
1  1 Пуҫ ла мӑ шӗн че Ту рӑ тӳ пе пе ҫӗ ре пул-
тар нӑ. 2 Ҫӗ рӗн сӑ нӗ-тӗ сӗ те, ни мӗн те 

пул ман, тӗп сӗр шыв тӗ лӗн че тӗ т тӗм тӑ нӑ, 
шыв ҫи йӗн Ту рӑ Сыв лӑ шӗ вар кӑш нӑ.

3 Ту рӑ ка ла нӑ: ҫу тӑ пул тӑр, те нӗ. Ҫу тӑ 
пул са тӑ нӑ. 4 Ту рӑ ҫу тӑ аван ни не кур нӑ 
та, Ту рӑ ҫу т та тӗ т тӗм рен уйӑр нӑ. 5 Ту рӑ 
ҫу т та — кун, тӗ т тӗ ме каҫ те нӗ. Каҫ пул нӑ, 
ир пул нӑ: пӗ р ре мӗш кун.

6 Ту рӑ ка ла нӑ: шыв ху ш шин че тӗ рек 
пул тӑр, вӑл шы ва шыв ран уйӑр са тӑ тӑр, 
те нӗ. [Ҫап ла пул са тӑ нӑ.] 7 Ту рӑ тӗ рек 
ту са кар нӑ та тӗ рек айӗн чи шы ва тӗ рек 
тӗ лӗн чи шыв ран уйӑр нӑ. Ҫап ла пул са 
тӑ нӑ. 8 Тӗ ре ке Ту рӑ тӳ пе те нӗ. [Ту рӑ ку 
аван ни не кур нӑ.] Каҫ пул нӑ, ир пул нӑ: 
ик кӗ мӗш кун.

9 Ту рӑ ка ла нӑ: тӳ пе айӗн чи шыв пӗр ҫӗ-
ре пу хӑн са тӑ тӑр та, ти пӗ вы рӑн тух тӑр, 
те нӗ. Ҫап ла пул са тӑ нӑ. [Тӳ пе айӗн чи 
шыв хӑ йӗн вы рӑ н не пу хӑн са тӑ нӑ та, ти пӗ 
вы рӑн тух нӑ.] 10 Ти пӗ вы рӑ на Ту рӑ ҫӗр те-
нӗ, пу хӑн са тӑ нӑ шыв се не ти нӗ с сем те нӗ. 
Ту рӑ ку аван ни не кур нӑ. 11 Ту рӑ ка ла нӑ: 
ҫӗр ешӗл ӳсен, [хӑй йы ш ши, хӑй евӗр лӗ] 
вӑр лӑх са па кан ку рӑк сем, ҫӗр ҫин че хӑй 
йы ш ши ҫи мӗҫ ту са, ӑшӗн че вӑр лӑ хӗ пу-
ла кан ҫи мӗҫ лӗ йы вӑҫ сем ӳс тер тӗр, те нӗ. 
Ҫап ла пул са тӑ нӑ. 12 Ҫӗр ешӗл ӳсен, хӑй 
йы ш ши, [хӑй евӗр лӗ] вӑр лӑх са па кан ку-

рӑк сем, [ҫӗр ҫин че] хӑй йы ш ши ҫи мӗҫ 
ту са, ӑшӗн че вӑр лӑ хӗ пу ла кан [ҫи мӗҫ лӗ] 
йы вӑҫ сем ӳс тер се кӑ лар нӑ. Ту рӑ ку аван-
ни не кур нӑ. 13 Каҫ пул нӑ, ир пул нӑ: ви ҫ-
ҫӗ мӗш кун.

14 Ту рӑ ка ла нӑ: [ҫӗ ре ҫу тат са тӑ ма та-
та] ку на каҫ ран уйӑр са тӑ ма, хӑ ват сем 
кӑ тарт ма та та вӑ хӑ та, ку на, ҫул та лӑ ка 
па лӑрт са тӑ ма тӳ пе тӗ ре кӗ ҫин че ҫу тӑ сем 
пулччӑр; 15 ҫӗр ҫи не ҫу тӑ яр са тӑ маш кӑн 
вӗ сем тӳ пе тӗ ре кӗ ҫин чи ҫу тат кӑҫ сем 
пулччӑр, те нӗ. Ҫап ла пул са тӑ нӑ. 16 Ту рӑ 
икӗ пы сӑк ҫу тӑ ту нӑ: пы сӑк рах ҫу ти не 
ку на тыт са тӑ ма, пӗ чӗк рех ҫу ти не ка-
ҫа тыт са тӑ ма ту нӑ, ҫӑл тӑр сем те ту нӑ; 
17 Ту рӑ вӗ се не тӳ пе тӗ ре кӗ ҫи не ларт нӑ: 
ҫӗ ре ҫу тат са тӑ ма, 18 кун па ка ҫа тыт са тӑ-
ма, ҫу т та тӗ т тӗм рен уйӑр са тӑ ма ларт нӑ. 
Ту рӑ ку аван ни не кур нӑ. 19 Каҫ пул нӑ, ир 
пул нӑ: тӑ ва т тӑ мӗш кун.

20 Ту рӑ ка ла нӑ: шыв ра чӗ рӗ чун сем кӗ-
шӗл тет чӗр; ҫӗр ҫи йӗн, тӳ пе тӗ ре кӗ айӗн 
вӗ ҫен ка йӑк сем вӗҫ се ҫӳ ре ч чӗр, те нӗ. 
[Ҫапла пул са тӑ нӑ.] 21 Шыв ра пул са тӑ нӑ 
мӑн пу лӑ се не, шыв ра кӗ шӗл те те кен пур 
тӗр лӗ чӗ рӗ чу на Ту рӑ ӑрӑвӗ-ӑрӑвӗпе пул-
тар нӑ, ӑрӑвӗ-ӑрӑвӗпе тӗр лӗ вӗ ҫен ка йӑк 
пул тар нӑ. Ту рӑ ку аван ни не кур нӑ. 22 Ту рӑ 
вӗ се не пи л ле нӗ: ху нӑр, йыш лӑ ла нӑр, ти-
нӗс шы вӗ се не ту лӑр, ҫӗр ҫин че вӗ ҫен ка-
йӑк сем ӗр че ч чӗр, те нӗ. 23 Каҫ пул нӑ, ир 
пул нӑ: пил лӗкӗ мӗш кун.

24 Ту рӑ ка ла нӑ: ҫӗр ӑрӑ вӗ-ӑрӑвӗпе чӗ рӗ 
чун сем кӑ лар тӑр, вы льӑх сем, ҫӗ лен-кал-
та сем, тис кер ка йӑк сем ӑрӑ вӗ-ӑрӑвӗпе 
кӑ лар тӑр, те нӗ. Ҫап ла пул са тӑ нӑ. 25 Ҫӗр 

МОИСЕЙӖН ПӖРРЕМӖШ КӖНЕКИ

ПУЛТАРНИ
 

 

1-мӗш сы пӑк. [1] Пс 88:12–13; 135:5; 145:6. Сир 18:1. Ин 1:3. Ап ӗҫс 14:15. Евр 11:3. Ӳлӗм 14:7. [3] Пс 32:9. 
[6] Пс 32:6; 135:5; 148:4. Иер 10:12; 51:15. [9] Пс 32:7; 135:6. [14] Пс 135:7–9. [16] Аст 4:19. Иер 31:35. 
[18] Пс 103:19–20. [21] Иов 40:20. Пс 103:25. [22] Пулт 8:17. [24] Иов 12:7. Сир 16:31. 

Асӑрхаттарни. Ҫак Кӗнекесене Синод авалхи 
еврей чӗлхинчен вырӑсла куҫарттарнӑ Библирен 
илсе ку ҫар нӑ. Тӑваткал скобкӑра вырӑсла ку ҫа ра-
кан сем Христос ҫураличчен III ӗмӗрте ҫитмӗлӗн 
грекла куҫарнӑ Библирен илнӗ сӑмахсене кӑ-
тартнӑ.
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ҫин чи тис кер ка йӑк се не Ту рӑ ӑрӑвӗ-ӑрӑ-
вӗпе пул тар нӑ, вы льӑх се не те ӑрӑвӗ-ӑрӑ-
вӗ пе пул тар нӑ, пур ҫӗлен-калтана та ӑрӑ-
вӗ-ӑрӑ вӗ пе пул тар нӑ. Ту рӑ ку аван ни не 
кур нӑ.

26 Ту рӑ ка ла нӑ: Ха мӑр сӑ нар лӑ, Ха мӑр 
евӗр лӗ этем тӑ вар, вӗ сем ти нӗс ри пу лӑ-
се не, тӳ пе ри вӗ ҫен ка йӑк се не, [тис кер 
ка йӑк се не,] выльӑх-чӗрлӗхе, пӗ тӗм ҫӗ ре, 
ҫӗр ҫи йӗн шу са ҫӳ ре кен мӗн пур ҫӗлен-
калтана пуҫ пул са тӑ ч чӑр, те нӗ. 27 Ту рӑ 
ва ра Хӑй сӑ нар лӑ этем пул тар нӑ, ӑна 
Ту рӑ евӗр лӗ пул тар нӑ; вӗ се не ар ҫы н ни-
не, хӗр а рӑм не пул тар нӑ. 28 Ту рӑ вӗ се не 
пи л ле нӗ, Ту рӑ вӗ се не ка ла нӑ: ху нӑр, 
йыш лӑ ла нӑр, ҫӗ ре ту л ли ех ту лӑр, ӑна 
тыт са тӑ рӑр; ти нӗс ри пу лӑ се не, [тис кер 
ка йӑк се не,] тӳ пе ри вӗ ҫен ка йӑк се не, [пур 
выльӑх-чӗрлӗхе, пӗ тӗм ҫӗ ре,] ҫӗр ҫу мӗн 
ҫӳ ре кен мӗн пур чӗр чу на пуҫ пул са тӑ рӑр, 
те нӗ. 29 Ту рӑ та та ка ла нӑ: акӑ Эпӗ си ре 
пӗ тӗм ҫӗр ҫин чи мӗн пур ку рӑ ка, вӑр лӑх 
са па кан тӗр лӗ тӗс лӗ ку рӑ ка та та йы вӑҫ 
ҫи мӗ ҫӗ кӳ ре кен, вӑр лӑх са па кан тӗр лӗ 
йы вӑҫ па тӑм, — ҫа кӑ си ре апат валли пу-
лӗ; 30 пӗ тӗм чӗ рӗ чу на — ҫӗр ҫин чи пур 
тис кер ка йӑ ка, тӳ пе ри мӗн пур вӗ ҫен ка-
йӑ ка, ҫӗр ҫи йӗн шу са ҫӳ ре кен пур [ҫӗлен-
калтана] — апат вал ли Эпӗ пӗ тӗм ешӗл 
ку рӑ ка па тӑм, те нӗ. Ҫап ла пул са тӑ нӑ. 
31 Ту рӑ Хӑй пул тар ни не пур не те кур нӑ 
та: акӑ пи тех те аван. Каҫ пул нӑ, ир пул-
нӑ: ул т тӑ мӗш кун.2  1 Тӳ пе пе ҫӗ ре та та вӗ сен мӗн пур ҫар не 

ҫап ла йӗркелесе ту са ҫи тер нӗ. 2 Хӑй 
тӑ ва кан ӗҫӗ се не Ту рӑ ҫи ч чӗ мӗш кун тӗл-
 не ту са ҫи тер нӗ, ту ма л ли пӗ тӗм ӗҫ не ту-
са ҫи тер се, ҫи ч чӗ мӗш ку на Вӑл кан лӗх лӗ 
ту нӑ. 3 Ту рӑ ҫи ч чӗ мӗш ку на пи л ле нӗ, ӑна 
сӑ вап лӑ ту нӑ, мӗн шӗн те се с сӗн Хӑ йӗн 
ту ма л ли, пул тар ма л ли пӗ тӗм ӗҫ не ту са 
ҫи тер се, Вӑл ҫав ку на кан лӗх лӗ ту нӑ.

4 Тӳ пе пе ҫӗр ҫап ла пул са кай нӑ, вӗ се не 
ҫап ла пул тар нӑ, ҫа вӑн чух не, Ҫӳл ху ҫа 

Ту рӑ ҫӗр пе тӳ пе не пул тар са с сӑн, 5 ҫӗр 
ҫин че ни мӗн ле ӳсен тӑ ран та, ни мӗн ле 
ку рӑк та ӳсмен-ха, мӗн шӗн те се с сӗн Ҫӳл-
ху ҫа Ту рӑ ҫӗр ҫи не ҫу мӑр ҫу тар ман, ҫӗр 
ӗҫ ле се тӑ ма этем те пул ман, 6 ан чах ҫӗр 
ҫин чен пӑс тух са тӑр са пӗ тӗм ҫӗр пит не 
шӑ вар са тӑ нӑ. 7 Ҫӳл ху ҫа Ту рӑ этеме ҫӗр ти 
тӑп ра ран ту нӑ, унӑн ӑш не чӗ рӗ лӗх сыв-
лӑ шӗ вӗр се кӗрт нӗ, этем ва ра чӗ рӗ чун лӑ 
пул са тӑ нӑ. 8 Хӗ вел ту хӑҫ ен че, Эдемра, 
Ҫӳл ху ҫа Ту рӑ рай пах чи ларт са ӳс тер нӗ, 
Хӑй пул тар нӑ этеме ҫа вӑн та вы рӑ наҫ тар-
нӑ. 9 Ҫӳл ху ҫа Ту рӑ ҫӗр тен тӗр лӗ йы вӑҫ 
ӳс тер се кӑ лар нӑ: пӑх ма — илем лӗ, апат 
вал ли ла йӑх пул нӑ вӗ сем; рай ва р рин че 
ва ра чӗ рӗ лӗх йы вӑ ҫӗ та та ырӑ па уса ла 
пӗл те ре кен йывӑҫ ӳс тер нӗ.

10 Рая шӑ вар са тӑ маш кӑн Эдемран юхан-
шыв юх са пы нӑ; ун тан вӑл ту рат лан са 
тӑ ва тӑ юхан шыв пул са кай нӑ. 11 Пӗ ри Фи-
сон ят лӑ пул нӑ, вӑл пӗ тӗм Ха ви ла ҫӗ рӗ 
тав ра юх са выр тать, ун та ыл тӑн пур; 
12 ҫав ҫӗр ти ыл тӑн па ха; ун та бдо лах та та 
оникс чу лӗ пур. 13 Ик кӗ мӗш юхан шы вӗн 
ячӗ Ги хон [Ге он]: вӑл пӗ тӗм Куш ҫӗ рӗ 
тав ра юх са выр тать. 14 Ви ҫ ҫӗ мӗш юхан шы-
вӗн ячӗ Хи д де кель [Тигр]: вӑл Ас си ри 
умӗн чен юх са ир тет. Тӑ ва т тӑ мӗш юхан-
шы вӗ — Ев фрат.

15 Ҫӳл ху ҫа Ту рӑ [Хӑй пул тар нӑ] этеме 
ерт се пы нӑ та ӑна Эдем пах чи не — ҫа-
вӑн та ӗҫ ле се тӑ ма, пах ча на сых ла са тӑ-
ма — вы рӑ наҫ тар нӑ. 16 Ҫӳл ху ҫа Ту рӑ эте-
ме ҫап ла вӗ рент се ка ла нӑ: эсӗ пах ча ри 
пур йы вӑ ҫӑн ҫи мӗҫ не те ҫи йӗн, 17 ан чах 
ырӑ па уса ла пӗл те ре кен йы вӑҫ ҫи мӗҫ не 
ан ҫи: унӑн ҫи мӗҫ не ҫи нӗ кун эсӗ вил мел-
ле пу лӑн, те нӗ.

18 Ҫӳл ху ҫа Ту рӑ та та ка ла нӑ: этеме пӗч-
чен пу рӑн ма аван мар; ӑна пу лӑш са тӑ-
ма хӑй евӗр лӗ скер нех пул та рар, те нӗ. 
19 Хир ти мӗн пур чӗр чу на, тӳ пе ри пур вӗ-
ҫен ка йӑ ка Ҫӳл ху ҫа Ту рӑ ҫӗр тен ту нӑ, 
ун тан, вӗ се не мӗн ле ят па ни не ку рас 

1:26 – 2:19 ПУЛТАРНИ
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те се, чӗ рӗ чун сем хӑй се не этем мӗн ле ят 
па рӗ, ҫа вӑн ят лӑ пулччӑр те се, [вӗ се не] 
этем пат не ерт се пы нӑ. 20 Этем пур вы-
льӑх-чӗрлӗхе, тӳ пе ри пур вӗ ҫен ка йӑ ка, 
хир ти пур тис кер ка йӑ ка ят хур са тух нӑ; 
ан чах этем вал ли ӑна пу лӑш са тӑ ма ун 
евӗр лӗс ке рӗ ту пӑн ман. 21 Ҫӳл ху ҫа Ту рӑ 
этем ҫи не та рӑн ый хӑ янӑ; вӑл ҫы вӑр са 
кай са с сӑн, унӑн аяк пӗр чи сен чен пӗр не 
кӑ лар са ил нӗ те ҫав вы рӑ на ӳт ил тер нӗ. 
22 Этемрен ил нӗ аяк пӗр чин чен Ҫӳл ху ҫа 
Ту рӑ арӑм ту нӑ та ӑна этем пат не ерт се 
пы нӑ. 23 Ва ра этем ка ла нӑ: акӑ ку — ма-
нӑн шӑ м мӑм ран ил нӗ шӑ мӑ, ма нӑн ӳтӗм-
рен ил нӗ ӳт; ар тан, [хӑй] упӑш кин чен, 
ил нӗ рен ӑна арӑм те йӗҫ, те нӗ. 24 Ҫа вӑн па 
ӗн тӗ этем хӑ йӗн аш шӗ пе амӑш не пӑ ра хӗ 
те арӑ мӗ ҫум не ҫып ҫӑ нӗ; ва ра [ик кӗ шӗ] 
пӗр ӳт пу лӗҫ. 25 Вӗ сем ик кӗ шӗ те — Адам 
та, арӑ мӗ те — ҫа ра мас пул нӑ, пӗр-пӗ рин-
чен вӑ тан ман.3  1 Ҫӳл ху ҫа Ту рӑ пул тар нӑ хир ка йӑ-

кӗ сен чен ҫӗ лен пу рин чен те че е рех 
пул нӑ. Ҫӗ лен арӑ ма ка ла нӑ: Ту рӑ чӑ нах 
та: рай ри ни хӑш йы вӑ ҫӑн ҫи мӗҫ не те 
ан ҫи йӗр, те се каларӗ-и? те нӗ. 2 Арӑм ҫӗ-
ле не ка ла нӑ: эпир йы вӑҫ сен ҫи мӗ ҫӗ се не 
ҫи ме пул та рат пӑр, 3 Ту рӑ: рай ва р рин чи 
йы вӑ ҫӑн ҫи мӗҫ не ҫеҫ ан ҫи йӗр, те рӗ, вӗ-
сене ан тӗ кӗ нӗр, си рӗн вил ме л ле ан пул-
тӑр, те рӗ, те нӗ. 4 Ҫӗ лен арӑ ма ка ла нӑ: ҫук, 
вил мес тӗр, 5 Ту рӑ пӗл се тӑ рать: эсир ҫав 
ҫи мӗ ҫе ҫи се пӑх нӑ кун си рӗн ку ҫӑр сем 
уҫӑ лӗҫ те, ва ра эсир ырӑ па уса ла пӗ ле-
кен ту рӑ сем пек пу ла тӑр, те нӗ. 6 Йы вӑ ҫӗ 
апат вал ли те ла йӑх ик кен, куҫ па пӑх ма 
та хит ре ик кен, пӗ лӳ па ра с си пе те сӑх-
лан та рать ик кен, — арӑм ҫак на кур нӑ та 
унӑн ҫи мӗҫ не тат са ҫи нӗ; та та упӑш ки не 
те па нӑ, вӑл та ҫи нӗ. 7 Ӗн тӗ ик кӗ шӗн те 
ку ҫӗ сем уҫӑл нӑ, вӗ сем хӑй сем ҫа ра мас 
пул ни не пӗл нӗ; ва ра смок ва йы вӑ ҫӗн 
ҫул ҫи се не сы  па-сы  па ҫӗ ле се пи лӗ кӗн чен 
ҫак са янӑ.

8 Вӗ сем кун сул хӑн лат нӑ вӑ хӑт ра рай-
ра ҫӳ ре кен Ҫӳл ху ҫа Ту рӑ са с си не илт нӗ; 
Адам па унӑн арӑ мӗ Ҫӳл ху ҫа Ту рӑ умӗн-
чен рай ри йы вӑҫ сем ху ш ши не пы та н нӑ. 
9 Ҫӳл ху ҫа Ту рӑ Ада ма чӗн се: [Адам,] эсӗ 
ӑҫ та? те нӗ. 10 Вӑл: эпӗ Са нӑн са с су на рай ра 
илт рӗм те хам ҫа ра мас пул ни пе хӑ ра са 
пы тан тӑм, те нӗ. 11 [Ту рӑ] ка ла нӑ: эсӗ ҫа-
ра ма с си не са на кам ка ла рӗ? Эпӗ ҫи ме 
хуш ман йы вӑ ҫӑн ҫи мӗҫ не ҫимерӗн-и эсӗ? 
те нӗ. 12 Адам ка ла нӑ: йы вӑҫ ҫи мӗҫ не ма на 
ҫав арӑм, Эсӗ па нӑ скер, па чӗ те — эпӗ ҫи-
рӗм, те нӗ. 13 Ҫӳл ху ҫа Ту рӑ арӑ ма ка ла нӑ: 
эсӗ кап ла мӗн ту рӑн? те нӗ. Арӑм: ма-
на ҫӗ лен илӗрт рӗ те — эпӗ ҫи рӗм, те нӗ. 
14 Ҫӳл ху ҫа Ту рӑ ҫӗ ле не ка ла нӑ: ҫак на ту-
нӑ шӑн эсӗ мӗн пур выль ӑх-чӗр лӗх умӗн че, 
хир ти пур тис кер ка йӑк умӗн че ыл хан лӑ 
пу лӑн; эсӗ хы рӑ му па шу са ҫӳ рӗн, хӑ вӑн 
ӗмӗ рӳ тӑршшӗпех тӑп ра ҫи се пу рӑ нӑн; 
15 сан па ла арӑм ху ш ши не, сан вӑр лӑ ху-
па * арӑм вӑр лӑ хӗн ху ш ши не тӑш ман лӑх 
ху рӑп; арӑм ран ҫу ра ла с си са нӑн пуҫ на 
ҫап са ҫӗ мӗ рӗ, эсӗ ӑна ури ту па нӗн чен 
сӑ хӑн, те нӗ **. 16 Арӑ ма ка ла нӑ: эсӗ йы вӑр 
ҫын чух не са нӑн асап на ӳс тер нӗ ҫе мӗн ӳс-
тер се пы рӑп; ачу се не терт лен се ҫу ра тӑн; 
эсӗ упӑш ку шӑн тӗм сӗ лӗн, вӑл ва ра са нӑн 
ху ҫу пу лӗ, те нӗ. 17 Ада ма ва ра ҫап ла ка ла-
нӑ: арӑ мун сӑ мах не ит ле нӗ шӗн, Эпӗ са на 
«ан ҫи» те се ка ла нӑ йы вӑ ҫӑн ҫи мӗҫ не ҫи-
нӗ шӗн ҫӗр сан пир ки ыл хан лӑ пу лӗ; ӗмӗ рӳ 
тӑршшӗпех эсӗ, асап кур са, ҫӗр тен тӑ ран-
са пу рӑ нӑн; 18 ҫӗр са на йӗплӗ ку рӑк сем пе 
ҫум ку рӑ кӗ сем ӳс тер се па рӗ; эсӗ хир ти 
ку рӑк па тӑ ран са пу рӑ нӑн; 19 ҫӗр тен пул нӑ-
скер, эсӗ ка я л ла ҫӗ ре кӗ ри ч че нех ҫӑ кӑр на 
тар юх тар са ӗҫ ле се ҫи йӗн: эсӗ — тӑп ра, 
кал лех тӑп ра пу лӑн, те нӗ.

ПУЛТАРНИ 2:20 – 3:19

* Йӑ ху.
** Те пӗр тӗр лӗ ӑн лан тар нин чен: арӑм Вӑр лӑ хӗн 

ху ш ши не; арӑм ран Ҫу ра ла с си са нӑн пуҫ на ҫап са 
ҫӗ мӗ рӗ, эсӗ Ӑна ури ту па нӗн чен сӑ хӑн.
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[22] Пулт 1:27. 1 Ин 5:7. Пулт 2:9. 
4-мӗш сы пӑк. [4] Евр 11:4. [5] Ытар 15:8. Ис 1:13. [6] Мф 20:15. [7] Рим 6:16. [8] Гал 5:17. Ӑсл 10:3.  

Мф 23:35. 1 Ин 3:12. Иуд 1:11. [9] Пс 9:13; 115:6. [10] Евр 12:24. Ӳлӗм 6:10. [14] Пулт 9:6. [19] Пулт 2:24. 

20 Адам хӑ йӗн арӑм не Ева * ят лӑ ху нӑ, 
мӗн шӗн те се с сӗн вӑл пӗ тӗм пу рӑ на кан-
се нӗн амӑ шӗ пул са тӑ нӑ. 21 Ҫӳл ху ҫа Ту рӑ 
Адам па унӑн арӑ мӗ вал ли тир тум тир сем 
ту са вӗ се не тӑ хӑн тарт нӑ.

22 Ҫӳл ху ҫа Ту рӑ ка ла нӑ: акӑ Адам, ырӑ-
па уса ла пӗл се, Пи рӗн тен пӗ ри пек пул са 
тӑ чӗ; ха лӗ ӗн тӗ вӑл та та, ал ли не тӑ с са, 
чӗ рӗ лӗх йы вӑ ҫӗн ҫи мӗҫ не те тат са ан ҫи-
тӗр, ӗмӗ рех пу рӑн ма л ла ан пул тӑр, те нӗ. 
23 Ҫӗр тен ил нӗ скер ҫӗр ӗҫ ле се пу рӑн тӑр 
те се Ҫӳл ху ҫа Ту рӑ ӑна Эдем пах чин чен 
кӑ лар са янӑ. 24 Ада ма хӑ ва ла са янӑ та 
чӗ рӗ лӗх йы вӑ ҫӗ пат не пы ра кан ҫу ла сых-
ла маш кӑн Эдем пах чи ум не, ту хӑҫ ен не, 
Хе ру ви ма тӑ рат нӑ та та ҫа вӑ рӑн са тӑ ра кан 
вут лӑ хӗҫ ху нӑ.4  1 Адам хӑ йӗн арӑ мӗ пе Евӑ па хут шӑн-

нӑ; Ева йы вӑр ҫын пул са Ка и на ҫу-
рат нӑ, вӑл: эпӗ Ҫӳл ху ҫа ран ҫын туп рӑм, 
те нӗ. 2 Та та унӑн шӑ л лӗ не, Аве ле, ҫу рат-
нӑ. Авель — су рӑх кӗ те кен ҫын, Ка ин 
ҫӗр ӗҫ ле кен ҫын пул нӑ. 3 Кӑш тах вӑ хӑт 
ирт се с сӗн, Ка ин Ҫӳл ху ҫа на ҫӗр ҫи мӗ ҫӗ 
пар не кӳ нӗ, 4 Авель те хӑ йӗн кӗ тӗ вӗн чи 
мал тан ҫу рал нӑ пу тек се не, чи са мӑ р ри-
се не, пар не кӳ нӗ. Ҫӳл ху ҫа Аве ле те, унӑн 
пар ни не те кӑ мӑл ту нӑ, 5 Ка и на ва ра хӑй-
не те, унӑн пар ни не те кӑ мӑл ту ман. 
Ка ин пи тӗ та рӑх нӑ, пуҫ не чик се ҫӳ ре нӗ. 
6 Ҫӳл ху ҫа [Ту рӑ] Ка и на ка ла нӑ: эсӗ мӗн-
шӗн та рӑх рӑн? мӗн шӗн эсӗ пуҫ на чик рӗн? 
7 ырӑ ту нӑ чух не пуҫ на ҫӗклеместӗн-и? 
ырӑ ту мас тӑн пул са с сӑн, алӑ ку умӗн че 
ҫы лӑх выр тать; вӑл са на хӑй пат не тур-
тать, ан чах эсӗ ӑна пӑ хӑн тар, ӑна пуҫ лӑх 
пул, те нӗ.

8 Ка ин хӑ йӗн шӑ л лӗ не, Аве ле, ка ла нӑ: 
[атя хи ре ка яр,] те нӗ. Хи ре тух са с сӑн, Ка-
ин хӑ йӗн шӑ л лӗ не, Аве ле, хи рӗҫ тӑр са ӑна 
вӗ лер нӗ. 9 Ҫӳл ху ҫа [Ту рӑ] Ка и на ка ла нӑ: 
Авель шӑ л лу ӑҫ та са нӑн? те нӗ. Вӑл: пӗл-
мес тӗп; эпӗ шӑ л лӑ ма хуралҫӑ-им? те нӗ. 

10 [Ҫӳл ху ҫа] ка ла нӑ: мӗн ту рӑн эсӗ? са нӑн 
шӑ л лу юнӗн са с си йӗ Ма на ҫӗр ҫин чен 
кӑш кӑр са чӗ нет; 11 са нӑн ал лу тӑк нӑ юна, 
са нӑн шӑ л лун юн не, ҫӑт нӑ ҫӗр ха лӗ са-
на ыл хан чӗ; 12 эсӗ ҫӗр ӗҫ ле нӗ чух не вӑл 
са на те кех хӑ йӗн вӑй не пар са тӑ мӗ, ҫӗр 
ҫин че эсӗ хӑ ва ла са янӑ ҫын, ҫап ка лан чӑк 
ҫын пу лӑн, те нӗ. 13 Ка ин Ҫӳл ху ҫа [Ту р ра] 
ка ла нӑ: ман ҫи не ху нӑ ха са чӑ тас чӑ тӑм-
ран та пы сӑк рах: 14 акӑ Эсӗ ха лӗ ма на ҫӗр 
ҫин чен хӑ ва ла са яра тӑн, эпӗ Са нӑн ку ҫу 
умӗн чен ҫу ха лӑп, ҫӗр ҫин че эпӗ хӑ ва ла са 
янӑ ҫын, ҫап ка лан чӑк ҫын пу лӑп; ма на 
тӗл пу ла кан ки рек кам та ма на вӗ ле рӗ, 
те нӗ. 15 Ҫӳл ху ҫа [Ту рӑ] ӑна ка ла нӑ: кам 
Ка и на вӗ ле рӗ, ӑна ун шӑн ҫи чӗ хут та-
вӑр ма л ла, те нӗ. Ка и на тӗл пул са ни кам 
та ан вӗ лер тӗр те се, Ҫӳл ху ҫа [Ту рӑ] ӑна 
па л лӑ ту нӑ. 16 Ва ра Ка ин Ҫӳл ху ҫа умӗн чен 
пӑ рах са кай нӑ, вӑл Эдемран ту хӑ ҫал ла, 
Нод ҫӗр не, кай са вы рӑ наҫ нӑ.

17 Ка ин хӑ йӗн арӑ мӗ пе хут шӑ н нӑ; арӑ мӗ, 
йы вӑр ҫын пул са, Ено ха ҫу рат нӑ. Ка ин 
ху ла ларт нӑ; ху ли не ывӑ лӗн ячӗ пе Енох 
те нӗ. 18 Ено хӑн Ирад [Га и дад] ҫу рал нӑ; 
Ирад ран Ме хи а ель [Ма ле ле ил] ҫу рал нӑ; 
Ме хи а е лӗн Ма фу сал ҫу рал нӑ; Ма фу сал-
ран Ла мех ҫу рал нӑ. 19 Ла мех хӑй вал ли 
икӗ арӑм ил нӗ: пӗ ри Ада ят лӑ, те пӗ ри 
Ци л ла [Се л ла] ят лӑ пул нӑ. 20 Ада Иава ла 
ҫу рат нӑ: вӑл кӗ тӳ кӗт се ча тӑр та пу рӑ на-
кан се нӗн аш шӗ пул нӑ. 21 Унӑн шӑ л лӗн 
ячӗ Иувал: вӑл пӗ тӗм кӗс ле ҫӗ сен, шӑх-
лич ка ла кан сен аш шӗ пул нӑ. 22 Ци л ла 
та Ту вал ка и на [Фо ве ла] ҫу рат нӑ: вӑл 
пӑ хӑр тан та та ти мӗр тен тӗр лӗ япа ла туп-
та са тӑ ва кан ӑс та пул нӑ. Ту вал ка и нӑн 
йӑ мӑ кӗ — Но е ма.

23 Ла мех хӑ йӗн арӑ мӗ се не ка ла нӑ: эй 
Ада, эй Ци л ла! ит лӗр эпӗ ка ла ни не; эй 
Ла мех арӑ мӗ сем! тӑн лӑр ман сӑ мах сене: 
су ра нӑм шӑн эпӗ ар пул нӑ ҫы н на вӗлер-
тӗм, ха ма амант нӑ шӑн яш ача на вӗлер-
тӗм; 24 Ка ин шӑн ҫи чӗ хут та вӑ рас пул-
 са с сӑн, Ла мех шӑн ҫит мӗл ҫи чӗ хут та-
вӑ рӗҫ, те нӗ.

3:20 – 4:24 ПУЛТАРНИ

* Пу рӑ нӑҫ.
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[25] Пулт 5:3. 
5-мӗш сы пӑк. [1] 1 Ҫулс 1:1. Пулт 1:26–27; 9:6. Ӑсл 2:23. Сир 17:3. [3] Лк 3:38. 1 Кор 15:48–49. 

[24] Сир 44:15; 49:16. Евр 11:5. [29] 1 Пет 3:20. Евр 11:7. Пулт 3:17. [32] 1 Ҫулс 1:4. 
6-мӗш сы пӑк. [2] Аст 14:1. 1 Ин 3:1. Мф 24:38. [3] Ап ӗҫс 7:51. Гал 5:16. 1 Пет 3:20. 

25 Адам та тах хӑ йӗн арӑ мӗ пе, [Евӑ па,] 
хут шӑ н нӑ, Ева ывӑл ача ҫу рат нӑ, вӑл 
ӑна Сиф ят лӑ ху нӑ, [вӑл ка ла нӑ:] Ка ин 
вӗ лер нӗ Авель вы рӑ н не Ту рӑ ма на те пӗр 
вӑр лӑх па чӗ, те нӗ. 26 Си фӑн та ывӑл ача 
ҫу рал нӑ: вӑл ӑна Енос ят лӑ ху нӑ; ҫа вӑн 
чух не ва ра Ҫӳл ху ҫа [Ту рӑ] ят не асӑн са 
чӗ не пуҫ ла нӑ.5  1 Ада мӑн йӑхӗ-кӑкӗ ҫа кӑ: Ту рӑ этеме 

пул тар нӑ чух не, Вӑл ӑна Хӑй евӗр лӗ 
ту нӑ чух не, 2 Вӑл вӗ се не ар ҫы н ни не та та 
хӗр а рӑм не пул тар нӑ, вӗ се не пи л ле нӗ, вӗ-
се не пул тар нӑ кун вӗ се не «этем» те се ят 
ху нӑ. 3 Адам ҫӗр вӑ тӑр [230] ҫул пу рӑ н нӑ 
та, унӑн хӑй евӗр лӗ, хӑй сӑ нар лӑ ывӑл 
ҫу рал нӑ, вӑл ӑна Сиф ят лӑ ху нӑ. 4 Сиф 
ҫу рал нӑ хы ҫ ҫӑн Ада мӑн кун ҫу лӗ са кӑр-
ҫӗр [700] ҫу ла пы нӑ, унӑн ывӑл сем пе 
хӗр сем ҫу рал нӑ. 5 Адам пу рӑ н нӑ кун ҫул 
пу рӗ тӑ хӑр ҫӗр вӑ тӑр ҫул пул нӑ; ва ра вӑл 
вил нӗ.

6 Сиф ҫӗр пи лӗк [205] ҫул пу рӑ н нӑ та, 
унӑн Енос ҫу рал нӑ. 7 Енос ҫу рал нӑ хы ҫ ҫӑн 
Сиф са кӑр ҫӗр ҫи чӗ [707] ҫул пу рӑ н нӑ, 
унӑн ывӑл сем пе хӗр сем ҫу рал нӑ. 8 Сиф 
пу рӑ н нӑ кун ҫул пу рӗ тӑ хӑр ҫӗр вун и кӗ 
ҫул пул нӑ; ва ра вӑл вил нӗ.

9 Енос тӑ хӑр ву нӑ [190] ҫул пу рӑ н нӑ та, 
унӑн Ка и нан ҫу рал нӑ. 10 Ка и нан ҫу рал нӑ 
хы ҫ ҫӑн Енос са кӑр ҫӗр вун пи лӗк [715] ҫул 
пу рӑ н нӑ, унӑн ывӑл сем пе хӗр сем ҫу рал-
нӑ. 11 Енос пу рӑ н нӑ кун ҫул пу рӗ тӑ хӑр ҫӗр 
пи лӗк ҫул пул нӑ; ва ра вӑл вил нӗ.

12 Ка и нан ҫит мӗл [170] ҫул пу рӑ н нӑ та, 
унӑн Ма ле ле ил ҫу рал нӑ. 13 Ма ле ле ил ҫу-
 рал нӑ хы ҫ ҫӑн Ка и нан са кӑр ҫӗр хӗ рӗх 
[740] ҫул пу рӑ н нӑ, унӑн ывӑл сем пе хӗр-
сем ҫу рал нӑ. 14 Ка и нан пу рӑ н нӑ кун ҫул 
пу рӗ тӑ хӑр ҫӗр ву нӑ ҫул пул нӑ; ва ра вӑл 
вил нӗ.

15 Ма ле ле ил ут мӑл пи лӗк [165] ҫул пу-
рӑ н нӑ та, унӑн Иаред ҫу рал нӑ. 16 Иаред 
ҫу рал нӑ хы ҫ ҫӑн Ма ле ле ил са кӑр ҫӗр вӑ тӑр 
[730] ҫул пу рӑ н нӑ, унӑн ывӑл сем пе хӗр-
сем ҫу рал нӑ. 17 Ма ле ле ил пу рӑ н нӑ кун ҫул 

пу рӗ са кӑр ҫӗр тӑ хӑр вун пи лӗк ҫул пул нӑ; 
ва ра вӑл вил нӗ.

18 Иаред ҫӗр ут мӑл ҫул пу рӑ н нӑ та, 
унӑн Енох ҫу рал нӑ. 19 Енох ҫу рал нӑ хыҫ-
ҫӑн Иаред са кӑр ҫӗр ҫул пу рӑ н нӑ, унӑн 
ывӑл сем пе хӗр сем ҫу рал нӑ. 20 Иаред пу-
рӑ н нӑ кун ҫул пу рӗ тӑ хӑр ҫӗр ут мӑл икӗ 
ҫул пул нӑ; ва ра вӑл вил нӗ.

21 Енох ут мӑл пи лӗк [165] ҫул пу рӑ н нӑ 
та, унӑн Ма фу сал ҫу рал нӑ. 22 Енох Ту рӑ 
умӗн че ҫӳ ре нӗ, Ма фу сал ҫу рал нӑ хы ҫ ҫӑн 
вӑл та та ви ҫ ҫӗр [200] ҫул пу рӑ н нӑ, унӑн 
ывӑл сем пе хӗр сем ҫу рал нӑ. 23 Енох пу рӑ н-
нӑ кун ҫул пу рӗ ви ҫ ҫӗр ут мӑл пи лӗк ҫул 
пул нӑ. 24 Енох Ту рӑ умӗн че ҫӳ ре нӗ; ун тан 
вӑл ку рӑн ми пул нӑ, мӗн шӗн те се с сӗн 
Ту рӑ ӑна Хӑй пат не ил нӗ.

25 Ма фу сал ҫӗр са кӑр вун ҫи чӗ ҫул пу-
рӑ н нӑ та, унӑн Ла мех ҫу рал нӑ. 26 Ла мех 
ҫу рал нӑ хы ҫ ҫӑн Ма фу сал ҫич ҫӗр са кӑр-
 вун икӗ ҫул пу рӑ н нӑ, унӑн ывӑл сем пе 
хӗрсем ҫу рал нӑ. 27 Ма фу сал пу рӑ н нӑ кун-
ҫул пу рӗ тӑ хӑр ҫӗр ут мӑл тӑ хӑр ҫул пул нӑ; 
ва ра вӑл вил нӗ.

28 Ла мех ҫӗр са кӑр вун икӗ [188] ҫул пу-
рӑ н нӑ та, унӑн ывӑл ача ҫу рал нӑ, 29 ха мӑр 
ӗҫе ту нӑ чух не, Ҫӳл ху ҫа [Ту рӑ] ыл ха н нӑ 
ҫӗ ре ха мӑр ал лӑ мӑр па ӗҫ ле се тӑ нӑ чух не 
пи ре ҫа кӑ лӑп лан та рӗ те се, Ла мех ӑна 
Ной ят лӑ ху нӑ. 30 Ной ҫу рал нӑ хы ҫ ҫӑн Ла-
мех пи лӗк ҫӗр тӑ хӑр вун пи лӗк [565] ҫул 
пу рӑ н нӑ, унӑн ывӑл сем пе хӗр сем ҫу рал-
 нӑ. 31 Ла мех пу рӑ н нӑ кун ҫул пу рӗ ҫич ҫӗр 
ҫит мӗл ҫи чӗ [753] ҫул пул нӑ; ва ра вӑл 
вил нӗ.

32 Пи лӗк ҫӗр ҫу ла ҫит се с сӗн Но йӑн [ви ҫӗ 
ывӑл] Сим, Хам та та Иафет ҫу рал нӑ.6  1 Ҫӗр ҫин че этемсем ӗр че пуҫ ла са с сӑн, 

вӗ сен хӗ рӗ сем те ҫу рал са с сӑн, 2 Ту рӑ 
ывӑ лӗ сем этем хӗ рӗ сем илем ли не кур нӑ 
та вӗ се не кам хӑш не суй ла нӑ, ҫав на хӑй 
вал ли ка ч ча ил нӗ. 3 Ҫӳл ху ҫа [Ту рӑ] ка ла-
нӑ: ҫак ҫын сем Ма нӑн Сыв лӑ шӑ ма ӗмӗ рех 
хи рӗҫ тӑ рай мӗҫ, мӗн шӗн те се с сӗн вӗ сем 
ӳт ан чах; вӗ сен кун ҫу лӗ ҫӗр ҫи рӗм ҫул 

ПУЛТАРНИ 4:25 – 6:3
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пул тӑр, те нӗ. 4 Ҫав вӑ хӑт ра ҫӗр ҫин че улӑп-
сем пул нӑ, уй рӑ мах вӗ сем Ту рӑ ывӑ лӗ сем 
этем хӗ рӗ сем пат не кӗ ре пуҫ ла са с сӑн, ку-
сем вӗ сем вал ли ача ҫу ра та пуҫ ла са с сӑн 
ну май ла н нӑ: вӗ сем па т тӑр ҫын сем, мӗн 
авал тан пах чап лӑ ҫын сем пул нӑ.

5 Ҫӳл ху ҫа [Ту рӑ] этемсем ҫӗр ҫин че пи-
 тех те ас кӑн лан са пу рӑ н ни не кур нӑ, вӗ-
сен пӗ тӗм шу хӑ шӗ, чӗ рин чи пӗ тӗм ӗмӗ чӗ 
ки рек хӑ ҫан та усал пул нӑ; 6 ҫӗр ҫин че 
этеме пул тар нӑ шӑн Ҫӳл ху ҫа ӳкӗн нӗ, Хӑй 
ӑшӗн че хы тӑ ку ля н нӑ. 7 Ва ра Ҫӳл ху ҫа ка-
ланӑ: Хам пул тар нӑ этемсене Эпӗ ҫӗр 
ҫи йӗн чен пӗ те ре тӗп, этемрен пуҫ ла са 
вы льӑх-чӗр лӗх, ҫӗ лен-кал та, тӳ пе ри вӗ-
ҫен ка йӑк та ра нах пӗ те ре тӗп, вӗ се не пул-
тарнӑ шӑн Эпӗ ӳкӗн тӗм ӗн тӗ, те нӗ. 8 Ной 
ва ра Ҫӳл ху ҫа [Ту рӑ] умӗн че тив лет лӗ 
пул нӑ.

9 Акӑ Но йӑн пу рӑ нӑ ҫӗ: Ной хӑ йӗн ӑрӑ-
вӗн че тӳ рӗ ҫын, айӑп сӑр ҫын пул нӑ; Ной 
Ту рӑ умӗн че ҫӳ ре нӗ. 10 Но йӑн Сим, Хам 
та та Иафет ят лӑ ви ҫӗ ывӑл ҫу рал нӑ.

