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LỜI GIỚI THIỆU 

 

 

Sử thi Tây Nguyên là một thành tựu văn hóa độc đáo được 

sáng tạo bởi các dân tộc thiểu số Êđê, Mnông, Bahnar, Sdăng, 

Stiêng, Raglai, Jrai….ở vùng đất Tây Nguyên, Việt Nam. Các tác 

phẩm sử thi Tây Nguyên không chỉ là những công trình nghệ thuật 

đặc sắc của văn học truyền khẩu mà còn được xem là tư liệu quý 

hiếm chứa đựng tri thức dân gian, là bộ „‟bách khoa thư‟‟ thể hiện 

phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lịch sử của các tộc người thiểu số 

Tây Nguyên. Đây là một hiện tượng đặc biệt, có giá trị vô cùng to 

lớn đối với quá trình văn hóa tộc người và làm phong phú thêm 

kho tàng foklore Việt Nam và thế giới.  

Môi trường bảo lưu ‘’sử thi sống’’ ở Tây Nguyên 

Tây Nguyên không chỉ thu hút mọi người bởi cung bậc của âm 

thanh cồng chiêng, sự đa dạng của hệ thống lễ hội trong mùa „‟ăn 

năm uống tháng‟‟ mà còn bởi sự độc đáo của di sản sử thi. Sử thi 

trở thành một hiện tượng văn hóa đặc biệt không chỉ có giá trị nội 

dung, nghệ thuật của nó mà còn bởi môi trường bảo lưu „‟sử thi 

sống” ở Tây Nguyên. Sử thi tồn tại và phát triển trong không gian 

văn hóa rộng lớn từ tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lắk, Đăk Nông, 

Lâm Đồng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đến một phần của 

vùng đất Đông Nam Bộ là tỉnh Bình Phước. Mỗi dân tộc không chỉ 

có một tác phẩm mà có nhiều tác phẩm sử thi, có những tác phẩm 

mang tính liên hoàn, chúng không tồn tại đơn lẻ, cá biệt, độc nhất 

mà là một tầng văn hóa có phổ cả bề sâu lẫn bề rộng. Từ năm 

1927, sử thi Kdăm Săn – Một tác phẩm được học giả L.Sabatier 

phát hiện và công bố trong Tạp chí Viện Viễn Đông Bác cổ ở Paris 

khiến giới học giả folklore ngỡ ngàng về giá trị nội dung và giá trị 
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của nó. Ngoài các tác phẩm được giới trước năm 2007, 75 tác 

phẩm sử thi của các dân tộc được „‟Dự án sưu tầm, biên dịch sử thi‟‟ 

do Viện KHXH Việt Nam công bố, 388 nghệ nhân biết hát – kể sử 

thi, 5679 băng ghi âm 90 phút = 801 tác phẩm. Tính đến nay, đã có 

hơn 100 tác phẩm sử thi đã được công bố (chưa tính các dữ liệu mà 

Dự án chưa bóc tách). Kết quả này dần hé mở bức tranh rộng lớn, 

đồ sộ của sử thi cũng như sức sống mãnh liệt của nó trong đời sống 

văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên.  

Một điều đặc biệt là từ khi sử thi Y‟Kdăm Săn được L.Sabatier 

công bố tại Paris đến nay đã hơn 100 năm, đọc giả trong và ngoài 

nước không chỉ bị thu hút bởi sự tồn tại sống động của nó trong 

đời sống các dân tộc Tây Nguyên hiện nay mà còn bởi số lượng đồ 

sộ của các tác phẩm trong thực tiễn. Trong các buôn làng của 

người Êđê, Mnông, Bahnar,…sử thi được hát – kể sinh động qua 

diễn xướng của nghệ nhân dân gian trong ngôi nhà dài, nhà rông, 

trên nương rẫy, trong các hoạt động văn hóa, lễ hội. Đây thật sự là 

một hiện tượng độc đáo, quý và hiếm thấy trên thế giới. Trong đó 

mỗi câu chuyện sử thi là một dòng đời sống động, khiến xã hội sử 

thi vừa huyền thoại vừa hiện thực. Điều đó chứng tỏ Tây Nguyên 

đã và đang lưu giữ một thế giới sử thi. Bộ tư liệu quý hiếm về tri 

thức bản địa, bộ „‟bách khoa thư‟‟ về phong tục tập quán, tín 

ngưỡng, sáng tạo nghệ thuật của các tộc người vùng núi Nam 

Đông Dương này.  

Bên cạnh bếp lửa khi đêm về, nghệ nhân thường kể sử thi 

trong gian khách (gah) của ngôi nhà dài, trong sang drông (nhà 

rông), trên chòi canh rẫy (pưk),…Sự tương tác qua lại giữa nghệ 

nhân và công chúng tạo nên “sử thi sống” ở Tây Nguyên. Trong 

một lần điền dã ở Buôn Ma Thuột, nhà văn Nguyên Ngọc từng kể 

rằng: “vào nhiều đêm, tôi đã từng chứng kiến nghệ nhân hát kể sử 
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thi tại nhà Ama H‟Rin ở Buôn Ako \ Dhông, Buôn Ama Thuột. 

Nghệ nhân Ama Thông nằm dài trên chiếc kpan đặt ở gian khách 

và cất giọng hát – kể sử thi, nhiều người ngồi vây quanh và chăm 

chú nghe, dường như họ không chỉ bị thôi miên bởi chất giọng của 

nghệ nhân mà còn bị cuốn bởi các tình tiết của chuyện (Ông nói 

với Đặng Kim Sơn). „‟Nếu như anh chứng kiến người Tây Nguyên  

nghe sử thi thì anh mới cảm nhận được sức mạnh của hiện tượng 

văn hóa sử thi‟‟, ông còn nhấn mạnh „‟Đây là một hiện tượng văn 

hóa độc đáo, có sức hút lạ thường‟‟. Vậy, hoạt động này được tạo 

nên bởi vai trò của nghệ nhân và cộng đồng. Câu chuyện kể một 

đêm không hết, nghệ nhân sẽ tiếp tục hát – kể cho mọi người vào 

những đêm tiếp theo, cứ thế, cứ thế câu chuyện sẽ được tiếp tục 

đến hồi kết thúc. Người Tây Nguyên quan niệm, mọi vật sẽ tiếp 

nối từ ngày này sang ngày khác, từ đêm này đến đêm khác, việc 

hát - kể sử thi cũng tương tự như một thực thể sống vậy.  

Sử thi là một thể loại nguyên hợp – tổng hợp nhiều loài 

hình của folklore. Sử thi được lưu truyền bằng phương thức 

truyền miệng, sử dụng hơn 75% lối nói vần, luật tục (klei bhiăn 

kđi), lời cúng thần (klei iêo yang, riu yang), lối văn kể chuyện 

(yăn dliê klei đưm),….Hành động, tính cách, ngôn ngữ của nhân 

vật và hàng loạt các sự kiện trong sử thi thể hiện thông qua vai trò 

của nghệ nhân. Nghệ nhân sử thi không chỉ am hiểu, thuộc klei 

bhiăn kđi (luật tục), các làn điệu dân ca (kưt mmunh), hát khóc 

(cok), diễn tấu cồng chiêng (tông cing car), điêu khắc dân gian mà 

còn có khả năng diễn xướng dân gian…Vì thế, nghệ nhân có tài 

năng thật sự mới thể hiện trọn vẹn „‟linh hồn‟‟ của tác phẩm sử thi.  

Nghệ nhân tiếp nhận sử thi trong một thời gian khá dài, 

thậm chí cả một đời người. Như vậy, muốn kể sử thi, nghệ nhân 

phải tiếp nhận, lĩnh hội nó từ thời ấu thơ đến khi trưởng thành. 
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Các nghệ nhân được xem như là một thành tố quan trọng, không 

thể thiếu trong quá trình lưu truyền sử thi. Nghệ nhân với vai trò 

là người diễn xướng (người hát kể), tiếp nhận sử thi như tiếp nhận 

một yếu tố trong nền văn hóa của cha ông. Đây là lực lượng quan 

trọng đảm bảo liên tục quá trình lưu truyền sử thi từ thế hệ này 

sang thế hệ khác. Trong quá trình trao truyền di sản, sự tiếp nhận 

của cộng đồng không chỉ là nguồn thi hứng cho nghệ nhân hát kể 

sử thi phát huy tài năng vốn có mà chính họ là yếu tố cần và đủ để 

tạo ra các thế hệ nghệ nhân kế tiếp.  

Hiện nay, những biến đổi kinh tế xã hội, sự đan xen, tiếp 

biến văn hóa tộc người là một trong những yếu tố làm biến đổi 

không gian xã hội Tây Nguyên, „‟Sử thi sống‟‟ ở Tây Nguyên đang 

đứng trước thách thức. Trước 1986, trong các làng người Êđê, 

Jrai, Bahnar, Sdang…có ít nhất hai đến ba nghệ nhân sử thi
1
. Hiện 

nay,  đa số các nghệ nhân tuổi đã cao, thường trên 60 tuổi, sức 

khỏe yếu dần, con số 388 nghệ nhân như Dự án công bố năm 

2007 đến nay đã thuyên giảm đến gần 1/3. Điều đó cũng cho thấy, 

vài năm nữa chúng ta sẽ mất đi nghệ nhân hát kể sử thi, đây thật 

sự là một tổn thất lớn. Hơn bao giờ hết, vấn đề truyền dạy sử thi 

phải được tiến hành đồng bộ và thật khẩn trương.   

Mạng lưới phức hợp của bức tranh đời sống xã hội và văn hoá 

tộc người 

Văn học phản ánh cuộc sống và phục vụ cuộc sống. Một 

tác phẩm văn học không chỉ đạt tới sự hoàn thiện về nội dung và 

hình thức mà cả khi nó nhận được sự tiếp nhận từ phía độc giả. 

Đây là „‟mối quan hệ giữa văn học – hiện thực trong quá trình tiếp 

nhận, tác động, giao tiếp thẩm mỹ không chỉ thể hiện qua sự trùng 

                                                 
1Theo thống kê của Dự án sử thi, năm 2007, chỉ tính riêng Đắk Lắk còn lại chƣa đến 90 

nghệ nhân, trong số đó nghệ nhân nữ chỉ chiếm 17% (cả Êđê  và M’nông), tỉnh Phú Yên 

còn 49 nghệ nhân. 
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khớp giữa tác phẩm văn học với hiện thực, mà còn như là một mối 

quan hệ qua lại‟‟ (Huỳnh Vân). Sử thi với tư cách là một thể loại 

của văn hoá dân gian, là sản phẩm mang tính cộng đồng, là tinh 

hoa của cộng đồng, được nuôi dưỡng bởi cộng đồng, tồn tại và 

“đối thoại” với chính cộng đồng đã sinh ra nó. Theo nhận định 

của nhiều học giả, sử thi là “bộ bách khoa toàn thư”, trong đó 

không chỉ có những chuyện tình lãng mạn, những cuộc đấu tranh 

chinh phục của các tù trưởng,… mà còn cung cấp cho độc giả bức 

tranh toàn cảnh về tộc người, những nghi lễ truyền thống, tín 

ngưỡng, phong tục tập quán đến những chi tiết rất đời thường 

trong xã hội. Có thể nói, sử thi Tây Nguyên không chỉ có giá trị 

văn học mà còn là tư liệu về văn hóa vật chất và tinh thần ở Tây 

Nguyên.  

Sử thi nảy sinh trong đời sống xã hội còn mang đậm màu 

sắc thần thoại. Tín ngưỡng dân gian thể hiện khá đa dạng trong 

nhiều tác phẩm. Học giả Nguyễn Tấn Đắc cho rằng: Giấc mơ 

thường là nguồn cội của các điềm báo. Dù là mơ hồ các tín 

ngưỡng này vẫn cực mạnh và được thể hiện thường xuyên đối với 

hành động và nghĩ suy của con người. Con người xem giấc mơ là 

cách „‟thế giới siêu nhiên mách bảo cho con người biết trước việc 

mình định làm tốt hay xấu, nên hay không nên. Gần như là một 

quy tắc chỉ đạo hành động trước khi định đoạt một việc gì, từ việc 

mua chiêng, cưới xin, làm rẫy, dời làng…‟‟
2
. Nhân vật thần linh 

gần như đã trở thành thân thiết, thần linh có khả năng thiết lập và 

củng cố niềm tin trong cuộc sống. Thần linh gần như là hình ảnh 

của những già làng được hình tượng hóa. Sự kết hợp giữa yếu tố 

hiện thực và yếu tố kỳ vĩ đã tạo nên một thời đại sử thi mang sắc 

                                                 
2Nguyễn Tấn Đắc (2005), Văn hoá xã hội và con ngƣời Tây Nguyên, Nxb Khoa học xã 

hội, tr 113,  
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màu huyền thoại. Đó chính là „‟lí tưởng hoá khả năng con người‟‟ 

(Macxin Gorki) nhằm nâng cao nhân loại lên ngang tầm với thần 

linh, „‟chính cái vẻ tươi mát trong trẻo đầy nhân tính, sự nhân tính 

hóa và tự nhiên hóa thần linh như vậy đã làm thành giá trị chủ 

yếu‟‟
3
 của sử thi Tây Nguyên nói riêng và sử thi nói chung. Điều 

đó thể hiện rõ trong sử thi Dăm Săn, nhân vật thần linh (Aê Diê) 

xuất hiện cảm nhận như một tín hiệu mang tính thông báo để 

quyết định hành động. Hệ thống nghi lễ vòng đời được nhắc đi 

nhắc lại trong nhiều tác phẩm: Dăm Săn, Y‟Khing Ju \\, Xing Nhă,... 

Từ những lễ nghi thổi tai, đặt tên, cúng hồn lúa, lễ ăn lúa mới, 

cúng Thần Gió, Thần Sông, Thần Suối....đến những lễ nghi được 

tổ chức quy mô lớn (lễ bỏ mả, lễ cúng bến nước, lễ ăn trâu...).  

Khi nghe nghệ nhân hát kể sử thi, công chúng không chỉ 

hình dung cảnh „‟ăn năm uống tháng‟‟ của hệ thống lễ hội cúng sức 

khỏe, say tai với tiếng cồng chiêng vượt buôn xuyên rừng vui 

mừng chiến thắng, mà còn cung cấp cho ta cảnh nhộn nhịp của 

phong tục tập quán của tộc người Tây Nguyên như cưới chồng, 

rước rễ, bỏ mả, hoặc qua việc nhận lỗi theo luật tục.... Dẫu chưa 

một lần trực tiếp chứng kiến người Tây Nguyên tiến hành nghi lễ 

nông nghiệp hay nghi lễ vòng đời người, khi nghe sử thi người 

nghe có thể cảm nhận được một phần nghi lễ truyền thống của tộc 

người qua các sự kiện liên quan đến các anh hùng trong sử thi. 

Những Dăm Săn, Dăm Tiông, Mdro \ng Dam… trước khi tiến quân 

ra trận, reo mừng chiến thắng được nhắc đi nhắc lại trong sử thi 

một cách sinh động, cụ thể qua vai trò của nghệ nhân. 

 Trong sử thi, ngoài phản ánh văn hóa tinh thần, văn hóa vật 

thể là một trong những nội dung được các nghệ nhân chú ý. 

Những ngôi nhà sàn „‟dài cả một hơi chiêng, sàn hiên rộng cả một 

                                                 
3Hêghen (1999), Mỹ học, Nxb Văn học, Hà Nội, (Phan Ngọc dịch), tr 615.  
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hơi ngựa phi‟‟; những mái nhà rông cao vút kiêu kỳ như Nữ thần 

Mặt trờ như mê hoặc người nghe; cuộc sống trù phú, giàu sang 

nhộn nhịp trong cảnh “trâu bò nhi nhúc như bầy kiến bầy 

mối...Dấu chân ngựa chân voi như bện thừng, tớ trai đi lại nhau 

ngực sát ngực, tớ gái vú đụng vú”
4
, “bò vàng như cà chín trên 

nương‟‟, chiêng bằng chiêng núm, loại to loại nhỏ, có chiêng Lào 

chiêng Kur trị giá hàng chục con bò, hàng chục con voi, nồi bung 

nồi bẩy được ví nhiều như ốc sên trong rừng,… Các chi tiết được 

sử thi khắc hoạ sống động như có hình khối trong nhiều tác phẩm. 

Đó là ngôi nhà dài của vợ chồng tù trưởng Dăm Săn- H‟Nhi\, 

Khing Ju\- H‟Bia Yâo, Y‟Prao – H‟Wư \, H‟Bia Mling,....được mô tả 

sinh động trong sử thi.  

  Từ cách ăn mặc, trang phục, nhà ở đến viêc sinh hoạt hàng 

ngày, nghệ nhân dân gian đã tạo ra bức tranh dân gian vô cùng 

sống động về phong tục tập quán của tộc người Tây Nguyên  cổ 

đại trên cơ sở khi đời sống vật chất đã phát triển cao. Ngày nay, 

đến với buôn làng Tây Nguyên, ta vẫn còn gặp buôn làng xinh 

xắn, nằm thoai thoải bên sườn đồi, cạnh con suối như mô tả trong 

sử thi. Mặc dù đã thưa dần, nhưng đâu đó ở các làng của người 

Tây Nguyên cảnh nhộp nhịp hòa với tiếng cồng chiêng trong 

những lần cúng sức khỏe, lễ hội cúng bến nước, lễ hội ăn trâu hay 

đưa tiễn một linh hồn về với tổ tiên, về với rừng thiêng qua lễ hội 

bỏ mả.  

Tính cố kết cộng đồng và bài học lịch sử trong sử thi 

Thứ nhất: Tính cố kết cộng đồng là một yếu tố tạo nên sức 

mạnh của cộng đồng Tây Nguyên. Hình ảnh ấy được thể hiện sinh 

động trong quá trình bảo vệ cộng đồng qua đề tài chiến tranh. 

Trong sử thi, hình ảnh tập hợp và liên kết giữa các dân tộc được 

                                                 
4 Nguyễn Hữu Thấu, Dăm Săn  sử thi Êđê và Dăm Kteh Mlan. Nxb Chính trị,  tr140 
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nhắc lại nhiều lần trong nhiều tác phẩm. Những anh hùng „‟danh 

vang tiếng thần, tiếng lừng khắp núi‟‟ sẵn sàng liều mình để bảo vệ 

sự bình yên của cả cộng đồng nếu có kẻ nào „‟to gan lớn mật‟‟ dám 

tranh giành „‟của biết đi, vật biết bò‟‟, hay cướp „‟vợ người giàu kẻ 

sang‟‟. Ý thức và tinh thần dũng cảm của tộc người Tây Nguyên 

được thể hiện qua hình tượng nhân vật anh hùng như Dăm Săn, 

Xing Nhă, Dăm Yi, Y‟Khing Ju\, Dăm Tiông,…đậm nét trong sử 

thi.  

 Tiêu biểu trong sử thi Dăm Săn, người nghe nhận thức 

được tính cộng đồng trong tác phẩm. Hình ảnh tiếng chiêng dồn 

dập, vội vã báo hiệu tang gia, đau buồn, bất hạnh luôn tái hiện 

trong tác phẩm. Cảnh Dăm Săn huy động những người anh em 

chiến đấu với các từ trưởng gian hùng giành lại nữ tù trưởng 

H‟nhí. Khi Dăm Săn chìm nghỉm trong vùng đất sát đen, „‟các tù 

trưởng người M‟Nông miệng rộng, người Bih tai dài, đầu bịt khăn 

đỏ bỏ múi dài như đuôi vượn, tay mang nỏ nhiều như nạng cây, 

từng từng lớp lớp đi rợp cả núi rừng‟‟
5
 không còn là mối liên hệ 

giữa tù trưởng với cộng đồng, mà là mối liên minh giữa các tù 

trưởng với tù trưởng, giữa các dân tộc Tây Nguyên.  

 Như vậy, thông qua sự liên minh cộng đồng các dân tộc 

nổi lên tinh thần dân tộc, tính cố kết cộng động trong sử thi. Cho 

đến hôm nay, đặc trưng này của cộng đồng Tây Nguyên biểu hiện 

sinh động văn hóa ứng xử, sinh hoạt hàng ngày, lễ hội, phong tục, 

tập quán...  

Thứ hai, bài học chân thực thông qua đề tài chiến tranh và 

hôn nhân. Đề tài hôn nhân là cơ sở để phát triển đề tài chiến tranh. 

Hành động cứu phụ nữ và vợ của họ trong đề tài chiến tranh là 

một trong những cơ hội để người anh hùng nâng cao vị thế, khẳng 

                                                 
5Nguyễn Hữu Thấu, Dăm Săn sử thi Êđê và Dăm Kteh Mlan. Nxb Chính trị,tr188 
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định sức mạnh trước cộng đồng. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận ở khía 

cạnh lịch sử - xã hội, đây không còn là việc liên quan đến việc bảo 

vệ phụ nữ mà còn liên quan đến an nguy của cộng đồng, dân tộc. 

Theo lí luận văn học, ngoài chức năng nhận thức, lí giải xã hội, 

chức năng thẩm mỹ, giao tiếp… thì chức năng giáo dục và chức 

năng dự báo có một vai trò quan trọng. „‟nghệ thuật không chỉ giáo 

dục đạo đức mà còn tác động, cải tạo thế giới quan và các quan 

điểm chính trị - xã hội của con người‟‟
6
. Như vậy, qua đề tài chiến 

tranh chúng ta có thể nhận thức được vấn đề an nguy của cộng 

đồng phụ thuộc rất nhiều vào vai trò của người đứng đầu trong sử 

thi. Trong sử thi Tây Nguyên chiến tranh xảy ra do tranh chấp 

người đẹp, các tù trưởng gian hùng tranh chấp người phụ nữ khi 

người chồng của họ (người anh hùng) vắng nhà. Cụ thể: Trong 

aghan Dăm Săn, xung đột diễn ra giữa Dăm Săn với tù trưởng 

Mtao Grư\, Mtao Msei, Mtao Tuôr tranh giành H‟Nhi \; aghan 

Khing Ju\- H’Bia Yâo xung đột giữa Khing Ju\ với Đăm Phu vì 

H‟Bia Yâo; aghan Mdro\ng Dam xung đột giữa Mdro \ng Dam với 

Mtao Msei, Mtao Tuôr, Mtao Grư \ trong việc tranh ginh H‟Bia 

ÊSu\n….Nếu tác phẩm văn học được huy động một cách có ý thức 

như một vũ khí giáo dục tuyên truyền phục vụ sự nghiệp đấu tranh 

giữ nước và dựng nướcthì sử thi không nằm ngoài chức năng ấy. 

Khi đọc hoặc nghe nhiều lần chi tiết „‟người phụ nữ bị đối thủ của 

chồng cướp đi‟‟ chúng ta nhận thức được vấn đề sâu xa của lịch sử 

- xã hội chứ không đơn thuần là chuyện anh hùng cứu mĩ nhân hư 

trong thể loại cổ tích. Những chi tiết liên quan đến đề tài chiến 

tranh sẽ luôn là “bài học lịch sử chân thực” cho tất cả chúng ta 

hôm nay và mai sau.  

Sử thi Tây Nguyên là trường ca giáo huấn (Hegel)  

                                                 
6 Lê Bá Há, Trần Đình Sử, Lí luận văn học, Nxb Giáo dục, 1997, trang 172-173.  
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Đối với người Tây Nguyên hiểu và lớn lên từ hơi ấm của 

văn hóa sử thi. Với họ, sử thi không chỉ là sản phẩm của văn học 

nghệ thuật, mà là bài học về lịch sử, về phong tục tập quán, về tín 

ngưỡng và đặc biệt sử thi là phương tiện để giáo huấn, giáo dục 

cộng đồng. Khi tiếp cận với sử thi, cộng đồng không chỉ nhận 

thức được sự đa dạng của văn hóa vật chất mà còn tiếp nhận được 

những bài học về đạo đức, về nhân cách, về sự hy sinh…. Nếu 

như văn học thành văn được tiếp nhận thông qua ấn phẩm của tác 

giả cụ thể (văn bản cố định hóa) thì văn học dân gian nói chung và 

sử thi nói riêng được tiếp nhận qua diễn xướng dân gian. Nếu 

nghệ nhân là chủ thể trao truyền, thì công chúng vừa là người tiếp 

nhận, vừa là người đánh giá, và đồng thời là chủ thể sáng tạo sử 

thi. Việc tiếp nhận nội dung sử thi đồng nghĩa với việc tiếp nhận 

văn hóa, phong tục trong sử thi theo nguyên tắc của luật tục.  

Sử thi – một hình thái ý thức xã hội, chịu sự chi phối của các 

nguyên tắc của phong tục, của luật tục. Hình thái ý thức xã hội 

trong sử thi thiên về giá trị tinh thần có chức năng định hướng cho 

các mục tiêu, phương hướng và hành động của con người trong xã 

hội. Một cách gián tiếp, giá trị luật tục trong của sử thi trở thành 

những thiết chế văn hóa không chỉ để quản lý, phát triển xã hội 

mà còn là phương tiện giáo dục ý thức, nhân cách, đạo đức và 

hành vi cá nhân trong cộng đồng. Quan hệ xã hội (Social relation) 

của người Tây Nguyên được hình thành trong quá trình tương tác 

xã hộị. Các nguyên tắc về hoạt động kinh tế, xã hội, tín ngưỡng,… 

dựa trên nền tảng của luật tục. Từ đó có thể thấy, các nguyên tắc 

trong sử thi chịu sự chi phối của luật tục rõ nét. 

Trong thời đại sử thi, khi có xung đột, mâu thuẫn được thực 

hiện theo quy định của luât tục. Nhân vật anh hùng được ví như là 

“cây sung đầu nguồn, cây đa đầu làng” với vai trò là người đứng 
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đầu tổ chức thực hiện các công việc theo một quy trình nhất định, 

dù đó là công việc liên quan đến cá nhân và cộng đồng. Cá nhân 

trong thời đại sử thi luôn xác định vị trí của mình trong thiết chế 

xã hội và thực hiện nó như một nhiệm vụ đã được phân công theo 

quy định. Các mối quan hệ cá nhân và cộng đồng được xây dựng 

trên quan hệ láng giềng, quan hệ huyết tộc hoặc qua hôn nhân, 

tính cố kết cộng đồng khá bền vững dù các thành viên đó theo 

quan hệ nội làng hay liên làng. Từ hoạt động lễ hội, sản phẩm 

nông nghiệp, hoạt động phi nông nghiệp đến nguồn nước sinh 

hoạt, ngôi nhà rông, khu rừng mang lung (khu mộ địa), nơi đánh 

bắt thủy sản, săn bắt, chăn thả gia súc... đều thuộc quyền sở hữu 

của cộng đồng làng. 

Nếu cá thể nào đó trong cộng đồng bị tách rời khỏi môi trường 

làng thì thành viên đó trở nên thiếu tự tin và bị cộng đồng xa lánh. 

Khi ai đó có lỗi, sau các cuộc phân xử, lỗi một, lỗi hai sẽ được xóa 

bỏ khi “tai người đã thông, lòng người đã tỏ”. Nếu trái với những 

lời cam kết sẽ bị cộng đồng lên án và bị tách rời với cộng đồng 

làng. Khi có lỗi cá nhân trong cộng đồng tự nguyện nhận lỗi hoặc 

phải thực hiện các chế tài nào đó do cộng đồng quy định (điển 

hình cho nguyên tắc này là sự trừng phạt của người anh hùng đối 

với các Mtao khi dám cướp vợ của kẻ giàu người sang trong các 

sử thi). 

Như một mặc định từ ngàn đời, làng chính là không gian cho 

phép con người được khẳng định, được chia sẻ và được hưởng 

quyền lợi về vật chất và tinh thần. Nỗi nhục lớn nhất và bất hạnh 

lớn nhất đối với cộng đồng Tây Nguyên là bị tách rời ra khỏi làng. 

Đầu thế kỷ XX, học giả Nguyễn Đổng Chi (2014, trang 192) đã 

ghi nhận “mỗi cá nhân là phần tử của đoàn thể cũng như ngũ quan 

tứ chi…là phần tử của người thân. Nếu một phần tử vi phạm đều 
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không tốt”. Khi bị tách rời ra khỏi môi trường làng con người dễ 

dàng bị “xơdư” (có dấu hiệu thần kinh không bình thường) hoặc 

nặng hơn là “rơyut” (điên, khùng) và yếu tố tự nhiên sẽ chiếm lấy 

cơ thể và tâm hồn họ, họ sẽ lạc lối nếu không có sự cứu vớt và tha 

thứ của cộng đồng. Như vậy, sự tách rời khỏi cộng đồng đối với 

một cá nhân phụ thuộc nhiều vào sự nỗ lực của cá nhân trong 

quan hệ xã hội. Người Êđê viện dẫn rằng: Ngày nó nói đằng đông, 

đêm nó nói đằng tây, miệng nói mở nhưng lòng nó đóng. Một gà, 

một heo một rượu nó không thèm màng. Một lần, hai lần mẹ nó 

chán, cha nó nản, dòng họ xấu hổ, cộng đồng xa lánh. Hắn như 

con trâu điên giữa mùa nắng cháy. Bơ vơ một thân lạc lối trong 

thung sâu, trong rừng rậm (nguồn do tác giả sưu tầm). Như vậy, 

môi trường xã hội góp phần tạo nên mục đích sống và điều kiện 

phát triển của cá nhân trong quan hệ xã hội sử thi như Dăm Săn, 

Khing Ju\, Đăm Noi, Giông, Mdro \ng Dam… 

Phẩm chất đạo đức, nhân cách trong xã hội sử thi không 

chỉ được xây dựng trên những chuẩn mực theo quy định của luật 

tục mà còn được đo bằng khối lượng công việc hoàn thành. Niềm 

tin của cộng đồng đối với cá nhân được xây dựng trên cơ sở của 

sự cống hiến và uy tín mà họ có được trong quá trình tương tác 

với cộng đồng và phát triển xã hội. Điển hình cho các tiêu chí ấy 

là hình tượng các nhân vật anh hùng kiệt xuất, tài giỏi, có sức 

mạnh, ý chí và trí tuệ của tộc người Tây Nguyên được thể hiện 

tiêu biểu trong các tác phẩm sử thi.  

Vượt lên ý nghĩa tâm linh nguyên thủy, ứng xử giao tiếp 

và các sự kiện trong trong sử thi còn là tấm gương phản chiếu về 

phát triển xã hội và giáo dục cộng đồng. Nhờ vậy, văn hóa sử thi 

được cộng đồng trao truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, bất 

chấp những biến động trong – ngoài, làm trọn chức năng của tác 
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phẩm văn học, đồng thời như một phương tiện nhằm mực đích 

giáo dục, chuyển tải phong tục, văn hóa tộc người từ truyền thống 

đến hiện đại. Kết quả điền dã năm 2018, với 100/125 người được 

phỏng vấn, có đến 80% người cho rằng „‟sử thi không chỉ là 

phương tiện để giải trí, thỏa mãn đời sống tinh thần, yếu tố gắn 

kết các thành viên trong cộng đồng, mà sử thi còn là phương tiện 

giáo dục cộng đồng‟‟. Như vậy, ngoài chức năng sinh hoạt, sử thi 

còn là một trong những phương tiện để giáo dục và lưu truyền văn 

hóa dân gian. „‟Sử thi Tây Nguyên  không chỉ là những câu chuyện 

xa xưa, cuộc chinh phục đông tây của những anh hùng như Khing 

Ju\, Dăm Săn  trong việc bảo vệ phụ nữ mà sử thi còn chuyển tải 

luật tục của các dân tộc Tây Nguyên. Sử thi chính là phong tục‟‟
7
. 

Qua những thiên anh hùng ca „‟một đi không trở lại‟‟(Marx), có thể 

khẳng định sử thi Tây Nguyên là tư liệu quý báu về văn hóa, 

phong tục, là trường ca giáo huấn của người Tây Nguyên mà 

không thể tìm thấy một cách toàn diện trong các thể loại khác. 

Cấu trúc bề sâu của chỉnh thể nguyên hợp nghệ thuật 

Sử thi Tây Nguyên là một trong thể loại độc đáo tổng hợp 

nhiều loại hình của foklore. Trong đó bao gồm các yếu tố của 

ngôn ngữ thơ ca, văn xuôi, âm nhạc và ngôn ngữ sân khấu.... Các 

yếu tố nghệ thuật được vận dụng tài tình, hợp lý trong sử thi tạo 

thành một tổng thể thống nhất, hữu cơ, tạo nên giá trị độc đáo của 

sử thi Tây Nguyên.  

Nếu nhìn nhận ở góc độ văn học, sử thi Tây Nguyên thuộc 

loại hình văn học truyền miệng, do vậy ngôn ngữ thể hiện bao giờ 

cũng có ý nghĩa hàng đầu trong cấu trúc nội dung tác phẩm. Ngôn 

ngữ sử thi là ngôn ngữ hàng ngày kết hợp với ngôn ngữ thơ ca. Sự 

độc đáo ấy được biểu hiện cao qua lối nối vần (tiếng Êđê gọi là 

                                                 
7Ông Aê Drim xã Êa Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Dăk Lăk 
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klei duê, tiếng Mnông gọi là nao pring, tiếng Jrai gọi là Tơlơi 

pơtưh). Chính đặc trưng ấy tạo nên những câu, đoạn cố định trong 

các tác phẩm sử thi, khiến người nghe dễ nhớ, dễ thuộc. Với kiểu 

kết cấu phân chia thành chương khúc, mỗi chương khúc gắn với 

các sự kiện liên quan đến nhân vật anh hùng trong tác phẩm. Kết 

cấu chương khúc thể hiện trọn vẹn đặc điểm và kỳ tích chiến công 

của những Y’Kdăm Săn, Dăm Tiông, Y’Kdăm Săn, Khing Ju \, hay 

một Xing Nhă trong sử thi Êđê, Đi bắt cá ở hồ bầu trời mặt trăng 

của sử thi Mnông, Giông săn trâu rừng, Giông đi tìm vợ, Giông 

cưới nàng khỉ trong sử thi Bahnar…là một trong những yếu tố tạo 

nên đặc trưng sử thi Tây Nguyên.  

Tính nguyên hợp của sử thi Tây Nguyên biểu hiện ở kết 

hợp hài hòa giữa những hình thức khác nhau của ý thức xã hội 

trong tác phẩm. Có thể nói rằng, tính nguyên hợp về nội dung của 

nó phản ánh tình trạng nguyên hợp về ý thức xã hội thời nguyên 

thuỷ, khi mà các lĩnh vực sản xuất tinh thần chưa được chuyên 

môn hoá. Trong thời kỳ sau, mặc dù các lĩnh vực sản xuất tinh 

thần đã có sự chuyên môn hoá nhưng sử thi vẫn còn mang tính 

nguyên hợp về nội dung và hình thức. Bởi vì đối tượng tiếp nhận 

và sáng tạo -  tác giả sử thi (nghệ nhân) thể hiện kinh nghiệm, tri 

thức, tư tưởng tình cảm cộng đồng ngay trong nội dung và quá 

trình trao truyền sử thi.  

Biểu hiện cụ thể của tính nguyên hợp được thể hiện trong 

diễn xướng sử thi. Trong thực tiễn, sử thi Tây Nguyên tồn tại ở ba 

dạng: tồn tại ẩn (tồn tại trong trí nhớ của dân gian), tồn tại cố định 

(tồn tại bằng văn bản), tồn tại hiện (tồn tại thông qua diễn xướng). 

Tồn tại qua phương thức diễn xướng là dạng tồn tại đích thực của 

sử thi. Qua vai trò nghệ nhân, các loại hình của foklore trong sử 

thi được tái hiện đầy đủ. Sự kết hợp này một mặt là biểu hiện của 
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tính nguyên hợp, một mặt là lẽ tồn tại của tính nguyên hợp. Tính 

nguyên hợp của sử thi Tây Nguyên biểu hiện ở chỗ: Tác phẩm 

không chỉ là nghệ thuật ngôn từ thuần túy mà là sự kết hợp của 

nhiều phương tiện nghệ thuật khác nhau. Sự kết hợp này là tự 

nhiên, vốn có ngay từ khi thể loại này mới hình thành và liên tục 

phát triển. Trong đó, có lời nói vần (tlơi pơtưh, klei duê, nao 

pring…), dân ca (klei kưt mnu`), khấn thần (iêo yang, riu yang), 

ngôn ngữ trần thuật (blu\tlao, blu\hrăm), hoặc phụ họa bằng nhạc 

cụ,…  

Như vậy, sự độc đáo của sử thi phụ thuộc vào vai trò diễn 

xướng của nghệ nhân dân gian. Một tác phẩm sử thi tồn tại trong 

đời sống thực không chỉ có sự hấp dẫn về nội dung, cốt truyện, mà 

còn được kết hợp cả vai trò diễn xướng và môi trường diễn xướng. 

Văn học phản ánh cuộc sống và phục vụ cuộc sống, khác với văn 

học viết, sự hoàn thiện về nội dung và hình thức của sử thi khi nó 

nhận được tiếp nhận từ công chúng. Đây là “mối quan hệ giữa văn 

học – hiện thực trong quá trình tiếp nhận, tác động, giao tiếp thẩm 

mỹ không chỉ thể hiện qua sự trùng khớp giữa tác phẩm văn học 

với hiện thực, mà còn như là một mối quan hệ qua lại” (Huỳnh 

Vân). Sử thi với tư cách là một thể loại của văn hoá dân gian, là 

sản phẩm mang tính cộng đồng, là tinh hoa của cộng đồng, được 

nuôi dưỡng bởi cộng đồng, tồn tại và “đối thoại” với chính cộng 

đồng đã sinh ra nó.  

 Tương tự như các thể loại khác của văn học dân gian, sử thi 

Tây Nguyên là sáng tác của tập thể, nhưng không phải tất cả đều 

là tác giả của văn học dân gian. Tính tập thể thể hiện chủ yếu 

trong quá trình sử dụng tác phẩm. Vấn đề quan trọng ở chỗ, quá 

trình trao truyền sử thi được thực hành từ nghệ nhân đến công 

chúng. Hoạt động diễn xướng từ nghệ nhân và quá trình tiếp nhận 
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của cộng đồng đến lượt nó sẽ tạo nên quá trình làm giàu cho 

truyền thống văn hóa sử thi.  Như vậy, toàn bộ sự vận hành của 

quá trình truyền miệng đã kéo theo sự vận hành của phương thức 

tập thể là một quá trình tái hiện liên tục của văn hóa sử thi Tây 

Nguyên.  

Một thể loại tự sự đậm chất trữ tình, dù đứng ở góc độ nào, 

sử thi không chỉ thỏa mãn các đặc trưng của văn học dân gian mà 

còn là đối tượng của xã hội học, nhân học, văn hóa, địa lý, của 

lịch sử... Mỗi tác phẩm là một chỉnh thể hoàn thiện giữa nội dung 

và hình thức, giữa tác phẩm với thực tiễn. Sử thi „‟phản ánh đời 

sống bằng hình tượng nghệ thuật, nhưng hình tượng, do bản chất 

tinh thần, tự nó không thể tồn tại được nếu không có ngôn ngữ, 

kết cấu...‟‟, „‟tấm gương khách quan về tiếng nói nghệ thuật, chiều 

sâu phản ánh, trình độ nghệ thuật, tài năng sáng tạo…sự kết tinh 

của một quan hệ xã hội nhiều mặt‟‟
8
 tồn tại hữu cơ với cộng đồng 

từ thế hệ này đến thế hệ khác mà không bị mờ nhạt. Điều ấy dựa 

trên cơ sở tính chỉnh thể của sử thi. Chỉnh thể của sử thi gồm các 

yếu tố nội tại của tác phẩm có mối liên hệ mật thiết, tương đối bền 

vững, đảm bảo được cấu trúc của sử thi và quá trình trao truyền 

trong cộng đồng.   

Tính chỉnh thểcủa sử thi đã tạo nên tính bền chặt của nó 

trong một quá trình từ truyền thống đến hiện đại và trong không 

gian rộng lớn, tạo nên phổ văn hóa đặc tuyển cho sử thi Tây 

Nguyên. Một tác phẩm được lưu truyền phổ biến ở địa phương 

này cũng có thể xuất hiện và tồn tại, lưu truyền ở một địa phương 

khác mà nội dung không thay đổi. Theo lí luận văn học, nội dung 

và hình thức của tác phẩm là hai mặt tạo nên sự bền chặt của tác 

phẩm, hai mặt này đã và đang bổ sung, tương tác tạo nên giá trị 

                                                 
8 Lê Bá Hán (chủ biên), Trần Đình Sử, Lí luận văn học, Nxb GD 1997. 
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vĩnh hằng của các tác phẩm sử thi. Tuy nhiên, sử thi là thể loại tự 

sự mang tính nguyên hợp nên sử thi Tây Nguyên thực hiện ba cấp 

độ được mô tả trong tác phẩm tự sự đó là: cấp độ “chức năng” 

(theo nghĩa của V.Propp và Brémond vẫn dùng), cấp độ “hành 

động‟‟ (theo nghĩa của Greimas khi nói về các nhân vật với tư cách 

là những đối tượng thụ hưởng), và cấp độ „‟tường thuật‟‟ (về tổng 

thể trùng với cấp độ ngôn bản tự sự của Todorov). Theo lý thuyết 

của  Roland Barthes ba cấp độ này trong tác phẩm tự sự liên kết 

với nhau bằng mối quan hệ tích hợp tuần tự: chức năng riêng lẻ sẽ 

có giá trị khi được tham gia vào phạm vi hoạt động chung của đối 

tượng, các hoạt động này trở nên có ý nghĩa khi nghệ nhân diễn 

xướng, trở thành đối tượng của ngôn bản tự sự có mã hóa riêng 

biệt. Mã hóa đặc biệt này của sử thi được nghệ nhân tạo ra một 

mối tương liên chắc chắn giữa nội dung, hình thức sử thi, giữa tác 

phẩm với nghệ nhân, giữa nghệ nhân với công chúng.  

Nếu giá trị của một tác phẩm văn học viết được thể hiện 

thông qua cấu trúc nội tại thì giá trị của sử thi không những phụ 

thuộc vào cấu trúc nội tại của tác phẩm mà còn phụ thuộc vào vai 

trò của nghệ nhân diễn xướng. Bởi nghệ nhân là thành tố quan 

trọng bộc lộ giá trị của tác phẩm sử thi, nghệ nhân là chủ thể trực 

tiếp thể hiện các đơn vị tường thuật cơ sở, đặc tính chức năng của 

tác phẩm (người hát – kể, chọn tình huống, thể hiện hành động, 

dàn cảnh, đoạn văn, hội thoại, độc thoại ngầm, ngôn ngữ nói v.v) 

và môi trường tồn tại của nó. Như vậy, tính chỉnh thể của sử thi 

được tạo thành bốn thành tố: nội dung – hình thức – nghệ nhân 

(người hát – kể) – công chúng sử thi. Có thể khẳng định tính chỉnh 

thể của sử thi được quyết định không chỉ giá trị nội dung, giá trị 

hình thức mà còn được quyết định giữa vai trò nghệ nhân – công 

chúng sử thi.  
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Sử thi Tây Nguyên là một thể loại đặc biệt của văn hóa dân 

gian, được hình thành và phát triển trong không gian xã hội bởi 

năm thành tố: làng, bến nước, khu mộ địa, đất rừng nông nghiệp 

và vùng đất phi nông nghiệp. Các thành tố gắn kết không thể tách 

rời, tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh và hoạt động theo quy định 

của luật tục truyền thống. Từ thiết chế xã hội, tổ chức, quản lý 

buôn làng, quan hệ gia đình, dòng họ và hôn nhân đến những chi 

tiết của sinh hoạt vật chất và đời sống tinh thần. Có thể nói, sử thi 

Tây Nguyên một hiện tượng có phổ văn hóa đặc tuyển không chỉ 

thể hiện qua trữ lượng của nó trong không gian rộng lớn mà còn 

qua quá trình lưu truyền. Độc giả trong và ngoài nước không chỉ 

bị thu hút bởi số lượng đồ sộ của các tác phẩm được công bố mà 

còn hấp dẫn bởi sự tồn tại sống động của nó trong đời sống xã hội 

Tây Nguyên. Ngoài giá trị về văn học, sử thi còn là tư liệu về văn 

hóa, lịch sử, địa lý, phong tục, tín ngưỡng... Trong thực tiễn hôm 

nay, số lượng nghệ nhân hiện nay ngày càng ít dần, có những địa 

phương hoàn toàn không còn ai biết kể sử thi. Một bộ phận thanh 

thiếu niên hiểu rất ít về sử thi. Đây là một thực tế đáng quan ngại. 

Mặc dù không gian trao quyền văn hóa sử thi giữa nghệ nhân và 

công chúng không còn thuận lợi như trước nhưng sức sống tiềm 

tàng của nó vẫn còn được phát huy và tồn tại trong đời sống cộng 

đồng. Để sử thi Tây Nguyên được tồn tại, phát triển trong đời 

sống đương đại cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực. Hiện 

nay, trước sự biến động của lịch sử xã hội, sử thi các tộc người 

thiểu số Tây Nguyên đang đứng trước nguy cơ mai một. Việc sưu 

tầm, nghiên cứu, truyền dạy sử thi Tây Nguyên nói chung và sử 

thi Êđê nói riêng góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của sử thi 

trong trong không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – Di sản 

văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO tôn 
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vinh vào năm 2005. 

Với tấm lòng trân quý di sản sử thi Tây Nguyên và sử thi 

aghan Êđê, quá trình trải nghiệm và trưởng thành trong chiếc nôi 

của văn hóa mẫu hệ. Nhiều điều trăn trở về văn hóa dân tộc, 

những nghĩ suy sưu tầm, nghiên cứu đầu tiên về sử thi được nhen 

nhóm khi mới bắt đầu giảng dạy đại học. Năm 2001, được sự giúp 

đỡ của ông Y‟Blah Êban, việc sưu tầm sử thi được bắt đầu với klei 

aghan Y‟Khing Ju\- H‟Bia Yâo và aghan Mdro \ng Dam. Nhân đây, 

xin gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Trường Đại học Tây Nguyên, 

các nhà khoa học, gửi lời tri ân đến PGS.Chu Xuân Diên – Người 

thầy đã giúp tôi có cách tiếp cận phù hợp để sưu tầm, nghiên cứu 

di sản văn hóa dân tộc. Gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Nghệ nhân 

Ama H‟lu \m (Nghệ nhân Y Nuh Niê), Nghệ nhân Y‟Tô` Êban, 

Nghệ nhân Ami \ Plui\. Đặc biệt, cảm ơn ông Y Bhah Niê (Ama 

H‟Bem) – Người đã cùng tôi chấp bút biên tập, hoàn thiện bản 

tiếng Êđê. Sử thi aghan Mdro \ng Dam và sử thi aghan Y‟Khing Ju \\ 

- H‟Bia Yâo là bản dịch đầu tiên của tôi về sử thi Êđê, rất mong sự 

góp ý chân tình của quý độc giả. Cuốn sách công bố lần này là 

món quà tinh thần kính dâng lên Mẹ tôi, người thân, các nghệ 

nhân và cộng đồng yêu dấu của tôi trong Mùa Ningnong năm 

2019./.   

Tác giả 

 

 

Buôn Krông Thị Tuyết Nhung 
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PHẦN THỨ NHẤT 

 

GIỚI THIỆU VỀ NỘI DUNG SỬ THI AGHAN MDRO \NG 

DAM VÀ SỬ THI AGHAN KHING JU| - H’BIA YÂO 

 

Sử thi aghan Mdro\ng Dam do Nghệ nhân Ama H‟Lu \n (Y Nuh 

Niê), huyện Krông Pa] kể. Sử thi aghan Y‟Khing Ju\\\ - H‟Bia Yâo do 

Nghệ nhân Y‟Tô` Êban và Nghệ nhân Ami\ Plui\ kể, được ông Y 

Bhah Niê (Ama H‟Bem) và tác giả sưu tầm, ghi chép trước năm 

2001. Đến năm 2003, để phục vụ cho luận án tiến sĩ, tác giả đã biên 

soạn và dịch nghĩa sang tiếng Việt và được in trong phần phụ lục của 

luận án. Bản đầy đủ bằng tiếng Êđê và tiếng Việt được tác giả bổ 

sung, biên dịch, hoàn thiện và giới thiệu đến bạn đọc hôm nay.  

1. Tóm tắt cốt truyện sử thi aghan Mdro \ng Dam 

Sử thi aghan Mdro \ng Dam là một câu chuyện kể về cuộc 

đời nhân vật anh hùng Mdro \ng Dam. Tác phẩm gồm 7 chương 

khúc. Mỗi chương khúc là một nội dung gắn với sự kiện liên quan 

đến anh hùng Mdro \ng Dam và nữ tù trưởng H‟Bia Êsu \n xinh đẹp. 

Tác phẩm được tóm tắt như sau:  

Chương khúc 1 

Mẹ Mdro \ng Dam ‘’ăn trái giữa thân cây, uống nước lưng 

chừng thác’’, bụng tự mang tự chửa và sinh ra Dro \ng Dam 

 Chàng Dăm Bhu và nàng H‟Bia K`i \\ gặp nhau và yêu nhau. 

Nàng H‟Bia K`i \\\ đã ăn trái đậu giữa thân cây nên bụng nàng tự 

mang, tự chửa và sinh được một bé trai. Nhưng đứa trẻ khóc ngày, 

khóc đêm vì không bà mụ nào biết đặt tên. Nghe thấy tiếng khóc, 

Aê Du, Aê Diê sai Aduôn Sun đến để đặt tên cho đứa trẻ là 

Mdro\ng Dam. Lớn lên Mdro\ng Dam trở thành một chàng trai 

dũng mãnh, chàng đi đến đâu người người ra xem đến đó. 
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Chương khúc 2 

Mdro\ng Dam gặp gỡ nàng H’Bia Êsu\n 

 Mdro\ng Dam lớn lên biết chơi quay. Con quay của 

chàng Mdro\ng Dam kêu hướng đông không ổn, kêu hướng tây 

không xong, nhà khác không theo, chỉ chạy đến nhà nàng H‟Bia 

Êsu\n. Từ đó hai người gặp nhau, chàng Dro \ng Dam vòng tay đã 

đến trao, chuỗi cườm đã đến tặng cho nàng H‟Bia Êsu \n. Nàng 

H‟Bia Êsu\n xinh đẹp đồng ý đến gùi củi, cõng nước cho nhà chàng 

Mdro\ng Dam tròn ba ngày. Hai người yêu nhau và trở thành vợ 

chồng. 

Chương khúc 3 

Chàng Mdro\ng Dam phát nương, làm rẫy cho nàng H’Bia 

Êsu\n  

Sau khi trở thành vợ chồng, Chàng Mdro \ng Dam và nàng 

H‟Bia Êsu \n ngày đêm cùng trăm ngàn tôi trai tớ gái lên lên rẫy, 

canh chòi, giữ lúa, vun bụi gừng, đắp luống hành, tạo ra thật nhiều 

của cải dư thừa. Mdro \ng Dam và nàng H‟ Bia Êsu \n ngày càng 

giàu mạnh. Mẹ chàng Mdro \ng Dam ở nhà đứng ngồi không yên, 

lòng bồn chồn vì nhớ con, bà đến nhà nàng H‟Bia Êsu \n tìm con. 

Mẹ chàng Mdro \ng Dam đã thấm rượu say men uống cùng cha mẹ 

H‟Bia Êsu \n  không thức dậy được. Nghe tin tôi tớ đến báo, chàng 

Mdro\ng Dam cùng nàng H‟Bia Êsu \n quay trở về buôn làng. 

Chương khúc 4 

Mdro\ng Dam vì bị Mtao Msei giết chết nên ‘’thân đã tàn, lúa 

đã mục’’ khi giành lại H’Bia Êsu\n 

Nhân lúc chàng Mdro\ng Dam vào rừng săn thú, bắt cá, 

Mtao Msei đã đến cướp nàng H‟Bia Êsu \n. Mdro\ng Dam vội xông 

vào đầm lau, chạy vào bãi sình tìm đến làng Mtao Msei. Chàng 

tức giận chém giết người trăm người nghìn của Mtao Msei. Chàng 
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đánh nhau với Mtao Msei nhưng đã bị hắn giết chết. Nàng H‟Bia 

Êsu\n gào khóc buồn bã khắp xứ xở người Êđê. Đầu chàng 

Mdro\ng Dam được nàng gói bằng vải hoa, xương đùi cất trong 

kho lúa, giấu tim trong gùi quý, gùi hoa trong buồng đôi, phòng 

ngăn.  

Chương khúc 5 

Nàng Kbăng Êra- Em gái Mdro\ng Dam ăn dưa gang thần, 

bụng mang, lưng oằn và sinh ra Kram Jho \ng  

 Nàng Kbăng Êra, em gái chàng Mdro \ng Dam ăn trái dưa 

rơi xuống từ trên trời, bụng nàng tự mang, tự chửa và sinh ra một 

đứa con trai đặt tên là Kram Jho\ng. Vừa mới lớn Kram Jho \ng đã 

tìm hỏi về cậu Mdro\ng Dam và được mẹ kể biết mọi sự chuyện. 

Kram Jho\ng nghe vậy đến đánh Mtao Msei, cứu H‟Bia Êsu \n và 

hồi sinh lại cho cậu Mdro \ng Dam. Mdro\ng Dam và nàng H‟Bia 

Êsu\n lại ăn năm uống tháng.  

Chương khúc 6 

Mdro\ng Dam đánh thắng Mtao Tuôr giành lại H’Bia 

Êsu\n 

Sau khi ăn năm uống tháng, Mdro \ng Dam lại vào rừng săn 

thú, nhân lúc đó Mtao Tuôr đã đến cướp nàng H‟Bia Êsu \n. Nghe 

tin chàng Mdro\ng Dam cùng Kram Jho\ng vội quay trở về tìm 

đánh Mtao Tuôr cứu được nàng H‟Bia Êsu \n. Sau khi đánh thắng 

Mtao Tuôr, Mdro\ng Dam càng trở nên giàu mạnh, tuần cử, tuần 

kiêng tuần ăn năm uống tháng cùng nàng H‟Bia Êsu \n lại đến. 

Chương khúc 7 

Mdro\ng Dăm lại đi săn, Mtao Grư \ đến cướp nàng H’Bia Êsu \n 

Trong một lần hai cậu cháu Mdro \ng Dam và Kram Jho\ng lại 

vào rừng  săn thú. Nàng H‟Bia Êsu \n lại bị Mtao Grư \ đến cướp. 

Mdro\ng Dam vội trở về lần đường tìm đến làng Mtao Grư \, giết 
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chết Mtao Grư \ và cứu nàng H‟Bia Êsu \n. Chàng Mdro\ng Dam trở 

thành người hùng mạnh không ai bì kịp, không ai sánh bằng, danh 

vang đến thần, tiếng lừng khắp núi. Từ đó chàng Mdro\ng Dam và 

nàng H‟Bia Êsu \n lại có cuộc sống yên bình. 

2. Tóm tắt cốt truyện aghan Khi \ng Ju\- H’Bia Yâo 

Sử thi Y‟Khing Ju \\ - H‟Bia Yâo gồm 11 chương khúc. Câu 

chuyện kể về cuộc đời của anh hùng Y‟Khing Ju \\ và nàng H‟Bia 

Yâo, cụ thể:  

Chương khúc 1 

H’Yung- mẹ H’Bia Yâo, H’Yang- mẹ Y’Khing Ju\ăn 

trái giữa thân cây, uống nước lưng chừng thác, bụng tự 

mang tự chửa 

Mùa khô đến H‟Yang H‟ Yung rủ nhau vào rừng đốt tro 

làm muối. Họ đốt  tro đến khi về chiều thì bỗng cảm thấy khát 

nước nhưng nước trong gùi đã bị quạ đổ. Hai người đi tìm nước 

nhưng mãi không thấy nước đâu. H‟Yung chỉ phát hiện ra nước 

đọng trong hóc gòn, hai người cùng uống, ít lâu sau bụng tự mang 

tự chửa. H‟Yung sinh được một đứa con gái đặt tên là H‟Bia Yâo 

còn H‟Yang thì sinh được một đứa con trai đặt tên là Y‟Khing Ju \\  

 

Chương khúc 2 

H’Bia Yâo  sánh đôi cùng chàng Y’Khing Ju \ 

H‟Bia Yâo lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, khắp 

đông tây, khắp cả xứ sở người Êđê không ai sánh bằng. Chàng 

Y‟Khi\ng Ju\cũng đã lớn khôn thành một thanh niên trai tráng, khỏe 

mạnh, dũng mãnh hơn người. Nàng H‟Bia Yâo nói với mẹ, với cậu 

đến hỏi cưới Y‟Khing Ju \\. Y‟Khing Ju\và H‟Bia Yâo trở thành vợ 

chồng, chồng đẹp trai, vợ xinh gái, thật là một cặp vợ chồng  xứng 

đôi vừa lứa. 
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Chương khúc 3 

Dăm Bhu tranh ngà trên miệng voi, cướp sừng trên 

đầu tê giác, chiếm vợ trên đùi người giàu sang 

Dăm Bhu nghe khắp đông tây ai ai cũng nói nàng H‟Bia Yâo 

xinh đẹp tuyệt trần. Ngày lên nương đêm xuống rẫy Dăm Bhu 

không ngơi nghĩ đến nàng. Dăm Bhu cùng em trai là Dăm Klông 

tìm mò đến tận cửa buồng của H‟Bia Yâo mang theo chuỗi ngọc, 

vòng đeo tay đến cho nàng nhưng bị nàng từ chối. Dăm Bhu đành 

quay trở về.  

Chương khúc 4 

Dăm Bhu không thể tìm được chuỗi hạt chân ong, vòng 

đeo bạc hình trăng sao để tặng vợ 

Dăm Bhu lại lần nữa đến tìm nàng H‟Bia Yâo. Nàng H‟Bia 

Yâo  đòi chuỗi ngọc hình chân ong, vòng đeo bạc tựa hình trăng 

sao. Dăm Bhu không thể đáp ứng yêu cầu của nàng nên lại đành 

quay về mình trần thân không. Dăm Bhu trở về đánh thắng 

Y‟Dhuê Y‟Nguê mang về nhiều của cải, nô lệ. Dăm Bhu tuần ăn 

năm uống tháng linh đình mừng chiến thắng. 

Chương khúc 5 

Lần nữa Dăm Bhu tranh ngà trên miệng voi, cướp 

sừng trên đầu tê giác, chiếm vợ trên đùi người giàu 

sang 

Tuần ăn năm uống tháng đã hết, Dăm Bhu cùng em Dăm 

Klông mang theo ché tuk có nắp đến tìm đổi chuỗi ngọc hình chân 

ong của bà Duôn Sun. Đang lúc Y‟Khing Ju\\ đang tuần cử tuần 

kiêng, Dăm Bhu lại mò đến buồng nàng H‟Bia Yâo. H‟Bia Yâo  

tay đã cầm, đã nhận chuỗi ngọc của Dăm Bhu. Hai người hò hẹn 

hai ngày, ba đêm lại gặp. Nàng H‟Bia Yâo đang tắm nơi đầu rừng 

bến nước thì Dăm Bhu thổi ngải, hai người cùng nhau bỏ đi. Tôi 
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tớ than khóc về báo cho chàng Y‟Khing Ju\\ vì tưởng rằng nàng đã 

„‟mất trong rừng, hao trong nước‟‟. 

Chương khúc 6 

Y’Khing Ju\\ từ chối nối dây với nàng H’Bia Guê và  tưởng 

H’Bia Yâo đã mất trong rừng, hao trong nước nên chàng 

làm nhà mồ cho vợ mình 

Chàng Y‟Khing Ju\\ngày đêm tìm kiếm nàng H‟Bia Yâo  nhưng 

tìm mãi không thấy. Chàng tưởng nàng H‟Bia Yâo đã chết thật rồi 

nên cùng dân làng làm mồ đắp mả cho nàng. Y‟Khing Ju\ tham gia 

làm nhà mồ và tổ chức làm lễ bỏ mả cho H‟Bia Yâo. Y‟Khing Ju\từ 

chối nối dây với H‟Bia Guê và trở về buôn xưa làng cũ, trở về với 

em cháu của mình. 

Chương khúc 7 

H’Bia Yâo quay trở về, từ chối làm vợ Y’Khing Ju \, 

Y’Khing Ju\quay về với dòng họ của mình 

Nàng H‟Bia Yâo  trở về nhưng không muốn tiếp tục làm 

vợ Y’Khing Ju\. Y’Khing Ju\ buồn bã đành quay về buôn xưa làng 

cũ của mình nhưng ở đó không ai chào đón chàng. 

Chương khúc 8 

Y’Khing Ju\tức tối tìm giết Mtao Grư \ giành lại H’Bia 

Yâo,  H’Bia Yâo  quay trở về làm vợ Y’Khing Ju \\\ 

Y‟Khing Ju\giờ đây lủi thủi một mình nơi rừng sâu, núi 

rậm. Chàng buồn bã tức giận tìm đánh Mtao Grư \. Đánh Mtao Grư \ 

xong chàng trở về làng nàng H‟Bia Yâo, chém giết người trăm 

người nghìn, giết cả trẻ thơ người già. Dân làng kêu khóc đến 

nàng H‟Bia Yâo, nàng đến can ngăn chàng và hai người lại trở 

thành vợ chồng.  
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Chương khúc 9 

Dăm Bhu đến đánh Y’Khing Ju\và cướp H’Bia Yâo về 

làm vợ 

Dăm Bhu lúc này ở không yên, ngủ không ấm lại tìm cách 

đến cướp nàng H‟Bia Yâo. Dăm Bhu đến ăn năm, uống tháng 

cùng chàng Y‟Khing Ju \. Dăm Bhu chốc rượu cho Y‟Khing Ju\say 

và lại trộm vào buồng nàng H‟Bia Yâo nhưng bị Y‟Khing Ju\\ phát 

hiện. Hai người thách đấu với nhau. Chàng Y‟Khing Ju\bị Dăm 

Bhu giết chết và nàng H‟Bia Yâo lại bị cướp đi. 

Chương khúc 10 

H’Bia Klui]- em gái Y’Khi \ng Ju\mang thai và sinh hạ 

Tro\ng Dăl 

H‟Bia Klui]- em gái Y‟Khi \ng Ju\ăn trái cà chín trong rừng, 

bụng tự mang tự chửa và sinh ra một đứa bé trai đặt tên là Tro \ng 

Dăl. Tro \ng Dăl là một cậu bé hiếu kì, thông minh. Cậu bé tìm hỏi 

về cậu của mình nhưng mẹ cậu giấu không cho biết chuyện. Tro \ng 

Dăl quyết định tìm hỏi đến Aduôn Sun và được bà cho biết mọi 

chuyện. 

Chương khúc 11 

Tro\ng Dăl đánh thắng Dăm Bhu, tái sinh lại cậu Y’Khing 

Ju\. Y’Khing Ju\\ và H’Bia Yâo lại ăn năm uống tháng 

Sau khi được Aduôn Sun kể cho biết chuyện cậu Y‟Khing 

Ju\bị Dăm Bhu giết chết, Tro \ng Dăl bèn tìm đến nhà Dăm Bhu. 

Cậu bé Mdro \ng Dăm giết chết Dăm Bhu trả thù cho cậu và đưa 

nàng H‟Bia Yâo trở về. Sau khi đánh thắng Dăm Bhu mang theo 

của cải và nô lệ đem về, cậu bé Tro \ng Dăl tái sinh lại cho cậu 

Y‟Khing Ju \. Chàng Y‟Khing Ju\và nàng H‟Bia Yâo lại trở thành đôi 

vợ chồng xứng đôi vừa lứa. Họ lại ăn năm uống tháng linh đình, 

sống một cuộc sống giàu sang, yên bình.  
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PHẦN 2: VĂN BẢN TIẾNG ÊĐÊ 

 

KLEI AGHAN MDRO|NG DAM 

 

Kdre#] tal 1 

Klei mphu\n Ami\ Mdro\ng Dam [ơ\ng boh krah ana, mna\m êa 

knga drai, tian ]ia\ng dơ\ng ]ia\ng mâo 

Klei Mphu\n:Ơi ]iăng jăk êdimi amai H’Bia K`i \\ hlăm jơ\ng 

`u dôk ]huang, ]iăng jăk êdimi knhuang amai H’Bia K`i \\ dôk 

tuah, mbah yăl dliê kiê kngan ê’un juăn ruăn si hmlei ênuôn. 

Dlăng lăng ayo \ng Dăm Bhu, boh tih mse \ arăng pla, dlăng ayo \ng 

Dăm Bhu pha mse \ arăng ktăp, asăp mlăp blu\tlao drưh nik mse \ 

dhiăr kwang. Dơ \ng yang hruê ka [le\ ]hiăp riăp ti tiông, ayo\ng 

Dăm Bhu đue\ nao lua, hna mnah, tui duah amai H’Bia K`i \\ blah 

djuh ktu riêng dhông, djuh đrông riêng êa, êsei hdrô bla ya leh 

mta ih ]iăng hiu. 

Dăm Bhu: Ya kâo hiu ơ amai H‟Bia K`i \? Kâo hđeh hiu 

tlam, êdam hiu mmăt, k[lăt kniêng dua êhăng, kâo hnuê kơ ]hông, 

hông kơ mnga anak êdam êra ya kâo hin klei leh kâo anei. 

H’Bia K`i\\: Ha-bơ-hơih, kâo dê mnuih dôk blah djuh ktu riêng 

dliê, kâo mniê blah djuh đrông riêng êa, o\ng êkei djă tiêng hna, ya klei 

o\ng ]iăng hriê? Kdah o\ng m`ak hriê jai, krai mju\, blu\klei êdam êra, 

kâo hnuôr plei amâo bhiăn ]ăt mmao ơ ayo\ng Dăm Bhu kâo dê 

lah...Ana hdao kâo amâo bhiăn blah djuh, kâo amâo duh klei kniêng 

êhăng lah kâo anei, hui\ blu\t amâo thâo đei kơ ram ôh. 

Dăm Bhu: Ne\ mti\l hruh tlang kâo djă ba kơ o \ng lah ơ 

amai H‟Bia K`i \\ ah, bi prang hruh kwei, do\ aduôn aê mơ \ng đưm 

êlâo kâo djă ba kơ o \ng amai H‟Bia K`i \\ ah lah wei.  
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Kma mă jiă tu\êlu\mnga o\ng dưm brei kơ ayo \ng Dăm Bhu. 

 Anăn Dăm Bhu, ]hiăp riăp ti hna điêt, kniêt `u mrâo, 

[răm tlâo aruăt ghuăt ruăt ayo \ng Dăm Bhu êkei `u hiu, piu tle \ 

dliê se\ siêr `u nao ]uh krai sa [ăng êhăng jam klei êdam êra bi 

hiu. 

 Lo\ dôk sa hruê mdei sa mlam dôk sa tlam êla, amai H’Bia 

K`i\\ wi\t yơh krai \. Anăn [uh  he\ boh krăh ana. 

H’Bia K`i\\ : Ơ ayo \ng Dăm Bhu ya boh kroh `u bo \ sa ana 

ơ ayo \ng? Ya leh mnga mnguh bo\ sa kyâo? Kdah kâo mâo [ơ \ng 

kâo suaih asei mlei! 

Dăm Bhu: Đăm [ơ \ng ôh boh krah ana ơ amai H‟Bia K`i \\  

wơi, đăm mnăm ôh êa knga drai, đăm [ơ \ng ôh boh kăk kai 

kmrơ\ng tian ]iăng dơ \ng ]iăng mâo hjăn. 

 Hơ-[ơih ayo \ng Dăm Bhu amâo brei [ơ \ng, amai H’Bia K`i\\ 

mă [ơ\ng mtam lah wei. Anăn ktăl săm mrui], ktăl sam mra] asei 

mlei, kuaih ti ksâo jih ko\ng mtam, kuaih to ro\ng đă, [ă anak êkei 

mniê kdho\k lah tian ba kdho\k ê-wei. 

H’Bia K`i\\ : Klei [ai [ăm êdi ayo \ng Dăm Bhu, klăng ti 

êmông, dlông ti yang, wă kang mbah ayo \ng Dăm Bhu, tian mâo 

he\ êdi lah kâo, ksâo ju\anak pu\[ă, đă he \ ro\ng êdi lah kâo, ơ ayo \ng 

Dăm Bhu kâo dê lah ko \ng he\ ksâo mâo he\ tian prô], tian mâo 

ksâo ju\anak pu\[ă mâo he\ êdi. 

Dôk sa hruê amai H’Bia K`i \\  ho\ng ayo\ng Dăm Bhu, mdei 

sa mlam, sa tlam êla êdi mơh ayo \ng Dăm Bhu- Anei amai H’Bia 

K`i\\ dôk ruă hlăm kđeh êman, hlăm tian êmăn, ruă suăn ruăn êlâo 

i\ đue\ hriê jơ\ng êlâo. 

Pro\ng Mưng Hdăng (ayo \ng H’Bia K`i\\ ): Ti le\ [uê 

knhâo ih iêô? Ti le\ mjâo tu\, ti le\ mnuih ih nao tu\k[ui\], adei H‟Bia 

K`i\\, mniê bhuăn rưn êwa klang đo \k, dlăng adei H‟Bia K`i \\ [ho\k 
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ro\k êwa gu\kang, mbưH‟Yang ba lah, mbưH‟Yang mlui. Êrah bo \ 

ngi, ki bo\ ngiê djiê sa yun lah, hdi\p sa yun. Ơ Dăm Bhu, tu\brei be\ 

mjâo kuê\`, djă ba sa êi boh hra. Ơ ayo \ng Dăm Bhu, o \ng nao 

tu\brei mơh mjâo kra djă ba sa êi boh mnu \t, tu\brei mơh mjâo ]i\m 

]u\t tlâo bưng ênăng, mă lăng hnim bông kăng bhang rang hriê, 

anak êkei mniê ]iăng truh hlăm ta] êngao.  

 Anăn yơh iêô [uê knhâo, tu\lăng mjâo aduôn Gu\ng, tu\lăng 

mjâo aduôn Găng ktang êdimi, k[ui] hrui] anak êdam êra ]iăng 

dlăng lăng `u hriê. Dlăng lăng ayo\ng Dăm Bhu ]uh lăng mnu\tơl 

jih sa rô, êmô năm kham, kbao năm pluh ]uh lăng u \n kjuh war, 

amai H’Bia K`i\\ anak amâo thâo lo\ hriê êdi, ]iăng bhưn rưn êdi 

êwa klang đo \k lah wei. 

Pro\ng Mưng Hdăng: {ơih hơih ayo \ng Dăm Bhu, nao iêô 

lăng [uê knhâo mjâo K`i \, nao iêô lăng mjâo ngo \ ksi\ lah kbưi hi \n 

di\n. 

 „‟ ~u nao hlăm trang yơh, ênang hlăm trôk, rôk êran hlăm 

dliê bưh djiê hdi \p yơh.. Pluh mlam yơh ayo \ng Dăm Bhu tơl amâo 

thâo kral sa asăr êsei, mbư \ pluh hruê ayo\ng Dăm Bhu tơl amâo 

thâo kral êa kpiê hdi\p mă êa hliê tling tlưng hlăm tian ah ư.  

 Truh yơh kơ sang mjâo aduôn Gring, truh yơh kơ sang 

mjâo aduôn Grang ngă sang ti dlông êa ksi \. Dăm Bhu anăn mă 

diăn tui nao mtrang, hlang ]uh êmuh nao ih [uê mjâo.) 

Mjâo aduôn Gring, aduôn Grang: Jăp jing ]iăng hriê ơ 

kei, ơ kin, ơ nin, ơ nô, ơ pô, ơ ra ? 

Dăm Bhu: Hbôih, amai H‟Bia K`i \\ tơl amâo thâo kral sa 

asăr êsei lah aduôn, dôk ruă nao hlăm kđeh êman, ơ mjâo aduôn 

Gring ih wơi. 

{uê: {uê ktrâo, mjâo la] : „‟kpiê ]eh tuk, kpiê ]eh ba, 

mnu\knô kô\\ brei phat gơ \ tâo. Tlâo kpiê ]eh tuk, u\n bo\ng kô\ brei kơ 
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yang mboh kơ ana. Ayo \ng Dăm Bhu knga drai, boh kăk kai 

kmrơ\ng, tian ]iăng dơ \ng ]iăng mâo hjăn kơh êdei anak o \ng jho\ng 

knuê`. 

Ha[ơih ayo \ng Dăm Bhu wi\t sa [ăng mta, wi\t kơ klai \, 

ayo\ng Dăm Bhu lai \\ kơ tluôn, wi\t kơ [uôn sang êdi. Đi \ ]ư \ sa [a\ng 

mail, drai sa [ăng mlung, ghung rung mtruh,  ghung rung mtơl kơ 

wa\l yơh. 

Dăm Bhu: Ơ ngiêk êbâo du \m nei kâo la], ơ ktrâo kli \ng, ơ 

di\ng êkei mniê du\m nei kơ dih wơi, ]uh be \ u\n, kă be \ kpiê, mă be\ 

mnu\. 

Di\ng Buăl: }iăng jăk êdimi kơ ayo \ng Dăm Bhu kâo dê 

lah. 

 Anăn leh ]uh u \n tru\n tian mtam, ]iêp riêp `u hia mtam, 

hia nao yiêt yiêt mse\ mnu\kă ti jơ \ng, yơ\ng siap [ăng êgei [ap [ap 

mnoh amâo thâo lo\ thu mnoh. 

AwaPro\ng Mưng Hdăng: Hlei leh anăn êbăn o \ng kơh 

amuôn, kơh amuôn kâo dê, Kơh amuôn kâo dê, ơ êkei jho \ng 

knuê` krê` ktang, dhiang klei aseh kbao amâo thâo ru\ng ti kngan. 

Lir h‟ô ao mbluôp, ktuôp ko \k, aji\k adro\k pi\t  lăng hruê akâo kơ Aê 

Diê. Ya leh anak êbak arăng anei hia hruê amâo thâo lo \ kral kơ 

tlam êdi. Ơ kei, ơ kin kâo dê wơi, ơ ami \, ơ nô, ơ pô ơ ra hia nao 

yiêt yiêt mse\ mnu\kă ti jơ \ng, yơ \ng siap [ăng gei [ap [ap mnoh 

amâo thâo lo\ tư mnoh ôh. Ơ lir h‟ô ao bluôp, ktuôp kok aji\k adro\k 

pi\t hruê kơ Aê Diê, ya lei o \ng hia nao yiêt yiêt sơnei? 

Tuh kruh Aê Du hriê yơh djă giê dra hwiê, bi Aê Diê djă 

giê dra hling hriê mjing lăng anak Dăm Bhu dua amai H’Bia K`i \\ , 

dlăng hia nao yiêt yiêt mse \ mnu\kă ti jơ \ng, yơ\ng siap [ăng gei [ap 

[ap mnoh amâo thâo lo\ tư mnoh ôh. 

Aê Diê: H[ô-hô Mdro\ng Dam, ơ kei ơ kin, êkei jho \ng 
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knuê` krê` ktang, dhiang klei aseh kbao amâo đei thâo ru \ng, kơ 

êdei sah hriê kơ mdro \ng, jing ]ing đue \ hriê kơ lu. Ti `u nao ]ing 

tông klông joh, tloh ana klông kpang dung bi dưng, ti `u ]ăm ]ư \ ti 

kblang. 

Pro\ng Mưng Hdăng: Hơ-[uih anak êbak, hlei anăn êbăn 

`u kơh amuôn, lir h‟ô ao bluôp ktuôp ko \k, aji\k adro\k pi\t hruê kơ 

Aê Diê? 

Lir ktuôp: {ơ arăng la]! Mdro \ng Dam kơ êdei jho \ng 

knuê` leh êa nguôm ktrei, kơ êdei mdro \ng, koh mta kju kđao 

hmao amiêt awa mơ \ng đưm êlâo lah! 

 Mdro\ng Dam `ăt mtam, leh `ăt krah mlam `u thâo dlăng 

pui, adiê dơ\ng aguah mtam `u thâo bliư \, adiê mnga] `u thâo ring 

mtih adiê kpưn dơ\ng, Mdro\ng Dam thâo đi\ tru\n êyu\n ê`an thâo 

êran ôk gah êdi mơh. 

Mdro\ng Dam: Ơ ami \ ơ ama ơi dơk-dơ \k hđeh dôk êran 

hla, bi khua đăh tuôr, mnuih [uôn sang bi kngư \ mse\ si kbao hlăm 

]am êdimima.  

}iăng jăk êdimi ayo \ng Mdro\ng Dam. K[ăt êkei yang brei 

hriê kơ sah, k[ăt êkei yang brei hriê kơ mdro \ng, k[ăt yang brei 

jho\ng, k[ăt yang brei ktang. {ar kpin druh yơh `u knhal tlâo ktai, 

ayo\ng Mdro\ng Dam, [ar kpin drai knhal tlâo kut, h’ô ao nut kiêr 

asei mlei dur diêr mrâo lah êdam điêt mrâo, boh tih mse\ arăng 

pla. 
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KDRE#} TAL II 

Mdro\ng Dam mtuôm ho\ng H’Bia K`i\ 

 

Mdro\ng Dam: Ơ ami \ wơi kâo ]iăng êran hla, ơ ama wơi 

kâo ]iăng đah tuôr! Aduôn kơ \ng kâo ho\ng bră, kă kâo ho \ng klei, 

ti\m brei kâo nao kâo tria mnu\ng wơi, ayo \ng Mdro\ng Dam kâo tria 

mnu\ng. 

Bi ayo\ng Mdro\ng Dam, êbu\ng ]eh, hđeh hlăk mrâo, hlăk 

đih hlăm hnun pun abăn, hlăk đhăn ami \ ama, êtiêng hlăk ]iăng kơ 

jông, êbu\ng ka luh mlâo êdi yơh kâo, ơ hđeh tria mnu \ng. {ơih 

anăn ayo \ng Mdro\ng Dam duah tuôr đah he \ tuôr. Tuôr Y’Ju\yơ\ng 

hlăm sang, tuôr Y’Jang êi yơ \ng lăng bri ri yơh. Tuôr ayo \ng 

Mdro\ng Dam mse\ tuôr ki kbao đah lăng yang hruê bi êyô] êbhiô] 

le\ tlam êdi, tuôr ayo\ng Mdro\ng Dam. Tuôr [ri\ ri\ mse\ tuôr Y’Ki, 

bri ri kyâo thâo pô đah tuôr Y’Ju\yơ\ng hlăm sang, tuôr Y’Jang 

yơ\ng hlăm êi yơ \ng bri ri lah tuôr ki kbao, đah lăng hruê mơ \ng 

êyô] lah ayo\ng Mdro\ng Dam bhiô] le\ tlam. Tuôr ayo\ng Mdro\ng 

Dam đue\ hiu lăng jơ\ng mngo\,tuôr ayo\ng Mdro\ng Dam đue \ hiu 

lăng ko \ myu\đue\ hiu yơh tuôr ayo \ng Mdro\ng Dam mse\ kru\knô pô 

ayo\ng Mdro\ng Dam aseh tui ho\ng ana, sơnei mơh kâo êwei. 

Anăn truh kơ pin êa hma ta] dliê sa] yao amai H’Bia Êsu \n  

phu\n jăk mniê wơi. Dlăng lăng ]ư \ ]hiăng bi lin bi luôn, dlăng 

lăng kbuôn ]iăng bi êli bi êlư ]ư \ bhư rư k[ăt êdimi lah [uôn anei 

mdro\ng ]ar kbao ama H’Bia Êsu \n  tơh anei. Tơl amâo ]ăt aruăt 

mbô, ]ar êmô mơar, ]ar asei êman tơl [hi \ ri\ lah mse\ mniê tlê 

kpu\ng, dlăng lăng jhuk ru \k u\n bâo asâo groh kdloh hđeh êlăk kbiă 

dlăng mơh ayo\ng Mdro\ng Dam, [ar kpin druh lah knhal tlâo ktai. 

H’Bia Êsu \n:Ơ ngiêk êbâo du \m nei kơ dih, đah brei mơh 

tuôr ayo\ng Mdro\ng Dam. 
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      Amai H’Bia Êsu \n lah phu\n yâo mniê kbiă mơ\ng mnang dua 

tri\ng adu\săm mli \ng knhal adôk lu knhal. Gri\ amâo tuôm tle\ êdi 

Amai H’Bia Êsu \n phu\n siam mniê, êa kho\ kma du\ng mta mniê tlah 

jăk, tlah yâo mniê. 

H’Bia Êsu \n: H[ơih, ami \ wơi, hlei lah êkei, hlei leh hruê 

anăn, k[ăt năng `u dua kâo ung mđơr [ô \, mô\ mđơr adhei, bi knar 

êkei mniê `u ho\ng kâo, k[ăt nik ]eh ba sa ênuk êdi ơ ami \ ơi. Ơ 

ami\ ơi! K[ăt `u dua kâo ]eh tuk sa gơ \ng ami\ dơ \ng tian mlan sơ 

năn. Ami \ [ă mlan sa lah `u dua kâo. 

Ami\ H’Bia Êsu \n: {uih ơ bu \, ơ bin, ơ nin ơ nô, ơ H‟Bia 

Êsu\n phu\jăk mniê. Amâo dưi ôh bu\ah, anak khil ku\ng kdu\ng mah 

si dưi [ô anak sah mdro \ng amâo dưi kil anak mti\l kdruă wă kdrô 

amâo dưi [ô ôh ayo \ng Mdro\ng Dam. 

Boh tih mse\ arăng pla wơih. Drei kđiêng knhâo mâo dưi păn 

kpaih bi ]aih mrai drei dê amâo thâo wai m`am, đăm hưp kơ 

ayo\ng Mdro\ng Dam. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam boh tih mse\ arăng pla, anak H‟Bia K`i \\. 

Anak ktơr krô, anak [ơ \ng boh krah ana lah `u, ơ bu \, ơ bin, ơ nin, 

ơ nô, ơ pô ,ơ ra, H‟Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê wơi. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam [ơ \ng boh krah ana, mnăm êa knga drai, 

[ơ \ng boh kăk kai kmrơ \ng tian ami\ `u ]iăng dơ \ng ]iăng mâo hjăn. 

Bi arăng la] anak ayo\ng Dăm Bhu. Ayo \ng Dăm Bhu mlâo mui \` 

]ăt hwiê guôl đang ơ bu\wơi kâo anei. Anăn yơh tuôr ayo \ng 

Mdro\ng Dam, yơ \ng sang yu\kăn djo \ sang ngo\ kăn găl, sang kă kăn 

kăn `u lao lei. 

 Nao kơ sang ama H’Bia Êsu \n phu\n jăk mniê, kơ dlông 

adu\, kơ tuôr ayo\ng Mdro\ng Dam dôk yơ \ng mtam yơh `u dê ayo \ng 

Mdro\ng Dam. Anăn amai H’Bia Êsu \n  wă [ăng bhă tria ]uh êa 

êhăng mtam, iêp ti gu\klu\tuôr ayo\ng Mdro\ng Dam êdi. 
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Anăn ayo \ng Mdro\ng Dam ami\ blua, ama kruă, suă [un mdro \ng 

êdi mơh ayo \ng Mdro\ng Dam, ami\ blua, ama blê, plê koh loh liên 

`u dlao êdi mơh. 

Mdro\ng Dam: H[ơih hơih ai ih dlăng he \ si ưi], mưi] he \ 

mse\ sâo amâo thâo kră krăl. Ayo \ng Mdro\ng Dam u\n hlăk bâo, 

asâo luă mnuih hlăk huă mnăm, u \n hlăk [âo, asâo kdăt, mnuih 

hlăk k[lăl kơ kniêng dua êhăng. Ruê] êa du \ng ktu\ng êa băh, mtah 

êa gri\ kni\\ amâo kral deh ayo\ng Mdro\ng Dam, mnuih hlăk jho \ng 

knuê` wơi, ayo \ng Mdro\ng Dam mnuih hlăk jho \ng knuê` wơi ai 

amâo thâo? 

H[ư-hưih đue \ wi\t mtam ayo\ng Mdro\ng Dam, kjuh boh ]ư \ 

sa [ăng `u mlai, kjuh boh drai sa [ăng `u mlung, khung rung 

mtruh khung rung mtơl kơ sang ami \ `u dê. Đi\ lăng ê`an mơh 

ayo\ng Mdro\ng Dam sa [ăng hlăm, ktăm ti adring đing đưng mgei 

khu\k go\ êsei djam ami\ `u kăp kbao bi mnuh. 

Ami\ Mdro\ng Dam- H’Bia K`i\\: Hơ- [uih, ya ngă kơh kei 

kơh kin, wơi win, wơi nô, ơ pô ơra,hui \ kih he\ ku êman hei o\ng ê-

dam ah, hui\ o\ng koh he\ ku êman hei wei kei wơi? Hui \ o\ng ]an he\ 

ngăn jia, hui \ o\ng duah hơua he \ anôk sah mdro\ng, hui\ o\ng duah he\ 

kđi prong êman, mđơr ho \ng pha êman? 

Mdro\ng Dam: Ya ngă kâo mă he \ a`uê kjuh tal, abăn kjuh 

blah pi\t lăng ti krah sang mtung hruê bhông tlam? 

 Ayo\ng Mdro\ng Dam  pi\t lăng hruê bhông tlam êdi. 

H’Bia K`i\\: Ơ ayo \ng Dăm Bhu, si leh ih kuaih amâo klôk, 

anak drei Mdro\ng Dam, dôk ktal soh găl mma], anak sa drei mtei 

sa boh si ami\ amâo joh ai hlăm tian ê-kơ-anei. Ya leh anôk yang 

[iê adiê ngă ruă asei mlei kơ `u, `u đah nao tuôr yang hruê  mơ \ng 

êyô] bhiô] le\ tlam, giê o\ng lông nao êpa, êa hôk anôk ala ih lông 

êmuh lăng. Nao êmuh lăng Aê Mtung Mtlang, ơ ayo \ng Dăm Bhu 
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kâo dê wei, o\ng êmuh lăng yang roh kjoh uin, êmuh lăng awa 

M[in giê thâo êpa. Jut koh ba mơ \ng dliê, giê hru\ng mơ \ng troh 

pioh êpa lăng kơ anak drei Mdro \ng Dam, hui\ `u djiu kluam. 

 Ayo\ng Dam Bhu djă braih kê ho\ng mlo\, djă braih đio \ ho\ng 

đi \ng, jhi\ng ri\ng yơh ayo \ng Dăm Bhu giê đue \ nao êpa ( ayo\ng 

Dăm Bhu) 

Aê Mtung Mtang: H[ơih, ơ ama Mdro \ng Dam, ya mnơ \ng 

ih ba djăp djik anei? Jăp jing ]ing đi \ ti pra, akan ana kma go\, sa 

bliư\ sa [ăng o \ng đi \ sang kâo? Sang kâo dê lah sang wê kmeh, 

sang eh êmô kbao, sang kâo sang khua mduôn, sang mlâo, mjâo 

amâo thâo mbrua\.  

Ayo\ng Dăm Bhu: Ơ aê Mtung Tlang yang aroh joh awin 

awan, awa M[in kâo jê] boh mli kăn mâo yun nei lah kâo anei, 

kđi mdro\ng ngăn so \ng [e\. Aseh kbao kâo băng kơ o \ng [uê kyâo 

wơi, mjâo adiê kâo hmư \ êkei thâo ksuă kiê dua kngan. 

 Ne\ giê kâo lông hriê êpa, braih đio \ kâo brei o\ng lông hwiê 

lăng kơ anak kâo Mdro \ng Dam dôk djiu he\ hlăm abăn, pluh hruê 

mlam yơh amâo thâo kral sa asăr êsei, pluh hruê `u amâo tuôm 

hdi\p ho\ng êa kpiê, hdi\p ho\ng êa hliê lah tling tlưng hlăm tian. 

Anak kâo Mdro\ng Dam đah nao tuôr hruê mơ \ng êyô] êbhiô] le\ 

tlam bơt wi\t tơ klai \, lai\ mnơ \ng dơ \ng pưk sang a`uê kjuh tal, abăn 

kjuh blah, pi\t ti krah wah sang mtung hruê bhiông tlam. 

H[ơih hơih! Anăn yơh braih đio \ awa M[in wiê, giê êpa êa 

hôk anôk mơ\ng êmuh. 

Aê Mtung Tlang: Ayo\ng Mdro\ng Dam, hui\ mta soh, hui\ 

mâo yang duah bi mtru\n kơ `u hei, giê brei đu \t kăn đu \t lei, brei `u 

dlông kăn dllông mnông giê dua kđiêng mse \ arăng ktriêl. Ya le \ 

anôk yang dôk [iê kơ ayo \ng Mdro\ng Dam? Anak ayo\ng Dăm Bhu 

hei, ]iăng êmăn suăi `am êdi yơh ayo \ng Dăm Bhu kâo dê lah kâo. 
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 Wi\t yơh ayo \ng Dăm Bhu, wi \t kơ klai \, êlai\ kơ knơ\ng dơ\ng 

pưk sang. 

Amai H’Bia K`i \\ êmuh: Si ngă kơh ama Mdro \ng Dăm? 

Dăm Bhu: H[ơih, amâo mâo klei klông ôh anak drei 

Mdro\ng Dăm djiu kluam, tơdah `u duam kpal amâo ar kgu\kgưr, 

[uê jih ai kâo iêô, mjâo tu\hu\h[ui], giê jih ai kâo nao êpa wơi, giê 

jih ai kâo êpa, êa hôk anôk ala jih ai kâo nao êmuh 

        }uak ayo\ng Mdro\ng Dam êmuh mtam? 

Mdro\ng Dam: Ơ ami \ ơ ama, ih mâo mơh mti \l hruh tlang, 

prang kwei, do\ aduôn aê mơ \ng đưm êlâo? 

Ami\ ama `u la]: Ya nơ \ng o\ng ]iăng kơh kei, kơh kin, 

kơh nin, kơh nô, kơh pô,kơh ra? 

Mdro\ng Dam: Ih dlăng lăng kâo bo\ leh êmo\ng ơ ami \ ama 

wơi, kâo prong leh kkuê, ]ăt leh êgei mbăh, truh êdam [lam knô 

thâo êrô leh huă mnăm, kâo ]iăng êdimi. Kâo ]iăng êdi mnuih tu \k 

êsei kâo anei, ơ ami \ ơ ama wơi, kâo ]iăng êdi mnuih brei djam, 

kâo ]iăng êdi mnuih m`am kpin ao lah kâo anei. Dôk bo\ êmo\ng 

prong kkuê, ]ăt êgei mbăh, kâo nao dôk dam ho \ng ama, kâo dôk 

nao êra ho\ng ami\, kâo mnăm nanao kpiê mmih jih ai kâo hrăp. 

Dăm Bhu: H[ơih hơih, ih djă ba kơh mti \l hruh tlang kơh 

kei, prang kwei do\ aduôn aê lah mơ\ng đưm êlâo, mti\l hruh kwei 

lah mbăh `u sa klang, bi djă ba mti \l hruh tlang  mbăh sa păt, k[ăt 

êdimi lah mnơ \ng mdro\ng djă ]hưn mnăm.Ya o \ng ]iăng kơh kei 

kơh kin? 

Mdro\ng Dam: Ne\ kông kâo nao mju\, a`u\mdah, ngăn đăh 

po\k kâo lông ba lăng kơ amai H‟Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê! 

Dăm Bhu: {ơ kei, [ơih dam, đăm ]ah ôh hra bai lưng, si 

o\ng dưi nao ]ưng he \ hra bai [e\, amâo dưi nao ]ưng he \ hra bai [e\, 

amâo dưi tle\ ôh anak piêô mjơ\ng, anak Ku\r dê dôk đih hlăm jao, 
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lao ê`a anak mtao êa kni\ng, bi drei anak draih êma, bi drei dê 

anak hla u\k u\l, anak pu\l ho\ng lu\lăn. 

Grăn wăng hlăk, grăn kgă klam, djuh djam drei duah kma mmăt 

pe\ kma mmăt, kpăt mlam djuh djam hjăn duah mă ko \ krei amâo 

dưi. 

Mdro\ng Dam: Lui ami\ lui. Kâo djă kgă kâo tă lăng `u 

hma kmrơ \ng, kâo rơ \ng ai kâo dôk lăng `u sang prong, kâo jho \ng 

tiê boh la ko\ êman ama H‟Bia Êsu \n, lui kâo lông nao êyu\n lăng 

hlu\n yua kpiê ]eh tuk ]eh ba, lui kâo lông nao koh lăng `u êniap ơ 

ami\.  

H[ơih hơih! Lui kpin hđăp yơh ayo \ng Mdro\ng Dam, prăp 

lăng kpin mrâo, lui ao hđăp prăp ao mrâo, ngă yâo êjai, ngă 

êdam êjai. {ar kpin druh ayo\ng Mdro\ng Dam, knhal `u tlâo ktai. 

{i la\ng ayo\ng Mdro\ng Dam [ar kpin drai knhal tlâo kut, h’ô lăng 

ao nut kiêr, asei mlei dur diêr mrâo lah êdam điêt mrâo, [ar kpin 

druh ayo\ng Mdro\ng Dam tlă dăng k’iêng, [ar kpin niê kđiêng 

hliêng đue\ nao [ah khao mlao ]iăng bi kyư \, ayo\ng Mdro\ng Dam 

đue\ nao ]ah khao  mlao đung bi kyơ \ng djhu\k ru\k ayo\ng Mdro\ng 

Dam, u\n tơ\l bâo, asâo aliu, piu ayo\ng Mdro\ng Dam tui dlăng 

]iăng bi k[uêh.  

Piu Ayo\ng Mdro\ng Dam: Ti o\ng nao ơ ayo \ng Mdro\ng 

Dam ơi? Đăm o \ng nao ôh ti dliê Mhrư \! 

 H’[ơih ayo \ng Mdro\ng Dam suh tơ mmông, ayo \ng Mdro\ng 

Dam dlông ti krung hung êdimi yơh kơ amai H’Bia Êsu \n  phu\n jăk 

mniê. Dôk hlăm adu\dua trang, amai H’Bia Êsu\n  dôk hlăm mnang 

dua tring, dôk hlăm adu \n ]hiăm mli \ng knhal dôk lu knhal. Gri\ 

amâo tuôm tlo\ êdi mơh, êa k’ho \ kma du\ng mta mniê tloh jăk tloh 

yâo mniê. Anăn yơh ayo \ng Mdro\ng Dam, đi\ aseh knô hung, aseh 

knô hang ktang `u êbat, ktang `u êran, đi \ ]ư \ lah sa [ăng `u mlai, 
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đi \ drai mlung, khung rung mtruh yơh, khung rung mtơl, đi \ aseh 

knô [lak pha êdi, bi ayo\ng Mdro\ng Dam đi \ aseh ana [lak kô\ mdô\ 

sun dôk ưn jam mna, m`ê tiêng liêng kăp arăng mdrip, m`ê ri \ng 

rêu kăp arăng êyuh, êwa asăp bluh tlâo [ăng hđun, djhu \k ru\k u\n 

tơl bâo, asâo ru \ng ktlư\ êa k[u\ng k[iê lah băm kơ êyông.  Anăn 

sang weh ting, adring weh aseh êman k]iêp ti sang amai mniê 

Go\ng Guê k[uê hrah kdah kôk mniê tloh jăk, lah tloh yâo mniê, 

khu\k ru\k mniê dôk pơ\k m`am, êdam hiu blu\ti êngao. 

Mdro\ng Dam: Po\k brei mơh [ăng jang o \ng mniêng ơ 

amai wơi, siêng [ăng jang o \ng msei brei mơh lam ayo \ng nao `u\, 

brei mơh adu\ayo\ng nao kma, ayo\ng ]i ăng ]hưn sang amiêt awa 

sa bliư\ sa [ăng anei, te \ kpiê `u pu\brei kơ kâo, mnu\]ăm, êsei 

hmăm hlao te\ `u mdơ \ng. 

 Ang po\k [ăng jang mniêng, siêng [ăng jang msei, ang brei 

lam `u\brei adu\kma, ang brei ]hưn sang amiêt awa, amai Go \ng 

Guê k[uê hrah kdah kôk lo\ dôk m`am khu\k ru\k mniê lo\ dơ\ng pơ\k 

m`am. 

 Mdro\ng Dam la]: Tơ \ khung o\ng ksô] nao brei phă hang 

êa, tơ \ msa o\ng ksô] brei nao phă war êmô, ksô] brei ksiu kkô 

kpa` o\ng bi bru\ng bi brăng.  

        Khu\k ru\k lah amai Go\ng Guê k[uê hrah kdah kôk  dơ \ng lo\ 

pơ \k m`am, anăn yơh ksô] khung đue \ nao phă êa, bi msa ksô] đue \ 

nao phă war êmô, ksô] ksiu kkô bi bru \ng bi brăng, plăk đue \ wi\t ti 

sang mtam amai Go\ng Guê k[uê hrah kdah kôk. 

Mdro\ng Dam: Ơ amai mniê, po \k brei [ăng jang mniêng, 

amai mniê Go\ng Guê mniê. 

Anăn yơh amai Go \ng Guê k[uê hrah kdah kôk siêng [ăng 

jang msei, brei lam `u\, adu\kma ]hưn sang amiêt awa sa bliư \ sa 

[ăng, kpiê pu\êdi, mnu\]ăm, êsei hmăm hlao mdơ \ng, ]uh mnu\ana 
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krăm, ]ăm mnu\ana mboh, hroh braih kô\ kăp mnga êpang, kô \ kguh 

hlăm sang, bang hlăm tria êsi hdrô bla  kô \ ba msưh êdimima.  

H[ơih, anăn ayo \ng Mdro\ng Dam huă êsei sa [ăng tô], ayo \ng 

Mdro\ng Dam [ơ \ng djam sa [ăng leh sa ngeh lui ui ai mdai trei 

huă/ 

Mdro\ng Dam: Kâo dôk ti [uôn sa boh kmu\n tlâo thu\n kâo 

ăn, kâo [ơ \ng sa boh mtei tlâo hruê kâo ăn, sa boh mtei tlâo hruê 

mgrưm, kdah kâo [ơ \ng sa boh ktơr kâo wơr djam êsei, pluh mlam 

lah kâo amâo thâo kral sa asăr êsei. 

 Anei [uh yơh  ama mniê Go \ng Guê wi\t mơ\ng hma. 

Ama mniê Go\ng Guê: Hlei leh tuê ênguê ưn bo \ sa kmeh, 

ơ bu\ơ bin, aseh tring mgơ \ng ơ rin bo \ adring [ăng? 

Mniê Go\ng Guê: Tuê Kur ama wơi bo \ hlăm lam, tuê }am 

ama ah bo\ hlăm gah, thâo tuê sah mdro \ng ama ah bo\ hlăm jhưng 

kpan. 

        Anak Bih leh yơh ama ah leh jih drei rông, bi anak Mnông 

jih drei ]iêng, anak đung kriêng jih kâo mkral, tuê ênguê amâo 

tuôm [uh, boh tih mse\ arăng [la ama kâo wơi, bi pha mse \ arăng 

ktăp, asăp mlăp blu\tlao drưh nik mse \ hwiê kđang yan bhang, mlâo 

mui` mse\ hwiê guôl đang, tơ mlâo kang ]ăt mse \ hwiê guôl jo\k. 

Ama mniê Go\ng Guê: H[ơih hơih, jăp jing amuôn 

Mdro\ng Dam ]ing đi \ he\ pra, kan ana kma go\, sa blư \ sa [ăng đi \ he\ 

sang kâo, sang gut ênê, sang wê kmeh, sang u\n asâo thâo yă ya` 

sang khua mduôn? 

Mdro\ng Dam: H[ơih awa mniê Go \ng Guê k[uê hrah 

kdah kôk, đăm o \ng prah ho\ng êjam, pram êruê , kăn nơnei drei bi 

je\ êrô [uôn pu\hơai \ lah drei [uôn êsei kpiê. (wir la] ho\ng ama 

Go\ng Guê k[uê hrah kdah kôk): Bi drei đưm nei kơ anăp awa ah 

drei ngă gơ \ pưk bi m]hia hma mjuk sang kuh adring pring djam 
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pu\ng êyao, tơ dôk he \ [uôn hrăm ktăm jang sang ktlă êda ]ing awa 

kơ êyông amuôn tui nao kleh. 

Ama mniê Go\ng Guê: ơ bu \, ơ pô, ơ nô, ơ ra mniê Go \ng 

Guê, ti le\ kpiê drei pu\? 

Mniê Go\ng Guê k[uê hrah kdah kôk: Tuê điêt ama ah 

drei pu\kpiê ]eh điêt, tuê prong pu\kpiê ]eh prong, tuê mdro\ng 

pu\lăng ana ]eh ju \, drei pu\lăng ana ]eh jăn sa bi \t knga êma ]ô 

kkung, kjuh ]ô hlang kơ dlông, 

Anăn yơh hđeh kkung tơl tloh ê`a, khua kkung tơl joh hlâo, hđeh 

mă `ao `ao k[lăl bo\ [ăng k[lăl ,ik rik aduôn ]eh ju\`u thâo êgra 

a-ra aduôn ]eh ju\`u thâo grê`. 

Ama mniê Go\ng Guê: Đăm grê` ôh aduôn ]eh ju\ah 

pu\kpiê kơ ayo \ng Mdro\ng Dam. Ayo\ng Mdro\ng Dam ]ing hiu ]hi\ 

ayo\ng Mdro\ng Dam duah đi \ mnia hra blei kpei đrông, ayo \ng 

Mdro\ng Dam sang ti\ng kơ drei, adring weh aseh êman gơ \ ]hiêp 

kơ drei, mmăt weh đăm tlam mdei, sang amai dei gơ \ weh jưh 

knang. 

Ama mniê Go\ng Guê: Ơ ngiêk êbâo, ktrâo kli \ng, ơ di \ng 

buăl du \m dih kơ nei! H[ơih tlâo ]ô đăk be \ hla, êma ]ô kkung be\ 

kpiê, mnuih ]iăng djiê iêô be\ mnăm, iêô alu\dưr anăn `u hđu \ng iêô 

alu\dhu\ng hđă, iêô brei mơh khua dje \ `u ktleh, iêô hđeh mha] iêô 

]hua] rua] ênai đăm mâo ênai. (anăn dai êmuh anak `u: „‟Bi ]ing 

tông, ya ]ing drei tông ơ bu \, ơ bin?‟‟ 

 Mniê Go\ng Guê: Dah tuê điêt drei tông ]ing điêt, dah tuê 

prong drei tông ]ing pro\ng, tơ tuê mdro \ng drei tông lăng ana ]ing 

mui, ]ing mai tai pră. Tông [iă riă sur boh mbông, bi kơ dlông êda 

kra hwa hđô [ơ \ng boh, kleh hđô ]oh [ăng, djă grăn kgă grăn 

wăng, hngu \k ]iăng bihngui, êmô kbao hđô dai kku, mnuih lu bi 

ngư\ bi ngăm hnei, si ar amâo êmăn ayo \ng Mdro\ng Dam. 
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Ama mniê Go\ng Guê: Ơ hđeh tlâo ]ô djăt be\ êa, êma ]ô 

dơ \ng tuh, kdjuh ]ô dơ \ng mbo\ êkei ro\ ruăn mnăm tlo \ lăng đi \ng 

mnăm, mmih mơh amuôn ah, mmih mơh awa ah mmih `ăm răm 

hnei kpiê msăm mda msăm êma mlam man dưn yơh drei dôk bi 

mnăm. 

Mnăm he\ êa tlâo ki ayo\ng Mdro\ng Dam, jih he\ êa tlâo ki. 

Ama mniê Go\ng Guê: Sue\ đi \ng anei ơ amuôn ah ]u \t đi \ng 

mkăn. Mmih yơh amuôn ah, mmih `ăm răm msăm boh tluă mmih 

[âo ]uă mnăm lah man dưn mnăm, mnăm amuôn Mdro \ng Dam ah 

mnăm! 

Mnăm he\ êa pă ki ayo \ng Mdro\ng Dam đi \ng tlâo lo\ dơ\ng 

hrua, đi\ng êma lo\ dơ\ng mlih, ka mlih đi\ng anei lo\ ]u\t đi\ng mkăn 

kơh ayo\ng Mdro\ng Dam. 

Ama mniê Go\ng Guê k[uê hrah kdah kôk: Mmih yơh 

amuôn? 

 Mdro\ng Dam: Mmih yơh awa mmih hang , kđang gao 

knga, êya pui êrui mse\ mnga kê] kam mnăm mơ \ng tlam bhiông 

aguah amâo lo\ sah kba êa ]oh đi \ phi\ jing jai, mmih jing jai. 

Ama mniê Go\ng Guê: Yo\ng êa kjuh kơ ayo \ng Mdro\ng 

Dam, yo\ng êa kjuh yơh, tuh lăng êa êma, đua lăng êa ki băm kơ 

ktuêh ơ di \ng bua\l.   

 Tlâo k[u\ng lo\ dơ\ng hlua, êma k[u\ng lo\ dơ\ng tuh, kjuh 

k[u\ng dơ\ng arăng mbo \, êkei kơ ngo \ mnăm gut gai lah mnăm, săl 

băl yơh ayo \ng Mdro\ng Dam, knga êa ]uă êdi, ayo \ng Mdro\ng 

Dam êdi, bi ngă kpiê ruă yơh ayo \ng Mdro\ng Dam săl băl knga, 

klei [ai [ăm ôh. 

Mdro\ng Dam: Hui\ kâo mnăm kpiê ruă lah kâo awa wơi, 

]uă êba  knga pi \t wơr hnei, hui\ kâo mnăm kpiê ruă ]uă êba knga 

pi\t wơr, hui \ kâo duah păn he \ hlăm adu\`u\lam êdam êra, hui\ kâo 
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êkei duah hiu. 

Ama mniê Go\ng Guê: Dưn amuôn dưn, hlei ao kti lo \ 

dơ \ng bi myuôm, băn hlăm adu\dưn kơh amuôn Mdro \ng Dam kâo 

dê. 

 Anăn kpiê ruă ]uă êba knga pi\t wơr yơh ayo \ng Mdro\ng 

Dam dê wei. }hăr `u kdưt êdi kơh ayo \ng Mdro\ng Dam, ]hưt kdăt 

k[ăt êkei hruê mse \ hriêl mdiê kiê kngan m’ô kri \ asei mlei [âo gri\ 

mnal [âo guh [âo păm mnga, êwa `u kdưt ayo \ng Mdro\ng Dam 

tloh rai kơ k[ăt, êwa `u kdăt ayo \ng Mdro\ng Dam tloh rai kơ pral, 

dai kiê kngan tu\k tăk mdăk, tlo \ng tlưt yơh ayo \ng Mdro\ng Dam 

kăp êdam dôk glăm phăp hluăt boh êyuôr ngir nguôr mda yơh 

ayo\ng Mdro\ng Dam mse\ đai êmô mda. 

H[ơih ayo \ng Mdro\ng Dam dê aseh ênga êngo yơh ayo \ng 

Mdro\ng Dam dê, kbao âng aguah ayo\ng Mdro\ng Dam hmăng 

]iăng ]uh krai, kơ ayo \ng Mdro\ng Dam. Bi ayo\ng Mdro\ng Dam 

hlăk ]iăng mjai êpăm êdam êra ayo \ng Mdro\ng Dam êkei hlăk 

]iăng bi hiu, piu tle \ dliê se\ siêr ayo\ng Mdro\ng Dam bơ \  drei ]uh 

krai. H[ơih, thâo mnuih [ăng gah pi \t brei mse\ trông hrôk, bơ 

mnuih hlăm ôk jơ \ng mse\ ]u\t hlăm hnuh, bi mnuih êtuh êbâo pi \t 

brei amâo thâo ti mdih ôh, ơ ngiêk êbâo amai H’Bia Êsu \n lah 

phu\n jăk mniê. H[ơih ayo \ng Mdro\ng Dam đi \ lăng ê`an sa [ăng 

hlăm, ktăm adring đing đưng mgei hiu lăng klei êkei mniê je \ 

aguah krah mlam êra pi\t đih êdi kơh ayo \ng Mdro\ng Dam kâo dê. 

Mdro\ng Dam: Ơ amai H‟Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê hơi \! 

o\ng po\k brei mơh [ăng jang o \ng mniêng kơ kâo êkei, siêng brei 

mơh [ăng jang msei, brei mơh lam ayo \ng nao `u\, brei mơh 

adu\ayo\ng nao kma, ayo\ng hua bring ]ơ \ng sa tlam anei. 

H’Bia Êsu \n : Hlei leh pô knô ơ ngiêk êbâo, dlăng kơh 

mnư\ arăng hriê rang lah kâo, klei [ai [ăm lah kâo, ơ [uôn mnư \ 
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arăng hriê rang ti kâo, [ăng jang ring ]ing ]eh knơ \ng aseh kbao 

arăng hriê ]uă yơh, arăng hriê păn hlăm adu\lah ơ ngiêk êbâo du \m 

nei kơ adih wơi, arăng hriê `u\lam huăk go \ djam êsei amai H‟Bia 

Êsu\n lah phu\n jăk mniê. Hlei leh pô knô koh he \ `u msuăt, hlei leh 

pô knô mgăt êmô ama kâo hei anei [âo [hao, mgăt kbao ama kâo 

hei [âo [hông, mgăt u \n mnu\ama kâo [âo mnâo amlơ \k kam, mgăt 

aseh [âo mnâo êa hjan, mgăt êman [âo mnâo gru kning ]ing ]har 

ama kâo [âo êrah êmô êjai dôk ]hao? 

Mdro\ng Dam: Ai amai H‟Bia Êsu \n  thâo dlăng he \ ayo\ng 

se\ ưi] kơh wei ah kâo dê, ai ih thâo mưi] he \ ayo\ng Mdro\ng Dam 

mse\ asâo amâo thâo kră kral djio \ mnuih dua kmưn? 

H’Bia Êsu \n: Amâo dưi ayo \ng Mdro\ng Dam, kâo dê hnuôr 

plei amâo bhiăn ]ăt mmao lah kâo, ơ ayo \ng Mdro\ng Dam, bi ana 

hdao kâo amâo bhiăn blah djuh, kâo amâo duh klei kniêng êhăng, 

klu\t war u\n, phu\n krue\ hui\ êmô kbao ama rue\ nao kơ sah dua 

mdro\ng. Kâo anei blu\t hing leh kơ yang ơ ayo \ng Mdro\ng Dam, 

ana hdao blah djuh o\ng duh kniêng êhăng, kâo dê hui \ buit amâo 

đei thâo ram hnei.( amai H‟Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê la]). }oh 

kmeh be\ drei, kơh ayo \ng Mdro\ng Dam, kâo ]iăng brei kơ jing 

kang hnei, hlang găp, hlăp mbul kâo mbưh jing ung lah kâo. 

Mdro\ng Dam: }oh kmeh jing kang nao nao amai H‟Bia 

Êsu\n, ayo\ng Mdro\ng Dam la], nao mơ \ng mtuh phao knah, mơ \ng 

m]ah phao pơ \ng mơ \ng joh knơ \ng aseh êman ama ngo\ sang. 

H’Bia Êsu \n: Lui ayo\ng Mdro\ng Dam jho\ng jơ \ng rơ\ng ai 

kmlai ]ư\ dua mtao, đơ leh êman dliê o \ng bi kning kdah o\ng mtih 

ktah hlăm êa, kdah bră amâo yo \ng jing ơ amai H‟Bia Êsu \n  phu\n 

jăk mniê. Kdah kning amâo yo\ng hui\ ko\ng si kniêng bhang, djuh 

ana amâo yo\ng jing nao blah, mdiê mtah tăp o \ng amâo khăp he \ 

ung dua kjar, đơ leh mâo êman dliê o \ng kning kơ amai H‟Bia Êsu \n 
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phu\n jăk mniê. Ơ ayo \ng Mdro\ng Dam hơi \ kâo dê kâo kuôl mơ\ng 

jih êman ama, kâo dê kâo kuôl mơ \ng jih êman ama kâo gu\adring, 

mơ \ng jih ama bo\ sang, mơ \ng jih kpiê ]eh tuk ]eh tang ama kâo 

hlăm hjiê mkăn. 

Bi ayo\ng Mdro\ng Dam la] sơnei: Dah kâo amâo yo\ng 

jing hre\ roh, ko\ êman ama o\ng tơdah kâo amâo jing êyu \n, lui 

ayo\ng Mdro\ng Dam hlo\ng jing he\ mgăt êa ana ]ing adring [ăng, 

răng klei aseh êman ama o \ng, kâo ]eh ]ai, kâo gai kpiê, thiê kđeh 

êmô kbao ama o\ng hruê bhông tlam. 

H’Bia Êsu\n: Êdi deh ayo\ng Mdro\ng Dam? Jăk knuôl hwiê 

kâo brei, giê êtiêng kđiêng knhâo kông tlâo mă pă mdrơ \ng, kông 

pă klei ư mdrơ \ng klă nik lah tlam anei kơh ayo \ng Mdro\ng Dam . 

Ơ ayo \ng Mdro\ng Dam lah k[ăt êkei laH’Yang brei kơ sah, 

asei mlei lah kăp ami \ tuh ho\ng đi \ng yơh ayo \ng Mdro\ng Dam, asei 

mlei kăp ami \ hli\ng sut lah khăn grê mnông kđiêng knhâo `u mse \ 

kbao mơuê. H[ơih kiê kngan bơ abu\asăp mlăp blu\tlao lah ô] rô] 

mse\ ktuk kâo dôk alo\ng. 

H’Bia Êsu \n: Hơi\ hriê be\ ayo\ng Mdro\ng Dam lam lông 

`u\lăng, adu\kma, hơua bring ]ơ \ng hriê ]uh be\ krai ơ ayo \ng hơi \, 

hriê ]uh be\ krai ơ ayo\ng hơi, \ hriê mjai be\ păm êdam êra a`uê lông 

hriê găn abăn juă mnăm păn đi \ng dua kdriêk. 

Mdro\ng Dam: }iăng êmăn suai \ `am êdi o\ng amai H‟Bia 

Êsu\n  phu\n jăk mniê. 

H’Bia Êsu \n: Hơi\ ayo\ng Mdro\ng Dam hơi \, o\ng hriê je\ 

aguah krah mlam êram oi\t đih ya leh boh o\ng ba? Guôl sa mđrông 

o\ng ba deh, ya leh mnga o\ng pe\ mje\ yăl dliê kâo mniê dôk tu \k 

êsei, dôk hlăm adu\dua trang, o\ng djă ba mơh deh guôl sa đrông 

mmông sa [e\ hiu je\ tlam ya leh boh kroh o\ng ba kơ kâo kơh 

ayo\ng ayo\ng Mdro\ng Dam ih wơi? 



46 

Mdro\ng Dam: ơ amai H‟Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê, ne \ kâo 

djă ba mơh sa boh mti \l hruh tlang, ne\ kâo djă ba mơh sa boh 

prang hruh kwei do\ aduôn aê mơ \ng đưm êlâo, mtil hruh kwei kâo 

djă ba ơ amai H‟Bia Êsu \n wơi, mbah `u sa klang mti\l hrul tlang ne\ 

mbah `u sa kpăt k[ăt êdimi yơh mnơ \ng mdro\ng djă ]hưh mnăm, 

mti\l hruh kwei năng ai `u pa] êa mơ \ng kang, bi mti\l hruh tlang 

năng ai `u pa] êa hlăm [ô \, asei mlei mti\l kô\ kma blu\t ayo\ng 

Mdro\ng Dam yang drao gu\n kma. 

H’Bia Êsu \n: Hơi\ ayo\ng Mdro\ng Dam hơi \, kâo amâo ]oh 

ôh kơ ngăn o \ng klo\, ơ ayo \ng Mdro\ng Dam, amai H‟Bia Êsu \n 

amâo ]oh ôh kơ ngăn o \ng klo\, amai H‟Bia Êsu \n amâo ]oh ôh kơ 

knah khơ \k knah hliang ama o\ng gu\jhưng kpan, kâo ]iăng kơ o \ng 

ko\ êman ama kâo o\ng êyu\n, hlu\n ama kâo o\ng yua, kpiê ]eh tuk 

]eh ba ama kâo kâo ]iăng o \ng djă o \ng jur mnăm. 

Mdro\ng Dam: B[ơ kâo dê hnuôr plei ]ă \t mă kno \ng 

mmao, ana hdao kâo blah mă kno \ng djuh, kâo duh mă klei êdam 

êra bhiêo re\ng rieo, kâo [ơ \ng kniêng man dưn kno \ng sa [ăng lah 

amai H‟Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê wơi. 

H[ơih anăn yơh hruê năm bi k`ah anăn yơh mlam êma 

hruê dua tlâo ayo\ng Mdro\ng Dam bi k]ưah. Anăn brei amai 

H’Bia Êsu \n  đue \ nao gui djuh, duh hmôk brei nao dôk ayo\ng 

Mdro\ng Dam tloh tlâo hruê. Ayo\ng Mdro\ng Dam đue \ wi\t kơ klai \, 

lai\ knơ\ng dơ\ng pưk sang ami \ `u pô. 

H’Bia K`i \\ ami\ Mdro\ng Dam: Ti le\ mnuih tô\k êsei ơ kei 

ơ kin, ti leh mnuih brei djam, ti leh mnuih m`am kpin ao? 

Mdro\ng Dam: H[ơih ami \ wơi, h[ơih ama wơi, arăng 

amâo khăp ôh kơ kâo, arăng ]oh kơ drei anak draih êma, arăng 

amâo ]iăng kơ ami \ kơ ama, anak hla u \k u\l, anak pu\l lu\lăn arăng 

amâo ]iăng ôh. 
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Arăng dê arăng ]iăng mnuih ]ăt êning lah, kâo nao hưp he \ 

anak khi\l ku\ng, ơ ami \ ơ ama. Arăng hưp kơ kdu \ng mah, kơ anak 

sah mdro\ng. Ne\ kâo k]ah tlâo hruê, djuh ana `u hriê blah kơ ih. 

 Anei knăm kăm gu \k! Anăn ama `u huă he \ blăm mơh, 

ayo\ng Mdro\ng Dam,  tloh tlâo hruê huă blăm mnăm thu \n [ơ\ng u\n 

mnu\klei ju\jhat kăn mâo lei, ayo \ng Mdro\ng Dam knăm kăm gu \k 

êdi. 

Anei amai H’Bia Êsu \n  la]: Ơ ami\ ơ ama kâo đi \ gui djuh, 

duh hmôk dôk ung kjar! 

Ami\ H’Bia Êsu \n: Đăm nao ơ bu \, ơ bin, ơ nin, ơ ra, [uôn 

taih braih kbưi sui huă mnăm, leh lui] o \ng hlăm dliê kyâo, hui \ liê 

hlăm êa, hui \ mbha he\ angi\n dua hjan, mbha he\ đo\k êmeh êman 

hlăm ta] kdrăn, klei [ai [ăm leh ko \ êman ama o\ng amâo mâo pô 

lo\ êyu\n, hlu\n yua kpiê ]eh tuk ]eh ba ama o\ng lah hjâo leh amâo 

mâo pô lo\ djă mnăm, ơ anak kâo sa drei wơi, mtei sa boh ơ mtei 

sa boh si ar amâo joh ai hlăm tian. 

H’Bia Êsu \n: H‟ai \ mang măm yơh kâo anei êgao hruê năm 

mlam êma, êgao hruê dua tlâo bi k]ah ho\ng kâo, bi kâo mniê 

blu\bhio yơ \ anei ktio phiu ktiu ku\t pi\t mlam yơ \ anei, kâo blu\mă 

yăn yao êdi. Ti anei yơh ayo \ng Mdro\ng Dam ro\ng amâo lo\ khăp 

ôh  kơ kâo. 

Ami\ H’Bia Êsu \n: Lui be\ bu\, lui be\ bin ơ nin ơ nô ơ pô ơ 

ra, H‟Bia Êsu\n  phu\n jăk mniê, iêo be\ ayo\ng o\ng Dăm Prah Mlo \ 

Kyâo lông nao trang lăng, kdrang đi \ kpiê phi\ lông kă lăng 

ti gơ \ng, mnuih nao klơ \ng k`a, kông ju\lông nao ksuê uê djă êsu \ng 

kă lông djă kông dua krah. Hui \ ayo\ng ayo\ng Mdro\ng Dam ro\ng 

amâo khăp kơ ih lah ơ bu \, ơ bin, ơ nin ơ nô ơ pô ra H‟Bia Êsu \n  

phu\n jăk mniê. 

H’Bia Êsu \n: H[ơih ơ ami \ wơi, mang măm yơh kâo ayo \ng 
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Mdro\ng Dam ro\ng amâo lo\ khăp êdi anei, anăp nao blu\tlao ayo\ng 

Mdro\ng Dam amâo lo\ ư êdi, ko \ êman ama kâo mang măm yơh 

anei amâo mâo pô lo\ êyu\n, hlu\n ama kâo amâo mâo pô lo\ yua, 

kpiê ]eh tuk ]eh ba amâo mâo pô lo\ koh brei êniap, ama kâo ko\ 

nao kơ khua hnei mta kjuh luh [u \k [iêk ama kâo đue \ nao kơ 

mduôn. 

Êpar nao kơ ayo \ng `u Dăm Prah Mlo \, ]ok ji\ng jai amai 

H’Bia Êsu \n  hia ji\ng jang. 

Dăm Prah Mlo\: Ya klei o\ng hia ơ adei? Hui\ o\ng koh ku 

êman ]an ngăn jia hua ung sah mdro \ng duah kđi prong êman đơ 

ho\ng pha êman, ya ngă ami \ mâo tăm ênua kơ o \ng deh ơ adei 

mniê? 

H’Bia Êsu \n: H[ơi ayo \ng Dăm Prah Mlo \, kâo anei ]uh he\ 

krai ho\ng ayo\ng Mdro\ng Dam, a`uê blu\t nao găn abăn juă huă 

mnăm ayo \ng Mdro\ng Dam hruê năm bi k]ah ho \ng kâo, mlam êma 

hruê dua tlâo bi k]ah, brei đi \ gui juh duh hmôk đi \ dôk ung kjar, 

ami\ drei kơ \ng he\ kâo êman krah mđiă, ami \ drei kă he \ kâo êman ti 

kyâo, ami\ amâo brei kâo đi \ gui djuh ôh kơ ayo \ng Mdro\ng Dam. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam blu\t hruê năm bi k]ah, mlam êma hruê dua 

tlâo bi k]ah ho\ng kâo, bi ayo\ng Mdro\ng Dam ]uh leh krai sa [ăng 

êhăng  lo \ êa kho\ hang leH‟Yang bi kma `u dua kâo, leh ung mđơr 

[ô\ mô\ mđơr adhei bi knar êkei mniê. 

Dăm Prah Mlo \: Lui be\ ơ adei mniê, kông ju\kâo lông nao 

ksuê, giê uê djă msa ami \ kă kâo lông djă lăng kông krah, kyâo kâo 

lông nao trang lăng, kdrang đi \ kpiê phi\ kâo lông kă lăng ti gơ \ng, 

lui kâo lông tlơ\ng k`a ha êmuh, êmuh dăm dei kơ sang, koh lăng 

kông êpa, đua lăng braih êi êwi dăm dei, to \k bi êwi êi răp găp djuê 

]iăng bi ênu\m. 

 Nao yơh ayo \ng Dăm Prah Mlo \, đi\ aseh knô hung, aseh 
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knô hang, ktang `u êbat, ktang `u êran, đi \ ]ư \ sa [ăng `u mlai, đi \ 

drai sa [ăng `u mlung, êghung rung mtruh,ghung rung mtơl kơ 

sang ayo\ng Mdro\ng Dam. Dlăng lăng Ayo \ng Mdro\ng Dam hlăk 

dôk tông ]ing mdrăm, ]ăm hgơr mdua, knua lăng kpiê ]eh tuk ]eh 

bô, ayo\ng Mdro\ng Dam hlăk dôk [ơ \ng êmô dua kbao, dah knăm 

arăng kăm khô knăm mdro \ng [ơ\ng êmô kbao arăng dôk phat he \ 

atâo. 

 Anăn phat he\ atâo, êrâo he\ yang hrang Aê Du Aê Diê anak 

êkei mniê arăng kơ atâo, hmrui arăng jang, atang arăng kơu\]uh 

u\n mnu\, ami\ ayo\ng Mdro\ng Dam ]iăng bi mâo mơh mnuih tu \k 

êsei amai H’Bia Êsu \n  phu\n jăk phu\n yâo mniê. 

Mdro\ng Dam: H[ưih knai Dăm Prah Mlo \ jăp jing ]ing đi \ 

he\ pra, kan ana kma go\, sa lo\ sa [ăng đi \ he\ sang kâo knăm kăm 

gu\k. 

Dah kâo tu\huă tơ o \ng hriê deh yun anei, tơ kâo ghă mnăm, tơ ghă 

đăm đih ênguê, ]iăng hriê ]hưn ênguê, tu\o\ng huă, tơl o \ng hruê 

huă deh knai ah o \ng, jăp jing ]ing đi \ pra? 

Dăm Prah Mlo \: H[u, knai, kâo duah tru‟n ]ing, kâo duah 

hui ghan kơh knai Mdro \ng Dam, ]har ]hi\ klei đi \ mnia, hra blei 

kpei drông, kâo yôm ]hi\, kâo ]hi\ hra, kâo mnia êsu\n, kâo duah 

blei u\n mnu\, bư\k kâo hmư \ êwa hgơr anăn lah kâo mđing, ]ing hriê 

kpiê ]eh tuk ]eh ba, anăn lah pưk kâo hriê ]huang kơ ih ơ knai 

Mdro\ng Dam (wir la] ho\ng amai Kbăng Êra) H[ơih ơ amai 

K[ăng Êra mniê, ih knă brei mơh êsei kơ `u, knai Dăm Prah Mlo \. 

 Anăn Amai Kbăng Êra knă brei êsei, tu \k brei djam, mdơ \ng 

êsei huă, leh huă gai he \ mnăm. Mnăm êa tlâo ayo \ng Mdro\ng Dam 

yăl dliê mtam 

Mdro\ng Dam:Ya ih ]iăng hriê ơ knai, kâo êmuh nao ih 

li\k mdơ \k, lơ \k êbua kâo lơ \ êa bring êkăl kdloh lu\lăn mse \ êman dôk 
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bi mbô\, kâo êmuh tơl tlia k`a tli \ă, kâo êmuh klei [uôn dhă, [uôn 

du tlung mơ \ng kơ u \t, kdlu\t lăng mơ \ng k‟ iêng kdloh ariêng hdang 

bo krung bi krưng, ya o \ng mdăp mdu anak hlăm kru êman, bi 

anak hlăm tian ngă o \ng mdăp, ya klei ih ]iăng hiu dah ]hi \ hra 

mnia êsu\n blei u\n mnu\, thu\n dih amâo mâo thu\n êlâo amâo brei 

tăp hruê anei pưk o \ng hriê ]huang, hui\ [uôn ih hriê wang hei, kâo 

knăm kăm gu\k we\ wei ah kâo, hui\ ih hriê blah kâo hlăm sang. 

Dăm Prah Mlo \: {ư, knai hơi \! Knai Mdro\ng Dam ai kâo 

nao blah he\ ih hlăm sang. {i\ng kâo bi êrô, tô juk ênuk drei bi 

mđơ \r. Ne\ kâo]iăng kơ mnuih hre \ roh, koh [ur, kâo ]iăng kơ 

mnuih ur hril ktiă. Hre \ brei roh koh brei [ur ur brei hril ktiă adei 

kâo, amai H‟Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê. 

Mdro\ng Dam: H[u knai Dăm Prah Mlo \ amâo djo\ ih ]iăng 

kơ mnuih hre\ roh, aseh o\ng hriê hao tơ kâo, kbao hik hriê tlao djik 

djak kơ kâo, kâo mnuih pưk kba, kâo êđai kdiêng kâo dê, kâo 

mnuih tiêng phi\t, kâo mnuih êri\t êrin, kâo mnuih hin ami\ ama, kâo 

mnuih driah êma hla u\k u\l anak pu\l ho\ng lu\lăn, anăn lah aseh ih 

hriê hao, kbao hik ih hriê tlao djik djak kơ kâo êkei. Kâo grăn kgă 

dlông, [iu jông tai ai alăh kba, nao pưk hma kăn kriăng lei, kâo 

mnuih blu\amâo hmao, tlao amâo djăp, răp êi knguôr kkiêng amâo 

ju\m. 

Ya kâo ko\ êman ama ih knang hmang lah kâo thâo nao 

êyu\n he\, hlu\n ama ih ang knang kâo thâo nao yua, kpiê ]eh tuk 

]eh ba ama ih ang kâo thâo nao djă mnăm, kpiê ]eh tuk amai ih 

knai ah. Kâo amâo dưi nao kă ôh ti gơ \ng m‟ô kpiê ]eh bô kmeh, 

đai aseh kbao ama o \ng war amâo dưi bư \ ôh kâo mnuih alah 

êdimima, kâo mnuih kba ti bruă mă anei năn kăn thâo êlei, anăn 

kâo la] lah knai ah ư knai ah.  

