới ꞌlới ꞌvạy
hảư sau.
14 Pú Ê‑ꞌnộc ꞌchựa sai phủ thứ ch t ꞌnặp té ꞌA‑đam ꞌl ng ꞌmá,* pên ꞌlam páo
ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ, pú ꞌcọ đảy páo ꞌviạk ꞌnị ꞌmá té hơng ꞌlẹo ꞌva, “Chảu ꞌPhạ
phủ pên Chảu Chom c p lai ꞌp n tó ꞌp n tiên ꞌchạư ꞌTan chảu, 15 ꞌchí ꞌl ng ꞌmá
sét ꞌván m t ꞌchu ꞌc n, ꞌchí sáư ꞌsội phủ báu ꞌhụ n dăm ꞌTan chảu, ꞌpộ ꞌpứng
nả ꞌviạk u i ꞌhại sau đảy ꞌdệt tó ꞌs n, ꞌt ng cá ꞌchu ꞌquám sau đảy ꞌvạu u i hảư
ꞌTan chảu.” 16 Phen ꞌc n ꞌnặn ꞌmặc pák ꞌpọng, ꞌmặc ch m ꞌcháng, kin dú ꞌnéo
u i ꞌhại tam chaư sau ꞌmặc. Sau ók s p pák ꞌvạu pên ꞌquám cảo nháư, ꞌmặc
sưng phủ ứn é ꞌmí lởi hảư chảu.
Chứ chăm ꞌquám ꞌlam ꞌchạư páo kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnặn đảy ꞌchi n ꞌvạy
17 ꞌPi

ꞌnọng ꞌhặc sương, ꞌnhá ꞌlứm ꞌpứng ꞌquám m t ꞌlam ꞌchạư páo kháo
ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt Chảu Chom ꞌsúm ꞌháu ꞌnặn đảy ꞌchi n ꞌvạy. 18 Sau đảy bók ꞌpi
ꞌnọng ꞌhụ cón ꞌva, “Pang lả sút ꞌchí ꞌmí ꞌc n ꞌmặc ꞌvạu si t suôi kin dú ꞌnéo u i
ꞌhại ꞌtoi chaư sau ꞌmặc, báu ꞌhụ n dăm Chảu Pua ꞌPhạ.” 19 ꞌMen ꞌpứng ꞌc n
1:14 ꞌNặp ꞌmá ꞌtáng ꞌchựa sai pú ꞌSệt
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ꞌnặn lo ꞌmặc ꞌpá ꞌpi ꞌnọng păn phái căn. Sau ꞌdệt pay ꞌtoi chaư ꞌmặc, báu ꞌmí
Chảu Khuôn Saư ꞌmá dú ꞌn m.
20 ꞌPi ꞌnọng ꞌhặc sương, ꞌnéo đaư ꞌchí đảy m n chaư ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng ꞌchưa
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnặn lỏ ꞌcoi ép ꞌdệt au. Hảư đé so ꞌTan chảu ꞌtoi Chảu Khuôn
Saư uôn ꞌpá. 21 ꞌCoi kin dú hảư ꞌm n sôm c p ꞌquám ꞌhặc Chảu Pua ꞌPhạ,
cuông ꞌchớ ꞌpi ꞌnọng ꞌnh ng ꞌcóng thả ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt Chảu Chom ꞌsúm ꞌháu
ín đu phớng ꞌdứa hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌmí ꞌchua ꞌlới máư báu sút báu ꞌtún. 22 ꞌCoi ín
đu ꞌhặc au ꞌpứng phủ báu ꞌh ꞌchưa m n. 23 Phủ ꞌchí t c khum ꞌpháy lỏ ꞌchặc
ꞌlạk au ók hảư khói. ꞌC n ứn lỏ ꞌcoi ín đu ꞌhặc au, hák ꞌva hảư hiêm đé, nái
ꞌch ng phưn sửa pên ꞌhói báp ꞌsội ꞌpộ sau ꞌdệt ꞌnéo u i ꞌhại.
24 So sỏng ꞌnhó Chảu Pua ꞌPhạ phủ ꞌmí phép ꞌqui n pảy che ꞌpi ꞌnọng báu hảư
lông pay ꞌtáng phít, ꞌpá ꞌpi ꞌnọng đảy sút chaư ꞌmuôn ꞌmớng dú tó nả ꞌhung
ꞌhướng ꞌTan chảu, báu ꞌmí ꞌnéo chê đảy. 25 ꞌMen Chảu Pua ꞌPhạ phủ điêu,
phủ ꞌchoi ꞌsúm ꞌháu đảy khói sia báp ꞌsội ꞌdọn ꞌGiê‑ꞌsu ꞌKha‑ꞌlịt Chảu Chom
ꞌsúm ꞌháu. ꞌChư siêng ꞌhung ꞌhướng, phép nháư ꞌqui n luông té đaư té đai, so
hảư pên khong ꞌTan chảu té ꞌnị ꞌmứa nả ꞌlới ꞌlới, ꞌa‑ꞌmen.*

1:25 ꞌA‑ꞌmen, mai ꞌva, so hảư pên ꞌtẹ.
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