11 Ӗн тӗ Ту рӑ ку ҫӗ умӗн че ҫӗр ир сӗр лен се 
ҫит нӗ, ҫӗр усал ӗҫ пе тул нӑ. 12 [Ҫӳл ху ҫа] 
Ту рӑ ҫӗр ҫи не пӑх нӑ та — акӑ ҫӗр пӗ тӗм-
пе ир сӗр ле н нӗ, пур те хӑй сен ҫӗр ҫин чи 
ҫул не пӑ с са пӗ тер нӗ. 13 [Ҫӳл ху ҫа] Ту рӑ Ноя 
ка ла нӑ: пӗ те с си ҫит рӗ, мӗн пу р ри Ма нӑн 
умӑм ра пӗ тӗ, мӗн шӗн те се с сӗн ҫӗр вӗ се-
нӗн усал ӗҫӗ сем пе тул са ҫит рӗ; акӑ Эпӗ 
вӗ се не ҫӗр ҫин чен пӗ те рӗп. 14 Ху вал ли 
го фер йы вӑ ҫӗн чен ка рап ту; ка рап ӑшӗн че 
пӳ лӗм сем ту, унӑн ша лаш не те, ту лаш не 
те сӑ ма ла па сӗр се тух. 15 Ӑна ҫап ла ту: 
ка ра пӑн тӑршшӗ ви ҫ ҫӗр чи ке, сар ла кӑ шӗ 
ал лӑ чи ке, ҫӳ л лӗ шӗ вӑ тӑр чи ке пул тӑр. 
16 Ка ра пун та шӑ тӑк ту са хӑ вар, тӑ р ри не 
пӗр чи ке не ҫи ти ан сӑр лат, ка ра па кӗ ме 
унӑн ай к ки не алӑк ту; пу рӑн маш кӑн ун 
ӑшӗн че аял ти хут не, ик кӗ мӗш та та ви ҫ-
ҫӗ мӗш хут не ту. 17 Акӑ Эпӗ ӳтӗн че чӗ мӗ 
пу р ри не, тӳ пе айӗн чи не, пур не те пӗ тер-
меш кӗн ҫӗр ҫи не шыв тул та рӑп; ҫӗр ҫин че 
мӗн пу р ри йӑл тах вил се пӗ тӗ. 18 Ан чах Эпӗ 
сан па ла ха лал хы вӑп: эсӗ ху та, са нӑн 

ывӑ лу сем те, арӑ му та, ывӑ лу сен арӑ мӗ-
сем те сан па пӗр ле ка рап ӑш не кӗ рӗҫ. 
19 Ҫа вӑн пе кех ка рап ҫи не та та [пӗ тӗм 
выльӑх-чӗрлӗхе, пӗ тӗм ҫӗлен-калтана та-
та] пӗ тӗм чӗр чу на пӗ рер мӑ шӑр ил се кӗр, 
вӗ сем сан па пӗр ле чӗ рӗ юлччӑр; вӗ сем 
аҫаллӑ-амаллӑ пулччӑр. 20 Сан па пӗр ле 
чӗ рӗ юл маш кӑн сан пат на вӗ ҫен ка йӑк-
сен каш ни ӑрӑ вӗн чен, выльӑх-чӗр лӗх сен 
каш ни ӑрӑ вӗн чен, ҫӗр ҫи йӗн шу са ҫӳ ре-
кен сен каш ни ӑрӑ вӗн чен аҫаллӑ-ама ллӑ 
пӗ рер мӑ шӑр кӗ ч чӗр. 21 Эсӗ ху вал ли ҫи ме 
юрӑх лӑ тӗр лӗ ҫи мӗҫ ил, ӑна хӑв пат на 
пух са хур; вӑл сан шӑн та, вӗ сем шӗн те 
апат пу лӗ, те нӗ. 22 Ной пӗ тӗм пех ту нӑ: 
[Ҫӳл ху ҫа] Ту рӑ ӑна мӗн ле хуш нӑ, вӑл 
ҫап ла ту нӑ.7  1 Ҫӳл ху ҫа [Ту рӑ] Ноя ка ла нӑ: эсӗ ху 

та, са нӑн мӗн пур кил-йышу та ка рап 
ӑш не кӗ рӗр, мӗн шӗн те се с сӗн ҫак ӑру 
ху ш шин че эсӗ Ма нӑн умӑм ра тӳ р ри не 
Эпӗ кур тӑм; 2 пур та са вы льӑх ран ҫич шер 
аҫа па ҫич шер ама, та са мар вы льӑх ран 
ик шер аҫа па ик шер ама ил; 3 ҫа вӑн пе кех 
та та пӗ тӗм ҫӗр вал ли йӑх уп ра са хӑ вар-
маш кӑн [та са] вӗ ҫен ка йӑк сен чен ҫич шер 
аҫа па ҫич шер ама, [пур та са мар вӗ ҫен 
ка йӑк ран ик шер аҫа па ик шер ама] ил, 
4 мӗн шӗн те се с сӗн ҫи чӗ кун ран Эпӗ ҫӗр 
ҫи не хӗ рӗх кун та хӗ рӗх каҫ ху ш ши ҫу мӑр 
тӑ кӑп; Хам мӗн пул тар ни не пур не те ҫӗр 
ҫин чен пӗ те рӗп, те нӗ. 5 Ҫӳл ху ҫа [Ту рӑ] 
хӑй не мӗн хуш ни не Ной пӗ тӗм пе ту нӑ.

6 Ҫӗр ҫи не шыв тул нӑ вӑ хӑт ра Ной улт-
ҫӗр ҫул та пул нӑ.

7 Ной хӑй те, ун па пӗр ле унӑн ывӑ лӗ сем 
те, арӑ мӗ те, ывӑ лӗ сен арӑ мӗ сем те ҫӗр 
ҫи не шыв ту лас умӗн ка рап ӑш не кӗ нӗ. 
8 [Та са вӗ ҫен ка йӑк сем те, та са мар вӗ ҫен 
ка йӑк сем те,] та са вы льӑх сем те, та са 
мар вы льӑх сем те, [тис кер ка йӑк сем те,] 
ҫӗр ҫи йӗн шу са ҫӳ ре кен сем те — 9 пур те, 
[Ҫӳл ху ҫа] Ту рӑ Ноя хуш нӑ пек, Ной пат-
не ка рап ӑш не мӑшӑрӑн-мӑшӑрӑн аҫал-
лӑ-амаллӑ кӗ нӗ. 10 Ҫи чӗ кун ран ҫӗр ҫи не 
та лай ҫит нӗ.

6:4 – 7:10 ПУЛТАРНИ
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11 Ной пу рӑ нӑ ҫӗн улт ҫӗр мӗш ҫу лӗн че, 
ик кӗ мӗш уйӑх ра, ҫак уй ӑ хӑн вун ҫи ч чӗ-
мӗш [27] ку нӗн че, шӑ пах ҫав кун, ас лӑ 
тӗп сӗр авӑр сен пур ҫӑ лӗ те уҫӑл са кайнӑ, 
пӗ лӗт чӳ ре чи сем те уҫӑл нӑ; 12 ва ра ҫӗр 
ҫи не хӗ рӗх кун та хӗ рӗх каҫ ҫу мӑр ҫу-
нӑ. 13 Шӑп ҫав кун Ной ка рап ӑш не кӗ-
нӗ; Ной ывӑ лӗ сем те, — Сим, Хам та та 
Иафет, — Ной арӑ мӗ те, унӑн ывӑ лӗ сен 
ви ҫӗ арӑ мӗ те ун па пӗр ле кӗ нӗ. 14 Хӑй сем 
те кӗ нӗ, вӗ сем пе пӗр ле ӑрӑвӗ-ӑрӑвӗпе ҫӗр 
ҫин чи пур тис кер ка йӑк, ӑрӑвӗ-ӑрӑвӗпе 
пур вы льӑх, ҫӗр ҫин че шу са ҫӳ ре кен пур 
ҫӗлен-калта та ӑрӑвӗ-ӑрӑвӗпе, вӗҫ се ҫӳ-
ре кен сем, пур вӗ ҫен ка йӑк, пур ҫу нат лӑ 
ка йӑк та ӑрӑвӗ-ӑрӑвӗпе 15 Ной пат не ка рап 
ӑш не кӗ нӗ, ӳтӗн че чӗ мӗ пу р ри сем пур те 
аҫаллӑ-амаллӑ, мӑшӑрӑн-мӑшӑрӑн кӗ нӗ; 
16 Ной пат не ка рап ӑш не кӗ нӗ пур тӗр лӗ 
чӗр чун, [Ҫӳл ху ҫа] Ту рӑ Ноя хуш нӑ пек, 
аҫи те, ами те кӗ нӗ. Ҫӳл ху ҫа [Ту рӑ] вӗ сем 
кӗ нӗ хы ҫ ҫӑн ка ра па хуп са ларт нӑ.

17 Ҫӗр ҫи не шыв хӗ рӗх кун та хӗ рӗх каҫ 
тул са пы нӑ, шыв ху шӑ н нӑ ҫе мӗн ху шӑн са 
пы нӑ та ка ра па ҫӳ ле л ле ҫӗк ле нӗ, вӑл ҫӗр-
тен ҫӳл те пул нӑ; 18 ҫӗр ҫин че шыв вӑй лӑ-
лан сах пы нӑ, пи тех те тул са ҫит нӗ, ка рап 
шыв ҫи йӗн иш се ҫӳ ре нӗ. 19 Шыв ҫӗр ҫи не 
шут сӑр ну май кап лан са тул нӑ; пӗ тӗм 
тӳ пе айӗн чи ҫӳ л лӗ ту се не пур не те шыв 
хуп ла са ил нӗ; 20 вӗ сен тӗ лӗн чи шыв вун-
пи лӗк чи ке чух лӗ хӑ пар нӑ, ҫӳ л лӗ ту се не 
пур не те шыв хуп ла са ил нӗ. 21 Ҫӗр ҫин че 
ҫӳ ре кен пур чӗр чун та вил се пӗт нӗ: вӗ-
ҫен ка йӑк сем, выльӑх-чӗрлӗх, ҫӗр ҫи йӗн 
шу са ҫӳ ре кен пур ҫӗлен-калта, пур ҫын 
та вил се пӗт нӗ; 22 ти пӗ ҫӗр те пу рӑ нӑҫ сыв-
лӑш не сӑм са па сыв ла ка н ни пур те вил се 
пӗт нӗ. 23 Ҫӗр ҫин че пу рӑ на ка н ни сем пур те 
пӗт нӗ; этемрен пуҫ ла са выльӑхӗ-чӗрлӗхӗ, 
ҫӗлен-калти, тӳ пе айӗн чи вӗ ҫен ка йӑ кӗ 
та ран — пур те ҫӗр ҫин чен пӗт нӗ, Ной ҫеҫ, 
ун па пӗр ле ка рап ҫин че пул ни сем ҫеҫ тӑр-
са юл нӑ. 24 Шыв ҫӗр ҫин че ҫӗр ал лӑ кун 
тул са пы нӑ.

8  1 Ту рӑ Ноя та та ун па пӗр ле ка рап 
ӑшӗн че пул нӑ пур тис кер ка йӑ ка, 

пур выльӑх-чӗрлӗхе, [пур вӗ ҫен ка йӑ ка, 
шу са ҫӳ ре кен пур ҫӗлен-калтана] ас не 
ил нӗ; ва ра Ту рӑ ҫӗр ҫи не ҫил янӑ та, 
шыв тул ма ча рӑ н нӑ. 2 Тӗп сӗр авӑ рӑн ҫӑ-
лӗ сем, пӗ лӗт чӳ ре чи сем ху пӑн са лар нӑ, 
ва ра тӳ пе рен ҫу мӑр ҫу ма ча рӑ н нӑ. 3 Шыв 
майӗ пен ҫӗр ҫин чен ка я л ла кай нӑ, ҫӗр 
ал лӑ кун ирт се с сӗн шыв ча ка пуҫ ла нӑ. 
4 Ҫи ч чӗ мӗш уйӑх ра, ҫав уй ӑ хӑн вун ҫи ч-
чӗ мӗш ку нӗн че, ка рап Ара рат тӑ вӗ ҫи не 
пыр са ча рӑ н нӑ. 5 Ву н нӑ мӗш уй ӑ ха ҫи ти ч-
чен шыв пӗр ма ях чак са пы нӑ; ву н нӑ мӗш 
уй ӑ хӑн пӗ р ре мӗш ку нӗн че ту тӑ р ри сем 
ку рӑ на пуҫ ла нӑ.

6 Хӗ рӗх кун ирт се с сӗн Ной хӑй ту нӑ ка-
рап чӳ ре чи не уҫ нӑ та 7 [ҫӗр ҫин чен шыв 
чак ни не пӗл меш кӗн] ҫӑ ха на кӑ лар са янӑ; 
вӑл вӗҫ се тух нӑ та ҫӗр ҫин чи шыв ти пи-
ч че нех пӗр аяк ка л ла вӗҫ се кай нӑ, пӗр 
ка я л ла вӗҫ се кил нӗ. 8 Ун тан ҫӗр ҫин чен 
шыв кай са пӗт ни не пӗл меш кӗн Ной кӑ-
ва кар чӑ на кӑ лар са янӑ; 9 ан чах кӑ ва кар-
чӑ нӗ ури  не пу с са лар са кан ма вы рӑн ту-
пай ман та ун пат не ка я л ла ка рап ҫи не 
вӗҫ се кил нӗ, мӗн шӗн те се с сӗн ҫӗр ҫин че 
пур тӗл те те шыв тӑ нӑ; Ной ал ли не тӑс-
нӑ та ӑна яр са тыт са хӑй пат не ка рап 
ӑш не кӗрт нӗ. 10 Та та ҫи чӗ кун кӗт се тӑ нӑ 
та ка рап ӑшӗн чен кал лех кӑ ва кар чӑ на 
кӑ лар са янӑ. 11 Кӑ ва кар чӑн ун пат не каҫ 
пу лас па ка я л ла вӗҫ се ҫит нӗ, акӑ сӑм си-
пе вӑл ҫу йы вӑ ҫ ҫин ешӗл чӗ рӗ ҫул ҫи не 
хып са кил нӗ; Ной ва ра ҫӗр ҫин чен шыв 
чак са кай ни не пӗл нӗ. 12 Вӑл та та ҫи чӗ 
кун кӗт се тӑ нӑ та [кал лех] кӑ ва кар чӑ на 
кӑ лар са янӑ; кӑ ва кар чӑн ва ра ун пат не 
ка я л ла тав рӑн ман.

13 [Ной пу рӑ нӑ ҫӗн] улт ҫӗр пӗ р ре мӗш ҫу-
лӗн че, пӗ р ре мӗш уй ӑ хӑн [пӗ р ре мӗш] ку нӗ 
тӗл не, ҫӗр ҫин че шыв юл ман; Ной ка рап 
тӑ р ри не уҫ са пӑх нӑ та — акӑ ҫӗр ҫи йӗ ку-
шӑх нӑ. 14 Ик кӗ мӗш уйӑх ра, уй ӑ хӑн ҫи рӗм 
ҫи ч чӗ мӗш ку нӗ тӗл не, ҫӗр пӗ тӗм пех тип се 
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ҫит нӗ. 15 Ва ра [Ҫӳл ху ҫа] Ту рӑ Ноя ка ла нӑ: 
16 эсӗ хӑв та тух, са нӑн арӑ му та, ывӑ лу сем 
те, ывӑ лу сен арӑ мӗ сем те сан па пӗр ле 
ка рап ӑшӗн чен тух чӑр; 17 хӑ вӑн па пӗр ле 
пул нӑ пур чӗр чу на та — вӗ ҫен ка йӑк се не, 
выльӑх-чӗрлӗхе, ҫӗр ҫи йӗн шу са ҫӳ ре кен 
пур ҫӗлен-калтана — хӑ вӑн па пӗр ле ил-
се тух; вӗ сем ҫӗр тӑ рӑх саланччӑр, ҫӗр 
ҫин че ӗр че ч чӗр, ху на са пы ч чӑр, те нӗ. 
18 Ва ра Ной тух нӑ, ун па пӗр ле унӑн ывӑ-
лӗ сем те, арӑ мӗ те, ывӑ лӗ сен арӑ мӗ сем 
те тух нӑ; 19 ка рап ӑшӗн чен мӗн пур тис кер 
ка йӑк, [мӗн пур выльӑх-чӗрлӗх,] мӗн пур 
ҫӗлен-калта, мӗн пур вӗ ҫен ка йӑк — ҫӗр 
ҫин че мӗн ҫӳ ре ке н ни пур те — ӑрӑ вӗ-ӑрӑ -
вӗ пе тух са кай нӑ.

20 Ва ра Ной Ҫӳл ху ҫа вал ли пар не вы рӑ-
нӗ ту нӑ; каш ни та са вы льӑх ӑрӑ вӗн чен, 
та са вӗ ҫен ка йӑк сен мӗн пур ӑрӑ вӗн чен 
ил се, вӗ се не пар не вы рӑ нӗ ҫин че пӗ тӗ-
мӗш пе ҫун тар са пар не кӳ нӗ. 21 Ырӑ шӑр шӑ 
Ҫӳл ху ҫа на кӑ мӑ л лӑ пул нӑ, ва ра Ҫӳл ху ҫа 
[Ту рӑ] Хӑй ӑшӗн че ка ла нӑ: этем пир ки 
ҫӗ ре урӑх ыл хан мӑп ӗн тӗ, мӗн шӗн те се с-
сӗн этем кӑ мӑ лӗ мӗн ҫам рӑк ра нах усал; 
ха лӗ ту нӑ пек ту мӑп, пӗ тӗм пу рӑ на ка на 
урӑх ни хӑ ҫан та пӗ тер мӗп: 22 ҫӗр сы вӑ 
чух не ака с си пе вы ра с си, си вӗ пе шӑ рӑх, 
ҫу па хӗл, кун па каҫ ни хӑ ҫан та ча рӑн са 
лар мӗҫ, те нӗ.9  1 Ту рӑ, Ной па унӑн ывӑ лӗ се не пи л ле-

се, вӗ се не ҫап ла ка ла нӑ: ӗр чӗр, ху нӑр, 
ҫӗ ре тул са ҫи тӗр, [ӑна тыт са тӑ рӑр]; 2 ҫӗр 
ҫин чи пур тис кер ка йӑк, [ҫӗр ҫин чи пур 
выльӑх-чӗрлӗх,] тӳ пе ри пур вӗ ҫен ка йӑк, 
ҫӗр ҫин чи пур кусан-ҫӳрен, ти нӗс ри пур 
пу лӑ си рӗн тен хӑ ра тӑр, си рӗн тен чӗ т ре се 
тӑ тӑр: вӗ се не си рӗн ал ла па нӑ; 3 пӗ тӗм пу-
рӑ на кан кусан-ҫӳрен си рӗн вал ли ҫи мӗҫ 
пу лӗ; унччен ешӗл ку рӑк па нӑ пек, ҫак на 
пур не те си ре па ра тӑп; 4 ан чах чунӗ-юнӗ 
пур ӳте ан ҫи йӗр; 5 Эпӗ хӑ вӑр юнӑ ра та 
шы ра са илӗп: си рӗн пу рӑ нӑ ҫӑр — юн ра, 
ӑна ки рек хӑш тис кер ка йӑк ран та шы ра-
са илӗп, ҫын чу н не ҫын ал лин чен, унӑн 
тӑ ва нӗн ал лин чен те шы ра са илӗп; 6 кам 

ҫын юн не тӑ кӗ, унӑн юн не те ҫын ал ли ех 
тӑ кӗ, мӗн шӗн те се с сӗн этеме Ту рӑ сӑ нар-
лӑ пул тар нӑ; 7 эсир ӗн тӗ ӗр чӗр, ху нӑр, ҫӗр 
тӑ рӑх са рӑ лӑр, ҫӗр ҫин че йыш лӑ лан сах 
пы рӑр, те нӗ.

8 Ноя, ун па пӗр ле унӑн ывӑ лӗ се не Ту рӑ 
та тах ка ла нӑ: 9 акӑ Эпӗ си рӗн пе та та си-
рӗн тен кай ран ки лес тӑ хӑ мӑр па ха лал 
хы ва тӑп, 10 си рӗн пе пӗр ле пул нӑ пур чӗ рӗ 
чун па — вӗ ҫен ка йӑк сем пе, выль ӑх-чӗр-
лӗх пе, ҫӗр ҫин чи пур тис кер ка йӑк па — 
ка рап ӑшӗн чен тух ни сем пе пу рин пе те, 
ҫӗр ҫин чи пур чӗр чун па та ха лал хы ва-
тӑп; 11 урӑх ни мӗн ле чӗр чу на та та лай 
шы вӗ пе пӗ тер мӗп те се, те кех ҫӗ ре ҫу ка 
хӑ ва ра кан та лай пул мӗ те се, Эпӗ си рӗн пе 
ха лал хы ва тӑп, те нӗ. 12 [Ҫӳл ху ҫа] Ту рӑ та-
та ка ла нӑ: Ман па си рӗн ху ш шӑ мӑ ра та та 
си рӗн па тӑр ти пӗ тӗм чӗ рӗ чун хуш ши не 
ӗмӗр тен ӗмӗ ре ялан лӑ ха хыв нӑ ха ла лӑн 
па л ли ҫа кӑ: 13 Эпӗ пӗ лӗт ҫи не аса мат кӗ-
пе рӗ ка ра тӑп, вӑл Ман па ҫӗр ху ш ши не 
[ӗмӗр лӗ хе] хыв нӑ ха лал па л ли пул тӑр. 
14 Ва ра ҫап ла пу лӗ: Эпӗ ҫӗр ҫи не ҫу мӑр 
пӗ лӗ чӗ яр са с сӑн, пӗ лӗт ре [Ма нӑн] аса мат 
кӗ пе рӗ ку рӑ нӗ; 15 ва ра Эпӗ Ман па си рӗн 
ху ш шӑ мӑ ра та та каш ни ӳт ри чӗ рӗ чун ху-
ш ши не хыв нӑ Ха мӑн ха ла лӑ ма аса илӗп; 
тӗн че не шыв ил се пӗ тӗм чӗр чу на пӗ те ре-
с си урӑх пул мӗ. 16 [Ма нӑн] аса мат кӗ пе рӗ 
тӳ пе ре пу лӗ, Эпӗ ӑна ку рӑп та Ту рӑ па [ҫӗр 
ху ш ши не,] ҫӗр ҫин че пу рӑ на кан каш ни 
ӳт ри каш ни чӗ рӗ чун ху ш ши не хыв нӑ 
ӗмӗр лӗх ха ла лӑ ма аса илӗп, те нӗ. 17 Ту рӑ 
Ноя та тах ка ла нӑ: Ман па ҫӗр ҫин че пу-
рӑ на кан каш ни чӗр чун ху ш ши не хыв нӑ 
ха лал па л ли ҫа кӑ ӗн тӗ, те нӗ.

18 Но йӑн ка рап ӑшӗн чен тух нӑ ывӑ лӗ сем 
ҫак сем пул нӑ: Сим, Хам та та Иафет. Хам 
ва ра Ха на а нӑн аш шӗ пул нӑ. 19 Ҫак сем виҫ-
ҫӗ шӗ Но йӑн ывӑ лӗ сем пул нӑ; пӗ тӗм ҫӗр 
ҫин чи ха лӑх вӗ сен чен пул са кай нӑ.

20 Ной ҫӗр ӗҫ ле ме пуҫ ла нӑ, вӑл иҫӗм 
ҫыр ли пах чи ларт са ӳс тер нӗ; 21 вӑл иҫӗм 
эрехӗ ӗҫ нӗ те ӳсӗ рӗл нӗ, хӑ йӗн ча тӑ рӗн че 
ҫа ра мас вырт нӑ. 22 Хам, Ха на ан аш шӗ, 
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хӑй аш шӗ ҫа ра мас не кур нӑ та тух са хӑ-
йӗн икӗ тӑ ва н не ка ла са па нӑ. 23 Сим па 
Иафет тум тир ил нӗ те ӑна хӑй сен хул-
пу ҫ ҫи йӗ ҫи не хур са, ку тӑн кӗр се аш шӗн 
ҫа ра мас не вит се тух нӑ; вӗ сем хы ҫа лал ла 
пӑх са пы нӑ, хӑй сен аш шӗн ҫа ра мас не 
кур ман. 24 Ной мух мӑр тан урӑл са тӑ нӑ 
та хӑй не кӗ ҫӗн ывӑ лӗ мӗн ту ни не пӗл се 
25 ка ла нӑ: Ха на ан ыл хан лӑ пул тӑр; вӑл 
хӑ йӗн тӑ ва нӗ сем па тӗн че чу ра се нӗн чу-
 ри пу лӗ, те нӗ. 26 Ун тан ка ла нӑ: Си мӑн 
Ҫӳлху ҫа Ту р ри мух тав лӑ; Ха на ан Си мӑн 
чу ри пу лӗ; 27 Ту рӑ Иафет йӑх не хуш сах 
пы тӑр, вӑл Сим ча тӑ рӗ се не кӗр се вы рӑ наҫ-
тӑр; Ха на ан унӑн чу ри пу лӗ, те нӗ.

28 Тӗн че не шыв ил нӗ хы ҫ ҫӑн Ной ви ҫ-
ҫӗр ал лӑ ҫул пу рӑ н нӑ. 29 Ной пу рӑ н нӑ 
кун ҫул пу рӗ тӑ хӑр ҫӗр ал лӑ ҫул пул нӑ, 
вӑл ва ра вил нӗ.10  1 Ной ывӑ лӗ сен — Си мӑн, Ха мӑн 

та та Иафе тӑн — йӑхӗ-кӑкӗ ҫа кӑ. 
Та лай хы ҫ ҫӑн вӗ сен ача-пӑча ҫу рал нӑ. 
2 Иафет ывӑ лӗ сем: Го мер, Ма гог, Ма дай, 
Иаван, [Ели са,] Фу вал, Ме шех та та Фи-
рас. 3 Го мер ывӑ лӗ сем: Ас ке наз, Ри фат 
та та Фо гар ма. 4 Иаван ывӑ лӗ сем: Ели са, 
Фар сис, Ки т тим та та До да ним. 5 Вӗ сен чен 
ӗр че нӗ ха лӑх сем ут рав сем ҫи не лар са 
тух нӑ; каш ни йӗ хӑй сен ҫӗр не, хӑй сен 
чӗл хи пе ка ла ҫа кан сем пе пӗр ле, хӑй сен 
ӑрӑ вӗн чен тух ни сем пе пӗр ле, хӑй сен ха-
лӑ хӗ ху ш ши не вы рӑ наҫ нӑ.

6 Хам ывӑ лӗ сем: Хуш, Миц ра им, Фут 
та та Ха на ан. 7 Хуш ывӑ лӗ сем: Се ва, Ха-
ви ла, Сав та, Ра а ма та та Сав те ха. Ра а ма 
ывӑ лӗ сем: Ше ва та та Де дан. 8 Ху шӑн та та 
Ним род ҫу рал нӑ; ҫа вӑ ҫӗр ҫин че па т тӑ ра 
тух нӑ; 9 вӑл Ҫӳл ху ҫа [Ту рӑ] умӗн че па т-
тӑр ка йӑк ҫӑ пул нӑ, ҫа вӑн па ка ла ҫ ҫӗ те 
ӗн тӗ: Ҫӳл ху ҫа [Ту рӑ] умӗн че па т тӑр ка-
йӑк ҫӑ Ним род пек, те ҫ ҫӗ. 10 Мал тан унӑн 
пат ша лӑ хӗ Се н на ар ҫӗ рӗн чи Ва ви лон, 
Эрех, Ак кад та та Хал не ху ли сен чен тӑ нӑ. 
11 Ҫак ҫӗр тен Ас сур тух нӑ, вӑл Ни не ви, 
Ре хо воф-ир, Ка лах ху ли се не ту са ларт-
нӑ, 12 Ни не ви пе Ка лах ху ш ши не Ре сен 

ху ли ларт нӑ; ку ас лӑ ху ла. 13 Миц ра им ран 
Лу дим, Ана мим, Ле га вим, Наф ту хим, 
14 Пат ру сим, Кас лу хим ҫу рал нӑ, ҫак сен-
чен Фи лис ти ха лӑ хӗ пул са кай нӑ; Миц-
ра им ран та та Каф то рим ҫу рал нӑ.

15 Ха на ан ран Си дон ҫу рал нӑ, — ку унӑн 
мал тан хи ывӑ лӗ пул нӑ, — та та Хет, 16 Иеву-
 сей, Амо р рей, Гер ге сей, 17 Евей, Ар кей, 
Си ней, 18 Ар ва дей, Це ма рей та та Хи ма-
фей ҫу рал нӑ. Ка я рах па Ха на ан ӑрӑ вӗ сем 
са па лан са кай нӑ, 19 ха на ан сен ҫӗ рӗ Си-
дон ран пуҫ ла са Ге рар ен не л ле Га за пат-
не ҫит нӗ, кун тан Со дом, Го мо р ра, Ад ма 
та та Це во им ен не л ле Ла ш́а пат не ҫит нӗ. 
20 Ку сем — хӑй сен ӑрӑ вӗ сем пе, хӑй сен ха-
лӑ хӗ пе хӑй сен ҫӗр не вы рӑ наҫ нӑ, хӑй сен 
чӗл хи пе ка ла ҫа кан Хам ывӑ лӗ сем.

21 Си мӑн та ачи сем пул нӑ, Сим вӑл — 
Еве рӑн мӗн пур ывӑ лӗ н аш шӗ, Иафе тӑн 
ас лӑ пи ч чӗ шӗ.

22 Сим ывӑ лӗ сем: Елам, Ас сур, Ар фак-
сад, Луд, Арам [та та Ка и нан]. 23 Арам 
ывӑ лӗ сем: Уц, Хул, Ге фер та та Маш. 24 Ар -
фак сад ран [Ка и нан ҫу рал нӑ, Ка и нан ран] 
Са ла ҫу рал нӑ, Са ла ран Евер ҫу рал нӑ. 
25 Еве рӑн икӗ ывӑл ҫу рал нӑ; пӗ рин ячӗ 
Фа лек, вӑл ҫу рал нӑ кун сен че ҫӗр уйӑр-
нӑ ран ӑна ҫап ла ят па нӑ; унӑн шӑ л лӗн 
ячӗ — Иок тан. 26 Иок тан ран Ал мо дад, 
Ша леф, Ха цар ма веф, Иерах, 27 Га до рам, 
Узал, Дик ла, 28 Овал, Ави ма ил, Ше ва, 
29 Офир, Ха ви ла та та Иовав ҫу рал нӑ. Ҫак-
сем пур те — Иок тан ывӑ лӗ сем. 30 Вӗ сем 
вы рӑ наҫ нӑ ҫӗр Ме ша ран пуҫ ла са ту хӑҫ 
ен чи Се фар тӑ вӗ пат не ҫи ти ч чен тӑ сӑл нӑ. 
31 Ку сем — хӑй сен ӑрӑ вӗ сем пе, хӑй сен ха-
лӑ хӗ пе хӑй сен ҫӗр не вы рӑ наҫ нӑ, хӑй сен 
чӗл хи пе ка ла ҫа кан Сим ывӑ лӗ сем.

32 Ной ывӑ лӗ сен ӑрӑ вӗ сем ҫак сем ӗн тӗ, 
вӗ сен йӑхӗ-кӑкӗ ҫа кӑ ӗн тӗ. Та лай хы ҫ ҫӑн 
вӗ сен чен ха лӑх сем ӗр че се кай са ҫӗр тӑ-
рӑх са ла н нӑ.11  1 Пӗ тӗм ҫӗр ҫин че пӗр чӗл хе пе, пӗр 

пек ка лаҫ нӑ. 2 Ту хӑҫ ен чен тап ран-
са кай са вӗ сем Се н на ар ҫӗ рӗн че тӳ рем-
лӗх туп нӑ та ҫа вӑн та вы рӑ наҫ нӑ. 3 Вӗ сем 
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пӗр-пӗрне ка ла нӑ: атьӑр кир пӗч тӑ вар та 
ӑна вут па хӗр тер, те нӗ. Ҫап ла вӗ се нӗн 
чул вы рӑ н не кир пӗч пул са тӑ нӑ, ак шар 
вы рӑ н не ҫӗр ти кӗ чӗ пул нӑ. 4 Ва ра вӗ сем 
ка ла нӑ: ха мӑр вал ли ху ла лар тар, тӳ пе не 
ҫи те кен паш не тӑ вар, ва ра ха мӑр ята ча-
па кӑ ла рӑ пӑр, пӗ тӗм ҫӗр тӑ рӑх са па лан са 
каймӑ пӑр. 5 Ҫӳл ху ҫа этем ывӑ лӗ сем тӑ ва-
кан ху ла па паш не не пӑх ма ан нӑ. 6 Ҫӳл ху ҫа 
ка ла нӑ: акӑ вӗ сем пӗр ха лӑх, пу ри нӗн те 
пӗр чӗл хе; вӗ сем акӑ мӗн ту ма ты тӑн чӗҫ, 
вӗ сем хӑй сем мӗн ту ма шу хӑш тыт ни не 
пӑ ра хас ҫук; 7 анар та вӗ се нӗн чӗл хи не ар-
паш тар са ярар, пӗ ри мӗн ка ла ни не те пӗ ри 
ан ӑн ла най тӑр, те нӗ. 8 Ҫӳл ху ҫа вӗ се не ҫав 
тӗл тен пӗ тӗм ҫӗ ре са лат са янӑ; вӗ сем ва ра 
ху ли пе паш ни не ту ма ча рӑ н нӑ. 9 Ҫа вӑн па 
ху ли не Ва ви лон те се ят па нӑ, мӗн шӗн 
те се с сӗн ун та Ҫӳл ху ҫа пӗ тӗм ҫӗр чӗл хи-
не ар паш тар нӑ, Ҫӳл ху ҫа вӗ се не ҫа вӑн тан 
пӗ тӗм ҫӗр тӑ рӑх са лат са янӑ.

10 Си мӑн йӑхӗ-кӑкӗ ҫа кӑ: тӗн че не шыв 
ил нӗ хы ҫ ҫӑн икӗ ҫул тан, ҫӗр ҫул та чух-
не, Си мӑн Ар фак сад ҫу рал нӑ; 11 Ар фак сад 
ҫу рал нӑ хы ҫ ҫӑн Сим та та пи лӗк ҫӗр ҫул 
пу рӑ н нӑ, унӑн ывӑл сем пе хӗр сем ҫу рал-
нӑ, [ва ра вил нӗ].

12 Ар фак сад вӑ тӑр пи лӗк [135] ҫул пу-
рӑн нӑ та, унӑн [Ка и нан ҫу рал нӑ. Ка и нан 
ҫу рал нӑ хы ҫ ҫӑн Ар фак сад та та ви ҫ ҫӗр 
вӑ тӑр ҫул пу рӑ н нӑ, унӑн ывӑл сем пе хӗр-
сем ҫу рал нӑ, вӑл ва ра вил нӗ. Ка и нан 
ҫӗр вӑ тӑр ҫул пу рӑ н нӑ та, унӑн] Са ла 
ҫу рал нӑ. 13 Са ла ҫу рал нӑ хы ҫ ҫӑн Ар фак-
сад [Ка и нан] тӑ ват ҫӗр ви ҫӗ [330] ҫул пу-
рӑ н нӑ, унӑн ывӑл сем пе хӗр сем ҫу рал нӑ, 
[ва ра вил нӗ].

14 Са ла вӑ тӑр [130] ҫул пу рӑ н нӑ та, унӑн 
Евер ҫу рал нӑ. 15 Евер ҫу рал нӑ хы ҫ ҫӑн Са ла 
тӑ ват ҫӗр ви ҫӗ [330] ҫул пу рӑ н нӑ, унӑн 
ывӑл сем пе хӗр сем ҫу рал нӑ, [ва ра вилнӗ.]

16 Евер вӑ тӑр тӑ ва тӑ [134] ҫул пу рӑ н нӑ 
та, унӑн Фа лек ҫу рал нӑ. 17 Фа лек ҫу рал нӑ 
хы ҫ ҫӑн Евер тӑ ват ҫӗр вӑ тӑр [370] ҫул пу-
рӑ н нӑ, унӑн ывӑл сем пе хӗр сем ҫу рал нӑ, 
[ва ра вил нӗ.]

18 Фа лек вӑ тӑр [130] ҫул пу рӑ н нӑ та, 
унӑн Ра гав ҫу рал нӑ. 19 Ра гав ҫу рал нӑ хы-
ҫ ҫӑн Фа лек ик ҫӗр тӑ хӑр ҫул пу рӑ н нӑ, 
унӑн ывӑл сем пе хӗр сем ҫу рал нӑ, [ва ра 
вил нӗ].

20 Ра гав вӑ тӑр икӗ [132] ҫул пу рӑ н нӑ 
та, унӑн Се рух ҫу рал нӑ. 21 Се рух ҫу рал нӑ 
хы ҫ ҫӑн Ра гав ик ҫӗр ҫи чӗ ҫул пу рӑ н нӑ, 
унӑн ывӑл сем пе хӗр сем ҫу рал нӑ, [ва ра 
вил нӗ].

22 Се рух вӑ тӑр [130] ҫул пу рӑ н нӑ та, 
унӑн На хор ҫу рал нӑ. 23 На хор ҫу рал нӑ хыҫ-
ҫӑн Се рух ик ҫӗр ҫул пу рӑ н нӑ, унӑн ывӑл-
сем пе хӗр сем ҫу рал нӑ, [ва ра вил нӗ].

24 На хор ҫи рӗм тӑ хӑр [79] ҫул пу рӑ н нӑ 
та, унӑн Фа р ра ҫу рал нӑ. 25 Фа р ра ҫу рал нӑ 
хы ҫ ҫӑн На хор ҫӗр вун тӑ хӑр [129] ҫул пу-
рӑ н нӑ, унӑн ывӑл сем пе хӗр сем ҫу рал нӑ, 
[ва ра вил нӗ].

26 Фа р ра ҫит мӗл ҫул пу рӑ н нӑ та, унӑн 
Ав рам, На хор та та Аран ҫу рал нӑ.

27 Фа р ран йӑхӗ-кӑкӗ ҫа кӑ: Фа р ран Ав-
рам, На хор та та Аран ҫу рал нӑ. Ара нӑн 
Лот ҫу рал нӑ. 28 Аран хӑ йӗн аш шӗ Фа р-
ра пу рӑ н нӑ чух нех хӑй ҫу рал нӑ ҫӗр те, 
Хал де йӑ ри Ур ҫӗ рӗн че, вил нӗ. 29 Ав рам па 
На хор хӑй сем вал ли арӑм сем ил нӗ; Ав-
рам арӑ мӗ Са ра ят лӑ пул нӑ; На хор арӑ мӗ 
Мил ка ят лӑ пул нӑ. Мил ка Ара нӑн хӗ рӗ 
пул нӑ, Аран Мил ка аш шӗ та та Ис ка аш-
шӗ пул нӑ. 30 Са ра тип вар лӑ пул нӑ, унӑн 
ача пул ман.

31 Фа р ра хӑ йӗн ывӑл не Ав ра ма, хӑ йӗн 
мӑнук не — Ло та, Аран ывӑл не — та та Са-
рӑ на — хӑ йӗн ки н не, хӑй ывӑ лӗн Ав ра мӑн 
арӑм не — ерт нӗ те, вӗ сем пе пӗр ле Ха на ан 
ҫӗр не кай ма те се, Хал де йӑ ри Ур ҫӗ рӗн чен 
тух са кай нӑ; ан чах Ха р ра на ҫит се с сӗн, 
вӗ сем ҫа вӑн та вы рӑ наҫ нӑ. 32 Ха р ран ҫӗр-
не ҫит нӗ чух не Фа р ра ик ҫӗр пи лӗк ҫул та 
пул нӑ, Фа р ра Ха р ран ра вил нӗ.12  1 Ҫӳл ху ҫа Ав ра ма ка ла нӑ: хӑ вӑн 

ҫӗ рӳн тен, тӑвану-хурӑнташу хуш-
шин чен, аҫу ки лӗн чен тух та Эпӗ са на 
кӑ тар та кан ҫӗ ре кай; 2 сан ран Эпӗ ас лӑ 
ха лӑх кӑ ла рӑп, са на пи л лӗп, са нӑн ят на 
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мух тав лӑ тӑ вӑп, эсӗ пи л лӗх лӗ пу лӑн; 3 Эпӗ 
са на пи л ле кен се не пи л лӗп, са на ыл ха-
на кан се не ыл ха нӑп; сан ур лӑ ҫӗр ҫин чи 
пур йӑх та пи л лӗх илӗ, те нӗ.

4 Хӑй не Ҫӳл ху ҫа ка ла нӑ пек, Ав рам 
тух са кай нӑ; ун па пӗр ле Лот та кай нӑ. 
Ха р ран ран тух са кай нӑ чух не Ав рам ҫит-
мӗл пи лӗк ҫул та пул нӑ. 5 Ав рам хӑй пе 
пӗр ле хӑ йӗн арӑм не Са рӑ на, хӑ йӗн тӑ ва-
нӗн ывӑл не Ло та, хӑй сем пух нӑ мӗн пур 
пур лӑх не та та Ха р ран ра чух не хӑй сен 
ал лин че тыт нӑ мӗн пур ҫы н ни не ил нӗ 
те Ха на ан ҫӗр не кай ма тух нӑ; ун тан Ха-
на ан ҫӗр не пыр са ҫит нӗ. 6 Ав рам ҫав ҫӗр 
тӑ рӑх Си хем те е кен вы рӑ на ҫи ти ч чен, 
Мо ре юман лӑх не ҫи ти ч чен, тӑ рӑ ш шӗ пех 
ҫӳ ре се тух нӑ. Ҫак ҫӗр те ун чух не ха на ан-
сем [пу рӑ н нӑ]. 7 Ав ра ма Ҫӳл ху ҫа ку рӑ н нӑ, 
ка ла нӑ [ӑна]: ҫак ҫӗ ре Эпӗ са нӑн йӑх на 
па рӑп, те нӗ. Ун та Ав рам хӑй не ку рӑ н нӑ 
Ҫӳл ху ҫа вал ли пар не вы рӑ нӗ ту нӑ. 8 Ҫав 
тӗл тен Ав рам ту пат не л ле, Ве филь рен 
ту хӑҫ ен не л ле, тап ран са кай нӑ; вӑл ун-
та ча тӑр не ҫап ла кар са ларт нӑ: Ве филь 
ча тӑр тан анӑ ҫал ла, Гай ту хӑ ҫал ла пул нӑ; 
ҫа кӑн та вӑл Ҫӳл ху ҫа на пар не кӳ меш кӗн 
пар не вы рӑ нӗ ту са ларт нӑ та [хӑй не ку-
рӑ н нӑ] Ҫӳл ху ҫа ят не асӑн са чӗ н нӗ. 9 Ва ра 
Ав рам тап ран са тух нӑ та ма лал ла, кӑн-
тӑ рал ла, кай нӑ.

10 Ҫав ҫӗр те выҫ лӑх пул нӑ. Ҫав ҫӗр те 
выҫ лӑх вӑй лӑ лан са ҫит нӗ рен Ав рам Еги-
пе та пу рӑн ма кай нӑ. 11 Еги пет пат не л ле 
ҫы вӑ хар са ҫит нӗ чух не вӑл Са рӑ на, хӑ-
йӗн арӑм не, ка ла нӑ: акӑ эсӗ пи тӗ илем-
лӗ хӗр а рӑм пул ни не эпӗ пӗ ле тӗп; 12 са на 
кур са с сӑн Еги пет ҫы н ни сем: «ку унӑн 
арӑ мӗ» те йӗҫ; ва ра ма на вӗ ле рӗҫ, са на 
чӗ рӗ хӑ ва рӗҫ; 13 эсӗ: эпӗ унӑн йӑ мӑ кӗ пу-
ла тӑп, те, сан тӗ лӗш пе ма на аван пул тӑр, 
сан ур лӑ ма нӑн чу нӑм чӗ рӗ юл тӑр, те нӗ. 
14 Ҫап лах пул нӑ: Ав рам Еги пе та ҫит се с-
сӗн, Еги пет ҫы н ни сем Са ра пи тӗ илем лӗ 
хӗр а рӑм ик ке н не кур нӑ; 15 ӑна фа ра о нӑн 
ас лӑ ул пу чӗ сем те кур нӑ та ӑна фа ра он 

умӗн че мух та нӑ; ва ра ӑна фа ра он ҫурт-
не ил се пы нӑ. 16 Ун майӗ пе Ав ра ма аван 
пул нӑ; унӑн вак вы льӑх та, шул тӑ ра вы-
льӑх та, ашак сем те, ар ҫын чу ра сем пе 
хӗр а рӑм чу ра сем те, ла шал ла ашак сем 
те, тӗ ве сем те пул нӑ.