Kâo hruê năm leh bi k]ah ho \ng amai H‟Bia Êsu \n adei o\ng 
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mniê phu\n jăk mniê, mlam êma hruê dua tlâo kâo bi k]ah yơh 

ho\ng amai H‟Bia Êsu \n phu\n yâo mniê. Kâo brei đi \ gui djuh duh 

hmôk, kâo brei đi \ dôk ung kjar, kyua anăn kâo ngă knăm kăm 

gu\k, knăm kăm khô, knăm mdro \ng [ơ \ng êmô kbao, bi amai H‟Bia 

Êsu\n ti\m sa aguah kơ kâo alah knăng ti \m ]iăng kơ kâo/.  

Kâo mnuih pưk kba, ko\ êman ama ih kâo mâo năng êyu \n 

ôh knai ah, hlu\n kâo amâo dưi yua, kpiê ]eh tuk ]eh ba kâo amâo 

dưi djă, kâo amâo dưi jur mnăm ôh kâo, kdah ama ih mâo êman 

kâo alah ]u\t kning lah kâo anei, grăn kgă dlông, kdah ih mâo ]ing 

kâo alah wah bai, mâo đai aseh kbao ama ih kâo war alah bư \ lah, 

kâo [iu jông tai ai alah êdi lah, kâo grăn kgă \ dlông jông êyô 

Y‟Thô alah jik jăh amâo thâo lo \ hmao arăng. 

Dăm Prah Mlo \: {ơih! Knai Mdro \ng Dam hơi \, ngă aseh 

kâo hriê hao, ngă kbao kâo hriê hik, amâo djo \ kâo hriê djik djak 

êdi lah kâo, kgă kâo hriê tlăng êdi, wăng kâo hriê reh, hđeh êlăk 

kâo hriê êmuh êdi lah kâo anei. Khă êgao hruê năm, êgao mlam 

êma, êgao hruê dua tlâo bi k]ah. 

 Mdro\ng Dam kdưt kdưt leh ]hiăm đrông, kông êp, hra 

bu\ng bai leh amai H’Bia Êsu \n mniê, kdưt ya ro\ng ih lo\ khăp amai 

H’Bia Êsu \n phu\n jăk mniê, anăp nao blu\tlao ayo\ng Mdro\ng Dam 

amâo lo\ ư êdi, ayo \ng Mdro\ng Dam amâo lo\ khăp ôh kơ amai 

H’Bia Êsu \n . 

Mdro\ng Dam: amai H‟Bia Êsu \n êtak lu ê`ai êbai pam, 

mniê jăk siam kna lah lu đei [i \ng kna, kâo dê mnuih u\n đa asâo đa 

mnuih plă pliê êdi . 

Dăm Prah Mlo \: H‟[ơih knai ah kâo anei, bi tơdah kâo wi \t 

he\ mlu\n tru\n he\ mtah, sa boh kniêng êhăng đu \ng ba amâo mâo si 

o\ng ngă? 

Mdro\ng Dam: H[ơih knai Dăm Prah Mlo \ ah, tơdah o \ng 
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wi\t mlu\n o\ng wi\t yơh knai ah. 

Dăm Prah Mlo \: Ơ knai wơi lui mli\ng kâo lo\ brei kang, 

mlang kâo lo\ brei k[oong, ]i\m bhi\ ]i\m jông ala lui kâo brei [ăng 

kơ tlăn ala, êa mnăm kâo brei ih blu\hrăm mbi \t, jăk êmô kâo ]hao 

he\ ih be\, lui kâo ngă yang sa drei kbao, ngă sa boh ]har, the\ kâo 

m`am kơ ih mơh, ơ knai Mdro \ng Dam jam pah ai alah kba lui kâo 

lo\ mưn, brei ih rông ba adei kâo mniê đai kdiêng. 

Mdro\ng Dam: Si\t ni\k êdi o\ng la], si\t nik deh knai Dăm 

Prah Mlo\, blu\amâo liu trao, amâo lao mbah, amâo klăh đing grăm, 

si\t kdruă êdi lah, bi kning tling ]iăng bi kdjăp bi ]ăp ]iăng bi 

ktang, mnuih [uôn sang ]iăng bi u \k mnuih lu, kju prong ayo\ng 

adei du\nei kơ adih, đa dôk tông ]ing mdrăm, đa dôk ]ăm hgơr 

mdua, đa dôk mnăm kpiê ]eh tuk ]eh ba mdơ \ng đi \ng `u mdơ \ng. 

Hlăk dôk tông ]ing mdrăm, hlăk ]ăm hgơr mdua, knua kpiê ]eh 

tuk ]eh bô, hlăk ]uh êmô kbao mdro \ng huă mnăm yơh ayo \ng 

Mdro\ng Dam ho\ng Dăm Păr Mlo \ yơh dê. 

Mdro\ng Dam: Si\t nik knai ah kâo, bi tơdah blu\mliu trao 

mlao mbah klah kniêng dhan, đơ le \ êrah êmô lo\ dơ \ng ]hao brei 

kơh knai. H[ơih, đue \ wi\t be\ o\ng êkei Pro\ng Mưng Hdăng, prong 

măng mta. Ala păr hwiê anak Aê Du Aê Diê mjing, tlâo lo \ tlâo tal 

mjing,  

Pro\ng Mưng Hdăng: Wi\t iêô be\ amai H‟Bia Êsu \n  phu\n 

jăk mniê, brei djuh ana `u hriê blah, brei mdiê mtah hriê tăp `u 

khăp kơ ung kjar, brei `u đi \ gui lăng djuh duh hmôk đi \ dôk lăng 

ayo\ng Mdro\ng Dam, klă `u ]iăng kơ mnuih hre \ roh koh [ur, si\t 

nik `u ]iăng kơ mnuih ur hril ktiă. 

‘’Ô’’ Anăn yơh êkei Pro \ng Mưng Hdăng đi \ aseh knô hung, đi \ aseh 

knô hang, ktang êbat êran, đi \ ]ư \ sa [ăng `u mlai, đi \ drai mlung 

ghung rung `u mtruh ghung rung `u mtơl. Đi \ ê`an sa [ăng hlăm 
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ktrăm adringđing đưng mgei. 

Pro\ng Mưng Hdăng: Ơ adei mniê! Lui be \ m‟iêng hđăp 

prăp be\ m‟iêng mrâo, lui be \ buê o\ng kyâo ]u\t buê mla asei hlăk 

êra đơ hđưng mdưng, ơ ngiêk êbâo du\nei kơ adih wơi, ktrâo na 

atăt be\ amai H‟Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê, ơ ktrâo kling di \ng êkei 

mniê du\m nei kơ adih, ktrâo atăt wăt mplao, ]ar êmô kbao drei 

nao mbi\t, nao wi\t sa nao atăt gui djih duh hmôk  nao đi\ dôk ung 

kjar, amai H‟Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê. 

H[ơ hơih! u \k ru\k mnuih lu sa êtuh ]ô êlâo, sa êbâo ]ô êdei 

sa drei amai H’Bia Êsu \n  ti krah, truh yơh ti pin êa la [uôn kbuôn 

dôk dơ\ng ayo\ng Mdro\ng Dam ]ư\ ]iăng bi êlin bi êluôn êdi mơh 

pin êa ayo\ng Mdro\ng Dam, bi kbuôn bi êli bi êlư, ]ư \ [hư rư lah 

k[ăt êdi pin êa mlia mse \ tluôn trang, boh  tâo knang mse\ ]ư \, êmô 

bhư \ rư\ mse\ tro\ng ksă, kbao [hă ră mse\ boh tâo kniêr êman tiêr 

kăp grăm aru, mnuih ko \ lu khăp mse\ knam hjan. 

 Dlăng ayo \ng Mdro\ng Dam hlăk tông ]ing mdrăm, dlăng 

lăng ayo\ng Mdro\ng Dam hlăk ]ăm hgơr mdua, knua lăng kpiê ]eh 

tuk ]eh bô hruê amâo tư tlam. Dlăng ayo \ng Mdro\ng Dam [ar 

kpin druh mơh knhal tlâo ktai, [ar kpin drai knhal tlâo kkut, h’ô 

ao nut kiêr asei mlei dur diêr mrâo lah kdrưh nik êdam điêt mrâo, 

dlăng lăng ayo\ng Mdro\ng Dam pe\ lăng brô\ ti kpơ\ng adring, pe\ 

lăng brang knang ti gơ\ng , brô\ amâo yơ\ng ayo\ng Mdro\ng Dam 

khung `u tlâo, djo\ng djăt êdimi ayo \ng Mdro\ng Dam. Brô\ amâo 

m`ê êkhung tlâo ksâo năm, brô\ brăm răn lah brô \ anei m]ah. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam pe\ lăng dôk dơ\ng, brô\ amâo yơ\ng ayo\ng 

Mdro\ng Dam pe\ dôk gu\mtui] kuê` kra tơ \t tưng m`ê, brô \ `u m`ê, 

kđiêng tlâo mtui] nao kra, bi kđiêng êma pe \ brô\ asei mlei mtih kô\ 

kma ayo\ng Mdro\ng Dam lah drao gu\n kma. 

Mdro\ng Dam: Hơi \ ti phă o \ng nao, mniê [uôn drei he\ 
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anăn, êkei [uôn arăng k[lăk ală dlăng ơ weh huă kơh, kpiê hmei 

mnăm kăm gu \k wơi, kâo tu\lăng ih weh huă, kâo ghă lăng weh 

mnăm, kâo ghă lăng đăm đih.( ayo \ng Mdro\ng Dam knăm kăm 

gu\k wơi) phă nao ơ ngiêk êbâo du \m nei kơ adih wơi? 

Anăn yơh amai H’Bia Êsu \n mniê ]hăr `u kdưt ]hưt kdăt 

êhăt m’iêng êriêng kliêng ală mta kơ ayo \ng `u Dăm Prah Mlo \. 

H’Bia Êsu \n : Ơ ayo \ng Dăm Prah Mlo \! Ai huă ]hưn đei kơ 

huă o \ng ayo\ng Dăm Prah Mlo \, ai leh o\ng mnăm ]hưn đei kơ 

mnăm,o\ng amâo thâo djoh djăm ổng dhul k‟ơuă, ayo \ng Mdro\ng 

Dam ro\ng amâo lo\ khăp, bi o\ng đue\ wi\t gơ \ mlu\n, bi dah ayo\ng 

Mdro\ng Dam , anăp amâo lo \ tu\, blu\tlao amâo lo\ ư, kuê mtak amâo 

mă hdrô êmô kbao, klei êkei mniê kda ung lo\ bi mdôngir ngeh 

kteh ktang hang hăt kdah khăt he \ ko\ tluôn  ayo\ng Mdro\ng Dam  

la], bi o\ng đue\ wi\t gơ \ mlu\n bi tru\n gơ \ mtah gah mâo mnuih jah 

pưk hma dưn kâo mniê, ya kâo uê`, ya kâo deh ]ah hra ayo \ng 

Mdro\ng Dam hra bai lưng, ngă kâo deh nao tle\ `u anak piêô 

mjơ\ng, kâo dê anak kur đih hlăm jao, lao a`a anak mtao êa kni \ng 

đih hlăm adu\kni\ng? 

Mdro\ng Dam: Hơi \! Amai H‟Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê hơi\. 

Thâo mơh ayo \ng Mdro\ng Dam  nao ]hu\he\ k[u\ng tuê (hnei) tơ 

k[iê sa, tơ k[iê jăk tluh he\ kơ anak sah mro \ng, thâo mơh ayo \ng 

Mdro\ng Dam lam nao `u\, thâo mơh ayo \ng Mdro\ng Dam  adu\nao 

kma, ayo\ng Mdro\ng Dam  nao hơua bring ]ơ \ng sa tlam êngam, 

kdah ao kti o\ng bi myuôm lui aseh gri\ kâo rao, bi o\ng blu\mlam sa 

klei, ơ amai H‟Bia Êsu\n phu\n jăk mniê o \ng blu\mlam sa klei hnei, 

bi o\ng blu\gơ \ hruê sa anăp wir ro \ng anăp mkăn o \ng duah gơ \ ai 

mkăn. 

 Anăn arăng la] o \ng mniê blu\bhio ktio bhiu ktiu êku\t pi\t 

mlam o\ng si iêun mlam, o\ng yơh ktro \ hlăm đang êsu \n ơ amai 
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H‟Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê, ktro \ hlăm phu\n êya, ktro\ hlăm pha 

mtih anak Bih Mnông o\ng ti\m ]iăng rông. Kâo gơ \ êkei mnuih pưk 

kba, hma alah, kâo jik jah amâo hmao năng êyu \n yơ \ anei ơ amai 

H‟Bia Êsu\n  phu\n jăk mniê. 

         H[ơih  amai H‟Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê, ne\ kâo [ơ \ng kbao  

amai H‟Bia Êsu \n, kâo đu \ng pioh leh mơh dlô, ơ amai H‟Bia Êsu \n 

phu\n jăk mniê, ne \ kâo [ơ \ng êmô kâo đu \ng pioh leh mơh atiê, tơ 

kâo mnăm kpiê phi\ mmih êlâo kâo gut leh kơ o\ng ti êa hlâo, kâo 

gut kâo jur leh mơh kơ o \ng ti êa hlâo. Kâo gut kâo jur leh mơh ti 

êa hlâo, ya ro\ng kâo amâo khăp, anôk tiê kâo k[o \ng? 

 Anăn lo\ dơ\ng ]uh kbao mơh  ayo \ng Mdro\ng Dam, jơ \ng 

êmia êa kpih lih miăl, đi \ gui djiuh duh hmôk dôk ung kjar tlâo 

mlam, êman dliê arăng kning êdi ayo \ng Mdro\ng Dam, ]ing yuôl 

anak kuôl kă êdi bi anôk ami \ tu\k êa mđiă 

Mdro\ng Dam: Bi ami\ kâo ktu\k êa hla\m bhang, tian ko\ng, 

ro\ng đa\, [a\ anak tuôm [uôi mjâo si leh jing. Bi anak jơ \ng êman 

amai H‟Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê o\ng hriê tlưh kâo hbei [ăng 

êlơ \ng o\ng hriê tlơ \ng kâo hbei [ăng boh tâo, ]iăng mâo ayo \ng 

Mdro\ng Dam hre\ brei roh, koh brei [ur, ur brei hril ktiă kơ o \ng 

kơh amai H‟Bia Êsu \n phu\n jăk mniê, mă êman knô êma, êman ana 

kjuh [uh du\m năn lui du \m năn, kdrăp o \ng pu\brei kơ kâo, mnu\brei 

mtei kbâo kơang, ]iăng kơ mnuih ]oh bruă ngă hma pla kmu \n 

ktơr, hre\ brei roh koh brei [ur ur brei hril ktiă nao brei bruă êlan 

pưk hma, ko\ êman ama o\ng ]iăng mơh mnuih nao êyu \n. 

H’Bia Êsu \n: Hơi\ ayo\ng Mdro\ng Dam, ngă kâo blei ]ing 

deh kâo amâo ar ơ ayo \ng Mdro\ng Dam, ngă kâo blei ]har deh kâo 

amâo dưi, kâo blei ana mnga mngưi kâo djă ]hưn i \n. Lui mơ \ng jih 

êman ama kâo ju\m adring, the\ kâo m`am kơ o \ng kơh ayo \ng 

Mdro\ng Dam, kâo dê mơ \ng jih ]eh tuk ami\ kâo hlăm sang, ]eh 
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tang hjiê mơ \ng jih k[u\ng kpiê ami\ kâo hlăm gu\jhưng kpan, kâo 

hung klang kơ o \ng mơh, ]iăng mâo mnuih hre \ roh ama kâo ko\ nao 

kơ khua, ama kâo mta nao kơ mmăt, hăt drao ama kâo đue \ nao kơ 

iêo\. Ko\ êman ama kâo hui\ amâo mâo pô êyu\n, hlu\n yua kpiê ]eh 

tuk ]eh ba ama kâo amâo mâo pô djă mnăm. Kpiê ]eh tuk ]eh ba 

ama kâo amâo mâo pô kă brei ti gơ \ng m‟ô, kpiê ]eh bô ti gơ \ng, 

đai aseh kbao ama kâo war amâo  mâo pô lo \ bư\. 

 Nao đi\ gui djuh, duh hmôk, nao đi \ dôk ung kjar. Dôk sa 

hruê êdi amai H’Bia Êsu\n  phu\n jăk mniê, anăn amai H’Bia Êsu\n  

phu\n yâo mniê, anăn dôk he \ hlăm adu\dua trang ayo\ng Mdro\ng 

Dam, mnang dua tri\ng dôk he\ hlăm adu\]hiăm mling amâo tuôm 

duah juă ôh êlan eh u \n tru\n mnu\hlu\kiê kngan amâo tuôm nao kơ 

êa, hlu\kiê kngan amâo tuôm nao kơ êa. 

H’Bia Êsu \n: Hơi \ ayo\ng Mdro\ng Dam hơi \ si leh dôk nao 

hlăm pưk ênang, sang êyăng drei ]uă dlăng lăng hlăm êlan pưk 

dua hma, hui\ mdiê hdrô drei lah, hui\ bha he\ aduôn kra, bi mdiê bla 

drei hui\ bha he\ aduôn ktrâo, đang mtei kbao êman bha he \ aduôn 

aseh êman. 

 H[ơih anei yơh nao tir lăng bruă, nao ]uă lăng hma, nao 

]uă lăng đang ếu\êya,  hui\ `u amâo hrông. Nao yơh truh ti hma. 

Mdro\ng Dam: Ơ ngiêk êbâo du \m anei, ơ ktrâo kli \ng, ơ 

li\ng êkei mniê, ya leh kue\  liê mdiê tloh hjoh boh hdrô bla ba bo\ 

kpơ \ng hnuôr, ya leh [ơ \ng mdiê drei anei tloh he\ tơ knăp, ơ ngiêk 

êbâo ktrâo kli\ng di\ng êkei mniê êwăk tu\ana ba bo\ kpơ \ng, ai 

mhing tơ yang kơ wơi. 

H’Bia Êsu\n: Anăn amai H‟Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê. 

Ai anak êbak arăng anei, hơưi he \ lăn ]ăt mdiê, hơưi dliê 

kuê dah djuê jing sah mdro\ng, thâo gơ \ kra knô dôk riêng hma, bi 

kra ana dôk riêng dliê hriê mmăt truh mmăt, hriê mlam truh mlam, 
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dlăng [ơ \ng hbei tao roh ngo\, hbei mo\ roh dhu\ng, [ơ \ng boh hbei 

pu\ng hbei bua rai bo\ hma kplu\k. Ksua mro\ yơ \ anei ơ ayo \ng 

Mdro\ng Dam [ơ \ng he\ boh mnu\n, ksua mro\ yơ \ anei, ksua mru\n 

êku\n ro\ng djiêu ksua mro\ dôk [ơ \ng he\ boh kmu\n, ksua mru\n dôk 

[ơ \ng boh plei, [ơ \ng hbei mo\ hbei bua rai bo\ hma kplu\k, anăn pưk 

lo\ đak brei mnga.  

Ơ ngiêk êbâo du \m nei kơ adih wơi, bi hma drei lo \ dơ \ng bi 

mđak brei mgu \ng, bu\ng bai drei lo\ dơ \ng bi myuôl, kram ti yu\phu\n 

ti ngo\ boh tu\k mru\k êdu\k ki\ng ko\ng hma angi\n êpuh ba kơ yu\lah 

drei ]iăng dlăng gơ gơ kơ yu \, hnăn kơh mbui tlaih găn hma, êsa 

tlaih găn roh, tlaih găn hma, êsa tlaih găn roh. Tlaih tloh boh kuê 

mdiê, tlaih liê êdu\k giêt êdu\k plei drei kơh adei hui \ êpa anak drei 

kơ êdei.  

Ơ ngiêk êbâo du\nei kơ adih wơi,‟‟Anăn amai H‟Bia Êsu \n  

la]‟‟: nao đăm lăng bruă yơh ayo \ng Mdro\ng Dam, kiă hma drei kiă 

lăng mdiê hdrô bla, hui \ `u amâo hrông, hui\ mbui duah găn hma ếa 

roh tloh boh kuê mdiê, hui\ phung arăng duah mơal he \ kơ anak 

êdam hlăm hma, hui\ annak êra dôk pi\t hlăm hjiê. 

Mơal anak êkei mniê dôk hlăm bưn tlưk, leh arăng mơal 

anak êkei mniê dôk hlăm pưk hma, dôk kiă ana kmu \n ktơr, hui\ `u 

amâo hrông kơ ayo \ng Mdro\ng Dam, lông đăm lăng bruă. 

Mdro\ng Dam: Hơi \ amai H‟Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê, kâo 

dê mlam kâo amâo brei dôk ôh o\ng hlăm dliê êăt. Amai H‟Bia 

Êsu\n  phu\n jăk mniê, bi mmăt kâo amâo brei dôk ôh hlăm dliê 

êngoh, kâo amâo brei dôk ôh hlăm dliê [loh kê \] lah amai H‟Bia 

Êsu\n  phu\n yâo mniê. Kâo hui\ `u ktăl yơh. Blu \t o\ng anak Kur lah 

o\ng amai H‟Bia K`i \\ dôk đih hlăm jao, anak Lao a`a, anak mtao êa 

đưm hrưm o\ng dôk đih hlăm adu\kni\ng. 

H’Bia Êsu \n: Ơ ayo \ng Mdro\ng Dam hơi \, khă anak Kur đih 
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hlăm jao, anak Lao a`a, anak mtao êa kning khă đih hlăm 

adu\kni\ng. Drei Kur bhiăn mơ \ng đưm drei mâo prong ami \ drei 

]iêm ho\ng mdiê bla, prong ama ]iêm mdiê hdrô, drei mâo ]ô 

anak, drei hui\ êpa he\ tian `u kơ êdei, anăn yơh pưk drei kiă brei 

kra. Ne\ hma kiă hlô, kiă mdiê hrô bla drei ]iăng bi `u hrông, kiă 

mdiê hrô bla ayo\ng Mdro\ng Dam ]iăng bi `u hrông, hui \ kuê` 

duah kti\ ba he\, hui\ kra djă hri\l ktiă duah kgông hlăm dliê kmrơ \ng. 

Mdro\ng Dam: Hơai \ amai H‟Bia Êsu \n  nao be\ drei wi\t kơ 

klai\, lai\ kơ tluôn wi \t lăng kơ [uôn sang drei, drei dôk hlăm adu\dua 

trang drei, drei nao dôk hlăm mnang dua tri \ng, dôk hlăm adu\siam 

mli\ng, gri\ amâo tuôm tlo\ lah kâo êkei, H‟Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê 

ơi. 

H’Bia Êsu \n: Drei lo\ đăm hma be \ ayo\ng Mdro\ng Dam, 

dlăng kơh drei pưk lo \ đak brei mga, hma mgu \ng bu\ng bai amâo 

mâo pô yuôl wei, jih leh hbei tao roh ngo\ yơh drei, ne \ hbei tao roh 

ngo\ yơh drei, ne \ hbei mo\ hlăm đang, jih hbei tai hbei [lang hlăm 

hma dlăng kơh mnơ \ng [ơ \ng ju\m roh ju\m hma. 

Mdro\ng Dam: Ai anak êbak arăng nei amai H‟Bia Êsu \n  

phu\n jăk mniê la] amâo gô êdi mniê kmiê arăng anei hei wei, ai 

mtô amâo gưt djă đi \ng wưt asei, tơl djiê asei, leh kâo koh he \ o\ng 

msuăt. 

H’Bia Êsu \n: Dho\ng ayao êdi anak arăng nei, ai thâo jho \ng 

đei knuê`. 

 Anăn yơh amai H’Bia Êsu \n  wi\t tơ klai \ êlai\ tơ tluôn wi\t kơ 

[uôn sang hưn yơh ho \ng ama `u Dăm Bhu. 

H’Bia Êsu \n: Ơ awa wơi dlăng kơh anak ih Mdro \ng Dam, 

kâo jak đăm bruă kiă hma, kiă đang hbei mo \, hbei bua hui\ ksua 

dôk đur, anur kuai rai boh kuê mdiê k[ăl lah tlao boh hma k[lăl, 

`u la] mlam amâo jho\ng dôk ôh hlăm dliê êăt, mmăt êngoh dôk 
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he\ hlăm dliê [loh kê \], hui\ he\ kơ ktăl, mkă nơ \ng anei si\t nik yơh 

ko\ êman ama kâo amâo dưi êyu \n. 
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KDRE#} TAL III 

Mdro\ng Dam ]oh brua\ nga\ hma kơ mo# `u H’Bia Êsu \n  

 

Anăn dôk sa hruê mdei sa mlam, dôk sa hruê mdei sa thu\n, dôk sa 

tlam êla  yơh ayo \ng Mdro\ng Dam dê. 

 Mdro\ng Dam: Nao be\ drei ơ amai H‟Bia Êsu \n  hu\l be\ đio \, 

nao ]uă be\ ami\ o\ng hui\ ko\ đue\ nao kơ khua, ne \ mta mmăt hăt drao 

đue\ nao kơ iêo \ hei, hui\ êdu hlăm ko \, ktro\ tian hui\ amâo man huă 

[ơ \ng ruă hlăm jơ \ng kngan, bu\ng djuh ami\ o\ng hui\ amâo mnuih 

ku\m ba. 

 Anăn yơh H’Bia Êsu\n  hu\l he\ đio\ đu\ng dưm he \ hlăm bu \ng, 

prăp bu \ng êa đue \ nao mtam, ayo\ng Mdro\ng Dam plăk ti kgă tai 

êdai lăng kgă ênah jah lăng mbô hlang êlan hui\ tlu\m hui\ jăm 

êlan, [ar kpin druh hnai ayo\ng Mdro\ng Dam [ar kpin drai hđô 

êrô ôk gah ki ku mdu [ar kpin druh tlă dăng kiêng, [ar kpin niêng 

tlă dăng kđiêng hliêng đue \ nao ]ah khao mlao hliêng đue \ nao 

đung bi kyơ\ng djuk ruk u\n bâo asâo liu piu `u ktuê dlăng ]iăng bi 

k[rueh. 

Piu ayo\ng Mdro\ng Dam: Hơi \ ayo\ng Mdro\ng Dam hơ \i, 

phă o \ng nao aseh a-nga ango o\ng ayo\ng Mdro\ng Dam, kbao a‟nga 

a‟nguah duah [ar mkăn, hang kơ amai H‟Bia Êsu \n phu\n jăk mniê, 

asei ]hưr êdi yơ \ o\ng ayo\ng Mdro\ng Dam, kbao ]hưr [lưr trah tra] 

êngao kơ ]ar ta] êngao, ai lui hmei sa blah ao ko \k kơh ayo \ng 

Mdro\ng Dam dlăng sa po \k kniêng sa boh ală, ai ti \m ]iăng kơ mrai 

hmei amâo thâo wai m`am êdi hmei ayo\ng Mdro\ng Dam, hang kơ 

amai H‟Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê . 

Mdro\ng Dam: Hơi \ ơ ngiêk êbâo du \m nei kơ adih, ơ ktrâo 

kling tlam êdam êra du\m nei kơ adih, hơi\ hmei gơ \ dê, grăn wăng 

đăm bi mtah ôh kâo, kgă ana  kgloh đăm bi msoh kniêt kpung ih 
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thâo mơ \, kâo gơ \ dê ko\ êman ama H‟Bia Êsu \n  kâo lông nao êyu\n. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam la]: Hơ-[ơih đăm blu\leh kâo koh he\ 

ih msuăt, wăt pliê kâo mdjiê he\ ih hlăm [ar êmô kbao. 

Piu ayo\ng Mdro\ng Dam la]: Hă kniêng kâo khăng ayo \ng 

Mdro\ng Dam, êhăng [âo, boh tâo ]ur tă êlah, ayo \ng mmah [ơ \ng 

hlăm klông êlan. 

Hơ-[ơih anăn amai H’Bia Êsu\n  đue\ nao êran êlâo kơ ami `u 

mta\m. 

H’Bia Êsu\n : Ơ ami \ ơ ama wơi. 

Ami\ H’Bia Êsu \n: Ya o\ng đue\ hriê kơh bu\kơ pô, ơ nô, ơ 

nin kơh ra H‟Bia Êsu \n, o\ng dôk ka mâo hruê, mdei ka mâo mlam, 

ka mâo sa tlam êla, ya o\ng aseh ruăt wi \t he\ kơ ana kơh ơ êra yâo? 

Mang măm yơh kuôl kpiê arăng ktu \ng êdi yơh drei anei ơ yâo 

mniê; ne\ kuôl bu\ng arăng kplăk, kuôl ngăn klăk klai arăng mă êdi 

yơh, kuôl k[iê bo \ dhu\ng jih drei jao kơ ung o \ng Mdro\ng Dam. 

H’Bia Êsu\n: H[ơih kâo kan kê` amâo dưi dơ \ng hlăm êa ami\ ah, 

ayo\ng Mdro\ng Dam jho\ng đei knuê`. Kra hwa kyâo kâo amâo lăn 

dôk êdi lah kâo anei, giê mnu\ng gu\kreh biêng, êdư dro \ng go\ lah 

kâo ktro\ nao êa, kdah êdu knă ]uă êba giê mnu \ng ayo\ng Mdro\ng 

Dam biêng mơh, griăng asâo kkâo ală mta wăng kgă ayo\ng 

Mdro\ng Dam ayư hruê amâo tư tlam. 

H[ơih anăn [iă riă [uh mtam yơh ayo \ng Mdro\ng Dam, đi \ 

ê`an sa [ăng hlăm, ktrăm adring đing đưng mgei khu \k go\ êsei 

djam ami\ H’Bia Êsu \n. Kăp kbao bi mnuh kmeh ôk tơl ksiêk phă 

adham, kmeh lan tơl ksiêk phă mnông, kmeh jhing jhông knô tơl 

luă kbao knô. 

Ami\ H’Bia Êsu \n: Ung o\ng yơ \ hriê anăn ơ bu \, ơ bin, ơ nin 

ơ nô ơ pô ơ ra H‟Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê? 

Amai H’Bia Êsu \n: Knă be\ êsei kơ ayo \ng Mdro\ng Dam 
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ami\ ah, kâo đue\ nao kơ êa. 

 Anăn yơh amai H’Bia Êsu\n, đưm êlâo amâo tuôm juă ôh 

êlan eh u\n, adei tlang yang [uôn amuôn adei du\m nei la] ơ wei, 

amâo tuôm tru\n ôh êlan eh mnu\, hlu\m’iêng ao amao tuôm nao kơ 

êa. Đưm hrưm dôk nao hlăm adu\dua trang, dôk nao hlăm mnang 

dua tri\ng, dôk hlăm adu\]hiăm mli \ng, mă êa k[u \ng rao kiê, êa [iê 

rao kngan, mă êa ]hiên truăn pa] nao yơh [ô \ dua mta. Thu\n 

êngu\n anei yơh H’Bia Êsu \n  êlan kbao jih ai nao tru\n, kdru\n [uh 

êlan djuh êa jih ai `u tir hwar. Ơ jăp jing be \ ]ing đi \ he\ pra?Hung 

klang kơ ayo\ng Mdro\ng Dam. 

 Anăn ami \ `u knă brei êsei, ama `u ]uh brei mnu\knă djam 

êsei, huă, leh huă. 

Mdro\ng Dam: Nao be\ drei ơ amai H‟Bia Êsu \n phu\n jăk 

mniê, nao ]uă lăng bưn thưk, pưk hma, nao ]uă lăng ana kmu \n 

ktơr ama o\ng, hui\ `u amâo hrông. 

Amai H’Bia Êsu \n: Hơi \ ayo\ng Mdro\ng Dam hơi \! Dliê 

klang kan lah, ayo\ng Mdro\ng Dam kâo amâo brei o\ng nao ôh, 

êlan hbei pu\ng, dliê phu\ng la, hui\ kpu\ng arăng mơal kơ kâo mniê. 

Anăn ayo\ng Mdro\ng Dam la]: Dliê klang kan dưn, amai 

H‟Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê, êlan hbei pu\ng dliê phu\ng la dưn, 

ayo\ng Mdro\ng Dam êa lê\] ayo\ng Mdro\ng Dam dưi nao ksu\ng 

mơh, êruê săm mru \ng ayo\ng Mdro\ng Dam dưi nao ksuh, êlan pưk 

hma ayo\ng Mdro\ng Dam hruê amâo tư tlam, nao hre \ lăng roh 

hnei, koh lăng [ur, kâo nao ur lăng hri \l dua ktiă. 

Anăn yơh amai H’Bia Êsu \n  la]: Ơ ơh ayo \ng ơ ơh! 

Mdro\ng Dam: Nao dlăng lăng bruă, ]uă hma, ]uă đang 

êsu\n êya, hui\ `u amâo hrông, mdiê hdrô hui\ bha he\ aduôn kra. 

Kâo buh mdiê hdrô hui\ bha he\ aduôn kra, ne\ kâo buh mdiê bla hui\ 

bha he\ aduôn ktiă, hui \ amâo mâo pô kiă, ktiă hri \l hui\ amâo mâo 
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pô mjơ\k lah. 

H’Bia Êsu\n: Nao be\ ayo\ng Mdro\ng Dam  

Nao yơh truh kơ hma, ti pin êa hma ta] dliê sa] yao. 

Mdro\ng Dam: Mơak hlak êdi yơh hma o \ng nei, pưk o \ng 

[ai êda, ơ amai H‟Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê, dlăng lăng hma o \ng 

dlông dơ \ng, knơ \ng aseh kbao ju\m roh hma, mdiê hdrô bla k[lăl, ai 

mơak, ai hlak êtak mboh lah ]iăng dlăng h`ăh h`ai hnei, amai 

H‟Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê. Dlăng ktơr mboh tru \n, kmu\n mboh 

adiê, kuê mdiê k[lăl bo \ hma k[ăl, ]iăng jăk êdimi yơh o \ng nei 

amai H‟Bia Êsu \n phu\n jăk mniê, dlăng lăng mtei năt ksă bru \ng, 

mtei hu\ng bral boh, mtei ]ik mtei pha ê`an lah ju\n adring ê`an. 

H[ơ-hơih, nao mnei kơ êa ayo \ng Mdro\ng Dam, dlăng lăng 

hrôk hlăm êa, dlăng tir roh hma, dlăng kuih ksua djo\ nao. Tir roh 

hma ayo\ng Mdro\ng Dam mkra bruă ]uă gung khô ama amai 

H’Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê. 

Mdro\ng Dam: Dlăng yơh, si be \ ama o\ng thâo mâo he\ 

kuih bo\ sa pra anei kơh? Ơ amai H‟Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê hơi \, si 

ama o\ng thâo mâo mja bo\ sa knhang, mâo ariêng hdang tơl ]u \m 

k‟u \m? 

H’Bia Êsu \n : H[ơih ayo \ng Mdro\ng Dam ah, hơưi he \ lăn 

]ăt mdiê o \ng ayo\ng ơi. Si thâo mâo kê` dua kan, dlăng ama kâo 

bư\ hrôk hlăm êa, mâo pai mja ama kâo ngă gung ho \ng khô, mâo 

hlô mnơ \ng ama kâo dê djă tiông truăn nao lua, hna mnah duah 

lăng djam ]i \m êman kan êmă, blă mu \m lăng amai H‟Bia Lô, ]iăng 

bi gơ \ bo\ êmo\ng hnăn lah ayo \ng Mdro\ng Dam. 

Anăn dôk đăm bruă, kiă hma, kiă đang êsu \n êya ]iăng bi `u 

hrông, ]iăng jăk êdimi ‘’ ơ amai H’Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê ’’tlâo 

mlam pă mlam ayo \ng Mdro\ng Dam dôk đăm hlăm bruă. 

Anăn hrôk tui k[uê yơh ami \ Mdro\ng Dam, suê tui ktuh tui êmuh 
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duah yơh amai H’Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê (mang măm yơh anak 

kâo Mdro\ng Dam) 

Ami\ Mdro\ng Dam la]: Êmeh kgông he\ msan anak kâo 

Mdro\ng Dam, êman kgông he\ mla, ba anak sah mdro\ng hui‟ lui] 

he\ hlăm dliê, liê êa hui \ mbha he\ angi\n dua hjan, djiê hđeh êman 

ana kơ kâo yơh anei, djiê khua êman knô, djiê anak pô ]ing êtuh 

arăng mkăn kơ kâo. 

Anăn yơh ami \ Mdro\ng Dam hrôk tui k[uê, suê ktuh ami\ 

Mdro\ng Dam tui êmuh k`a amai H’Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê, truh 

ti sang amai H’Bia Êsu\n . 

Ami\ Mdro\ng Dam: {uh mơh Mdro \ng Dam ti nei ơ 

ayo\ng? 

Ama H’Bia Êsu \n: H[ơih hơih, dlăng kơh ung H‟Bia Êsu \n, 

đue\ nao đăm he \ hlăm bruă kiă hma, kiă mdiê hdrô bla thâo kuê` 

kti\ hei, mdiê hdrô hui\ mbha kra, `u kiă mdiê bla hui \ mbha ngiêk 

dua ktrâo, kiă đang mtei kbâo êman hui \\ mbha he\ aduôn aseh 

êman, kiă boh mtei ]ik hui \ amâo thâo hrông kơ êman, `u kiă boh 

tei nan hlô kiă mdiê hdrô bla hui \ bha he\ hril\ dua ktiă, anăn dôk 

đăm hlăm bruă, kiă hma, kiă đang êsu \n êya yơh ]iăng kơ `u 

hrông. Pưk `u nao kđak mga yơh ung H‟Bia Êsu \n  phu\n yâo mniê. 

Ama H’Bia Êsu \n: Knă brei be \ êsei kơ kmha H‟Bia Êsu \n, 

ami\ Mdro\ng Dam. 

Anăn knă brei êsei ]uh brei sa drei mnu\, anăn leh `u huă, 

pu\brei kpiê ]eh ju\, pu\brei kpiê ]eh jăn sapăn bi \t knga, êma ]ô 

kkung, kdjuh ]ô hlung k’dlông i \k ri\k `u gra, a-ra grê`. 

Ama H’Bia Êsu \n: Đăm grê` ôh aduôn, pu\kpiê kơ ami \ 

Mdro\ng Dam, ami\ Mdro\ng Dam lui] êru\m tui duah kơ Amai 

H‟Bia Êsu\n, krah tuh mdiê luh kpơ \ng hnuôr tui puôt êmiêt hrôk tui 

k[uê, suê ktuh tui êmuh lăng Amai H‟Bia Êsu \n, hui\ lui] he\ hlăm 
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dliê, hui\ liê he\ hlăm êa, hui \ bha he\ angi\n dua hjan. 

Anăn yơh hrôk gơ \ tui k[uê. 

Ama H’Bia Êsu \n: Ơ hđeh, tlâo ]ô nao đăk be \ hla, êma ]ô 

kkung kpiê (anak êkei mniê) tlâo ]ô djăt be \ êa, êma ]ô dơ \ng tuh 

kjuh ]ô dơ \ng mbo\, êkei ro\ ruăn mnăm dơ \ng tlo\ be\ đi \ng mnăm, 

mmih mơh amuôn?mmih mơh awa ah: mmih `ăm răm, ne \ msăm 

mda kpiê êma mlam lah man dưn mnăm. 

Mnăm be\ êa tlâo kmha H‟Bia Êsu \n, ami\ Mdro\ng 

Dam(mnăm be\ tlâo ki). Sue\ he\ đi \ng anei, ơ ami \ Mdro\ng Dăm, lo \ 

]u\t đi \ng mkăn. 

Ami\ Mdro\ng Dam: H[ơih ayo \ng wơi si le \? Đi\ng tlâo lo\ 

dơ \ng hrua, si đi \ng dua lo\ dơ\ng mlih, ka mmih đi \ng anei lo\ mă 

đi \ng mkăn mmih yơh wei, mmih `ăm răm msăm [âo tluă, mmih 

[âo ]uă yơh wei man dưn mnăm, mnăm he \ êa pă ki jih êa pă ki. 

Ama H’Bia Êsu \n: Sue\ be\ đi \ng ơ ami \ Mdro\ng Dam, lo\ ]u\t 

đi \ng mkăn. 

Ami\ Mdro\ng Dam: Mang măm yơh aduôn ]eh ju \, ]eh 

jăn, sapăn [e\ đi \ng lo\ dơ \ng hrua, êma [e\ đi \ng lo\ dơ \ng mlih, ka 

mmih đi\ng anei lo\ ]u\t đi \ng mkăn. Mmih yơh, mmih hang kđang 

gao knga, êya pui êrui mse\ mnga kê\] kam, mnăm tlam bhông 

aguah, amâo lo\ thâo sah kba êa poh đi \ phi\ ji\ng jai êdi. 

Anăn yơh bi mnăm êa kdjuh ,luh êa êma ba êa kki băm kơ 

ktuôt. Tlâo ]ô lo\ dơ\ng hlua, êma ]ô lo\ dơ\ng tuh, kjuh ]ô lo\ dơ\ng 

mbo\, mniê ti ngo\ mnăm lah truă gut gai mnăm. Kpiê ruă yơh ami \ 

Mdro\ng Dam, dlăng lăng ami \ Mdro\ng Dam mnăm kpiê ruă ]uă 

rơ\ng dơ\ng ko\\ asei êdi mơh, bi êkei kpiê ruă mse \ djiê, mniê kpiê 

ruă mse\ bru\. Pi\t jơ\ng mngo\ ko\ myu\, pi\t mse\ bru\djiê, anak êkei 

mniê tơl amâo thâo hdơr. 

Ama H’Bia Êsu \n: Ơ ngiêk êbâo du \m nei kơ adih hơi \, ơ 
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ktrâo kli\ng di\ng pă êma êra sa knam du \m nei kơ adih hoi \, tu\ayo\ng 

Mdro\ng Dam huă ghă mnăm, ghă đăm đih, ayo \ng Mdro\ng Dam 

dôk hlăm bưn thưk. 

  Di\ng buăl nao iêô yơh ayo \ng Mdro\ng Dam, anăn yơh nao yơh. 

Di\ng buăl: Ơ ayo \ng Mdro\ng Dam, ami\ o\ng kpiê ruă ]uă 

êba knga pi\t wơr, sơr bơr knga êa ]uă, knga kpiê ruă asei amâo 

thâo lo\ hdơr kơ êsei. 

Mdro\ng Dam: Klei [ai [ăm wei ami \ ko\ nao kơ khua. 

 Đue\ hriê mtam Ayo\ng Mdro\ng Dam ho\ng amai H’Bia 

Êsu\n, djă lăng kgă tai, êdai lăng kgă ênah, jah lăng mbô hlang 

êlan hui\ duah tlu\m duah jam êlan. 
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Kdre#] tal III 

Mdro\ng Dam bru\mdiê, djiê asei, klei leh tui] kyua sua mo# 

mơ\ng  

Mtao Msei 

 

Anei lah ayo\ng Mdro\ng Dam dê, dôk amâo lo\ h’i\t, pi\t 

amâo lo\ mđao. 

Mdro\ng Dam: Ơ hđeh wơih, hmư\ mơh mnu\arăng ktat, 

anak hia êdam tia k[ê`, djuê` ruê` êngao bo\ ta] êngao, hui\ bi 

m]eh klei tlao hei wei, amâo jăk thu \n yơ \ anei kdru\n êa hlang hlei 

le\ pô knô `u, amâo jăk bhang ktu\bi ku, hui\ lu klei m]eh blu\tlao 

anăn yơ \ drei yang dôk  bi mtru\n yơ \ anei. Hui\ drei dôk hruh mdiê 

mtâo, dôk he\ dliê kyâo kăng, hui \ drei dôk he\ dliê mơăng myang. 

 Anei ayo\ng Mdro\ng Dam, kăp [ê] hna phiang-riang mnah 

mtam, [hial jing đai [u\k, phu\k ru\k ayo\ng Mdro\ng Dam mgei tiê 

boh mtam, joh ai tiê ayo\ng Mdro\ng Dam êran đue \ wi\t kơ [uôn, 

kjuh boh ]ư \ ayo\ng Mdro\ng Dam sa [ăng `u mlai, kjuh boh drai 

ayo\ng Mdro\ng Dam sa [ăng `u mlung êghung rung mtruh, ghung 

rung mtơl yơh. Dlăng ami \ H’Bia Êsu\n dôk ]o\k nao bo\ hma hnei, 

dlăng lăng ami\ H’Bia Êsu \n dôk hia nao bo\ sang, ]o\k oang roang 

êngao ami\ H’Bia Êsu\n bo\ ta] êngao. 

Ami\ H’Bia Êsu \n: Klei [ai [ăm ôh ơ ung H‟Bia Êsu \n lah 

mnuih jho\ng knuê`, ko\ `u đua brang kang `u đua msei [ăng gei 

ha hơp mse \ anghar pui êdi, k[ăt êkei yang brei kơ sah, đi \ ê`an 

guh hlăm sang lah `u  kma [ăng bhă guh hlăm tria, ktlă êyông êda 

]iăng bi k[lê\] ]iăng bi k[lir.  

Anăn yơh hriê đoh mă amai H‟Bia Êsu \n  hlăm adu\dua 

trang, hlăm mnang dua tri \ng, adu\]hiăm mli \ng knhal adôk lu 

knhal, anăn yơh, đoh yơh amai H‟Bia Êsu \n kăn kgu\lei, ru\kăn nao 
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kdloh m‟iêng ao hê` mơh kơ tuê Kur hlăm lam. Anăn `u la]: 

tơdah amâo kgu\`u brei mta đao, tơdah amâo nao `u brei mta kgă, 

kă klei kngan yơh wei ah bo \ jơ \ng kngan. 

Mdro\ng Dam: Hlei le\? Pô knô `u jho\ng knuê` ơ awa 

mniê, krê` ktang dhiang klei aseh kbao amâo thâo đei kơ ru \ng? 

Ami’ \ H’Bia Êsu \n : Hing kơ yang arăng la] Mtao Msei 

yơh asei pô jho \ng knuê`. Mtao Msei ayo\ng h‟ô ao msei, adei `u 

h‟ô ao kwăt, k[ăt êkei yang brei kơ sah, đi \ aseh knô blak pha mse\ 

ih mơh `u, đi\ aseh ana blak kô\, mdô\ sun dôk ưn jăm mnga, hmư \ 

êwa tiêng liêng kăp arăng mdrio, êwa ri \ng rio kăp arăng êyuh, 

êwa asăp bluh tlâo [ăng hđun, djhu \k ru\k u\n tơl bâo, asâo ru \ng tơl 

mgei, k[u\ng k[iê lah kruh bi kriah. 

 Anăn yơh ayo \ng Mdro\ng Dam pi\t lăng hruê, êpei lăng 

mlam, pi\t mlam jăk ayo \ng Mdro\ng Dam êpei, tuh gruh Aê Du hriê 

djă lăng giê dra hwiê, Aê Diê hriê djă lăng giê dra hling lông hriê 

mjing lăng ayo \ng Mdro\ng Dam ]iăng dlăng lăng `u jho \ng 

knuê`:’’Nao be\ ơ kei nao nao, nao be \ ơ dam nao’’. Phăr hdơr nao 

mtam, phiang ti tiông đue \ nao, ao hiu, ayo\ng Mdro\ng Dam hiu 

hlăm krai \ ênham. Hlăm krai \ ênham ayo\ng Mdro\ng Dam hiu, krai\ 

leh êlam yơh ayo \ng Mdro\ng Dam  hiu, knham leh kdlu\t mu\t [ăng 

ê-ưng êbang truh kơ sang yang Aê Du Aê diê yơh ayo \ng Mdro\ng 

Dam . 

 Ayo\ng Mdro\ng Dam nao rô\ hlăm trang, êran hlăm trôk, 

êrôk êran êmăn bưh djiê hdi \p yơh, ayo \ng Mdro\ng Dam đi \ lăng ]ư\ 

rư\ mtâo kdao [ăng ê-ưng êbang. Truh yơh kơ pin êa, hma ta] dliê 

sa] yao Mtao Msei, ]ar kbao  Mtao Msei tơl amâo ]ăt sa aruăt 

mbô, ]ar êmô mơar, ]ar aseh êman Mtao Msei tơl bhi\ ri\ mse\ mniê 

tlê kpu\ng, dlăng lăng êdam bo \ sa êlan êa, dlăng lăng êra bo \ sa 

ktăm, mnuih ưh ăm bo \ sa êlan klông. 
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Ayo\ng Mdro\ng Dam: Ơ ngiêk êbâo, hlei pô knô `u ko \ 

pin êa anei? Ơ ngiêk êbâo, ơ ktrâo kli \ng di\ng pă êma, ana mnang 

[uôn sang hlei pô `u? 

Phung di\ng buăl Mtao Msei: Ai amâo hing kơ yang, o \ng 

he\ ayo\ng Mdro\ng Dam? {ơ dlăng lăng khua hmei Mtao Msei lah 

knăm dôk kăm gu \k, knăm dôk kăm khô, knăm mdro \ng dôk [ơ \ng 

êmô kbao, ]ing amâo kleh ti êyông, jông tah êrah êmô kbao amâo 

brei thu kơ adring, asăp ]ing ]har ênuê yơh Mtao Msei amâo brei 

thâo tloh ênuê, jơ \ng dôk bi mia amai H‟Bia Yâo  phu \n jăk mniê. 

Bi khua hmei Mtao Msei mô\ adei lo\ mâo, plei mrâo mô\ êlâo êdei 

lo\ mâo lah amai H‟Bia Yâo phu \n jăk mniê hing kơ yang, ang kơ 

]ư\ hmư\ kơ [uôn ta] êngao. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Êdi mơh? Mnuih tu\k êsei kâo lah 

anăn, ơ adei tlang yang [uôn amuôn dei du \m anei kơ adih, ơ mniê 

êkei, ơ adei mniê, ơ amuôn êkei ơ adei mniê, bi ktuê êlan truh, 

[uh Ayo\ng Mdro\ng Dam si mngă le \ kâo anei, kâo blah `u hlăm 

sang. 

Di\ng buăl [uôn sang: Ha[ơih Ayo \ng Mdro\ng Dam wơi, 

mdlưh grăn ku be \ o\ng, mdlưh grăn plei, mdei grăn kđông tiê boh 

ngă knhông mjưh mơ \ng năn be\ o\ng, mbloh dih Ayo\ng Mdro\ng 

Dam bru\mdiê djiê rơ\k ksơ \k mtao djă ba yơh Ayo \ng Mdro\ng Dam, 

khua hmei Mtao Msei jho\ng knuê` êdi lah wei, jho\ng knuê` 

êdimi. 

Anăn Ayo \ng Mdro\ng Dam, ngê` êdimi Ayo\ng Mdro\ng 

Dam ksuh êwa angi\n đru \ng, ksu\ng êwa hjan, koh êmeh êman 

hlăm dliê ktăm. Ayo \ng Mdro\ng Dam koh lăng mse \ koh êngai, 

Ayo\ng Mdro\ng Dam koh anak êdam ba mơ \ng pin êa, koh anak 

êra mơ\ng kdrăn djuh, koh lăng mnuih êtuh êbâo ko \ mdơ\ng jơ\ng 

mgăn djiê lăng mnuih bo \ lăn ala, djiê anak êdam êra, koh lăng 
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mse\ koh êngai Ayo\ng Mdro\ng Dam. 

Mtao Msei la]: Ơ mgăt êa, ana ]ing adring [ăng mgăt 

răng klei aseh êman, kơ ôk mgei leh kmeh knăh yơh drei, ơ mgăt 

êa ana knang [uôn sang du\m nei, ti ôk mdei be\ ênai knah, ti gah 

mdei be\ ênai ]ing, ghinh ring mdua ngiêk êbâo đăm lo \ kpleh ôh 

hgơr mdua. Kơ ôk mgei leh kmeh knah yơh drei, ơ adei tlang du \m 

nei, ne\ kơ gah mgei leh kmeh adring, êdam êra ]ing ]har Ayo \ng 

Mdro\ng Dam hriê, mdei yơh êwa ]ing ]har hriê thâo yơ \ Ayo\ng 

Mdro\ng Dam hriê.  

Nao dlăng lăng ơ ko \ đua brang hlei le \ [ăng mnư \ `u hriê 

rang, sang ring, ]ing reh knơ \ng, aseh kbao hriê juă knăm kăm gu \k, 

tơdah `u ]iăng [ơ \ng kbao ya `u amâo hriê ti pô anei, tơdah `u 

]iăng [ơ \ng tiê êmô ya `u amâo đi \ sang, dah `u ]iăng mnăm pkiê 

]eh tuk ]eh tang hrăm, ngă `u amâo blu\amâo tlam hrăm. Si `u 

duah koh drei msuăt, wăt pliê mdjiê mnuih êtuh êbâo kđi kăn mâo 

êrei! 

Mnuih [uôn sang la]: Anăn adei tlang yang [uôn amuôn 

adei du\m nei la]: Djiê hđeh êman ana ơ Mtao Msei, djiê khua 

êman knô, djiê anak pô ]ing êtuh hmei mkăm kơ ih yơh, ]ing tuh 

tia đua hjăn, djiê aseh êman kyua dhua o \ng adiê hjan, djiê êman 

kyua dhua êa, djiê anak êdam êra kyua dhua o\ng yơh msan nao 

sua mô\ Ayo\ng Mdro\ng Dam. Dlăng lăng koh hmei si koh êngai 

lai juê koh jih djuê ana, koh anak êdam êra bo\ pin êa mnăm.            

         Anăn yơh ko \ đua brang, ]hăr kdưt, ]hưt kdăt k[ăt êkei hruê 

si hriêl mdiê, Ayo\ng Mdro\ng Dam koh mtam, amâo gưt ôh Ayo \ng 

Mdro\ng Dam ksuh êwa angi\n đru \ng. Ayo\ng Mdro\ng Dam pưk 

amâo lo\ jang, koh mdjiê sa ]ô ko\ đua brang ba wi\t khil kđao kơ 

sang. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam la]: Ơ ayo \ng Mtao Msei, hriê be\ 
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o\ng pô jho\ng knuê`, ya mă tiê boh êmông? 

Mtao msei la]: Lui ơ amuôn Mdro \ng Dam, mnăm kpiê 

]eh tuk hlăm sang êlâo. Ơ amuôn jơ \ng kâo hlăk bi mia amai H‟Bia 

Êsu\n  phu\n jăk mniê. 

 Anăn Ayo \ng Mdro\ng Dam ]hăr kdưt, ]hưp kdăt, kpăt đi \ng 

kpiê mnăm, Ayo \ng Mdro\ng Dam gut gai mnăm, sa [ăng `u mnăm 

Ayo\ng Mdro\ng Dam tlâo k[u\ng lo\ dơ\ tuh, kjuh k[u\ng lo\ dơ\ng 

mbo\ wi\t ko\ asei êran Ayo\ng Mdro\ng Dam. Dơ\ng kdưt êran. 

Mdro\ng Dam: Hriê ayo\ng Mtao Msei hriê. Drei blah 

hlăm sang, tơdah kâo bru\mdiê, amai H‟Bia Êsu \n tu\k êsei kơ o \ng. 

       }hưp kgu\mtam, nao yơh ayo \ng Mtao Msei, adei h’ô ao kwăt 

k[ăt êkei yang brei kơ sah, k[ăt êkei yang brei kơ mdro \ng. Tio\ 

koh mtam Ayo\ng Mdro\ng Dam, tio\ koh Mtao Msei, mse\ tio\ koh 

mngăt hlăm êa êdi. }iăng êmăn soai \ `am Ayo\ng Mdro\ng Dam, tio\ 

koh msei tio\ koh êwa [ăng kto \ng bhơ\ng rơ\ng msoh, bhơ \ng rơ\ng 

djo\, koh gu\kang ghang rang le\ ao msei. 

Kđao Mtao Msei kdăh đue \ mtam, tlo\ ana jơ \ng Ayo\ng 

Mdro\ng Dam.Ayo\ng Mdro\ng Dam bru\mdiê yơh djiê asei klei boh 

tui] yơh Ayo \ng Mdro\ng Dam wơi.  

     H’Bia Êsu\n ]o\k hia dria drai ênguôt hni\ng tarbar [uôn sang 

Êđê Êga. 

H’Bia Êsu \n la]: Hơai \ mang măm yơh ung kâo Ayo \ng 

Mdro\ng Dam, ti nei yơh êmeh tah he \ msan, ti nei yơh djiê êmeh 

tah he\ msan, djiê êman tah he\ mla, djiê mnuih mduôn khua ti nei 

yơh Ayo \ng Mdro\ng Dam, hlu\n drei hlei pô lo\ yua, kpiê ]eh tuk 

]eh ba mnăm hlei pô lo\ djă, hlei le\ pô lo\ jur mnăm, bru\leh mdiê 

Ayo\ng Mdro\ng Dam. 

 Anăn yơh amai H’Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê, ]hiăp ti khăn 

mnga yơh amai H’Bia Êsu \n  đue\ nao đu \ng. }hiăp ti khăn knu \ng 
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đue\ nao hruôm yuôm bhăn yơh Ayo \ng Mdro\ng Dam, kdrê] boh ko\ 

amai H’Bia Êsu \n  dôk đu \ng ho\ng khăn mnga. 

Amai H’Bia Êsu \n ]o\k: Ơ Ayo \ng Mdro\ng Dam leh bru\mdiê, leh 

djiê asei, klei leh tui] Ayo\ng Mdro\ng Dam, o\ng djiê he\ ti ]ar 

kbao, wao hla djiê ti pin êa sah mdro\ng. 

Anăn ko \ amai H’Bia Êsu \n  mă đu\ng ho\ng khăn mnga bi 

klang pha mă pioh, tiê boh mnga dôk nao hlăm bri \ng ]ơ\ng mnga 

Ayo\ng Mdro\ng Dam dôk đu \ng nao nao hlăm bri \ng ]ơ\ng mnga. 
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Kdre#] tal IV 

Kbăng Êra adei Mdro \ng Dam [ơ \ng kmu\n myang, tian pro\ng, 

ro\ng đa \, [a\ kơ Kram Jho \ng  

 

Anei yơh dôk sa hruê mdei sa mlam, dôk sa tlam êra, amai 

Kbăng Êra mniê dôk mtam mnu\mdiê, klu\ru\buh adiê kmu\n ngo\ng. 

Tuh kruh Aê Diê mple\ hlăm lip mdiê, Kbăng Êra adei Mdro \ng 

Dam. 

Kbăng Êra: Ơ ami \ adiê kmu\n ngo\ng! Kâo mă [ơ \ng ami\ 

ho\? 

Ami\ Kbăng Êra: Đăm mă [ơ \ng ôh ơ bu\ơbin, yang duah 

bi mtru\n hnei, thu\n msih jih adei tlang kăn tuôm mâo msei o \ng. 

 Anăn amai Kbăng Êra mniê ami\ la] amâo gô ama mtô 

amâo gưt djă đi\ng wưt asei tơl ]iăng djiê asei. 

Kbăng Êra: Ayo\ng kâo Mdro\ng Dam leh bru\mdiê lah kâo 

anei jăk ami \ kă ho \ng kuôt mơh. 

 Anăn amai Kbăng Êra mă [ơ \ng mtam, yang hruê kpưn 

dơ\ng, [ơ\ng yang hruê pliêng wih, ktăl săm mrui], ktăl săm mra] 

asei mlei yơh amai Kbăng Êra, kkuaih ti ksâo ko \ng, kkuaih ti ro\ng 

đa\ [ă anak mniê êkei mniê kdho \k lah amai Kbăng Êra tian ba 

kdho\k wơi. 

Kbăng Êra: Klei [ai [ăm ôh kâo ami \ wơi, tian mâo êdi, 

ksâo ju\anak pu\[ă mâo êdi lah kâo anei, kâo [ơ \ng boh krah ana 

mơh lah kâo anei, mnăm êa knga drai [ơ \ng he\ boh kăk kai 

kmrơ\ng, tian ]iăng dơ \ng ]iăng mâo hjăn, mnuih hre\ roh kăm êrei. 

Anăn amai Kbăng Êra mniê, ]hi \p ruă tian kkiêng mtam 

ruă hlăm kđeh êman, amai Kbăng Êra ruă hlăm tian êmăn, ruă 

suăn êlâo i \ đue\ hriê jơ\ng êlâo. 

Amai Kbăng Êra: Ti le\ [uê nao iêô ơ ayo \ng Pro\ng Mưng 
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Hdăng, [uê o \ng iêô brei mơh kơ kâo, mjâo tu\hu\h[ui] brei mơh kơ 

kâo anei, kâo ruă hlăm kđêh êman, tian êmăn ruă suăn ruăn êlâo 

thâo i\ đue\ hriê he\ jơ \ng êlâo hei kâo anei. Kâo [hưn rưn êwa klang 

đo\k, ]iăng bho \k ro\k êwa gu\kang, mbưH‟Yang hma, mbưH‟Yang 

mlui. 

Êrah bo\ êngi amai Kbăng Êra ki bo \ ngiê djiê sa yun hdi\p 

sa yun lah wei. Klei [ai [ăm mnu \t yang ]ua kơ kâo sơnei. Anăn 

[uê Ami\ Phio mjâo ami\ mă lăng i \ mar, anak hlăm tian hriê, anak 

êkei mniê kbiă hlăm ta] êngao. Anăn ]uăk hia mtam anak Kbăng 

Êra, hia nao yiêt yiêt mse\ mnu\kă ti jơ \ng, yơ\ng rơ\ng mnu\kă siap, 

[ăng gei [ap rap mnoh anak amai Kbăng Êra hruê kăn thâo lo \ tư 

mnoh lei. Hia hruê mơ\ng êyô] hia nao êbhiô] le\ tlam êdi, yang 

hruê mơ\ng êyông bhiông le\ tlam. 

Pro\ng Mưng Hdăng la]: Hlei leh anăn êbăn o \ng kơh 

amuôn? Leh êa nguôm ktrei, ke\ hjei tloh, koh kju kđao hmao 

amiêt awa o\ng Mdro\ng Dam đưm, jho \ng knuê` sơnăn mơh, joh 

mnu\t ]iăng lo \ bi kơ kua, hra hrô djiê pô anei mâo o \ng mkăn. Leh 

be\ êa nguôm ktrei! 

~ăt kăn `ăt lei.Nao kơ lir h’ô ao bluô,p ktuôp ko \k, aji\k 

adro\k pi\t lăng hruê kơ Aê Du adiê, lir h’ô ao bluôp ktuôp ko \k aji\k 

adro\k pi\t lăng hruê kơ Aê Diê! 

Tuh kruh Aê Du hriê djă giê dra hwiê, Aê Diê hriê djă giê 

dra hling, hriê mjing lăng anak Kbăng Êra mniê, hia nao yiêt yiêt 

mse\ mnu\kă ti jơ\ng, yơ\ng rơ\ng mnu\kă siap, [ăng gei [ap rap mnoh 

la amâo thâo lo\ tư mnoh. 

Amai Kbăng Êra: Ô! Klei [ai [ăm lah kâo anei mnu\t 

yang ]ua kơ kâo sơnei, [ah ayo \ng kâo Mdro\ng Dam bru\leh mdiê, 

djiê rơ\k ksơ \k mtâo djă ba, arăng koh leh `u msuăt, hmăt leh `u 

pliê 
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H[ơih anei tuh kruh Aê Du hriê djă giê dra hwiê, Aê Diê 

hriê djă giê dra hling, hriê mjing lăng anak Kbăng Êra mniê. 

Aê Du, Aê Diê: Jăp jing kơ ih ]iăng hriê ơ lir h‟ô ao bluôp, 

ktuôp ko\k, aji\k adro\k ya mta ]iăng hiu?  

Sơnei lir h’ô ao bluôp, ktuôp ko \k, aji\k adro\k pi\t hruê 

kơ Aê Diê la]: Aê Diê anak amai Kbăng Êra mniê hia nao yiêt 

yiêt mse\ mnu\kă ti jơ \ng, yơ \ng rơ\ng mnu\kă siap, [ăng gei [ap rap 

mnoh la amâo thâo lo\ tư mnoh. Yang hruê mơ \ng êyông lah 

êbhiông le\ tlam êdi. 

Aê Du, Aê Diê : Ơ ]ô, êkei Kram Jho\ng anăn o \ng, êkei 

Kram Jho\ng. Jơ \ng thâo blei êman mse\ ayo\ng Mdro\ng Dam, kngan 

]ing hing sah mdro\ng mse\ ayo\ng Mdro\ng Dam mơh, o\ng djă ba 

be\ mti\l mah mơ\ng dlông, kông mah mơ \ng gu\, êkei Kram Jho\ng, 

bi jho\ng knuê` krê` ktang dhiang klei aseh kbao amâo đei thâo 

ru\ng. 

 Bi lir h’ô ao bluôp, ktuôp ko \k, aji\k adro\k wi\t truh kơ wăl 

tơl kơ sang. 

Amai Kbăng Êra: Hlei leh anăn êbăn `u kơh ơ kei ơ 

dam? 

Lir h’ô ao bluôp: Ơ `ăt be\ amuôn ah leh êa nguôm ktrei. 

Kram Jho\ng anăn o \ng, kơ êdei thâo blah hlăm sang, mse \ ayo\ng 

Mdro\ng Dam.  

Kriêp `u `ăt mtam. Ti krah mlam mbloh, `u thâo blư \ 

mtam êkei Kram Jho\ng, mnu\kdjô\ `u thâo êrui, bi yang hruê dơ \ng 

`u thâo ring mtih,yang hruê êyông yu\Kram Jho\ng tơ\ng rơ \ng êbat, 

tơl aguah mgi thâo đi \ tru\n êyu\n ê`an, thâo êran ôk aguah thâo 

duah ami\ ama. 

Êkei Kram Jho\ng: Ti le\ awa kâo Mdro\ng Dam nao? Ya 

le\ ư\ tơ knăm hnei, ơ adei klang du \m nei kơ adih wơi. 



76 

 Anăn `u la] kơ ami \ `u, ya leh u\tơ knăm kăm hlă đua gri \ 

kni\ sa asăr êsei o \ng amâo kma ơ ami \, ơ ana êa êrô kđeh êmô kbao 

ama o\ng amâo êngiă hlăm tian ana ôh? 

Kbăng Êra ami \ Kram Jho\ng: Si kâo amâo k‟u\kơh ơ kei 

ơ dam, awa o \ng Mdro\ng Dam bru\lah mdiê, si amâo k‟u\tơ knăm 

kăm ơ kei ơ dam,awa o \ng Mdro\ng Dam bru\leh mdiê djiê rơ \k ksơ \k 

mtâo djă ba awa o \ng Mdro\ng Dam, drei mnu\t jih leh gha. 

Ayo\ng Kram Jho\ng: Ha[ơih, hlei le \ pô knô `u jho\ng 

knuê` koh he\ awa kâo Mdro\ng Dam msuăt, hmăt he \ pliê, mdjiê he\ 

awa kâo ami\ wơi. Awa kâo u \n hlăk [âo, asâo luă mnuih hlăk huă 

mnăm, hlăk blăh hlăm sang kơh wei. 

Ami\ Kram Jho\ng: Ơ kei Kram Jho\ng amâo dưi ôh! 

Dlăng Mtao Msei mnuih jho \ng knuê` krê` ktang dhiang klei aseh 

kbao amâo thâo đei kơ ru \ng. 

Anăn `u đue \ nao. Anăn tuh kruh Aê Du hriê djă giê dra 

hwiê, Aê Diê hriê djă giê dra hling, hriê mjing êkei Kram Jho \ng, 

]iăng bi jho\ng knuê`. Anăn yơh êkei Kram Jho \ng tia nao kmu\t 

mtam leh tia kmu\t đue\ nao blah hlăm sang. 

Kram Jho\ng: Kâo nao yơh ami \. 

Ami\ Kram Jho\ng: Lui kei lui, lui dam lui, leh bru\o\ng 

mdiê, o\ng u\n hlăk [âo, tria mnu \ng o\ng êbu\ng ka luh mlâo, bi o\ng 

kbâo ka luh atôk, mnuih hlăk dôk hlăm hnun ama, mnuih hlăk [ă 

ho\ng hnun kpun abăn, mnuih hlăk đhăn ami \ ama, hlăk ]iăng kơ 

jông êtiêng, ami\ hlăk hơiêng hơưi kơ o \ng hlăk pu\ti pha hnei, hlăk 

dôk pu\nao o\ng ti pha hnei lah o\ng ơ kei,ơ dam. 

Kram Jho\ng: Lui ami\ lui, lui kâo ktuê lăng kru asâo 

mnâo hlô, mnâo juk tô mơ \ng truh kơ yan hla, tui lăng kru amiêt 

awa mơ \ng [uh klang tu\t `u hluê, kâo [uh klang kkuê `u klaih, 

[uh klang raih `u ]iăng tơ hmum ayo \ng Mdro\ng Dam, [uh klang 
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raih `u ]iăng tơ hmam, ayo \ng Mdro\ng Dam leh bru\mdiê klei [ai 

[ăm hnei. 

 Nao mtam yơh ayo \ng Kram Jho\ng ti dliê mhrư \, Kram 

Jho\ng đue\ nao kơ ]ư \ mhrang hlang tlo\ kiê hwiê, tlo\ jơ\ng bhơ\ng 

rơ\ng mtruh, bhơ \ng rơ\ng mtơl kơ pin êa hma ta], dliê sa] yao 

Mtao Msei, ]ư \ bi êlin bi êluôn,  kbuôn bi êli bi êlư ]ư \ [hư rư lah 

pin êa mdro\ng.  

Kram Jho\ng: Ơ hđeh mơak anak ]ô mgăt êmô kbao 

mnuih hao hao hlăm êlan klông, hlei leh pin êa hma ta], hlei leh 

dliê sa] yao anei? Ơ điêt kâo găl ayo \ng, prong adei, mnuih khua 

asei kâo găl aê aduôn, hlei leh pin êa anei? 

Aduôn: Hơ-[ơih ơ kei ơ dam, ei amâo hing kơ yang ang 

kơ ]ư\  dư\ dưr êman lah [âo bru\êman, pin êa Mtao Msei, ti nei yơ \ 

djiê ayo\ng Mdro\ng Dam hlăk đưm êlâo. 

 Anăn yơh ayo \ng Kram Jho\ng ]oh phi\ đi \ krê` ngê` ai tia 

mơ\ng klông êlan mtam, koh êmeh tui] sa êlan, êman hrô koh êmô 

kbao jih sa kdrăn yơh ayo\ng Kram Jho\ng  hriê, ti êlan `u nao ti 

jing dhông ti klông Kram Jho\ng jing troh joh ana mnu\t hra dung 

bi kdưng yơh, tlư \ êa K[u\ng hlămhjiê, tlư \ êa kpiê hlăm sang mgei 

]eh tuk ]eh tang êjai arăng dôk bi huă mnăm. 

Anăn Mtao Msei la]: Hlei leh pô knô `u anei, ka juă ê`an 

êlâo arăng hing êdi, hlei pô knô `u jho \ng knuê`, ka juă adring 

êlâo arăng êmuh, asei mlei ka [uh êlâo k]ai bo \ adring hing sang 

ang bo\ ta] êngao? Hlei pô knô ko\ pin êa ana mnu\t tu\t êjung 

mniêng, hlei pô `u juă pin êa? 

Anăn ayo\ng Kram Jho\ng la]: Hriê awa hriê, o\ng koh 

awa kâo msuăt, o \ng wăt awa kâo pliê, o \ng mdjiê awa kâo Mdro\ng 

Dam hruê amâo yo\ng bo\ tlam, ayo\ng Mdro\ng Dam u\n hlăk [âo. 

Amai H’Bia Êsu \n: Hriê amuôn hriê, kâo jing mgăt êa kâo 
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anei, kâo jing mgăt êa ]iăng êmăn suai \ `am yơh awa o \ng kâo 

mniê jing he\ mgăt êa, jing he \ ana ]ing adring [ăng răng he \ klei 

]iêm u\n mnu\mdro\ng, hruê amâo tư tlam lah kâo anei, klei [ai [ăm 

đưm mse\ yâo mơh kâo, huă êsei ho \ng ja, mnga, kâo êlâo mse\ jăk 

mơh kâo, mnăm êa wil hnô [ơ \ng tiê êmô kbao hruê amâo tư tlam, 

anei ayo\ng Mdro\ng Dam bru\he\ mdiê djiê rơ \k ksơ \k mtâo djă ba 

ayo\ng Mdro\ng Dam arăng koh he \ msuăt leh yơh. 

Anăn ayo\ng Kram Jho\ng la]: Tru\n awa Mtao Msei tru\n. 

Mtao Msei la]: Tru\n amuôn tru\n ya kâo hui\ kơ o \ng. Ang 

knang kơ o \ng le\, awa o\ng Mdro\ng Dam u\n hlăk [âo asâo luă 

mnuih hlăk huă mnăm, ang o \ng tria mnu\ng, du\m mâo kâo pah 

msei kâo pah đai ]i \m dit, kâo wit mse\ kâo wit đai ]i \m tê, kâo 

mdjiê ho\ng kiê kngan mda mse\ đai mnu\mda. 

Kram Jho\ng: Hriê awa hriê, êmeh kâo ka kăm msan, 

êman mla amiêt awa aduôn kâo ka kăm o \ng yuôm ôh! 

 Anei dlăng ayo \ng Kram Jho\ng ]hăr `u kdưt êgao [ro \ng 

ênăt, dlăng `u kdăt êgao [ro \ng knu\ng, asei mlei blu\ng lă blu\ng 

lia knam ayo\ng Kram Jho\ng kma yang buit knam. 

Mtao Msei: Mang măm yơh Mtao Msei la]: Koh ko \ hui\ 

amâo yo\ng êka. Ne\ pha tloh, tiê boh o\ng hui\ amâo yo\ng ghang 

ho\ng knu\t, ]u\t knhang klang kleh hui\ amâo yo\ng dưm kơ ariêng 

dua hdang 

Mang măm yơh ayo \ng Kram Jho\ng ]hăr `u kdưt, ]hưp `u 

kdăt sa măt gu\kang ghang rang le\ ao msei. Ne\ koh lăng Mtao 

Msei  tlâo kdrê], krê] lăng tlâo trăn, êrah bo \ lăn ala, ba wi\t yơh 

amai H’Bia Êsu\n phu\n jăk mniê, hwiê ai tiê bihtrih kơ awa 

Mdro\ng Dam. 

Kram Jho\ng la]: Anei tơ \ mnu\t yang ]ua kơ kâo, hra yang 

]ih, Bih Mnông yang hră kơ kâo, klă kơ kâo Aê Du ]iăng thiê, 
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Aê Diê ]uă yang mnu \t hra ]iăng brei kơ kâo, ami \ [ơ \ng boh krah 

ana. Kâo êkei Kram Jho\ng, bi awa kâo Mdro\ng Dam hdơr brei 

êa. Bi awa kâo Mdro\ng Dam êpa brei êsei, bi thâo brei kơ adei 

amuôn awa kâo bru\mdiê, anăn ayo \ng Mdro\ng Dam thâo kđưt 

kno\ng ana jơ \ng ayo\ng Mdro\ng Dam kpư \.  

Kram Jho\ng lo\ dơ \ng bi hdi\p, awa `u Mdro\ng Dam. 

H’Bia Êsu \n phu\n jăk mniê la]: Ơ amuôn Kram Jho\ng, 

kâo ]ang hmang kơ ih lah amuôn Kram Jho \ng, băng hruê năm 

[uh, hruê kjuh hriê ayo\ng Mdro\ng Dam bru\mdiê, djiê asei, klei 

tui], kđeh dưm hlăm hlang, klang hlu\asăp mlăp blu\knam, ayo\ng 

Mdro\ng Dam dưm hlăm buit knam, klei [ai [ăm hnei. 

Kram Jho\ng: H[u-hu ]iăng êmăn êdimi, anăn mnu \t ]ua 

hra ]ih Bih Mnông hrơ \k kơ êdei sa prong mdro \ng ana hoa kưn 

kdu\ng êmeh kgan êman gư \ ktư\ pô knam, ngă pưk hma kăn mâo 

pô hmao ayo\ng Kram Jho\ng. Awa kâo Mdro\ng Dam hdơr brei êa, 

êpa êsei, thâo brei kơ adei ayo \ng. 

 Anăn ayo \ng Mdro\ng Dam [rơ \k hdơr, phơr mdih prih 

pram kgu\êdi ayo\ng Mdro\ng Dam hdi\p. 

Mdro\ng Dam: Ha-[u amuôn h[uih, ya lei kâo pi\t wơr he\ 

sơna\n kơh. {ri mơh o \ng yang mnu\t  ]ua kơ o \ng. 

      Phơ\r kgu\, tu\dla\ng hinghưng yu\ngo\.  

Kram Jho\ng: Lui] hrôk lah awa ah kâo tui nao k[uê, ksuê 

ktuh kâo tui êmuh k`a. Kâo dhiang klei aseh kbao amâo thâo đei 

kơ ru\ng, êa k[u\ng k[iê amâo thâo đei ktlư \, đi \ ]ư\ êmăn, djă grăn 

kju kđao tloh rai kơ kjăp. ~u bru\he\ mdiê djiê rơ \k ksơ\k mtâo djă 

ba ayo\ng Mdro\ng Dam hdơr leh êa. 

         Anăn wir la] ho \ng di\ng buăl. 

Kram Jho\ng: Ơ ngiêk êbâo ơ ktrâo kli \ng ding pă êma 

anak êdam êra Mtao Msei, aseh tui ana , kbao tui ana, anak êdam 
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êra tui nao ho\ng kâo mơh deh? 

Di\ng buăl Mtao Msei: {uh ayo\ng Kram Jho\ng, tơdah 

hmei amâo nao êdimi, ayo\ng Kram Jho\ng koh hmei msuăt, wăt 

hmei pliê, mdjiê hlăm ]ar êmô kbao? 

 

Kram Jho\ng la]: Mang măm ayo \ng Kram Jho\ng duah 

koh he\ arăng msuăt, bi ayo \ng Kram Jho\ng mâo duah wăt arăng 

pliê, amâo bhiăn duah mdjiê arăng hlăm ]ar êmô kbao.  

Thu\n êngu\n anei ayo\ng Kram Jho\ng tui ru\nao klang ayo\ng 

Mdro\ng Dam, anăn lui] êru \m kâo tui duah, kra tu\mdiê gu\kpơ \ng 

hnuôr kâo tui puôt êmiêt, hrôk kâo tui k[uê suê, ktuh kâo tui êmuh 

lăng ayo \ng Mdro\ng Dam dôk bru\mdiê. Ne\ djiê asei klei boh tui] 

ayo\ng Mdro\ng Dam. Ko\ êman o\ng awa ah hui\ amâo mâo pô lo\ 

êyu\n, hlu\n yua kpiê ]eh tuk ]eh ba mnăm hui \ amâo mâo pô lo\ djă, 

lo\ jur mnăm. 

 Bua\l êkei mniê Mtao Msei bhu\bhu\si kto\ng, bho\ng bho\ng si 

klap, `ap `ap si muôr hda\m tui hluê Kram Jho\ng. Anăn yơh  

ayo\ng Kram Jho\ng wi\\t kơ krai \, lai\ kơ [uôn sang, truh yơh kơ wăl 

tơl kơ sang Mdro \ng Dam.   

Dôk sa hruê mdei mlam, Dôk sa hruê mdei sa thu\n, dôk sa 

tlam êla, huă blăm ayo\ng Mdro\ng Dam mnăm thu \n [ơ\ng u\n kbao 

sơnăn mơh, knăm kăm gu\k, knăm kăm khô tơ knăm mdro \ng [ơ\ng 

êmô kbao ayo\ng Mdro\ng Dam, ]ing amâo tleh ti êyông, jông tah, 

êrah êmô kbao amâo brei thu kơ adring, ]ing ]har ênuê amâo lo \ 

brei tloh ti ênuê. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam ]uh u\n tơl rai sa phu\n alê, ]uh bê m’ô ]uh 

êmô kbao adiê lah tơl mơuê adiê. 

Mdro\ng Dam la]: Hrăp êgăp yơh amai H‟Bia Êsu \n  phu\n 

jăk mniê, kâo dôk huă blăm, hrăp êgăp yơh kâo mnăm thu \n, kâo 
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[ơ \ng u\n kbao, kbao dlô jih ai ayo\ng Mdro\ng Dam [ơ \ng, êmô tiê, 

kpiê phi\ mmih jih ai kâo mnăm. 

H’Bia Êsu\n: Phă o \ng nao kơh ayo \ng Mdro\ng Dam? 

Mdro\ng Dam: Amai H‟Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê, ti phă 

kâo nao, kâo đue \ hiu phă dliê Mhrư \ yơh kâo, ]ư \ mhrư\ hiu mse\ 

êkei dư mluk. 

Amai H’Bia Êsu \n: Ti êlan o\ng nao ]ông, klông nao ktuk 

kwao duah lăn mnga? Hui \ mô\ adei o\ng lo\ duah hiu, plei mrâo mô\ 

êdei êlâo o\ng lo\ duah he\ Ayo\ng Mdro\ng Dam ! 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Kăn mâo êlei, kâo hung klang, kâo 

]iăng nao đăm gua mơh kâo ơ amai H‟Bia Êsu \n phu\n jăk mniê, 

lua mnah kâo duah lăng djam ]i \m êman kan êmă m[lă mu \m, 

]iăng dlăng bi bo \ êmo\ng kơ o \ng. 

H’Bia Êsu \n: Klei [ai [ăm ơ Ayo \ng Mdro\ng Dam! Leh 

msan arăng lo \ hriê sua lah kâo anei, mla plah, anak sah mdro\ng 

leh arăng lo \ hriê knhưh.  

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Hlei leh pô knô `u jho\ng, msan lo\ 

hriê sua mla plah mô\ sah mdro\ng, hlei pô lo\ jho\ng bi knhưh, mô \ 

hlăm asei plei kham mô\ Ayo\ng Mdro\ng Dam  hlăm lam adu\lui 

Kram Jho\ng koh he\ `u msuăt, hmăt he\ `u pliê. Kram Jho\ng wăt 

he\ `u pliê, mdjiê he\ `u hlăm ]ar êmô kbao, ang knang Mtao Msei 

jho\ng đei knuê` krê` ktang dhiang klei aseh kbao amâo thâo đei 

kơ ru\ng leh bru\mdiê mơh. 

Anăn Ayo \ng Mdro\ng Dam, ]hiăp riăp ti hna điêt kniêt 

mrâo [răm tlâo aruăt ghuăt Awa Mdro \ng Dam đue\ nao đăm gua 

lua mnah Ayo\ng Mdro\ng Dam  lo\ nao duah djam ]i\m êman. 

Kram Jho\ng: Ti anôk dliê nao đăm gua kơh Awa Mdro \ng 

Dam ? 

Ayo\ng Mdro\ng Dam la]: Drei nao đăm gua, lua mnah, 
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duah djam ]i\m êman, drei nao lăng dliê Hi, dliê Hô, hlô mnơ \ng 

amâo thâo kral mnuih, kuih prôk amâo thâo [ơ \ng mdiê. 

 Dliê Ayo\ng Mdro\ng Dam ho\ng Kram Jho\ng lo\ nao đăm 

gua sơnăn mơh `u dê, mnah êmeh hla \m dhu\ng, ksu\ng êmông 

hla\m ]ư \, kduah ]i\m êman, akan êma\, [la\ mu\m kơ H’Bia Êsu \n. 
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Kdre#] VI 

Mdro\ng Dam mblah Mtao Tuôr sua wi\t H’Bia Êsu\n 

 

 Hing kơ yang, ang kơ ]ư \, hmư \ yu\ngo\ dư\ dưr Mdro \ng Dam 

lah wei ]ing amâo kleh ti êyông, hgơr trông amâo kleh ti êda, mo# 

`u H’Bia Êsu \n siam amâo pô hmao, tlao amâo pô mse\.  

Anăn dôk sa hruê mdei sa mlam, dôk sa hruê mdei sa thu \n, dôk sa 

tlam êla. Hmư \ hing si ]ing dar yơh ]ing Mdro \ng Dam, hmư \ kơ 

[uôn Mmtao Tuôr dôk amâo lo\ h’i\t, pi\t amâo lo\ jăk. 

Mtao Tuôr: Ơ ngiêk êbâo ktrâo kdi \ng di\ng pă êma anak 

êdam êra sa knam du\m nei kơ adih, hing kơ yang ang kơ ]ư \ dư \ 

dưr êman [âo bru\êman, amai H‟Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê, amai 

H‟Bia Êsu\n phu\n yâo mniê, nao be\ drei msan nao sua, mla plah 

mô\ sah mdro\ng lông nao knhưh. 

Di\ng buăl Mtao Tuôr: Amâo dưi ôh aê ah ayo \ng Kram 

Jho\ng, Ayo\ng Mdro\ng Dam mnuih jho\ng knuê` ka tloh tluă lo \ 

dơ \ng k[uă êjung, hnuôr ka êbuh lo \ dơ \ng mdơ \ng, kpơ \ng ka êbuh 

lo\ dơ\ng hrô, ka djiê pô Ayo\ng Mdro\ng Dam, lo\ mao Kram Jho\ng, 

jho\ng đei knuê`, krê` đei ktang, dhiang klei aseh kbao amâo thâo 

đei kơ ru\ng, u\n hlăk [âo ayo \ng Kram Jho\ng asâo lua mnuih hlăk 

huă mnăm. 

Mtao Tuôr: Ha-[u-hu, ]iăng êmăn suai\ `am, dôk anei hui\ 

kơ mtao! Êdam blao blôk, êdam phik phôk arôk amao truh hgao 

kđao amâo truh klam, êdam phik phôk dôk kơ ôk mniê lah kuă 

kuang mniê, kju kơ ro \ng kâo brei kơ ih lah, ne \ dho\ng tlo\ kâo tlo\ 

mdjiê. 

Anei dôk hui\ kơ mtao nao hui \ kơ Mdro\ng Dam, hui\ kơ 

ayo\ng dua adei, anăn `u dua nao mtam mă brei êman, să wông 

êman, đue\ nao lăng dliê Mhrư \ êdi mơh `u Mtao Tuôr, ]ư \ Mhrang. 
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Hlang tlo\ kiê, hwiê tlo\ jơ\ng, bhơ\ng rơ\ng mtruh, bhơ\ng rơ \ng mtơl. 

Truh yơh ti pin êa hma ta] dliê sa] yao Ayo\ng Mdro\ng Dam. }ar 

kbao Ayo\ng Mdro\ng Dam lah wei, tơ amâo ]ăt êdi mơh sa aruăt 

mbô. }ar êmô mơar, ]ar aseh êman Ayo \ng Mdro\ng Dam tơl [hi \ ri\ 

mse\ mniê tlê kpu\ng. 

Mtao Tuôr: Ơ adei tlang du \m anei kơ adih wơih, a-wơ-

yang [uôn amuôn adei du\m anei kơ adih! Êra sa knam êdam 

pu\yu\hlo\ng kơ ngo \, ha-[ư-hư, ơ hđeh kiă êmô, dơk- dơ \k hđeh kiă 

kbao, hao hao êmô kâo iêô anak du\m anei kơ adih, hlei leh pin êa 

hma ta], hlei leh dliê sa] yao anei,  

Aduôn mduôn: Ai amâo hing kơ yang, ang kơ ]ư, \ dư\ dưr 

êman [âo bru\[âo hiă êman, pin êa hma ta] dliê sa] yao Ayo \ng 

Mdro\ng Dam,...]ar kbao Ayo\ng Mdro\ng Dam tơl amâo ]ăt sa 

aruăt mbô, ]ar êmô mơar ]ar aseh êman Ayo \ng Mdro\ng Dam yơ \ 

anei tơl [hi \ ri\ mse\ mniê tlê kpu\ng, ya ngă aguah ih k`a êla ih 

êmuh mnuih êtuh êbâo ya klei ih ]iăng? 

Mtao Tuôr: Hmei ]iăng nao ]hưn ho \ng Ayo\ng Mdro\ng 

Dam, kâo nao ]hi\ hra, mnia êsu\n lah kâo anei. 

Đoạn mất  

Aduôn: Ha-[ơ-hơih, ya aguah ih k`a, ya êla ih êmuh 

mnuih êtuh êbâo ya ih ]iăng kơ Ayo \ng Mdro\ng Dam? Bi Ayo\ng 

Mdro\ng Dam êku\t nao đăm gua, êku \t nao lua mnah, êku\t nao 

duah djam ]i\m êman. 

 Bi Ayo\ng Mdro\ng Dam êku\t nao duah djam kan êmă m[lă 

mu\m, ktơr boh bhu \n kmu\n pla anak êdam êra Ayo\ng Mdro\ng 

Dam ]iăng bi bo \ êmo\ng wei. Ayo\ng Mdro\ng Dam bi suaih asei 

mlei. 

 Anăn nao truh kơ pin êa, ala [uôn, dôk dơ \ng Ayo\ng 

Mdro\ng Dam, dlăng lăng ]ư \ ]hiăng bi êlin bi êluôn, kbuôn bi êli 
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bi êlư, ]ư\ [hư rư pin êa mdro \ng, pin êa mlia Ayo\ng Mdro\ng Dam 

mse\ tluôn krang, boh tâo mse\ knang ti ]ư \, êmô bhư \ rư\ mse\ tro\ng 

ksă, kbao [hă ră mse \ boh tâo kniêr, êman Ayo\ng Mdro\ng Dam 

tiêr yơh kăp grăm aru, ơ aduôn, aduôn Sun. 

Mtao Tuôr: Ơ Aduôn Sun, ơ aduôn Suê kwiê ko \, kwiê ku, 

ko\ kô\ mse\ mnga hlang, kang lo\ djăt êa mbah kơ \ yu\amâo thâo lo\ 

tu\dưn Aduôn Sun, hlei leh ko\ pin êa duôn? Ana mnu\t tu\jing êjung 

mniêng? Hlei pô knô hing kơ yang ang kơ ]ư \ dư\ dưr êman [âo 

bru\êman? 

Aduôn Sun: Pin êa ama H‟Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê. 

Anei ka tloh tluă lo \ dơ \ng k[uă êjung, mnu \t ka joh lo\ dơ\ng 

khua, hra ka joh lo\ dơ \ng hrô, djiê ama amai H‟Bia Êsu \n lo\ dơng 

mâo Ayo\ng Mdro\ng Dam yơh \ wei jho\ng knuê`, Mdro\ng Dam 

jho\ng đei knuê` si \t jho\ng êku\t  pi\t amâo thâo hui\ đei kơ djiê. 

Mtao Tuôr: {ơ [uôn mơh Ayo \ng Mdro\ng Dam ? 

Aduôn: Đăm êmuh ôh kâo, ih êmuh mniê bi liêô dôk sôk 

nao kpu\ng, ih êmuh kơh mniê bi lu \ng dôk tlê kpei tlâo [ăng hdei 

tlâo [ăng kđuh êmuh sang Ayo \ng Mdro\ng Dam ti le\ anôk? 

Mtao Tuôr: Ô mniê bi liêô dôk sôk nao kpu\ng, [ơ [uôn 

mơh Ayo \ng Mdro\ng Dam ? 

Mniê bi liêô: Đăm êmuh ôh kâo, êmuh êkei dôk tông mlo\ 

mơh, ơ điêt ơ điêt kâo găl ayo \ng hơi \, bi mnuih prong kâo găl adei, 

mnuih khua asei kâo găl aê aduôn. Đăm êmuh kâo ôh, êmuh hđeh 

dôk tông mlo\, hđeh dôk to \ mluê ngă sang muê lah bhư rư kơ lăn, 

ngă sang muê lah bhư rư kơ dlông. 

Mtao Tuôr: Ti leh sang Ayo\ng Mdro\ng Dam ? 

Hđeh dôk tông mlo \: Đăm êmuh kâo ôh, êmuh Ênu \ng 

mgăt êmô, Y‟Lô mgăt aseh, hđeh dria ria kơ yu \, hđeh dria ria kơ 

ngo\, ya o\ng ]iăng êmuh? 
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Mtao Tuôr: Kâo êmuh mơh sang Ayo \ng Mdro\ng Dam, 

kâo ]iăng nao ]hưn ua. 

Ênu\ng Y’Lô: Đăm êmuh kâo ôh sang Ayo \ng Mdro\ng 

Dam, kâo kăn thâo êlei, êmuh kơh êkei Khui êkei Khơi rơi phu \n 

kham truh tlam ênăn, truh aguah ênăn. 

Mtao Tuôr: Ơ amuôn êkei Khui wơi, ơ amuôn êkei Khơi 

rơi phu \n khan truh tlam ênei  truh aguah ênei. Ti nôk sang Ayo\ng 

Mdro\ng Dam ? 

Êkei khui khơi: Đăm êmuh kâo ôh, kâo [ai kdai lah kâo 

êkei khui dôk nao khui. 

Mtao Tuôr: Ya [uôn anei mdăp sang Mdro \ng Dam! Ya 

ngă mdu anak hlăm hru êman anak hlăm tian, ngă ih mdăp kđi 

boh sô kâo amâo ho\ng Ayo\ng Mdro\ng Dam, kâo dê wei! 

Êkei Khui Khơi: Ya hmei mdăp, hmei amâo thâo hmei dê 

wei, êmuh hđeh dôk klei lăn, dôk păn ê`an, êran ôk gah sang sah 

mdro\ng, sang ayo\ng mdro\ng kăn hmei thâo. 

Mtao Tuôr: Ơ hđeh dôk  hla \p la\n, pa\n ê`an, êran ôk gah, 

diih thâo mơh ti sang Mdro \ng Dam ? 

Phung hđeh: Ai o\ng dlăng hmei se \ ư], mư] hmei mse \ 

asâo, dlăng kơ hmei mse \ u\n mnu\. Ai o\ng amâo thâo deh sang 

ayo\ng Mdro\ng Dam?  

 Dla\ng yơh sang adring dlông, wông lu êman, adring ôk 

da\ng mrai hrah, tơ gah mrai k`i \, êdam êra [hi\ [hi\ si hnuôi 

du\]hông, hông du\mnga, ana\n yơh sang Mdro \ng Dam. Ih dla\ng 

yơh, ê`an tlâo pok a`uôi êtiông, asâo êran gu\dlông amâo so#, pô 

kung ]eh duê, ]eh ba amâo tuôm,  duôm khua hđeh dam êra đi \ 

tru\n ah êbeh, ana\n yơh sang ayo \ng Mdro\ng Dam! 

 Mtao Tuôr hlo\ng nao truh sang Mdro\ng Dam, truh mtam 

êman jưh, plưh ê`an sa [a \ng jua\ ing, aring gah sa [a\ng ]huang, 
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sa [a\ng lua\ truh kpan. Dai kngan dôk je\ hgơr, sa [a \ng lư \ sa [a\ng 

lua truh adu\lam amai H’Bia Êsu \n. 

 H’Bia Êsu \n: Ơ ngiêt êbâo, ktrâo tling, ding pa \ êma, ơ 

hđeh kia\ êmô, pô kia\ kbao du\m anei kơ adih, diih dla \ng la\ng hlei 

ktuai ana\n ? Ka truh gah kduah  suôi, ka truh hruê kduah mlam, ka 

jing dam êra kduah adu\dua tal dua tal. Di ih ka [uh ôh dêh ? Ktuai 

kjua\ adring ya amâo gan êlan, ktuai kju\a sang ya amâo ga\n ana\p, 

gra\p ktuai kjua\ adu\kpa\l, knhal dua ya diih amâo ga\m [a\ng. }ing 

sa ara\ng rua, ]ing dua ara\ng ruêh, kuêh go\ êsei djam ayo\ng  

Mdro\ng Dam ya amâo ktra\m ho\ng êman, k]an ho\ng kro\ng.  

Mtao Tuôr: Ơ H‟Bia Êsu \n ka [uh [o#, so# dhei, si [a\ng bha\ 

leh kđa\n, ka hra\m ktuê mrâo hđa\p leh găn êlan. Kâo anei sa bliư \ 

]huang ya asâo ih brei tio\, ko\ u\n ih brei ta\m ? Kâo ]ia\ng blu\hra\m 

ho\ng ayo\ng Mdro\ng Dam lah kâo. Bi ayo\ng Mdro\ng Dam kơ sang 

mơh ơ amai H‟Bia Êsu \n ?  

H’Bia Êsu\n: Ơ hđeh ơ hđeh, diih da\ng lăng hlei ktuê 

mnâo [âo eh si hđeh kia \ êmô, [âo [hô hđeh kia \ kbao, mnâo kam 

mlơ\k si ki\a u\n, mnâo dhi\n dhu\n si pô ku] apui ơ hđeh!  

 

Mtao Tuôr: Ơ H‟Bia Êsu \n siam mniê ya dla\ng si ưc, mư] 

si asâo u\n, kdu\n ih suôt si mnuih phu\ng ơ H‟Bia Êsu \n. Ih amâo 

thâo kâo yơh Mtao Grư \ êjao Yuan đih, hnun Lao, mtao yang adiê 

ara\ng kung ho\ng sang mđung lah kâo. Kâo truh anei ka \n amâo 

klei yu\ngo\. Anu\\n ha\t kâo mnia, anu\n hra ]hi\, boh plei phi\ mmih 

hriê ghang mnia. Sang jia\ng ]ua\ ding, adring knai dla\ng, klei ha\t 

êha\ng thu\n mlan truh blu\hra\m ho\ng ayo\ng Mdro\ng Dam. }eh ba 

mna\m sa gơ \ng, ami\ dơ \ng mtian sa thu\n sa mlan lah hmei dua 

Mdro\ng Dam. Hmei hlang sa yan, dhan alê sa ênuk, truh ênuh 

blu\hra\m, dla\ng la\ng ayo\ng Mdro\ng Dam pral mơh pran lah wei.  
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H’Bia Êsu \n: Ơ Mtao Tuôr, tơ \ ktuai mdro\ng tơnha klei sa 

? mda êmuh klei siam ? Ya riêng gah o\ng guôn ? Ktuai mdro\ng 

gah amâo guôn ? Tluôn kpan ]iêng amâo ka\p ? Adring gah ama 

kâo leh pra\p, ana\p adring ôh ama kâo leh guôn, tluôn ana\p ktuai 

tơ ana\n yơh ka\p lah ah o\ng.  

 Ih [o# mnal ga\m jua\ amâo kma\ng kơ ara\ng. Kâo asei êma\n 

yua ktuai ju\a ê`an, adu\lam mu\t, su\t mu\t lam [a\ng êlam. Kâo asei 

leh êngai ya ktuai mna\m ma\, hua\ pô, ih dla\ng la\ng ho\ ung kâo 

Mdro\ng Dam ko\ amâo sua\t, hma\t amâo h‟ưi krah êlan klông ho \ 

o\ng ! 

Mtao Tuôr:  Ơ H‟Bia Êsu \n, kâo ka blu\êgao sa mba\, k[ah 

tlao sa [a\ng, ya ih dla\ng si ư], mư] si asâo. Kno \ng k`a ayo\ng 

Mdro\ng Dam ti `u jua\, klei hua\ [ơ \ng ti `u nao lah kâo ?  

H’Bia Êsu \n: Ayo\ng Mdro\ng Dam kâo ma\ hlu\n hla\m sang, 

kwang hlu\n hla\m [uôn, guôn mah ksuan ba wi\t kơ kâo. Ung kâo 

dê ]huang ti ngo\, kdo\ ti yu\si thâo ơ êkei ktuai adih!  

Mtao Tuôr: Hbi\l `u wi\t ti kria\, glai\ ti [uôn, wi\t kơ amuôn 

adei ơ H‟Bia Êsu \n ? 

H’Bia Êsu \n:  Si nao thâo, si nao thâo  hruê `u wi\t kơ 

sang. Tơ \ ih dhei so#, [o# tuôm tơ sang, kngan kiê ma \ ih kduah pô 

we\. (Wir blu\ho\ng di\ng bua\l): Ơ ngiêt êbâo, ktrâo tling, di \ng bual 

du\m anei kơ dih, êsei sa go \\, ma\ mnu\sa drei ]uh, duh ha\t êha\ng  kơ 

ktuai ti gah. Bơ \ kâo dê, amâo wa\ng ]hưn tlâo ho\ng ktuai ôh lah 

kâo. Kâo giêng mrai ti pha, msa ti mhâo leh lah kâo.   

 Ana\n dua\l êran biding biduông nao kna\ êsei, brei djam, 

mnu\kra\m ]uh duh kơ Mtao Tuôr. Êsei mngan, djam hlao, kđeh 

êmô kbao mdơ\ng kơ Mtao Tuôr. Mtao Tuôr hjan amâo hua \, ]ua\ 

amâo ]ia\ng mna\m, ja\nra\ng iêo yơh H’Bia Êsu \n nao. H’Bia Êsu\n 

kja\p jơ\ng amâo ]huang, knuang âmâo so#, [o# ala\ amâo dla\ng k ơ 
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Mtao Tuôr. lbhla\n gu\dơ\ng nao êrâo ama `u. Sina\n yơh ama `u 

ua` rua` dôk hua\ ho\ng Mtao Tuôr. ~u blu\hnơ\ng, [ơ \ng mka\, nga\ 

da\ blu\tlao ho\ng Mtao Tuôr. Leh ana\n `u iêo di\ng bua\l gai kpiê. 

 AMA H‟BIA ÊSU|N – Ơ ding sa êbâo, ơ ktrâo sa klai, amai 

adei êkei mniê du\m anei kơ adih. Ka \ kpiê thia gơ \ng drai kơ ktuai 

yơh ơ di \ng pa\ êma. 

 DI|NG BUA|L – Ti ]eh ma\ ơ Aê ? 

 AmaH’Bia Êsu \n: – Ktuai Kur leh thâo, ktuai Yoa\n leh 

[uh, hluôi ae aduôn mơ \ng đưm ktuai điêt ]eh điêt, ktuai pro \ng ]eh 

pro\ng, ktuai sah mro\ng ]eh ana gui anak kơ ro \ng kơ di \ng bual.  

 Di\ng bua\l maka]hưp ]eh điêt k ơ ktuai điêt, ]eh pro \ng kơ 

ktuai pro\ng, ktuai sah mro\ng ]eh ana gui anak kơ ro \ng, go\ k[ơung 

dlai k pê, go\ k[ê dlai êa, dria dria êdam êra gai kpê kơ ktuai. Ana \n 

ama H‟Bia Êsu\n gai kpê kơ Mtao Tuôr guôn kơ gah.  

 Mtao Tuôr: Ơ H‟Bia Êsu \n hrê mna\m kp ê ho\ng kâo sa ki 

ơ H‟bia.   

 H’Bia Êsu \n: Ha[oih kâo dê amâo dưi mna \n ho\ng ih ôh 

lah Mtao Tuôr. Hruôi kâo ê‟a \t, mma\t kâo dju, anak kho\ mgu amâo 

dưi tu\drông ktuai. Asei kâo êwang si mduôm k[ah ao, si kbao yan 

bhang k[ah rơ \k, hrê jhưk jhưk kơ dua \m kơ dju sa tlam êla. Kâo 

rua\ lu la\m ako\, rua\ bo\ asei, dhei da mtuk ơhu \k ơhu \k amâo thâo 

mdei.    

 Mtao Tuôr:  Ơ H‟Bia Êsu \n siam mnê si ara\ng pla, si ana 

ara\ng buh, ya lei ih mâo [uh ih ]ia\ng kơ kâo. Ya ih dla \ng kâo si 

ư], mư] se\ asâo u\n. Ai ih  amâo thâo dêh, kâo pô sah hrê kơ 

pro\ng, mdro\ng hrê kơ ana, hri \ng pa\ êma ]ing ]har hrê kơ kjuh tal 

ơ amai H‟Bia Êsu \n.  

 H’Bia Êsu \n:Ya lei kâo mâo! Amâo djo\ kâo si ư], mư] se \ 

asâo u\n lah kâo.Kâo nei yang [iê kâo rua\ hla\m ako\, ktro\ hla\m 
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asei,  hdi\p sa yun djiê sa yun yơh anei. Ne \ ami\ mpla, ama blu\ho\ng 

ih yơh anei. 

 {uh sina\n, ami\ H‟Bia Êsu \n phua\r hlao, tlao bi mguôp, 

]huang ]huôp ]huôp ti gah sang, blu\hra\m mdra\m tlao ho\ng Mtao 

Tuôr.   

Ami\H’Bia Êsu \n:Ơ bu\ơ bin ơ nin ơ nê ami \ ah! Ih hrê yơh 

sa ki kpê mdơ \ng blu\ơ bu\ơ bin. Đăm kbưi ktuai sah, đăm klah 

ktuai mdro\ng, đăm o \ng dla\ng si ư], mư] si \ asâo u\n. Đăm kbah 

hra\m, mdra\m tlao mnuih ơ bu \. Ktuai anei hing kơ yang, ang kơ 

]ư\, hmư \ yu\ngo\ ara\ng la]: `u sah hrê kơ pro \ng, mdro\ng hrê kơ 

jing, mnuih jho\ng kna`, kre#` ktang, mđia \ yang bhang amâo dlư \ 

êyui ơ bu\ơ bin, nin nê ami \ ra.  

 Hmư \ ami\ blu\lia dlia klei, amai H’Bia Êsu\n `in `uôn 

]huang kbia\ mơ\ng adu\dua tal, knhal tlâo mli\ng nao truh ti gah.  

 H’Bia Êsu \n: Amâo djo\  dla\ng si ư], mư] si asâo u \n ôh 

ami\ ah. Kâo anei, dôk bu dưi, kpưi bu truh, ruh la \m knga, kba la\m 

kngan, dhan awan thung jơ \ng bu dưi tu\drông lah ktua\i ơ ami \. Ya 

lei êma\n suai\ si\n kâo anei. 

Mtao Tuôr:Ơ amai H‟Bia Êsu \n, dla\ng si ư], mư] si asâo 

u\n ôh lah kâo, ai o\ng bu thâo mnuih ho\ng kmưn.  

Ana\n ami H’Bia Êsu \n ua` rua` dôk gu\tu\drông kpê ho\ng 

êkei Mtao Tuôr tơl pkê kba, êa êbah, krah mlam êkei Mtao Tuôr 

knga pi\t wơr, phơ \r mdih, mnu\ara\ng ktat, anak ara\ng hia dria dria 

hla\m [uôn sang.  

Mtao Tuôr:Ơ mnuih mga\t êman, ma\ be\ êwông drông êkei 

wi\t k ơ krai \ glai\  kơ [uôn. Kâo am aao dưi đôk guôn knai Mdro \ng 

Dam ôh yơh. Amâo lo \ tuôm [o#, so# ala\, ma\ kiê kngan ho\ng knai 

Mdro\ng Dam ôh yơh. 

Pô mga\t êman Y’Suh Y’Sah Y’lah Apui klei leh hra \ng, 
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dra\ng leh hrua, ako\ êman dua tlâo leh pra\p drông Mtao Tuôr wi\t 

kơ [uôn. Phiơ\r Mtao Tuôrr brei mga\t êman wir ti tluôn.  

Mtao Tuôr:Ơ mga\t êman, kâo wơr he \ khil đao ti mtih 

sang Amai H‟Bia Êsu \n, pa\t wi\t bé\ drei kơ ana\n. 

Pô mga\t êman Y’Suh Y’Sah êlah apui pa \t wi\t ako\ êma êran 

hrua truh ti mtih sang Amai H’Bia Êsu \n.   

Mtao Tuôr:Ơ Amai H‟Bia Êsu \n ih brei mơh khil đao kâo 

đa ơ Amai H‟Bia Êsu\n. Kâo wơr `u ti mtih ngo \ sang ih lah.  

H’Bia Êsu \n: Ai thâo he\ leh ih dê. Đăt ami \ ih ơ ktua \i. Ai 

thâo he\ leh ih dê mnơ \ng ti asei, hbei ti hma, kduah klei [ai [a\m 

yơh o \ng anei aguah tlam. Ơ êkei Mtao Tuôr, tơ \ o\ng ]ia\ng ]i\m 

hlao, mhao msa\m, ]ia\ng dra\m klei blu\tlao o\ng la] yơh. Ôk o \ng 

hngah, gah ư, [hư aguah duah klei ako \ mtluôn. Si o\ng [a\ng jang 

ara\ng o\ng plah, [a\ng bha\ o\ng po\k, ya klei wơr he \ mnơ \ng ti asei, 

hbei ti hma ơ êkei Mtao Tuôr ah o \ng ? 

Amai H’Bia Êsu\n kgu\dơ\ng ma\ dho\ng êkei Mtao Tuôr ba 

nao truh tơ adring. Mtao Tuôr pla \k ma\ ti kngan `u ktu\ng đỉ \ ti 

êwông êman. Pô mga\t êman bimđue# êran pa \t djiê păp hdi\p. Truh 

kta\m [uôn Mtao Tuôr, Amai H’Bia Êsu \n bhi\r boh [u\k ti êngao 

êwông hlo\ng iêo:  

H’Bia Êsu\n:„‟Ơ boh [u\k boh [iê, ih jing ktrâo thâo blu\thâo 

tlao, ih nao truh la\m dliê kpal kmrơ \ng, ktơ \ng kpal êa, hma ta], 

anôk sa] yao ung kâo Mdro\ng Dam nao dăm gua lua mnah‟‟.    

H’Bia Êsu \n ]ok hia „‟Ha-[u nao be\ ơ bu \, ơ bin, ơ nin ơ nô ơ 

pô ra, gui djuh duh êa, pưk hma mdro \ng jing he\ mgăt ]iêm u \n 

arăng yơh, jing he \ mgăt êa anak kâo mniê klei [ai [ăm hnei, tơ 

ktrâo, ktrâo kli\ng đue\ nao hlăm hlang, ktrâo klang hdrah, tui duah 

be\ Ayo\ng Mdro\ng Dam ti dliê `u đăm gua lua mnah djam ]i \m 

êman. Nao kơ dliê hi, dliê hô, hlô mnơ \ng tơl amâo thâo kral 
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mnuih êdi mơh, kuih prôk tơl amâo thâo [ơ \ng mdiê. Dliê anăn 

Ayo\ng Mdro\ng Dam nao đăm gua, lua mnah duah djam ]i \m êman 

kan êmă m[lă mu \m, ktơr boh phu\n kmu\n pla anak êra ]iăng bi bo \ 

êmo\ng‟‟. 

Leh `u blu\ua, boh [u\k jing yơh ktrâo phiêr truh kmrơ \ng 

Hi dliê Hô, anôk hl ô mn ơ \ng amâo kral mnuih, prôk kkuih mâo 

[ơ\ng mdiê. Truh ti anôk Mdro\ng Dam nao dăm gua lua mnah kơ 

H‟Bia Êsu\n.  

 Ktrâo: Ku\t ku ku ktrâo ku\t ku êkuh, ku\t ku  êbăm ayo \ng 

Ayo\ng Mdro\ng Dam  kmang kơ đăm gua, amai H‟Bia Êsu \n  msan 

leh arăng hriê sua kơ tluôn. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Ơ  hđeh wơi, m]eh đei klei tlao 

yơh anei, hmư \ lăng ktrâo ku \t ku sơnei: „‟ mnu\arăng ktat anak hia 

êdam tia k[ê` ]iăng uê` ruê` bo \ ta] êngao‟‟. Mang măm yơh amai 

H‟Bia Êsu\n  lui] he\ hlăm dliê, liê êa lo \ bha he\ sah mdro\ng yơh. 

 

Ayo\ng Mdro\ng Dam la] sơnei: Ơ amuôn Kram Jho\ng 

wơi, roh êmeh drei mjan.  

Anăn phiang ti hna mtam Ayo \ng Mdro\ng Dam mnah, phiang 

riang le\ đai [u \k phu\k ru\k mgei tiê boh, joh ai tiê Ayo\ng Mdro\ng 

Dam kdăt đue\ hriê ti [uôn, sa [ăng kdưt mơ \ng [ro\ng ênăt êdi 

mơh Ayo \ng Mdro\ng Dam hriê. Ne\ sa [ăng `u kdăt Ayo \ng Mdro\ng 

Dam êgao [ro\ng knu\ng asei mlei blu\ng lă blu \ng lia knam Ayo\ng 

Mdro\ng Dam  đung lăng ho \ng yang buit knam. 

Kram Jho\ng: Ti o\ng nao awa? 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Ti kâo lo\ nao, awa o\ng mniê msan 

arăng lo \ sua, mla plah, mô\ sah mdro\ng arăng lo \ hriê knhưh. 

Kram Jho\ng: Hlei pô knô `u jho\ng knuê`? Hlei leh pô 

knô `u ko\ pin êa, bi ana mnu\t tu\t êjung mniêng? Hlei pô knô `u 
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plah, mla ti [ăng gei êman, msan êmeh  knô awa kâo ]iêm u \n 

hlăm war? 

Ayo\ng Kram Jho\ng phiang ti khil đue \ nao mtam. 

Kram Jho\ng: O|ng dôk hlăm pưk ênang  o\ng ho\ awa 

Mdro\ng Dam! Lui kơ amuôn ti năn! 

Mdro\ng Dam : Ha-[u-hu amuôn ah [u, aseh kâo amâo lui 

tha, kbao phưi, kâo hơưi êdimi kơ o \ng tria mnu\ng, êbu\ng ]eh 

hđeh êlăk mrâo, hlăk đih hlăm hnun,o \ng hlăk pun hlăm abăn, hlăk 

đhăn ami \ ama, aseh kâo amâo lui tha ôh amuôn ah, kâo hui\ êbat 

amâo hmao hjan, ne\ hui\ o\ng êran amâo hmao angi\n mi\n klei 

mdro\ng, hui\ o\ng amâo hmao sah mdro\ng. 

Mdro\ng Dam ho\ng Kram Jho\ng êbat sa knhuang êdi mơh 

`u, ayo\ng Kram Jho\ng đue\ nao. Ayo\ng Mdro\ng Dam đue\ nao 

mơh, đi \ aseh knô hung aseh knô hang, ktang `u êbat ktang `u 

êran, đi \ ]ư \ sa [ăng `u mlai, đi \ aseh knô plak pha đi \ aseh [lak kô\ 

mdô\ sun dôk ưn jăm mna, đi \ aseh knô ro\ng ro\ng prôk ]hia, dii\ 

aseh ana ro\ng prôk kê`, êran duê` wê` Ayo\ng Mdro\ng Dam  đi \ 

m`ê tiêng liêng kăp arăng mdrio, m`ê ri \ng rio kăp arăng êyuh, 

êwa asăp bluh tlâo [ăng hđun lah dê. 

 Djhu\k ru\k u\n tơl [âo asâo groh ênoh hđeh kbiă dlăng êdi 

mơh Ayo \ng Mdro\ng Dam, k[ăt yang brei kơ sah, anăn truh kơ pin 

êa hma ta], truh kơ dliê sa] yao Mtao Tuôr. }ư \ ]hiăng bi êlin bi 

êluôn, kbuôn bi kli klư ]ư \ [hư rư lah pin êa mdro \ng, ]ar kbao  

mdro\ng tơl amâo  ]ăt sa aruăt mbô, dlăng lăng ]ar êmô Mtao 

Tuôr tơl amâo ]ăt ana mơar, ]ar aseh êman lah tơl [hi \ ri\ mse\ 

mniê tlê kpu\ng. ‘’Ai jăk êdimi pin êa arăng nei ê-wa ala [uôn 

kbuôn dôk dơ\ng mơak êdimi kâo dlăng’’( Kram Jho \ng). 

 Dlăng lang arăng huă mnăm, mnăm thu \n [ơ\ng u\n kbao, 

]ing amâo tleh ti êyông, jông tah êrah êmô kbao amâo thu kơ 



94 

adring, asăp ]ing ]har ênuê yơh amâo lo \ brei tloh ênuê. 

 Anăn arăng dôk tông ]ing mdrăm, ]ăm lăng hgơr mdua 

anak hia mro\ng pu\dai mro\ng, mdro\ng huă blăm hruê amâo tư 

tlam, dôk kă kpiê ]eh tuk bo \ sang êdi mơh Mtao Tuôr, [ơ \ng kbao 

dlô,  [ơ\ng êmô tiê, kpiê phi\ mmih arăng dê hlăk dôk bi mnăm. 

        Dlăng amai H’Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê, dôk ]eh lăng ]ai gai 

kpiê thiê kđeh êmô kbao hruê amâo tư tlam kơ sang mdro \ng sah. 

Anăn ayo\ng Kram Jho\ng la]: Hriê awa hriê, ai o\ng 

jho\ng knuê`, ai o\ng êmeh knhông, êman ko\ng mla, đua êrip êjam, 

msan o\ng nao sua mla, plah mô\ sah mdro\ng o\ng nao knhưh. 

Anăn Mtao Tuôr la]: Hriê amuôn Kram Jho\ng ah hriê. 

Tơdah o \ng jho\ng o\ng hriê, tơdah blao o \ng dôk, êmu\t knô o\ng 

mnuh he\ ana knia, êsa knô o\ng mnuh he\ kăt tro\ng dah jho\ng hriê 

sang Mtao Tuôr hriê! 

Anăn ayo \ng Kram Jho\ng kăn gưt ]hăr kdưt mtam. }hưt 

kdăt , k[ăt êkei hruê mse \ hriêl mdiê, juă ê`an sa [ăng `u hlăm, 

ktrăm kơ adring đing đưng mgei, khu \k go\ êsei djam kăp kbao bi 

mnuh, juă ê`an tơl mgei ]ing, juă adring tơl mgei ]eh kpiê, ktlư \ 

êa k[u\ng k[iê m’u \k ]iăng m’ăk. 

Mtao Tuôr la]: Ơ hđeh wơi đăm lo \ tông ôh ]ing mdrăm, 

kơ ôk mdei be\ knah, ne\ ti gah mdei be\ ]ing đring, đring mdua đăm 

lo\ kple\ ôh hgơr mdua, kpiê ]eh tuk ]eh ba phưi đi \ng sơai \ lah, pkiê 

]eh tuk, ]eh ba êjai knăm dôk kăm gu\k. 

Anăn Mtao Tuôr la]: Ya o\ng jik hriê pah kơh amuôn 

Kram Jho\ng, jah drăm knăm aseh êman hriê rô \. Kâo knăm kăm 

gu\k o\ng thâo mơ \, knăm kâo kăm khô, knăm kâo [ơ \ng êmô kbao 

o\ng thâo mơh deh, ]ing kâo amâo tleh ti êyông, jông kâo ka tah, 

êrah êmô kbao kâo ka thu kơ adring, asăp ]ing ]har kâo huă blăm 

mnăm thu \n hlăk dôk [ơ \ng u\n mnu\, ya jik hriê pah jah dram knăm 
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aseh êman o\ng hriê rôk. Ya kđi boh kâo mâo ho \ng o\ng? 

Kram Jho\ng: Êgao năng awa ah kđi boh sô êyô hbei klei 

đă đưm. O|ng dlăng mô \ awa kâo Mdro\ng Dam, o\ng kplăk mla ti 

[ăng gei êman, msan [ô \ klei [ai [ăm lah kâo anei. Bi kplăk mla ti 

[ăng gei êman, msan [ô \ mô\ sah mdro\ng o\ng nao knhưh hlăm 

adu\dua trang, mnang tri\ng adu\]hiăm mli \ng knhal dôk lu knhal, 

êhêo\ êdi mơh awa kâo hlăm sang. 

Mtao Tuôr: Ha-[u-hu, ơ amuôn Kram Jho \ng, anei he\ klei 

o\ng ]iăng hriê? Êmeh o \ng hriê sua msan he\ anei, êman mdô\  sah 

mdro\ng o\ng lo\ hriê mă wi \t êdi dêh o\ng ? 

Kram Jho\ng: Êdi awa ah kâo êdi. 

Anăn tui tru\n ti lăn mtam Mtao Tuôr, ]hăr kdưt, ]hưt kdăt 

k[ăt êkei hruê ayo \ng Mtao Tuôr mse\ hriêl mdiê, tio\ koh lăng yang 

hruê mơ\ng êyông êbhiông le\ tlam mlam bhông aguah, mgi aguah 

sa, ăt sơnăn mơh, ti êlan `u nao ti joh ana klông, ti klông `u nao 

ti joh ana kpang, joh mbô hlang ]iăng đuh ma kđu \ng, êlan jing 

dhông, klông jing troh,  joh ana mnu\t hra mse\ yang dôk bi kli\. 

 Mtao Tuôr: Ha-[u-hu, klei [ai [ăm lah kâo anei, ai [lưh 

[liăm lah kâo ênăng duah lu \, êmăn kgu\dơ \ng lah kâo, ami\ [ơ\ng he\ 

bê knô, ai nao [ô he\ mô\ sah mdro\ng, jho\ng đei knuê`, krê` đei 

ktang dhiang aseh êmô kbao amâo thâo đei kơ ru \ng. Ne\ anei ti nei 

yơh kâo arăng koh msuăt, wăt pliê arăng mdjiê he \ kâo ti ]ar êmô 

kbao. Ko\ êman kâo amâo mâo pô lo\ êyu\n ôh, hlu\n yua kpiê ]eh 

tuk ]eh ba kâo amâo mâo pô lo\ koh brei êniap ôh. 

Anăn ayo \ng Kram Jho\ng smăt koh mtam djo \ ti pha. 

Kram Jho\ng la]: Ya nơ \ng djo\ pha o\ng kơh awa? 

Mtao Tuôr: Anăn grua mô \ drei kơ sang lah anăn! 
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Phăp ti boh tih Mtao Tuôr 

Kram Jho\ng: Ya djo\ boh tih o\ng ơ awa? 

Mtao Tuôr: Abăn jih mo# drei kơ sang! 

Ayo\ng Kram Jhio\ng ]hăr kdưt, ]hưt kdăt anăn phăp ti păl 

Mtao Tuôr,`u dangwang si mnu\joh kya\ng, êbuh sơgru \p kơ lă \n.  

Di\ng bua\l lă-lal ]o\k hia hlei klei [ai [ăm lah kâo anei. 

Kram Jho\ng: Ơ ngiêk êbâo du \m nei, ktrâo kli\ng di\ng pă 

êma, anak êdam êra du\m nei kơ adih. Êdi mơh ayo \ng Kram 

Jho\ng, jho\ng đei knuê`, krê` ktang dhiang klei êmô kbao amâo 

đei thâo ru\ng , djă kju hlăk êmăt lah kâo, kpăt kđao ktang. Ha-

[uơ-hu, ơ ngiêk êbâo ktrâo kli\ng di\ng pă êma du \m nei kơ adih, ơ 

adei tlang wơi yang [uôn amuôn adei du \m nei kơ adih wơi, kho \k 

sang anei, diih nao mơh deh? 

{uôn sang la]: Si amâo nao Mtao hmei djiê leh! 

Anăn aseh tui ho\ng ana, kbao ana anak êdam êra tui nao ho\ng 

Ayo\ng Mdro\ng Dam sơai \ yơh. 

 Bi Ayo\ng Mdro\ng Dam wiêng ba lăng mnuih êtuh, puh 

lăng mnuih êbâo, puh ba lăng mnuih tlâo pă êlan bo \ klông êlan, 

đi \ ba aseh Ayo\ng Mdro\ng Dam tơl bo \ êlan, đi \ ba êman tơl bo \ dliê, 

djă ba lăng anak êkei mniê tơl bo \ [uôn k[lăl yơh. Sơnăn yơh 

Ayo\ng Mdro\ng Dam sah đi \ kơ pro \ng, mdro\ng đi \ hriê kơ jing, ]ing 

đi \ hriê kơ lu. Tơdah arăng plah mla ti [ăng gei êman yơh Ayo \ng 

Mdro\ng Dam msan phu\n plah nao amai H’Bia Êsu \n  phu\n jăk 

mniê.  

     Anăn Ayo \ng Mdro\ng Dam, dôk ênơ \ng dơ\ng klă ngă pưk hma, 

Ayo\ng Mdro\ng Dam dôk ]oh lăng bruă  dôk ngă lăng hma, dôk 

pla kmu\n ktơr yơh, Ayo \ng Mdro\ng Dam dôk huă nao blăm sơnei 

mơh, anăn Ayo \ng Mdro\ng Dam dôk mnăm nao thu \n, dôk [ơ\ng 

nao u\n kbao, êmô kjuh yơh Ayo \ng Mdro\ng Dam dôk ]uh nao sa 
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hruê. }iăng jăk êdimi yơh Ayo \ng Mdro\ng Dam huă tloh rai kơ 

kdrăm, mnăm tloh rai kơ mơak, rông anak êdam êra Ayo \ng 

Mdro\ng Dam ju\m asei mlei, pla mtei yơh Ayo \ng Mdro\ng Dam 

tloh rai kơ yâo, pla kbâo tloh rai kơ mda, ngă pưk hma mdiê truăn 

mâo bo\ pưk hjiê êdi.    

 Ayo\ng Mdro\ng Dam huă `huôr jơ \ng êdi mơh, Ayo \ng 

Mdro\ng Dam êmeh amâo dưi lo \ hui\ kơ knông, êmông amâo dưi lo \ 

hui\ kơ kro \ng, anak sah mdro\ng ya lo\ hui\ deh kơ [uôn ta] dua 

êngao, Ayo\ng Mdro\ng Dam  pô jho\ng khuê`, krê` ktang dhiang 

klei aseh kbao amâo thâo đei kơ ru \ng. 

 Anăn Ayo \ng Mdro\ng Dam huă blăm, mnăm thu \n [ơ\ng u\n 

kbao, krah tơl m`ê hlăm si \k, aji\k tơl m`ê hlăm krum, ktum tơl đi \ 

rang ti êda, tông ]ing kăn kleh, hđeh mdei klei huă blăm Ayo \ng 

Mdro\ng Dam, ]uh lăng u \n tơ\ rai sa phu\n alê, Ayo\ng Mdro\ng 

Dam ]uh lăng bê tơl rai sa phu \n m’ô, ]uh lăng êmô kbao adiê tơl 

mơuê adiê. 

 Dôk tông lăng ]ing mdrăm, ]ăm lăng hgơr mdua, knua 

lăng kpiê ]eh tuk ]eh tang yơh Ayo \ng Mdro\ng Dam  hruê tơl 

amâo thâo kơ tlam. 

H’Bia Êsu \n: Ơ Ayo \ng Mdro\ng Dam, đăm o \ng lo\ huă nao 

blăm lah, đăm mnăm thu \n, đăm lo \ tông nao ]ing mdrăm, đăm lo \ 

]ăm hgơr mdua, đăm lo \ knua nao kpiê ]eh tuk ]eh ba leh hing kơ 

yang Ayo\ng Mdro\ng Dam kâo wơi, leh ang kơ ]ư \ hmư\ kơ ta] 

êngao, leh arăng blah o \ng hlăm sang, leh wang hlăm dliê, leh 

arăng mdjiê he\ anak sah mdro\ng. 

Kram Jho\ng la]: Ơ awa mniê! Hlei leh pô knô `u êmeh 

knhông, êman knhông, hlei leh pô knô `u jho\ng knuê` krê` ktang 

jho\ng hriê blah he\ hlăm sang, jho \ng hriê wang he\ hlăm dliê, hlei 

leh pô hriê mdjiê he\ Ayo\ng Mdro\ng Dam, Kram Jho\ng mir mơ \ng 
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mdơ \k, kơ\k mơ \ng êbua, khua mir mơ \ng drei, hđeh mir mơ \ng drei. 

Djiê hđeh êman ana, djiê khua êman knô, djiê anak pô ]ing êtuh 

lui kâo kmăm. 

 Anăn êmô kjuh ]uh sa hruê, kbao kjuh ]uh sa hruê, tui] 

klei thu\n bhang, ]ing kleh yơh ]eh mdei, klei huă blăm mjưh mơ \ng 

nei, tơl krak m`ê hlăm si \k, aji\k m`ê hlăm krum, ktum đi \ rang, 

kbao knô pô Ayo\ng Mdro\ng Dam mjưh mơ\ng nei yơh. 
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DRE#} TAL VI 

Mdro\ng Dam dưi blah Mtao Grư \ sua ami H’Bia Êsu \n 

 

Dôk sa hruê mdei sa thu\n, dôk sa hruê mdei sa mlam, dôk sa tlam 

êla. Ayo\ng Mdro\ng Dam dôk hlăm pưk ênang, dôk hlăm sang 

êđăp, kdrăp pin ao tloh rai kơ yâo. 

 Ayo\ng Mdro\ng Dam pla mtei yâo, pla kbâo mda rông anak 

êdam êra dôk ]oh bruă ngă hma, pla ktơr kmu\n Ayo\ng Mdro\ng 

Dam blu\t leh lăn ]ăt mdiê, dliê jing kuê, blu \t djuê yang brei leh 

sah dua mdro\ng. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Ơ amuôn Kram Jho \ng hơi, o \ng 

mnuih jho\ng knuê`, krê` ktang dhiang klei aseh kbao amâo thâo 

đei kơ ru\ng êdi mơh o \ng ơ amuôn, pu\êa k[u\ng k[iê amâo ktlư \, đi \ 

]ư\ amâo thâo đei ti êmăn, djă grăn kju kđao tloh rai kơ êmăt , ka 

tloh lo\ dơ \ng ]uê êdi, suê k[uă ka mbruă lo \ dơ \ng dưm. Amuôn 

Kram Jho\ng mnuih hlăk triă mnu \ng, êbu\ng ]eh, hđeh lăk mrâo êdi 

lah, êbu\ng ka luh mlâo, kbâo tôk, mnuih hlăk dôk hlăm hnun ama, 

klei [ai [ăm. 

Kram Jho\ng: Ami\ [ă kơ o \ng Ayo\ng Mdro\ng Dam amâo 

găl mlan, bru\he\ mdiê, anăn `u djiê he \ rơ \k, ksơ \k mtâo djă ba he \, 

djiê he\ êlan djuh, êbuh he\ êlan êa, djiê he\ hlăm ]ar êmô kbao 

mdro\ng, klei [ai [ăm ôh Ayo \ng Mdro\ng Dam ko\ đue\ nao kơ 

khua, mta mmăt hăt drao Ayo \ng Mdro\ng Dam đue\ nao kơ iêo \. 

       Ơ awa Mdro \ng Dam tloh tluă lo \ k[uă êyung, êbuh hnuôr leh 

arăng mdơ \ng, êbuh kpơ \ng ]uê, anguê mnu\t leh mâo kâo hđeh tria 

mnu\ng tơdah huă blăm. Tơ ngă hma pla kmu \n ktơr, dliê mtâo 

kyâo êgei dliê aseh êman dưn Ayo \ng Mdro\ng Dam, ksuh êwa 

angi\n đru\ng, anăn ayo \ng mdro\ng huă tloh rai kơ hnơ \ng, dơ \ng 

m‟ak rông anak êdam êra tơl bo \ jhưng kpan. 
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Ayo\ng Mdro\ng Dam dôk nao hlăm adu\dua trang, mnang dua 

tri\ng, dôk nao hlăm adu\]hiăm mli \ng, knhal adôk lu knhal. 

 Bi êlan eh u\n Ayo\ng Mdro\ng Dam amâo lo\ nao, kdru\n eh 

mnu\, dliê găr yu\găr [ăng hwar Ayo \ng Mdro\ng Dam amâo tuôm 

nao duah tir hwar,  êlan Ayo\ng Mdro\ng Dam  tơl amâo ]iăng lo \ 

nao êrô, bi êlan êmô êran, êlan aseh êman tơl amâo lo \ ]iăng dar, 

war knơ\ng thu\n êngu\n anei Ayo\ng Mdro\ng Dam ]iăng [ơ \ng kuih 

bư \ mă hrôk, ]iăng [ơ \ kuih prôk ngă mă gung dua khô, ]iăng [ơ \ng 

hlô dua mnơng Ayo \ng Mdro\ng Dam ]hiăp ti tiông ăt lo \ nao lua 

sơnăn mơh, ]hiăp ti hna nao ăt lo \ hiu mnah, duah djam ]im êman 

kan êmă m[lă mu \m ktơr boh phu \n, kmu\n pla anak êdam êra ]iăng 

bi bo\ êmo\ng. 

 Anăn dôk sa hruê, mdei sa mlam, dôk sa tlam êla, duah 

nao đăm gua, lua mnah, duah djam ]i \m êman kan êmă m[lă mu \m 

ktơr boh phu \n, kmu\n pla anak êdam êra, ăt Ayo \ng Mdro\ng Dam 

wi\t kơ klai \ mơh, amai H’Bia Êsu \n  ăt dôk ênơ\ng mơh, dơ \ng ênang 

dôk hlăm pưk sang êđăp mơh amai H’Bia Êsu \n  anôk kpư \ êa 

mnga] kăn mâo,anôk ]a] êa bring, anôk hing kơ sah mdro \ng kăn 

mâo lei.  

Amai H’Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê la]:Jăk kâo dôk tu\k 

knă mơh. 

Anăn Ayo \ng Mdro\ng Dam mâo asâo ting djă ba truh kơ ê`an, 

mâo asâo tan djă ba truh kơ ]ô, mâo hlô mnơ \ng djă ba truh kơ 

pưk, `u ênang mơh Ayo \ng Mdro\ng Dam, êkei amâo tuôm lo\ pi\t 

hlăm dliê, mniê pi \t hlăm pưk sang Ayo \ng Mdro\ng Dam rông u\n 

ju\, mnu\êrô ]ô anak Ayo\ng Mdro\ng Dam tloh rai kơ yâo. 

 Hing leh kơ yang Ayo \ng Mdro\ng Dam ]ăm ]ư \ ti `u 

kblang, ênguôl dưr leh ]ăt tu \ng, ênguôl dhu\ng ]ăt blang. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam la]: Êkă mơ \ng nei, êkă mơ \ng năn 
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kâo pla hbei mo\ hrông mơh kơ ksua, kâo pla hbei bua hrông mơh 

kơ hlô, kâo buh mdiê hdrô bla, tlaih mơh hril lo \ duah mă, ne \ ktiă 

lo\ duah kgông, kâo rông đai êmô kbao tlaih mơh kơ aduôn [uê 

mjâo. 

 Rue\ klei huă blăm, mnăm thu \n [ơ\ng u\n mnu\, klei ju\jhat 

kăn mâo lei Ayo \ng Mdro\ng Dam. Đăm nao bruă Ayo \ng Mdro\ng 

Dam ho\ng ayo\ng Kram Jho\ng, kiă hma, kiă nao mdiê hdrô bla 

ama H’Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê. 

Mdro\ng Dam: Hrăp êgăp yơh kâo, ơ amai H‟Bia Êsu \n 

phu\n jăk mniê, dôk đăm nao hlăm bruă, kiă hma, kiă lăng hdrô bla 

ama o\ng. 

H’Bia Êsu\n : Phă o \ng nao kơh Ayo \ng Mdro\ng Dam ? 

Mdro\ng Dam: Ti phă kâo nao, ơ amai H‟Bia Êsu \n  phu\n 

jăk mniê. Kâo ]iăng nao đăm gua, lua mnah, kâo ]iăng nao duah 

lăng djam ]i \m êman, kan êmă, m[lă mu \m, ]iăng dlăng lăng bi bo \ 

êmo\ng. 

H’Bia Êsu \n: Lui Ayo\ng Mdro\ng Dam lui, leh msan arăng 

lo\ hriê sua, mla plah anak sah mdro\ng leh arăng lo \ hriê knhưh. 

Mang măm yơh kâo anei! 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Hlei pô knô `u, msan jho\ng hriê 

sua, mla plah mô\ sah mdro\ng, hlei pô `u jho\ng bi knhưh mô \ hlăm 

asei, plei kham, mô\ Ayo\ng Mdro\ng Dam hlăm adu \, lui Ayo\ng 

Mdro\ng Dam koh he\ `u msuăt, hmăt pliê, mdjiê he \ `u hlăm ]ar 

êmô kbao. Ang knang Mtao Msei pô jho\ng knê`, krê` ktang mđiă 

yan bhang amâo thâo dlưh, amâo thâo dlăm êyui leh bru\mdiê 

mơh! 

 Anăn Ayo \ng Mdro\ng Dam ]hiăp ti hna điêt, hniêt mrâo, 

[răm tlâo aruăt, ghuăt ruăt Ayo \ng Mdro\ng Dam đue \ nao đăm 

gua, lua mnah duah guôl mmông kơ amai H‟Bia Êsu \n phu\n jăk 
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mniê. 

H’Bia Êsu \n: Ti anôk dliê o\ng nao đăm gua ơ Ayo \ng 

Mdro\ng Dam? 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Ha-[u ơ amai H‟Bia Êsu \n phu\n jăk 

mniê, phu\n yâo mniê. Ti leh dliê kâo nao đăm gua, kâo nao dlăng 

dliê hi, dliê hô, hlô mnơ \ng amâo thâo kral mnuih, kuih prôk amâo 

thâo [ơ\ng mdiê.  

Dliê Ayo\ng Mdro\ng Dam lo\ nao đăm gua sơnăn mơh `u 

dê. Anăn dôk sa hruê mdei sa mlam dôk sa tlam êla. Hing kơ 

yang, ang kơ ]ư \, hmư\ kơ [uôn ta] êngao, Mtao Grư \ hmư \ bo\ [uôn 

êlan amai H’Bia Êsu\n phu\n yâo mniê, tar Bih kơ dlông, tar 

Mnông kơ gu\, tar yu\ngo\ kăn mâo leh mnuih mse\ ho\ng `u.  

* 

* * 

Mtao Grư \: Ơ ngiêk êbâo, ktrâo kli\ng di\ng pă êma, êra sa 

knam du\m nei kơ adih, hing kơ yang ang kơ ]ư \, hmư \ kơ [uôn ta] 

êngao: amai H‟Bia Êsu \n  phu\n jăk mniê, amai H‟Bia Êsu \n  phu\n 

yâo mniê. Nao be\ drei msan nao sua, mla plah mô\ sah mdro\ng 

drei lông nao bi knhưh! 

Di\ng buăl: Amâo dưi ôh ayo \ng Mtao Grư \ ơi! Amai H‟Bia 

Êsu\n  phu\n yâo mniê, ung adei leh mâo, ung yâo jăk leh mâo. 

Amai H‟Bia Êsu \n dôk đih nao hlăm adu\dua trang, hlăm mnang 

dua tri\ng, adu\siam mli\ng, knhal dôk lu knhal. Ayo\ng Mdro\ng 

Dam lah ung `u, mnuih jho\ng knuê`. Ayo\ng Mdro\ng Dam ka tloh 

tluă lo\ dơ \ng k[uă êjung. Hnuôr ka êbuh lo \ dơ \ng mdơ \ng, kpơ \ng ka 

êbuh lo\ dơ \ng hrô, ka djiê Ayo\ng Mdro\ng Dam lo\ mâo Kram 

Jho\ng, jho\ng đei knuê`, krê` ktang, dhiang klei aseh kbao amâo 

thâo đei kơ ru\ng, u\n hlăk [âo ayo \ng Kram Jho\ng, asâo luă mnuih 

hlăk huă mnăm. Lui Aê ah lui! 
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Mtao Grư \: Ha-[u-hu ]iăng êmăn suai \ `am, ơ ngiêk êbâo 

wơi, nao nao kâo mă lăng tiê êmông, lông tiê kgâo, mă tiê kâo 

ho\ng tiê Ayo\ng Mdro\ng Dam, hlei pô `u phi\ ho\ng kba. Ai leh 

diih, êdam blao blôk, dôk kơ [uôn kiă tluôn mniê, hiu hlăm dliê ai 

tloh rai kơ blao. }iăng kju jăk kâo brei, kbăk dlông klông êmeh 

êman kâo mdjiê. 

Anăn di \ng buăl dôk anei hui \ kơ mtao, nao hui\ kơ ayo \ng Mdro\ng 

Dam, hui\ êdimi kơ ayo \ng Mtao Grư \ Ak lah wei. Anăn să wông 

êman đue\ nao mtam.. Đue\ nao lăng dliê Mhrư \ êdi mơh `u dê 

Mtao Grư\ Ak, ]ư \ Mhrang hlang tlo\ kiê, hwiê tlo\ jơ\ng, bhơ\ng rơ\ng 

mtruh bhơ\ng rơ\ng mtơl. 

 Truh yơh ti pin êa hma ta], dliê sa] yao Ayo \ng Mdro\ng 

Dam. Dlăng lăng ]ar kbao Ayo\ng Mdro\ng Dam lah wei tơl amâo 

]ăt êdi mơh sa aruăt mbô, ]ar aseh mơar, ]ar aseh êman Ayo \ng 

Mdro\ng Dam tơl [hi \ ri\ mse\ mnie tlê kpu\ng. 

Mtao Grư \ Ak: H[ư dơ \k dơ \k hđeh kiă kbao, hao hao êmô, 

ơ ]ô anak du \m nei kơ adih wơi. Hlei pin êa anei, hma ta] hlei leh 

dliê sa] yao anei? Ơ adei klang du \m nei kơ adih wơi, yang [uôn 

amuôn dei, êra sa knam du\m nei kơ adih wơi, hlei pô ]uh êjung 

mn iêng ti dl iê anei ơ hđeh ? 

Aduôn Sun la]: Ai di ih amâo tuôm hing kơ yang deh 

wei. Anei lah pin êa hma ta], dliê sa] yao Ayo\ng Mdro\ng Dam 

mnuih hlăk jho \ng knuê`, krê` si\t krê` êku\t pi\t, amâo thâo hui\ đei 

kơ djiê. Ya ngă aguah ih k`a, êla ih êmuh mnuih êtuh êbâo ya klei 

ih ]iăng? 

Mtao Grư \: H[u hmei hiu ]hi\ hra ơ Aduôn, mnia êsu \n, 

duah blei u\n mnu\, sang hmei ]iăng ting, adring weh aseh êman 

hmei ]iăng k]hiêp, ti sang Ayo \ng Mdro\ng Dam . 

Aduôn Sun la]: Ơ Mtao Grư \ Ak wơi! Ih la] ih hiu ]hi \ hra, 
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hiu mnia êsu\n, duah blei u\n mnu\, sang ih ]iăng weh ting kơ 

Ayo\ng Mdro\ng Dam. Ayo\ng Mdro\ng Dam, êku\t nao đăm gua, 

duah ]i\m êman, kan êmă  ]iăng bi bo \ êmo\ng amai H‟Bia Êsu \n 

phu\n jăk mniê. Amai H‟Bia Êsu \n dôk đih hlăm adu\dua trang, 

mnang dua tri\ng, dôk hlăm hlăm adu\]hiăm mli \ng knhal adôk lu 

knhal lah wei. 

         Đăm ih êmuh ôh kâo, ih êmuh mniê bi liêô dôk tlê kpu \ng, ih 

êmuh kơh mniê bi lu \ng dôk tlê kpei. Tlâo [ăng hdei, tlâo [ăng 

kđuh. 

Mtao Grư \ Ak: Ơ mniê bi liêô dôk tlê kpu \ng, mniê bi lu\ng 

dôk tlê kpei  ti le\ anôk Ayo\ng Mdro\ng Dam ? 

Mniê bi liêô: Đăm ih êmuh ôh kâo, êmuh be\ êkei dôk tông 

mlo\, ơ điêt kâo găl ayo \ng, mnuih prong kâo găl adei, bi mnuih 

khua mduôn kâo găl êa aduôn, ih êmuh be\ hđeh dôk tông mlo\, 

hđeh dôk to \ mluê, hđeh dôk ngă sang muê hlăm dliê ktăm. 

Mtao Grư \ Ak: Ơ hđeh dôk tông mlo \ wơi, hđeh dôk to \ 

mluê, hđeh dôk ngă sang muê hlăm dliê ktăm, ti anôk sang Ayo \ng 

Mdro\ng Dam ? 

Hđeh ngă sang muê: Đăm êmuh hmei ôh, [ai kdai lah 

hmei amâo thâo Ayo\ng Mdro\ng Dam. Hmei hđeh dôk tông nao 

ko\k, kho\k ]ing kram, truh tlam ti anei, truh aguah ti nei. 

Mtao Grư \ la]: Ya leh [uôn anei mdăp, ya ngă mdu anak 

hlăm kru êman, anak hlăm tian ngă ih mdăp, kâo kđi boh sô amâo 

mâo ôh ho\ng Ayo\ng Mdro\ng Dam ah o\ng? 

 Anăn Mtao Grư \, đue\ nao kơ sang prong, adring ôk arăng 

[hu mrai hrah, dlăng adring gah [hu mrai k`i \, êdam đi \ tru\n mse\ 

hnuê du\]hông, mse\ hông du\êa lah wei. 

Mtao Grư \ Ak: H[u Aduôn! Ơ Aduôn, brei mdeh sang 

kâo ting, adring weh, aseh êman kâo k]iêp, mmăt kâo weh đăm ơ 
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aduôn, mlam mdei, sang amai adei kâo weh  jưh knang? 

Aduôn Sun la]: H[u hu knăm dôk kăm gu \k lah wei, knăm 

dôk kăm khô, amâo dưi ôh ơ ]ô ơ ]ô. Ayo \ng Mdro\ng Dam êku\t 

nao đăm gua, lua mnah êku \t nao duah ]i\m êman kan êmă, ]iăng 

m[ă mu\m amai H‟Bia Êsu \n phu\n yâo mniê. 

Mtao Grư \: Amai H‟Bia Êsu \n  ti sang he\ ơ aduôn? 

Aduôn Sun: Ơ ]ô ah, amai H‟Bia Êsu \n dôk nao hlăm 

adu\dua trang, hlăm mnang dua tri \ng, hlăm adu\]hiăm mli\ng knhal 

adôk lu knhal. 

Mtao Grư \: H[u ơ aduôn, la] brei kơ mô \ jiăng kâo Ayo \ng 

Mdro\ng Dam, kâo mniê ]iăng mtă brei klei kơ Ayo \ng Mdro\ng 

Dam  

Aduôn đue\ nao kơ ôk. 

Aduôn: Ơ ]ô! Ơ H‟Bia Êsu \n phu\n yâo mniê! Dlăng lăng 

tuê bo\ lam, }am bo\ gah, tuê krah sang ]iăng bi êngư \, tuê krah 

sang ]iăng bi êngam. 

H’Bia Êsu \n: Mang măm yơh kâo nei ơ aduôn, msan arăng 

lo\ hriê sua yơh anei, mla plah, mô \ sah mdro\ng arăng hriê bi 

knhưh. Ayo \ng Mdro\ng Dam êku\t nao đăm gua, lua mnah, êku \t 

nao duah guôl mmông. 

Aduôn dê lo\ wi\t kơ gah. 

Mtao Grư \: Ti amai H‟Bia Êsu \n  ơ Aduôn hmei ]iăng 

blu\hrăm mă bhiêo re\ng riêo. 

Aduôn: Amai H‟Bia Êsu \n dôk djiu kluam ơ wei, duam kli \, 

dôk mđi \ nao pui arôk. 

Mato grư\: Ai ih ơ aduôn, o\ng ]iăng kâo koh he\\ o\ng msuăt, 

hmăt pliê, mdjiê he\ o\ng mse\ u\n asâo? (Mtao Grư\ la] ho\ng di\ng buăl 

`u) ơ hđeh, mă lăng anuă, kâo uă lăng kmeh sang, mă hlang ]uh pui, 

kâo kơui lăng `u hruh prôk, thâo `u dôk thâo `u mang. 
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H’Bia Êsu \n la]: Lui awa Mtao Grư \ lui, lui kâo nao jing 

mgăt êa o \ng, ana ]ing adring [ăng, grăn wăng kgă o \ng ơ awa 

Mtao Grư\. 

 Anăn amai H’Bia Êsu \n  kbiă ti adring. Amai H’Bia Êsu \n  

la]: Tơ o \ng êđai [u \k, o\ng jing be\ ktrâo, ktrâo kli\ng o\ng đue\ nao 

hlăm hlang, ktrâo klang hdrah, tui duah be\ Ayo\ng Mdro\ng Dam, 

ti be\ dliê `u nao đăm gua, lua mnah duah djam ]i \m êman. O|ng 

nao yơh kơ dliê hi, dliê hô mnơ \ng amâo thâo kral mnuih, kuih 

prôk amâo thâo [ơ \ng mdiê, dliê anăn Ayo \ng Mdro\ng Dam nao 

đăm gua, nao lua mnah, duah djam ]i\m êman kan êmă, mblă mu \m 

ktơr boh phu \n, kmu\n pla anak êdam êra ]iăng bi bo \ êmo\ng. Anăn 

êđai [uk amai H’Bia Êsu \n jing ktrâo phiêr đue\ nao mtam.              

     Truh yơh kơ dliê Hi, dliê Hô ktâo m`ê :’’Ku \t ku ku êkuh, ktrâo 

kuh ku êbăm, Ayo \ng Mdro\ng Dam kmang kơ đăm gua, amai 

H’Bia Êsu \n msan leh arăng sua kơ tluôn’’. 

 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Ơ hđeh wơi, m]eh đei klei tlao yơ \ 

anei, hnư\ lăng ktrâo  ku \t ku sơnei, mnu\arăng ktat, anak hia êdam 

tia k[ê`, ]iăng djuê` ruê` bo \ ta] êngao. Mang măm yơh amai 

H‟Bia Êsu \n, msan arăng lo \ sua mla plah mô\ sah mdro\ng arăng bi 

knhưh. 

Phiang ti hna Ayo\ng Mdro\ng Dam mnah mtam.  Ktrâo le\ ti 

gu\[hial jing đai [u \k amai H’Bia Êsu \n . Phu\k ru\k mgei tiê boh, joh 

ai tiê Ayo\ng Mdro\ng Dam kdăt đue\ wi\t ti [uôn. Sa [ăng kdưt 

mơ\ng [ro\ng ênăt êdi Ayo \ng Mdro\ng Dam, sa [ăng kdăt mơ \ng 

[ro\ng knia, asei mlei blu\ng lă blu \ng lia knam, Ayo\ng Mdro\ng 

Dam kma yang buit knam. Êman êran ghung rung mtrug, ghung 

rung mtơl. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Ơ awa mniê, hlei leh pô knô `u, 
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kplăk he\ mla ti [ăng gei êman, ơ awa mniê. Amai H‟Bia Êsu \n dôk 

đih hlăm adu\dua trang, hlei le\ pô `u kplăk he \ msan ti ko\ êmeh? 

Hlei le\ pô `u kleh he\ aseh knô kâo ]iêm u\ng hlăm war? 

Ami\ H’Bia Êsu \n la]: H[u ơ ung H‟Bia Êsu \n! Hing kơ 

yang arăng la] Mtao Grư \ Ak lah `u, mnuih jho\ng knuê` krê` 

ktang, mđiă yan bhang êyui amâo thâo lo \ dlưh amâo thâo lo\ ram 

êyui. 

Anăn Ayo \ng Mdro\ng Dam huă kăn thâo lo\ hnơ\ng [ơ\ng h’i\t pi\t đih 

mđao, kăn thâo lo \ mđao. Phiang ti aseh knô hung, aseh knô hang, 

ktang êbat êran, ktuê lăng `u kru aseh, ktuê lăng eh êman, ktuê 

lăng êlan khil kđao Mtao Grư \ yơh. Đi \ lăng ]ư \ sa [ăng mlai, đi\ 

drai mlung ghung rung mtruh, ghung rung mtơl. Truh kơ sang 

Aduôn Sun, sang aduôn suê kuê ko\, kuê ku, ko\ kô\ mse\ mnga hlang. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Ơ Aduôn Sun, Aduôn Suê kuê ko \, 

kuê ku, ko\ kô\ mse\ mnga hlang. Brei mơ \ sang kâo ting kơ o \ng ơ 

aduôn, adring weh, aseh êman kâo k]iêp, kâo hiu ]hi\ hra, kâo hiu 

mnia êsu\n, kâo hiu blei u\n mnu\. 

 Anăn aduôn Su \n dê kpiê pu\êdi kơ Ayo \ng Mdro\ng Dam, 

mnu\]ăm, êsei hlăm hlao mdơ \ng. 

H’Bia Li\ng Pang: }ô Aduôn Sun lui ngă lăng êra. Lui 

m’iêng hđăp, prăp m’iêng mrâo, lui buê kyâo ]u \t buê mla, asei 

mlei hlăk êra ]iăng đing đưng mdưng. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam tui duah yơh, ka [uh êmuh k`a, truh 

kơ sang Aduôn Sun, Aduôn Suê, kuê ko \ kuê ku, ko\ kô\ mse\ mnga 

hlang. 

 Anăn yơh Ayo \ng Mdro\ng Dam mnăm yơh kpiê mmih hang 

kđang gao knga, êya pui, êrui mse \ knga kê] kam, mnăm tlam 

bhông aguah amâo thâo lo\ sah, kpiê amâo thâo lo\ kba, êa ]oh đi \, 

kpiê phi\ jing jai.  



108 

Ayo\ng Mdro\ng Dam la]: Ơ H‟Bia Li \ng Pang mniê! Hui\ 

kâo mnăm kpiê ruă lah, kâo anei êmăn suai \ `am, hui\ kâo mnăm 

]uă êba knga pi \t wơr, sơr bơr knga êa ]uă knga pkiê ruă lah săl băl 

knga. Hui\ kâo duah păn he \ hlăm adu\hei wei lah, hui\ kâo duah 

`u\he\ hlăm lam, hui\ duah huak he\ go\ djam êsei leh ao kti ih bi 

myuôm. 

H’Bia Li\ng  Pang: Mang Ayo\ng Mdro\ng Dam kâo dê! 

 Anăn bi răk lăng djuê, bi ktuê lăng ana, ênuk bu \ng jia, 

aduôn mơ\ng knuê. 

H’Bia Li\ng  Pang: Ya leh djuê o\ng Ayo\ng Mdro\ng Dam ? 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Ka kâo la] ôh kâo dê ơ H‟Bia Li \ng 

Pang mniê. Bi o\ng H‟Bia Li \ng Pang mniê ya le\ djuê o\ng? 

H’Bia Li\ng Pang: Kdrê] boh tih kâo djuê Ktla, kdrê] boh 

pha kâo djuê Niê Kdăm 

 Anăn mnăm êa kkô hlăm miêng, duah bi mluê], kđiêng 

]hô] ]hô] êra ju\điêt ti ju\mbo\, ti ngo\ mnăm, Ayo \ng Mdro\ng Dam 

gut gai mnăm.  Anăn yơh kpiê ruă, ]uă êba knga pi \t wơr yơh 

Ayo\ng Mdro\ng. Anăn Ayo \ng Mdro\ng Dam mtung krah sang, 

mđang krah bhôk. Bi amai H’Bia Li \ng Pang mniê đue \ pi\t kơ ôk, bi 

lui he\ Ayo\ng Mdro\ng Dam ti gah. 

H’Bia Li\ng Pang la]: ơ aduôn wơi, đăm lui ôh  Ayo\ng 

Mdro\ng Dam pi\t ti krah tung, mtung krah sang leh djiê Ayo\ng 

Mdro\ng Dam, je\ aguah krah mlam ram pi\t đih, mbloh dih ênua 

]ing kơ drei. 

Aduôn Sun: O|ng dê êbu\ng bi ê-a H‟Bia Li \ng  Pang mniê. 

 Anăn H’Bia Li\ng Pang mniê, nao pu\yơh Ayo \ng Mdro\ng 

Dam ti krah tung, nao hlung ti pha, ba mđih hlăm adu\dua trang, 

nao ba mđih yơh hlăm mnang dua tri \ng, adu\siam mli\ng knhal 

adôk lu knhal yơh. Anei yơh H’Bia Li\ng  Pang mniê, hlo\ng đih he\ 
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a`uê sa trăn êdi, msăm he \ abăn mbit yơh, pi \t đih hrăm yơh ho \ng 

Ayo\ng Mdro\ng Dam. 

 Anăn yơh Ayo \ng Mdro\ng Dam sa êwa pi\t, suaih [iă kpiê 

ruă, [rơ\k `u hdơr mtam yơh Ayo \ng Mdro\ng Dam gơ \ dê. Phăr 

Ayo\ng Mdro\ng Dam mdih, prih pra` Ayo\ng Mdro\ng Dam kgu\, 

kpăt ti ngo\, gun [ăng phă adu \, kpăt ti yu\gun he\ tliêng, kpăt m’iêng 

ao mniê, ai leh Ayo\ng Mdro\ng Dam hriê pi\t he\ ho\ng di\ng buăl 

mniê yơh. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Kpiê ruă êdi yơh kâo anei, ơ H‟Bia 

Li\ng Pang mniê k piê rua\ kâo. 

H’Bia Li\ng Pang: Hơi \ Ayo\ng Mdro\ng Dam hơi \. Hdơr 

đăm o \ng lo\ êwi ôh, Ayo\ng Mdro\ng Dam ki đăm o \ng ruăt pah, ao 

ju\hrah đăm o \ng ruăt phiang ti ta] êngao, Ayo \ng Mdro\ng Dam. 

Roh êmeh Ayo\ng Mdro\ng Dam hơi \ đăm o \ng lo\ mjan ôh Ayo\ng 

Mdro\ng Dam kâo dê. O|ng hriê mơ \ng dih mơ \ng nei, mơ\ng kmrơ \ng 

êdro\ng, hlo\ng êdui, êrui pui truh yơh kơ sang Aduôn Sun. bi o \ng 

la] hriê ]hi\ hra, o\ng la] mnia êsu\n, o\ng duah blei u\n mnu\. Ơ o\ng 

Ayo\ng Mdro\ng Dam o\ng la] hra blei, kpei dlông, o\ng yuôn ]hi\ kơ 

sang Aduôn Sun, Aduôn Suê kuê ko\ kuê ku, ko\ kô\ mse\ mnga 

hlang. Kâo mi\n dah o\ng hnuê kơ ]hông, ơ Ayo \ng Mdro\ng Dam, 

kâo mi\n anăp o \ng mkra mơ \ng [uôn, ]iăng tuh ]iăng ruôn mơ \ng 

tlam hnuê, o\ng hnuê kơ ]hông, o \ng hông kơ mnga, anak êdam êra 

]iăng kơ hin klei. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Amâo măm ôh H‟Bia Li \ng Pang 

mniê kâo dê, gun leh kprư \ ti hma. Ơ H‟Bia Li \ng Pang mniê, gun 

leh msa ti k‟iêng, gun leh kpa` ami \ giêng ti asei mlei. 

H’Bia Li\ng Pang: Ai bi luar he\ o\ng Ayo\ng Mdro\ng Dam. 

O|ng knga mniêng siêng hliê, mniê soh, boh kiu m‟ô \ yơh mnga 

dhan plao. 
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 Anăn yơh Ayo \ng Mdro\ng Dam đih mbi \t, đih a`uê sa trăn 

yơh Ayo \ng Mdro\ng Dam dê, đih a`uê mnan [âo mnâo mna` amai 

H’Bia Ling Pang 

 Ayo\ng Mdro\ng Dam: Amâo dưi ơ amai H‟Bia Ling Pang, 

êmăn êdimi dah đio\ amâo yo\ng găl klak, dah êtak amâo yo \ng găl 

brông, ênông mtei kbâo amâo yo\ng găl ê-a bi hđah. Kâo hui \ lăn 

kpư\, ]ư\ mgei, hnuê kmruôt amâo yo\ng jăk gam. 

H’Bia Li\ng Pang: Lui Ayo\ng Mdro\ng Dam, u\n kâo kpih 

he\ dliê. 

 Anăn yơh leh ti anăn tơ \k tơ tơr, mnu\knô, [ơ\ng leh kniêng 

sá [ăng Ayo \ng Mdro\ng Dam, đih leh mbi \t Ayo\ng Mdro\ng Dam, 

boh tih bi h’oa, pha trông, k[ông êyông sô \, [ô\ mta ênguê Ayo\ng 

Mdro\ng Dam, bi ]hưn ênguê ]uh leh krai sa [ăng. 

 Tơ\k tơ tơr mnu\knô Ayo\ng Mdro\ng Dam ]hưp kgu\mtam, 

mă êa mti \l Ayo\ng Mdro\ng Dam pa] hlăm [ô\, asei mlei mtih kô\ 

kma, leh pa] [ô\ mta, phiang ti đi\ng kpiê tlo\ mtam yơh Ayo \ng 

Mdro\ng Dam . 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Tơ \ aduôn ]eh ju\, o\ng aduôn ]eh 

jăn, sapăn bi \t knga o\ng tloh rai kơ myang, kă krah sang Ayo \ng 

Mdro\ng Dam  gut gai mnăm. 

 Kă krah sang Ayo \ng Mdro\ng Dam gut gai mnăm. Sa [ăng 

`u lun Ayo\ng Mdro\ng Dam, mi\n dah kma ti pu\k. Sa [ăng 1`u 

kjhu\k mi\n dah kma ti kông bhiông yang êa `u hro\, ang êa hro\, êa 

]oh đi\ băm kơ ktuk. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: To\ H‟Bia Li \ng Pang mniê, ih dua 

kâo đio \ amâo găl klak êdi anei lah, o \ng a ơi, êtak amâo găl brông, 

ênông mtei kbâo amâo găl hđah.dlăng duôn ]eh ju \, ]eh jăn sapăn 

bi\t knga, êa poh đi \ băm kơ ktuk. Anei yơh drei anei đih ti phu\n 

hngăm, đăm ti phu \n êđhô, bi [ô he \ dua ayo\ng ho\ng adei, klei [ai 
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[ăm ôh kâo anei yang ]ih he \ kơ kâo jơ \ng êwai. 

H’Bia Li\ng  Pang: Lui Ayo\ng Mdro\ng Dam, lui u\n kâo 

tuh dliê ayo\ng. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Mang sinei lah amai H‟Bia Li \ng 

Pang mniê. Hui\ không arăng dlao ami \ adiê, djiê kăt tro \ng amrê\] 

arăng dlao ami \ pô, arăng dlao ami \ Mdro\ng Dam, kâo ro\ng kâo 

amâo khăp lăn ]ăt mdiê. Dah không arăng dlao ami \ adiê, dah hjan 

dlao ami\ adiê, djiê kăt tro \ng amrê\] arăng dlao ami \ Mdro\ng Dam, 

kâo koh he\ o\ng msuăt hei, ơ H‟Bia Li \ng Pang mniê. 

H’Bia Li\ng  Pang: Hơi \ Ayo\ng Mdro\ng Dam, o\ng êkei 

jho\ng đei knuê`, o \ng êkei krê` đei kơ si \t, jho\ng êku\t pi\t amâo 

thâo hui\ đei kơ djiê. Pi\t êhruê si hnuê kơ-u\, kâo nao dlăng lăng 

mta kju kđao ju \m asei mlei.. Kâo amâo la] ôh a`uê o\ng găn, abăn 

msăm đih hrăm mbi \t, si\t ih dua kâo, êkei bhiăn hiu, hđeh sô \ đah 

hda, ơ Ayo \ng Mdro\ng Dam, êra sô\ ti ksâo, amâo thâo kră krăl ôh 

mnuih dua kmưn, [uôn prong mnuih lu, bhiăn ]uh krai sa [ăng 

Ayo\ng Mdro\ng Dam kâo dê lah wei. 

Anăn Ayo\ng Mdro\ng Dam la]: Ơ aduôn ]eh ju\wơi, 

aduôn ]eh jăn sapăn bi \t knga, amâo djo\ ôh êkei kâo duah bi hiu 

aseh ]hư\r amâo mâo ôh lah kâo. Kâo kbao ]hử \r, kbao blưr amâo 

mâo, amâo djo\ ôh kâo êtak lu ê`ai, amâo djo\ ôh kâo êbai lu păm, 

êkei jăk siam kna, lu đei [i \ng kna, amâo djo\ kđiêng ]u \t krah ôh 

kâo wei, ơ aduôn ]eh ju\ah. Ne\ hrôk kâo k[uê, ksuê tuê. Kâo tuê 

êmuh lăng amai H‟Bia Êsu \n yơh phu \n jăk mniê, hlei pô `u kplăk 

he\ mla ti [ăng gei êman. 

 Arăng kplăk mla ti [ăng gei êman, kplăk msan ti ko \ êmeh, 

arăng đoh aseh knô kâo ]iêm hlăm war. Amai H‟Bia Êsu \n dôk 

hlăm adu\dua trang kâo dê wei. Anăn yơh hrôk kâo tui k[uê, suê 

ktuh, kâo tui êmuh lăng amai H‟Bia Êsu \n, hlei be\ pô `u jho\ng đei 
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knuê`, kplăk mla ti [ăng gei êman. 

 To\ ih aduôn ]eh ju\, ih aduôn ]eh jăn sapăn bi \t knga, kâo 

mnăm khă bi êa `u hro \, ktrăm ti ]ư \ khă `u blang mơh anei, kâo 

nao blah Mtao Grư \ hlăm sang, kâo nao wang Mtao Grư \ hlăm dliê, 

kâo nao mdjiê Mtao Grư\, ktrăm ]ư\ `u kblang mdeh aduôn ]eh ju\? 

 Sa [ăng `u kma ti pu \k, sa [ăng mu \k kma ti kang, ghang 

hang rang ]eh o\ng m]ah yơh. 

H’Bia Li\ng  Pang: Ngă gơ \ m]ah ơ Ayo \ng Mdro\ng Dam, 

gơ \ krah đei o \ng mnăm, êmăn êdimi! 

Ayo\ng Mdro\ng Dam ]hăr `u kdưt, ]hưt `u kdăt, k[ăt êkei 

hruê mdiê yơh Ayo\ng Mdro\ng Dam mse\ hriêl mdiê, [ar kpin 

drung  mdiê, [ar kpin drung Ayo\ng Mdro\ng Dam tloh dang kiê, 

[ar kpin niê Ayo\ng Mdro\ng Dam tloh drăng k \iêng, hliêng đue \ nao 

djhu\k ru\k u\n [âo, asâo aliu. 

           Dlăng lăng piu Ayo \ng Mdro\ng Dam tui dlăng lăng ]iăng bi 

k[ruêh, [ar kpin druh Ayo\ng Mdro\ng Dam knhal tlâo ktai, [ar 

kpin drai knhal tlâo kkut, h’ô ao nut kiêr, asei mlei dur diêr mrâo 

êdam điêt mrâo, kpin drung `u âni Ayo \ng Mdro\ng Dam kâo dê, 

ao drai h’ô, êrô ôk gah ki ku mdu, Ayo \ng Mdro\ng Dam sa [ăng `u 

kdưt Ayo \ng Mdro\ng Dam, tlo\ng tlưt Ayo\ng Mdro\ng Dam, kăp 

êdam dlăm, ]huăt bi hluăt boh êyuôr ngir nguôr mda yơh Ayo \ng 

Mdro\ng Dam, mse\ êđai êmô mda, sa [ăng `u kdăt sa ir hma 

Ayo\ng Mdro\ng Dam kâo dê, êwa `u ]huang đơ mta hdrô, êkei 

tlâo ]ô đhô đhô kơ ngo \, đhô đhô kơ yu \. 

    Truh yơh [ăng jang mniêng, mnư \ alê sa drô, dua drô, dlăng 

lăng mnư\ alê m’ô arăng sa  grang, dua grang, mbah [ăng jang ti 

gu\arăng tlo \ klei kông, kơ dlông tlo \ klei mah, [ăng jang sah 

mdro\ng [lê\] bi k[ơlir, ]u\t lăng kro \ng, đro \ng lăng êda, dlăng lăng 

kro\ng `u mse\ luêh ksua, dlăng lăng hda `u mse \ êruê kliê, anak 



113 

êkei mniê `u bi êngư \ mse\ kbao hlăm ]am êdi. 

           Anăn mă lăng jông hu \k `u sapăn, mă lăng jông yuăn `u 

êma, ktiă lăng ana tông lông, ktiă lăng mta jông kgă Mtao Grư \. 

Anăn yơh ktiă nao ho \ng jông, ]ông nao ho\ng kgă, phă phă, êma ơ 

mnuih pă êma. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Ơ ngiêk êbâo wơi, po \k brei mơh 

[ăng jang o \ng mniêng, siêng brei mơh [ăng jang msei, brei mơh 

êlan Ayo\ng Mdro\ng Dam nao `u\, brei mơh adu\Ayo\ng Mdro\ng 

Dam nao kma, ]hưn sang amiêt awa Mtao Grư \ sa blư \ sa [ăng 

anei. 

 Mtao Grư \: Ơ ngiêk êbâo wơi, ih hmư\ lăng mnu\arăng ktat, 

hmư\ lăng anak arăng hia, êdam tia k[ê` lah, djuê` ruê` bo \ ta] 

êngao. Ơ ngiêk êbâo wơi, ơ ktrâo kli\ng, ơ di \ng pă êma, dlăng mơh 

mnư\ tlâo trang, ih dăng mơh [ăng jang tlâo kông, tloh klei kông 

mkăn lo \ dơ \ng kă, dơ \ng hrô klei kông mkăn. Dlăng lăng `u po \k 

[ăng jang ơ ngiêk êbâo du \m nei. Dah tui tang pla nao mnăk, dah 

tui êdu po\k [ăng jang, tui tang pla [ăng knưng. Mă be \ knưng êma, 

mă be\ mna kjuh đuh đuh êjai lo \ dơ \ng pơ \ng êjai. 

Anăn Ayo \ng Mdro\ng Dam la]: Ai dlăng he\ kơ kâo se\ ư], 

ai mư] he\ kâo mse\ asâo, amâo thâo kră kral êdi deh, Ayo \ng 

Mdro\ng Dam hriê khă mnư \ alê sa drô, dua drô dưn, khă mnư \ m‟ô 

sa grang dua grang, [ăng jang ti gu\kă klei kông dưn kơh. Ayo \ng 

Mdro\ng Dam sa[ăng ktrăm tlâo  tal klưh. Ne\ sa [ăng Ayo \ng 

Mdro\ng Dam dưh kjuh tal êbuh [iă đuh hriê, thâo kral mơ \ Ayo\ng 

Mdro\ng Dam hriê. 

 Anăn mniuh sa tuh đue \ nao siêk ti phu\n kyâo, mnuih sa 

êbâo siêk nao ti phu\n hra, anak êdam êra ]iăng dlăng bi kjhư \ êdi 

mơh, jing he\ đai ka kpung dôk hlăm phu \n alê, jing he\ đai kan kê 

kdê hlăm phu \n hra, anak êdam êra hui\ kơ Ayo \ng Mdro\ng Dam 
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]iăng ktư \ bi kngơ\k, yơ\ng bi kghi\k, ktư \ dji\k dji\k bo\ asei mlei. 

 Dlăng lăng Ayo \ng Mdro\ng Dam, asei mlei mse\ pruih êa 

]uă, mă êa [ăl amâo thâo kră kral ôh êkei hruê arăng anei, jho \ng 

đei knuê`, krê` ktang mđiă yang bhang êyui amâo thâo lo \ dlưh, 

amâo thâo lo\ ram êyui, djă khil tloh rai ti êmăt, êkei do \ng dăt mse \ 

hluăt êa lo \k, kkuê gi\k go\k- ngi\k ngo\k mse\ kgo\k ]iăng joh lah wei. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: H[aih haih ơ awa Mtao Grư \ wơi, 

po\k [ăng jang o \ng mniêng, ơ awa Mtao Grư \ Ak. 

Mtao Grư \: Ơ ngiêk êbâo wơi, ktrâo kli \ng di\ng pă êma, si 

leh amâo yo\ng bư \ ôh mnư\ ih ktang. 

Di\ng buăl: Ơ aê wơi, amâo dưi ôh Ayo \ng Mdro\ng Dam, 

sa [ăng `u ktrăm tlâo tal `u klưh, sa [ăng `u kdưh kjuh tal êbuh, 

đuh đuh hriê Ayo \ng Mdro\ng Dam  hriê, ya be\ mta `u ]iăng hriê? 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Ai mta ]iăng hriê, ne \ kâo ktuê lăng 

kru aseh, êmăn êdimi ê-ko\k wơi, kâo ktuê kru aseh, êmăn êdimi 

kâo ktuê eh êman, kâo ktuê lăng êlan  dliê ku kđông, kâo ktuê 

lăng êlan dliê bang, ya leH‟Yang mjing êkei jho \ng knuê` nao 

kplăk mla ti [ăng gei êman, kplăk msan ti ko \ êmeh, aseh knô ]iêm 

un\ hlăm war. Amai H‟Bia Êsu \n  dôk hlăm adu\dua trang, hlei leh 

pô nao đoh tơ kniăng. Amai H‟Bia Êsu \n  dôk hlăm mnang dua 

tri\ng, hlei leh êriăng ti kkâo, đai u \n asâo đoh ti ta] êngao. Êmăn 

êdimi yơh Ayo \ng Mdro\ng Dam lui] êru\m tui duah, êmăn êdi mi 

Ayo\ng Mdro\ng Dam, lui] krah tuh, mdiê gu\kpơ \ng hnuôr, Ayo\ng 

Mdro\ng Dam  tui puôt êmiêt. Ayo\ng Mdro\ng Dam  hrôk tui k[uê, 

Ayo\ng Mdro\ng Dam suê tui ktuh, tui êmuh k`a amai H‟Bia Êsu \n, 

ti be\ dliê `u nao dơ \ng, hlei be\ êmeh kgông he\ msan, amai H‟Bia 

Êsu\n  phu\n yâo mniê hlei be\ êman kgông he\ mla ba he\ amai H‟Bia 

Êsu\n  jing he\ mgăt ]iêm u \n, êmăn suai \ `am. 

H’Bia Êsu \n: Ơ Ayo \ng Mdro\ng Dam hriê koh be\ `u 
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msuăt. O|ng dlăng lăng kâo anei, ơ Ayo \ng Mdro\ng Dam  dôk nao 

hlăm adu\mdro\ng, dôk nao hlăm klo \ng mđiă, jing nao mnă hlu \n 

hruê amâo bo\ tlam, kâo anuh bo\ ro\ng, o\ng dlăng kơh kâo klo \ng bo\ 

kkuê, dôk nao hlăm a`uê abăn. Êmăn êdimi Ayo \ng Mdro\ng Dam  

wơi, hriê koh be\ `u msuăt ơ ayo \ng. 

Sơnăn Ayo \ng Mdro\ng Dam la]: Tru\n be\ ơ awa Mtao 

Grư\ wơi tru\n! 

Mtao Grư \: Ang kâo tru\n kâo dôk ku\n ksâo mô\ drei kơ 

sang êmuôn kâo dê lah ih ah. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Kdâo awa wơi kdâo! 

Mtao Grư \: Ang kâo tru\n kâo dôk mă ksâo mô \ drei kơ 

sang. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Ơ ngiêk êbâo wơi, mă lăng anuă 

lông uă lăng kmeh sang `u, mă lăng hlang kơui lăng hruh prôk, 

thâo `u dôk thâo `u mang. 

Mtao Grư \: Lui be\ amuôn kâo tru\n yơh, kâo nao yơh, lui 

kâo nao. Đăm o \ng koh ôh kâo êjai dôk nao! 

Ayo\ng Mdro\ng Dam :Ya kâo koh o\ng êjai dôk nao, kbao 

gu\krum păt kâo mkoh. Tru \n awa wơi tru \n  

Mtao Grư \: Lui kâo tru\n, đăm o \ng koh êjai kâo dôk tru\n! 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Ya kâo koh êjai dôk tru\n, u\n krêo 

gu\krum păt kâo mkoh 

Mtao Grư \: Đăm o \ng koh ôh kâo êjai dôk kdâo. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Asâo gu\krum păt Ayo \ng Mdro\ng 

Dam  tlo\ ê-wei. 

Hriê yơh Mtao Grư \ tru\n ti lăn mtam. 

Mtao Grư \: Hơi \ Ayo\ng Mdro\ng Dam hơi \, amâo djo\ kâo  

êmuh tlu\ng lăn mơ \ng kơu \t ôh, amâo djo\ kâo êmuh ôh tơ tlia, 

amâo djo\ kâo k`a ôh tơl tliă, êmuh êkei [uôn Dhă [uôn Du tơl 
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tlu\ng lăn mơ\ng kơu \t, tơl kdlu\t lăn mơ\ng k‟iêng, mơ \ng kdloh 

ariêng hdang krung bi krưng. Bi o \ng tui duah, kuah [uh tui êmuh 

k`a amai H‟Bia Êsu \n  phu\n yâo mniê. 

Sơnei amai H’Bia Êsu \n la]:  Ayo\ng Mdro\ng Dam hơi \! 

Kâo anei dôk nao hlăm adu\dua trang, bi kâo anei dôk nao hlăm 

mnang dua tri\ng, dôk hlăm adu\siăm mli \ng knhal dôk lu knhal. Bi 

Ayo\ng Mdro\ng Dam đăm nao gua, bi Ayo \ng Mdro\ng Dam dôk 

lua nao mnah, duah nao ]i\m hlô mnơ\ng? 

Mtao Grư \: Bi kâo dê ]ing hriê ghan kơ ih yơh knai, ơ 

jiăng, ]har kâo nao ]hi \ đi \ mnia kơ ih. 

Mdro\ng Dam: Kâo anei mtung krah sang ơ Mtao Grư \ ơi. 

Mtao Grư \: Anăn kâo đi \ aseh `u tui êra, kâo đi \\ êman `u 

tui tluôn. Ngiêk êbâo la]: „‟O|ng dlăng si ư], mư] si asâo, amâo 

thâo kră kral ôh mnuih dua kmưn‟‟. Anăn kâo djă ba mtam, kâo 

kplăk ti kngan, kâo hwiê hlăm ro\ng êman,  klei o\ng hrăng yơh 

kâo, jơ \ng o\ng ]ăp, o \ng dăp anuh klo \ng yơ \ kâo bo\ sa ro\ng êman. 

H’Bia Êsu \n: Koh be\ `u msuăt, Ayo \ng Mdro\ng Dam  hơi \, 

blu\amâo lo\ lu ôh Ayo\ng Mdro\ng Dam. Hui\ amâo lo\ taih, amâo lo\ 

yaih pui arôk. Ayo\ng Mdro\ng Dam koh be\ `u msuăt, hmăt be \ `u 

pliê, mdjiê be\ `u hlăm ]ar êmô kbao. 

Mtao Grư \: Ơ Ayo \ng Mdro\ng Dam ơi! Ya nơ \ng khil o\ng 

kơh Ayo \ng Mdro\ng Dam ơi, ya nơ \ng khil o\ng ? 

Mdro\ng Dam: Kâo djă mơh khil k[oh ]ao awa ah, đao 

k[oh [ơ\ng, khil amâo yơ\ng ghat kru\k kru\k kơ yu\, kru\k kru\k kơ ngo\. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: H[ưih hưi bi o\ng ya nơ \ng khil o\ng 

kơh awa wơi kơh? 

Mrao Grư \: Hơi \ Ayo\ng Mdro\ng Dam hơi \. Kâo dê khil 

kâo, khil kde\ we\ yơh kâo dê khil kde \ we\. Bi kđao kâo kđao kdiêng 

wiêng, bi kđao kâo kđao briêng gam bi mam pha Ayo \ng Mdro\ng 
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Dam, amâo thâo đei kơ tlaih. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Bi kju o\ng, ya nơ \ng kju o\ng awa 

Mtao Grư\? 

Mtao Grư\: Kju ala boh yơh kâo dê. Tui ]oh pha Ayo \ng Mdro\ng 

Dam, kju ala hdră hră nao mdơ \ng, [ơ \ng tiê boh Ayo\ng Mdro\ng 

Dam hruê amâo tư tlam. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: {rô awa ah, [rô. Amai H‟Bia Êsu \n 

tu\k êsei kơ o \ng. 

Mtao Grư \: Bi o\ng dê, ya nơ \ng khil o\ng, ơ Ayo\ng Mdro\ng 

Dam ah? 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Ya nơ \ng khil kâo ơ awa, khil kâo 

khil k[ôh ]ao, êmăn êdi, kđao kâo kđao k[ôh [ơ \ng, thâo gơ \ rơ \ng 

thâo mmang. 

Mtao Grư \: Bi o\ng dê ya nơ \ng kju o\ng, ơ Ayo \ng Mdro\ng 

Dam wơi? 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Kju kâo kju ai\ awa wơi, kju mang 

kâo djă yan bhang, kâo [uh hbei ]ăp kâo troh hbei ]ăp, kâo [uh 

hbei mlô kâo troh hbei mlô, kâo [uh hlô bru kâo tlo\ hlô bru\, kâo 

[uh hlô rang kâo tlo\ hlô rang, djă yan bhang klei amâo mâo. Kju 

lu\k kâo ya mâo, kju nu\t kâo tlo\ du\ng ksua, tlo\ phu\n hbei mo\, hbei 

bua kăn `u hluh lei kju kâo nei, êmăn suai \ `am. Ơ kju ai \ êdi lah 

kâo, kju mang djă yan bhang kâo tlo \ hbei ]ăp. Kđuh be \ khil o\ng 

awa Mtao Grư\ ah kâo dlăng. 

 Anăn yơh `u dê, mi \n dah sa [ăng kdưt mơ \ng [ro\ng ênăt, 

mi\n dah sa [ăng kdăt sa mơ \ng [ro\ng knia, ktro\ boh tih pha 

mduôn.  

 ~u mđung khil ti yu\gu\ru\si ea la\m giêt, kdo\ ti ngo\ jhiêt riêt 

si mlo\ tơ ro \ng, ]ho\ng ro\ng si êa la\m êsu\ng, jhu\ng ru\ng si hđeh 

dai esu\ng hlâo. Mđung ti yu\]ho\ng ro\ng si êa la\m giêt, mđung ti 
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ngo\ ]hiêt riêt si kjoh giê đưh.  

Mtao Grư \: Kâo kđuh thu\n dih mdê mơh lah, Ayo \ng 

Mdro\ng Dam, kâo kđuh thu \n anei mdê, kâo dai kơ yu\yơh mse \ êa 

mlo\, kâo dai kơ ngo \ mse\ gui bu\ng, mse\ êa hlăm êsu \ng, di\ng du\ng 

mse\ hđeh yuôl êsu \ng hlâo, kđuh thu \n êlâo mdê, kđuh thu \n anei 

mdê. Kđuh lăng be\ o\ng Ayo\ng Mdro\ng Dam! 

 Ayo\ng Mdro\ng Dam tlo\ng tlưt êdam hluăt, êdi Ayo \ng 

Mdro\ng Dam kâo dê, do\ng dăt mse\ hluăt boh êyuôr, ngir nguôr 

mse\ đai êmô mda, [ô \ mta Ayo\ng Mdro\ng Dam  msuê\] yơh mse \ 

mtu\guh mlam. 

 Anăn tơh Ayo \ng Mdro\ng Dam kđuh lăng khil u mtam yơh, 

]iăng ghi \k ghi\k, dai kơ yu\yơh Ayo \ng Mdro\ng Dam, m]ah êa mlo\, 

dai nah ngo\ joh giê dưh. Mtao Grư \ [ih [uh mtam yơh soh êa 

mnăm. Angi \n êlan dưr klah dhan tu\ng êdi, angi\n hlăm dhu \ng klah 

dhan tang, ksu\ng sang điêt joh sang điêt, ksu \ng sang prong joh 

sang prong. Ti êlan Ayo\ng Mdro\ng Dam kdăt jing dhông, ti klông 

Ayo\ng Mdro\ng Dam kdăt joh ana klông lpang dung bi kdưng. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam ghi\k ri\k kdhuh. Tuh kruh yơh, tloh dhan 

ktơ\ng kjar mse\ yang dôk bi kmhah. 

Mtao Grư \ la]: Mdei Ayo\ng Mdro\ng Dam mdei! 

Anăn Ayo \ng Mdro\ng Dam la]: Tio\ koh be\ kâo, awa ơi, 

dah o\ng koh ko\ kâo mgei, o\ng koh asei kâo êka, o\ng koh boh tih 

pha kâo, kâo bru\mdiê, klă yơh amai H‟Bia Êsu \n  tu\k êsei kơ o \ng, 

amai H‟Bia Êsu \n brei djam. M`am kpin ao kơ o \ng mduôn, ơ awa 

mduôn. 

 Ayo\ng Mdro\ng Dam phưi he \ khil `u ti phu\n ê`ao. Anei 

yơh Ayo \ng Mdro\ng Dam phưi he\ kđao `u ti phu \n knia, Ayo\ng 

Mdro\ng Dam. 

 Anăn yơh amai H’Bia Êsu \n dôk ]o\k hia kơ sang. 
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H’Bia Êsu \n: Mang măm yơh Ayo \ng Mdro\ng Dam bru\he\ 

mdiê, hui\ arăng koh he\ `u msuăt, mang amai H‟Bia Êsu \nla] mang. 

 Anăn Ayo \ng Mdro\ng Dam kdưt kjuh boh]ư \ Ayo\ng Mdro\ng 

Dam  sa [ăng kmlai, kjuh boh drai Ayo\ng Mdro\ng Dam sa [ăng 

kmlung, tloh hruê\ êjung mniêng phung phang mdăng. Tloh hruê 

êjung mniêng yơh phung phang mdăng. Ti êlan Ayo \ng Mdro\ng 

Dam kdăt, hlo \ng jing hnoh krông mơh. Ti klông Ayo \ng Mdro\ng 

Dam kdăt tơl jing hnoh êa, joh ana mnu \t hra Ayo\ng Mdro\ng Dam 

ktrăm. 

 Anăn yơh Mtao Grư \ koh lăng Ayo \ng Mdro\ng Dam mse\ 

koh mngăt hlăm êa, koh lăng Ayo \ng Mdro\ng Dam mse\ koh êwa 

hlăm [ăng ktơ\ng, bhơ\ng rơ\ng mdjo\, bhơ\ng rơ\ng msoh, koh mse\ 

koh mngăt hlăm êa, mse \ koh êwa hlăm [ăng ktơ \ng, bhơ\ng rơ\ng 

mdjo\, bhơ\ng rơ\ng msoh. Koh ko\ Ayo\ng Mdro\ng Dam [iă koh he \ 

ko\ kpơ\ng le\ wei ayo\ng Mtao Grư \ dê. Koh jơ \ng Ayo\ng Mdro\ng 

Dam, koh he\ gha mi`, koh boh tih bha joh he\ ana mnu\t hra, đi \ng 

đu\ng mdu\ng. 

 Mtao Grư\ smăt koh Ayo \ng Mdro\ng Dam, Ayo\ng Mdro\ng 

Dam dê] ti war u\n, smăt koh u\n hrêo hlăm war. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: H[ơih awa Mtao Grư \, hơưi đei yơh 

u\n o\ng năn, awa wơi a.! 

Mtao Grư \: Ya leh hơưi war kâo amâo dưi bư \ Ayo\ng 

Mdro\ng Dam ah, mnu\kâo amâo dưi kiă. }uă ]iêm, ]uă dua hơ \k, 

war amâo dưi bư \, [ăng mnư \ kriê, [ơ \ng mdiê [uôn sang ami\ arăng 

blua kơ drei mơh Ayo \ng Mdro\ng Dam  kâo dê wei. 

 Tlai\ Ayo\ng Mdro\ng Dam dê] ti knơ\ng kbao, hmăt koh Ayo\ng 

Mdro\ng Dam, tloh knơ\ng kbao, phui\] kbao gu\krum tơl siă knga. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Hơưi êdimi kbao o \ng năn. Ơ awa 

wơi, k[ăt năng bruă ti asei yơh kbao o \ng anăn kao dlăng. 
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Mtao Grư \: H[ôih amuôn Mdro\ng Dam hơi \, kbao anei 

mrưh ai knhông, adu \ng amâo mâo hrua ôh kbao anei, knga amâo 

si\, amâo dưi kiă, kbiă ti ta] êngao[ơ \ng mdiê adei tlang, ami\ arăng 

blua kơ drei mơh. 

 Dê] ti knơ \ng êman, smăt koh Ayo \ng Mdro\ng Dam, tloh 

knơ\ng êman. Phui] djo\ ti êman knô, djiê êman knô ti gah sang. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Ênguôt đei yơh êman o \ng năn k[ăt 

ni\k êman kning kơ dlông, k[ăt năng wông kơ ro \ng,sah mdro\ng 

đue\ hiu mơh êman o \ng năn êlan [uôn hma. 

Mtao Grư \: H[aih amuôn Mdro\ng Dam! }u\t bră kăn mâo 

lei êman kâo nei, êman kâo amâo mâo hwiê kning, amâo mâo 

tling kđum ôh êman kâo anei. ~u mrưh ai knhông amâo jăk `u 

tru\n êa amâo jăk `u đua mgăt, amâo jăk `u juăt [lum, mâo mgăt 

`u tuh hwiê he\ kơ êa, mâo mgăt êma `u tuh hwiê he\ kơ dlông, kpo \ 

k]ưi\l wông kăn mâo êlei. Anăn kâo koh he \ `u msuăt êdi mơh 

amuôn Mdro\ng Dam kâo dê. 

 Anăn yơh sa êwa `u êran êmăn êdimi yơh Mtao Grư \ 

 Ayo\ng Mdro\ng Dam la]: Ơ amai H‟Bia Êsu \n wơi, hwiê be \ đi\ng 

đio \ kơ Mtao Grư \, êpa tian `u dơ\ng mơ \ng aguah, yang hruê mơ \ng 

êyô], êbhô] le\ tlam. 

 Anăn yơh amai H’Bia Êsu \n, lui m’iêng hđăp prăp m’iêng 

mrâo, lui buê kyâo ]u\t buê mla asei mlei hlăk êra đơ đưng mdưng, 

[ar m’iêng jih đê] mnga knăm, [ar m’iêng triăm đê] mnga bê, 

m’iêng Aê Diê ]iăng thiê, ]iăng brei kơ amai H’Bia Êsu \n  lah 

phu\n yâo mniê. {ar he\ m’iêng `u, h’ô he \ ao `u, kă tiêng liêng êdi, 

[ar he\ m’iêng kă ri \ng rêo, dlăng amai H’Bia Êsu \n  dôk hrip dôk 

hia nao kơ adring. 

H’Bia Êsu\n: Ktưn Ayo \ng Mdro\ng Dam ah ktưn! 

 Tlă hwiê bu\ng đio \ mtam, Ayo\ng Mdro\ng Dam pai mă 
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[ơ\ng ji\ng jai kdăt ji \ng Ayo\ng Mdro\ng Dam kâo dê. Sa êwa Ayo\ng 

Mdro\ng Dam lo\ dơ\ng êran! 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Ơ amai H‟Bia Êsu \n , bhir be\ giêt êa 

kniêô kơ Mtao Grư\, dlăng `u đo \k mhao êa yơh dơ \ng mơ \ng knuê! 

 Bhir giêt êa kniêo, Ayo\ng Mdro\ng Dam pai mă mtam, 

Ayo\ng Mdro\ng Dam êran ji\ng jai, mnăm ji\ng jai. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Kdưt be\ bi êmăt awa wơi kâo dê. 

Ơ amai H‟Bia Êsu \n ơi Phu \n jăk mniê, klăp brei kniêng ti mbah 

[ăng ơ amai H‟Bia Êsu \n phu\n yâo mniê.  

Anăn kli \t brei kniêng êhăng bhir mtam, Ayo \ng Mdro\ng 

Dam  pai mă êhăng, Ayo \ng Mdro\ng Dam  [ơ\ng he\ êhăng. 

Mtao Grư \: Hôih êmăn yơh kâo tio \ koh o\ng, ơ amuôn Mdro \ng 

Dam wơi, tio \ koh o\ng mse\ tio\ koh mgăt hlăm êa, kâo koh o \ng mse\ 

êwa hlăm ktơ \ng, bhơ \ng rơ\ng mdjo\ bhơ \ng rơ\ng msoh. Mdei be\ 

drei amuôn ah mdei. 

 Anăn  `u mdei mtam yơh, mnăm he \ êa, leh mnăm êa, huă, 

leh huă, dju \p hăt, leh dju \p hăt [ơ\ng êhăng, sa êwa pi \t, ]hưp lo \ 

dơ\ng kgu\mơh. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam la] : Êran be\ awa ah, kâo tio\ koh 

lăng o\ng.  

       Mtao Grư \ êran ]hơt bơ bơt kơ yu\yơh, drăm djo \ klo\, drăm djo \ 

êsu\ng, dlưh hlăm [lu\ng hlăm [ăng êbuh, ti nei yơh Mtao Grư \ 

đu\ng êbuh. 

Mdro\ng Dam: Dưt be\ êmăt awa wơi, êmăn kdăt be \ bi 

hmao, hyăt be\ knhal kpin ao ]iăng bi ktang. 

Anăn yơh dlăng êmăn `u Mdro \ng Dam dơ\ng koh yơh. 

Mtao Grư \: Lui Ayo\ng Mdro\ng Dam wơi, lui amuôn lui, 

êmô kâo ]hao he\ o\ng, soh yơh kâo anei êdam hrô mnơ \k, soh yơh 

kâo êdam pơ \k m`am, êdam duah mă, duah sua he \ amuôn kâo sei 
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soh yơh jơ \ng jơ \ng kâo ]huang, knhuang juă, mă he \ mô\ amuôn dei. 

Lui amuôn êmô kâo ]hao he\ o\ng amuôn ah, kâo pih he\ o\ng sa drei 

kbao, nhăn sa boh ]har hlun dua ]ô kâo brei. 

Mdro\ng Dam: Lui awa ah lui, êman kâo tu\kăn mâo pô lo \ 

êyu\n, hlun kâo tu\amâo ar yua, kpiê ]eh tuk, ]eh ba kâo tu\kâo 

amâo ]uă jiêk mnăm, êmăn êdimi awa wơi kâo dê. 

Mtao Grư \: Hơi \ Ayo\ng Mdro\ng Dam hơi \. Hlu\n kâo sa sơ \k 

êga du\m năn yơh kâo mâo, êman kâo sa sơ \k êga, ]eh tuk sa sơ \k 

êga, ]ing kâo sa sơk êga, kâo kah ]ô đa, kâo mbha ]ô [iă, kiă bi 

mdu\m, ]u\m bi mđơr, ]ing hgơr kâo jao kơ o \ng sơai \. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Kâo amâo ]iăng ôh Mtao Grư \ Ak, 

kâo êman kâo tu\kâo amâo ar lo\ êyu\n, bi hlu\n kâo kăn mâo lei 

anôk lo\ yua, kâo mâo anak êdam êra, kâo kăn mâo lei êsei kâo 

]iêm. 

Mtao Grư \: Hơi \ Ayo\ng Mdro\ng Dam   hơi\, hlu\n kâo sa 

sơ \k êga, kâo jao kơ o \ng sơai \, kbao jăn jăn do \ [ăng lui kơ o\ng sơai\, 

kâo dôk mă kơ yu\bai go\, kơ ngo \ bai bư \ng, kâo dôk klưng sa ung 

sa mô\, đăm koh ôh msuăt Ayo \ng Mdro\ng Dam  kâo dê. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Hơi \ awa Mtao Grư \ hơi \, ya kâo 

]iăng deh hlu \n o\ng sa sơ \k êga, ngă ]iăng êman sa sơ \k êga, anak 

êdam êra amâo ]iăng ôh Mtao Grư \ ah, kâo dê kâo koh lăng o \ng 

msuăt. 

Mtao Grư \: Lui Ayo\ng Mdro\ng Dam lui, kâo jing he\ mgăt 

êa o\ng le\ Ayo\ng Mdro\ng Dam, ana ]ing kâo dôk hlăm dring [ăng, 

răng klei aseh êman o \ng le\, kâo jing mgăt ]eh ]ai o \ng le\ Ayo\ng 

Mdro\ng Dam kâo dê. Kâo jing mgăt ]iêm u \n o\ng le\ Ayo\ng 

Mdro\ng Dam, hlu\n mă mnu \, kâo jing mnuih amâo tu\amâo yua êdi 

lah kâo anei. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Kâo amâo ]iăng ôh lah, Mtao Grư \ 
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ah kâo dê. 

Phăp koh mtam ti boh tih.Mrao Grư \. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Ya mnơ \ng djo\ ti boh tih o\ng Mtao 

Grư\ ơi? 

Mtao Grư \: Abăn jih mô \ drei kơ sang. 

Phăp ti pha [hư êrah ti pha. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Ya mnơ \ng djo\ ti pha o\ng awa wơi? 

Mtao Grư \: Êrah abăn grua mô \ drei ti sang, êmăn êdimi 

amuôn Mdro\ng Dam kâo dê. 

 Anăn phăp ti apăl lă lal ]o \k hia. 

Mdro\ng Dam: Ơ hđeh mă be \ mnhat phat be\ [ăng êgei, 

mă be\ hjei ]ao [ăng knga, mă be \ êsu\n êya, lui kâo [hur he\ `u 

mtah, `u ]iăng mă tiê êmông lông tiê kgâo, lông tiê `u tiê kâo 

thâo phi\ thâo kba. 

 Kho\k sang anei, diih nao mơh deh [uôn kâo dê. 

{uôn sang: Si amâo nao Ayo\ng Mdro\ng Dam mtao hmei 

leh djiê. 

Mdro\ng Dam: Anăn ko \ `u kâo brei kơ yang êa, bi pha 

kâo brei kơ yang ]ư \, asei mlei grư \ ak kâo brei [ơ \ng he\ `u, bi ko\ 

`u kâo brei kơ hdăm mông, bi k[ông `u kâo brei kơ hdăm đu \n, bi 

hlu\n êkei mniê `u, kâo puh ba kơ kâo sơai \. Nao be\ drei, u\k mnuih 

lu, ơ [uôn yu\drei bi po\, [uôn ngo\ mbe\, sue\ be\ kmeh pưk sang, đue \ 

nao ho\ng Ayo\ng Mdro\ng Dam. 

{uôn sang: Nao Ayo\ng Mdro\ng Dam nao, dah amâo nao 

mtao hmei leh djiê. 

 Anăn yơh mnuih [uôn sang đue \ nao ho\ng Ayo\ng Mdro\ng 

Dam, bhu\ru\mse\ hlô kto\ng, bho\ng ro\ng mse\ klhap, `ap `ap mse\ 

muôr hdăm. Sa êtuh đue \ nao êlâo, sa êbâo đue \ nao êdei, sa drei 

Ayo\ng Mdro\ng Dam ki ku ti krah. 
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 Truh yơh ti sang Aduôn Sun, truh yơh ti sang aduôn Suê, 

kuê ko\ kuê ku, ko\ `u kô\ mse\ mnga hlang, bi kang `u tai hriê gai 

]eh tuk ]eh tang. ~u dôk ]o\k dôk hia ti lăn. 

Mdro\ng Dam: Nao be\ drei ơ aduôn Sun, aduôn Suê kuê 

ko\ kuê ku, ko\ kô\ mse\ mnga hlang. 

Aduôn Sun: Mang ]ô Mdro\ng Dam kâo dê, ya leh hmlei 

kâo ar yur, kpur pu\yu\ngo\ mbe\, kâo amâo lo\ sue\ ôh jơ \ng dua 

kngan, kâo ko\ đue\ nao kơ khua, dah kâo mduôn kâo [uôn ti nei, 

dah kâo khua ngă hma ti nei. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Êdi leh o\ng Aduôn Sun, leh kâo 

koh o\ng msuăt, hmăt pliê mdjiê he \ hlăm ]ar êmô kbao. Ơ H‟Bia 

Li\ng Pang mniê! Ti lei o\ng? 

H’Bia Li\ng Pang: Hơi \ Ayo\ng Mdro\ng Dam hơi \! Dah o\ng 

koh he\ kâo msuăt bi aduôn kâo ko \ nao kơ khua, hlei leh bu\ng djuh 

lo\ ba brei kơ aduôn kâo. Bơ aduôn kâo hmlei yur, dah aduôn kâo 

kpur pu\, dah yu\ngo\ aduôn kâo mbe\ ti êngao, aduôn kâo lah...Kâo 

aseh tui ti ana mơh Ayo \ng Mdro\ng Dam ah, amâo djo\ kâo dlăng 

tơ êmông, amâo djo \ kâo dlông kơ trăp, amâo djo \ asăp ayo \ng adei 

kâo hngah ôh Ayo\ng Mdro\ng Dam ah. Bi aduôn kâo ko\ nao tơ 

khua, `u la] dah mduôn kâo [uôn sa anôk. 

 Anăn Ayo \ng Mdro\ng Dam la]: Ne\ hlu\n sa sơ \k êga, hlu\n 

Mtao Grư\ kâo mbha bi mdu\m ho\ng o\ng hei, ơ H‟Bia Li \ng Pang 

mniê anôk kâo tiêt kgă, ne \ êman sa sơ \k êga kâo mbha bi mdu\m, 

]eh tuk sa sơ \k êga kâo bi mdu\m. Tơ \ anei tlang du\m anei, krah 

wah [uôn, dôk be\ ho\ng Aduôn Sun, aduôn Suê. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Ơ ngiêk êbâo, ktrâo kli \ng! Nao be\ 

drei wi\t kơ krai \, ơ [uôn wơi. 

Nao yơh u \k ru\k aseh ghan êdi. Tui nao ho\ng Ayo\ng Mdro\ng Dam 

sơai\ yơh. Mnuih sa êtuh êlâo, sa êbâo êdei, sa drei Ayo \ng Mdro\ng 
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Dam ti krah. Anăn yơh truh ti wăl tơl ti sang, Ami \ H’Bia Êsu\n 

kơu\asei tơl djiê, ami\ H’Bia Êsu \n mniê. Kơu\asei tơl păt ]iăng djiê, 

ami\ H’Bia Êsu \n  mniê, kơu\kpiê tơl djiu, ư \ kơ piu asei tơl toh 

êwang. 

Ami\ H’Bia Êsu \n: Ênguôt hlăm sang yơh anak kâo mniê 

wơih a... ênguôt hlăm sang wei bu\ah. Ơ bu\ơ bin, ơ nin, ơ nê, kâo 

ênguôt du\m thu\n mlan. Ea ala\ leh bo\ pha, êa mta leh khuôt, êwang 

rit ruôt si ai lo\ mâo. Pha\ dliê o\ng êbuh, anôk blah djuh ti yang nao 

ba, anak êma năm hlei pô ktu \ng kla\k hla\m bu\ng ơ nê.  

Anăn [uh yơh amai H’Bia Êsu \n, sa êtuh ]ô êlâo, sa êbâo ]ô êdei, 

sa drei amai H’Bia Êsu \n  ti krah win wăn ti krah yơh. 

Ami\ H’Bia Êsu \n: Hriê bu\hriê-hriê. Hriê bi bin ơ nô pô ra 

H‟Bia Êsu \n phu\n jăk mniê. Ko \ êman ama o\ng lah hjâo ah, hui\ 

amâo mâo pô lo\ êyu\n, hlu\n ama o\ng hui\ amâo mâo pô lo\ yua, kpiê 

]eh tuk ]eh ba ama o\ng hui\ amâo mâo pô koh êniap, brô êrô mơh 

hjâo ah, ung o\ng dưi blah he \ hlăm sang, [rô mơh hjâo ah ung o \ng 

dưi wang he\ hlăm pưk, lưk he \ kăt tro \ng amrê\] tơl bral kơ dlông. 

Si ngă Mtao Grư \, ung o\ng koh leh msuăt he \ yâo ah? 

H’Bia Êsu \n: Êgao năng ami \ ah, ih dlăng lăng Ayo \ng 

Mdro\ng Dam êrah bo\ ngi, Ayo\ng Mdro\ng Dam phi\ bo\ ngiê mbưh 

]iăng djiê yơh Ayo \ng Mdro\ng Dam, mbưh ]iăng hdi \p. 

Anăn Ayo \ng Mdro\ng Dam la]: Ai bi luar he\ o\ng amai 

H‟Bia Êsu \n, o\ng dlăng lăng ayo \ng o\ng, kâo kjuh bo\ ]ư\ sa [ăng 

mlai, o\ng dlăng Ayo \ng Mdro\ng Dam kjuh boh drai sa [ăng 

mlung, ghung rung truh duôr adih, ghung rung duôr anei, sa [ăng 

kdưt mơ \ng [ro\ng ênăt Ayo \ng Mdro\ng Dam, sa [ăng ayo \ng 

knu\ng, asei mlei blu\ng lă blu \ng lia knam, duh Ayo\ng Mdro\ng 

Dam phi phua ho\ng yang buit knam. 

 Anăn yơh ti sang Ayo\ng Mdro\ng Dam, lo\ huă blăm mơh 
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anei, Ayo\ng Mdro\ng Dam lo\ mnăm thu\n, Ayo\ng Mdro\ng Dam lo\ 

[ơ\ng u\n kbao. Ayo\ng Mdro\ng Dam koh lăng êmô kjuh lo \ duh lăng 

sa hruê, kbao kjuh ]uh lăng sa hruê, duh lăng klei thu \n bhang, 

hruê amâo tư tlam. Anăn Ayo \ng Mdro\ng Dam, ]uh lăng mnu\amâo 

thâo lo\ jih hlăm rô, ]uh lăng êmô năm kham, kbao năm pluh, ]uh 

lăng u \n kjuh war, mgi aguah sa ăt du \m năn mơh. 

 Anăn Ayo \ng Mdro\ng Dam ]uh lăng u \n le\, tơl rai sa phu \n 

alê, ]uh lăng bê tơl rai sa phu \n m’ô, ]uh lăng êmô kbao adiê tơl 

ju\, tơl m’uôi adiê. 

 Knăm Ayo \ng Mdro\ng Dam dôk kăm gu \k, knăm kăm khô, 

knăm mdro\ng ]ơ \ng êmô kbao ]ing amâo kleh ti êyông, jông tah 

êrah êmô kbao amâo brei thu kơ adring, asăp ]ing ]har ênuê, 

Ayo\ng Mdro\ng Dam dê, amâo brei tloh ôh ênuê. Tông nao ]ing 

mdrăm, anăn Ayo \ng Mdro\ng Dam dê, dôk ]ăm nao hgơr mdua, 

knua lăng kpiê ]eh tuk, ]eh ba hruê amâo tư ôh Ayo \ng Mdro\ng 

Dam. Tơl krak m`ê hlăm si \k anăn Ayo \ng Mdro\ng Dam dê, aji\k tơl 

m`ê hlăm krum, ktum đi\ rang ti dlông, dlăng lăng kê] kưng đơ 

ho\ng kbao knô. 

Anăn mô \ `u H’Bia Êsu \n la]: Hơi \ Ayo\ng Mdro\ng Dam 

hơi \, huă blăm mdei lo \ng lưh ayo \ng. 

Ayo\ng Mdro\ng Dam: Ka adei ah ka, pui [ơ \ng grua kpin 

[ăng abăn o \ng ka yo\ng hrô, kkô kleh, êmô kbao đăm ruă reh tiê 

kơ yang, leh atâo kjang amai H‟Bia Êsu \n phu\n jăk mniê hơi \. 

Ơ amai H‟Bia Êsu \n phu\n yâo mniê lui be\ knăm kăm gu \k. 

Anei Ayo\ng Mdro\ng Dam ho\ng H’Bia Êsu \n adu\lo\ mai, 

krai lo\ ]uh, hua\ bla\m mna\m thu\n, [ơ\ng u\n êmô kbao. Kpê lo\ hrua 

kjuh, êmô duh lo\ mdơ\ng, kbâo lo\ gang, yang atâo lo\ iêo, lo\ hua\ 

bla\m mna\m thu\n ăt ơi m’ơi. Ayong Mdro \ng Dam ]iêng êda ngo\ lo\ 

hrua, ]ing ana yu\lo\ hri\ng êda yu\, tông hgơr dua, mdua hgơr tlâo, 
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klei y aao ja\k amâo thâo lo\ mdei. Tông ]ing mun ]ing mai, ]ing 

tlai pra\, tông [ia\ [ia\ ra\ ]ar `u nao, tông  kơ gu\suôr mbông, tông 

kơ dlông suôr êda, kra hwa wơr hjai dhan kyâo, ksơk \ mtâo wơr 

nga\ kơ mnuih, kkuih prôk wơr kuai [a \ng, ala prao ju\prao jua\ng đi \ 

ran kơ dlông, druah dôk bingai, pai dôk bi kngo \ng, kto\ng dôk 

bikngư amâo wa\n kpưn [ơ\ng rơ\k, êmeh êman wơr bimăn êđai, 

kma\ng hơk kdơ\k hmư \ ]ing mung ênai ]ing amai H’Bia Êsu \n ho\ng 

ayo\ng Mdro\ng Dam lah wei ./.  
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VĂN BẢN KLEI AGHAN Y’KHING J \U| - H’BIA YÂO 

Kdrêc\ tal I 

H’Yung (ami \ H’ Bia Ju\Yâo), H’Yang (ami \ Y’Khing Ju\)\ [ơ\ng 

boh krah ana, mna\n êa knga drai, tian ]ia\ng mâo ]ia\ng dơ\ng 

hjan 

Yan puôt wia\ leh ênang, yang bhang leh truh, djuh leh dăp 

bo\ ti rum sang, H‟Yang lo \ jak H‟Yung nao hla\m dliê ]uh hbâo. 

H’Yang: Ơ juk H‟Yung nao be\ drei nao c\oh lăng hbâo. 

H’Yung: Ơ|! Ti dliê drei nao ơ juk? 

Nao yơh `u dê dua juk tô H’Yung H’Yang hla\m dliê. 

H’Yang: Nao be\ drei ti dliê guôl hlang, ơ juk wơi nao 

hlăm sang sô, nao hlăm ]ar êmô kbao, nao yơh ơ juk wơi. 

 Anei nao yơh juk H’Yung H’Yang, anei nao truh yơh ti dliê 

guôl hlang, anăn juk tô lơh bu \ng êa ti êyui kyâo. 

H’Yang: Bơ be\ drei juk ah ]oh lăng hbâo. 

 Anei H’Yung H’Yang ]oh hbâo, dơ \ng yang hruê mtrang ti 

êyông sang ti ngo\ lo\ êbhiông le\ tlam yang hruê mtrang ti yu\. }uh 

la\ng hbâo dơ\ng yang hruê mtrang krah ]uôr êbhiông tlam. Anăn 

mhao êa di `u dê. 

H’Yung: Ơ juk wơi, nao be\ drei nao mnăm êa be\ juk ah. 

 Anei nao dlăng lăng êa hlăm bu \ng, jih ak tuh he\ leh mơh 

wei, esei jih ak [ơ\ng, amâo lo\ mâo êa mnăm ôh dua juk tô `u. 

H’Yung: Ơ juk H‟Yang wơi ti le \ êa drei mnăm? Nao be \ 

drei nao duah lăng êa be \ juk ah.  

 Anei nao duah lăng êa. Dơ \ng mơ\ng kbưi hmư \ yơh lăng 

ênai drai êa c\iăng bhing bhing. Di `u luê nao ênai drai si iêo si 

jak. Di gơ\ hlo\ng ktuê [iă krông ka \n mlai, drai ka\n [uh, djuh ruh 

hnoh êa amâo thâo lo\ tuôm. 

H ‘ Yang lac \: Hbuih juk ah, ktuê lăng mơ \ng tluôn đue \ nao 
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truh kơ ko\ be\ juk ah. Dlăng êa kăn thâo lo \ [uh êa lei. „‟{ơih‟‟ hơai \ 

mang yơh drei anei ơ juk, ơ juk wơi ti le\ êa drei mnăm anei ơ juk 

? Amâo thâo lo\ [uh, amâo thâo lo\ [ăm êa ôh anei juk ah, nao be \ 

drei wi\t ơ juk H‟Yung. 

 Anei dai đue \ wi\t juk `u H’Yung [uh he \ êa lo\k ti kgo\k 

ê[lang. 

H’Yung: Ơ juk H‟Yang, ne \ kâo [uh he\ êa lo\k ti kgo\k 

ê[lang, [ơ \ drei mnăm be \ êa lo\k ti kgo\k ê[lang anei yơh juk ah, 

êpa yơh kâo ơ juk H‟Yang. 

H’Yang: „‟Ơ‟‟ kâo êpa mơh juk ah, anei hei juk ah hui \ êa 

puih, hui\ êa bhang, hui\ êa yang hei juk ah, hui\ êa adiê. Tơdah drei 

mnăm hui \ djiê hei juk, thâo hdip hei. 

H’Yung: Tơ dah hdi \p ăt hjăn drei dua mơh juk ah. Tơdah 

djiê ăt hjăn drei dua mơh. 

 Anei mnăm he\ êa ti kgo\ ê[lang yơh H’Yung H’Yang. 

H’Yung: Ha[ô ơ juk wơi, thâo anei êa yang, hang adiê, 

leh drei mnăm êa anei, thâo tian drei mâo hei juk ah, ksâo ju\anak 

pu\[ă drei mâo hei wei. Ơ juk tơdah anak o \ng mniê, anak kâo êkei, 

drei brei gơ \ bi dôk ho\ ơ juk ơi. 

H’Yang: Ơ| juk ơ \, ơ juk ah ơ \! 

 Anei wi\t krai\, lăi kơ tluôn, wi \t lăng kơ [uôn sang. Dôk 

lăng sa hruê yơh `u dê, mdei lăng sa thu \n yơh, dôk sa hruê mdei 

lăng sa mlan. Anei juk `u H’Yang , mtei kơjông êdi, mmông kjo \ he\ 

kiê kngan. 

Ami\ H’Yang: Ho\ng leh êkei hruê o\ng duah kjo\ he\ kiê 

kngan he\ ơ bu\ơ ra, ơ na ơ nê? 

H’ Yang: Anei ơ ami\ wơi amâo kâo dê, kâo [ơ \ng he\ boh 

krah ana lah kâo dê ami\ ah, kâo mnăm he\ êa ti knga drai, kâo 

[ơ \ng he\ boh suai kmrơ \ng, tian c\iăng dơ \ng c\iăng mâo hjăn. 
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Ami\ H’Yang: Ơ bu\ơ bin đăm mdăp mdu anak [ăng kru 

êman, anak [ăng tian o \ng duah mdăp he\ kơ ama kơh bu\ah. 

Ne\ drei anei amâo mâo pô hre\ brei roh lah wei, koh [ur ur 

brei hril ktiă, ko \ êman drei amâo mâo pô êyu\n, hlu\n yua c\eh tuk, 

c\eh ba hu\i amâo mâo pô jiă mnăm lah ơ bu\ơi. 

H’Yang: H[u, ơ ami \ wơi, kâo anei êkei hruê amâo tuôm je \ 

lah ami\ ah, êkei hruê amâo tuôm giăm, anak yang grăm kơ dlông 

lah kâo anei ami\ wơi. 

Ami\ H’Yang: H[u ơ bu\ah hui\ dliê o\ng tuôm duah hiu hei 

wei, hui\ djo\ he\ đio \ amâo găl klak. Ne\ hui\ êtak amâo yo\ng găl 

brông, ênông mtei kbâo amâo yo\ng găl hđah hei wei, hui \ lăn kpư\, 

c\ư\ mgei, hui\ hnuê kmruôt amâo jăk gam, hui \ arăng [ơ \ng dlăng ală 

kơ drei lah bu\ah. 

H’Yang: Dưn ami \ dưn. Tơdah dliê kâo tuôm duah hiu kơh 

ami\, tơdah dliê kâo tuôm duah hiu piu tle \ dliê se\ siêr, tơdah kâo 

tuôm duah tir hwar, lui kâo jing mgăt c \i\m u\n arăng dưn kơh ami \ 

ah. Kâo anei, kâo lac\ kâo [ơ \ng boh krah ana êdi lah ơ ami \ wơi, 

kâo mnăm he\ êa riêng kmrơ \ng, tian c\iăng dơ \ng ciăng mâo hjăn 

êdi lah ami\ wơi. Kâo anak ktơr krô êdi ami \ ah, m‟ô  hak, anak 

amâo mâo ama. 

 Anei thu\m êgao, mlan truh, lo\ dôk lăng sa hruê yơh, juk 

H’Yung ‘Yang mdei lăng sa mlan dôk sa hruê mdei sa thu \n, juk `u 

H’Yang ruă hlăm kang mc \ah, ruă krah dưh ktơ \ng [ruk [ruk yơh 

wei ah si go\ ktơ\ng. 

H’Yang: Hbuih ami\ ah ruă ti phu \n msăt lah kâo anei ami \ 

ah, mmăt tiê ruă amâo thâo kral djiê hdip, hdi \p sa yun lah kâo ruă 

hlăm djiê lah mse \ arăng kplo \ng, ruă ti ro \ng kplăk, ruă do \ng dăt êra 

dah kâo mniê sa lung êra. Ơ ami \ wơi ! iêô lăng [uê knhâo, mjâo 

mbruă, mă lăng anak hlăm tian êmai, ơ ami \ ơi ruă hlăm tian êmai 
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lah kâo. 

 H’Yang: Hbưih, ơ ami \ wơi, ya lei kâo anei ruă hlăm phu \n 

msăt êdi lah kâo, mmăt tiê amâo lo \ thâo kral djiê hdi\p ôh ami\ ah, 

hdi\p sa yun yơh kâo anei, djiê sa yun yơh kâo anei.  

Ami\ H’Yang: Ha[ô, ơ bu\wơi, [uê leh jih kâo iêô, mjâo 

leh jih kâo tu\, jih kâo mhu\k[ui\c\ leh yơh bu\ah, kâo c\uh leh mnu\\ tơl 

jih sa rô, ne\ kâo c\uh leh êmô tơl jih sa war, [iă tian amâo thâo rôc \, 

prôc\ ti\ i\ kmar amâo thâo lo\ tru\n mơ \ng tian ana, si thâo lo\ ngă ôh, 

ơ bu\ơ bin wơi. 

Anei ami\ `u iêô lăng [uê knhâo, mjâo mbruă, mă lăng tian 

H’Yang bi `u êmai, [iă dah tian amâo thâo lo\ tru\n ôh, mơ\ng tian 

ana c\iăng du\du\n hlăm tian ana wei. 

Mẹ H’Yang: Ơ awa Pro\ng Mưng Hdăng wơi, Pro \ng Măng 

Hwiê anak Aê Du Aê Diê mjing ih nao tu\brei mơh H‟Bia Lim 

Luôm lah [uê knhâo, mjâo brua\. Amuôn o\ng H‟Yang dôk hia 

amâo hlao, êgao [uôn sang tar[ar [uôn sang lah wei.      

Nao kơ awa Pro \ng Mưng Hdăng lah wei, lui he \ kpin hđăp, 

prăp lăng kpin mrâo, lui buê kyâo c \ut lăng buê mla, [ar lăng kpin 

druh lah knhal tlâo ktai, h’ô lăng ao drai knhal tlâo kkut, h’ô ao 

nut kiêr esei mlei dur diêr mrâo k[ăt nik lah wei ah êdam điêt 

mrâo. 

Pro\ng Mưng Hdăng: Ơ wei kâo ngă gơ \ klei jê\c\ hlăm 

sang, hlang tac\ tlăng, dlăng ti dliê kâo hiu. 

Ami\ H’Yang: Hbuih, đăm ngă sơnăn ôh awa Pro \ng Mưng 

Hdăng wơi, Pro \ng Măng hwiê anak Aê Du Aê Diê mjing dua lo \ 

dua tal mjing, ih nao tu\drông brei mơh H‟Bia Lim Luôm dah [uê 

knhâo. 

Anei awa Pro\ng Mưng Hdăng dê mă lăng aseh knô hung 

lah wei ah, mă lăng aseh knô hai, mơai kơ kdăt lah wei, mơai kơ 
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êran, đi \ lăng c\ư \ sa [ăng `u kmlai, đi \ lăng drai sa [ăng `u hung, 

c\iăng ghung rung mtruh lah, c \iăng ghung rung mtơl, nao lăng 

êlan đieo lah wei ah sa yơr kgă, nao êlan hnuă sa yơr kju, dlăng 

lăng kru aseh êman lah wei [hi\ mse\ mniê tlê kpu\ng. 

 Nao yơh awa Pro\ng Mưng Hdăng dê pluh [uôn găn sapăn 

[uôn êgao, đue\ nao lăng [uôn H’Bia Lim Luôm. Anei nao yơh `u 

dê, truh yơh ti ko \ pin êa, truh yơh ana mnang truh yơh [uôn sang 

H’Bia Lim Luôm. 

Pro\ng Mưng Hdăng: Ơ aduôn Sun wơi, ơ aduôn Si, kri 

klo\ mlo\ êa briah lah o\ng ju\m djiêô êriêô, hlei leh ko\ pin êa anei 

kơh aduôn, hlei leh ana mnang, hlei dliê [uôn sang anei ơ aduôn? 

}iăng mơak hlăk êdi, c \iăng knang gu\tang kông, dlăng lăng knang 

dlông tang mah, anôk tuah mnei c\iăng [lêc\ bi k[lir, h[ô mơak 

hlak êdi ê-duôn, dlăng lăng c \ư\ si arăng hluôn, dlăng lăng duôr hlư 

c\ư\ dhiơ dhiơ mdro \ng k[ăt nik lah pin êa sah mdro \ng êdi, anei ơ 

aduôn, dlăng lăng pin êa djuêc \ si tuôn krang, boh tâo knang si c\ư\, 

êmô bhư\ rư\ si tro\ng ksă lah wei, kbao [hă ră si boh tâo kniêr, 

dlăng lăng êman ur iêr mse \ grăm aru, mơak hlăk êdi aduôn ah. 

Aduôn Sun: o\ng amâo hing deh kơ yang ơ c \ô ơi, o\ng 

amâo ang deh kơ c \ư\, o\ng amâo hmư \ deh kơ [uôn tac \ êngao, anei 

pin êa ama H‟Bia Lim Luôm [uê knhâo lah c\ô. 

Pro\ng Mưng Hdăng: H[ô aduôn wơi, kâo [uôn taih bha 

êdi, hma taih pu\lah kâo, alu\wăl kbưi kâo aduôn ah, h[ô aduôn, 

kâo c\iăng nao sang amai H‟Bia Lim Luôm lah aduôn wơi. 

Aduôn Sun: Ơ nao c\ô ah nao, adring ôk arăng kă leh mrai 

hrăh sang wê kmeh lah, kâo dê sang eh mơiêk, sang jiêk hla sang 

kâo sang khua mduôn lah c\ô ah. Kdah o\ng đi \ adring gah arăng kă 

leh mrai k`i\, o\ng dlăng anôk êdam đi \ tru\n suê` bruê` si hnuê 

du\c\hông c\ô ah, naonao c\ô ah nao, mse\ hông du\mnga, dlăng lăng 
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anak dam êra bo\ adring k[lăl. 

 Đue\ nao yơh awa Pro \ng Mưng Hdăng kma ktăm [uôn u \n 

tơl [âo, asâo groh, mnuih kbiă dlăng bo \ adring bo\ sang kblăl. 

Đue\ nao yơh awa Pro \ng Mưng Hdăng, đi\ ê`an sa [ăng `u hlăm, 

ktrăm adring sa [ăng hlư \, kpư \ bưng amo\ mđuh bi mđăh mc\ah 

c\hiên mngan c\iăng bi mkro \k. 

H’Bia Lim Luôm: H[ô ama wơi hlei lei tuê ênguê? Nao 

be\ ama ah, hlei tuê ênguê anăn, Kur sapăn kăn tuôm mâo hnei, 

Yuăn pluh, mnuih êtuh êbâo kăn tuôm mâo lei sơnei, dlăng lăng 

ama ah đi \ sang drei, juă ê`an tơl đing, ơ ama ơi, juă adring tơl joh, 

tloh klei c\ing c\har lah tung bi ktưng, hlei leh tuê ênguê ơ ama wơi, 

nao ama ah nao. 

 Anei yơh ama H’Bia H’Lim Luôm mă lăng klui \c\ pui, đue\ 

nao phă gah êdah dlăng awa Pro \ng Mưng Hdăng s’ngio wir wi \t 

ko\ mtluôn yơh. 

H’Bia Lim Luôm: Ya mnơ \ng o\ng wơr bi \t anăn ơ ama? 

Ama H’Bia Lim Luôm: {u bu\ah, kâo wơr bi \t he\ đi \ng hăt. 

Ama Hlim Luôm phiang mă he \ đi \ng hăt đue \ nao phă gah, c \ah he\ 

mbông s‟ngio đue \ nao phă ôk kâo. 

H’Bia Lim Luôm: H[ô ama ah hrăp êgăp ya leh tuê dôk 

guôn ama ah, dah o\ng amâo nao lui kâo nao, lui kâo nao ama ah, 

lui kâo nao. 

Ama Lim Luôm: Ơ bu\ah nao be\ o\ng, nao bu\nao. 

 Anei yơh H’Bia Lim Luôm gơ \ dê lui mơiêng hđăp prăp 

mơiêng mrâo, lui buê kyâo c \ut lăng buê mla [ar he\ mơiêng jih lah 

wei, mse\ mnga ênăm, [ar mơiêng triăm lah wei mse \ mnga êjung, 

đung bi kpluk lah wei, đung bikplăk, ti ayo \ng dlăng ti jăk, ti dlăng 

ti siam mniê. 

H’Bia Lim Luôm:  Ơ ami\ wơi, si kâo mboh [uk lah ami\ ah? 
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Ami\ H’Lim Luôm : Ơ bu \, o\ng m[u\k gơ \ a`i\ng, o\ng m[u\k 

gơ \ a`o\ng bi a`o\ng, truă c \ing mo\ng êdah [u\k tlu\m mra, [u\k hua 

kđul. 

H’Bia Lim Luôm:  Bi kâo êbat, si kâo êbat, ơ ami \ wơi? 

Ami\ H’Bia Lim Luôm: O|ng êbat gơ \ đă bi đă lah bu\ah 

o\ng êbat gơ \ đang bi đang, o \ng êbat hlăm sang êmai đăm mâo ênai. 

Anei nao yơh H’Bia Lim Luôm dê, djă klui \c\ pui, đue\ nao 

phă gah yơh. 

H’Bia Lim Luôm:  Ơ ayo \ng adei wơi, jăp jing leh o \ng 

c\ing hriê đi \ he\ pra, kan ana kma go\, sa lo\, sa [ăng, o \ng đi \ he\ sang 

kâo gut ênê 

Pro\ng Mưng Hdăng: Lui adei lui, đăm ruăt prah ho \ng 

êjam ôh adei wơi, đăm ruăt duah prăm ho \ng êruê, mơ \ng nei kơ 

anăp drei bi je \ êrô kơh adei ah, [ăng bhă đăm o \ng ruăt duah kăl, 

êlan êrô êlan gung khô đăm duah tăm kđap, lui adei ah lui. 

H’Bia Lim Luôm: H[ơ tơ hđeh ăt kâo k`a mơh ayo \ng 

wơi, tơdah mnuih khua ăt kâo êmuh mơh, thâo hiu jê \c\ he\ ayo\ng, 

o\ng hiu ênang, hiu yan bhang hui\ o\ng mâo klei. 

Pro\ng Mưng Hdăng: Amâo ôh adei ah, kâo hiu c\hi\ mă 

hra, kâo hiu mnia êsu\n, kâo hiu duah blei u\n mnu\. Kâo djă c\ing, 

kâo hiu ghan gơ \ adei wơi, kâo djă c \har hiu c\hi\, mđi \\ blei ho\ng adei 

ayo\ng.Anei sang kâo ting, pưk đơ hruh mlang dưn kơh adei ah, tơ 

dah sang đơ hruh kto \ ung dro\ng go\ mô\ đue\ nao kơ êa dưn adei ah, 

khă bi mâo anôk kâo tiêt kgă. 

H’Bia Lim Luôm: Ơ ayo \ng ơ, hă hăt kơ o \ng, hăt sơru \k 

sơrui đơ [ruih knu \ng ktu\ng amâo thâo lo\ tloh, kjoh `uôt uôt đao 

hliê djup mă gơ \ pliê hnei. 

Pro\ng Mưng Hdăng: Ha- [u adei ah, si gơ\ ar amâo jăk hăt 

o\ng anei ơ adei, hăt tui\c\ mă ti [ăng k[ông, hăt dưm mă ti dlông 
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gao knga kma asei mlei kâo kăn thâo lo \ kral lăn ho\ng êngi\t, dlăng 

lăng tăng ti\t tăng măng bi kbhiăr đue\ kơ dliê êngao kơh adei. 

H’Bia Lim Luôm: Ơ ama wơi, Kur sơpăn kăn tuôm mâo 

lei sơnei (ama) ơ ama wơi, dlăng lăng êkei hruê arăng anei, mlâo 

boh tih mse\ arăng kdja, mlâo pha k`o \k, dlăng klang đo \k c\iăng 

brok- brok mse\ go\ ktơ \ng.H[ơ ama wơi, c \uh lăng mnu\ana krăm, 

c\ăm lăng mnu\ana mboh, hroh lăng braih kô \ mse\ mnga êbang.Anei 

knă lăng êsei djam yơh kơ awa Pro \ng Mưng Hdăng, ksă êsei djam 

jho\k yơh `u dê.Hriê be \ ayo\ng hriê, huă be \ ayo\ng huă, êsei [âo 

braih êba êdi, êa [âo bring c\ing c\har mrơ \k kiê kngan dju\k djơ \k 

asei kâo kpăt bưng êsei huă be\ ayo\ng ơi huă ba gơ \ pliê. 

Pro\ng Mưng Hdăng: H[ôih adei ah kâo huă, kâo [ơ \ng 

êdi yơh anei kdjuê \c\ yơh tian kâo kdjuê \c\, kdjuê\c\ yơh tian kâo 

kdjuê\c\, sa blư \ kâo pah đơ ko \ mja, blư\ kâo pah đơ ko \ asâo, ya kâo 

răk hê` mlâo blu \t tian kâo êpa, ơ adei ah blu \t tian kâo êpa. 

H’Bia Lim Luôm: Ơ huă yơh ayo \ng ah huă, huă yơh êsei 

[âo ba êdi kâo dê, êa [âo lu\, êsei ju\jhat o\ng huă mă pliê hnei yơh 

ayo\ng ah. 

 Anei yơh awa Pro \ng Mưng Hdăng dê pah mă êsei sa k[ôc \, 

tôc\ mă djam sa kđeh, pah mă êsei sa [ăng tôc \, k[ôc\ mă djam sa 

[ăng pai ngui ngai mdai. 

H’Bia Lim Luôm: H[ôih ayo\ng wơi êpa yơh o \ng, tloh rai 

kơ êpa yơh o \ng, mang măm yơh tian o \ng êpa. 

Pro\ng Mưng Hdăng: Ya leh êpa ơ adei, kâo dôk hlăm 

[uôn, kâo [ơ \ng sa boh mtei tlâo hruê kâo gao, kâo [ơ \ng sa boh 

ktơr kâo wơr djam êsei kơh adei, anei kâo dê adei ah pluh mlan 

kâo amâo tuôm ho\ng êsei, pluh hruê kpiê kno\ng êa hliê tling tlưng 

hlăm tian. 

H’Bia Lim Luôm: Ơ ama wơi, ya leh kpiê drei pu\? Ơ ama 
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wơi ama? 

Ama H’Bia Lim Luôm: Ơ bu \, ơ pô, ơ nô, ơ nin wơi, tuê 

điêt drei pu\kpiê c\eh điêt, tuê prong drei pu\gơ \ kpiê c\eh prong, tuê 

sah mdro\ng drei pu\gơ \ ana c\eh ju\, ana ce\h jăn sapăn bi \t knga, êma 

]ô kkung tlâo ]ô hlung krah wah, ơ hđeh djă be \ ê`a, khua kkung 

kpiê mnuih ]iăng djie \ hiu la] be\ arăng mnăm: Ơ Y‟Tru\iêô be\ 

alu\dhu\ng, Y‟Trung iêô be \ alu\dưr, iêô c\hưn iêô hlăp, iêô găp drei 

bi ênu\m. 

 Anei nao mă yơh aduôn ]eh ju\hla\m [a\ng, truh kơ ]eh ju\i\k 

ri\k `u grê`. 

Ama H’Bia Lim Luôm: Ya leh o\ng kmlê` hlăm [ăng, ơ 

aduôn ]eh ju\wơi, amâo djo \ mă klei ju\jhăt ôh, mă kơ tuê ênguê đi \ 

sang. 

Anei êdam suh sah êlăh pui thâo tư \ hdui ai săh mdro \ng, 

]uăk mă ho \ng kđiêng, dliêng kơ mra ba kơ sang, joh adring sang 

]iăng bi kro \k. 

 H’Bia Lim Luôm: Ơ ama wơi, ya leh c \ing drei tông kơh ơ 

ama wơi? 

Ama H’Bia Lim Luôm: H[ôih, bu\wơi, tuê điêt drei tông 

gơ \ ]ing điêt lah wei, tuê prong drei tông ]ing prong, tuê sah 

mdo\ng drei mă gơ \ ana ]ing mung, ]ing mai, ]ing dai kpră, bu\ah, 

tông [ơ [iă sur mbông, tông ti dlông sur êda, kra hwa bi kmo\k lah 

wei, kra hwa bi êmưn, hlô mnơ \n hđô kpưn [ơ \ng rơ \k, ksơk mtâo 

hđô im mnuih, kuih prôk hđô kuai [ăng, êmô kbao hđô êdai ku 

mnuih phung lu êngư \ bi êngư\, mnuih phung lu êngăm bi êngăm. 

 Anei ]u\t lăng đi \ng kpiê H’Bia Lim Luôm dê ]u \t lăng đi \ng 

kpiê yơh. 

Ama H’Bia Lim Luôm: H[ôih, hriê amuôn hriê (mnăm) 

kpiê kâo mmih djăm hnei lah amuôn ah, msăm bi \l- bi\l, msăm boh 
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k]il mda, kpiê êma mlam mă pliê hnei .  

Pro\ng Mưng Hdăng: H[ôih awa ah, si o\ng la]? Kpiê 

mmih djăm leh awa, msăm bi \l mmih boh k]êl mda, anei kpiê o\ng 

hlơr mse \ êniă lah awa ah, hlơr mse \ êniă êdi, ruă mse \ kam, mnăm 

tlam bhông aguah lah wei, amâo thâo ti sah, amâo thâo ti kpa, êa 

pluh đi \ kpiê phi\ jing jai, msăm jing jai lah awa wơi. 

Ama H’Bia Lim Luôm: H[ôiH‟Yang pap o \ng lah amuôn 

ah, mnăm yơh amuôn ah mnăm. 

Anei awa Pro\ng Mưng Hdăng dê mnăm lăng yơh, sa blư \ 

[uôp tơl joh gơ \ng m’ô, sa [ăng k[ô joh gơ \ng tang bhang rang 

m]ah awa ah dlăng lăng ]eh o \ng m]ah. 

Ama H’Bia Lim Luôm: Ya gơ \ m]ah amuôn ah, gơ \ kraih 

đei o \ng hdai, mơai gơ \ mnăm amuôn ah. 

Pro\ng Mưng Hdăng: H[ôih awa wơi, kâo dai phă ôk joh 

he\ gơ \ng mah, dai phă gah joh he \ gơ \ng m‟ô, bhô rô êa tlâo k[u \ng 

lo\ dơ \ng hlua awa ah, êma k[u\ng mbo\ êkei ro\ ruăn mnăm ]iăng 

gut gai mnăm, ơ awa wơi, kâo mnăm êa ki kru\sa [ăng kbô, kâo 

mnăm ki êmô sa ]ăng k[ô], ih mniê mluê \c\ yo\ng êa kơ yu \, kâo 

êkei dăm ju\mnăm tưn ai mnăm. 

 Anei mnăm yơh awa Pro \ng Mưng Hdăng dê, truH’Yang 

hruê ti êyông êbhiông le\ tlam, mnăm yang hruê ti êyô] le \ 

tlam.Kpiê ]iăng ruă yơh awa Pro\ng Mưng Hdăng, kpiê dơ \ng ruă 

]uă êba knga dơ\ng pi\t wơr yơh. 

 Ama H’Bia Lim Luôm: H[ôih amuôn wơi, jing hđeh kâo 

tui k`a mơh o \ng ơ amuôn, khua ăt kâo êmuh mơh amuôn 

ah.Tơdah o \ng hiu jê\] o\ng hưn klei jê \], tơdah o \ng hiu ênang o\ng 

hưn klei ênang amuôn wơi. 

 Pro\ng Mưng Hdăng: H[ôihkâo hiu klei jê\] ơ awa wơi, 

kâo hing kơ yang, kâo ang kơ ]ư \, kâo hmư \ kơ [uôn ta] êngao, ti 
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anei yơh [uê knhâo, mjâo mbruă mă hnim êlam djăl `u kdloh 

mơh. Kâo hing leh kơ yang, anăn yơh kâo hriê tu\kdâo, kâo hriê 

đoh ti kiê kngan, arăng la] ih yơh [uê knhâo. 

Ami\ H’Bia Lim Luôm: Ơ bu \, ơ bin, ơ nin, ơ nô, ơ pô jâo 

mniê wơi, lui be \ m‟iêng hđăp bu\ah.Lui m‟iêng hđăp, ơ H‟Bia Lim 

Luômprăp lăng m‟iêng mrâo, lui buê kyâo ]u \t lăng buê mla, [ar 

lăng m‟iêng jih lah wei mse\ mnga ênăm, [ar lăng m‟iêng triăm 

mse\ mnga êjung, đung bi kplu \k, đung lăng bi kplăk, ti dlăng ti jăk, 

ti dlăng ti siam mniê‟‟. 

H’Bia Lim Luôm: Ơ awa Pro \ng Mưng Hdăng mă be \ 

êman knô să wông hwiê, êman mniê să wông êtiêng, êman giêng 

êlâo awa ah pruh êa nguôm êlâo. 

 Đue\ nao lăng yơh H‟Bia Lim Hda \ng Luôm ho\ng Pro\ng 

Mưng dê, pluh [uôn găn, sapăn [uôn êgao, đuê \ nao lăng kơ [uôn 

H‟Yung H‟ Yang, anei truh yơh kơ [uôn H‟Yang, ti gah sang 

pho\ng êman poh du\(tiêr êman ur). 

Ami\ H’Yang: Ơ ngiêk êbâo wơi, ktrâo kli \ng di\ng kơ du \m 

nei kơ adih wơi, pu\brei mơh êa kpu \ng mjâo rao kiê, êa kpiê rao 

kngan, mti\l kuan pa] [ô\ mta êa giêt ngông k[ông mjâo sut uă. 

 Anei ngiêk êbâo wơi, ktrâo kli \ng di\ng i\r i\r nao pu\êa k[u\ng 

k[iê yơh kơ mjâo lah wei . 

Ami\ H’Yang: Rao juk ah rao, hui\ [âo pu\[âo pu\ng êman 

kơh juk ah. Êa k[u \ng ih rao kiê jơ \ng leh mâo lah juk ah, êa kpiê 

k[ê rao kngan leh mâo ơ juk wơi. 

 Anei lang lăng a`uê dơ \ng mơ\ng gah truh kơ ôk, ti 

gu\a`nuê tông ti dlông a`uê mnga, ka blu\êlâo kơ tlao yơh H’Bia 

Lim Luôm. 

H’Yang: Hbôih ơ aduôn wơi, ya leh kâo anei, ơ aduônwơi, 

ruă hlăm ko \ lah kâo anei mse\ arăng kblang êdi, ruă hlăm kang 
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m]ah, krah dưh ktơ \ng ]iăng [ru\k [ru\k lah wei ah mse\ go\ ktơ \ng. 

 Ơ aduôn wơi hriê, hriê aduôn hriê, kâo ruă anei ti phu \n 

msăt lah aduôn ah. Mmăt tiê, ruă amâo thâo kral djiê hdi \p, hdi\p sa 

yun lah kâo, djiê sa yun yơh kâo anei, ơ aduôn wơi, dlăng lăng 

ami\ kâo ]uh lăng mnu\tơl jih sa rô, ]uh êmô kbao tơl jih sa war, 

[iă tian amâo thâo rôc \, prô] ti\, i\ kmar amâo thâo lo\ tru\n mơ \ng tian 

ana lah aduôn ah. 

Mjâo H’Bia Lim Luôm: Khă o \ng iêô he\ [uê êtuh hei juk 

ah, hui\ `u amâo thâo, ơ juk ơi, iêô he\ [uê êbâo hui\ `u amâo hlao, 

khă o\ng ]uh he\ êmô kbao drei ka `u djo\ drei hei ơ juk ơ tô ơi. 

 Anei H’Bia Lim Luôm mjâo, ruôih lăng ti tian aneh, jeh 

khăn ruă suăn ruăn êra mniê sa lung êra. 

Mjâo H’Bia Lim Luôm: H[ôih o\ng nei rih he\ kbao knô 

lah wei wơi, mă lăng ku kbao knô, mhuôl lăng ti [ăng knga. 

 Anei kplăk lăng ku kbao knô  mhuôl lăng ti [ăng knga. 

Anei tian rô] yơh juk `u H’Yang tian rô]  prô] ti \ i\ kmar tru\n yơh 

mơ\ng tian ana ]iăng k]ăk lă lal. 

H’Yang: Ơ êkei, ơ kin, ơ nin, ơ nô, ơ pô, ơ dam ah 

wơi!...Hlei leh anăn êbăn o \ng ơ êkei, ơ kin? Y‟Si \ng kliăng băk 

griăng êmông he \ o\ng knhông mơ \ng tian ana, o\ng leh lăng êa 

nguôm ktrei  

Khar amâo leh mtam, ]iăng k]ăk lal lal hia nao yơh anak 

H’Yang, kơal lơ-liă knhiă [uôn sang ưh ông mdông, h[ôih wei ah, 

hia nao yiêt-yiêt mse\ mnu\kă ti jơ \ng, yơ\ng siăp, [ăng gei [ap rap 

hia nao yang hruê amâo thâo kral kơ tlam êdi, anak H’Yang [uê 

amâo thâo anăn. 

 Anei [uh yơh Aê Du dja \ giê dra hwiê, Aê Diê djă giê dra 

hling pô mjing anak H’Yung H’Yang. 

Aê Du Aê Diê la]: Ơ aduôn wơi, ơ aduôn Sun, aduôn Si 
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kri ko\, mlo\ êa braih ju\m djiêô êriêô.Hlei leh anak hia nao k]ăk lă 

lal anăn? Hmei pi\t đih kăn mâo lei aduôn ah. 

Aduôn:Hbu anak H‟Yang aê ah [uê amâo thâo anăn. 

Aê Du Aê Diê la]: o\ng nao bi-anăn brei mơh aduôn ah! 

Nao aduôn nao, Y‟Khing Ju\\ anăn `u aduôn ah. 

 Anei aduôn Sun đue \ nao mtam `u dê ku\ng ku\ng, ]hưp đi \ 

sang. 

H’yang: Ya o\ng ]iăng ơ aduôn wơi? o\ng hiu jê\] dêh 

aduôn, o\ng hiu ênang, o\ng hiu yan bhang mâo klei dêh aduôn. 

Aduôn Sun: Amâo mâo ôh ]ô ah, kâo hmư \ anak o\ng k]ăk 

lal lal k‟al lơ-liă knhiă [uôn sang ưh ông mdông. 

H’Yang la]: H[ôih aduôn ah, [uê amâo thâo anăn lah wei. 

Aduôn Sun: Bi tơdah [uê thâo he\ anăn, si o \ng ngă le \ ]ô ? 

H’Yang la]: H[ôih, tơdah [uê thâo anăn, lui ]ing kâo bi 

kah kơh aduôn ah, khă o \ng thâo bi [uê brei anăn, ]ing kâo bi kah, 

knah mbha, ana êmô kbao kâo brei mdu\m o\ng ho\ng kâo. 

 Anei Aduôn Sun phiang ti êa mti\l biana\n kơ êkei điêt.  

Aduôn Sun:Ơ kei, ơ kin, ơ nin, ơ nô klă mơh anăn o \ng 

Y‟Khing Ju\\, o\ng leh lăng êa nguôm ktrei, ke \ lăng hjei bi tloh, koh 

lăng mta kju kđao, hmao amiêt awa o \ng đưm, [liăr leh êa nguôm 

jih sa mti\l. 

 Kriêp yơh anak H’Yang dê kriêp yơh.Anei juk `u H’Yung 

dê, mă êman knô să wông êtiêng, êman knô giêng pruh êa nguôm 

êlâo, tui nao dlăng juk `u H’Yang, thâo tian leh rô] hei wei prô] ti \ 

i\ kmar tru\n leh mơ\ng tian ana. Anei nao truh ti gah sang. 

H’Yung la]: H[ôih hôih kâo dê mniê brei mnao anak kâo, 

drei brei gơ \ bi dôk juk ah. 

H’Yang la]:Ơ juk ah ơ! 

 Anei tru\n ti ro\ng êman đue\ nao dlăng yơh anak H’Yang. 
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H’Yung: H[ôih êkei êdi juk ah.Tơh anak kâo mniê, kông 

tu\a`u\brei ih ho\ng ho\ wei.      

Anei juk `u H’Yung ruă yơh ti tian aneh, jeh klăn ruă suăn 

ruăn êra, mniê sa lung êra. 

H’Yung: H[ôih juk ah, kâo ruă hlăm ko \ yơh mse \ arăng 

kblang.Ơ hđeh wơi, mă be \ êman knô să wông hwiê, mă êman 

mniê să wông êtiêng, êman knô giêng pruh lăng êa nguôm êlâo. 

 Sơnăn H’Yung bluk bluk ho \ng ngiêt êbâo ktrâo tling wi\t kơ 

tlai\ êlai\ kơ [uôn yơh. 

H’Yung: H[ôih ami\ wơi kâo thu \n yan yơh kâo, ih iêô [uê 

knhâo, thu\n yan leh yơh kâo ami \ ah, ruă leh hlăm mphun msăt, 

mmăt tiê, ruă amâo thâo lo \ kral djiê hdip ôh kâo ami\ ah. 

 Anăn iêô yơh [uê knhâo, mjâo mbruă mă lăng tian bi-

êmai, [iă tian amâo thâo lo \ rô], prô] ti\ i\ kmar amâo thâo lo\ tru\n 

mơ\ng tian ana. 

H’Yung: H[ôih ami\ wơi, ya leh tian amâo thâo lo \ ti\ rô] 

êdi, nah nao ngiêk êbâo ktrâo kli\ng di\ng kơ du \m anei kơ dih wơi, 

tu\kdâo lăng H‟Bia Lim Luôm. 

 Anei ngiêk êbâo mă lăng aseh knô [lak pha, ktrâo tling ma\ 

aseh ana [lak k’iêng, êkei tar [uôn ngo \, mnê bo\ [uôn yu\ttruh aseh 

tiêng liêng mse\ arăng êyuh, đue\ nao lăng yơh, nao tu\kdâo lăng 

H’Bia Lim Luôm, đue\ nao truh yơh kơ [uôn H’Bia Lim Luôm. 

Y’Suh, Y’ Sah: H[ôih H‟Bia Lim Luôm, kâo hriê tu\kdâo 

yơh anei, iêo hriê đoh ti kiê kngan, o \ng nao mơh, amuôn kâo thu \n 

leh yan. 

 Anei đue\ nao yơh `u dê mjâo, mă lăng êman să wông 

hwiê, mă lăng êman mniê să wông êtiêng, êman knô giêng pruh 

lăng êa nguôm êlâo.Anei truh yơh ti adring sang H’Yung tiêr 

êman ur. 
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Ami\ H’Yung: Ơ ngiêk êbâo wơi, pu\be\ êa k[u\ng, mjâo rao 

kkiê, pu\êa kpiê mjâo rao kngan, mti\l kwan mjâo pa] [ô\ mta, êa 

giêt ngông k[ông mjâo sut uă yơh. 

 Anei `u dê rao jơ \ng kngan yơh. Dlang lăng di \ng bua\l 

hlang a`uê dơ\ng mơ\ng adring băm kơ ôk. Anôk mjâo dôk ti 

gu\a`uê tông, ti dlông a`uê mnga, ka blu\êlâo kơ tlao si ]i \m hla\m 

yan mnga.  

H’Yung: Ơ juk, hriê juk hriê, dlăng lăng kơ kâo anei, ruă 

ti phu\n msăt, mmăt tiê, ruă păt ]iăng djiê, păt ]iăng hdi \p, hdi\p sa 

yun lah kâo ju\k ah, djiê sa yun mơh kâo anei ơ juk. Si kâo anei 

]uh kbao tơl jih sa war, [iă tian amâo thâo lo \ rô], prô] ti\ i\ kmar 

amâo thâo tru\n mơ \ng tian ana ơ juk, hriê juk hriê. 

Mjâo H’Bia Lim Luôm: H[ôih juk ah khă iêô [uê êtuh 

gơ \ amâo thâo, iêô he\ [uê êbâo hui\ amâo nao, khă o \ng ]uh he\ êmô 

kbao drei thâo `u ka djo\ drei hei wei lah wei. 

 Anei H’Bia Lim Luôm nao yơh ruôih lăng tian ana yơh. 

H’Bia Lim Luôm: H[ôih juk ah o\ng anei rih kbao ana 

yơh juk ah. 

 Anăn ]uh he \ sa drei kbao ana, mhuôl he\ ku kbao ti [ăng 

knga, tian rô] he\ êdi mơh, prô] ti \ i\ kmar tru\n yơh mơ\ng tian ana. 

     K]ăk lal lal yơh, anak H’Yung lah wei ah, k]ăk lal kơal liă he \ 

[uôn sang ưh ông mdông. Ana \n yơh di gơ\ bi-anăn anak điêt 

H’Yung. 

H’Yung: H[ôih, ơ bu \, ơ bin, pô yâo mniê wơi, hlei leh 

anăn êbăn o \ng ơ bu \, ơ bin ah. H‟Bia Bao he \ anăn o \ng, leh be\ êa 

nguôm ktrei, ke\ lăng hjei bi tloh, koh lăng mta kju kđao mhao 

lăng âmi o \ng H‟Bia Bao đưm. 

 Khar amâo leh êa nguôm ôh anak H’Yung dê, K]ăk lal lal 

sơnăn mơh, kơal lơ-liă, knhiă [uôn sang ]iăng ưh ông mdông 
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yơh, ya leh hia nao yơh ]iăng yiêt yiêt mse \ mnu\kă ti jơ\ng, yơ\ng 

siăp [ăng gei [ăp [ăp yang hruê amâo thâo ti tlam êdi anak 

H’Yung, hia nao hruê amâo thâo ti tlam ôh, [uê amâo thâo anăn 

êdi. Anei `u hia tơl [uh Aê Du djă giê dra hwiê, [uh Aê Diê djă 

giê dra hling , pô mjing he\ anak H’Yung H’Yang hriê kơ ro \ng lăn. 

Aê Du Aê Diêla]: H[ôih aduôn ah, aduôn Sun, aduôn Si 

kri ko\ lah, mlo\ êa braih ju\m djiêô êriêô kơh o \ng ơ aduôn, hlei leh 

anak hia k]ăk lal lal kơal lơ liă knhiă [uôn sang ưh ông mdông, 

hmei gơ \ pi\t đih kăn mâo leh aduôn ah, hlei leh anak hia anei? 

Aduôn Sun: H[ôih anak H‟Yung [uê amâo thâo anăn lah ]ô. 

Aê Du Aê Diê: Nao aduôn ah nao. O|ng nao be\, bi-anăn 

mniê điêt H‟Bia Yâo ho \!  

 Anei aduôn Sun đue \ nao yơh ku \ng ku\ng, đue\ nao yơh ]hưp 

đi \ sang. 

H’Yung: Ơ aduôn, ya leh o \ng ]iăng hiu? O| \ng hiu jê\] he\ 

aduôn, o\ng hiu ênang hiu yan bhang hui\ o\ng mâo klei. 

Aduôn Sun: Amâo mâo ôh ]ô ah, kâo hmư \ nanao anak 

o\ng hia k]ăk lal lal kơal lơ-liă, knhiă [uôn sang ]iăng ưh ông 

mdông . 

H’Yung:  H[ôih aduôn ah, [uê amâo thâo anăn lah wei. 

Aduôn Sun: Bi tơdah [uê thâo he\ anăn singă c \ô? 

H’Yung: {ơih aduôn wơi, tơdah [uê o\ng thâo he\ anăn, lui 

]ing kâo bi kah kơ aduôn, knah mbha, ana êmô kbao brei mdu\m o\ng 

ho\ng kâo kơh aduôn wơi, khă bi o\ng [uê thâo brei anăn wei wơi. 

Anei Aduôn Sun phiang ti êa mti\l, hriê je\ dôk ti djiêô mniê 

điêt mrâo kkiêng.  

Aduôn Sun: Ơ bu\, ơ bin, ơ nin, ơ nô, ơ pô, ơ yâo mniê wơi 

kla\ kơ anăn o\ng H‟Bia Yâo, o\ng leh lăng êa nguôm ktrei, o \ng ke\ 

lăng hjei bi tloh, koh mta kju kđao hmao amai o\ng H‟Bia Yâo đưm. 
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Hđeh điêt mlim êa nguôm leh ana \n jih yơh hia.Anei 

H’Yung dê ]ing bi kah yơh ho \ng Aduôn Sun, knah mbha ana êmô 

kbao mdu\m (ho\ng aduôn Sun). 

 Dôk lăng sa hruê yơh `u dê, mdei lăng sa thu \n, dôk sa 

hruê mdei lăng sa mlan. Anei juk `u H’Yang mă êman knô să 

wông hwiê, mă êman mniê să wông êtiêng, êman knô giêng pruh 

êa nguôm êlâo, ]iăng [ruk [ruk đue \ nao êlâo, nao dlăng juk `u 

H’Yung thâo tian lah rô] hei wei ah, prô \] ti\ i\ kmar thâo tru\leh 

mơ\ng tian ana. Nao yơh H’Yang dê pluh ]uôn găn sapăn [uôn 

êgao, đue\ nao lăng [uôn H’Yung, anei truh gah sang. 

H’Yang: Ơ juk wơi, êkei he \ anak o\ng ơ juk? Mniê he \ anak 

o\ng ơ juk wơi? 

H’Yung: Mniê lah kâo dê ơ juk H‟Yang wơi! 

H’Yang: Kâo dê êkei, o\ng dê mniê, drei brei gơ\ bi dôk juk ah! 

H’Yung: Ơ juk ah ơ-ơ! 

 Anei H’Yang tru\n ti ro\ng êman đue\ nao dlăng yơh anak 

H’Yung. 

H’Yang: H[ôih mniê êdi o\ng dê juk ah, drei brei di gơ \ bi 

dôk êdi juk ho\ ! 

H’Yung: Ơ juk ah ơ-ơ! 

 Anei yơh juk `u H’Yang dê wi \t lăng kơ krai \, êlai\ lăng kơ 

tluôn, wi\t lăng kơ [uôn sang yơh 

 Dôk sa hruê mdei lăng sa thu \n, dôk lăng sa hruê mdei lăng 

sa mlan dôk sa tlam aguah yơh `u dê dlăng lăng ayo \ng Y’Khing 

Ju\\ dê asei mlei kguh hlăm k’ang êdi, bang hlăm [ô \ asei mlei kô\ 

êruôi tơl amâo jho \ng giăm êdi. 

 H[ôih anei Y’Khing Ju\\ dê thâo hlăp la` yơh, păn ê`an 

thâo êran ôk gah, thâo duah ami\ ama, thâo iêô awa amiêt yơh, bi 

H’Bia Yâo thâo hlăp la` mơh, păn ê`an, thâo êran ôk gah, thâo 
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duah ami\ ama thâo iêô amiêt awa mơh. 

           Anei H’Yang la] kơ anak `u Y’Khing Ju\\ 

H’Yang: Ơ kei, ơ kin,ơ nin, ơ nô pô ơ dam, hriawm m`am 

bu\ng điêt be\ o\ng ơ kei ơ dam ah. 

 Anănayo \ng Y’Khing Ju\\ hriăm m`am bu \ng điêt, êi điêt yơh. 

H’Yung la] kơ anak `u H’Bia Yâo: Ơ bô\, ơ bin, ơ nin, ơ 

nô, pô yâo mniê, o\ng hriăm m`am kpin điêt lah, ơ bu\ơ bin wơi! 

 Anei H’Bia Yâo  dê hriăm m`am kpin điêt, m’iêng điêt yơh. 

Anei dôk sa hruê yơh mdei sa thu \n, dôk sa hruê mdei sa mlan yơh. 

Ayo\ng Y’Khing Ju\\ dê bo\ êdam yơh [lam knô thâo êrô huă mnăm 

yơh. Ayo \ng Y’Khing Ju\\ dê thâo leh ]eh ]ai gai kpiê, thâo leh thiê 

kđeh ]i \m kan kơ sah dua mdro \ng kơh  ayo \ng Y’Khing Ju\\. Bi H’Bia 

Yâo bo\ leh êra ]ah ksâo, thâo leh kơ kpaih mrai. 
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Kde#] II 

H’Bia Yâo dôk yơh Y’Khing Ju\\  

H’Bia Yâo dê, bo\ leh êra, ]ah ksâo thâo pe\ leh kpaih mrai, 

thâo dai leh êsung hlâo, thâo ngă leh yâo jăk. 

H’Bia Yâo la]: Ơ ami\ ơi, kâo anei asei mlei ming mung, 

đơ rai ynoh yơh ung đăm mâo (kăn mâo) si le \ kâo anei, ơ ami\ ơi 

dah piu êtuh jih kâo mâo leh mơh ami \ ah, dah piu êbâo jih tle\, dliê 

se\ siêr jih kâo duah tir hwar. Kâo ]iăng kơ mnuih hre \ roh mơh, 

kâo ]iăng yơh kơ mnuih koh [ur ur hril ktiă, ko \ êman kâo ]iăng 

kơ mâo pô êyun, hlu \n ]iăng kơ mâo pô yua, ]eh tuk, ]eh ba ]iăng 

kơ mâo pô djă mnăm. 

H’Yung (ami\ H‟Bia Yâo): Ơ bu\ơ bin ơi, kơ le \ tiê ô\ng 

k[ô\ng ơ bu \, ơ bin wơi? 