17 Ан чах Ҫӳл ху ҫа Са рӑ шӑн, Ав рам арӑ-
мӗ шӗн, фа ра о на хӑй не те, унӑн кил не 
те йы вӑр асап кӑ тарт нӑ. 18 Ва ра фа ра он 
Ав ра ма чӗн тер се ил нӗ те ка ла нӑ: эсӗ ма-
 на мӗн ту рӑн кап ла? вӑл са нӑн арӑ му ик-
ке н не ма на мӗн шӗн ка ла ма рӑн? 19 мӗн шӗн 
эсӗ: «вӑл ма нӑн йӑ мӑк» те рӗн? эпӗ ӑна 
хам вал ли арӑм ту ма ил се т тӗм. Акӑ ха-
лӗ са нӑн арӑ му, ил се ка ях [ӑна], те нӗ. 
20 Фа ра он хӑй ҫы н ни се не хуш нӑ та, вӗ сем 
ва ра Ав ра ма хӑй не те, унӑн арӑм не те, 
унӑн мӗн пу р ри не пур не те, [ун па пӗр ле 
Ло та та] кӑ лар са янӑ.13  1 Ав рам хӑй те, унӑн арӑ мӗ те хӑй-

сен мӗн пур пур лӑх не ил нӗ те Еги-
пет ран тап ран са тух са кӑн тӑ рал ла кай нӑ, 
ун па пӗр ле Лот та пы нӑ.

2 Ав рам выльӑх-чӗрлӗх тӗ лӗ шӗн чен те, 
ылтӑн-кӗмӗл тӗ лӗ шӗн чен те пи тӗ пу ян 
пул нӑ. 3 Вӑл, кӑн тӑр ен чен Ве филь пат-
нелле куҫа-куҫа пыр са, унччен хӑй Ве-
филь пе Гай ху ш ши не ча тӑр ларт нӑ вы рӑ-
на, 4 хӑй мал тан пар не вы рӑ нӗ ту нӑ ҫӗ ре, 
ҫит нӗ; ун та Ав рам Ҫӳл ху ҫа ят не асӑн са 
чӗ н нӗ. 5 Ав рам па пӗр ле ҫӳ ре кен Ло тӑн та 
ҫа вӑн пе кех вак вы льӑх та, шул тӑ ра вы-
льӑх та, ча тӑр сем те пул нӑ. 6 Вӗ се не пӗр ле 
пу рӑн ма ҫӗр хӗ сӗк пул нӑ, пур лӑ хӗ пи тех 
те ну май пул нӑ ран вӗ сем пӗр ле пу рӑ най-
ман. 7 Ав рам вы льӑ хӗ сен кӗ тӳ ҫи сем пе Лот 
вы льӑ хӗ сен кӗ тӳ ҫи сем ху ш шин че тав ла-
шу тух нӑ; ун чух не ҫав ҫӗр те ха на ан сем пе 
фе ре зей сем пу рӑ н нӑ.

8 Ав рам Ло та ка ла нӑ: сан па ма нӑн хуш-
шӑ мӑр та, са нӑн кӗ тӳ ҫӳ сем пе ма нӑн кӗ-
тӳ ҫӗ сем ху ш шин че хи рӗ ҫӳ ан пул тӑр: 
эпир — тӑ ван сем; 9 пӗ тӗм ҫӗр са нӑн умӑн-
та мар-и ва ра? уй ӑ рӑл ман ран: эсӗ су ла-
ха я л ла кай са с сӑн, эпӗ сыл тӑ ма л ла ка йӑп; 
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эсӗ сыл тӑ ма л ла кай са с сӑн, эпӗ су ла ха я л-
ла ка йӑп, те нӗ. 10 Лот пуҫ не ҫӗк ле се пӑх нӑ 
та Иор дан тав ра шӗн чи пӗ тӗм ҫӗ ре кур нӑ: 
Ҫӳл ху ҫа Ту рӑ Со дом па Го мо р рӑ на пӗ те ри-
ч чен ҫак ҫӗр Си гор таранчченех пӗ тӗм пе 
Ҫӳл ху ҫа пах чи пек, Еги пет ҫӗ рӗ пек шыв-
па шӑварӑнса-нӳрленсе тӑ нӑ; 11 Лот хӑй 
вал ли Иор дан тав ра шӗн чи пӗ тӗм ҫӗ ре 
суй ла са ил нӗ те ту хӑ ҫал ла тап ран са кай-
нӑ. Ва ра вӗ сем пӗр-пӗринчен уй ӑ рӑл нӑ. 
12 Ав рам Ха на ан ҫӗ рӗн че пу рӑ на пуҫ ла нӑ; 
Лот ҫав тав ра ри ху ла сен че пу рӑ н нӑ, ча-
тӑ рӗ се не Со до ма ҫи ти ех ларт са тух нӑ. 
13 Со дом ҫы н ни сем усал пул нӑ, Ҫӳл ху ҫа 
умӗн че пи тӗ ҫы лӑх лӑ пул нӑ.

14 Лот Ав рам ран уй ӑ рӑл нӑ хы ҫ ҫӑн Ҫӳл ху-
ҫа Ав ра ма ка ла нӑ: пуҫ на ҫӗк ле се пӑх-ха, 
ха лӗ ху тӑ ра кан вы рӑн тан ҫур ҫӗр пе кӑн-
тӑр ен не л ле, ту хӑҫ па анӑҫ ен не л ле ҫав-
рӑн са пӑх; 15 ҫак эсӗ ку ра кан пӗ тӗм ҫӗ ре 
Эпӗ са на, са нӑн йӑх на ӗмӗр лӗ хе па рӑп, 
16 са нӑн йӑх на ҫӗр ҫин чи хӑ йӑр пек тӑ-
вӑп; ҫӗр ҫин чи хӑ йӑр пӗр чи не кам та 
пу лин шут ла са кӑ лар ма пул та рай са с сӑн, 
са нӑн йӑх на та шут ла са кӑ ла рӗҫ; 17 тӑр, 
ҫак ҫӗ рӗн тӑршшӗне те, ур лӑш не те ут-
са тух: ӑна Эпӗ са на [та та са нӑн йӑх на 
ӗмӗр лӗ хе] па рӑп, те нӗ. 18 Ав рам ча тӑр не 
пуҫ тар са хус кал са кай нӑ та Хев рон ри 
Мам ре юман лӑх не пыр са лар нӑ; ун та вӑл 
Ҫӳл ху ҫа на пар не кӳ меш кӗн пар не вы рӑ нӗ 
ту са ларт нӑ.14  1 Се н на ар пат ши Амра фел, Ел ла-

сар пат ши Ари ох, Елам пат ши 
Ке дор ла о мер та та Го им пат ши Фи дал 
пу рӑ н нӑ кун сен че 2 ҫав сем Со дом пат-
ши не Бе ра на хи рӗҫ, Го мо р ра пат ши не 
Бир ша на хи рӗҫ, Ад ма пат ши не Ши на ва, 
Се во им пат ши не Ше ме ве ра та та Си гор те-
е кен Бе ла пат ши не хи рӗҫ вӑр ҫӑпа тух нӑ. 
3 Вӗ сем пур те халь хи Тӑ вар лӑ ти нӗс вы рӑ-
нӗн че, Си д дим ят лӑ ай лӑм ра, пӗр ҫӗ ре 
пуҫ та рӑ н нӑ. 4 Ке дор ла о мер вӗ се не вун и-
кӗ ҫул пӑ хӑн тар са тӑ нӑ пул нӑ, вун ви ҫ ҫӗ-
мӗш ҫул хи не ва ра вӗ сем пӑл хав хус кат нӑ. 

5 Вун тӑ ва т тӑ мӗш ҫул хи не Ке дор ла о мер 
та та ун па пӗр ка наш лӑ пат ша сем ҫит нӗ 
те Аштероф-Карнаимри ре фа им се не, Гам 
ху лин чи зу зим се не, Шаве-Кириафаимри 
эмимсене, 6 хӑй се нӗн Се ир те е кен ту ху-
шӑ кӗ сен че пу рӑ на кан хо р рей се не пуш хир 
ҫы вӑ хӗн чи Ел-Фаран пат не ҫи ти ч че нех 
ҫӗ мӗр се тух нӑ. 7 Ун тан тав рӑн са с сӑн, вӗ-
сем Миш пат ҫӑ лӗ пат не — урӑх ла ка ла са-
с сӑн, Ка дес пат не — пы нӑ та ама лик сен 
пӗ тӗм ҫӗр не ҫӗ мӗр се тух нӑ, ҫа вӑн пе кех 
Хацацон-Фамарьте пу рӑ на кан амо р рей-
се не те ҫӗ мӗр се тух нӑ. 8 Со дом пат ши, 
Го мо р ра пат ши, Ад ма пат ши, Се во им 
пат ши та та Си гор те е кен Бе ла пат ши 
вӗ се не хи рӗҫ тух нӑ; вӗ сем пе Си д дим ай-
лӑ мӗн че ҫа пӑ ҫа пуҫ ла нӑ, 9 Елам пат ши не 
Ке дор ла о ме ра хи рӗҫ, Го им пат ши не Фи-
да ла хи рӗҫ, Се н на ар пат ши не Амра фе ла 
хи рӗҫ, Ел ла сар пат ши не Ари о ха хи рӗҫ 
ҫа пӑҫ нӑ, — тӑ ва тӑ пат ша пи лӗк пат ша па 
ҫа пӑҫ нӑ. 10 Си д дим ай лӑ мӗн че ти кӗт шӑ-
тӑ кӗ ну май пул нӑ. Та ра пуҫ ла нӑ Со дом 
пат ши пе Го мо р ра пат ши ҫав шӑ тӑк се не 
кӗр се ӳк нӗ, ыт ти сем ту сем ҫи не тар нӑ. 
11 Ҫӗн те ре кен сем Со дом па Го мо р рӑн мӗн-
пур пур лӑх не та та сых ят не ха тӗр ле ни не 
те пӗ тӗм пех ил се кай нӑ. 12 Ав рам тӑ ва нӗн 
ывӑл не, Со дом ра пу рӑ на кан Ло та, унӑн 
пӗ тӗм пурлӑхӗ-мӗнӗпех ил се кай нӑ.

13 Хӑ тӑл са юл ни сен чен пӗ ри пы нӑ та Ав-
рам ев рее хы пар ту нӑ; Ав рам ун чух не 
Мам ре юман лӑ хӗн че пу рӑ н нӑ. Мам ре вӑл 
амо р рей ҫы н ни, Эшколпа Анер тӑ ва нӗ, 
пул нӑ, ку сем Ав рам па пӗр ка наш лӑ тӑ нӑ. 
14 Ав рам, хӑ йӗн йӑх та шӗ [Лот] тыт кӑ на 
ҫак ла н ни не илт се с сӗн, хӑй ҫур тӗн че ҫу-
рал нӑ ви ҫ ҫӗр вун са кӑр чу ри не вӑр ҫӑ кӑ-
ра лӗ ты т тар нӑ та тӑш ман сем хы ҫ ҫӑн Дан 
пат не ҫи ти ч чен хӑ ва ла са кай нӑ; 15 ва ра 
ушкӑнӑн-ушкӑнӑн уй ӑ рӑл са, вӑл хӑ йӗн 
чу ри сем пе пӗр ле вӗ се не ҫӗр ле та пӑ н нӑ 
та пӗ тӗм пех ҫӗ мӗр се тӑк нӑ; вӗ се не Да-
мас кӑн су ла хай ен чи Хо ва те е кен вы рӑ на 
ҫи ти ч че нех хӑ ва ла са кай нӑ; 16 вӗ сен пӗ тӗм 
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ту пӑш не турт са ил нӗ, хӑ йӗн йӑх таш не 
Ло та та, унӑн мӗн пур пур лӑх не те, ҫа вӑн 
пе кех та та хӗр а рӑ мӗ се не те, ха лӑх не те 
ка я л ла та вӑр нӑ.

17 Вӑл Ке дор ла о ме ра та та ун па пӗр ле 
пул нӑ пат ша се не ҫӗ мӗр се тӑк са ка я л ла 
тав рӑ н нӑ чух не Со дом пат ши ӑна хи рӗҫ 
Ша ве ай лӑм не тух са тӑ нӑ, ҫав вы рӑ на 
ха лӗ Пат ша ай лӑ мӗ те ҫ ҫӗ; 18 Са лим пат ши 
Мел хи се дек те ҫӑ кӑр па эрех ил се тух-
нӑ, — вӑл Ҫӳл ти Ту р рӑн свящ е н ни кӗ пул-
нӑ, — 19 Мел хи се дек ӑна пи л ле се ка ла нӑ: 
Ҫӳл ти Ту рӑ, тӳ пе пе ҫӗр Пат ши, Ав ра ма 
пи л лӗх лӗ ту рӗ; 20 тӑш ма ну се не хӑ вӑн ал-
лу на ӳкер нӗ Ҫӳл ти Ту рӑ мух тав лӑ, те нӗ. 
[Ав рам] ӑна хӑ йӗн пӗ тӗм ту пӑ шӗн чен 
ву н нӑ мӗш пай не па нӑ. 21 Со дом пат ши 
Ав ра ма ка ла нӑ: ҫы н ни се не ма на пар, туп-
 ри не хӑ вӑн вал ли ил, те нӗ. 22 Ан чах Ав рам 
Со дом пат ши не ка ла нӑ: ал лӑ ма Ҫӳл ти 
Ҫӳл ху ҫа Ту рӑ ен не, тӳ пе пе ҫӗр Пат ши ен-
не, ҫӗк ле тӗп, 23 са нӑн: эпӗ Ав ра ма пуй тар-
тӑм те ме л ле ан пул тӑр — са нӑн мӗн пур 
туп рун тан ҫип не те, ура сы р рин чӗ н не те 
ил мӗп; 24 ха мӑн чу ра сем ҫи ни сӗр пуҫ не, 
ман па пӗр ле кил нӗ ҫын се не ти вӗҫ лӗ пай-
сем сӗр пуҫ не са нӑ н не ни мӗн те ил мӗп; 
Анер па Эшкол та та Мам рий хӑй сен пай не 
илччӗр, те нӗ.15  1 Ҫак ӗҫ сем пул са ирт нӗ хы ҫ ҫӑн, 

[ҫӗр ле] Ав ра ма Ҫӳл ху ҫа Ту рӑ ку-
рӑн нӑ чух не, ӑна Ҫӳл ху ҫа ран сӑ мах пул-
нӑ, ӑна ка ла нӑ: Ав рам, ан хӑ ра; Эпӗ — са-
нӑн хӳ т тӳ; са нӑн тив ле тӳ пи тех те пы сӑк 
[пу лӗ], те нӗ. 2 Ав рам ка ла нӑ: эй Ҫӳл ху ҫа 
Ту р рӑм! Эсӗ ма на мӗн па рӑн? акӑ эпӗ 
ача-пӑчасӑр юла тӑп; ма нӑн ҫур тӑ ма ҫак 
Ели е зер, Да маск ҫы н ни, пӑх са тӑ рать, те-
нӗ. 3 Ав рам та та ка ла нӑ: акӑ Эсӗ ма на тӑ-
хӑм лӑ ту ма рӑн, акӑ ӗн тӗ ма нӑн ет кер ҫӗм 
хам ҫур тӑм ра ҫу рал са ӳс нӗ чу ра ывӑ лӗ, 
те нӗ. 4 Ӑна Ҫӳл ху ҫа ран сӑ мах пул нӑ, ӑна 
та тах ка ла нӑ: вӑл са нӑн ет кер ҫӳ пул мӗ; 
кам сан ран ҫу ра лӗ, са нӑн ет кер ҫӳ ҫа вӑ 
пу лӗ, те нӗ. 5 Ун тан ӑна ту ла ил се тух нӑ 

та ка ла нӑ [ӑна]: тӳ пе ҫи не пӑх-ха, ҫӑл тӑр-
се не шут ла са кӑ лар ма пул та ра я тӑн пул-
са с сӑн — шут ла са кӑ лар, те нӗ. Ӑна та та 
ка ла нӑ: са нӑн ҫа вӑн чух лӗ тӑ хӑм пу лӗ, 
те нӗ. 6 Ав рам Ҫӳл ху ҫа на ӗне н нӗ, ҫак на 
Вӑл унӑн сӑ вап лӑ хӗ вы рӑ н не ху нӑ.

7 Ва ра ӑна ка ла нӑ: Эпӗ Ҫӳл ху ҫа, ҫак ҫӗ-
ре са нӑн ал лу на ет кер лӗ хе па маш кӑн 
са на Хал дея ҫӗ рӗн чи Ур ху лин чен ил се 
тух рӑм, те нӗ. 8 Ав рам ка ла нӑ: эй Ҫӳл ху ҫа 
Ту р рӑм! ҫак ҫӗ ре хам тыт са тӑ ра с си не 
ӑҫ тан пӗ лес ма нӑн? те нӗ. 9 Ҫӳл ху ҫа ӑна 
ка ла нӑ: Ман вал ли ви ҫӗ ҫул хи ты на пӑ-
ру, ви ҫӗ ҫул хи ка ча ка, ви ҫӗ ҫул хи та ка, 
ула тӑ па та та ҫам рӑк кӑ ва кар чӑн ил, те нӗ. 
10 Ав рам вӗ се не пур не те ил нӗ те, ҫур ма-
ран ка с са, пӗр пай не те пӗр пай не хи рӗҫ 
ху нӑ; вӗ ҫен ка йӑ кӗ се не ҫеҫ кас ман. 11 Ҫав 
мӗн пус ни ҫи не те мӗн чух лӗ ҫӑт кӑн ка йӑк 
вӗҫ се ан нӑ, ан чах Ав рам вӗ се не хӑвала-
хӑвала янӑ.

12 Хӗ вел ан нӑ вӑ хӑт ра Ав ра ма та рӑн ый-
хӑ пус нӑ: ӑна хӑ ру шӑ сӗм лӗх ху пӑр ла са 
ил нӗ. 13 Ҫӳл ху ҫа Ав ра ма ка ла нӑ: пӗл се 
тӑр: са нӑн тӑ хӑ му сем ют ҫӗр ҫи не пыр са 
пу рӑ на кан сем пу лӗҫ, вӗ се не чу ра тӑ вӗҫ, 
вӗ се не тӑ ват ҫӗр ҫул хӗ сӗр ле се пу рӑ нӗҫ, 
14 ан чах Эпӗ вӗ се не чу ра ту са пу рӑ н-
 нӑ ха лӑ ха сут тӑ вӑп; ҫа вӑн хы ҫ ҫӑн вӗ-
сем [кун та] пы сӑк пур лӑх па тух са ки лӗҫ; 
15 эсӗ ва ра хӑ вӑн аҫу сем пат не ка нӑҫ лӑн 
ӑса нӑн, са на ыр рӑн ва тӑл са ҫит се с сӗн пы-
та рӗҫ; 16 кун та вӗ се нӗн тӑ ва т тӑ мӗш сыпӑ-
 кӗ ҫав рӑн са ки лӗ, мӗн шӗн те се с сӗн амор-
рей сен йӗр ке сӗр ӗҫӗ сен ви ҫи тул са ҫи тей-
мен-ха, те нӗ.

17 Хӗ вел ан са тӗ т тӗм пул са ҫит се с сӗн, 
акӑ кӑ ма ка ран ту ха кан тӗ тӗм пек тӗ тӗм 
та та вут ҫу лӑ мӗ ка с са ҫур нӑ вы льӑх сем 
ху ш шин чен ирт се кай нӑ. 18 Ҫӳл ху ҫа ҫав 
кун, ҫап ла ка ла са, Ав рам па ха лал хыв нӑ: 
ҫак ҫӗ ре Еги пет юхан шы вӗн чен пуҫ ла са 
ас лӑ юхан шыв, Ев фрат юхан шы вӗ, пат не 
ҫи ти ч чен Эпӗ са нӑн тӑ хӑм на па ра тӑп: 
19 ку вӑл ке ней сен, ке не зей сен, кед мо ней-
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сен, 20 хет сен, фе ре зей сен, ре фа им сен, 
21 амо р рей сен, ха на ан сен, [евей сен], гер-
ге сей сен та та иеву сей сен ҫӗ рӗ, те нӗ.16  1 Ан чах Са ра — Ав рам арӑ мӗ — 

ӑна ача ҫу рат са па ман. Са рӑн 
Агарь ят лӑ тар ҫӑ, Еги пет хӗ рӗ, пул нӑ. 
2 Са ра Ав ра ма ка ла нӑ: акӑ Ҫӳл ху ҫа мӑр 
ма нӑн ва рӑ ма ача ҫу рат ма л ла мар пи-
тӗр се ларт нӑ; эсӗ ма нӑн тар ҫӑм пат не 
кӗр: тен, ма нӑн ун ур лӑ ача пу лӗ, те нӗ. 
Ав рам Са ра сӑ мах не ит ле нӗ. 3 Ав рам Ха-
на ан ҫӗ рӗн че пу рӑ на пуҫ ла ни ву нӑ ҫул 
ирт се с сӗн, Ав рам арӑ мӗ Са ра хӑ йӗн тар-
ҫи не, Еги пет хӗр не Ага ре, упӑш ки вал-
ли арӑм лӑ ха па нӑ. 4 Ав рам Агарь пат не 
кӗ нӗ те, Агарь йы вӑр ҫын пул нӑ. Йы вӑр 
ҫын пул ни не ку ра Агарь хӑ йӗн ху ҫи не, 
Са рӑ на, хи сеп ле ми пул нӑ. 5 Са ра Ав ра ма 
ка ла нӑ: эпӗ хур лӑ ха юл ни шӗн эсӗ айӑп-
лӑ; эпӗ ха мӑн тар ҫӑ ма са нӑн ытам на 
кӗрт рӗм, вӑл ва ра, хӑй йы вӑр ҫын пул ни-
не ку ра, ма на хи сеп ле ми пул чӗ; ман па 
са нӑн ху ш шӑ мӑр ти не Ҫӳл ху ҫа мӑр тат са 
па тӑр, те нӗ. 6 Ав рам Са рӑ на ка ла нӑ: акӑ 
хӑ вӑн тар ҫу хӑ вӑн ал лун та; мӗн тӑ вас 
те тӗн, ҫав на ту, те нӗ. Са ра ва ра Ага ре 
хӗ сӗр ле ме пуҫ ла нӑ, ле шӗ ун па тӗн чен 
тух са тар нӑ.

7 Ҫӳл ху ҫа Ан ге лӗ Ага ре пуш хир те ҫӑл 
па тӗн че, Сур ен не л ле ка я кан ҫул ҫин чи 
ҫӑл па тӗн че, тӗл пул нӑ. 8 [Ҫӳл ху ҫа Ан ге лӗ 
ӑна] ка ла нӑ: Агарь, Са ра тар ҫи! эсӗ ӑҫ тан 
кил тӗн, ӑҫ та ка я тӑн? те нӗ. Вӑл: эпӗ Са-
рӑ ран, ха мӑн ху ҫа мӑм ран, та ра тӑп, те нӗ. 
9 Ҫӳл ху ҫа Ан ге лӗ ӑна ка ла нӑ: хӑ вӑн ху ҫу 
пат не тав рӑн, ӑна пӑ хӑн са пу рӑн, те нӗ. 
10 Ҫӳл ху ҫа Ан ге лӗ ӑна та та ка ла нӑ: са нӑн 
йӑх на йыш лӑ лан тар нӑ ҫе мӗн йыш лӑ лан-
тар са пы рӑп, йыш лӑ пул нӑ ран ӑна шут-
ла са кӑ лар ма та пул мӗ, те нӗ. 11 Ҫӳл ху ҫа 
Ан ге лӗ ӑна та тах ка ла нӑ: акӑ эсӗ йы вӑр 
ҫын, эсӗ ывӑл ача ҫу ра тӑн, са нӑн асап на 
Ҫӳл ху ҫа илт нӗ рен эсӗ ӑна Из ма ил ят лӑ 
ху рӑн; 12 вӑл ҫын сем ху ш шин че хир аша-
кӗ пек пу лӗ; унӑн ал ли пур не те хи рӗҫ 
пу лӗ, пу рин ал ли те ӑна хи рӗҫ пу лӗ; вӑл 

хӑ йӗн пӗ тӗм тӑ ва нӗ умӗн че пу рӑ нӗ, те нӗ. 
13 Хӑй пе ка ла ҫа кан Ҫӳл ху ҫа на [Агарь] «Эсӗ 
ма на ку ра кан Ту рӑ» те се ят па нӑ. Мӗн шӗн 
те се с сӗн вӑл: эпӗ ҫа кӑн та ха ма Ку ра ка на 
чӑ н ни пех кур тӑм, те нӗ. 14 Ҫа вӑн па та ҫав 
ҫӑ ла Беэр-лахай-рои * те ҫ ҫӗ. Вӑл Ка дес па 
Ба ред ху ш шин че вы рӑ наҫ нӑ.

15 Агарь Ав ра ма ывӑл ҫу рат са па нӑ; 
Агарь тен ҫу рал нӑ ывӑл не [Ав рам] Из ма-
ил те се ят ху нӑ. 16 Агарь Ав ра ма Из ма и ла 
ҫу рат са па нӑ чух не Ав рам са кӑр вун ул тӑ 
ҫул та пул нӑ.17  1 Ав рам тӑ хӑр вун тӑ хӑр ҫу ла ҫит-

сес сӗн, ӑна Ҫӳл ху ҫа ку рӑ н нӑ, ӑна 
ка ла нӑ: Эпӗ — Пур не те Пул та ра кан Ту-
рӑ; Ма нӑн умӑм ра ҫӳ ре, айӑп сӑр пул; 
2 Эпӗ сан па Хам ху ш шӑ ма Ха мӑн ха ла-
лӑ ма хы ва тӑп, са на пи тех те, пи тех те 
ӗр чет се ярӑп, те нӗ. 3 Ав рам ҫӗ ре ӳк се пуҫ-
ҫап нӑ. Ту рӑ ун па ка лаҫ са ӑна та та ка ла-
нӑ: 4 Ма нӑн сан па хы вас ха ла лӑм — Эпӗ 
Хам: эсӗ тӗр лӗ ха лӑх сен аш шӗ пу лӑн; 
5 ӳлӗм рен са на Ав рам те се чӗн мӗҫ, са нӑн 
яту Ав ра ам пу лӗ, мӗн шӗн те се с сӗн Эпӗ 
са на тӗр лӗ ха лӑх сен аш шӗ тӑ вӑп; 6 са на 
пи тех те, пи тех те ӗр чет се ярӑп, сан ран 
ха лӑх сем пул са кай ӗҫ, сан ран пат ша сем 
ту хӗҫ; 7 сан па Хам ху ш шӑ ма, сан хы ҫ ҫӑн 
ки лес ӑрӑ ву сем ху ш ши не Эпӗ йӑх ран йӑ-
ха пы ра кан ха ла лӑ ма хы вӑп, Эпӗ са нӑн 
Ту р ру пу ла с си не, сан хы ҫ ҫӑн ки лес ӑрӑ ву-
сен Ту р ри пу ла с си не ҫи рӗп лет се ӗмӗр лӗх 
ха лал хы вӑп; 8 са на та та сан хы ҫ ҫӑн ки лес 
ӑрӑ ву се не ҫак хӑв ҫӳ ре кен ҫӗ ре, пӗ тӗм 
Ха на ан ҫӗр не, ӗмӗр лӗ хе ет кер лӗ хе па рӑп; 
вӗ се нӗн Ту р ри пу лӑп, те нӗ.

9 Ту рӑ Ав ра а ма та та ка ла нӑ: эсӗ ва ра 
Эпӗ хыв нӑ ха ла ла уяса тӑр, эсӗ хӑв та 
уяса тӑр, сан хы ҫ ҫӑн ки лес ӑру сем те 
сы пӑк ран сы пӑ ка уяса тӑ ч чӑр. 10 Ман па 
си рӗн ху ш шӑ мӑр ти та та сан хы ҫ ҫӑн ки-
лес ӑру сен ху ш шин чи сы пӑк ран сы пӑ ка 
пы ма л ли, эсир уяса тӑ ма л ли Ма нӑн ха-
ла лӑм акӑ ҫа кӑ: си рӗн пур ар ҫын та ӳт 

15:20 – 17:10 ПУЛТАРНИ

* Ма на ку ра кан Чӗ рӗ Ту р рӑн ҫӑ лӗ.
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кас тар нӑ пул тӑр; 11 ӳтӗр хӗ р ри не ка сӑр: 
ҫа кӑ Ман па си рӗн ху ш шӑ мӑ ра хыв нӑ ха-
лал па л ли пу лӗ. 12 Си рӗн ӑрӑ вӑр та пур 
ар ҫын ачӑр та ҫу рал сан са кӑр кун ран ӳт 
кас тар нӑ пул тӑр: хӑ вӑр ки лӗр те ҫу рал ни-
не те, пӗр-пӗр ют ха лӑх ҫы н нин чен кӗ мӗл 
пар са ту я н нӑ тӑ ван мар ача на та ӳт ка сӑр. 
13 Хӑ вӑн ҫур тун та ҫу рал ни не те, кӗ мӗл 
пар са ту я н ни се не те ӳт не кас нӑ пул тӑр: 
Ма нӑн ха ла лӑм си рӗн ӳтӗр ҫин че ӗмӗр-
лӗх ха лал пу лӗ. 14 Ӳт кас тар ман ар ҫы н на, 
[са к кӑр мӗш ку н не] хӗ р рин чи ӳт не кас тар-
ман ске ре, ҫав чу на ӗн тӗ хӑ йӗн ха лӑ хӗ 
хуш шин чен пӗ тер ме л ле, мӗн шӗн те се с-
сӗн вӑл Ма нӑн ха ла ла пӑ сать, те нӗ.

15 Ту рӑ Ав ра а ма та тах ка ла нӑ: Са рӑ на, 
хӑ вӑн арӑм на, Са ра те се ан чӗн, унӑн ячӗ 
Са р ра пул тӑр; 16 Эпӗ ӑна пи л лӗп, ун ран 
сан вал ли ывӑл ача па рӑп; Са р рӑ на пи л-
лӗп, ун ран ха лӑх сем ӗр че се кай ӗҫ, ун ран 
ха лӑх сен пат ши сем ту хӗҫ, те нӗ.

17 Ав ра ам ҫӗ ре ӳк се пу ҫ ҫап нӑ та кул са 
янӑ, хӑй ӑшӗн че вӑл: ҫӗр ҫул хи ҫын ран 
ывӑл пулӗ-ши ва ра? тӑ хӑр ву н нӑ ри Са р ра 
та ҫуратӗ-ши ва ра? те нӗ. 18 Ав ра ам Ту р ра 
ка ла нӑ: эх, Са нӑн ку ҫу умӗн че Из ма ил 
сы вӑ пул са с сӑн та юрӗ ч чӗ! те нӗ. 19 Ту рӑ 
[Ав ра а ма] ка ла нӑ: хӑ вӑн арӑ му, Са р ра, 
хӑ ех са на ывӑл ача ҫу рат са па рӗ, эсӗ ӑна 
Иса ак ят лӑ ху рӑн; Эпӗ ун па [Эпӗ унӑн 
Ту р ри пу лӑп та та] унӑн ки лес ӑрӑ вӗ сен 
Ту р ри пу лӑп те се ӗмӗр лӗ хе ха лал хы вӑп. 
20 Эсӗ Из ма ил шӑн йӑ лӑ н ни не те Эпӗ илт-
рӗм: акӑ Эпӗ ӑна пи л лӗп, ӑна йыш лӑ 
тӑ вӑп, пи тех те, пи тех те ӗр чет се ярӑп; 
ун ран вун и кӗ ҫул пуҫ ҫу ра лӗ; Эпӗ ун ран 
ас лӑ ха лӑх кӑ ла рӑп. 21 Ан чах Ха мӑн ха-
ла лӑ ма Иса ак па хы вӑп; ӑна са на Са р ра 
те пӗр ҫул хи не шӑп ҫак вӑ хӑт ра ҫу рат са 
па рӗ, те нӗ.

22 Ва ра Ту рӑ Ав ра ам па ка лаҫ ма ча рӑ н нӑ 
та ун па тӗн чен ҫӗк лен се кай нӑ. 23 Ав ра ам 
хӑ йӗн ывӑл не Из ма и ла, хӑ йӗн ҫур тӗн че 
ҫу рал ни се не пур не те, кӗ мӗл не пар са су-
тӑн ил ни се не пур не те, хӑ йӗн ҫур тӗн чи 

мӗн пур ар ҫы н на, пух нӑ та, Ту рӑ хӑй не 
ка ла нӑ пек, ҫав ку нах вӗ се нӗн хӗ р рин-
чи ӳт не ка с са янӑ. 24 Хӑ йӗн хӗ р рин чи ӳт-
не кас нӑ чух не Ав ра ам тӑ хӑр вун тӑ хӑр 
ҫул та пул нӑ. 25 Унӑн ывӑ лӗ Из ма ил ва ра 
хӑ йӗн хӗ р рин чи ӳт не кас нӑ чух не вун-
ви ҫӗ ҫул та пул нӑ. 26 Ав ра а ма та, унӑн 
ывӑл не Из ма и ла та пӗр кун рах ӳт ка с са 
янӑ; 27 ун па пӗр ле унӑн ҫур тӗн чи пур ар-
ҫы н на та — кил те ҫу рал ни се не те, ют 
ха лӑх ран кӗ мӗл пар са су тӑн ил ни се не 
те — ӳт кас нӑ.18  1 Кӑн тӑр ла хи шӑ рӑх ра Мам ре 

юман лӑ хӗн че хӑй ча тӑ рӗн алӑ кӗ 
умӗн че лар нӑ чух не ӑна Ҫӳл ху ҫа ку рӑ н нӑ. 
2 Ав ра ам пуҫ не ҫӗк ле се пӑх нӑ та — акӑ ун 
умӗн че ви ҫӗ ҫын тӑ рать. Вӗ се не кур сас-
сӑн, вӑл, ча тӑ рӗн алӑ кӗ умӗн чен вӗ се не 
хи рӗҫ чуп са кай са, ҫӗ ре ӳк се пу ҫ ҫап нӑ 
та 3 ка ла нӑ: эй Пат ша! эпӗ Сан умӑн та 
ырӑ лӑх туп рӑм пул са с сӑн, Хӑ вӑн чу рун-
тан пӑ рӑн са ирт се ан кай; 4 кӑш тах шыв 
ил се ки лӗҫ, си рӗн урӑр се не ҫӑ вӗҫ; ва ра 
ҫак йы вӑҫ айӗн че кан са илӗр, 5 эпӗ ҫӑ кӑр 
ил се ки лӗп, эсир ва ра чӗ рӗр се не сы пӑн-
та рӑр; ун тан [хӑ вӑр ҫу лӑр па] ка йӑр; эсир 
хӑ вӑр чу рӑр умӗн че нех ирт се каятӑр-ҫке, 
те нӗ. Вӗ сем: еп ле ка ла тӑн, ҫап ла ту, те-
нӗ. 6 Ав ра ам вас ка сах Са р ра пат не ча тӑ ра 
кӗ нӗ те ка ла нӑ [ӑна]: ви ҫӗ са та па ха ҫӑ-
нӑх ран хӑ вӑрт рах чус та ҫӑр са тут лӑ л ла 
ҫӑ кӑр пӗ ҫер, те нӗ. 7 Ав ра ам хӑй кӗ тӗ вӗ 
пат не чуп са кай нӑ та, ла йӑх ҫам рӑк пӑ ру 
тыт са, ӑна тар ҫи не па нӑ, ле шӗ ӑна вас ка-
сах ха тӗр ле пуҫ ла нӑ. 8 Ав ра ам ва ра ҫу, сӗт 
та та пӗ ҫер се ха тӗр ле нӗ пӑ рӑв не ил нӗ те 
вӗ сен ум не ларт нӑ; хӑй вӗ сен ҫы вӑ хӗн че 
йы вӑҫ айӗн че тӑ нӑ. Вӗ сем ҫи нӗ.

9 Ӑна: Са р ра арӑ му ӑҫ та? те нӗ. Вӑл ху-
рав ла нӑ: кун та, ча тӑр та, те нӗ. 10 Вӗ сен чен 
пӗ ри ка ла нӑ: Эпӗ сан пат на [те пӗр ҫул хи-
не] ҫак вӑ хӑт ра та тах ки лӗп, Са р рӑн ва ра, 
са нӑн арӑ мун, ывӑл ача пу лӗ, те нӗ. Са р ра 
ҫак на ун хы ҫӗн че, ча тӑр алӑ кӗ па тӗн че 
ит ле се тӑ нӑ. 11 Ав ра ам па Са р ра ва тӑл са 

ПУЛТАРНИ 17:11 – 18:11
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ҫит нӗ, ҫу л ла н нӑ ҫын сем пул нӑ; Са р рӑн 
хӗр а рӑм сен пу ла ка н ни те пул ма пӑ рах нӑ 
ӗн тӗ. 12 «Ва тӑл са ҫит се с сӗн ма нӑн ҫав са-
вӑ нӑ ҫа кур ма л ла пулӗ-ши? ӗн тӗ ма нӑн 
ху ҫа мӑм та ва тӑ» те се, Са р ра хӑй ӑшӗн че 
кул са ил нӗ. 13 Ҫӳл ху ҫа Ав ра а ма ка ла нӑ: 
мӗншӗн-ха Са р ра [хӑй ӑшӗн че]: «чӑ нах 
та, ва тӑл са ҫит сен те ҫуратӑп-ши?» те се, 
кул са ил чӗ? 14 Ҫӳл ху ҫа шӑн йы вӑ р ри пур-и 
ва ра? Ка ла са ху нӑ вӑ хӑт ра, те пӗр ҫул хи-
не, Эпӗ сан пат на ки лӗп, Са р рӑн ывӑл 
ача [пу лӗ], те нӗ. 15 Са р ра ва ра ту н нӑ, вӑл: 
эпӗ кул ман, те нӗ. Мӗн шӗн те се с сӗн вӑл 
хӑ ра нӑ. Ан чах Ту рӑ [ӑна] ка ла нӑ: ҫук, 
эсӗ кул тӑн, те нӗ.

16 Ҫав ҫын сем тӑ нӑ та Со дом [та та Го-
мор ра] ен не л ле ҫул тыт нӑ; Ав ра ам вӗ сем-
пе пӗр ле вӗ се не ӑсат ма кай нӑ. 17 Ҫӳл ху ҫа 
ка ла нӑ: Хам мӗн тӑ вас те ни не [Ха мӑн 
чу рам ран] Ав ра ам ран пы та рӑп-ши ва ра? 
18 Ав ра ам ран чӑ н ни пе те ас лӑ, вӑй лӑ ха-
лӑх ту хӗ, ҫӗр ҫин чи ха лӑх сем пур те ун 
ур лӑ пи л лӗх илӗҫ, 19 мӗн шӗн те се с сӗн Эпӗ 
ӑна вӑл хӑ йӗн ывӑ лӗ се не, хӑ йӗн кил-йыш-
не хӑ йӗн чен кай ран Ҫӳл ху ҫа ҫу лӗ пе ҫӳ ре-
ме, тӳ р ри не ту ма, тӗ рӗс сут ту ма вӗ рент-
се хӑ вар тӑр те се суй ла са ил тӗм; Ҫӳл ху ҫа 
Ав ра ам тӗ лӗ шӗн чен мӗн ка ла ни не [пӗ-
тӗмпех] ту са ҫи те рӗ, те нӗ. 20 Ҫӳл ху ҫа та тах 
ка ла нӑ: Со дом па Го мо р рӑ ра — йӗрекен 
са сӑ, хӑ ру шӑ са сӑ, вӗ се нӗн ҫы лӑ хӗ пи тех 
те йы вӑр ҫы лӑх; 21 анам та пӑ хам: Ман 
па тӑ ма ҫи те кен са сӑ — вӗ се не та рӑх са 
йӗни — тӗрӗсех-и, вӗ сем чӑ нах та ҫа вӑн 
пек тӑваҫҫӗ-и, ҫук-и? пӗ лем, те нӗ.

22 Ҫак ҫын сем ҫа вӑн тан Со до ма л ла ҫав-
рӑн са кай нӑ; Ав ра ам ҫап лах Ҫӳл ху ҫа 
умӗн че тӑ нӑ. 23 Ав ра ам ҫы вӑ ха рах пы нӑ 
та ка ла нӑ: Эсӗ тӳ рӗ ҫы н на та усал ҫын-
сем пе пӗр ле пӗтерӗн-им ва ра, [тӳ рӗ ҫы н-
на та усал ҫы н на мӗн пул ни ех пулӗ-ши 
ва ра]? 24 Тен, ҫак ху ла ра тӳ рӗ пу рӑ на кан 
ал лӑ ҫын ту пӑ нӗ? Эсӗ тӳ рӗ пу рӑ нӑҫ лӑ 
ал лӑ ҫын шӑн [вӗ сем ун та пу рӑ на ҫ ҫӗ пул-
са с сӑн] ҫак [пӗ тӗм] вы рӑ на хӗрхенмӗн-и, 

пӗ тер сех пӑрахӑн-и? 25 Эсӗ ун пек тӑ вас 
ҫук, тӳ рӗ ҫы н на усал ҫын па пӗр ле пӗ те-
рес ҫук, тӳ рӗ ҫы н на та усал ҫы н на мӗн 
пул ни ех пул мӗ; Эсӗ ун пек ту ма пул та-
рай мас тӑн! Пӗ тӗм ҫӗр Тӳ ри тӗ рӗс мар 
сут тӑвӗ-и ва ра? те нӗ. 26 Ҫӳл ху ҫа ка ла нӑ: 
Со дом ху лин че Эпӗ тӳ рӗ ҫын ал лӑ ту пас 
пул са с сӑн, Эпӗ вӗ сем шӗн [пӗ тӗм ху ла на 
та та] ҫак пӗ тӗм вы рӑ на хӗр хе нӗп, те нӗ. 
27 Ав ра ам ху рав ла са ка ла нӑ: эпӗ — ту сан, 
эпӗ — кӗл, акӑ эпӗ Пат ша ма ка ла мах те-
се шут ла рӑм: 28 тен, тӳ рӗ ҫын се не шут-
ла нӑ чух не ал лӑ пул маш кӑн пи лӗк ҫын 
ҫит мӗ, пи лӗк ҫын ҫит мен шӗн Эсӗ пӗ тӗм 
ху ла на пӗтерӗн-и ва ра? те нӗ. Вӑл: хӗ рӗх 
пи лӗк ҫын ту пас пул са с сӑн, пӗ те ре с сӗм 
ҫук, те нӗ. 29 Ав ра ам Ун па ка лаҫ ма ча рӑн-
ма сӑр та тах ка ла нӑ: тен, ун та хӗ рӗх ҫын 
ту пӑ нӗ? те нӗ. Вӑл: хӗ рӗх ҫын шӑн та ҫав-
на тӑ ва с сӑм ҫук, те нӗ. 30 Ав ра ам та тах 
ка ла нӑ: эпӗ ка лаҫ нӑ шӑн Пат ша Ту р рӑм 
ан ҫиллентӗрччӗ: тен, ун та вӑ тӑр ҫын 
ту пӑ нӗ? те нӗ. Вӑл: ун та вӑ тӑр ҫын ту пӑн-
са с сӑн, пӗ тер мӗп, те нӗ. 31 Ав ра ам ка ла нӑ: 
акӑ эпӗ Пат ша ма ка ла мах те се шут ла рӑм: 
тен, ун та ҫи рӗм ҫын ту пӑ нӗ? те нӗ. Вӑл: 
ҫи рӗм ҫын шӑн пӗ тер мӗп, те нӗ. 32 Ав ра ам 
ка ла нӑ: эпӗ та та те пӗр хут ка ла нӑ шӑн 
Пат ша Ту р рӑм ан ҫиллентӗрччӗ: тен, ун та 
ву нӑ ҫын ту пӑ нӗ? те нӗ. Вӑл: ву нӑ ҫын шӑн 
пӗ тер мӗп, те нӗ. 33 Ҫӳл ху ҫа Ав ра ам па ка-
лаҫ ма ча рӑ н нӑ та кай нӑ; Ав ра ам хӑ йӗн 
вы рӑ н не тав рӑ н нӑ.19  1 Лот Со дом хап хи па тӗн че лар нӑ 

чух не хай хи икӗ Ан гел каҫ па Со-
до ма пыр са ҫит нӗ. Лот кур нӑ та вӗ се не 
кӗт се ил ме ура ҫи не тӑ нӑ, ва ра вӗ се не 
ҫӗ ре ӳк се пу ҫ ҫап нӑ та 2 ка ла нӑ: ырӑ ҫын-
нӑм сем! хӑ вӑр чу рӑр кил не кӗр се мӗр, ҫӗр 
ка ҫӑр, урӑр се не ҫӑ вӑр, ир хи не тӑ рӑр та 
хӑ вӑр ка яс ҫу ла ка йӑр, те нӗ. Вӗ сем: ҫук, 
эпир урам ра ҫӗр ка ҫат пӑр, те нӗ. 3 Вӑл 
вӗ се не хис те сех чӗ н нӗ; вӗ сем ва ра, ун 
пат не кай са, унӑн кил не кӗ нӗ. Вӑл вӗ се-
не хӑ на ту нӑ, тут лӑ л ла ҫӑ кӑр пӗ ҫер нӗ, 

18:12 – 19:3 ПУЛТАРНИ
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вӗ сем ҫи нӗ. 4 Вӗ сем ҫы вӑр ма выр ти ч че-
нех Со дом ху лин че пу рӑ на кан ҫын сем, 
ҫам рӑ к кин чен пуҫ ла са ва т ти та ра нах, 
пӗ тӗм ху ла ха лӑ хӗ, ҫур та ҫа вӑр са ил нӗ 
те, 5 Ло та чӗн се кӑ лар са, ӑна ҫап ла ка ла-
нӑ: сан пат на ҫӗр вырт ма кӗ нӗ ҫын сем 
ӑҫ та? вӗ се не пи рӗн пата кӑ лар-ха, эпир 
вӗ сем пе вырт са па л ла шар, те нӗ. 6 Лот, вӗ-
сем пат не алӑк ум не тух са, хӑй хы ҫ ҫӑн 
алӑк не пи тӗр нӗ те 7 ка ла нӑ [вӗ се не]: тӑ-
ва нӑм сем, усал ан тӑ вӑр; 8 ма нӑн акӑ икӗ 
хӗ рӗм пур, вӗ сем ар ҫын па хутшӑнман-ха; 
пӗ рех хут си рӗн пата ҫав се не кӑ лар са па-
рам, вӗ се не хӑ вӑр мӗн тӑ вас те тӗр, ҫав на 
тӑ вӑр; ан чах ҫак ҫын се не ан тӗ кӗ нӗр: вӗ-
сем ман ки лӗм ре ча рӑн са тӑ нӑ ҫын сем, 
те нӗ. 9 Вӗ сем [ӑна]: кун та рах кил-ха, те нӗ. 
Ун тан ка ла нӑ: акӑ ют ран кил нӗ ҫын, пи-
ре ҫа вӑ вӗ рен тес шӗн-и? ха лӗ эпир са на 
леш се не усал ту нин чен те усал та рах тӑ-
вӑ пӑр, те нӗ. Вӗ сем ҫак ҫы н на, Ло та, та-
пӑн мах-хӗс тер мех пуҫ ла нӑ, ӗн тӗ алӑк не 
ҫӗ мӗр се кӗ ме пыр са кап ла н нӑ. 10 Ва ра леш 
ҫы н ни сем ал ли не тӑс нӑ та Ло та хӑй сем 
пат не пӳр те турт са кӗрт нӗ, [пӳрт] алӑк не 
пи тӗр се ларт нӑ; 11 пӳрт алӑ кӗ умӗн че тӑ ра-
кан ҫын се не ва ра — кӗ ҫӗ н нин чен пуҫ ла са 
ас ли та ра нах — су к кӑр ту нӑ, вӗ сем алӑк 
шы ра са хӑш кӑл сах ҫит нӗ.