H’Bia Yâo : H[u! ayo\ng Y‟Khing Ju\\ yơh tiê kâo k[ô \ng ơ 

ami\ wơi, blu\t ih k]uôp leh mơ \ng kmu\n tuk mrâo bi mnga, mơ \ng 

kmu\n êa ka bi adiê, ]uôp leh êkei dua mniê, mơ \ng ami\ ka dơ \ng 

tian, ayo\ng Y‟Khing Ju\\ yơh tiê kâo k[o \ng ơ ami \ wơi, ayo \ng 

Y‟Khing Ju\\ yơh tiông thâo hiu lua, hna mnah thâo duah ]i \m kan 

hruê amâo hô kơ tlam ami \ ah, Y‟Khing Ju\\ lah dlăng lăng ]i \m 

k‟kuih bo \ pra, ]i\m mja bo\ knu\t, hlô rang bo\ li\p bo\ knguôr, ayo\ng 

Y‟Khing Ju\\ lah ami\ ah tiông thâo hiu lua. 

Ami\ H’Bia Yâo: Ơ bu\, ơ bin, ơ nin, ơ nô, pô yâo mniê, iêô 

lăng amiêt o \ng khua kơ bu\wơi, iêô lăng awa o \ng mduôn, iêô lăng 

amuôn adei bi ênu\m. 

 Anei H’Bia Yâo dê iêô lăng amiêt khua awa mduôn iêô 

lăng amuôn adei bi ênu \m. 

H’Bia Yâo: Ơ amiêt, ơ awa wơi! Kâo ]iăng kơ mnuih hre\ 

roh yơh, kâo ]iăng kơ mnuih koh [ur, kâo ]iăng kơ mnuih ur hril 

ktiă yơh ơ amiêt, ơ awa wơi, ko \ êman ]iăng kơ mâo pô êyu \n, hlu\n 
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]iăng kơ mâo pô yua, ]eh tuk ]eh ba ]iăng kơ mâo pô djă mnăm, 

ơ amiêt awa wơi, grăn kgă kâo lông brei nao dlăng, bi wăng ktleh, 

hđeh êlăk ih lông nao êmuh brei. Y‟Khing Ju\\ yơh tiê kâo k[o \ng 

kâo khăp, kâo ruah, kâo ]iăng. 

Anei amiêt awa H’Bia Yâo dê mă mnu\wah adiê, kpiê 

waH’Yang, ]iăng bi jăk mli \ng mlang đue\ nao yơh đi \ lăng aseh knô 

hung, aseh knô hang, ktang kơ kdăt, ktang kơ êran, đi \ lăng ]ư \ sa 

[ăng `u hung, ghung rung mtruh, ]iăng ghung rung mtơl, đue \ nao 

yơh amiêt awa H’Bia Yâo, pluh [uôn găn sapăn [uôn êgao, đue \ 

nao lăng [uôn ayo \ng Y’Khing Ju\\ . 

 Anei đue\ nao lăng êlan đieo sa yơr kgă, nao êlan hnuă sa 

yơr kju, dlăng lăng kru aseh êman ]iăng bhi \ ri\ mse\ mniê tlê 

kpu\ng, đue\ nao yơh amiêt awa H’Bia Yâo, đue\ nao kma ktăm 

[uôn, dlăng lăng u \n bâo, asâo groh, mnuih kbiă dlăng bo \ sang, 

bo\ adring k[lăl. 

Nao yơh, truh yơh kơ [uôn, đi \ ê`an, juă sang sa [ăng 

hlăm, ktrăm ti adring, êdai, gai kmeh pưk sang đung đưng kpư \. 

Y’Khing Ju\\: H[u ami\ wơi, hlei leh tuê ênguê anei, ơ ami \ 

wơi, dlăng lăng tuê Kur bo \ hlăm lam, dlăng lăng tuê ]am bo \ gah, 

tuê krah sang ]iăng bo \ adring bo\ sang k[lăl. 

 Ya leh mta `u ]iăng ơ ami \ wơi? Thâo o\ng tuôm păk ]an 

hei, ơ ami\ wơi hui\ kngan akâo, mdiê êtuh êbâo hui\ o\ng tuôm ]an 

huă hei wei ami \ wơi, hui \ nư arăng hriê wưh. 

Ami\ Y’Khing Ju\H’Yang la]: Amâo mâo ôh kei, amâo 

mâo ôh kin ah. Amiêt awa H‟Bia Yâo lah anăn grăn kgă arăng hriê 

dlăng kơ o \ng lah anăn, ơ kei ơ kin wơi, wăng ktleh hđeh êlăk 

arăng hriê êmuh kơ o \ng ơ kei wơi, ne \ iêô lăng awa o \ng Pro\ng 

Mưng Hdăng, Pro \ng Măng Mta, ala boh hwiê anak Aê Du Aê Diê 

mjing, iêô amiêt awa khua mduôn leh ênu\m. 
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Anei kuh leh ko\ bi ênghu, kuh bi êngê`, klê` ală mta mse \ ksua 

hlăm [ăng. 

Dăm dei, amiêt awa H’Bia Yâo: Ơ knai! Awa Pro \ng 

Mưng Hdăng, amâo jo \ hmei hriê klei ju\jhat ôh knai ah. Anei grăn 

kgă hmei hriê tlăng yơh, grăn wăng hmei hriê ktleh, hđeh êlăk 

hmei hriê êmuh lăng yơh kơ amuôn ih Y‟Khing Ju\\. 

 Ne\ anei hmei ]iăng kơ mnuih hre \ roh, koh [ur, ]iăng kơ 

mnuih ur hril ktiă, ko \ êman ]iăng kơ mâo pô êyu \n, hlu\n ]i ăng kơ 

mâo pô yua, ]eh tuk ]eh ba ]iăng kơ mâo mnuih djă mnăm. 

Ơ knai ơi, ih khua thâo ktleh brei mơh, kâo păh ih blu\sa 

boh go\ ba, păh ih pia sa boh go \ kăng, tơdah Y‟Khing Ju\\ ]iăng 

abăn tlâo êlah kâo brei kơ o \ng mơh knai ah, khă bi o \ng khua thâo 

ktleh, khă bi ih hđeh thâo êmuh brei mơh. 

Awa Pro\ng Mưng Hdăng: H[ôih amuôn Y‟Khing Ju\\ ah, 

o\ng bo\ leh êdam, [lam knô thâo êrô huă mnăm, thâo ]uh leh ]ai 

yơh o \ng, thâo gai kpiê thâo thiê ]i\m kan kơ sah mdro \ng amuôn 

ah, ne\ anei grăn kgă arăng hriê tlăng kơ o \ng, wăng ktleh, hđeh 

êlăk arăng hriê êmuh kơ o \ng yơh amuôn ah, si ngă ro \ng o\ng khăp 

mơh amuôn? 

Y’Khing Ju\\ la]: Lui awa lui, kâo grăn kgă dlông lah awa 

ah, [iu jông tai, kâo ai alah kba êdi lah awa ah. Lui awa lui, kâo 

pưk kba hma alah, jik jah kâo amâo hmao arăng kâo dê ơ awa 

wơi, kpiê ]eh tuk arăng kâo amâo dưi kă ôh ti gơ \ng m‟ô, kpiê ]eh 

bô kâo amâo dưi kă ôh ti kmeh lah wei ah. 

Ơ awa wơi! Tơdah `u mâo êman, ya kâo thâo dêh ]u\t 

kni\ng, tơdah `u mâo ]ing ngă kâo thâo dêh wah bai, tơdah `u mâo 

đai aseh kbao kâo war amâo dưi bư \ lah kâo dê, kâo pưk kba êdi 

lah kâo, hma alah, jik jah amâo hmao arăng. 

Pro\ng Mưng Hdăng: Dưn amuôn ah dưn, pưk kba dưn, 
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hma alah jik jak amâo hmao arăng dưn amuôn ah dưn. Ngiêk êbâo 

du\m nei leh drei mâo amuôn ah, ktrâo kli\ng di\ng buăl leh drei 

mâo, pưk kba dưn hma alah jik jah amâo kriăng dưn. 

Anei êmuh lăng yang hruê ti êyông, ]iăng êbhiông le \ tlam, 

êmuh lăng yang hruê ti ruô], ]iăng êbhiô \] le\ tlam. Tơl Y’Khing Ju\\ 

‘’ư hdjơ \ng yơh’’, drơ \ng klă, mă he \ kông krah amiêt awa yơh, 

Y’Khing Ju\\ dê wei, gu\aguah, êdaH’Yang hruê. Anăn `u dê mă 

lăng u \n yơh bi tak pha ayo \ng Y’Khing Ju\\ ho\ng amai H’Bia Yâo  

êrah u\n bi tak pha `u dê, mia jơ \ng đơ\ng msei bi juă Y’Khing Ju\\ 

H’Bia Yâo  bi klă he\ ung mô\ yơh, êrah êmô bi tak kđao, êrah kbao 

tak pha, êa kpiê bi miăl he\ yơh. 

 H’Bia Yâo  kdrăp hlo \ng pu\yơh kơ ayo \ng Y’Khing Ju\\, 

knu\yo\ng ngăn so \ng be\ hlo\ng brei yơh amai H’Bia Yâo , hlo \ng 

tu\kdâo, iêô hriê, đoh ti kiê kngan đue \ nao, hlo\ng ]oh bruă ngă 

hma kơ amai H’Bia Yâo  yơh, ayo \ng Y’Khing Ju\\ dê wei. 

 Đue\ nao yơh ]oh bruă ngă hma kơ amai H’Bia Yâo  yơh, 

ayo\ng Y’Khing Ju\\ dê, hna leh bi mnhông, têông mtăp klei hlăp 

mbul leh bi mđơr Y’Khing Ju\\ho\ng amai H’Bia Yâo. Ayo \ng 

Y’Khing Ju\\, amai H’Bia Yâo, ung bi mđơr [ô \, mô\ bi mđơr adhei, 

ung siam êkei lah, mô\ siam mniê. Dlăng lăng ayo \ng Y’Khing Ju\\, 

asei mlei guh [ăng kang, bang [ăng [ô \, asei mlei kô\ mse\ hmlei 

ênuôn. Mlâo boh tih lah wei, mse\ arăng kdja êdi, mlâo pha kdjo \k 

dlăng lăng êwa klang đo \k, [ro\k ro\k mse\ go\ ktơ\ng. 

 Bi H’Bia Yâo asăp mlăp blu\lah wei, mse\ tlang hyao, asăp 

mlăp đah tlao mse \ ktrâo kđhuh, asei mlei guh bang mse \ tlăn 

mnga,dlăng lăng [ô\ mta, wil kăn wil, hnô kăn hnô, man dưn blô 

mse\ boh mnang, kang [iai, [iai mse\ kbao kar rơ\k, H’Bia Yâo  

siam mniê, wiê mtih, jih [uôn sang kăn mâo pô mse \ lei wei. 

 Anei dôk sa hruê, mdei sa thu\n, dôk sa hruê mdei sa mlan. 
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Ayo\ng Y’Khing Ju\\, dôk ]oh nao bruă, ngă nao hma kơ H’Bia Yâo 

yơh. Ayo \ng Y’Khing Ju\\ djă tiông nao hiu lua, hna mnah, duah ]i \m 

kan kơ H’Bia Yâo, hiu koh êmeh djă ba msan, hiu koh êman djă ba 

mla, koh hlô mu\t, hlô êsa djă ba kơ H’Bia Yâo yơh ayo \ng Y’Khing 

Ju\\. 

 Anei ayo\ng Y’Khing Ju\\, ngă hma sui leh tluôn, dôk [uôn 

sui leh thu\n, yang brei tloh leh blei u\n mnu\ayo\ng Y’Khing Ju\\ blei 

mnu\tơl glai leh rô, blei êmô kbao tơl glai leh war, blei êmeh êman 

tơl ju \m leh adring yơh ayo \ng Y’Khing Ju\\. 

 Sah hriê leh kơ prong, ayo \ng Y’Khing Ju\\ huă lăng blăm, 

mnăm lăng thu \n, [ơ\ng lăng u \n kbao, êmô kjuh ]uh lăng sa hruê, 

kbao kjuh ]uh lăng sa hruê, ]uh kbao tơl rai kăt m’ô, ]uh êmô tơl 

rai ku\t alê, ]uh lăng bê, adiê tơl ju\tơl mơuê adiê. 

 Ayo\ng Y’Khing Ju\\ huă nao blăm mnăm thu \n [ơ \ng lăng u \n 

kbao tông lăng ]ing mdrăm, ]ăm lăng hgơr mdua, knoa lăng hgơr 

mtlâo, iêô lăng yang atâo atiêt hruê amâo tư tlam. Ayo \ng Y’Khing 

Ju\\, ]ing amâo kleh ti êyông, jông amâo tah ti [iu, liu ko\ êmô 

kbao, ]iăng ru-ru\lah wei mse\ kra kdâo. 

 Ayo\ng Y’Khing Ju\\ huă lăng blăm, ]ing amâo lo \ mdei knoh 

êdi, kpoh tria dlăng lăng anak hia, pu\tlă pu\dai mro\ng, mdro\ng 

huă blăm. Ayo \ng Y’Khing Ju\\, knăm dôk kăm guk êdi, knăm dôk 

kăm khô, knăm dôk [ơ \ng êmô kbao, ]ing hlơr Ayo \ng Y’Khing Ju\\ 

hgơr ktang, yang hlăk brei êdi Ayo \ng Y’Khing Ju\\, hing kơ yang, 

ang kơ ]ư \ hmư \ kơ [uôn ta] êngao. 
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KDRE##} TAL III 

Êkei Dăm Bhu pla \k mla ti [a\ng êgei êman, pla\k msan ti ako\ 

emeh, plah mo# sah dro\ng ti pha 

Dăm Bhu: Ơ adei Dăm Klông wơi! Hlei leh ]ing amâo 

mdei knoh? Huă nao blăm, mnăm nao thu \n, [ơ \ng nao u\n kbao, 

hruê amâo tư, sah hriê kơ pro \ng êdi he\ `u? (ơ adei Dăm Klông). 

Dăm Klông la]: H[u, o\ng amâo hing deh kơ yang, o \ng 

amâo ang deh kơ ]ư \, o\ng amâo hmư \ deh kơ [uôn ta] êngao, ơ 

ayo\ng Dăm Bhu. 

 Ayo\ng Y‟Khing Ju\\ lah, knăm dôk kăm gu \k, knăm dôk kăm 

khô, knăm dôk [ơ \ng êmô kbao.  

 Ayo\ng Y‟Khing Ju\\ H‟Bia Yâo lah siam mniê, ung bi mđơr 

[ô, mô\ bi mđở adhei, ung siam êkei lah mô \ siam mniê. H‟Bia Yâo 

siam mniê lah ayo\ng wơi, wiê mtih jih [uôn sang kăn mâo pô mse \ 

lah wei. 

 Anei ayo\ng Dăm Bhu, dôk amâo h’i\t, pi\t amâo mđao, nao 

bruă pưk hma, knga ktro \ kơ amai H’Bia Yâo. 

Dăm Bhu la]: H[u adei Dăm Klông wơi. Nao be \ drei, 

tiông hiu lua be\ adei ah, hna mnah, duah lăng ]i \m kan kơ ami \ drei 

pô tu\k êsei. 

 Anei ayo\ng Dăm Bhu, lui kpin hđăp, prăp lăng kpin mrâo, 

lui buê kyâo lah ]u\t lăng buê mla, [ar lăng kpin druh lah knhal 

tlâo ktai, h’ô lăng ao drai lah knhal tlâo k’ku \t, h’ô lăng ao boh nu \t 

kiêr asei mlei dur diêr mrâo lah mse\ êdam điêt mrâo, k[ăt nik lah 

wei ah, hđeh êdam điêt mrâo. 

Dăm Bhu: Ơ adei Dam Klông, nao be \ drei tiông hiu lua, 

hna mnah tui duah lăng ]i \m kan kơ ami\ drei tôk êsei, koh êmeh ơ 

adei Dăm Klông djă ba msan, hiu koh êman djă ba mla, koh hlô 

êmu\t hlô êsa djă ba kơ ami \ drei pô tuk êsei kơh adei ah nao nao. 
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 Anei nao yơh di `u dê. Phiang kơ aseh knô hung, aseh knô 

hai, m’ai kơ kdăt lah wei, m’ai kơ êran, đi’ lăng ]ư \ sa [ăng `u 

mlai, đi \ drai sa [ăng `u hung, ghung rung mtruh, ghung rung 

mtơl, đue\ nao yơh `u dê. Kma mtăm [uôn dlăng lăng mli \ng 

prang, mlang prah đruah êsa găn anăp. 

Dăm Bhu la]: H[u huih, ơ mli \ng ya leh o\ng prang, mlang 

prah đruah êsa ya leh o\ng dôk găn anăp? 

Anei ayo\ng Dăm Bhu tio \ ]ăm, tio \ biêng mlang, ayo\ng 

Dăm Bhu êlan lo \ ]ông klông nao, dliê gu tuk, gu wao mnga, lo\ tui 

duah nao lăn mnga, đue \ nao yơh `u dê. Ăt đruah êga mơh `u, êsa 

lo\ găn êdi. 

Dăm Bhu: H[u adei ah nao koh be\ `u msuăt, ơi Dăm 

Klông wơi, ya leh đruah lo \ êga, êsa găn kơ drei. 

Dăm Klông: H[u kâo amâo jho\ng nao koh ôh ayo\ng ah! 

Klei bi-kga\n amâo ja\k lah o\ng hơi, wi\t mơ\ng nei be\ drei ơ ayo\ng ah! 

Dăm Bhu: H[u ai o\ng ê-đei, jing êkei blao blôk êdi deh 

o\ng adei, dôk kơ [uôn kiă tluôn mniê, hiu dhu \ng dliê tloh rai kơ 

blao êdi o\ng ê-dei. 

Anei ayo\ng Dăm Bhu nao koh msuăt hmăt pliê, mdjiê he \ ti 

krah klông êlan.Dăm Bhu ăt êlan lo \ ]ông sơnăn mơh, klông nao 

dliê gu tuk gu wao mnga, ăt hui duah lăn mnga, tui duah nao 

amai H’Bia Yâo. Đue \ nao, đue\ nao lăng yơh, anăn [uh yơh ala 

păr ju\dôk mgăn. 

Dăm Bhu la]: H[u ê-đei wơi, dlăng lăng ala păr ju\dôk 

mgăn, o \ng nao koh he\ `u msuăt ơ adei Dăm Klông, ya leh ala păr 

ju\dôk he\ mgăn? 

Dăm Klông: H[uih  kâo amâo jho\ng nao koh ôh kâo dê. 

Dăm Bhu: Jing he\ êkei blao blôk o\ng ơ adei dôk kơ [uôn 

kiă tluôn mniê, hiu dhu \ng dliê tloh rai kơ blao êdi o \ng ê-dei. 
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 Anei ayo\ng Dăm Bhu ]hăr kdăt, ]hưt kdăt, smăt koh dua 

tlâo kdrê\c\. Leh koh ala păr ju\dôk mgăn, ayo \ng Dăm Bhu êlan lo \ 

]ông sơnăn mơh klông nao dliê gu tuk gu wao mnga, ăt tui duah 

nao lăn mnga, ăt đue \ nao kơ amai H’Bia Yâo, mơ \ng truh kơ wăl, 

ăt lo\ đue\ nao sơnăn mơh ayo \ng Dăm Bhu, đue \ nao đue\ nao yơh 

`u dê, sa duôr, dua duôr, [uh yơh êmeh dôk ti êlan, [uh êman dôk 

ti klông, êmông ti anăp. 

Dăm Klông: H[ưih ayo \ng wơih, dlăng lăng êmeh yơh 

anăn dôk ti êlan, êman yơh anăn dôk ti klông, amâo jho \ng nao ôh 

ayo\ng wơih, drei wi \t mơ \ng nei be\ ayo\ng ah. 

Dăm Bhu: Nao adei nao o\ng koh `u msuăt, hmăt `u pliê, 

djiê `u ti krah êlan, tiê `u drei djă ba kơ adei, nao adei tiê `u drei 

ba kơ H‟Bia Yâo. 

Dăm Klông: Kâo amâo jho\ng ôh kâo dê ayo\ng ah, kâo 

amâo jho\ng êdi. 

Dăm Bhu: H[u ai rai o\ng ơ adei Dăm Klông, jing he \ êkei 

blao blôk êdi o\ng, dôk kơ [uôn kmang kiă tluôn mniê, hiu dhu \ng 

dliê kloh rai kơ blao êdi o \ng êdei 

 Anei ayo\ng Dăm Bhu nao koh he \ msuăt, hmăt he \ mliê, 

mdjiê he\ ti krah êlan klông. Anei êmeh leh djiê ti êlan, êman leh 

djiê ti klông, êmông leh djiê ti anăp. Anăn grư \ tui hiu tơl bo\ [ro\ng 

êđak, ak tui hiu tơl bo \ [o\ng knu\ng, dlăng lăng êruê [ru \ng [ru\ng 

tui [ơ\ng hlô ayo\ng Dăm Bhu. 

Ayo\ng Dăm Bhu ăt êlan lo \ ]ông mơh `u dê, klông nao, 

dliê gu tuk, gu wao mnga, ăt tui duah lăn mnga. Đue \ nao kơ amai 

H’Bia Yâo bi truh kơ wăl mơh, tơl kơ anôk truh kơ bhôk lam mơh 

ayo\ng Dăm Bhu. 

 Anei kma mmăt, `u mu \t [uôn yơh ayo \ng Dăm Bhu, kma 

mtăm [uôn, truh kơ sang H‟Bia Yâo. 
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Dăm Bhu la]: Ơ adei Dăm Klông wơi, o \ng dôk kiă be \ 

aseh ti gu\krum sang kơh adei, kâo ê`an nao lua ksua jưp, kâo êkei 

knưp, lông nao [ơ \ng lăng hnuê dhan tai. 

Anei ayo\ng Dăm Bhu đi \ kơ ê`an, lam `u, adu\kma amai 

Hbia Yâo.  

Dăm Bhu la]: H[u-hu ơ adei, po \k brei [ăng jang mniêng 

ơ adei, ih siêng brei [ăng jang msei, ih brei mơh lam ayo \ng nao 

mu\t, adu\ayo\ng nao kma. 

H’Bia Yâo: H[uih hlei leh ngiêk êbâo, ktrâo kli\ng ding kư 

du\anei, hlei lei êkei hruê anei, thâo Y‟Bli \m mgăt êmô hei wei, 

thâo Y‟Blô mgăt aseh, thâo hđeh dôk hlăm lăn ala, ]iăng mơh ung 

kâo koh msuăt, hmăt pliê, ]iăng mơh ung kâo mdjiê he\ mse\ u\n 

asâo? 

Dăm Bhu la]: H[u adei ah, ơ adei, ai o \ng dlăng he \ kơ kâo 

se\ ưi], ơ adei, ai o \ng mưi] he\ mse\ se\ asâo, amâo thâo kral he\ 

mnuih kmưn. 

Ayo\ng Dăm Bhu lah anei, ơ adei, u \n hlăk [âo adei ah, 

asâo luă, mnuih hlăk huă mnăm, ayo\ng u\n hlăk [âo lah anei, asâo 

kdăt, mnuih hlăk hiu kơ hăt êhăng kơ adei, o \ng bo\k brei mơh [ăng 

jang mniêng kơh adei. 

Anei amai H’Bia Yâo, grak po \k [ăng bhă mtam, lam nao 

`u\yơh adu\kma, dôk [ăng adu\dua trang yơh `u dê, mnang dua 

tri\ng, adu\]hăm mli\ng kma, hlei pô jho\ng lo\ mu\t kma. 

Dăm Bhu: Ơ adei, kông kâo hriê mju\kơ o\ng yơh anei, 

a`u\mjăn, ngăn đăk po\k, kâo lông hriê ba lăng kơ o \ng ơ adei. 

H[uhu, kâo pi\t leh êhruê ơ adei, kâo êpei tuh dlang, êpei tang 

kdrưp, yang bi hưp drei dua đih leh a`uê sa trăn o \ng ho\ng kâo ơ 

adei. 

 Mmăt yơh adei kâo hriê mmăt, mlam yơh kâo hriê mlam, 
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k‟yua tiê boh hđeh dam kâo hriê truh tơl kơ o \ng ơ adei. 

H’Bia Yâo: H[u ayo\ng wơi, hnuôr blei, kâo dê amâo krai 

[ai ôh klei djuê anăn, ne \ kâo hnuôr plei amâo bhiăn ]ăt mmao, 

ana hdao kâo amâo bhiăn blah djuh, kâo mniê amâo bhiăn duh 

kniêng êhăng ôh kâo dê. 

Dăm Bhu: H[ơih hơih, hnuôr plei kâo brei o \ng ]ăt kno \ng 

mmao kơh adei, ana hdao blah mă kno \ng djuh, duh mă klei êdam 

êra bhêô re\ng reo ơ adei. Ne \ kâo djă ba leh ]har êring kơ o \ng, ]ing 

êrang, do\ yang adiê kơ o \ng adei ah. 

Amai H’Bia Yâo: Ai\ lui ay\ong lui, kâo dê hnuê amâo 

bhiăn kơ ]hông ôh, lui, lui ayo \ng lui, kâo dê hông amâo bhiăn kơ 

mnga, anak dam êra kâo amâo bhiăn kơ kniêng êhăng ôh kâo dê. 

Dăm Bhu: Khă hnăn hei, ơ dei, kha\ hnuôr plei ]a\t mmao, 

ana hdao blah djuh, ]uh brei mơh krai uê mâo sa [ăng tak, ]uh 

brei krai m`ak sa [ăng mia. Ngă kâo ]iăng ]uh deh krai tak lu, 

takla êgei, kâo amâo ]iăng ôh kơ djă hnim [a \ng êgei ơ adei. Ơ 

adei, khă o \ng ]uh brei mơh krai kuêh sa [ăng tak, duh brei klei 

êdam êra bhiêo rêng rieo.   

H’Bia Yâo: Hơai\ ayo\ng ah, kâo amâo krai [ai ôh klei djuê 

anăn, o \ng wi\t mlu\n yơh ayo\ng ah, o\ng tru\n mtah, sa blah kniêng 

[ơ \ng amâo mâo ôh ayo\ng ah. Kâo amâo krai [ai ôh klei mnê êkei 

ôh ơ ayo \ng. 

Tơdah o \ng la], ana hdao o\ng brei kâo blah kno\ng djuh, duh klei 

êdam êra bhiêô re\ng riêô. Ne\ kâo ]oh lăng kơ o \ng, khă bi êman đơ 

u\n, hlu\n đơ kra, ]har ana đơ bưng huă, kruă ]eh bô đơ ho \ng yang 

hruê, tơdah o \ng mâo anăn kơh, kâo triôl le \ êyuh kơ o \ng, djuh 

dhan, kâo ktu\mlan le\ sa anôk yơh, ayo \ng Dăm Bhu ah. 

Dăm Bhu: H[ôih adei ah, o\ng ]oh êman đơ u \n, ayo\ng 

amâo mâo ôh adei ah, o\ng ]oh hlu\n đơ kra, o \ng ]oh ]har ana đơ 
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bưng huă, kâo dê anak [un lah adei ah, kâo djă ba mă knăh hlo \ng 

ơ adei, tơdah o \ng amâo ư hdjơng ơ adei, kâo êkei đue \ wi\t mlu\n 

yơh anei. 

H’Bia Yâo la]: Wi\t ayo\ng wi\t, wi\t mlu\n yơh o \ng lua tru\n 

yơh wei, juă lăng mniê mduôn ti pha yơh ayo \ng Dăm Bhu, juă 

lăng mniê êra ti ksâo, juă lăng asâo ana ur bi kik bi k‟kek.  

         Anei yơh Dăm Bhu ê`an dje \ lua tru\n. 
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KDRE##} TAL IV 

Da\m Bhu amâo dưi kduah ôh a`u\si jơ\ng hông, kông ba\t 

ksuang, hrup yang tu\mlan 

 Dăm Bhu: Ơ adei Dăm Klông hơi, nao be \ drei adei Dăm Klông, 

wi\t lăng kơ krai \, êlai\ kruôr, wi\t kơ [uôn sang yơh. H‟Bia Yâo  

m`ak amâo bhiăn jai, krai amâo bhiăn ]uh, amâo bhiăn duh kơ 

kniêng êhăng êdam, kơ phung di \ng buăl êdam, nao be \ adei Dăm 

Klông. 

 Anei phiang ti aseh knô hung, phiang ti aseh knô hai, m’ai 

ti kdăt êran. Nao yơh ayo \ng Dăm Bhu, wi\t ti krai\, êlai\ kruôn wi\t 

lăng kơ [uôn sang. Anei êgao ti ktăm [uôn, ayo \ng Dăm Bhu [ru \k 

[ru\k yơh aseh knô dôk gi \ nao, ti êngao mnư\, bi H’Bia Yâo dôk 

amâo h’i\t ôh, đue \ nao kơ adring. 

H’Bia Yâo: Hriê ayo\ng hriê, hriê be\ ayo\ng Dăm Bhu hriê, 

m`ak o\ng wi\t jai, hriê ayo\ng hriê, krai\ o\ng wi\t ]uh, duh kniêng 

êhăng bhiêô re\ng riêô ayo\ng, hriê ayo\ng hriê, o\ng dlăng lăng boh 

tih adei [lia, o\ng dlăng lăng pha adei pliêô, ksâo êyâo tlâo grông 

knơ \ng, hriê ayo\ng hriê. 

Tơdah o \ng amâo hriê ayo\ng, o\ng aseh hriê hao kơ kâo. Ơ 

ayo\ng hơi \! Hriê dlăng lăng ayo \ng, boh tih adei [lia, pha adei [liêo 

ksâo êyâo tlâo grông knơ \ng, hriê ayo\ng hriê, anei kniêng kâo kli\t 

dưm leh ti mbăh [ăng, êhăng kli \t dưm leh ti [ăng bhă, tơdah o \ng 

êdam mă[ơ \ng, anăn lah kâo mniê tlao [ui` biêm, hriê ayo \ng hriê. 

Dăm Bhu: Nao be\ drei Dăm Klông, nao nao, H‟Bia Yâo 

m`ak iêô wi\t jai, nao adei Dăm Klông nao. 

 Anei lo\ wi\t yơh ayo \ng Dăm Bhu, ê`an lo \ nao lua, ksoa lo\ 

nao jưp, êkei knưp lo \ đi\ lăng hnuê dhan tai, nao lăng kơ amai 

H’Bia Yâo, bi truh kơ wăl. Anei lam lo \ nao `u yơh, ayo \ng Dăm 

Bhu, lam lo\ nao `u, adu\kma, lo\ nao he\ anôk ayo\ng Y’Khing Ju\\ 
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nao kma adu\lam. 

 Dlăng lăng H’Bia Yâo, ]iăng pu\ru\lah wei hlăm a`uê abăn. 

Dăm Bhu la]: H[u adei, si leh o\ng pu\ru\dôk đih lăm tal 

abăn, kgu\kơh adei, m`ak drei bi jai. 

 Anei ayo\ng Dăm Bhu, phiang ti brô\ ayo\ng Y’Khing Ju\\, pe\ 

lăng brô \ brang kyăng tlâo, ksâo năm, [rô \ [răm [răm klei, amâo 

la] klei, kđiêng tlâo dôk mtui] nao kra êdi, kđiêng êma dôk pe \ 

brô\, asei mlei mtih kô\ kma, ti nei yơh ayo \ng Dăm Bhu yang drao 

gu\n kma. 

Dăm Bhu: Kgu\kơh adei ah kgu\m`ak drei bi jai adei, krai 

]uh duh kniêng êhăng bhiêô re\ng riêô kơh adei. H[ôih adei ah, 

tơdah ayo \ng ruôih boh tih adei ah, hui\ êdah he\ gru kđiêng ơ adei, 

tơdah kâo ruôih ti k‟iêng hui \ êdah gru kngan, ruôih tian aneh, 

êman lah ih kăm êman, ơ adei kgu\adei kgu\, kgu\ơ adei. 

Anei djoa` roa` kgu\yơh. 

H’Bia Yâo: H[ôih ayo\ng wơi, kâo dê amâo krai [ai ôh 

klei djuê anăn, ơ ayo \ng wơi, m`ak amâo bhiăn jai kâo dê, krai 

amâo bhiăn [uh, amâo duh kniêng êhăng. 

Dăm Bhu: Ơ adei, khă hnuôr plei ]ăt khă kno \ng mmao, 

ana hdâo blah kno\ng djuh, duh klei êdam êra bhiêô re\ng riêô. 

H’Bia Yâo: Ne\ kâo dê, hnuôr plei amâo ]ăt mmao êdi, ana 

hdâo amâo bhiăn blah djuh, kâo mniê amâo bhiăn duh kniêng 

êhăng êdi, ơ ayo \ng wơi. 

Dăm Bhu: Ơ adei! Kâo êkei wi \t leh mlu\n, tru\n mtah sa 

blah kniêng êhăng ba ]ơ \ng amâo mâo, [iă o \ng awak đu \t lo\ pưi he \ 

kơ êkei Mnông, anak dlông lo \ pưi he\ kơ êkei Jrai, [iă o\ng pưi he \ 

ayo\ng, adei ah, wi\t he\ kơ krai \, êlai\ he\ kơ tluôn wit \ he\ kơ [uôn 

sang, [iă anei, si le \ o\ng ơ adei? O|ng kdu\kdu\n, m`ak o\ng iêo wi\t 

jai, krai ]uh wi\t duh kniêng êhăng, o \ng la] bhiêô re\ng riêo, ơ adei, 
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o\ng la] kniêng kli\t o\ng dưm leh ti mbah [ăng, êhăng kli \t o\ng dưm 

leh ti [ăng bhă, [iă anei ne \ êdam mă [ơ \ng ơ adei wơi. 

H’Bia Yâo: H[ôih, ne\ anei kâo ]oh êman đơ u \n, ngă o \ng 

mâo deh, ơ ayo \ng wơi, kâo ]oh leh hlu\n đơ kra, ya o \ng mâo deh, 

dah leh mâo leh mniê truôl le\ êguh, djuh dhan kyâo ktu\mlan, kâo 

le\ sa anôk. 

Dăm Bhu: H[ôih adei ah, kâo dê kâo wi\t leh mlu\n lah 

adei ah, tru\n leh mtah, sa mbah kniêng êhăng ba [ơ \ng amâo mâo, 

ơ adei ơi. Biă o\ng lah awak đu \t lo\ pưi kơ êkei Mnông, [iă m`ak 

o\ng amâo jai, krai ]uh, lo\ la] amâo duh kniêng êhăng ôh adei ah. 

H’Bia Yâo: Ơ ayo \ng ơi! Kâo ]oh leh a`u\dji\ng bi dji\ng, 

djông bidjông, dưm dlông êda, kma [ăng asei mlei, bli \p mse\ 

kmlă, do \ anăn yơh adei ]iăng ayo \ng wơi, tơdah o \ng amâo kâo 

truôl le\ êguh yơh, djuh le \ adhan ktu\mlan kâo le\ sa anôk. 

Dăm Bhu: Ơ adei ah, o \ng ]oh a`u\si jơ \ng hông, ayo\ng 

amâo thâo mâo ôh, o\ng ]oh he\ kông [ak ksoan, hlăm ktu\mlan ya 

leh ayo\ng thâo mâo kơh adei ah, kâo wi\t mlu\n yơh adei, tru \n mtah 

sa mbah kniêng êhăng ba [ơ \ng amâo mâo ôh adei ah. 

H’Bia Yâo: Nao yơh ayo \ng ah nao yơh! 

 Anei ayo\ng Dăm Bhu, ê`an dje \ lua tru\n yơh, anei juă lăng 

mniê mduôn ti pha, mniê êra ti ksâo, juă asâo ana kuk bi k’kek, 

ê`an je\ lua tru\n yơh `u dê. 

Dăm Bhu:Ơ adei Dăm Klông wơi, nao be\ drei H‟Bia Yâo, 

m`ak amâo bhiăn jai, krai amâo bhiăn ]uh, mniê amâo bhiăn duh 

kniêng êhăng. 

Nao adei Dăm Klông ah nao, drei nao lăng `u ti kram 

dlông, nao ti krông prong, nao lăng `u ti anôk yang jho\ng ktang, 

nao lăng Y‟Dhui Y‟Ngui, mnuih jho \ng knê`, kre#` ktang, mđia \ 

yang bhang amâo dlưh êyui. 
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Dăm Bhu: Ơ adei Dăm Klông, nao drei nao blah `u hla \m 

sang, wang `u hla\m [uôn, djiê anak êkei ti lan hma, djiê anak êra 

ti klông gui êa. Y‟Dhui Y‟Ngui, mnuihjho\ng knê`, kre#` ktang, 

mđia\ yang bhang amâo dlưh êyui. Nao drei nao adei! 

Anei đue\ nao yơh đi\ lăng aseh knô hung, đi\ lăng aseh knô 

hai, m’ai kơ kdăt, m’ai kơ êran, đi \ lăng ]ư\ sa [ăng `u kmlai, đi\ drai 

sa [ăng `u mlung, ghung rung mtruh, lah wei, ghung rung mtơl. 

 Đue\ nao yơh, dlăng lăng awa Y’Dhui Y‟Ngui, knăm dôk 

kăm guk, knăm dôk kăm khô, knăm mdro \ng dôk [ơ\ng êmô kbao. 

Anei truh yơh ti ko\ pin êa, ana mnang truh yơh kơ dliê [uôn sang 

awa Y’Dhui Y‟Ngui. 

Dăm Bhu: Ơ aduôn wơi, ơ aduôn Sun, ơ aduôn Si kri, ko \ 

mlo\ êa braih lah o\ng ju\m djiêô êriêô, hlei leh ko\ pin êa anei ơ 

aduôn? Ana mnang hlei leh dliê [uôn sang anei? 

Aduôn Sun: Ai o\ng amâo hing deh kơ yang? Pin êa 

Y‟Dhuê Y‟Nguê lah mnuih jho \ng knê`, ai o\ng amâo hing deh kơ 

yang, o\ng amâo ang deh kơ ]ư \, o\ng amâo hmư \ deh kơ [uôn tak 

êngao Y‟Dhuê Y‟Nguê mnuih jho \ng knê`. 

Dăm Bhu: Ơ aduôn kâo [uôn taih bha, hma ou \, alu\wăl 

kbưi lah aduôn ah, kâo ]iăng nao huă blăm ho \ng `u, mnăm thu \n, 

]iăng [ơ \ng u\n kbao ho\ng `u . 

Aduôn Sun: H[ôih o\ng amâo dưi nao lah ơ ]ô, o \ng amâo 

dưi, Y‟Dhuê Y‟Nguê lah mnuih jho \ng knê`, krê` si\t, krê` êku\t pi\t 

kdu\n, amâo thâo đei kơ kdu \n. 

Dăm Bhu: Dưn aduôn dưn, ngă kâo mnư \ nao rang deh 

aduôn, [ăng jang ri \ng, ]ing ]eh ngă kâo nao juă [ăng deh, amâo 

mâo ôh, ne\ kâo ]iăng nao huă blăm, mnăm thu \n, kâo ]iăng nao 

[ơ \ng u\n kbao ho\ng `u lah aduôn ah. 

Aduôn Sun: Ơ-ơh, amâo dưi nao ]ô ah, amâo dưi nao. 
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Dăm Bhu: Dưn aduôn ah, [ăng bhă o \ng kăl dưn aduôn, 

êlan êrô, êlan gung khô o\ng tăm kđah dưn aduôn ah. 

Êkei Dăm Bhu la] kơ adei `u:Nao adei Dăm Klông 

ah nanao. 

Anăn êkei Dăm Klông, kja] mnư \ đue\ nao mu\t hlăm [uôn 

mtam, đue\ nao yơh `u dê. 

Y’Dhuê Y’Nguê la]: H[ôih ngiêk êbâo wơi, hlei lăng 

mnư\ arăng hriê rang kơ drei, [ăng jang ri \ng, ]ing ]eh ênei arăng 

hriê ]uă he\ [ăng kơ drei. 

„’Mtam yơh Dăm Bhu la]’’: Ơ awa wơi kdâo awa ah 

kdâo! 

Y’Dhuê Y’Nguê la]: Ang hmang kâo kdâo dôk mă ksâo 

mô\ drei ti sang. 

 Dăm Bhu: Tru\n yơh awa ah! 

Y’Dhuê Y’Nguê: Ya nga\ kâo tru\n. Kâo dôk đih ho \ng mo# 

drei adu\dua lam, đam adu\tlâo kni\ng.  

Dăm Bhu: O|ng amâo tru\n êdi dah awa wơi, o \ng ]iăng 

mơh kâo koh gơ \ng mrai, ktai ]ing, adring huă mnăm? 

Y’Dhuê Y’Nguê : Koh yơh amuôn ah! 

Anei koh he\ klei ]ing ]har ]iăng bi tung bi ktưng, trun \ kăn 

tru\awa Y’Dhuê Y’Nguê. 

Dăm Bhu: Ơ awa wơi, ]iăng mơh kâo mă hlang ]uh pui, 

kâo kơui lăng `u hruh prôk, thâo `u dôk thâo `u mmang?  

Y’Dhuê Y’Nguê: Luiamuôn lui, lui kâo tru\n êlâo! 

Ana\n yơh, Y‟Dhuê Y‟Nguê h‟ip h‟ap tru \n yơh kơ lă \n. 

Y’Dhuê Y’Nguê: Ya kđi boh sô \ kâo mâo ho\ng o\ng ơ 

amuôn? Êyô hbei ya leh klei đă đưm o \ng mâo ho\ng kâo? 

Dăm Bhu: Amâo mâo ôh awa ah, o\ng [rah knô, ]uh pui 

lui he\ amiêt, ]uh pui lui he\ awa, lui he\ amuôn adei mtluôn. Tuê 
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sapăn, yuăn pluh, mnuih êtuh êbâo jưh kơ o \ng. Anei yơh kâo hriê 

duah o\ng. 

Y’Dhuê Y’Nguê: Hui\ kâo kông tuôm păk]an deh ơ 

amuôn, mdiê êtuh êbâo, hui\ awa o\ng tuôm duah djir huă. 

Dăm Bhu: Amâo ôh awa ah, amâo mâo, anei êman knô 

kâo lông hriê bi hđah gơ \ mla, êman ana mgăt, brah di \ng du mgăt, 

tloh khil hlo\ng jao, ao h‟ô, djiê aseh knô pu \ng lu\ng kơh awa. 

Y’Dhuê Y’Nguê: Lui amuôn lui, o\ng amâo hing dah kơ 

yang, o\ng amâo ang deh kơ ]ư \, o\ng amâo hmư \ deh kơ [uôn ta] 

êngao, lui amuôn lui. 

Dăm Bhu: Dưn awa ah dưn, ne \ kâo hriê djiêl lăng gơ \ tiê 

boh êmông, kâo hriê lông lăng gơ \ tiê boh kgâo, kâo lông hriê djiêl 

tiê boh asâo ti\ng, asâo tan, thâo kral phi\ ho\ng kba, ơ awa. 

 Y’Dhuê Y’Nguê: Lui amuôn lui, kâo dlăng kơ o \ng đơ ga] 

kbao, đơ gao kgă, tơdah kâo juă di \ng du, dah kâo lui di\ng du. 

Dăm Bhu: Dưn, dưn awa dưn! 

Y’Dhuê Y’Nguê: H[ưih amuôn wơih, kâo dlăng kơ o \ng 

đơ ko \ êruê, kkuê đơ kkuê wăt, sa blư \ kâo suăt êgao ti [ro \ng knia. 

Dăm Bhu: Dưn awa dưn, êman knô kâo hriê hđah gơ \ mla 

ti nei kơh awa ah. 

Y’Dhuê Y’Nguê: Anei ya khil o\ng djă amuôn wơi? 

Dăm Bhu: Kâo djă mơh, khil kđoh ]ao awa ah, kđao k[oh 

[ơ \ng, khil amâo yơ \ng ghat kru\k kru\k kơ yu \, kru\k kru\k kơ ngo\. 

Y’Dhuê Y’Nguê: Ơ amuôn wơi, o \ng dlăng kâo dê, khil 

prong pơ \k đơ êlah kbao, kđao prong pơ \k đơ po \k knôk, klâo ]ô 

dôk, klâo ]ô krơ \ng, kâo phă ti gu\mse\ dang yơ \ng, pơ \ng ti dlông 

mse\ grăm aru, dlăng lăng mta kju kđao prih mse \  mnga hlang. 

Dăm Bhu: Ne\ kâo dê lah awa ah, khil kde\ we\, khil kdiêng 

wiêng, briêng gam, mam brei pha sah mdro\ng, tloh rai kơ jăk, tloh 
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rai kơ yâo. 

Y’Dhuê Y’Nguê: Lui amuôn lui, hui\ hlah atâo, mlâo yang 

hui\ kđang ]eh tuk, ]eh ba ami \ o\ng kơ sang. 

Dăm Bhu: Ơ awa wơi, mnu\[uôn bi tio\ lăng mnu\dliê, ơ 

awa wơi! 

 Anei awa Y’Dhuê Y’Nguê dê phiang ti khil kđao, tio \ lăng 

ayo\ng Dăm Bhu yơh, sa [ăng kdưt lah wei ah êgao ti [ro \ng ênăt, 

sa [ăng kdăt lah wei ah êgao ti [ro \ng knu\ng, kplu\ng mlu\ng, 

kplung lia lah wei ah êgao he\ yang buit knam 

 Anei Y‟Dhuê Y‟Nguê tio\ lăng Dăm Bhu dơ\ng mơ \ng yang 

hruê ti êyông ]iăng bhiông le \ tlam, tio\ yang hruê ti êrô] ]iăng 

êbhiô] le\ tlam. 

Y’Dhuê Y’Nguê: Ơ ngiêk êbâo ktrâo kli \ng, ơ di \ng buăl kơ 

anei kơ adih wơi, ih hwiê brei mơh giêt êa. 

 Anăn hwiê giêt êa mbha ayo\ng Dăm Bhu mă mnăm 

Y’Dhuê Y’Nguê: Hwiê brei đi \ng đio \ kê. 

 Anei bhir he\ đi \ng đio \ kê, mbha ayo\ng Dăm Bhu mă [ơ\ng. 

Y’Dhuê Y’Nguê: H[ôih, hwiê brei kniêng êhăng kơ kâo 

Hwiê kniêng êhăng ăt mbha ayo \ng Dăm Bhu mơh. H[ôih 

kdưt amâo lo \ êmăt ôh awa Y’Dhuê Y’Nguê, kdăt amâo lo \ hmao, 

juă eh êmô kbao ti nei yơh mdro \ng [uh kru knu. 

Y’Dhuê Y’Nguê: Ơ amuôn wơi, ơ amuôn mnu\dliê be\ tio\ 

lăng mnu\[uôn, ơ amuôn wơi. 

 Anei ayo\ng Dăm Bhu bhiang ti khil kđao, kđuh lăng kơ 

dưr lah wei ah, mse \ angi\n đru \ng, kđhuh lăng kơ dhu \ng mse\ angi\ 

êbu\, pu\lăng êyông êda dung dưng kơ lăn, kđuh lăng kơ dưr joh 

dhan tu\ng,kđuh lăng kơ dhu \ng klah dhan [lang, hlang tlâo đang 

kbru\, suai\ kiă êmô kbao dlăng Y’Dhuê Y’Nguê jhơt jhơt mơ \ng yu\. 

Dăm Bhu: Mơ \ng leh o\ng wi\t mơ \ng yu\ơ awa wơi? 
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Y’Dhuê Y’Nguê: Kâo wi\t ]uă dlăng war êman, ơ amuôn 

ah, hui\ hđeh amâo jăk ]u \t kni\ng. 

Dăm Bhu: Lui mluk lo\ mtô kơh awa wơi, mluk lo \ mtô, 

đưn nei kơ anăp. 

 Anei Dăm Bhu daiphă ngo \, jhơtY’Dhuê Y’Nguê mơ\ng ngo\. 

Dăm Bhu: Mơ\ng o\ng wi\t anăn ơ awa wơi? 

Y’Dhuê Y’Nguê: Kâo wi\t ]uă lăng war kbao amuôn ah, 

hui\ hđeh amâo jăk pơ \ng kna. 

Dăm Bhu: Mluk lo\ mtô gơ \ nei kơ anăp, mluk lo \ mtô ơ 

awa wơi! 

 Anei `u dê, tlâo [ăng kdưt phăp ti boh tih. 

Dăm Bhu: Ya djo\ boh tih ơ awa wơi? 

Y’Dhuê Y’Nguê: Êrah abăn jih mô \ drei ti sang! 

             Anei lo\ kdăt dơ \ng, bhăp ti pha. 

Dăm Bhu: Ya djo\ ti pha? 

Y’Dhuê Y’Nguê: Êrah abăn grua mô \ drei ti sang! 

 Anei Dăm Bhu êran lo \ kdăt dơ \ng, bhăp ti tian. 

Dăm Bhu: Dlăng awa dlăng, ya djo\ ti tian? 

Kpo\ êwa, mrai tru\n, prô\] u\n mnu\truh leh thu\n `u kbiă. 

Anei phăp ti păl, Y’Dhuê Y’Nguê êbuh yơh, lă lal ]ok hia. 

Dăm Bhu: Ơ hđeh wơi mă mnhat phat êgei, mă hjei ]ao 

[ăng knga, ami \ ama `u wơr bi \t mtô. 

Ami\ ama Y’Dhuê Y’Nguê: H[ôih mtô leh mơh, mtô 

aguah ram, mtô tlam rai, tiê boh rai mse\ si yu\l mmông. 

Dăm Bhu: Ơ ngiêk êbâo wơi, mgăt êmô pruh ba be \ êmô, 

mgăt kbao pruh ba be\ kbao, mgăt êman djă ba êman. 

            Anei bhu\kto\ng, bho\ng klap, `ap `ap hril, êkei mniê đue \ 

nao ho\ng ayo\ng Dăm Bhu wi\t ti krai\, gla\i ti [uôn sang.  

Dăm Bhu: Ơ Aduôn Sun, ơ aduôn o \ng nao hluê mơh 
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mdeh aduôn? 

Aduôn  Sun: Ya hmei amâo nao mtao leh djiê! 

 Anei đue\ nao yơh `u dê, đue \ nao ho\ng ato\ng Dăm Bhu 

yơh `u dê, ]iăng bhu\klo\ng bho\ng klap, ]iăng `ap `ap mse \ muôr 

hdăm. Dlăng lăng mnă ]o \k hia bo\ klông êlan. Đue\ nao lăng 

ayo\ng Dăm Bhu, mnuih tring bo \ hlang, trang bo\ k[uăn, mnuih bo \ 

lăn ala, đue\ nao lăng ho \ng ayo\ng Dăm Bhu. Anei đue \ nao, dlăng 

lăng ayo \ng Dăm Bhu, tlam ayu\lăng kipah lah wei, aguah ayu\lăng 

ki mla. Anei ayo\ng Dăm Bhu phiang ti aseh knô đue \ nao lăng êlâo 

yơh, dlăng lăng ami\ `u dôk ]o\k nao ti adring gah, hia adring ôk, 

hia nao wôk wôk hruê amâo tư ti tlam. 

 {uh yơh êkei Dăm Bhu.  

Ami\ Dăm Bhu: Awei lah o\ng ơ kei, ơ kin, ơ nin, ơ nô kâo 

ah, kâo hui\ lu] hlăm dliê lah o \ng, kâo hui\ lia hlăm êa, kâo hui \ 

mbha he\ angi\n hjan lah o\ng ơ kei, ơ dam. Dlăng hmei gơ \ kpur 

kđang dam ah, sang tlăp, asăp mlăp ênguôt kơ o \ng. Kâo mi\n dah, 

kơ o \ng aseh knô, kâo dôk păng lăng gơ \ war mla kơh o \ng dam 

wơi, aseh ana msei, wei lah anak kâo mi \n dôk nao [ăng adu\angi\n. 

 Anei wei lah o\ng ơ kei, ơ kin, o \ng thâo blah he\ kông a`u\ơ 

kei, ơ kin, ơ nin, ơ nô, jăk kâo thie aseh yơh ơ dam ah o \ng, kđeh 

ghang, yang adiê kâo iêô yơh. Anei êmô kjuh kâo ]uh lăng sa 

hruê, kbao kjuh kâo ]uh lăng sa hruê, duh lăng klei thu \n bhang. 

Anei ]uh lăng kbao, tơl rai kăt m‟ô, ]uh lăng êmô tơl rai kăt alê, 

]uh lăng bê adiê tơl ju \, tơl m‟uê adiê. 

Ayo\ng Dăm Bhu huă lăng blăm mnăm thu \n, [ơ \ng lăng u\n 

kbao hruê amâo tư ti tlam, tông lăng ]ing mdrăm, ]ăm lăng hgơr 

mdua, knua lăng hgơr mtlâo, dôk iêô nao yang atâo atiêt hruê 

amâo hô ti tlam, dlăng lăng ]ing Kur amâo kleh djo \ ti êyông, jông 

amâo lo\ tah ti [iu, liu ko\ êmô kbao ]iăng ru\ru\lah wei mse\ kra 
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kdâo.  

Dlăng lăng ayo \ng Dăm Bhu, ]ing amâo mdei knoh lah 

wei, proh tria anak hia pu\dai mro\ng, kdăh gơ\ mdro\ng huă blăm, 

knăm dôk kăm gu \k, knăm dôk kăm khô, knăm dôk [ơ \ng êmô kbao, 

ayo\ng Dam Bhu dê wei. }ing hlăk hlơr, hgơr ktang, yang hlăk 

brei ayo\ng Dăm Bhu. 
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KDRÊ} V 

Da\m Bhu lo\ pla\k mla [a\ng êgei êman, msan ako\ êmeh, plah 

mo# sah dro\ng ti pha 

Anei huă leh ti knăm, mnăm leh tloh hruê, klei thu \n bhang 

leh tuc\ lah ayo\ng Dăm Bhu. Anei dôk lăng sa hruê, mdei lăng sa 

thu\n, dôk lăng sa hruê, mdei lăng sa mlan. Lo\ sa aguah, sa tlam 

ayo\ng Dăm Bhu iêo Dăm Klông. 

Dăm Bhu: Ơ adei Dăm Klông! Mă lăng sa boh ]eh tuk 

kdruă, drei nao lăng kơ [uôn aduôn hwing, drei nao lăng kơ [uôn 

aduôn hwang dôk ngă sang ti hang êa ksi \ nao adei nao. 

Anei ayo\ng Dăm Bhu phiang ti ]eh tuk kdruă, mă lăng 

aseh knô hung hai, m’ai kơ kdăt, m’ai kơ êran, đi \ lăng ]ư\ sa [ăng 

`u kmlai, đi \ drai sa [ăng `u hung, ghung rung mtruh lah, ghung 

rung mtơl, đue\ nao lăng [uôn aduôn Hwing, đue \ nao lăng [uôn 

aduôn Hwang, dôk ngă nao sang ti hang êa ksi \ yơh anei truh yơh 

Aduôn Hwing Hwang la]: Ya o\ng ]iăng kơ kâo lah ơ ]ô 

wơi? 

Dăm Bhu: H[ơih aduôn wơi, kâo ]iăng mơh a`u\o\ng, 

dji\ng bi dji\ng anei, a`o\ng bi a`o\ng dưm ti dlông êda, kma asei 

mlei [li\p mse\ kmlă, do \ anei yơh kâo ]iăng ơ aduôn. Kâo brei sa 

boh ]eh tuk kdruă kơ o \ng ơ aduôn wơi. 

Aduôn Hwing Hwang tu\ư yơh mlih a`u\ho\ng Dăm Bhu. Anei 

phiang mă yơh ayo \ng Dăm Bhu jao sa boh ]eh tuk kdruă .Ayo \ng 

Dăm Bhu wi \t lăng kơ krai \ yơh, lai \ ti tluôn, wi\t lăng kơ [uôn sang. 

Anei lo\ dôk sa hruê, mdei lăng sa thu \n, dôk sa hruê mdei lăng sa 

mlan, anei yơh ayo \ng Dăm Bhu dê, dôk amâo dưi lo \ h’i \t ôh, pi\t 

amâo dưi mđao, nao buă pưk hma knga ktro \ Sun kơ amai H’Bia 

Yâo  . 

 Ayo\ng Dăm Bhu lui lăng kpin hđăp lah wei ah, prăp lăng 
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kpin mrâo, lui buê kyâo ]u\t lăng buê mla, [ar kpin brung, knhal 

`u tlâo ktai, h’ô lăng ao drai, knhal tlâo kkut, h’ô lăng ao boh nut 

kiêr, asei mlei mrâo dur diêr k[ăt êdi hđeh êdam mrâo. 

 Êkei Dăm Bhu, phiang ti aseh knô hung, phiang ti aseh 

knô hai, m’ai kơ kdăt, m’ai kơ êran, đi \ ]ư \ sa [ăng `u kmlai \ drai, 

sa [ăng `u hung, ghung rung mtruh lah, ghung rung mtơl, đue \ 

nao yơh, nao êlan điêô sa yơr kgă, nao lăng êlan hnuă sa yơr kju, 

dlăng lăng kru aseh êman [hi \ ri\ mse\ mniê tlê kpu\ng. 

 Anei đue\ nao yơh, pluh [uôn găn, sa păn [uôn êgao, nao 

lăng [uôn H’Bia Yâo. Anei tơl mmăt, mu \t gu\krum amai H’Bia Yâo  

yơh ayo\ng Dăm Bhu. 

Dăm Bhu: H[ôih adei Dăm Klông wơi, anei o \ng dla\ng 

aseh ti krum ho\ ơ adeiù! Kâo ê`an lo\ nao lua, ksua ju\t, kâo êkei 

knưp đi \ mă lăng `u hnuê dhan tai, kâo nao lăng kơ amai H‟Bia 

Yâo mơ \ng tru\h kơ wăl. 

Dăm Bhu: H[ơih adei! o \ng lo\ pok mơh [ăng jang mniêng 

ơ adei! o\ng lo\ siêng mơh [ăng jang msei, o \ng brei mơh lam o \ng lo\ 

mu\t lah wơi, adu\kma kâo lo\ hriê hơoa anôk o \ng kơh adei.  

H’Bia Yâo: H[uih ơ Y‟Bli \m mgăt êmô deh anei, thâo 

Y‟Blô mgăt aseh, thâo hđeh lăm lăn ala, ih ]iăng mơh ung kâo koh 

msuăt he\ wei? 

Dăm Bhu: Lui adei lui, o\ng amâo hing deh, ayo\ng Dăm 

Bhu, u\n hlăk [âo lah adei, asâo luă mnuih hlăk huă mnăm, u \n hlăk 

[âo, asâo kdăt, mnuih hlăk hiu kơ hăt êhăng. 

H’Bia Yâo: O|ng deh ayo\ng Dăm Bhu! 

 Anei lam brei mu\t yơh, adu\kma lo\ hơoa he \ anôk ayo\ng 

Y’Khing Ju\\ yơh. Dôk yơh hlăm adu\dua trang, hlăm mnang tri \ng, 

hlăm adu\]hiăm mli \ng kma, hlei pô lo\ jho\ng mut\ kma. 

Dăm Bhu: H[ôihadei ah! Kâo lo\ hriê mju\mơh, a`u\mjăm, 
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ngăn đah po \k kâo lo\ hriê ba kơ o \ng mơh. 

H’Bia Yâo: H[u o\ng Dăm Bhu hơi! Kâo amâo krai amai 

ôh klei djuê anăn, kâo m`ak amâo bhiăn mjai, kâo krai amâo 

bhiăn ]uh, kâo amâo bhiăn duh kniêng êhăng ôh. Lui ayo \ng lui, 

kâo hnuôr plei amâo bhiăn ]ăt mmao ôh, ana hdao kâo amâo 

bhiăn blah djuh, kâo mniê amâo bhiăn duh kniêng êhăng. 

Dăm Bhu: Ơ adei khă hnuôr plei o \ng]ăt brei kno \ng mmao 

mơh, ana hdao o \ng blah  brei djuh, duh klei êdam êra bhiêô re\ng 

riêô. }uh brei krai kueh mâo sa [ăng tak, ơ adei ne \ o\ng ]uh brei 

krai m`ak sa [ăng mia, ]uh brei krai tăk lu tăk la êgei, khă bi 

ju\lim êgei kơh adei. 

H’Bia Yâo: H[ôih ayo\ng, kâo ]oh lăng a`u\dji\ng bi dji\ng, 

djông bi djông ngă o \ng mâo dah ayo\ng, dah kâo truôl le\ êguh, 

djuh dhan kâo mtu\mlan, kâo le\ lăng sa anôk. 

Dăm Bhu: H[u adei ah, o\ng ]oh he\ a`u\si jơ \ng hông, kông 

băk ksuan, ]oh he\ yang mtu\mlan, ya leh ayo\ng thâo mâo adei ah. 

 Anei ayo\ng Dăm Bhu, phiang ti kdô, dai yơh kơ amai 

H’Bia Yâo  . 

Dăm Bhu: Ne\ anei: Anei deh do\ o\ng ]iăng adei wơi? 

H’Bia Yâo : ơ\ ayo\ng ơ\! 

Anei yơh H’Bia Yâo, khiêk riêk đah khưk lah wei ah, mse \ 

amrak wao, mđah tlao mse \ ktuk alo\ng, mă lăng do \ ayo\ng brei, 

]iăng djhua` rua`. 

 Kngan đieo leh mă yơh H’Bia Yâo, kngan hnuă leh păn, do \ 

kngan ayo\ng leh dưn pioh. 

H’Bia Yâo: Nao yơh ayo \ng ah, nao kâo truôl le\ êguh yơh 

ayo\ng ah, djuh dhan kâo le\ sa anôk yơh. Nao yơh ayo \ng nao, đih 

ku\p hlăm ]uê hlang, nao yơh ayo \ng nao, đih đang hlăm ]uê hdrah, 

lah boh tih pha mnơ \ng, jing mse\ hlô mnơ \ng. 
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 Nao yơh ayo \ng nao, ti ktơ \ng prong gha, nao yơh ti êa klah, 

nao yơh ti hdrah yu\[uôn ayo\ng wơi. 

Dăm Bhu: Lui adei lui ayo\ng amâo ]iăng nao ôh ti ktơ \ng 

prong gha, ayo\ng amâo ]iăng nao ôh ti êa klah, ti hdrah yu\[uôn, 

duôr tư arư êdah lu đei kơ êdah. 

Ne\ blu\t dah lam ayo\ng hriê `u\, adu\kma kâo hriê hơoa leh 

anôk o\ng adei ah, dôk leh adu\dua trang mnang dua tri\ng, 

adu\]hiăm mli \ng kma, hlei pô lo\ jho\ng mu\t kma.Ya leh adei lo\ ar 

hiu kơ taih kơh adei ah tơ m`ak o \ng ]iăng jai. 

H’Bia Yâo: Lui o\ng lui, ung kâo huă lah ayo \ng wơi, ne \ ka 

ti\ knăm, ung kâo mnăm ka tloh hruê, klei thu \n bhang ka tu] rue\. 

 Lui ayo\ng lui, hui\ atâo kjang kơh ayo \ng ah, hui\ atâo kyang 

kơ drei, jăk hruê kâo bi năm hei ayo \ng ah mlam êma, jăk hruê dua 

tlâo kâo bi k]ah hei ayo\ng wơi, ơ ayo \ng wơi nao ti mnu \t prong 

gha yơh ayo \ng ah, nao ti hra prong dhan, anôk mlan [le\ tlâo tlam. 

Dăm Bhu: Ơ adei ơi, tơdah hruê o \ng bi năm nao adei nao, 

kâo hui\ mơh adei ah mlan klu \n, hui\ thu\n êgao. 

Tơ dah hruê o\ng mlan klu\n thu\n êgao, aseh hao kơ kâo. 

H’Bia Yâo: Ơ ayo \ng ơi, ai kâo aseh duah hao, kngan đieo 

leh kâo mă lah ayo \ng ah, kngan hnuă leh kâu păn, do \ ngăn ayo \ng 

leh kâo dưn. 

Nao yơh ayo \ng ah nao, wi\t mlu\n yơh ayo \ng, tru\n mtah sa 

blah kniêng êhăng ba [ơ \ng amâo mâo, nao ayo\ng nao. 

 Anei ayo\ng Dăm Bhu, ê`an je \ lua tru\n yơh, juă lăng mniê 

mduôn ti pha, juă lăng mniê êra ti ksâo, juă lăng asâo ana kuk bi 

kơk yơh, ê`an je \ lua tru\n 

Dăm Bhu: Ơ adei Dăm Klông! Nao be \ drei adei Dăm 

Klông wơi, H‟Bia Yâo ktruôl amâo thâo lo \ le\ êguh ôh, djuh adhan, 

ktu\mlan amâo thâo lo\ le\ sa anôk ôh adei ah, nao be\ drei wi\t lăng 
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kơ êkrai \, lai\ kruôn, wi\t lăng kơ [uôn sang, nao adei ah nao. 

 Anei phiang ti aseh knô yơh `u dê, aseh knô hui aseh knô 

hai, m’ai kơ kdăt m’ai kơ êran đi \ lăng ]ư\ sa [ăng `u kmlai, đi\ lăng 

drai sa [ăng `u hung, ghung rung mtruh, ghung rung mtơl yơh. 

Anei Dăm Bhu wi\t kơ krai\ lai\ kơ kruôn, wi\t lăng kơ [uôn sang yơh. 

            Dôk lăng sa hruê ayo \ng Dăm Bhu, mdei lăng sa thu \n yơh, 

dôk lăng sa hruê mdei lăng sa mlan, dôk lăng sa tlam aguah yơh. 

Anei mlan [le\ tlâo tlam leh truh yơh ayo \ng Dăm Bhu dê, dôk 

amâo dưi lo \ dôk, dơ\ng amâo dưi lo \ dơ\ng, ]uh pui pơ \ng mlam 

]iăng đue\ nao mlam, tiê boh hđah da ]iăng răp răp lah wei mse \ 

muôr ktuh. 

Anei yơh `u dê phiang ti aseh knô hung yơh, phiang ti 

aseh knô hai, m’ai kơ kdăt, m’ai kơ êran yơh, sa [ăng kda \t truh 

tlâo drai, sa [a\ng mlai truh kjuh ]ư \, ghung rung mtruh grung 

rung mtơl. Đue\ nao yơh êlan đieo sa yơr kgă, nao êlan hnuă ya 

yơr kju, dlăng kru aseh êman bi \ ri\ lah wei mse\ mniê tlê kpu\ng, 

pluh [uôn găn, sa păn [uôn êgao đue \ nao lăng [uôn H’Bia Yâo  . 

 Anei truh yơh ti mnu \t prong gha, truh yơh ti hra prong tơr. 

Mlan [le\ tlâo tlam truh yơh, ]ang êyăng yơh H’Bia Yâo, ]ang 

êyăng. 

Dăm Bhu: Si o\ng hruê bi năm, mlan êma hruê dua tlâo leh 

o\ng bi k]ah, [iă o \ng ơ adei mlan klu \n yơh anei. Ơ ktrâo tri \ng wơi, 

o\ng nao la] brei mơh kơ H‟Bia Yâo, dlăng ayo \ng Dăm Bhu dôk 

guôn leh ti ko\ pin êa. 

 Anei ktrâo đue \ nao yơh, kuh-ku êkuh, kuh-ku êbăm, ktrâo 

gam ti gơ\ng mrai, ktai ôk anôk anei he\ o\ng H’Bia Yâo, dlăng lăng 

ayo\ng Dăm Bhu dôk guôn nao ti mnu \t prong gha, ayo\ng Dăm Bhu 

dôk guôn ti hra prong dhan 

H’Bia Yâo: H[u ami\ wơih, ya le \ ]i\m m`ê snei? Thâo ung 
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kâo tiê amâo jăk reh hei wei.  

Anei đik đik đue\ nao phă gah yơh. 

H’Bia Yâo la]: Ơ ngiêk êbâo, ktrâo kli\ng  du\m dih kơ nei, 

mdei be\ ]ing, mdei he\ ]ing. 

Y’Khing Ju\\: H[u o\ng adei, yă o \ng brei mdei he\ ]ing ơ a 

dei? Ya ngă o \ng k]uăk lal lal, k‟al lơ liă hlăm adu\ưh ông mdông 

o\ng kơh adei! 

H’Bia Yâo: H[u ayo\ng thâo drei hui\ tiê amâo jăk reh hei 

wei, kđeh ghang hui \ yang adiê amâo djăp iêô hei wei, nao lăng 

ayo\ng, nao hmư \ lăng ]i \m m`ê kơ drei sơnei ơ ayo \ng ơi, nao 

ayo\ng nao. 

 Anei ayo\ng Y’Khing Ju\\ nao hlăm adu \, `u\hlăm lam yơh. 

Anei ăt ktrâo dôk kuh ku êbăm mơh, guah găm gơ \ng mrai, ktai ôk 

anôk anei he\ o\ng H’Bia Yâo. 

Ktrâo la]: Dlăng lăng ayo \ng Dăm Bhu dôk guôn ti mnu \t 

prong gha. 

Y’Khing Ju\\: Lui adei lui, đăm duah tu\hla, ba asăp, mli\ng 

gơ \ m`ê mang kơh adei ơih, mlang gơ \ m`ê soh ngă gơ \ m`ê mâo 

boh klei deh adei ah, mli\ng m`ê klah brei kang, bi mlang m`ê 

klah brei siap, m`ê [ap [ap klei amâo mâo klei ôh adei, đăm duah 

tu\hla ôh adei ah, đăm duah tu\hla. Drei atiê dôk reh adei ah, kđeh 

ghang yang adiê drei dôk iêô ơ adei wơi. Knăm drei dôk kăm guk, 

knăm drei dôk kăm khô, knăm drei dôk [ơ \ng êmô kbao, lui adei 

lui đăm duah tu\hla ôh adei wơi. 

Anei ayo\ng Y’Khing Ju\\ ăt lo \ wi\t huă mnăm thu \n, u\n kbao 

lo\ dôk [ơ\ng sơnăn ơh ayo \ng Y’Khing Ju\\ 

 Anăn yơh ayo \ng Dăm Bhu, ]ang êyăng yơh, ayo \ng Dăm 

Bhu hruê năm, mlan êma, hruê dua tlâo leh bi k]ah.{iă H’Bia Yâo  

mlan klu\n, thu\n êgao. Anăn yơh `u mi \n:Ai H’Bia Yâo, aseh `u 
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hao kơ kâo hei anei. Anei yơh ayo \ng Dăm Bhu phiang ti hmôk 

k`i\t. ~u la]: ‘’Tơ o \ng ơ H’Bia Yâo wơi, djo \ brei drao pu\ng, drao 

pa] ra] asei mlei bi o\ng hriê mnei brei kơ êa’’. 

 Anei H’Bia Yâo dôk amâo ko \ h’i \t ôh, pi\t amâo dưi lo \ mđao, 

mse\ kpu\ng al êdi, anhal dui\], êru\m djui\] asei mlei êdi amai H’Bia 

Yâo. 

H’Bia Yâo: H‟[ôih hôih si lei kâo anei mse \ pu\ng al êdi, 

mse\ hnal dui], mse\ êru\m dui] asei mlei lah kâo, o\ng brei mơh kâo 

nao mnei kơ êa ơ ami \. 

Ami\ H’Bia Yâo: Lui bu\\ lui, êa k[u\ng mnei gơ \ êa k[u\ng 

H’Bia Yâo: Ơ ami\ êa dhu\ng lah kâo ]iăng mnei lah ami\ wơi! 

Ami\ H’Bia Yâo: Ne\ mnei gơ \ êa k[iê. 

H’Bia Yâo: Êa dliê lah kâo ]iăng mnei 

Ami\ la]: Lui bu\\ lui, êa k[u\ng drei rao kiê leh drei mâo ơ 

bu\, êa k[iê rao kngan mti\l hwan pa] [ô\ mta leh drei mâo ơ bu\. 

H’Bia Yâo: H[aih ami\ wơi brei kâo nao mnei êa dliê 

Ami\ la]: Amâo dưi bu\amâo dưi, ung o \ng huă ka ti \ knăm ơ 

bu\, ung o\ng mnăm ka tloh hruê, klei thun \ bhang ka tui], ka rue\, 

lui bu\lui. 

Gưt kăn gưt lei H’Bia Yâo, đue \ nao lăng phă gah yơh. ~u 

la]:’’Ơ ngiêk êbâo, mdei he \ be\ ]ing.Anei mdei he\ êwa ]ing. 

Y’Khing Ju\\: H[u, ya ngă o \ng mdei, k]ăk lal lal kơh adei, 

ya leh o\ng k‟al liă liă knhiă [uôn sang ]iăng ưh ông mdông. 

H’Bia Yâo: H‟[uih ayo \ng ơi kâo ]iăng nao mnei kơh 

ayo\ng wơi, o \ng brei mơh kâo nao mnei ơ ayo \ng. 

Y’Khing Ju\\: Lui adei lui, drei huă ka ti \ knăm kơh adei, 

drei mnăm ka tloh hruê, klei thu \n bhang ka tui] rue\ kơh adei, hui \ 

atâo yang hei adei, lui adei lui. 

H’Bia Yâo: H[aih o\ng brei mơh ayo \ng wơi, ngiêk êbâo 



174 

leh drei mâo, ktrâo kli\ng di\ng buăl leh drei mâo. 

Y’Khing Ju\\: Ơ ngiêk êbâo, ktrâo kli \ng di\ng buăl du \m 

anei, di ih nao atăt brei mơh H‟Bia Yâo  nao mnei kơ êa 

Anei H’Bia Yâo dê lui m’iêng hđăp yơh, prăp lăng m’iêng 

mrâo, lui buê kyâo ]u\t lăng buê mla, [ar m’iêng jih mnga ênăm. 

{ar lăng m’iêng triăm mse \ mnga êjung đung bi kplu \k, 

đung bi kplăk, ti dlăng ti jăk, ti dlăng ti siam mniê. 

H’Bia Yâo: Ơ ami \ wơih si kâo mboh [u \k? 

Ami\: Ơ bu\wơi, o \ng mboh gơ \ a`i\ng bi a`i\ng, a`o\ng bi 

a`o\ng, ktruă ]ing mo \ng êdah [u\k prăh mra, [u \k hoa kđul. 

H’Bia Yâo: Bi kâo êbat, si kâo êbat? 

Ami\ H’Bia Yâo: O|ng êbat gơ \ dă bi dă, êbat gơ \ dang bi 

dang, êbăt hlăm sang ênai, đăm mâo ênai ơ bu\bi\n, o\ng êbat hlăm 

êlan kdjơt ]iăng bi kdjơt, djo \ng ]iăng bi kdjo \ng juă lăng mta 

dho\ng kgă êka khan amâo thâo đei kơ êka. 

H’Bia Yâo: Ơ ngiêk êbâo, ktrâo kli \ng di\ng kư du \m nei kơ 

dih, nao be\ drei. 

 Anei H’Bia Yâo đue \ nao yơh êtuh êlâo, sa êbâo êdei, sa 

drei H‘Bia Yâo ti krah đhi \n đhuăn đue\ nao yơh. 

H’Bia Yâo dê nao mnei, anei truh yơh kơ pin êa, ana 

mnang H’Bia Yâo . 

H’Bia Yâo: Ơ ngiêk êbâo wơi, di ih nao tluă be \ êbua, ơ 

ngiêk êbâo, ktrâo kli\ng, di\ng buăl du\nei kơ adih wơi, nao tluă be \ 

êbua, đua mdơ \k, nao wơk be \ kthih ktô` hlăm hang êa. Lui kâo 

dôk mnei. 

 Di gơ\ ]ơbri ]ơbria, pô pe\ êbua, pô pe\ mdôk, pô kha\t kthih 

ktông yơh. Anei dôk mă hjăn păn H’Bia Yâo dôk mnei nao yơh. Bi 

Dăm Bhu kmo\k ]iăng kmo \k, kmưn ]iăng nao yơh. Anei phiang kơ 

lu\ bhi\r H’Bia Yâo ho\ng la]: ‘’Thui\ o\ng H’Bia Yâo wơi, djo \ brei 
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pha hnuă djo \ mô\ kâo, djo\ pha đieo dah mô \ arăng’’. Anei phăp ti 

bha hnuă H’Bia Yâo. 

H’Bia Yâo: H[uih hlei leh pô, hlei leh piăn liăn ami \, ai 

bhir he\ kâo nei, ai amâo thâo, anak mlô, ]ô mdro\ng, ayo\ng adei 

knhăk. Thâo Y‟Bli \m mgăt êmô hei wei, Y‟Blô mgăt aseh, hđeh 

dôk hlăm ko\ pin êa, hlei leh pô `u anei, hlei pô `u dôk he\ riêng 

ktăm? Hlei leh êkei hruê dôk riêng ktăm? Đăm he \ riêng mnư \, o\ng 

hmư\ êwa ]ing ]har ung kâo huă blăm, êkei blao blôk êdi lah `u 

anei dôk kơ [uôn kiă tluôn mniê, hiu hlăm dliê tloh rai kơ blao êdi 

êkei hruê arăng anei, ai leh dôk he \ riêng ktăm đăm he \ riêng mnư \, 

hmư\ êwa ]ing ]har ung kâo huă blăm. 

 Anei ayo\ng Dăm Bhu phiang ti kgă jah êhăng, bhi\r H‟Bia 

Yâo ho\ng la]: „‟Thui\ djo\ ksâo hnuă dah mô \ kâo, dah djo\ ksâo đieo 

mô\ arăng’’. Anei bhăp ti ksâo hnuă khiêk riêk đah tlao yơh H’Bia 

Yâo. Anei ayo\ng Dăm Bhu êran nao đoh ti kiê kngan si dhul kơuă 

yơh, đue\ nao yơh ti mnu \t prong gha, nao yơh ti hra prong dhan, 

anôk mlan [le\ tlâo tlam. 

Dăm Bhu la]: H[u adei ai ami\ o\ng blua kơ kâo, ai ama 

bluă o\ng duah suă he \ [un mdro\ng, ai ami\ o\ng blua ơ adei, blu \t 

o\ng hruê bi năm ho \ng kâo yơh. 

H’Bia Yâo: Lui ayo\ng lui đăm duah tu\hla ôh ayo\ng ah, 

đăm duah tu\hla, kâo hui\ mơh Y‟Bli \m mgăt êmô, Y‟Blô mgăt aseh, 

hđeh dôk hlăm pin êa, anei ami \ kâo blua yơh ayo \ng ah, lui ayo\ng 

đăm duah tu\hla ba asăp ôh. 

 Nao yơh ayo \ng nao, kâo ktruôl le\ êguh yơh, nao tu mnu\t 

prong gha, hra prong dhan, anôk mlan [le\ tlâo tlam, nao yơh 

ayo\ng ah nao. 

 Anei nao yơh ayo \ng Dăm Bhu, H’Bia Yâo, nao yơh m`ak 

jai krai ]uh duh klei kniêng êhăng ho \ng ayo\ng Dăm Bhu. 
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Anei ngiêk êbâo, h[u drei nei, ti le\ H‟Bia Yâo? Lui] he \ 

hlăm dliê yơh anei, liê êa mbha he \ angi\n hjan yơh anei, mang yơh 

drei Y‟Khing Ju\\ koh drei msuăt, hmăt pliê, mdjiê mse \ u\n asâo. 

Nao be\ drei ngiêk êbâo, ktrâo kli\ng di\ng buăl du \m nei. Anei ngiêk 

êbâo, ktrâo kli\ng di\ng buăl du \m nei wi\t lăng yơh. Di `u ]ok 

bidria, hia biriêo, iêo hưn Ayo \ng Y‟Khing Ju\\. 

Y’Khing Ju\\: Ơ hđeh wơi mdei lăng ]ing be \ hđeh wơih. Ơ 

ngiêk êbâo, ktrâo kli\ng, di\ng buăl du \m nei kơ adih wơi! Si ngă 

diih ]ok bi kdria hia bi kdrơk, hia hơ \k deh hia jhat deh wei? 

Di\ng buăl: H[ưih ayo\ng Y‟Khing Ju\\ wei ih koh hmei msuăt, 

ih hmăt hmei pliê, ih mdjiê hmei mse\ u\n asâo, hmei nao mơh, H‟Bia 

Yâo lui] leh hlăm dliê,liê leh hlăm êa, mbha leh angi\n hjan. 

Y’Khing Ju\\: Lui ngiêk êbâo ah! Ya dho\ng kâo duah ayư, 

kđao ayư, ai kâo duah kjư he\ asei mlei, lui ngiêk êbâo ah lui. 

Tơdah lui] hlăm bhi\t drei đru kriê, lui] hlăm ]uê drei đru 

bi duah, lui] hlăm suah trang drei đru bi tă drei đru bi lin. Ơ ngiêk 

êbâo, ktrâo kli\ng , nao be\ drei nao duah amai H‟Bia Yâo  . 

Anei bhu\kto\ng, bho\ng klap, ap êkei mniê, bi đue \ nao duah 

lăng amai H’Bia Yâo. Anei kma yơh ti ako \ pin êa. 

Y’Khing Ju\\: Ơ adei wơi, ơ adei H‟Bia Yâo wơi, wi\t tu\k êsei 

kơ ayo\ng kơh adei wơi, drei hui\ atiê amâo jăk reh he\ wei ơ adei, 

êmô kjuh drei lo\ [ơ\ng sa hruê kơ adei wơi, kbao kjuh drei lo\ ]uh gơ\ 

sa hruê kơh adei, khă bi o\ng lo\ wi\t tu\\k êsei kơ ayo\ng kơh adei. 

H’Bia Yâo: Ơih, anei lah kâo ayo \ng ơi! 

Ayo\ng Y’Khing Ju\\ gơ\ nao ]uê anei [lia ]uê adih yơh, nao hdrah 

anei [lia hdrah adih yơh.Anei yơh ayo \ng Y’Khing Ju\\ tio\ nao tio\ 

nao ti tluôn amai H’Bia Yâo. Anưei sa boh ]ư \ lah wei êdah dlăng 

mă kno\ng ti tluôn lah kno\ng ti kngan. 

Y’Khing Ju\\: H[ôih ngiêk êbâo ah drei ah drei nei, ơ ktrâo 
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kli\ng di\ng buăl du\m nei kơ adih ah wei. Nao be\ drei, êmông leh lua 

lah amai H‟Bia Yâo, êmông leh hoa, mja đoh leh le \ hlăm troh 

dlông, mbha leh k[ông sah mdro\ng. Nao be\ drei wi\t lăng kơ krai\. 

          Anei ayo\ng Y’Khing Ju\\ wi\t kơ krai \, lai\ lăng kơ kruôn, wi \t 

lăng kơ [uôn sang yơh. 

Y’Khing Ju\\: H‟{uih ami \ H‟Bia Yâo ah, H‟Bia Yâo lui] 

leh hlăm dliê yơh liê êa mbha angi \n hjan leh yơh. 

Ami\ H’Bia Yâo: H[ôih iêo lăng awa `u Awa Ama H{in, 

braih thâo êwiê, giê êpa, ana alê m‟ô thâo êmuh yơh. Dah [uê 

kyâo, dah mjâo m‟ô, [uê kyâo dah mjâo đrao.  

Iêô yơh Awa Ama H[in dlăng mnuih ngư \ bingư\, ngăm 

bingăm si klap si muôr. Awa Ama H{in braih lông êwiê, giê êpa, 

ana alê m‟ô lông êmuh lăng. 

Awa M[in: Si ngă H‟Bia Yâo, lui] he \ hlăm dliê he \? Liê êa 

mbha he\ angi\n hjan? Hui\ tiê amâo jăk reh, hui\ kđeh amâo jăk 

ghang, hui\ yang adiê amâo djăp iêô, anăn he \ H‟Bia Yâo lui] he \ 

hlăm dliê?  

            Dlông be\ o\ng giê, giê dlông kăn dlông, o \ng đu \t be\ giê ah, 

giê đu\t kăn đu\t lah wei ah man dưn ku \t ku dua bhăn kđiêng. 

Awa M[in: H[u, Y‟Khing Ju\\ ah, si leh kâo anei, êpa yang 

hruê ti êyông ]iăng êbhiông le \ tlam leh yơh, êpa yang hruê ti êrô] 

]iăng êbhiô] le \ tlam, giê amâo thâo lo\ la] ôh, ayo\ng Y‟Khing Ju\\ 

wơi. 

Y’Khing Ju\\: H[uih, lui be\ `u du\m anăn. 

 ~u hni\ng ênguôt, kdjut ai tiê lu thu\n mlan. 
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KDRÊ\} VI 

Y’Khing Ju\hngah m]uê nuê ho\ng H’Bia Guê, `u mi \n H’Bia 

Yâo  lu] leh hla\m diê, hliê leh hla\m êa ana\n nga\ kdah kơ mo# 

Anei dôk be\ sa hruê yơh, mdei sa thu \n, dôk he\ sa hruê 

mdei sa mlam yơh ayo \ng Y’Khing Ju\\ dê. Dôk dam tlam êa, dôk 

êra tung ho\ng ami\ H’Bia Yâo yơh. Anei ]ang êyăng yơh `u, ayo \ng 

Y’Khing Ju\\ ]ang thu\n jih thu\n, ]ang bhang jih bhang, ]ang mnga 

tu\ng blang jih `u đung hiu. 

Y’Khing Ju\\: H[ôih ơ ami \ H‟Bia Yâo wơi, kâo hlô wi \t kơ 

suah yơh kâo dê, đruah suôn, kâo mnuih wi \t kơ amuôn dei, kâo 

wi\t  yơh. Kâo ]ang thu \n jih thu\n mơh anei, ]ang bhang jih bhang, 

]ang mnga tu\ng blang jih đung hiu. 

Ama Mbin: Si o\ng thâo lo\ wi\t! joh adrung lo\ hrua, joh tria 

lo\ dluih, djiê mnuih anei lo\ m]uôi mnuih adih. Tơdah H‟Bia Yâo 

lui] leh hla\m dliê, hliê leh hla\m êa, mbha leh angi\n dua hjan ana\n 

yơh drei lo \ m]uôi H‟Bia Guê nga \ nuê lah.  

Y’Khing Ju\\: H[ôih Awa ah, kâo anei êa du\ng\ kơ pha, êa 

mta kơ [o#, ]hia \m ju\ako$ ju\m asei mlei. H‟Bia Guê ka thâo tu \k êsei, 

brei djam, m`am pin ao Awa ah.   

Anei ayo\ng Y’Khing Ju\\ hlô wi\t kơ suah, đroah wi\t kơ suôn, 

mnuih wi\t kơ amuôn adei yơh. Anei dôk sa hruê mdei lăng sa 

thu\n, dôk sa hruê mdei lăng sa mlan. 

Ami\ Y’Khing Ju\\: Ơ kei, ơ kin, ơ nin, ơ nô, ơ pô, ơ dam 

wơi, si leh drei dôk thâo h‟i \t ơ kei ơ dam, dah drei pit \ si thâo 

mđao, dah drei nao bruă pưk hma knga ăt ktro \ sun mơh kơ H‟Bia 

Yâo, dlăng hđeh jih hdăm [ơ \ng, klang jih muôr m‟i \n. Jăk drei kue \ 

he\ `u kbut ơ kei ơ kin, kue \ he\ `u kbut, kbut he\ `u msat wat he\ 

`ugơ \ng kut gơ \ng klao, dhiang he\ `u kli\t êmô kbao, kơ dlông ơ kei 

ơ kin, ih nao ]oh he\ be\ bông, nao ]ông blang ngă he \ sang kơ 
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H‟Bia Yâo  ơ dam wơi! 

       Anei đue\ nao yơh `u dê, djă lăng jông, ]ông blang nao ngă 

lăng sang êsei, gơ \ng ku\t gơ\ng klao kơ H’Bia Yâo  . 

Y’Khing Ju\\: Ơ ngiêt êbâo, ơ ktrâo tling, di \ng bua\l du\m 

anei kơ adih! Di ih ]uh be \ kjuh êmô kơ yang êa, ]uh kjuh kbâo 

phat yang atâo, nao djă lăng jông, ]ông blang nao ngă lăng sang 

êsei, gơ \ng ku\t gơ \ng klao kơ mo# kâo H‟Bia Yâo  . 

 Sa êtuh êlâo, sa êbao êdei, sa drei êkei Y’Khing Ju\\ ding 

wing kơ krah. Djă jông, ]ông blang nao ngă lăng sang êsei, gơ \ng 

ku\t gơ\ng klao kơ mo# `u H’Bia Yâo  .  

Y’Khing Ju\\: Ơ kyâo ơ kyu \n du\m leh thu\n o\ng ]ăt, du\leh 

thu\ng o\ng jing? 

Ana kyâo la]: H[u hmei anei ktu mda lah hmei anei, ê[la 

mrâo kyâo ]ăt mă mdih mruê, di ih nao be \ ti  kyâo hra] êgiêr. 

Anei đue \ nao yơh ti kyâo hra] êgiêr. 

Y’Khing Ju\\: Ơ kyâo ơ kyu \n wơi du \m leh thu\n o\ng ]ăt, 

du\m leh thu\n o\ng jing? 

Kyâo hra] êgiêr la]: Mâo hmei mơ \ng ]i\m [ơ \ng boh, ]oh 

luh [uh lăn ala prong mă ho \ng êa hli\m hjan, ya mnơ \ng o\ng ngă 

leh? 

Y’Khing Ju\\: H[uih hmei anei hriê ]oh bông, ]ông [lang 

hriê ngă sang kơ H‟Bia Yâo. H‟Bia Yâo lui] leh hlăm dliê. 

Kyâo la]: H[uih amâo mâo ôh, tơdah H‟Bia Yâo lui] hlăm 

dliê, liê êa mbha he\ angi\n hjan, [uh mơh mngăt êwa arăng tăt ba 

kơ hmei? 

Y’Khing Ju\\: Ai\ amâo mâo, H‟Bia Yâo kđeh jih hdăm 

[ơ \ng, klang jih muôr m‟i \n. Hmei ]oh lăng bông yơh anei, ]ong 

blang ngă sang kơ H‟Bia Yâo, hmei kue \ lăng kbut. 

Kyâo la]: Amâo mâo, H‟Bia Yâo m`ak dôk bi jai, krai 
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]uh, dôk duh kniêng êhăng kơ buăl êdam. 

Y’Khing Ju\\: Ai\ amâo mâo, ăt hmei ]oh ana tu \ng, ]iăng `u 

jing sang, ]oh ana [lang ]iăng kơ `u jing bông, ]oh ana tông lông 

mlei, ya le\ hmei lo\ hui\ he\ kơ mlei, H‟Bia Yâo bru\leh mdiê, djiê 

rơ \k ksơk \ mtâo djă ba leh yơh. 

Ana kyâo la]: H[ôih ai‟\ mang leh yơh hmei gơ \ anei! Tơ 

ana tu\ng djiê he\ mang yơh hmei gơ \ anei, ana [lang djiê soh, djiê 

amâo mâo boh klei ôh hmei gơ \ anei. 

Y’Khing Ju\\: Dưn kyâo ah dưn, lui êrah êmô kâo ]han, 

anei hmei ]oh ana tu\ng ăt ]iăng jing sang, ]oh [lang ăt ]iăng kơ 

jing bông, ]oh ana tông lông mlei ya le\ hmei lo\ hui\ kơ mlei. 

 Anei Y’Khing Ju\\ ho\ng di\ng bua\l ]oh ana tu\ng leh jing sang 

yơh, ]oh ana [lang leh jing bông, ]oh ana tông lông mlei ya lo \ 

hui\ kơ mlei. Di`u nao yơh kue \ lăng kbut msat wat lăng gơ\ng ku\t, 

gơ\ng klao dhiang lăng kli \t êmô kbao, ]iăng [hư rư kơ dlông kơ 

H’Bia Yâo. Anei arăng kue \ lăng kbut, kbut lăng msat wat lăng 

gơ\ng ku\t, gơ\ng klao, ]uh lăng êmô kbao, thung ênuh mse \ djuh 

kpiêt. 

 Msat kơ H’Bia Yâo ara\ng mdơ\ng ti ngo\ [uôn tluôn êa. 

Dlông msat, [uôn sang mjing hnuôi mbuôt, kmruôt phiêr, rup 

aseh êran, êman êrô, kra hwa hia ]ok. Êkei dôk tông ]ing ana, 

mniê êra mtian, dhian rian êkei mnê so# asei…,  Y’Khing Ju\\ ]uh 

êmô kjuh [ơ \ng lăng sa aguah, kbao kjuh [ơ \ng lăng sa tlam, ram 

apui duh kbao tơl rai kăt m‟ô, ]uh lăng êmô tơl rai kăt alê, ]uh 

lăng bê adiê tơl ju \, tơl m‟uê adiê. Klang kbao jing mbuôl ]ư \, mđưh 

ea kpia jing krông.  Ênai ]ing ]har hing kơ yang, ang kơ yu\ngo\. 

Bih tai k[ông, Mnông tai knga, pô ba êmô, pô ktung kbao dai nao 

lui msat kơ mo# ayo\ng Y’Khing Ju\\. 
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KDRÊ|} VII 

H’Bia Yâo wi\t klai\, glai\ kơ tluôn, wi\t kơ [uôn sang, hngah tu \k 

êsei, brei djam, m`am kpin ao kơ Y Khing Ju\\. Y Khing Ju\wi\t 

kơ [uôn ami \ ba ama [a\ yơh. 

Anei H’Bia Yâo dê, mse \ pu\ng al yơh H’Bia Yâo, mse \ anal 

dui], mse\ êru\m djui] asei mlei êdi. 

H’Bia Yâo: H[u ayo\ng Dăm Bhu wơi! Mang măm yơh 

kâo anei, ami\ kâo kue\ leh kbut, ami\ kâo kbut leh msat, wat leh 

gơ \ng kut gơ \ng klao, dhiang leh kli\t êmô kbao]iăng [hư rư kơ 

dlông yơh. 

 Kâo anei kâo dôk mse\ kpu\ng al, mse\ anhal dui] asei mlei 

yơh ayo \ng ah. Si kâo dưi lo \ dôk si kâo dưi lo \ dơ \ng sơnei. 

Ơ ayo \ng Dăm Bhu wơi, o \ng nao koh be\ m‟ô hlăm ]ư \, o\ng nao bư \ 

êa Kmu, o\ng nao koh be\ m‟ô hlăm ]ư \, o\ng bư\ êa ktang, o\ng koh 

be\ ala krăt tang, jăk yơh adei dôk tu\k êsei . 

Dăm Bhu: Nao adei nao, kâo tăt brei o \ng mơ \ng ]ar kbao, 

kơh adei. Nao adei nao. Ơ adei, o \ng [ar gơ \ m‟iêng mơ \ng kđao, h‟ô 

he\ ao mơ \ng k‟u \t, ]u\t giê kal Mnông, mse\ mniê Bih Mnông. Ơ 

adei, tơdah ami \ o\ng k`a, tơdah amiêt awa o \ng êmuh, o\ng la] gơ \ 

yang [iê, adiê ngă ruă asei mlei, mse \ pu\ng al kăn mâo yun nei lei 

kâo ơ ami \ wơih, ung kâo atiê amâo jăk reh, kđeh ghang yang iêô 

amâo yo\ng djăp ôh, anei yơh kâo hiu he \ dhung mgrua, hma krư \, 

kâo hiu he\ si grư\ ak sơnei. Tơ dah ami \ o\ng k`a ơ adei, tơdah 

amiêt awa o\ng êmuh o\ng la] gơ \ sơnăn ho\! 

H’Bia Yâo: Ơ ayo \ng ơ, ơ ayo \ng ơ! 

 Anei H’Bia Yâo đue\ nao yơh, [ar he \ m’iêng mơ\ng kđao, 

h’ô he\ ao [ah păl, ]u \t he\ giê kal Mnông, mse\ mniê Bih Mnông. 

Đue\ nao yơh, anei truh yơh `u dê ti ]ar kbao. 

H’Bia Yâo: Wi\t yơh ayo \ng Dăm Bhu ah mơ \ng nei, ơ 
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ayo\ng wơi, hui \ ung kâo koh he\ o\ng msuăt. 

Dăm Bhu: Nao adei nao, kâo tăt he \ o\ng truh kơ mnu\t 

prong gha kơh adei, anôk hra prong dhan, anôk mlan [le \ tlâo tlam 

kơh adei. 

  Anei nao yơh `u dê, truh yơh kơ mnu \t prong gha, hra 

prong dhan, anôk mlan [le\ tlâo tlam. 

H’Bia Yâo: Nao yơh ayo \ng ah nao! 

Ayo\ng Dăm Bhu wi \t kơ krai \ yơh, glai \ kơ tluôn, wi \t lăng kơ 

[uôn sang yơh ayo \ng Dăm Bhu. Bi H’Bia Yâo dê đue \ nao yơh ti 

ko\ pin êa. 

H’Bia Yâo: Ơ aduôn wơi, ơ aduôn Sun, ơ aduôn si kri ko \ 

mlo\ êa braih lah o\ng ju\m djiêô êrêô. Hlei leh ko\ pin êa anei ơ 

duôn? Hlei lah ana mnang? Hlei leh dliê [uôn sang anei kơh 

aduôn? }iăng m‟ak êdi ê-duôn knang gu\tang kông, knang dlông 

tang mah, dlăng lăng anôk tuah mnei ]iăng [lê \] bi k[lir. 

Aduôn Sun: H[u ]ô ah, pin êa H‟Bia Yâo  đưm lah anei 

]ô ah. 

H’Bia Yâo: Bi H‟Bia Yâo  ti `u nao kơh aduôn? 

Aduôn Sun: H[u, H‟Bia Yâo lui] leh hlăm dliê, liê leh 

hlăm êa, mbha leh angi \n dua hjan. H[u, ară anei, ami \ `u dôk kue\ 

kbut kơ `u lah ]ô ah, dôk kbut msat, dôk wat gơ \ng ku\t, gơ \ng klao 

kơ dlông yơh. 

H’Bia Yâo: H[ôih aduôn wơi, bi ung `u Y‟Khing Ju\\? 

Aduôn Sun: H[u ung `u Y‟Khing Ju\\, hlô wi\t leh kơ suah, 

đruah êsuôn, mnuih wi \t leh kơ amuôn adei yơh ayo \ng Y‟Khing Ju \. 

H’Bia Yâo: H‟[uih aduôn, H‟Bia Yâo, si ngă `u? Siam 

mniê he\ `u, wiê mtih, jih [uôn sang kăn mâo pô mse \ he\ `u, ơ 

aduôn? 

Aduôn Sun: H[u H‟Bia Yâo siam mniê êdi lah `u ]ô ah, 
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wiê mtih jih [uôn sang kăn mâo pô mse \ lei `u ]ô ah. H‟Bia Yâo 

tar Bih kơ dlông, tar Mnông kơ gu \, tar yu\ngo\ kăn mâo pô mse \ lai 

ho\ng H‟Bia Yâo, dlăng asăp mlăp `u blu\lah mse\ klang hyao, asăp 

mlăp đah klao mse \ ktrâo kđhuh, dlăng asei mlei guh bang mse \ 

klăn mnga, [ô \ mta wil kăn wil, hnô kăn hnô, man dưn blô blô mse \ 

boh mnang, dlăng lăng kang [yai si kbao kar rơ \k. 

H’Bia Yâo: Bi knar mơh ho \ng kâo anei ơ aduôn? 

Aduôn Sun: Ơ\ kâo dlăng [ô \ H‟ơ \ng yơ \ anei, ơ ]ô ah, kâo 

dlăng [ô \ hơơ \ng yơ \ anei jơ\\ng êdia [ô\ mta kdrưh nik H‟Bia Yâo 

yơh o \ng. 

H’Bia Yâo: H[u Aduôn ah, tơdah o \ng la] [ô\ hơơ \ng, jơ \ng 

êdia, [ô\ mta drưh nik mse \ H‟Bia Yâo, o \ng nao la] kơh aduôn. 

 Anei Aduôn Sun đue \ nao yơh. Ku \ng ku\ng aduôn đue \ nao 

anôk arăng kue\ kbut, anôk arăng kbut msat, anôk wat gơ\ng ku\t, 

gơ\ng klao, anôk arăng dhiang kli \t êmô kbao bhư rư kơ dlông. 

Aduôn Sun: Ơ ngiêk êbâo wơi, mdei be \ ]ing! 

 Ama H’Bia Yâo: H[u huih, ya ngă mdei he \ ]ing ơ hđeh 

wơih? Ngă kâo huă blăm deh anei, ngă kâo mnăm thu \n, ngă kâo 

u\n kbao [ơ \ng deh anei. Ne\ kâo êa du\ng ti pha lah wei, êa mta [ô\, 

mnal ju\kô\ bo\ asei mlei lah kâo, ơ ngiêk êbâo wơi ya ngă mdei he \ 

]ing ơ wei wơi. 

Ngiêk êbâo: H[u, ne\ aduôn lah brei mdei he\ ]ing. 

Ami\ H’Bia Yâo: Ơ aduôn wơi! Ya o \ng brei mdei he\ ]ing 

ơ aduôn, o \ng ]iăng mơh kâo koh he \ o\ng msuăt? Hmăt pliê, mdjiê 

he\ o\ng mse\ u\n asâo. 

Aduôn Sun: H[u ]ô ah, kâo [uh mnuih ti pin êa adih lah 

]ô ah, kâo [uh mse\ [ô\ hơơ \ng lah ]ô ah, jơ \ng êdia [ô\ mta kdrưh 

mse\ H‟Bia Yâo lah ]ô ah. 

Ami\ H’Bia Yâo: Êdi deh aduôn, bi tơdah amâo [uh ôh [ô\ 
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hơơ\ng,jơ\ng êdia [ô\ mta kdrưh mse\ H‟Bia Yâo, kâo koh o\ng msuăt yơ\. 

Aduôn Sun: Ơ ]ô ah, koh msuăt dưn. Bi tơdah [ô \ 

hơơ \ng,jơ \ng êdia [ô\ mta kdrưh mse \ H‟Bia Yâo si ngă ơ ]ô wơi? 

Ami\ H’Bia Yâo: Lui aduôn lui, jăk ]ing kâo bi kah, knah 

mbha ana êmô kbao mbha mdu\m o\ng ho\ng kâo ơ Aduôn wơi, khă 

bi [ôh [ô\ hơơ \ng jơ \ng êdia [ô\ mta kdrưh mse \ H‟Bia Yâo. 

Aduôn Sun: Nao yơh ]ô nao! 

 Anei nao yơh, bhu\kto\ng, bho\ng klap, ap êkei mniê nao 

dlăng lăng H’Bia Yâo ti puin êa (anei truh yơh ti pin êa) 

Ami\ H’Bia Yâo: Awei lah o\ng, ơ bu\ơ bin, ơ nin, ơ nô, ơ 

pô ơ yâo mniê kâo wơi, ya leh o \ng yang [iê sơnei ơ bu\wơi? 

H’Bia Yâo: Ơ ami\ wơi, ung kâo tiê amâo jăk reh lah wei, 

kđeh ghang yang adiê amâo yo \ng djăp iêô, kyua anăn hei kâo hiu 

he\ dhu\ng mgrua, hma krư \ kâo hiu he\ mse\ grư\ ak, ung kâo atiê 

amâo jăk reh lah ami \. 

Ami\ H’Bia Yâo: Awei bu\wei, nao be\ drei ơ bu\ơ bin, nao 

kơ [uôn drei lah bu \. 

H’Bia Yâo: Ya kâo ]iăng nao, o \ng kue\ leh kbut, o\ng kbut 

msat, o\ng wat gơ \ng kut, gơ \ng klao, dhiang he\ kli\t êmô kbao [hư 

rư kơ dlông, kâo amâo lo\ wi\t ôh ami\ ah. 

 Ami\ H’Bia Yâo: Nao bu\nao, nao bu\ah nao, jăk tiê drei lo \ 

reh ơ bu\wơi, kđeh ghang yang adiê drei lo \ iêo kơh bu \. 

 Anei nao yơh H’Bia Yâo dê, wi \t kơ krai \ yơh, lai \ tluôn, wi\t 

kơ [uôn sang .Anei truh kơ sang yơh `u dê. 

H’Bia Yâo: Ơ ami \ wơi, ti lei ung kâo Y‟Khing Ju\\? 

Ami\ la]: Ya leh ung o\ng Y‟Khing Ju\\ hlô wi\t leh kơ suah, 

đruah wi\t leh kơ suôn, mnuih wi \t leh kơ amuôn adei. 

H’Bia Yâo: Ơ ami \ wơi, bi adei kâo mniê Go \ng Guê, ya 

tloh drung amâo yo\ng hrua kơh ami \, tria hrô, kâo mi\n djiê pô adih 
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o\ng ]uê kơ pô anei. 

Ami\ la]: Lui bu\bin, adei o\ng tria mnu\ng, adei o\ng hđeh 

tria mnu\ng, gơ \ ka thâo săng êmang. 

 H’Bia Yâo: Ơ ami \ wơi, sơnei mang o \ng ngă kơ kâo, tơdah 

kâo djiê sơnei mơh o\ng ngă kơ kâo ơ ami \ wơi. Kâo mi\n tloh 

drung o\ng lo\ bi hrua, tria hrô lui] pô adih ]uê gơ \ pô anei. 

Ami\: Lui bu\lui, adei o\ng gơ \ hđeh prong mrâo lah bu\ah, ya 

kâo tloh drung thâo hrua kơh bu\ah. 

Anei yơh H’Bia Yâo dôk lăng sa hruê mdei lăng sa thu \n, 

dôk sa hruê mdei lăng sa mlan.  H’Bia Yâo lui m’iêng hđăp prăp 

lăng m’iêng mrâo, lui buê kyâo ]u \t lăng buê mla, asei mlei hlăk 

êra ]iăng đơ hđưng mdưng, [ar lăng m’iêng jih mse \ mnga ênăm, 

[ar lăng m’iêng ktiăm mse \ mnga êyung đung lăng bi kpu \k, đung bi 

kplăk, ti ayo\ng dlăng ti jăk ti siam mniê.  

Bi ayo\ng Y’Khing Ju\\ lui kpin hđăp bi kprăp kpin mrâo, lui 

buê kyâo ]u\t lăng buê mla, [ar lăng kpin brung knhal klâo ktai, 

h’ô ao drai knhal tlâo kkut, h’ô ao boh nut kiêr, asei mlei dur diêr 

mrâo k[ăt nik lah wei ah êdam điêt mrâo. 

       Anei ayo\ng Y’Khing Ju\\ lo\ nao lăng sang H’Bia Yâo, juă lăng 

ê`an sa [ăng `u hlăm, ktrăm ti adring hlai, gai lăng kmeh pưk 

sang đing đưng kpư\, đue\ nao yơh `u dê, kma hlăm adu\`u\lam. 

 Y’Khing Ju\\: Ơ adei si ngă [iê o \ng sơnei kơh adei? 

Drei hui\ tiê amâo jăk reh hei adei ah, hui \ kđeh amâo yo \ng jăk 

ghăng yang adiê hui \ amâo djăp iêo hei adei H‟Bia Yâo, jăk êmô 

kjuh drei lo\ ]uh sa hruê. 

H’Bia Yâo: Lui ayo\ng lui, kâo amâo lo\ tu\k êsei kơ ih ôh 

ayo\ng ah, kâo amâo lo\ tu\k êsei kơ o \ng, o\ng hlô wi\t leh kơ suah, 

đruah suôn, o \ng mnuih wi\t he\ lah kơ amuôn adei. 

H[uih, o\ng [uk amâo yo\ng rang kơ kâo, ya kâo lo \ tuk êsei 
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kơ o \ng, ơ ayo \ng. Ơ ayo \ng wơi, kâo lui] [ăng bhi \t, o\ng amâo tui 

gue, lui] [ăng ]uê o \ng amâo duah, lui] hlăm suah trang o\ng amâo 

tă amâo lin êlan. 

Y’Khing Ju\\: H[u adei ah, o\ng êmuh lăng ngiêk êbâo, 

ktrâo kli\ng, êmuh lăng di \ng buăl du \m nei kơ adih lah wei. 

O|ng lui] hlăm bhi \t jih kâo tui guê, ]uê duah, lui] hlăm 

suah trang êlan jih kâo tă kâo lin êlan, pluh [uôn jih kâo duah găn 

kơh adei, sapăn [uôn kâo duah gao (jih kâo nao tir) kmrơ \ng gu 

tuk, gu wao juh kâo tir hwar, [iă [uh kăn thâo [uh o \ng ơ adei. 

            Kâo ]ang thu\n lah adei ah, leh jih thu\n kâo ]ang bhang, jih 

bhang ]ang mnga tu\ng [lang jih đung lah wei. 

 Anei kâo hlô wi\t he\ kơ suah ơ adei, đruah suôn kâo mnuih 

wi\t kơ amuôn adei. Ơ adei wơih, êmuh lăng ngiêk êbâo kơh adei, 

dlăng lăng ami \ o\ng prăp êsei tơl krô hlăm êlu\ơ adei, ami \ o\ng prăp 

mnu\tơl krô hlăm knhang, dlăng lăng asei mlei kâo toh êwang đơ 

êruê knô. 

Ơ adei wơih, êsei tơl [âo am, pioh nao djam tơl [âo m‟ih, 

pioh nao mgi kơ aguah dih. H[u adei ah, kâo k‟u\nao kơ o \ng mơh 

păt ]iăng djiê, k‟u\kpiê hlao, tơdah mdro \ng [ơ \ng êmô kbao, ê`an 

kăn kâo tuôm duah păn lei ko \ kiê ê`an ơ adei. 

 Ơ adei ah, o \ng la] lui] [ăng bhi \t amâo tui hguê, o\ng la] 

lui] [ăng ]uê amâo duah, lui] hlăm suah hlăm trang êlan, o \ng la] 

kâo amâo tă amâo lin êlan. 

 Ơ adei H‟Bia Yâo ơi! Drei lah kmu \n tuk, ami\ drei ]uôp leh 

mơ \ng ka suê mnga lah adei, kmu\n êa mrâo bi adiê, ]uôp leh êkei 

mniê mơ \ng ami\ drei ka dơng tian kơh adei. 

H[u adei, kông êtuh si leh o\ng ruăt bi mtloh kơh adei, 

kông koh ai o\ng ruăt bi kleh, aseh êman ai o \ng ruăt bi mdê he\ ]ar 

dơ \ng o\ng ho\ng kâo kơh adei. 
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H’Bia Yâo: H‟ai \ kâo amâo lo\ tu\k êsei kơ o \ng ôh ayo\ng 

Y‟Khing Ju\\ wơi. Tơdah o\ng aseh mgô trao, jăk kâo mă dho \ng ktăp 

asei mơh kâo dê, jăk kâo mă klei ruôt kkuê mơh kâo dê ayo \ng 

wơi. 

Y’Khing Ju\\: Lui adei lui, đăm ruôt kkuê, lui adei lui, lui 

kâo hlô wi\t kơ suah yơh, đruah suôn lui, kâo mnuih wi\t kơ amuôn 

adei yơh. 

Lui adei tơdah djiê hđeh êman ana, tơdah djiê mnuih khua 

êman knô, djiê ]ô anak mdro\ng ]ing êtuh arăng mkăm kơ kâo 

yơh, lui adei lui, kâo hlô wi \t kơ suah. 

 Anei ayo\ng Y’Khing Ju\\ hlô wi\t kơ suah yơh, đruah suôn lui 

kâo mnuih wi\t kơ amuôn adei yơh. 

Anei Y’Khing Ju\\ tru\ti ê`an dai đue \ wi\t yơh. Anei tuôm yơh 

ho\ng amiêt awa H’Bia Yâo  . 

Amiêt awa H’Bia Yâo: H[u knai, ti anôk le\ o\ng nao anăn 

ơ knai? 

Y’Khing Ju\\: H[u knai ah, amuôn o\ng H‟Bia Yâo amâo lo \ 

tu\k êsei kơ kâo ôh, hlô wi \t kơ suah yơh, đruah suôn lui kâo mnuih 

wi\t kơ amuôn adei yơh knai ah. 

Amiêt awa H’Bia Yâo: Lui knai lui, dôk dam ho\ng kâo be\ 

knai ah, lui kâo khua dje\ kđeh, lui kâo hđeh dje \ êmuh, `u ai đah 

da, lui knai lui, `u ai đah da, `u êwa klang đo \k, ngo\k ngưn mse \ 

mnu\uôl klang. 

 Dơ \ng mơ \ng năn yơh Y’Khing Ju\\ dôk dam, klam êa, dôk 

êra tung ho\ng awa `u Kdăm Dăn. Mâo sa hruê, anei awa Kdăm 

Dăn, khua nao kleh yơh, hđeh êmuh, juh ai tiê H’Bia Yâo yơh. 

Kdăm Dăn: Si leh o\ng ơ amuôn wơi? Diih dua Y‟Khing 

Ju\\ lah ami\ ih ]uôp leh mơ \ng kmu\n tuk ka suê mnga, ]uôp leh 

mnu\n êa ka bi adiê, ]uôp leh êkei mniê mơ \ng ami\ ih ka dơ \ng tian, 
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si le\ o\ng amâo lo\ tu\k êsei kơ Y‟Khing Ju\\ ơ amuôn wơi? 

H’Bia Yâo: Lui awa lui tơdah o \ng aseh mgô\ trao ti nei, 

jăk kâo mă dho\ng ktăp asei, jăk kâo mă klei ruôt kkuê. 

Anei ngui ngai mdai đue \ yơh awa Kdăm Dăn. Anei đue \ 

nao truh yơh kơ sang awa Dăn Dăn la] yơh ho \ng Y’Khing Ju\\:’’Ơ 

knai wơih, o\ng hlô wi\t kơ suah yơh knai ah, kâo khua leh kleh 

yơh, hđeh êmuh juh ai tiê, H’Bia Yâo, amuôn kâo amâo lo \ ư 

kdjơ\ng, ơ knai wơih o \ng hlô wi\t kơ suah yơh’’. 

Y’Khing Ju\\: Ơ ngiêk êbâo wơi, ktrâo kli \ng di\ng kư du \m 

nei kơ dih! 

Diih war amâo lo\ mâo pô bư \ ôh, mnư \ gông amâo lo\ mâo 

pô lo\ rông adei klang, kâo hlô wi\t kơ suah yơh, ơ ngiêk êbâo wơi, 

đruah suôn, kâo mnuih wi \t kơ amuôn adei. 

Anei ayo\ng Y‟Khing Ju\\ hlô wi\t kơ suah yơh, đruah wi \t kơ 

suôn, wi\t kơ amuôn adei, phiang ti aseh knô hung, phiang ti aseh 

knô hai, m‟ai kơ kdăt, m‟ai kơ êran, đi \ ]ư\ sa [ăng `u hung ghung 

rung truh, ghung rung mtơl.  
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KDRÊ\} VIII 

Y’Khing Ju\\ đi \ [uôn ama, kma [uôn ami\, kduah mdjiê Mtao 

Grư\ Ak, H’Bia Yâo lo \ wi\t dôk Y’Khing Ju\ 

 

 Anei ayo\ng Y’Khing Ju\\ wi\t yơh kơ [uôn ami \ `u pô kkiêng, 

đue\ nao yơh pluh [uôn găn sapăn [uôn êgao đue \ nao lăng yơh, 

anei truh yơh ko \ pin êa, ana mnang, truh yơh kơ dliê [uôn sang 

(Y’Khing Ju\\ kma [uôn. Anei Y’Khing Ju\\ nao yơh truh ti krah 

[uôn).  

Di\ng buăl [uôn sang la]: Ơ hđeh wơi, hlei leh tiêng liêng 

aseh ơ hđeh wơih? 

Ngiêk êbâo: H[uih, tiêng liêng aseh ayo\ng Y‟Khing Ju\\ lah 

anăn wei ah, jăp he\ `u ]iăng hiu. 

Anei ]hưp đi \ he\ sang H’Bia Klui] yơh `u dê. 

H’Bia Klui] êmuh: H[uih, o\ng deh ayo\ng, o\ng hriê tu\huă 

deh ayo\ng, iêô ghă mnăm deh ayo \ng? 

Y’Khing Ju\\: Ya leh tu\huă ơ adei. H‟Bia Yâo amâo lo \ tu\k 

êsei kơ kâo, kâo hlô wi \t kơ suah yơh, kâo hlô wi \t kơ suah yơh 

adei ah. 

H’Bia Klui]: H[uih, ho\ m‟iêng kơ o \ng, ơ ayo \ng ai o\ng 

jing he\ êkei blao blôk, dôk kơ [uôn kiă tluôn mniê, hiu dhu \ng dliê 

ai tloh rai kơ blao ya djam kâo ]iăng brei kơ o \ng ayo\ng ah. 

 Anei ayo\ng Y’Khing Ju\\ ngui ngai dai đue \ mtam, đue\ nao 

yơh kơ sang `u ami \ pô kkiêng yơh. 

Ami\ Y’Khing Ju\\: Jăp jing deh o \ng ]iăng hiu ơ dam, ti leh 

mô\ o\ng H‟Bia Yâo  ơ dam? 

Y’Khing Ju\\: Ya leh mô\, ya leh anak lo\ mâo ami\ ah, H‟Bia 

Yâo amâo lo\ tu\k êsei kơ kâo ơ ami \. 

Ami\ Y’Khing Ju\\: H[ôih dam ah. Ho\ m‟iêng kơ o \ng, ai 
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o\ng jing he\ êkei blao blôk, dôk kơ [uôn kiă tluôn mniê, hiu dhu \ng 

dliê ai tloh rai kơ blao, dah kâo thâo sơnei, jăk kâo mdjiê he \ o\ng 

mơ \ng tian ana mơh, ơ dam, mdjiê he \ dơ\ng mơ \ng pha ami\, mdjiê 

he\ mơ \ng i\ hrah mơh o \ng ơ dam. 

 Anei ayo\ng Y’Khing Ju\\ ngui ngai dai đue \ mkăn yơh, đue \ 

nao sang awa `u Pro\ng Mưng Hdăng. 

Pro\ng Mưng Hdăng: Ơ amuôn wơi, o \ng iêô kâo tu\huă he \ 

amuôn, iêô ghă mnăm ghă đăm đih deh amuôn? 

Y’Khing Ju\\: Ya leh iêo tu\huă, ơ awa, H‟Bia Yâo amâo lo \ 

tu\k êsei lah kâo awa ah, amâo lo\ brei djam, amâo lo\ m`am kpin 

abăn, kâo hlô wi \t kơ suah lah awa ah. 

Pro\ng Mưng Hdăng: Ai o\ng ơ muôn, ai o \ng jing he\ êkei 

blao blôk, dôk kơ [uôn kiă tluôn mniê, hiu dhu \ng dliê ai tloh rai 

kơ blao, dah kâo thâo hnei jăk kâo brei ami \ o\ng mdjiê he\ mơ\ng 

tian ana mơh o \ng ơ muôn, mơ \ng pha ami\, mơ \ i\ hrah mơh o \ng nei 

ơ amuôn wơi. 

  Anei ayo\ng Y’Khing Ju\\ lah wei, djam amâo lo\ mâo pô brei 

ôh lah wei, li lu yơh ayo \ng Y’Khing Ju\\, djam amâo lo\ mâo pô brei 

lah wei. ~u\hlăm [ăng ala yơh ayo \ng Y’Khing Ju\\ dê, kma [ăng 

klăn, ksăn asei mlei ayo \ng Y’Khing Ju\\ mse\ hwa knô. 

Anei ayo\ng Y’Khing Ju\\ lo\ wi\t lăng kơ krai \, lai\ kơ kruôn, lo \ 

wi\t kơ [uôn sang yơh ayo \ng Y’Khing Ju\\. Anei ayo\ng Y’Khing Ju\\ 

phiang ti khil kđao nao kduah blah lăng Mtao Grư \ tơl rai, nao 

prai lăng Mtao Ak jih ram.  

~u la] ho\ng bua\l ami\ `u: 

Y’Khing Ju\\: Ơ hđeh wơih, hmư \ mơh mnu\arăng ktat, anak 

hia êdam tia k[ê`, djuê` ruê` êngao bo\ ta] êngao, hui\ bi m]eh 

klei tlao hei wei, amâo jăk thu \n yơ \ anei kdru\n êa hlang hlei le\ pô 

knô `u, amâo jăk bhang ktu\bi ku, hui\ lu klei m]eh blu\tlao anăn yơ \ 
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drei yang dôk  bi mtru\n yơ \ anei. Hui\ drei dôk hruh mdiê mtâo, 

dôk he\ dliê kyâo kăng, hui \ drei dôk he\ dliê mơăng myang. Hlei 

le\? Pô knô `u jho\ng knuê` ơ ding bua\l, krê` ktang dhiang klei 

aseh kbao amâo thâo đei kơ ru \ng? 

Mniê Mlâo: Ih amâo thâo he\! Hing kơ yang, ang kơ ]ư \, 

arăng la] Mtao Grư \ Ak yơh asei pô jho \ng knuê` kre#` ktang mđia \ 

yan bhang amâo thâo dlưh êyui. Mtao Grư \ Ak ayo\ng h‟ô ao msei, 

adei `u h‟ô ao kwăt, k[ăt êkei yang brei kơ sah mdrong, đi \ aseh 

knô blak pha mse\ ih mơh `u, đi \ aseh ana blak kô\, mdô\ sun dôk ưn 

jăm mnga, hmư \ êwa tiêng liêng kăp arăng mdrio, êwa ri \ng rio kăp 

arăng êyuh, êwa asăp bluh tlâo [ăng hđun, djhu \k ru\k u\n tơl bâo, 

asâo ru\ng tơl mgei, k[u \ng k[iê lah kruh bi kriah. 

 Ayo\ng Y’Khing Ju\\ nao rô\ hlăm trang, êran hlăm trôk, êrôk 

êran êmăn bưh djiê hdi \p yơh, ayo \ng Y’Khing Ju\\ đi \ lăng ]ư \ rư \ 

mtâo kdao [ăng ê-ưng êbang. Truh yơh kơ pin êa , hma ta] dliê 

sa] yao Mtao Grư \ Ak, ]ar kbao Mtao Grư \ Ak tơl amâo ]ăt sa 

aruăt mbô, ]ar êmô mơar, ]ar aseh êman Mtao Grư \ Ak tơl bhi\ ri\ 

mse\ mniê tlê kpu\ng, dlăng lăng êdam bo \ sa êlan êa, dlăng lăng 

êra bo\ sa ktăm, mnuih ưh ăm bo \ sa êlan klông. 

Ayo\ng Y’Khing Ju\\: Ơ ngiêk êbâo, hlei pô knô `u ko \ pin 

êa anei? Ơ ngiêk êbâo, ơ ktrâo kli \ng di\ng pă êma, ana mnang 

[uôn sang hlei pô `u? 

Phung di\ng buăl Mtao Msei: Ai amâo hing kơ yang, o \ng 

he\ ayo\ng Y‟Khing Ju\\ ? {ơ dlăng lăng khua hmei Mtao Grư \ Ak lah 

knăm dôk kăm gu\k, knăm dôk kăm khô, knăm mdro \ng dôk [ơ \ng 

êmô kbao, ]ing amâo kleh ti êyông, jông tah êrah êmô kbao amâo 

brei thu kơ adring, asăp ]ing ]har ênuê yơh Mtao Grư \ Ak amâo 

brei thâo tloh ênuê.  

Ayo\ng Y’Khing Ju\\: Êdi mơh? ơ adei tlang yang [uôn 
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amuôn dei du\m anei kơ adih, ơ mniê êkei, ơ adei mniê, ơ amuôn 

êkei ơ adei mniê, bi ktuê êlan truh, [uh Ayo \ng Y‟Khing Ju\\ si 

mngă le\ kâo anei, kâo blah `u hlăm sang. 

Di\ng buăl [uôn sang: Ha[ơih Ayo \ng Y‟Khing Ju\\ wơi, 

mdlưh grăn ku be \ o\ng, mdlưh grăn plei, mdei grăn kđông tiê boh 

ngă knhông mjưh mơ \ng năn be\ o\ng, mbloh dih Ayo\ng Y‟Khing Ju\\ 

bru\mdiê djiê rơ \k ksơ \k mtao djă ba yơh Ayo \ng Y‟Khing Ju\\, khua 

hmei Mtao Grư\ Ak jho\ng knuê` êdi lah wei, jho\ng knuê` êdimi. 

Anăn Ayo \ng Y’Khing Ju\\, ngê` êdimi Ayo\ng Y’Khing Ju\\ 

ksuh êwa angi\n đru \ng, ksu\ng êwa hjan, koh êmeh êman hlăm dliê 

ktăm. Ayo \ng Y’Khing Ju\\ koh lăng mse \ koh êngai, Ayo\ng Y’Khing 

Ju\\ koh anak êdam ba mơ \ng pin êa, koh anak êra mơ \ng kdrăn 

djuh, koh lăng mnuih êtuh êbâo ko \ mdơ\ng jơ\ng mgăn djiê lăng 

mnuih bo\ lăn ala, djiê anak êdam êra, koh lăng mse \ koh êngai lah 

`u dê Ayo\ng Y’Khing Ju\\. 

Mtao Grư \ Ak la]: Ơ mgăt êa, ana ]ing adring [ăng mgăt 

răng klei aseh êman, kơ ôk mgei leh kmeh knăh yơh drei, ơ mgăt 

êa ana knang [uôn sang du\m nei, ti ôk mdei be\ ênai knah, ti gah 

mdei be\ ênai ]ing, ghinh ring mdua ngiêk êbâo đăm lo \ kpleh ôh 

hgơr mdua. Kơ ôk mgei leh kmeh knah yơh drei, ơ adei tlang du \m 

nei, ne\ kơ gah mgei leh kmeh adring, êdam êra ]ing ]har Ayo \ng 

Y‟Khing Ju\\ hriê, mdei yơh êwa ]ing ]har hriê thâo yơ \ Ayo\ng 

Y‟Khing Ju\\ hriê. Nao dlăng lăng ơ ko \ đua brang hlei le \ [ăng mnư \ 

`u hriê rang sang ring ]ing reh knơ \ng aseh kbao hriê juă knăm 

kăm gu \k, tơdah `u ]iăng [ơ \ng kbao ya `u amâo hriê ti pô anei, 

tơdah `u ]iăng [ơ \ng tiê êmô ya `u amâo đi \ sang, dah `u ]iăng 

mnăm pkiê ]eh tuk ]eh tang hrăm, ngă `u amâo blu\amâo tlam 

hrăm. Si `u duah koh drei msuăt, wăt pliê mdjiê mnuih êtuh êbâo 

kđi kăn mâo êrei! 
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Mnuih [uôn sang la]: Anăn adei tlang yang [uôn amuôn 

adei du\m nei la]: Djiê hđeh êman ana ơ Mtao Msei, djiê khua 

êman knô, djiê anak pô ]ing êtuh hmei mkăm kơ ih yơh, ]ing tuh 

tia đua hjăn, djiê aseh êman kyua dhua o\ng adiê hjan, djiê êman 

kyua dhua êa, djiê anak êdam êra kyua dhua o\ng yơh msan nao 

sua mô\ Ayo\ng Y‟Khing Ju\\. Dlăng lăng koh hmei si koh êngai lai 

juê koh jih djuê ana, koh anak êdam êra bo\ pin êa mnăm.            

         Anăn yơh ko \ đua brang, ]hăr kdưt, ]hưt kdăt k[ăt êkei hruê 

si hriêl mdiê, Ayo\ng Y’Khing Ju\\ koh mtam, amâo gưt ôh Ayo \ng 

Y’Khing Ju\\ ksuh êwa angi\n đru \ng. Ayo\ng Y’Khing Ju\\ pưk amâo lo \ 

jang, koh mdjiê sa ]ô ko\ đua brang ba wi\t khil kđao kơ sang. 

Ayo\ng Y’Khing Ju\\ la]: Ơ ayo \ng Mtao Grư \ Ak, hriê be\ 

o\ng pô jho\ng knuê`, ya mă tiê boh êmông? 

Mtao Grư \ Ak la]: Lui ơ amuôn Y‟Khing Ju\\, mnăm kpiê 

]eh tuk hlăm sang êlâo.  

 Anăn Ayo \ng Y’Khing Ju\\ ]hăr kdưt, ]hưp kdăt, kpăt đi \ng 

kpiê mnăm, Ayo \ng Y’Khing Ju\\ gut gai mnăm, sa [ăng `u mnăm 

Ayo\ng Y’Khing Ju\\ tlâo k[u\ng lo\ dơ\ tuh, kjuh k[u\ng lo\ dơ\ng mbo\ 

wi\t ko\ asei êran Ayo\ng Y’Khing Ju\\. Dơ\ng kdưt êran. 

Y’Khing Ju\\: Hriê ayo\ng Mtao Grư \ Ak hriê. Drei blah 

hlăm sang, tơdah kâo bru\mdiê, djiê rơ \k, ksơ \k mtâo dja\ ba, di\ng 

bua\l kâo du\m anei kơ dih jih kơ ih lah ayo \ng.  