12 Леш ҫын сем Ло та ка ла нӑ: са нӑн кун-
та та та кам пур? кӗрӗвӳ-и, ывӑлусем-и, 
хӗ рӳ сем-и, — са нӑн ху ла ра ки рек кам пул-
са с сӑн та, вӗ се не пур не те ҫак вы рӑн тан 
ил се тух, 13 эпир ҫак вы рӑ на пӗ те рет пӗр, 
мӗн шӗн те се с сӗн кун та пу рӑ на кан сем 
ҫын се не еп ле йӗртни-асаплантарни Ҫӳл-
ху ҫа пат не ҫит рӗ, Ҫӳл ху ҫа пи ре ӑна пӗ-
тер ме ячӗ, те нӗ. 14 Лот тух нӑ та, хӑ йӗн 
хӗ рӗ се не ҫу раҫ нӑ кӗ рӳ шӗ сем пе ка лаҫ са, 
вӗ се не ка ла нӑ: тӑ рӑр та ҫак вы рӑн тан 
тух са ка йӑр, Ҫӳл ху ҫа ку ху ла на пӗ те рет, 
те нӗ. Ан чах та кӗ рӳ шӗ се не вӑл шӳт ту са 
ка ла нӑ пек ту йӑ н нӑ.

15 Шу рӑм пуҫ ҫу тал са кил се с сӗн, Ан гел-
сем Ло та вас ка та пуҫ ла нӑ: тӑр, арӑ му па 
ху па тӑн ти икӗ хӗр не ил се тух, ху ла-

нӑн йӗр ке сӗр ӗҫӗ сем шӗн са нӑн пӗт ме л ле 
ан пул тӑр, те нӗ. 16 Вӑл вас ка ман ран леш 
ҫын сем [Ан гел сем], ӑна Ҫӳл ху ҫа хӗр хе н-
ни пе, ӑна хӑй не те, арӑ мӗ пе унӑн икӗ 
хӗр не те ал ли нчен тыт са ил се тух нӑ, ӑна 
ху ла ту лаш не кӑ лар са тӑ рат нӑ. 17 Вӗ се не 
ил се тух са с сӑн, Ан гел сен чен пӗ ри ка ла-
нӑ: хӑ вӑн чу н на ҫӑл; хы ҫа лал ла ҫав рӑн са 
ан пӑх, ҫак тав ра ра ни хӑҫ та та ча рӑн са 
ан тӑр; пӗ тес мар те се с сӗн — ту ҫи не л ле 
тар са хӑ тӑл, те нӗ. 18 Ан чах Лот вӗ се не ка-
ла нӑ: ҫук, Пат ша мӑм! 19 акӑ Са нӑн чу ру 
Са нӑн умӑн та ырӑ лӑх туп рӗ, Эсӗ ма на 
пи тех те хӗр хе н ни пе ма нӑн пу рӑ нӑ ҫӑ ма 
ҫӑл са хӑ вар тӑн; ан чах та эпӗ ту ҫи не 
тар са ӗл кӗ рей мӗп: ма на ин кек хӑ ва ла са 
ҫи тӗ, эпӗ ҫӑ лӑ най мӑп; 20 акӑ ҫак ху ла на 
тар ма ҫы вӑ ха рах, вӑл пы сӑ ках та мар; эпӗ 
ҫа вӑн та та рам; ма нӑн чу нӑм [Сан ур лӑ] 
сы хӑ юлӗ, те нӗ. 21 Ва ра ӑна ка ла нӑ: акӑ 
Эпӗ сан шӑн ҫак на та тӑ вӑп: эсӗ ка ла кан 
ху ла на пӗ тер се пӑ рах мӑп; 22 вас ка, ҫа вӑн-
та тар са хӑ тӑл, эсӗ ун та пыр са ҫит ме сӗр 
Эпӗ ӗҫе ты тӑ най мас тӑп, те нӗ. Ҫа вӑн па ӗн-
тӗ ҫак ху ла на Си гор те се ят па нӑ. 23 Хӗ вел 
тух нӑ, Лот Си го ра пыр са ҫит нӗ.

24 Со дом па Го мо р ра ҫи не Ҫӳл ху ҫа тӳ пе-
рен ҫу мӑр пек ҫӑ ва кан кӳ кӗрт пе Ҫӳл ху-
ҫа ран тух нӑ вут-ҫулӑм тӑк нӑ, 25 ҫак ху-
ла се не, ҫа кӑн ти пӗ тӗм тав ра лӑ ха, ҫав 
ху ла сен че пу рӑ на кан мӗн пур ха лӑ ха, ҫӗр 
ҫин че мӗн ӳс ни не [пӗ тӗмпех] тӗп ту нӑ. 
26 Лот арӑ мӗ, ун хы ҫӗн че пы ра кан скер, 
ка я л ла ҫав рӑн са пӑх нӑ та тӑ вар юпа пул-
са тӑ нӑ. 27 Ав ра ам ир хи не ирех тӑ нӑ та 
хӑй Ҫӳл ху ҫа умӗн че тӑ нӑ вы рӑ на кай нӑ, 
28 вӑл Со дом па Го мо р ра ен не, ун ти пӗ тӗм 
тав ра лӑх ҫи не пӑх са ил нӗ те кур нӑ — акӑ 
ҫӗр ҫи йӗн чен кӑ ма ка ран ту ха кан тӗ тӗм 
пек тӗ тӗм хӑ па рать.

29 Ҫав тав ра ри [пӗ тӗм] ху ла на пӗ тер нӗ 
чух не Ту рӑ Ав ра а ма ас не ил нӗ, ва ра Лот 
пу рӑ на кан ху ла се не пӗ тер нӗ чух не ӑна 
пӗ тес ҫӗр тен кӑ лар са янӑ.

30 Лот, Си гор та пу рӑн ма хӑ ра са, Си гор-
тан кай нӑ та ту хӑ вӑ лӗн че пу рӑ на пуҫ ла-
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нӑ, ун па пӗр ле икӗ хӗ рӗ пул нӑ. Вӑл ту 
хӑ вӑ лӗн че пу рӑ н нӑ, ун па пӗр ле икӗ хӗ рӗ 
пу рӑ н нӑ. 31 Ас ли кӗ ҫӗ н ни не ка ла нӑ: пи рӗн 
ат те ва тӑ, пӗ тӗм ҫӗр ҫин чи йӑ ла тӑ рӑх, 
пи рӗн пата ар ҫын кӗ ме л ле, ан чах ҫӗр 
ҫин че ун пек ҫын ҫук; 32 апла ат те не эрех 
ӗҫ тер се ӳсӗр тер те ун па вырт са ҫы вӑ рар, 
ва ра ха мӑр ат те мӗр тен йӑх хӑ ва рӑ пӑр, 
те нӗ. 33 Ҫав каҫ хи не вӗ сем аш шӗ не эрех 
ӗҫ тер се ӳсӗрт нӗ; ас ли [ҫав каҫ хи не] кӗ нӗ 
те хӑ йӗн аш шӗ пе ҫы вӑр са тух нӑ; хӗ рӗ 
хӑ ҫан вырт са хӑ ҫан тӑ ни не вӑл пӗл мен. 
34 Те пӗр ку н не ас ли кӗ ҫӗ н ни не ка ла нӑ: 
акӑ эпӗ ӗнер ат те пе ҫы вӑр са тух рӑм; ӑна 
кӗ ҫӗр те эрех ӗҫ тер се ӳсӗр тер; эсӗ те кӗр, 
ун па ҫы вӑр са тух, ха мӑр ат те мӗр тен йӑх 
хӑ ва рӑ пӑр, те нӗ. 35 Вӗ сем ҫав каҫ хи не те 
хӑй сен аш шӗ не эрех ӗҫ тер се ӳсӗрт нӗ; кӗ-
ҫӗ н ни кӗ нӗ те ун па ҫы вӑр са тух нӑ; хӗ рӗ 
хӑ ҫан вырт са хӑ ҫан тӑ ни не вӑл пӗл мен. 
36 Ло тӑн икӗ хӗ рӗ те хӑй сен аш шӗн чен 
йы вӑр ҫын пул нӑ; 37 ас лӑ хӗ рӗ ывӑл ача 
ҫу рат нӑ, ӑна [вӑл хам ат тем рен пул нӑ 
те се] Мо ав ят лӑ ху нӑ. Вӑл ха ли ч че нех 
мо ав сен аш шӗ шут ла нать. 38 Кӗ ҫӗн хӗ рӗ 
те ывӑл ача ҫу рат нӑ, ӑна [вӑл ха мӑн йӑх 
ывӑ лӗ те се] Бен-Амми ят лӑ ху нӑ. Вӑл ха-
ли ч че нех ам мон сен аш шӗ шут ла нать.20  1 Ав ра ам ҫав тӗл тен кӑн тӑ рал ла 

куҫ са кай нӑ та Ка дес па Сур ху-
ш ши не вы рӑ наҫ нӑ; пӗр вӑ хӑт Ге рар ху-
лин че пу рӑ н нӑ. 2 Ав ра ам Са р ра ҫин чен, 
хӑ йӗн арӑ мӗ ҫин чен: вӑл ма нӑн йӑ мӑк, 
те нӗ. [Ҫав ху ла ҫы н ни сем хӑй не ун пир-
ки вӗ ле рес рен вӑл: «ку — ма нӑн арӑм» 
те се ка ла ма хӑ ра нӑ.] Ави ме лех, Ге рар 
пат ши, хӑ йӗн ҫы н ни се не янӑ та Са р рӑ на 
хӑй пат не ил се пыр тар нӑ. 3 Ави ме ле хе 
ҫӗр ле тӗ лӗк ре Ту рӑ ку рӑ н нӑ та ӑна ка ла-
нӑ: акӑ эсӗ хӑв вал ли ил нӗ хӗр а рӑм шӑн 
ви ле тӗн, мӗн шӗн те се с сӗн унӑн упӑш-
ки пур, те нӗ. 4 Ави ме лех ӑна тӗ кӗн мен 
пул нӑ, вӑл ка ла нӑ: эй Пат ша мӑм! Эсӗ 
[ҫак на пӗл мен ха лӑ ха,] айӑп сӑр ха лӑ ха 
пӗтерӗн-и ва ра? 5 «Ку ма нӑн йӑ мӑ кӑм пу-
лать» те се, вӑл ма на хӑ ех каламарӗ-и? 

Арӑ мӗ хӑй те: «ку ма нӑн пи ч чем пу лать» 
те рӗ. Эпӗ ҫак на та са чӗ рем пе, айӑп сӑр 
ал лӑм па ту рӑм, те нӗ. 6 Ту рӑ ӑна тӗ лӗк ре 
ка ла нӑ: ҫак на эсӗ та са чӗ ре пе ту ни не Эпӗ 
те пӗ ле тӗп, ҫа вӑн па са на Ха мӑн умӑм ра 
ҫы лӑ ха кӗ рес рен тыт са чар тӑм, ҫа вӑн-
па са на ӑна тӗ кӗн ме па ма рӑм; 7 ха лех 
арӑ ма упӑш ки не пар, вӑл — про рок, вӑл 
сан шӑн кӗл тӑ вӗ те, ва ра эсӗ чӗ рӗ юлӑн; 
та вӑр са па ма са с сӑн, пӗл сех тӑр: эсӗ хӑв 
та, пӗ тӗм кил-йышу та вил ме сӗр юлас 
ҫук, те нӗ. 8 Ави ме лех ир хи не ирех тӑ нӑ 
та, хӑ йӗн пур чу ри не те чӗн се ил се, ҫак 
сӑ мах се не пур не те ил тӗн ме л ле ка ла са 
па нӑ; ҫав ҫын сем [пур те] пи тех те хӑ ра са 
ӳк нӗ. 9 Ави ме лех Ав ра а ма чӗн тер се ил нӗ 
те ӑна ка ла нӑ: эсӗ пи ре мӗн ту рӑн? эсӗ 
ма на та та ма нӑн пат ша лӑ ха пы сӑк ҫы лӑ ха 
кӗр те т тӗн, ҫап ла ту ма сан умӑн та мӗн-
ле ҫы лӑх ту нӑ эпӗ? Эсӗ ман тӗ лӗ шӗм рен 
ту ма юра ман ӗҫ ту рӑн, те нӗ. 10 Ави ме лех 
Ав ра а ма та та ка ла нӑ: ҫак ӗҫе эсӗ мӗн шу-
хӑш па ту рӑн? те нӗ. 11 Ав ра ам ӑна ка ла нӑ: 
ҫак вы рӑн та Ту рӑ ран хӑ ра кан ҫын ҫук 
пу лӗ, ма на арӑ мӑм шӑн вӗ ле ре ҫ ҫӗ пу лӗ 
те се шу хӑш ла рӑм; 12 вӑл чӑ на хах та ма-
нӑн йӑ мӑк пу лать: вӑл — ман ат те мӗн 
хӗ рӗ, ан чах ман ан не мӗн хӗ рӗ мар; вӑл 
ма нӑн арӑм пул чӗ; 13 Ту рӑ ма на ат тем 
ҫур тӗн чен ҫу ла ил се тух нӑ чух не эпӗ 
арӑ ма ка ла рӑм: ман шӑн ырӑ пул са ҫап-
ла тусамччӗ: эпир ки рек мӗн ле вы рӑ на 
ҫит сес сӗн те, эсӗ ман ҫин чен: ку ма нӑн 
пи ч чем пу лать, те, те рӗм. 14 Ави ме лех ва-
ра [пин сикль кӗ мӗл та та] вак вы льӑх па 
шул тӑ ра вы льӑх, ар чу ра сем пе хӗр а рӑм 
чу ра сем ил нӗ те Ав ра а ма па нӑ; Са р рӑ на 
та, арӑм не, ӑна ка я л ла та вӑр са па нӑ. 
15 Ави ме лех [Ав ра а ма] ка ла нӑ: акӑ ма нӑн 
ҫӗ рӗм сан умӑн та; ӑҫ та кӑ мӑл тӑ ва тӑн, 
ҫа вӑн та пу рӑн, те нӗ. 16 Са р рӑ на та ка ла-
нӑ: акӑ эпӗ са нӑн пи ч чӳ не пин сикль 
кӗ мӗл па тӑм; вӑл са нӑн хӳ т тӳ пу лӗ, са на 
хӑ вӑн па пӗр ле пу рӑ на кан пӗ тӗм ҫын ку ҫӗ 
умӗн че тӳ р ре кӑ ла рӗ, те нӗ. 17 Ав ра ам Ту р-
ра кӗл ту нӑ та, Ту рӑ Ави ме ле хе те, унӑн 
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арӑм не те, унӑн хӑр хӑ мӗ се не те сы ват нӑ, 
ва ра вӗ сем ача ҫу ра та пуҫ ла нӑ, 18 мӗн шӗн 
те се с сӗн Ҫӳл ху ҫа Ави ме лех ки лӗн чи пур 
арӑм вар не те Са р рӑ шӑн, Ав ра ам арӑ мӗ-
шӗн, хуп са ларт нӑ пул нӑ.21  1 Хӑй ка ла нӑ пек, Ҫӳл ху ҫа Са р ра 

ҫи не хӗр хен се пӑх нӑ, Ҫӳл ху ҫа Са-
р рӑ шӑн Хӑй мӗн ка ла ни не ту нӑ. 2 Са р ра 
йы вӑр ҫын пул нӑ та Ав ра а ма унӑн ва тӑл-
ма лӑх ку нӗн че, Ту рӑ ӑна ка ла са ху нӑ 
вӑ хӑт ра, ывӑл ача ҫу рат са па нӑ; 3 Ав ра ам 
хӑ йӗн ҫу рал нӑ ывӑл не, Са р ра ҫу рат са па-
нӑ ывӑл не, Иса ак ят лӑ ху нӑ. 4 Хӑй не Ту-
 рӑ ка ла са ху нӑ пек, Ав ра ам са к кӑр мӗш 
ку н не Иса а кӑн, хӑ йӗн ывӑ лӗн, ӳт не кас-
нӑ. 5 Хӑ йӗн ывӑ лӗ Иса ак ҫу рал нӑ чух не 
Ав ра ам ҫӗр ҫул та пул нӑ. 6 Са р ра ка ла нӑ: 
Ту рӑ ман тӗ лӗш рен кул ма л ла ту рӗ; ман 
ҫин чен илт се с сӗн ки рек кам та кул са ярӗ, 
те нӗ. 7 Та та ка ла нӑ: Са р ра ача ӗмӗр тӗ те се 
Ав ра а ма кам ка ла йӗ ч чӗ? эпӗ ӑна ват лӑ-
хӗн че ывӑл ҫу рат са па тӑм, те нӗ.

8 Ача пы сӑк ла н нӑ, ӑна кӑ кӑр пӑ рах тар-
нӑ; [хӑ йӗн ывӑл не] Иса а ка кӑ кӑр пӑ рах-
тар нӑ кун Ав ра ам пы сӑк ӗҫкӗ-ҫикӗ ту-
нӑ. 9 Са р ра [хӑй ывӑ лӗн чен, Иса ак ран] 
Агарь — Египет хӗ рӗ — Ав ра а ма ҫу рат са 
па нӑ ача кул ни не кур нӑ та 10 Ав ра а ма 
ка ла нӑ: ҫак хӑр хӑм па унӑн ывӑл не хӑ ва-
ла са яр, ҫак хӑр хӑм ывӑ лӗ ма нӑн Иса ак 
ывӑ лӑм па пӗр ле ет кер илес ҫук, те нӗ. 
11 Ав ра а ма ҫа кӑ хӑ йӗн ывӑ лӗ шӗн [Из ма-
ил шӑн] пи тех те аван мар пек ту йӑ н нӑ. 
12 Ан чах Ту рӑ Ав ра а ма ка ла нӑ: ачу па хӑр-
хӑ му шӑн ан пӑ шӑр хан; Са р ра хӑв на мӗн 
ка ла са с сӑн та, унӑн сӑ мах не пур не те 
ит ле, мӗн шӗн те се с сӗн са нӑн вӑр лӑ ху Иса-
ак ур лӑ ӗр чӗ; 13 Эпӗ хӑр хӑм ывӑ лӗн чен те 
[ас лӑ] ха лӑх кӑ ла рӑп: вӑл та са нӑн ывӑ-
лу, те нӗ. 14 Ав ра ам ир хи не ирех тӑ нӑ та 
ҫӑ кӑр па пӗр сӑ ран ху таҫ шыв ил се Ага ре 
па нӑ, ӑна унӑн хул пу ҫ ҫи йӗ ҫи не ху нӑ, 
ва ра ӑна ачи пе пӗр ле кӑ лар са янӑ. Вӑл 
ӗн тӗ тух са кай нӑ та Вир са вия пуш хи рӗн-
че аташ са ҫӳ ре нӗ.

15 Ху та ҫ ҫин чи шы вӗ пӗт нӗ, вӑл ачи не 
пӗр тӗм ай не пӑ рах са хӑ вар нӑ та 16 аяк ка, 
ухӑ йӗппи вӗҫ се ӳкес чух лӗ, кай са лар-
нӑ. Вӑл: ачам ви лӗм не ан ку рам, те нӗ. 
Вӑл [аяк ка рах, ӑна] хи рӗҫ лар нӑ та йӗре 
пуҫ ла нӑ, кӑш кӑр сах йӗнӗ; 17 Ту рӑ ача нӑн 
са с си не [вӑл вырт нӑ вы рӑн тан] илт нӗ; 
Ту рӑ Ан ге лӗ Ага ре тӳ пе рен чӗн се ка ла нӑ: 
Агарь, мӗн пул чӗ? ан хӑ ра; Ту рӑ ача нӑн 
са с си не вӑл выр та кан вы рӑн тан илт рӗ; 
18 тӑр, ача на ҫӗк ле се тӑ рат та ал лин чен 
ҫа вӑт ӑна, Эпӗ ун ран ас лӑ ха лӑх кӑ ла рӑп, 
те нӗ. 19 Ту рӑ унӑн куҫ не уҫ нӑ та, Агарь 
ва ра [чӗ рӗ] шыв лӑ пу сӑ кур нӑ, ун пат-
не пыр са ху та ҫ ҫи не шыв тул тар са ачи не 
ӗҫ тер нӗ. 20 Ту рӑ ача па пӗр ле пул нӑ; вӑл 
ӳс се ҫи тӗ н нӗ те пуш хир те пу рӑ на пуҫ ла-
нӑ, ухӑ пе ме вӗ рен се ҫит нӗ. 21 Вӑл Фа ран 
пуш хи рӗн че пу рӑ н нӑ; амӑ шӗ ӑна Еги пет 
ҫӗ рӗн чен арӑм ил се па нӑ.

22 Ҫав вӑ хӑт ра та та ҫап ла пул нӑ: Ави ме-
лех [Аху заф па, хӑ йӗн ту сӗ пе, та та] Фи-
 хол па, хӑ йӗн ҫар пу ҫӗ пе, пӗр ле Ав ра а ма ка-
ла нӑ: эсӗ ки рек мӗн ту нӑ чух не те сан па ла 
Ту рӑ, те нӗ; 23 эсӗ ма на ха ма та, ывӑ лӑ ма 
та, мӑ ну кӑ ма та хур ту мӑп те се ха лӗ ҫа-
кӑн та Ту рӑ па ту па ту; эпӗ сан шӑн еп ле 
ла йӑх пул тӑм, эсӗ те ман шӑн та та ху хӑ на 
пул са пу рӑ на кан ҫӗр шӗн ҫап ла пул, те нӗ. 
24 Ав ра ам: ту па тӑ ва тӑп, те нӗ.

25 Ави ме лех чу ри сем Ав ра ам ран шыв 
пу с си не турт са ил нӗ пул нӑ, ҫа вӑн шӑн Ав-
ра ам Ави ме ле хе ӳп ке ле се ка лаҫ нӑ. 26 Ави-
 ме лех [ӑна] ка ла нӑ: ҫак на кам ту ни не 
пӗл мес тӗп, хӑв та ма на ка ла ма рӑн: эпӗ 
ун ҫин чен ха ли ч чен те илт мен-ҫке, те нӗ. 
27 Ав ра ам, вак вы льӑх па шул тӑ ра вы льӑх 
ил се, Ави ме ле хе па нӑ, вӗ сем ик кӗ шӗ пӗр 
ка наш лӑ тӑ ма сӑ мах тат нӑ. 28 Вак вы ль ӑх 
кӗ тӗ вӗн чен ил нӗ ҫи чӗ пу тек не Ав ра ам 
уй рӑм уйӑр са тӑ рат нӑ. 29 Ави ме лех ва ра 
Ав ра а ма ка ла нӑ: эсӗ [су рӑх кӗ тӗ вӗн чен 
ил се] уй рӑм уйӑр са тӑ рат нӑ ҫи чӗ пу тек 
кун та мӗ не кир лӗ? те нӗ. 30 [Ав ра ам] ка-
ла нӑ: ҫак ҫи чӗ пу те ке ман ал лӑм ран 
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ил сем, вӗ сем шыв пу с си не эпӗ алт ни не 
кӳн те ле се тӑ ч чӑр, те нӗ. 31 Ҫа вӑн па ӗн тӗ 
вӑл ҫак вы рӑ на Вир са вия те се ят па нӑ, 
мӗн шӗн те се с сӗн вӗ сем ик кӗ шӗ те ҫа-
кӑн та ту па ту нӑ, 32 вӗ сем пӗр ка наш лӑ 
тӑ маш кӑн Вир са ви я ра сӑ мах тат нӑ. Ави-
ме лех [Аху заф па, хӑ йӗн ту сӗ пе, та та] 
хӑ йӗн ҫар пу ҫӗ пе Фи хол па пӗр ле тӑ нӑ та 
фи лис тим сен ҫӗр не ка я л ла тав рӑ н нӑ. 
33 [Ав ра ам] Вир са ви я ра ка та ларт са тух-
нӑ, ун та вӑл Ҫӳл ху ҫа нӑн, ӗмӗр хи Ту р рӑн, 
ят не асӑн са чӗ н нӗ. 34 Ют ран пы нӑ ҫын 
пул са, Ав ра ам фи лис тим сен ҫӗ рӗн че ну-
май вӑ хӑт пу рӑ н нӑ.22  1 Ҫак ӗҫ сем пул са ирт нӗ хы ҫ ҫӑн 

Ту рӑ Ав ра а ма сӑнанӑ-тӗрӗсленӗ, 
ӑна: Ав ра ам! те нӗ. Вӑл: эпӗ кун тах, тенӗ. 
2 Ту рӑ ка ла нӑ: хӑ вӑн ывӑл на, хӑ вӑн пӗр-
тен-пӗр сав нӑ ывӑл на, Иса а ка, ил те Мо-
риа ҫӗр не кай, ун та Эпӗ са на кӑ тар тас пӗр 
ту ҫин че ӑна, ывӑл на, пӗ тӗ мӗш пе ҫун тар-
са пар не кӳр, те нӗ. 3 Ав ра ам ир хи не ирех 
тӑ нӑ та ашак не йӗнер ле се тӑ рат нӑ, хӑй пе 
пӗр ле икӗ тар ҫи не та та хӑ йӗн ывӑл не Иса-
а ка ил нӗ; пӗ тӗ мӗш пе ҫун тар са пар не кӳ-
ме ву тӑ ҫур нӑ, ва ра ҫи йӗн чех хӑй не Ту рӑ 
ка ла нӑ вы рӑ на тух са кай нӑ. 4 Ви ҫ ҫӗ мӗш 
ку н не Ав ра ам пуҫ не ҫӗк ле се пӑх нӑ та ҫав 
вы рӑ на аяк ра нах кур нӑ. 5 Ав ра ам хӑ йӗн 
тар ҫи се не ка ла нӑ: эсир ҫа кӑн та ашак па 
пӗр ле юлӑр; эпир, ывӑ лӑм па ик сӗ мӗр, ҫа-
вӑн та кай са Ту р ра пу ҫ ҫа пӑ пӑр та си рӗн 
пата тав рӑ нӑ пӑр, те нӗ. 6 Ав ра ам, пӗ тӗ мӗш-
пе ҫун тар са пар не кӳ меш кӗн ву тӑ ил се, 
ӑна Иса а кӑн, хӑ йӗн ывӑ лӗн, хул пу ҫ ҫи йӗ 
ҫи не ху нӑ; ал ли не вут чуль та та ҫӗ ҫӗ тыт-
нӑ та, ик кӗ шӗ пӗр ле кай нӑ. 7 Иса ак хӑ йӗн 
аш шӗ пе Ав ра ам па ка ла ҫа пуҫ ла нӑ, вӑл: 
ат тем! те нӗ. Ле шӗ: ывӑ лӑм, эпӗ кунтах! 
те нӗ. Иса ак: акӑ вут чуль те, ву тӑ та пур, 
пӗ тӗ мӗш пе ҫун тар са пар не кӳ ме пу те кӗ 
ӑҫ та? те нӗ. 8 Ав ра ам ка ла нӑ: ывӑ лӑм, пӗ-
тӗ мӗш пе ҫун тар са кӳ ме л ли пу те ке Ту рӑ 
Хӑй кӑ тар тӗ, те нӗ. Ва ра ик кӗ шӗ пӗр ле ма-
лал ла кай нӑ.

9 Вӗ сем Ту рӑ ка ла нӑ вы рӑ на пыр са ҫит-
нӗ; ун та Ав ра ам пар не вы рӑ нӗ ту нӑ, вут-
ти не ку па ла са ху нӑ, хӑй ывӑл не Иса а ка 
ҫых са, ӑна пар не вы рӑ нӗ ҫи не, ву тӑ ҫи не, 
выр т тар нӑ. 10 Ав ра ам ҫӗ ҫӗ тыт нӑ та ывӑл-
не пу сас те се ал ли не ҫӗк ле нӗ. 11 Ан чах 
ӑна Ҫӳл ху ҫа Ан ге лӗ тӳ пе рен чӗн се ка ла-
нӑ: Ав ра ам! Ав ра ам! те нӗ. Ав ра ам: эпӗ 
кун тах! те нӗ. 12 Ан гел ка ла нӑ: ачу ҫи не 
ал лу на ан ҫӗк ле, ӑна ни мӗн те ан ту; 
ха лӗ ӗн тӗ Эпӗ эсӗ Ту рӑ ран хӑ ра ни не пӗ-
ле тӗп: эсӗ Ман шӑн хӑ вӑн ывӑл на, хӑ вӑн 
пӗр тен-пӗр ре скерне, хӗр хен ме рӗн, те нӗ. 
13 Ав ра ам пуҫ не ҫӗк ле се пӑх нӑ та ку рах 
кай нӑ — акӑ хы ҫал та пӗр та ка, чӑт лӑх ра 
мӑй ра ки пе ҫак ла н нӑ скер. Ав ра ам пы нӑ 
та, та ка на ил се, ӑна хӑ йӗн ывӑ лӗ [Иса ак] 
вы рӑ н не пӗ тӗ мӗш пе ҫун тар са пар не кӳ нӗ. 
14 Ҫав вы рӑ на Ав ра ам Яхве-ире * те се ят 
па нӑ. Ҫа вӑн па ха лӗ те: Ях ве тӑ вӗ ҫин че 
ку рӑ нӗ, те ҫ ҫӗ.

15 Ҫӳл ху ҫа Ан ге лӗ Ав ра а ма тӳ пе рен ик -
кӗ мӗш хут чӗн се ка ла нӑ: 16 Ҫӳл ху ҫа ҫап-
ла ка лать: Хам па ту па тӑ ва тӑп, ҫак ӗҫе 
ту нӑ шӑн, [Ман шӑн] хӑ вӑн ывӑл на, пӗр-
тен-пӗр ре скер не, хӗр хен мен шӗн 17 Эпӗ са-
 на пи л ле сех пи л лӗп, са нӑн вӑр лӑх на 
йыш лӑ лан тар нӑ ҫе мӗн йыш лӑ лан та рӑп, 
ӑна тӳ пе ри ҫӑл тӑр сем чух лӗ, ти нӗс хӗ р-
рин чи хӑ йӑр чух лӗ тӑ вӑп; са нӑн вӑр лӑ ху 
хӑ йӗн тӑш ма нӗ сен ху ли се не турт са илӗ; 
18 эсӗ Ма нӑн сӑ ма хӑ ма ит ле нӗ шӗн са нӑн 
вӑр лӑ ху ур лӑ ҫӗр ҫин чи пур ха лӑх та 
пи л лӗх илӗ, тет, те нӗ. 19 Ав ра ам ка я л ла 
хӑ йӗн тар ҫи сем пат не тав рӑ н нӑ, ва ра 
пур те пӗр ле Вир са ви я на кай нӑ; Ав ра ам 
Вир са ви я ра пу рӑ н нӑ.

20 Ҫак ӗҫ сем пул са ирт нӗ хы ҫ ҫӑн Ав ра-
ам пат не хы пар ҫи тер нӗ: акӑ Мил ка та 
На хо ра, са нӑн тӑ ва н на, ывӑл сем ҫу рат са 
па нӑ: 21 мал тан хи ывӑ лӗ Уц, унӑн шӑ л лӗ 
Вуз, Арам аш шӗ Ке му ил, 22 Ке сед, Ха зо, 
Пил даш, Ид лаф та та Ва фу ил ҫу рал нӑ, те-

21:31 – 22:22 ПУЛТАРНИ
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нӗ; 23 Ва фу ил ран Ре ве к ка ҫу рал нӑ. На хо ра, 
Ав ра ам тӑ ва н не, Мил ка ҫак са кӑр [ывӑ-
ла] ҫу рат са па нӑ; 24 та та унӑн ҫум-арӑмӗ, 
Реу ма ят лӑ скер, Те ва ха, Га ха ма, Та ха ша 
та та Ма а ха на ҫу рат са па нӑ.23  1 Са р ра ҫӗр ҫи рӗм ҫи чӗ ҫул пу рӑн-

нӑ: Са р ра пу рӑ н нӑ кун ҫул ҫа кӑ; 
2 Са р ра Ха на ан ҫӗ рӗн че, [ай лӑм ҫӗр ти] 
Кириаф-Арба те кен вы рӑн та, вил нӗ, ха-
лӗ ӑна Хев рон те ҫ ҫӗ. Ав ра ам Са р рӑ шӑн 
ма кӑр ма, ун шӑн хур лан са хӳх ле ме пы нӑ. 
3 Ун тан Ав ра ам хӑ йӗн вил нӗ арӑ мӗ па тӗн-
чен кай нӑ та Хет ывӑ лӗ сем пе ка лаҫ са 
вӗ се не ка ла нӑ: 4 эпӗ си рӗн па тӑ ра ют ран 
кил се лар нӑ ҫын; вил нӗ ске рӗ ме ку ҫӑм 
умӗн чен пы тар маш кӑн ма на хӑ вӑр ҫӗ рӗр-
те ту пӑк вал ли вы рӑн пар са мӑр, те нӗ. 5 Хет 
ывӑ лӗ сем Ав ра а ма ху рав ла са ка ла нӑ: 6 эй 
ху ҫа мӑр, пи ре итле-ха; эсӗ пи рӗн ху ш шӑ-
мӑр та Ту рӑ ларт нӑ пуҫ лӑх; вил нӗ арӑм на 
пи рӗн ви ле пы та ра кан ҫӗр ти чи ла йӑх 
вы рӑ на пы тар; са нӑн вил нӗ арӑм на [ун та] 
пы тар маш кӑн пи рӗн тен ни кам та са на 
пы тар ма л ли вы рӑн па рас мар те мӗ, те нӗ. 
7 Ав ра ам тӑ нӑ та ҫав ҫӗр ха лӑ хӗ умӗн че, 
Хет ывӑ лӗ сем умӗн че, ҫӗ ре ҫи ти та йӑл нӑ; 
8 [Ав ра ам] вӗ сем пе ка лаҫ са ка ла нӑ: эсир 
ма нӑн вил нӗ ске рӗ ме пы тар т тар ма ки лӗ-
ше тӗр пул сас сӑн — итлӗр-ха ма на: Еф рон-
ран, Цо хар ывӑ лӗн чен, ман шӑн ыйтӑр-ха, 
9 вӑл ма на хӑ йӗн хи рӗ вӗ ҫӗн чи Мах пе ла 
те е кен сӑрт хӑ вӑл не патӑрччӗ, ҫын пы-
тар маш кӑн ма на ӑна пы сӑк хак па си рӗн 
умӑрта пу ҫӗ пех патӑрччӗ, те нӗ. 10 Еф ро нӗ 
ва ра Хет ывӑ лӗ сем ху ш шин че лар нӑ; хет 
ҫы н ни Еф рон хӑ йӗн ху ли хап хин чен кӗ ре-
кен мӗн пур Хет ывӑ лӗ сем илт ме л ле Ав-
ра а ма ху рав ла са ка ла нӑ: 11 ҫук, ху ҫа мӑм, 
итле-ха ма на: эпӗ са на хир не те, ҫав хир ти 
сӑрт хӑ вӑл не те па ра тӑп, ха мӑн ха лӑ хӑн 
ывӑ лӗ сен ку ҫӗ умӗн че ӑна са на пар не ле-
тӗп, вил нӗ арӑм на пы тар, те нӗ. 12 Ав ра ам 
ҫав ҫӗр ха лӑ хӗ умӗн че ҫӗ ре ҫи ти та йӑл нӑ 
та 13 ҫав ҫӗр ти [пӗ тӗм] ха лӑх илт ме л ле Еф-
ро на ҫап ла ка ла нӑ: ки лӗ ше тӗн пул са с сӑн, 
эпӗ са на хир шӗн кӗ мӗл па ра тӑп; илсемччӗ 

ман ран, эпӗ ун та вил нӗ ске рӗ ме пы та рам, 
те нӗ. 14 Еф рон, Ав ра а ма ху рав ла са, ӑна 
ка ла нӑ: 15 эй ху ҫа мӑм! итле-ха ма на: ҫак 
ҫӗр тӑ ват ҫӗр сикль кӗ мӗл хак не тӑ рать; 
ман па сан шӑн мӗн вӑл? вил нӗ арӑм на 
пы тар, те нӗ. 16 Ав ра ам Еф рон сӑ ма хӗ пе 
ки лӗш нӗ; ун тан Ав ра ам Еф ро на, ле шӗ 
Хет ывӑ лӗ сем илт ме л лех мӗн чух лӗ ыйт-
нӑ, ҫа вӑн чух лӗ — суту-илӳ тӑ ва кан сем 
хуш шин че ҫӳ ре кен кӗ мӗл ви ҫи пе тӑ ват ҫӗр 
сикль — виҫ се па нӑ.

17 Ҫап ла Еф рон хи рӗ — Мах пе ла па тӗн-
чи, Мам ре тӗ лӗн чи хир — хир ти сӑрт хӑ-
вӑ лӗ, хир ти та та ун тав ра шӗн чи пӗ тӗм 
йы вӑҫ та 18 ху ла хап хин чен кӗ ре кен мӗн-
пур Хет ывӑ лӗ сен ку ҫӗ умӗн че Ав ра ам 
ҫӗ рӗ пул са тӑ нӑ. 19 Ҫа кӑн хы ҫ ҫӑн Ав ра ам 
Са р рӑ на, хӑ йӗн арӑм не, Мах пе лӑ ри Мам-
ре тӗ лӗн чи хи ре, ҫа вӑн ти сӑрт хӑ вӑл не, 
пы тар нӑ, ха лӗ вӑл Ха на ан ҫӗ рӗн чи Хев рон 
пу лать. 20 Ҫав хир пе ҫав сӑрт хӑ вӑ лӗ, ҫын 
пы тар маш кӑн Хет ывӑ лӗ сен чен Ав ра ам 
ал ли не куҫ са, ҫап ла унӑн хар пӑр лӑ хӗ пул-
 са тӑ нӑ.24  1 Ав ра ам ва тӑ пул нӑ ӗн тӗ, вӑл ну-

май ҫу ла ҫит нӗ. Ҫӳл ху ҫа Ав ра а ма 
пур тӗ лӗш рен те пи л ле нӗ. 2 Ав ра ам хӑ-
йӗн чу ри не, хӑ йӗн ки лӗн че мӗн пу р ри-
не пур не те пӑхса-астуса тӑ ра кан ас лӑ 
чу ри не, ка ла нӑ: ал лу на ма нӑн пӗ ҫ ҫӗм 
ҫи не хур та 3 ма на Ҫӳл ху ҫа мӑр па — тӳ пе 
Ту р ри пе, ҫӗр Ту р ри пе — ту па ту са ка ла: 
ма нӑн [Иса ак] ывӑ лӑм вал ли арӑм хам 
пу рӑ на кан ҫӗр тен, ха на ансен хӗ рӗ сен чен, 
ил мӗн; 4 эсӗ ма нӑн ҫӗ рӗ ме, эпӗ ҫу рал нӑ 
ҫӗр шы ва, [ма нӑн йӑ хӑм пат не] ка йӑн та 
ма нӑн Иса ак ывӑ лӑм вал ли [ҫа вӑн тан] 
арӑм илӗн, те нӗ. 5 Чу ри ӑна ка ла нӑ: тен, 
хӗр а рӑ мӗ ман па пӗр ле ҫак ҫӗ ре ки лес шӗн 
пул мӗ? ва ра ма нӑн са нӑн ывӑл на эсӗ тух-
са кил нӗ ҫӗ ре ка я л ла ил се каймалла-и? 
те нӗ. 6 Ав ра ам ӑна ка ла нӑ: сых лан, ма нӑн 
ывӑ лӑ ма ун та ил се ан кай; 7 ма на ат тем 
ҫур тӗн чен, хам ҫу рал нӑ ҫӗр тен ил се кил-
нӗ Ҫӳл ху ҫа мӑр — тӳ пе Ту р ри [та та ҫӗр 
Ту р ри] — ма на ка ла рӗ, Вӑл ма на ту па 
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ту са ка ла рӗ: ҫак ҫӗ ре [са на та та] са нӑн 
йӑх на па рӑп, те рӗ. Вӑл сан умӑн тан Хӑ йӗн 
Ан гел не ярӗ, эсӗ ма нӑн [Иса ак] ывӑ лӑм 
вал ли ҫа вӑн тан арӑм илӗн; 8 хӗр а рӑ мӗ 
[ҫак ҫӗ ре] сан па пӗр ле ки лес шӗн мар пул-
са с сӑн, эсӗ ҫак эпӗ ту па ту тар са ка ла нӑ 
сӑ мах ран хӑ тӑ лӑн; ан чах ма нӑн ывӑ лӑ-
ма ун та ил се ан кай, те нӗ. 9 Чу ра ва ра 
ал ли не Ав ра а мӑн, хӑ йӗн ху ҫин, пӗ ҫ ҫи йӗ 
ҫи не ху нӑ та ҫап ла ту маш кӑн ун умӗн че 
ту па ту нӑ.

10 Чу ри хӑй ху ҫин тӗ ви сен чен ву нӑ тӗ ве 
ил нӗ те кай нӑ. Унӑн ал лин че та та хӑй 
ху ҫин тӗр лӗ пур лӑ хӗ пул нӑ. Вӑл ҫап ла 
Ме со по та мие, На хор ху ли не тух са кай нӑ; 
11 хӗр а рӑм сем шыв ӑс ма тух нӑ вӑ хӑт ра, ка-
ҫа ла па, вӑл тӗ ви се не ху ла ту лаш не, шыв 
пу с си пат не, чар са тӑ рат нӑ та 12 ка ла нӑ: 
эй Ту рӑ, Ав ра ам ху ҫа мӑн Ту р ри! ҫав хӗ ре 
па ян ма на хи рӗҫ кӑ лар сам, ма нӑн Ав ра ам 
ху ҫа ма ырӑ лӑх ту сам; 13 акӑ эпӗ ҫӑл па тӗн-
че тӑ ра тӑп, ху ла ҫы н ни сен хӗ рӗ сем шыв 
ӑс ма ту ха ҫ ҫӗ; 14 эпӗ пӗр хӗр не: кӑк шӑм на 
тайӑлтар-ха, эпӗ шыв ӗҫем, те йӗп; вӑл 
[ма на]: ӗҫ, эпӗ са нӑн тӗ вӳ се не те [тӑ ра ни-
ч че нех] шӑ ва рӑп, те йӗ. Эсӗ Хӑ вӑн Иса ак 
чу ру вал ли суй ла са ху нӑ хӗр ҫа вӑ пу лӗ 
ва ра; Эсӗ ма нӑн ху ҫа ма [Ав ра а ма] ырӑ лӑх 
ту ни не эпӗ ҫа кӑн тан пӗ лӗп, те нӗ.

15 Вӑл [хӑй ӑшӗн че] ҫап ла ка ла са та пӗ-
те рей мен, акӑ Ре ве к ка — Ва фу ил хӗ рӗ, 
Ав ра ам пи ч чӗш не На хо ра арӑ мӗ, Мил ка, 
ҫу рат са па нӑ Ва фу и лӑн хӗ рӗ — ту хать, 
кӑк шӑм не хул пу ҫ ҫи йӗ ҫи не ларт нӑ; 16 хӗ рӗ 
пи тӗ илем лӗ пул нӑ, ар ҫын па хут шӑн ман 
хӗр пул нӑ. Вӑл пу сӑ пат не ан нӑ та, кӑк-
шӑм не тул тар са, ҫӳ ле л ле улӑх нӑ. 17 Чу ра 
ӑна хи рӗҫ чуп са пыр са ка ла нӑ: кӑк шӑ мун-
тан ма на кӑш тах шыв ӗҫтерсемччӗ, те нӗ. 
18 Хӗ рӗ: ӗҫех, ырӑ ҫы н нӑм, те нӗ. Ҫа вӑн тах 
кӑк шӑм не хул пу ҫ ҫи йӗ ҫин чен ан тар са 
ӑна шыв ӗҫ тер нӗ. 19 Ӑна ӗҫ тер се тӑ ран тар-
са с сӑн ка ла нӑ: эпӗ са нӑн тӗ вӳ сем вал ли 
те шыв ӑс са [пур те] ӗҫ се тӑ ра ни ч че нех 
шӑ ва рӑп, те нӗ. 20 Ва ра ҫа вӑн тах хӑй кӑк-
шӑ мӗн чи шыв не ва лаш ка на янӑ та та тах 
пу сӑ пат не [шыв] ӑс ма чуп са кай нӑ, унӑн 

пур тӗ ви вал ли те шыв ӑс са па нӑ. 21 Ҫак 
ҫын ун ҫи не пӗр чӗн ме сӗр тӗ лӗн се пӑх са 
тӑ нӑ, вӑл хӑ йӗн ҫул не Ҫӳл ху ҫа пи л ле-
ни пе пи л ле ме н ни не ӑн ка рас шӑн пул нӑ. 
22 Тӗ ви сем ӗҫ се тӑ ран са с сӑн, ҫав ҫын хӗ ре 
ҫур сикль та я кан ыл тӑн ал ка та та ал ли-
се не тӑ хӑн маш кӑн ву нӑ сикль та я кан 
икӗ ыл тӑн су лӑ кӑ лар са па нӑ; 23 [ва ра 
ун ран ыйт са] ка ла нӑ: кала-ха ма на, эсӗ 
кам хӗ рӗ? са нӑн аҫу ки лӗн че пи ре ҫӗр 
каҫ ма вы рӑн пулмӗ-ши? те нӗ. 24 Хӗр ӑна 
ка ла нӑ: эпӗ Ва фу ил хӗ рӗ, Мил ка На хо ра 
ҫу рат са па нӑ ывӑ лӗн хӗ рӗ, те нӗ. 25 Ӑна та-
тах ка ла нӑ: пи рӗн улӑм та, вы льӑх апа чӗ 
те ну май; ҫӗр каҫ ма та вы рӑн пур, те нӗ. 
26 Ва ра ҫак ҫын та йӑл са ил нӗ, ун тан ҫӗ ре 
ӳк се Ҫӳл ху ҫа на пу ҫ ҫап нӑ та 27 ка ла нӑ: Ав-
ра ам ху ҫа мӑн Ҫӳл ху ҫа Ту р ри мух тав лӑ, 
Вӑл ма нӑн ху ҫа ма Хӑ йӗн ырӑ лӑ хӗн чен, 
Хӑ йӗн тӳ рӗ лӗ хӗн чен тат са хӑ вар ма рӗ! 
Ҫӳл ху ҫа ма на тӳ рӗ ҫул па ху ҫам тӑ ва нӗн 
ҫур чӗ пат нех ил се кил чӗ, те нӗ.

28 Хӗр чуп са кай нӑ та ки лӗн че ҫа кӑн ҫин-
чен амӑш не ка ла са кӑ тарт нӑ. 29 Ре ве к кӑн 
Ла ван ят лӑ пи ч чӗ шӗ пул нӑ. Ла ван ҫав 
ҫын пат не, ҫӑл пат не, чуп са кай нӑ. 30 Вӑл, 
йӑ мӑ кӗн хӑл ха ал ки не, ал ли се не тӑ хӑ н-
нӑ су лӑ се не кур са с сӑн, Ре ве к ка, хӑ йӗн 
йӑ мӑ кӗ, мӗн ка ла ни не: ҫак ҫын ман па ла 
ҫап ла ка лаҫ рӗ те нӗ сӑ мах се не илт се с сӗн, 
ҫав ҫын пат не пы нӑ — акӑ вӑл тӗ ви сем 
па тӗн че ҫӑл умӗн че тӑ рать; 31 Ла ван [ӑна] 
ка ла нӑ: Ҫӳл ху ҫа пи л ле нӗ скер, кӗр сем ман 
па тӑ ма! мӗн шӗн тул та тӑ ра тӑн? эпӗ пӳрт 
те, тӗ вӳ сем вал ли вы рӑн та ха тӗр ле се ху-
тӑм, те нӗ. 32 Ҫы н ни кӗ нӗ. Ла ван тӗ ве сем 
ҫин чи япа ла се не салт са ил нӗ те тӗ ви се не 
улӑм та, апат та па нӑ; ҫы н ни не та та ун па 
пӗр ле кил ни се не ури се не ҫу маш кӑн шыв 
па нӑ; 33 ун тан ӑна апат сӗ н нӗ; ан чах вӑл: 
хам ӗҫӗ ме ка ла са па ри ч чен ҫи е с сӗм ҫук, 
те нӗ. Ӑна ва ра: ка ла, те нӗ.

34 Вӑл ҫап ла ка ла нӑ: эпӗ — Ав ра ам чу-
ри; 35 Ҫӳл ху ҫа Ту рӑ ма нӑн ху ҫа ма пи тех 
те пи л ле рӗ, вӑл ас ла тух рӗ: Ҫӳл ху ҫа ӑна 
су рӑх сем пе вӑ кӑр сем, кӗ мӗл пе ыл тӑн, ар 
чу ра сем пе хӗр а рӑм чу ра сем, тӗ ве сем пе 
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ашак сем па чӗ; 36 Са р ра, ма нӑн ху ҫа мӑн 
арӑ мӗ, ва тӑл са ҫит се с сӗн ма нӑн ху ҫа ма 
[пӗр] ывӑл ҫу рат са па чӗ, ху ҫа мӑм хӑйӗн 
мӗн пу р ри не пӗтӗм пех ывӑл не па чӗ; 37 ху-
 ҫа мӑм ма на ту па ту тар са ка ла рӗ: ма нӑн 
ывӑлӑм вал ли арӑм хам пу рӑ на кан ҫӗр ти 
ха на ан сен хӗр не ан ил, 38 ма нӑн ат тем 
кил не, ма нӑн тӑ ва нӑм сем пат не кай, ма-
нӑн ывӑ лӑм вал ли арӑм [ҫа вӑн тан] илӗн, 
те рӗ. 39 Эпӗ ха мӑн ху ҫа ма ка ла рӑм: тен, 
хӗр а рӑ мӗ ман па пӗр ле пы рас шӑн пулмӗ, 
те рӗм. 40 Вӑл ма на ка ла рӗ: эпӗ Ҫӳл ху ҫа 
[Ту рӑ] умӗн че ҫӳ ре тӗп, сан па пӗр ле Вӑл 
Хӑ йӗн Ан гел не ярӗ, са нӑн ҫул на ӑнӑҫ лӑ 
тӑ вӗ, ма нӑн ывӑ лӑм вал ли арӑм ха мӑн 
тӑ ван сем ху ш шин чен, ха мӑн ат тем ки-
лӗн чен, илӗн; 41 ма нӑн тӑ ва нӑм сем пат не 
кай са кил се с сӗн, эпӗ ту тар нӑ ту па ран хӑ-
тӑ лӑн, вӗ сем са на хӗр па ма са с сӑн та, эсӗ 
эпӗ ту тар нӑ ту па ран хӑ тӑ лӑн, те рӗ.

42 Эпӗ па ян ҫӑл пат не ҫит рӗм те ка ла-
рӑм: эй Ту рӑ, Ав ра ам ху ҫа мӑн Ту р ри! Эпӗ 
кил нӗ ҫу ла Эсӗ ӑнӑҫ лӑ тӑ ва тӑн пул са с сӑн, 
43 акӑ эпӗ ҫӑл па тӗн че тӑ ра тӑп, [ху ла ҫын-
ни сен хӗ рӗ сем шыв ӑс ма ту ха ҫ ҫӗ,] шыв 
ӑс ма ту ха кан пӗр хӗр не эпӗ: кӑк шӑ мун тан 
ма на кӑш тах шыв ӗҫтерсемччӗ, те йӗп, 
44 «хӑв та ӗҫ, эпӗ та та са нӑн тӗ вӳ се не те 
ӑс са па рӑп» те се ка ла кан хӗр ма нӑн ху-
ҫа мӑн ывӑ лӗ вал ли [Хӑ йӗн Иса ак чу ри 
вал ли] Ҫӳл ху ҫа туп са ху нӑ хӗр пу лӗ; [Эсӗ 
ма нӑн Ав ра ам ху ҫа ма ырӑ лӑх ту ни не эпӗ 
ҫа вӑн тан пӗ лӗп], те рӗм.

45 Хам ӑшӑм ра ҫак на ка ла са та пӗ те рей-
ме рӗм, акӑ Ре ве к ка тух рӗ: хул пу ҫ ҫи йӗ 
ҫи не кӑк шӑм не ларт нӑ, вӑл ҫӑл пат не 
пы чӗ те шыв ӑс са ил чӗ; эпӗ ӑна: ма на 
ӗҫ тер сем, те рӗм. 46 Вӑл ҫа вӑн тах кӑк шӑм-
не хул пу ҫ ҫи йӗ ҫин чен ил чӗ те: ӗҫех, эпӗ 
са нӑн тӗ вӳ се не те шӑ ва рӑп, те рӗ. Эпӗ 
ӗҫ рӗм, вӑл [ма нӑн] тӗ ве се не те шӑ вар-
чӗ. 47 Эпӗ ун ран ыйт са: [кала-ха ма на,] 
эсӗ кам хӗ рӗ? те рӗм. Вӑл: Мил ка На хо ра 
ҫу рат са па нӑ Ва фу и лӑн хӗ рӗ, те рӗ. Эпӗ 
ӑна хӑл ха ал ки па тӑм, ал ли се не тӑ хӑн-
маш кӑн су лӑ сем па тӑм. 48 Эпӗ ва ра чӗр куҫ-
лен се лар тӑм та Ҫӳл ху ҫа на пу ҫ ҫап рӑм, 

Ҫӳл ху ҫа на — ха мӑн Ав ра ам ху ҫа мӑн Тур-
ри не — мух та рӑм: ху ҫам тӑ ва нӗн хӗр не 
унӑн ывӑ лӗ вал ли ил меш кӗн Вӑл ма на 
тӳ рӗ ҫул па ил се кил чӗ. 49 Ха лӗ ка лӑр ӗн тӗ 
ма на: си рӗн ма нӑн ху ҫа ма ырӑ лӑх кӑ тарт-
ма, кир ли не ту ма кӑ мӑ лӑр пур-и, ҫук-и? 
ка ла са мӑр ма на, ва ра эпӗ е сыл тӑ ма л ла, 
е су ла ха я л ла ка ям, те нӗ.

50 Ла ван па Ва фу ил ӑна ху рав ла са ка ла-
нӑ: ку ӗҫ Ҫӳл ху ҫа Ту рӑ ран кил нӗ; эпир 
са на хи рӗҫ усал та, ырӑ та ка лай маст пӑр; 
51 акӑ Ре ве к ка сан умӑн та; ил те кай [ӑна]; 
Ҫӳл ху ҫа ка ла нӑ пек, вӑл са нӑн ху ҫу ывӑ-
лӗн арӑ мӗ пул тӑр, те нӗ.

52 Ав ра ам чу ри, вӗ сен сӑ мах не илт се с-
сӗн, ҫӗ ре ӳк се Ҫӳл ху ҫа на пу ҫ ҫап нӑ. 53 Вӑл 
кӗ мӗл япа ла сем пе ыл тӑн япа ла сем, тум-
тир сем кӑ лар са Ре ве к кӑ на па нӑ; ҫа вӑн 
пе кех унӑн пи ч чӗш не те, унӑн амӑш не те 
чап лӑ пар не сем па нӑ. 54 Вӑл та, ун па пӗр ле 
пы нӑ ҫын сем те ҫи нӗ, ӗҫ нӗ, ҫа вӑн та ҫӗр 
каҫ нӑ. Ир хи не тӑр са с сӑн, вӑл: ма на ярӑр 
ӗн тӗ, [эпӗ] ха мӑн ху ҫам пат не [ка ям], 
те нӗ. 55 Ан чах хӗ рӗн пи ч чӗ шӗ пе амӑ шӗ 
ка ла нӑ: хӗ рӗ мӗр пи рӗн пе пӗр ле ву нӑ кун 
та пу лин пурӑнтӑр-ха, ва ра ка йӑн, те нӗ. 
56 Вӑл вӗ се не ка ла нӑ: чар са ан тӑ рӑр-ха 
ма на, Ҫӳл ху ҫа ма нӑн ҫу ла ӑнӑҫ лӑ ту рӗ; 
ма на ярӑр ӗн тӗ, эпӗ ха мӑн ху ҫам пат не 
ка ям, те нӗ. 57 Вӗ сем: хӗ ре чӗн се кӗр тер те 
ун ран ый тар, вӑл мӗн ка лӗ, те нӗ. 58 Ӗн тӗ 
Ре ве к кӑ на чӗн се кӗрт нӗ те ӑна ка ла нӑ: ҫак 
ҫын па пӗр ле ка йӑн-и? те нӗ. Вӑл: ка йӑп, 
те нӗ. 59 Ва ра Ре ве к кӑ на, хӑй сен йӑмӑк не, 
ӑна пӑх са ӳс тер нӗ хӗр а рӑм па пӗр ле янӑ; 
Ав ра ам чу ри не те, ун па пӗр ле кил нӗ ҫын-
се не те янӑ. 60 Ре ве к кӑ на пи л ле се ка ла нӑ: 
эй йӑмӑ кӑ мӑр! сан ран пин хут чен пин 
ҫын ҫу рал тӑр, са нӑн тӑ хӑ му хӑ йӗн тӑш-
ма нӗ сен ҫуртне-йӗрне яр са ил тӗр! те нӗ. 
61 Ре ве к кӑ па унӑн хӗр а рӑм тар ҫи сем тӑ нӑ 
та тӗ ве сем ҫи не лар са ҫав ҫын хы ҫ ҫӑн кай-
нӑ. Чу ра ҫап ла Ре ве к кӑ на ил се кай нӑ.

62 Иса ак ва ра Беэр-ла хай-рои рен тав рӑн-
нӑ пул нӑ — вӑл ун чух не кӑн тӑр ен чи 
ҫӗр те пу рӑ н нӑ. 63 Каҫ пу лас умӗн Иса ак 
хи ре шу хӑш ла маш кӑн тух нӑ, вӑл пуҫ не 

ПУЛТАРНИ 24:36 – 63
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ҫӗк ле се пӑх нӑ та ку рах кай нӑ: акӑ тӗ ве-
сем ки ле ҫ ҫӗ. 64 Ре ве к ка пӑх нӑ та, Иса а ка 
кур са, тӗ ве ҫин чен ан нӑ. 65 Вӑл чу ра на 
ка ла нӑ: хир тӑ рӑх пи ре хи рӗҫ ки ле кен 
ҫын кам вӑл? те нӗ. Чу ра: ма нӑн ху ҫам 
вӑл, те нӗ. Ре ве к ка ва ра пӗр кен чӗк ил се 
пӗр ке н нӗ. 66 Хӑй мӗн ту ни не чу ра пур не 
те Иса а ка ка ла са па нӑ. 67 Иса ак Ре ве к кӑ-
на хӑ йӗн амӑ шӗн, Са р рӑн, ча тӑр не ил-
се кӗ нӗ, Иса ак ӑна арӑм ту нӑ, Ре ве к ка 
унӑн арӑ мӗ пул са тӑ нӑ, Иса ак ӑна пи тӗ 
юрат нӑ; амӑ шӗ шӗн [Са р рӑ шӑн] хуй хӑр ни 
пу са рӑ н нӑ ва ра.25  1 Ав ра ам та та Хе т ту ра ят лӑ арӑм 

ил нӗ. 2 Арӑ мӗ ӑна Зим ран, Иок-
шан, Ме дан, Ма ди ан, Иш бак та та Шу ах 
ят лӑ ача сем ҫу рат са па нӑ. 3 Иок ша нӑн 
Ше ва, [Фе ман] та та Де дан ҫу рал нӑ; Де-
дан ывӑ лӗ сем ҫак сем пул нӑ: [Ра гу ил, 
Нав де ил,] Ашу рим, Ле ту шим та та Ле-
ю мим. 4 Ма ди ан ывӑ лӗ сем: Ефа, Ефер, 
Ха нох, Ави да та та Ел да га. Вӗ сем пур те 
Хе т ту ра ывӑ лӗ сем. 5 Хӑ йӗн мӗн пу р ри не 
пур не те Ав ра ам [хӑ йӗн ывӑл не] Иса а ка 
па нӑ, 6 ҫум-арӑмӗсем ҫу рат нӑ ывӑ лӗ се не 
Ав ра ам пар не сем па нӑ та хӑй сы вӑ чух-
нех Иса ак ран, хӑ йӗн ывӑ лӗн чен, ту хӑҫ 
ен не ту хӑҫ ри ҫӗр ҫи не уйӑр са янӑ.

7 Ав ра ам пу рӑ н нӑ кун ҫул ҫӗр ҫит мӗл 
пи лӗк ҫул пул нӑ; 8 Ав ра ам ва тӑл са ҫит се, 
[пу рӑ нӑҫ па] тӑ ра ни ч чен пу рӑн са вил нӗ, 
ва ра ка нӑҫ лӑ ха лӑ хӗ пе пӗр леш нӗ. 9 Ӑна 
Иса ак па Из ма ил, хӑ йӗн ывӑ лӗ сем, Мах-
пе ла те кен сӑрт хӑ вӑл не, Еф ро нӑн — хет 
ҫы н нин, Цо хар ывӑ лӗн — Мам ре тӗ лӗн чи 
хир не, пы тар нӑ, 10 ҫав ҫӗ ре [та та сӑрт хӑ-
вӑл не] Ав ра ам Хет ывӑ лӗ сен чен су тӑн 
ил нӗ пул нӑ. Ун та Ав ра ам па унӑн арӑм не 
Са р рӑ на пы тар нӑ. 11 Ав ра ам вил се с сӗн, Ту-
рӑ унӑн ывӑл не, Иса а ка, пи л ле нӗ. Иса ак 
Бе эр-лахай-рои ҫы вӑ хӗн че пу рӑ н нӑ.

12 Акӑ Еги пет хӗ рӗ Агарь — Са р ра тар-
ҫи — Ав ра а ма ҫу рат са па нӑ Из ма и лӑн, 
Ав ра ам ывӑ лӗн, йӑхӗ-кӑкӗ; 13 акӑ Из ма ил 
ывӑ лӗ сен ячӗ сем, вӗҫе-вӗҫӗн ҫу рал са пы-

нӑ ывӑ лӗ сен ячӗ сем: Из ма и лӑн мал тан 
ҫу рал нӑ ывӑ лӗ На ва и оф, ун хы ҫӗн чен 
Ке дар, Ад бе ел, Мив сам, 14 Миш ма, Ду ма, 
Масса, 15 Ха дад, Фе ма, Иетур, На фиш та-
та Кед ма. 16 Хӑй сен ялӗ-ху лин че, хӑй сен 
та пӑ рӗ сен че пу рӑ на кан Из ма ил ывӑ лӗ сем 
ҫак сем ӗн тӗ, вӗ сен ячӗ сем ҫак сем ӗн тӗ. 
Вӗсем — хӑй сен ӑрӑ вӗ сен вун и кӗ ҫул пу-
ҫӗ. 17 Из ма ил пу рӑ н нӑ кун ҫул ҫӗр вӑ тӑр 
ҫи чӗ ҫул пул нӑ; ва ра унӑн ӗмӗ рӗ ирт нӗ, 
вӑл вил нӗ, ка нӑҫ лӑ ха лӑ хӗ пе пӗр леш нӗ. 
18 Вӗ сем Ха ви ла па Сур ху ш шин че пу рӑ н-
нӑ, Сур ва ра Ас си рие кай нӑ чух не Еги пет 
тӗ лӗн че юлать. Вӗ сем хӑй сен пӗ тӗм тӑ ван-
не хи рӗ ҫех вы рӑ наҫ са тух нӑ *.

19 Акӑ Иса а кӑн, Ав ра ам ывӑ лӗн, йӑхӗ-кӑ-
 кӗ. Ав ра ам ран Иса ак ҫу рал нӑ. 20 Ре ве к-
 кӑ на — Ме со по та ми ре пу рӑ на кан ара мей 
ҫы н нин Ва фу и лӑн хӗр не, ара мей ҫын-
нин Ла ва нӑн йӑмӑк не — хӑй вал ли ка ч-
ча ил нӗ чух не Иса ак хӗ рӗх ҫул та пул нӑ. 
21 Иса ак хӑ йӗн арӑ мӗ шӗн [Ре ве к кӑ шӑн] 
Ҫӳл ху ҫа на кӗл ту нӑ, мӗн шӗн те сес сӗн вӑл 
тип вар лӑ пул нӑ; Ҫӳл ху ҫа ӑна илт нӗ, 
ва ра Ре ве к ка, арӑ мӗ, йы вӑр ҫын пул нӑ. 
22 Ывӑ лӗ сем ӗн тӗ унӑн ва рӗн чех ҫап ка-
лаш ма пуҫ ла нӑ, вӑл ва ра: кап ла пу лас 
пул са с сӑн, мӗн кӗ тет-ха ма на? те нӗ. Ва ра 
Ҫӳл ху ҫа ран ыйт ма кай нӑ. 23 Ҫӳл ху ҫа ӑна 
ка ла нӑ: са нӑн ӑшун та икӗ ӑру; са нӑн 
ва рун тан икӗ тӗр лӗ ха лӑх ту хӗ: пӗр ха-
лӑ хӗ теп рин чен вӑй лӑ рах пу лӗ, ас ли кӗ-
ҫӗ н ни не пӑ хӑн са тӑ рӗ, те нӗ. 24 Ӗн тӗ унӑн 
ҫу ра тас вӑ хӑ чӗ ҫит нӗ: акӑ унӑн ва рӗн че 
йӗкӗ реш сем-мӗн. 25 Мал тан хи хӗп-хӗр лӗ 
ҫу рал нӑ, пӗ тӗм пе тир пек ҫӑм лӑ пул нӑ, 
ӑна Исав ят лӑ ху нӑ. 26 Ун тан унӑн шӑ л лӗ 
ҫу рал нӑ, вӑл ал ли пе Исав ури ту па нӗн-
чен тыт са тух нӑ; ӑна Иаков ят лӑ ху нӑ. 
Вӗ сем [Ре ве к кӑ ран] ҫу рал нӑ чух не Иса ак 
ут мӑл ҫул та пул нӑ.

24:64 – 25:26 ПУЛТАРНИ

* Вӗ сем хӑй сен пӗ тӗм тӑ ва нӗ пе ки лӗш тер ме сӗр 
пу рӑ н нӑ те се те ӑн лан ма пу лать.
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27 Ача сем ӳс се ҫи тӗ н нӗ; Исав ка йӑк тыт-
ма ӑс та ҫын пул нӑ, хир ҫы н ни пул нӑ; 
Иаков йӑ ваш ҫын, ча тӑр та пу рӑ на кан ҫын 
пул нӑ. 28 Иса ак Исав тыт нӑ ка йӑк аш не 
кӑ мӑ л ла нӑ, ҫа вӑн па вӑл Иса ва юрат нӑ, 
Ре ве к ка ва ра Иако ва юрат нӑ.

29 Иаков апат пӗ ҫер нӗ пул нӑ; Исав хир-
тен ӗшен се кил нӗ. 30 Исав Иако ва ка ла-
нӑ: эсӗ ма на хӗр ли не, ҫак хӗр ли не ҫи ме 
пар-ха, эпӗ ӗшен се кил тӗм, те нӗ. Ҫа вӑн па 
ӑна Эдом те ме пуҫ ла нӑ. 31 Ан чах Иаков 
[Иса ва] ка ла нӑ: мал тан ма на хӑ вӑн ас лӑ-
лӑх на сут, те нӗ. 32 Исав: акӑ эпӗ ви ле тӗп; 
мал тан ҫу рал ни ма на мӗ не кир лӗ? те нӗ. 
33 Иаков [ӑна] ка ла нӑ: ту па ту ха лех, те нӗ. 
Вӑл ун умӗн че ту па ту нӑ, ҫап ла [Исав] 
хӑ йӗн ас лӑ лӑх не Иако ва сут нӑ. 34 Иаков 
Иса ва ҫӑ кӑр па яс мӑк яш ки па нӑ; вӑл ҫи-
нӗ, ӗҫ нӗ, ун тан тӑр са тух са кай нӑ; ҫап ла 
Исав хӑ йӗн ас лӑ лӑх не пӑ ра хӑҫ ла нӑ.26  1 Ав ра ам пу рӑ н нӑ чух не пул нӑ 

выҫ лӑх сӑр пуҫ не ҫак ҫӗр те кал-
лех выҫ лӑх пул нӑ; Иса ак Ави ме лех пат-
не, Фи лис ти пат ши пат не, Ге ра ра кай нӑ. 
2 Ҫӳл ху ҫа ӑна ку рӑн са ка ла нӑ: Еги пе та 
ан кай; Эпӗ са на кӑ тар тас ҫӗр те пу рӑн, 
3 ҫак ҫӗр тӑ рӑх ҫӳ ре, Эпӗ сан па пӗр ле пу-
лӑп, са на пи л лӗп, ҫак ҫӗр се не пӗ тӗм пех 
са на та та са нӑн йӑх на па рӑп, Ав ра а ма, 
са нӑн аҫу на, [Хам] ту па ту са ка ла ни не 
вы рӑ на кил те рӗп; 4–5 Ав ра ам [са нӑн аҫу] 
Ма нӑн сӑ ма хӑ ма ит ле нӗ шӗн, Эпӗ мӗн ту-
 ма ка ла ни не ту нӑ шӑн — Эпӗ хуш ни не, 
Ма нӑн йӗркесене, Ма нӑн са к кун се не ту са 
тӑ нӑ шӑн — са нӑн йӑх на тӳ пе ри ҫӑл тӑр  
пек йыш лӑ тӑ вӑп, ҫак ҫӗр се не пур не те 
са нӑн йӑх на па рӑп; ҫӗр ҫин чи пур ха лӑх 
та са нӑн вӑр лӑ ху ур лӑ пи л лӗх лӗ пу лӗ, 
те нӗ.

6 Иса ак Ге ра ра пыр са вы рӑ наҫ нӑ. 7 Ҫав 
вы рӑн ти ҫын сем унӑн арӑ мӗ [Ре ве к ка] 
ҫин чен ыйт нӑ, вӑл вӗ се не: ку ма нӑн йӑ-
мӑ кӑм, те нӗ, мӗн шӗн те се с сӗн «ку ма нӑн 
арӑм» те ме хӑ ра нӑ: вӑл «Ре ве к ка пи тех 
те илем лӗ пул нӑ ран ҫак ҫӗр ти ҫын сем 
ма на ун шӑн ан вӗлерччӗр» те се шу хӑш-

ла нӑ. 8 Вӑл ун та пу рӑ н ни чы лай вӑ хӑт 
ирт се с сӗн, Ави ме лех — Фи лис ти пат-
ши — чӳ ре че рен пӑх нӑ та Иса ак Ре ве к-
кӑ па, хӑ йӗн арӑ мӗ пе, вы ля ни не кур нӑ. 
9 Ва ра Ави ме лех Иса а ка чӗн тер се ил се 
ка ла нӑ: акӑ ку са нӑн арӑму-ҫке; епле-
ха эсӗ: вӑл ма нӑн йӑ мӑк пу лать, те рӗн? 
те нӗ. Иса ак ӑна ка ла нӑ: эпӗ ма нӑн ун 
пир ки ви лес марччӗ те се шу хӑш ла рӑм, 
те нӗ. 10 Ави ме лех [ӑна] ка ла нӑ: эсӗ кап ла 
пи ре мӗн ту рӑн? [ма нӑн] ҫын сен чен пӗ ри 
са нӑн арӑ му па кӑшт ан чах хут шӑн ман, 
эсӗ пи ре ҫы лӑ ха кӗр те т тӗн, те нӗ. 11 Ва ра 
Ави ме лех пӗ тӗм ха лӑх не хы тар са ка ла нӑ: 
кам та кам ҫак ҫы н на та та унӑн арӑм не 
тӗ кӗ нет, ӑна вӗ лер ме тыт са па рӗҫ, те нӗ.

12 Иса ак ҫав ҫӗр те ты рӑ ак нӑ, ҫав ҫул хи-
не ҫӗр хут ну май рах ур па пух са ил нӗ: 
ӑна Ҫӳл ху ҫа ҫап ла пи л ле нӗ. 13 Ҫак ҫын 
ас ла тух нӑ, вӑл, ыт ла ран ыт ла ҫӗк лен се, 
пи тех те ас ла тух са кай нӑ. 14 Унӑн вак 
вы льӑх кӗ тӗ вӗ сем те, шул тӑ ра вы льӑх 
кӗ тӗ вӗ сем те пул нӑ, те мӗн чух лӗ ана пул-
нӑ, фи лис тим сем ӑна ӑм са на пуҫ ла нӑ. 
15 Унӑн аш шӗ Ав ра ам пу рӑ н нӑ чух не аш-
шӗн чу ри сем алт нӑ пу сӑ се не пӗ тӗм пех 
фи лис тим сем иш се, тӑп ра яр са хуп ла са 
ларт нӑ. 16 Ави ме лех Иса а ка ка ла нӑ: пи-
рӗн па тӑ мӑр тан кай, эсӗ пи рӗн тен чы лай 
вӑй лӑ рах пул са кай рӑн, те нӗ.

17 Ва ра Иса ак ун тан кай нӑ, Ге рар ай-
лӑм не ҫит се, ча тӑр сем кар са ларт са, ҫа-
вӑн та вы рӑ наҫ нӑ. 18 Хӑ йӗн аш шӗ Ав ра ам 
пу рӑ н нӑ чух не алт нӑ пу сӑ се не — [хӑ йӗн 
аш шӗ] Ав ра ам вил се с сӗн фи лис тим сем 
ишсе-хупласа ларт нӑ пу сӑ се не — Иса ак 
ҫӗ нӗ рен чав са уҫ нӑ; вӗ се не хӑ йӗн аш-
шӗ [Ав ра ам] па нӑ ят се нех пар са тух нӑ. 
19 Иса ак чу ри сем ай лӑм ра [Ге рар ай лӑ-
мӗн че] алт нӑ та ун та чӗ рӗ шыв лӑ пу сӑ 
чав са кӑ лар нӑ. 20 Ге рар кӗ тӳ ҫи сем пе Иса ак 
кӗ тӳ ҫи сем: ку пи рӗн шыв, те се тав лаш нӑ. 
Ҫап ла тав лаш нӑ ран Иса ак ҫак пу с са Есек 
те се ят па нӑ. 21 [Иса ак ун тан тап ран са 
кай са с сӑн,] те пӗр пу сӑ алт са кӑ лар нӑ; 
ун пир ки те ҫап лах тав лаш нӑ; вӑл ӑна 
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Сит на те се ят па нӑ. 22 Вӑл кун тан тап ран-
са кай нӑ та урӑх пу сӑ алт нӑ, кун пир ки 
тав лаш ман ва ра; ӑна Ре хо воф ят па нӑ, 
вӑл: ха лӗ Ҫӳл ху ҫа мӑр пи ре ирӗк вы рӑн 
па чӗ, эпир ҫӗр ҫин че ӗр чӗ пӗр, те нӗ.

23 Кун тан вӑл Вир са ви я на куҫ нӑ. 24 Ҫав 
каҫ хи не ӑна Ҫӳл ху ҫа ку рӑн са ка ла нӑ: 
Эпӗ — Ав ра а мӑн, са нӑн аҫун, Тур ри; ан хӑ-
ра, Эпӗ сан па ла пӗр ле; са на пи л лӗп, са-
нӑн йӑх на йыш лӑ лан та рӑп, ҫак на [са нӑн 
аҫу шӑн] Ав ра ам шӑн, Ха мӑн чу рам шӑн, 
тӑ вӑп, те нӗ. 25 Вӑл ва ра ун та пар не вы-
рӑ нӗ ту нӑ та Ҫӳл ху ҫа ят не асӑн са чӗ н-
нӗ. Вӑл ун та ча тӑр кар са ларт нӑ, Иса ак 
чу ри сем ун та [Ге рар ай лӑ мӗн че] пу сӑ 
алт са кӑ лар нӑ.

26 Ун пат не Ге рар тан Ави ме лех хӑ йӗн 
ту сӗ пе Аху заф па та та хӑ йӗн ҫар пу ҫӗ пе 
Фи хол па пӗр ле пы нӑ. 27 Иса ак вӗ се не ка-
ла нӑ: эсир ма на ку рай ми пул са хӑ вӑр 
па тӑр тан хӑ ва ла са янӑ хы ҫ ҫӑн ман па тӑ-
ма мӗн шӗн кил тӗр та та? те нӗ. 28 Вӗ сем 
ка ла нӑ: Ҫӳл ху ҫа сан па пӗр ле пул ни не 
эпир уҫ ҫӑ нах кур тӑ мӑр, ҫа вӑн па эпир сан-
па ха мӑр ху ш шӑ мӑр та ту па тӑ вас, сан па 
пӗр ка наш лӑ пул ма сӑ мах та тас те рӗ мӗр, 
29 эпир са на тив ме сӗр, сан шӑн ыр ри не 
ан чах ту са тӑр са, кӑ мӑ л лӑн ӑсат са янӑ 
пек, эсӗ те пи ре усал ан тутӑрччӗ те рӗ-
мӗр; ха лӗ са на Ҫӳл ху ҫа пи л лӗх лӗ ту рӗ, 
те нӗ. 30 Иса ак вӗ сем шӗн ӗҫкӗ-ҫи кӗ ту нӑ, 
вӗ сем ӗҫ нӗ, ҫи нӗ. 31 Ир хи не ирех тӑ нӑ та 
пӗрне-пӗри ту па ту нӑ; ва ра Иса ак вӗ се не 
ӑсат са янӑ, вӗ сем ун па тӗн чен кӑ мӑ л лӑн 
тух са кай нӑ. 32 Ҫав ку нах Иса ак чу ри сем 
пыр са ӑна хӑй сем ал та кан пу сӑ ҫин чен 
хы пар ту нӑ, вӗ сем ӑна: эпир шыв туп рӑ-
мӑр, те нӗ.

33 Ҫав пу с са вӑл Ши ва те се ят па нӑ. Ҫа-
вӑн па ҫав ху ла ку таранчченех Беэршива 
[Вир са вия] ят лӑ.

34 Исав хӗ рӗх ҫул та пул нӑ, вӑл хӑй вал ли 
Иегу ди фӑ на — хет ҫы н нин Беэрӑн хӗр-
не — та та Ва се ма фӑ на — хет ҫы н нин Ело-
нӑн хӗр не — ка ч ча ил нӗ. 35 Вӗ сем ик кӗ шӗ 
те Иса ак па Ре ве к кӑ на ки лӗш мен.

27  1 Ва тӑл са ҫит се ку ҫӗ кур ми пул са-
с сӑн, Иса ак хӑ йӗн ас лӑ ывӑл не 

Иса ва чӗн се ил нӗ те ӑна ка ла нӑ: эй ывӑ-
лӑм! те нӗ. Ле шӗ ӑна: эпӗ кун тах, те нӗ. 
2 [Иса ак] ка ла нӑ: акӑ эпӗ ва тӑл тӑм; хам 
ви лес ку нӑ ма пӗл мес тӗп; 3 ха лӗ хӑ вӑн сӑп-
рай на, ухӑ йӗппипе ух ху на, ил те хи ре 
кай са ман вал ли ка йӑк тыт са кил, 4 ман 
вал ли хам юра та кан апа та ха тӗр ле те 
ма на ҫи тер ме ил се кил, хам ви ли ч чен 
чу нӑм са на пи л ле се хӑ вар тӑр, те нӗ.

5 Иса ак хӑ йӗн ывӑл не Иса ва мӗн ка ла-
ни не Ре ве к ка илт се тӑ нӑ. Исав ва ра хи ре 
ка йӑк тыт ма кай нӑ; 6 Ре ве к ка хӑ йӗн [кӗ-
ҫӗн] ывӑл не Иако ва ка ла нӑ: акӑ эпӗ аҫу 
са нӑн Исав пи ч чӳ не мӗн ка ла ни не илт-
рӗм: 7 ман вал ли ка йӑк тыт са кил, ма на 
апат ха тӗр ле се пар; эпӗ ҫи ем, ва ра хам 
ви ли ч чен са на Ҫӳл ху ҫа умӗн че пи л лем, 
те рӗ. 8 Ывӑ лӑм, эсӗ ха лӗ эпӗ са на мӗн ка-
ла ни не, мӗн хуш ни не ит ле: 9 кӗ тӳ пат не 
кай та ун тан ма на икӗ [ҫам рӑк] ка ча ка 
пу те к ки тыт са кил се пар; эпӗ аҫу вал ли 
хӑй юра та кан апат не ха тӗр ле се па рӑп, 
10 эсӗ ӑна аҫу пат не ил се кӗ рӗн те, вӑл 
ҫи йӗ, хӑй ви ли ч чен са на пи л ле се хӑ ва рӗ, 
те нӗ. 11 Иаков хӑ йӗн амӑш не Ре ве к кӑ на 
ка ла нӑ: ма нӑн Исав пи ч чем ҫӑм ла мас 
ҫын, эпӗ яка ӳт лӗ ҫын; 12 тен, ат тем ма-
на хы па ла са пӑ хӗ те, эпӗ ва ра унӑн ку ҫӗ 
умӗн че ул тав ҫӑ пу лӑп, хам ҫи не пи л лӗх 
вы рӑ н не ыл хан кӳ рӗп, те нӗ. 13 Амӑ шӗ ӑна 
ка ла нӑ: ывӑ лӑм, са на ти вес ыл хан ман 
ҫие пул тӑр, эсӗ ма нӑн сӑ ма хӑма ҫеҫ ит ле, 
кай, ил се кил се пар ма на, те нӗ. 14 Вӑл кай-
нӑ та, тыт са кил се, амӑш не па нӑ; амӑ шӗ 
ва ра унӑн аш шӗ юра та кан апат не пӗ ҫер-
се ху нӑ. 15 Ки лӗн чи тум тир тен Ре ве к ка 
ас лӑ ывӑ лӗн Иса вӑн чап лӑ тум не ил нӗ 
те [ӑна] кӗ ҫӗн ывӑл не Иако ва тӑ хӑн тарт-
нӑ; 16 унӑн ал ли се не, ҫа ра мӑй не ка ча ка 
пу те к ки  ти рӗ пе вит се ҫых нӑ; 17 ун тан хӑй 
ха тӗр ле нӗ апа чӗ пе ҫӑ кӑр не Иако ва, хӑ йӗн 
ывӑл не, ты т тар нӑ.

18 Вӑл аш шӗ пат не кӗ нӗ те: ат тем! те-
нӗ. Ле шӗ ка ла нӑ: эпӗ кун тах; ывӑ лӑм, 
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эсӗ кам? те нӗ. 19 Иаков хӑ йӗн аш шӗ не 
ка ла нӑ: эпӗ Исав, мал тан хи ывӑ лу, пур не 
те эсӗ ка ла нӑ пек ту рӑм; тӑр та ма нӑн 
ка йӑк аш не лар са ҫи, са нӑн чу ну ма на 
пи л ле ме л ле пул тӑр, те нӗ. 20 Иса ак хӑ йӗн 
ывӑл не ка ла нӑ: эй ывӑ лӑм! еп ле эсӗ пи тӗ 
хӑ вӑрт туп са кил тӗн? те нӗ. Вӑл: са нӑн 
Ҫӳл ху ҫа Ту р ру ӑна ма на хи рӗ ҫех ячӗ, 
те нӗ. 21 Ва ра Иса ак Иако ва ка ла нӑ: [ман 
ҫы вӑ хӑ ма] кил-ха, ывӑ лӑм, эпӗ са на хы-
па ла са пӑ хам, эсӗ ма нӑн Исав ывӑлӑм-и, 
вӑл мар-и? те нӗ. 22 Иаков Иса ак пат не, 
хӑ йӗн аш шӗ пат не, пыр са тӑ нӑ, аш шӗ ӑна 
хы па ла са пӑх нӑ та ка ла нӑ: са с си — Иаков 
са с си, ал ли сем — Исав ал ли сем, те нӗ. 
23 Вӑл ӑна па л лай ман, мӗн шӗн те се с сӗн 
Иаков ал ли сем Исав пи ч чӗ шӗн ал ли сем 
пе кех ҫӑм ла мас пул нӑ; ва ра ӑна пи л ле-
се 24 ка ла нӑ: ма нӑн Исав ывӑ лӑм эсӗ-и? 
те нӗ. Иаков: эпӗ, те нӗ. 25 Иса ак ка ла нӑ: 
пар-ха ма на, эпӗ ывӑ лӑм ка йӑк не ҫи ем, 
ма нӑн чу нӑм са на пи л ле ме л ле пул тӑр, 
те нӗ. Иаков ӑна па нӑ, вӑл ҫи нӗ; ӑна эрех 
те кӳр се па нӑ, вӑл ӗҫ нӗ. 26 Иса ак, аш шӗ, 
ӑна ка ла нӑ: [ман па тӑ ма] кил-ха, чуп ту 
ма на, ывӑ лӑм, те нӗ. 27 Вӑл аш шӗ пат не 
пыр са ӑна чуп ту нӑ. Иса ак унӑн тум ти рӗн 
шӑр ши не туй са ил нӗ, вӑл ӑна пи л ле се 
ка ла нӑ: ывӑ лӑм шӑр ши — уй-хир шӑр ши, 
Ҫӳл ху ҫа мӑр пи л ле нӗ [ту л ли] уй-хир шӑр-
ши; 28 Ту рӑ са на тӳ пе ри сыв лӑм ран, ҫӗр 
ту лӑ хӗн чен ырӑ лӑх пар са тӑ тӑр, ик сӗл ми 
тырӑ-пулӑ, эрех пар са тӑ тӑр; 29 са на ха лӑх-
сем пӑ хӑн са тӑ ч чӑр, са на этем йӑ хӗ сем 
пу ҫ ҫап чӑр; хӑ вӑн тӑ ва ну сен ху ҫи пул са 
пу рӑн, ан нӳ ывӑ лӗ сем са на пу ҫ ҫап чӑр; 
са на ыл ха на кан сем — ыл хан лӑ; са на пил-
ле кен сем — пи л лӗх лӗ! те нӗ.