  }hưp kgu\mtam, nao yơh ayo \ng Y’Khing Ju\\, tio\ koh mtam 

Mtao Grư \ Ak, mse\ tio\ koh mngăt hlăm êa êdi. tio \ koh msei tio\ koh 

êwa [ăng kto \ng bhơ\ng rơ\ng msoh, bhơ\ng rơ\ng djo\, koh gu\kang 

ghang rang le\ ao msei. Kđao Y’Khing Ju\\ kdăh đue\ mtam, tlo\ ana 

jơ\ng Mtao Grư\ Ak. Mtao Grư \ Ak bru\mdiê yơh djiê asei klei boh 

tui] yơh Mtao Grư \ Ak wơi.  

 H’Bia Êsu \n  mo# Mtao Grư \ ]o\k hia kwang kri\ng Êđê Êga. 
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H’Bia Êsu \n la]: Hơai\ mang măm yơh ung kâo, ti nei yơh 

êmeh tah he\ msan, ti nei yơh djiê êmeh tah he \ msan, djiê êman tah 

he\ mla, djiê mnuih mduôn khua ti nei yơh ung  kâo, hlu \n drei hlei 

pô lo\ yua, kpiê ]eh tuk ]eh ba mnăm hlei pô lo \ djă, hlei le \ pô lo\ 

jur mnăm, bru\leh mdiê. 

 Amai H’Bia Êsu \n ]o\k: Ơ Mtao Grư\ Ak leh bru\mdiê, leh 

djiê asei, klei leh tui] Mtao Grư \ Ak, o\ng djiê he\ ti ]ar kbao, wao 

hla djiê ti pin êa sah mdro\ng. 

Leh Mtao Grư \ Ak bru\mdiê, leh djiê asei, klei tu] ram anei 

ayo\ng Y’Khing Ju\\ lo\ wi\t lăng kơ krai \, lai\ kơ kruôn, lo \ wi\t kơ [uôn 

H’Bia Yâo. Anei Y’Khing Ju\\ koh lăng anak điêt, êwiêt anak mda, 

koh lăng mnuih khua mduôn dung bi kdưng, koh lăng mnuih dơ \ng 

kpin êa yơh ayo \ng Y’Khing Ju\\, koh mse\ koh êngai, lai juê koh lăng 

jih juê ana ya leh kđi lo \ mâo. 

Buôn sang ur krao: Ơ H‟Bia Yâo  wơi, o\ng nao ghă brei 

mơh Y‟Khing Ju\\ koh msuăt yơh anei, hmăt pliê mdjiê he\ ti ]ar êmô 

kbao yơh anei, mang măm yơh anei jih sa prai rai sa prăk kdlăk 

mse\ êa jua yơh, ơ H‟Bia Yâo  nao ghă brei mơh ơ H‟Bia Yâo wơi! 

Anei H’Bia Yâo lui m’iêng hđăp prăp m’iêng mrâo, lui buê 

kyâo ]u\t buê mla, asei mlei hlăk êra đơ hđưng mdưng, [ar lăng 

m’iêng jing mse\ mnga ênăm, [ar lăng m’iêng triăm mse\ mnga êjung 

đung luh kjuh thu\n dlăng kăn thâo hrăp amai H’Bia Yâo dê wei. 

Amai H’Bia Yâo hmiăt m’iêng êriêng hliêng đue \ nao kơ 

Y’Khing Ju\\ yơh. Anei pai mă ti mta kđao ayo \ng Y’Khing Ju\\ yơh. 

H’Bia Yâo: Lui ayo\ng lui, si o\ng koh he\ anak điêt, êwiêt 

anak mda, koh he\ mnuih khua mduôn đung bi kđưng. Lui ayo \ng 

lui, ya ngă kâo mâo tu \k êsei kơ o \ng deh, ơ ayo \ng ơi? o\ng hlô ruăt 

wi\t he\ kơ suah, ơ ayo \ng wơi, o \ng đruah ruăt wi \t he\ kơ suôn, o \ng 

mnuih wi\t he\ kơ amuôn dei ayo \ng wơi. 
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Kâo ai đah hda kơh ayo \ng, êwa klang đo \k, kâo ngo\k ngưn 

mse\ mnu\uôl klang kâo dê, ai o\ng tu\he\ kâo mniê [ơ \ng tiê mnu\, 

blu\kâo amâo thâo săng êlan, nao ayo \ng nao, tiê drei lo\ reh, kđeh 

ghang, yang adiê drei lo\ iêô ayo\ng ah, jăk drei lo \ phat atâo, ơ 

ayo\ng wơi, lo \ iêô yang, mli\ng mlang drei lo\ bhăk. 

Nao ayo\ng nao, drei tlăp leh a`uê mnan, êrah êmô drei lo\ tak 

kđao ayo\ng ah, êrah kbao drei lo\ tak pha, êa kpiê drei lo\ bi tak jơ\ng, 

đơ\ng msei drei lo\ bi juă, drei lo\ bi klă he\ ung mô\, nao ayo\ng nao. 

Anei ayo\ng Y’Khing Ju\\ dê nao yơh wi \t kơ krai \, êlai\ kơ 

kruôn, wi\t kơ [uôn sang đue \ nao lăng yơh. Êmô kjuh ayo \ng 

Y’Khing Ju\\ lo\ ]uh sa hruê, kbao kjuh lo\ ]uh sa hruê, lo\ duh lăng 

klei thu\n bhang yơh. AYo \ng Y’Khing Ju\\ ]uh lăng kbao tơl rai kăt 

m’ô, ]uh êmô tơl rai kăt alê, ]uh bê adiê tơl ju\tơl m’uê adiê. 

Ayo\ng Y’Khing Ju\\ huă nao blăm mnăm nao thu \n, [ơ\ng 

nao u\n êmô kbao yơh, ]ing Kur amâo lo \ kleh ti êyông, jông amâo 

lo\ kleh ti [iu, lui ko\ êmô kbao tơl ru\ru\lah wei mse\ kra kdâo. Knăm 

dôk kăm gu \k, knăm dôk kăm khô, knăm dôk [ơ \ng êmô kbao yơh 

ayo\ng Y’Khing Ju\\ dê wơi, ung leh bi mđơr [ô \, mô\ bi mđơr adhei, 

ung siam êkei, mô\ siam mniê. Anei dôk lăng sa hruê, mdei lăng sa 

thu\n, dôk sa hruê mdei lăng sa mlan yơh `u dê ayo \ng Y’Khing Ju\\. 
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KDRÊ\} IX 

Dăm Bhu mdjiê Y’Khing Ju\\ ti sang, plah H’Bia Yâo   

 Anei ayo\ng Dăm Bhu dôk amâo dưi lo \ h’i\t ôh lah wei, pi\t 

amâo dưi lo\ mđao, nao kơ pruă pưk hma knga ktro \ Sun kơ H’Bia 

Yâo.Dăm Bhu lui kpin hđăp prăp kpin mrâo, lui buê kyâo ]u \t buê 

mla. 

Dăm Bhu: Ơ adei Dăm Klông, nao be \ drei tiông hiu lua, 

hrăp êgăp yơh drei anei, [ơ \ng tiê kbao tơl [âo krô, [ơ \ng tiê êmô 

tơl [âo bru \, [ơ \ng lăng tiê hlô kru\hlô rang êngao êngao hlăm ta] 

êngao kơh adei Dăm Klông. Nao be \ drei tiông hiu lua. 

Ami\ Dăm Bhu: Lui kei, lui dăm lui, hmei hui \ kpur kđang 

dam ah, sang klăp asăp mlăp hui \ hmei ênguôt kơ o \ng ơ kei, jăk 

aseh knô lui kâo pơ\ng war mla ơ dam wơi, asei anei msei a-wri 

lah anak, kâo brei dôk hlăm adu\kni\ng, ơ kei ơ dam wơi.  

 Ơ dam, khă o \ng ]iăng [ơ \ng hei tiê hlô mu\t, hui\ o\ng wi\t he\ 

ho\ng, khă o \ng ]iăng [ơ \ng hei tiê kto\ng hui\ wi\t mang, ang ]iăng 

[ơ \ng hei tiê hkô mu\t hlô rang hui\ yang amâo mâo brei êgap kơ 

o\ng ơ dam. 

Dăm Bhu: Dưn ami \ dưn. Adei kâo H‟Bia Ri \ng Dơ \ng boh 

tih hlăk mơia kơ ami \, pha msah êdah leh anak điêt hlul bi hliăl, ăt 

bi anăn gơ \ êkei Dăm Bhu. 

 Anei ayo\ng Dăm Bhu gưt kăn gưt, đue \ nao yơh, phiang ti 

aseh knô hung, phiang ti aseh knô hai, ami\ kă kăn dưi lo \ kă lei 

wei, ami\ kơ\ng kăn dưi lo \ kơ\ng, ]uh pui pơ \ng mlam đue \ nao mlam, 

tiê boh hđeh dam rap rap lah wei mse \ lăng ktuh. Anei đue \ nao 

lăng yơh pluh [uôn găn sapăn [uôn êgao đue \ nao lăng [uôn 

H’Bia Yâo. Dlăng lăng ayo \ng Y’Khing Ju\\ dôk tông nao]ing 

adrăm, dôk ]ăm nao hgơr mdua, dôk knua nao hgơr mtlâo. 

 Anei yơh ayo \ng Dăm Bhu juă lăng ê`an sa [ăng hlăm, 
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ktrăm adring sa [ăng hlai, gai kmeh pưk sang đing đưng kpư \, dai 

kơ yu\sô\ pum kjo\, dai kơ ngo \ sô\ pum êbai, dlăng lăng [ăng kmeh 

hai luă đai êmô. Anei đue\ nao lăng kơ ôk yơh ayo \ng Dăm Bhu. 

Y’Khing Ju\\: H[ư, o\ng deh knai, jăp jing deh o \ng knai, dah 

kâo tu\huă kăn mâo hnei, ghă mnăm, ghă đăm đih kăn mâo hnei? 

Dăm Bhu: Ne\ kâo hriê huă mnăm ho \ng o\ng knai ah, 

mnăm thu \n kâo hriê [ơ \ng u\n kbao ho\ng o\ng. 

Y’Khing Ju\\: Ơ knai, dah kâo iêô tu\huă kăn o \ng hriê, khă 

mnăm thu \n kăn o \ng hriê. {ri lah anei knai ah, kâo knăm dôk kăm 

gu\k, knăm kâo dôk kăm khô, knăm dôk [ơ \ng êmô kbao. 

        Anei H’Bia Yâo ]hưp kbiă mơ \ng yơh, đue\ nao lăng kơ gah. 

H’Bia Yâo: Ơ ayo \ng Y‟Khing Ju\\, hlei leh tuê ênguê đi \ 

sang drei anei? Juă ê`an tơl đing lah ayo \ng wơi, juă adring tơl joh, 

tloh klei ]ing ]har tung bi ktưng, hlei leh tuê ênguê Kur sapăn kăn 

tuôm mâo hnei, yuăn pluh mnuih êtuh êbâo kăn mâo hnei? 

Y’Khing Ju\\: Ne\ knai Dăm Bhu, [ri lah anei ayo \ng Dăm 

Bhu ah, iêô tu\huă kăn o \ng hriê, găh mnăm [ai kăn amâo o \ng hriê, 

[ri lah anei ơ ayo \ng. 

 Anei H’Bia Yâo dê mă lăng djam yơh, mdơ\ng lăng ]i \m 

êmô ho\ng hlao,  ]i\m kbao ho\ng hmăm, iêô lăng ayo \ng Dăm Bhu 

huă yơh. 

Anei nao huă yơh Dăm Bhu. 

H’Bia Yâo: Huă ayo \ng huă. 

Dăm Bhu: Kâo huă kâo [ơ \ng yơh adei ah, kâo huă kâo 

[ơ \ng êdi, kdjuê] lah tian kâo kdjuê], kdjuê` lah tian kâo kdjuê`, 

sa blư \ kâo pah đơ ko \ mja, sa blư \ kâo ba đơ ko \ asâo ya kâo răk hê` 

mlâo tian kâo êpa. 

H’Bia Yâo: Huă yơh ayo \ng ah huă. 

  Anei Dăm Bhu huă [ơ\ng yơh, kua] ji \ng jai lah k]ao ji\ng 
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jai, H’Bia Yâo lah ho \ng êkei Dăm Bhu dê. Bi k]ăt k]ao êjai. 

 Anei leh huă [ơng nao mnăm lah ayo \ng Dăm Bhu dê ho \ng 

ayo\ng Y’Khing Ju\\. Mnăm lăng yơh dơ \ng mơ\ng tlam bhiông aguah 

ayo\ng Y’Khing Ju\\ ho\ng êkei Dăm Bhu, sah lo \ hrua êdi, kba lo\ kă 

yơh, mnăm lăng ayo \ng Y’Khing Ju\\ kpiê ruă ]uă êba knga pi \t wơr 

êmăn hlăm k]il êman. 

 Bi ayo\ng Dăm Bhu mlam nao `u\yơh, adu\kma nao hơao he \ 

anôk H’Bia Yâo, dôk hlăm adu\dua trang, mnang dua tri\ng, 

adu\]hiăm mli \ng kma, hlei pô lo\ jho\ng mu\t kma yơh. 

Ngiêk êbâo: H[u o\ng deh khua wơi, si leh o \ng mnăm he \ 

kpiê ruă ]uă êba knga pi \t wơr êmăn hlăm k]il êman. Duh arăng 

nao `u\lah awa ah, adu\kma arăng nao hơao leh anôk o \ng 

Anei ayo\ng Y’Khing Ju\\ phiang ti khil kđao, nao lăng yơh `u dê 

nao lăng yơh. 

Y’Khing Ju\\ la]: H[u H‟Bia Yâo hlei leh êkei hruê anei, 

]iăng mơh kâo koh he \ `u mgăn? }iăng mơh kâo trăn he \ `u 

mdơ \ng? 

H’Bia Yâo : Lui ayo\ng ah lui! 

Y’Khing Ju\\: Nă ah o \ng H‟Bia Yâo ah o \ng, mang măm 

yơh kâo anei djiê hđeh êman ana, djiê khua êman knô, djiê ]ô 

anak mdro\ng ]ing êtuh arăng mkăm kơ kâo yơ \ anei, mang yơh 

kâo ]o\k bo\ êlan hma. 

Ami\ H’Bia Yâo: Kâo la] kơ o\ng ơ bu \, kâo la] amâo gô, 

kâo mtô o\ng amâo gưt, djă đi \ng wưt asei o \ng tơl ti \ tơl djiê asei. 

Aduôn Sun: Lui ami\ H‟Bia Yâo ah, đăm brei `u koh 

msuăt, lui mă `u bi kniăng. Brei yơh Dam Bhu [ơ \ng jia\ng, cia\ng 

mjing ayo\ng adei lah H‟Bia Yâo  lah wơi.   

Y’Khing Ju\\ ho\ng ayo\ng Dăm Bhu, lui mah `u bi kniăng, 

êrah u\n bi tak kđao, êrah kbao bi tak jơ \ng, đơ\ng asei bi juă yơh. 
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Anei tu\he\ klei Aduôn Sun yơh, kgu\aguah êdaH’Yang hruê, mă 

lăng êrah u \n bi tak kđao, êrah kbao bi tak pha, êa kpiê bi mia 

jơ\ng yơh, đơ\ng asei bi juă yơh, ayo \ng Y’Khing Ju\\ ho\ng Ayo\ng 

Dăm Bhu. Tơ êlah liư \ sa hruê, mah bi kniăng 

         Anei dôk sa hruê mdei sa thu\n yơh, dôk sa hruê mdei sa 

mlam, dôk sa hruê mdei sa mlan. 

 Anei  ayo\ng Dăm Bhu dôk ]eh nao ]ai, gai kpiê dôk mthiê 

nao kđeh êmô kbao ho \ng ayo\ng Y’Khing Ju\\ yơh. Dăm Bhu dôk 

nao klam dam êa, dôk êra tung. 

 Anei ayo\ng Y’Khing Ju\\ dôk knăm lo \ kăm gu \k, knăm lo \ kăm 

khô, knăm lo \ [ơ\ng êmô kbao, êkei Dăm Bhu lo \ bi mnăm mơh 

ayo\ng Y’Khing Ju\\. Y’Khing Ju\\ kpiê lo\ ruă mơh, ]uă êba knga lo \ 

pi\t wơr êman, ăt lo\ pi\t nao hlăm k]ưi \l êman. Anei êkei Dăm Bhu 

lam lo\ nao `u\mơh kơ H’Bia Yâo. 

Di\ng buăl la]: Kgu\kơh khua ah, lam arăng lo \ nao `u\, 

adu\kma arăng lo \ nao kma anôk sah mdro\ng. 

 Anei ayo\ng Y’Khing Ju\\ kgu\mtam phiang ti khil kđao nao 

`u\hlăm lam. 

Y’Khing Ju\\ la]: H[u ai leh o\ng knai ah, drei dua êrah 

êmô bi tak leh kđao, êrah kbao bi tak leh pha, êa kpiê leh drei bi 

măl, jơ \ng đơ \ng msei leh drei bi jua, drei bi kă leh mah kniăng, [iă 

o\ng êlah liư \ leh bliư \ he\ sa hruê, dlăng lăng pha mnu\ka krô jo\ ti 

êyông, jông ka thu êa kpiê, biă o \ng êlah liư \ lo\ bliư \ he\ sa hruê. 

}iăng kâo koh he \ o\ng msuăt? }iăng kâo hmăt he\ o\ng pliê, mdjiê 

he\ mse\ u\n asâo? 

Ami\ H’Bia Yâo: Nă o\ng, ơ bu\ơ bin, kâo la] o \ng amâo gô, 

mtô o\ng amâo gưt, djă đi \ng wưt tơl djiê asei, mang măm yơh anei, 

tơdah djiê hđeh êman ana ơ bu\wơi, djiê khua êman knô, djiê ]ô 

anak sah mdro\ng ]ing êtuh arăng mkăm yơ \ anei. 
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H’Bia Yâo la]: Lui ami\ lui, đăm hyưt ôh kơ ala, đăm kbla 

ôh kơ hông, ti nei lah êman knô kâo brei `u bi đah mla, êman ana 

mgăt,[rah di \ng du mgăt, hlei pô `u le \ mngăt? Ti anei hlei pô `u 

jho\ng knê`, pô anăn yơh kâo nao tu \k êsei lah ami\ wơih. 

 Anei ayo\ng Dăm Bhu phiang ti khil kđao, kđao du \ng dưng 

kơ lăn yơh Dăm Bhu. 

Dăm Bhu: Hriê knai hriê, êman knô drei lông bi đah mla, 

êman ana mgăt [rah di \ng du mgăt hlei pô `u bi le \ mgăt? 

Y’Khing Ju\\: H[u knai leh khil o\ng djă? 

Dăm Bhu: H[u knai kâo djă mơh khil k[oh ]ao, kđao kâo 

k[oh [ơ \ng, kthơ \ng kơ yu \, kru\k kru\k kơ yu\lah kâo dê ơ knai wơih, 

kthơ \ng kơ ngo\ kru\k kru\k kơ ngo \. 

Y’Khing Ju\\: Ne\ kâo dê knai ah, khil prong pơ \k đơ êlah 

kbao, kđao prong pơ \k đơ boh knôk, klâo ]ô dôk tlâo ]ô krơ \ng. 

Phă ti gu\si dang yơ \ng, pơ \ng ti dlông si grăm aru mta kju kđao pril 

si mnga hlang. 

Dăm Bhu: Ne\ kâo dê knai ah, khil de\ we\, khil diêng 

wiêng briêng gam, mam brei pha sah mdro\ng tloh rai kơ jăk, ]iăng 

tloh rai kơ kâo. 

Y’Khing Ju\\: Lui knai lui, hui\ hlah atâo mlâo yang, hui\ 

kđang ]eh tuk, ]eh ba hlăm adu\kni\ng. Ơ knai, lui kâo tru \n êlâo 

knai ah. 

Dăm Bhu: Ang kâo koh êjai o\ng o\ng tru\n u\n ana ti lăn 

tu\kăn kâo koh. 

Anei ayo\ng Y’Khing Ju\\ tru\n ti lăn yơh. 

 Anei mnu\[uôn tio\ lăng mnu\dliê, Y’Khing Ju\\ tio\ kih lăng 

êkei Dăm Bhu, lăng êkei Dă \m Bhu sa [ăng kdưt êgao [ro \ng ênăt, 

sa [ăng kdăt êgao [ro \ng knu\ng, asei mlei blu\ng lă, blu \ng lai, 

knam kma yang buit knam. Tio\ lăng yang hruê ti êyông bhiông le \ 
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tlam, tio\ yang hruê ti rô] ]iăng êbhiô] le \ tlam. 

Y’Khing Ju\\ tio\ lăng mse\ tio\ kam hlăm êa, tio\ lăng si tio\ mya hlăm 

tơ\ng, klơ\ng tiê boh păt yang brei soh, păt yang brei djo \ yơh.   

 Anei tio\ yang hruê ti êyông bhiông le\ tlam, tio\ yang hruê ti 

rô] êbhiô] le\ tlam. 

Y’Khing Ju\\: H[ôih hwiê brei giêt êa kơ kâo đa, kâo ]iăng 

mnăm êa êdimi!  

Arăng hwiê giêt êa mbha êkei Dăm Bhu mă mnăm. 

Y’Khing Ju\\: H‟[ôih ơ H‟Bia Yâo, o \ng hwiê brei kniêng 

êhăng kơ kâo đa.  

H’Bia Yâo hwiê kniêng êhăng ăt mbha êkei Dăm Bhu 

mă [ơ \ng. 

Y’Khing Ju\\: Ơ H‟Bia Yâo, djiê yơh kâo, bi \r yơh đio \ 

brông kơ kâo.  

 H’Bia Yâo  bi\r yơh đio \ brông, Dăm Bhu kpa \r ma\ kha\ hua\, 

ksua\ ai tiê, kda\p hriê jai ktang jai.  

Y’Khing Ju\\ la]: H[ôih ơ knai wơi, mnu\dliê be\ tio\ 

mnu\[uôn. 

 Anei ayo\ng Dăm Bhu dê, phiang ti khil kđao, dai êyuh 

lăng khil phă ngo \ mse\ angi\n êbu\lah wei, êyuh lăng phă yu\mse\ 

angi\n đru \ng, pu\lăng êyông êda dung dưng kơ lăn. 

 Anei kđhuh phă yu\tăr găr phă yu \. 

Dăm Bhu: Mơ\ng o\ng wi\t mơ\ng yu\ơ knai? 

Y’Khing Ju\\: Kâo wi\t ]uă war êman êman kđhuh phă ngo \, 

tăr găr phă ngo \ lah knai ah. 

Dăm Bhu mđu\khi\l  kơ ngo \ Y’Khing Ju\\ dingwing kơ ngo \.  

Dăm Bhu: Mơ \ng o\ng wi\t phă ngo \? 

Y’Khing Ju\\: Kâo wi\t ]uă dlăng war kbao ơ knai wơi, hui \ 

hđeh amâo jăk pơ \ng kha. 
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Dăm Bhu: Lui mluk lo\ mtô knai wơi 

Anei  Dăm Bhu klâo [ăng kdưt phăp ti boh tih ayo \ng Y’Khing Ju\\. 

Dăm Bhu: H[u, ya djo\ ti boh tih ơ knai? 

Y’Khing Ju\\: H[u, knai ah thâo abăn jih mô \ drei ti sang. 

Y’Khing Ju\\: Ơ adei, ơ H‟Bia Yâo, blu \t ami\ k]uôp drei dua 

mơ \ kmu\n tuk ka suê mnga, kmu\n êa adiê, ami\ k]uôp êkei mniê 

mơ \ng msăt ka hluê. 

Ơ H‟Bia Yâo, kâo thâo leh mơh, alê amâo bi mnhông tu \t 

ho\ng o\ng. {iă o\ng aseh mgô\ trao, kbao klei, êkei mniê mgô\. Kâo 

gơ\ êkei, djiê yơh kâo ơ H‟Bia Yâo o\ng kue\ brei kbut, kbut msat o\ng 

wăt brei gơ\ng ku\t, gơ\ng klao ]ih êrah êmô kbao [hu rư kơ dlông. 

Ơ adei H‟Bia Klui] kâo bru\mdiê, djiê rơ \k ksơ\k mtâo djă 

ba, arăng koh kâo msuăt, hmăt pliê, mdjiê he \ kâo hlăm ]ar êmô 

kbao, ko\ đăm o \ng duah lui hlăm hlang, klang đăm duah lui hlăm 

ta], đăm duah lui kơ ma] hdăm, djiê yơh kâo ơ adei ơi, ơ H‟Bia 

Klui] djiê ti nei yơh kâo, djă kđao amâo lo \ êmăt, kpăt kđao amâo 

lo\ ktang ôh kâo anei. 

Anăn yơh êkei Dăm Bhu, tlâo kdưt koh phăp ti pha, êma 

[ăng kdưt phăp ti ko \, tlo\ mdjiê yơh ayo \ng Y’Khing Ju\\ dê wei. 

 Anei H’Bia Yâo đue \ nao yơh ho \ng êkei Dăm Bhu, phiang ti 

aseh knô hung, aseh knô hai, đue \ nao tu\k êsei brei djam, m`am 

kpin ao kơ Dăm Bhu yơh H’Bia Yâo. Bi Y’Khing Ju\\ gơ\ dê, bru\leh 

mdiê, djiê rơ\k, ksơ\k mtâo djă ba leh yơh. 
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KDRÊ\}  X 

H’Bia Klui] adei êkei Y’Khing Ju\\ tian pro\ng ro\ng đa, [a\ kơ 

Trong Dăl 

 Anei dôk sa hruê yơh `u dê mdei sa thu \n, dôk sa hruê mdei 

sa mlan, dlăng lăng H’Bia Klui], ]o \k nao dria dria, dôk hia nao 

aguah le\ tlam mlam bhông aguah lah H’Bia Klui] dê. 

Anei H’Bia Klui]]iăng [ơ \ng nao djam puih, ]iăng [ơ \ng nao djam 

bhang, anei nao duah yơh hlăm hma ta] êngao, duah yơh anei 

[uh yơh tro \ng ksă. 

H’Bia Klui] la]: H[uih, ơ wei wơi, tro \ng anei thâo tro\ng 

puih hei wei, thâo tro\ng bhang, thâo tro\ng yang thâo tro\ng adiê, 

dah kâo [ơ \ng thâo djiê thâo hdi\p hei wei? 

Anei H’Bia Klui] [ơ \ng he\ tro\ng, anei dôk sa hruê mdei sa mlan, 

dôk sa hruê mdei sa thu\n, anăn mtei kjông mmông kjo \ ktro\ kia 

kngan yơh H’Bia Klui], tian mâo, ksâo ju \, anak pu\[ă mâo he\ yơh. 

Aduôn Sun: Ơ ]ô, ơ H‟Bia Klui], ho\ng leh tian o\ng mâo ơ ]ô? 

H’Bia Klui]: H[u, aduôn ah, kâo [ơ \ng he\ boh krah ana 

lah aduôn ah, kâo mnăm he \ êa knga drai, kâo [ơ \ng he\ boh suai 

kmrơ\ng, tian ]iăng dơ \ng ]iăng mâo hjăn. 

Aduôn Sun: H[uih huih, jăk o \ng mniê la] brei be\ ]ô ah, 

êkei pô, alê m‟ô, o \ng ktrâo [e\ be\ gơ \! 

H’Bia Klui]: H‟ai \ kâo êkei hruê amâo tuôm je\, êkei hruê 

amâo tuôm giăm aduôn ah. 

 Anei H’Bia Klui] dê dôk sa hruê mdei lăng sa thu \n yơh, 

dôk sa hruê mdei sa mlan, anei thu\n yan yơh H’Bia Klui] dê, ruă 

hlăm ko \ lah wei mse\ arăng kblang, ruă hlăm kang m]ah, ruă krah 

dưh ktơ\ng ruă dơ\ng yang hruê ]iăng bru \k bru\k mse\ go\ ktơ\ng. 

H’Bia Klui]: H[u, thâo thu\n yan he\ kâo anei ơ duôn, iêô 

lăng [uê knhâo be\ aduôn, hdi\p sa yun, djiê sa yun yơh kâo. 
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Anei Aduôn Sun iêô lăng [uê knhâo, mjâo mbruă, mă lăng 

tian ]iăng bi êmai, [iă tian amâo thâo lo \ rô], prô] ti\ i\ kmar amâo 

thâo lo\ tru\n ôh mơ\ng tian ana sơnei. 

       Anei hing kơ yang, ang kơ ]ư \ hmư\ kơ [uôn ta] êngao, mjâo 

aduôn H’Wing, anei nao lăng kơ mjâo aduôn H’Wing, nao lăng kơ 

mjâo aduôn H’Wang sang ti hang ksi \. 

Aduôn: Ơ ngiêk êbâo, ktrâo kli \ng di\ng buăl du \m nei du\m 

dih, diih nao tu\kdâo brei mơh mjâo aduôn H‟Wing, mjâo aduôn 

H‟Wang dôk ti hang êa ksi \. 

 Anei nao yơh, nao tu\kdâo, iêô hriê, nao đoh mă ti kiê kngan. 

Đue\ nao yơh ngiêk êbâo, phiang ti aseh knô hung, phiang 

ti aseh knô hang, m’ai kơ kdăt, m’ai kơ êran, đi \ lăng ]ư \ sa [ăng 

`u mlai, đi \ lăng drai sa [ăng `u mlung ghung rung mtruh, ghung 

rung mtơl truh [uôn Aduôn H’wing, [uôn Aduôn H’wang, dhei so#, 

[o# hra\m, ba\m sang.  

 Truh yơh kơ [uôn, juă ê`an [ăng hlăm, ktrăm adring hlai, 

gai kmeh pưk sang đing đưng kpư \. 

Mjâo aduôn H’Wing: H[u, ơ hđeh wơi, nao dlăng lăng 

thâo tuê hriê jê], thâo tuê hiu ênang, hiu yan bhang thâo mâo klei. 

Di\ng buăl: Ơ amiêt, ơ awa, o \ng hiu jê] he\ hiu ênang, hiu 

yan bhang o\ng mâo klei deh awa? 

Awa H’Bia Klui]: H[u, kâo hing kơ yang, ang kơ ]ư \, kâo 

hmư\ [uôn ta] êngao, ti anei yơ \ [uê knhâo? Kâo hriê tu\kdâo lah 

anei, kâo hriê iêô, kâo hriê đoh ti kiê kngan, amuôn kâo H‟Bia 

Klui] truh leh thu\n yan.  

 Anei mjâo aduôn H’Wing, mjâo aduôn H’Wang, mă lăng 

êman knô sa [ăng hwiê, mă lăng êman mniê să wông êtiêng, êman 

knô giêng êlâo, pruh êa nguôm êlâo, đue \ nao yơh, mjâo đue \ nao 

lăng yơh, pluh [uôn găn, sa păn [uôn êgao, đue \ nao lăng [uôn 
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H’Bia Klui]. Anei truh yơh ti gah sang pho \ng êman poh du\. 

H’Bia Klui]: Ơ hđeh wơi, pu\brei êa kpu\ng mjâo rao kkiê, 

pu\êa kpiê mjâo rao kngan, mti\l kuăl pa] [ô \ mta, êa giêt ngông 

k[ông mjâo sut awa\. 

Mjâo la]: H[u, ya kâo ngă êa, kâo đi \ êman kơh ]ô ah. 

H’Bia Klui]: Đi \ êman kơh aduôn ah, hui \ [âo pu\[âo 

[hông êman. 

 Anei lang a`uê dơ \ng mơ\ng adring gah truh adring ôk, 

dlăng lăng ti gu\a`uê tông, ti dlông a`uê mnga ka blu\êlâo kơ tlao. 

H’Bia Klui] la]: H[ôih, aduôn ya leh kâo anei  kơh 

aduôn, ruă hlăm ko \ mse\ arăng kblang, ruă hlăm kang m]ah, ruă 

đah hda ê`a, gơ \ ktơ \ng lah kâo ơ aduôn. Ơ aduôn kâo ruă ti phu \n 

msăt, mmăt tiê, ruă amâo lo \ thâo djiê hdi\p. Kâo anei hdi\p sa yun 

djiê sa yun, ruă hlăm djiêô kăp arăng kplo \ng, ro\ng klăk, ruă do \ng 

dăt êra lah kâo mniê sa lung êra. Hriê aduôn hriê, kâo ]uh leh 

mnu\tơl jih sa rô, ]uh êmô tơl jih sa war, [iă kâo tian amâo thâo ti\ 

rô], prô] ti\ i\ kmar amâo thâo lo\ tru\n mơ \ng tian ana. 

Mjâo la]: Guôn ]ô, kâo [ơ \ng kniêng êhăng êlâo ]ô ah. 

 Anei [ơ \ng he\ kniêng êhăng êlâo. Anei mjâo nao ruêh yơh 

ti phu\n msăt, kpăt tiê, nao yơh aduôn H’Wing aduôn H’Wang 

ruêh yơh. 

Mjâo aduôn H’Wing: Anei]ô ah, o\ng mă be \ ]har 

Y‟Khing Ju\\ mphu\n mâo. O|ng dưm ti gu \, o\ng tian rô] yơh ]ô ah, 

prô] ti\ i\ kmar tru\n yơh mơ \ng tian ana lah k]ô. 

 Anei phiang mă ]har Y’Khing Ju\\ dưm ti gu\, anei tian rô] 

êdi, prô] ti\ i\ kmar tru\n yơh mơ\ng tian ana. 

          Anăn hia yơh ah-nga ah-nga, hia nao k]ăk lal lal, k’al kơ 

liă, knhiă [uôn sang ưh ông mdông. O|ng bi anăn brei mơh aduôn 

ah, si leh k]ăk lah lal, anei aduôn Sun bi anăn. 
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Aduôn Sun: H[u, ơ kei, ơ kin, ơ dam hlei anăn êbăn o \ng 

nei? Anei he\ anăn o \ng djo\ kăn djo \. Dăm Bhu he \ anăn o \ng djo\ kăn 

djo\.Anăn o\ng Y‟Khing Ju\\ he\ djo\ kăn djo \ ? 

Ami\ `u H’Bia Klui] la]: Ya leh o\ng, ơ kei ,ơ kin ya klei 

o\ng hia? O|ng hia nao k]ăk lal lal, k‟al kơ liă, knhiă [uôn sang ưh 

ông mdông. Ơ kei ơ kin ya klei o \ng hia nao ]iêp ]iêp mse\ mnu\kă 

ti jơ\ng, yơ \ng siap, [ăng gei [ap [ap hia nao hruê amâo tư ti tlam. 

 Anei yơh, [uh yơh Aê Diê djă giê dra hwiê, [uh yơh Aê 

Diê djă giê dra hling, hriê mjing lăng anak H’Bia Klui]. 

Aê Diê la]: Ơ aduôn hlei leh anak hia nao k]ăk lal lal, k \al 

nao lơ liă knhiă [uôn sang ưh ông mdông, ơ aduôn? 

Aduôn Sun: H[u, ]ô ah, [uê amâo thâo anăn anak H‟Bia 

Klui], [uê amâo thâo anăn. 

Aê Diê: H[u, aduôn ah, o\ng nao bi anăn brei mơh. Ne \ 

Tro\ng Dăl anăn `u, êkei Tro \ng Dăl. Nao aduôn nao. 

Anei aduôn Sun nao yơh ku \ng ku\ng, đue\ nao ti sang H’Bia Klui] 

yơh. Truh kơ sang, ]hưp đi \ sang đue\ nao kơ ôk yơh. 

H’Bia Klui]: Ya leh o\ng ]iăng hiu kơh aduôn? 

Aduôn Sun: Ya kâo ]iăng hiu ơ ]ô, ne \ kâo hmư\ nao anak 

o\ng k]ăk lal lal, lơ liă knhiă [uôn sang ưh ông mdông. 

HBia Lui]: H[u aduôn ah, [uê amâo thâo anăn. 

Aduôn Sun: H[u ]ô, bi tơdah [uê thâo anăn ơ ]ô? 

HBia Lui]: H[u aduôn ah, tơdah [uê thâo anăn lui ]ing 

kâo bi kah, knah mbha, ana êmô kbao mbha mdu\m o\ng ho\ng kâo. 

Anei aduôn Sun phiang ti êa mti\l nao yơh ti êkei điêt. 

Aduôn Sun: Ơ kei ơ kin wơi, klă mơh anăn o \ng êkei 

Tro\ng Dăl, o \ng `ăt be \ leh êa nguôm ktrei, o\ng ke\ hjei bi tloh, koh 

mta kju kđao hmao amiêt awa o \ng đưm, ơ kei ơ dam wơi. 

          Anei kriêp mtam yơh anak H’Bia Klui], [uê leh thâo anăn. 
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Anei H’Bia Klui] ]ing kah yơh, knah mbha ana êmô kbao, bi triêk 

yơh ho\ng aduôn Sun. Aduôn Sun [uê thâo bi anăn. 

 Anei êkei Tro\ng Dăl , tlâo hruê `u thâo ]iăng kơ hla, êma 

hruê `u ]iăng đah tuôr yơh êkei Tro \ng Dăl. Anăn dôk yơh sa hruê, 

mdei da thu\n, dôk sa hruê mdei sa mlan êkei Tro\ng Dăl , thâo hlăp 

lăn, thâo păn ê`an, thâo êran ôk gah, thâo đah ami\ ama. 

Êkei Tro\ng Dăl: Ơ ami \ ! O|ng brei mơh kâo nao kă kbao 

ho\ng hđeh hlăm ]ar kbao! 

H’Bia Klui] la]: Lui dam ah, o\ng msăt ka hluê mơh dam 

ah, [uê mrâo bi anăn, pui diăn dôk blăk blăk ti ko \ lah o\ng ơ dam. 

Êkei Tro\ng Dăl: Ai\ ami\ ah kâo ]iăng nao. 

       Anei nao yơh Tro \ng Dăl dê, nao kiă kbao yơh, hlăm ]ar kbao 

anei djă nao giê hnuăt duah hlăm [ur kyâo. 

    Anăn [uh pai, tio\ he\ pai, mâo mă he\ pai. 

Êkei Tro\ng Dăl: H[u, o\ng he\ pai, ya leh o\ng ur nao kơ 

amiêt, o\ng mâo he\ amiêt, o\ng mâo he\ awa, bi kâo hlei leh anăn 

awa kâo wei ? Ơ hđeh wơi, hlei leh anăn awa kâo wei? Bi pai dê 

mâo amiêt. 

Hđeh la]: H[u ya leh o\ng mâo awa anak H‟Bia Klui] ah, 

o\ng êbu\ng dôk wăt mlâo, o \ng jih leh sa prai, rai sa prăk, kdlăk si 

êa jua ti lah o\ng. 

Anei êran wi\t kơ [uôn yơh Êkei Tro \ng Dăl êmuh ami \: 

Ơ ami \ wơi, ya mnơ \ng do\ anei? Anei he\ pai dlăng knga `u 

dlông ? 

H’Bia Klui]: Ơ kei ơ dam, anei yơh pai. 

Trong Dăl: Ơ ami \, pai he\ ? ya mlâo `u kduêh sơnei ? 

H’Bia Klui]: Ơ\. Pai ana\n êkei ah. 

Êkei Tro\ng Dăl: Ơ ami \ bi pai dê mâo amiêt, mâo awa, bi 

kâo ti amiêt awa kâo ami\ wơi, hlei leh anăn miêt awa kâo ami \ ? 
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H’Bia Klui]: Ya leh kei ơ dam, amiêt awa o \ng mâo drei 

anei jih leh sa prai lah dam, rai leh sa prăk, kdlăk leh si êa jua lah 

drei, ơ dam. 

 Anei đue\ nao yơh `u dê, nao kơ Aduôn Sun yơh Êkei 

Tro\ng Dăl, djă hiu nao pai, kmiêk pai gơ \ m`ê ti kngan. 

Êkei Tro\ng Dăl: Ơ aduôn wơi, ơ aduôn! Bi pai dê mâo 

amiêt, bi kâo ti leh amiêt awa kâo ơ duôn? 

Aduôn Sun: H[u, ]ô ah, guôn be\ gi\ he\ ko\ kâo êlâo. 

 Gi\ he\ ko\ aduôn Sun yơh êkei Tro \ng Dăl dê. 

Aduôn Sun la]: H[u ]ô ah, si o\ng amâo mâo amiêt, si o\ng 

amâo mâo awa. Y‟Khing Ju\\ lah awa o\ng ơ ]ô, hing kơ yang, ang 

kơ ]ư\, hmư \ kơ [uôn ta] êngao, Y‟Khing Ju\\ yơh awa o \ng. Anei 

êkei Dăm Bhu msan leh sua mla plah anak sah mdro \ng bi knhưh 

awa o\ng Y‟Khing Ju\\, arăng koh leh `u msuăt, hmăt pliê, arăng 

mdjiê leh `u hlăm ]ar êmô kbao. 

       Bi mô\ awa o\ng H‟Bia Yâo, mbha leh êkei Dăm Bhu, H‟Bia 

Yâo nao tu\k êsei brei djam, nao m`am leh kpin abăn kơ êkei Dăm 

Bhu lah ]ô ah. 

 Anei êkei Tro\ng Dăl, phưi pai êran đue \ wi\t kơ sang. 

Êkei Tro\ng Dăl: Ơ ami \ wơi ami \! Hlei leh awa kâo ami\? 

Ami\ la]: Ya leh amiêt ya leh awa o\ng mâo ơ kei, ơ dam, 

drei anei jih leh sa prai, rai leh sa prăk, kdlăk leh si êa jua, drei 

mnuih tloh leh pui\] ơ kei ơ dam. 

Êkei Tro\ng Dăl: H[aih ami\ ah, kâo hmư \ aduôn Sun la], 

Y‟Khing Ju\\ yơh awa kâo, [iă dah Dam Bhu koh leh `u msuăt, 

hmăt pliê, Dăm Bhu mdjiê leh `u mse \ u\n asâo lah ami\. 

Ami\ `u la]: Amâo mâo ôh kei ah, amâo mâo ôh dam ah. 

Êkei Tro\ng Dăl: H[aih ami\ ah, aduôn Sun hưn leh awa 

kâo Y‟Khing Ju\\. 
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Anei hrăp ai ami\ `u  H‟Bia Klui] hưn yơh ho \ng `u. 

H’Bia Klui]: Êdi mơh dam ah, awa o\ng Y‟Khing Ju\\, arăng 

koh leh `u msuăt, hmăt pliê, djiê `u hlăm ]ar êmô kbao yơh dam ah. 

Êkei Tro\ng Dăl: H[u ami\ ah, hlei leh pô `u koh awa kâo 

msuăt, hmăt he\ awa kâo pliê, mdjiê he\ awa kâo si u\n asâo. Ya kđi 

boh koh awa kâo mâo ho\ng `u ơ ami \ wơi, awa kâo u \n hlăk [âo, 

asâo luă, awa kâo mnuih hlăk huă mnăm. 

H’Bia Klui]: H[u, ơ kei, ơ dam. Kđi boh sô drei amâo mâo 

ho\ng `u, msan ]iăng sua awa o\ng H‟Bia Yâo, mla plah mô\ sah 

mdro\ng arăng bi knưh. H‟Bia Yâo  nao tu\k êsei êkei Dăm Bhu. 
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DRÊ\} XI 

Trong Da\l blah Dam Bu leh ana\n hrih Awa `u Y’Khing Ju\\ 

lo\ hdi\p, Y’Khing Ju\\ ho\ng H’Bia Yâo lo\ hua\ bla\m mna\m thu\n 

 

Anei êkei Tro\ng Dăl dôk sa hruê mdei sa mlam, dôk sa 

hruê mdei sa thu\n. 

H’Bia Klui]: H[u ơ dam, o \ng dôk ti sang ho\ dam ah, 

tơdah o \ng ]iăng mnah wăk wai, o \ng mnah gơ \ hlăm sang anei. 

 Anei Tro\ng Dăl ngă hna điêt, mnah nao wăk wai hlăm 

sang, truh hruê mnah wăk wai hlăm sang. 

Anei hrăp ai. Ya ngă ami\ kâo amâo brei nao hlăm hdjê anei? 

 Anei êku\t ami\ `u nao kơ hma yơh, êkei Tro \ng Dăl, `u 

phiang ti hna điêt nao mnah lăng wăk wai hlăm hdjê ru \ng. 

 Mnah wăk wai [ram đi\ nao kơ dlông anei đi \ mă [răm, 

anei [uh yơh khil kđao awa `u Y’Khing Ju\\. Anei phiang ti khil 

kđao yơh êkei Tro \ng Dăl. 

Anei kđhuh êyuh mtam yơh, dai kơ dưr mse \ angi\n êbu\, dai 

kơ yu\mse\ angi\n đru \ng, pu\lăng êyông êda dưng dưng kơ lăn. H[u 

mse\ grăm tlă, kmlă đah klah dhan kyâo đung bi đưng. 

Anei ami\ `u wi\t mtam, `u kpăr pioh, kdăt đue \ nao ti sang 

yơh êkei Tro \ng Dăl, anei truh ami \ `u ti sang. 

Ami\ la]: H[u, ơ kei ơ dam wơi, o \ng tiôm nao mu\t mơh 

hlăm hjiê? 

Êkei Tro\ng Dăl: H[uih ami\ ah, kâo amâo tuôm nao ôh ah. 

Ami\ la]: H[u dam ah, mse\ grăm tlă, kmlă đah  dam ah, 

tơdah o \ng tuôm nao, o\ng hưn be\ dam ah. 

Tro\ng Dăl: Ơ ami\ ah kâo tuôm nao mơh. Ne\ kâo [uh yơh 

khil awa kâo, ơ ami \ wơi. 

Ami\: Nă lui, lui dam lui, o \ng êbu\ng dôk wăt mlâo lah 



211 

dam, kbâo dôk wăt tôk, o \ng mnuih dôk hlăm hnun abăn, o \ng hlăk 

đhăn kơ ami \ ama, lui dam lui. 

Êkei Tro\ng Dăl: Dưn ami \ dưn, o\ng brei kâo nao dôk dam 

ho\ng ayo\ng Dăm Bhu, jăk o \ng brei kâo nao dôk dam kơh ami \. 

Ami\ la]: Amâo dưi, dam ah amâo dưi. 

Anăn êkei Tro \ng Dăl kăn gưt lei. 

Êkei Tro\ng Dăl: Ơ ami\, o\ng brei kâo mem êlâo. 

Leh mem êkei Tro\ng Dăl phiang ti khil, phiang ti kđao,nao kbiă ti 

êngao sang. 

Êkei Tro\ng Dăl: Kâo nao ami\ ah, kâo nao. 

Ami\ la]: Guôn dam guôn, o\ng êbu\ng dôk wăt mlâo!  

Êkei Tro\ng Dăl: Dưn ami \ dưn, kâo nao dôk dam hong 

Dăm Bhu  

Anei gưt kăn gưt lei.  

 Anei êran mem he\ ami\ `u, leh mem, phiang ti khil đue \ nao 

mtam Êkei Tro\ng Dăl, phiang ti kđao đue\ hiu yơh Êkei Tro \ng Dăl. 

Dlăng lăng rue rue, dlăng kđao đơ wê êtak, khil đơ bưng 

huă, đue\ nao lăng yơh pluh [uôn găn, sapăn [uôn gao, đue \ nao 

lăng [uôn êkei Dăm Bhu. Truh yơh kơ ko \ pin êa, ana mnang, truh 

kơ dliê [uôn sang êkei Dăm Bhu, dlăng lăng ayo \ng Dăm Bhu ]ing 

hlăk hlơr, hgơr hlăk ktang êdi, kăm dôk kăm gu \k ơh ayo \ng Dăm 

Bhu, knăm dôk kăm khô, knăm dôk [ơ \ng êmô kbao. Anăn truh yơh 

kơ [uôn êkei Dăm Bhu, đi \ yơh kơ sang Aduôn Sun, aduôn Si kri 

ko\ mlo\ êa braih lah o\ng ju\m djiêô êrêô. 

Êkei Tro\ng Dăl: Ơ aduôn wơi, ơ Aduôn Sun, Aduôn Si 

kri ko\ mlo\ êa braih lah o\ng ju\m djiêô êrêô, hlei leh ko\ pin êa anei 

ơ Aduôn? Ai m‟ak hlăk Aduôn? 

Aduôn Sun: Ai o\ng amâo hing deh kơ yang ơ ]ô. Anei 

yơ \ ko\ pin êa êkei DămBhu, mnuih jho \ng knê` lah ơ ]ô, krê` 
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ktang mđiă yan bhang amâo thâo lo \ dlưh êyui. Ai o\ng amâo 

hing deh kơ yang. 

Êkei Tro\ng Dăl: H[u, aduôn ah, kâo êbu\ng dôk wăt mlâo 

lah kâo dê, kbâo tôk, mnuih dôk hlăm hnun abăn, kâo ami \ ti\m ba 

lah kâo ơ aduôn, kâo [uôn taih bha, hma pu\alu\wăl kbưi. 

 Anei đue\ nao phă [uôn yơh `u dê, truh ti ktăm [uôn, mdăp 

he\ khil kđao hlăm ktăm, đue \ nao mu\t [uôn, [uh hđeh dôk hlăp ti 

gah sang, nao bi hlăp he \ ho\ng hđeh yơh êkei Tro \ng Dăl. Dôk hlăp 

nao ho\ng hđeh hlăp lăn, anăn kdăt đi \ ê`an sang êkei Dăm Bhu. 

Phung hđeh la]: H[u, ơ khua wơi, hlei leh anak êbak 

arăng anei, đi \ he\ ê`an tơl kdlu \t. 

 Anei ayo\ng Dăm Bhu, kbiă dlăng kơ adring. 

Dăm Bhu: Ti leh `u? 

Hđeh la]: Ne\ anei yơh `u. Hđeh mrâo êdi lah `u anei. 

Dăm Bhu: ơ muôn, o\ng he\ hđeh đi \ êna` tơl kdlu \t? 

Tro\ng Dăl: Ơ awa ah, kâo đi \ he\ ê`an ơ awa wơi. 

Dăm Bhu: O|ng lo\ pu\he\ be\ amuôn ah. 

 Anei `u lo\ ru\he\ ê`an kơ dlông. 

Dăm Bhu: Mơ \ng leh o\ng kbiă hriê ơ amuôn? 

Êkei Tro\ng Dăl: H[u awa ah, kâo ami\ djiê ba lah kâo awa 

ah, ama jih kthih ktô`, jih êa kli\ 

 Anei kâo hriê dôk dam ho\ng o\ng yơh awa ah, klam êa, kâo 

hriê dôk êra tung ho\ng o\ng yơh. 

Dăm Bhu: Hriê amuôn hriê. 

 Anei Tro\ng Dăl nao yơh. Dlăng lăng ayo\ng Dăm Bhu dôk 

ngă yang, pu\he\ `u ti pha. H’Bia Yâo  dôk pu\he\ êkei điêt ti pha. 

Dlăng lăng êkei Dăm Bhu ]ing hlăk hlơr, hgơr ktang, dôk tông 

nao ]ing mdrăm, dôk ]ăm nao hgơr mdua, knua hgơr mtlâo, dôk 

iêô nao yang atâo tiêt yơh ayo \ng Dăm Bhu dê wei. 
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Anăn leh mdei ]ing Dăm Bhu la]: ‘’O|ng [ơ \ng he\ ]i\m ơ muôn’’. 

Anei [ơ\ng ]i\m yơh êkei Tro \ng Dăl, phiang ti êhu \ng lăp. 

Tro\ng Dăl: H[u awa ah, anei ya mnơ \ng anei ơ awa, mnal 

ti\ he\ mang anei yơ \ awa ? 

Dăm Bhu: Ya mnal ti\ kơh amuôn, anei yơ \ do\ mdro\ng 

khăp, do\ mdro\ng kuan amuôn ah. 

Êkei Tro\ng Dăl: Bi anei, mnơ \ng arăng bi [ơ \ng mơh anei 

he\ awa? 

Dăm Bhu: Ơ| amuôn ah, tiê kbao yơ \ anei, anei yơ \ tiê kbao. 

 Anei Tro\ng Dăl [ơ\ng, dôk nao rue rue ho\ng hđeh, hlăp lăn 

yơh êkei Tro \ng Dăl. 

 Anei dôk sa hruê yơ Êkei Tro \ng Dăl, mdei lăng sa thu \n, 

dôk lăng sa hruê mdei lăng sa mlan. 

 Anei tơl kgu\pi\t aguah, dôk yơh `u ho \ng hđeh hlăp lăn, dôk 

mdang pui.Anei ghah he\ hđeh dơ-drak mtam. 

Hđeh la]: H[u awa ah, anak arăng điêt dhiêt anei lah awa 

ah, klư\ hmei gơ \ dôk mdang pui. 

Dăm Bhu: H[u, o\ng deh amuôn? 

Êkei Tro\ng Dăl: Ơ| kâo gơ \ lê` lah awa, đăm ăl ôh awa ah 

kâo gơ \ hlăp. 

Anei dôk sa hruê, mdei sa thu\n yơh, dôk sa hruê mdei sa mlam 

yơh, dôk ]uh ]ai gai kpiê, thiê nao ]i \m kan kơ sah mdro \ng. 

 Anei hrăp ai lam `u nao yơh kơ H’Bia Yâo, lam `u \. Nao 

`u\yơh, adu\nao kma, nao hơoa he \ anôk H’Bia Yâo. Anei êkei 

Tro\ng Dăl dôk wit nao ti boh tih lah wei, tơl êka, wit lăng pha 

tơl klhôk. 

Êkei Tro\ng Dăl: H[u ơ H‟Bia Yâo wơi, ơ H‟Bia Yâo, o \ng 

kral mơh kâo H‟Bia Yâo! 

H’Bia Yâo: H[ôih o\ng adei ah, kâo dlăng kơ o \ng amuôn 
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Y‟Khing Ju\\ yơh o \ng. Anei arăng la] amuôn Y‟Khing Ju\\, êkei 

Tro\ng Dăl  

     Khiêk êkei Tro\ng Dăl đah tlao, anei wi\t phă gah yơh `u dê 

Êkei Tro\ng Dăl, phiang ti giê hnuăt. 

Tro\ng Dăl: Ya mnơ \ng giê anei ơ awa? Giê tơl hrah anei? 

Dăm Bhu: Giê anei amuôn ah, giê kâo ]ăm hlu \n. 

        Anei lo\ pioh he\ ti dlông mtam, phiang ti knoh hgơr. 

Êkei Tro\ng Dăl: Kâo ]iăng tông hgơr ơ awa wơi. 

Dăm Bhu: Tông yơh amuôn ah. 

Anei Êkei Tro\ng Dăl tông he \ hgơr, tông hgơr lah wei ah, 

tông êjai lah hlu\t êjai anăn hrăp ai hluh hgơr, đuôn he knoh hgơr 

hluh he\ hgơr yơh `u dê. 

Tro\ng Dăl: H[u awa wơi, hluh leh hgơr 

Dăm Bhu: Hluh dưn amuôn ah, lo\ tông hgơr mkăn amuôn ah.    

Tro\ng Dăl Phiang ti knah.  

Tro\ng Dăl: Ơ awa wơi, kâo ]iăng tông knah. 

Dăm Bhu: Tông amuôn ah tông. 

 Anei tông knah hluh he\ knah mơh. Anei leh tông knah, 

kdăt đue\ nao kơ lăn yơh, nao hlăp ho \ng hđeh hlăm lăn, phiang ti 

hlâo hđeh bi tru \t, hđeh dua, `u hjăn, ăt dưi `u mơh, lo \ mă hlâo 

mkăn,hđeh êma `u hjăn, ăt dưi `u mơh. 

Hđeh la]: H[uih, dlăm be\ bră ti dlông 

            Anei mă lăng bră ruôt kbao mtam yơh êkei Tro \ng Dăl. 

Anei bi ktu\ng mtam yơh, pluh ]ô ăt dưi êkei Tro \ng Dăl 

mơh, dua pluh ]ô ăt dưi êkei Tro \ng Dăl mơh. Anei nao jih jang 

hđeh yơh, bi ktu \ng mtam yơh, êkei Tro \ng Dăl ktu \ng. Phung hđeh 

klhôk adu\ng ală nao hưn mtam yơh ho \ng Dăm Bhu. 

Hđeh hưn: H[u, khua wơi, ne \ êkei arăng điêt anei, ktu \ng 

he\ hmei gơ \ klhôk adu\ng ală. 
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Dăm Bhu: Ai ktang he\ `u, lui kâo dlăng lăng `u, ]hiêt đơ 

ngiêt kbao, đơ gao kgă kâo juă di \ng du mơh `u anei. 

Tro\ng Dăl: Hriê awa hriê, hriê awa hriê. 

             Anei ayo\ng Dăm Bhu, kdâo nao kơ lăn mtam, phiang ti 

bră mtam, bi ktu \ng yơh ho \ng Tro\ng Dăl. 

Tro\ng Dăl: Kâo le\ ktu\ng awa ho\? 

Dăm Bhu: Ơ 

     Anei Tro\ng Dăl ktu \ng mtam, ktu\ng hlo\ng kdhăk le \ he\ êkei Dăm 

Bhu hlăm ]hông ]uă mtam 

Anei êkei Dăm Bhu ]hưp kgu\phiang ti khil kđao mtam. 

Dăm Bhu la]: H[u hu, ai ktang he\ o\ng ơ muôn, o \ng ]iăng 

mơh kâo koh he \ o\ng msuăt, kâo hmăt pliê, ]iăng mơh kâo mdjiê 

he\ o\ng mse\ u\n asâo he\ muôn kâo wơi? 

Êkei Tro\ng Dăl: Lui awa lui, guôn awa guôn, kâo nao mă 

bưng ko\k ami\ kâo ti ktăm 

Anei phiang nao mă khil kđao tu ktăm [uôn yơh Êkei Tro \ng Dăl 

leh anăn lo nao `u\ . 

Êkei Tro\ng Dăl : Anei awa ah, tơdah o \ng la] êmeh bi đah  

msan, êman bi đah mla, ti nei mơh drei dua. Kâo lông hriê djiêl gơ \ 

awa ah, tiê êmông kâo hriê lông lăng gơ \, tiê kgâo kâo lông djiêl 

lăng gơ \, tiê boh asâo ti\ng asâo tan thâo kral bhi\ ho\ng kba ti anei 

mơh.{iă kâo tuôm hing leh mơh kơ yang, ang ]ư \, hmư \ leh mơh 

[uôn ta] êngao o\ng mnuih jho\ng knê` awa wơi. 

Dăm Bhu: Lui amuôn lui, o\ng msăt ka hluê, [uê mrâo bi 

anăn, pui diăn dôk blăk blăk ti ]o \ng ko\ lah, lui be\ amuôn lui. 

Êkei Tro\ng Dăl: Dưn awa dưn! Tơdah kâo djiê kâo jing 

kâo jing kbao yang, klang kleh lui ami\ tuh mă ri \ng rêô kơ tluôn. 

Dăm Bhu: Ai o\ng amâo hing deh kơ yang, ang ]ư \, o\ng 

amâo tuôm hmư \ deh [uôn ta] êngao, Y‟Khing Ju\\ kâo koh leh 
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msuăt kâo hmăt leh pliê, mdjiê leh mse \ u\n asâo . 

Êkei Tro\ng Dăl: Biă ya kđi boh sô o\ng mâo? Êyô hbei 

klei đă đưm o\ng mâo ho\ng `u. 

Dăm Bhu: Amâo mâo ôh amuôn ah, msan kâo ]iăng nao 

sua, o\ng thâo mdeh, mla plah mô\ sah mdro\ng, kâo ]iăng bi knhưh 

H‟Bia Yâo ]iăng tu \k êsei kơ kâo, ai o \ng amâo hing kơ yang. 

Êkei Tro\ng Dăl: Dưn awa dưn. Dưn awa ah dưn, êman 

knô kâo lông hriê đah gơ \ mla ti nei awa ah, êman ana mgăt, [rah 

ding du mgăt hlei pô `u le \ mngăt ti nei mơh, tloh khil jao ao h‟ô 

djiê aseh knô ti nei mơh awa ah pu \ng lu\ng. 

Dăm Bhu: Lui amuôn lui kâo dlăng o\ng đơ ko\ êruê, kkuê 

đơ wăt, sa blư\ kâo suăt êgao [ro\ng knia amuôn ah, lui be\ amuôn lui. 

Tro\ng Dăl: Dưn awa dưn, o \ng amâo hing deh kơ yang. 

Anei lah Tro\ng Dăl lah awa ah, amuôn Y‟Khing Ju\\ lah anei 

Dăm Bhu: Anei, ya leh khil o\ng djă amuôn? 

Tro\ng Dăl: Anei awa ah kâo dê, khil k[oh ]ao, kđao kâo 

k[oh [ơ \ng, kâo ktho\ng phă yu\kru\k kru\k phă yu\yơh, kâo kthơ \ng 

phă ngo \ ]iăng kru \k kru\k phă ngo \. Bi o\ng dê ya leh kđao o \ng ơ 

awa wơi? 

Dăm Bhu: Kâo dê khil prong pơ \k đơ êlah kbao, kđao 

prong pơ \k đơ pak knôk, tlâo ]ô dôk tlâo ]ô krơ \ng, phă ti gu\mse\ 

hdang yơ \ng, pơ \ng ti dlông mse\ grăm aru, dlăng lăng mta kju kđao 

prih rih mse\ mnga hlang. H[u huih, ơ amuôn wơi, lui be \ o\ng ơ 

amuôn, lui amuôn lui. 

Tro\ng Dăl: Dưn awa ah dưn, ne \ kâo dê awa ah mâo mơh 

khil kdê we\, khil kding wing, briêng gam mam pha sah mdro\ng 

tloh rai kơ jăk, tloh rai kơ yâo lah kâo. 

Dăm Bhu: Lui amuôn lui, hui\ hlah atâo, mlâo yang, hui\ 

đah he\ ]eh tuk ]eh ba mdro\ng [ăng adu\kni\ng hei amuôn ah. 
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Ơ amuôn wơi, mnu\[uôn yơh tio\ lăng mnu\dliê. 

Tro\ng Dăl: Tio\ yơh awa ah, mnu\[uôn yơh bhiăn tio \ 

mnu\dliê awa ah. 

         Anei yơh êkei Tro \ng Dăl dê. Sa [ăng kdưt êgao [ro \\ng ênăt, 

sa [ăng kdăt êgao [ro \ng knu\ng asei mlei plu\ng lă, plu \ng lia knam 

kma yang buit knam. 

 Anei ayo\ng Dăm Bhu tio \ lăng yơh, yang hruê ti êyông 

]iăng êbhiông le \ tlam, tio\ mse\ tio\ kan hlăm êa, tio \ si tio\ hya hlăm 

ktơ\ng, klơ\ng tiê boh păt ]iăng mseh păt ]iăng mdjo. \ 

Dăm Bhu: H[u, H‟Bia Yâo wơi, o \ng hwiê brei giêt êa. 

Hwiê giêt êa mbha êkei Tro\ng Dăl mă mnăm. 

Dăm Bhu: H[u, H‟Bia Yâo wơi, o\ng hwiê brei mơh đio\ kiê. 

 Hwiê đio \ kiê mbha êkei Tro\ng Dăl mă [ơ\ng. 

Dăm Bhu: H[ôih, o\ng hwiê brei kniêng êhăng kơ kâo 

Hwiê  kniêng êhăng mbha êkei Tro \ng Dăl mă [ơ \ng. H[u 

ayo\ng Dăm Bhu kdưt amâo lo \ êmăt ôh. 

Dăm Bhu: ơ amuôn wơi, ơ amuôn, mnu\dliê le\ tio\ 

mnu\[uôn. 

 Anei nao mtam yơh êkei Tro \ng Dăl, phiang ti khil êyuh 

lăng yơh lah wei, mse \ angi\n đru \ng, êyuh kơ dhu \ng mse\ angi\n êbu\, 

pu\êyông êda dưng dưng kơ lăn. Dai kơ dưr tloh dhan tu \ng, dai kơ 

dhu\ng tloh dhan [lang. Tro\ng Dăl mnuih prong yang mjing êdi, 

anei kdhuh phă yu\lah wei, tăr găr phă yu \. 

H’Bia Yâo: Koh yơh amuôn ah, ya kâo ]iăng hriê tu \k êsei 

kơ `u deh, ơ amuôn Tro \ng Dăl koh bi mâo mơh amuôn wơi, `u 

msan nao sua, `u koh he\ awa o\ng msuăt ơ amuôn. 

Anei Tro\ng Dăl dai khil kơ yu \, Dăm Bhu tăr găr kơ yu \. 

Tro\ng Dăl: Mơ \ng o\ng wi\t awa wơi? 

Dăm Bhu: Kâo wi\t ]uă lăng war êman.  



218 

                Dai kơ ngo \ tăr găr kơ ngo \ yơh. 

Tro\ng Dăl: Mơ\ng o\ng wi\t mơ\ng ngo\ awa wơi? 

Dăm Bhu: Kâo wi\t ]uă dlăng war kbao. 

Anei tlâo [ăng kdưt êkei Tro \ng Dăl phăp  ti boh tih. 

Tro\ng Dăl : Ya djo\ ti boh tih o\ng ơ awa? 

Dăm Bhu: Êrah abăn jih mô \ ti sang 

 Phăp ti pha. 

 Tro\ng Dăl: Ya djo\ ti pha ơ awa? 

Dăm Bhu:Êrah abăn grua mô \ drei ti sang. 

 Phăp ti tian. 

Tro\ng Dăl: Ya djo\ ti tian ơ awa? 

Dăm Bhu: Kpo\ bhiăn êwai, mrai tru \n prô] ah mnu\. Truh 

leh thu\n `u kbiă amuôn ah. 

Phăp ti apăl. Dam Bhu si ktrâo tlaih sia \p, sia\p ria\p si 

mnu\joh jơ\ng, tơ\ng rơ\ng ara\ng lă lal ]ok hia yơh. 

Tro\ng Dăl: Ơ hđeh, mă mnhat phat [ăng êgei, mă hjei ]ao 

[ăng knga, ami \ ama `u wơr bit mtô. Anei mtô aguah ram, tlam rai 

tiê boh tai si yu\l mmông. H[u, ngiêk êbâo, ktrâo kli\ng di\ng buăl 

du\m anei kơ adih, mgăt êmô djă ba be \ êmô, mgăt kbao djă ba 

kbao, mgăt êman djă ba êman.  

Anei ]iăng bhu\ru\mse\ kto\ng, bho\ng ro\ng mse\ kla, ap jih 

êkei mniê  nao hluê yơh ayo \ng Tro\ng Dăl. 

Tro\ng Dăl: Bi o\ng ơ H‟Bia Yâo? 

H’Bia Yâo: H[u amuôn ah, nao yơh amuôn ah nao, ngă 

kâo ]iăng nao tu \k êsei kơ `u deh amuôn wơi. ~u msan ]iăng sua 

mla plah anak sah mdro\ng `u bi knhưh. 

Anei jih adei ktang đue \ nao ho\ng Tro\ng Dăl yơh, bhu\kto\ng 

bho\ng klap ap jih êkei mniê đue\ nao yơh. 

 Êkei Tro\ng Dăl wôk wôk tlam iêo \ ki pah, aguah ki mla, 
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dlăng lăng mnă ]o \k hia bo\ klông êlan. Đue\ nao yơh `u dê, pluh 

[uôn găn sapăn [uôn êgao, đue \ nao lăng ti [uôn ayo \ng Y’Khing 

Ju\\ yơh. 

 Anei truh yơh ti ktăm [uôn, tru \n mơ\ng ro\ng aseh, êran đue \ 

nao êlâo, kpăr đi sang, kpăr mem he\ ami\ `u. 

Tro\ng Dăl: Ơ ami \ wơi brei kâo mem. 

 Anei mem he\ ami\ `u yơh. 

Ami\ Tro\ng Dăl: Awei lah o\ng ơ kei, ơ kin wơi, o \ng msăt 

ka hluê, ơ kei ơ kin, ai o \ng thâo blah mkang, ơ dam wơi, ai o \ng 

thâo wang he\ Mnông, thâo duah he\ kông a`u\. O|ng msăt ka hluê, 

[uê mrâo bi anăn, pui diăn dôk blăk blăk ti ko \ lah o\ng ơ dam. 

 Anei leh mem đue \ nao yơh hlăm sang ru \ng. Nao yơh êkei 

Tro\ng Dăl nao dlăng awa `u bru\leh mdiê, djiê rơ \k ksơ \k mtâo djă 

ba leh yơh. 

Anei nao mtam yơh. 

Truh dlăng lăng awa `u yơh, po \k he\ abăb awa `u. 

Tro\ng Dăl: H[u o\ng ơ awa wơi. „‟anôk Tro\ng Dăl lo \ bi 

hdi\p awa `u‟‟ 

Tro\ng Dăl: Thui\ o\ng hla hlu\p ku\p mđang, klei kâo ]ih he \ 

anak yang adiê,  Awa kâo lo\ kgu\brei. 

Anei ]hưp awa `u kpư \ [rư \ [rư\ yơh. 

Tro\ng Dăl: Ơ awa kâo thâo huă brei. 

 Anei ]hưp ]iăng huă, mă êsei djam ]iăng mnăm êa, mă 

brei êa. 

Tro\ng Dăl: Kgu\awa ah kgu\, êran awa ah êran! 

Anei Y’Khing Ju\\ êran he\ le\ buh, Tro\ng Dăl lo\ dơ\ng hrih mơh, 

Y’Khing Ju\\ êran truh kơ lăn, êran he\ kbưi [iă lo\ dơ\ng hrih mơh. 

Êran ju\m ktăm [uôn, lo\ le\ buh mơh, lo\ dơ\ng hrih mơh êkei Tro\ng 

Dăl. Kjuh blưi\ hrih, dar ju\m [uôn kăn lo\ thâo êmăn lei ayo \ng 
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Y’Khing Ju\\, kjuh boh ]ư \ sa [ăng mlai yơh ayo \ng Y’Khing Ju\\, kjuh 

boh drai sa [ăng kdăt, kđăt êkei hruê mse \ đưm yơh `u dê. 

Tro\ng Dăl: Dưi leh yơh awa ah, man dư \m năn yơh ơ awa 

wơi mse\ ênoh aguah leh. 

 Anei awa `u jăk mse \ ênoh aguah, awa `u [ar kpin drung 

knhal tlâo ktai, h’ô ao drai knhal tlâo kkut, h’ô ao boh nut kiêr, 

asei mlei dur diêr mrâo, mse\ nik hđeh dam mrâo. 

Tro\ng Dăl: H[u hô, Ơ awa wơi, bi H‟Bia Yâo nei awa 

wơi, lo\ tu\k êsei kơ o \ng mơh. 

Y’Khing Ju\\ La]: Lui lui amuôn lui, kâo dê kâo kdưt 

amâo êmăt, ơ amuôn wơi kâo anei. 

Tro\ng Dăl: Dưn dưn awa dưn, arăng k]uôp leh ih dua 

kmu\n tuk mrâo suê mnga, kmu\n êa mrâo bi adiê, arăng ]uôp êkei 

mniê mơ \ng ami\ ka dơ \ng tian. 

 Dôk yơh awa ah, ih dua H‟Bia Yâo, dah o \ng amâo dôk, kâo koh 

he\ o\ng msuăt awa ah. Blut leh ih dua H‟Bia Yâo ung bi mđơr [ô \, 

mô\ bi mđơr adhei, ung siam êkei mô \ siam mniê.  

Anei ayo\ng Y’Khing Ju\\ dê ho\ng H’Bia Yâo, êmô kjuh lo \ 

]uh sa hruê, kbao kjuh lo\ ]uh sa hruê, duh klei thu\n bhang mse\ 

đưm êlâo. Huă lăng blăm lo \ mnăm lăng thu\n u\n kbao lo\ [ơ\ng yơh 

ayo\ng Y’Khing Ju\\, êrah êmô lo\ tak kđao, êrah kbao lo \ tak pha, êa 

kpiê lo\ miăl. Phai yang kơ H’Bia Yâo ho \ng Y’Khing Ju\\ jing ung 

jing mo#. Kna\m duh kna\m, ka\m mlan duh mlan, kna\m [ơ\ng êmô 

rai sa phu\n alê, ]uh la\ng bê tơl rai sa phu \n mơ-ô, ]uh la\ng êmô 

kbao adiê tơ\l ju\tơ\l mơ-uê dl iê.  

 Anei dôk sa hruê mdei sa mlam, dôk sa mlan mdei sa thu\n 

yơh ayo\ng Y’Khing Ju\\ ho\ng H’Bia Yâo, mdei sa tlam . 

H’Bia Yâo: Ơ ayo \ng Y‟Khing Ju\\ kâo wơi. Ară anei drei 

đăm lăng bruă kiă hma, kiă lăng đang êsu \n êya ]iăng bi `u hrông. 
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Y’Khing Ju\\: Ơ ngiêt êbâo, ktrâo, ding du \m anei kơ 

adih! Na\ drei hma lo\ nao, kbao êmô lo\ ro\ng, brua\ klông, hma 

kpuah lo\ kduah. 

 Anei dru\k dru\k kbia\ nao. Bhi\ bhi\ si ktong, bho\ng bho\ng si 

klap, `ap`ap si muôr hda\m. Hma leh jua\\, brua\ leh siam, wi\t kơ 

krai\, glai\ kơ [uôn. Y’Khing Ju\\ ho\ng H’Bia Yâo adu\lo\ mai, krai lo\ 

]uh, hua\ bla\m mna\m thu\n, [ơ\ng u\n êmô kbao. Kpê lo\ hrua kjuh, 

êmô duh lo\ mdơ\ng, kbâo lo\ gang, yang atâo lo\ iêo, lo\ hua\ bla\m 

mna\m thu\n ăt ơi m’ơi. Tông ]ing mun ]ing mai, ]ing tlai pra\, tông 

[ia\ [ia\ ra\ ]ar `u nao, tông  kơ gu\suôr mbông, tông kơ dlông suôr 

êda, kra hwa wơr hjai dhan kyâo, ksơk \ mtâo wơr nga \ kơ mnuih, 

kkuih prôk wơr kuai [a \ng, ala prao ju\prao jua\ng đi \ ran kơ dlông, 

druah dôk bingai, pai dôk bi kngo\ng, kto\ng dôk bikngư amâo wa\n 

kpưn [ơ\ng rơ\k, êmeh êman wơr bimăn êđai, kma \ng hơk kdơ \k hmư \ 

]ing mung ênai ]ing amai H’Bia Yâo ./.  

 



222 

PHẦN THỨ BA: VĂN BẢN TIẾNG VIỆT 

 

AGHAN MDRO|NG DAM – H’BIA ÊSU|N 

 

NGHỆ NHÂN AMA Y’LU|N 

HUYỆN KRÔNG PAK, TỈNH DAK LAK KỂ 

Chương khúc 1 

Chuyện bắt đầu Mẹ Mdro \ng Dam ăn trái giữa thân cây, uống 

nước lưng chừng thác, bụng tự mang tự chửa 

 

Câu chuyện như thế này 

 Hãy nhìn nàng H’Bia K`i \\ xinh đẹp làm sao, bước chân 

thướt tha, dịu dàng, dáng đi kiều diễm, nước da trắng tựa hoa 

êpang, tiếng nói tiếng cười tựa tiếng đồng tiếng bạc. Còn chàng 

Dăm Bhu, bắp đùi như trồng, bắp chân như xếp, tiếng nói cười 

tựa thanh la. Từ khi mặt trời chưa tỏ, chàng đã vác nỏ vào rừng, 

mang cung tên vào rậm, để tìm nàng H’Bia K`i \\\, người khéo léo 

chẻ củi ktu đầu nguồn, chẻ củi gộc bên suối, cơm lúa hdrô bla 

khéo nấu khiến chàng Dăm Bhu kiếm tìm. 

Dăm Bhu: Tại sao ta lại phải kiếm tìm nàng, ơ nàng H’Bia 

K`i\\\! Ta đây, như trẻ ham chơi chiều, trai ham chơi tối, như trai 

tìm hút thuốc như gái tìm trầu. Ta như vò vẽ tìm hoa, như ong tìm 

mật, ta như dao chưa tra cán, kiếm chưa có chuôi ơ nàng! 

H’Bia K`i\: Ô, Thế sao! Còn tôi thì như người chẻ gỗ cò 

ke
9
 ven rừng, bửa củi ven suối. Chàng là trai cầm cán nỏ, có 

chuyện gì chàng đến đây? Nếu hương hoa đến mài, krai
10

 đến đốt, 

nói chuyện gái trai, thì tôi đây gỗ ké chưa muốn mọc nấm, gỗ 

                                                 
9 Tên khoa học là Grewia paniculata, gỗ màu hơi đỏ, người Êđê thường dùng làm báng 

nỏ rất tốt.   
10 Một loại cây dùng để đốt lấy nhựa nhuộm răng.  
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hdao (cây thầu dầu) không bao giờ làm củi, không mời thuốc đưa 

trầu cho trai với gái bao giờ!  

Dăm Bhu: Ta mang bát đồng hình đại bàng, âu bạc lớn 

hình chim khách, của cải ông bà từ xưa ta cũng mang tặng nàng 

đây, ơ nàng H’Bia K`i \\\ 

Nàng H’Bia K`i\\\ đã nhận lấy bát đồng hình đại bàng, âu 

bạc hình chim khách của Dăm Bhu. Chàng Dăm Bhu mang nỏ 

nhỏ, bầu nước mới, tên mới ba mũi thoăn thoắt đi tìm bạn tình, 

vào rừng tìm hương hoa để mài, krai đốt, tìm trai gái để mời trầu 

đưa cau 

Nghỉ một ngày ngơi một đêm, thêm một chiều một sáng. 

Trên đường về làng H’Bia K`i \\\I|, H’Bia K`i\\\ phát hiện ra trái đậu 

giữa thân cây.  

H’Bia K`i\: Ơ chàng Dăm Bhu! Cây gì kết trái giữa thân, 

hoa gì mọc lưng chừng cành kia? Nếu em ăn vào chắc khỏe lắm ơ 

chàng.  

Dăm Bhu: Đừng, đừng ăn ơ nàng! Đừng ăn trái đậu giữa 

thân cây, đừng uống nước lưng chừng thác, đừng ăn quả lạ trong 

rừng, kẻo bụng mang dạ chửa một mình! 

  Chàng Dăm Bhu ngăn cản không cho nhưng H’Bia K`i \\\ đã 

chộp lấy ăn liền. Trái gì ngứa tàn ngứa bạo, ngứa thấu trong da, 

rát tận trong xương, ngứa khắp cơ thể. Gẩy vú khiến vú cong, gẩy 

lưng khiến lưng oằn, gẩy bụng bụng chửa, gái trai bụng đã nặng 

dạ đã mang rồi. 

H’Bia K`i\:  Sao miệng chàng lại xui xẻo thế ơ chàng Dăm 

Bhu! Trong rừng có hổ, trên trời có yang, cậy mồm, chẻ cằm 

chàng đi ơ chàng Dăm Bhu. Em bụng đã có, dạ đã mang, vú đã 

thâm, lưng đã oằn. Ơ chàng Dăm Bhu, lưng đã cong, bụng đã có, 

vú đã thâm con bế con bồng em đã mang thật rồi! 
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Nàng H’Bia K`i\\\ cùng chàng Dăm Bhu nghỉ một ngày ngơi 

một đêm, thêm một chiều một sáng, nàng H’Bia K`i \\\ mình đau 

bụng mệt, đau quằn đau quại, chân thai sắp ra trước đầu thai sắp 

lọt sau. 

Pro\ng Mưng Hdăng: Đâu rồi bà đỡ tài các người gọi? 

Đâu rồi mụ thầy giỏi các người mời? Đâu rồi thầy bói tài cứu 

H‟Bia K`i \\\\ em ta? Em gái ta hơi thở đã hổn hển nơi cổ, thoi thói 

dưới cằm, em gái ta đã cầu thần cứu, xin yang tha. Em gái ta máu 

ướt đùi, mồ hôi ướt mình, sống không biết chết không hay. Ơ 

Dăm Bhu, hãy mời về đây vượn bà giỏi thường đeo rổ quả sung, 

mụ khỉ tài thường mang sàng quả đa. Hãy mời về đây thầy chim 

bói cá thường mang ba bát giun để rút ngạch hòm nơi cằm em gái 

ta! Hãy gọi về đây trai gái khắp buôn đông làng tây đi nào!  

 Họ mời bà đỡ có tài, bà mụ giỏi, mời thầy Aduôn Gu \ng 

thật giỏi, mời bà Aduôn Gang thật tài, tất cả trai gái đông tây ùn 

ùn kèo về. Hãy nhìn xem, chàng Dăm Bhu đốt gà hết một trại, thui 

hết sáu chục bò, cúng hết sáu chục trâu, giết sạch bảy chuồng lợn 

mà bụng nàng H’Bia K`i \\\ vẫn không lơi, thai không lỏng, hơi thở 

yếu dần nơi cằm. 

 Pro\ng Mưng Hdăng: Không ổn rồi ơ Dăm Bhu! Hãy đi 

mời bà đỡ có tài, mụ thầy thật giỏi, hãy đến gọi mụ thầy ở tận biển 

đông xa xôi nào! 

 Dăm Bhu vượt qua rừng lau lách, băng xuống thung sâu, 

vượt rừng già mặc sống mặc chết. Chàng đi mười đêm không 

màng đến hạt cơm, giọt nước, mười ngày không đụng đến giọt 

rượu, chỉ bồng bềnh nước lã trong bụng.  

       Mười ngày qua, mười đêm bỏ chàng Dăm Bhu đã đến tận nhà 

thầy bà Aduôn Gring aduôn Grang làm nhà trên mặt biển đông. 

Chàng Dăm Bhu khơi nến soi đường, đốt đuốc tìm mối để thầy bà 
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hỏi nến.  

Thầy bà Aduôn Gring Aduôn Grang: Thật có phúc, thật 

có lộc ơ chàng trai xinh, này chàng trai đẹp, đến tìm ta có chuyện gì? 

Dăm Bhu: Không ổn rồi ơ bà, nàng H’Bia K`i \\\ không 

màng đến một hạt cơm bà ơi, nàng đau trong bụng, đau quằn đau 

quại, đau như cắt thịt voi ơ bà! 

Thầy bà Aduôn Gring Aduôn Grang: Mụ thầy chỉ, mụ 

bà bảo: „‟rượu ché tuk, cần ché ba, gà trống trắng cúng ông bà tổ 

tiên, ông bà. Ba rượu ché tuk, heo đực trắng khấn thần sinh ra mẹ. 

Nào, ngươi hãy quay trở về giúp người ăn quả lạ mọc giữa thân 

cây, uống nước lưng chừng thác, bụng tự mang dạ tự chửa ấy đi. 

Mai sau chắc chắn con ngươi sẽ trở thành một người dũng mãnh 

đấy ơ chàng trai kia.  

 Chàng Dăm Bhu quay ngựa trở về buôn làng ngay tức 

khắc, một cú nhảy vượt qua bảy đồi, một lần nhún bay qua bảy 

thác, đi một hơi một chốc đã đến nơi đến chốn.  

Dăm Bhu: Ơ chim ngiêk ngàn, chim ktrâo một vạn, ơ tôi 

trai tớ gái của ta khắp đó đây, hãy thui lợn, hãy đốt gà, hãy trồng 

cột rượu để cấm cần lên nào! 

Tôi tớ: Cầu mong điều may mắn đến với ông Dăm Bhu. 

 Tôi tớ thui heo, đốt gà, cột rượu, tức thì nàng H’Bia K`i \\| 

bụng đã lơi, thai đã tới, đứa bé khóc oa oa, khóc không thôi không 

nghỉ như gà bị trói chân, tựa gà bị buộc cánh, miệng oa oa như 

dùi không rời trống bao giờ.  

Pro\ng Mưng Hdăng: (cậu đứa trẻ) – Thế cháu tên gì 

nào? Ơ cháu yêu của ta? Ơ cháu trai dũng mãnh, cuộn thừng trâu, 

dây bò không bao giờ rối. Ơ dế mặc áo cánh, châu chấu mặc áo 

cộc, cóc nhái ngủ ngày không màng đến đêm, sao đứa trẻ con này 

lại khóc đêm không hay, ngày không biết! Ơ cháu trai yêu, cháu 
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trai quý của ta, ơ mẹ ơ cha, sao cháu cứ khóc oa oa, khóc như gà 

bị buộc chân, tựa gà bị cột cánh, miệng khóc oa oa như dùi không 

rời trống bao giờ! Ơ dế mặc áo cánh, châu chấu mặc áo kộc, cóc 

nhái ngủ ngày không thôi, tại sao cháu ta thế này ? 

 Aê Du Aê Diê chống gậy mây, gậy mun lộc kộc xuống trần 

để tạo con trai chàng Dăm Bhu với nàng H’Bia K`i \\\, đứa bé cứ 

khóc như gà bị buộc chân, bị cột cánh, khóc oa oa  như dùi không 

rời trống bao giờ. 

Aê Diê: Ôi cháu MDro\ng Dam yêu quý của ta! Đứa bé 

dũng mãnh từ trong bụng mẹ, cuộn thừng buộc trâu, dây buộc bò 

không bao giờ rối, mai sau sẽ giàu sang, chiêng kồng không sợ 

thiếu. Chiêng không rời gót, trống không ngừng tay, cây gòn 

không ngừng lìa, kpang đầy nhà chặt cửa, chẻ núi núi vỡ, đạp đồi 

đồi nứt.  

Pro\ng Mưng Hdăng: Ôi, đứa trẻ con kia, cháu tên gì? Ơ 

dế mặc áo cánh, châu chấu mặc áo kộc, cóc nhái ngủ ngày không 

màng đêm, thế cháu ta tên gì? 

Dế, Châu chấu: Nếu thật sự như họ bảo Mdro \ng Dam 

người dũng mãnh từ trong bụng mẹ thì ngươi hãy nếm cạn sương, 

sớm giàu mạnh, bẻ gẫy đao kiếm noi gương cậu bác xưa đi! 

 Ngay tức khắc cậu bé Mdro \ng Dam nín thinh, giữa đêm 

biết nhìn lửa, rạng sáng biết lật, trời tỏ biết trườn, biết đứng dậy, 

chập chững vịn vách nhà. Mdro \ng Dam đã biết lên xuống cầu 

thang, biết nhún sàn, biết chạy nhảy từ trước ra sau thật rồi. 

Mdro\ng Dam: Ơ mẹ ơ cha hãy nhìn xem! trẻ làng đang thi 

nhau thả diều, kẻ trung niên đánh quay, dân làng đứng xem đông 

như trâu ngoài bãi cỏ.  

      Mdro\ng Dam đang sống trong cảnh yên bình, thần cho cái 

giàu cái sang, yang cho dũng mãnh. Chàng quấn khố ba viền dài 
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chấm gót, quấn khố Jrai viền ba lớp, mặc áo nút dày, thân hình 

vạm vỡ (to khỏe) của tuổi trai mới lớn, bắp đùi tựa như trồng, bắp 

chân tựa như cấy.  
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Chương khúc 2 

Mdro\ng Dam gặp gỡ nàng H‘Bia Êsu\n 

 

Mdro\ng Dam: Ơ mẹ yêu, con muốn thả diều! Ơ cha quý, 

con muốn chơi quay! Bà ngăn con bằng dây, cột con bằng sợi, trói 

con bằng lạt, con vẫn trườn giát sàn con đi.  

 Chàng Mdro\ng Dam măng mới mọc, trẻ mới lớn. Như trẻ 

còn nằm trong nệm ấm, chăn êm, tựa trẻ còn vòi mẹ, cây guộc 

đang cần lưỡi rìu, măng chưa rụng lông, trẻ mới tập chẻ lạt. 

Mdro\ng Dam tập đánh quay, khiến quay Y’Jú rung trong nhà, 

quay Y’Jang nát ngoài bãi. Quay của Mdro \ng Dam tựa quay bằng 

sừng trâu đánh từ mặt trời nằm chếch bên cây xà dọc phía đông 

đến khi mặt trời chếch cây xà dọc phía tây. Khiến quay Y’Ky nát 

vụng, quay bằng gỗ bằng cây, khiến quay Y’Jú run trong nhà, 

quay Y’Ky nát ngoài bãi. Đánh từ khi mặt trời chếch bên cây xà 

dọc phía đông đến khi chếch cây xà dọc phía tây. Quay chàng 

Mdro\ng Dam đầu nằm hướng đông đuôi nằm hướng tây, giống 

như trâu đực hoang mùa khô, tựa như ngựa đực đến kỳ động mùa. 

Đến đầu bến nước, rẫy nương, nơi rừng cây của nàng H’Bia 

Êsu\n, nơi yên bình, thịnh vượng. Núi tiếp núi, đồi tiếp đồi, nhà 

liền nhà, thật xứng đáng buôn giàu sang.Nơi chăn trâu, bãi thả bò 

của nàng H’Bia Êsu \n không một bóng cây sậy. Trâu bò nhi nhúc 

không thể đếm, dấu chân voi dày đặc tựa thiếu nữ giã bột. Tiếng 

lợn ngàn, tiếng chó sủa inh ỏi, trẻ con nhào ra tận hàng hiên 

ngoái nhìn chàng Mdro\ng Dam, quấn khố ba lớp dài chấm gót.  

H‘Bia Êsu \n: Ơ chim ngiêk một ngàn, chim ktrâo một vạn, 

ơ tôi tớ của ta khắp đó đây, hãy cùng thi đánh quay với chàng 

Mdro\ng Damđi nào! 

 Nàng H’Bia Êsu\n xinh gái vui vẻ bước từ trong phòng đôi 
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ra, từ phòng ba tới, từ trong phòng nhiều tầng nhiều lớp. Nàng 

H’Bia Êsu\n xinh đẹp đất không vướng mũi, bụi không phủ mắt 

bao giờ.  

H‘Bia Êsu\n: Ơ kìa mẹ, chàng trai nào đấy! Dường như 

chàng với con mắt như sắp sẵn, mặt bằng mặt, trán bằng trán, trai 

với gái cùng lứa, cùng mùa. Con với chàng giống như ché tuk một 

đôi, ché ba gắn một cột, mẹ thụ thai cùng một tháng chàng với con. 

Mẹ H‘Bia Êsu \n: Ơ con gái yêu, con gái quý, con gái 

cưng, con gái xinh đẹp từ trong gốc của mẹ! Không được đâu con 

ạ, con họ khiêng bằng võng vàng võng bạc, con giàu sang mình 

không thể đến, không thể gần, bát đồng nắp không thể sánh, 

không thể yêu! 

Nàng H’Bia Êsu\n thầm nhủ ‘’Chàng Mdro\ng Dam bắp đùi 

như trồng, bắp chân như xếp. Chúng ta tay vụng không dệt được 

chỉ, không kéo được bông, vụng đan khố áo. Đừng trông mong 

đến chàng Mdro\ng Dam bắp đùi như trồng, bắp chân như xếp. 

Con từ quả bắp, con từ quả ngô, con lồ ồ chẻ, con từ trái mọc 

giữa thân cây, uống nước lưng chừng thác, ăn quả lạ trong rừng, 

bụng tự mang dạ tự chửa. 

 Chứ sao họ lại bảo rằng con trai chàng Dăm Bhu. Chàng 

Dăm Bhu ria mép tựa mây song nằm ngửa. Lúc ấy con quay của 

chàng Mdro\ng Dam kêu hướng đông không ổn, kêu hướng tây 

không xong. 

 Nhà khác không theo, chỉ chạy đến nhà H’Bia Êsu \n đẹp từ 

trong gốc đẹp ra. Con quay chạy vào chỗ nằm của H’Bia Êsu \nvà 

dừng lại dưới sàn. Nàng H’Bia Êsu \n vén sàn để nhô trầu, nàng 

phát hiện ra con quay của chàng Mdro \ng Dam. Chàng Mdro\ng 

Dam chửi cha, mắng mẹ người giàu, kẻ hèn, đụng cha, chạm bà tổ 

kẻ dám coi thường con quay của chàng. 
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Mdro\ng Dam: Sao lại coi thường ta, chê ta như chê chó, 

sao không biết lạ quen! Chàng Mdro\ng Damlợn đương nghìn, chó 

đang vạn, người đương ăn năm uống tháng. Chó đương ngửi, lợn 

đương thì, trai đương tuổi hút thuốc ăn trầu. Ta người đã ráo nước 

mũi, sạch nước mắt, đất bụi không hề chạm, người dũng mãnh mà 

ngươi không biết sao? 

 Chàng Mdro\ng Dam quay về nhà, một lần nhảy vượt bảy 

núi, một lần nhún vượt bảy thác, một lần phi đã đến nơi đến chốn, 

đi một chốc đã về đến nhà mẹ chàng. Cầu thang một lần đạp, sàn 

hiên một lần giẫm, khiến sàn nhà đung đưa bên này đung đưa bên 

kia, nồi niêu va chạm loảng xoảng như trâu cụng sừng.  

H’Bia K`i\:  Ơ con trai, có chuyện gì? Mẹ sợ con chặt đứt 

đuôi voi, vay mượn tiền của nhà người, sợ con đến chiếm chỗ 

người giàu, kiếm chuyện to bằng đùi voi ơ con trai! 

Mdro\ng Dam: Vì sao con phải bắt ong bảy tầng cây, trùm 

chăn bảy cái nằm ngủ giữa nhà từ sáng đến tối ư? 

 Nói xong chàng nằm ngủ giữa nhà từ sáng đến tối. 

H’Bia K`i\: Này chàng Dăm Bhu, sao chàng gẩy không 

xước mà còn gây ngứa ngấy khó chịu, con một đứa chuối một quả, 

sao mẹ nó không bẻ khi còn nằm trong bụng cho xong nhỉ. Chẳng 

lẽ chỗ thần đồng khiến nó ốm đau! Nó cứ chơi quay từ sáng tới tối, 

gậy anh hãy đến đo, nước nhỏ dưới đất anh tra. Chàng hãy đến hỏi 

ông Mtung Ttang, thần yang bìa rẫy, hãy hỏi bác Mbin biết bói 

cây. Cây trúc hãy chặt từ rừng, gậy hoang từ thung sâu, để bói cho 

con trai chúng ta, nó đã ốm đau quặt quẹo rồi kia kìa! 

Dăm Bhu chụp lấy bầu khô đựng gạo tẻ, ống lồ ô đựng 

gạo nếp, vác gậy loạng chạng đến tìm ông Mtung Tlang bói cho 

Mdro\ng Dam.  

Ông Mtung Mtang: Ôi sao bố Mdro\ng Damlại vác đủ thứ 
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đến đây, có việc gì mà chiêng treo giàn bếp, cá cái tự vào nồi, sao 

một lần ông lại đến nhà tôi thế kia? Nhà tôi vách nát, cột siêu, nhà 

phân lợn, phân bò, nhà kẻ già, kẻ góa, ngà thầy bà không biết 

chuyện! 

Dăm Bhu: Ơ ông Mtung Tlang, thần bìa rẫy một đoạn, 

cậu Mbin ơi tôi có việc gấp, chuyện tiền nong của nhà giàu. Ngựa 

trâu tôi cúng cho thầy gậy thần cây, tôi nghe thần trời người biết 

giãn bằng hai tay.  

           Đây gậy tôi đến đo, gạo nếp tôi đến dâng, ông hãy giúp con 

trai tôi đang ốm đau trong chăn chiếu. Đã mười ngày đêm nó 

không biết một hạt cơm, không màng đến giọt rượu, sống bằng 

nước lã trong bụng. Con trai tôi cứ chơi quay từ sáng đến tối, về 

nhà bảy lớp trùm bảy lớp chăn, đắp bảy lớp chiếu, nằm ngủ ườn 

ưỡn giữa nhà từ sáng đến tối.  

 Hãy xem cậu Mbin rãi gạo, đo gậy, nước nhỏ để bói 

chuyện Mdro \ng Dam.  

Ông Mtung Mtang: Chuyện chàng Mdro\ng Dam, nếu mặt 

sai, mày dỡ,  yang tìm đến thì gậy hãy cho ngắn không ngắn, dài 

không dài, cuối gậy chỉ còn lại hai ngón tay như gọt như giũa. Nơi 

thần linh tái sinh chàng Mdro\ng Damở đâu? Con trai của Dăm 

Bhu sao có thể khiến ta mệt mỏi thế này! 

 Chàng Dăm Bhu quay về nhà, bước lên cầu thang.  

H’Bia K`i\: Chuyện con thế nào rồi ơ cha Mdro \ng Dam? 

Dăm Bhu: Không có gì cả. Con chúng ta ốm đau quặc 

quẹo. Nếu nó ốm đau không dậy được tôi sẽ mời hết thầy hay bà 

giỏi, tôi sẽ bói cây hỏi gậy, đây cây tôi hỏi gậy tôi tra, nước tôi 

nhỏ tại chỗ, tôi đã đi hỏi hết nơi rồi. 

 Nghe xong chàng Mdro\ng Dam vụt đứng dậy hỏi?  

Mdro\ng Dam: Ơ mẹ, ơ cha, nhà mình có âu đồng hình đại 
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bàng, chậu đồng ổ chim khách từ thời ông bà tổ tiên không hở mẹ? 

H’Bia K`i\: Con hỏi để làm gì?  

Mdro\ng Dam: Mẹ hãy nhìn con đây, bắp chân đã lớn, cổ 

trai đã đầy, răng mọc đã đủ, đến tuổi trai đã biết dự lễ ăn năm uống 

tháng. Con thật sự cần nó! Con đang cần người nấu cơm thổi canh, 

dệt khố áo. Con thân đã lớn, cổ đã đầy, răng đã đủ vậy mà cứ ở 

không với cha, ngồi không với mẹ, uống rượu ngọt cũng đã chán.  

Dăm Bhu: Thôi vậy, con hãy cầm cái âu hình đại bàng, 

chậu đồng ổ chim khách từ thời ông bà xa xưa, bát đồng đánh đổi 

bằng xương, trả giá bằng sức, kỷ vật giàu sang đẹp tuyệt vời này 

chỉ cầm uống rượu giải trí. Con cần nó để làm gì? 

Mdro\ng Dam: Vòng tay con đến trao, chuỗi cườm con 

đến tặng, của cải con thử đem đến cho nàng H‟Bia Êsu \n xinh đẹp 

mẹ ạ! 

Dăm Bhu: Ơ con trai, nếu đạp đổ muối gùi trần thì làm 

sao con có thể có muối gùi to. Không thể đến đụng gùi muối to, 

không thể đến cướp gùi quý, con tựa trai người Kur
11

 đang nằm 

võng, gióng vua đã xiềng, chúng ta con nhà nghèo, con tựa trái 

soa tóc, con nằm lăn nằm lốc ra đất. Tôi như cán cuốc lơi, cán 

xàgạc lỏng, củi đuối ta kiếm tận chiều tận đêm, ngủ đêm củi cơm 

côi ta nào gánh nổi.   

 Mdro\ng Dam: Đừng, mẹ đừng ngăn con, con cầm xà gạc 

vạch thử đường rừng già, con thử sức ngụ ở nhà to, con đến cưỡi 

thử đầu voi cha nàng H‟Bia Êsu \n, đến sai khiến tôi tớ nhà nàng 

dùng rượu ché tuk ché ba thế nào, cứ để con thử đến chẻ cây cản 

trấu ơ mẹ. 

 Chàng Mdro\ng Dam bỏ khố cũ quấn khố mới, cỡi áo cũ 

mặc áo mới, vừa làm đẹp vừa ngấm nghía. Hãy xem chàng 

                                                 
11

 Ngƣời Khơmer.  
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Mdro\ng Dam quấn khố hoa văn ba vòng quấn, mặc áo kiêr nut 

dày, thân mình trỗi dậy một chàng trai trưởng thành. Quấn khố ba 

lần xếp dài tới gót chân. Mặc khố Jrai ba lớp viền, quấn khố dài 

ngắm quanh hông, quấn khố Niê kđiêngthong dong rời bước, 

thong dong rời thang, chuông đồng chuông bạc, lục lạc vàng kêu 

loảng xoảng khiến lợn chưng hửng, chó rú, gái  làng ngẩn ngơ.  

Các cô gái: Chàng đi đâu đấy ơ Mdro \ng Dam? Chàng 

đừng đến rừng Mhrứ suối Mrnưng nhé! 

 Chàng Mdro\ng Dam miệng đã muốn ăn bắp chuối, bụng 

đã thích nàng H’Bia Êsu \n đẹp gái. Nàng H’Bia Êsu \n ngồi trong 

phòng đôi, ngự trong buồng hai, rèm nhiều ngăn nhiều lớp chân 

không vướng đất, bụi không chạm tay, mồ hôi chưa hề chảy, chưa 

hề rơi, khuôn mặt thật sự xinh đẹp. Khiến chàng Mdro \ng Dam 

cưỡi ngựa đực hung, ngựa đực hang, chạy nhanh chạy khỏe, một 

lần vọt bay qua núi, một lần nhún băng qua thác, chạy một chốc 

một lát đã đến nơi đến chốn. Cưỡi ngựa đực sọc đen, cưỡi ngựa 

cái vằn yên hoa, lục lạc kêu rủng rẻng như có người cầm rung tựa 

như người cầm lắc, hơi thở phun ba tầng sương khiến lợn ngửi, 

chó loạn đàn đụng nồi kbung kbiê văng lên tận xà dọc. Chàng ghé 

qua hiên, tạc qua nhà, ngựa voi dừng lại trước nhà nàng H’Bia 

Gơ\ng Guê kbuê Hrah kdah Kôk xinh đẹp, gái đương dệt, trai 

đứng ngoài hỏi chuyện. 

Mdro\ng Dam: Ơ chị gái hãy mở cửa cài then, lùa cửa sắt 

cài chốt, hãy để ta vào tận phòng, một lần ta muốn ghé nhà chú 

bác. Chẳng lẽ rượu bác không mời, gà cậu không giết, cơm trong 

mâm bác không dọn? 

 Thay vì, cổng cài then lại được mở, cửa sắt cài chốt được 

lùa, phòng đôi được vào, buồng kín được vô, nhà cậu bác một lần 

được đến, thì nàng Gông Guê kbuê Hrah kdah Kôk xinh đẹp càng 
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dệt vải, âm thanh càng nghe phành phạch.  

Mdro\ng Dam: (khấn) Nếu khung dệt tuột chị hãy đến bên 

suối, nếu chỉ bung chị hãy đến chuồng bò, hãy đùn vải, hãy rối chỉ 

một chốc một lát.  

  Trong nhà nàng H’Bia Gơ \ng Guê kbuê Hrah kdah Kôk 

xinh đẹp lại càng đan càng dệt, khung dệt tuột ra bên suối, chỉ 

bung đến chuồng bò thật, vải đùn, chỉ rối lung tung, nàng H’Bia 

Gơ\ng Guêkbuê Hrah kdah Kôk xinh đẹp chạy một mạch về nhà.  

Mdro\ng Dam: Ơ chị gái hãy mở cổng cài then, lùa cửa sắt 

cài chốt, ơ chị H‟Bia Gơ \ng Guêkbuê Hrah kdah Kôk. 

 Nàng H’Bia Gơ \ng Guêkbuê Hrah kdah Kôk xinh đẹp lùa 

cửa sắt, cho vào nhà cậu nhà bác một lần, rượu trồng cần, gà đã 

giết, cơm mâm đồng mời. Đốt một con gà ấp, đập một con gà mái, 

giã gạo trắng như hoa êpang, trắng chói cả nhà, lóa cả sàn, gạo 

hdrô bla trắng nhà một góc (msưh êdi). Chàng Mdro\ng Dam ăn 

cơm một nhúm, ăn canh một miếng, đã no đã nghỉ.  

Mdro\ng Dam: Ơ nhà ăn một quả dưa tôi nhịn ba năm, ăn 

một quả chuối tôi nhịn ba ngày, ăn một quả bắp tôi quên cơm xa 

canh mười ngày.  

Lúc ấy cha của nàng H’Bia Gơ \ng Guêkbuê Hrah kdah Kôk 

đi rẫy về. 

Cha H’Bia Gơ \ng Guê k[uê hrah hdah kôk: Khách ai 

yên ngựa đầy nhà, ngựa xếp hàng đầy sàn hiên ơ con gái?  

 H’Bia Gơ \ng Guê k[uê hrah hdah kôk: Khách Kur đầy 

gian trong, khách Chàm tràn sàn ngoài, khách giàu sang đầy 

gường kpan đấy cha ạ.  

       Người Bih ta nuôi đã hết, người Mnông ta chăm đã xong, 

thiên hạ xung quanh con đã tỏ mặt, nhưng khách này con chưa 

từng gặp, chưa từng thấy bao giờ! Bắp chân như trồng, bắp đùi 
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như xếp, tiếng nói cười tựa mây song mùa hạ, ria mép giống mây 

song nằm ngửa, râu cằm mọc tựa mây song nằm ngang. 

Cha H’Bia Gơ \ng Guê k[uê hrah hdah kôk: À, chàng 

Mdro\ng Damđấy! Sao hôm nay chiêng cái lại leo giàn bếp, cá mẹ 

lại tự vào nồi, một lần chàng lại đến nhà ta, cột siêu, vách nát, trại 

lợn chuồng chó, nhà người cao tuổi chàng lại ghé sao? 

Mdro\ng Dam: Ôi thôi nàng H‟Bia Gơ \ng Guê Kbuê Hrah 

kdah Kôk, đừng vội rấp lối, rào đường, ta thường lui tới nay về 

sau, láng giềng mời cơm mời rượu nàng ạ. (quay sang nói với cha 

nàng Gơng guê Kbuê Hrah) - Từ nay về sau bác ạ, ta dựng chòi 

chung, làm cùng rẫy, nhà cùng sàn, canh cơm cùng xẻ. Cháu 

muốn chúng ta cùng buôn, cổng liền xà ngang. Nhà nát bếp xiêu 

cháu xin làm người sửa sang, chiêng treo xà dọc cháu là người 

tháo dây buộc thừng. 

Cha H’Bia Gơ \ng Guê k[uê hrah hdah kôk: Ơ con cưng, 

con quý của cha, ta mời khách rượu nào ơ con?  

H’Bia Gơ \ng Guê k[uê hrah hdah kôk: Khách nhỏ ta 

mời ché nhỏ, khách lớn ta mời ché lớn, khách giàu sang ta mời 

ché mẹ đen, mời ché jăn có tám quai, năm người khiêng phía trên 

bảy người đỡ phía dưới. 

Ché mẹ đen, ché jăm trẻ khiêng đến đứt gióng, già khiêng 

gẫy chày, tôi tớ nhốn nháo bu lại khiêng ché mẹ đen đầy hầm 

rượu. Tiếng ché mẹ đen gầm gừ. 

Cha H’Bia Gơ \ng Guê k[uê hrah hdah kôk: Thôi đừng 

gầm gừ nữa bà ạ, khiêng bà lên nhà để mời chàng Mdro \ng Dam. 

Chàng Mdro\ng Damđi bán muối buôn hành, đổi men trao rượu, 

nhà mình chàng nghỉ, hiên mình chàng ghé, ngựa voi chàng đến 

cột chung với ta. Chiều đến nghỉ, tối đến ngủ, nhà chị em chàng 

đến dựa ơ bà. 
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Cha H’Bia Gơ \ng Guê k[uê hrah hdah kôk: Ơ chim 

ngiêk một ngàn, chim ktrâo một vạn, ơ tôi tớ của ta khắp đó đây! 

Hãy ba người đi bẻ lá, năm người khiêng rượu, người già yếu mời 

mọi người đến uống cùng ta. Mời khách hướng nam, hướng bắc, 

mời các bậc cao niên, các bác tuổi già nhỏ nhẹ, trẻ nhỏ đến mời 

khẽ khàng, mời khắp làng khắp xóm. (Quay sang hỏi con gái). 

Này con gái, ta đánh chiêng nào ơ con?  

H’Bia Gơ \ng Guê k[uê hrah hdah kôk: Nếu khách nhỏ 

ta đánh chiêng nhỏ, khách lớn ta đánh chiêng lớn, khách sang giàu 

ta đánh chiêng mui, chiêng mai, đánh chiêng có tiếng đồng tiếng 

bạc. Đánh dưới thấp cho rung các cây xà dọc, đánh trên cao cho 

rung các cây xà ngang, cho vượn khỉ quên ăn quả, gõ kiến quên 

mổ hang, cho trâu bò quên vẫy đuôi, rắn hổ rắn mai lên nằm dài 

trên mặt đất. Người vác cuốc, kể cầm xà gạc đứng ngẩn ngồi ngơ 

chỉ màng nghe tiếng chiêng mừng chàng Mdro\ng Damcủa ta. 

Cha H’Bia Gơ \ng Guê k[uê hrah hdah kôk: Ơ bọn trẻ 

hãy đi khiêng nước, năm người đổ, bảy người rót, trai gật gù cầm 

cần rượu, thử rượu ngọt, rượu đắng hay chua? Rượu chua chua 

ngọt ngọt mới năm đêm ủ là vừa. 

 Chàng Mdro\ng Dam uống một hơi hết ba sừng trâu.  

Cha H’Bia Gơ \ng Guê k[uê hrah hdah kôk: Hãy rút cần 

này và thay cần khác, rượu đã ngọt rồi cháu ạ, hơi chua như trái 

gắm (boh tluá), ngòn ngọt tựa mùi mem, nào hãy uống đi cháu 

Mdro\ng Dam.  

 Chàng Mdro\ng Dam uống hết bốn sừng trâu, cần ba lại 

thay, cần năm lại thế, ché này chưa ngọt lại thay ché khác.  

Cha H’Bia Gơ \ng Guê k[uê hrah hdah kôk: Ngọt chưa ?  

Mdro\ng Dam: Rồi bác ạ! Ngọt như rễ tranh, hơn hoa 

gừng, ngọt như lửa bén đống trấu, uống từ chiều đến sáng không 
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biết nhạt, càng thêm nước càng đắng, càng thêm nước càng ngọt, 

ngọt hơn rễ tranh, hơn hoa gừng, ngọt như lửa bén đống trấu. 

Uống thâu đêm suốt sáng không biết nhạt, càng thêm nước càng 

đắng, càng thêm nước càng ngọt.  

Cha H’Bia Gơ\ng Guê k[uê hrah hdah kôk: Hãy rót nước 

cho chàng Mdro\ng Dam, rót nước bảy sừng, thêm nước năm ống, 

đội nước từ phòng khách đến tận giá treo chiêng nào ơ bọn trẻ! 

 Nước Ba nồi kbung lại đầy, năm nồi kbê lại đổ, bảy nồi 

kbung lại thêm, trai gật gù chuyển cần phía đông, gái dịu dàng 

chêm nước phía tây. Rượu đã thấm, men đã vào, tai đã ù rồi 

chàng Mdro\ng Dam. 

Mdro\ng Dam: Cháu sợ rượu thấm, men say ơ bác, sợ tai 

ù ngủ quên. Sợ sẽ vào tận phòng, sợ trai gái lại tìm nhau ơ bác! 

Cha H’Bia Gơ \ng Guê k[uê hrah hdah kôk: Không sao 

ơ cháu! Áo nỉ ta cùng đặt giá, chăn trong buồng ta lại tìm thay mà. 

Chàng Mdro\ng Dam rượu đã say, men thấm, tai ù ngủ 

quên. Chợt chàng ngồi dậy, nhảy lên ngựa tựa mưa đá rơi, tay 

chân như nan vuốt, người mùi thơm tựa vải ướt hoa, một lần nhún 

làm lộ tài, một lần nhảy một lần nhanh nhẹn, đánh tay thong dong 

bước, tóc sau gáy tựa nhộng đeo ngọn non, tựa bê non mới lớn. 

Chàng Mdro\ng Dam như ngựa chạy nhanh, tựa trâu vừa thả buổi 

sáng, vừa muốn hương hoa mài, krai đốt. Chàng Mdro \ng Dam 

tuổi hẹn hò trai gái, tuổi chơi đùa, tuổi kiếm tìm tình nhân trong 

rừng kín, tuổi muốn hương hoa mài, krai đốt. Hãy xem kìa! Người 

gian khách ngủ tựa xếp đó, chân người gian sau như đút trong 

cùm, người trăm người nghìn ngủ không biết thức. Chim ngiêk 

một ngàn, ơ chim ktrâo một vạn của nàng H’Bia xinh đẹp, hãy ngủ 

cho yên. Chàng lên cầu thang một lần đạp, một lần giẫm khiến 

hiên nhà đung đưa, đến tìm chuyện trai gái quá nửa đêm gần 
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sáng, gái trai giờ ngủ say. 

Mdro\ng Dam: Ơ nàng H‟Bia Êsu \n xinh đẹp! Hãy mở 

cổng cho ta, hãy mở cổng cài then, lùa cửa sắt cài chốt, để một lần 

ta được vào phòng, một lần ta vào buồng, ta được chà rêu trong 

gùi quý của nàng một đêm. 

H’Bia Êsu \n: Trai làng nào đấy ơ chim ngiêk một ngàn? 

Hãy xem rào ai đến đọ? Ơ dân làng, rào họ đến so, cổng làng họ 

đến sánh, chiêng ché trâu ngựa họ đến giẫm, họ đến cướp tận 

phòng. Ơ chim ngiêk một ngàn, chim ktrâo một vạn, ơ tôi tớ của 

ta khắp đó đây! Họ đến núp trong nhà, đến quơ nồi cơm canh 

trong bếp. Kẻ trai nào đấy? Hãy chém hắn không thương tiếc, giết 

hắn không nương tay. Kẻ trai nào đấy? Hay là kẻ chăn bò lật đật? 

kẻ chăn trâu hôi bùn? kẻ nuôi lợn gà hôi mùi cám? kẻ chăn ngựa 

nhiễm mưa, nài voi mùi thừng? Chiêng kồng nhiễm máu bò của 

cha ta đương chà rửa đó sao? 

Mdro\ng Dam: Sao nàng H‟Bia Êsu \n lại xem thường ta, 

chê bai ta như chó như lợn, không phân biệt được người nữa ơ 

nàng?  

H’Bia Êsu \n: Ồ thế sao! Nhưng không được đâu ơ chàng 

Mdro\ng Dam, tôi gỗ ké không bao giờ mọc nấm, cây gỗ tạp tôi 

không bao giờ bổ củi, tôi không mời chuyện trầu cau. Sợ sụp 

chuồng lợn, chết gốc chanh (cam), sợ trâu bò cha tôi chạy theo 

người giàu sang. Tôi đã danh vang đến thần, gỗ tạp không bổ củi, 

trầu cau không mời. Sợ mây cao không biết tàn. Này chàng 

Mdro\ng Dam, chúng ta cùng đẽo cột đi nào! Tôi muốn nó thành vỉ 

ngăn trấu
12

, cỏ tranh thành mái, chuyện trai gái ta đắp nên vợ 

thành chồng.  

Mdro\ng Dam: Nào, chúng ta hãy cùng đẽo cây thành cột, 

                                                 
12 Vỉ đặt trên miệng ché rượu cần, ngăn không cho trấu nổi lên khi đổ nước vào uống. 
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đan tre thành vĩ đi nàng H‟Bia Êsu \n, đến vỡ ầm chiêng knah, đến 

gẫy trụ buộc voi, lơi cột buộc ngựa cha nàng hướng đông thì ta 

mới thôi. 

H’Bia Êsu \n: Đừng chàng ạ! khi chân đã bước thì lòng hãy 

quyết vượt núi. Đâu rồi voi núi nếu chàng đã xiềng, đùi đã nhún 

vào nước, nếu dây thừng chàng không bện. Nếu xiềng chàng 

không sợ rối, chẻ củi gốc không thành, đến chẻ rừng xanh nếu 

chàng không ưng chuyện chồng vợ, chàng sẽ thành kẻ xiềng voi 

cho nàng H‟Bia Êsu \n này. Ơ chàng Mdro \ng Dam, em sẽ thề bằng 

hết voi cha buộc quanh nhà, hứa bằng hết voi cha buộc quanh sân, 

hết cả rượu ché tuk ché tang của cha em trong kho thóc.  

Mdro\ng Dam: Nếu ta không thật lòng với nàng thì ta 

thành kẻ phát bìa rẫy, thành nài cưỡi voi của cha nàng, Mdro\ng 

Damnày sẽ thành kẻ cõng nước, kẻ treo chiêng cái, thành người 

dắt voi buộc ngựa, đốt nhựa chai, kẻ đưa cần mời rượu, cắt thịt 

trâu bò sáng tối cho cha nàng.  

H’Bia Êsu \n: Có thật thế không ơ chàng Mdro \ng Dam? 

Nếu thật vòng tay ta trao, cây guột tay ta bắt, ba vòng tay ta giữ, 

bốn vòng tay ta thề chiều nay.  

 Chàng Mdro\ng Dam yang cho cái đẹp, thần cho cái sang, 

thân hình như đúc trong ống, như đặt trong giỏ vàng giỏ bạc, 

chàng với H’Bia Êsu \n tựa mẹ có thai trùng ngày trăm rằm, mẹ 

sinh ra trùng ngày trăng tròn. Ngón tay như xếp,, tiếng nói tiếng 

cười tựa tiếng đồng tiếng bạc.  

H’Bia Êsu\n: Nào, hãy đến đây chàng Mdro\ng Dam, đến để 

ta thử nào! Hãy vào tận phòng để ta lau gùi quý, để hương hoa 

chúng ta cùng mài, krai đốt. Hãy đến để gắn tình trai gái, chiếu thử 

vượt, chăn thử đạp, rượu một cần một ché ta cùng uống ơ chàng.  

Dăm Bhu: Nàng khiến ta mệt mỏi lắm rồi ơ nàng H‟Bia Sun!  
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H’Bia Êsu\n: Này chàng Mdro\ng Dam, thế chàng mang trái gì 

khi đến lúc nửa đêm, gần sáng, giờ đang ngủ? Đọt mây một khúc 

chàng có đem theo không? Hoa gì chàng hái khi muốn nói chuyện 

cùng em, gái đương nấu cơm dệt khô, gái ngồi phòng hai lớp, ngự 

buồng hai ngăn. Vậy chàng có mang theo đọt mây một khúc, bắp 

chuối một hoa giữa đêm cho em không ơ chàng Mdro\ng Dam? 

 Mdro\ng Dam: Ơ nàng H‟Bia Êsu \n xinh đẹp, ta mang âu 

đồng hình đại bàng, bát đồng hình chim khách, của cải từ ông bà 

tổ tiên từ xa xưa, từng bỏ xương một nắm vì nó, âu đồng âu bạc tổ 

tiên ta để ăn năm uống tháng. Âu đồng hình đại bàng đựng nước 

rửa cằm, bát đồng hình chim khách đựng nước rửa mặt, âu đồng 

bát bạc sáng loáng vì thấm bùa ngãi của chàng Mdro\ng Damnày 

rồi ơ nàng.  

H’Bia Êsu \n: Ơ chàng, em không đưa giá vì tài sản chàng 

nhiều, không đưa giá bằng chiêng núm chiêng bằng của cha em 

dưới kpan, em chỉ muốn đầu voi cha em chàng cưỡi, tôi trai tớ gái 

cha em chàng sai khiến. Muốn ché tuk ché ba cha em có người 

khai cần, có người rót ơ chàng. 

Mdro\ng Dam: Nhưng ta gỗ ké chỉ mọc được nấm một 

lần, gỗ tạp ta chỉ chẻ củi một lúc, chuyện trai với gái ta chỉ chơi 

trong chốc lát, ăn trầu cau ta chỉ đủ một lần thôi, ơ nàng H‟Bia 

Êsu\n xinh đẹp.  

 Họ hò hẹn đến tháng năm ngày hai ba chàng Mdro \ng Dam 

lại đến. Nàng H’Bia Êsu \n xinh đẹp đồng ý đến gùi củi, cõng nước 

cho nhà chàng Mdro\ng Dam tròn ba ngày. Chàng Mdro\ng Dam 

quay về buôn.  

H’Bia K`i \ (mẹ Mdro\ng Dam): Người nấu cơm, đơm canh, 

đan khố áo cho con đâu rồi hả con trai yêu, con trai quý! 

Mdro\ng Dam: Ơ cha ơ mẹ! Người ta không thương con, 
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chê con chưa đến thì chưa đến tuổi, con như lá khoai môn bị ngập 

nước. Họ không thích, con nghịch dưới đất họ không yêu ơ mẹ. 

Họ muốn người mọc củ êníng
13

, con đã thèm túi vàng túi bạc, 

muốn có con gái nhà giàu sang. Con đã hẹn ba ngày sau, gỗ gốc to 

người ta đến chẻ, củi gộc họ đến bổ cho mẹ.  

 Tuần cử tuần kiêng, cha chàng Mdro \ng Dam tổ chức ăn 

năm uống tháng. Đã xong ba ngày ăn năm uống tháng, ăn trâu 

bò, chuyện xấu xa đã qua, chuyện xui xẻo đã hết. 

H’Bia Êsu\n: Mẹ ơi, con đến gùi cũi, cõng nước, đến làm 

vợ chồng cùng Mdro\ng Damđây ơ mẹ! 

Mẹ H’Bia Êsu \n: Đừng đừng con đừng, buôn xa đường dài 

họ đang ăn năm uống tháng. Mẹ sợ con mất trong rừng, hao trong 

nước, tan biến theo gió mây. Sợ con con lạc trong miệng hùm nơi 

thung sâu, rơi vào miệng hổ nơi bãi hoang. Sợ đầu voi của cha con 

không có nài cưỡi, tôi tớ không người bảo, rượu ché tuk ché ba 

không người khai cần. Ơ con gái một đứa, chuối một quả, làm sao 

có thể không đau lòng ơ con.  

H’Bia Êsu \n: Chết con rồi ơ mẹ, ngày sáu tháng năm đã 

qua, ngày hai ba chàng hẹn, con đã thành gái nói trong chốc lát, 

nói trong mơ, nói qua loa cho qua chuyện. Từ đây chàng Mdro\ng 

Damsẽ không còn yêu con nữa.  

Mẹ H’Bia Êsu \n: Đừng thế ơ con! Nào con hãy gọi anh 

con Dăm Prah Mlo\\ đến đây. Nến thử đến soi, cột rượu hãy thử 

trồng, gióng thử máng, vòng đen thử soi, thử mang chày, mang 

vòng mang nhẫn. Sợ chàng Mdro \ng Dam không còn yêu con nữa 

con gái yêu, con gái quý của ta. 

H’Bia Êsu\n: Ôi thôi rồi ơ me, chàng Mdro\ng Damđằng 

                                                 
13 Tên khoa học là Amorphophallus spp. Cùng loài với họ khoai tím, vỏ màu nâu, bên 

trong hơi tím, trước khi ăn người ta thường cắt thành lát ngâm nước khoảng từ 3 đến 5 

ngày. Thường mọc ở vùng đất đỏ bazan. 
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mặt chàng không ưng, đằng lưng chàng không ưa, cả tiếng nói cười 

chàng cũng tiếc với con. Đầu voi cha con không nài cưỡi, tôi tớ 

không người bảo, rượu ché tuk ché ba cha con không có người chặt 

trụ rồi ơ mẹ. Cha con đầu bạc, mắt kém, tóc rơi rụng đã về chiều.  

 Nàng H’Bia Êsu\n vừa đi vừa khóc tìm người anh trai Dăm 

Prah Mlo\. 

Dăm Prah Mlo \: Chuyện gì khiến em khóc? Anh chỉ sợ 

em chặt đuôi voi vì giây vào chồng người giàu kẻ sang, kiếm 

chuyện với họ bằng đùi voi tim cọp, tại sao mẹ chúng ta lại không 

đền cho họ ơ em gái? 

H’Bia Êsu\n: Không phải thế anh Dăm Prah Mlo\, em đây 

hương hoa đã mài, krai đã đốt cùng chàng Mdro\ng Dam, chiếu đã lỡ 

qua, chăn đã lỡ đạp. An năm uống tháng ngày sáu tháng năm, ngày 

hai ba em đã hẹn, đến mang củi cõng nước cho mẹ Mdro\ng Dam, 

vợ nên chồng thành cùng với Mdro\ng Dam. Mẹ chúng ta ngăn voi 

giữa nắng, buộc voi giữa cây, mẹ ngăn em đến mang củi cõng nước 

cho mẹ Mdro\ng Dam. Chàng Mdro\ng Damđã hứa ngày sáu tháng 

năm, ngày hai ba đã hẹn với em, hương hoa đã mài một lần bôi, krai 

gái đã mài trai đã đốt, mồ hôi đã thấm, mặt đã cùng, trán đã so, vú 

đã chạm, đã thành chồng nên vợ trai với gái rồi ơ anh.   

Dăm Prah Mlo \:  Hãy ngừng khóc đi nào em gái! Vòng 

đen anh thử chà, điếu thuốc anh thử cầm, vòng đỏ mẹ anh thử 

chạm, nến anh thử soi, rượu đắng anh thử cột, để anh thử tra, để 

anh thử hỏi. Hỏi cậu bác trong nhà, chặt thử vòng, sải thử cây, hỏi 

thử khắp đó đây dòng họ.  

 Dăm Prah Mlo \ cưỡi ngựa đực hung, cưỡi ngựa đực hang, 

ngựa chạy nhanh nhảy khỏe, một lần nhảy vượt qua núi, một lần 

nhún băng qua thác, đi một chốc một lát đã đến nơi đến chốn, đến 

nhà chàng Mdro\ng Dam. Nhà chàng Mdro\ng Dam đang ăn năm 
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uống tháng, đánh chiêng đôi, gõ trống hai, rượu ché tuk ché bô 

đương cấm cần, tuần đương ăn trâu, tuần cử tuần kiêng, tuần 

đương cúng trâu mổ bò. Họ cúng ông bà tổ tiên, lay thần trên trời 

dưới đất, con trai con gái khắp đông tây. Cành trâm 
14

 họ cấm, 

cành sầu đâu (cành xoan) họ dựng, lợn gà họ thui. Mẹ Mdro \ng 

Dam (H’Bia K`i \\|) đồng ý H’Bia Êsu \n là người nấu cơm, dệt khố áo 

cho chàng Mdro\ng Dam.  

Mdro\ng Dam: Ô knai Dăm Prah Mlo\, sao chiêng lại leo 

giàn bếp? Cá cái lại tự vào nồi, sao một lần knai
15

 lại đến nhà tôi! 

Nếu tôi mời ăn chưa chắc gì knai đến, nếu tôi mời uống, mời ngủ 

đêm chưa chắc gì knai sang. Knai tự đến chơi đến nghỉ, tự đến ăn 

đến uống, sao chiêng lại leo giàn bếp thế này ơ knai?  

Dăm Prah Mlo \: Ơ knai, tôi tự đến, tôi đến buôn chiêng, 

cồng tôi đến bán, muối buôn men đón, tôi buôn muối bán hành, 

đến đổi lợn trao gà. Tại tôi nghe tiếng trống nên tôi đi, nghe tiếng 

chiêng nên tôi đến, rượu ché tuk ché ba tôi uống, nhà cửa knai tôi 

bước cùng, ơ knai Mdro\ng Dam. (quay sang nói với chị gái), Này 

chị Kbăng Êra, chị xới cơm mời knai Dăm Prah Mlo \\ của em đi.  

 Kbăng Êra nấu cơm, mời canh, dọn cơm nước, ăn xong lại 

mời rượu. Uống rượu được ba sừng, chàng Mdro\ng Dam hỏi 

chuyện.  

Mdro\ng Dam: Knai đến có chuyện gì? Tôi hỏi knai đến 

nát đọt mdơk
16

, tan ngọn êbua, tôi hỏi knai như lọc nước phèn, 

nước đục, hỏi như văng nước bùn khi voi nằm vũng, tôi tra đến 

mòn gióng. Tôi hỏi trai buôn Dhă, buôn Du đất lún tận gối, bùn 

                                                 
14Tên khoa học là Combretum quadrangularis 
15 Knai là thuật ngữ anh vợ gọi em rể và ngược lại, hoặc những người đàn ông cột chèo 

gọi nhau.  
16 Mdơk, êbua là hai loại rau dại mọc ở vùng đầm lầy  thuộc họ với dọc mùng (môn dại), 

người Êđê thường nấu cùng với thịt bò trong các nghi lễ cộng đồng. 
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tận lưng, cua bò, tôm nhảy rào rào. Sao knai lại giấu như giấu con 

trong dấu chân voi, con trong bụng knai lại dấu làm gì? Chuyện gì 

khiến knai đi buôn muối bán hành, mua lợn gà. Năm ngoái không 

có, năm kia không thấy, sao nay chòi knai đến bước, tôi tuần cử 

tuần kiêng, sợ knai đến vây đánh tôi trong nhà, đánh tôi tận làng! 

Dăm Prah Mlo \: Ồ không phải thế đâu knai Mdro\ng Dam, 

tôi nào dám đến vây đánh knai tại nhà! Knai là bạn tôi, ta cùng 

trang lứa. Tôi đến vì muốn có người phát quang bìa rẫy, đuổi chim 

két giùm em gái tôi H‟Bia Êsu \n xinh đẹp.  