30 Иса ак [хӑ йӗн ывӑл не] Иако ва пи л лӗх 
пар са с сӑ нах, Иаков Иса а кӑн, хӑ йӗн аш-
шӗн, ку ҫӗ умӗн чен тух са кай са с сӑ нах, 
Исав, пи ч чӗ шӗ, ка йӑк тыт са тав рӑ н нӑ. 
31 Вӑл та апат пӗ ҫер нӗ те, хӑ йӗн аш шӗ пат-
не ил се кӗр се, аш шӗ не ка ла нӑ: тӑр сам, 
ат тем, ывӑ лун ка йӑк не ҫи, са нӑн чу ну 
ма на пи л ле ме л ле пул тӑр, те нӗ. 32 Иса ак 

ва ра, аш шӗ, ӑна: кам эсӗ? те нӗ. Вӑл: эпӗ 
са нӑн ывӑ лу, мал тан хи ывӑ лу, Исав, те нӗ. 
33 Иса ак те мӗн тӗр лӗ хы тӑ чӗ тӗ ре се кай нӑ 
та ка ла нӑ: [ман вал ли] ка йӑк тыт са ки-
ле ке нӗ, ма на кӳр се па ра ка нӗ кам пул чӗ 
ва ра? эпӗ эсӗ ки ли ч чен пур не те ҫи рӗм, 
эпӗ ӑна пи л ле рӗм; ӗн тӗ вӑ лах пи л лӗх лӗ 
пу лать, те нӗ. 34 Исав хӑ йӗн аш шӗн [Иса-
а кӑн] сӑ ма х не ит ле се пӗ тер се с сӗн хы тӑ 
кӑш кӑр са хур лан са йӗре пуҫ ла нӑ, вӑл 
аш шӗ не: эй ат тем! ма на та пи л ле сем, 
те нӗ. 35 Ан чах вӑл [ӑна]: са нӑн шӑ л лу 
че е лен се кил се кӗ чӗ те са нӑн пи л лӗх не 
ил се тух рӗ, те нӗ. 36 Ва ра [Исав] ка ла нӑ: 
вӑл ма на икӗ хут та кӑн тар чӗ ӗн тӗ, ӑна 
ҫа вӑн пах Иаков ят лӑ хуман-и? Вӑл ма-
нӑн ас лӑ лӑ хӑ ма турт са ил чӗ, акӑ ха лӗ 
ма на ти вес пи л лӗ хе те ил чӗ, те нӗ. [Исав 
хӑ йӗн аш шӗ не] та тах ка ла нӑ: эсӗ ман 
вал ли [те] пи л лӗх хӑвармарӑн-и ва ра? 
те нӗ. 37 Иса ак Иса ва ху рав ла са ка ла нӑ: 
акӑ эпӗ ӑна са нӑн ху ҫу ту са ху тӑм, унӑн 
тӑ ва нӗ се не пур не те унӑн чу ри ту рӑм; ӑна 
тырӑ-пулӑ, эрех пи л ле рӗм; ывӑ лӑм, сан-
шӑн эпӗ мӗн тӑ ва йӑп ӗн тӗ? те нӗ. 38 Исав 
хӑ йӗн аш шӗ не ка ла нӑ: эй ат тем, са нӑн 
пӗр пи л лӗх анчах-и ва ра? ат те ҫӗм, ма на 
та пи л ле сем! те нӗ. [Иса ак пӗр чӗн ме сӗр 
тӑ нӑ ран] Исав са сӑ па йӗрсе янӑ.

39 Иса ак, аш шӗ, ӑна ху рав ла са ка ла нӑ: 
акӑ эсӗ ҫӗр ту лӑ хӗн чен, тӳ пе сыв лӑ мӗн-
чен аяк ра пу рӑ нӑн; 40 хӗ ҫӳ мӗн ту пать, 
ҫа вӑн па пу рӑ нӑн, хӑ вӑн тӑ ва н на пӑ хӑн са 
тӑ рӑн; вӑ хӑт ҫит се с сӗн, ӑна хи рӗҫ тӑр са, 
унӑн пус мӑр не ӗн сӳ ҫин чен сир се ывӑ-
тӑн, те нӗ.

41 Исав ва ра Иако ва аш шӗ па нӑ пи л лӗ-
хӗ шӗн ку рай ми пул нӑ; Исав хӑй ӑшӗн че: 
ат тем шӗн йӗрес кун сем ҫы вӑ хар са киле ҫ-
ҫӗ — Иако ва, ха мӑн шӑ л лӑ ма, вӗ ле ре тӗп, 
те нӗ. 42 Ас лӑ ывӑ лӗ Исав ка ла нӑ сӑ мах-
се не Ре ве к кӑ на ка ла са па нӑ; вӑл хӑ йӗн 
кӗ ҫӗн ывӑл не Иако ва чӗн тер се ил нӗ те 
ӑна ка ла нӑ: акӑ Исав пи ч чӳ са на вӗ лер ме 
хӑм са рать; 43 ха лӗ ӗн тӗ, ывӑ лӑм, ма нӑн 
сӑ ма хӑма ит ле, тӑр та [Ме со по та мие] ма-
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нӑн Ла ван пи ч чем пат не, Ха р ра на, тар; 
44 пи ч чӳн ха яр лӑ хӗ ҫав рӑ ни ч чен, 45 пи ч-
 чӳн са на ҫи л ле н нӗ ҫи л ли пу сӑ рӑ ни ч чен 
пӗр вӑ хӑт ун па тӗн че пу рӑн; ка я рах вӑл 
эсӗ хӑй не мӗн ту ни не ма нӗ; эпӗ ва ра ҫын 
яр са са на ун тан ил се кил те рӗп; мӗн шӗн 
ма нӑн пӗр кун рах си ре ик сӗ ре те ҫу-
хатас-ха? те нӗ.

46 Иса а ка ва ра Ре ве к ка ҫап ла ка ла нӑ: 
хетсен хӗ рӗ сем пир ки ма нӑн пу рӑ на с сӑм 
та кил мест; Иаков хет сен хӗр не ка ч ча 
илес пул са с сӑн, ҫак сем евӗр ли не, ҫак 
ҫӗр ти хӗр сем евӗр ли не илес пул са с сӑн, 
ма на пу рӑ нӑҫ мӗ не кир лӗ? те нӗ.28  1 Иса ак Иако ва чӗн се ил нӗ те ӑна 

пи л ле нӗ, ӑна ӳкӗт ле се ка ла нӑ: 
хӑв вал ли арӑм ха на ан сен хӗр не ан ил; 
2 тӑр та Ме со по та мие Ва фу и лӑн, ан нӳ 
аш шӗн, кил не кай, хӑв вал ли арӑм ҫа-
вӑн тан — Ла ва нӑн, ан нӳ пи ч чӗ шӗн, хӗ рӗ-
сен чен пӗр не ил; 3 Пур не те Пул та ра кан 
Ту рӑ са на пи л ле тӗр, са на ӗр че т тӗр, са на 
йыш лӑ ту тӑр, сан ран те мӗн чух лӗ ха-
лӑх тух тӑр; 4 са на та, сан па пӗр ле са нӑн 
тӑ хӑм на та Ав ра а мӑн [ма нӑн ат те мӗн] 
пи л лӗх не па тӑр, са нӑн хӑв ҫӳ ре се тух нӑ 
ҫӗ ре — Ту рӑ Ав ра а ма па нӑ ҫӗ ре — ил мел-
ле пул тӑр! те нӗ. 5 Иса ак ва ра Иаков па 
сыв пу л лаш нӑ, Иаков Ме со по та мие Ла-
ван пат не — ара мей ҫы н нин Ва фу и лӑн 
ывӑ лӗ, Иаков па Исав амӑ шӗн Ре ве к кӑн 
пи ч чӗ шӗ пат не — тух са кай нӑ. 6 Иса ак 
Иако ва пи л ле ни не, ӑна Ме со по та мие ҫа-
вӑн тан арӑм ил ме пи л ле се яни не, «ха-
на ан хӗ рӗ сен чен ху вал ли арӑм ан ил» 
те се ӳкӗт ле ни не, 7 Иако вӗ хӑ йӗн аш шӗ пе 
амӑш не ит ле се Ме со по та мие тух са кай-
ни не Исав кур нӑ. 8 Исав хӑ йӗн аш шӗ, 
Иса ак, ха на ан хӗ рӗ се не ки лӗш тер ме н-
ни не те кур нӑ; 9 ва ра вӑл Из ма ил пат не 
кай нӑ та ыт ти арӑ мӗ сем сӗр пуҫ не та та 
Ма ха ла фӑ на — Ав ра ам ывӑ лӗн Из ма и лӑн 
хӗр не, На ва и оф йӑ мӑк не — хӑй вал ли 
ка ч ча ил нӗ. 10 Иако вӗ Вир са ви я ран тух-

са Ха р ра на кай нӑ, 11 пӗр тӗ ле ҫит нӗ те 
хӗ вел ан са лар нӑ ран ҫа вӑн та ҫӗр каҫ ма 
ча рӑ н нӑ. Ҫав вы рӑн ти пӗр чу ла ил нӗ 
те, ӑна пу ҫе лӗк вы рӑ н не хур са, ҫа вӑн-
та ҫы вӑр ма вырт нӑ. 12 Вӑл тӗ лӗк кур нӑ: 
акӑ ҫӗр ҫин че пус ма тӑ рать, унӑн ҫӳл 
вӗ ҫӗ тӳ пе нех пе рӗ нет; акӑ Ту рӑ Ан ге лӗ-
сем ун тӑ рӑх пӗр улӑ ха ҫ ҫӗ, пӗр ана ҫ ҫӗ. 
13 Акӑ ун ҫин че Ҫӳл ху ҫа тӑ рать, Вӑл ҫап ла 
ка лать: Эпӗ Ҫӳл ху ҫа, са нӑн аҫун Ав ра-
 а мӑн Ту р ри, Иса ак Ту р ри; [ан хӑ ра]. Эсӗ 
выр та кан ҫӗ ре Эпӗ са на, са нӑн йӑх на па-
рӑп; 14 са нӑн йӑ ху ҫӗр ҫин чи хӑ йӑр пек 
йыш лӑ пу лӗ; эсӗ анӑҫ па ту хӑҫ ен не л ле, 
ҫур ҫӗр пе кӑн тӑр ен не л ле са рӑ лӑн; сан 
ур лӑ, санӑн вӑр лӑ ху ур лӑ ҫӗр ҫин чи пур 
ӑру та пил лӗх лӗ пу лӗ; 15 акӑ Эпӗ сан па ла 
пӗр ле: эсӗ ки рек ӑҫ та кай са с сӑн та, са на 
пур ҫӗр те те сых ла са хӑ ва рӑп; са на ҫак 
ҫӗр ҫи не ка я л ла ҫа вӑр са ки лӗп, са на Хам 
мӗн ка ла ни не ту са ҫи тер ме сӗр Эпӗ са на 
пӑ рах мӑп, тет. 16 Иаков ый хин чен вӑ ран-
са кай нӑ та: чӑ нах, ку вы рӑн та Ҫӳл ху ҫа 
пу рӑ нать; эпӗ ӑна пӗл мен! те нӗ. 17 Вӑл 
хӑ ра са ӳк нӗ те ка ла нӑ: ку вы рӑн еп ле 
хӑ ру шӑ! ку ахаль вы рӑн мар, ку Ту рӑ 
ҫур чӗ, ку тӳ пе хап хи, те нӗ. 18 Иаков ир хи-
не ирех тӑ нӑ та, пуҫ ай не хур са вырт нӑ 
чул не ил се, ӑна па лӑк ту са ларт нӑ, ун 
ҫи не ҫу юх тар нӑ. 19 Ва ра [Иаков] ҫав вы-
рӑ на Ве филь * те се ят па нӑ, ҫав ху лан 
ӗлӗк хи ячӗ Луз пул нӑ. 20 Иаков ту па ту са 
ка ла нӑ: эхер те [Ҫӳл ху ҫа] Ту рӑ ман па ла 
пӗр ле пул са эпӗ ка я кан ҫул ҫин че ма на 
сы хӑ ус ра са с сӑн, ҫи ме — ҫӑ кӑр, тӑ хӑн ма 
тум тир пар са с сӑн, 21 эпӗ ат те мӗн кил не 
тӑ нӑҫ лӑн тав рӑ нас пул са с сӑн, Ҫӳл ху ҫа 
ма нӑн Ту р рӑм пу лас пул са с сӑн, 22 ҫак 
хам ларт нӑ чул, асӑн ма лӑх ларт нӑ скер, 
[ман шӑн] Ту рӑ ҫур чӗ пу лӗ; эй Ту рӑ, Эсӗ 
ма на мӗн пар са тӑ нин чен ву н нӑ мӗш пай-
не эпӗ Са на па рӑп, те нӗ.

27:44 – 28:22 ПУЛТАРНИ

* Ту рӑ ҫур чӗ.
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29  1 Иаков тӑ нӑ та ту хӑҫ ывӑ лӗсен ҫӗр-
не [Ла ван пат не — ара мей ҫын-

 нин Ва фу и лӑн ывӑ лӗ, Иаков па Исав амӑ-
шӗн Ре ве к кӑн пи ч чӗ шӗ пат не] тух са кай-
нӑ. 2 Вӑл ку рах кай нӑ: акӑ хир ва р рин-
 че пу сӑ, ун та ун тав ра ви ҫӗ кӗ тӳ вак 
вы льӑх выр тать, мӗн шӗн те се с сӗн кӗ тӳ-
се не ҫав пу сӑ ран шӑ вар нӑ. Пу сӑ ҫӑ вар не 
пы сӑк чул па хуп ла нӑ пул нӑ. 3 Пу сӑ ҫӑ вар-
не хуп ла са тӑ ра кан чу ла мӗн пур кӗ тӳ 
пу хӑн са с сӑн ҫеҫ йӑван тар са яма юра нӑ, 
су рӑх се не ҫа вӑн чух не ҫеҫ шӑвар нӑ; ун-
тан пу сӑ ҫӑ вар не кал лех чул па хуп ла са 
ху нӑ.

4 Иаков вӗ се не [кӗ тӳ ҫӗ се не]: тӑ ва нӑм-
сем! эсир ӑҫ ти сем? те нӗ. Вӗ сем: эпир 
Ха р ран ран, те нӗ. 5 Вӑл вӗ се не ка ла нӑ: 
эсир Ла ва на, На хор ывӑл не, пӗлетӗр-и? 
те нӗ. Вӗ сем: пӗ лет пӗр, те нӗ. 6 Вӑл вӗ се не 
та тах ка ла нӑ: вӑл сы вӑ пурӑнать-и? те нӗ. 
Вӗ сем: сы вӑ пу рӑ нать; авӑ Ра хиль, унӑн 
хӗ рӗ, су рӑх сем пе ки лет, те нӗ. 7 [Иаков] 
ка ла нӑ: акӑ каҫ пу ла с си ча сах мар-ха; вы-
льӑх се не пух ма вӑ хӑт ҫитмен-ха; су рӑ хӑр-
се не шӑ ва рӑр та ка йӑр, кӗт се ҫӳ рӗр, те нӗ. 
8 Вӗ сем ка ла нӑ: мӗн пур кӗ тӳ пуҫ та рӑн са 
ҫит ме сӗр, пу сӑ ҫӑ ва рӗн чи чу ла йӑван тар-
са яма сӑр каяймастпӑр; су рӑх се не эпир 
ҫа вӑн чух не шӑ ва рат пӑр, те нӗ.

9 Иаков вӗ сем пе ка лаҫ са тӑ нӑ ху шӑ ра 
ашшӗн вак вы льӑ хӗ пе Ра хиль [Ла ван хӗ-
 рӗ] пыр са ҫит нӗ; вӑл [аш шӗн вак вы-
льӑх не] кӗт се ҫӳ ре нӗ. 10 Ра хи ле — Ла ван 
хӗр не, амӑш пи ч чӗ шӗн хӗр не — та та Ла-
ва нӑн, амӑш пи ч чӗ шӗн, су рӑ хӗ се не кур-
са с сӑн, Иаков пу сӑ пат не пы нӑ та, ун 
ҫӑ вар не хуп ла нӑ чу ла йӑ ван тар са яр са, 
Ла ва нӑн, амӑш пи ч чӗ шӗн, су рӑ хӗ се не ӗҫ-
тер се тух нӑ. 11 Ун тан Иаков Ра хи ле чуп ту-
нӑ та са сӑ пах йӗрсе янӑ. 12 Иаков Ра хи ле 
хӑй унӑн аш шӗн тӑ ва нӗ ик ке н не, Ре ве к ка 
ывӑ лӗ ик ке н не ка ла са па нӑ. Ра хиль кил-
 не чуп са кай нӑ та [ҫак на пӗ тӗм пех] аш-
шӗ не ка ла са кӑ тарт нӑ.

13 Ла ван, Иаков ҫин чен — хӑй йӑ мӑ кӗн 
ывӑ лӗ ҫин чен — илт се с сӗн, ӑна хи рӗҫ 

чуп са тух нӑ, ӑна ыта ла са ил нӗ, чуп ту нӑ, 
ун тан ӑна хӑй кил не ил се кӗ нӗ; вӑл Ла ва-
на ҫак на пӗ тӗм пех ка ла са па нӑ. 14 Ла ван 
ӑна: чӑ нах, эсӗ ма нӑн шӑ м мӑм, ма нӑн 
ӳтӗм, те нӗ. Ва ра Иаков ун па тӗн че уй ӑ-
хӗ пех пу рӑ н нӑ.

15 Ла ван Иако ва ка ла нӑ: ма нӑн тӑ ва-
нӑм те се эсӗ ман шӑн аха лех ӗҫ ле се тӑ-
рӑн-и? ка ла ма на, са на мӗн тӳ лес? те нӗ. 
16 Ла ва нӑн икӗ хӗр пул нӑ: ас ли Лия ят лӑ, 
кӗ ҫӗ н ни Ра хиль ят лӑ пул нӑ. 17 Ли йӑн ку ҫӗ 
ви тӗ рех мар пул нӑ, Ра хи лӗн ва ра пӗвӗ-
сийӗ те илем лӗ, сӑнӗ-пичӗ те илем лӗ 
пул нӑ. 18 Иаков Ра хи ле юрат нӑ, вӑл: Ра-
хиль шӗн, кӗ ҫӗн хӗ рӳ шӗн, эпӗ са на ҫи чӗ 
ҫул ӗҫ ле се тӑ рӑп, те нӗ. 19 Ла ван [ӑна] 
ка ла нӑ: ка ма та пу лин урӑ х хи не па ри ч-
чен ма нӑн ӑна са на пар са с сӑн аван та рах 
пу лӗ; ман па тӑм ра пу рӑн, те нӗ. 20 Иаков 
ва ра Ра хиль шӗн ҫи чӗ ҫул ӗҫ ле се пу рӑ н-
нӑ; ӑна юрат ни пе ун шӑн ҫи чӗ ҫул те ми ҫе 
кун пек ан чах ту йӑ н нӑ.

21 Ва ра Иаков Ла ва на ка ла нӑ: ма нӑн арӑ-
мӑ ма пар, ма нӑн ун пат не кӗ ме вӑ хӑт 
ҫит рӗ ӗн тӗ, те нӗ. 22 Ла ван ҫав тав ра ри 
ҫын се не пур не те чӗн се пух нӑ та ӗҫкӗ-
ҫикӗ ту нӑ. 23 Каҫ хи не [Ла ван] ун пат не 
хӑ йӗн хӗр не Ли йӑ на ил се кӗ нӗ; [Иаков] 
ун пат не кӗ нӗ. 24 Тар ҫӑ ӗҫ не ту са тӑ маш-
кӑн хӑ йӗн Зел фа ят лӑ хӑр хӑм не Ла ван 
хӑ йӗн хӗр не Ли йӑ на па нӑ. 25 Ир хи не ку 
Лия ик кен ни ку рӑ н нӑ. [Иаков] Ла ва на 
ка ла нӑ: эсӗ кап ла ма на мӗн ту рӑн? эпӗ 
сан па тӑн та Ра хиль шӗн ӗҫлемерӗм-и ва-
ра? мӗн шӗн эсӗ ма на ул та ла рӑн? те нӗ. 
26 Ла ван ка ла нӑ: пи рӗн ен че апла ту маҫ-
ҫӗ: кӗ ҫӗ н ни не ас лин чен мал тан ка ч ча 
па ма ҫ ҫӗ; 27 ӗн тӗ ҫа кӑн эрнине вӗҫ ле те, 
ва ра са на теп ри не те па рӑ пӑр, ун шӑн эсӗ 
ман па тӑм ра та та ҫи чӗ ҫул ӗҫ ле се тӑ рӑн, 
те нӗ. 28 Иаков ва ра ҫап ла ту нӑ. Ас ли йӗн 
эрнине вӗҫ ле се с сӗн, Ла ван ӑна Ра хи ле, 
кӗ ҫӗн хӗр не, ка ч ча па нӑ. 29 Тар ҫӑ ӗҫ не ту-
са тӑ маш кӑн хӑ йӗн Вал ла ят лӑ хӑр хӑм не 
Ла ван хӑ йӗн хӗр не Ра хи ле па нӑ. 30 [Иаков] 
Ра хиль пат не те кӗ нӗ, Ра хи ле вӑл Ли йӑ-
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ран ыт ла рах юрат нӑ; ҫап ла Ла ван па тӗн-
че та та ҫи чӗ ҫул ӗҫ ле нӗ.

31 Ли йӑ на юрат ма н ни не Ҫӳл ху ҫа [Ту рӑ] 
кур нӑ, ҫа вӑн па унӑн вар не ӗр чев лӗ ту-
нӑ, Ра хиль ва ра тип вар лӑ пул нӑ. 32 Лия, 
йывӑр ҫын пул са, [Иако ва] ывӑл ача ҫу-
рат са па нӑ, ӑна Ру вим ят лӑ ху нӑ, мӗн шӗн 
те се с сӗн Лия ка ла нӑ: ма нӑн хур лӑ хӑм 
ҫи не Ҫӳл ху ҫа мӑр хӗр хен се пӑх рӗ те [ма на 
ывӑл ача па чӗ], ха лӗ ӗн тӗ ма на упӑш кам 
юра тӗ, те нӗ. 33 [Лия] кал лех йы вӑр ҫын 
пул са [Иако ва ик кӗ мӗш] ывӑл ҫу рат са 
па нӑ та ка ла нӑ: ма на юрат ма н ни не Ҫӳл-
ху ҫа мӑр илт рӗ, ҫа вӑн па ма на кӑ на та 
па чӗ, те нӗ. Ӑна вӑл Си меон ят лӑ ху нӑ. 
34 Та тах йы вӑр ҫын пул са ывӑл ҫу рат нӑ 
та ка ла нӑ: ха лӗ ӗн тӗ упӑш кам ман ҫу ма 
ҫып ҫӑ нӗ, эпӗ ӑна ви ҫӗ ывӑл ҫу рат са па-
тӑм, те нӗ. Ҫа вӑн па вӑл ӑна Ле вий ят лӑ 
ху нӑ. 35 Та тах та йы вӑр ҫын пул са ывӑл 
ҫу рат нӑ та ка ла нӑ: ха лӗ ӗн тӗ эпӗ Ҫӳл ху ҫа-
мӑ ра мух тӑп, те нӗ. Ҫа вӑн па вӑл ӑна Иуда 
ят лӑ ху нӑ. Ва ра ҫу рат ма пӑ рах нӑ.30  1 Ра хиль хӑй Иако ва ача ҫу рат-

са па рай ма н ни не ку ра ап пӑш не 
ӑм са на пуҫ ла нӑ, ва ра Иако ва: ма на ача 
пар, ун сӑ рӑн эпӗ ви ле тӗп, те нӗ. 2 Иаков 
Ра хи ле ҫи л ле н нӗ те [ӑна]: эпӗ сан вар на 
ача ҫу рат ма л ла мар ту нӑ Турӑ-им? те нӗ. 
3 Ра хиль ка ла нӑ: акӑ ма нӑн Вал ла тар ҫӑм; 
эсӗ ун пат не кӗр; вӑл ма нӑн ар кӑм ҫи не 
ҫу рат са па тӑр, ун ур лӑ эпӗ те ачал лӑ 
пу лам, те нӗ. 4 Ва ра Ра хиль Вал лӑ на, хӑ-
йӗн тар ҫи не, ӑна арӑм лӑ ха па нӑ; Иаков 
ун пат не кӗ нӗ. 5 Вал ла [Ра хиль тар ҫи], 
йы вӑр ҫын пул са, Иако ва ывӑл ҫу рат са 
па нӑ. 6 Ра хиль ка ла нӑ: Ту рӑ ма на тӳ р ре 
кӑ лар чӗ, ма нӑн са с сӑ ма илт рӗ, ма на ывӑл 
па чӗ, те нӗ. Ҫа вӑн па ӑна Дан ят лӑ ху нӑ. 
7 Вал ла, Ра хиль тар ҫи, та тах йы вӑр ҫын 
пул са, Иако ва те пӗр ывӑл ҫу рат са па нӑ. 
8 Ра хиль ка ла нӑ: эпӗ ап пам па вӑй лӑ тав-
ла шу кӑ лар са тав лаш рӑм, ӑна ҫӗн тер тӗм, 
те нӗ. Ӑна ва ра Неф фа лим ят лӑ ху нӑ.

9 Лия хӑй ҫу рат ма пӑ рах ни не кур нӑ 
та хӑ йӗн тар ҫи не Зел фӑ на ил се Иако ва 
арӑмлӑ ха па нӑ, [Иаков ун пат не кӗ нӗ]. 

10 Зел фа, Лия тар ҫи, [йы вӑр ҫын пул нӑ та] 
Иако ва ывӑл ҫу рат са па нӑ. 11 Лия: хут шӑн-
чӗ, те нӗ. Вӑл ӑна Гад ят лӑ ху нӑ. 12 Зел фа, 
Лия тар ҫи, [та тах йы вӑр ҫын пул нӑ та] 
Иако ва те пӗр ывӑл ҫу рат са па нӑ. 13 Лия 
ка ла нӑ: ку ма нӑн те лее пул чӗ, мӗн шӗн 
те се с сӗн хӗр а рӑм сем ма на те лей лӗ те йӗҫ. 
Ӑна ва ра Асир ят лӑ ху нӑ.

14 Ту лӑ выр нӑ вӑ хӑт ра Ру вим хи ре тух-
нӑ та ун та ман дра гор ул ми  туп нӑ, ӑна 
Ли йӑ на, хӑ йӗн амӑш не, ил се кил се па нӑ. 
Ра хиль [хӑ йӗн ап пӑш не] Ли йӑ на: ывӑ лун 
ман дра гор не ма на пар-ха, те нӗ. 15 Ан чах 
[Лия] ӑна ка ла нӑ: ма нӑн упӑш ка ма хӑ вӑн 
ал лу на ил ни сахал-им са на? ма нӑн ывӑ-
лӑн ман дра гор не те илес шӗн хап сӑ на-
 тӑн, те нӗ. Ра хиль ка ла нӑ: ывӑ лун ман-
дра го рӗ шӗн кӗ ҫӗр вӑл сан па ла выр т тӑр 
эппин, те нӗ. 16 Иаков каҫ па хир тен тав-
рӑ н нӑ, Лия ӑна хи рӗҫ тух нӑ та ка ла нӑ: 
[па ян] ман па тӑ ма кӗр, эпӗ ывӑ лӑм ман-
дра гор не пар са са на су тӑн ил тӗм, те нӗ. 
Ҫав каҫ хи не ва ра Иаков ун па вырт нӑ. 
17 Ту рӑ Ли йӑ на илт нӗ: вӑл йы вӑр ҫын 
пул нӑ та Иако ва пи л лӗ кӗ мӗш ывӑл ҫу-
рат са па нӑ. 18 Лия ка ла нӑ: ха мӑн тар ҫӑ ма 
упӑш ка ма па нӑ шӑн Ту рӑ ма на та вӑр са 
па чӗ, те нӗ. Ӑна ва ра Ис са хар ят лӑ ху нӑ 
[ку «та вӑр са па ни» те ни пу лать]. 19 Лия 
та тах йы вӑр ҫын пул нӑ та Иако ва ул т тӑ-
мӗш ывӑл ҫу рат са па нӑ. 20 Лия ка ла нӑ: 
Ту рӑ ма на ла йӑх пар не па чӗ; ха лӗ ӗн тӗ 
упӑш кам ман па пу рӑ нӗ, эпӗ ӑна ул тӑ 
ывӑл ҫу рат са па тӑм, те нӗ. Ӑна ва ра За-
ву лон ят лӑ ху нӑ. 21 Ун тан вӑл хӗр ҫу рат-
нӑ, ӑна Ди на ят лӑ ху нӑ. 22 Ту рӑ Ра хи ле 
ас не ил нӗ, Ту рӑ ӑна илт нӗ, унӑн вар не 
уҫ нӑ. 23 Вӑл йы вӑр ҫын пул нӑ та [Иако ва] 
ывӑл ҫу рат са па нӑ, [Ра хиль] ка ла нӑ: Ту-
рӑ ма нӑн ҫи йӗм ри мӑш кӑ ла сир чӗ, те нӗ. 
24 Ҫӳл ху ҫа мӑр ма на те пӗр ывӑл та па рӗ 
те се, вӑл ӑна Иосиф ят лӑ ху нӑ.

25 Ра хиль Иоси фа ҫу рат нӑ хы ҫ ҫӑн Иаков 
Ла ва на ка ла нӑ: яр ӗн тӗ ма на, эпӗ ха мӑн 
вы рӑ нӑ ма, ха мӑн ҫӗ рӗ ме ка ям; 26 [ма на] 
ха мӑн арӑ мӑм се не, ха мӑн ачам се не пар, 
эпӗ са на вӗ сем шӗн ӗҫ ле се тӑ тӑм, эпӗ ка-
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ям ӗн тӗ; эпӗ сан шӑн ӗҫ ле се тӑ нӑ ӗҫе эсӗ 
хӑв та пӗ ле тӗн, те нӗ. 27 Ла ван ӑна ка ла нӑ: 
эх, сан умӑн та эпӗ са нӑн кӑ мӑл на ту пас 
пулсанччӗ! Ҫӳл ху ҫа ма на сан шӑн пи л-
ле ни не асӑр ха тӑп, те нӗ. 28 Та та ка ла нӑ: 
хӑв на па ма л ли не хӑв па лӑрт са хур, эпӗ 
[са на] па рӑп, те нӗ. 29 [Иаков] ӑна ка ла нӑ: 
эпӗ сан шӑн еп ле ӗҫ ле се тӑ ни не, са нӑн вы-
льӑ ху эпӗ пу рӑ н нӑ чух не мӗн тӗр лӗ ӗрче-
се кай ни не эсӗ пӗ ле тӗн; 30 эпӗ ки лич чен 
са нӑн сахалччӗ, ха лӗ ну май лан са кай рӗ; 
Ҫӳл ху ҫа са на эпӗ кил се с сӗн пи л ле рӗ; ха-
мӑн ки лӗм шӗн эпӗ хӑ ҫан ӗҫлӗп-ши? те нӗ. 
31 [Ла ван ӑна] ка ла нӑ: мӗн па рас са на? 
те нӗ. Иаков [ӑна] ка ла нӑ: ма на ни мӗн 
те ан пар. Эсӗ ман шӑн эпӗ мӗн ка ла ни не 
тӑ вас пул са с сӑн, эпӗ кал лех са нӑн су рӑ-
ху се не кӗт се, ас ту са ҫӳ рӗп. 32 Эпӗ па ян 
са нӑн мӗн пур су рӑх кӗ тӗв не пӑх са ту хӑп; 
эсӗ су рӑх сен чен ули сем пе чӑ па р ри се не 
та та ху ри се не уйӑр са ил, ка ча ка сен чен 
те чӑ па р ри сем пе ули се не уйӑр са ил. Ҫа-
вӑн пек вы льӑх ма на па рас пар не пу лӗ, 
[вӑл ма нӑн пу лӗ]. 33 Ӳлӗм рен эсӗ ма на 
па нӑ пар не не пӑх ма пыр са с сӑн, ма нӑн 
тӳ рӗ лӗ хӗм сан умӑн та ку рӑн сах тӑ рӗ. 
Ман па тӑм ра ула мар, чӑ пар мар ка ча ка, 
ху ра мар су рӑх пул са с сӑн, вӗ сем ӗн тӗ 
вӑр ла са кил ни сем пу лӗҫ. 34 Ла ван [ӑна]: 
юрӗ эппин, эсӗ ка ла нӑ пек пул тӑр, те нӗ. 
35 Ҫав кун Ла ван ула, чӑ пар ка ча ка та ки-
сем пе ула, чӑ пар ка ча ки се не — кӑшт та 
пу лин шу рӑ ҫӑм пу р ри се не пур не те — та-
та мӗн пур ху ра су рӑх не уйӑр нӑ та хӑ йӗн 
ывӑ лӗ сен ал ли не па нӑ; 36 Иаков па хӑ йӗн 
ху ш ши не ви ҫӗ кун кай ма лӑх ху шӑ хӑ вар-
нӑ. Иаков Ла ва нӑн ыт ти вак вы льӑх не 
кӗт се ҫӳ ре нӗ.

37 Иаков ти рек, мин даль та та шу рӑ вӗ-
ре не ту ра чӗ сем, чӗ рӗ ту рат сем, ил нӗ те 
[Иаков] вӗ сен ху п пи не йӑрӑм-йӑрӑм сӳ се 
шу рӑ йӗрсем ка с са тух нӑ; 38 ка с са шу рат-
нӑ ху л ли се не вӑл вы льӑх сен ум не, шыв 
шӑ ва ра кан ва лаш ка на, ху нӑ; ун та вы льӑх-
сем шыв ӗҫ ме пы нӑ, шыв ӗҫ ме пыр са с сӑн, 
ху лӑ сем умӗн че йӑх нӑ. 39 Вы льӑх сем ху лӑ-
сем умӗн че йӑх нӑ та, чӑ пар вы льӑх сем, 

ули сем, хуш ки сем ҫу рал нӑ. 40 Иаков ҫав 
пу тек се не уйӑ ра-уйӑ ра ил нӗ, хӑйӗн вы-
льӑх не Ла ва нӑн чӑ пар та та ху ра вы льӑх-
не кур ма л ла тӑ рат нӑ; хӑ йӗн кӗ тӗ вӗ се не 
уй рӑм тыт нӑ, вӗ се не Ла ван вы льӑ хӗ пе 
пӗр ле хут шӑн тар ман. 41 Тӗ рек лӗ вы льӑх 
йӑх ма пуҫ ла са с сӑн, ху лӑ умӗн че йӑх чӑр 
те се, Иаков вы льӑх сем умӗн чи ва лаш ка на 
ялан ху лӑ пӑ рах нӑ. 42 Им шер вы льӑх йӑх-
нӑ чух не вӑл ху лӑ ху ман. Ҫап ла им шер 
вы льӑх — Ла ва на, тӗ рек ли Иако ва пул нӑ. 
43 Ҫак ҫын ыт ла та, ыт ла та пуй са кай нӑ, 
унӑн вак вы льӑх та, [шул тӑ ра вы льӑх та,] 
хӗр а рӑм чу ра та, ар чу ра та, тӗ ве те, ашак 
та те мӗн чух лӗ пул нӑ.31  1 Ла ван ывӑ лӗ сем: пи рӗн ат те нӗн 

мӗн пу р ри не пур не те Иаков яр са 
ил чӗ, ҫак пур лӑх не пӗ тӗм пех пи рӗн ат те 
му лӗн чен пуҫ тар са ту рӗ, те нӗ. [Иаков] 
ҫак сӑ мах се не илт нӗ. 2 Иаков Ла ва нӑн сӑ н-
не кур нӑ та — акӑ вӑл ун шӑн ӗнер хи пек, 
ви ҫӗм кун хи пек мар. 3 Ҫӳл ху ҫа Иако ва ка-
ла нӑ: аҫу сен ҫӗр не, хӑв ҫу рал нӑ ҫӗр шы ва, 
тав рӑн; Эпӗ сан па ла пӗр ле пу лӑп, те нӗ. 
4 Иаков Ра хиль пе Ли йӑ на хи ре, хӑ йӗн вак 
вы льӑ хӗ сен кӗ тӗ вӗ пат не, чӗн тер се ил нӗ 
те 5 вӗ се не ка ла нӑ: эпӗ си рӗн аҫӑр сӑ н не 
ку ра тӑп та, вӑл ман шӑн ӗнер хи пек, ви-
ҫӗм кун хи пек мар; ан чах ман ат те мӗн 
Ту р ри ман па пӗр ле пул чӗ; 6 эпӗ си рӗн 
аҫӑр шӑн мӗн пур вӑ йӑм па ӗҫ ле се тӑ ни не 
эсир хӑ вӑ рах пӗ ле тӗр, 7 си рӗн аҫӑр ва ра 
ма на ул та ла са пу рӑн чӗ, ма на па ра с си не 
ву нӑ хут та улӑш тар са пӑх рӗ; ан чах Ту рӑ 
ӑна ма на усал ту ма па ма рӗ. 8 Вӑл ма на 
чӑ пар вы льӑх са на пар не пу лӗ те се с сӗн, 
пур вы льӑх та чӑ пар пӑ ран ла ма пуҫ ла-
рӗ. Вӑл ма на ули сем са на пар не пу лӗҫ 
те се с сӗн, пур вы льӑх та ула пӑ ран ла ма 
пуҫ ла рӗ. 9 Ту рӑ си рӗн аҫӑр тан [мӗн пур] 
выльӑх-чӗрлӗхне турт са ил се [ӑна] ма на 
па чӗ. 10 Пӗ р ре, вы льӑх сем йӑх нӑ вӑ хӑт ра, 
эпӗ тӗ лӗк ре акӑ мӗн кур тӑм: вы льӑх сем 
ҫи не [ка ча ка сем пе су рӑх сем ҫи не] си ке-
кен ка ча ка та ки сем [та та су рӑх та ки сем] 
ула, чӑ пар, хуш ка. 11 Ту рӑ Ан ге лӗ ма на 
тӗ лӗк ре: Иаков! те рӗ. Эпӗ: кунтах эпӗ, те-
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рӗм. 12 Вӑл ка ла рӗ: пуҫ на ҫӗк ле се пӑх-ха: 
вы льӑх сем ҫи не [ка ча ка сем пе су рӑх сем 
ҫи не] си ке кен ка ча ка та ки сем [та та су рӑх 
та ки сем] пур те ула, чӑ пар, хуш ка, мӗн-
шӗн те се с сӗн Ла ван са на мӗн ту ни не эпӗ 
пур не те ку ра тӑп; 13 Эпӗ [са на] Ве филь ре 
[ку рӑ н нӑ] Ту рӑ, эсӗ ун та па лӑк ҫи не ҫу 
юх тар тӑн, эсӗ ун та Ма на сӑ мах па тӑн; 
ха лӗ ӗн тӗ тӑр та ҫак ҫӗр тен тух, хӑ вӑн 
ҫу рал нӑ ҫӗр шыв на тав рӑн, [Эпӗ сан па ла 
пӗр ле пу лӑп,] те рӗ, те нӗ. 14 Ра хиль пе Лия 
ӑна ху рав ла са ка ла нӑ: ат те мӗр ки лӗн че 
пи ре пай, ет кер пур-и та та? 15 пи ре вӑл 
ют вы рӑ н не хумасть-и-ха? вӑл пи ре сут-
рӗ, пи рӗн кӗ мӗ ле те ҫи се ячӗ; 16 ҫа вӑн па 
ӗн тӗ Ту рӑ пи рӗн ат те рен турт са ил нӗ 
пӗ тӗм пур лӑх [та та мул] — пи рӗн, пи рӗн 
ача се нӗн; ҫап ла ӗн тӗ Ту рӑ хӑв на мӗн ка-
ла ни не пур не те ту, те нӗ.

17 Иаков ва ра хӑ йӗн ачи се не, арӑ мӗ се не 
тӗ ве сем ҫи не ларт нӑ, 18 хӑ йӗн аш шӗ Иса ак 
пат не Ха на ан ҫӗр не тух са кай нӑ чух не 
вӑл хӑ йӗн мӗн пур выльӑх-чӗрлӗхне, хӑй 
пуҫ тар нӑ мӗн пур пур лӑх не, Ме со по та ми-
ре ӗҫ ле се ил нӗ выльӑх-чӗрлӗхне, [хӑ йӗн 
мӗн пу р ри не йӑлтах] хӑй пе пӗр ле ил-
се тух нӑ. 19 Ла ван хӑй вы льӑ хӗн ҫӑм не 
кас ма кай са с сӑн, Ра хиль хӑ йӗн аш шӗн 
йӗрӗхӗсене вӑр ла са тух нӑ. 20 Хӑй тух са 
кай ни не пӗл тер ме сӗр Иаков ара мей ҫын-
нин Ла ва нӑн чӗ ри не хав шат са хӑ вар нӑ. 
21 Вӑл хӑ йӗн мӗн пу р ри не пӗ тӗм пе ил се 
тух са кай нӑ; вӑл, шыв ур лӑ каҫ са, Га ла ад 
тӑ вӗ пат не л ле кай нӑ.

22 Ви ҫ ҫӗ мӗш ку н не [ара мей ҫы н ни не] 
Ла ва на Иаков тух са кай ни ҫин чен ка ла-
са па нӑ.

23 Ва ра Ла ван хӑй пе пӗр ле [ывӑ лӗ се не 
та та] ху рӑн та шӗ се не ил нӗ те ун хы ҫ ҫӑн 
ҫи чӗ кун хӑ ва ла нӑ, ӑна Га ла ад тӑ вӗ ҫин-
че хӑ ва ла са ҫит нӗ. 24 Ара мей ҫы н ни не 
Ла ва на ҫӗр ле тӗ лӗк ре Ту рӑ ку рӑ н нӑ та 
ӑна ка ла нӑ: сых лан, Иако ва ырӑ та, усал 
та ан ка ла, те нӗ.

25 Ла ван Иако ва хӑ ва ла са ҫит нӗ; Иаков 
хӑ йӗн ча тӑр не ту ҫи не кар са ларт нӑ пул-
нӑ, Ла ван та хӑ йӗн йӑх та шӗ сем пе Га ла ад 

тӑ вӗ ҫи не кар са ларт нӑ. 26 Ла ван Иако ва 
ка ла нӑ: мӗн ту рӑн эсӗ? мӗн шӗн ма на 
ул та ла рӑн, ма нӑн хӗ рӗм се не кӑ рал па 
тыт кӑ на ил нӗ ҫын се не ил се кай нӑ пек 
ил се кай рӑн? 27 мӗн шӗн эсӗ вӑр т тӑн тух са 
тар тӑн, ман ран пы тан тӑн, ма на ка ла ма-
рӑн? эпӗ са на са вӑ нӑҫ лӑн, юрӑ юр ла са, 
тӳн кӗр ҫап са, кӗс ле ка ла са ӑсат нӑ пу лӑ-
т тӑм; 28 эсӗ ма на ха мӑн мӑ ну кӑм сем пе 
хӗ рӗм се не чуп ту ма та па ма рӑн; эсӗ ӑс сӑр 
хӑт лан тӑн. 29 Ал лӑм ра си ре усал ту ма лӑх 
вӑйӑм-халӑм пур, ан чах си рӗн аҫӑр Ту р-
ри ӗнер ман па ла ка лаҫ нӑ чух не ка ла рӗ: 
сых лан, Иако ва ырӑ та, усал та ан ка ла, 
те рӗ. 30 Эсӗ кай нах пултӑрччӗ, мӗн шӗн те-
се с сӗн аҫу кил не са нӑн чӑт ма ҫук ка я с су 
ки лет чӗ, — мӗншӗн-ха эсӗ ма нӑн ту рӑ се-
не вӑр ла рӑн? те нӗ. 31 Иаков Ла ва на ху рав-
ла са ка ла нӑ: эпӗ хӑ ра рӑм, вӑл ман ран 
хӑ йӗн хӗ рӗ се не [та та ма нӑн мӗн пу р ри не] 
турт са ан илтӗрччӗ те рӗм, те нӗ. 32 [Иаков 
та та ка ла нӑ:] ту р ру се не кам ра ту пӑн, вӑл 
чӗ рӗ юлай мӗ; ха мӑр ху рӑн таш сем умӗн че 
пӑх са тух, ман па тӑм ра [са нӑ н ни] мӗн те 
пу лин ту пӑн са с сӑн, ил се ка ях ӑна, те нӗ. 
[Ан чах вӑл ун ран ни мӗн те пӗ лей мен.] 
Вӗ се не [хӑ йӗн арӑ мӗ] Ра хиль вӑр ла ни не 
Иаков пӗл мен.

33 Ла ван Иаков ча тӑр не те, Лия ча тӑр-
не те, икӗ хӑр хӑм ча тӑ рӗ се не те кӗр се 
пӑх нӑ, [ух тар нӑ,] ан чах ту пай ман. Лия 
ча тӑ рӗн чен тух са с сӑн, Ра хиль ча тӑр не кӗ-
нӗ. 34 Ра хиль ва ра йӗрӗхсене тӗ ве йӗнерӗ 
ай не пы тар са ху нӑ та хӑй вӗ сем ҫи не улӑх-
са лар нӑ. Ла ван пӗ тӗм ча тӑр не ух тар са 
тух нӑ, ан чах ту пай ман. 35 Ра хиль хӑ йӗн 
аш шӗ не ка ла нӑ: эпӗ сан умӑн та ура ҫи не 
тӑ ман шӑн ма нӑн ху ҫам ан ҫи л лен тӗр, 
ма на хӗр а рӑ ма пу ла ка н ни пул нӑ, те нӗ. 
[Ла ван пӗ тӗм ча тӑ ра] ух тар са тух нӑ, ан-
чах йӗрӗхӗсене ту пай ман.