Mdro\ng Dam: Thế ư knai, không phải knai đến vì muốn 

có người phát quang biên rẫy, ngựa knai đến so, trâu đến đọ, tôi 

người chòi nhạt, người mụt nhọt nặng, người côi cút, người thiếu 

cha không mẹ, người như dọc mùng ngập nước. Người thường lăn 

dưới đất, vì vậy knai ngựa đến nhe, trâu đến cười tôi. Tôi cán xà 

gạc dài, cán rìu thừa, biếng nương lười rẫy, người nói không nhã, 

cười không đủ, nong rổ vành không đan.  

Đừng trông mong đầu voi cha knai tôi biết cưỡi, tôi tớ 

không biết bảo, rượu ché tuk ché ba đừng trông mong gì tôi biết 

khai biết mời. Tôi không thể đi knai ạ! nếu cột bằng cây lồ ồ, rượu 

ché bô quanh cột, chuồng trâu bò tôi cũng không thể làm chồng 

được. Tôi người lười việc, biếng rẫy, vụng về lát đan.  

Ngày sáu tháng năm ngày hai ba tôi đã hẹn với nàng H‟Bia 

Êsu\n, tôi bảo nàng đến mang củi cõng nước, đế làm vợ chồng nên 

tôi mới ăn năm uống tháng, tuần cử tuần kiêng, tuần ăn trâu cúng 

bò. Nhưng nàng H‟Bia Êsu \n đã lỗi hẹn một lần, nàng vẫn muốn có 

người lười như tôi sao?  

Tôi người nhát rẫy, đầu voi tôi không biết cưỡi, tôi tớ 

không biết bảo, rượu ché tuk ché ba tôi không biết khai cần, 

không biết mời rượu. Nếu cha knai có voi tôi lười xiềng, tôi cán 
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xàgạc dài, cán rìu thừa, chiêng tôi lười thử nhịp, ngựa trâu tôi 

cũng biếng làm chuồng, tôi như Y Thô lười không theo kịp bước 

chân ai.  

Dăm Prah Mlo \:  Này knai Mdro\ng Dam, đâu phải ngựa 

tôi đến nhe, đâu phải trâu tôi đến cười, xà gạc tôi đến phát, cuốc 

tôi đến đào, trẻ con tôi đến chào đến hỏi thật knai ạ. Cho dù có 

qua ngày sáu tháng năm, ngày hai ba đã lỗi hẹn.  

 Chàng Mdro\ng Dam đã bỏ khăn dài, vòng đeo, muối trong 

giỏ của nàng H’Bia Êsu\n, đằng mặt chàng không ưng, đằng lưng 

chàng không chịu, cả tiếng nói cười chàng cũng tiếc, chàng không 

còn thương nàng H’Bia Êsu \n nữa. 

Mdro\ng Dam: H‟Bia Êsu \n như đậu nhiều dây, cây nhiều 

nhánh. Người có lắm bạn nhiều bè, tôi như người chăn lợn, người 

xích chó, người chẳng ra người.  

Dăm Prah Mlo \: Chẳng lẽ knai để tôi về mình trần, thân 

truồng, về không một miếng trầu gói về ư?  

Mdro\ng Dam:Thôi thôi, knai cứ về mình trần thân 

truồng vậy.  

Dăm Prah Mlo \: Ơ knai, chim mling (chèo bẻo) tôi mua 

cằm, chim mlang tôi mua mỏ, con khứu con nhồng để tôi đến bắt, 

đường đến hang trăn hang rắn để tôi chỉ, nước tôi với knai uống 

cùng, bò để tôi cúng rửa cho knai, một trâu tôi mừng sức khoẻ 

knai, một la tôi biếu. Ơ knai Mdro\ng Dam, canh nhạt thì tôi thêm 

muối, em gái tôi nhỏ như ngón tay út nên tôi cần knai chăm sóc! 

Mdro\ng Dam: Knai nói thật ư, ơ knai Dăm Prah Mlo \\? 

Nói mồm không lường, nói miệng không lìa, không phân chia ống 

sáo, có thật chắc thế không? Nếu ta đã xiềng thì xiềng cho thật 

chắc, đã buộc thì buộc cho thật chặt, dùi lớn cho đủ anh em khắp 

chốn. Chúng ta sẽ cùng ngồi đánh chiêng, cùng ngồi gõ trống đôi, 
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cùng uống rượu ché tuk ché ba, cần lại trao cần.  

 Họ cùng đánh chiêng ba, cùng gõ trống đôi, uống cùng ché 

tuk ché bô, tuần ăn trâu ăn bò, tuần ăn năm uống tháng lại tới. 

Mdro\ng Dam: Tôi nói thật sự, nếu tôi nói dối sấm sẽ đánh 

gẫy cành cây, máu bò tôi lại cúng rửa cho knai. Hãy về đi Pro \ng 

Mưng Hdăng Pro \ng Măng Mta, knai là rắn hổ mang Aê Du Aê 

Diê tái tạo ba lần.  

Dăm Prah Mlo \: Tôi sẽ về gọi H‟Bia Êsu \n xinh gái, để củi 

gốc em tôi đến bổ, lúa tươi đến thử giã, nếu em tôi yêu chồng thì 

đến mang củi cõng nước, đến ở cùng knai, nếu như em tôi muốn 

có người phát quang bìa rẫy, vặt chồi, đuổi chim vẹt xua chim két.   

 Chàng trai Pro\ng Mưng Hdăng cưỡi ngựa đực hung, cưỡi 

ngựa đực hang, ngựa nhạy nhanh ngựa nhảy khỏe, một cái nhún 

vượt qua núi, một cái nhảy băng qua thác, đi một chốc đến nơi 

đến chốn. Lên cầu thang một lần đạp, giẫm qua hiên một lần 

nhún, khiến thang đưa bên này đung đưa bên kia.  

Pro\ng Mưng Hdăng:Ơ em, hãy thay váy cũ mặc váy mới, 

tháo bông tai gỗ đeo bông tai ngà, thân hình con gái mềm mại như 

cây mới lớn. Ơ chim ngiêk một ngàn, chim ktrâo một vạn, ơ tôi 

trai tớ gái của ta khắp đó đây, hãy đưa H‟Bia Êsu \n xinh đẹp đến 

nhà Mdro\ng Dam. Nào ta cùng đi đến bãi chăn trâu nơi thả bò, 

đưa em gái ta đến gùi củi cõng nước, đến thành vợ nên chồng với 

chàng Mdro\ng Dam.  

 Hãy nhìn xem, người đi đông đặc như bày càtông, trăm 

người đi trước, ngàn người cất bước theo sau, một mình nàng 

H’Bia Êsun đi giữa. Đến đầu cây đa bến nước chàng Mdro\ng 

Dam. Núi tiếp núi, đồi nối đồi, buôn làng chi chít trong cảnh 

thanh bình. Bến nước tựa đáy rổ, đá dựa tựa vách núi, bò vàng 

tươi tựa cà chín trên rẫy, trâu đen nghịt như đá cuội, voi rú tựa 
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sấm gầm, người đông đặc tựa như mây đen trên trời.  

Chàng Mdro\ng Dam đương đánh chiêng ba, gõ trống đôi, 

thay rượu ché tuk ché bô ngày đêm không ngớt. Chàng mặc khố dài 

quấn ba viền, mặc khố Jrai quấn ba lớp, mặc áo nút dày, thân mình 

óng ánh tựa trai mới lớn, thong dong ngồi đánh đàn ngoài hàng 

hiên, vừa đánh đàn brang vừa dựa cột, vừa đánh vừa đỡ. Đàn chưa 

thanh lại dùng đàn sáu dây, đàn nghe rồ rồ, đánh đến đàn sắp vỡ. 

Đánh đứng không kêu rồi lại đánh ngồi, đàn đã kêu dùng ba ngón, 

bốn ngón giữa bấm, ngón giữa khảy dây, năm ngón tay khảy đàn, 

mặt sáng người sang trọng như bùa hóa, tựa ngãi thấm.  

Mdro\ng Dam: Này cô kia đi đâu? Gái làng mình đấy ư? 

trai làng họ ngoái nhìn không thôi. Rượu chúng tôi uống, chúng 

tôi tuần cử tuần kiêng, ta tưởng nàng ghé dùng cơm, ta mời nàng 

uống rượu, ở lại ngủ đêm. Ơ chim ngiêk một ngàn, chim ktrâo 

một vạn, tôi tớ khắp đó đây, các ngươi đi đâu?  

 Nàng H’Bia Êsu\n vội khựng lại, liếc nhìn anh trai Dăm 

Prah Mlo\ như trách móc. 

H’Bia Êsu \n: Ơ anh Dăm Prah Mlo \, sao anh ăn quá mức, 

uống quá chén, anh hãy chóng mắt mà xem, chàng Mdro\ng 

Dammặt đằng lưng không ưng, đằng bụng chàng không ưa, cả 

tiếng nói cười chàng cũng tiếc với em! Sao anh lại về thân trần 

mình trụi? Chàng Mdro\ng Damkhông ưng bụng nói cười, lúa kruê 

xanh không ưng lúa hdrô, thừng trâu bò không còn buộc, chuyện 

trai gái đã rời dây, vợ chồng thôi buộc chạc, ngúng ngẩy vẫy đuôi, 

cắt đầu bỏ đuôi như chàng Mdro\ng Damnói. Sao anh lại về thân 

trần mình truồng, đằng trước không ai mời, rẫy nương để mặc cho 

em. Muối trong gùi của chàng Mdro\ng Damđâu phải em đụng, 

tình vụng trộm với chàng ấy đâu phải do em. Em con gái Kur 

đương ngủ trên võng, con gái Lào đang yên trong kiệu, con vua 
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cháu chúa đương nằm trong buồng kín, lỗi ấy đâu phải tại em? 

Mdro\ng Dam: Thế sao nàng H‟Bia Êsu \n xinh đẹp! Vẫn 

biết chàng Mdro\ng Dam này đã nhầm nồi kbung khách, thích nồi 

kbiê của kẻ giàu người sang. Vẫn biết đêm băng lối, buồng đã 

vào, gùi quý đã chà, nếu em bắt thường để ngựa bẩn ta rửa. 

Nhưng đêm em nói một lời, ngày em nói một kiểu, đằng mặt em 

vẫn không ưng, đằng lưng em không ưa, tiếng nói cười em cũng 

tiếc với ta thì ta sẽ đi tìm nơi khác thôi.  

           Họ bảo em nói nhảm khi ngủ, ngái ngủ khi đêm, em nặng 

luống hành, nhiều gốc gừng, bắp đùi nặng, bắp chân nề, người Bih 

người Mnông em muốn nuôi. Ta trai chòi nhạt, rẫy nương lười, 

cuốc cỏ không kịp người ơ nàng H‟Bia Êsu \n xinh đẹp. Khi ăn thịt 

trâu óc ta gói, khi ăn bò tim gan ta dành, rượu đắng ngọt ta đưa 

cần, rót đầu tiên cho nàng.                      

            Ta đã rót giọt rượu đầu tiên cho nàng, sao nàng bảo đằng 

lưng ta không ưng, đằng bụng ta không ưng, cả tiếng nói cười ta 

cũng tiếc với nàng? Ta rấp tâm (ác ý) chỗ nào ơ nàng H‟Bia Êsu \n?   

 Chàng Mdro\ng Dam lại thui trâu, mổ bò, giọt rượu lại bôi 

chân chạm đùi, nàng H’Bia Êsu\n đã mang cũi, cõng nước trong 

ba ngày, chồng đã nên vợ đã nhận. Chàng như voi rừng họ đã 

xiềng chân, dây treo chiêng đã có chủ, vợ chồng đã thề đã hẹn.  

Mdro\ng Dam: Thế còn mẹ ta đã đun nước ngoài nắng, mẹ 

ta đã từng bụng mang dạ chửa, mẹ ta đã dựa vào thầy bà thì nàng 

tính sao? Người giữ chân voi nàng đến cậy, sắn chui dưới đất 

nàng đến đào, khoai nằm giữa đá nàng đến xén. Nàng thật sự 

muốn có người phát quang bìa rẫy, bẻ chồi, canh chòi đuổi két ơ 

nàng H‟Bia Êsu \n xinh đẹp. Nếu nàng muốn có người phát quang 

bìa rẫy, trồng dưa tỉa bắp, muốn có người bẻ chồi, người canh 

chòi đuổi chim, nài cưỡi voi cha nàng sớm chiều, hãy đem lại đây 
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năm voi đực, bảy voi cái, thuận cũng chừng ấy, không cũng chừng 

ấy ơ nàng. Của cải nàng mang đến tặng ta, gà đưa chuối mời lấy 

tiếng, lấy danh đi.  

H’Bia Êsu \n: Này chàng Mdro\ng Dam, em mua chiêng 

đâu mà không thể, mua cồng đâu mà không được, đây em mua 

hoa so đũa để cầm chơi. Cho dù có hết voi cha quanh nhà, em 

cũng lấy bằng được chàng. Cho dù hết ché tuk mẹ trong nhà, ché 

tang trong kho, hết nồi kbung nồi kbiê mẹ dưới ghế kpan, em 

cũng khao khát muốn có chàng. Em muốn có người phát quang 

bìa rẫy, cha em ðầu ðã bạc mắt đã mờ, thuốc lá đã đến kỳ ngừng 

hút. Em sợ voi cha không người cưỡi, tôi tớ không ai bảo, cần 

rượu không người mời. Rượu ché tuk cha em không người buộc 

vào trụ lồ ô, ché bô không người buộc cột le, chuồng ngựa trâu 

cha em không người sửa sang ơ chàng. 

 Nàng H’Bia Êsu\n thuận lòng ở ba ngày để thành vợ chồng 

với chàng Mdro \ng Dam. Nàng nghỉ trong phòng đôi, buồng ba 

của chàng Mdro \ng Dam, buồng ấm rèm che nhiều lớp nhiều tầng, 

chân không đụng đất, chạm đường, tay không sờ chén tô, nước 

tắm không đụng bến, không đến nguồn. 

H’Bia Êsu\n: Ơ chàng Mdro \ng Dam , sao cứ ở măi trong 

cḥi mát, chúng ta hăy chạm chân trên đường đến rẫy nương, sợ lúa 

hdrô lúa bla ngoài rẫy thuộc phần khỉ, phần chim, luống khoai, bụi 

mía sợ thuộc phần ngựa voi ư chàng. 

Vợ chồng nàng H’Bia Êsu \n – chàng Mdro\ng Dam cùng 

thăm rẫy, xem luống hành, bụi gừng. Họ ngủ lại đêm trông lúa 

hdrô lúa bla, xua két đuổi khỉ, canh thú phá mùa.  

Mdro\ng Dam: Ơ chim ngiêk một ngàn, chim ktrâo một 

vạn, ơ tôi trai tớ gái của ta! Sao lúa hdrô rời bông, lúa bla gẫy đầy 

guộc, tràn khúc gỗ, lúa lìa trước, đứt sau vậy ơ tôi trai tớ gái?  
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H’Bia Êsu \n: Ơ đứa con hoang kia, uổng đất mọc lúa, phí 

rừng nên sang giàu. Biết đâu khỉ đực đang ở bìa rẫy, khỉ cái đang 

ở ngoài rừng, tối lại tới, đêm lại sang. Chúng ăn khoai lang phía 

đông, phá khoai môn phía tây, làm nát hết khoai từ, khoai sọ. 

Chắc nhím mró ăn hết trái dưa, nhím mrun ăn hết bí hết bầu, 

khiến khoai môn, khoai lang nát không còn một củ.  

Ơ chim ngiêt một ngàn, chim ktrâo một vạn, tôi tớ khắp đó 

đây! chòi hãy sửa, rẫy hãy làm, thúng nong ta lại treo, tre hướng 

tây gốc hướng đông, quả chuông gió, vòng lục lạc gió lùa phía tây 

để lộ phía tây, để lợn lòi khỏi đi qua, thú rừng không đi ngang. 

Tránh khỏi đứt ngọn kê, khỏi hại ngọn lúa, khỏi mất đọt bí ngọn 

bầu, để con cháu mai không đói ơ chàng.  

Ơ chim ngiêk khắp đó đây, đêm chúng ta ra canh rẫy! Ơ 

chàng Mdro\ng Dam, chúng ta đi trông rẫy để cho lúa hdrô tròn, 

cho lúa bla đầy, để kê không rời gốc, dưa không rời dây, heo rừng 

đừng phá, thú không qua nương. Trai canh nương không bị lấn, 

gái canh nương không bị nạt. Đi, ta đi ngủ ngoài rẫy nào?  

Mdro\ng Dam:  Ơ nàng H‟Bia Êsu\n xinh đẹp, ta không cho 

em ngủ ngoài rẫy ban đêm, ngồi trong rừng lạnh, nằm trong rừng 

độc. Không cho em đến rừng lắm ruồi, nhiều muỗi, sợ em ngứa, 

kẻo em đau. Em đã là con gái Kur đang ngủ trên võng, con gái Lào 

đang ngồi trên kiệu, con thần nước đang ngủ trong buồng ấm.  

H’Bia Êsu \n: Ơ chàng Mdro \ng Dam, dù con gái Ku\r ngủ 

trên võng, gái Lào ngồi trên kiệu, con thần nước ngủ trong buồng 

ấm thì ta vẫn đi. Chúng ta lớn nhờ mẹ mớm bằng lúa bla, cha nuôi 

bằng lúa hdrô. Sợ con cháu đói về sau, nên rẫy ta đến đuổi khỉ, 

nương ta xua thú, lúa hdrô bla ta giữ bông, sợ vượn ngắt, khỉ phá, 

két tha đầy rừng ơ chàng. 

Mdro\ng Dam: Ơ H‟Bia Êsu \n, ta cùng về buôn thôi! 
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Chúng ta quay về làng, về ngủ trong phòng đôi, ngự trong buồng 

ba, buồng ấm chăn êm. Nàng vốn mình không vương bụi, chân 

không chạm đất bao giờ. 

H’Bia Êsu \n: Chàng hãy nhìn xem chòi cần sửa vách, rẫy 

rào, nong nia không ai treo, khoai lang phía đông đã hết, khoai 

môn phía tây không còn, khoai mì quanh rẫy bị thú phá thú đào.  

Mdro\ng Dam: Ơ đứa hoang kia, nói không nghe, bảo 

không được, mang kèn vứt
17

 đến chết, coi chừng ta sẽ chém nàng 

không tiếc, giết không nương bây giờ ! 

H’Bia Êsu\n: Sao chàng lại hầm hồ thế!  

 Nàng H’Bia Êsu\n quay về làng, lui về buôn, vừa đến nhà, vội 

bước lên cầu thang, mách với cha của Mdro\ng Dam là Dăm Bhu. 

H’Bia Êsu \n: Ơ bác, coi con bác kìa, con rủ ngủ đêm canh 

rẫy, coi luống khoai môn, giữ luống khoai sọ, sợ nhím bới, tê tê 

đào, kê nát lúa dập, chàng bảo đêm không dám đến rừng lạnh, núi 

độc, không dám đến nơi nhiều ruồi muỗi, nếu thế này thì voi của 

cha con làm sao có thể cưỡi được.  

 

                                                 
17 Sáo bốn lỗ của đàn ông, đựợc làm bằng cây trúc. Câu ami \ la] amâo thâo gô, ama mtô 

amâo thâo gưt, djă đi\ng wưt tơl djiê asei (mẹ dạy không nghe, cha bảo không thấu, vác 

đi\ng vưt đến chết)  thường dùng để khuyên nhủ, răn dạy những kẻ không nghe theo lời 

cha mẹ. 



252 

Chương khúc 3 

Chàng Mdro\ng Dam phát nương, làm rẫy  

cho nàng H’Bia Êsu \n  

 

 Chàng Mdro\ng Dam nghỉ một ngày ngơi một đêm, nghỉ 

một ngày ngơi một năm, nghỉ thêm một chiều một sáng. 

Mdro\ng Dam: Ơ H‟Bia Êsu \n, nàng hãy hông xôi! Ta đi 

thăm mẹ nàng, sợ tóc bà đã bạc mắt đã mờ, thuốc lá đã đến kỳ 

ngừng hút. Sợ bà nhức trong đầu, đau trong bụng, ăn không ngon 

ngủ không yên, mỏi tay chồn chân, củi đuốc không người giúp đỡ.  

 Nàng H’Bia Êsu \n đeo gùi vội ra khỏi nhà, chàng Mdro \ng 

Dam vớ xàgạc nhỏ, vác xàgạc lớn phát lau dẹp sậy sợ phủ đường 

ngập lối. Quấn khố Jrai qua gối, quấn khố sọc chạm gót, lui lui 

tới tới, quấn khố dài vừa đi vừa ngắm, quấn khố hoa vừa ngắm 

vừa xoay, thong dong rời bước, thong dong rời thang, chuông 

đồng chuông bạc, lục lạc vàng kêu loảng xoảng, khiến lợn chưng 

hửng, chó rú, gái  làng ngẩn ngơ.  

Người yêu cũ Mdro \ng Dam: Ơ Mdro\ng Dam, chàng đi 

đâu mà như ngựa chạy cấm đầu, trâu chạy cấm cổ tìm nước vũng, 

chàng khát khao vì nàng H‟Bia Êsu \n xinh đẹp ư? Chàng thật là 

người hấp tấp như trâu vội đến ruộng lạ. Sao lại bỏ chúng em một 

manh áo cộc, miếng trầu của chúng em chàng xem bằng một mắt, 

coi thường chúng em không biết dệt không biết thêu. Chàng khao 

khát vì nàng H‟Bia Êsu \n xinh đẹp đến thế ư ! 

Mdro\ng Dam: Ơ chim ngiêk một ngàn, chim ktrâo một 

vạn, ơ tôi trai tớ gái của ta khắp đó đây! Chúng tôi, cán cuốc đừng 

nên gạc, xàgạc đừng nên chia, đừng nên sang thúng bột. Ta, đầu 

voi cha nàng H‟Bia Êsu \n ta đến cưỡi. Thôi đừng nói nữa, kẻo ta 

chém không tiếc, giết không nương tay giữa bãi chăn trâu nơi thả 
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bò bây giờ. 

Người yêu cũ Mdro \ng Dam: Đây trầu cứng, cau thiu, vôi 

rát lưỡi em gửi để chàng nhai tạm trên đường vậy.  

 Nghe thế H’Bia Êsu \n liền bỏ đi, chạy vội đi trước về 

thăm mẹ.  

H’Bia Êsu\n: Ơ mẹ ơ cha! 

Mẹ H’Bia Êsu \n: Sao con lại bỏ về trước ơ con gái yêu, 

con gái quý của ta? Con ở chưa tròn ngày, nghỉ chưa trọn đêm, 

ngơi chưa đầy một chiều một sáng? Sao ngựa con vội chạy tìm 

mẹ? Thôi rồi, nồi kbiê họ lôi của ta, nồi kbung họ đòi, hứa của cải 

nghìn vạn họ đến lấy, chúng ta đã thề nồi kbiê tràn hướng nam 

giao hết cho chồng con Mdro\ng Dammà con gái! 

H’Bia Êsu\n: Con như cá trê không trụ được lâu trong 

nước! Chàng Mdro\ng Damnóng tính. Khỉ vượn trên cây không còn 

chỗ sống, lạt non chàng lại phơi, nồi cơm lại thiu, gùi nước lại 

nặng, nếu chậm nấu rượu gậy non chàng Mdro\ng Damlại đập, răng 

nghiến mắt gườm, cán cuốc cần xàgạc không thiếu ngày đêm.   

 Vừa xong chàng Mdro \ng Dam xuất hiện, qua cầu thang 

một lần bước, hiên nhà một lần giẫm, khiến cột nhà đung đưa, nồi 

cơm đụng lục cục, tựa trâu cụng sừng, khiến cột sau vẹo hướng 

người Adham, cột trước nghiêng phía người Mnông, cột gian 

khách vượt qua mặt trâu đực . 

Mẹ H’Bia Êsu \n: Chồng con đã đến kìa, ơ con yêu con 

quý của mẹ! 

H’Bia Êsu \n: Hãy nấu cơm mời Mdro\ng Dammẹ ạ! con sẽ 

đi gùi nước đây.  

 Nàng H’Bia Êsu \n xưa nay chưa từng đi gùi nước bao giờ, 

đường phân heo chưa từng chạm, đường phân gà chưa từng đi, 

đất chưa từng vướng váy, bụi chưa từng dính áo, chưa từng tới 
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bến nước. Chỉ việc ngồi trong phòng đôi, ngự trong phòng ba, 

buồng ấm giường êm. Rửa tay bằng nước kbung, rửa chân bằng 

nước kbiê, rửa mặt bằng âu đồng chén bạc. Nay đường trâu đi 

nàng H’Bia Êsu \n giẫm, bến nước nàng rõ, lối mòn cũi nước nàng 

cùng. Thật là lạ khi chiêng tự leo giàn bếp! Vì khao khát yêu 

thươngchàng Mdro \ng Dam.  

       Mẹ nàng H’Bia Êsu \n thịt gà mái ấp, đập gà mái đẻ, giã gạo 

trắng như hoa êpang nấu cơm mời chàng Mdro \ng Dam. 

Mdro\ng Dam: Này nàng H‟Bia Êsu \n, chúng ta đi thăm 

rừng thưa, nương rẫy, thăm gốc dưa, luồng bắp của cha nàng đi, 

kẻo không còn nguyên vẹn. 

H’Bia Êsu \n: Em sẽ không cho chàng đến rừng rơi xương 

cá, đường gai kpung, lối phong cùi, kẻo nó lại giây vào chàng. 

Mdro\ng Dam: Rừng rơi xương cá, đường gai kpung, lối 

phong cùi cũng mặc nàng ạ. Nước Lach (La]) anh đã từng lắc, gai 

Săm Mrung ta đã từng cậy, đường đi rẫy lối vào nương ta đã xông 

từ sáng đến chiều. Chúng ta hãy đi phát quang bìa rẫy, đi bẻ chồi, 

đuổi vẹt xua két nào! 

H’Bia Êsu\n: Không không ơ chàng!  

Mdro\ng Dam: Hãy đi trông rẫy, thăm nương, xem luống 

hàng bụi gừng kẻo không còn. Ta thấy lúa hdrô khỉ bứt, lúa bla 

vẹt mổ, không người đuổi két xua vẹt cho cha nàng.  

H’Bia Êsu\n: Vậy thì chàng hãy đi đi! 

Họ cùng đi đến bến nước đầu nguồn, đến rừng thưa nương 

rẫy sớm chiều.  

Mdro\ng Dam: Ô, rẫy nàng đẹp quá, chòi xà ngang dài, 

nương xa dằng dặc, cọc cột trâu buộc bò dày đặc, lúa hdrô đầy, 

lúa hbla tròn. Ôi sao đẹp quá! Đậu mọc dày như xếp đũa, ngô vừa 

mọng, dưa ra nụ, kê múm hạt, lúa ngậm sữa, chuối buồng chín rộ, 
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đu đủ trĩu quả, chuối cau chuối hương nhánh xếp nhánh.  

 Chàng Mdro\ng Dam bước xuống bến nước nàng H’Bia 

Êsu\n. Lờ đặt đầy nước, ven rẫy nhím chuột dính đầy bẫy. Chàng 

Mdro\ng Dam đến canh rẫy, sửa bẫy lao của cha nàng H’Bia Êsu\n. 

Mdro\ng Dam: Nàng hãy nhìn xem, sao cha nàng có thể 

bẩy được chuột đầy giàn bếp? Sao có thể bắt được chồn tràn một 

trại, tôm cua um đầy bếp?  

H’Bia Êsu \n: Ồ, thật tiếc đất đã mọc lúa nơi chàng. Sao có 

thể bắt được cá trê? Chàng hãy nhìn, cha em đặt đó dưới nước, 

đan bẫy lao để bắt thỏ chồn, mang ống tên rình thú rừng sâu, cầm 

nỏ tìm thịt voi, kiếm mỡ cá. Vượt rừng sâu để chiều chuộng, vỗ 

béo nàng H‟Bia Lô đấy ơ chàng. 

Họ lại lên rẫy canh chòi giữ lúa, vun bụi gừng, đắp luống 

hành suốt ba ngày đêm.  

 Ở nhà Mdro \ng Dam, mẹ chàng vừa đi vừa khóc vì sợ mất 

con. Bà đốt đuốc soi đường, lờ mất đi tìm, mất đó đến tra, đến hỏi 

tận nhà nàng H’Bia Êsu\n.  

MẹMdro \ng Dam: Ôi thôi rồi con trai tôi, tê giác đến 

ngoạn sừng, voi đến đòi ngà, con trai người giàu sang đã bị mang 

vào rừng, hao trong nước, bước theo gió mưa. Nếu chết trẻ con thì 

đền voi cái cho ta, chết người già thì đền voi đực, nếu con ta chết 

thì chiêng trăm ché ngàn hãy thường cho ta.  

 Mẹ chàng Mdro \ng Dam đứng ngồi không yên, lòng bồn 

chồn vì nhớ Mdro \ng Dam, bà đốt đuốc để tìm con, chẻ tre khô để 

đan lại đó, lờ lại đến dỡ, dò đường đến tìm nhà nàng H’Bia Êsu \n. 

Mẹ Mdro\ng Dam: Có thấy Mdro\ng Dam ở đây không?  

Cha H’Bia Êsu \n: Ồ chào bà, nhìn xem chồng H‟Bia Êsu \n 

đã đến chòi canh rẫy, sợ lúa hdrô vượn phá, lúa bla khỉ nghịch, 

nếp thơm chim sẻ, vẹt đến tha, vườn chuối bụi mía sợ ngựa voi 
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đến ăn, trái chuối chín không còn nguyên bởi voi, dứa bị thú vờn. 

Con trai bà đã lên rẫy canh chòi, sửa vách, trong chừng luống 

hành bụi gừng rồi bà ạ.  

Cha H’Bia Êsu\n: Hãy mời cơm mẹ chồng H‟Bia Êsu\n nào?  

 Lũ trẻ thịt một gà mái ấp, đập một gà mái đẻ, giã gạo 

trắng như hoa êpang để mời mẹ Mdro \ng Dam. Rượu ché đen, ché 

jăn có tám cái tai, năm người khiên ở trên,bảy kẻ đỡ dưới, ché 

gầm gừ dưới hầm rượu. 

Cha H’Bia Êsu \n: Đừng gầm gừ ơ bà, chúng ta mời rượu 

mẹ Mdro\ng Dam. Mất kim bà ấy tìm đến H‟Bia Êsu \n, nhẫn tuột, 

lúa rơi thì bà ấy dò theo gốc để nhặt, mất lờ đi hỏi thầy, bà ấy đến 

hỏi H‟Bia Êsu \n. Bà ấy sợ con trai mất trong rừng, hao trong nước, 

sợ tan theo gió mây, nên đốt đuốc đi tìm thầy đấy! 

Cha H’Bia Êsu\n: Ơ lũ trẻ, ơ con cháu xa gần, ơ gái trai của 

ta khắp đó đây! Nào, hãy ba người bẻ lá, năm người khiêng rượu, 

ba người cõng nước nào. Hãy năm người rót, bảy người chêm, trai 

gật gù hãy thử cấm cần, ngọt không ơ cháu? Ngọt không bác? 

Ngòn ngọt chua chua non như rượu ủ năm đêm vừa uống.  

Cha H’Bia Êsu \n: Nào mẹ chồng H‟Bia Êsu \n, bà uống ba 

sừng nhé!Cần này chưa ngọt thì cắm cần khác đi! 

Mẹ Mdro \ng Dam: Sao thế? Cần ba lại cắm, cần đôi lại 

đổi, cần này chưa ngọt lại đổi cần khác. Đã ngon rồi đấy! Chua 

chua ngọt ngọt mùi trái gấm 
18

, ngòn ngọt mùi men, uống ba sừng 

đã hết ba sừng. 

Cha H’Bia Êsu \n: Rút cần này để thay cần khác mẹ 

Mdro\ng Damnhé. 

Mẹ Mdro \ng Dam: Thôi chết rồi bà ché đen, ché jăn ạ, đã 

                                                 
18 Một loại cây rỗng, có nhiều nước, trái chua chua ngòn ngọt. Tên khoa học là Gnetum 

Mon tanum  
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tám cần lại sắp thay, năm cần lại sắp đổi, cần này chưa ngọt lại 

chuyển cần khác. Đã ngọt rồi, ngọt gắt nóng cả tai, rượu thấm vào 

người như có kiến bò. Uống thâu đêm suốt sáng, ché không nhạt 

rượu không phai, càng thêm nước càng đắng hơn đấy.  

 Họ rót cho nhau bảy sừng trâu, hết nước ống lại thay nước 

sừng. Ba người rót, năm người đổ, bảy người vun. Mẹ Mdro \ng 

Dam ngồi hướng đông gật gù uống đến say, men thấm, đầu quay 

cuồng. Trai say rượu như chết, gái say men như rữa. Đầu quay 

hướng đông, chân quay hướng tây, ngủ say như người không còn 

hơi, như người không biết tỉnh.  

Cha H’Bia Êsu \n: Ơ chim ngiêk một ngàn, chim ktrao một 

vạn, tôi trai tớ gái đặc như mây đen khắp đó đây! Ta đồng ý cho 

Mdro\ng Damnghỉ trông coi nương rẫy, để Mdro \ng Damvề ăn năm 

uống tháng, hãy mời chàng về đi nào! 

 Tôi tớ kéo nhau lên rẫy. 

Tôi tớ: Ơ anh Mdro\ng Dam, mẹ anh đã thấm rượu say 

men, tai ù ngủ quên, không thức dậy được nữa rồi.  

Mdro\ng Dam: Ôi thật là vất vả cho mẹ ta khi đầu đã 

về chiều!  

Chàng Mdro\ng Dam tay cầm xà gạc nhỏ, xà gạc to phát 

lau sậy trên đường về nhà. Cùng với với nàng H’Bia Êsu \n, chàng 

vội bước lên cầu cầu thang bằng một lần đạp, qua hiên bằng một 

lần giẫm. 
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Chương khúc 4 

Mdro\ng Dam thân đã tàn, lúa đã mục, chuyện kết thúc khi 

đánh Mtao Msei giành lại vợ 

 

 Này là Chàng Mdro\ng Dam ngồi không yên, ngủ không 

ngon giấc.  

Mdro\ng Dam: Ơ bọn trẻ hãy lắng nghe gà nhà ai đang 

gáy, con nhà ai đang khóc, trai làng nào đang rèn chan chát tiếng 

búa đe. Sợ vỡ tiếng cười đùa, năm nay bến nước nhà ai đang rơi, 

trai làng nào mùa hạ đuôi trâu cúng không tốt, con nhà ai nói lắm 

điều dị nghị, lười nói nhác cười khiến ta bị thần yang quở trách. Sợ 

ta sống trong rừng ma quỷ, ở rừng cây cứng, núi nhiều phép màu.  

Chàng Mdro\ng Dam chán bắt nỏ lại đi bẫy chim, chợt 

rụng lọn tóc, thình thịch tim gan, lòng bồn chồn liền vội chạy về 

nhà. Một lần nhảy qua bảy ngọn đồi, một lần nhún vượt qua bảy 

ngọn thác, đi một chốc đã đến nơi đến chốn. Chàng bỗng nghe 

thấy mẹ nàng H’Bia Êsu \n đang gào khóc, nước mắt đầy sàn, nước 

mũi tràn nhà. 

Mẹ H’Bia Êsu\n: Sao hắn ác thế ơ chồng H‟Bia Êsu \n, hắn 

là người dũng mãnh, đầu đội khăn xếp, cằm gắn sắt, miệng đỏ 

rực như than củi, trai đẹp đến lúc thần cho cái sang, yàng cho cái 

giàu. Mỗi lần đạp cầu thang khắp nhà rạng rỡ, vào cửa lộng lẫy 

cả sàn, xà ngang xà dọc ánh lên như tia chớp. Hắn đã kéo H‟Bia 

Êsu\n trong phòng đôi, ở phòng ấm, phòng nhiều rèm nhiều lớp. 

Lôi không dậy, vực không ngồi, váy tuột áo rơi xấu hổ với người 

Kur dọc đường. Nếu H‟Bia Êsu \n không dậy hắn dọa bằng đao, 

không đi hắn dọa bằng xàgạc, hắn xiết chân tay con gái ta bằng 

thừng ơ cháu. 

Mdro\ng Dam: Kẻ nào đấy? Kẻ nào to gan lớn mật dám 
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liều lĩnh? Kẻ nào đã dám thử giăng dây cột trâu, cuộn thừng cột 

bò không rối? 

Mẹ H’Bia Êsu \n: Danh vang đến thần, tiếng lừng khắp 

núi, nghe đông tây bảo đó là Mtao Msei, người to gan lớn mật 

cũng là Mtao Msei. Em nó mặc áo kẽm, đẹp trai đến lúc thần cho 

cái giàu, yang cho cái sang. Cưỡi ngựa đực rằn như cháu đấy, 

cưỡi ngựa cái sọc trắng, yên ngựa lót vải hoa, tiếng lục lạc kêu tựa 

như có người cầm rung, tựa có người cầm lắc, khiến lợn chạy, chó 

rú, nồi kbung kbiê va chạm loảng xoảng.  

 Chàng Mdro\ng Dam ngủ ngày mơ đêm, hồn gặp Aê Du 

chống gậy mây, Aê Diê chống gậy mun đã cho sức mạnh để chàng 

trở thành người dũng mãnh. Trong mơ Aê Du Aê Diê bảo: ‘’Con 

hãy đi đi’’. Chàng chợt tỉnh vùng dậy và ra đi. Chụp vội ống tên, 

cầm cán nỏ, mặc áo đến nơi đất nhão (krai ênham), đất nhão lún 

đến tận nhà thần Aê Du Aê Diê.  

              Chàng Mdro\ng Dam xông vào đầm lau, chạy vào bãi 

sình, chạy bán sống bán chết, leo núi cậy đá, nhảy xuống hang tìm 

hổ. Chàng chạy đến bến nước, đầu nguồn, cây cau của Mtao 

Msei, bãi chăn trâu không một ngọn lau, bãi chân bò không rơi 

một ngon lách. Bãi thả trâu bò mới đẹp làm sao! Dấu chân ngựa 

trâu của Mtao Msei dày chằng chịt tựa như gái tạo bột, tôi trai 

tràn đường, tôi gái đầy làng, người ùn ùn không nơi để bước.  

 Mdro\ng Dam: Ơ chim ngiêk một ngàn, chim ktrâo một 

vạn, tôi tớ đứng khắp đó đây, ai là chủ bến nước đầu nguồn này? 

ai là chủ đã đốt dây êjung mniêng này? 

Tôi tớ Mtao Msei:  Danh vang đến thần, tiếng lừng khắp 

núi, nghe khắp đông tây mà ông không hay sao? Hãy nhìn xem, 

Mtao Msei của chúng tôi đang tuần cử tuần kiêng, tháng cử tháng 

kiêng, tuần ăn trâu mổ bò, chiêng không ngừng treo trên cây xà 
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dọc, rìu tháo cán, máu trâu bò chạm không khô trên hiên nhà, 

tiếng chiêng trống không ngưng không ngớt, chân đang bôi máu 

trâu bò cùng nàng H‟Bia Êsu \n. Tù trưởng của chúng tôi vợ mới lại 

có, bí lại mọc, trước sau lại có nàng H‟Bia Êsu\n xinh đẹp vang đến 

thần, tiếng lừng khắp núi, nghe khắp đông tây.  

Mdro\ng Dam: Có thật thế không? Ấy là người nấu cơm 

cho ta đấy! Ơ con cháu, em gái, anh trai, dân làng trong buôn, ơ 

khách trên đường, ơ những người anh em khắp đó đây, các ngươi 

sẽ thấy tại sao Mdro\ng Dam này lại đến vây hắn ngay trong nhà.  

Tôi tớ, dân làng: Ôi thế sao ông Mdro\ng Dam, hãy nương 

cán rựa, hãy dựa gốc bí, hãy ngừng bẫy treo, tim gan ngang bướng 

hãy dừng tại đây. Kẻo lúa mục, cỏ khô, ma quỷ lại mang ông đi. 

Mtao Msei của chúng tôi là người dũng mănh thật sự.  

 Chàng Mdro\ng Dam tức giận, hơi thở tựa gió xoáy, giống 

giông bão tháng bảy làm bay cả tê giác trong thung, voi rừng 

trong rú. Mdro\ng Dam chém như chém rừng, chém trai từ bến 

nước, chém gái trên bãi củi, giết người trăm người nghìn, đầu 

ngang chân dọc, người chết la liệt khắp mặt đất, chém gái trai 

như chém cây chuối rừng sâu.  

Mtao Msei:  Ơ người giữ bến nước, chiêng mẹ đang treo, 

hiên nhà cửa ra vào họ đến chạm, gian khách cột đã rung rinh. Ơ 

người giữa bến nước, cây cau, dân làng bằng này, gian khách hăy 

ngừng chiêng đập, gian bếp trống đôi ngừng gõ. Gian khách cột 

rung, vách đã tuột, ơ những người anh em khắp đó đây, gian 

khách cột đã lung, hiên đã lay. Gái trai, chiêng trống của Mdro\ng 

Dam đã đến đây. Hãy dừng tiếng chiêng, ngừng tiếng trống, 

Mdro\ng Dam đã đến rồi.  

Ơ người hai đầu hãy đi xem, ai rào đến hong (phơi), ai đã 

đem chiêng đi phát, bãi chăn trâu thả bò đến đạp đấy. Nếu hắn 
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muốn ăn trâu sao không gặp chủ trâu, nếu hắn muốn ăn tim gan bò 

sao hắn không lên nhà, nếu hắn đòi uống rượu ché tuk ché tang 

cùng, sao hắn không nói cười cùng ta. Sao hắn chém không 

thương tiếc, giết không nương tay người trăm người nghìn! 

Dân làng: Nếu trẻ chết phải đền voi cái, giết người già 

phải đền voi đực, chết con chủ nhà thì chiêng trăm chúng tôi sẽ 

đền cho ngươi. Đây chiêng tự đổ trống tự rơi, chết ngựa chết voi 

cũng tại ngươi khiến mây xui mưa, voi chết bởi có hai vua, chết 

gái trai bởi tại ngươi sừng tê giác đến chiếm, vợ người giàu sang 

ngươi đến đoạt. Sao ngươi chém chúng tôi như chém cây chuối 

trong rừng, giết chúng tôi giết hết cả dòng cả họ, gái chết trên 

đường đi củi, trai ngạt trên đường cõng nước.  

Người hai đầu đẹp tựa lúa non, xông tới, nhảy tới. Mdro \ng 

Dam liền chém, không chịu nương tay, tiếng thở như gió xoáy, 

liền chém không nhường, giết chết người hai đầu mang cả khiên 

đao về nhà.  

Mdro\ng Dam: Ơ này Mtao Msei, hãy ra mau! Sao ngươi 

liều lĩnh dám moi tim gan cọp vậy? 

Mtao Msei: Khoan cháu khoan, để ta uống rượu ché tuk đã 

nào! Ta đang bận bôi chân cùng nàng H‟Bia Êsu\n xinh đẹp trên nhà.  

  Mdro\ng Dam xông lên nhà, chụp lấy cần rượu và uống 

liền một mạch. Một lần hút hết ba nồi kbung, thêm ba nồi kbung 

khác, một lần ngậm bảy nồi kbung thêm, đầu óc quay cuồng, 

chàng nhún nhảy như gió xoáy, như bão xông.  

Mdro\ng Dam: Này Mtao Msei! Hãy đến thách đấu giữa 

nhà, nếu ta như lúa mục cỏ khô, ma quỷ mang đi thì nàng H‟Bia 

Êsu\n sẽ nấu cơm cho ngươi.  

 Mtao Msei ngồi bật dậy, mặc áo sắt, trai thần cho cái giàu 

sang. Chàng Mdro\ng Dam đuổi chém bóng Mtao Msei dưới nước. 
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Mệt lử, chàng đuổi Mdro \ng Dam chém Mtao Msei như đuổi chém 

không trên mặt nước. Bỗng chàng tấn công ào ào, trúng dưới cằm 

áo sắt rơi loảng xoảng dưới chân. Kiếm trong tay Mtao Msei văng 

ra trúng ngón chân chàng Mdro\ng Dam. Chàng Mdro\ng Dam 

như lúa đã mục, thân đã tàn.  

          Nàng H’Bia Êsu\n gào khóc buồn bã cả xứ xở người Êđê. 

H’Bia Êsu \n: Thôi thôi rồi chồng ta. Từ đây tê giác rụng 

sừng, voi lắc (rời) ngà, người cao tuổi cũng chết từ đây. Chàng 

Mdro\ng Dam thân đã tàn, lúa đã mục cỏ đã khô, thừng đầu voi 

của ta lấy ai xiềng, tôi tớ của ta ai sẽ bảo, rượu ché tuk ché ba ai là 

người khai, người uống. Chàng Mdro\ng Dam của ta như lúa đã 

thối, củi đã mục, cỏ đã khô rồi.  

Nàng H’Bia Êsu\n xinh đẹp lấy vải hoa đến đắp, lấy chăn 

vải knung đến che chàng Mdro \ng Dam, nàng gói đầu của chồng 

bằng vải hoa. Nàng khóc gào thảm thiết.  

H’Bia Êsu \n: Ơ Mdro\ng Dam, chàng như lúa đã mục, thân 

đã tàn, chuyện đã hết. Chàng đã chết ngoài bãi thả trâu, nơi thả bò, 

vườn thả diều, chết ngay tại bến nước kẻ giàu sang.  

Đầu chàng Mdro \ng Dam được nàng H’Bia Êsu\n gói bằng 

vải hoa, xương đùi cất trong kho lúa, giấu tim trong gùi quý, gùi 

hoa trong buồng đôi, phòng ngăn.  
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Chương khúc 5 

Nàng Kbang Êra- Em gái Mdro\ng Dam ăn dưa gang thần, 

bụng mang, lưng oằn và sinh ra Kram Jho \ng  

 

Nghỉ một ngày ngơi một đêm, thêm một chiều một sáng. 

Nàng Kbăng Êra, em gái chàng Mdro \ng Dam đang ngồi canh 

nong lúa, bỗng nhiên một trái dưa non rơi xuống trước mặt. Dưa 

Aê Du thả xuống nong lúa của nàng Kbăng Êra. 

Kbăng Êra: Ơ mẹ, dưa gang non mẹ ơi, con lấy ăn nhé! 

Mẹ Kbăng Êra: Không được ăn ơ con yêu con quý! Thần 

thả dưa xuống đấy, mọi người chẳng có ai như con cả. 

 Kbăng Êra mẹ nói không nghe, cha bảo không theo, vác 

kèn vứt đến tàn hơi cạn tiếng (đến chết cả thân). 

Kbăng Êra: Anh con Mdro\ng Dam đã mục lúa, mẹ cũng 

chẳng nên ngăn làm gì. 

 Nói xong Kbăng Êra liền ăn dưa đúng lúc mặt trời đứng 

bóng, xế chiều, bỗng nhiên nàng ngứa ngáy khắp mình mẩy, ngứa 

tận xương tận da, gảy vú khiến vú cong, gảy lưng khiến lưng oằn, 

bụng căng mông nở như thổi bóng lợn lòi rồi. 

Kbăng Êra: Không thể tin được mẹ ạ, bụng con đầy, vú 

căng, con cõng con bồng có thật rồi. Con ăn trái đậu giữa cây, 

uống nước lưng chừng thác, ăn quả lạ trong rừng bụng tự mang tự 

chửa chứ không phải với người phát quang bìa rẫy.  

 Kbăng Êra chợt đau bụng sắp sinh, thịt đau ruột mệt, đau 

quằn đau quại thai ra chân trước đầu sau.  

Kbăng Êra: Ơ anh Pro \ng Mưng Hdăng, anh hãy đi mời 

bà đỡ tài, bà mụ giỏi, thầy hay đến để vuốt bụng cho em. Em thịt 

đau ruột mệt, đau quằn đau quại thai sắp ra đầu trước chân sau. 

Em hơi thở hổn hển nơi cổ, thở khó nhọc dưới cằm, kêu thần tha, 
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gọi thần bỏ. Chuyện ác em không làm sao thần cây đa khiến em 

thế này.  

 Kbăng Êra trên đùi máu chảy lai láng, sống một vía chết 

cũng một vía. Đau sống dở chết dở. Bà đỡ Ami \ Phio được gọi đến 

để đỡ giùm con trần thế, con trong bụng ra, con trai con gái đã 

chào đời. Đứa trẻ con Kbăng Êra cất tiếng khóc oa oa, khóc như 

gà bị buộc chân, như gà bị buộc cánh, khóc liênhồi như dùi đang 

gõ trống, khóc ngày khóc đêm không dứt. Khóc từ mặt trời nằm 

ngang xà dọc phía đông đến khi chếch bên cây xà dọc phía tây, 

khóc từ tối đến sáng.  

Pro\ng Mưng Hdăng: Tên cháu là gì hả cháu? Hãy nếm 

giọt sương cho no, hãy cắn dùi cho đứt, bẻ gãy khiên đao theo 

gương của cậu bác ta xưa. Ơ người dũng mãnh, gẫy cây đa rồi lại 

thay, tàn cây sung này ta lại trồng cây sung khác, chết người này 

ta lại thay người kia. Hãy nếm nước sương đi nào! 

        Cậu bé khóc ngày khóc đêm không ngừng, khóc hoài khóc 

mãi không thôi.  Ơ hơ… dế mặc áo trùm, cào cào áo cộc, cóc nhái 

ngủ ngày đến gặp Aê Du Aê Diê nào!  

 Khiến Aê Du chống gậy mun, Aê Diê chống gậy mây đứng 

ngồi không yên. Ngươi đã tạo nên con trai nàng Kbăng Êra. Cậu 

bé khóc oa oa, khóc như gà bị buộc chân, gà bị buộc cánh, khóc 

liên hồi như dùi đang gõ trống, khóc liên hồi ngày đêm không dứt. 

Kbăng Êra: Ô trời, chuyện ác tôi không làm sao thần cây 

đa khiến tôi thế này. Anh tôi Mdro\ng Dam lúa cũng đã mục, cỏ 

cũng đã khô, ma quỷ đã mang đi. Người ta đã chém anh tôi vô 

tình vô tội, chém không thương tiếc, giết không nương tay.  

Aê Du Aê Diê: Có chuyện gì ngươi đến ơ dế mặc áo trùm, 

cào cào áo cộc, cóc nhái ngủ ngày đến gặp ta?  

Dế mặc áo trùm: Ơ ông, con chị Kbăng Êrakhóc oa oa, 
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khóc như gà bị buộc chân, gà bị buộc cánh, khóc liên hồi như dùi 

đang gõ trống, khóc liên hồi ngày đêm không dứt. Khóc từ khi 

mặt trời nằm ngang xà dọc phía đông đến khi nằm ngang cây xà 

dọc phía tây.  

Aê Du Aê Diê: Ơ cháu! Thằng Kram Jho \ng đấy, nó chính 

là thằng Kram Jho \ng, rồi nó sẽ biết mua voi như chàng Mdro\ng 

Dam, tay sắm chiêng, tiếng tăm lừng khắp, giàu sang như chàng 

Mdro\ng Dam. Này cháu hãy cầm lấy bát đồng ở trên, âu đồng ở 

dưới. Thằng bé Kram Jho \ng này sẽ dũng mãnh, giăng dây buộc 

trâu, cuộn thừng buộc bò không bao giờ bị rối.  

Dế mặc áo trùm, cào cào mặc áo cọc, cóc nhái quay về trần. 

Kbăng Êra: Tên nó thế nào ơ con trai? 

Dế mặc áo trùm: Nín đi cháu, giọt sương đã no, Kram 

Jho\ng là tên của cháu. Mai sau cháu sẽ biết bảo vệ người nhà như 

cậu Mdro\ng Dam!   

 Cậu bé nín thinh mắt nhìn quanh tươi cười. Nửa đêm nó 

biết lật, canh một biết bò, mặt trời vừa ló nó biết vịnh vách, biết đi 

chập chững, đứng bóng nó đã biết chạy biết nhảy, biết chạy trước 

ra sau.  

Kram Jho\ng: Cậu con Mdro \ng Dam đâu rồi mẹ? Tại sao 

lá phải cấm, lược cử chải thế này ơ những người anh em khắp đó 

đây? Tại sao lá phải cấm, lược cử chải
19

, một hạt cơm mẹ cũng 

không ăn, một giọt nước không uống, thịt trâu bò cũng không có 

trong bụng hở mẹ? 

Kbăng Êra: Sao mẹ có thể lá nhổ, lược chải hả con? Cậu 

con Mdro\ng Dam lúa đã mục, cỏ đã khô, ma quỷ đã mang đi. 

Chúng ta như cây đa đã bật rễ rồi con ạ. 

                                                 
19 Trước đây, trong thời gian kiêng cữ hoặc trong nhà có chồng đi săn, hoặc vào rừng 

người Eđê thường kẹp lá ngoài sân, thông báo không tiếp khách và người vợ không 

được chảy đầu trong thời gian này. 
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Kram Jho\ng: Thế sao? Trai nào to gan lớn mật dám chém 

cậu con Mdro\ng Dam vô tình vô tội, chém không thương tiếc, giết 

không nương tay. Cậu con lợn đương ngàn, chó đang lên, người 

đang “ăn năm uống tháng” trong nhà cơ mà. 

Kbăng Êra: Ơ Kram Jho \ng không được đâu? Mtao Msei 

là người to gan lớn mật, người đương giăng thừng trâu, cuộn 

thừng bò không bao giờ rối.  

 Kram Jho\ng ra khỏi nhà. Giữa lúc đó, lộc cộc Aê Du 

chống gậy mây, Aê Diê chống gậy mun, xuống tái tạo Kram Jho \ng 

trở thành người dũng mãnh. Kram Jho \ng cứ mãi rèn búa để đánh 

Mtao Msei giữa nhà, vây Mtao Msei tận làng. 

Kram Jho\ng: Ơ mẹ, con đi mẹ nhé!  

Mẹ Kram Jho \ng: Đừng con đừng đi! Mẹ sợ con sẽ mục 

như lúa, con như lợn đang thì, dây lạt đang non, con như măng 

chưa rụng lông, mía chưa bóc vỏ. Con đang ngủ trong chăn ấm 

nệm êm, còn đang vòi mẹ đòi cha, tuổi đang đòi rìu êtiêng
20

, mẹ 

đang nâng niu con trên đùi, bên nách cơ mà. 

Kram Jho\ng: Không sao đâu ơ mẹ! Con thử đi theo dấu 

chân chó săn tìm thú rừng, mùi bè bạn đến mùa lá rụng, con theo 

dấu vết chú bác để tìm xương ngón tay. Xương cổ đầy, xương 

sườn đủ thì con mới thôi. Cậu Mdro\ng Dam lúa đã mục, cỏ đã 

khô, ma quỷ đã mang theo mẹ không thấy sao.  

 Kram Jho\ng đi đến rừng Mhrư \, núi Mhrang, cỏ tranh cắt 

tay, cứa chân, một chốc một lát đã tới bến nước, đầu nguồn, nơi 

sinh sống của buôn làng Mtao Msei, núi rộ hoa, làng nối làng, 

bến nước kẻ giàu sang nhộn nhịp. 

Kram Jho\ng: Ơ trẻ đang ham chơi, mục đồng mê thả 

diều, người ầm ĩ trong làng, người nhao nhao trên đường, bến 

                                                 
20 Loại rìu nhỏ.  
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nước đầu nguồn, suối sông, nương rẫy này của ai? Này trẻ nhỏ ta 

gọi anh, người lớn ta xưng em, người cao tuổi ta gọi ông, ai là chủ 

bến nước đầu nguồn này ơ các ngươi?  

Bà lão cao tuổi: Ơ cháu trai, cháu không biết sao? Danh 

vang đến thần, tiếng lừng khắp núi, nghe khắp đông tây voi đi lũ 

lượt, bến nước Mtao Msei đấy. Trước đây, nơi này là bến nước 

đầu nguồn của chàng Mdro\ng Dam. 

 Nghe xong cậu bé Kram Jho \ng ngậm đắng nuốt hận, căm 

thù sục sôi. Chém tê giác suốt đường dài, chém voi ngà hết một lộ, 

giết trâu bò hết mộtbãi. Cậu đến đâu nơi đó biến thành vũng, lối 

cậu bước thành khe, khiến gốc đa gẫy, rễ sung bật ầm ầm.Vứt nồi 

kbung trong kho, ném nồi kbiê trong nhà, cột đung đưa bên này 

đung đưa bên kia, bể ché tuk ché tang người ta đang ăn năm uống 

tháng. 

Mtao Msei: Kẻ trai nào chân chưa đạp cầu thang mà đã 

nghe tiếng? Trai làng nào là kẻ liều lĩnh, chưa giẫm hiên mà đã có 

người hỏi, chưa thấy mặt mà chân đã đạp sàn, nghe khắp đông 

tây? Ai là chủ bến nước cây đa, ngọn đỗ cộ
21

 đọt dây chài. Ai là 

kẻ vừa đạp chân lên bến nước của ta? 

Kram Jho\ng: Đến đây bác! Xưa bác đã chém cậu ta vô 

tình vô tội, chém không thương tiếc, giết không nương tay, giết 

cậu ta ngày chưa kịp tròn, trăng chưa kịp tàn.  

H’Bia Êsu \n: Ơ cháu của ta hãy đến đây, ta đã thành người 

canh nước, cực khổ thay cho mợ của cháu! Mợ của cháu giờ đã 

thành người canh nước, đã thành kẻ xếp chiêng mẹ ngoài gian 

khách, thành kẻ nuôi lợn nuôi gà kẻ nhà giàu, từ sáng đến tối 

không ngơi nghỉ. Xưa kia, ta đã từng ăn cơm bằng đĩa hoa, uống 

nước bằng âu đồng bát bạc, ăn gan trâu bò suốt tháng năm. Chàng 

                                                 
21 Có nơi gọi là dây mắc mèo. Trái nhiều lông và rất ngứa.  
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Mdro\ng Dam của ta đã mục như lúa, đã chết như cỏ, ma quỷ đã 

mang đi. Họ đã chém chàng Mdro\ng Dam của ta vô tình vô tội, 

chém không thương tiếc, giết không nương tay rồi! 

Kram Jho\ng: Xuống bác Mtao Msei xuống! 

Mtao Msei: Hãy xuống mau, ta nào sợ gì! Ngươi đừng ỉ 

lại, cậu Mdro\ng Dam của ngươi lợn đang vạn, chó đang lên, người 

đang ăn năm uống tháng, nói gì ngươi là người dây lạt non, ta bóp 

mấy hồi, bóp như bóp chim sâu, vặn như vặn cổ chim cút, ta 

nghiền bằng tay như nghiền gà con đấy!  

Kram Jho\ng: Đến đây bác! Tê giác ta chưa cụng sừng, 

ngà voi ta chưa từng so với bác bao giờ!   

 Hãy xem cậu bé Kram Jho \ng, một lần nhún vượt qua ngọn 

cây trám
22

, một lần nhảy băng qua ngọn cây sung, bay vút tận 

mây xanh, thân mình sáng loáng như sấm chớp. 

Mtao Msei: Thôi ngươi thôi, ta sợ ngươi chém ta không bị 

thương, đùi gẫy tim gan ngươi sợ chưa kịp nướng bằng vỉ, xương 

cốt ngươi sợ chưa kịp mời tôm cua.  

 Kram Jho\ng nhảy phốc tới, đánh vào cằm loảng xoảng áo 

sắt rơi. Chém Mtao Msei thành ba khúc, rốc thành ba đoạn, máu 

chảy tràn đất, đưa nàng H’Bia Êsu \n xinh đẹp quay về nhà, và hồi 

sinh cho cậu Mdro \ng Dam. 

Kram Jho\ng: Nếu cây đa thần vạch cho ta, cây sung thần 

tạo, người Bih người M‟nông thần đem đến, ta thật sự Aê Du ban, 

Aê Diê tạo, thần cây đa cây sung đem đến cho ta. Vì mẹ ta ăn quả 

mọc gữa cây, ta là trai Kram Jho \ng, cậu ta Mdro\ng Damhãy biết 

khát nước, đói cơm, con cháu biết cậu ta đã mục như lúa, cho cậu 

Mdro\ng Dambiết nhúc nhích ngón chân cái, mình biết cựa quậy.  

 Bỗng nhiên chàng biết cựa quậy, biết nhúc nhích ngón 

                                                 
22 Tên khoa học là Canarium spp. 
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chân cái. Kram Jho\ng lại tiếp tục hồi sinh cho cậu Mdro \ng Dam. 

H’Bia Êsu \n: Ơ cháu Kram Jho\ng, ta rất hy vọng vào cháu, 

đợi thứ sáu không thấy, thứ bảy lại đến, cậu Mdro\ng Dam lúa đã 

mục, thân đã tàn, thịt rơi ngoài bãi cỏ tranh, xương trong bùn, 

tiếng nói cười hòa theo mây gió. Cậu của cháu đã tan theo mây 

xanh rồi. Sao cậu cháu lại thế này ơ cháu? 

Kram Jho\ng: Đây cây đa đã vạch, cây sung đã chọn, 

người Bih người Mnông đã bảo, cậu ta giàu từ trong gốc, quấn 

khăn kdrung, tê giác đã từng thử, voi đã từng dập, mây đã từng 

quấn thân, làm chòi rẫy không ai kịp. Hãy cho cậu ta Mdro\ng 

Dam biết khát nước, biết đói cơm, biết nhớ đến anh em.  

 Bỗng nhiên chàng Mdro \ng Dam chợt tỉnh và vươn vai 

ngồi dậy.  

Mdro\ng Dam:  Ôi cháu, sao ta có thể ngủ say như thế, 

cũng may cháu gọi thần đến lay ta dậy đấy!  

 Lúc tỉnh dậy, Mdro \ng Dam ngơ ngác nhìn quanh. 

Kram Jho\ng: Mất đó nên cháu hỏi thầy, mất lờ cháu đi 

tra. Ta giăng chăng dây ngựa, chăng dây bò không bao giờ rối, 

nước trong nồi kbung nồi kbiê không khi nào té (dạt). Cầm cán 

đao chuôi kiếm không bao giờ tuột. Cậu Mdro\ng Dam của ta lúa 

đã mục cỏ đã khô, ma quỷ đã mang theo, giờ đây cậu ta đã biết 

thèm cơm khát nước. 

    (quay sang nói với tôi tớ) 

 - Ơ chim ngiêk một ngàn, ơ chim ktrâo một vạn, ơ tôi trai tớ gái 

của Mtao Msei bằng này, ngựa thường theo nái, bê thường theo 

mẹ. Chủ của các người đã chết rồi các người có theo ta không?  

Tôi tớ Mtao Msei: Ơ ông Kram Jho \ng, nếu chúng tôi 

không đi thì ông sẽ chém chúng tôi không tiếc, giết chúng tôi 

không nương tay, chém như chém chó chém ngựa giữa bãi chăn 
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trâu bãi thả bò còn gì? 

Kram Jho\ng: Ta à! Ta nào đến nổi chém người không 

thương tiếc, giết người không nương tay, ta nào đến nổi chém 

người như chém chó chém lợn, chém người vô tình vô tội giữa bãi 

chăn trâu nơi thả bò bao giờ!  

Năm nay ta đến tìm xương của cậu ta là Mdro\ng Dam. Vì 

mất kim nên ta đến tìm, khỉ vượn đã khiến lúa đổ dưới gốc cây ta 

đến nhặt đến dọn; mất đó ta đến hỏi thầy, mất lờ ta mới tra mới 

hỏi. Ta đến tìm cậu ta Mdro\ng Dam đã mục, như cỏ đã khô. Vì 

ngựa đã chết, dây đã tận, cậu Mdro\ng Dam của ta không ai cưỡi 

voi, tôi trai không ai bảo, tớ gái không ai khiến, rượu ché tuk ché 

ba không người uống người mời.  

 Tôi trai tớ gái của Mtao Msei đông như bầy cà tong, đặc như 

bầy thiêu thân, ùn ùn như kiến như mối theo chàng Kram Jho\ng. Họ 

cùng nhau quay về buôn xưa làng cũ chàng Mdro\ng Dam.  

 Nghỉ một ngày ngơi một đêm, nghỉ một ngày ngơi một 

năm, ở thêm một chiều một sáng, Mdro \ng Dam lại tổ chức lễ ăn 

năm uống tháng, tuần kiêng tuần cử, tuần ăn trâu giết bò. Chiêng 

không ngừng treo cây xà dọc hướng tây, máu trâu bò lại chấm 

rìu, máu trâu không kịp khô sàn trước, máu bò không kịp ráo sàn 

sau. Chiêng đánh không ngừng tay, trống gõ không ngừng hồi. 

Thui lợn hết cả một đồi le, nướng dê khói làm đen ngòm cả một 

góc trời.  

Mdro\ng Dam: Ơ nàng H‟Bia Êsu \n xinh đẹp của ta, ta nằm 

cũng đã mệt, ngồi cũng đã chán, thịt trâu bò ta ăn cũng đã ngán, 

óc trâu ta cũng đã thử, tim gan bò ta cũng đã nếm, rượu đắng nhạt 

ta cũng đã từng rồi ơ nàng. 

H’Bia Êsu \n: Chàng lại muốn đi đâu nữa ơ chàng 

Mdro\ng Dam? 
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Mdro\ng Dam: Ta đi đâu à? Ta vào rừng Mhrư \, ta xuống 

núi Mrưng, ta đi không định hướng, ta đi không thuộc đường 

không rành lối ơ nàng H‟Bia Êsu \n xinh đẹp.  

H’Bia Êsu \n: Chàng đi đến rừng nào? Hay chim ktuk chim 

kwao đến tìm hoa? Vợ trẻ chàng lại tìm, bí non chàng lại kiếm, e 

vợ trước vợ sau chàng lại dò lại kiếm ơ chàng Mdro \ng Dam? 

Mdro\ng Dam: Không phải đâu ơ nàng ! Ta chỉ muốn đi 

săn voi, ta muốn t́m thịt nai , săn hươu sao trong rừng, bắt cá dưới 

suối đem về cho nàng thôi. 

H’Bia Êsu \n: Chàng đừng lơ là ơ chàng Mdro\ng Dam! Em 

sợ sừng tê giác họ đến giằng, ngà voi họ đến cướp, vợ người giàu 

sang họ đến chiếm ơ chàng. 

Mdro\ng Dam: Kẻ trai nào to gan lớn mật dám đến cướp 

sừng trên đầu tê giác, giằng ngà ngay trên miệng voi, dám đến 

cướp vợ người giàu sang ngay tại nhà? Vợ chàng Mdro\ng Dam 

này đang ngự trong buồng, đang ngồi trong phòng. Há hắn không 

sợ Kram Jho\ng chém không tiếc, giết không nương tay! Kram 

Jho\ng sẽ chém hắn không tiếc, giết không nương tay như chém 

chó giết lợn ngoài bãi chăn trâu, nơi thả bò. Chẳng phải như Mtao 

Msei kia kẻ ngang tàng đã từng giăng dây trâu, chăng dây bò 

không bao giờ rối, cũng phải chùng bước, thân cũng đã mục như 

lúa, đã khô như cỏ! 

 Mdro\ng Dam cầm lấy cung tên vào rừng săn thịt voi, kiếm 

thịt nai, chặt đọt mây bắp chuối cho nàng H’Bia Êsu \n. 

Kram Jho\ng: Ta đi đến rừng nào ơ cậu? 

Mdro\ng Dam: Ta đến săn thú rừng Hi, núi Hô, đến nơi sóc 

chuột không màng ăn lúa, thú rừng không biết dấu chân người! 

Mdro\ng Dam cùng Kram Jho\ng lại vào rừng bắn tê giác 

trong thung, đuổi cọp beo trên núi, săn voi, bắt cá mang về cho 

nàng H’Bia Êsu \n.  
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Chương khúc 6 

Mdro\ng Dam đánh thắng Mtao Tuôr giành lại H’Bia Êsu \n 

 

Danh vang đến thần, tiếng lừng khắp núi, nghe khắp đông 

Mdro\ng Dam là người chiêng không ngừng treo xà dọc, trống 

không ngừng gõ xà ngang, vợ Mdro \ng Dam là người đẹp không ai 

bì kịp, cười không ai sánh tày.  

Nghỉ một ngày ngơi một đêm, nghỉ một ngày ngơi một 

năm, thêm một chiều một sáng. Tiếng chiêng trống của Mdro \ng 

Dam vang khắp đó đây khiến Mtao Tuôr nghỉ không yên, ngồi 

không ổn.  

Mtao Tuôr: Ơ chim ngiêk một ngàn, ơ chim ktrâo một 

vạn, ơ tôi tớ của ta khắp đó đây, các ngươi có hay danh vang đến 

thần, tiếng lừng khắp núi, nghe đông tây bảo rằng nàng H‟Bia 

Êsu\n là người đẹp nhất không ai sánh kịp, không ai sánh bằng. 

Nào ta hãy đến đó xem nào! Sừng tê giác ta đến đòi, ngà voi ta 

đến giằng, vợ kẻ giàu sang ta đến chiếm đi! 

Tôi tớ Mtao Tuôr: Không được đâu ơ ông! Chàng Kram 

Jho\ng và Mdro\ng Dam là người dũng mãnh nhất vùng. Cây gấm 

chưa kịp đổ thì cây cổ độ đã được trồng, gốc này ngã chưa mục 

thì gốc khác đã được dựng, cây này chưa kịp gẫy thì cây khác đã 

được thay, chàng Mdro\ng Dam chưa kịp chết thì đã có Kram 

Jho\ng rồi. Kram Jho \ng là người dũng mãnh như nắng mùa hè 

không bao giờ dịu bóng, người giăng dây trâu, cuộn thừng buộc 

bò không bao giờ rối. Người chó đương thì, lợn đương lên, người 

đương ăn năm uống tháng đấy ơ ông! 

Mtao Tuôr: Thế ư! Ta thật sự thất vọng vì các ngươi. Sao lại 

phải sợ hắn! Các ngươi đúng là lũ trai nhút nhát, lừ đừ bước không 

qua đao, vác không nổi kiếm. Một lũ lo quanh quẩn xó bếp bám váy 
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đàn bà, đáng được hưởng lao xuyên lưng, kiếm ngang cổ thôi. 

 Bọn tôi tớ chần chừ đi cũng dở ở không xong, cứ len lén 

nhìn Mtao Tuôr. Cuối cùng chúng cũng phải chạy đi bắt voi đực 

gắn bành mây êtiêng, voi cái bắc bành mây hoa cùng Mtao Grư \ 

thử vào rừng Hmrư \, đến núi Mrang. Cỏ tranh đâm nát chân, mây 

song quấn đầy thân, họ đi một thoáng đã đến nơi đến chốn. Đến 

bến nước cây cau đầu nguồn chàng Mdro \ng Dam. Ôi mới đẹp làm 

sao! Bãi chăn trâu nơi thả bò của Mdro \ng Dam không một cộng 

lau sậy, bò vàng cả một đồi, trâu đen đặc cả mặt nước, dấu chân 

voi ngựa giày nát như gái giả bột.  

Mtao Tuôr: Ơ những người em, ơ thần buôn làng, con 

cháu khắp đó đây! Ơ con gái, con trai từ đông sang tây! Ơ này kẻ 

chăn trâu người chăn bò! Ơ trẻ chạy rông ngoài bãi, này anh em 

chú bác, gái trai, già cả đứng khắp đó đây! Ai là chủ bến nước cây 

cau đầu nguồn này? Ai là chim chút mẹ, ai là kẻ đốt dây êjung, 

dây mniêng ở làng này? 

Người cao tuổi: Ngươi không biết sao! Danh vang đến 

thần, tiếng lừng khắp núi, nghe khắp đông tây bảo đây là bến nước 

cây cau, đầu nguồn của chàng Mdro\ng Dam sao? Mdro\ng Dam là 

chim chút mẹ, là người đốt dây êjung dây mniêng ở làng này. Bãi 

chăn trâu nơi thả bò Mdro\ng Dam sậy không dám ngoi, lau lách 

không dám mọc. Bò đàn vàng cả đồi, trâu đen đặc cả nước, dấu 

chân voi ngựa in nát như gái giã bột. Sáng trăm người ngươi đều 

hỏi, chiều ngàn người ngươi tra. Thế người muốn gì? 

Mtao Tuôr: Ta muốn đến thăm hỏi Mdro\ng Dam, ta đến 

bán muối, buôn hành.  

Người cao tuổi: Vậy mà trăm người ngươi đều hỏi, nghìn 

người ngươi cũng tra. Ngươi muốn gì ở chàng Mdro\ng Dam? 

Mdro\ng Dam đã đi săn tê giác, bắt voi ngàn trong thung sâu, bắn 
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thịt nai thịt hươu trong núi, đi bắt cá chặt đọt mây non rồi. 

 Mdro\ng Dam lên rừng săn bắn biền biệt tháng năm. Đi từ 

khi dưa nước mới vun gốc đến khi ngọn nó đã ra hoa, khi ngô mới 

vun gốc đến lúc hạt đã đầy. Con gái con trai cũng đã lớn đã khôn. 

           Bước chân đến làng Mdro \ng Dam, Mtao Tuôr đứng ngắm 

không chán bến nước, đầu nguồn, nơi chăn trâu, bãi thả bò. Nhà 

nối nhà, làng nối làng, nhộn nhịp bến nước nhà giàu sang, phía 

dưới mạ bạc, trên mạ đồng, đá bàn nằm như xếp như nêm. Bò đàn 

vàng nhiều như cà chín trên nương, trâu đen đi đặc như đá cuội. 

Ngựa hí voi gầm khắp đông tây.  

Mtao Tuôr: Ơ Aduôn Sun bà Si tóc trắng như hoa tranh, 

cằm như chẻ như bổ, ai là chủ bến nước cây đa đầu nguồn? ai là 

kẻ đã đốt dây êjung (dây cổ độ), cây mniêng ở đầu làng? Ai là kẻ 

danh vang đến thần, tiếng lừng khắp núi, đông tây đều nghe tiếng 

voi gầm, ngựa hí ơ bà? 

 Aduôn Sun: Bến nước của nàng H‟Bia Êsu \n xinh đẹp. 

Người mà cây gấm chưa kịp đổ đã vội trồng cây trâm, cây đa chưa 

ngã thì đã thay cây sung, gốc sung này chưa kịp trốc thì đã vội cây 

sung khác. Nàng H‟Bia Êsu \n chưa kịp bước qua thì chàng Mdro\ng 

Dam đã tới. Mdro\ng Dam là người dũng mãnh, người gan dạ coi 

cái chết nhẹ như không. 

Mtao Tuôr:Mdro\ng Dam có ở làng không? 

Người cao tuổi: Ngươi đừng hỏi ta, hãy đến hỏi người đàn 

bà sa dạ con đang giã bột, hỏi gái lòi dom đang tạo men rượu, ba 

lần sàn ba lần nhún. Hãy hỏi họ xem nhà Mdro\ng Damở đâu? 

Mtao Tuôr: Ơ người đàn bà sa dạ con đang sàng bột 

Mdro\ng Dam có ở làng không?  

Người đàn bà giã bột:  Ngươi đừng hỏi ta, hãy đến hỏi 

những đứa trẻ con đang gõ quả bầu khô kia. Người nào trẻ thì gọi 
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anh, người nào lớn thì xưng em, người già gọi bằng ông bằng bà. 

Đừng đừng hỏi tôi. Hãy hỏi trẻ đang gõ quả bầu khô, trẻ nhỏ đang 

gọt quả bầu lớn, tra trẻ nhỏ đang tạo nhà dưới đất, trẻ già đang cất 

nhà ơ trên kìa? 

Mtao Tuôr: Ơ bọn trẻ, đâu là nhà Mdro\ng Dam? 

Trẻ gọt bầu khô: Đừng hỏi chúng tôi, hãy đến hỏi Ênung 

chăn bò, Y Blô chăn ngựa ấy! Ngươi hỏi làm gì?  

Mtao Tuôr: Ta hỏi để biết nhà Mdro\ng Dam, ta muốn đến 

chơi cùng Mdro\ng Dam. 

Y’Nung Y’Blô:  Đừng hỏi tôi, tôi không biết nhà Mdro\ng 

Dam ở đâu cả. Hãy hỏi Y Khui, Y Khơi răng hô tận gốc ngồi moi 

giun cả ngày kia.  

Mtao Tuôr: Ơ trẻ Y Khui, trẻ Y Khơi răng hô tận gốc 

ngồi moi giun cả ngày, nhà Mdro\ng Dam là nhà nào vậy? 

Y’Khui Y’Khơi: Kẻ khom kẻ cúi cả ngày như tôi làm sao 

có thể biết được nhà ông Mdro \ng Dam! 

Mtao Tuôr: Sao cái làng này cứ giấu mãi nhà Mdro\ng 

Dam thế! Tại sao lại giấu như giấu con hoang trong dấu chân voi, 

giấu con hoang trong bụng. Sao lại giấu ta, ta đây nào có tội tình 

gì với Mdro\ng Dam. 

Y’Khui Y’Khơi: Nào chúng tôi có giấu gì ông, chỉ tại 

chúng tôi thật sự không biết. Hãy đến hỏi trẻ nhỏ nghịch đất, trẻ 

nhỏ đang tập trèo thang, trẻ đang chạy từ đầu sàn đến cuối sàn 

người giàu sang kia. Ơ hay, làm sao chúng tôi có thể biết được 

đâu là nhà ông Mdro\ng Dam? 

Mtao Tuôr: Ơ những đứa trẻ đang đùa dưới đất, ơ trẻ nhỏ 

đang tập leo đầu cầu thang, trẻ con chạy nhảy từ đầu sàn đến cuối 

sàn, các ngươi có biết nhà ông Mdro\ng Dam ở đâu không? 

Đám trẻ con: Này ông khách kia, sao có thể khinh chúng 
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tôi như khinh chó, xem chúng tôi như lợn như gà. Ngươi không 

biết nhà ông Mdro\ng Dam thật à?  

Hãy xem nhà nào có sàn hiên dài, nhiều bành voi, hiên 

trước giăng chỉ đỏ, hiên sau giăng chỉ vàng, tôi trai tớ gái đi lại 

như ong chuyển tổ, đấy chính là nhà ông Mdro \ng Dam. Ngươi 

hãy nhìn cầu thang to bằng ba chiếu tiông ghép lại, chó đàn lên 

xuống, người khiên ché duê, trẻ con xuống ba, người già xuống 

năm vẫn còn thừa. Đấy là nhà ông Mdro\ng Dam đấy! 

 Mtao Tuôr liền tìm đến nhà Mdro \ng Dam, vừa đến nơi hắn 

vội ngừng voi. Cầu thang một lần đạp, hiên nhà trước một lần 

bước, một lần nhón gót là đến tận ghế kpan, Mtao Tuôr liền đi 

đến chỗ đặt trống, nhào vào buồng ngự của nàng H’Bia Êsu \n. 

H’Bia Êsu \n: Ơ chim ngiêk một ngàn, chim ktrâo một vạn, 

ơ kẻ chăn trâu người lùa bò, ơ tôi tớ của ta khắp đó đây! Các 

ngươi hãy ra xem khách nào đấy! Khách nào chưa tới gian khách 

đã vội tìm lờ, chưa đến ngày tìm đêm, chưa thành gái với trai đã 

vội tìm buồng hai lớp. Các ngươi không nhìn thấy sao? Khách 

giẫm sàn hiên sao các ngươi không ngăn lối. Khách đến đụng 

buồng ngự, chạm phòng đôi của ta tại sao các ngươi không chặn 

đường. Khách đến chạm chiêng, sờ nồi cơm canh của chàng 

Mdro\ng Dam ta sao các ngươi không giẫm hắn bằng voi, không 

ngăn đường chặn lối hắn bằng chông? 

 Mtao Tuôr: Ơ nàng H‟Bia Êsu \n, chưa thấy mặt, chạm 

trán, sao vội chốt cửa, chưa biết khách thân sơ sao nàng vội lắp 

đường chặn lối. Ta mới một lần bước, sao chó nàng vội xua, đầu 

heo nàng vội đuổi? Ta đến để hỏi thăm chàng Mdro \ng Dam. Thế 

Mdro\ng Dam có nhà không ơ nàng H‟Bia Êsu \n? 

H’Bia Êsu \n: Ơ các con, các ngươi xem khách nào đấy! 

Khách nào hôi mùi phân giống trẻ chăn bò, mùi bùn tựa kẻ chăn 
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trâu, mùi cám như kẻ chăn lợn, mùi tro hệt kẻ thổi lửa thế kia? 

Mtao Tuôr: Ơ nàng H‟Bia Êsu \n xinh đẹp, sao nàng có thể 

khinh ta như chó, xem ta như lợn, đuổi ta như đuổi một người hủi. 

Nàng không biết ta là Mtao Grư \ chỉ chuyên nằm võng người 

Kinh, nằm nệm người Lào, con trai thần trời họ khiêng bằng kiệu. 

Ta đến đây chẳng có chuyện ngang dọc. Thuốc gói ta đến bán, 

muối đùm ta đến mua, bí đắng ngọt ta đến trao đổi. Nhà bạn ta 

đếnthăm, sàn hiên ta ghé, chuyện trầu cau tháng năm ta đến 

chuyện trò cùng chàng Mdro \ng Dam. Ché ba ta với Mdro\ng Dam 

cùng uống một trụ, mẹ chúng tôi có thai cùng một tháng cùng một 

năm. Chúng tôi tranh cùng một lứa, cành le cùng một mùa, đến 

thời cùng nhau nói cười, ta đến hỏi thăm Mdro\ng Dam khỏe hay 

không? 

H’Bia Êsu\n: Ơ Mtao Tuôr, nếu ngươi là khách sang mang 

câu một lời, nếu khách giàu đến hỏi điều lành? Sao người sang 

giàu gian khách không đợi? Nếu khách đến trao đổi chiêng sao 

ngươi không đợi ở ghế kpan. Sàn hiên trước cha ta đã dọn, sàn 

hiên sau cha ta đã đợi, khách đến thăm hỏi cũng chỉ dừng tại đấy. 

Còn ngươi mạng che mặt ngươi xông vào, ngươi không màng đến 

ai cả. Ta đã quá mệt mỏi vì khách thường vượt cầu thang, chạm 

phòng ngự, đụng phòng trong. Ta đã quá chán khi thấy khách tự 

ăn tự uống. Ngươi hãy coi chừng chồng ta Mdro\ng Dam chém 

không thương không tiếc, giết không nương tay giữa đường giữa 

lối đấy! 

Mtao Tuôr: Này H‟Bia Êsu \n, ta chưa nói quá với nàng 

một câu, ta chưa cười thiếu với nàng một lần. Sao nàng có thể chê 

ta như chó như lợn. Ta chỉ hỏi chàng Mdro\ng Dam đã đi đâu rồi? 

H’Bia Êsu \n: Chàng Mdro\ng Dam của ta đến bắt nô lệ tận 

nhà, vây tận làng, đi gom vàng, thu chuỗi về cho ta. Chồng ta đi 



278 

tận phía đông, đến tận phía tây làm sao ta có thể biết được ơ người 

khách kia? 

Mtao Tuôr: Khi nào Mdro\ng Dam về buôn xưa làng cũ, 

về với cháu con ơ nàng H‟Bia Êsu \n? 

H’Bia Êsu \n: Ta không hề biết, làm sao ta có thể biết được 

ngày chàng Mdro\ng Dam của ta về. Nếu ngươi muốn trán chạm, 

mặt thấy, tay bắt mặt mừng với chồng ta thì ngươi đi tìm lấy vậy. 

(Quay nói với tôi tớ) Ơ chim ngiêk một ngàn, ơ chim ktrâo một 

vạn, ơ tôi tớ của ta khắp đó đây! Hãy nấu cơm một nồi, thui gà 

một con, mang thuốc hút, trầu ăn cho khách ngoài gian khách. 

Còn ta, ta không rỗi để nói cười cùng khách đâu. Nay ta đã vướng 

chỉ giăng trên đùi, bận gác khung dệt bên hông.  

 Thế là chim ngiêk một ngàn lăng xăng chạy đi nấu cơm, 

đơm canh, giết một gà mái đẻ cho Mtao Tuôr. Cơm xới trong 

thau, canh đựng trong mâm, thịt trâu, thịt bò mang đến mời Mtao 

Tuôr. Mtao Tuôr, một mình cơm không chịu ăn, rượu không chịu 

uống,nằng nặc đòi nàng H’Bia Êsu\n đến ăn cùng. Nàng H’Bia 

Êsu\n kiên quyết chân không rời, bước không muốn, mặt mày 

không chạm. Bực dọc nàng vội đứng dậyđến lay cha mình. Thấy 

thế cha H’Bia Êsu \n đành ngồi xuống ăn cùng Mtao Tuôr, ăn uống 

chừng mực, nói cười với Mtao Tuôr cho qua chuyện. Sau đó cha 

H’Bia Su\n gọi tôi tớ mời rượu Mtao Tuôr. 

Cha H’Bia Êsu\n:  Ơ chim ngiêk một ngàn, ơ chim ktrâo 

một vạn, ơ trai gái, tôi tớ của ta khắp đó đây! Hãy cột rượu lên nào!  

Tôi tớ: Ơ ông lấy ché nào đây? 

Cha H’Bia Êsu \n: Khách người Kur đã biết, khách người 

Yuăn đã quen, theo con cháu Êđê từ xưa khách nhỏ ta thường cột 

ché nhỏ, nếu khách lớn ta cột rượu ché tang, khách giàu sang ta 

cột ché mẹ bồng con. 
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Tôi tớ thi nhau khiêng rượu ché nhỏ cho khách nhỏ, ché 

tang cho khách lớn, ché mẹ bồng con cho khách giàu san. Nồi 

kbung tràn rượu, nồi kbia tràn nước, tôi trai tơ gái tấp nập chuẩn 

bị rượu mời khách. Cha H’Bia Êsu \n cắm cần mời khách.  

Mtao Tuôr: Ơ nàng H‟Bia Êsu \n, hãy đến uống cùng ta 

một sừng thôi! 

H’Bia Êsu \n: Ôi ta không thể uống cùng ngươi ơ Mtao 

Tuôr. Ngày ta thường lạnh, đêm ta thường đau, người khùng kẻ 

điên không thể tiếp khách. Ta thân gầy như người già thiếu áo, 

như trâu mùa hạ thiếu cỏ, chuyện ốm đau kéo đến sớm chiều. Ta 

đau nhiều trong đầu, nặng lắm trong thân, ho khan trong ngực 

không dứt. 

Mtao Tuôr: Nàng H‟Bia Êsu \n xinh đẹp như hoa người 

trồng, như cây người cấy, tại sao không thấy nàng màng gì đến ta? 

Tại sao nàng có thể khinh ta như chó, chê ta như lợn, xem ta như 

nấm độc. Nàng không biết ư? Ta đây người giàu đương đến, 

người sang đương về, dàn chiêng bảy tầng, bảy lớp ơ nàng!  

H’Bia Êsu\n: Sao ta lại không biết! Không phải ta khinh 

ngươi, chỉ tại thần đã khiến ta đau buốt trong đầu, đau quặn trong 

thân, đau quằn đau quại dưới bụng, sống không biết chết không hay.  

 Thấy vậy, mẹ nàng H’Bia Êsu \n vội bước ra miễn cưỡng 

nói cười đón tiếp Mtao Tuôr ở gian khách. 

Mẹ H’Bia Êsu \n: Ơ con gái yêu con gái quý của mẹ! Hãy 

ra mời rượu Mtao Tuôr một sừng đi ơ con! Đừng tách khách giàu, 

đừng xa rời khách sang, con đừng khinh người ta như chó lợn, 

đừng chê người ta như nấm độc, đừng thiếu lời chào, tiếng cười ơ 

con gái! Khách này danh vang đến thần tiếng lừng khắp núi, nghe 

khắp đông tây hắn giàu đang lên, sang đang đến, kẻ dũng mãnh 

như nắng mùa hạ không bao giờ dịu bóng ơ con! 
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 Nghe mẹ nói mỉa như vậy, nàng H’Bia Êsu \n miễn cưỡng 

bước chân khỏi phòng đôi, ra đến giàn khách tiếp Mtao Tuôr. 

H’Bia Êsu \n: Không phải con khinh họ như chó, xem họ 

như lợn, chê họ như nấm độc, không nhận ra Mtao Tuôr ơ mẹ. 

Con đây, ngồi không thể, đứng không xong, tay run, chân nhức, 

bước không thể để tiếp ai ơ mẹ! Ôi, sao thân ta lại mệt thế này!  

Mtao Tuôr: Ơ nàng H‟Bia Êsu \n, đừng khinh ta như chó, 

đừng xem ta như lợn, sao nàng lại không nhận ra người vậy nàng!  

 H’Bia Êsu\n miễn cưỡng ngồi uống để tiếp rượu Mtao Tuôr 

đến khi ché nhạt rượu phai, Mtao Tuôr men thấm, tai ù, ngủ quên, 

chợt tỉnh dậy thì gà người đã gáy, con người đã khóc, tiếng lao 

xao trong làng đã dầy 

Mtao Tuôr: Ơ nài voi, ngươi hãy chuẩn bị voi để chúng ta 

trở về buôn xưa, làng cũ! Ta không thể đợi được Mdro\ng Dam, 

không thể gặp mặt chạm mày, tay bắt cùng Mdro\ng Dam được rồi.  

 Nài voi Y Suh Y Sah dây đã xong xiềng đã có, đầu voi hai 

ba đã quỳ để đưa Mtao Tuôr về làng. Đột nhiên Mtao Tuôr bắt 

nài voi quay trở lại. 

Mtao Tuôr: Này nài voi, ta quên khiên đao trên vách nàng 

H‟Bia Êsu\n, hãy quay đầu voi lại đi! 

 Nài voi quay đầu voi lại đến sát sàn nhà nàng H’Bia Êsu \n.  

Mtao Tuôr: Ơ nàng H‟Bia Êsu \n, hãy đưa khiên đao giùm 

ta, ta đã bỏ quên nó bên vách phía đông nhà nàng. 

H’Bia Êsu \n: Sao có thể quên được! Khỉ mẹ khách! Sao lại 

có thể quên vật trên thân, khoai trên rẫy, ngươi là kẻ ngang ngược 

hay kiếm chuyện sáng chiều! Này, Mtao Tuôr nếu ngươi muốn 

thịt trong mâm, thèm trái chua trên cây, muốn đối chọi tiếng cười 

thì ngươi hãy nói đi. Gian sau ngươi chối, gian trước ngươi muốn, 

sáng sớm ngươi lại kiếm chuyện ngang dọc. Sao ngươi có thể 
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cổng nhà người đến giật, của nhà người đến mở, sao có thể quên 

vật trên thân, khoai trên rẫy ơ người đàn ông kia? 

 Nàng H’Bia Êsu\n đứng dậy lấy con dao đưa tận hiên nhà, 

Mtao Tuôr chụp lấy tay nàng lôi tụt lên bành voi. Nài voi thúc voi 

chạy bán sống bán chết. Đến bìa làng nàng H’Bia Êsu\n ném lọn tóc 

ra ngoài bành voi và khấn ‘’Này lọn tóc, hãy biến thành bồ câu biết 

bay biết nói, hãy đến tận rừng nhiều cây, đầm lầy đầy nước, nơi 

đánh cá, rẫy nương thăm thẳm săn bắt thú rừng’’. Sau khi khấn lọn 

tóc biến thành bồ câu bay đến tận rừng Hi rừng Hô, đến nơi thú 

rừng không biết đến người, sóc chuột không màng đến lúa thóc.   

Nàng H’Bia Êsu \n than khóc:Ôi thân ta đã trở thành kẻ 

mang gùi cõng nước, làm nương rẫy cho kẻ giàu sang, thành 

người chăn lợn, chăn bò. Ôi ta đây đã biến thành kẻ chăn lợn dễ 

dàng đến thế. Ơ chim ngiêk một ngàn, ơ chim ktrâo một vạn, hãy 

đến giữa đồi tranh, đến tận bụng núi để tìm Mdro\ng Dam. Hãy 

đến rừng Hi, núi Hô nơi sóc chuột không màng đến thóc lúa, nơi 

thú rừng chưa biết dấu chân người. Đấy là rừng mà chàng Mdro\ng 

Dam đi săn thú, đi bẫy chim bắt cá. Chàng Mdro\ng Dam đã đi 

biền biệt tháng năm, đi từ khi dưa nước mới được vun gốc đến khi 

đã trổ hoa ra nụ. Con gái con trai giờ cũng đã khôn đã lớn.  

Bồ câu: Kuk ku êku, kuk ku êkuh, chàng Mdro\ng Dam đã 

đi săn biền biệt tháng năm, sừng tê giác họ đến chiếm, nàng H‟Bia 

Êsu\n đã bị họ đến cướp tận nhà, lôi tận buồng. 

Mdro\ng Dam: Ơ bọn trẻ, ai có thể đùa được như thế! Hãy 

lắng nghe bồ câu kêu kìa gà nhà ai đang gáy, con cái nhà ai đang 

khóc, trai làng rèn dao đe búa, tiếng la ing ỏi khắp làng. Thôi rồi, 

nàng H‟Bia Êsu \n của ta đã lạc trong rừng, tan trong nước, biến 

mất vì kẻ giàu sang thật rồi. 

Mdro\ng Dam: Ơ cháu Kram Jho\ng, lối mòn của tê giác ta 
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nên rời thôi ơ cháu!  

 Chàng Mdro\ng Dam chụp lấy cung tên vội quay về làng, 

tim gan nóng như lửa đốt, lo lắng bồn chồn khiến bước chân 

chàng nhanh hơn. Một lần chàng nhảy qua bảy ngọn đồi, một lần 

chàng nhún vượt qua bảy ngọn thác, lại một lần nhún vượt qua 

ngọn cây trám 
23

, một lần nhảy vượt qua ngọn cây vừng
24

 bay vút 

tận ngọn mây xanh.  

Kram Jho\ng: Cậu đi đâu đấy? 

Mdro\ng Dam: Ta còn đi đâu được nữa, mợ cháu ở nhà 

sừng tê giác họ đến đòi, ngà voi họ đến chiếm, vợ người giàu sang 

họ đến cướp.  

Kram Jho\ng: Kẻ nào to gan lớn mật? Kẻ nào đã dám 

giẫm lên bến nước đầu nguồn của ta? Kẻ nào dám cướp sừng trên 

đầu tê giác, dám chiếm ngà ngay trên miệng voi? Kẻ nào đã dám 

tháo dây cương ngựa đực của ta ngay trong chuồng? 

 Kram Jho\ng chụp lấy khiên đao quay về làng.  

Kram Jho\ng: Cậu ơi, cậu ở lại trong chăn ấm mền êm đi! 

Hãy để hắn đấy cho cháu! 

Mdro\ng Dam: Không được cháu ạ, ngựa cậu sẽ không thả 

rông nữa, trâu sẽ không lơi thừng, cháu như lạt non mới chẻ, 

măng mới nhú, trai mới thì. Cháu đang tuổi nằm trong nệm, ngủ 

trong chăn, tuổi còn vòi cha vòi mẹ. Ngựa cậu sẽ không thả bừa, 

sợ đi không kịp mưa, chạy không kịp gió, sợ cháu không kịp kẻ 

giàu sang.  

 Cả hai cậu cháu nhà họ cùng bước song song, cả hai cùng 

phi ngựa quay về. Mdro\ng Dam cưỡi đực hang, cưỡi ngựa đực 

hai, ngựa chạy nhanh nhảy khỏe, leo núi một lần nhún, một lần 

                                                 
23 Tên khoa học là Canarium Spp. 
24 Có nơi gọi là cây sui . Tên khoa học là Careya Sphaerica. 
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nhảy; ngựa đực sọc đen, ngựa cái sọc trắng. Họ cùng cưỡi ngựa 

đực ngựa cái có lưng vằn lưng sọc. Ngựa Mdro \ng Damchạy 

nhanh như gió, chuông ngựa kêu như có người lắc người rung, 

ngựa phì hơi như sương mù mùa đông.      

          Bỗng nghe tiếng lợn kêu chó sủa, trẻ đứng xem Mdro \ng 

Damchặt cả sàn hiên. Mdro\ng Damthần cho cái đẹp, yang cho cái 

sang. Đi một chốc một lát là đến cây đa bến nước đầu nguồn của 

Mtao Tuôr. Núi nằm đè núi, đồi nối đồi, nhà cửa san sát, người đi 

lại chật không còn chỗ chen chân. Bãi chăn trâu thả bò của nhà 

giàu sang không vương một ngọn lau sậy, không mọc một gốc 

rứa, dấu chân voi ngựa dày nát như gái giã bột. Ôi bến nước mới 

đẹp làm sao!  

             Mtao Tuôr đang ăn năm uống tháng, tuần đang ăn trâu 

bò, tuần đang ăn năm uống tháng, chiêng không rời xà dọc phía 

tây, máu trâu đang bôi rìu, máu bò không kịp khô sàn hiên, chiêng 

không ngừng kêu, trống không ngừng gõ.  

 Họ đánh chiêng đôi, gõ trống ba, trẻ con thôila thôi khóc 

nằm im trên lưng mẹ lắng nghe tiếng chiêng nhà giàu. Họ ăn năm 

uống tháng, rượu ché tuk chặt nhà, ché ba buộc cột. Mtao Tuôr 

tuần đang ăn trâu ăn bò, tuần kiêng tuần cử, tuần ăn năm uống 

tháng, óc trâu chỉ ăn trong một ngày, tim bò chỉ ăn trong một 

đêm, rượu đắng ngọt càng nhấm càng say. 

 Nàng H’Bia Êsu\n xinh gái đang khêu chai, đang đưa cần 

mời rượu, đang cắt thịt trâu bò không ngừng tay cho kẻ giàu 

người sang. 

Kram Jho\ng: Xuống bác xuống! Xem bác to gan lớn mật 

chừng nào mà dám xông vào giằng sừng tê giác ngay trên đầu, 

dám cướp ngà ngay trên miệng voi, dám ngăn đường chặn lối của 

người khác. Coi thử bác cở nào mà sừng tê giác dám đến đòi, ngà 
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voi dám đến cưới, vợ người giàu sang dám đến chiếm! 

Mtao Tuôr: Người hãy đến đây ơ đứa trẻ ranh kia! Nếu 

ngươi dám thì bước tới. Nếu không thì nên đứng lại. Lợn lòi ta 

hãy cho đụng gốc knia, thú rừng thử cho đụng cuống cà, nếu 

ngươi dám thì hãy bước lên nhà Mtao Tuôr này đi! 

 Kram Jho\ng không chần chừ liền xông tới, nhảy lên nhà 

Mtao Tuôr. Trông chàng nhanh nhẹn tựa như vẹt mỏ đỏ, cầu 

thang chín bậc chỉ một lần đạp, giẫm sàn hiên khiến cột nhà lung 

lay, nồi niêu va chạm loảng xoảng như trâu cụng sừng. Đạp cầu 

thang khiến chiêng đung đưa trên xà dọc, giẫm sàn hiên khiến ché 

tuk ché ba ngã nhào, nước trong nồi kbung nồi kbiê chòng chành.  

Mtao Tuôr: Ơ bọn trẻ hãy dừng gõ chiêng đôi, ngừng đạp 

trống ba, gian bếp hãy ngừng chiêng núm, gian khách hãy dừng 

chiêng bằng, chiêng đôi ngừng theo nhịp chiêng đôi. Các ngươi 

hãy rời cần ché tuk ché ba, ta đang tuần kiêng tuần cử. Này Kram 

Jho\ng, sao ngươi đến vỗ trống đến đập chiêng, cho voi ngựa vượt 

rào xông vườn? Ta đương tuần kiêng tuần cử, tuần đang ăn trâu 

bò, ngươi không biết sao? Chiêng ta không rời xà dọc, rìu chưa 

vội rời cán, máu trâu bò ta chưa kịp khô ngoài hiên, tiếng chiêng 

trống ta đang ăn năm uống tháng, đang ăn thịt trâu thịt bò. Sao 

ngươi đến vỗ trống đến đâp chiêng, cho voi ngựa vượt rào xông 

vườn? ta có kiện tụng, nợ nần gì với ngươi ư? 

Kram Jho\ng: Hơn cả thế bác ạ! Nợ nần cũ, luống khoai 

bác đã đến đào khi xưa bác không nhớ sao? Bác hãy nhìn lại vợ 

cậu Mdro\ng Dam ta kìa. Sao bác có thể giằng lấy ngà ngay trên 

miệng voi, cướp sừng trên đầu tê giác, chiếm vợ người giàu sang 

ngay trong buồng ngự, buồng ngăn nhiều tầng nhiều lớp.  

Mtao Tuôr: Này Kram Jho\ng, đấy là lý do ngươi đến tìm 

ta ư? Sừng tê giác ngươi đến đòi, ngà voi ngươi đến lấy, đến hỏi 
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tội kẻ giàu sang ư? 

Kram Jho\ng: Đúng. Đúng vậy đó! 

 Mtao Tuôr bước xuống đất, nhảy phốc lên, nhào tới trông 

giống vẹt mỏ đỏ cắn lúa, hắn trượt đuổi Kram Jho \ng từ lúc mặt 

trời nằm chếch bên cây xà dọc phía đông đến khi mặt trời chếch 

cây xà dọc phía tây, từ chạng vạng tối đến rạng sáng. Trận rượt 

đuổi đến tận sáng ngày hôm sau vẫn còn. Họ chạy đến đâu đứt 

cây dầu lông
25

 đến đó, lối họ qua biến thành vũng, thành lầy, 

tiếng khiên khiến cây đa gẫy, tiếng đao khiến cây sung lìa, lá cây 

rừng bay tứ tung, gốc va chạm nhau rơi ầm ầm xuống đất. 

Mtao Tuôr: Sao ta tệ thế này! Ta vốn hăng như con giun 

đào đất, sao ta lại mệt lử khi đứng dậy, chắc tại mẹ ta ăn dê đực 

khi xưa, khiến ta lại mê say vợ kẻ sang giàu! Tại ta gan to lớn 

mật, ta giăng thừng trâu bò không bị rối! Thôi thôi rồi, từ nay ta sẽ 

bị họ chém không tiếc, giết không nương tay nơi chăn trâu bãi thả 

bò. Rồi đây, đầu voi ta không ai cưỡi, tôi trai ta không ai bảo, tớ 

gái ta không ai khiến, rượu ché tuk ché ba của ta sẽ không có 

người nấu, không có ai mời cần rồi. 

 Kram Jho\ng nhào tới vụt chém Mtao Tuôr ngay bắp chân. 

Kram Jho\ng: Bác ơi, bắp chân bác bị sao thế? 

Mtao Tuôr: Màu chăn sọc của vợ chúng ta trên nhà đấy mà! 

 Bỗng một tiếng bụp trên đùi Mtao Tuôr. 

Kram Jho\ng: Bác ơi, đùi của bác bị sao ấy? 

Mtao Tuôr: Màu tua chăn của vợ chúng ta ở nhà đấy!  

 Kram Jho\ng nhảy tới chém tới tấp vào cánh tay của Mtao 

Tuôr, hắn lảo đảo như gà gẫy cánh, ngã nhào xuống đất. Tiếng 

khóc la inh ỏi cả làng.  

Kram Jho\ng: Ơ chim ngiêk một ngàn, ơ chim ktrâo một 

                                                 
25 Tên khoa học là Dipterocapus Tuberculatus. 
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vạn, ơ tôi tớ của Mtao Tuôr khắp đó đây, có thật ta xứng đáng là 

người dũng mãnh giăng thừng trâu bò không bị rối, nắm cán đao 

thật chắc, chuôi kiếm thật vững không? Ơ chim ngiêk một ngàn, ơ 

chim ktrâo một vạn, ơ trai gái gần xa, kẻ già người lớn, phải thế 

không ơ các ngươi? 

Dân làng: Sao lại không! Cây đa đầu nguồn của chúng tôi 

đã gẫy rồi! 

Mdro\ng Dam, Kram Jho\ng gõ cửa từng nhà– Các ngươi có 

đi với chúng tôi không? 

Dân làng: Có chứ! Tù trưởng của chúng tôi như lúa đã 

mục, cỏ đã khô. 

 Vậy là ngựa con đã theo mẹ, nghé theo đàn, tôi trai tớ gái 

lũ lượt đi theo Mdro\ng Dam.  

             Trăm người, nghìn người đi tràn cả lối, chật cả đường. 

Kẻ lùa trâu, người lùa bò đầy cả sườn đồi, ngựa voi đông đặc như 

đá bàn bên suối. Mdro\ng Damthịnh vượng đang lên, giàu sang 

đang tới, chiêng không còn chỗ để treo, trống không còn chỗ đặt, 

tôi trai tớ gái không còn chỗ để đứng để ngồi. Nếu có kẻ đến 

giằng lấy ngà ngay trên miệng voi thì Mdro \ng Damthừa sức đến 

đòi ngà, cướp sừng ngay trên đầu tê giác thìMdro \ng Damthừa sức 

để đòi lại sừng, thừa sức để xéo nát đất đai của kẻ nào dám to gan 

lớn mật.  

* 

*  * 

Nghỉ một ngày ngơi một năm, nghỉ một ngày ngơi một 

đêm, nghỉ thêm một chiều một sáng, mùa nông nhàn đã qua, 

Mdro\ng Dam cùng dân làng chuẩn bị lên nương làm rẫy, đẵn cây 

phát bụi. Khi việc đã xong, Mdro \ng Dam cùng mọi người quay về 

làng cáo tổ tiên, tổ chức cúng tế thần linh, ăn năm uống tháng, 
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tuần ăn trâu bò, tuần kiêng tuần cử. Bò bảy lại thui trong một 

ngày, bảy trâu đốt trong một bửa. Buôn làng bình yên, không còn 

giặc đông thù tây, tiếng chiêng tiếng trống lại bay đi khắp tận 

buôn đông làng tây, người Bih miệng rộng người Mnông tai xề lũ 

lượt kéo đến, người dắt bò, kẻ khiêng lợn, khiêng rượu đến ăn 

năm uống tháng cùng Mdro \ng Dam. 

 Khi lễ đã xong, khi hội đã vãn, con trai con gái đã đến tuổi 

trưởng thành. Khi chuối đã chín buồng, mía đã tròn thân. Thóc 

lúa đã tràn bồ. Mdro\ng Dam thật sự ngơi nghỉ. Khi tê giác không 

còn đến đường mòn, hổ không còn sợ chông, người giàu sang 

không còn thù đông giặc tây nữa. Mdro\ng Dam cứ ăn năm uống 

tháng, tuần ăn trâu ăn bò, tuần kiêng tuần cử, hết ché này thay 

ché khác, rượt chảy tràn xuống gầm sàn khiến nhái kêu ing ỏi, cóc 

nhảy lên cạn tìm đám cỏ tranh, kỳ nhông lên nằm dài trên xà dọc. 

            Chiêng đánh không ngừng tay, trống gõ không rời dùi, 

chiếng đánh cùng nhịp, gõ trống đôi, chưng rượu ché tang không 

biết đến chiều tối. 

H’Bia Êsu \n: Ơ chàng Mdro\ng Dam ơi, chàng đừng ăn 

năm uống tháng nữa, đừng đánh chiêng cùng nhịp, ngừng gõ 

trống đôi, ngừng đập trống ba, hãy ngừng chưng ché tuk ché tang 

đi chàng. Chúng ta danh vang đến thần, tiếng lừng khắp núi, nghe 

khắp đông tây rồi chàng ạ! Kẻo họ đến đánh tận nhà, vây tận làng, 

dồn trong rừng, kẻ giàu sang họ lại giết. 

Kram Jho\ng: Sợ gì ơ mợ, nào ai là con tê giác ngỗ ngược, 

ai là voi bướng bỉnh, ai là kẻ to gan lớn mật dám đến giết Mdro\ng 

Dam cậu ta. Ai là kẻ dám ăn môn thục, hái môn rừng? Chủ cũng 

là ta, trẻ cũng là mình mợ ạ! Nếu trẻ chết chúng ta đền voi cái, 

chết người già ta đền voi đực, chết con cháu người giàu sang thì 

chiêng trăm để cháu thay thế cho họ.  
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 Thế rồi bò bảy Mdro \ng Damlại thui trong một ngày, bảy 

trâu lại đốt trong một bữa, họ ăn năm uống tháng hết cả một mùa 

nắng. Xong xuôi chiêng đã hạ, trống đã ngừng, ché đã rời cần, 

chuyện ăn năm uống tháng đã dừng. Cóc nghỉ kêu trong đám cỏ 

tranh, ếch nhái ngừng kêu trong bụi, kỳ nhông hết nằm phơi trên 

xà dọc, chuyện ăn năm uống tháng chàng Mdro \ng Damđã nghỉ.  
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Chương khúc 7 

Mdro\ng Dăm lại lên rừng săn bắn. Mtao Grư \ đến cướp  

nàng H’Bia Êsu \n 

  

Nghỉ một ngày ngơi một năm, nghỉ một ngày ngơi một 

đêm, thêm một chiều một sáng. Chàng Mdro \ng Dam ở trong chòi 

mát nhà êm, áo khố đã dày như nêm. 

              Chuối đã nên buồng, mía đã tròn cây, nuôi con gái đã 

biết xe tơ dệt vải, biết tỉa bắp khoai, con trai đã biết làm rẫy bẩy 

chim, bắn thú. Chàng Mdro \ng Dam đất đã tỉa thóc, rừng đã thành 

kê, giàu sang thần đã ban phát.  

Mdro\ng Dam: Ơ cháu Kram Jho \ng, cháu là người dũng 

mãnh giăng thừng trâu bò không bao giờ rối. Cháu bưng nước nồi 

kbung không sánh không đổ, leo núi không biết mệt, cầm đao 

kiếm giỏi, chưa đứt cháu đã nối, xoi chưa thấy lỗ cháu đã thông. 

Nhưng cháu là lạt non mới chẻ, măng non mới nhú, trai mới lớn 

mới thì. Cháu như măng non chưa rụng lông, mía non chưa bóc 

vỏ, tuổi đang nằm trong chăn ấm nệm êm.  

Kram Jho\ng: Ơ cậu, bà sinh ra cậu không thuận tháng 

không thuận năm, vì thế lúa mục, cỏ nát, ma quỷ đã từng mang đi, 

chết trên đường đi lấy cũi, ngã trên lối cõng nước, chết trong bãi 

chăn trâu nơi thả bò nhà giàu. Cậu không làm gì nên tội, nay mắt 

sắp mờ, tóc sắp bạc, thuốc lá đã đến kỳ về chiều.  

           Ơ cậu Mdro \ng Dam ơi, nếu đứt dây gấm ta lại trồng dây cổ 

độ 
26

, gốc cây ngã ta lại có người dựng lại, đoạn này đứt thì ta lại 

nối đoạn khác. Nếu bật gốc thì có cháu thay cháu thế! Nếu nương 

rẫy thiếu bắp thiếu ngô thì cháu lại trồng, rừng có thần thì cây lại 

mọc, lại có ngựa có voi cậu ạ! Cậu cứ nghỉ ngơi, cứ ăn năm uống 

                                                 
26

 Có nơi gọi là dây mắc mèo, trái nhiều lông có mũ, rất độc và rất ngứa.  
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tháng cho thỏa thích, cứ nuôi con gái con trai cho đến tuổi lấy vợ 

lấy chồng.  

 Thế là nhà Mdro\ng Dam thịt nai đã đầy sàn, cá tràn giàn 

bếp, rẫy lúa đã mọc, ngô đã tròn hạt, cà đã đơm bông, con đã nên 

trai nên gái, làng cũ phía bắc đã mọc cây tùng, làng hoang phía 

nam đã tràn cây gòn. Vợ chồng chàng Mdro\ng Dam– H’Bia Êsu\n 

ở trong nhà mát, chòi đẹp, tay không chạm đất, chân không đụng 

đường, nước phèn nước đục không hề biết mặt. Nàng H’Bia Êsu \n 

chỉ nằm trên võng, ngồi trong kiệu, ngự trong lộng bao tháng 

năm. Mdro \ng Dam thịt nai chó mang về tận sàn, thịt hoẵng chó 

mang về tận tay. Trai không còn ngủ đêm, gái không còn ngủ 

ngoài chòi,lợn đen đi chật gầm sàn, gà tràn sân, con cháu đã nên 

trai nên gái. Danh vang đến thần, tiếng lừng khắp núi, đông tây ai 

ai cũng biết Mdro \ng Dam dũng mãnh, chân đạp đồi đồi phải nứt, 

đạp núi núi phải vỡ.  

Mdro\ng Dam: Cậu ạ, từ nay ta trồng khoai sọ nhím 

không đến ăn, trồng khoai môn thú không đến phá, tỉa lúa hdrô bla 

két không tha vẹt không ngắt, ta nuôi trâu bò sẽ không rơi vào tay 

thầy bà nữa đâu cậu ạ.  

Mùa ăn năm uống tháng đã vãn, tuần ăn trâu bò đã hết, 

chuyện ác rủi cũng đã qua. Chòi đã xong, cậu cháu Mdro\ng Dam 

lại lên nương để canh rẫy, đuổi thú rừng không ăn khoai sắn, hù 

chim két chim vẹt không ăn lúa hdrô bla của nàng H’Bia Êsu \n. 

Mdro\ng Dam: Ta đã chán ngủ đêm canh rẫy, ta đã chán 

đuổi vẹt, đuổi chim ngói ăn lúa của cha nàng rồi H‟Bia Êsu \n ạ! 

H’Bia Êsu\n: Thế chàng lại muốn đi đâu nữa à? 

Mdro\ng Dam: Ta muốn đi đâu à! Ta muốn lên rừng kiếm 

sừng tê giác, ngà voi đực, bắn hươu nai, lợn lòi, bắt cá bẫy chim, 

chặt đọt mây bắp chuối về cho nàng thôi.  
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H’Bia Êsu \n: Đừng chàng, đừng đi nữa! Em sợ sừng tê 

giác họ đến đòi, ngà voi họ đến tranh, vợ người giàu sang họ lại 

đến chiếm. Ôi thật thương cho thân ta! 

Mdro\ng Dam: Kẻ trai nào dám đến cướp sừng trên đầu tê 

giác, dám tranh ngà ngay trên miệng voi, vợ giàu sang dám đến 

cướp? Kẻ nào to gan lớn mật dám đến cướp vợ ta trong gùi quý, 

cướp vợ người giàu sang trong buồng ngự? Há hắn không sợ 

Mdro\ng Dam này chém hắn không tiếc, giết hắn không nương tay 

ngay bãi chăn trâu nơi thả bò hay sao? Kẻ ngang tàng như Mtao 

Tuôr như nắng mùa hè không bao giờ dịu bóng kia mà cũng đã 

mục như lúa, nát như cỏ dưới tay ta mà hắn không biết ư! 

 Mdro\ng Damlại cầm lấy cây cung mới tạo, giỏ tên mới vót 

lên rừng tìm thịt voi, kiếm sừng tê giác, ngà voi đực, bắn hươu 

nai, lợn lòi, bắt cá bẫy chim, chặt đọt mây bắp chuối về cho nàng 

H’Bia Êsu \n.  

H’Bia Êsu\n: Ơ chàng Mdro \ng Dam, chàng vào rừng nào? 

Mdro\ng Dam: Ta đến rừng Hi núi Hô, nơi thú rừng chưa 

biết dấu chân người, sóc chuột không biết ăn thóc lúa ơ nàng 

H‟Bia Êsu\n. 

Chàng Mdro\ng Dam lại vào rừng săn thú. Nghỉ một ngày 

ngơi một đêm, thêm một chiều một sáng. Danh vang đến thần, 

tiếng lừng khắp núi, Mtao Grư \ nghe khắp đông tây ai ai cũng bỏa 

H’Bia Êsu \n đẹp không ai sánh tày, không ai bì kịp.  

Mtao Grư \: Ơ chim ngiêk một ngàn, chim ktrâo một vạn, 

ơ tất cả tôi tớ của ta! Danh vang đến thần, tiếng lừng khắp núi, 

nghe đông tây ai ai cũng bảo nàng H‟Bia Êsu \n thần cho cái đẹp, 

yàng cho cái sang. Nào chúng ta hãy đến chiếm sừng tê giác, ngà 

voi ta đến đòi, vợ kẻ giàu sang ta đến chiếm nào ! 

Tôi tớ: Không, không được ông ạ! Nàng H‟Bia Êsu \n 
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thầncho cái đẹp, thần cho cái sang ấy đã có chồng! Nàng H‟Bia 

Êsu\n ở trong phòng đôi, ngự trong phòng hai, phòng ấm nệm êm 

nhiều tầng nhiều lớp. Chồng cô ấy là chàng Mdro \ng Dam, người 

dũng mãnh nhất vùng này. Người mà thừng chưa đứt đã thay, cây 

gấm chưa chết đã trồng dây cổ độ, gốc cây này chưa ngã đã dựng 

gốc cây khác, Mdro\ng Damchưa kịp chết thì chàng Kram Jho \ng 

đã lớn. Kram Jho\ng người dũng mãnh từng giăng dây bò, chăng 

thừng trâu không bao giờ rối. Cậu ấy như lợn đang lên, chó đương 

chạy, người đang ăn năm uống tháng đấy ông ạ! Đừng ông đừng! 

Mtao Grư \: Sao lại thế, ta đợi dịp này từ lâu lắm rồi! Ơ 

chim ngiêk một ngàn, ơ chim ktrâo một vạn, ơ tất cả tôi tớ của ta! 

Các ngươi hãy đi đi, hãy đến moi thử tim hổ, nếm thử mật gấu, so 

thử mật ta với Mdro\ng Dam xem ai đắng hơn? Sao các ngươi nhút 

nhát thế! Ở trong nhà chỉ biết bám theo váy đàn bà, vào rừng sâu 

chỉ có chết vì nhút nhát. Nếu các ngươi muốn giáo tốt thì ta cho, 

nếu trốn theo lối tê giác, lối mòn voi ngựa thì ta sẽ giết các người. 

Nào hãy đi đi! 

 Tôi tớ đi cũng dở, ở không xong, run lập cập vì sợ Mtao 

Grư \. Họ vội vàng bắt bành voi mây đi cùng Mtao Grư \. Họ đến giữ 

núi Mrưng, đến núi Mrang, cỏ tranh cứa đầy tay, dây mây quấn 

đầy thân. Đi một chốc một lát đã đến nơi đến chốn. 

          Đến bến nước đầu nguồn của chàng Mdro \ng Dam, bãi chăn 

trâu nơi thả bò không một gốc sậy, trâu ngựa, voi đàn đi lại tấp 

nập, voi ngựa giẫm đất nát vụn như gái giã bột.  

Mtao Grư\: Ơ trẻ chăn bò đang nghịch ngợm, trẻ chăn trâu 

đang thả diều, con cháu ở khắp đó đây! Ai là chủ bến nước cây đa đầu 

nguồn này? Ai đã đốt dây êjung dây mniêng ở rừng này ơ bọn trẻ? 

 Aduôn Sun: Các ngươi không biết sao? Danh vang đến 

thần, tiếng lừng khắp núi, đông tây ai ai cũng biết đây là bến nước 
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đầu nguồn của Mdro \ng Dam. Người thật sự dũng mãnh, gan góc 

như nắng mùa hè không bao giờ dịu bóng. Ngươi muốn gì mà 

sáng ra trăm người ngươi hỏi, chiều nghìn người ngươi tra. Vậy 

ngươi muốn gì? 

Mtao Grư \: Chúng tôi chỉ đi bán muối buôn hành, mua gà 

mua lợn! Nhà Mdro\ng Dam chúng tôi muốn thăm, sàn hiên chúng 

tôi muốn ghé, chúng tôi muốn dừng voi ngừng ngựa ở nhà 

Mdro\ng Dam ơ bà. 

 Aduôn Sun: Này Mtao Grư \, ngươi nói ngươi đi bán muối 

buôn hành, ngươi đến mua lợn mua gà, nhưng sao lại phải là nhà 

Mdro\ng Dam mới được chứ? Chàng Mdro\ng Dam đã lên rừng săn 

thú, bẫy chim, đi chặt đọt mây bắp chuối về cho nàng H‟Bia Êsu \n. 

Nàng H‟Bia Êsu \n luôn ngồi trong phòng đôi, ngự trong buồng hai, 

buồng có nhiều tầng nhiều lớp.  

 Ngươi đừng hỏi ta! Hãy hỏi người đàn bà sa dạ con đang 

giã bột, hãy hỏi người đàn bà lòi dom đang tạo men, ba lần sàn ba 

lần nhún kia đi? 

Mtao Grư \: Ơ người đàn bà đang giã bột tạo men, nhà 

Mdro\ng Dam là nhà nào ơ bà? 

Người giã bột: Đừng hỏi tôi, hãy hỏi trai đang gõ bầu khô 

kia! Trẻ nhỏ thì gọi là anh, người lớn gọi bằng em, người già cả 

hãy gọi là ông là bà. Hãy đến hỏi trẻ gõ bầu khô, trẻ tạo bầu nhỏ, 

trẻ đang làm nhà bên bìa làng kia kìa! 

Mtao Grư \: Ơ trẻ đang ngồi gọt quả bầu khô, trẻ tạo nhà 

bên bìa làng, các ngươi có biết nhà Mdro\ng Dam không? 

Trẻ làm nhà: Đừng hỏi chúng tôi, chúng tôi là trẻ gõ bầu 

khô, gõ chiêng tre, sáng ở nơi này chiều vẫn ở nơi này, làm sao 

chúng tôi biết được ai là Mdro\ng Damơ ông? 

Mtao Grư \: Sao làng này lại giấu ta? Sao lại phải giấu như 
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giấu con hoang trong dấu chân voi, như giấu con hoang trong 

bụng. Nào ta có nợ nần gì với Mdro\ng Dam chứ? 

 Mtao Grư \ quay đi, tìm đến nhà to và dài ở đầu buôn, sàn 

hiên sau họ phơi chỉ đỏ, sàn hiên trước họ phơi chỉ vàng, trai gái 

đi lại như ong chuyển tổ, như vò vẽ tìm hoa. 

Mtao Grư \: Ơ bà ơi, hãy cho chúng tôi nhà được ghé, sàn 

hiên được nghỉ, voi ngựa chúng tôi được dừng chân?  

 Aduôn Sun: Ồ không được, nhà này đang tuần cử tuần 

kiêng, không được đâu cháu ơi! Ông Mdro\ng Dam đã vắng nhà, 

đi săn thú trong rừng, kiếm thịt voi trong núi, đi bắt cá chặt đọt 

mây cho nàng H‟Bia Êsu \n. 

Mtao Grư \: Thế nàng H‟Bia Êsu \n có nhà không ơ bà? 

 Aduôn Sun: Có chứ, H‟Bia Êsu \n ở trong phòng ngăn, 

ngự trong phòng đôi, phòng có rèm che nhiều tầng nhiều lớp.  

Mtao Grư \: Ô thế à! Bà hãy bảo với vợ jiăng rằng: tôi có 

chuyện muốn nhắn lại với Mdro\ng Dam mà!   

 Aduôn Sun vội bước vào gian trong. 

 Aduôn Sun: Ơ H‟Bia Êsu \n, khách đầy đường, khách 

người Chăm đầy gian ngoài, khách đầy sàn hiên ơ cháu! 

H’Bia Êsu \n: Thôi, thôi chết cháu rồi bà ơi! Sừng tê giác 

họ lại đến tranh, ngà voi họ lại đến cướp, vợ người giàu sang họ 

lại đến cướp đấy bà ạ! Chồng cháu đã đi săn ngà voi trên núi, 

kiếm sừng tê giác trong thung, bắt hươu nai, chặt đọt mây bắp 

chuối rồi.  

  Aduôn Sun quay ra phòng khách.  

Mtao Grư \: Nàng H‟Bia Êsu \n đâu? Ta chỉ muốn nói 

chuyện với nàng trong chốc lát.  

 Aduôn Sun: Nàng H‟Bia Êsu \n đang ốm đang đau, quấn 

chiếu chăn không dậy được rồi. 
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Mtao Grư \: Sao bà quá quắt thế, bà không sợ ta chém bà 

không tiếc, giết bà không nương tay, chém như chém lợn chém 

chó ư? (Quay sang tôi tớ) Ơ bọn trẻ, hãy lấy cưa để ta cưa thử cột 

nhà, lấy đuốc để ta hơ ổ chuột ổ sóc xem nó ra hay nó ở! 

H’Bia Êsu \n: Hãy khoan khoan, để ta thành kẻ cõng nước, 

kẻ xếp chiêng cái cạnh cửa cho ông, kẻ nắm cán cuốc, kẻ cầm 

chuôi dao cho ông ơ Mtao Grư! 

 H’Bia Êsu\n miễn cưỡng bước ra ngoài gian, nàng nén lọn 

tóc ra sân và khấn ‘’ơ lọn tóc hãy biến thành bồ câu đi tìm chồng 

ta là Mdro\ng Dam, không biết chàng đang ở rừng nào, núi nào! 

Chàng đã đi săn ngà voi trên núi, kiếm sừng tê giác trong thung, 

bắt hươu nai, chặt đọt mây bắp chuốicho ta rồi ơ chim. Ngươi hãy 

đến núi Hi, đến rừng Hô, nơi sóc chuột không màng đến thóc lúa, 

thú rừng không biết dấu chân người. Đấy là rừng chàng Mdro \ng 

Dam đã đi săn ngà voi, kiếm sừng tê giác, bắt hươu nai, chặt đọt 

mây bắp chuối’’.Chợt lọn tóc của nàng H’Bia Êsu \n biến thành bồ 

câu bay đi. 

      Đến rừng Hi núi Hô, nơi Mdro \ng Dam đang săn bắn. Chú bồ 

câu kêu rằng ‘’Kuk ku êku, kuk ku êkuh, chàng Mdro \ng Dam mãi 

mê săn bắn, nàng H’Bia Êsu \n ở nhà đã bị họ đến cướp, sừng tê 

giác họ đã đến đòi, ngà voi họ đến chiếm’’.  

Mdro\ng Dam: Ơ bọn trẻ, sao có thể bịa chuyện như thế, 

các ngươi hãy lắng nghe bồ câu hót, gà nhà ai đang gáy, trẻ con 

khóc, trai làng rèn dao đe búa inh ỏi. Thôi rồi nàng H‟Bia Êsu \n 

của ta đã bị người ta đến cướp tận nhà, sừng tê giác họ đã đến đòi, 

ngà voi họ đến giành, vợ người giàu sang người ta đến chiếm.  

 Chàng vội chụp cung tên bắn tứ phía, bồ câu rơi xuống và 

biến thành lọn tóc của nàng H’Bia Êsu \n. Tim gan chàng nóng như 

lửa đốt, đứng ngồi không yên, phóng lên bành voi và thúc nhanh 
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về nhà. Một lần chàng nhảy vượt qua ngọn cây trám (ênăt), một 

lần nhún vượt qua ngọn cây knia, ánh hào quang tỏa ra sáng một 

vùng trời, chàng vọt lên tận mây xanh. Voi chạy một lúc đã đến 

nơi đến chốn.  

Mdro\ng Dam: Ơ các chú các bác, ai là kẻ to gan lớn mật 

dám đến giằng lấy sừng trên đầu tê giác, cướp ngà ngay trên 

miệng voi? Kẻ nào dám đến cướp nàng H‟Bia Êsu \n của ta ngay 

trong phòng ngự, ngay trong phòng đôi? Ai là kẻ đã đến tháo 

thừng trâu, dây bò, mở cửa chuồng lợn của ta ngay tại nhà? 

Mẹ H’Bia Êsu \n: Ơ chồng nàng H‟Bia Êsu \n, danh vang 

đến thần, tiếng lừng khắp núi, nghe đông tây ai ai cũng bảo rằng 

đó là Mtao Grư \. Người tim hùm mật gấu, kẻ dũng mãnh như nắng 

mùa hè không bao giờ dịu bóng.  

 Chàng Mdro\ng Damăn không vào nuốt không trôi, ngồi 

không yên ngủ không ấm. Chàng vội thắng cương ngựa đực hung, 

ngựa đực hai, ngựa chạy nhanh nhảy khỏe, ngựa lại tìm dấu chân 

ngựa, voi theo vết phân voi, chàng tìm ra đường kẻ đã múa đao 

gợi kiếm. Một lần bước chàng vượt qua bảy đồi, một lần chàng 

nhún vượt qua bảy thác, đi một chốc đã đến làng Mtao Grư \. Đến 

nhà Aduôn Sunbà Si tóc xoăn, tóc trắng như hoa cỏ tranh. 

Mdro\ng Dam: Ơ Aduôn Sun Aduôn Suê tóc xoăn, tóc 

trắng như hoa cỏ tranh, hãy cho ta được đạp lên thang, cho ta 

được giẫm lên sàn hiên, ngựa voi ta được nghỉ một lần? Ta đến 

bán muối buôn hành, đến trao đổi lợn gà. 

  Aduôn Sun lấy rượu mời chàng Mdro\ng Dam, giết một gà 

mái ấp, đập một gà mái đẻ, giã gạo trắng như hoa êpang, cơm 

đựng trong âu đồng âu bạc mời Mdro \ng Dam. 

         H’Bia Ling Pang sửa soạn, cởi váy cũ thay váy mới, tháo 

hoa tai gỗ đeo hoa tai ngà, thân hình đầy đặn như trăng mới nhú.  
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Chàng Mdro\ng Dam tìm kiếm nàng H’Bia Êsu\n, chưa thấy 

chàng hỏi, chưa gặp chàng tìm. Chàng đi đến nhà Aduôn Sun, 

Aduôn Suê tóc bạc như hoa tranh tìm hỏi nàng H’Bia Êsu\n xinh đẹp. 

           Chàng Mdro\ng Dam uống rượu, rượu ngòn ngọt đăng 

đắng khiến chàng nóng ran tận tai, nóng như có lửa đốt, như kiến 

bò. Chàng Mdro\ng Dam uống từ sáng đến tối nhưng ché không 

phai rượu không nhạt, nước càng rót rượu càng đắng.  

Mdro\ng Dam: Ơ nàng H‟Bia Ling Pang, ta sợ rượu say 

men ngấm, tai ù ngủ quên, không phân biệt được tỉnh say. Ta sợ 

lỡ chạm phải buồng đôi phòng ngăn của nàng, ta sợ lại đến tìm 

cơm lục canh của nàng, lỡ ta nắm mép áo nỉ của nàng thì đừng 

nên bắt lỗi ta! 

H’Bia Ling Pang: Nếu thế thì chết tôi đấy!  

 Hai người hỏi thăm về dòng họ, cho rõ gốc tích, về ông bà 

tổ tiên.  

H’Bia Ling Pang: Thế chàng họ gì?  

Mdro\ng Dam: Ta chưa vội nói với nàng, thế còn nàng? 

H’Bia Ling Pang: Bắp chân tôi họ ktla, phần đùi tôi họ 

Niê Kdăm. 

 Họ lại cùng uống, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau. Phía tây 

nàng H’Bia Ling Pang ngồi chêm nước, phía đông chàng Mdro \ng 

Dam gật gù cầm cần. Mdro \ng Dam men đã thấm rượu đã say, tai 

ù ngủ quên giữa nhà. Nàng H’Bia Ling Pang lui vào buồng trong, 

bước vào phòng ngự, bỏ lại sau lưng chàng Mdro \ng Dam ngoài 

gian khách.  

H’Bia Ling Pang: Ơ bà, chàng Mdro\ng Dam nằm lăn ra 

giữa nhà, cháu sợ nửa đêm rạng sáng chết người giàu sang họ sẽ 

bắt ta đền mạng đấy! 

 Aduôn Sun: Cháu khéo lo làm gì! 
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 H’Bia Ling Pang ra tận gian khách dìu Mdro \ng Dam vào 

buồng đôi, đưa vào phòng rèm che nhiều tầng nhiều lớp, ngả lưng 

bên cạnh chàng Mdro \ng Dam cùng một chiếu, đắp một chăn.  

      Sau một giấc ngủ say, tai bớt mơ màng, Mdro \ng Dam chợt 

tỉnh choàng ngồi dậy, cựa mình phía đông đụng phải cửa buồng 

phía đông, xoay sang phía tây đụng phải gùi quý, vội ngồi dậy thì 

nắm phải váy áo nàng H’Bia Ling Pang, chàng nhủ thầm ‘’lẽ nào 

Mdro\ng Dam này có thể đến ngủ cùng tớ gái nhỉ’’. 

Mdro\ng Dam: Ta say thật sự ơ nàng H‟Bia Ling Pang.  

H’Bia Ling Pang: Ơ chàng Mdro \ng Dam, đừng vội ngăn 

đường chặn lối, áo đỏ áo đen chàng đừng vội ném ra ngoài, lối tê 

giác chàng đừng vội rắp cây. Chàng đến từ xa từ gần, từ rừng 

Êdông tới núi Êdui, chàng đã đốt đuốc đến tận nhà bà Sun. Sao 

chàng lại bảo đến bán muối buôn hành, đến trao gà đổi lợn? Ơ 

chàng Mdro\ng Dam, chàng bảo muối đến buôn, chuỗi vòng chàng 

đến bán, lẽ nào chàng lại đến buôn bán tận nhà Aduôn Sun bà Suê 

tóc xoăn tóc trắng như hoa tranh. Em cứ nghĩ ong đến tìm hoa, vò 

vẽ đến tìm mật, gái trai chàng muốn có danh có tiếng! 

Mdro\ng Dam: Không phải thế ơ nàng! Ta đã vướng 

khung chỉ trên đùi, vướng khung dệt bên hông, mẹ đã luồn sợ chỉ 

dọc vào go và buộc quanh mình ta rồi. 

H’Bia Ling Pang: Sao chàng có thể dối tôi! chàng chốt 

chưa cài, trai chưa vợ, gái chưa chồng. Lẽ nào xoài rừng lại ra hoa 

sớm thế ư? 

 Chàng Mdro\ng Damđã nằm cùng chiếu, đắp cùng một 

chăn, mùi chiếu nan chàng Mdro \ng Damđã vướng cùng nàng 

H’Bia Ling Pang.  

Mdro\ng Dam: Không được đâu ơ nàng H‟Bia Ling Pang, 

không được đâu! Đậu ván ta không thể lam, bắp chuối không 
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cùng nướng. Ta với nàng không xuôi không thuận, ta sợ sấm gầm 

chớp giật, đồi nứt toác, núi rung rinh, ong vàng không còn hoa để 

hút nhụy, ong ruồi không còn cây để bám.  

H’Bia Ling Pang: Thôi chàng ơi, để em cúng thần đất, tế 

thần rừng. 

 Khi gà gáy một canh Mdro\ng Damtrầu đã ăn, ngủ đã cùng 

với nàng H’Bia Ling Pang. Thế là đùi lại tìm đùi, chân quờ chân, 

ngực đã áp, môi đã cận má đã kề, chai họ đã một lần mài, krai họ 

đã một lần đốt, một lần đã thử tình trai với gái. 

             Lần nữa gà lại gáy, Mdro \ng Dam chợt ngồi vùng dậy, lấy 

bát đồng rửa mặt, âu đồng rửa tay, mặt ngời sáng như thần thổi 

bùa ngãi. Chàng lại cầm cần rượu lại uống. 

Mdro\ng Dam: Ơ bà che đen, bà ché jăn, ché có tám quai, 

ché thiên ché thần buộc giữa nhà, hãy để ta thử xem nào!  

 Một lần Mdro\ng Dam hút nước cạn đến tận đáy, một lần 

chàng ngụm tưởng thủng cả ché, chàng càng uống nước càng 

thêm đầy, nước ché thần ché thiêng.  

Mdro\ng Dam: Này nàng Ling Pang, ta với nàng nếp than 

không thuận ống, đậu ván không tiện lam, bắp chuối không tiện 

nước, mía không thuận xát vỏ. Hãy xem bà ché Jú ché Jăn, ché có 

tám quai nước dâng lên tận cổ, tại chúng ta cùng nằm dưới gốc 

cây dây rừng, ngủ dưới gốc cây êđhô, đã tư tình anh em không 

đúng chỗ. Ta đã làm chuyện không hay, làm điều không đúng, 

thần đã ấn dấu nơi bàn chân ta rồi.  

H’Bia Ling Pang: Thôi thôi Mdro\ng Dam, em sẽ giết lợn 

cúng thần rừng thay chàng. 

Mdro\ng Dam: Không được đâu ơ nàng. Trần gian sẽ chửi 

mẹ trời, nếu chết gốc ớt ngọn cà mẹ ta họ sẽ chửi? Đằng lưng ta 

cũng không ưng, đằng bụng ta cũng không ưa khi thấy đất tự mọc 
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lúa! Nếu sông ngòi cạn khô, đất đai nứt nẻ, chết gầm gù cu xanh 

không còn nước uống, héo ngọn ớt chết ngọn cà. Nếu họ chửi mẹ 

Mdro\ng Dam này thì ta sẽ chém họ không tiếc, giết không nương 

tay đấy! 

H’Bia Ling Pang: Ơ Mdro\ng Dam, chàng là người gan 

hùm mật gấu, ngủ ngày như ong chụm tổ, gươm đeo quanh mình. 

Chiếu em chàng đã một lần nằm, chăn em chàng đã một lần đắp, 

môi đã kề mặt đã chạm, trai gái ta đã lỡ tư tình. Trai đi tìm hoa là lẽ 

thường tình, trai đã chạm tận ngực, gái đã đụng tận vú, dù làng lớn 

người đông chẳng lẽ chàng không nhận ra ai chăng? Hương hoa em 

đã một lần mài, krai đã một lần đốt cùng bôi với chàng rồi. 

Mdro\ng Dam: Ơ bà ché jú ché jăn có tám quai, ta đã làm 

chuyện không hay, chuyện không phải, trâu trắng một sừng tôi 

không có. Ta đây không phải đậu nhiều vòi, đậu nhiều nhánh, kẻ 

đẹp trai không phải, tình nhân cũng không có, làm gì có nhẫn để 

tay ơ bà ché jú ché jăn. Mất lờ ta đi tìm lờ, mất đó ta phải đi tra đi 

hỏi. Ta đi tìm vợ ta nàng H‟Bia Êsu \n. Ta đi tìm kẻ đã dám giằng 

sừng trên đầu tê giác, dám cướp ngà ngay trên miệng voi, dám thả 

dây trâu bò của ta đang nuôi trong chuồng. Cướp nàng H‟Bia Êsu \n 

của ta đang ngự trong buồng đôi, phòng ngăn. Mất lờ ta đi hỏi 

thầy, mất đó ta đến tra, ta đi tìm nàng H‟Bia Êsu \n của ta. Xem kẻ 

trai nào to gan lớn mật dám giằng ngà trên miệng voi? Dám cướp 

sừng trên đầu tê giác?  

          Này ơ bà ché đen có tám cái quai, ta uống đến khi nước cạn, 

sông phải khô, giẫm núi núi phải vỡ, ngăn sông sông phải cạn, ta 

đến đánh Mtao Grư \ tận nhà, vây hắn tận làng. Nếu ta giẫm núi núi 

có lỡ không ơ bà?  

 Một lần Mdro\ng Dam hút nước rút tận bụng ché, một 

ngụm Mdro \ng Dam đưa nước bỗng cạn khô, bỗng ché vỡ toác ra. 
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H’Bia Ling Pang: Sao ché lại vỡ ơ Mdro \ng Dam, tại 

chàng uống mạnh quá đấy! 

* 

*  * 

 Mdro\ng Dam lại ra đi, chàng đi thoăn thoát trông tựa vẹt 

mỏ đỏ, quấn khố Hdrung khiến đứt đĩa khiên, quấn khố Niê khiến 

lìa dây lưng, tiếng bước chân loảng xoảng như tiếng khiên gặp 

gió, khiến lợn phải ngó, chó phải sủa. 

           Hãy xem cô gái trong làng ngẩn ngơ nhìn theo chàng 

Mdro\ng Dam Quấn khố dài ba lần xếp, quấn khố Jrai ba lần vắt, 

mặc áo nút dày. Ngó sau lưng giống trai dlăm, ngó phía trước tựa 

trái êyuôr non, như bê con mới lớn. Một lần chàng nhảy bảy vạt 

rẫy bị gió cuốn, một lần chàng bước bằng ba vạt rẫy lúa hdrô. 

Một bước chân chàng bằng ba người bên trái ba người bên phải 

khiến gái làng nhìn theo không chớp mắt. 

        Chàng đi một lát đã đến bên cửa then cài, bờ rào tre một lớp 

hai lớp, bờ rào tre một hàng hai hàng, cổng làng đóng hàng trụ 

kiên cố. Dưới bậc cổng mạ bạc, trên bậc cổng mạ vàng. Nhìn từ 

sau lưng trông tựa nhím cái xù lông, ngó từ phía trước tựa ong 

xây tổ, tôi trai tớ gái đông tựa trâu bò ngoài bãi cỏ.  

          Mdro\ng Dam ưỡn ngực, thẳng lưng xông thẳng vào bên 

trong. Chàng đến thử rìu ngắn tám cái, rìu người Yuăn năm cá 

thử đẵn gốc cây tông lông, xem thử rìu Mtao Grư \ bén cùn thế nào. 

Đốn bằng lưỡi rìu, chặt bằng lưỡi xàgạc. Hết năm lượt người này 

đến năm lượt người khác thay.  

Mdro\ng Dam: Ơ chim ngiêk một ngàn, ơ chim ktrâo một 

vạn, các ngươi hãy cổng then cài, hãy lùa cửa sắt để ta vào? 

Phòng đôi buồng ngăn hãy để một lần Mdro\ng Dam được chạm, 

hãy để một lần ta được thăm viếng bác ta Mtao Grư \! 
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Mtao Grư \: Ơ chim ngiêk một ngàn, ơ chim ktrâo một 

vạn, hãy lắng nghe tiếng con nhà ai đang khóc, gà nhà ai đang 

gáy, trai làng nào đang đe búa rèn dao ing ỏi. Ơ chim ngiêk một 

ngàn, ơ chim ktrâo một vạn, ơ tôi tớ của ta khắp đó đây! Hãy canh 

chừng rào ba lớp, cổng mạ ba lớp bạc! Nếu đứt dây kẽm thì hãy 

buộc lại bằng dây kẽm, nếu tuột dây sắt thì hãy buộc lại bằng dây 

sắt. Hãy canh chừng cổng kẻo hắn vào tận trong, xông tận nhà. 

Nếu chưa chặt thì hãy chèn thêm trụ. Hãy lấy thêm năm gốc, bảy 

trụ để đóng thêm vào.  

Mdro\ng Dam: Sao ngươi lại coi thường ta đến thế, xem 

thường ta như chó như lợn. Há ngươi không nhận ra người mới 

đến là Mdro\ng Dam sao? Dù rào tre một lớp hai lớp, bờ rào lồ ồ 

một hàng hai hàng, cổng làng có ba hàng trụ, cổng dưới mạ bạc, 

cổng trên mạ vàng đi chăng nữa chỉ cần ta đạp khiến ba lần rào 

đổ, một lần ta dựa bảy lớp trụ gẫy. Thế ngươi vẫn chưa biết ta là 

ai hay sao? 

 Thế là một trăm người xông ra để chèn thêm trụ, một 

nghìn người chạy ra để chặn gốc sung. Trai gái ào ào như con 

kpung trong bụi le, nhao nhaonhư cá vướng phải gốc sung. Họ 

vừa chèn vừa đẩy, vừa tiến vừa run lập cập.  

           Mdro\ng Dam người đỏ lên như thấm men, trơn như bôi 

nhờn bôi mỡ, không biết sợ chết là gì. Thật không hổ danh là 

người dũng mãnh, người gan dạ như nắng mùa hè không không 

bao giờ dịu bóng. Chàng Mdro \ng Dam cầm khiên vững, cầm kiếm 

chắc, thoan thoắt như con sâu đo đang bò, cổ lúc lắc như cây sắp 

rơi rụng. 

Mdro\ng Dam: Này Mtao Grư \, ngươi hãy ra mở cổng 

chốt, lùa cổng sắt lấy đường để ta đi vào nào? 

Mtao Grư \:  Ơ chim ngiêk một ngàn, chim ktrâo một vạn, 
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ơ tôi tớ của ta khắp đó đây, sao các ngươi không đóng chặt cổng 

rào lại? 

Tôi tớ: Ôi không còn kịp nữa rồi ông ạ! Mdro\ng Dam đã 

xông vào tận cửa rồi. Mdro\ng Dam đạp một cái khiến ba lớp rào 

rẫy, dựa một cái khiến bảy lớp rào bay. Ôi ông Mdro \ng Dam, ông 

đến có chuyên gì? 

Mdro\ng Dam: Ta đến có chuyện gì ư? Ta lần theo dấu 

chân ngựa, lần theo dấu phân voi, đi tìm lối vào rừng để đặt bẫy 

treo, tìm đường vào rừng Bang, thử xem thần yang đã tạo ra kẻ 

trai ngang tàng, xem hắn to gan lớn mật cỡ nào mà dám cướp ngà 

ngay trên miệng voi, giằng sừng trên đầu tê giác, cướp ngựa đực 

ta đang thả trong chuồng, chiếm vợ của một tù trưởng nhà giàu 

ngay trên đùi. Nàng H‟Bia Êsu \n của ta đang ngự trong buồng đôi, 

ngồi trong phòng ngăn, phòng nhiều rèm nhiều lớp. Ai là kẻ to 

gan lớn mật dám đến kéo nàng tận phòng, dám cậy tận móng tay 

cậy tận móng chân, lôi H‟Bia Êsu \n tận nơi cửa như lôi lợn lôi gà. 

Ta thật không thể nhịn được! Mất kim ta đến tìm, mất nhẫn ta đến 

lục, thóc lúa đỗ dưới gốc cây ta đến ta nhặt ta vun; mất lờ ta đến 

hỏi thầy, mất đó ta đi tra, ta muốn hỏi xem nàng H‟Bia Êsu \n của ta 

hiện đang ở rừng nào? Thế tê giác ai nuôi mà dám nhổ sừng đi 

rao, voi nhà ai cưỡi mà dám ngoặm ngà đi bán, kẻ to gan lớn mật 

nào đã khiến nàng H‟Bia Êsu \n của ta thành tôi tớ chăn lợn đuổi gà 

cho nhà người! 

H’Bia Êsu \n: Ơ chàng Mdro \ng Dam, hãy chém hắn không 

tiếc, giết không nương tay ngoài bãi chăn trâu nơi thả bò. Chàng 

hãy nhìn đây! Em đang ngồi giữa buồng kẻ giàu như ngồi ngoài 

trời nắng tháng giêng, tôi tớ ngày đêm kẻ giàu hành hạ. Nỗi khổ 

đâu họ đổ tràn lưng, gông họ cùm chặt cổ, chăm êm nệm ấm họ 

trùm em cả ngày! Em đã hết chịu đựng được rồi ơ chàng Mdro\ng 
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Dam! Chàng hãy mau đến chém hắn không tiếc, giết không nương 

tay ngoài bãi chăn trâu nơi thả bò đi! 

Mdro\ng Dam: Ơ Mtao Grư \, hãy bước xuống đây! 

Mtao Grư \: Sao ta lại phải xuống nhỉ? Ta đang bận ôm vú 

vợ chúng ta trên nhà cơ mà! 

Mdro\ng Dam: Hãy nhảy xuống! Nhảy xuống! 

Mtao Grư \: Sao lại phải nhảy xuống, ta bận nằm co với vợ 

chúng ta trong buồng ngự rồi. 

Mdro\ng Dam:  Ơ chim ngiêk một ngàn, chim ktrâo một 

vạn, ơ tôi tớ của ta khắp đó đây! Các ngươi hãy lấy cưa cưa đổ cột 

nhà, đốt đuốc để ta hơ thử ổ sóc hang chuột xem nó ra hay vào nào! 

Mtao Grư \: Hãy khoan, khoan, để ta xuống. Ngươi không 

được chém ta khi ta đang xuống đó! 

Mdro\ng Dam: Sao ta lại đâm ngươi khi ngươi đang 

xuống. Ngươi xem cả con lợn đực thiến của ngươi dưới sàn, nào 

ta có thèm đâm đâu! Xuống bác xuống! 

Mtao Grư \: Này, đừng chém ta khi ta đang bước xuống 

cầu thang đó.  

Mdro\ng Dam: Chó nhà ngươi dưới sàn nào ta có thèm 

chém đâu.  

Mtao Grư \: Đừng chém ta khi ta đang xuống nhé! 

Mdro\ng Dam: Chó dưới sàn Mdro \ng Dăm ta còn chưa 

muốn chém! 

Thế là Mtao Grư \ đành rời sàn và bước xuống đất.  

Mtao Grư \: Này Mdro\ng Dam, ta đã biết đất lún tận gối, 

trai làng Dhă làng Du đất sụp đến hông, ta đã thấy tôm nhảy lên 

bờ cua bò trên cạn rồi, jiăng tìm jíăng tra H‟Bia Êsu \n làm gì? 

H’Bia Êsu \n: Ơ chàng Mdro\ng Dam, em đây nằm hoài 

trong phòng đôi, ngự hoài trong buồng ngăn, ngủ liên miên trong 
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buồng rèm nhiều lớp nhiều tầng. Sao chàng lại săn bắn, bẫy chim, 

bắt cá, chặt đọt mây bắp chuối làm gì?  

Mtao Grư \: Còn ta, ta chỉ muốn đến buôn bán, trao đổi với 

jăng thôi jiăng à. 

Mdro\ng Dam: Chẳng lẽ ta cứ nằm chình ình giữa nhà để 

đợi ngươi?  

Mtao Grư \: Ta cưỡi ngựa thì H‟Bia Êsu \n theo sau, ta cưỡi 

voi nàng cũng đã bám. Vì thế ta đã kéo nàng lên tận bành voi. Ta 

đã bảo đừng khinh ta như có, xem ta như lợn, nàng đã không nhận 

biết con người. Jiăng đừng trách ta, đừng buộc ta bằng thừng, 

đừng cột ta bằng dây, đừng trút nổi khó nhọc đầy lưng ta jiăng ạ. 

H’Bia Êsu \n: Này Mtao Grư \ ngươi thật bỉ ổi. Ơ chàng 

Mdro\ng Dam hãy chém hắn không tiếc, giết hắn không nương tay, 

đừng lắm lời với hắn làm gì! Ai bảo hắn đi không xa, rời nhà 

không chịu dập bếp. Hãy chém hắn không nương tay ơ chàng 

Mdro\ng Dam! 

Mtao Grư \: Ơ jiăng Mdro \ng Dam, ngươi mang khiên đao 

gì vậy? 

Mdro\ng Dam: Khiên đao của ta à, ơ  Mtao Grư \, khiên của 

ta khiên bị mọt ăn, đao bị mọt đục, ta chỉ cầm múa cho có, cầm 

cho xong, không biết nó còn vững hay đã lung lay. Còn ngươi? 

Mdro\ng Dam: Hỡi Mtao Grư \! Còn ngươi, ngươi cầm 

khiên gì? 

Mtao Grư \: Khiên đao của ta ư! khiên đao của ta là khiên 

thần đao thần, khiên đao dính đẫy những oan hồn, hễ chém vào 

đùi thì không tài nào thoát được.  

Mdro\ng Dam: Còn giáo của ngươi là giáo gì vậy? 

Mtao Grư\: Giáo của ta là giáo tim rắn biết trượt đuổi người 

giàu, giáo rắn mây chạy đến ăn tim gan của ngươi không chán.  
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Mdro\ng Dam: Thế ư! Vậy ta sẽ cho H‟Bia Êsu \n ở lại nấu 

cơm cho ngươi đấy.  

Mtao Grư \: Ngươi cầm con giáo gì ơ Mdro\ng Dăm?  

Mdro\ng Dam: Giáo của ta là giáo vô tích sự, giáo chẳng 

được việc gì. Mùa khô chỉ cầm đi chơi cho đẹp. Gặp củ ráy ta đào 

của ráy, gặp củ mài ta đào củ mài, gặp lợn lòi ta đâm lợn lòi, gặp 

nai ta đâm nai. Giáo mùa khô giáo vô tích sự! Nào, ngươi hãy 

vung khiên múa đao lên đi.   

Mtao Grư \ vung khiên lên múa. Một lần nhún tưởng bay 

lên tận ngọn cây trám
27

, một lần nhảy vượt qua cây knia, hắn múa 

ì ạch như lợn cái sắp đẻ. Hắn múa hướng tây ộc ạch như nước 

trong bầu, múa hướng đông giống đeo giỏ sau lưng, ọc ạch như 

nước trong gối giã gạo, đung đưa tựa trẻ trao cối đưa chày. Múa 

hướng tây như nước ộc ạch trong bầu, múa hướng đông răng rắc 

như bẻ đũa. 

Mtao Grư \: Thôi rồi, năm ngoái ta múa khác cơ mà! Ơ 

jiăng Mdro\ng Dam, ta đã thấm mệt thế ngươi múa xem nào? 

 Mdro\ng Dam nhảy ra xa, lấy đà nhảy tới như con sâu đo 

vươn dài khỏi đám lá, tựa bê con trước buổi sớm mai. Mặt chàng 

tựa sao mai, chói như mặt trời buổi trưa. 

          Mdro\ng Dam bắt đầu vung đao múa khiên. Tiếng khiên ầm 

ầm như sấm dậy, như chớp rền. Mtao Grư \ ngã nhoài, thở hổn hển 

như uống nhằm nước. Tiếng khiên Mdro \ng Dam khiến gãy cây 

tùng phía bắc, chác cành xoan phía nam, đụng nhà nhỏ gẫy nhà 

nhỏ, chạm nhà lớn gẫy nát nhà lớn, nhà cửa bay đi như một cơn 

lốc, cối chày tung bay như một cơn bão. Mdro \ng Dam đạp chỗ 

nào chỗ đó thành thung sâu, giẫmchỗ nào chỗ đó biến thành vực 

thẳm. Cây tông lông ngã ầm ầm, cành ktơng ngã ào ào như thần 

giận thần hờn.  

                                                 
27 Tên khoa học là canarium spp. 
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Mtao Grư \: Nghỉ đã ơ jiăng Mdro \ng Dam! Nghĩ đã! 

Mdro\ng Dam: Đến lượt ngươi đuổi ta ơ Mtao Grư \. Nếu 

ngươi khiến đầu ta rung, chém mình ta đứt, khiến đùi ta rời thì 

ta sẽ để nàng H‟Bia Êsu \n lại nấu cơm dệt khố áo cho ngươi lúc 

về chiều!  

 Đột nhiên Mdro \ng Damném khiên đao tại gốc cây ênhao, 

vứt đao tại gốc knia, nằm sóng soài. Trên nhà nàng H’Bia Êsu \n 

khóc la thảm thiết. 

 Thế là nàng H’Bia Êsu\n ngồi than khóc trên nhà. 

H’Bia Êsu \n: Thôi rồi chàng Mdro\ng Dam của ta, lúa đã 

sắp mục cỏ đã sắp tàn. Mdro\ng Dam của ta bị họ chém không tiếc, 

họ sẽ giết không nương tay. 

 Tiếng khóc của nàng H’Bia Êsu \n khiến Mdro \ng Dam ngồi 

dậy, chàng chụp lấy khiên đao, một lần nhún vượt qua bảy đồi, 

một làn nhảy vượt qua bảy thác, khiến dây cổ đô
28

 lìa, dây chài 

đứt nằm ngổn ngang. Chỗ Mdro \ng Dam nhảy biến thành suối, nơi 

Mdro\ng Dam nhún biến thành vũng, cây cối ngã nghiên, cỏ rừng 

ngã sắp lớp.  

       Mtao Grư \ chạy đến chém Mdro \ng Dam như chém bóng mình 

dưới nước, chặt Mdro \ng Dam như chặt bọt nước dưới sông sâu, 

hụt trước hụt sau, Mdro \ng Dam thoát ẩn thoát hiện. Chém cổ 

Mdro\ng Dam như chém gốc cây khô, chém thân như chém rễ cây 

m’inh. Mtao Grư \ chém bắp chân Mdro \ng Dam thì trúng gốc cây 

đa, cây sung gẫy ầm ầm 

Mtao Grư \ lấy hết sức cha sinh mẹ đẻ chém một nhát thật 

mạnh. Mdro \ng Dam chạy quanh chuồng lợn, hắn vụt chém 

chuồng lợn, chẳng ngờ con lợn thiến của hắn lăn ra chết. 

                                                 
28 Có nơi gọi là dây mắt mèo. Một loại dây leo có mủ rất độc, trái có nhiều lông rất 

ngứa.  
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Mdro\ng Dam: Ơ Mtao Grư \ ơi, thật tiếc cho con lợn của 

ngươi ơ Mtao Grư!  

Mtao Grư \: Tiếc làm gì! Ta không còn sức để đóng cửa 

chuồng nữa, không đủ sức để nuôi thì để làm gì! Mẹ ta thiên hạ 

mắng, cha ta thiên hạ chửi, trách ta đủ điều tục tỉu cũng vì nó đấy! 

 Mtao Grư\ lại vun đao chém tiếp, Mdro \ng Dam lại chạy 

quanh chuồng trâu, bỗng Mtao Grư \ chém trúng chuồng trâu, 

chuồng trâu tơi tả. Một con trâu lăn đùng ra chết tươi. 

Mdro\ng Dam: Thật tiếc cho con trâu của ngươi! Con trâu 

này có thể để mừng tuổi cho ngươi đấy! 

Mtao Grư \: Ồ không! Nó hay bướng bỉnh, ngang tàng, ta 

không còn chuồng nào nhốt được nó, cả mục đồng không thể quản 

nó ở ngoài bãi, không cản được nó ăn lúa đồng người. Vì nó nên 

mẹ ta thiên hạ mắng, cha ta thiên hạ trách đủ điều jiăng ạ. 

 Mdro\ng Dam chạy quanh chuồng voi, Mtao Grư \ rượt đuổi 

quanh chuồng voi, mũi lao của hắn đâm trúng con voi đực, voi lăn 

đùng ra chết trước nhà. 

Mdro\ng Dam: Tội nghiệp cho con voi của ngươi, con voi 

thường gắn bành mây êtiêng, voi thường gắn bành mây êngăm. 

Thật tiếc cho con voi thường chở nhà giàu đi dạo rẫy. 

Mtao Grư \: Ôi chao, tiếc làm gì! Thừng cũng không buộc 

được nó, dây xích cũng không xiềng được nó. Voi trái tính nết 

không thừng nào vừa, không có dây nào chặt. Xuống nước không 

xuống, lên rừng cũng không xong, bị nài voi bỏ dưới nước bến 

sông. Ta chém nó không tiếc giết nó không nương tay là phải.  

  Mtao Grư \ vừa chạy vừa thở hổn hển.  

Mdro\ng Dam: Ơ nàng H‟Bia Êsu \n, hãy ném ống cơm lam 

cho jiăng ta đi. Jiăng ta đã đói bụng từ lúc sáng cho đến chiều.  

 Nàng H’Bia Êsu\n thay váy cũ mặc váy mới, tháo bông tai 
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gỗ thay bông tai ngà, thân mình thướt tha tràn đầy sức xuân, mặc 

váy thêu hoa knăm, mặc váy kiểu nhiều tầng nhiều lớp, hoa văn 

sặc sỡ được ông trời ban ông trời tặng. Chuông bạc lục lạc vàng 

đeo quanh chân, mỗi bước chân nàng đi như có người cầm rung, 

như có người cầm lắc. H’Bia Êsu \n bước ra tận sàn hiên, nàng 

than khóc trên sàn hiên. 

H’Bia Êsu\n: Cố lên nào ơ chàng Mdro \ng Dam!  

 Nói xong nàng ném một gùi nếp lam về phía Mtao Grư \, 

Mdro\ng Dam chụp được ăn ngon lành. Một lúc sau sức Mdro \ng 

Dam được tăng lên, chàng tiếp tục chạy nhanh hơn. 

Mdro\ng Dam: Ơ nàng H‟Bia Êsu\n, hãy ném bầu nước cho 

Mtao Grư\, hắn đã khát nước từ lâu lắm rồi! 

 H’Bia Êsu\n ném bầu nước về phía Mtao Grư \, Mdro\ng 

Dam chụp lấy, vừa chạy vừa uống hết một bầu nước.  

Mdro\ng Dam: Ơ jiăng, hãy nhảy nhanh lên jiăng nhé! Ơ 

nàng H‟Bia Êsu \n xinh đẹp, hãy đặt trầu bên cửa phía đông ơ nàng.  

 Têm trầu xong, H’Bia Êsu \n ném trầu về phía cửa đông, 

Mdro\ng Dam chụp lấy.  

Mtao Grư \: Ôi thôi, ta đuổi ngươi đã mệt lắm rồi, đuổi 

chém ngươi như đuổi chém bóng dưới nước, như bắt hơi dưới đáy 

sâu, thoát ẩn thoát hiện. Nghỉ đã ơ jiăng Mdro\ng Dam nghỉ đã! 

 Vừa dứt lời, Mtao Grư\ liền nghỉ uống nước, ăn cơm, hút 

thuốc ăn trầu. Một thoáng ngủ trưa, Mtao Grư\ đứng dậy chạy tiếp.  

Mdro\ng Dam: Nào hãy chạy đi jiăng, đến lượt ta thử 

đuổi ngươi!  

 Mtao Grư \ vừa chạy về hướng tây vừa thở hổn hển, bỗng 

hắn đụng phải khúc cây, hắn chợt ngồi dậy chạy về phía đông, 

chợp vấp cối giã gạo rơi vào một cái hố.  

Mdro\ng Dam: Ngươi hãy nhảy cho nhanh để theo kịp ta 
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đi, nào hãy cuốn lại viền khố, vén mép áo để chạy cho nhanh đi 

jiăng ơi!  

Thừa lúc Mtao Grư \ mệt nhoài, Mdro \ng Dam liền xông tới 

chém tới tắp.  

Mtao Grư \: Ngừng tay lại đi jiăng ơi! Ta sẽ cúng cho 

ngươi một bò. Ta đã biết ta là người có lỗi, ta là người chọc gậy 

bánh xe, chân ta bước sai, tay ta nắm lệch, cướp vợ của cháu của 

con không màng đến thân trai. Ơ jiăng Mdro \ng Dam, ta sẽ cúng 

cho ngươi một trâu, một chiêng ta đưa, hai nô lệ ta đền. 

Mdro\ng Dam: Thôi thôi, ngươi đưa voi thì ta không có 

nài để khiển voi, đưa nô lệ thì ta không thể sai bảo, đưa ché tuk 

ché ba thì ta không có hèm để ủ. Thôi ngươi đừng nói nhiều ta đã 

chán nghe lắm rồi! 

Mtao Grư \: Tôi tớ, voi ngựa, rượu ché tuk ché ba, chiêng 

núm chiêng bằng của ta sẽ đưa cho jiăng một nửa. 

Mdro\ng Dam: Ta không nhận bất cứ thứ gì của ngươi, ơ 

Mtao Grư\. Nếu ta nhận voi của ngươi thì ta không có nài, nếu 

nhận tôi tớ thì ta không còn hơi để sai bảo, nhận con trai con gái 

thì ta không còn cơm để nuôi chúng nó. 

Mtao Grư \: Ơ jiăng Mdro\ng Dam, thế thì tôi trai tớ gái, 

trâu bò đầy bãi ta đưa hết cho ngươi vậy. Tay không ta chồng 

được về cùng vợ. Đừng chém ta không tiếc, đừng giết không 

nương tay ơ jiăng. 

Mdro\ng Dam: Này Mtao Grư \, ta không muốn nhận tôi 

trai tớ gái của ngươi, không nhận trâu bò, voi ngựa đầy bãi mà ta 

chỉ muốn chém ngươi thôi. Ta sẽ chém ngươi không tiếc, giết 

không nương tay như chém lợn chém gà ngoài bãi chăn trâu nơi 

thả bò. 

Mtao Grư \: Khoan jiăng khoan, ta sẽ thành tôi tớ cõng 
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nước, thành kẻ đứng xếp chiêng cái ngoài gian khách, thành kẻ 

cuộn thừng trâu ngựa, kẻ xiềng voi cho ngươi. Ta sẽ làm kẻ hầu 

cần rượu khi có khách, kẻ chăn lợn đuổi gà cho ngươi dưới gầm 

sàn. Ta sẽ làm kẻ hầu người hạ cho jiăng, ơ jiăng Mdro\ng Dam.  

Mdro\ng Dam: Mặc xác ngươi ơ Mtao Grư \!  

 Nói xong Mdro\ng Dam nhảy tới chém phập vào đùi 

Mtao Grư \. 

Mdro\ng Dam: Sao bắp chân ngươi lại đỏ thế kia, ơ jiăng? 

Mtao Grư \: Màu chăn hoa của vợ chúng ta ở nhà đó. 

Mdro\ng Dam lại nhảy tới giẫm đùi hắn, chém phập một nhát. 

Mdro\ng Dam: Sao đùi ngươi lại đỏ thế kia? 

Mtao Grư \: Màu viền chăn Drai của vợ chúng ta ở nhà đó. 

 Bỗng phập một nhát ngay cánh tay, Mtao Grư \ như gà gẫy 

cánh và ngã gục xuống đất. Tiếng kêu khóc đầy làng.  

Mdro\ng Dam: Ơ chim ngiêk một nghìn, chim ktrâo một 

vạn, các ngươi hãy lấy đục đục răng hắn, lấy dùi dùi lỗ tai hắn, lấy 

hành tỏi để ta phun khắp người hắn. Ai bảo hắn dám thử tim hổ, 

dám nếm mật gấu, dám so mật hắn với ta đắng hay nhạt.  

 Ơ dân làng này, các ngươi có đi với chúng tôi không? 

Dân làng: Sao chúng tôi lại không đi, tù trưởng của chúng 

tôi lúa đã mục, cỏ đã khô rồi.  

Mdro\ng Dam: Ơ chim ngiêk một nghìn, chim ktrâo một 

vạn, hãy chặt đầu Mtao Grư \ đem cho thần nước, đùi hắn các con 

đem biếu thần rừng, móc hàm hắn bêu trên bờ rào, mình hắn hãy 

mời diều hâu, mời quạ đen, kiến đỏ kiến đen chúng bâu. Bao 

nhiêu tôi trai tớ gái thì lùa về cho ta. Nào chúng ta đi nào! Ơ trăm 

người phía đông, nghìn người phía tây, hãy cùng nhau nhổ cột nhà 

để về cùng ta.  

Dân làng: Ơ ông, chúng tôi sẽ chặt, chúng tôi sẽ bứng, tù 
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trưởng của chúng tôi như lúa đã mục, như cỏ đã khô rồi.  

 Đoàn người kéo theo Mdro\ng Dam đông nghịt như bầy 

ktong, đặc như bầy thiêu thân, ùn ùn như kiến như mối. Một trăm 

người đi trước, nghìn người cất bước theo sau, một mình Mdro \ng 

Dam đi giữa.  

         Đến nhà Aduôn Sun Aduôn Suê tóc trắng như hoa tranh, 

Aduôn Sun miệng rộng, Aduôn Suê tai dài thường mời cần ché tuk 

ché tang đang ngồi khóc ngoài sân.  

Mdro\ng Dam: Ta cùng đi ơ Aduôn Sun Aduôn Suê tóc 

trắng tựa hoa cỏ tranh. 

Aduôn Sun Aduôn Suê: Ta không đi được ơ cháu 

Mdro\ng Dam! Ta không còn đủ sức để bưng bếp ăn về phía đông, 

không còn sức để lê đôi chân nhấc đôi tay. Tóc ta đã ngã về chiều, 

mắt ta đã mờ, tay ta đã run. Vốn sinh ra tại làng này nên ta cũng 

chết tại làng này thôi.  

Mdro\ng Dam: Bà không đi thật à! Bà không sợ ta chém 

không tiếc, giết bà không nương tay nơi chăn trâu bãi thả bò à? Ơ 

H‟Bia Ling Pang! Nàng đâu rồi? 

H’Bia Ling Pang: Ơ chàng Mdro \ng Dam, nếu chàng 

chém tôi không tiếc, giết không nương tay thì bà tôi tóc đã ngã về 

chiều, lấy ai là người mang cũi đến cho bà, ai là người dịch bếp 

ăn, ai là người nắn tay, dịch chân cho bà. Ngựa con theo mẹ, bê 

non tìm cái. Không phải tôi ngại hổ, ngại bãi lầy, không phải tôi 

cãi lời anh em ơ chàng Mdro \ng Dam. Bà tôi tóc đã bạc tóc đã mờ, 

bà tôi đã bảo ở lại đây rồi. 

Mdro\ng Dam: Tùy bụng nàng vậy! Nơi ta đã từng dắt 

xàgạc ơ nàng H‟Bia Ling Pang, đây tôi trai tớ gái, ngựa trâu, ché 

tuk ché tang ta chia cho nàng một nửa. Ơ người cao tuổi, kẻ trung 

niên, con trai cháu gái, ơ tôi tớ khắp đó đây, các ngươi hãy ở lại 
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một nửa với Aduôn Sun Aduôn Suê tóc xoăn, tóc trắng như hoa 

tranh! 

Mdro\ng Dam: Ơ chim ngiêk một ngàn, ơ chim ktrâo một 

vạn, ơ tất cả tôi tớ khắp đó đây ! Nào ta cùng về nào. 

Đoàn người còn lại lũ lượt kéo nhau đi theo Mdro \ng Dam. 

Trăm người đi trước, nghìn người cất bước theo sau, một mình 

Mdro\ng Dam đi giữa. Người đi đông đặc, trâu ngựa nhi nhúc tiến 

về làng Mdro\ng Dam.  

Vừa về đến đầu làng, tiếng khóc của mẹ H’Bia Êsu \n văng 

vẳng bay đi khắp nơi. Bà đã nhịn cơm đến tàn hơi, đến cạn sức, 

người xanh xao gầy mòn, cả tháng năm không màng đến một giọt 

nước hạt rượu.  

Mẹ H’Bia Êsu \n: Ơ con gái yêu, con gái quý của mẹ! Mẹ 

đã buồn bao tháng năm, nước mắt đã cạn, sức đã tàn, hơi đã kiệt. 

Rừng nào con đã ngã, bãi chẻ củi nào thần đã mang con đi. Con 

trai, con gái trong gùi quý ai là người đến cướp ơ con?   

 Vừa nhìn thấy trăm người đi trước, nghìn người cất bước 

theo sau, một mình nàng H’Bia Êsu \n đi giữa, mẹ nàng vụt đứng 

dậy, chạy ra tận sàn hiên trước nhà.  

Mẹ H’Bia Êsu \n:  Ôi con gái yêu của mẹ, hãy về đây với 

mẹ ơ con! Đầu voi của cha con đã bao tháng năm không có người 

cưỡi, tôi trai tớ gái của cha con không có người sai khiến. Rượu 

ché tuk ché ba không có người mời cần. Thật may cho con ơ con 

gái, chồng con đã đánh hắn tận nhà, vây hắn tận làng. Chồng con 

đã vào tận phòng, cả cuống cà cuống ớt cũng đã tìm ra. Mtao Grư \ 

thế nào rồi ? Có phải chồng con đã chém hắn không tiếc, giết hắn 

không nương tay như chém lợn chém gà phải không? 

H’Bia Êsu \n: Hơn cả thế ơ mẹ! Mẹ hãy xem chồng con 

Mdro\ng Dam kìa, máu vấy đầy tay, máu nhuộm đầy chân, đánh 
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Mtao Grư\ bán sống bán chết đấy mẹ ạ. 

Mdro\ng Dam: Sao nàng có thể nói sai sự thật về ta! Nàng 

không thấy chồng nàng chỉ một lần nhảy vượt qua bảy ngọn đồi, 

một lần nhún vượt qua bảy ngọn thác, ta đã lao vun vút phía đông 

lao vun vút phía tây. Một nhún vượt qua ngọn cây trám, một lần 

nhảy vượt qua ngọn cây vừng, cả người lẫn khiên lao vút tận mây 

xanh. Nàng không thấy thế ý!  

* 

* * 

 Tại nhà Mdro\ng Dam, mọi người cùng ăn năm uống 

tháng, tuần ăn trâu bò. Bảy bò lại thui trong một ngày, bảy trâu 

lại đốt trong một bữa, tuần kiêng tuần cử, cáo tổ tiên hết một mùa 

khô. Mdro\ng Dam giết gà không biết chán, thui bò hết sáu 

chuồng, giết trâu hết bảy chục con, bảy chuồng lợn bị mổ, họ ăn 

thâu đêm suốt sáng.  

H’Bia Êsu \n: Ơ chàng Mdro\ng Dam, sau khi ăn năm uống 

tháng xong, chúng ta tuần kiêng tuần cử, nghỉ ngơi đi chàng! 

Mdro\ng Dam: Không được ơ nàng H‟Bia Êsu \n, lửa bén 

tua khố nàng chưa kịp tắt, lửa cháy chăn nàng chưa kịp dập cơ 

mà! Thịt trâu bò nàng chưa vội cúng thần linh, gan trâu tim bò 

nàng đừng vội mời, ta sợ thần linh quở trách nàng H‟Bia Êsu \n của 

ta. Đừng vội ngừng tuần kiêng tuần cử ơ nàng.  

Hãy xem chàng Mdro\ng Dam thui lợn hết một rừng le, đốt 

dê sạch một đồi lồ ồ, khói nghi ngút làm đen cả bầu trời. Chàng 

Mdro\ng Dam tuầncử tuần kiêng, tuần ăn trâu ăn bò, tuần ăn năm 

uống tháng, chiêng không hề rời xà dọc phía đông, rùi lại chấm 

máu trâu, bôi máu bò, máu trâu bò không kịp khô trên sàn hiên. 

Chiêng trống không rời dùi. Họ đánh chiêng cùng nhịp, cùng gõ 

trống đôi, ché tuk nhạt họ lại thay ché ba, uống thâu đêm suốt 
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sáng. Rượu tràn cả xuống sàn thành ao thành suối, khiến ếch kêu 

dưới gầm sàn, nhái kêu dưới gầm bếp, ễnh ương to bằng trâu đực 

nhảy chồm chồm, kỳ nhông nằm dài trên xà dọc. Họ uống từ ngày 

này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, tiếng chiêng tiếng 

trống hòa cùng tiếng cười tiếng nói, người phà hơi rượu vang lên 

khắp xứ sở người Êđê.  
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SỬ THI AGHAN Y’KHI|NG JU| - H’BIA YÂO  

NGHỆ NHÂN Y’TÔ{ ÊBAN VÀ NGHỆ NHÂN AMI| PLUI| 

HUYỆN }Ứ M’GAR, TỈNH DAK LAK KỂ 

(BẢN TIẾNG VIỆT) 

 

Chương khúc 1 

H’Yung- mẹ H’Bia Yâo, H’Yang- mẹ Y’Khing Ju\\ ăn trái giữa 

thân cây, uống nước lưng chừng thác, bụng tự mang tự chửa 

 

Mùa khô đã đến, mùa nông nhàn đã về cũng là lúc cũi đã 

chất đầy sàn, H’Yang lại rủ H’ Yung vào rừng đốt tro làm muối. 

H’Yang: Ơ juk
29

 chúng ta đi rừng nhé!  

H’Yung:  Ừ, chúng mình đi rừng nào ơ juk H‟Yung? 

 Hai người họ cùng đi vào rừng. 

H’Yang: Ta cứ đi, ta cứ đi rừng có đọt mây khô, đi vào 

nhà hoang, đi đến đồng chăn trâu, bãi thả bò juk ạ. 

Thế là H’Yung H’Yang đi đến rừng có đọt mây khô bắp 

chuối héo, họ cùng cởi gùi để dưới gốc cây. 

H’Yang: Chúng ta hãy bắt đầu đốt tro đi juk.  

H’Yung H’Yang miệt mài đốt tro, từ khi mặt trời chếch 

ngang xà dọc mái đông đến khi mặt trời chếch xà dọc mái tây. 

Đốt tro từ khi mặt trời đứng giữa mái nhà đến khi về chiều. Bỗng 

cảm thấy khát nước. 

H’Yung: Khát nước quá juk ạ! Thôi chúng ta nghỉ uống 

nước đi juk nhé! 

Hai người quay về chỗ để gùi, bầu để trong gùi đâu còn 

nước, gói cơm quạ cũng ăn hết… Hai chị em họ vừa đói vừa khát, 

                                                 
29 Juk thuật ngữ được gọi giữa những người phụ nữ thuộc hai họ thông hôn với nhau, 

thường là chị em dâu, hoặc chị em chồng. 
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chẳng còn nước mà uống, cũng chẳng có cơm mà ăn. 

H’Yung: Ơ H‟Yang! Nước đâu chúng ta uống bây giờ? 

Thôi chúng mình đi tìm nước đi.  

Họ đi tìm nước. Ở đâu đó xa xa nghe tiếng thác đổ ầm ầm. 

H’Yang H’Yung đi theo hướng có tiếng thác reo, thác gọi, họ đi 

mãi, đi mãi chẳng thấy sông, cũng chẳng gặp suối, chẳng thấy 

thác nước đâu cả. 

H’Yang: Mình đi quá xa rồi, quá mệt rồi, chẳng thấy sông, 

suối gì cả. Tìm nước chẳng thấy nước đâu. Ôi! Uổng công chúng 

mình rồi juk H‟Yang ạ. Lấy nước đâu uống bây giờ! Nước đâu 

chẳng thấy, nguồn đâu chẳng rõ. Chúng mình quay về đi juk 

H‟Yung. 

Vừa quay lưng lại, H’Yung chợt nhìn thấy nước đọng trong 

hóc cây gòn. 

H’Yung: Ơ juk H‟Yang! Tôi đã phát hiện ra nước đọng 

trong hóc gòn. Nào ta hãy cùng uống nước đọng trong gốc gòn 

này đi juk, tôi khát quá rồi! 

H’Yang: Ừ! Tôi cũng vậy. Này juk, tôi ngại đây là nước 

mùa đông, nước mưa mùa hạ, ngại rằng nước thiêng, nước thánh 

đọng lại, có khi uống vào sẽ chết đấy. Nếu mình uống sống không 

hay, chết không biết đấy bạn ạ! 

H’Yung: Nếu có sống thì chỉ có hai đứa mình, nếu có chết 

thì cũng chỉ chết hai chị em mình thôi. 

  Thế là H’Yang, H’Yung cùng uống nước đọng trong hóc cây gòn. 

H’Yung: Juk ơi! Biết đâu đây là nước thiêng, nước thánh, 

uống vào chị em mình bụng mang, dạ chửa, vú thâm, con bồng bế 

chúng mình sẽ có. Nếu thế, giả dụ juk có con gái, tôi có con trai, 

chúng mình sẽ cho chúng nó lấy nhau nhé!  

H’Yang: Ừ, tôi cũng nghĩ vậy!  
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      Trời đã xế chiều, H’Yung H’Yang tìm đường trở về buôn, về 

làng, về với họ hàng. Nghỉ một ngày ngơi một năm, nghỉ một ngày 

ngơi một tháng. H’Yang như chuối đã trổ buồng, chuối đã trổ hoa, 

đến kỳ đụng tay. 

Mẹ H’Yang: Ơ con, chàng trai nào con đã chạm, đã đụng 

hả con? 

H’Yang: Không mẹ không! Con ăn trái mọc giữa thân 

cây, uống nước lưng chừng thác, ăn trái xoài rừng, bụng tự mang,  

tự chửa đấy! 

Mẹ H’Yang: Ơ con gái yêu con gái quý của mẹ! Con 

đừng giấu, đừng giếm trẻ trong dấu chân voi, đừng giấu con trong 

bụng với cha. Con không thấy nhà ta bìa rẫy không ai phát, chồi 

non không ai bứt, chim két không ai xua, voi không ai cưỡi. Tôi tớ 

không ai sai khiến, rượu trong ché tuk, ché ba sợ không ai mời 

cần, không ai uống con ạ! 

H’Yang: Không không mẹ ạ! Con đây trai chưa hề chạm, 

gái chưa hề đụng, chưa gần bao giờ, duy chỉ có con trai của thần 

sấm sét trên trời thì con đã từng! 

Mẹ H’Yang: Lỡ rừng độc con có đến, e cơm lam con ăn 

không xuôi ống, đậu nướng không hợp phần, gánh chuối mía 

không thuận chiều. Sợ đất rung, núi lỡ, ong ruồi không đậu, sợ họ 

lườm, họ nguýt chúng ta con ạ. 

H’Yang: Mặc kệ họ! Mẹ ơi, nếu lỡ rừng con có đến chơi, 

rậm con có đến tìm, con có vụng tình với ai thì con chịu làm tôi tớ 

nuôi heo cho họ. Đây con, ăn trái giữa thân cây, uống nước lưng 

chừng thác, con ăn xoài rừng, bụng tự chửa, bụng tự mang. Con 

trong bụng là con bắp khô, con lồ ô chẻ, con không cha đấy mẹ ạ! 

Thời gian trôi đi, ngày qua, tháng lại. H’Yung H’Yang nghỉ 

một tháng, ngơi một ngày, nghỉ một ngày ngơi một năm, con trong 
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bụng mỗi ngày mỗi lớn. Một ngày H’Yang đau trong cằm như búa 

bổ, đau sùng sục giữa thân, đau như bỏng nước sôi. 

H’Yang:Ơ mẹ ơi! Con đau giữa rốn, đau ở gan, đau sống 

dở chết dở, đau ở ngực giống như nhảy, đau ở giữa lưng như ai 

kéo, đau quằn quại như đẻ con so. Mẹ ơi! Hãy gọi bà đỡ thật tài, 

bà mai thật giỏi, phù thuỷ có phép màu đến giúp con sinh. 

H’Yang: Ối trời ơi! Ối mẹ ôi cha, sao con đau giữa rốn, 

đau tàn đau bạo, đau tối tăm mặt mũi, đau sống không biết chết 

không hay, chết một hồn, tan một vía rồi ơ mẹ ơi! 

Mẹ H’Yang: Ơ con! Bà đỡ giỏi mẹ đã mời hết, thầy tài đã 

mời xong, đã gọi đủ, mời thừa. Gà mẹ đã thui hết một trại, bò hết 

một chuồng, bụng vẫn không lay, không chuyển, thai không chịu 

rời. Mẹ biết làm sao bây giờ ơ con! 

Mẹ H’Yang mời bà đỡ thật giỏi, bà mai thật tài, bà mụ có 

phép đến đỡ cho H’Yang, nhưng con trong bụng không rời mẹ, 

H’Yang không đẻ được. Mẹ H’Yang đi mời ông Pro \ng Mưng 

Hdăng(cậu của H’Yang). 

Mẹ H’Yang: Hỡi anh Pro\ng Mưng Hdăng! Pro\ng Mưng 

Hdăng Hwiê con Aê Diê Aê Du tái tạo hai lần, anh hãy đi mời mụ 

bà H Bia-lim-luôm, bà đỡ có tiếng, bà lang có tài. Cháu anh 

H‟Yang đang khóc, đang gào, inh ỏi đầy buôn đấy!  

Pro\ng Mưng Hdăng sửa sang trang phục, diện mạo, thay 

khố cũ quấn khố mới, tháo bông tai gỗ, đeo bông tai ngà, mặc khố 

dài cuốn ba vòng, mặc áo hoa văn của người  jrai, mặc áo nút dày 

của người Êđê, dáng người oai nghiêm, trông giống như một 

chàng trai mới lớn.  

Pro\ng Mưng Hdăng: Tôi giả có việc khẩn trong nhà, cỏ 

tranh tôi thử cuốc, xem tôi sẽ đến rừng nào? 

Mẹ H’Yang: Đừng đừng! Đừng thế cậu Pro \ng Mưng 
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Hdăngơi! Próng Mớng hwiê Aê Diê Aê Du tái tạo hai lần, anh hãy 

đi mời đi gọi H‟Bia Lim Luôm là bà lang có tài, bà mai, bà mụ 

giỏi có phép có màu chữa ai cũng khỏi, trị ai cũng hết 

        Thế là cậu Próng Mớng Hdáng, Prong Măng Hwiê cưỡi 

ngựa hung, ngựa hai chạy nhanh, nhảy khoẻ, một cái phi vượt qua 

núi, một cú nhảy bay qua thác, đi một chốc đi đến nơi, đi một lát 

là đến chốn. Đường đi bên trái núi cao một giơ xà gạc, đường bên 

phải dốc đứng một cắm lao, dấu chân voi, dấu chân ngựa giẫm 

nát như gái gỉa bột.  

Cậu Pro \ng Mưng Hdăng đã mười buôn đi ngang, tám 

buôn đi qua, đi đến buôn bà H’Bia Lim Luôm, đi đến bến nước, 

cây cau, đầu nguồn, đến nhà bà H’Bia Lim Luôm.  

Pro\ng Mưng Hdăng: Hỡi bà Sun, bà Si tóc xoăn, đeo 

bình nước gạo quanh mìmh, ai là chủ bến nước này hả bà? Ai là 

chủ cây cau, chủ nguồn nước, chủ buôn này? Ôi mới đẹp làm sao, 

xinh làm sao! Vòi nước bên dưới bằng đồng, vòi bên trên bằng 

vàng, chỗ ngồi tắm óng ánh, dốc thoai thoải, quả đồi như nắn, bến 

như cái nón đan, đá dựa như núi. Trâu bò vàng như cà chín, trâu 

đi đông đặc như đá xếp, voi gầm, ngựa hí như sấm sét, thật xứng 

đáng là bến nước của người giàu, kẻ sang. 

Aduôn Sun: Cháu không nghe sao! Danh vang đến thần, 

tiếng lừng khắp núi, khắp đông tây đều biết đây là bến nước cha 

H‟ Bia-lim luôm, bà lang có tài, bà mai, bà mụ giỏi khắp vùng đấy 

cháu ạ! 

Pro\ng Mưng Hdăng: Thế hả bà! Cháu buôn xa, làng dài, 

rẫy khác vùng tận, cháu đến nhà cha H‟Bia lim-luôm. 

Aduôn Sun: Ơ cháu! Đi đi cháu, hiên sau họ giăng chỉ đỏ, 

hiên sau họ giăng chỉ vàng, tôi trai tớ gái lên xuống như ong 

chuyển mật, như ong hút nhụy, con trai, con gái đầy hiên. Đó 
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chính là nhà cha H‟Bia lim-luôm.  

Pro\ng Mưng Hdăng đi vừa bước vào cổng thì lợn kêu, chó 

sủa dân làng ra coi đứng đầy hiên nhà. Pro \ng Mưng Hdăng một 

lần bước vượt cầu thang, một lần giẫm gẫy hiên, chiêng đứt dây, 

la bể, đĩa va chạm, chén bát vỡ loảng xoảng. 

H’Bia Lim Luôm: Cha ơi cha! Khách ai kìa? Cha mau ra 

tiếp khách đi, khách ai thật la, thật oai. Tám khách người Miên 

chưa từng bằng, mười người Yuăn chưa từng sánh, trăm người, 

ngàn người cũng không bằng. Cha ơi họ đến nhà mình, đạp thang 

thang nghiêng, giẫm hiên hiên gẫy, khiến đứt dây chiêng, khiến 

lìa dây la, chiêng trống rơi xuống đất. Cha ơi! Khách ai vậy? 

Cha H’Bia Lim Luôm cầm đuốc ra phòng khách, vừa nhìn 

thấy Pro \ng Mưng Hdăng liền quay trở vào. 

H’Bia Lim Luôm: Cha lại quên cái gì nữa à?  

Cha H’Bia Lim Luôm: Ôi cha quên ống điếu thuốc con ạ! 

Cha H’Bia Lim Luôm lấy ống điếu và đi ra phòng khách, vừa 

bước ra thì vướng phải vách ngăn ông liền  quay vào. 

H’Bia Lim Luôm: Ơ cha! Chắc khách đã mỏi vì chờ cha 

đấy. Nếu cha không ra tiếp thì để con tiếp vậy! Thôi cha, để con ra 

tiếp khách cho. 

Cha H’Bia Lim Luôm:Ơ con ơi ! Con ra đi nào! 

H’Bia Lim Luôm sửa sang diện mạo, trang phục, bỏ váy 

cũ, mặc váy mới, tháo bông tai gỗ đeo bông tai ngà, mặc váy hoa  

giống như hoa  ênăm, mặc váy triăm óng ánh như hoa mắt mèo, 

bước đi thướt tha, ngó đâu cũng đẹp, nhìn đâu cũng xinh. 

H’Bia Lim Luôm: Mẹ ơi, con búi tóc thế nào hả mẹ? 

Mẹ H’Bia Lim Luôm: Con hãy chải tóc, bới tóc như núm 

chiêng, tóc ngang vai, tóc xõa dài  xuống gót chân. 

H’Bia Lim Luôm: Thế con bước đi thế nào hả mẹ?  
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Mẹ H’Bia Lim Luôm: Con bước uyển chuyển, bước nhẹ 

nhàng, bước đi trong nhà không có tiếng động. 

Nàng H’Bia Lim Luôm cầm đuốc bước ra tiếp khách. 

H’Bia Lim Luôm: Ơ anh! Cớ sao chiêng leo giàn bếp? Cá 

vào nồi, chỉ một lần hiếm hoi anh lại đến nhà em? Nhà em nẹp yếu, 

cột xiêu,  giống nhà xí, nhà cầu, nhà chất lá, nhà người cao tuổi. 

Pro\ng Mưng Hdăng: Đừng em đừng! Đừng vội ngăn 

đường bằng bụi rậm, đừng chắn đường bằng gai, từ nay về sau ta 

sẽ qua lại. Cửa đừng vội chốt, đường qua lại đừng vội cắm chông, 

đừng bẫy sập, đừng bẫy đâm, đừng vội kéo đòn ơ em! 

H’Bia Lim Luôm: Nếu khách trẻ em cũng tra, khách già 

em cũng hỏi. Anh đến có việc gấp hay việc thường, đến mùa hè có 

việc quan trọng sao? 

Pro\ng Mưng Hdăng: Không em ạ! Anh đi bán muối, 

buôn hành, buôn bán heo gà. Anh mang chiêng để bán, gùi la để 

buôn, giao lưu với bè bạn. Đây là nhà anh ghé, nơi anh dừng, dù 

chòi bằng tổ chim, nhà bằng ổ cú, chồng bắc nồi, vợ gùi nước thì 

không hề gì, miễn anh có nơi gởi xà gạc. 

H’Bia Lim Luôm: Ơ anh! Mời anh hút thuốc, thuốc rối 

em mời anh sợi to bằng chỉ vừng, kéo không đứt, bứt dai, cắt bằng 

gươm không  cán. Mời anh hút tạm vậy! 

Pro\ng Mưng Hdăng: Ơ em! Thuốc em quá ngon, anh chỉ 

ngậm ở môi, gác trên tai, thấm vào người anh ngấy ngây, chẳng 

phân biệt đất trời, bươm bướm, chuồn chuồn tránh xa ra ngoài rồi. 

H’Bia Lim Luôm: Ơ cha ơi! Coi chàng trai này, khách 

người Kur chưa từng có, lông chân như cấy, lông đùi như xâm, 

hơi thở sùng sục như nước sôi. Cha ơi! Hãy giết gà mái đang ấp, 

đập gà mái đang đẻ, giã gạo trắng như hoa êpang, nấu cơm mời 

cậu Pro\ng Mưng Hdăng! Mời anh ăn cơm! Cơm em có mùi mốc, 
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nước em có mùi phèn, cồng bãi chiêng bừa, tay nhớp em mời anh 

ăn tạm! 

Pro\ng Mưng Hdăng: Em ạ! Anh ăn thật lòng đây. Vì anh 

đói, một cái bốc bằng đầu con chồn, một cái chụp bằng đầu con 

chó, anh không hổ, không thẹn đâu đấy. 

H’Bia Lim Luôm: Anh cứ ăn, cơm em có mùi mốc, nước 

mùi bùn, cơm thiu canh hôi anh ăn tạm vậy! 

Pro\ng Mưng Hdăng bốc cơm một nhúm, gắp thịt một 

miếng, rồi thôi. 

H’Bia Lim Luôm: Tội anh quá! Hình như anh đói cơm, 

anh khát nước thì phải! 

Pro\ng Mưng Hdăng: Anh không đói! Ở nhà anh ăn một 

quả chuối nghỉ ba ngày, ăn một trái ngô mười đêm quên cơm 

nước. Mười ngày rượu nhạt, nước lã trong bụng mà chẳng hề gì. 

H’Bia Lim Luôm: Cha ơi cha!  Ta mời rượu gì hả cha? 

Cha H’Bia Lim Luôm: Ơ con cưng, con quý! Khách trẻ 

ta mời ché nhỏ, khách lớn ta mời ché lớn, khách quý, khách sang 

ta mời ché mẹ đen, mẹ ché lớn, ché có tám tai, năm người khiêng, 

ba người đỡ giữa. Hỡi bọn trẻ! Hãy mang gióng để khiêng rươụ ra 

nào! Khỏe khiêng rượu, kẻ gầy người ốm  đi mời gọi mọi người 

đến uống. Ơ Y Trú hãy đi mời xóm dưới (nam), Y‟Trung đi mời 

xóm trên (bắc). Hãy mời đầy đủ dòng họ, anh em, hàng xóm về 

đây không sót người nào!  

Họ vào khiêng bà ché đen để trong hầm, vừa đến hầm 

rượu thì bà ché đen gầm gừ. 

Cha H’Bia Lim Luôm: Sao bà lại gầm dưới hầm? Lại gào 

dưới hang ơ bà ché đen? Ta khiêng bà không vì chuyện xấu xa, vì 

khách lên nhà ơ bà. 

 Y Suh sah êlah pui, anh chàng có tài ăn, tài nói, cảm hóa, 
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thuyết phục được kẻ giàu sang, móc ché bằng ngón tay, thảy lên vai 

mang vào nhà, khiến gầy sàn sắp gẫy, sắp long, kêu lên cọt kẹt.   

H’Bia Lim Luôm: Ơ cha! Ta đánh chiêng nào ơ cha? 

Cha H’Bia Lim Luôm: Khách trẻ ta đánh chiêng nhỏ, 

khách lớn ta gõ chiêng to, khách sang ta đánh chiêng mung, 

chiêng mai, chiêng có tiếng đồng tiếng bạc! Đánh nhè nhẹ luồn 

xuống sàn nhà, đánh lên cho vỡ toác các cây xà ngang, đánh mạnh 

vượt lên trần nhà cho gẫy nát các cây xà dọc, cho tiếng chiêng 

vang vọng khắp đó đây. Đánh cho khỉ ngất ngây quên ăn quả, 

vượn quên đu cây, cho hươu nai sững sờ quên gặm cỏ, ma quỷ 

quên hại người, trâu bò quên vẫy đuôi, sóc chuột quên đào hang 

chỉ màng nghe tiếng chiêng của ta vậy.  

Cha nàng H’Bia Lim Luôm cắm cần rượu.  

Cha H’Bia Lim Luôm:Mời cháu uống rượu! Rượu của ta 

có vị ngọt nhè nhẹ như trái gấm, chua chua chát chát như trái 

kchil non, rượu ủ năm đêm. Mời cháu uống đỡ, uống tạm vậy! 

Pro\ng Mưng Hdăng: Ơ bác! Sao bác nói rượu của bác 

ngọt nhè nhẹ như trái hngâm, chua chua chát chát như trái kchil 

non, rượu của bác nóng như (êniă), độc như trấu, uống từ chiều 

thâu đêm rượu không nhạt ché không phai. Càng thêm nước càng 

đắng, càng thêm nước càng chua. Ôi rượu của bác! Trót lên lá le 

cũng khô, đổ lên lá lồ ồ cũng chín, uống chỉ một sừng trâu mà đầu 

đã quay cuồng rồi. 

Cha H’Bia Lim Luôm: Ôi thần thương cháu đấy! Cháu 

uống đi! 

Pro\ng Mưng Hdăng cứ uống, một cái hút gẫy trụ lồ ồ, một 

cái ngụm gẫy trụ sầu đâu. Bỗng một tiếng bụp, ché rượu vứt toác ra. 

Pro\ng Mưng Hdăng: Ơ bác! Ché của bác vỡ ở đâu đấy! 

Cha H’Bia Lim Luôm: Không đâu! Ché của ta không vỡ 
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cũng không nứt, tại do cháu lay quá mạnh, uống quá khỏe đấy thôi. 

Pro\ng Mưng Hdăng: Ồ đúng rồi! Cháu lay phía trước 

gẫy trụ lồ ô, xô phía sau gẫy trụ vàng, nước đổ ào ào, ba nồi 

kbung cạn, năm nồi kbê thêm. Trai gật gù càng uống càng say. 

Uống bằng sừng trâu rừng một ngụm, uống bằng sừng bò một 

hớp. Gái xinh chăm nước phía tây, khiến chàng trai đen uống say 

càng thấm.   

Pro\ng Mưng Hdăng uống từ sáng đến tối, từ khi mặt trời 

nằm chếch cây xà dọc hướng đông đến khi nằm ngang cây xà dọc 

phía tây. Chàng uống đến khi rượu thấm men say, tai  ù ngủ quên 

lúc nào không hay biết. 

Cha H’Bia Lim Luôm: Này cháu! Trẻ tôi cũng tra, già tôi 

cũng hỏi, cháu đến có việc gấp hay việc thường, hãy nói rõ nào? 

Pro\ng Mưng Hdăng: Cháu đến có việc khẩn đấy! Danh 

vang đến thần, tiếng lừng khắp núi, nghe khắp đông tây ai ai cũng 

bảo rằng: Tại đây có bà lang tài, có bà mụ giỏi, rút ngạch hòm sâu 

cũng ra. Vậy cháu đến tận nơi, mời tận mặt bác ạ.  

Cha Mẹ H’Bia Lim Luôm: Ơ con cưng con quý, thầy bà 

tài giỏi! Cất váy cũ mặc váy mới, tháo bông tai gỗ đeo bông tai 

ngà, mặc váy hoa vãn như hoa ênãm, mặc váy triăm như hoa mắt 

mèo, thướt tha, uyển chuyển, nhìn đâu cũng ðẹp, ngó đâu cũng 

mê. Con hãy đi giúp họ đi con! 

H’Bia Lim Luôm: Hỡi chàng Pro \ng Mưng Hdăng! Lấy 

voi đực bắt bành mây, voi cái bắt bành êtiêng, voi độc ngà dọn 

đường dẫn lối để ta đi! 

Pro\ng Mưng Hdăng cùng H’Bia Lim Luôm mười buôn đi 

ngang, tám buôn đi qua, đi đến buôn H’ Yung H’Yang. Đến trước 

hiên nhà H’Yung H’Yang thì voi rú lên. 

Mẹ H’Yang: Ơ chim ngói một ngàn! Ơ chim ktrâo một 



326 

vạn! Ơ  tôi tớ của ta khắp đó đây! Hãy đi khiêng nước nồi bung để 

bà rửa tay, nồi kbê rửa chân, bát đồng rửa mặt, nước bầu bà súc 

miệng!  

Tôi tớ đi khiêng nước nồi kbung, bưng nước nồi kbê ào ào 

cho mụ bà.  

Mẹ H’Yang: Nào rửa đi  juk, sợ ám mùi voi juk à. Nước nồi 

kbung để rửa ngón chân đã có, nước nồi kbiê rửa ngón tay đã sẵn.  

Tôi tớ trải chiếu từ đầu nhà đến cuối nhà, dưới trải chiếu 

trắng, trên trải chiếu hoa. H’Bia Lim Luôm cười nói rộn ràng như 

con chim buổi sáng mùa xuân. 

H’Yang: Bà ơi! Cháu đây, đau trong đầu như búa bổ, đau 

như cằm vỡ,  thân đau sùng sục như nước đang sôi.  

Bà ơi! Hãy lại đây đi nào! Cháu đau ở rốn, đau ở gan, đau 

quằn đau quại, sống không biết, chết không hay. Mẹ tôi đã cúng 

gà hết một trại, trâu bò hết một chuồng, thai vẫn không lay, bụng 

vẫn không lơi, thai không chịu rời khỏi mẹ bà ơi! 

H’Bia Lim Luôm: Một trăm bà đỡ cũng không biết, nghìn 

bà mụ cũng không khỏi. Dù có thui trâu một chuồng, đốt bò một 

chuồng thì thai vẫn không rời juk ạ!  

Bà đỡ H’Bia Lim Luôm vuốt bụng, đụng rốn con so, gan 

con gái đau quằn đau quại. 

H’Bia Lim Luôm: Này! Juk hãy cúng một con trâu đực! 

Cắt đuôi hông vào lỗ tai, thai nhi sẽ rời khỏi bụng mẹ ngay thôi!   

Tôi tớ cắt đuôi trâu đực hông vào tai H’Yang, đột nhiên 

bụng lay, thai lơi, thai rời khỏi bụng mẹ, tiếng đứa trẻ khóa oa oa.  

H’Yang: Ơ con trai yêu, con trai cưng, con trai quý của mẹ! 

Con tên là gì? Có phải là Y Síng klíang cổ đeo nanh hổ, người ngang 

tàng từ trong bụng mẹ? Nếu đúng hãy nếm giọt sương này đi! 

Cậu bé không chịu nếm giọt sương, khóc hoài khóc mãi, 
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khóc không chịu thôi, không chịu ngừng. Hãy nghe xem, cậu ấy 

khóc như gà bị buộc chân, bị trói cánh, khóc không biết ngày, 

không biết đêm, khóc vì chưa tên vì chưa danh.  

Tiếng khóc của cậu bé khiến Aê Diê chống gậy mây, Aê 

Du chống gậy mun người tạo nên con trai nàng H’Yang, H’Yung, 

bằng phép màu phép lạ. 

Aê Diê: Ơ aduôn Sun bà Aduôn Si tóc quăn! Lược cài đầu, 

lọ nước gạo đeo quanh mình, con ai khóc hoài không ngớt? Con ai 

khóc hoài không thôi? Khiến chúng tôi không ngủ được ơ bà? 

Aduôn Sun: Chao ôi! Con H‟Yang đấy ông ạ! Bà đỡ 

không biết tên, bà mụ không biết danh.  

Aê Diê: Nào, bà hãy đến đó! Hãy đến đặt tên cho cậu bé là 

Y‟Khing Ju\\!   

Aduôn Sun lưng khòm khòm đến nhà H’Yang, vội bước lên 

cầu thang.  

H’Yang: Ơ bà, Bà đến có việc gì? Bà đến có việc chuyện 

khẩn hay chuyện thường? Đến lúc nắng hạ chắc có chuyện khẩn? 

Aduôn Sun: Ta đến vì nghe con trai cháu khóc hoài không 

nghỉ, không ngớt, khóc riết  không biết ngày, không hay đêm. 

H’Yang: Ôi bà ơi! Bà đỡ không biết tên, bà đỡ không hay 

danh nó. 

Aduôn Sun: Nếu bà đỡ biết tên, bà mụ biết danh nó thì 

cháu tính sao? 

H’Yang: Quý hóa quá, nếu mụ bà biết đặt tên thì chiêng núm 

tôi phân, chiêng bằng tôi chia, trâu mẹ, bò cái chia đều bà với tôi. 

 Aduôn Sun lấy bát đồng đựng nước sương, đặt tên cho 

cậu bé. 

Aduôn Sun: Ơ cháu trai cưng, cháu trai quý! Nếu đúng 

tên cháu là Y‟Khing Ju\hãy nếm cạn nước sương trong bát đồng, 
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cắt lìa cái dùi, chặt đôi lưỡi gươm đao theo gương cậu, gương bác 

ngày xưa đi! 

Đứa bé nếm hết nước trong bát đồng và không khóc nữa. 

H’Yung lấy voi đực bắt bành mây, voi cái bắt bành êtiêng, voi đọc 

ngà phun sương dẫn đường đến thăm H’Yang. Xem bạn đã bụng 

đã lung, thai đã lay, thai đã lìa mẹ hay chưa.  

H’Yung: Ơ juk! Con juk con gái phải không? Con tôi là 

con trai.  

H’Yang: Đúng rồi, con tôi là con gái juk ạ. Chúng ta hãy 

gã chúng cho nhau!  

H’Yung: Ừ!  

 H’Yung bước xuống voi, lật đật lên cầu thang vào thẳng 

trong nhà để xem con trai H’Yang.  

H’Yung: Ồ con trai thật! Nếu con tôi là gái vòng trao, 

cườm đưa juk với tôi. 

Bỗng H’Yung đau bụng dưới, đau quằn, đau quại, đau như 

bụng của gái con so. 

H’Yung: Trời ơi! Tôi đau trong đầu như búa bổ! Ơ bọn trẻ 

lấy voi đực bắt bành mây, voi cái bắt bành êtiêng, voi độc ngà xua 

sương dẫn lối, hãy đưa ta trở về nhà đi nào! 

 H’Yung cùng nghìn tôi trai, vạn tớ gái ùn ùn quay về làng.  

H’Yung: Ơ mẹ ơi! Con đã đến thời kì sinh rồi mẹ ạ! Mẹ 

hãy mời bà đỡ thật giỏi, con đau ở giữa rốn, tối gan tím mật, con 

đau quằn đau quại, đau sống không biết, đau chết không hay, đau 

sống dỡ chết dở mẹ ạ! 

Mẹ H’Yung cho mời bà đỡ có tài, bà mụ thật giỏi đến vuốt 

bụng, đỡ cho H’Yung nhưng bụng H’Yung không lỏng, không lơi, 

thai không chịu rời khỏi bụng. 

H’Yung: Ôi mẹ ơi! Sao bụng không chịu lung, bụng 
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không chịu lỏng. Hỡi chim ngiêk một ngàn, chim ktrâo một vạn, 

hỡi tôi tớ của ta khắp đó đây! Hãy đến mời bà H‟Bia Lim Luôm 

cho ta đi nào! 

Chim ngiêk một ngàn lấy ngựa đực đùi lam, chim ktrâo 

một vạn lấy  ngựa cái sọc lưng, tôi tớ của nàng H’Yung khắp đó 

đây tháo ngựa có đeo chuông đồng chuông bạc như có ai cầm 

rung cầm lắc đến nhà bà H’Bia Lim Luôm. Họ đã đến nhà bà 

H’Bia Lim Luôm. 

Y’Suh Y’Sah: Ơ bà H‟Bia Lim Luôm, chúng tôi đến mời 

bà tận nhà, lay tận tay, bà hãy đến giúp, cháu tôi đã đến kỳ sinh, 

tháng nở rồi. 

H’Bia Lim Luôm lấy voi đực bắt bành mây, voi cái bắt 

bành êtiêng, voi đực độc ngà xua sương dẫn lối đi đến buôn 

H’Yung, trước hiên nhà H’Yung voi rú lên. 

Mẹ H’Yung: Ơ chim ngiêk một ngàn, chim ktrâo một vạn! 

Hãy khiêng nước nồi kbung để bà rửa chân, nước nồi kbê bà rửa 

tay, nước đựng trong bát đồng để bà rửa mặt, nước đựng trong bầu 

để bà xúc miệng. 

Mụ bà đến rửa tay chân. Nhìn xem tôi tớ trải chiếu từ đầu 

nhà đến cuối nhà, dưới trải chiếu tông (chiếu thường), trên chiếu 

hoa. Bà H’Bia Lim Luôm nói cười ríu rít như chim trong nắng 

mùa xuân. 

H’Yung: Ơ juk ơ juk! Hãy đến xem tôi đây! Tôi đau giữa 

rốn, đau tối gan tím mật, đau quằn đau quại, đau sống không biết, 

chết không hay. Tôi đã thui trâu hết một chuồng nhưngbụng 

không chuyển, bụng không lay, thai nhi không rời bụng mẹ juk ạ!  

H’Bia Lim Luôm: Một trăm bà đỡ cũng không biết, nghìn 

bà mụ cũng không khỏi. Dù có thui trâu, đốt bò thì vẫn không 

phải juk ạ!  
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Bà đỡ H’Bia Lim Luôm vuốt ở bụng, đụng ở rốn con so, 

gan con gái đau quằn đau quại. 

H’Bia Lim Luôm: Này! Hãy cúng một con trâu cái đi juk à! 

 Thế là họ cúng một con trâu cái, giựt đuôi nó hông vào lỗ 

tai, bụng đã lay, thai đã lơi, thai nhi lìa khỏi bụng mẹ thật! 

Cô bé cứ khóc hoài khóc mãi, khóc không chịu thôi, không 

chịu ngừng. 

 Thế là họ đặt tên cho con nhỏ của H’Yung. 

H’Yung: Hỡi con gái yêu, con gái quý, con gái cưng của 

mẹ! Tên con là gì? Có phải H‟Bia Bao không? Nếu đúng hãy nếm 

nước sương cho no, hãy cắn đứt cái dùi, chặt lưỡi đao gươm theo 

gương chị H‟Bia Bao xưa kia.  

Đứa bé con gái H’Yung giọt sương không chịu nếm, nó cứ 

khóc hoài khóc mãi, khóc không chịu thôi, không chịu ngừng. Hãy 

nghe xem, khóc như gà bị buộc chân, bị trói cánh, khóc không biết 

ngày, không biết đêm, khóc vì chưa đúng tên, chưa đúng tuổi. Đứa 

trẻ khóc đến nỗi khiến Aê Du chống gậy mây, Aê Diê chống gậy 

mun, người tạo ra con gái của H’Yung con trai H’Yang phải 

xuống trần gian.  

Aê Du Aê Diê: Ơ aduôn Sun bà Aduôn Si tóc quăn! Lược 

cài đầu, lọ nước gạo đeo quanh mình, con ai khóc hoài không 

ngớt? Con ai khóc hoài không thôi, khiến chúng tôi không ngủ 

được ơ bà? 

Aduôn Sun: Ôi! bà đỡ không biết đặt tên con H‟Yung ông ạ!  

Aê Du Aê Diê: Đi bà đi! Bà hãy đến đặt tên cho cô bé là 

H‟Bia Yâo. 

 Aduôn Sun lưng còng còng đi đến nhà H’Yung.  

H’Yung: Hỡi bà đến có việc gì? Việc khẩn hay việc 

thường, đi trong nắng hạ thế này chắc có việc khẩn?  
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Aduôn Sun: Không có việc gì đâu cháu ạ! Bà nghe con 

của cháu khóc hoài khóc mãi, khóc riết ngày đêm. 

H’Yung: Ôi bà ơi! Chỉ vì mụ bà không biết tên nó bà ạ! 

Aduôn Sun: Nếu mụ bà biết tên nó thì cháu nghĩ thế nào? 

H’Yung: Nếu bà biết được tên nó, chiêng cháu phân, cồng 

cháu chia, trâu bò bà với tôi mỗi người một nửa miễn sao bà đặt 

được tên cho đứa trẻ. 

 Aduôn Sun lấy nước trong chén đồng, đến bên cạnh cô bé 

sơ sinh. 

Aduôn Sun: Hỡi cháu yêu, ơ cháu quý, cháu cưng của bà! 

Nếu thật sự tên cháu là H’Bia Yâo hãy nếm no nước trong chén 

đồng, cắn đứt dùi, bẻ gẫy lưỡi đao gươm theo gương chị H’Bia 

Yâo xưa kia?  

Đứa bé nếm hết giọt sương và nín khóc. H’Yung giữ lời hứa, 

chia chiêng, cồng phân,  trâu bò phân cho  Aduôn Sun một nửa. 

Nghỉ một ngày, ngơi một năm, nghỉ một ngày, ngơi một. 

H’Yang cưỡi voi đực bắt bành mây, voi gái bắt bành êtiêng, voi 

độc ngà phun sương dẫn đường đưa lối đến thăm H’Yung. Xem 

bạn bụng đã lung, thai đã lay, thai đã lìa mẹ hay chưa. Mười 

buôn H’Yang đi ngang, tám buôn đi qua, đi một chốc, một lát đến 

buôn H’Yung.Voi đã quỳ trước hiên nhà H’Yung.  

H’Yang: Ơ juk ơi! Con của juk trai hay gái?   

H’Yung: Con gái juk H‟Yang ạ!  

H’Yang: Tôi thì con trai, juk thì con gái, chúng ta hãy gã 

chúng lấy nhau nhé!   

H’Yung: Phải rồi.  

H’Yang bước xuống lưng voi đi thẳng trong nhà coi con 

gái H’Yung.  

H’Yang: Ôi con của juk con gái thật nhỉ! Ta sẽ cho chúng 

lấy nhau thật!  
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H’Yung: Phải!  

  H’Yang trở về làng, quay về buôn. 

 Nghỉ một ngày ngơi một năm, nghỉ một ngày ngơi một 

tháng, thêm một chiều một sáng Y’Khing Ju\ mỗi ngày mỗi lớn dần. 

Một chàng trai kháu khỉnh, cằm chói lọi, gương mặt sáng sủa, 

nước da trắng trẻo ruồi không dám đậu. 

Y’Khing Ju \\ đã biết nghịch đất, trèo thang, thạo chạy, giỏi 

nhảy, biết tìm mẹ, gọi cha, biết gọi cậu, gọi bác. Còn nàng H’Bia 

Yâo cũng đã biết nghịch đất, leo thang, sàn hiên chạy thạo, gian 

bếp chạy giỏi, biết tìm cha gọi mẹ, biết gọi cậu, tìm bác.  

Nay H’Yang nói với con của mình là Y‟Khing Ju \\  

H’Yang: Hỡi con trai yêu quý của mẹ! Con hãy học đan 

gùi nhỏ, đan thúng nhỏ đi nhé! 

Nghe lời mẹ Y’Khing Ju \\\ tập đan gùi nhỏ, thúng nhỏ.  

H’Yung nói với con gái H’Bia Yâo – Ơ con gái yêu, con gái 

quý của mẹ! ‘’Con hãy học dệt khố bé, váy bé đi con’’.  

Nghe lời mẹ H’Bia Yâo tập dệt khố nhỏ, iêng nhỏ.Nghỉ một 

ngày ngơi một năm, nghỉ một ngày ngơi một tháng. Chàng 

Y’Khing Ju\trai đã trưởng thành, biết dự lễ ăn năm uống tháng, 

biết châm lửa, mời rượu, biết chia thịt, phân cá cho kẻ giàu sang. 

H’Bia Yâo cũng đã dậy thì, vú căng ngực nở biết kéo chỉ dệt vải 

sớm chiều. 
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Chương khúc 2 

H’BIA YÂO SÁNH ĐÔI CÙNG CHÀNG Y’KHING JU| 
 

H’Bia Yâo đã lớn đã khôn, thiếu nữ thân tròn chân đầy, vú 

căng, ngực nỡ, đã biết hái bông, kéo chỉ, biết đưa cối đẩy chày, 

đã biết làm dáng, làm duyên. 

H’Bia Yâo: Ơ mẹ ơi! Con đã lớn ườn ưỡn thế này, đã to 

bằng dùi trống rồi mà chồng chưa có! Ơ mẹ, tình trăm con cũng 

đã có, tình nghìn con cũng đã từng, rừng sâu kín con cũng đã tìm 

tận rào. Con chỉ muốn có người phát bìa dọn rẫy, muốn có người 

bức chồi, đuổi chim két. Đầu voi con muốn có người cưỡi, tôi tớ 

muốn có người sai khiến. Rượu trong ché tuk, ché ba muốn có 

người chêm người uống.  

H’Yung: (mẹ H‟Bia Yâo) - Ơ con gái, con quý con cưng 

của mẹ! Con nhắm chàng trai nào mà phải lòng hả con? 

H’Bia Yâo: Chàng Y‟Khing Ju \, tim con nhắm, lòng con 

phải mẹ ạ! Mẹ đã gẢ từ khi dưa gang mới ra hoa, dưa nước (dưa 

leo) chưa ra nụ, mẹ đã đính hôn trai với gái từ lúc chưa thụ thai, 

chỉ có chàng Y‟Khing Ju\tim con nhắm, lòng con phải mẹ ơi! 

Chàng Y‟Khing Ju\ là người săn giỏi, người nỏ tài, kiếm thịt cá 

ngày đêm không nghỉ. Mẹ hãy xem chuột đầy giàn bếp, thịt chồn 

đầy trong sân, thịt heo tràn nong, thịt nai đầy rừng, đầy sàn nhà 

chàng kìa. 

H’Bia Yâo: Ơ con gái yêu, con gái quý, con gái xinh của 

mẹ! Hãy mời cậu lớn tuổi, gọi ông bác già, kêu đông đủ cháu em 

đến đây. 

H’Bia Yâo đi mời cậu lớn tuổi, gọi ông bác già, kêu cháu 

em đông đủ.  

H’Bia Yâo: Ơ cậu, hỡi bác, cháu muốn có người phát 

quang bìa rẫy, bứt chồi đuổi chim két. Cháu muốn có người cưỡi 
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voi, sai bảo tôi tớ. Rượu trong ché tuk, ché ba có người chêm kẻ 

uống. Ơ cậu, ơ bác! Cán xà gạc thử đào, cán len (ktleh) thử bật, 

bảo trẻ con đi hỏi giùm chàng Y‟Khing Ju\là người tim cháu nhắm, 

lòng cháu phải, cháu thương cháu chọn. 

  Cậu, bác H’Bia Yâo bắt gà cầu trời, dâng rượu cầu thần, 

muốn chèo bẻo báo điềm tốt điều hay. Cưỡi ngựa hung, cưỡi ngựa 

hai chạy nhanh nhảy khoẻ. Một cái phi vượt qua núi, một cú nhảy 

bay qua thác, đi chốc lát là đến nơi đến chốn. Cậu bác H’Bia Yâo 

mười buôn đi ngang, tám buôn đi qua, đi đến buôn Y’Khing Ju \.  

 Đường bên trái một sải tay xagạc, đường bên phải một sải cái lao. 

Dấu chân voi ngựa in nát như gái giả bột. Đi đến buôn Y’Khing Ju \, 

vừa vào cổng làng thì lợn kêu, chó sủa, dân làng ra coi đứng đầy 

hiên. Cầu thang một lần đạp, sàn nhà một lần giẫm, khiến cột xiêu 

vẹo, nhà lung lay, đung đưa bên này đung đưa bên kia.  

Y’Khing Ju \: Ơ mẹ ơi! Khách ai vậy, mẹ xem khách Miên 

đầy gian trong, khách Chàm sắp đầy phòng, khách trong nhà lẫn 

ngoài hiên. 

Họ đến có có việc gì hả mẹ? Ôi mẹ ơi! Mẹ có vay vòng, có 

xin tô mượn bát, lúa trăm lúa nghìn mẹ vay ăn khi nào mà khiến 

họ đến đòi? 

Mẹ Y’Khing Ju\: Không phải con ạ! Đây là cậu, bác của 

H‟Bia Yâo đó! Cán xà gạc đến đào, cán len trẻ con hỏi thử, họ đến 

hỏi con đó. Hãy đi kêu bác con Pro \ng Mưng Hdăng đi con ạ! 

Y’Khing Ju\\\ đến mời cậu Pro \ng Mưng Hdăng, Pro \ng Măng 

Mta, tim gan do ông Aê Du Aê Diê tái tạo, Y’Khing Ju \\\ mời cậu 

trẻ, mời bác già, gọi cháu con đầy đủ. Đầu chào đông nghịt, đuôi 

chạm, mắt nhìn nhau như nhím trong hang. 
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Cậu bác H’Bia Yâo: Ơ knai
30

 Pro\ng Mưng Hdăng, chúng 

tôi đến không có việc xấu, vì cán xà gạc chúng tôi đến đào, cán 

len chúng tôi cởi, trẻ con chúng tôi hỏi, đến mượn Y‟Khing Ju \\\ đó. 

Chúng tôi muốn có người phát quang bìa rẫy, bứt chồi, muốn có 

người xua vẹt, đầu voi muốn có ngưỡi cưỡi, tôi tớ có người sai 

bảo, rượu trong che túk che ba muốn có người chêm người uống. 

 Ơ anh, người tài biết cởi, người già tài nói khẽ, chúng tôi trả công 

một nồi ba, đền công một cái chảo, nếu chàng Y‟Khing Ju \\\ đòi 

chăn ba khổ 
31

 chúng tôi cũng trả anh. Miễn anh biết cởi, biết 

tháo, miễn anh biết hỏi, biết chào knai ạ! 

Cậu Pro \ng Mưng Hdăng: Ơ cháu Y‟Khing Ju \\! Cháu đã 

lớn, đã khôn, biết dự lễ ăn năm uống tháng, biết chăm lửa mời 

rượu, biết chia thịt cá cho người giàu sang. Cán xàgạc họ đến đòi, 

cán len trẻ em hỏi, họ đến cầu hôn cháu đấy! lưng muốn hợp, mặt 

muốn bằng không hả cháu?  

Y’Khing Ju \: Thôi bác thôi! Cháu như cán xagac dài, cán 

rùi cao, sức lao động yếu, thôi bác thôi! Cháu thì dựng chòi không 

giỏi, làm rẫy không siêng, cuốc cỏ phát nương không theo kịp 

người. Rượu ché tuk của họ cháu không dám cột trụ lồ ồ, rượu ché 

bô không dám buộc cột nhà.  

Thôi bác ơi! Nếu họ có voi cháu không biết xiềng, họ có chiêng 

cháu không biết treo, họ có con bê con trâu, con ngựa cháu không 

làm được chuồng, cháu vụng làm chòi, biếng làm rẫy, cuốc cỏ 

phát nương không kịp người. 

Cậu Pro \ng Mưng Hdăng: Không sao cả, dù cháu dựng 

chòi không giỏi, làm rẫy không siêng, cuốc cỏ phát nương không 

theo kịp người. Chim ngiêk một ngàn, chim ktrâo một vạn, tôi tớ 

                                                 
30 Từ dùng để gọi hoặc chỉ những người đàn ông thuộc hai họ, hoặc là anh em vợ, anh 

em cột chèo,  
31 chăn ba khổ là một cái chăm được may bằng ba khổ vải may ghép lại.  
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kắp đó đây ta đã có! Dù dựng chòi vụng, biếng làm rẫy, cuốc cỏ 

phát nương không kịp người thì cũng không sao đâu cháu ạ! 

 Họ hỏi từ lúc mặt trời nằm ngang xà dọc đến khi hoàng 

hôn xà xuống. Hỏi đến khi Y’Khing Ju \\ ưng nhận vòng, thuận tiếp 

nhẫn của dam dei H’Bia Yâo. Lại một đêm qua, mặt trời vừa ló 

dạng, chàng Y’Khing Ju\\\- H’Bia Yâo tiết heo đã quét đùi, bôi chân, 

sắt đồng đạp, chồng nhận vợ thuận, bắp chân quét huyết bò, bắp 

đùi quét tiết trâu, giọt rượu chạm môi trẻ. H’Bia Yâo của giao, 

trao vật, lễ đón rước tổ chức Y’Khing Ju\theo về H’Bia Yâo, chồng 

đã nên vợ đã thành. Nỏ đã bằng, ống tên dọc, câu chuyện tâm 

giao, đối đápY’Khing Ju\– H’Bia Yâo chẳng ai hơn kém. Chàng 

Y’Khing Ju\– nàng H’Bia Yâo vợ chồng xứng đôi vừa lứa, chàng rể 

đẹp trai nàng dâu xinh gái. Chàng Y’Khing Ju\chói lọi trên cằm, 

sáng trên gương mặt, thần sắc ngời như bông, lông chân như cấy, 

vân đùi như sâm, tiếng thở sùng sục như nước sôi.  

Nàng H’Bia Yâo tiếng nói tiếng nói cười tựa tiếng đồng 

tiếng bạc, bước đi như diều bay ó liệng, như diều chao, như bồ 

câu vẫy cánh. Thân mình sáng láng như con trăn hoa, khuôn mặt 

tròn không tròn, dài không dài, tròn trĩnh như quả cau, cằm rộng 

nở nang như trâu gặm cỏ, vừa xinh vừa đẹp, khắp đông tây không 

ai sánh bằng. 

 Nghỉ một ngày, ngơi một năm. Nghỉ một ngày ngơi một 

tháng. Chàng Y’Khing Ju\phát nương làm rẫy xây dựng cuộc sống 

với H’Bia Yâo. Chàng đeo ống tên đi săn, vắt nỏ đi kiếm cá, tìm 

thịt cho nàng H’Bia Yâo. Giết tê giác mang về nanh, săn voi đem 

về ngà, heo rừng xẻ thịt, nai xẻ gan mang về cho H’Bia Yâo.  

 Chàng Y’Khing Ju\làm rẫy đã nhiều mùa, sống với buôn 

làng đã lâu năm, thần yang ban phước đã lớn, đã mua heo hơn 

một chuồng, đã tậu được gà hơn một trại, mua trâu mua bò đã 
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quá một chuồng, voi ngựa tràn đầy vườn nhà. 

         Giàu đã đến, sang đã có, chàng Y’Khing Ju\tổ chức ăn năm 

uống, cúng năm ăn trâu, thui bảy bò trong ngày, cúng bảy trâu 

trong một bữa, đốt trâu tràn cả một rừng lồ ô, thui bò hết cả rừng 

tre, thui dê khói mịt mù che khuất cả bầu trời.  

         Chàng Y’Khing Ju\ăn năm uống tháng, thángăn trâu bò. 

Đánh chiêng đôi, gõ trống cặp, đập trống ba, bái cầu thần linh 

ngày đêm không ngớt. Chiêng không rời dây treo, rìu không lìa 

cán. Đầu trâu, đầu bò rơi như đàn khỉ nhảy xuống đất. Chàng 

Y’Khing Ju\lại tuần cử tuần kiêng, tuần ăn trâu, tháng ăn bò, 

chiêng đánh không ngừng. Tuần cử tuần, ngày kiêng ngày, đêm 

kiêng đêm, tuần ăn trâu giết bò, chiêng nóng trống vang, thần 

yang ban phước, ban lộc, danh vang đến thần, tiếng lừng khắp 

núi, đông tây đều biết chàng Y’Khing Ju\giàu mạnh. 
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Chương khúc 3 

Dăm Bhu tranh ngà trên miệng voi, cướp sừng trên đầu  

têgiác, chiếm vợ trên đùi người giàu sang  

 

Dăm Bhu: Ơ em Dăm Klông! Chiêng ai đánh không 

dừng, tiệc tùng không ngớt, ai kẻ ăn năm uống tháng, đêm không 

ngơi, ngày không nghỉ, tuần không lặng, há phải nó là kẻ giàu 

sang lắm hay sao? 

Dăm Klông: Anh không hay biết gì à? Danh vang đến 

thần, tiếng lừng khắp núi, đâu đâu cũng nghe chàng Y‟Khing Ju\\ 

tuần cử tuần kiêng, tuần ăn trâu mổ bò, chàng Y‟Khing Ju \\ đẹp trai, 

nàng H‟Bia Yâoxinh gái, là cặp vợ chồng xứng đôi vừa lứa, bắp 

chân nàng H‟Bia Yâotrắng như bẹ chuối non, khắp đông tây 

không ai sánh tày nàng. 

 Dăm Bhu ngồi không yên, ngủ không ấm, ngày lên nương 

đêm xuống rẫy không ngơi nghĩ đến nàng H’Bia Yâo.  

Dăm Bhu: Em Dăm Klông ơi! Chúng ta đi nào, hãy đeo 

ống tên đi săn, vắt nỏ đi bắt cá săn thịt cho mẹ ta nấu cơm nấu 

canh nào! 

         Dăm Bhu thay khố cũ, quấn khố mới, tháo bông tai gỗ đeo 

bông tai bằng ngà, mặc khố dài quấn ba vòng, mặc áo Jrai  riềm 

xếp ba lớp, dáng người hùng dũng, oai phong thật xứng là chàng 

trai mới lớn. 

Dăm Bhu: Ơ em Dăm Klông! Ta đi thôi, ta đi săn ta đi 

bắn, đi kiếm cá thịt mang về cho mẹ ta nấu, chém tê giác mang 

nanh, săn voi mang ngà, giết hươu, nai mang thịt về cho mẹ ta đun 

nấu! Đi em đi, đi em. 

Hai anh em họ ra đi, cưỡi ngựa hung, ngựa hai, ngựa chạy 

nhanh nhảy khoẻ, một cái phi vượt qua núi, một cú nhảy bay qua 
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thác, đi chôc lác tới nơi, tới chốn. Vừa đến bìa làng, bỗng mlíng 

mlang
32

 ngăn đường, tắp lối. Hươu mang ngang qua mặt.  

Dăm Bhu:Có việc gì mày ngăn đường, việc gì mày cản 

lối, hươu nai cớ gì mày ngang đường? 

Chàng Dăm Bhu đuổi mlíng mlang, tiếp tục đường đi, lối 

bước, đến rừng gu tuk, núi hoa gu wao, hoa đi tìm rừng hoa. 

Hươu mang lại ngang qua mặt.  

Dăm Bhu: Này em Dăm Klông! Hãy đi chém nó không 

nương tay! Cớ sao hươu mang lại chặn lối ta đi?  

Dăm Klông: Không, em không dám giết nó đâu! Đây là 

điềm báo không lành, thôi chúng ta hãy quay về đi anh! 

Dăm Bhu: Con trai gì hèn thế hả em! Ở nhà mông đàn bà, 

theo gót đàn bà, vào thung sâu chết vì nhút nhát thôi. 

Dăm Bhu quyết định chém không tiếc, giết không nương 

tay. Dăm Bhu tiếp tục đường đi lối bước đến rừng hoa gu tuk, núi 

gu wao, đi tìm rừng hoa, đi tìm nàng H’Bia Yâo. Đi hoài đi mãi, 

bất chợt gặp rắn hổ đen chặn giữa đường.  

Dăm Bhu: Ơ em Dăm Klông! Kìa rắn hổ đen đang chặn 

đường, cản lối, hãy chém nó chết đi em! Tại sao rắn hổ đen lại 

chặn đường chúng ta nhỉ? 

Dăm Klông: Em không dám chém đâu! 

Dăm Bhu: Em đã thành người hèn nhát thật rồi, ở nhà 

theo gót đàn bà, vào thung sâu, rừng rậm chết vì nhút nhát thật rồi.  

Nói xong Dăm Bhu vung đao múa kiếm chết một phát đứt ba 

thành khúc. Chàng tiếp tục lên đường đến rừng hoa gu tuk núi gu 

wao, hoa lại tìm hoa, tìm nàng H’Bia Yâo. Đi mãi đi mãi qua một 

đèo, hai đèo, tê giác chặn đường, voi cản lối, hổ ngang trước mặt. 

                                                 
32 Là chim chèo bẻo, chim báo điềm đi đường. Theo quan niệm của người Eđê, chim 

mlíng mlang kêu bên trái, phía trước là điềm tốt; kêu bên phải, phía sau là điềm xấu.  
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Dăm Klông: Ơi anh ơi! Hãy nhìn tê giác chặn đường, voi 

cản lối, em không dám đi nữa, chúng ta hãy quay về làng thôi anh.  

Dăm Bhu: Ta cứ tiếp tục đi nào! Em hãy đến giết nó giữa 

đường, chém nó giữa lối, gan nó ta mang về cho H‟Bia Yâođi nào. 

Dăm Klông: Em không dám chém, em không dám thật! 

Dăm Bhu: Trời ơi! Sao em tệ thế! Đã thành thằng hèn 

nhát thật rồi, ở nhà thi theo gót đàn bà, vào thung sâu chết vì nhút 

nhát thật rồi.  

Chàng Dăm Bhu vọt tới vung đao, nhảy phắt đến vung 

kiếm chém thành hai khúc. Tê giác banh xác giữa đường, voi 

phanh thay giữa lối, hổ chết gục trước mặt. Kền kền đến bu đầy 

ngọn cây gạo, quạ đậu đen cả cây vừng, đàn ruồi nhào đến ào ào 

vì thịt thú của Dăm Bhu. Chàng tiếp tục đường đi lối bước, vào 

rừng hoa gu tuk, núi gu wao, hoa lại tìm hoa, vào rừng tìm nàng 

H’Bia Yâo. Tìm đến vườn, đến nhà, đến tận nơi H’Bia Yâo ở. Đến 

tối, chàng đến nhà H’Bia Yâo.  

Dăm Bhu: Hỡi em Dăm Klông! Em hãy đứng dưới sàn 

nhà trông chừng ngựa nhé, cầu thang anh rình, anh trai trèo giỏi, 

leo tài đến bắt ong mật trên cành cao. 

Dăm Bhu leo lên cầu thang và vào tận buồng ngủ nàng 

H’Bia Yâo.  

Dăm Bhu: Ơ nàng! Hãy mở cổng mniêng, hãy kéo cửa 

sắt, hãy cho ta vào cùng em! 

H’Bia Yâo: Ai đấy! Hỡi chim ngói một nghìn, chim ktrâo 

một vạn, hỡi tôi tớ của ta khắp đó đây, trai nào đến đây, có phải Y 

Blim chăn bò, hay Y Blô chăng ngựa, hay lũ trẻ ở dưới đất, không 

sợ chồng ta chém bỏ, chém như chém lợn chém chó hay sao? 

Dăm Bhu:Nàng ơi! Sao nàng chê ta như lợn, coi ta như 

chó, sao nàng không nhận ra người tài? Chàng Dăm Bhu đây! Ơ 
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nàng, heo hơn nghìn ta có, chó hơn vạn ta mua, ta là trai đương ăn 

năm uống tháng; đương tuổi tìm thuốc hút, trầu ăn. Hãy mở then 

cài (chốt cửa) cho ta đi nào! 

H’Bia Yâo liền mở chốt, tháo then, phía trong buồng kín, 

buồng hai lớp, hai ngăn, rèm che rèm sang trọng, nào ai dám vào. 

Dăm Bhu: Ơ nàng! Vòng tay ta mang cho nàng đeo, chuỗi 

ngọc để nàng mang, vàng bạc ta muốn đến cùng nàng. Ơ nàng ơi! 

Ngủ ngày ta mơ đúc gươm, mơ rèn cuốc, mơ thần ngầm báo ta 

cùng nàng nằm trên một chiếu. Đêm lại đêm, ngày lại ngày bởi 

trái tim trai ta thổn thức cùng nàng. 

H’Bia Yâo: Đừng chàng đừng! Em không hề muốn 

chuyện ấy! Em như gỗ ké không muốn mọc nấm, con ong không 

muốn đụng hoa, gái không quen thói ăn hút thuốc ăn trầu. 

Dăm Bhu: Nhưng nàng ơi! Chỉ cần đốt nhựa cây để một 

lần bôi răng, đốt krai bóng để một lần thoa. Ta không muốn nhựa 

cây tăk lu tăk la thấm trong răng, chỉ cần nàng đuốt nhựa cây chốc 

lát cho tình trai với gái. Nay cồng một dàn ta đã bày, chiêng một 

gióng ta đã mang, của cải của thần yàng ta đem đến cho nàng. 

H’Bia Yâo: Không chàng không! Em không bao giờ làm 

chuyện ấy. Chàng hãy về mình trần thân truồng, hãy về tay không, 

không một miếng trầu. Em không bao giờ muốn làm chuyện ấy. 

Dăm Bhu: Ơ nàng! Gỗ ké để một lần mọc nấm, gỗ tạp hãy 

một lần bửa củi. Hãy đốt nhựa krai được một lần chạm, đốt kria 

m`ak được một lần bôi. Nào ta có muốn đốt nhựa krai của rắn mối 

để nhuộm răng, nào ta có muốn giữ lời thề nguyền từ cửa miệng. 

Ơ nàng hãy đốt krai lần nữa để được chạm, chuyện trai với gái 

chốc lát được chiều chuộng.  

H’Bia Yâo: Không chàng ạ! Không được đâu! Em không 

bừa bãi chuyện trai với gái đâu chàng, chàng hãy về mình trần, 
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thân truồng, một miếng trầu nhai cũng không hề có ơ chàng. Nếu 

chàng bảo gỗ tạp chỉ một lần bửa củi, trao đổi tình trai gái trong 

chốc lát. Vậy hãy để em được đòi hỏi, chỉ cần chàng tìm được voi 

to bằng lợn, nô lệ bằng khỉ, chiêng cái bằng bát cơm, nắp ché bô 

to bằng mặt trời. Nếu chàng có được những thứ đó, thì em sẽ phục 

tùng, cây bằng lăng sẽ được hạ, củi sẽ rớt cành, trăng sao sẽ rơi 

một chỗ.  

Dăm Bhu: Ơ nàng! Nàng đòi voi bằng con lợn, nô lệ bằng 

con khỉ, đòi ché bằng bát, nắp ché bô bằng mặt trời, thì ta không có. 

Ta là con nhà nghèo, chỉ mang cái chiêng hlong cho nàng, nếu nàng 

không đồng, không thuận thì ta về thân trần, về mình truồng vậy. 

H’Bia Yâo: Kệ chàng, thôi chàng hãy về đi! Hãy về trần 

về truồng như người đi rình đi mò, đạp phải bà già ở đùi, đạp phải 

thiếu nữ ở vú, giẫm chó cái inh ỏi. 

Sau đó Dăm Bhu nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. 
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Chương khúc 4 

Dăm Bhu không thể tìm kiếm được chuỗi hạt chân ong,  

vòng đeo bạc hình trăng sao  

 

Dăm Bhu: Em Dăm Klông ơi! Ta đi về buôn về làng 

chúng ta, ta về thôi. H’Bia Yâo không có thói đốt krai, không quen 

mời trầu, không quen mời cau kẻ phục dịch. Đi em Dăm Klông ta 

về đi thôi! 

Họ nhảy lên lưng ngựa hung ngựa hai, chạy nhanh nhảy 

khỏe. Dăm Bhu ra về, ra đến bìa làng của nàng H’Bia Yâo, ngựa 

chàng húc rào. Trong lúc đó, H’Bia Yâo đứng ngồi không yên, 

nàng ra tận hiên nhà. 

H’Bia Yâo: Chàng ơi hãy quay lại nào, quay lại nào Dăm 

Bhu! Hãy quay lại đốt nhựa cây, miếng trầu anh quay lại ăn trong 

chốc lát. Hãy quay lại, coi bắp chân em mượt mà, coi bắp vế em 

trắng muốt, xem vú em như trăng rằm mới nhú, hãy quay lại đi 

anh! Nếu anh không đến, anh như ngựa bất kham đến tìm cái. Ơ 

chàng! coi bắp chân em mượt mà, coi bắp vế em nhẵn (bóng), hãy 

xem vú em như trăng rằm mới nhú. Đây trầu em đã têm đặt trước 

cửa, nếu chàng nhận thì em cười mãn nguyện.  

Dăm Bhu: Quay lại nào em Dăm Klông, H‟Bia Yâo đãmời 

chúng ta quay lại rồi.  

Họ quay lại, cầu thang lại lướt, nhím lại dừng, trai tài leo 

bắt ong mật trên cao, Dăm Bhu tán tỉnh H’Bia Yâo đến tận phòng, 

bước vào tận buồng ngự của chàng Y’Khing Ju \, nàng H’Bia Yâo 

chăn trùm, nằm co ro trong lớp chăn chiếu.  

Dăm Bhu: Này nàng, nàng sao thế, sao nàng lại rúc vào 

chiếu chăn, dậy đi để ta đốt nhựa cây đi nào! 

Chợt Dăm Bhu lấy cây đàn của Y’Khing Ju \, đánh đàn ba 
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dây sáu núm, tiếng đàn thánh thót. Ba ngón tay xuông, năm ngón 

tay duỗi, da trắng, tướng oai, chàng Dăm Bhu bùa đã nhập ngãi 

đã vào. 

Dăm Bhu: Hãy dậy đi, dậy để chúng ta cùng đốt nhựa 

cây, cùng ăn trầu chốc lát. Nếu ta sờ tận đùi sợ vương dấu ngón 

tay, sờ trên lưng sợ hằn bàn tay, sờ bụng dưới sợ voi kiêng voi. 

Hãy dậy đi nào! 

H’ Bia Yâo thướt tha đứng dậy. 

H’Bia Yâo: Ơ chàng! Em không muốn làm chuyện đó, 

hương hao em không hề mài, krai
33

 em chưa hề đốt, trầu cau chưa 

hề mời trai gái bao giờ.  

Dăm Bhu: Hỡi nàng! Gỗ ké hãy mọc nấm, gỗ tạp hãy bửa 

củi, hãy trao đổi ái tình trong chốc lát. 

H’Bia Yâo: Em gỗ ké không mọc nấm, gỗ tạp không bửa 

củi, em - gái không bao giờ ăn trầu với trai. 

Dăm Bhu: Thân trai ta đã về thân trần, mình truồng, trầu ăn 

không có, cớ sao nàng thìa ngắn vẫy gọi chàng Mnông, muỗng dài 

vẫy gọi trai Jrai, nàng lại gọi, mời ta quay trở lại ơ nàng? Cớ sao 

nàng lại chần chừ? Hương hoa nàng lại mời mài, krai nàng mời lại 

đốt, trầu cau nàng mời ăn. Nàng nói trầu têm nàng đã treo cổng, cau 

bổ nàng đã đặt trước nhà, nay trai cầm tay nàng lại chần chừ! 

H’Bia Yâo: Chàng hãy nghĩ lại đi! Em đòi chàng voi 

bằng heo, nô lệ bằng khỉ mà chàng không có! Nếu có, em phận 

gái bằng lăng sẽ được hạ, củi sẽ rớt cành, trăng sao sẽ rơi cùng 

một chỗ. 

Dăm Bhu: Ơ nàng ơi! Ta đây, mình về trần, thân về 

truồng, xuống thang sượng, một miếng trầu không có, sao muỗng 

                                                 
33 Một loại cây dùng để đốt lấy nhựa bôi răng. Xưa kia, thanh niên Êđê thường nhuộm 

răng đen. 
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ngắn lại vẫy trai Mnông! Sao hương hoa nàng không mài, krai 

nàng không đốt, nàng nói không têm trầu, bổ cau? 

H’Bia Yâo: Ơ chàng! Em đã muốn chuỗi ngọc dài đặt trên 

trên xà dọc, đeo vào lóe như chớp. Nếu chàng có, em bằng lăng sẽ 

rơi một nơi, trăng sao sẽ cùng một chỗ.  

Dăm Bhu: Nàng đòi chuỗi ngọc chân ong ta không có, 

nàng đòi vàng bạc đeo cổ, như trăng sao anh không có. Thôi ta về 

thân trần, mình truồng vậy! Ta về tay không, một miếng trầu cũng 

chẳng có. 

H’Bia Yâo: Chàng hãy đi đi ơ chàng. 

Dăm Bhu nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, đạp phải bà 

già ở đùi, con gái ở vú, giẫm chó cái kêu inh ỏi. Cầu thang nhẹ 

nhàng lại xuống. Dăm Bhu quay về làng cũ, buôn xưa, về mình 

trần thân trụi.  

Dăm Bhu: Hỡi em Dăm Klông! Đi thôi chúng ta hãy về đi 

em! Nàng H‟Bia Yâochai (mnãk) không mài, krai không đốt, gái 

không mời trầu cau bao giờ.  

  Đi em Dăm Klông chúng ta hãy đi về, chúng ta đi tìm tre cao, đi 

đến sông to, đến nơi có thần mạnh, đến nơi có Y‟Dhuê Y‟Nguê 

người dũng mãnh, nắng buổi trưa không bao giờ dịu bóng.  

Dăm Bhu: Ơ em Dăm klông! Đi, chúng ta đi đánh hắn 

trong nhà, vây hắn trong buôn, chém con trai trên đường lên rẫy, 

giết con gái trên đường gùi nước. Y‟Dhuê Y‟Nguê người dũng 

mãnh, nắng buổi trưa không bao giờ dịu bóng. Đi thôi em! 

Họ lại ra đi, cưỡi ngựa đực hung, ngựa đực hai, chạy 

nhanh, nhảy khỏe, một cái phi vượt qua núi, một cú nhảy bay qua 

thác, đi trong chốc lát là tới nơi, tới chốn. 

 Ông Y’Dhuê Y’Nguê, tuần đương cử tuần, tháng đương 

kiêng tháng, tuần ăn năm uống tháng, tuần đang ăn trâu, bò. Đi 
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đến bến nước, cây cau tới buôn Y’Dhuê Y’Nguê! 

Dăm Bhu: Ơ bà! Aduôn Sun Aduôn Sun bà Si tóc quăn, 

lược cài đầu, bình nước gạo đeo quanh mình. Ai là chủ bến nước, 

cây cau, chủ buôn làng này? 

Aduôn Sun: Cháu không nghe sao? Danh vang đến thần, 

tiếng lừng khắp núi, nghe đông tây bảo Y Dhuê Y Nguê là người 

dũng mãnh, như nắng buổi trưa không bao giờ dịu bóng đó sao ? 

Dăm Bhu: Ơ bà! Cháu buôn xa, miền dài, rẫy đã bỏ một 

mùa. Cháu muốn đến cùng ăn năm uống tháng, cùng ăn trâu bò 

với Y Dhuê Y Nguê.  

Aduôn Sun: Không, Không cháu không vào đó được! Y 

Dhuê Y Nguê người thật dũng mãnh, liều lĩnh, nóng tới, ngủ lùi. 

Dăm Bhu: Không sao đâu bà ạ! đâu phải rào cháu đem so, 

cổng làng đọ, chiêng ché cháu đến đạp! Không đâu bà ạ! Đây 

cháu muốn đến cùng ăn năm uống tháng, ăn trâu bò cùng với họ.  

Aduôn Sun: Không được, cháu không được đến đó! 

Dăm Bhu:  Không sao đâu bà ạ! Dù bà cửa có chốt, then  

có cài, đường đi lối lại bà có chắn, thì cháu vẫn đi!  

 Dăm Bhu nói với em trai: ‘’Ta cùng đi nào Dăm 

Klông’’.Chàng Dăm Bhu cùng Dăm Klông đi đến cùng. Dăm 

Klông đạp hàng rào đi vào trong buôn. 

Y’Dhuê Y’Nguê: Ơ chim ngiêk một ngàn, xem ai đem rào 

đến so, cổng đến đọ, chiêng ché họ đến đạp?  

Dăm Bhu: Bác ơi! Nhảy xuống nào?  

Y’Dhuê Y’Nguê:  Tại sao ta lại xuống nhỉ! Ta bận ôm vú 

vợ ta ở nhà. 

Dăm Bhu: Xuống bác xuống! 

Y’Dhuê Y’Nguê:Sao ta lại phải xuống! Ta đương nằm với 

vợ chúng ta trong buồng hai ngăn, đang ngự trong buồng ba lớp. 
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Dăm Bhu: Bác không xuống thật à? Bác muốn tôi chặt cột 

chỉ, dây treo chiêng, hiên ăn năm uống tháng của bác sao?   

Y’Dhuê Y’Nguê: Cháu cứ chặt đi!  

Thế là Dăm Bhu chặt hết dây treo chiêng, dây treo kồng, 

chiêng kồng rơi loảng xoảng. Y Dhuê Êngui cũng không xuống. 

Dăm Bhu: Ơ bác! Có muốn tôi lấy tranh đốt thử, hơ xem 

ổ sóc, muốn biết nó ở hay ra? 

Y’Dhuê Y’Nguê: Ấy khoan khoan, cháu hãy để ta xuống!  

Thế là Y Dhuê Ênguê đành bước xuống đất. 

Y’Dhuê Y’Nguê: Lỗi cũ, tội xưa ta không hề có với cháu? 

Luống khoai đã đào từ mấy đời ngươi có với ta ư? 

Dăm Bhu: Chẳng phải thế đâu! Bác voi đực, đốt lửa bỏ lại 

cậu, đốt lửa bỏ mặc bác, bỏ lại cháu em đằng sau. Tám khách Lào, 

mười khách Yuăn, trăm nghìn người đều cậy nơi bác. Đấy là do 

tôi đến tìm bác thôi. 

Y’Dhuê Y’Nguê: Sợ rằng vòng tay ta có vay của cháu, bát 

đĩa mượn, lúa trăm nghìn ta có nợ để ăn! 

Dăm Bhu: Cũng không phải! Đây voi đực đọ ngà, voi cái 

thử cưỡi, nài voi đua, áo thử mặc, gẫy khiêng vội giao, chết ngựa 

đực hàng loạt ta mới thôi bác ạ! 

Y’Dhuê Y’Nguê: Đừng cháu đừng! Cháu không nghe sao? 

Danh vang đến thần, tiếng lừng khắp núi, nghe đông tây cũng bảo 

ta người dũng mãnh nhất vùng! Đừng cháu đừng!  

Dăm Bhu: Mặc kệ! Cháu đây đến muốn tim hổ thử, mật 

gấu nếm, chó sói trêu, muốn biết nó đắng nhạt thế nào?  

Y’Dhuê Y’Nguê: Thôi cháu thôi! Ta xem cháu như mục 

đồng, xem cháu như cán xà gạc, ta bỏ thì thương, vương thì tội.  

Dăm Bhu: Cũng mặc bác ạ! 

Y’Dhuê Y’Nguê: Ối chà! Ta xem cháu bằng đầu con ruồi, 
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cổ chim cút, một cái ta thảy bay qua ngọn knia.  

Dăm Bhu: Cũng được! Voi đực cháu đến đọ ngà thôi bác ạ!  

Y’Dhuê Y’Nguê: Ơ cháu, khiêng đao của cháu khiêng đao 

gì vậy? 

Dăm Bhu: Tôi mang khiêng mọt đục, đao mọt ăn, múa 

phía tây kêu lạch xạch hướng tây, múa hướng đông kêu xạch 

hướng đông.  

Y’Dhuê Y’Nguê: Hãy xem ta đây, khiêng to bằng lưỡi 

trâu, đao to bằng vỏ đại khải
34

, ba người khiêng ba người đỡ. 

Hướng phía dưới như chuông reo, đóng ở trên sấm gầm. Lưỡi 

gươm đao sắc bén như cỏ tranh. 

Dăm Bhu: Khiêng tôi một cú đánh, một cú đỡ bám đầy 

oan hồn, làm tan đùi bọn nhà giàu, nát đùi kẻ sang. 

Y’Dhuê Y’Nguê: Đừng cháu đừng, sợ người chết quở, 

mắc cỡ với thần, sợ nứt ché tuk, ché ba mẹ cháu ở nhà. 

Dăm Bhu: Bớ bác! Gà nhà đuổi thử gà rừng trước bác ơi! 

Y’Dhuê Y’ Nguê chụp lấy kiếm rượt đuổi Dăm Bhu, chàng 

Dăm Bhu nhảy một cái bay qua ngọn cây cóc, một cái nhún vượt 

qua ngọn cây vừng, tuốt luốt trên tầng mây xanh.  

Y’Dhuê Y’Nguê rượt Dăm Bhu từ lúc mặt trời nằm ngang 

cây xá dọc đến khi hoàng hôn về, đuổi khi mặt trời nằm trên mái 

nhà mãi đến tối mà chẳng đuổi kịp chàng Dăm Bhu. 

Y’Dhuê Y’Nguê: Ơ chim ngiêk một ngàn, chim ktrâo một 

vạn, ơ tôi tớ của ta khắp đó đây! Hãy ném cho ta một bầu nước!  

Tôi tớ ném bầu nước, chàng Dăm Bhu chụp lấy uống hết. 

Y’Dhuê Y’Nguê: Hãy ném cho tôi gói cõm nếp lam nào!  

Tôi tớ ném gói nếp, Dăm Bhu chụp lấy ăn hết. 

Y’Dhuê Y’Nguê: Hãy ném gói trầu cho ta. 

                                                 
34 Có nơi gọi là trái núc nắc. Tên khoa học là đại khải 



349 

Tôi tớ ném gói trầu, Dăm Bhu cũng chụp lấy nhai liền. Oi, 

bác Y’Dhuê Y’ Nguê sức đã kiệt, hơi đã cạn, chạy không còn 

nhanh, nhảy không còn khỏe, chẳng còn lanh lẹ nữa, giẫm phải 

phân trâu, đạp phải phân bò, tại đây người giàu sang mờ dấu vết.  

Y’Dhuê Y’Nguê: Đến lượt gà rừng đuổi gà nhà đi cháu! 

Chàng Dăm Bhu cầm lấy kiếm múa hướng bắc như gió 

xoáy, múa hướng nam giống như gió bão, bật cả xà dọc, rơi cả xà 

ngang. Múa phía dưới gẫy cây tùng, múa  phía trên bay cành gòn, 

tranh ba đám bị tróc, khổ thân kẻ chăn trâu, người lùa bò. Bác 

Y’Dhuê Ênguê từ hướng nam thui thủi bước về. 

Dăm Bhu: Bác đi đâu về từ hướng nam hả bác? 

Y’Dhuê Y’Nguê: Ta đi thăm chuồng voi, sợ lũ trẻ không 

cài then. 

Dăm Bhu:Nếu họ không biết, bác hãy dạy bảo chúng. 

 Dăm Bhu lại múa hướng đông, Y Dhuê Y Nguê bay về 

hướng đông. 

Dăm Bhu: Bác đi đâu về từ hướng đông đó?  

Y’Dhuê Y’Nguê: Ta đi thăm chuồng trâu, ta sợ lũ trẻ quên 

đóng nêm. 

Dăm Bhu: Họ không biết bác dạy bảo chúng.  

Ba lần Dăm Bhu nhảy, chém một nhát tại bắp chân. 

Dăm Bhu: Bắp chân của bác bị sao thế?  

Y’Dhuê Y’Nguê: Màu đỏ viền chăn của vợ chúng ta ở 

nhà đó!  

 Dăm Bhu nhảy tiếp, chém phập ở đùi. 

Dăm Bhu: Cái đùi của bác bị sao thế? 

Y’Dhuê Y’Nguê: Màu khăn sọc vợ chúng ta cháu ạ!  

 Dăm Bhu phóng tới, chém phập giữa bụng.  

Dăm Bhu: Bác hãy nhìn kìa, bụng của bác bị sao ấy! 
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Y Dhuê Y Nguê choáng váng, thở hổn hển, chỉ xuống, ruột 

heo gà đã đến kỳ rơi, tháng rụng. Dăm Bhu chém ở cánh tay, Y 

Dhuê Y Nguê gục ngã, tiếng khóc ing ỏi cả một góc trời.  

Dăm Bhu: Ơ lũ trẻ, lấy cái đục đục răng nó, lấy cái dùi 

dùi lỗ tai nó, cha mẹ nó quên không dạy bảo.  

Cha Mẹ Y’Dhuê Y’Nguê: Không phải thế, chúng tôi cũng 

đã dạy rồi, nhưng dậy sáng mất, bảo chiều tàn, tim gan bầm tím 

như bắp chuối  

Dăm Bhu:Ơ chim ngiêk một ngàn, ai chăn bò thì hãy lùa 

bò đi, ai chăn trâu thì lùa trâu, ai chăn voi thì cưỡi voi nào.  

Người đi đông như bầy ktong, đặc như bầy thiêu thân, ùn 

ùn như mối như kiến, đi theo chàng Dăm Bhu về làng.  

Dăm Bhu:Ơ  Aduôn Sun! Bà có đi theo chúng tôi không? 

Aduôn Sun: Sao lại không! Thủ lĩnh của chúng tôi đã chết rồi.  

 Aduôn Sun đi theo chàng Dăm Bhu. Đoàn người đông 

như bầy ktong, đặc như bầy thiêu thân, ùn ùn như mối như kiến. 

Nô lệ khóc đầy bên đường. Người đi đầy lối, chật đường. Hãy xem 

chàng Dăm Bhu sáng kèn ngà, chiều kèn kipah. Chàng đi trước, 

đoàn người đi sau cùng kéo nhau về làng. Vừa đến nơi, Dăm Bhu 

vội rời ngựa đực bước lên nhà, mẹ chàng khóc tại hiên trước, kể 

tại hiên sau, khóc cả ngày lẫn đêm không ngớt.  

Chợt thấy chàng Dăm Bhu. 

 MẹDăm Bhu: Ôi con quý, con cưng của mẹ! Mẹ sợ con 

lạc trong rừng, sợ con hao theo nước, tan biến theo gió mưa. Hãy 

coi chúng ta, bếp nứt, vắng tiếng cười, im giọng nói vì nhớ con. 

Con ngựa đực mẹ đóng chuồng bằng ngà, ngựa cái mẹ làm 

chuồng bằng sắt, mẹ luôn muốn ủ con trong chiếu chăn.  

Ơ con quý, con cưng của mẹ! Con đã giành vòng, tìm 

chuỗi, để mẹ nướng thịt cắt gan, thần yang mẹ cúng. Đây bảy bò 
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mẹ đốt trong một ngày, bảy trâu mẹ thui trong một bữa, cầu mong 

mùa màng, tháng năm yên bình. Đốt trâu hết một rừng lồ ô, thui 

bò hết một đồi le, nướng dê làm đen cả bầu trời. 

Chàng Dăm Bhu ăn năm uống tháng, tiệc ăn trâu nướng 

bò, đánh chiêng đôi gõ trống cặp, đập trống ba cầu bái thần linh 

ngày không ngơi, đêm không nghỉ. Chiêng Kur không tháo khỏi 

dây treo, rìu không lìa cán, đầu trâu bò rơi như đàn khỉ nhảy 

xuống đất. 

Chàng Dăm Bhu đánh chiêng không nghỉ dùi, đập sàn 

không nghỉ tay, trẻ khóc không hở lưng, nhìn người giàu ăn năm 

uống tháng. Chàng Dăm Bhu tuần cử, tuần kiêng. Tuần ăn trâu, 

thui bò. Chiêng nóng trống vang, thần Yang đang ban phước.   
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Chương khúc 5 

Lần nữa Dăm Bhu tranh ngà trên miệng voi, cướp sừng trên 

đầu tê giác, chiếm vợ trên đùi người giàu sang  

 

 Tuần ăn năm uống tháng đã hết, việc năm tháng hạ đã 

qua. Chàng Dăm Bhu nghỉ một ngày, ngơi một năm. Nghỉ một 

ngày, ngơi một tháng. Lại một sáng một chiều chàng Dăm Bhu  

gọi đến Dăm Klông. 