36 Иаков ҫи л лен се ҫит нӗ те Ла ван па тав-
ла ша пуҫ ла нӑ. Иаков ка лаҫ ма ты тӑ н нӑ 
та Ла ва на ка ла нӑ: ма нӑн мӗн айӑп пур, 
мӗн ҫы лӑх пур — мӗн шӗн ма на хыҫ ран 
хӑ ва ла тӑн? 37 эсӗ [ма нӑн кил те] ма нӑн пур 
япа ла на та тус тар са тух рӑн, хӑ вӑн ки лӳн-
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ти япа ла сен чен мӗн те пу лин тупрӑн-и? 
ҫа кӑн та ма нӑн ху рӑн та шӑм сем пе хӑ вӑн 
ху рӑн та шу сем умӗн че кӑ тарт; ик сӗ мӗр 
ху ш шӑ мӑ ра вӗ сем тат са па ч чӑр. 38 Акӑ эпӗ 
сан па тӑн та ҫи рӗм ҫул пу рӑн тӑм; са нӑн 
су рӑ ху сем пе ка ча ку сем пӑ ран пӑ рах ма-
рӗҫ; эпӗ са нӑн кӗ тӗ вӳн ти та ка се не пу с са 
ҫи ме рӗм; 39 тис кер ка йӑк ҫур са пӑ рах ни не 
сан пат на ил се пы ма рӑм, вӑл си е нӗ ӗн тӗ 
ман ҫие пу лат чӗ; кӑн тӑр ла мӗн ҫу хал ни не 
те, ҫӗр ле мӗн ҫу хал ни не те эсӗ ман ран 
шы ра са иле т тӗн; 40 кӑн тӑр ла шӑ рӑх па, ҫӗр-
ле си вӗ пе асап ла на т тӑм; ыйӑ хӑм вӗҫ ни пе 
куҫ хуп мас тӑм. 41 Са нӑн ҫур тун та ма нӑн 
ҫи рӗм ҫул ҫап ла ирт рӗ. Икӗ хӗ рӳ шӗн эпӗ 
са на вун тӑ ва тӑ ҫул ӗҫ ле се тӑ тӑм, са нӑн 
вы льӑ ху шӑн ул тӑ ҫул ӗҫ ле рӗм; эсӗ ма на 
па ра с си не ву нӑ хут та улӑш тар са пӑх рӑн. 
42 Ман па ла пӗр ле ат те мӗн Ту р ри, Ав ра ам 
Ту р ри, пул ман пул са с сӑн та та Иса ак Сех-
ри пул ман пул са с сӑн, эсӗ ма на ни мӗн сӗр 
кӑ лар са яра т тӑн. Ма нӑн аса пӑм се не, ма-
нӑн ал лӑм ту нӑ ӗҫе Ту рӑ кур чӗ те ӗнер 
ма нӑн ху та кӗ чӗ, те нӗ.

43 Ла ван Иако ва ху рав ла са ка ла нӑ: хӗр-
сем — ма нӑн хӗ рӗм сем; ача сем — ма нӑн 
ачам сем; вы льӑ хӗ — ма нӑн вы льӑх; эсӗ 
мӗн ку ра ка н ни пӗ тӗм пех ма нӑн: ха лӗ 
ха мӑн хӗ рӗм се не, вӗ сем ҫу рат нӑ ачи се не 
мӗн те пу лин ту ма пултараятӑп-и? 44 Ха лӗ 
ӗн тӗ сан па ик сӗ мӗр ки лӗ шӳ тӑ вар, сан па 
ма нӑн ху ш шӑ мӑр ти кӳн те лен ҫа кӑ пу лӗ, 
те нӗ. [Ҫа вӑн чух не Иаков ӑна ка ла нӑ: акӑ 
пи рӗн пе пӗр ле ни кам та ҫук; ас ту, сан па 
ма нӑн ху ш шӑ мӑр ти кӳн те лен — Ту рӑ, те-
нӗ.] 45 Иаков чул ил нӗ те ӑна па лӑк ту са 
тӑ рат са ларт нӑ. 46 Иаков хӑ йӗн ху рӑн та-
шӗсе не: чул пу хӑр, те нӗ. Вӗ сем чул пуҫ-
тар са сӑрт ту са ху нӑ, ҫа вӑн та, чул сӑрт 
ҫин че, [ӗҫ нӗ те,] ҫи нӗ те. [Ла ван ӑна ка ла-
нӑ: ман па сан ху ш шӑ мӑр та па ян ҫак сӑрт 
кӳн те лен пул чӗ, те нӗ.] 47 Ла ван ҫав сӑр та 
Иегар-Сагадуфа ят па нӑ; Иаков ва ра ӑна 
Га ла ад те нӗ. 48 Ла ван [Иако ва] ка ла нӑ: па-
ян тан ҫак сӑрт [та та хам ларт нӑ па лӑк] 
ман па сан ху ш шӑ мӑр ти кӳн те лен пул чӗ, 

те нӗ. Ҫа вӑн па ӑна Га ла ад те се ят па нӑ та, 
49 та та ӑна Миц па те се ят па нӑ, мӗн шӗн 
те се с сӗн Ла ван ка ла нӑ: эпир пӗр-пӗрин 
ку ҫӗн чен ҫу хал са с сӑн, са на та, ма на та 
Ҫӳл ху ҫа тӗ се се тӑ тӑр; 50 эсӗ ма нӑн хӗ рӗм-
се не усал тӑ вас пул са с сӑн е ма нӑн хӗ рӗм-
сем сӗр пуҫ не та тах арӑм илес пул са с сӑн, 
ас ту, пи рӗн ху ш шӑ мӑр та [ку ра кан] ҫын 
ҫук пул са с сӑн та, ман па сан ху ш шӑ мӑр та 
Ту рӑ кӳн те лен пу лӗ, те нӗ.

51 Ла ван Иако ва та тах ка ла нӑ: акӑ сӑрт, 
акӑ эпӗ хам па сан ху ш шӑ мӑ ра ларт нӑ 
па лӑк; 52 ҫак сӑрт та кӳн те лен, ҫак па лӑк 
та кӳн те лен: усал тӑ вас шу хӑш па эпӗ те 
сан пат на ҫак сӑрт ран ирт мӗп, эсӗ те 
ман па тӑ ма ҫак сӑрт ран, ҫак па лӑк ран 
ирт мӗн; 53 пи рӗн ху ш шӑ мӑр та Ав ра ам Ту р-
ри, На хор Ту р ри — вӗ се нӗн аш шӗ сен Ту р-
ри — сут ту тӑр, те нӗ. Иаков хӑ йӗн аш шӗн 
Иса а кӑн Сех ри пе ту па ту нӑ. 54 Иаков ва ра 
ту ҫин че пар не вы льӑ хӗ пус нӑ та хӑ йӗн 
ху рӑн та шӗ се не ҫӑ кӑр ҫи ме чӗ н нӗ; вӗ сем 
ҫӑ кӑр ҫи нӗ, [ӗҫ нӗ,] ту ҫин чех ҫӗр каҫ нӑ.

55 Ла ван ир хи не ирех тӑ нӑ та хӑ йӗн мӑ-
ну кӗ се не, хӗ рӗ се не чуп ту са вӗ се не пи л-
ле нӗ. Ун тан Ла ван ка я л ла кай нӑ, хӑ йӗн 
кил не тав рӑ н нӑ.32  1 Иаков хӑй ҫу лӗ пе кай нӑ. [Вӑл 

пӑх нӑ та Ту р рӑн ха тӗр тӑ ра кан 
ҫар не кур нӑ.] Ӑна Ту рӑ Ан ге лӗ сем кӗт се 
ил нӗ. 2 Вӗ се не кур са с сӑн, Иаков: ку Ту рӑ 
ҫа рӗ, те нӗ. Ва ра вӑл ҫак вы рӑ на Ма ха на-
им те се ят па нӑ. 3 Иаков хӑй умӗн чен Исав 
пи ч чӗ шӗ пат не Эдом ҫӗр шыв не, Се ир ҫӗр-
не, хы пар ҫӑ сем янӑ, 4 вӑл вӗ се не хы тар са 
ка ла нӑ: ма нӑн Исав ху ҫа ма ҫап ла ка лӑр: 
са нӑн Иаков чу ру акӑ ҫап ла ка лать, те йӗр: 
эпӗ Ла ван па тӗн че пу рӑн тӑм, ха ли ч че нех 
ун та пу рӑн тӑм; 5 ма нӑн вӑ кӑр сем, ашак-
сем, вак вы льӑх, ар чу ра сем пе хӗр а рӑм 
чу ра сем те пур, ха мӑн [Исав] ху ҫа мӑм 
умӗн че ырӑ лӑх ту пас чӗ те се, эпӗ [са нӑн 
чу ру] хам ҫин чен пӗл тер меш кӗн хы пар-
ҫӑ сем ятӑм, те йӗр.

6 Хы пар ту ма кай ни сем, ка я л ла тав рӑн-
са, Иако ва ка ла нӑ: эпир са нӑн Исав пи ч чӳ 
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пат не кай са кил тӗ мӗр; вӑл ӗн тӗ хӑй са на 
хи рӗҫ ки лет, ун па пӗр ле тӑ ват ҫӗр ҫын, 
те нӗ. 7 Иаков пи тӗ хӑ ра са кай нӑ, ап тӑ ра са 
ӳк нӗ; ва ра хӑй пе пӗр ле кил нӗ ҫын се не 
те, вак вы льӑх па шул тӑ ра вы льӑх не те, 
тӗ ви се не те икӗ уш кӑ на уйӑр нӑ. 8 [Иаков] 
ка ла нӑ: Исав пӗр уш кӑ н не та пӑн са ҫӗ-
мӗр се тӑк са с сӑн, те пӗр уш кӑ нӗ хӑ тӑл ма 
пул та рӗ, те нӗ.

9 Иаков та та ка ла нӑ: эй Ав ра ам ат те мӗн 
Ту р ри, Иса ак ат те мӗн Ту р ри, эй Ҫӳл ху ҫа 
[Ту рӑ], Эсӗ ма на: хӑв ҫӗр не, хӑв ҫу рал-
нӑ ҫӗр шыв на, тав рӑн, Эпӗ са на ырӑ лӑх 
кӑ тар тӑп! те рӗн. 10 Эсӗ Хӑ вӑн чу ру шӑн 
ту нӑ пур ырӑ лӑ ха, пур ырӑ ӗҫе эпӗ ти-
вӗҫ лӗ те мар, эпӗ ҫак Иор дан шы вӗ ур лӑ 
пӗр ту я па ҫеҫ каҫ са кай са т тӑм, ха лӗ акӑ 
ма нӑн икӗ та пӑр. 11 Тӑ ва нӑм ал лин чен, 
Исав ал лин чен, хӑ тар сам ма на, эпӗ ун-
ран хӑ ра тӑп: кун та кил се, вӑл ма на [та-
та] ача сем пе амӑ шӗ се не ан вӗ лертӗрччӗ. 
12 Эсӗ ка ла рӑн: Эпӗ са на ырӑ лӑх кӑ тарт са 
тӑ рӑп, са нӑн тӑ хӑм на ну май пул нӑ ран 
шут ла са кӑ ла рай ми ти нӗс хӑ йӑ рӗ пӗр чи 
пек йыш лӑ тӑ вӑп, те рӗн, те нӗ.

13 Ҫав каҫ хи не Иаков ҫа вӑн та ҫӗр каҫ нӑ. 
Хӑ йӗн пур лӑ хӗн чен Иса ва, хӑ йӗн пи ч чӗш-
не, пар не па маш кӑн 14 ик ҫӗр ка ча ка, ҫи рӗм 
ка ча ка та ки, ик ҫӗр су рӑх, ҫи рӗм та ка, 
15 сӑ ва кан тӗ ви се не ти хи-мӗ нӗ пе вӑ тӑр, 
хӗ рӗх ӗне, ву нӑ вӑ кӑр, ҫи рӗм ашак, ву нӑ 
ашак ӑйӑ рӗ суй ла са ил се [пар са янӑ]. 
16 Каш ни кӗ тӗв не уй рӑм уйӑр са хӑ йӗн чу-
ри сен ал ли не па нӑ та чу ри се не ка ла нӑ: 
ман ум ран пы рӑр, кӗ тӳ пе кӗ тӳ ху ш ши не 
ху шӑ хӑ ва рӑр, те нӗ. 17 Пӗ р ре мӗш чу ри не 
хы тар са ка ла нӑ: ма нӑн Исав пи ч чем са-
на хи рӗҫ пул са сан ран: эсӗ ка мӑн? ӑҫ та 
ка я тӑн? сан умӑн та кам кӗ тӗ вӗ [пы рать]? 
те се ыйт са с сӑн, 18 ҫап ла ка ла: Иаков чу-
рун; ку — Исав ху ҫам вал ли янӑ пар не; 
акӑ вӑл хӑй те пи рӗн хыҫ ра нах [ки лет], 
те, те нӗ. 19 [Пӗ р ре мӗш не] мӗн ка ла нӑ, 
вӑл ик кӗ мӗш не те, ви ҫ ҫӗ мӗш не те, кӗ тӳ 
хы ҫӗн чен пы ра кан се не пур не те ҫап лах 
ка ла ма хуш нӑ: Иса ва хи рӗҫ пул са с сӑн, 

ӑна ҫап ла ка лӑр, те нӗ; 20 та та ка лӑр: акӑ 
са нӑн Иаков чу ру та пи рӗн хыҫ ра нах [ки-
лет] те йӗр, те нӗ. Мӗн шӗн те се с сӗн вӑл 
хӑй ӑшӗн че ҫап ла шут ла нӑ: хам умӑм ран 
пы ра кан пар не сем пе эпӗ унӑн кӑ мӑл не 
ҫа вӑ рӑп, хӑй не кай ран ку рӑп; тен, ма на 
ха пӑл тӑ вӗ, те нӗ. 21 Пар ни сем ун умӗн чен 
кай нӑ, хӑй ва ра ҫав каҫ хи не та пӑр та ҫӗр 
каҫ нӑ.

22 Вӑл ҫӗр ва р рин че тӑ нӑ та, хӑ йӗн икӗ 
арӑ мӗ пе икӗ хӑр хӑм не та та хӑ йӗн вун пӗр 
ывӑл не ил се, Иавок шы вӗ ур лӑ ӑшӑх вы-
рӑн тан каҫ са кай нӑ; 23 вӑл вӗ се не шыв 
ур лӑ ка ҫар са янӑ, хӑ йӗн мӗн пу р ри не 
те пӗ тӗм пе те пӗр ен не ка ҫар нӑ. 24 Иаков 
хӑй пӗ ч че нех юл нӑ. Та кам ун па шу рӑм-
пуҫ ки ли ч че нех кӗ реш нӗ; 25 Иако ва ҫӗ ней-
мен ни не ку ра, ун па кӗ реш нӗ чух не Вӑл 
Иаков пӗ ҫ ҫи не сӗр тӗ н нӗ те пӗ ҫӗ шӑ м ми-
 не амант нӑ. 26 Ва ра [ӑна] ка ла нӑ: яр Ма на, 
шу рӑм пуҫ ки лет, те нӗ. Иаков: ха ма пил-
 ле ме сӗр яра с сӑм ҫук Са на, те нӗ. 27 Ӑна 
ка ла нӑ: эсӗ мӗн ят лӑ? те нӗ. Вӑл: Иаков, 
те нӗ. 28 [Иако ва] ка ла нӑ: ҫа кӑн тан ма лаш-
не са нӑн яту Иаков мар, Из ра иль пу лӗ, 
мӗн шӗн те се с сӗн эсӗ Ту рӑ па кӗ реш рӗн, 
эсӗ ҫын се не те ҫӗн тер се пу рӑ нӑн, те нӗ. 
29 Иаков та ыйт са ка ла нӑ: Хӑ вӑн ят на ка ла-
сам [ма на], те нӗ. Вӑл: Ма нӑн ята мӗн шӗн 
ый та тӑн эсӗ? [вӑл — тӗ лӗн ме л ле], те нӗ. 
Ва ра ӑна ҫа вӑн та пи л ле нӗ. 30 Иаков ҫав 
вы рӑ на Пенуэл ят па нӑ; вӑл: эпӗ Ту р ра 
куҫа-куҫӑн кур тӑм, ма нӑн чу нӑм сы хӑ 
юл чӗ, те нӗ. 31 Вӑл Пенуэлран ирт нӗ чух-
не хӗ вел тух нӑ; вӑл пӗ ҫ ҫи су ран ла н ни-
пе ук сах ла са пы нӑ. 32 Ҫа вӑн па ӗн тӗ Из ра-
иль ывӑ лӗ сем ха ли ч че нех пӗ ҫӗ шӑ нӑр не 
ҫи меҫ ҫӗ, мӗн шӗн те се с сӗн Кӗ ре ше ке нӗ 
Иаков пӗ ҫ ҫин чи шӑ нӑ ра сӗр тӗ н нӗ.33  1 Иаков пӑх нӑ та ку рах кай нӑ: акӑ 

Исав, [пи ч чӗ шӗ,] ки лет, ун па пӗр-
ле тӑ ват ҫӗр ҫын. [Иаков] Ли йӑ па Ра хиль 
ачи се не та та икӗ хӗр а рӑм тар ҫин ачи се не 
уй рӑм уйӑр са тӑ рат нӑ. 2 [Икӗ] хӗр а рӑм 
тар ҫи пе вӗ сен ачи се не — ма ла, Ли йӑ па 
унӑн ачи се не — вӗ сен хыҫ не, Ра хиль пе 
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Иоси фа ва ра хы ҫа ла тӑ рат нӑ. 3 Хӑй вӗ сен 
умӗн чен пы нӑ, пи ч чӗ шӗ пат не ҫи тес пе 
вӑл ҫи чӗ хут ҫӗ ре ӳк се пу ҫ ҫап нӑ.

4 Исав ӑна хи рӗҫ чуп са пы нӑ та ӑна 
ыта ла са ил нӗ, ӑна кӑ кӑ рӗ ҫум не чӑ мӑр-
та нӑ, чуп ту нӑ, [ик кӗ шӗ те] йӗнӗ. 5 [Исав] 
пӑх нӑ та арӑм сем пе ача се не кур са: ку-
сем са нӑн кам сем пу ла ҫ ҫӗ? те нӗ. Иаков 
ка ла нӑ: са нӑн чу рун Ту рӑ па нӑ ачи сем, 
те нӗ. 6 Ва ра хӗр а рӑм тар ҫи сем пе вӗ сен 
ачи сем, ҫы вӑ ха пыр са, ӑна ӳк се пу ҫ ҫап-
нӑ; 7 Ли йӑ па унӑн ачи сем те пыр са ӳк се 
пу ҫ ҫап нӑ; юлаш кин чен Иосиф па Ра хиль 
пыр са ӳк се пу ҫ ҫап нӑ. 8 Исав ка ла нӑ: ҫак 
эпӗ тӗл пул нӑ пы сӑк йы ша эсӗ мӗн шӗн 
янӑ? те нӗ. Иаков ка ла нӑ: [са нӑн чу ру] 
ха мӑн ху ҫа мӑн кӑ мӑл не ту пас шӑн, те нӗ. 
9 Исав: тӑ ва нӑм, ма нӑн ха мӑн та ну май; 
хӑ вӑ н ни хӑ вӑн тах пул тӑр, те нӗ. 10 Иаков 
ка ла нӑ: ҫук, эпӗ са нӑн кӑ мӑл на туп рӑм 
пул са с сӑн, эсӗ ма нӑн пар не ме ма нӑн 
ал лӑм ран ил, ман шӑн са нӑн сӑ н на кур-
ни кам та кам Ту рӑ сӑ н не кур нӑ пе кех 
пул чӗ, эсӗ ма на ха пӑл пул тӑн; 11 ма нӑн 
пар не ме, хӑв на пи л ле се па нӑ пар не ме, 
ил сем, мӗн шӗн те се с сӗн ма на Ту рӑ па чӗ, 
ма нӑн пур те пур, те нӗ. Вӑл ӑна ӳкӗ те 
кӗрт нӗ, ле шӗ ил нӗ.

12 Ва ра ка ла нӑ: тап ра нар та ка яр; эпӗ 
сан умӑн тан пы рӑп, те нӗ. 13 Иаков ӑна ка-
ла нӑ: ача сем ача ш ши не ма нӑн ху ҫа мӑм 
пӗ лет, вак вы льӑ хӗ пе шул тӑ ра вы льӑ хӗ 
ма нӑн — сӑ ва кан вы льӑх: вӗ се не пӗр кун 
хӑ ва ла са кай са с сӑн, пӗ тӗм вы льӑх вил-
се пӗ тӗ; 14 ма нӑн ху ҫа мӑм хӑ йӗн чу ри 
умӗн чен кай тӑр, эпӗ ери пен, хам ум ран 
пы ра кан вы льӑх сем пы нӑ ма йӑн, ачам-
сем ут ти пе пы рӑп, ҫап ла ха мӑн ху ҫа мӑм 
пат не Се и ра ҫи тӗп, те нӗ.

15 Исав: ха мӑн ҫы н нӑм сен чен хӑшне-
хӑш не сан па пӗр ле хӑ ва рӑп эппин, те нӗ. 
Иаков ка ла нӑ: вӑл мӗ не кир лӗ? ма нӑн ха-
мӑн ху ҫа мӑн кӑ мӑл не ҫеҫ ту пас чӗ! те нӗ. 
16 Исав ва ра ҫав ку нах хӑ йӗн ҫу лӗ пе Се и ра 
тав рӑ н нӑ. 17 Иаков Сок хо фа ҫул тыт нӑ, ун-
та хӑй вал ли ҫурт ту нӑ, вы льӑ хӗ вал ли 

хӳ шӗ сем ту са ларт нӑ. Ҫа вӑн па вӑл ҫак 
вы рӑ на Сок хоф ят па нӑ.

18 Ме со по та ми рен тав рӑн са с сӑн, Иаков, 
Ха на ан ҫӗ рӗн чи Си хем ху ли не чи пе рех 
ҫит се, ху лан мал ен не пыр са вы рӑ наҫ-
нӑ. 19 Вӑл хӑ йӗн ча тӑр не кар са ларт нӑ 
хи ре Ем мор ывӑ лӗ сен чен — Си хем аш-
шӗн ывӑ лӗ сен чен — ҫӗр ке си та * пар са 
су тӑн ил нӗ. 20 Ун та пар не вы рӑ нӗ ларт нӑ, 
ун та Из ра и лӗн Ҫӳл ху ҫа Ту р ри йӗн ят не 
асӑн са чӗ н нӗ.34  1 Ди на — Иаков хӗ рӗ, Лия ҫу рат-

са па нӑ скер — ҫав ҫӗр ти хӗр се не 
кур ма тух нӑ. 2 Ӑна Си хем — ҫак ҫӗр пуҫ лӑ-
хӗн, евей ҫы н нин Ем мо рӑн ывӑ лӗ — кур-
нӑ та, ӑна яр са тыт са, ирӗк сӗр ле се, ун па 
вырт са ҫы вӑр нӑ. 3 Унӑн чу нӗ Иаков хӗр не 
иле н нӗ, Си хем хӗ ре юрат са пӑ рах нӑ, вӑл 
хӗр кӑ мӑл не ҫа вӑр ма л ла ка лаҫ нӑ.

4 Си хем хӑ йӗн аш шӗ не, Ем мо ра, ка ла-
нӑ: ма на ҫак хӗ ре ка ч ча ил се пар, те-
нӗ. 5 Иаков хӑ йӗн хӗр не Ди нӑ на [Ем мор 
ывӑ лӗ] чы с сӑр ла ни ҫин чен илт нӗ, ан чах 
ывӑ лӗ сем вы льӑх кӗ тӗ вӗ пе пӗр ле хир те 
пул нӑ ран вӗ сем тав рӑ ни ч чен ни мӗн те 
шар ла ман. 6 Ем мор, Си хем аш шӗ, Иаков па 
ка лаҫ ма пы нӑ. 7 Иаков ывӑ лӗ сем хир тен 
тав рӑ н нӑ, мӗн пул ни не илт се с сӗн, ҫак 
ар сем пи тӗ хур ла н нӑ, вӗ сен ҫи л ли тул-
са ҫит нӗ, мӗн шӗн те се с сӗн Иаков хӗ рӗ пе 
ҫы вӑр са вӑл Из ра и ле мӑш кӑл кӑ тарт нӑ, 
апла ту ма юра ман.

8 Ем мор вӗ сем пе ка ла ҫа пуҫ ла нӑ, вӗ се не 
ка ла нӑ: ма нӑн Си хем ывӑ лӑм чу нӗ пе си-
рӗн хӗ ре иле н нӗ, ӑна Си хе ма ка ч ча пар-
са мӑр; 9 пи рӗн пе ху рӑн таш лӑ пу лӑр; хӑ-
вӑр хӗ рӗр се не пи ре па рӑр, пи рӗн хӗр се не 
[хӑ вӑр ывӑ лӑр сем вал ли] илӗр; 10 пи рӗн пе 
пӗр ле пу рӑ нӑр; ҫак си рӗн умӑр ти ҫӗр [ас-
лӑ], пу рӑ нӑр, ӗҫ лӗр ҫа кӑн та, ӑна хӑ вӑр 
вал ли илӗр, те нӗ. 11 Си хе мӗ ва ра хӗ рӗн 
аш шӗ пе пи ч чӗ шӗ се не ка ла нӑ: ма нӑн си-
рӗн кӑ мӑ лӑ ра ҫеҫ ҫа вӑ рас чӗ, эсир ки рек 
мӗн ыйт ни не те па рӑ т тӑм; 12 чи пы сӑк 

ПУЛТАРНИ 33:3 – 34:12

* Кӗ мӗл ви ҫи, 4 сикль пе тан ла шать.
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ху лӑм, чи хак лӑ пар не сем ый тӑр; ки рек 
мӗн ыйт са с сӑн та, эпӗ па рӑп, хӗ рӗ ре ан-
чах ма на ка ч ча пар са мӑр, те нӗ.

13 Иаков ывӑ лӗ сем Си хем па унӑн аш шӗ-
не Ем мо ра че е лен се ху рав ла нӑ; вӗ сем 
Си хем хӑй сен йӑ мӑк не Ди нӑ на мӑш кӑл 
кӑ тарт нӑ шӑн ҫап ла ка лаҫ нӑ; 14 [Си меон па 
Ле вий — Ди на пи ч чӗ шӗ сем, Лия ывӑ лӗ-
сем —] вӗ се не ка ла нӑ: эпир апла тӑ вай-
маст пӑр, ӳт кас тар ман ҫы н на ха мӑр йӑ-
мӑ кӑ мӑ ра па рай маст пӑр, ку пи рӗн шӗн 
мӑш кӑл шут ла нать; 15 эсир пи рӗн пек 
пул са с сӑн ҫеҫ, си рӗн те пур ар ҫы н нӑр 
та ӳт кас тар са с сӑн ҫеҫ, эпир си рӗн пе та ту 
ту ма, [си рӗн па тӑ ра вы рӑ наҫ ма] пул та-
рат пӑр; 16 ва ра ха мӑр хӗр се не си ре ка ч ча 
па ра пуҫ лӑ пӑр, си рӗн хӗ рӗр се не ха мӑр 
вал ли илӗ пӗр, си рӗн пе пӗр ле пу рӑ нӑ пӑр, 
пӗр ха лӑх пул са тӑ рӑ пӑр; 17 эхер те ӳт ка-
сас тӗ лӗ шӗн чен пи ре ит ле ме се с сӗн, эпир 
ха мӑр хӗ ре илет пӗр те кун тан пӑ рах са 
ка ят пӑр, те нӗ.

18 Ҫак сӑ мах сем Ем мо ра та та Си хе ма, 
Ем мор ывӑл не, ки лӗш нӗ. 19 Ка ч чӑ ҫак 
ӗҫе вӑ ра ха яман, мӗн шӗн те се с сӗн вӑл 
Иаков хӗр не юрат нӑ. Ӑна хӑй не ва ра аш-
шӗ ки лӗн че пу рин чен ыт ла рах хи сеп ле нӗ. 
20 Ем мор па унӑн ывӑ лӗ Си хем хӑй сен ху ли 
хап хи пат не тух нӑ та, хӑй сен ху лин чи 
ҫын сем пе ка лаҫ са, вӗ се не ка ла нӑ: 21 ҫак 
ҫын сем пи рӗн пе тӑ нӑҫ лӑ тӑ ра ҫ ҫӗ; ан тив, 
вӗ сем ҫак ҫӗр ҫи не вы рӑ наҫ чӑр та ӗҫ ле се 
пурӑнччӑр; акӑ вӗ сен умӗн чи ҫӗр ас лӑ. Вӗ-
сен хӗ рӗ се не ха мӑр вал ли ка ч ча илӗ пӗр, 
ха мӑр хӗр се не вӗ се не па рӑ пӑр. 22 Ан чах 
та ҫак ҫын сем, ӳт кас тар нӑ скер сем, пи-
рӗн пӗ тӗм ар ҫын ӳт кас тар са с сӑн ҫеҫ пи-
рӗн пе пӗр ле пу рӑн ма, пӗр ха лӑх пул ма 
ки лӗ ше ҫ ҫӗ. 23 Вӗ се нӗн кӗ тӗ вӗ сем, вӗ се нӗн 
пур лӑ хӗ, вӗ се нӗн мӗн пур вы льӑ хӗ-чӗр лӗ-
хӗ пи рӗн шӗн мар-и? Вӗ сем пе [пӗр ҫав 
тӗ лӗш рен] ан чах ки лӗ шӗ пӗр, ва ра вӗ сем 
пи рӗн пе пӗр ле пу рӑ нӗҫ, те нӗ. 24 Си хем ху-
ли хап хин чен ту ха кан сем пур те Ем мор па 
унӑн ывӑл не Си хе ма ит ле нӗ; пур ар ҫы н на 

та — ҫав ху ла хап хин чен ту ха кан се не 
пур не те — ӳт ка с са янӑ.

25 Ви ҫ ҫӗ мӗш ку н не, вӗ сем чир ле се вырт-
нӑ чух не, Иако вӑн икӗ ывӑ лӗ — Си меон-
па Ле вий, Ди на пи ч чӗ шӗ сем — хӑй сен 
хӗ ҫ не ил нӗ те, ху ла на хӑ ю л лӑн пыр са 
кӗр се, мӗн пур ар ҫы н ни не вӗ лер се тух нӑ; 
26 Ем мо ра хӑй не те, унӑн ывӑл не Си хе ма 
та хӗҫ пе ка с са вӗ лер нӗ; Ди нӑ на Си хем 
ҫур тӗн чен ил се тух са кай нӑ. 27 Иаков ывӑ-
лӗ сем ӗн тӗ вӗ лер нӗ ҫын сем пат не пы нӑ та 
хӑй сен йӑ мӑк не [Ди нӑ на] мӑш кӑл кӑ тарт-
нӑ шӑн ху ли не ҫа рат са тух нӑ. 28 Вӗ сен вак 
вы льӑх не, шул тӑ ра вы льӑх не, аша кӗ се не, 
ху ла ра мӗн пу р ри не, хир те мӗн пу р ри-
не пӗтӗмпех, 29 вӗ сен мӗн пур пу ян лӑх не 
ил се кай нӑ; мӗн пур ачи не, арӑм не тыт-
кӑ на ил се кай нӑ, [ху ла ра] мӗн пу р ри не, 
кил-ҫуртра [мӗн пу р ри не йӑл тах] ҫа рат са 
тух нӑ. 30 Иаков Си меон па Ле вие ка ла нӑ: 
ҫак ҫӗр ти ҫын се не [пур не те], ха на ан сем-
пе фе ре зей се не, ма на ку рай ми ту са, эсир 
ма на та рӑх тар тӑр. Ма нӑн ҫын са хал; вӗ-
сем ма на хи рӗҫ пуҫ та рӑн са ту хӗҫ те ма на 
ҫӗ мӗр се тӑ кӗҫ, ха ма та, ма нӑн йӑ хӑ ма та 
тӗ п пи пе пӗ те рӗҫ, те нӗ. 31 Ле шӗ сем ка ла нӑ: 
пи рӗн йӑ мӑк па ас кӑн арӑм па хӑт ла н нӑ 
пек хӑт лан ма юрать-им ва ра! те нӗ.35  1 Ту рӑ Иако ва ка ла нӑ: тӑр та Ве фи-

ле кай, ҫа вӑн та пу рӑн, Исав ран, 
хӑ вӑн пи ч чӳн тен, тар нӑ чух не хӑв на ку-
рӑ н нӑ Ту рӑ вал ли ун та пар не вы рӑ нӗ 
ту са ларт, те нӗ. 2 Иаков хӑ йӗн кил-йышне, 
хӑй пе пӗр ле пы нӑ ҫын се не пур не те ка ла-
нӑ: хӑ вӑр ал лӑр ти ют ту рӑ се не пӑ ра хӑр 
та та са лӑр, тум ти рӗр е улӑш та рӑр; 3 тӑ рар 
та Ве фи ле ка яр; хӗн-асапӑм ку нӗн че ха ма 
илт нӗ, эпӗ ҫӳ ре нӗ ҫул ҫин че ман па пӗр ле 
пул нӑ [та та ма на сы хӑ ус ра нӑ] Ту р рӑм-
шӑн пар не вы рӑ нӗ тӑ вӑп. 4 Ва ра хӑй сен 
ал лин чи мӗн пур ют ту рӑ се не, хӑл хин чи 
ал ки се не Иако ва па нӑ; Иаков вӗ се не Си-
хем ҫы вӑ хӗн чи юман ай не алт са пы тар нӑ. 
[Вӑл ҫавна халь хи кунчченех туп ма л ла 
мар пы тар са хӑ вар нӑ.]

34:13 – 35:4 ПУЛТАРНИ
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5 Ва ра вӗ сем [Си хем ран] тап ран са кай-
нӑ. Тав ра ри ху ла сем Ту рӑ ран се хӗр лен се 
тӑ нӑ, ҫа вӑн па вӗ сем Иаков ывӑ лӗ се не 
хӑ ва ла ман. 6 Иаков хӑй те, ун па пӗр ле 
пул нӑ пур ҫын та Ха на ан ҫӗ рӗн чи Луз 
ху ли не — урӑх ла ка ла сан, Ве филь те кен 
вы рӑ на — пыр са ҫит нӗ, 7 вӑл ун та пар не 
вы рӑ нӗ ту са ларт нӑ, ва ра ҫак вы рӑ на Эл-
Вефиль те се ят па нӑ, мӗн шӗн те се с сӗн хӑ-
йӗн пи ч чӗ шӗн чен [Исав ран] тар нӑ чух не 
ӑна ҫа кӑн та Ту рӑ ку рӑ н нӑ. 8 Ҫа вӑн чух не 
Де во ра, Ре ве к кӑ на ӗмӗрт се ӳс тер нӗ скер, 
вил нӗ, ӑна Ве филь рен ана та рах, юман 
ай не, пы тар нӑ, Иаков ӑна хӳх лев юма нӗ 
те се ят ху нӑ.

9 Ме со по та ми рен тав рӑн са с сӑн, Иако-
ва [Луз ра] Ту рӑ ку рӑ н нӑ, ӑна пи л ле нӗ, 
10 Ту рӑ ӑна ка ла нӑ: са нӑн яту Иаков; па-
ян тан ва ра эсӗ Иаков ят лӑ пул мӑн, са-
нӑн яту Из ра иль пу лӗ, те нӗ. Ӑна ва ра 
Из ра иль те се ят ху нӑ. 11 Ту рӑ ӑна ка ла нӑ: 
Эпӗ — Пур не те Пул та ра кан Ту рӑ; ӗр че, 
йыш лӑ лан; сан ран ха лӑх пу лӗ, те мӗн тӗр-
лӗ ха лӑх ту хӗ, са нӑн ва рӑн тан пат ша сем 
ҫу ра лӗҫ; 12 Ав ра ам па Иса а ка па нӑ ҫӗ ре 
Эпӗ са на па рӑп, сан ран кай ран ҫак ҫӗ ре 
са нӑн тӑ хӑм на па рӑп, те нӗ. 13 Ва ра Ту рӑ ун 
па тӗн чен, ун па ка лаҫ нӑ вы рӑн тан, ҫӗк лен-
се кай нӑ. 14 Хӑй пе [Ту рӑ] ка лаҫ нӑ вы рӑ на 
Иаков па лӑк ларт са хӑ вар нӑ, ӑна чул ран 
ту са ларт нӑ, ун ҫи не эрех юх тар нӑ, ун 
ҫи не ҫу юх тар нӑ; 15 хӑй пе Ту рӑ ка лаҫ нӑ 
вы рӑ на Иаков Ве филь те се ят па нӑ.

16 Ва ра Ве филь рен тух са кай нӑ. [Вӑл 
хӑ йӗн ча тӑр не Га дер паш ни хыҫ не кар-
са ларт нӑ.] Еф ра фӑ на ҫит меш кӗн та та 
пӗр ху шӑ юл са с сӑн, Ра хиль ача ҫу рат нӑ, 
вӑл аса п па ҫу рат нӑ. 17 Вӑл ача ҫу рат са 
асап ла н нӑ чух не эпи кар чӑк ӑна ка ла нӑ: 
ан хӑ ра, са нӑн ку та ывӑл, те нӗ. 18 Вӑл 
ви ле пуҫ ла нӑ, чу нӗ тух нӑ чух не вӑл ачи-
не Бе но ни ят лӑ ху нӑ. Ан чах аш шӗ ӑна 
Ве ни а мин те се ят па нӑ. 19 Ра хиль вил-
нӗ, ӑна Еф ра фӑ на — урӑх ла ка ла са с сӑн, 

Виф ле е ме — ка я кан ҫул хӗ р ри не пы тар-
нӑ. 20 Иаков унӑн ту пӑк лӑ хӗ тӗл не па лӑк 
лартса хӑ вар нӑ. Ра хи ле асӑн ма лӑх ларт-
нӑ па лӑк ҫак кунчченех ла рать. 21 Из ра иль 
[ун тан] тап ран са кай нӑ та хӑ йӗн ча тӑр не 
Га дер паш ни хыҫ не кар са ларт нӑ.

22 Из ра иль ҫав ҫӗр шыв ра ча рӑн са тӑ нӑ 
вӑ хӑт ра Ру вим кай нӑ та Вал лӑ па, хӑй 
аш шӗн [Иако вӑн] ҫум-арӑ мӗ пе, вырт са 
ҫы вӑр нӑ. Из ра иль ҫа кӑн ҫин чен илт нӗ 
[те ҫа вӑн шӑн пи тӗ кӳ ре н нӗ].

Иако вӑн ывӑл вун ик кӗ пул нӑ.
23 Лия ывӑ лӗ сем: Иако вӑн мал тан хи ывӑ-

лӗ Ру вим, ун хы ҫӗн чен Си меон, Ле вий, 
Иуда, Ис са хар та та За ву лон. 24 Ра хиль ывӑ-
лӗ сем: Иосиф та та Ве ни а мин. 25 Вал лӑн, 
Ра хиль тар ҫин, ывӑ лӗ сем: Дан та та Неф-
фа лим. 26 Зел фӑн, Лия тар ҫин, ывӑ лӗ сем: 
Гад та та Асир. Ҫак сем Иако вӑн Ме со по-
та ми ре ҫу рал нӑ ывӑ лӗ сем.

27 Иаков хӑ йӗн аш шӗ Иса ак пат не, [вӑл 
ун чух не сы вӑ пул нӑ,] Кириаф-Арба те е-
кен вы рӑ на — урӑх ла ка ла са с сӑн, ку [Ха-
на ан ҫӗ рӗн чи] Хев рон пу лать — Мам ре 
пат не, Ав ра ам па Иса ак ҫӳ ре нӗ ҫӗ ре ҫит нӗ. 
28 Иса ак пу рӑ н нӑ [кун ҫул] ҫӗр са кӑр ву нӑ 
ҫул пул нӑ. 29 Иса ак пи тех те ва тӑл са, тӑ-
ра ни ч че нех пу рӑн са ҫит се вил нӗ, вил се 
ка нӑҫ лӑ ха лӑ хӗ пе пӗр леш нӗ; ӑна хӑ йӗн 
ывӑ лӗ сем Исав па Иаков пы тар нӑ.36  1 Акӑ Эдом те е кен Иса вӑн йӑхӗ-

кӑкӗ. 2 Исав хӑ йӗн арӑ мӗ се не ха-
на ан хӗ рӗ се не ил нӗ: Адӑ на — хет ҫы н нин 
Ело нӑн хӗр не, Оли ве мӑ на — Анӑн, евей 
ҫы н нин Ци ве о нӑн ывӑ лӗн, хӗр не — 3 та та 
Ва се ма фӑ на — Из ма ил хӗр не, На ва и оф 
йӑ мӑк не — ка ч ча ил нӗ. 4 Ада ва ра Иса ва 
Ели фа за ҫу рат са па нӑ, Ва се ма фа Ра гу и ла 
ҫу рат нӑ, 5 Оли ве ма Иеу са, Иег ло ма та та 
Ко рее ҫу рат нӑ. Ҫак сем Иса вӑн Ха на ан 
ҫӗ рӗн че ҫу рал нӑ ывӑ лӗ сем.

6 Исав хӑ йӗн арӑ мӗ се не, ывӑ лӗ се не, хӗ-
рӗ се не, хӑ йӗн ки лӗн чи мӗн пур ҫы н ни не, 
хӑ йӗн [мӗн пур] кӗ тӗв не, мӗн пур выльӑхӗ-
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чӗрлӗхне, Ха на ан ҫӗ рӗн че пух нӑ мӗн пур 
пур лӑх не ил нӗ те хӑ йӗн Иаков шӑ л лӗ 
па тӗн чен урӑх ҫӗ ре куҫ са кай нӑ, 7 мӗн шӗн 
те се с сӗн пур лӑ хӗ ҫав тӗр лӗ ну май пул ни-
пе вӗ сем пӗр ле пу рӑн ма пул та рай ман, 
кӗ тӗ вӗ сем пи тӗ йыш лӑ пул ни пе вӗ сем 
хӑй сем ҫӳ ре кен ҫӗр сен че шӑ нӑ ҫай ман. 
8 Исав ва ра, Эдом те е кен Исав, Се ир тӑ вӗ 
ҫи не вы рӑ наҫ нӑ.

9 Се ир тӑ вӗ ҫин чи иду мей сен аш шӗн, 
Иса вӑн, йӑхӗ-кӑкӗ ҫа кӑ. 10 Акӑ Исав ывӑ лӗ-
сен ячӗ сем: Исав арӑ мӗн Адӑн ывӑ лӗ Ели-
фаз пул нӑ, Исав арӑ мӗн Ва се ма фӑн ывӑ лӗ 
Ра гу ил пул нӑ. 11 Ели фа зӑн ҫак ывӑл сем 
пул нӑ: Фе ман, Омар, Це фо, Га фам та та 
Ке наз. 12 Фам на Ели фа зӑн, Исав ывӑ лӗн, 
ҫум-арӑ мӗ пул нӑ, вӑл Ели фа за Ама ли ка 
ҫу рат са па нӑ. Исав арӑ мӗн, Адӑн, ывӑ-
лӗ сем ҫак сем пул нӑ. 13 Ра гу ил ывӑ лӗ сем 
ҫак сем: На хаф па Зе рах, Шам ма па Ми-
за. Ку сем Исав арӑ мӗн Ва се ма фӑн ывӑ лӗ-
сем. 14 Оли ве мӑн — Ци ве он ывӑ лӗн Анӑн 
хӗрӗн, Исав арӑ мӗн — ывӑ лӗ сем ҫак сем 
пу ла ҫ ҫӗ: Иса ва вӑл Иеу са, Иег ло ма та та 
Ко рее ҫу рат са па нӑ.

15 Акӑ Исав ывӑ лӗ сен пуҫ лӑ хӗ сем. Ели-
фа зӑн, Иса вӑн мал тан хи ывӑ лӗн, ывӑ лӗ-
сем: Фе ман пуҫ лӑх, Омар пуҫ лӑх, Це фо 
пуҫ лӑх, Ке наз пуҫ лӑх, 16 Ко рей пуҫ лӑх, 
Га фам пуҫ лӑх, Ама лик пуҫ лӑх. Эдом ҫӗ-
рӗн че Ели фаз пуҫ лӑ хӗ сем ҫак сем пул нӑ; 
ҫак сем Ада ывӑ лӗ сем. 17 Ра гу и лӑн, Исав 
ывӑ лӗн, ывӑ лӗ сем ҫак сем: На хаф пуҫ лӑх, 
Зе рах пуҫ лӑх, Шам ма пуҫ лӑх, Ми за пуҫ-
лӑх. Эдом ҫӗ рӗн че Ра гу ил пуҫ лӑ хӗ сем ҫак-
сем пул нӑ; ҫак сем Ва се ма фӑн, Исав арӑ-
мӗн, ывӑ лӗ сем. 18 Оли ве мӑн, Исав арӑ мӗн, 
ывӑ лӗ сем ҫак сем: Иеус пуҫ лӑх, Иег лом 
пуҫ лӑх, Ко рей пуҫ лӑх. Оли ве мӑн — Ана 
хӗ рӗн, Исав арӑ мӗн — пуҫ лӑ хӗ сем ҫак сем. 
19 Ҫак сем Исав ывӑ лӗ сем, ҫак сем вӗ се нӗн 
пуҫ лӑ хӗ сем. Ҫак сем эдомсем.