Dăm Bhu: Ơ em Dăm Klông! Hãy lấy ché tuk có nắp, 

chúng ta đi đến buôn bà H‟Wing, làng bà H‟Wang đang làm nhà 

bên bờ biển. Đi thôi em! 

Chàng Dăm Bhu lấy ché tuk có nắp, cưỡi ngựa hung, ngựa 

hai, ngựa chạy nhanh, nhảy khỏe, một cái phi vượt qua núi, một cái 

nhảy ba quả thác, đi chốc lát tới nơi, tới chốn, đi sang buôn bà 

H’Wing, bà H’Wang đang xây nhà bên bờ biển. Họ vừa đến nơi. 

Bà H’Wing Bà H’Wang: Cháu gặp ta có chuyện gì? 

Dăm Bhu: Thưa bà! Cháu muốn chuỗi ngọc của bà, chuỗi 

ngọc óng ánh để trên xà ngang, đeo vào người sáng như ánh chớp, 

đó là cái mà cháu cần ở bà! Cháu sẽ đổi lại một cái ché tuk có nắp 

cho bà.  

Bà H’Wing H’Wang đồng ý cho Dăm Bhu lấy chuỗi ngọc, 

đổi lại chàng đưa cho bà ché tuk có nắp và quay trở về nơi  xưa, 

làng cũ, trở về với buôn làng. Nghỉ một ngày, ngơi một đêm, nghỉ 

một ngày, ngơi một năm, Dăm Bhu ở không yên, ngủ không ấm, đi 

rẫy nương mà lòng vẫn mơ đến nàng H’Bia Yâo.  

Dăm Bhu thay khố cũ, quấn khố mới, gở bông tai gỗ thay 

bông tai ngà, quấn khố sọc cuốn ba vòng, mặc áo Jrai viền xếp ba 

lớp, mặc áo nút kiêr, tướng mạo oai nghiêm, thật xứng đáng 

người trai đương tuổi xuân. 
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 Chàng Dăm Bhu nhảy lên lưng ngựa hung, ngựa hai chạy 

nhanh, nhảy khỏe, một cú phi vượt qua núi, một cú nhảy bay qua 

thác, một chốc một lát đã đến nơi đã đến chốn. Đường đi bên trái 

bằng chiều dài sải xàgạc, đường đi bên phải rộng bằng một giơ 

lao, dấu chân voi ngựa giẫm nát như con gái giã bột.  

Chàng đi mãi, đi tiếp, mười buôn đi ngang, tám buôn đi 

qua, đi tới buôn nàng H’Bia Yâo. Hoàng hôn vừa buông xuống là 

lúc chàng đến sàn nhà H’Bia Yâo. 

Dăm Bhu: Này em Dăm Klông, ở lại dưới sàn mà trông 

ngựa nhé! Còn anh! Lần nữa cầu thang anh leo, lần nữa con nhím 

lại trèo, anh trai giỏi trèo với thử ong đàn cây cao, đi tìm nàng 

H‟Bia Yâo, đến tận buồng anh mới thôi.  

Dăm Bhu:Ơ nàng! Hãy mở then cài, lùa cửa sắt, mở lối 

cho ta sang, mở màn cho ta vào! Ta lại đến quỳ trước nàng, hỡi 

nàng H‟Bia Yâo. 

H’Bia Yâo: Ô! Có phải Y Bli \m dắt bò, có phải Y Blô chăn 

ngựa, những đứa trẻ chơi đùa dưới đất đấy ư! Chúng mày không 

sợ chồng ta chém không tiếc giết không tay hay sao? 

Dăm Bhu: Đừng thế nàng ơi! Nàng không nghe danh 

tiếng của chàng Dăm Bhu này sao, lợn đương nghìn, chó đương 

vạn, người đương „‟ăn năm uống tháng‟‟. Ta lợn đương thì, chó 

đương tuổi nhảy, chàng trai đương tuổi tìm hút thuốc ăn trầu.  

H’Bia Yâo: Chàng Dăm Bhu đấy ư!  

Thế là nàng H’Bia Yâo mở cửa cho Dăm Bhu vào, Dăm 

Bhu bước vào phòng, ngự lên chỗ của chàng Y’Khing Ju \. Ở luôn 

trong buồng hai ngăn, ngự luôn trong buồng đôi, căn buồng rèm 

che kín, buồng cẩn không ai dám vào. 

Dăm Bhu: Nàng ơi, vòng bạc chuỗi vàng, của cải ta đem 

tặng nàng đây!  
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H’Bia Yâo: Đừng chàng ơi! Em không muốn có chuyện 

như thế, em không hề đốt nhựa bôi răng, không hề têm trầu mời 

khách. Đừng chàng đừng, em như gỗ ké không hề mọc nấm, cây 

tạp không khi nào làm cũi, em chuyện trai với gái không bao giờ 

têm trầu mời khách. 

Dăm Bhu: Này nàng, gỗ ké xin hãy một lần mọc nấm, gỗ 

tạp xin hãy một lần bổ củi, chuyện gái với trai hãy một lần đổi 

trao. Hãy đốt nhựa cây chai mài cho một lần quét, hãy đốt nhựa 

cây krai bóng cho một lần bôi, chỉ đốt nhựa cây krai tăk lu tăk la 

cho một lần thắm thôi nàng ạ. 

H’Bia Yâo: Không được đâu chàng! Em đã đòi hỏi chuỗi 

ngọc chuỗi ngà, chuỗi dài chuỗi ngắn, mà chàng không có. Sao 

bằng lăng em lại phải hạ, sao củi lại rớt cành, trăng sao rơi một chỗ.  

Dăm Bhu: Này nàng, nàng đòi hỏi chuỗi ngọc chân ong, 

vòng đeo bạc, đòi hỏi thần trăng sao, làm sao ta có được những 

thứ đó.  

Chàng Dăm Bhu lấy chuỗi ngọc trong túi và đưa cho nàng 

H‟Bia Yâo và bảo: Đây là những thứ em cần sao? 

H’Bia Yâo: Phải, em cần những thứ này. 

Nàng H’Bia Yâo mỉm cười đắc ý như công múa, nói cười 

như chim ktuk liệng, như chim ktrâo chao, nhận lấy quà từ tay 

chàng Dăm Bhu trao. H’Bia Yâo tay trái đã nhận, tay phải đã 

cầm, quà của chàng Dăm Bhu nàng đã nhận. 

H’Bia Yâo: Đi thôi chàng à, cây bằng lăng em đã hạ, củi 

đã rớt cành, trăng sao em đã rơi một chỗ. Đi chàng đi! Hãy nằm 

sắp trong đám cỏ tranh, hãy nằm ngửa trong rừng thưa, phơi bắp 

chân, khoe bắp đùi như thú rừng đi nào. Ta đi thôi chàng ạ! Đi 

đến rừng ktơng có rễ to, đến thung cấm  thật thiêng, đến rừng thưa 

phía tây buôn nào. 
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Dăm Bhu: Ta không muốn đi đến cây ktơng rễ to, không 

muốn đến thung cấm thiêng, không muốn vào rừng thưa phía tây 

làng, không muốn đến nơi trống chốn trải. Nay ta đã lỡ vào trong 

phòng ở trong buồng, đã lỡ ngự trong phòng hai ngăn, buồng đôi 

tráng lệ, buồng rèm kín không ai dám vào. Chúng ta không nên ra 

ngoài làm gì nữa, nếu nàng ưng nàng thuận lòng? 

H’Bia Yâo:Thôi chàng ạ! Em ăn tiệc chưa hết tuần, chồng 

em uống rượu chưa hết ngày, lễ cúng tế chưa tàn theo năm. Thôi 

thôi nào, em sợ yang quở, thần trách, tốt hơn ngày sáu đêm năm, 

ngày hai đêm ba em hẹn với chàng. Chàng hãy đến cây đa rễ to, 

cây sung cành đại, khi trăng lên ba lần chàng nhé! 

Dăm Bhu: Nàng ơi! Nếu nàng hẹn thì nên đến, ta sợ trăng 

tàn, năm hạn. Nếu nàng quên trăng tàn năm hạn thì ngựa nàng 

giao cho ta. 

H’Bia Yâo: Em sẽ nhớ, ngựa em sẽ đền, tay trái em đã 

nhận, tay phải em đã cầm, quà chàng tặng em đã thuận cơ mà. 

Thôi anh về đi! Anh về thân trần mình truồng, anh đi về, tay 

không một miếng trầu, về thôi nào. 

Dăm Bhu âm thầm bước xuống cầu thang, đạp phải đàn 

bà giữa đùi, giẫm phải con gái giữa ngực, chó cái dưới sàn. Chạy 

nhanh thoan thoát. 

Dăm Bhu: Này em Dăm Klông, ta về thôi. H‟Bia Yâo như 

bằng lăng không bao giờ rớt cành, trăng sao không rơi cùng chỗ. 

Nào ta về thôi nào,  chúng ta về phía buôn thôi. 

Dăm Bhu chụp lấy cương ngựa đực hung ngựa đực hai, 

ngựa chạy nhanh nhảy khỏe, một cái phi vượt qua núi, một cú 

nhảy bay qua thác, đi chốc lát là tới nơi tới chốn, chàng Dăm Bhu 

trở về  buôn làng.        

Nghỉ một ngày ngơi một đêm, nghỉ một tháng ngơi một 
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năm, không thêm một chiều một sáng. Ba lần trăng nhú đã đến 

ngày hẹn, đứmg không yên, ngồi không ổn, đốt đuốc muốn đi ngay 

trong đêm, trái tim chàng trai trẻđập rộn ràng như mối đùn đất. 

 Chàng Dăm Bhu chụp lấy cương ngựa hung, nhảy lên lưng 

ngựa hai, ngựa chạy nhanh nhảy khỏe, một cái nhảy bay qua ba 

ngọn thác, một cái nhún bay qua bảy ngọn núi, thoáng chốc đã đến 

nơi. Nơi hẹn bên trái dài bằng một sải tay giơ xa gạc, đường hẹn 

bên phải dài bằng một sải cái cắm lao, nơi dấu chân ngựa dấu 

chân voi chằng chịt như con gái giã bột, mười buôn chàng đã qua, 

tám buôn chàng đã vượt, chàng vừa đến buôn làng H’Bia Yâo. 

 Chàng đến nơi gốc đa ta rễ, cây sung đại cành. Ba lần 

trăng nhú, chàng Dăm Bhu ngóng hoài ngóng mãi mà nàng H’Bia 

Yâo vẫn chưa thấy đến. 

Dăm Bhu: Tại sao ngày sáu tháng năm, ngày hai ba em đã 

hẹn mà vẫn không đến, hay là đêm đã tàn rồi? Hỡi bồ câu, hỡi 

chim sẻ, ngươi hãy đến báo với nàng H‟Bia Yâo rằng, chàng Dăm 

Bhu ta đang đợi nàng ở bến nước đầu nguồn rồi. 

 Bồ câu bay đi tìm nàng, chim vừa đậu trên cột chỉ vừa hót, 

tìm đến gian bếp của nàng H‟Bia Yâo và báo rằng ‘’chàng Dăm 

Bhu đang đợi nàng dưới gốc cây đa rễ to, bên cây sung cành đại’’.  

H’Bia Yâo:Ơ mẹ ơi! Cớ sao chim lại hót như thế? E rằng 

chồng con tim gan chia không ổn mẹ à!  

Nàng bồn chồn bước về phía gian khách và bảo tôi tớ. 

H’Bia Yâo: Ơ chim ngiêk một ngàn, chim ktrâo một vạn, 

ôi tôi tớ của ta khắp đó đây! Các con hãy ngừng chiêng! Hãy tháo 

chiêng đi nào! 

Y’Khing Ju\\: Này nàng ơi, nàng sao thế? Sao lại dừng 

chiêng vậy? Sao nàng lại quát tháo ồn ào cả gian khách, ồn ào cả 

buôn ta thế? 
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H’Bia Yâo: Chàng này, có phải gan cắt không đều? Thịt 

nướng thần yang kêu không đủ? Chàng hãy đi nghe tại sao chim 

lại hót như thế, hãy đi xem đi nào. 

Chàng Y’Khing Ju\vào trong buồng trong, phòng ngoài, 

chim vẫn hót, sáng đậu cột chỉ, phòng trong nơi nàng H’Bia Yâo 

đương ngự. 

Bồ câu: Hãy nhớ rằng chàng Dăm Bhu đợi nàng bên cây 

đa rễ to. 

Y’Khing Ju\\: Đừng đừng nàng ạ! Đừng tin lá, đừng mang 

lời, chim mling hót không ý, chim mlang ca không lời, hót không 

nghĩa, không việc! Chim mling kêu hãy gẫy mỏ mling, mlang hót 

hãy gẫy cánh nó, kêu chẳng có việc. Đừng tin lá, đừng mang lời! 

Chúng ta gan đương cắt, thịt đương quay, thần linh ta đương khấn. 

Tuần ta đương kiêng, tuần ta đương cữ, tuần ta đương ăn trâu ăn 

bò. Thôi nàng đừng tin lời lá ơ nàng! 

Chàng Y’Khing Ju\tiếp tục ăn năm uống tháng, ăn trâu ăn 

bò. Lúc đó, Dăm Bhu đợi vẫn đợi, chờ vẫn chờ nàng H’Bia Yâo, 

ngày sáu đêm năm, ngày hai ba đã hẹn cùng nàng. Nay H’Bia Yâo 

tháng đã tàn, năm đã qua rồi. Chàng nghĩ bụng: Sao nàng H’Bia 

Yâo? Có lẽ nàng sẽ đền ngựa cho ta sao? Bỗng chàng lấy vỏ nghệ 

(bùa nghệ) và nói rằng: ‘’Hỡi nàng H’Bia Yâo, em hãy trúng bùa 

púng, ngãi pa], hãy ngứa ngấy khắp thân thể, hãy đến tắm ngoài 

bến nước này như ta bảo’’ 

Nàng H’Bia Yâoở không yên, ngủ không ấm, ngứa ngấy 

khắp người giống như quở, tựa con nái châm, tựa kim chích. 

H’Bia Yâo: Ôi trời ơi! Thân tôi đây giống bùa quở, ngứa 

như con nái châm, như kim chích khắp thân, mẹ ơi hãy cho con ra 

bến nước con tắm mẹ nhé! 

MẹH’Bia Yâo: Đừng con đừng, tắm nước nồi đồng đi con! 
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H’Bia Yâo: Mẹ ơi! Con muốn tắm nước dưới đầu dốc mẹ ạ. 

Mẹ H’Bia Yâo: Vậy thì con hãy tắm nước trong nồi kbiê vậy. 

H’Bia Yâo: Không! Con muốn tắm nước trong rừng cơ. 

Mẹ H’Bia Yâo: Thôi con thôi! Nước trong nồi đồng để 

rửa chân ta đã có, nước trong nồi kbiê để tay ta cũng đã thừa, bát 

đồng hwan rửa mặt ta cũng đã mua hỡi con. 

H’Bia Yâo: Không mẹ ạ, hãy cho con đến tắm tại bến 

nước đi. 

Mẹ H’Bia Yâo: Không được con ạ! Chồng con chưa trọn 

tuần, uống chưa hết ngày, việc cúng thần yang chưa hết mùa. 

Nàng H‟Bia Yâo không nghe lời mẹ và đi ra phòng khách 

(gah): này chim ngiêt một nghìn, hãy dừng chiêng lại nào! Tiếng 

chiêng đã dừng hẳn. 

Y’Khing Ju\: Nàng ơi, sao nàng lại thế? Sao lại bắt dừng 

chiêng? Sao nàng lại quát tháo ồn ào cả gian khách, ồn ào cả buôn 

ta thế? 

H’Bia Yâo: Ơ chàng ơi! Em muốn đi tắm nơi bến nước, 

chàng cho phép em được đi tắm nhé!  

Y’Khing Ju\: Thôi nàng ạ, chúng ta ăn năm uống tháng 

chưa hết năm, ăn tiệc chưa hết ngày, cúng năm cầu tháng chưa 

xong, chàng ngại thần yang quở trách, thôi nàng thôi. 

H’Bia Yâo: Nào chàng hãy cho phép em đi, ngàn chim 

ngói ta đã có, ngàn chim sẻ ta đã chọn, tôi trai tớ gái ta đã thừa rồi 

ơ chàng. 

Y’Khing Ju\\: Hỡi ngàn chin ngói, hỡi ngàn chim sẻ, hởi 

tôi tớ của ta khắp đó đây! Các con hãy đưa nàng H‟Bia Yâo của ta 

đi tắm nào.  

H’Bia Yâo bỏ váy cũ thay váy mới, tháo hoa tai gỗ thay 

hoa tai ngà, mặc váy hoa ênăm, quấn váy hoa mắt mèo, thướt tha 



359 

như hoa trôi nước chảy, càng đâu cũng đẹp, ngó đâu cũng mê. 

H’Bia Yâo: Này mẹ! Con chải tóc, bới tóc thế nào hả mẹ? 

Mẹ H’Bia Yâo: Con này, con bới chặt không chặt, thừa 

không thừa, hãy bới như úp chiêng mong còn dài ngang vai, tóc 

dài phủ gót. 

H’Bia Yâo: Con bước đi thế nào hả mẹ? 

Mẹ H’Bia Yâo: Con hãy bước đi thong đi thả, bước trong 

nhà nhè nhẹ, bước trên đường thướt tha, bước như lướt nhẹ trên 

dao không hề xước không hề trầy. 

H’Bia Yâo: Hỡi chim sẻ một ngàn, hỡi chim cu một đàn, 

hỡi tôi tớ của ta khắp đó đây, chúng ta đi nào! 

H‟Bia Yâo cùng đoàn tôi tớ tháp tùng nàng ra bến nước, 

một trăm đi trước, một nghìn theo sau, mình H’Bia Yâođi giữa. 

H’Bia Yâođi tắm, đến bến nước có cây cau của nàng H’Bia Yâo.  

H’Bia Yâo bảo: Hỡi chim sẻ một nghìn, hỡi chim cu một 

đàn, hỡi tôi tớ của ta khắp đó đây! Các ngươi hãy đi bứt rau môn, hái 

rau mdơk, cắt rau kthih kton bên bờ suối kia nhé! Để ta tắm nào. 

Mọi người tản ra, ai bứt môn cứ bứt, ai hái mdơk cứ hái, 

ai cắt kthih ktônh cứ cắt. Chỉ còn lại mình nàng H’Bia Yâo đương 

tắm. Còn Dăm Bhu đứng không yên, ngồikhông ổn. Dăm Bhu 

bỗng nhiên nhặt lấy bùn nén về phía nàng H’Bia Yâovà khấn 

rằng: ‘’Nếu trúng phía đùi phải thì đấy là vợ ta, trúng đùi trái là 

vợ người’’. Cục bùn trúng ngay đùi phải của nàng H’Bia Yâo. 

H’Bia Yâo: Ơ kẻ nào đấy! L… mẹ đứa nào dám ném ta. 

Sao xui xẻo thế nhỉ? Không biết ta là ai sao, ta là con họ giàu, 

cháu sang, anh em nhà có tài . Có phải Y Blim chăn bò , hay Y Blô 

dắt ngựa , lũ trẻ ngồi trông bến nước ? Ai đấy hả ? Kẻ nào đang ở 

bìa rào? Kẻ nào ngủ ngoài làng? Đừng nằm b́a làng mà nghe tiếng 

chiêng của chồng ta ăn năm uống tháng, kẻ trai nào nhút nhát ở 
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trong làng luôn núp sau bóng đàn bà, vào trong rừng tan nát vì run 

sợ, sao lại phải ở bìa làng, ngoài rào, nghe trộm tiếng chiêng của 

chồng ta ăn năm uống tháng hoài sao? 

Dăm Bhu đứng dậy lấy bả trầu ném về phía nàng H’Bia 

Yâo khấn:’’Nếu trúng vú phải đó là vợ tôi, trúng vú trái là vợ họ’’. 

Bả trầu trúng ngay bên vú phải của H’Bia Yâo, khiến nàng bật 

cười khúc khích. Chàng Dăm Bhu chạy ra nắm lấy tay kéo giống 

đi như sương mù, đến gốc đa rễ to, cây sung cành đại, nơi trăng 

hẹn ba chiều.  

Dăm Bhu: Cớ sao, mẹ cha ta nàng chửi, giàu nghèo nàng 

nhắc, nàng chê cười? Nàng đã hẹn với ta rồi đấy! 

H’Bia Yâo: Thôi chàng ạ, đừng chấp em nhé! Em nghĩ 

rằng Y Blim chăn bò, Y Blô dắt ngựa, tưởng lũ trẻ ngoài bến 

nước, mẹ cha chàng em đã chửi, đừng chấp em. 

           Thôi ta đi! Em bằng lăng đã hạ, củi đã rớt, đi đến cây đa rễ 

to, sung cành đại, đến nơi trăng đã nhú ba chiều, ta đến đấy thôi! 

Dăm Bhu cùng H’Bia Yâo cùng đến, cùng đi. Nàng H’Bia 

Yâo hương hoa đã mài, krai đã đốt, mồ hôi đã thấm, trầu cau 

nàng đã têm đã cùng Dăm Bhu.  

Tôi tớ H’Bia Yâo: Trời ơi! Sao chúng ta lại để lạc mất 

nàng H‟Bia Yâo! Nàng H‟Bia Yâo đâu rồi! Mất trong rừng, hao 

trong nước, bước theo mưa gió? Thôi thôi rồi, chúng ta sẽ bị ông 

Y‟Khing Ju\giết không nương tay, chém như lợn, như chó. Nghìn 

chim sẻ, ngàn chim ngói ùn ùn như kiến như mối kéo nhau về. Họ 

khóc la thảm thiết, về báo tin cho chàng Y‟Khing Ju\. 

Y’Khing Ju\\: Hỡi lũ trẻ! Hãy dừng chiêng lại nào! (tiếng 

chiêng dừng hẳn). Hỡi chim ngói một nghìn, hỡi chim sẻ một 

ngàn, hỡi tôi tớ của ta đó đây! Tại sao các con lại khóc thê, khóc 

thảm, khóc vui hay buồn đấy? 
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Tôi tớ: Ôi ông Y‟Khing Ju\ ơi! Hãy chém chúng con không 

nương tay, hãy giết chúng con như giết chó lợn, chúng con cũng 

cam lòng. Bà H‟Bia Yâo đi cùng chúng con, đã mất trong rừng, 

hao trong nước, bước theo mây gió rồi ông ạ! 

Y’Khing Ju\\: Thôi nào! Đâu phải dao của ta mà ta đòi, 

kiếm đã mất, làm sao ta có thể mạng đổi mạng, thôi nào các con. 

Nếu mất trong rừng ta cùng tìm, mất trên núi ta cùng kiếm, mất 

trong truông ta cùng phát cùng đạp để tìm nàng. Ơ chim ngói một 

nghìn, ơ chim ktrâo một ngàn, ơ tôi tớ của ta đó đây! Đi chúng ta 

cùng đi tìm nàng H‟Bia Yâo của ta. 

Thế là đoàn người đi như đàn ktong, ào ào như mối như 

kiến, lớp lớp gái trai đi tìm nàng H’Bia Yâo. Họ đã vào đến rừng 

đầu bến nước. 

Y’Khing Ju\\: Ơ nàng H‟Bia Yâo ơi, hãy quay về nấu cơm 

cho ta. Nếu gan bò, gan trâu chúng ta cắt không tốt, bò bảy chúng  

lại đốt nàng ạ, trâu bảy chúng ta lại thui trong một ngày, miễn sao 

nàng quay về nấu cơm cùng ta. 

H’Bia Yâo: Ơi, em ở đây chàng ơi!  

Chàng Y’Khing Ju\chạy đến đầu này thì nàng lại biến mất 

đầu khác, chàng chạy sang bên này thì nàng lại biến mất bên kia. 

Chàng chạy mãi, chạy mãi sau lưng nàng H‟Bia Yâo.Chàng cố 

thêm một dốc nữa thì nhìn thấy bóng nàng. Chàng cứ đuổi theo 

bóng nàng nhưng chỉ nhìn thấy thoáng sau lưng nàng thôi. 

Y’Khing Ju\\: Ơ chim ngiêk một ngàn, ơ chim ktrâo một 

nghìn, ơ tôi tớ của ta đó đây! H‟Bia Yâo của ta cọp đã lôi, chồn đã 

dắt, đã rơi xuống thung sâu, đã thuộc miệng kẻ giàu người sang, 

nào chúng ta về làng thôi.  

Chàng cùng mọi người về làng, về buồn bã, chàng về một 

bóng, chàng về một hình. 
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Y’Khing Ju\\: Ơ mẹ H‟Bia Yâo ơi! Nàng H‟Bia Yâo đã mất 

trong rừng, hao trong nước, biến theo gió mưa rồi ơ bác! 

Mẹ H’Bia Yâo: Trời ơi con tôi! Hãy kêu cậu nó Ama Bin, 

người biết ném gạo, biết bói sải cây, cây le lồ ồ biết hỏi. Vậy thì 

gọi mụ bà bói sải cây, gọi thầy bà bói sải cây lồ ồ, cây nứa. 

 Người đi gọi Ama Awa H‟Bin ùn ùn như kiến như mối. 

Cậu Awa {in gạo thử rải, gậy thử sải tay, cây lồ ồ cây nứa thử hỏi  

Ama Mbin: Tại sao H‟Bia Yâo lại mất trong rừng? Hao 

trong nước? Biến theo gió mưa? E gan cắt không tốt, e thịt quay 

không đủ ngon, sợ mời gọi thần yang không đủ, có phải đấy là lý 

do H‟Bia Yâo mất trong rừng, hao trong nước, biến theo gió mưa 

không? Nào sải cây hãy dài, sải cây hãy ngắn, hãy nói để ta hay ta 

biết! Sải không không dài, ngắn không ngắn, chỉ gỏn gọn hai 

ngón tay. 

Ama Mbin: Thôi rồi cháu Y‟Khing Ju\ạ! Hãy xem đây 

này, tại sao mới đo khi mặt trời vừa nằm ngang trên cây xà ngang 

mà đã tới chiều, đo khi mặt trời soi mái đông mà đã sắp tối, cây 

vẫn không nói gì cả cháu ạ. 

Y’Khing Ju\\: Thôi, thôi đi, chừng đó được rồi cậu ạ! 

Chàng buồn và thất vọng bao tháng năm. 

 



363 

Chương khúc 6 

Y’Khing Ju\\ từ chối nối dây với nàng H’Bia Guê và tưởng 

H’Bia Yâo đã mất trong rừng, hao trong nước nên chàng làm 

nhà mồ cho vợ mình 

 

Y’Khing Ju\nghỉ một ngày, ngơi một đêm, nghỉ một tháng 

ngơi một năm. Tháng qua năm lại đến. Y’Khing Ju\như trai độc 

thân, như gái chưa chồng cõng nước sáng chiều cho mẹ H’Bia 

Yâo. Chàng mong tháng qua tháng, chờ năm qua năm, mong hạ 

đã hết hạ, mùa hoa gạo cũng đã tàn theo gió thoảng.  

Y’Khing Ju\: Ơ mẹ H‟Bia Yâo! Con như nai phải về rừng, 

con hoẵng phải về rậm, con phải về với em cháu con thôi, con 

phải về thôi. Con đợi năm hết năm, chờ tháng hết tháng, hạ đã 

qua, hoa gạo đã bay theo gió rồi mẹ ạ. 

Ama Mbin: Cháu về sao được! Gẫy xà ngang này ta thay 

xà ngang khác, dát sàn nát ta giát lại cho lành, chết người này ta 

thay bằng người kia chứ! Nếu vợ cháu H‟Bia Yâo chết rồi thì cháu 

lấy H‟ Bia Guê làm vợ vậy. 

Y’Khing Ju\\:Ôi thôi cậu ơi! Cháu đây nước mắt đầy đùi 

Vậy là chàng Y’Khing Ju\ như nai phải về rừng, con hoẵng về 

rậm, quay về với em với cháu của chàng buôn xưa làng cũ. Chàng 

nghỉ một ngày, ngơi một đêm, nghỉ một tháng ngơi một năm.  

Mẹ Y’Khing Ju \: Ơ con trai, con yêu, con quý của mẹ! 

Sao ta có thể ở yên, sao ta có thể ngủ ấm, làm nương rẫy mà lòng 

vẫn không nguôi nhớ đến nàng H‟Bia Yâo. H‟Bia Yâo giờ da thịt 

đã tan vì kiến, xương đã mục vì mối đùn. Chúng ta hãy đến đắp 

lại ngôi mộ cho H‟Bia Yâo, đẽo cột gớng kút gớng klao, giăng da 

trâu ở trên, chăng da bò ở dưới. Con hãy đi chặt cây gòn để làm 

nhà mồ cho H‟Bia Yâo đi con. 
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        Thế là Khing Ju\cầm rìu chặt cây blang tạc nhà mồ cho H’Bia 

Yâo. 

Y’Khing Ju\: Ơ chim sẻ một nghìn, ơ chim ktrâo một 

ngàn, ơ tất cả tôi tớ của ta đó đây! Các con hãy thui bảy bò để ta 

cúng thần Nước, đốt bảy trâu ta cúng ông bà tổ tiên, chúng ta hãy 

đi làm nhà mồ cho H‟Bia Yâovợ của ta nào.  

Một trăm đi trước, một nghìn theo sau, mình Y’Khing 

Ju\một mình ở giữa. Chàng mang theo rìu đẵn cây gòn để làm nhà 

mồ cho nàng H’Bia Yâo.  

Y’Khing Ju\\: Này cây, ngươi đã được bao năm? Ngươi 

được bao nhiêu tuổi rồi ơ cây? 

Cây bảo: Ơ anh ơi, chúng tôi cây giấy non, cây trứng cá 

mới mọc mấy hôm, các anh hãy đi hỏi cây sao (hrá] êgiêr) kia kìa. 

Nào hãy đi hỏi cây sao (hrá] êgiêr). 

Thế là Y’Khing Ju\\ đến hỏi cây dầu, cây sao. 

Y’Khing Ju\\: Ơ cây, ơ cối, cây đã mọc mấy năm, cây đã 

thành bao tuổi?  

Cây hra] êgiêrBảo: Chúng tôi đã có từ khi chim biết ăn 

trái, từ khi chim biết mổ quả, từ khi đất mới thành. Chúng tôi lớn 

lên nhờ nước mưa dầm đấy. Thế anh cần làm gì?  

Y’Khing Ju\\: Chúng tôi đến để tạc quan tài, khắc cây gòn 

làm nhà mồ cho nàng H‟Bia Yâo, nàng đã mất trong rừng, lạc 

trong rú rồi cây à. 

Cây hra] êgiêr: Ồ thế thì không được! Nếu H‟Bia Yâo 

mất trong rừng, hao trong nước, tan theo gió mưa, thì tại sao hồn 

vía của nàng họ không dẫn đến gặp chúng tôi? 

Y’Khing Ju\\: Sao không, H‟Bia Yâo thịt kiến đã ăn, xương 

mối đã đùn. Chúng tôi tạc hòm, đẽo cây gòn làm nhà mồ cho 

nàng, vun đất đắp mộ cho H‟Bia Yâo. 
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Cây hra] êgiêr Bảo:Làm gì có chuyện đó hỡi chàng 

Y‟Khing Ju \. H‟Bia Yâo giờ cây thơm đương mài, cây krai đương 

đốt, trầu cau đương mời trai với gái. 

Y’Khing Ju \: Không đúng! Chúng tôi vẫn đẽo cây tùng 

thành nhà, gọt cây gòn nên hòm, tạc cây tông lông thường gây rủi, 

xui xẻo cũng chẳng khiến chúng tôi phải sợ. Nàng H‟Bia Yâo, lúa 

đã mục, cỏ đã khô, ma quỷ đã mang theo rồi ơ cây! 

Cây hra] êgiêr: Ôi thôi, thế thì chúng tôi chết thật rồi! 

Cây tùng chết oan, cây gòn chết không, chết không tội tình rồi. 

Y’Khing Ju \\: Không sao đâu ơ cây! Máu bò ta sẽ bôi, nay 

chúng tôi đục cây tùng để thành nhà, đẽo cây gòn thành hòm, tạc 

cây tông lông chẳng sợ xui xẻo.  

 Y’Khing Ju\\: Cùng mọi người đã đục cây tùng thành nhà, 

đẽo cây gòn đã nên hòm, tạc cây tông lông không sự xui xẻo. Họ 

đắp mộ cho H’Bia Yâo, họ đẽo gớng kút gớng klao, chăng da bò 

da trâu trên cao sáng rực một gốc. Hãy nhìn họ đắp mộ cho H’Bia 

Yâo, gớng kút gớng klao đã xong, trâu thui bò giết, chân chất dày 

như củi khô.  

Nhà mồ cho H’Bia Yâođược dựng trên đồi phía trước làng. 

Trên cột nhà mồ, dân làng vẽ hình ong bay, bướm lượn, voi chạy, 

ngựa phi, khỉ khóc, hình đàn ông đánh chiêng, hình đàn bà chửa, 

trai gái giao hoan…Y’Khing Ju\giết bảy bò ăn trong một ngày, thui 

bảy trâu ăn trong một bữa, quay dê hết cả một rừng lồ ô, khói bay 

đen cả bầu trời. Xương trâu chất thành từng đống, rượu chảy 

thành suối. Tiếng chiêng lan tận buôn đông làng tây. Người 

Mnông miệng rộng, người Bih tai dài, kẻ dắt bò, người dắt trâu 

đến dự lễ bỏ mả cho vợ Y’Khing Ju\. 
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Chương khúc 8 

H’Bia Yâo quay trở về, từ chối làm vợ Khing Ju \\,  

Khing Ju\quay về với dòng họ của mình 

 

Trong khi đó nàng H’Bia Yâođứng ngồi không yên, như 

con nái chích, như mũi kim châm. 

H’Bia Yâo: Ơ chàng Dăm Bhu! Thôi rồi chàng ạ, mẹ em 

đã đắp đất nên mộ, đã vun đất thành mả, rào đã vây gơ \ng ku\t gơ \ng 

klao, da trâu đã được giăng, da bò đã được treo. 

             Em đây, đứng ngồi không yên, như con nái chích, như cây 

kim châm khắp cơ thể anh ơi. Em không thể đứng yên, ngồi ổn 

chàng ạ. Ơ chàng Dăm Bhu, chàng hãy đi chặt cây lồ ô trên núi, 

hãy đi ngăn suối Kmu. Hãy đốn hết lồ ô trên núi, hãy ngăn cạn 

dòng lũ trên cao, chém chết rắn kruah tang thì em mới yên lòng 

nấu cơm cho chàng. 

Dăm Bhu: Đi đi nào! Ta đưa nàng tới bãi thả trâu, nơi 

chăn bò. Nàng đi đi! Hãy quấn váy ngang bắp chân, mặc áo dài 

tận gối, căng hoa tai giống phụ nữ Bih, phụ nữ Mnông. Nếu mẹ 

nàng tra, cậu nàng hỏi thì nàng bảo thần ác khiến nàng ốm nàng 

đau, mình đau vì trúng ngãi pung al, ngẩn ngơ vì không hồn 

không vía. Tại chồng nàng gan cắt không tốt, thịt nướng không đủ 

để cúng thần yang, khiến nàng phải lạc nơi thung mgrua, đến rừng 

krứ, nàng lạc như đại bàng, lang thang như quạ. Nếu mẹ nàng vấn, 

nếu cậu bác nàng tra hãy nói như thế nhé. 

H’Bia Yâo: Em sẽ nói thế ơ chàng!  

H’Bia Yâo đi về buôn, quấn váy dài ngang bắp chân, mặc 

áo dài tậm gót, căng hoa tai như phụ nữ Bih như đàn bà Mnông. 

Nàng tiếp tục đi về phía bãi thả trâu bò. 

H’Bia Yâo: Này chàng Dăm Bhu, hãy về đi! Chàng đi 
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cùng em tới đây thôi nhé, em sợ chồng em sẽ giết chàng mất.  

Dăm Bhu: Ừ nàng về đi! Ta đưa nàng về đến nơi có gốc cây 

đa to rễ, gốc cây sung to cành, chỗ trăng nhú tròn ba chiều này thôi. 

 Thế là chàng đến tận rễ cây đa vững gốc, cây sung vững 

cành, nơi trăng đã từng hò hẹn ba đêm. 

H’Bia Yâo: Thôi chàng hãy đi đi!  

Chàng Dăm Bhu quay về buôn xưa làng cũ. Còn H’Bia 

Yâo chạy đến nơi bến nước đầu nguồn.  

H’Bia Yâo: Ơ bà ơ bà! Ơ aduôn Sun Aduôn Si tóc quăn lọ 

nước gạo đeo quanh mình. Ai là chủ bến nước này hả bà? Ai là chủ 

cây cau, ai quản rừng, coi buôn này hả bà? Ðẹp quả là đẹp, vòi dưới 

bịt bạc, vòi trên bịt vàng, nơi ngồi tắm sáng tựa hào quang.  

Aduôn Sun: Cháu không biết sao? Bến nước của nàng 

H‟Bia Yâo khi xưa đấy. 

H’Bia Yâo: Thế còn nàng H‟Bia Yâo đã đi đâu hả bà? 

Aduôn Sun:H‟Bia Yâo đã lạc trong rừng, hao trong nước, 

tan theo gió mưa rồi cháu ạ. Bây giờ mẹ cô ấy đang vun đất, đắp 

mộ, đang đẽo cột gơ \ng ku\k, gơ \ng klao cho cô ấy. 

H’Bia Yâo: Thế còn chồng cô ấy thì sao?  

Aduôn Sun: Chồng cô ấy Y‟Khing Ju\như nai về rừng 

thưa, như hoẵng về rừng rậm, trở về với con cháu của cậu ấy rồi. 

H’Bia Yâo: H‟Bia Yâo thế nào? Cô ấy có đẹp không? 

Dáng dấp khắp đông tây không ai sánh bằng nàng hả bà? 

Aduôn Sun: Ôi nàng đẹp lắm cháu ạ! Dáng dấp khắp 

đông tây không ai sánh bằng nàng H‟Bia Yâo. Cả người Bih ở 

trên, người Mnông ở dưới, đông tây không ai sánh tày nàng. Tiếng 

nàng nói như diều bay ó liệng, tiếng nàng cười như bồ câu vẫy 

cánh, thân thể sáng như trăn hoa, khuôn mặt tròn không tròn, dài 

không dài, chỉ hơi nhô tựa như quả cau, cằm rộng như trâu đang 

gặm cỏ. 
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H’Bia Yâo: Có sánh bằng cháu không hở bà? 

Aduôn Sun: Đúng rồi, bà xem mặt nào, mặt cháu tựa như 

mặt h‟ớng, chân tựa êdia, mặt giống H‟Bia Yâo đến thế. 

H’Bia Yâo: Ơ bà, nếu bà bảo cháu giống mặt hướng, chân 

êdia thì bà đến báo cho cha mẹ nàng biết đi. 

 Aduôn Sun về làng, bà đi đến chỗ mọi người đang vun 

mộ, chỗ người ta đang tạo mả, đẽo cột gớng kúk gớng klao, chỗ 

giăng da trâu, chăng da bò sáng một gốc trời.  

Aduôn Sun: Hỡi chim ngiêk một ngàn! Nào hãy dừng 

chiêng đi nào!  

Cha H’Bia Yâo: Ơ bọn trẻ, sao lại phải dừng chiêng? Đâu 

phải ta đương „‟ăn năm uống tháng‟‟, đâu phải ta đương ăn thịt trâu, 

thịt bò trong mân? Ta đây đương nước mũi đầy đùi, nước mắt đầy 

mặt, vải trắng đen đầy mình. Ơi chim ngiêk một nghìn, tại sao các 

con lại dừng chiêng lại? 

Ngiêk ngàn: Ông ơi! Aduôn Sun bảo chúng con ngừng 

chiêng lại ông ạ! 

Mẹ H’Bia Yâo: Bà ơi! Sao bà bắt ngừng chiêng lại, bà 

không sợ tôi chém bà không tiếc, giết như lợn chó à?  

Aduôn Sun: Ơ cháu ta! Ta thấy cô gái ngoài bến nước mắt 

tựa, chân hệt, mặt mày giống H‟Bia Yâo như đúc cháu ạ. 

Mẹ H’Bia Yâo: Thật không! Nếu mắt không tựa, chân 

không hệt, khuôn mặt không giống H‟Bia Yâo thì ta sẽ chém 

không nương tay đấy! 

Aduôn Sun: Được cháu ạ, chém không nương tay cũng 

được. Nếu thấy mặt tựa, chân hệt, mặt mày giống H‟Bia Yâo thì 

cháu tính thế nào? 

Mẹ H’Bia Yâo: Thôi tôi chịu vậy, chiêng tôi sẽ chia, kồng 

phân, trâu cái, bò cái tôi sẽ chia, bà với tôi mỗi người một nửa. 
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Miễn sao mắt tựa, chân hệt, mặt màu giống hệt H‟Bia Yâo. 

Aduôn Sun: Nào chúng ta cùng đi nào!  

Họ cùng đi, ào ào như ktong, ùn ùn như kiến như mối, trai 

ngực sát ngực, gái vú đụng vú đến xem H’Bia Yâoở bến nước. Họ 

đã đến bến nước của H’Bia Yâo. 

Mẹ H’Bia Yâo: Ôi con gái yêu, con gái quý, con gái cưng 

của mẹ! Tại sao thần ác lại khiến con ra nông nổi này! 

H’Bia Yâo: Mẹ ơi! Chồng con không tốt cắt gan, nướng 

thịt cúng gọi thần yang không đầy đủ, vì thế mà con lạc thung 

grua, nhầm rẫy mrứ, giống như đại bàng lạc lối, như con quạ 

nhằm đường. Chồng con cắt gan không tốt mẹ ạ.  

Mẹ H’Bia Yâo: Ơ con yêu, con quý của mẹ, nào chúng ta 

hãy về làng chúng ta nào con gái! 

H’Bia Yâo: Sao con lại có thể về cùng mẹ? Mộ con mẹ đã 

vun, mả con mẹ đã đắp, gớng kúk mẹ đã đẽo, gớng klao mẹ đã 

tạc, da trâu mẹ đã giăng trên, da bò mẹ đã chăng sáng một góc 

trời. Con không thể về cùng mẹ được. 

Mẹ H’Bia Yâo: Ta cùng về nào! Đi về buôn làng hỡi con, 

gan trâu bò chúng ta lại cắt, thịt nướng ta lại chia, thần yang ta lại 

khấn con ạ!  

Nàng H’Bia Yâolại cùng về với buôn xưa, về với làng cũ, 

về tới nhà.  

H’Bia Yâo: Mẹ ơi! Chồng con Y‟Khing Ju\\ đâu rồi mẹ? 

Mẹ H’Bia Yâo: Chồng con Y‟Khing Ju \\ nai đã rừng thưa, 

hoẵng đã về truông, người đã về với cháu với em. 

H’Bia Yâo: Này mẹ, thế em gái góng guê của con đâu? 

Khi xà ngang gẫy sao mẹ không thấy, giát sàn nát sao mẹ không 

giậm lại cho lành, con cứ nghĩ người này chết đi thì mẹ sẽ thay 

người khác chứ! 
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Mẹ H’Bia Yâo: Thôi con ạ! Em con như lạt non mới lớn, 

chưa biết nghỉ ngợi gì. 

H’Bia Yâo: Thế hả mẹ, sao mẹ lại xử sự như thế với con, 

nếu con chết thì mẹ cũng xử sự như thế với con sao? Con cứ nghĩ 

khi xà ngang rẫy mẹ sẽ thây, giát sàn nát thì giậm lại cho lành, 

mất người này thì nối bằng người khác.  

Mẹ H’Bia Yâo: Thôi con thôi, em con trẻ đang nhú, sao 

mẹ có thể thay khi xà ngang đã gẫy.  

H’Bia Yâo nghỉ một ngày ngơi một năm, nghỉ một ngày 

ngơi một đêm. Nàng bỏ váy cũ mặc váy mới, tháo hoa tai gỗ đeo 

hoa tai ngà, dáng xuân đương thì mới đến. Mặc váy sọc như hoa 

ênăm, mặc váy rằn như hoa mắc mèo bay tứ phía, nhìn đông cũng 

đẹp, ngó tây cũng xinh. 

         Còn chàng Y’Khing Ju \, bỏ khố cũ quấn khố mới, tháo bông 

tai gỗ đeo bông tai ngà, quấn khố sọc cuôn ba vòng, mặc áo kiểu 

Jrai rìa ba lớp, mặc áo nút dày, dáng người oai vệ xứng đáng là 

một chàng trai trẻ tuổi.  

         Chàng Y’Khing Ju\lại đến nhà nàng H’Bia Yâo. Cầu thang 

một lần chàng nhảy, hiên nhà một cái chàng nhún, cột nhà rung 

rinh bên này, rung rinh bên kia. Chàng vào thẳng buồng trong 

nàng H’Bia Yâođang ngự. 

Y’Khing Ju \\: Ơ nàng! Sao thần ác khiến nàng ra nông nổi 

này? Chắc chúng ta cắt gan trâu gan bò không đúng, thịt nướng 

chắc ta không biết mời, chắc ta khấn thần không đủ, mời không 

đều. Để bảy bò ta lại giết trong một ngày. 

H’Bia Yâo: Thôi chàng ạ! Em không muốn nấu cơm cho 

chàng, chàng như nai đã về rừng thưa, hoẵng đã về đất truông, 

chàng đã về với em với cháu rồi.  

          Chàng tóc không xả khi em vắng, tại sao em lại phải nấu 
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cơm cho chàng chứ?  Này chàng, em đã mất trong rừng thưa, sao 

chàng không tìm, em lạc trong chuê sao chàng không kiếm, em 

lạc truông sâu sao chàng không phát để tạo lối, sao chàng không 

giẫm để tạo đường! 

Y’Khing Ju \:Ơ nàng ơi! Nàng hãy hỏi chim ngiêk một 

ngàn, chim ktrâo một nghìn, hỏi tôi tớ của ta khắp đó đây. 

          Nàng mất trong rừng rậm ta hết tháng năm vạch lối, em lạc 

truông sâu ta phát cỏ tạo lối, tạo đường, mười buôn ta tìm nàng, 

tám buôn ta đã qua. Rừng gurtuk, núi gurwao ta cũng đã cào sạch 

lối mà ta vẫn không tìm thấy nàng đâu. 

Ta chờ nàng năm hết năm, hạ qua hạ, mùa hoa tùng hoa 

gòn cũng đã tàn theo gió. Thế ta nai trở về rừng thưa, mang trở về 

truông sâu, ta – người trở về cùng em cùng cháu. Hỡi em! Em hãy 

hỏi chim ngiêk một ngàn, chim ktrâo một nghìn, hỏi bao tôi tớ của 

ta đó đây! Mẹ nàng xới cơm đã khô trong bát, để thịt gà khô trong 

âu, người ta gầy ốm như ruồi đực.  

Hỡi nàng! Cơm dành đã thiu, canh dành cũng đã chua, 

dành từ mai đến mốt. Ta nhớ nàng sức tàn, rượu khô, nhà giàu „‟ăn 

năm uống tháng‟‟ ta cũng không chạm, không đụng đến đầu cầu 

thang nàng ạ.        

 Này nàng! Nàng bảo nàng mất trong rừng sâu ta không đi 

tìm, lạc trong chuê ta không kiếm, mất trong truông sâu ta không 

phát bờ, đạp lối.  

Nàng còn nhớ không, chúng ta mẹ đã ghép khi dưa gan 

chưa kết hoa, dưa leo vừa ra nụ, kết gái trai khi mẹ chưa có thai. 

Nàng thấy không, vòng trăm sao nỡ lòng nàng cắt đứt, vòng đôi 

sao nỡ lòng nàng tháo bỏ, bãi ngựa trâu nở lòng nào nàng phân 

cách giữa ta với nàng. 

H’Bia Yâo: Không chàng không! Em không nấu cơm cho 
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chàng nữa đâu! Nếu chàng ngựa buộc thì em lấy dao liều mình, 

lấy dây thắt cổ còn hơn.  

Y’Khing Ju\\: Thôi nàng ơi! Đừng thắt cổ, để ta nai lại về 

rừng thưa, hoẵng lại tìm truông sâu, ta lại về với cháu em ta. Đừng 

nàng ạ! Nếu trẻ chết đền voi cái, nếu già chết thường voi đực, chết 

cháu con kẻ sang giàu thì chiêng trăm họ sẽ đổ thừa ta đấy. Thôi, 

để ta nai lại trở về rừng thưa! 

Chàng Y’Khing Ju\nai trở về rừng thưa, hoẵng tìm về 

truông sâu, người trở về với cháu với em. Chàng âm thầm bước 

xuống cầu thang. Đến tìm gặp cậu H’Bia Yâo. 

Cậu bác H’Bia Yâo: Ôi, knai
35

 đi đâu thế?  

Y’Khing Ju\\: Thế này knai ạ! H‟Bia Yâo không chịu nấu 

cơm cho tôi nữa rồi. Tôi như nai lại về rừng thưa, hoẵng lại tìm 

truông sâu, tôi lại về với cháu em tôi thôi knai ạ.  

Cậu bác H’Bia Yâo: Đừng knai ạ! Hãy làm trai độc thân 

cùng tôi, để người lớn tôi khẽ hỏi, để trẻ nhỏ tôi nhẹ chào, H‟Bia 

Yâo hơi thở giữa ngực, sức ở cuống ngọng, ngấc ngứ như gà mắc 

xương.  

Từ đó chàng Y’Khing Ju\như trai độc thân vác nước, như 

gái ngồi không ở cùng với cậu H’Bia Yâo là Kdăm Dăn. Một ngày 

cậu Kdăm Dăn, người lớn khẽ hỏi, trẻ nhỏ khẽ chào, đến thuyết 

phục nàng H’Bia Yâo cho chàng Y’Khing Ju\.  

Kdăm Dăn: Cháu sao thế! Cháu với Y‟Khing Ju\ thấy mẹ 

cháu đã ghép từ khi dưa gang ra hoa, gã khi dưa leo chưa có nụ, 

hứa chuyện trai với gái từ khi mẹ cháu chưa có thai. Tại sao cháu 

không về nấu cơm cho Y‟Khing Ju\nữa hả cháu?  

H’Bia Yâo: Thôi cậu ạ! Nếu cậu ép cháu như buộc ngựa 

                                                 
35 Knai – từ mà các dăm dei thường  dùng để gọi một cách tôn trọng chồng của các chị 

em gái của họ và ngược lại. Các chàng rể cũng gọi các dăm dei của vợ mình là knai. 
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thì cháu sẽ lấy dao đâm mình, lấy dây thắt cổ đấy. 

Cậu Kdăm Dăn lủi thủi quay về nhà. Vừa về đến nhà cậu 

đã lên tiếng với Y‟Khing Ju\‘’ Thôi knai ạ! knai như nai quay về 

rừng thưa, hoẵn lại tìm về thung sâu thôi knai ạ. Già tôi khẽ hỏi, 

trẻ nhỏ tôi khẽ chào, đã làm nguôi ngoai hờn giận H’Bia Yâo, 

nhưng cháu tôi không còn muốn nấu cơm cho knai nữa rồi. Knai, 

nai lại về rừng thưa thôi’’.  

Y’Khing Ju \\: Hỡi chim ngiêk một ngàn, chim ktrâo một 

nghìn, hỡi tôi tớ của ta khắp đó đây! Các con, chuồng bò không ai 

ngăn, rào không ai thay, không ai trông coi con cháu. Nay ta, nai 

về rừng thưa rồi! Hỡi chim ngiêk một ngàn, hoẵn lại tìm về truông 

sâu, ta lại về với cháu em ta thôi. 

 Chàng Y’Khing Ju\, nai lại quay về rừng thưa, hoẵn lại tìm 

về thung sâu, về với cháu với em. Chàng chụp cương ngựa đực 

hung, nhảy lên lưng ngựa đực hai, chạy nhanh chạy khỏe. Một cái 

nhảy bay qua núi, một cú phi bay qua thác, đi trong chốc lát là 

đến nơi.  
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Chương khúc 8 

Y’KHING JU| TÌM GIẾT MTAO GRƯ|, H’BIA YÂO ĐỒNG 

Ý TRỞ VỀ LÀM VỢ Y’KHING JU|| 

 

Chàng thật sự quay về buôn xưa làng cũ của mẹ đã sinh ra 

chàng, mười buôn đi qua, tám buôn đi ngang đã đến nơi đến 

chốn. Chàng đã đến bến nước xưa, cây cau cũ, nơi sinh nhai của 

buôn làng. Chàng Y’Khing Ju\đã vào tận giữa buôn xưa làng cũ 

mẹ chàng.  

Dân làng xì xào: Hỡi đám trẻ! Chuông ngựa của ai đấy? 

Tôi tớ: Chuông ngựa của ông Y‟Khing đấy ạ! Không biết 

ông ấy đến có việc gì?  

Chàng nhẹ nhàng leo cầu thang nhà H’Bia Klui] (H Bia 

Mah). 

H’Bia Klui]: Anh Y‟Khing Ju\đấy phải không! Anh đến 

đón em ăn cơm mời uống rượu đấy sao?  

Y’Khing Ju\\: Không phải đến đón ăn mời uống đâu em ạ. 

H‟Bia Yâo không còn nấu cơm bưng canh cho anh nữa rồi. Anh, 

nai về rừng thưa, hoẵng về thung sâu rồi em ạ. 

H’Bia Klui]: Sao lại thế! Này hãy nhận lấy cái váy này đi. 

Sao anh lại trở thành người như trai chưa vợ như gái chưa chồng. 

Trong buôn thì núp truôn vợ, vào rừng sâu thì chết ngạt vì nhút 

nhát, em không mời cơm anh đâu đấy. 

Chàng Y’Khing Ju\ngồi thẫn thờ, quay ra ngoài đến nhà mẹ đẻ.  

Mẹ Y’Khing Ju \: Hay ho gì con lại đến đấy? Thế vợ con 

H‟Bia Yâo đâu rồi ơ con?  

Y’Khing Ju\\: Vợ con không còn nữa mẹ, H‟Bia Yâo không 

còn nấu cơm bưng canh cho con nữa rồi. 

Mẹ Y’Khing Ju \\:Trời ơi! Đây mãy hãy cầm lấy cái váy 
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này này! Sao con lại có thể trở thành trai chưa vợ gái chưa chồng, 

trong buôn thì giữ truông vợ, vào rừng sẽ chết vì nhút nhát, nếu 

mẹ biết thế này tốt thì mẹ đã giết con từ khi còn trong trứng, từ 

khi còn mới lọt giữa đùi mẹ, từ khi còn nằm trong bọc con ạ. 

Chàng Y’Khing Ju\lại lầm lũi quay ra, tìm đến nhà cậu 

Pro\ng Mưng Hdăng. 

Pro\ng Mưng Hdăng: Này cháu Y‟Khing Ju \! Cháu đến 

đón ta ăn cơm, đến mời nước, đến để đêm nghỉ ngày ngơi đấy ơ 

cháu? 

Y’Khing Ju \\: Không phải cháu đến để đón ăn mời 

uống!H‟Bia Yâo không còn nấu cơm, đơm canh, dệt khố áo, may 

chiếu chăn cho cháu nữa rồi. Cháu, nài về rừng sâu, hoẵng về 

thung sâu rồi cậu ạ. 

Pro\ng Mưng Hdăng: Ôi cháu tôi, thành trai chưa vợ, gái 

chưa chồng, trong buôn núp sau truông vợ, vào rừng thì chết nát 

vì nhút nhát sao? Nếu cậu biết thế này thì cậu đã bảo mẹ cháu giết 

quách khi còn nằm trong trứng nước, lúc còn nằm giữa đùi mẹ, 

khi còn nằm trong bọc rồi. 

Chàng Y’Khing Ju\thật tội nghiệp, canh không ai cho, cơm 

không ai nấu, chàng chỉ còn biết thẩn thờ. Chàng chỉ còn biết 

chui vào hang rắn, cắm vào hang trăn,liều thân xác như con vượn 

đực.  

Chàng Y’Khing Ju\trở quay về buôn xưa, làng cũ của H’Bia 

Yâo đã ba năm cùng chàng. Hãy xem chàng vớ lấy đao, chụp lấy 

kiếm đến tìm đánh Mtao Grứ tan hoang, khiến Mtao Ak gục ngã.  

 Y’Khing Ju\\: Ơ bọn trẻ hãy lắng nghe gà nhà ai đang gáy, 

con nhà ai đang khóc, trai làng nào đang rèn chan chát tiếng búa 

đe. Sợ vỡ tiếng cười đùa, năm nay bến nước nhà ai đang rơi, trai 

làng nào mùa hạ đuôi trâu cúng không tốt, con nhà ai nói lắm điều 
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dị nghị, lười nói, nhác cười khiến ta bị thần yang quở trách. Sợ ta 

sống trong rừng ma quỷ, ở rừng cây cứng, núi nhiều phép màu. 

Kẻ nào đấy? Kẻ nào to gan lớn mật dám liều lĩnh vậy? Kẻ nào đã 

dám thử giăng thừng trâu, cuộn thừng bò không rối? 

 Bà góa: Cháu không biết ư? Danh vang đến thần, tiếng 

lừng khắp núi, nghê đông tây Mtao Grư \ Ak là người dũng mãnh, 

nắng mùa hè không bao giờ dịu bóng. Anh mặc áo sắt, em mặc áo 

kẽm, đẹp trai thần cho sự giàu sang. Cưỡi ngựa đực rằn như cháu 

đấy, cưỡi ngựa cái sọc trắng, yên ngựa lót vải hoa, tiếng lục lạc 

kêu tựa như có người cầm rung, tựa như có người cầm lắc, khiến 

lợn chạy, chó rú, nồi [ung k[iê va chạm loảng xoảng. 

 Chàng Y’Khing Ju\xông vào đầm lau, chạy vào bãi sình, 

chạy bán sống bán chết, leo núi, cậy đá, nhảy xuống hang tìm hổ. 

chàng chạy đến bến nước đầu nguồn, cây cau của Mtao Grư \ Ak, 

bãi chăn trâu không một ngọn lau, bãi chăn bò không rơi một 

ngọn lách. Bãi thả trâu bò mới đẹp làm sao! Dấu chân ngựa trâu 

của Mtao Grư \ Ak dày chằng chịt tựa như gái tạo bột, tôi trai tràn 

đường, tôi gái đầy làng, người ùn ùn không nơi để bước. 

 Y’Khing Ju \: Ơ chim ngiêk một ngàn, chim ktrâu một vạn, 

tôi tớ đứng khắp đó đây, ai là chủ bến nước đầu nguồn này? Ai là 

chủ đã đốt dây mniêng này? 

Tôi tớ Mtao Grư \ Ak: Danh vang đến thần, tiếng lừng 

khắp núi, nghe khắp đông tây mà ông không hay sao? Hãy nhìn 

xem Mtao Grư \ Ak của chúng tôi đang tuần cử, tuần kiêng, tuần ăn 

trâu, mổ bò, chiêng không ngừng treo trên cây xà dọc, rìu tháo 

cán, máu trâu bò chạm không khô trên hiên nhà, tiếng chiêng 

trống không ngưng, không ngớt. 

 Y’Khing Ju\: Ơ con cháu, em gái, anh trai dân làng trong 

buôn! Ơ khách trên đường, ơ những người anh em khắp đó đây! Các 
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ngươi sẽ thấy tại sao Y‟Khing Ju\này lại đến vây hắn trong nhà. 

 Tôi tớ, dân làng: Ôi! Thế sao ông Y‟Khing Ju \! Hãy nương 

cán rựa, hãy dựa gốc bí, hãy ngừng bẫy treo, tim gan ngang bướng 

hãy dừng tại đây. Kẻo lúa mục, kỏ khô, ma quỷ lại mang ông đi. 

Mtao Grư\ Ak của chúng tôi là người dũng mãnh thật sự. 

 Y’Khing Ju\tức giận, hơi thở tựa gió xoáy, như giông bão 

tháng bảy làm bay cả tê giác trong thung, voi rừng trong rú. 

Y’Khing Ju\chém như chém, chém trai từ bến nước, chém gái trên 

bãi củi, giết người trăm người nghìn đầu ngang chân dọc, người 

chết la liệt khắp mặt đất, chém gái trai như gái cây chuối trong 

rừng sâu. 

 Mtao Grư \ Ak: Ơ người giữ bến nước! Chiêng mẹ đang 

treo, hiên nhà cửa ra vào họ đến chạm, gian khách cột đã rung 

rinh. Ơ người giữ bến nước, cây cau, dân làng bằng này! Gian 

khách hãy ngừng đập, gian bếp trống đôi ngừng gõ. Gian khách 

cột rung, vách nhà đã tuột, ơ những người anh em khắp đó đây, 

gian khách cột đã lung, hiên đã lay. Gái trai, chiêng trống của 

Y‟Khing Ju\đã đến đây, hãy dừng tiếng chiêng, ngừng tiếng trống. 

Y‟Khing Ju\đã đến đây rồi. Ơ người hai đầu hãy đến xem, ai rào 

đến hong (phơi), ai đã đem chiêng đi phát, bãi chăn trâu thả bò 

đến đạp đấy? Nếu hắn muốn ăn trâu sao không đến gặp chủ trâu, 

nếu hắn muốn ăn tim gan bò sao hắn không lên nhà, nếu hắn đòi 

uống rượu ché tuk ché tang, sao hắn không nói cười cùng ta? Sao 

hắn chém không nương, giết không tha người trăm, người nghìn! 

Dân làng: Nếu trẻ chết phải đền voi cái, giết người già 

phải đền voi đực, chết con chủ nhà thì chiêng trăm chúng tôi sẽ 

đền cho ngươi. Đây chiêng tự đổ trống tự rơi, chết ngựa chết voi 

cũng tại ngươi khiến mây xui mưa, voi chết bởi có hai vua, chết 

gái trai bởi tại ngươi sừng tê giác đến chiếm, vợ người giàu sang 
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ngươi đến đoạt. Sao ngươi chém chúng tôi như chém cây chuối 

trong rừng, giết chúng tôi giết hết cả dòng cả họ, gái chết trên 

đường đi củi, trai ngạt trên đường cõng nước.  

Người hai đầu đẹp tựa lúa non, xông tới, nhảy tới. Y’Khing 

Ju\liền chém không chịu nương tay, tiếng thở như gió xoáy, liền 

chém không nhường, giết chết người hai đầu mang cả khiên đao 

về nhà.  

Y’Khing Ju\: Này Mtao Msei, hãy ra mau! Sao ngươi liều 

lĩnh dám moi tim gan cọp vậy? 

Mtao Grư \ Ak:Khoan cháu khoan, để ta uống rượu ché tuk 

đã nào!  

 Y’Khing Ju\\ xông lên nhà, chụp lấy cần rượu và uống liền 

một mạch. Một lần hút hết ba nồi kbung, thêm ba nồi kbung khác, 

một lần ngậm bảy nồi kbung thêm, đầu óc quay cuồng, chàng 

nhún nhảy như gió xoáy, như bảo xông.  

 Y’Khing Ju\: Này Mtao Grư \ Ak! Hãy đến đấu giữa nhà, 

nếu ta như lúa mục cỏ khô, ma quỷ mang đi thì nàng H‟Bia Êsu \n 

sẽ nấu cơm cho ngươi.  

 Y’Khing Ju\ngồi bật dậy, mặc áo sắt, trai thần cho cái giàu 

sang đuổi chém Mtao Grư \ Ak. Bỗng chàng tấn công ào ào, trúng 

dưới cằm áo sắt rơi loảng xoảng dưới chân. Kiếm trong tay 

Y’Khing Ju\văng ra trúng ngón chân Mtao Grư \ Ak.. Mtao Grư \ Ak  

như lúa đã mục, thân đã tàn. 

Nàng H’Bia Êsu\n- vợ Mtao Grư\ Ak gào khóc buồn bã cả 

xứ sở người Êđê. 

H’Bia Êsu \n: Thôi thôi rồi chồng ta. Từ đây tê giác rụng 

sừng, voi lắc (rời) ngà, người cao tuổi cũng chết từ đây. Mtao Grư \ 

Akthân đã tàn, lúa đã mục cỏ đã khô, thừng đầu voi của ta lấy ai 

xiềng, tôi tớ của ta ai sẽ bảo, rượu ché tuk ché ba ai là người khai, 
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người uống. Mtao Grư \ Akcủa ta như lúa đã thối, củi đã mục, cỏ đã 

khô rồi.  

H’Bia Êsu \n: Ơ Mtao Grư \ Ak! Chàng như lúa đã mục, 

thân đã tàn, chuyện đã hết. Chàng đã chết ngoài bãi thả trâu, nơi 

thả bò, vườn thả diều, chết ngay tại bến nước kẻ giàu sang. 

 Sau khi Mtao Grư \ Ak như lúa đã mục, thân đã tàn, chuyện 

đã hết.Khi \ng Ju\quay về buôn nàng H’Bia Yâo. Chàng Y’Khing 

Ju\chém trẻ thơ, vùi con đỏ, trẻ không tha, chém già không sợ, 

người chết nằm sắp lớp, la liệt. Chém người từ bến nước, chém 

như chém cây chuối, giết tận gốc, chặt tận rễ, tàn sát họ một cách 

vô cớ. 

Dân làng kêu khóc: Ơ bà H‟Bia Yâo ơi! Bà hãy đi khuyên 

can chàng Y‟Khing Ju\chém người vô tình vô tội, chém bừa giết bãi 

ở bãi chăn trâu đây này. Ôi thôi chúng tôi họ sẽ tàn, thân sẽ nát như 

nước đổ. Hỡi bà H‟Bia Yâo, hãy đi can ngăn Y‟Khing Ju\bà ơi! 

H‟Bia Yâo đứng dậy, bỏ váy cũ mặc váy mới, tháo hoa tai 

bằng gỗ đeo hoa tai bằng ngà, dáng người thướt tha, mặc váy sọc 

giống hoa ênăm, mặc váy rằn giống hoa mắt mèo bay theo gió 

bảy năm, nhìn theo không biết chán. Nàng vấn váy thướt tha đi 

đến chỗ chàng Y’Khing Ju \, chụp lấy tay đao, tay kiếm của chàng 

Y‟Khing Ju \. 

H’Bia Yâo: Dừng tay đi chàng ạ, sao chàng lại chém trẻ 

thơ, vùi con đỏ, giết người già không nương tay! Đừng chàng 

dừng! Đâu phải em không nấu cơm cho chàng! Tại chàng như nai 

về rừng thưa, hoẵng vào thung sâu, chàng đã về với cháu em rồi.  

        Em sức nơi ngực non, hơi nơi họng cạn, ngắc ngứ như gà 

mắc xương, chàng chấp làm gì? Em, con gái ăn gan gà, nói không 

biết lối. Ta cùng về thôi nào! Gan trâu bò chúng ta lại cắt, thịt 

nướng ta lại mời lại khấn thần, yang chúng ta lại cúng, cúng cho 
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tổ tiên ông bà, rủi ro chúng ta lại giải.  

        Đi về thôi chàng ơi! Chiếu nan nay ta lại trải, máu bò nay ta 

lại bôi đao, huyết trâu ta chạm đùi, rượu ngọt ta lại nhỏ chân, sắt 

đồng ta đạp, nhận lại vợ nhận lại đi chàng ạ.  

Nghe lời đã thấu, nhận lời đã thuận, chàng Y’Khing Ju\lại 

quay về làng xưa buôn cũ cùng H’Bia Yâo, bò bảy chàng lại thui 

trong một ngày, bảy trâu lại ăn trong một buổi, lại một lần cúng 

tế tháng năm. Chàng Y’Khing Ju\cùng nàng H’Bia Yâo đốt trâu hết 

một rừng lồ ô, thui bò nát một rừng le, nướng dê khói mịt mù làm 

đen cả bầu trời.    

 Chàng Y’Khing Ju\lại ăn năm uống tháng, ăn trâu ăn bò 

mãi không ngớt. Chiêng Kur không tháo dây treo, rùi không rời 

cán, đầu trâu bò rơi ào ào như đàn khỉ nhảy. Tuần cử tuần kiêng, 

chỉ ăn trâu thui bò. Chàng Y’Khing Ju\và nàng H’Bia Yâo xứng đôi 

vừa lứa, chồng đẹp trai, vợ xinh gái như xưa. Chàng Y’Khing Ju \, 

nghỉ một ngày ngơi một năm. Nghỉ một ngày ngơi một đêm, năm 

lại qua tháng lại đến.  
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Chương khúc 9 

Dăm Bhu giết chết Y’Khing Ju\tại nhà và cướp H’Bia Yâo 

 

 Dăm Bhu ở không yên, ngủ không ấm, lên nương rẫy mà 

lòng không nguôi nhớ nàng H’Bia Yâo. Dăm Bhu bỏ khố cũ quấn 

khố mới, tháo hoa tai gỗ đeo hoa tai ngà. 

Dăm Bhu: Ơ em Dăm Klông, nào chúng ta đeo ống tên đi 

săn nào! Anh đã chán quá rồi, ăn gan trâu nay đã khô, ăn gan bò 

nay đã thiu, anh muốn ăn tim gan trâu rừng, gan nai ngoài xa hỡi 

em Dăm Klông. Nào chúng ta cùng đi săn nào! 

Mẹ Dăm Bhu: Thôi con trai, con yêu con quý của mẹ, 

thôi con thôi! Mẹ sẽ sợ bếp nức, nhà hoang, vắng tiếng con mẹ lại 

nhớ lại thương. Ngựa đực hãy để mẹ đóng chuồng bằng ngà, ngựa 

cái mẹ sẽ đóng chuồng sắt, con trai quý mẹ sẽ cho ở trong buồng 

đẹp buồng ấm con ạ!    

           Hỡi con, con muốn thử gan lợn rừng, muốn ăn gan ktong 

thì mẹ e con cũng lại tay trắng, con muốn ăn gan lợn rừng, gan 

nai, e thần linh sẽ không ban cho đâu con trai ạ. 

Dăm Bhu: Mặc kệ mẹ ạ! Em gái con H‟Bia Ri \ng Dơ\ng 

bắp chân đương nước, bắp đùi đã ướt, đã có trẻ ing ỏi, đã đặt tên 

nó là trai Dăm Bhu rồi. 

Chàng Dăm Bhu không nghe theo lời mẹ khuyên và ra đi. 

Chàng chụp lấy cương ngựa hung, cương ngựa hai, chạy nhanh 

nhảy khỏe, mẹ có trói cũng không trói được, mẹ có buốc cũng 

không buộc được. Chàng Dăm Bhu đốt đuốc đi trong đêm. Tim 

trai đập thình thịch như mối nghiến răng, mười buôn đi ngang, 

tám buôn đi qua, đi đến buôn nàng H’Bia Yâo. Chàng Y’Khing 

Ju\đương đánh chiêng đội, gõ trống cặp, đập trống ba.  

Dăm Bhu bước lên cầu thang tám bậc, đạp lên hiên nhà 
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tám lượt, cột lung lay, nhà xiêu vẹo, cột đung đưa phía đông đụng 

giàn đậu, đung đưa phái tây chạm giàn bầu, khiến lũ bò con đứng 

ngồi không yên. Dăm Bhu bước phía gian nhà sau.  

Y’Khing Ju \: Ô knai Dăm Bhu đấy à! Nếu tôi đón ăn mời 

uống cũng không gặp được thế này. 

Dăm Bhu: Đây, tôi đến ăn năm uống tháng, ăn trâu bò 

cùng knai ðó.  

Y’Khing Ju\: Này knai, nếu tôi đón ăn chắc gì knai ðến, 

tôi mời uống chắc gì knai đi. Thật may mắn, nay tôi đương tuần 

cử, tháng kiêng, tuần ăn trâu, tháng ăn bò. 

Ngay lúc đó H’Bia Yâo từ gian sau đi lên gian khách.  

H’Bia Yâo: Ơ chàng Y‟Khing Ju \! Khách nào lên nhà 

chúng ta? Đạp thang nghiên, giẫm hiên gẫy, rầm ràm đứt dây 

kông dây chiêng. Khách khứa nào đấy ơ chàng? Tám khách Kur 

cũng không bằng, mười khách Yuăn, trăm nghìn người cũng 

không tày?  

Y’Khing Ju \\: Đây là knai Dăm Bhu! Thật may mắn làm 

sao khi knai Dăm Bhu đến đây. Nếu đón ăn chắn gì anh đến, nếu 

tôi mời uống chắc gì knai đến. Dịp này knai đến thật may cho 

chúng tôi.  

Nàng H’Bia Yâo dọn cơm mời canh, thịt bò bày trong đĩa 

hoa, thịt trâu dọn trong thau, mời gọi chàng Dăm Bhu đến cùng ăn.  

 Thế là Dăm Bhu cùng ngồi ăn cơm. 

H’Bia Yâo: Chúng tôi mời chàng ăn cơm! 

Dăm Bhu: Ta ăn ta uống thật tình, bụng ta đói thật đói, 

khát thật khát. Một lần ta bóc bằng cái đầu con chồn, một lần ta 

đưa bằng cái đầu con chó, ta không ngại ngùng vì ta đã trót đói 

bụng thật rồi. 

H’Bia Yâo: Chàng ăn cơm đi nhé! 
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Chàng Dăm Bhu vừa ăn vừa véo đùi H’Bia Yâo. H’Bia Yâo 

cùng trai Dăm Bhu đùa giỡn nhau.  

Cơm nước xong, chàng Dăm Bhu đến phong khách uống 

rượu với chàng Y’Khing Ju\. Họ uống từ chiều đến tối, từ đêm này 

sang sáng nọ. Nhạt nhé này họ lại thay ché khác, hết ché này lại 

cột ché khác, uống đến khi chàng Y’Khing Ju \\ say mèm, men thấm 

tai ù ngủ quên trong bành voi rồi anh Y’Khing Ju \\.  

Chàng Dăm Bhu đi vào phòng trong của H’Bia Yâo, thay 

tình vụng trộm. Chàng Dăm Bhu cùng nàng H’Bia Yâo trong 

phòng hai ngăn, phòng đôi phòng lứa, phòng rèm kín màn che, 

nào ai dám vào.  

Tôi tớ: Ôi thôi ông ơi! Sao ông lại uống rượu say, rượu 

thấm men vào, tai ù ngủ quên trong bành voi. Kìa phòng đôi họ đã 

nhập! Buồng của ông họ đã vào, ngự phòng ông họ đã chiếm rồi 

ông ạ!  

Bỗng chàng Y’Khing Ju\chụp lấy khiêng đao xông vào 

phòng trong.  

Y’Khing Ju \: Này H‟Bia Yâo! Chàng trai này là ai ? Nàng 

muốn ta chém nó ngang, chặt nó dọc không? 

H’Bia Yâo: Đừng chàng đừng! 

Y’Khing Ju \: Nàng thế này ư H‟Bia Yâo? Thôi rồi cái thân 

ta. Nếu chết con trẻ thì đền voi cái, chết già thì đền voi đực, giết 

cháu con kẻ giàu sang thì chiêng trăm họ sẽ đổ thừa ta đấy, rồi ta 

lại sẽ khóc ngoài rẫy trên đường thôi. 

Mẹ H’Bia Yâo: Ta đã bảo con rồi hỡi con gái! Ta nói con 

không nghe, ta bảo con không nhớ, con quên lời dặn đến nổi thân 

tàn thân dại (đến chết). 

Aduôn Sun: Thôi nào mẹ H‟Bia Yâo, hãy khuyên Y‟Khing 

Ju\đừng chém không nương tay. Hãy bảo Dăm Bhu nhận lỗi và 
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chúng nó kết nghĩa anh em thôi ơ bà! 

Chàng Y’Khing Ju \\ bỏ qua lỗi lầm của Dăm Bhu, họ kết 

nghĩa anh em, máu lợn cùng bôi đao, huyết trâu cùng chạm chân, 

đồng sắt thề đạp. Họ đồng thua nạ theo ý  Aduôn Sun. Sáng đến, 

mặt trời vừa ló rạng, họ lấy máu lợn chấm đao, huyết trâu chạm 

đùi, rượu ngọt bôi chân, sắt đồng cùng đạp. Chàng Y’Khing Ju\và 

Dăm Bhu cùng kết nghĩa anh em. Nếu lưỡi một ngày lật thì vàng 

sẽ đền, vàng sẽ thường.  

Nghỉ một ngày ngơi một năm, nghỉ một ngày ngơi một 

đêm. Chàng Dăm Bhu châm lửa, mời rượu, chia thịt cùng với 

chàng Y’Khing Ju\.Dăm Bhu sống như trai chưa vợ như gái chưa 

chồng vác nước ở nhà Y’Khing Ju\ 

 Chàng Y’Khing Ju\lại tuần cử tuần kiêng, tuần ăn trâu ăn 

bò. Dăm Bhu lại rót rượu cùng uống cùng ăn vơi chàng Y’Khing 

Ju\\. Chàng Y’Khing Ju\men lại thấm, rượu lại say, tai ù ngủ vùi 

trong bành voi. Dăm Bhu phòng lại nhập, buồng lại chiếm.  

Tôi tớ: Dậy, ông ơi hãy dậy đi! Phòng ông người ta lại 

nhập, buồng kín người ta lại vào, giường ngự người ta lại chiếm rồi. 

Chàng Y’Khing Ju\ngồi phất dậy, chụp lấy kiếm và xông 

thẳng vào buồng. 

Y’Khing Ju\\: Knai xử sự như thế này sao? Chúng ta huyết 

lợn đã chạm đao, máu trâu đã bôi đùi, rượu ngọt ta đã nhỏ chân, 

sắt đồng ta đã cùng đạp, cùng kết nghĩa anh em. Vậy mà knai một 

ngày lưỡi đã lật! Hãy nhìn đùi gà chưa ráo trên xà ngang, gùi chưa 

khô nước, một ngày lười knai đã đổi. Knai muốn tôi chém không 

nương tay sao? Muốn tôi chặt không thương tiếc, giết như trâu 

như lợn à? 

MẹH’Bia Yâo: Đấy con thấy chưa, hỡi con yêu con quý! 

Mẹ đã bảo con không nghe, mẹ đã dạy con không nhớ, quên lời 
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mẹ thân tàn đến chết. Thôi rồi con ạ, nếu trẻ chết thì đền voi cái, 

chết người già đền voi đực, chết cháu con kẻ sang giàu chiêng 

trăm họ sẽ bắt ta đền con ạ. 

H’Bia Yâo: Thôi mẹ đừng nói nữa! Đừng sợ con rắn, 

đừng ngại con ong, chính con khiến voi đực cụng sừng, voi cái 

cưỡi, xem ai là người rơi? Ai là người dũng mãnh, con sẽ nấu cơm 

dệt khố cho người đó mẹ ạ.  

Chàng Dăm Bhu chụp lấy khiên đao kềng càng nhảy 

xuống đất. 

Dăm Bhu: Lại đây nào knai, voi đực ta thử cụng ngà, voi 

cái ta thử cưỡi, xem ai sẽ là người rơi xuống đất nào? 

Y’Khing Ju\: Thế sao! Thế knai mang khiên gì? 

Dăm Bhu: Tôi mang khiên mọt đục, kiếm mọt khoét, múa 

hướng tây kêu lạch xạch hướng tây, múa hướng đông kêu lạch 

xạch hướng tây. 

Y’Khing Ju \: Knai, hãy xem tôi này! Khiên to bản bằng 

lưỡi con trâu, kiếm to bản bằng trái đại khải, ba người nâng ba 

người đỡ. Hướng phía dưới như chuông rung, hướng lên trên như 

sấm rền, lưỡi dùi đao sắc như cỏ tranh.  

Dăm Bhu: Còn tôi thì khiên đao khiên thần, khiên đao 

vướng oan hồn, khiên đao chỉ nhằm bọn tù trưởng nhà giàu mà 

đâm mà phóng.  

Y’Khing Ju\: Thôi knai thôi! Sợ người quá cố nhắc, sợ 

yang quở, sợ bể ché tuk, vỡ ché ba trong phòng sang đấy. Này 

knai, hãy để tôi xuống trước nào! 

Dăm Bhu: Sao ta lại đâm knai khi knai đang xuống! Knai 

xem, cả con lợn trong chuồng, nào ta có thèm đâm đâu. 

Thế là Y’Khing Ju\bước xuống đất. 

Vậy là gà làng đuổi theo gà rừng thật rồi. Y’Khing Ju \\ đuổi 
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chém chàng Dăm Bhu, chàng Dăm Bhu một cái nhảy vượt ngọn 

cây kna, một cú bật vượt khỏi ngọn vừng, người bay vút qua tận 

mây xanh. Họ đuổi nhau từ khi mặt trời nằm trên cây xà ngang 

đến khi mặt trời lặn, từ khi mặt trời nằm chếch mái đông đến khi 

đã ngủ phía tây.  

Y’Khing Ju\rượt Dăm Bhu như bắt trấu trôi trên nước, đuổi 

như đuổi cá sấu dưới nước sâu, sức đã sắp tàn nhưng yang không 

tiếp, hơi đã sắp cạn nhưng yang không cho. Họ lại đuổi nhau từ 

khi mặt trời nằm trên xà ngang mãi đến khi mặt trời nằm chếch 

trên cây xà ngang phía tây, từ khi mặt trời nằm chếch mái đông 

đến khi đã chiều về. 

Y’Khing Ju\\: Nào hãy ném bầu nước cho ta nào, ta khát quá! 

 Mọi người ném bầu nước, Dăm Bhu chụp lấy uống hết.  

Y’Khing Ju\\: Ơ nàng H‟Bia Yâo! Nàng hãy ném trầu têm 

cho ta.  

H’Bia Yâo ném trầu têm cho Y’Khing Ju\, Dăm Bhu lại tóm lấy.  

Y’Khing Ju\\: Hỡi nàng H‟Bia Yâo, ta chết thôi. Hãy ném 

gói cơm lam cho ta nàng! 

Nàng H‟Bia Yâo lại ném gói cơm lam, nhưng Dăm Bhu 

chụp lấy vội ăn hết, sức Dăm Bhu tăng lên gấp bội, càng nhảy 

càng khỏe. 

Y’Khing Ju\\: Hỡi knai ơi! Thôi gà rừng hãy đuổi gà nhà đi 

nào? 

 Dăm Bhu chụp lấy khiên múa hướng đông gió như bão, 

múa hướng tây như luồng gió xoáy, khiến bưng xà dọc, bứt xà 

dọc. Quay sang bắc gẫy cành cây tu \ng, quay sang nam gẫy cành 

cây gòn. Dăm Bhu múa phía tây, Y’Khing Ju\bay theo hướng tây, 

Dăm Bhu múa hướng Đông, Y’Khing Ju\bay theo hướng Đông. 

Dăm Bhu: Đi đâu về từ hướng tây hả knai? 
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Y’Khing Ju\\: Ta đi thăm chuồng voi về knai!  

Dăm Bhu múa hướng đông, Y‟Khing Ju\choạng vạng 

hướng đông.  

Dăm Bhu: Đi đâu về từ hướng đông đó knai? 

Y’Khing Ju\\: Ta đi xem lại chuồng trâu; sợ lũ trẻ cài then 

không kỹ. 

Dăm Bhu: Thôi knai ạ, dại thì phải dạy.  

Dăm Bhu nhảy ba bước bỗng chém bụp dưới bắp chân 

Y’Khing Ju\\. 

Dăm Bhu: Ô bắp chân knai trúng cái gì thế kia? 

Y’Khing Ju\\: Màu chăn sọc của vợ chúng ta ở nhà đấy. 

Y’Khing Ju\\: Ơ nàng H‟Bia Yâo! Mẹ đã lỡ gả hai ta từ khi 

dưa gan mới kết hoa, dưa nước chưa ra nụ, mẹ ghép trai với gái 

khi chúng ta rụng rốn. Hỡi nàng H‟Bia Yâo! Ta cũng hiểu, chúng 

ta như mắt cây le không bằng nhau, nhưng ngựa đã ép, trâu đã 

buộc, trai gái lỡ định. Nếu ta chết hỡi H‟Bia Yâo, nàng hãy vun 

mộ, đắp mả cho ta, đẽo gớng kut, tạc gớng klao, bôi máu trâu 

huyết bò sáng trưng bên trên mộ ta nhé! 

 Ơ H‟Bia Klui]! Anh lúa đã sắp mục, cỏ sắp khô, ma quỷ 

sắp mang đi, họ chém anh không nương tay, không thương tiếc, 

họ giết anh ngoài bãi chăn trâu, lùa bò. Đầu anh em đừng bỏ ngoài 

bãi tranh, xương anh em đừng để rìa ngoài, thân anh đừng bỏ mối 

đùn kiến tha em nhé! Anh chết thôi em ạ! Hỡi nàng H‟Bia Klui]! 

Anh múa kiếm không nhanh, nắm gươm không chắc nữa rồi. 

 Dăm Bhu nhảy ba bước tới chém phắt ở đùi, năm bước lùi 

chém ở đầu, giết chết chàng Y’Khing Ju\.  

H‟Bia Yâo đã đi theo chàng Dăm Bhu, nhảy lên lưng ngựa 

hung, ngựa hai, đi theo nấu cơm đơm canh, dệt khố áo cho chàng 

Dăm Bhu. Còn chàng Y’  Khi\ng Ju\lúa đã mục, cỏ đã khô, ma quỷ 

đã mang đi thật rồi. 
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Chương khúc 10 

H’Bia Klui] - em gái Y’Khing Ju\mang thai và  

sinh hạ Tro \ng Dăl 

 

Nghỉ một ngày ngơi một năm, nghỉ một ngày ngơi một 

năm, nàng H’Bia Klui] khóc nức khóc nở, khóc cả sáng lẫn chiều, 

khóc ngày lẫn đêm vì nhớ tiếc thương chàng Y’Khing Ju \. Một 

ngày, nàng H’Bia Klui] thèm ăn rau mùa đông, thích ăn rau mùa 

hạ, nàng đi tìm trên nương, kiếm ngoài rẫy, bỗng nàng phát hiện 

ra cà chín vàng. 

H’Bia Klui]: Ôi ngon quá! Không biết cà này là cà mùa 

đông hay cà mùa hạ, cà thần hay cà trời? Nếu ta ăn, ta sống hay là 

ta chết?  

H’Bia Klui] hái cà mang về ăn. Nghỉ một ngày ngơi một 

năm, ở một ngày nghỉ một năm. Chuối cặp trổ bắp, tay nặng chân 

nề, bụng mang dạ chửa, vú thâm, con bồng con cõng đã có từ đấy. 

Aduôn Sun: Này cháu! Cháu có mang, có bụng với ai 

hả cháu? 

H’Bia Klui]: Không bà ạ! cháu đã ăn quả mọc giữa thân, 

uống nước lưng chừng thác, cháu ăn quả xoài rừng, bụng tự chửa 

tự mang bà ạ! 

 Aduôn Sun: Ồ không xong rồi! Cháu hãy nói thật đi nào! 

Gái chỉ tên, trai  điểm mặt, tre le, lồ ồ hãy chỉ cây! 

H’Bia Klui]: Không bà ơi! Cháu không có với ai, trai 

cháu chưa gần, trai chưa chạm, lẽ nào con thần sấm thần chớp 

trên trời. 

 H’Bia Klui] nghỉ một ngày, ngơi một năm, nghỉ một ngày 

ngơi một tháng. Đến năm đến tháng nàng H’Bia Klui] ở cữ. Đâu 

trên đầu như búa bổ, đau trong cằm như bị bẻ, giữa thân như 
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nước đang sôi, đau từ đứng bóng đến xế chiều.  

H’Bia Klui]: Ơ bà! Chắc cháu đã đến kỳ sinh, tháng đẻ. 

Hãy gọi bà đỡ giỏi, sao cháu đau ngay gốc rốn, đau tận cuống gan, 

đau mặc sống mặc chết, sống dỡ chết dở ơ bà! 

  Aduôn Sun bà Si tóc quăn đến mời bà mụ có tài, mời bà 

thầy giỏi, muốn bụng nhẹ, bụng nhanh nhưng nào bụng có nhẹ có 

nhanh, thai nhi không muốn rời khỏi mẹ. 

 Danh vang đến thần, tiếng lừng khắp núi, nghe đông tây 

bảo thầy aduôn H’Win là người mụ tài, thầy giỏi. Aduôn H’Wing 

aduôn H’Wang  ở tận bên bờ biển. 

Aduôn Sun: Hỡi chim ngiêk một ngàn, hỡi chim ktrâo 

một vạn, ơ tôi tớ của ta khắp đó đây! Các con hãy đi mời mụ bà 

Aduôn H‟Wing, thầy Aduôn H‟Wang ở tận bờ biển nào! 

 Tôi tớ đi, cưỡi ngựa đực hung, cưỡi ngựa đực hai, ngựa 

chạy nhanh, phi khỏe, một cái nhảy bay qua núi, một cái phi bay 

qua thác. Đi một chốc một lát đã tớ nơi tới chốn, đã đến buôn bà 

H’Wing, làng bà H’Wang mời tận tay, mời tận nhà, gặp tận mặt. 

 Họ đã đến buôn của bà Aduôn H’Wing buôn bà H’Wang, 

đạp lên thang hlăm, giẫm lên hiên hlai , khiến cột xiêu vẹo, khiến 

nhà lung lay.  

Aduôn H’Wing Aduôn H’Wang: Ơ lũ trẻ! Hãy xem ai 

đấy, khách vội hay khách nhàn, đến vào mùa hạ thì sẽ có chuyện 

gấp đấy! 

Tôi tớ: Chào bác! Bác đến vội hay nhàn? Đến mùa hạ 

chắc có chuyện gấp? 

Cậu H’Bia Klui]: Ôi tôi nghe danh vang đền thần, tiếng 

lừng khắp núi, nghe đông tây bảo rằng ở đây có bà mụ giỏi, có bà 

đỡ tài. Tôi đến để mời tận tây, mời tận mặt, dắt đến tận nhà cho 

cháu tôi nàng H‟Bia Klui] đã đến kỳ sinh nở. 
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 Nghe thế, Aduôn H’Wing H’Wang cưỡi voi đực bành mây, 

cưỡi voi cái bắt bành  êtiêng, voi độc ngà đi trước, mười buôn cũ đi 

qua, mười buôn mới đi ngang, tám buôn vượt, đi đến buôn làng của 

nàng H’Bia Klui]. Đến trước của nhà H’Bia Klui], voi hạ bành. 

H’Bia Klui]: Hỡi bọn trẻ! Hãy bưng nước nồi k[ung bà 

rửa tay, khiêng nước nồi kiê để bà rửa chân, lấy bát đồng hwan để 

bà rửa mặt, bầu nước tiên để bà súc miệng.  

Bà mụ H’Wing H‘Wang: Không cần đâu, tôi cưỡi voi 

mà cháu. 

H’Bia Klui]: Vì cưỡi voi nên mới sợ ngửi có mùi hôi của 

voi bà ạ! 

 Họ trải chiếu hoa từ hiên khách tận gian bếp, lớp dưới trải 

chiếu thường, trên trải chiếu hoa, bà mụ nói nói cười cười.  

H’Bia Klui]: Bà ơi! Sao cháu đau trong đầu như bổ, đau 

như cằm vỡ, đau ngực sôi sùng sục. Cháu đau ngay giữa rốn lên 

tận gan. Đâu không thể phân biệt sống chết, sống dở chết dở. Đau 

ở bụng giống như thảy, đau giữa lưng giống như đặp, đau quằn 

đau quại, bởi gái đẻ con so. Hỡi bà! Cháu đã cúng gà hết một 

nong, cúng trâu bò hết một chuồng, nhưng bụng không xoay, thai 

quấn lấy dạ, con không ra khỏi bụng mẹ. 

Aduôn Hwing Hwang: Cháu hãy chờ tí! Để bà ăn trầu 

xong đã nào! 

Mụ ăn trầu xong, đến sờ tận bụng, xoay tận rốn,vuốt tận gan.  

Aduôn Hwing Hwang: Này cháu! Hãy lấy cái chiêng của 

chàng Y‟Khing Ju\\ mua đầu tiên. Cháu đặt phía dưới thì bụng sẽ 

chuyển, ruột rời thai, con rời mẹ.  

Mọi người lấy chiếc chiêng của chàng Y’Khing Ju\\đặt phía 

dưới, thế là dạ chuyển, bụng xoay, ruột rời thai, con đã rời mẹ.  

Đứa trẻ khóc suốt sáng thâu đêm, khóc ồn cả nhà, khóc 
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chật cả làng. Mọi người đang đợi Aduôn Sun đặt tên cho nó. Sao 

đứa trẻ lại khóc hoài không yên, khóc hoài không ngớt.  

Aduôn Sun: Ơ cháu trai quý, cháu trai cưng của bà! Tên 

cháu là gì nào? Có phải Dăm Bhu không? Vẫn không chịu sao? 

Vậy tên cháu là Y‟Khing Ju\\ nhé! Cũng không đúng sao? 

Mẹ H’Bia Klui]: Ơ cháu trai cưng, cháu trai quý của bà! 

Sao cháu cứ khóc hoài? Cháu khóc suốt sáng thâu đêm, khóc ồn cả 

nhà, khóc chật cả làng. Sao cháu khóc chiếp chiếp giống gà bị buộc 

cẳng, trói cánh, miệng cứ khóc cả ngày đêm không biết chán. 

Lúc đó Aê Diê chống gậy mây, gậy mun đến đặt tên con 

nàng H’Bia Klui]. 

Aê Diê: Bà ơi! Con nhà ai khóc suốt sáng thâu đêm, khóc 

ồn cả nhà, khóc chật cả buôn thế hả bà? 

Aduôn Sun: Ôi cháu ơi! Đấy là con trai H‟Bia Klui]. Mụ 

vẫn chưa biết đặt tên cho nó.  

Aê Diê: Bà hãy đi đặt tên cho nó giùm bà ạ. Tên nó là 

Tro\ng Dăl đấy. Thằng Tro \ng Dăl bà nhé! Bà đi đi. 

 Aduôn Sun khum khum đến nhà H’Bia Klui], liền bước lên 

cầu thang gian bếp.  

H’Bia Klui]: Bà đến có chuyện gì thế? 

Aduôn Sun: Ta đến để làm gì à! Ta đến vì cứ nghe tiếng 

khóc của con trai cháu. Nó cứ khóc suốt sáng thâu đêm, khóc ồn 

cả nhà, chật cả buôn.  

H’Bia Klui]: Ôi bà ơi! Mụ vẫn không biết đặt tên nó là gì cả? 

Aduôn Sun: Thế sao! Nếu mụ biết tên của nó thì cháu tính 

sao nào?  

H’Bia Klui]: Nếu biết tên, chiêng kồng cháu phân, la cháu 

chia, trâu bò cái bà với cháu mỗi người một nửa.  

Aduôn Sun lấy nước đựng trong bát đồng đến bên cậu bé. 
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Aduôn Sun: Này cậu bé yêu, cậu bé quý! Nếu thật sự tên 

cậu là Tro\ng Dăl thì cậu hãy nín khóc, nếm hạt sương mai? Cắn 

dùi đứt, lìa mũi kiếm đao, theo gương chú bác cậu khi xưa. 

Cậu bé nghe thế nín thinh khi Aduôn Sun đã biết đặt tên 

đặt tuổi. H’Bia Klui] chiêng đã phân, kồng đã chia, trâu bò cái đã 

mỗi người một nửa.  

Cậu bé Tro\ng Dăl ba ngày đã biết đòi diều, năm ngày đã 

muốn chơi quay. Nghỉ một ngày ngơi một năm, nghỉ một ngày 

ngơi một tháng, chàng Tro \ng Dăl đã biết thả diều, biết trèo thang, 

biết chạy nhảy nô đùa, biết kiếm cha biết tìm mẹ.  

Tro\ng Dăl:Ơ mẹ! Mẹ hãy cho con đi chăn trâu bò lùa 

cùng với đám trẻ con ngoài đồng nhé! 

H’Bia Klui]: Đừng con đừng đi! Con rốn chưa rụng, tên 

mụ mới đặt, nến còn được thắp sáng trên đầu cơ mà con! 

Tro\ng Dăl:Không mẹ! Con muốn đi! 

Tro\ng Dăl đi ra chăn trâu với bọn trẻ ngoài đồng, cầm roi 

lùng thú trong bụi, đuổi thỏ, săn chồn.   

Thấy thỏ, Tro\ng Dăl chạy theo bắt được thỏ 

Tro\ng Dăl:Ô! Thỏ à ? Sao mày cứ gọi mãi đến cậu, mày 

có cậu à? Mày có bác sao? Thế tao, cậu tao tên là gì? Ơ lũ trẻ! Thế 

tên của cậu tao là gì? Còn thỏ, thỏ có cậu mà! 

Lũ trẻ bảo ‟‟Ô hay sao mày có thể có cậu chứ, hỡi con của 

H‟Bia Klui]. Mày như măng còn đầy lông tơ, họ đã tàn, dòng đã 

nát, nước dưới nguồn đã đục, dòng trên nguồn đã cạn. 

Tro\ng Dăl chạy ào về làng và hỏi mẹ: Ơ mẹ! Con gì đó? 

Đây có phải là con thỏ có chiếc tai dài không mẹ? 

H’Bia Klui]: Đúng rồi đó con trai, đó là thỏ. 

Tro\ng Dăl: Ơi mẹ! Đây là con gì? Thỏ sao? Sao lông nó 

sọc thế này hả mẹ? 
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Mẹ Tro \ng Dăl: Phải, con trai ạ. Thỏ đấy! 

Tro\ng Dăl: Mẹ ơi! Thỏ cũng có cậu, có bác, thế cậu bác 

của con đÂu rồi hả mẹ? Tên của cậu bác con thế nào? 

Mẹ Tro \ng Dăl: Thôi con trai ạ! Cậu bác con không có, chỉ 

có chúng ta, dòng chúng ta đã nát, họ ta đã tan theo nước rồi con 

ạ. Bác đâu, cậu đâu chúng ta có.  

Tro\ng Dăl tay cầm thỏ con chạy đi, đến nhà Aduôn Sun. 

Chú thỏ kêu hoài trên tay.  

Tro\ng Dăl: Ơ bà, thỏ vẫn có cậu , có bác, c̣n cậu của cháu 

đâu rồi bà?  

Aduôn Sun: Hỡi cháu! Đợi đã, hãy chảy tóc cho bà trước nào! 

Tóc bà đã được Tro\ng Dăl gỡ, đã được Tro \ng Dăl chảy.  

Aduôn Sun: Ôi cháu ơi! Sao cháu lại không có cậu được 

chứ! Y‟Khing Ju\là cậu của cháu đấy. Danh vang đến thần, tiếng 

lừng khắp núi, khắp đông tây ai ai cũng biết. Nhưng Dăm Bhu ngà 

đã tranh, nanh đòi, con cháu sang giàu chiếm đoạt với cậu Y‟Khing 

Ju\. Người ta đã chém không thương, đâm không tiếc, giết không 

nương tay, người ta đã giết cậu ấy ngoài bãi chăn trâu bò. 

         Còn vợ của cậu cháu là H‟Bia Yâo, nay cô ấy đã thuộc về 

Dăm Bhu rồi. H‟Bia Yâo về nấu cơm, đơm canh, dệt khố áo, may 

chiếu chăn cho Dăm Bhu rồi cháu ạ. 

 Cậu bé Tro\ng Dăl thả thỏ con chạy vội về nhà. 

Tro\ng Dăl: Mẹ ơi! Ai là câu con hả mẹ?  

Mẹ Tro \ng Dăl: Ôi con trai! Con đau còn cậu còn bác. 

Chúng ta đã tan một giàn bếp, đã nát giàn bầu, tung tóe như nước 

như non. Chúng ta như người tuột mối dây rồi.  

Tro\ng Dăl: Này mẹ!  Aduôn Sun đã nói với con, cậu con 

là Y‟Khing Ju\\, nhưng Dăm Bhu đã chém cậu không thương, đâm 

không tiếc, giết không nương tay, đã giết cậu ấy như giết lợn, 
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chém chó cơ mà.   

Mẹ Tro \ng Dăl: Không phải con ạ! 

Tro\ng Dăl: Thôi thôi! Mẹ đừng giấu con nữa. Cậu con là 

Y‟Khing Ju \.  

 Cứ mãi như thế, cuối cùng H Bia Klui] cũng thú thật với 

con trai. 

Mẹ Tro \ng Dăl: Đúng vậy! Cậu con là Y‟Khing Ju \. Người 

ta đã chém không thương, đâm không tiếc, giết không nương tay, 

người ta đã giết cậu ấy ngoài bãi thả trâu bò rồi. 

Tro\ng Dăl: Ơ mẹ ơi! Kẻ đó là ai vậy? Kẻ trai nào đã chém 

cậu con không thương, đâm không tiếc, giết không nương tay, kẻ 

đã giết cậu ấy như đâm heo giết chó. Cậu con đã có tội có tình gì 

với hắn hả mẹ? Cậu con lợn đương lên, chó đương lớn, bác con 

người đương ăn năm uống tháng mà mẹ! 

Mẹ Tro \ng Dăl: Ơ con trai của mẹ! Không tội tình, nào 

chúng ta có tội gì với họ! Ngà voi người ta tranh, sừng tê giác 

người ta đòi, vợ giàu sang họ đến chiếm. H‟Bia Yâo đến thổi cơm 

cho Dăm Bhu rồi. 
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 Chương khúc 11 

Tro\ng Dăl đánh thắng Dăm Bhu, tái sinh lại cậu Y’Khing Ju\\.  

Y’Khing Ju\và H’Bia Yâo lại ăn năm uống tháng 

 

Cậu bé Tro\ng Dăl nghỉ một ngày ngơi một tháng, nghỉ một 

ngày ngơi một năm.  

H’Bia Klui\: Này con! Con hãy ở nhà! Nếu con muốn săn 

nhện thì săn trong nhà, đừng bắn nhện trong kho thóc nhé con! 

Cậu bé Tro\ng Dăl làm cung tên nhỏ (nỏ), tập bắn nhện 

trong nhà. Ngày nào chàng cũng bắn nhện trong nhà. Chàng đã 

chán, đã nản. Chàng tự nhủ về câu nói của mẹ ‘’tại sao mẹ ta 

không cho ta vào kho thóc nhỉ’’?. Nhân lúc H’Bia Klui] lên rẫy, 

Tro\ng Dăl vội mang cung tên vào kho thóc để bắn nhện xem sao. 

Đương bắn nhện, muĩ tên của cậu vướng trên cao, cậu bé trèo lên 

gỡ xuống. Chợt cậu phát hiện ra khiên đao của Y’Khing Ju \. Cậu 

chụp lấy khiên đao và múa thử. Múa hướng bắc gió như xoáy, 

múa hướng tây gió như bão, xà ngang xà dọc bay theo gió rơi 

xuống đất ầm ầm. Trông giống như sấm đánh, chớp giật, bực 

cành cây bay khắp nơi, khắp chốn. Bỗng nàng H’Bia Klui] chạy 

về. Tro \ng  Dăl vội vàng cất khiên đao, nhảy vội lên nhà.  

H’Bia Klui\: Này con, con có vào trong kho thóc không đấy?  

Tro\ng Dăl: Không mẹ ạ! Con vào kho thóc bao giờ đâu.  

H’Bia Klui\: Khiếp thật! Sao lại giống sấm đánh, giống 

chớp giật! Nếu con có vào đấy thì con nói thật với mẹ đi nào! 

Tro\ng Dăl: Thưa mẹ, con đã vào đấy! Con đã thấy khiên 

của cậu con rồi. 

H’Bia Klui\: Đừng con đừng! Con như măng còn lông, 

mía còn bao. Con còn nằm trong chăn nệm, còn khóc nhè với cha 

với mẹ. Đừng con đừng! 
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Tro\ng Dăl: Con sẽ không sao! Hãy để con đi ở nhà Dăm 

Bhu. Hãy cho con đi nhé! 

H’Bia Klui\: Không được, mẹ đã bảo không được! 

Tro\ng Dăl không chịu nghe theo lời can ngăn của mẹ.  

Tro\ng Dăl: Ơ mẹ! Hãy cho con bú tí đi!  

Sau khi bú mẹ xong, cậu bé Tro\ng Dăl chụp lấy khiên, vội 

lấy đao, đi ra ngoài sân. 

Tro\ng Dăl: Con đi đây mẹ nhé! Con đi! 

H’Bia Klui\: Chờ con chờ! Con như măng vẫn còn lông tơ! 

Tro\ng Dăl: Kệ mẹ ơi kệ! Con đến đấu với Dăm Bhu đây. 

Tro\ng Dăl không nghe theo lời khuyên của mẹ và ra đi.  

Thế là Tro \ng Dăl chạy đến bú mẹ xong chụp lấy kiếm vụt 

đi mất. 

Hãy nhìn cậu bé Tro\ng Dăl, tay cầm đao bằng vỏ đậu, vai 

đeo khiên to bằng bát ăn, cậu đi đi mãi. Mười buôn đi ngang, tám 

buôn qua, đi đến buôn Dăm Bhu. Đến bến nước, cây cau, rừng buôn 

chàng Dăm Bhu. Chàng Dăm Bhu chiêng đang nóng, trống đang 

khỏe, đang ăn năm uống tháng, tuần đang cử, tuần đang kiêng, tuần 

ăn trâu ăn bò. Tro\ng Dălđi đến làng Dăm Bhu, bước cầu thang nhà 

Aduôn Sunbà Si tóc quăn, bình nước gạo đeo quanh mình. 

Tro\ng Dăl: Ơ bà! Aduôn Sun bà si tóc quăn, bình nước 

gạo quanh mình, ai là chủ bến nước đầu nguồn này ơ bà? 

Aduôn Sun: Cháu không nghe sao! Danh vang đến thần, 

tiếng lừng khắp núi sao! Đây là bến nước của chàng Dăm Bhu, 

người dũng mãnh, như nắng mùa hè không dịu bóng. 

Tro\ng Dăl: Thế hả bà! Cháu măng vẫn còn lông, mía còn 

vỏ, người còn nằm trong chăn nệm, cháu ở buôn xa, mẹ cha từ 

không nuôi.  

Tro\ng Dăl đi về phía buôn của Dăm Bhu. Đến bìa làng, 
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chàng giấu khiên đao và vào giữa buôn. Thấy đám trẻ con đang 

nô đùa trước nhà, cậu chơi cùng với trẻ. Sau một hồi nô đùa với 

trẻ dưới đất, Tro\ng Dăl nhảy lên cầu thang của nhà Dăm Bhu.  

Tôi tớ:  Ôi ông chủ ơi! Hãy xem con nhà ai đây này,leo 

cầu thang khiến thang sụp đất.  

Dăm Bhu ra bước ra hiên nhà và xem thử.  

Dăm Bhu: Thằng bé đâu rồi? 

Tôi tớ:Nó đây này. Nó đang còn trẻ con! 

Dăm Bhu: Ồ cháu! Có phải cháu leo cầu thang sụp xuống 

đấy không?  

Tro\ng Dăl: Đúng đấy bác ạ! Đúng là cháu đấy! 

Dăm Bhu: Vậy, cháu hãy kéo thử cầu thang lên nào?  

Tro\ng Dăl kéo cầu thang lên như cũ.  

Dăm Bhu: Thế cháu từ đâu đến đây? 

Tro\ng Dăl: Ơi bác ơi! Cháu mồ côi mẹ, chết cha, như cây 

kthih ktô` (cây dương sỉ nước) bị nước vùi nước dập. Nay cháu 

đến sống không công, vác nước như gái không chồng với bác thôi.  

Dăm Bhu: Hãy vào đây nào!  

Tro\ng Dăl vào nhà. Dăm Bhu đang cúng sức khỏe, chuỗi 

đặt giữa chân. H’Bia Yâo đang bế đứa trẻ giữa đùi. Dăm Bhu 

chiêng đang nóng, trống đang khỏe, đánh chiêng đôi, gõ trống 

cặp, đập trống ba, gọi thần linh, bái tổ tiên. Chiêng dừng, trống 

nghỉ. Dăm Bhu mời Tro\ng Dăl ăn thịt. Tro\ng Dăl ăn thịt và cầm 

lấy miếng da dày và giơ lên. 

Tro\ng Dăl: Cái này là gì hở bác? Đây là miếng vải rách 

phải không? 

Dăm Bhu: Không phải! Đây là món người giàu thích, kẻ 

sang giành đấy! 

Tro\ng Dăl: Còn cái này, người ta có ăn không hả bác?  
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Dăm Bhu: Có chứ, gan trâu đấy cháu ạ! 

Tro\ng Dăl tiếp tục ăn. Xong xuôi, lại nô đùa cùng với bọn trẻ.      

Nghỉ một ngày ngơi một năm, nghỉ một ngày ngơi một 

tháng. Một sáng thức dậy, đang sưởi ấm cùng tôi tớ quanh bếp 

lửa, Tro\ng Dăl đã gạc bọn tôi tớ ngã lăn ra đất.  

Tôi tớ: Ơ ông ơi! Đứa trẻ này đã xô chúng con khi đang 

sưởi ấm. 

Dăm Bhu: Ôi cháu đấy ư! 

Tro\ng Dăl: Phải, cháu đây! Bác đừng mắng cháu. Cháu 

đùa đấy mà. 

Nghỉ một ngày ngơi một năm, nghỉ một ngày ngơi một 

đêm. Sau một thời gian Tro\ng Dăl đã sống với Dăm Bhu, mồi lửa 

mời rượu, phân thịt chia cá cho kẻ giàu sang. Tro \ng Dăl bước vào 

phòng, sà vào buồng trong của H’Bia Yâo. Véo bắp chân nàng 

H’Bia Yâo đến trầy, véo bắp đùi H’Bia Yâo đến xước. 

Tro\ng Dăl: Nàng có biết ta không ơ nàng H‟Bia Yâo!  

H’Bia Yâo:Ô, ta đoán xem em có phải là cháu của chàng 

Y‟Khing Ju\không? Ta nghe thiên hạ bảo cháu Y‟Khing Ju\là Tro\ng 

Dăl. 

Bỗng nhiên Tro\ng Dăl bật cười, quay trở ra phòng khách 

lấy roi đến chỗ Dăm Bhu. 

Tro\ng Dăl: Đây là roi gì mà đỏ thế này ơ bác?  

Dăm Bhu: Đây là roi để quất nô lệ.  

Tro\ng Dăl cất lên xà dọc và vớ lấy dùi trống. 

Tro\ng Dăl:  Ơ bác, cháu muốn đánh trống bác ơi! 

Dăm Bhu: Đánh, cứ đánh đi cháu!  

Tro\ng Dăl đánh trống, vừa đánh vừa xoáy đến nổi thủng 

cả trống, trống thủng dùi rơi. Cậu thốt lên. 

Tro\ng Dăl: Ơ bác! Trống đã thủng rồi! 
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Dăm Bhu: Thủng cũng chẳng sao cháu ạ! Thủng trống 

này hãy đánh trống khác.  

Tro\ng Dăl chụp lấy kồng (knah).  

Tro\ng Dăl: Ơ bác! cháu muốn đánh kồng! 

Dăm Bhu: Cứ đánh đi cháu! 

Tro\ng Dăl đánh kồng, kồng thủng, sau đó nhảy xuống đất 

nô đùa với bọn trẻ. Tro\ng Dăl lấy cây chơi trò đẩy gậy. Hai người 

một đầu, Tro \ng Dăl một mình, rồi ba người, bốn người, rồi năm 

người… nhưng vẫn không thắng nổi Tro\ng Dăl.  

Đám trẻ: Nào, hãy lấy dây thừng ta cùng kéo co đi nào! 

Tro\ng Dăl chạy đến lấy dây thừng. Họ thi nhau kéo, mười 

người, hai mươi người nhưng vẫn không thắng nổi Tro \ng Dăl. 

Hết cả đám trẻ vẫn không thắng nổi Tro \ng Dăl. Lũ trẻ đứa đứa 

trầy mặt, đứa xước mũi cùng kéo nhau đi mách ông Dăm Bhu.  

Đám trẻ: Này ông ơi! Đứa trẻ này kéo chúng cháu trầy 

mũi, xước mặt ông ạ! 

Dăm Bhu: Nó khỏe thật à? Để ta thử xem, nhỏ như con 

chim sẻ, bé như cài mắt xàgạc, tao giẫm một lần không đủ bàn 

chân. 

Tro\ng Dăl: Hãy lại đây bác, lại đây! 

Dăm Bhu nhảy xuống xuống đất, chụp lấy dây thừng thi 

nhau kéo với Tro \ng Dăl.  

TTro\ng Dăl: Đến phiên cháu kéo nhé!  

Đến lượt Tro \ng Dăl kéo. Tro \ng Dăl vừa kéo vừa giựt dây 

khiến Dăm Bhu té nhào xuống bãi bùn
36

 ngã nhào xuống đóng 

trấu. Dăm Bhu vùng dậy chụp lấy khiên đao. 

Dăm Bhu: Ô thằng bé này! Ngươi khỏe thật à! Ngươi 

muốn ta chém không thương, không tiếc, giết không nương tay, 

                                                 
36 Nơi đổ nước và xác rượu cần lâu ngày, đọng lại thành vũng nước bẩn. 
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giết như heo như chó không? 

Tro\ng Dăl: Đừng bác đừng! Đợi bác đợi! Để cháu đi lấy 

bát thường của mẹ cháu ở bìa làng.  

Tro\ng Dăl chạy đi lấy khiên đao ở bìa làng rồi trở vào. 

Tro\ng Dăl: Đây này! Nếu bác nói tê giác đọ sừng, voi đọ 

ngà thì bác cháu ta đọ sức nhé! Cháu muốn thử tim hổ, muốn nếm 

tim gấu, nhắm tim chó sói, để biết đắng hay nhạt! Nơi này cháu 

nghe danh vang đến thần, tiếng lừng khắp núi, nghe đông tây ai ai 

cũng bảo bác là người hùng mạnh bác ạ. 

Dăm Bhu: Khoan khoan! Cháu rốn chưa lơi, mụ bà mới 

đặt tên, ngọn nến đang cháy trên đầu, khoan cháu khoan. 

Tro\ng Dăl: Mặc kệ! Nếu sống cháu thành trâu rừng, nếu 

chết cháu thành trâu thần, xương cốt để mẹ cháu cúng trong làng.  

Dăm Bhu: Cháu không nghe à! Dang vang đến thần, tiếng 

lừng khắp núi, nghe đông tây bảo rằng Y‟Khing Ju \\ ta đã chém 

không thương, đâm không tiếc, giết không nương tay, giẫm như  

giẫm lợn, đạp như đạp chó sao? 

Tro\ng Dăl: Xưa cũ, cậu ấy đã mắc nợ gì với bác? 

Dăm Bhu: Không có gì cả! Sừng tê giác tự ta đến tranh, 

ngà voi tự ta đến đòi, vợ kẻ giàu sang tự ta đến chiếm. Ta muốn 

H‟Bia Yâo về nấu cơm cho ta, cháu không nghe đông tây nói sao? 

Tro\ng Dăl: Mặc kệ bác! Voi đực thử ngà, voi cái thử 

cưỡi, ngựa đực chết, lìa khiên đao, áo tuột cũng tại đây.  

Dăm Bhu: Thôi cháu thôi! Ta xem cháu chỉ bằng đầu con 

ruồi, cổ bằng cổ chim cút, một lần nhún ta vứt lên tận ngọn knia, 

thôi cháu thôi. 

Tro\ng Dăl: Mặc bác! Bác không nghe danh vang đến 

thần, ta đây là Tro \ng Dăl, cháu Y‟Khing Ju\à? 

Dăm Bhu: Này, cháu mang khiên gì đến? 
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Tro\ng Dăl: Khiên mọt đục, đao mọt gặm, múa hướng tây 

ngã hướng tây, múa đông ngã hướng đông. Thế còn bác! Bác 

mang khiên gì? 

Dăm Bhu: Ta à! Khiên to bằng lưỡi trâu, đao to bằng quả 

đại khải, ba người nâng ba người đỡ, múa phía dưới tựa chuông 

rung, múa phía dưới tựa sấm gầm, lưỡi lao như hoa tranh. Đừng 

cháu đừng! 

Tro\ng Dăl: Mặc kệ! Cháu thì khiên thần, đao thần, khiên 

thần ác, khiến đùi người giàu tan, đùi kẻ sang nát.  

Dăm Bhu: Thôi cháu thôi! Sợ người khuất quở, sợ yang 

cười, sợ trúng ché tuk ché ba người giàu sang trong buồng kín. 

Này gà làng đuổi thử gà rừng xem nào! 

Tro\ng Dăl: Hãy đuổi cháu đi! Gà làng đuổi gà rừng là lệ 

thường.  

 Cậu Tro \ng Dăl một cái nhảy qua ngọn cây kna, một cái 

nhún vượt qua ngọn cây vừng, vừng sáng từ người tỏa ra lấp lánh 

qua tầng mây xanh. Chàng Dăm Bhu đuổi theo Tro \ng Dăl từ khi 

mặt trời nằm trên xà dọc đến buổi chiều, trượt Tro \ng Dăl như bắt 

cá dưới nước, đuổi như đuổi cá sấu trong thung sâu,... 

Dăm Bhu: Ơ nàng H‟Bia Yâo, nàng hãy ném bầu nước 

cho ta nào!  

 H’Bia Yâo ném bầu nước cho Dăm Bhu, Tro\ng Dăl chụp lấy. 

Dăm Bhu: Ôi thôi ta không được rồi nàng H’Bia Yâoơi! 

Hãy ném cho ta gói xôi.  

 Nàng H’Bia Yâo ném gói xôi, Tro \ng Dăl cũng chụp lấy. 

Dăm Bhu: Nàng hãy ném cho ta miếng trầu! 

 Nàng H’Bia Yâo ném cho miếng trầu, Tro\ng Dăl cũng chụp 

lấy. Hãy xem kìa, chàng Dăm Bhu nhảy không nhanh nữa rồi.  

Dăm Bhu: Này cháu! Gà rừng đuổi gà làng đi! 
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 Tro\ng Dăl chụp lấy khiên, rung hướng nam như gió xoáy, 

múa hướng bắc như gió bão, đà dọc đà ngang bay xuống đất ầm ầm. 

Xoay hướng bắc gẫy cành cây tùng, xoay hướng nam gẫy cành gòn 

răng rắc. Tro\ng Dăl người cho cái thần, yang cho cái mạnh. Tro\ng 

Dăl xoay về hướng bắc Dăm Bhu văng theo hướng bắc. 

H’Bia Yâo: Hãy chém Dăm Bhu đi cháu, ta không tự đến 

nấu cơm cho hắn. Ơ cháu Tro \ng Dăl, cháu chém hắn bằng được, 

sừng tê giác hắn đến chiếm, hắn giết chết cậu của cháu tận nhà!  

 Tro\ng Dăl xoay khiên về phái nam, Dăm Bhu văng về 

hướng nam. 

Tro\ng Dăl: Này bác, bác về hướng tây làm gì đấy! 

Dăm Bhu: Ta đi xem lại chuồng voi.  

Tro\ng Dăl xoay hướng đông, Dăm Bhu văng về đông. 

Tro\ng Dăl: Bác đi đâu về đấy? 

Dăm Bhu: Ta đến thăm chuồng trâu.  

Tro\ng Dăl  ba lần nhảy chém phập ngay bắp chân. 

Tro\ng Dăl: Bắp chân của bác bị sao kìa? 

Dăm Bhu: Màu viền chăn của vợ ta ở nhà đấy. 

 Phập chém giữa đùi. 

Tro\ng Dăl: Đùi của bác bị sao thế? 

Dăm Bhu: Viền chăn sọc của vợ ta ở nhà.  

 Phập giữa bụng. 

Tro\ng Dăl: Bụng bác làm sao thế? 

Dăm Bhu: Chỉ tuột, ruột gà đến thời nó sổ, đến kỳ nó ra, 

thời nó hết là chuyện thường.  

 Phập cánh tay, Dăm Bhu như bồ câu gẫy cánh, lảo đảo 

như gà gẫy chân, quỵ ngã. Tiếng khóc la inh ỏi khắp làng.  

Tro\ng Dăl: Ơ lũ trẻ! Lấy đục đục miệng hắn, lấy dùi dùi 

thủng tai hắn, mẹ cha hắn quên dạy, dạy sáng mất, chiều tan, tim 
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gan hắn bầm như bắp chuối muộn. Ơ chim ngiêk một ngàn, chim 

ktrâo một vạn, ơ tôi tớ khắp đó đây! Ai chăn bò thì lùa bò, ai chăn 

thì dắt trâu, ai chăn voi thì mang voi. Người đen như bầy ktông, 

ùn ùn như kiến như mối, tôi trai tớ gái kéo nhau từng từng, lớp lớp 

theo Tro\ng Dăl. 

Tro\ng Dăl: Thế còn mợ, ơ H‟Bia Yâo ? 

H’Bia Yâo: Oi cháu ơi! Cháu đi ta cũng đi, cháu về ta 

cũng về thôi!  Đâu phải ta tự đến nấu cơm cho hắn. Sừng tê 

giác hắn giành, ngà voi hắn chiếm, con nhà giàu hắn đến tranh 

đến chiếm. 

 Đoàn người đi theo Tro \ng Dăl, đông như bầy ktong, đặc 

như bầy thiêu thân, ùn ùn như kiến như mối, tôi trai tớ gái kéo 

theo từng từng lớp. Cậu Tro \ng Dăl chiều thổi kèn ki pah, sáng kèn 

ngà, dân làng kêu khóc đầy đường, chàng vẫn cứ bước. Mười 

buôn ngang, tám buôn qua, đi về buôn của chàng Y’Khing Ju \. Đến 

bìa làng, bước xuống từ lưng ngựa, cậu chạy một mạch chạy lên 

cầu thang, vội nhào tìm vú mẹ.  

Tro\ng Dăl: Ơ mẹ! cho con bú với!  

Tro\ng Dăl bú như đói, như khát, bú thỏa cơn khát sữa.  

Mẹ Tro\ng Dăl: Ôi con trai yêu, con trai quý của mẹ! Con 

rốn chưa lơi, thế mà đã biết đánh mkang, biết vậy Mnông, biết kiếm 

vòng chuỗi ngọc, con bà mụ mới đặt tên, nến còn sáng trên đầu.  

Bú xong, Tro\ng Dăl đi đến kho thóc. Tìm xác cậu Y’Khing 

Ju\, lúa đã mục, cỏ đã khô, ma quỷ đã mang theo. Tro \ng Dăl lật 

chăn, cứ chăm chăm nhìn xác cậu Y’Khing Ju\. 

Tro\ng Dăl: Ơi cậu, ơ cậu ơi!  

Tro\ng Dăl tái tạo cho cậu Y’Khing Ju\sống lại.  

Tro\ng Dăl: Thuíh! Lá sắp lá ngửa, nếu tôi là con thần con 

thánh, hãy cho cậu tôi được hồi sinh.  
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Cậu Y’Khíng Ju\ từ từ cử động và ngồi dậy. 

Tro\ng Dăl: Ơ cậu ơi! Hãy biết ăn đi !  

Y’Khing Ju\\ biết đòi ăn cơm, biết đòi uống nước, lấy nước.  

Tro\ng Dăl: Hãy đứng dậy! Hãy biết chạy ơ cậu!  

Y’Khing Ju\\biết đứng dậy, biết chạy, té xuống, Tro \ng Dăl 

tiếp tục hồi sinh cho cậu. Y’Khíng Ju\chạy xuống đất, chạy xa dần 

xa dần…    

Tro\ng Dăltiếp tục cầu Y’Khing Ju\chạy quanh buôn, lại té. 

Tro\ng Dăl lại tiếp tục hồi sinh cho cậu. Qua bảy lần Tro \ng Dăl 

cầu, Y’Khing Ju\chạy quanh buôn không biết mệt, không mỏi. Bảy 

ngọn núi một lần nhảy, bảy ngọn thác một lần nhún, Y’Khing Ju\lại 

đẹp trai như xưa.  

Tro\ng Dăl: Được rồi cậu ạ! Chừng ấy đủ rồi, cậu đã trở 

lại như xưa.  

Thế là, cậu Y’Khing Ju \trở lại như xưa, quấn khố sọc ba 

vòng, mặc áo Jrai ba lớp cuốn, ba lớp viền, mặc áo nút dày, dáng 

người như trai mới lớn.  

Tro\ng Dăl: Ơ cậu, H’Bia Yâo đây này, lại tiếp tục nấu 

cơm cho cậu đây. 

Y’Khing Ju\\: Thôi cháu thôi! Cậu nhảy không còn nhanh, 

nhún không nhạy nữa cháu ạ! 

Tro\ng Dăl: Không sao đâu! Mẹ đã gã cậu với bà ấy từ khi 

dưa gang mới ra hoa, dưa nước mới ra nụ, mẹ đã buộc trai với gái 

từ khi chưa có thai.  

             Hãy đồng ý đi cậu! Cậu với H‟Bia Yâo. Nếu cậu không 

đồng ý, cháu sẽ chém không nương tay. Cậu với H‟Bia Yâo, hai 

người xứng đôi vừa lứa, chồng đẹp trai, vợ xinh gái.  

Chàng Y’Khing Ju\ với nàng H’Bia Yâo, bảy bò lại thui một 

ngày, bảy trâu lại đốt trong một đêm, cúng năm cầu tháng lại như 
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xưa. Mở tiệc ‘’ăn năm uống tháng’’. Máu bò lại chạm đao, huyết 

trâu lại bôi đùi, rượu ngọt lại nhỏ chân. Cầu thần, khấn yang phù 

hộ cho H’Bia Yâo và Y’Khing Ju\lại nên vợ nên chồng. Tuần cử 

tuần kiêng, tháng cử tháng kiêng, tuần ăn trâu, tháng giết bò. Mổ 

trâu hết một rừng lồ ồ, thui bò sạch một đồi le, quay dê khói đen 

cả bầu trời. Lễ hội kéo dài hết một mùa khô. Nay lễ đã xong, rượu 

đã nhạt, ché đã phai, mọi người ra về, ai về nhà nấy. 

 Y’Khing Ju \\ và H’Bia Yâo nghỉ một ngày ngơi một đêm, 

nghỉ một tháng ngơi một năm.  

H’Bia Yâo: Ơ chàng Y‟Khing Ju \! Bây giờ chúng ta trông 

nương giữ rẫy, trông nom luống hành không bị tàn, bụi gừng 

không bị héo.  

Y’Khing Ju\\: Ơ chim ngiêk một ngàn, chim ktrâo một vạn, 

ơ tôi tớ của ta khắp đó đây! Bây giờ chúng ta lo việc làm ăn, chăm 

lo nương rẫy! 

Thế là đoàn người ra đi. Họ đông như bầy cà-tong, đặc 

như đàn thiêu thân, ùn ùn như kiến như mối. Việc đã xong, rẫy đã 

đẹp. Họ quay về làng. Y’Khing Ju \\ - H’Bia Yâo buồng lại sửa, krai 

lại đốt, lại ăn năm uống tháng. Rượu bảy ché lại khai, bò bảy con 

lại mổ, trâu bảy con lại khấn thần linh, mời ông bà tổ tiên. Đánh 

]ing mung, ]ing mai, đánh nhẹ nhẹ vang lên cao, đánh ở dưới 

xuyên qua xà ngang, đánh ở trên xuyên qua xà dọc, khỉ vượn quên 

đu cây, ma quỷ quên làm hại người, chuột sóc quên đào hang, rắn 

hổ mang trườn dài trên mặt đất, huơu đứng ngẩn, thỏ ngồi ngơ, 

hươu sao đứng thẫn thờ quên ăn cỏ, cọp, tê giác trong thung sâu 

quên cho con bú bởi mãi vui mừng nghe tiếng ]ing mung, ]ing 

mai của nàng H’Bia Yâo và chàng Y’Khing Ju\mà thôi./. 

 

------------------//---------------------- 
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Tác giả Buôn Krông Thị Tuyết Nhung (Tuyết Nhung Buôn 

Kông), dân tộc Êđê, sinh ra và lớn lên bên dòng Sông mẹ Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay, giảng dạy tại Trƣờng Đại học Tây 

Nguyên. Giảng dạy và nghiên cứu về ngôn ngữ, văn học và văn 

hóa các DTTS Tây Nguyên.  

Các chuyên khảo của tác giả đã công bố:  

1. Văn hóa mẫu hệ qua sử thi Êđê, Nxb Văn hóa Dân tộc ấn 

hành, năm 2010, tái bản năm 2012.  

2. Lễ hội truyền thống của ngƣời Êđê ở Đắk Lắk, Nxb Văn hóa 

Dân tộc ấn hành, năm 2016.  

3. Văn hóa ẩm thực của ngƣời Êđê ở Đắk Lắk, Nxb Văn hóa 

Dân tộc xuất bản năm 2009. 

4. Luật tục Bahnar trong đời sống đƣơng đại, Nxb Đà Nẵng ấn 

hành, năm 2019.  

5. Luật tục Bahnar (Song ngữ Bahnar – Việt), Nxb Đà Nẵng ấn 

hành, năm 2019. 
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