20 Ҫак сем Хо р рей ҫы н нин Се и рӑн ҫав 
ҫӗр те пу рӑ н нӑ ывӑ лӗ сем: Ло тан, Шо вал, 
Ци ве он, Ана, 21 Ди шон, Эцер та та Ди шан. 
Ҫак сем Эдом ҫӗ рӗн че пу рӑ н нӑ Се ир ывӑ-
лӗ сен, хо р рей сен, пуҫ лӑ хӗ сем. 22 Ло тан 

ывӑ лӗ сем Хо ри та та Ге ман пул нӑ; Ло тан 
йӑ мӑ кӗ Фам на пул нӑ. 23 Шо вал ывӑ лӗ сем 
ҫак сем: Ал ван, Ма на хаф, Евал, Ше фо 
та та Онам. 24 Ци ве он ывӑ лӗ сем ҫак сем: 
Аиа та та Ана. Шӑ пах ҫак Ана ӗн тӗ Ци-
ве о нӑн, хӑ йӗн аш шӗн, аша кӗ се не кӗт се 
ҫӳ ре нӗ чух не пуш хир те ӑшӑ шыв лӑ ҫӑл 
туп нӑ. 25 Ана ачи сем ҫак сем: Ди шон та та 
Оли ве ма, Ана хӗ рӗ. 26 Ди шон ывӑ лӗ сем 
ҫак сем: Хем дан, Эшбан, Иф ран та та Хе-
ран. 27 Ецер ывӑ лӗ сем ҫак сем: Бил ган, 
За а ван, [Укам] та та Акан. 28 Ди шан ывӑ-
лӗ сем ҫак сем: Уц та та Аран. 29 Хо р рей сен 
пуҫ лӑ хӗ сем ҫак сем: Ло тан пуҫ лӑх, Шо-
вал пуҫ лӑх, Ци ве он пуҫ лӑх, Ана пуҫ лӑх, 
30 Ди шон пуҫ лӑх, Ецер пуҫ лӑх, Ди шан 
пуҫ лӑх. Ҫак сем Се ир ҫӗ рӗн че пу рӑ н нӑ 
хо р рей сен пуҫ лӑ хӗ сем.

31 Из ра иль ывӑ лӗ се не пат ша тыт са тӑ ра 
пуҫ ли ч чен Эдом ҫӗ рӗн че пат ша ра лар нӑ 
пат ша сем ҫак сем: 32 Эдом ра Бе ла, Ве ор 
ывӑ лӗ, пат ша ра лар нӑ, унӑн ху ли Дин га ва 
ят лӑ. 33 Бе ла вил нӗ, ун хы ҫ ҫӑн Иовав — 
Зе рах ывӑ лӗ, Во со ра ҫы н ни — пат ша на 
лар нӑ. 34 Иовав вил нӗ, ун хы ҫ ҫӑн Фе ман 
ҫӗ рӗн чи Ху шам пат ша на лар нӑ. 35 Ху шам 
вил нӗ, ун хы ҫ ҫӑн Га дад, Бе дад ывӑ лӗ, 
пат ша на лар нӑ, вӑл Мо ав хи рӗн че Ма ди-
ан ҫы н ни се не ҫӗ мӗр се тӑк нӑ скер пул нӑ; 
унӑн ху ли Авиф ят лӑ. 36 Га дад вил нӗ, 
ун хы ҫ ҫӑн Мас ре ка ҫы н ни Сам ла пат-
ша на лар нӑ. 37 Сам ла вил нӗ, ун хы ҫ ҫӑн 
юхан шыв хӗ р рин чи Ре хо воф ҫы н ни Са ул 
пат ша на лар нӑ. 38 Са ул вил нӗ, ун хы ҫ ҫӑн 
Ба ал-Ха нан, Ах бор ывӑ лӗ, пат ша на лар-
нӑ. 39 Ба ал-Ха нан, Ах бор ывӑ лӗ, вил нӗ, 
ун хы ҫ ҫӑн Га дар [Ва рад ывӑ лӗ] пат ша на 
лар нӑ; унӑн ху ли Пау ят лӑ; арӑ мӗ Ме ге-
та ве ель ят лӑ, вӑл — Мат ре дӑн, Ме за гав 
ывӑ лӗн, хӗ рӗ.

40 Иса вӑн пуҫ лӑ хӗ се не хӑй сен ӑрӑ вӗ сем 
тӑ рӑх, хӑй сем пу рӑ на кан вы рӑн тӑ рӑх, ячӗ-
сем тӑ рӑх, [ха лӑ хӗ сем тӑ рӑх] ка ла са с сӑн, 
вӗ сен ячӗ сем ҫак сем: Фим на пуҫ лӑх, Ал-
ва пуҫ лӑх, Иетеф пуҫ лӑх, 41 Оли ве ма пуҫ-
лӑх, Ела пуҫ лӑх, Пи нон пуҫ лӑх, 42 Ке наз 
пуҫ лӑх, Фе ман пуҫ лӑх, Мив цар пуҫ лӑх, 
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43 Маг ди ил пуҫ лӑх, Ирам пуҫ лӑх. Иду мей-
сен хӑй сем тыт са тӑ ра кан ҫӗр ти пу рӑн ма-
л ли ялӗсен-хулисен пуҫ лӑ хӗ сем ҫак сем. 
Иду мей сен аш шӗ Исав ҫа кӑ ӗн тӗ.37  1 Иаков хӑ йӗн аш шӗ [Иса ак] ҫӳ-

ре нӗ ҫӗр те, Ха на ан ҫӗ рӗн че, пу-
рӑ н нӑ. 2 Иако вӑн пу рӑ нӑ ҫӗ ҫа кӑ. Иосиф 
вун ҫи ч чӗ ре чух не, яш ача чух не, хӑ йӗн 
пи ч чӗ шӗ сем пе, аш шӗ арӑ мӗ сен Вал лӑ-
па Зел фӑн ывӑ лӗ сем пе пӗр ле, [аш шӗн] 
выльӑх-чӗрлӗхне кӗт се ҫӳ ре нӗ. Пи ч чӗ шӗ-
сем ҫин чен ка ла ҫа кан усал сӑ ма ха Иосиф 
хӑй сен аш шӗ не [Из ра и ле] пӗл тер се тӑ нӑ. 
3 Иосиф Из ра и лӗн ва тӑл ма лӑх ку нӗн че ҫу-
рал нӑ ывӑ лӗ пул нӑ ран Из ра иль ӑна пур 
ывӑ лӗн чен те ыт ла рах юрат нӑ, — ӑна тӗр-
лӗ тӗс лӗ тум тир ту са па нӑ. 4 Пи ч чӗ шӗ сем, 
аш шӗ ӑна пур ывӑ лӗн чен те ыт ла рах юрат-
ни не кур са, ӑна ку рай ми пул нӑ, ун па 
ӑш шӑн ка лаҫ ма та пул та рай ман.

5 Иосиф тӗ лӗк кур нӑ та ӑна пи ч чӗ шӗ се-
не ка ла са кӑ тарт нӑ, вӗ сем ва ра ӑна та-
та ыт ла рах ку рай ми пул нӑ. 6 Вӑл вӗ се не 
ка ла нӑ: эпӗ кур нӑ тӗ лӗ ке итлӗр-ха: 7 акӑ 
эпир хир ва р рин че кӗл те ҫы хат пӑр пек; 
акӑ ман кӗл те ҫӗк лен чӗ те тӳ р рӗн тӑр са 
лар чӗ; акӑ си рӗн кӗл тӗр сем йӗри-тавра 
тӑ чӗҫ те ма нӑн кӗл те не пу ҫ ҫап рӗҫ, те нӗ. 
8 Пи ч чӗ шӗ сем ӑна ка ла нӑ: эсӗ пи ре пуҫ-
лӑх пулӑн-ши ва ра? пи ре тыт са тӑрӑн-ши 
ва ра? те нӗ. Унӑн тӗ лӗ кӗ сем шӗн, унӑн 
сӑ ма хӗ сем шӗн вӗ сем ӑна та та ыт ла рах ку-
рай ми пул са ҫит нӗ. 9 Вӑл та та те пӗр тӗ лӗк 
кур нӑ, ӑна [аш шӗ не та та] пи ч чӗ шӗ се не 
ка ла са кӑ тарт нӑ: акӑ эпӗ те пӗр тӗ лӗк кур-
тӑм: акӑ ма на хӗ вел пе уйӑх та та вун пӗр 
ҫӑл тӑр пу ҫ ҫа па ть, те нӗ. 10 Ҫав на вӑл аш шӗ-
пе пи ч чӗ шӗ се не ка ла са кӑ тарт нӑ; аш шӗ 
ӑна хӑ тӑр са ил нӗ: эсӗ кур нӑ тӗ лӗк мӗс кер 
ку? эпӗ те, ан нӳ те, пи ч чӳ сем те сана ҫӗ-
ре ӳк се пу ҫ ҫап ма пырӑпӑр-ши ва ра? те нӗ. 
11 Пи ч чӗ шӗ сем ӑна ҫи л лен сех ҫит нӗ, аш шӗ 
ва ра ҫав сӑ ма ха ас ту са юл нӑ.

12 Унӑн пи ч чӗ шӗ сем аш шӗн вы льӑх не 
кӗт се ҫӳ ре ме Си хе ма кай нӑ. 13 Из ра иль 
Иоси фа ка ла нӑ: пи ч чӳ сем Си хем ра кӗт се 

ҫӳ ре меҫ ҫӗ-ши? кай са кил-ха, са на вӗ сем 
пат не яра тӑп, те нӗ. Иосиф ӑна: эпӗ кун-
тах, те нӗ. 14 [Из ра иль] ӑна ка ла нӑ: кай са 
пӑх-ха, пи ч чӳ сем сывах-и, вы льӑ хӗ тӗ рӗс-
тӗ ке лех-и? ма на хы пар ил се кил, те нӗ. Ва-
ра ӑна Хев рон ай лӑ мӗн чен ӑсат са янӑ; вӑл 
Си хе ма ҫит нӗ. 15 Ӑна пӗ ри хир те аташ са 
ҫӳ ре ни не кур нӑ та, ҫав ҫын ун ран ыйт нӑ: 
эсӗ мӗн шы ра тӑн? те нӗ. 16 Вӑл: эпӗ ха мӑн 
пи ч че се не шы ра тӑп; кала-ха ма на, вӗ сем 
ӑҫ та кӗ тӳ кӗт се ҫӳ ре ҫ ҫӗ? те нӗ. 17 Ҫав ҫын 
ка ла нӑ: вӗ сем кун тан кай рӗҫ, эпӗ вӗ сем 
«До фа на ка яс» те се ка лаҫ ни не илт нӗ ч-
чӗ, те нӗ. Иосиф ва ра хӑ йӗн пи ч чӗ шӗ сем 
хы ҫ ҫӑн кай нӑ та вӗ се не До фан ра туп нӑ. 
18 Пи ч чӗ шӗ сем ӑна аяк ра нах кур нӑ та вӑл 
вӗ сем пат не ҫы вӑ ха ри ч че нех ӑна вӗ ле рес 
те се ка наш ла ма пуҫ ла нӑ. 19 Пӗр-пӗр не ка-
ла нӑ: авӑ тӗ лӗк ӑс ти ки лет; 20 ты тар та 
вӗ ле рер ӑна, кай ран пӗр-пӗр шӑ тӑ ка пӑ ра-
хӑ пӑр та ӑна тис кер ка йӑк ҫур са пӑ рах нӑ 
те йӗ пӗр; ун тӗ лӗ кӗ сем мӗ не пӗл тер ни не 
ку рӑ пӑр ва ра, те нӗ. 21 Ру вим ҫак на илт-
нӗ те: вӗ ле рер мар ӑна, те нӗ; ҫап ла ӑна 
вӗ сен ал лин чен хӑ тар нӑ. 22 Ру вим вӗ се не 
ка ла нӑ: юн ан тӑ кӑр; ӑна пуш хир ти шӑ тӑ-
ка пӑ ра хӑр, ун ҫи не алӑ ан ху рӑр, те нӗ. 
Ҫак на вӑл ӑна вӗ сен ал лин чен хӑ тар са 
ка я л ла аш шӗ пат не ярас [шу хӑш па] ка-
ла нӑ. 23 Иосиф хӑ йӗн пи ч чӗ шӗ сем пат не 
ҫит се с сӗн, вӗ сем Иосиф ҫи йӗн чен унӑн 
тум тир не, тӗр лӗ тӗс лӗ тум тир не, сӳ се 
ил нӗ те 24 хӑй не шӑ тӑ ка тыт са пӑ рах нӑ; 
шӑ тӑ кӗ ти пӗ пул нӑ; ун та шыв пул ман.

25 Вӗ сем апат ҫи ме лар нӑ; ҫав рӑн са пӑх нӑ 
та — акӑ вӗҫ рен-вӗҫ тӗ ве ки лет: Га ла ад-
ран Из ма ил ҫы н ни сем ки ле ҫ ҫӗ, тӗ ви сем 
ҫи не сти рак са, баль зам та та ла тӑн ти е-
нӗ — вӗ сем ҫав на Еги пе та леҫ ме ка я ҫ ҫӗ. 
26 Иуда хӑ йӗн тӑ ва нӗ се не ка ла нӑ: ха мӑр 
шӑ л лӑ мӑ ра вӗ лер се, унӑн юн не пы тар са 
пи ре мӗн ус си? 27 Ка яр та ӑна Из ма ил 
ҫы н ни се не су тар, ал лӑ мӑр сем ун ҫин че 
ан пулччӑр: вӑл пи рӗн тӑ ван, пи рӗн ӳт, 
те нӗ. Тӑ ва нӗ сем ун па ки лӗш нӗ, 28 Ма ди ан 
куп си сем ирт се пы нӑ чух не вӗ сем Иоси фа 
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шӑ тӑк ран турт са кӑ лар нӑ та ӑна Из ма ил 
ҫы н ни се не ҫи рӗм кӗ мӗ л ле сут са янӑ; ле-
шӗ сем Иоси фа Еги пе та ил се кай нӑ.

29 Ру вим кал лех шӑ тӑк пат не пы нӑ; акӑ 
шӑ тӑк ра Иосиф ҫук. Вӑл хӑ йӗн тум тир-
не турт са ҫур нӑ та 30 тӑ ва нӗ сем пат не 
ка я л ла тав рӑн са: ача ҫук! ӗн тӗ ма нӑн, 
ма нӑн ӑҫ та кай са кӗ рес? те нӗ. 31 Ва ра 
Иосиф тум тир не ил нӗ те, ка ча ка та ки 
пу с са, тум ти ре юн па ва ра ла нӑ; 32 ун тан 
вӗ сем тӗр лӗ тӗс лӗ тум ти ре ил се кай нӑ 
та ӑна аш шӗ пат не ил се пыр са ка ла нӑ: 
эпир ҫак на туп рӑ мӑр; пӑх-ха, ҫа кӑ ывӑ лун 
тум ти рӗ мар-и? те нӗ. 33 Вӑл ӑна па л ла са 
ил нӗ те ка ла нӑ: ку ма нӑн ывӑ лӑм тум-
ти рӗ; ӑна тис кер ка йӑк ҫи се янӑ; чӑ нах 
та, Иоси фа тӑ па ла са тӑк нӑ ик кен, те нӗ. 
34 Иаков, хӑ йӗн тум тир не ҫур са пӑ рах са, 
хуй хӑ тум ти рӗ тӑ хӑн са янӑ, ывӑ лӗ шӗн 
ну май кун йӗрсе пу рӑ н нӑ. 35 Ӑна йӑ пат-
ма пур ывӑ лӗ те, пур хӗ рӗ те пуҫ та рӑ н-
нӑ, ан чах вӑл йӑ па нас шӑн пул ман, вӑл: 
йӗрсе-хурланса, ха мӑн ывӑ лӑм пат не ҫӗр 
ай не кӗ рӗп, те нӗ. Аш шӗ ун шӑн ҫап ла 
хур лан са йӗнӗ. 36 Иоси фа ва ра Еги пет ра 
ма ди ан сем По ти фа ра — фа ра он тав ра-
шӗн чи ҫы н на, фа ра он сых лав ҫи сен пуҫ-
 лӑх не — сут са янӑ.38  1 Ҫав вӑ хӑт ра Иуда, хӑ йӗн тӑ ва нӗ-

сен чен уй ӑ рӑл са, Хи ра ят лӑ пӗр 
Одо л лам ҫы н ни ҫы вӑх не кай са вы рӑ наҫ-
нӑ. 2 Иуда ун та Шуа ят лӑ пӗр ха на ан ҫы н-
нин хӗр не кур нӑ; вӑл ӑна хӑй вал ли ил се 
ун пат не кӗ нӗ. 3 Арӑм йы вӑр ҫын пул нӑ 
та ывӑл ача ҫу рат нӑ; Иуда ӑна Ир ят лӑ 
ху нӑ. 4 Арӑм та тах йы вӑр ҫын пул нӑ та 
ывӑл ача ҫу рат нӑ, ӑна Онан ят лӑ ху нӑ. 
5 Та та [ви ҫ ҫӗ мӗш] ывӑл ҫу рат нӑ, ӑна вӑл 
Ше ла ят лӑ ху нӑ; ӑна ҫу рат нӑ чух не Иуда 
Хе зив ра пул нӑ. 6 Иуда хӑ йӗн мал тан хи 
ывӑ лӗ Ир вал ли арӑм ил се па нӑ; вӑл 
Фа марь ят лӑ пул нӑ. 7 Ир, Иудӑн мал тан-
хи ывӑ лӗ, Ҫӳл ху ҫа умӗн че юрӑх сӑр ҫын 
пул нӑ, Ҫӳл ху ҫа ӑна вӗ лер нӗ. 8 Иуда ва ра 

Она на ка ла нӑ: пи ч чӳн арӑ мӗ пат не кӗр, 
унӑн пул тӑ рӗ пул нӑ ран ӑна ка ч ча ил, 
пи ч чӳн вӑр лӑх не пӗт ме л ле ан ту, те нӗ. 
9 Онан ҫу ра лас ача хӑй не пул ма с си не пӗл-
нӗ, ҫа вӑн па хӑ йӗн вӑр лӑх не пи ч чӗ шӗ шӗн 
па рас мар те се, унӑн арӑ мӗ пат не кӗ нӗ 
чух не хӑ йӗн ар вӑр лӑх не ҫӗ ре тӑк са кӗ-
нӗ. 10 Вӑл ту нӑ ӗҫ Ҫӳл ху ҫа умӗн че усал 
ӗҫ пул нӑ; Ҫӳл ху ҫа ӑна та вӗ лер нӗ. 11 [Икӗ 
ывӑ лӗ вил нӗ хы ҫ ҫӑн] Иуда Фа ма ре, хӑ йӗн 
ки н не, ка ла нӑ: Ше ла ывӑ лӑм ӳс се ҫи тич-
чен эсӗ хӑ вӑн аҫу ки лӗн че тӑ лӑх арӑм 
пул са пу рӑн, те нӗ. Вӑл [хӑй ӑшӗн че]: ку 
та, пи ч чӗ шӗ сем пек, ан вилтӗрччӗ, те се 
шу хӑш ла нӑ. Фа марь кай нӑ та хӑ йӗн аш-
шӗ ки лӗн че пу рӑ на пуҫ ла нӑ.

12 Чы лай вӑ хӑт ирт нӗ; Шуа хӗ рӗ, Иуда 
арӑ мӗ, вил нӗ. Лӑп лан са ҫит се с сӗн, Иуда 
хӑй вы льӑ хӗн ҫӑм не ка са кан сем пат не 
Фам нӑ на кай нӑ, ун па пӗр ле Хи ра та — 
хӑ йӗн ту сӗ, Одо л лам ҫы н ни — пы нӑ. 
13 Фа ма ре хы пар ту нӑ: акӑ са нӑн ху ня ҫу 
вы льӑ хӗ сен ҫӑм не кас ма Фам нӑ на ка ять, 
те нӗ. 14 Вӑл хӑй ҫи йӗн чи тӑ лӑх арӑм тум-
тир не хыв са пӑ рах нӑ та, пӗр кен чӗк пӗр-
кен се, Фам нӑ на ка я кан ҫул ҫин чи Ена им 
хап хи пат не тух са лар нӑ. Мӗн шӗн те се с-
сӗн вӑл Ше ла ӳс се ҫит ни не кур нӑ, ан чах 
ӑна ун вал ли ка ч ча илмен-ха. 15 Иуда ӑна 
кур нӑ та ас кӑн хӗр а рӑм вы рӑ н не ху нӑ, 
мӗн шӗн те се с сӗн ле шӗ пит не хуп ла са 
лар нӑ. [Вӑл ӑна па л лай ман.] 16 Иуда ун 
пат не пы нӑ та ка ла нӑ: эпӗ сан пат на кӗ-
рем, те нӗ. Вӑл ку хӑ йӗн ки нӗ ик ке н не 
пӗл мен. Фа марь: ман па тӑ ма кӗр се с сӗн, 
эсӗ ма на мӗн па рӑн? те нӗ. 17 Иуда ка ла нӑ: 
эпӗ [ха мӑн] кӗ тӳ рен сан вал ли ка ча ка пу-
те кӗ пар са ярӑп, те нӗ. Фа марь: ӑна пар са 
яри ч чен са лук пар са хӑварӑн-и? те нӗ. 
18 Вӑл: са на мӗн ле са лук пар са хӑ ва рас? 
те нӗ. Фа марь ка ла нӑ: хӑ вӑн пи чет лӗ ҫӗр-
рӳ не, пуҫ ҫы х хи не та та ал лун ти ту ю на 
пар, те нӗ. Вӑл ӑна мӗн ыйт ни не па нӑ та 
ун пат не кӗ нӗ; Фа марь ӗн тӗ ун ран йы вӑр 
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ҫын пул нӑ. 19 Ун тан кай са с сӑн, вӑл, хӑ йӗн 
пӗр кен чӗк не хыв са пӑ рах са, кал лех тӑ лӑх 
арӑм тум тир не тӑ хӑн са янӑ.

20 Шан тар са пар са хӑ вар нӑ япа ли се не 
арӑм ал лин чен ка я л ла ил ме Иуда хӑ йӗн 
ту сӗн чен, Одо л лам ҫы н нин чен, ка ча ка 
пу те к ки пар са янӑ, ан чах ле шӗ Фа ма ре 
ту пай ман. 21 Ва ра ҫав вы рӑн ти ҫын сен чен 
ыйт нӑ: Ена им ра ҫул хӗ р рин че ла ра кан 
ас кӑн арӑм ӑҫ та? те нӗ. Ле шӗ сем: кун та 
ас кӑн арӑм ҫук чӗ, те нӗ. 22 Вӑл ка я л ла Иуда 
пат не тав рӑ н нӑ та ка ла нӑ: эпӗ ӑна ту пай-
ма рӑм; ун ти ҫын сем те: кун та ас кӑн арӑм 
ҫук чӗ, те рӗҫ, те нӗ. 23 Иуда ка ла нӑ: эппин, 
япа ли сем ун па тӗн чех юлччӑр, пи рӗн тен 
ҫын ку ла с си ҫеҫ ан пул тӑр; акӑ эпӗ ҫак 
ка ча ка пу те к ки не пар са яр са т тӑм, ан чах 
эсӗ ӑна ту пай ма рӑн, те нӗ.

24 Ви ҫӗ уй ӑ ха яхӑн ирт се с сӗн, Иудӑ на 
ка ла нӑ: са нӑн Фа марь ки нӳ ас кӑ на ер нӗ, 
акӑ вӑл ас кӑн лан са йы вӑр ҫын пул нӑ, 
те нӗ. Иуда: ил се ту хӑр ӑна, ҫун тар са 
яч чӑр ӑна, те нӗ. 25 Хӑй не вӗ лер ме ил се 
тух са с сӑн, вӑл хӑ йӗн ху ня ш шӗ пат не: 
ҫак япа ла сем ка мӑн, эпӗ ҫа вӑн тан йы-
вӑр ҫын пул тӑм, те се ка ла ма ҫын янӑ. 
Та та: ҫак пи чет лӗ ҫӗ рӗ, пуҫ ҫы х хи, туя 
ка мӑн? — па л ла, те нӗ. 26 Иуда па л ла са 
ил нӗ те ка ла нӑ: вӑл ман ран тӳ рӗ рех, эпӗ 
ӑна ха мӑн Ше ла ывӑ лӑ ма па ма рӑм, те нӗ. 
Ва ра ун па урӑх ху тӑш ман.

27 Ҫу рат ма пуҫ ла са с сӑн, ун ӑшӗн че йӗкӗ-
реш ача пул ни па лӑр нӑ. 28 Ҫу рат нӑ чух-
не [пӗ рин] ал ли тух нӑ; эпи кар чӑ кӗ: ку 
мал тан тух рӗ те се, тыт нӑ та унӑн ал ли-
не хӗр лӗ ҫип ҫых нӑ. 29 Ан чах ача хӑ йӗн 
ал ли не ка я л ла ил нӗ; акӑ унӑн хӑ ра х хи 
тух нӑ. Эпи кар чӑ кӗ: еп ле эсӗ ча ра ка тат-
са тух рӑн? те нӗ. Ӑна Фа рес ят лӑ ху нӑ. 
30 Ун тан ал ли не хӗр лӗ ҫип ҫых нӑ шӑ л лӗ 
тух нӑ. Ӑна За ра ят лӑ ху нӑ.39  1 Иоси фа Еги пе та ил се ҫи тер нӗ, 

ун та ил се пы нӑ Из ма ил ҫы н ни сен 
ал лин чен ӑна Еги пет ҫы н ни По ти фар — 
фа ра он тав ра шӗн чи ҫын, пат ша сых лав-

ҫи сен пуҫ лӑ хӗ — су тӑн ил нӗ. 2 Иосиф па 
пӗр ле Ҫӳл ху ҫа Ту рӑ пул нӑ: унӑн ӗҫӗ сем 
ӑн са пы нӑ, вӑл хӑ йӗн ху ҫин, Еги пет ҫын-
нин, ҫур тӗн че пу рӑ н нӑ. 3 Унӑн ху ҫи ун-
 па пӗр ле Ҫӳл ху ҫа пул ни не, вӑл тӑ ва кан 
пур ӗҫе те Ҫӳл ху ҫа ун ал лин че ӑн тар са 
пы ни не кур са тӑ нӑ. 4 Иосиф ун умӗн че 
ырӑ лӑх туп нӑ, ун шӑн ӗҫ ле се тӑ нӑ. Вӑл 
Иоси фа хӑ йӗн пӗ тӗм ҫурт не тыт са тӑ ра-
ка нӗ ту нӑ, хӑ йӗн мӗн пу р ри не йӑл тах 
унӑн ал ли не па нӑ. 5 Иоси фа хӑ йӗн ҫурт-
не, хӑ йӗн мӗн пу р ри не пур не те тыт са 
тӑ ра ка нӗ ту нӑ ранпа Ҫӳл ху ҫа Ту рӑ Еги пет 
ҫы н ни йӗн кил-ҫурт не Иосиф шӑн пи л ле-
нӗ, унӑн килӗ-ҫур тӗн че, [унӑн] хи рӗн че 
мӗн пу рри не пур не те Ҫӳл ху ҫа пи л лӗ хӗ 
ҫит нӗ.

6 Хӑ йӗн мӗн пу р ри не пӗтӗмпех вӑл 
Иосиф ал ли не па нӑ, Иосиф ӗҫ ле се тӑ нӑ 
чух не вӑл хӑй ҫи е кен ҫӑ кӑр сӑр пуҫ не 
ни мӗн те пӗл мен.

Иосиф илем лӗ пӳ-сил лӗ, илем лӗ сӑн-
питлӗ пул нӑ. 7 Иоси фа ху ҫи арӑ мӗ куҫ хыв-
нӑ та ҫап ла ка ла нӑ: ман па ҫы вӑр, те нӗ. 
8 Ан чах Иосиф ки лӗш мен, вӑл хӑ йӗн ху-
ҫин арӑм не ка ла нӑ: акӑ ма нӑн ху ҫам эпӗ 
пур чух не хӑй ки лӗн че ни мӗн шӗн те пӑ-
шӑр хан масть, хӑ йӗн мӗн пу р ри не вӑл йӑл-
тах ман ал лӑ ма па чӗ; 9 ҫак кил те ман ран 
ас ли ҫук; вӑл ма на сан сӑр пуҫ не ни мӗ не 
те чар ма рӗ, мӗн шӗн те се с сӗн эсӗ — унӑн 
арӑ мӗ; еп ле эпӗ ҫак пы сӑк усал ӗҫе ту са 
Ту рӑ умӗн че ҫы лӑ ха кӗ рем? те нӗ. 10 Ху ҫа 
арӑ мӗ Иоси фа куллен-кун ҫап ла ка ла нӑ, 
ан чах Иосиф ӑна ит ле мен: ун па ҫы вӑр ма, 
ун па пӗр ле пул ма ки лӗш мен; 11 пӗр кун-
хи не Иосиф пӳр те хӑ йӗн ӗҫ не ту ма кӗ нӗ, 
кил ти сен чен пӳрт ре ни кам та пул ман; 
12 арӑм ӑна тум ти рӗн чен яр са ил нӗ те: 
ман па вырт, те нӗ. Ан чах Иосиф хӑ йӗн 
тум тир не унӑн ал лин че хӑ вар са чуп са 
тух са кай нӑ. 13 Вӑл, Иосиф хӑ йӗн тум тир-
не ун ал лин че хӑ вар са чуп са тух ни не 
кур са с сӑн, 14 ки лӗн чи ҫы н ни се не чӗн се, 
вӗ се не ҫап ла ка ла нӑ: пӑхӑр-ха, вӑл пи рӗн 
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пата ҫак ев рее пи ре мӑш кӑ л ла ма ил се 
кил нӗ. Вӑл ман па тӑ ма ман па ҫы вӑр ма 
кӗ чӗ, ан чах эпӗ хы тӑ кӑш кӑр са ятӑм та, 
15 эпӗ йӗрсе кӑш кӑр са яни не илт се с сӗн, 
вӑл хӑ йӗн тум тир не ман ал лӑм ра хӑ вар са 
чуп са тух са тар чӗ, те нӗ. 16 Ва ра вӑл унӑн 
тум тир не хӑ йӗн упӑш ки, Иосиф ху ҫи, 
кил не тав рӑ ни ч чен хӑй па тӗн че тыт нӑ. 
17 Арӑ мӗ ӑна ҫав сӑ мах се нех ка ла са па нӑ, 
ӑна ка ла нӑ: эсӗ пи рӗн пата ил се кил нӗ 
ев рей чу ра ман па тӑ ма ма на мӑш кӑ л ла-
ма кӗ чӗ, [ма на: сан па вырт са ҫы вӑ рам, 
те рӗ,] 18 ан чах эпӗ йӗрсе кӑш кӑр са ятӑм 
та, [ҫак на илт се с сӗн,] вӑл ман па тӑ ма 
хӑ йӗн тум тир не пӑ рах са хӑ вар сах тух са 
тар чӗ, те нӗ.

19 Арӑ мӗ ка ла нӑ сӑ мах се не: «са нӑн чу-
ру ма на ҫап ла ту рӗ» те ни не илт се с сӗн, 
Иосиф ху ҫи та рӑх са кай нӑ; 20 ху ҫи Иоси фа 
тыт нӑ та пат ша хуп са ларт нӑ ҫын сем пат-
не тӗр ме не хуп тар нӑ. Иосиф ва ра ун та 
тӗр ме ре лар нӑ. 21 Иосиф па пӗр ле Ҫӳл ху ҫа 
пул нӑ, Вӑл ӑна хӗр хен се ырӑ лӑх не янӑ 
та, Иосиф тӗр ме пуҫ лӑ хӗ умӗн че кӑ мӑл 
кур нӑ. 22 Тӗр ме пуҫ лӑ хӗ тӗр ме ре ла ра кан 
пур ҫы н на та Иосиф ал ли не па нӑ, вӗ сем 
ун та ки рек мӗн ту са с сӑн та, пур ҫӗр те те 
ас ту са тӑ ра ка н ни Иосиф пул нӑ. 23 Тӗр ме 
пуҫ лӑ хӗ ӗн тӗ Иоси фа шан са па нӑ ӗҫ сем 
ҫин чен шу хӑш ла ман та, мӗн шӗн те се с-
сӗн Иосиф па пӗр ле Ҫӳл ху ҫа пул нӑ, вӑл 
ки рек мӗн ту са с сӑн та, Ҫӳл ху ҫа пур не те 
ӑн тар са пы нӑ.40  1 Ҫа кӑн хы ҫ ҫӑн Еги пет пат ши йӗн 

эрех пар са тӑ ра ка нӗ пе ҫӑ кӑр пар-
са тӑ ра ка нӗ хӑй сен ху ҫи умӗн че, Еги пет 
пат ши умӗн че, айӑ па кӗ нӗ. 2 Фа ра он хӑй 
тав ра шӗн чи икӗ ҫы н ни не — эрех па ра-
кан сен пуҫ лӑ хӗ пе ҫӑ кӑр па ра кан сен пуҫ-
лӑх не — ҫи л лен се ҫит нӗ, 3 вӗ се не пат ша 
сых лав ҫи сен пуҫ лӑ хӗн ҫурт не, тӗр ме не, 
Иоси фа хуп са ларт нӑ ҫӗ ре, хуп са ху нӑ. 
4 Пат ша сых лав ҫи сен пуҫ лӑ хӗ вӗ сем пат не 
Иоси фа тӑ рат нӑ, вӑл вӗ се не пӑх са тӑ нӑ. 
Ҫап ла вӗ сем пӗр вӑ хӑт ху рал ал лин че 
пу рӑ н нӑ. 5 Пӗ р ре хин че Еги пет пат ши йӗн 

эрех пар са тӑ ра ка нӗ пе ҫӑ кӑр пар са тӑ ра-
канӗ, тӗр ме ре ла ра кан скер сем, тӗ лӗк кур-
нӑ: ик кӗ шӗ те пӗр каҫ рах, каш ни йӗ хӑй не 
евӗр лӗ, пи тех те пӗл те рӗш лӗ тӗ лӗк кур нӑ. 
6 Иосиф ир хи не вӗ сем пат не пы нӑ та кур-
нӑ: акӑ вӗ сем пӑ шӑр хан са ӳк нӗ. 7 Иосиф 
хӑ йӗн ху ҫин ҫур тӗн че хӑй пе пӗр ле ху рал 
ал лин че ла ра кан фа ра о нӑн ас лӑ ҫы н ни-
сен чен ҫап ла ыйт нӑ: мӗн шӗн па ян си рӗн 
сӑ нӑр сал ху л лӑ? те нӗ. 8 Вӗ сем ӑна ка ла нӑ: 
эпир тӗ лӗк кур тӑ мӑр; ӑна ӑн лан тар са па-
ра кан ҫын ҫук, те нӗ. Иосиф ка ла нӑ: ӑна 
ӑн лан тар са ка ла с си Ту рӑ ран мар-и ва ра? 
ма на ка ла са кӑтартӑр-ха, те нӗ.

9 Эрех пар са тӑ ра кан сен пуҫ лӑ хӗ хӑ йӗн 
тӗ лӗк не Иоси фа ка ла са кӑ тарт нӑ, ӑна ка-
ла нӑ: эпӗ тӗ лӗк кур тӑм: акӑ ма нӑн умӑм-
ра иҫӗм ҫыр ли йы вӑ ҫӗ ла рать пек; 10 йы вӑ-
 ҫӗн ви ҫӗ ту рат пек; йы вӑ ҫӗ ӳс се ҫи тӗн-
чӗ, ҫеҫ ке ҫур чӗ пек, ҫыр ли сем те ӳс се, 
пиҫ се ҫит рӗҫ пек; 11 фа ра он кур ки ма нӑн 
ал лӑм ра пек; эпӗ ҫыр ли се не тат са ил тӗм 
те, сӗт ке н не фа ра он кур ки не пӑ чӑр та са 
юх тар тӑм та кур ки не фа ра он ал ли не тыт-
тар тӑм пек, те нӗ. 12 Иосиф ӑна ка ла нӑ: 
тӗ лӗк ӳ акӑ мӗ не пӗл те рет: ви ҫӗ ту рат 
вӑл — ви ҫӗ кун; 13 ви ҫӗ кун ран фа ра он 
са на ас ла кӑ ла рӗ те са на ка я л ла хӑ вӑн 
вы рӑ н на та вӑ рӗ, эсӗ ва ра хӑв ун па тӗн че 
эрех пар са тӑ нӑ чух не хи ӗлӗк хи йӑ ла па 
фа ра о нӑн кур ки не унӑн ал ли не ты т та-
рӑн; 14 хӑв на аван пул са с сӑн, ма на ас на 
ил сем, ман шӑн ырӑ ӗҫ ту сам, ман ҫин-
чен фа ра он умӗн че сӑ мах хуш сам, ма на 
ҫак ҫурт ран хӑ тар сам: 15 ма на ев рейсен 
ҫӗ рӗн чен вӑр ла са кил чӗҫ; эпӗ кун та та 
ха ма тӗр ме не ларт ма л ли ӗҫ ни мӗн те 
ту ман, те нӗ.

16 Ҫӑ кӑр пар са тӑ ра кан сен пуҫ лӑ хӗ, 
Иосиф ла йӑх ӑн лан тар ни не кур са, ӑна 
ка ла нӑ: эпӗ те тӗ лӗк кур тӑм: акӑ ма-
нӑн пуҫ тӑ р рин че ви ҫӗ ҫа тан кун тӑ пек; 
17 ҫи ел ти кун тӑ ра ҫӑ кӑр пӗ ҫе ре кен пӗ ҫер-
се ху нӑ, фа ра он ҫи е кен тӗр лӗ рен ҫи мӗҫ 
пек, ӑна ма нӑн пуҫ тӑ р рин чи кун тӑ ран 
[ҫӳл ти] вӗ ҫен ка йӑк сем сӑ ха ҫ ҫӗ пек, те нӗ. 

39:15 – 40:17 ПУЛТАРНИ
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18 Иосиф [ӑна] ху рав ла са ка ла нӑ: ку акӑ 
мӗ не пӗл те рет: ви ҫӗ кун тӑ вӑл — ви ҫӗ 
кун; 19 ви ҫӗ кун ран фа ра он са нӑн пуҫ на 
ка с са та т та рӗ те са на йы вӑҫ ҫи не ҫак та-
рӗ, [ҫӳл ти] вӗ ҫен ка йӑк сем са нӑн ӳт не 
сӑха-сӑха тӑ пӑл та рӗҫ, те нӗ.

20 Ви ҫ ҫӗ мӗш ку н не, хӑй ҫу рал нӑ кун, 
фа ра он мӗн пур тар ҫи шӗн ӗҫ кӗ-ҫи кӗ ту-
нӑ, хӑ йӗн тар ҫи сем ху ш шин че вӑл эрех 
пар са тӑ ра кан сен пуҫ лӑ хӗ пе ҫӑ кӑр пар са 
тӑ ра кан сен пуҫ лӑх не аса ил нӗ; 21 ва ра 
эрех пар са тӑ ра кан сен пуҫ лӑх не ӗлӗк-
хи вы рӑн не та вӑр нӑ, ле шӗ ӗн тӗ фа ра он 
ал ли не кур ка ты т тар нӑ; 22 ҫӑ кӑр пар са 
тӑ ра кан сен пуҫ лӑх не, Иосиф вӗ се не ка ла-
са кӑ тарт нӑ пек, [йы вӑҫ ҫи не] ҫак тар нӑ. 
23 Эрех пар са тӑ ра кан сен пуҫ лӑ хӗ Иоси фа 
аса ил мен, вӑл ӑна ма н нӑ.41  1 Икӗ ҫул ирт се с сӗн фа ра он тӗ лӗк 

кур нӑ: акӑ вӑл ҫыр ма хӗ р рин че тӑ-
рать пек; 2 акӑ ҫыр ма ран илем лӗ, мӑн тӑр 
ӳт лӗ ҫи чӗ ӗне тух нӑ та хӑ мӑш лӑх ра ҫи се 
ҫӳ ре пуҫ ла нӑ; 3 акӑ вӗ сем хы ҫ ҫӑн ҫыр ма-
ран та та ҫи чӗ ӗне тух нӑ, хӑй сем на чар, 
ыр хан ӳт лӗ пул нӑ, вӗ сем ҫыр ма хӗ р ри не 
леш ӗне сем пат не пыр са тӑ нӑ; 4 на чар, 
ыр хан ӳт лӗ ӗне сем илем лӗ ҫи чӗ мӑн тӑр 
ӗне не ҫи се янӑ. Фа ра он вӑ ран са кай нӑ, 
5 ун тан кал лех ҫы вӑр са кай нӑ та те пӗр 
хут тӗ лӗк кур нӑ: акӑ пӗр хӑ мӑл ран ҫи чӗ 
ту тӑ та па ха пу чах ӳс се тух нӑ; 6 акӑ вӗ сем 
хы ҫ ҫӑн ҫи чӗ вы ҫӑ пу чах, ту хӑҫ ҫи лӗпе 
тип се кай нӑ скер сем, ӳс се тух нӑ; 7 вы ҫӑ 
пу чах сем ҫи чӗ ту л ли те ту тӑ пу ча ха ҫи се 
янӑ. Фа ра он вӑ ран са кай нӑ та ку тӗ лӗк 
пул ни не ӑн ла са ил нӗ. 8 Ир хи не фа ра о нӑн 
чу нӗ шик лен се ӳк нӗ, вӑл ва ра Еги пет ри 
мӗн пур асам ҫӑ  па мӗн пур ӑс чах а чӗн тер се 
ил тер нӗ те вӗ се не хӑ йӗн тӗ лӗк не ка ла са 
кӑ тарт нӑ; ан чах ҫав тӗ лӗ ке фа ра о на ни-
кам та ӑн лан тар са па рай ман.

9 Эрех пар са тӑ ра кан се нӗн пуҫ лӑ хӗ фа-
ра о на ка ла пуҫ ла нӑ: эпӗ ха лӗ ха мӑн ҫы-
лӑ хӑм се не аса иле тӗп; 10 фа ра он хӑ йӗн 
чу ри се не ҫи л ле н нӗ ч чӗ те ма на та та ҫӑ-

кӑр пар са тӑ ра кан се нӗн пуҫ лӑх не, пат-
ша сых лав ҫи сен пуҫ лӑ хӗн ҫурт не хуп са, 
ху рал ал ли не па нӑ ч чӗ; 11 пӗр каҫ хи не 
эпир — эпӗ те, вӑл та — тӗ лӗк кур тӑ мӑр, 
каш ни йӗ хӑй не уй рӑм пӗл те рӗш лӗ тӗ лӗк 
кур чӗ; 12 пи рӗн пе пӗр ле ун та пӗр ҫам рӑк 
ев рей, пат ша мӑр сых лав ҫи сен пуҫ лӑ хӗн 
чу ри, пурччӗ; эпир ӑна ха мӑр тӗ лӗк се не 
ка ла са па тӑ мӑр та, вӑл пи ре хар пӑр хӑй 
тӗ лӗк не ку ра ӑн лан тар са па чӗ; 13 вӑл пи-
ре еп ле ка ла са ӑн лан тар чӗ, ҫап лах пул-
са тух рӗ: эпӗ ха мӑн вы рӑ на тав рӑн тӑм, 
леш не ҫак са вӗ лер чӗҫ, те нӗ.

14 Фа ра он ва ра ҫын янӑ та Иоси фа чӗн-
терсе ил нӗ. Ӑна вас ка сах тӗр ме рен ил-
се тух нӑ. Вӑл ҫӳҫ не кас тар нӑ, тум тир не 
улӑш тарнӑ, ун тан фа ра он пат не пы нӑ. 
15 Фа ра он Иоси фа ка ла нӑ: эпӗ тӗ лӗк кур-
тӑм, ан чах ӑна ни кам та ӑн лан тар са па-
рай масть; эпӗ сан ҫин чен тӗ лӗк ӑн лан тар-
ма пӗ лет те ни не илт рӗм, те нӗ. 16 Иосиф 
фа ра о на ху рав ла са ка ла нӑ: ман ран кил-
мест ку; фа ра он ырӑ лӑ хӗ шӗн Ту рӑ ка-
ла са па рӗ, те нӗ. 17 Фа ра он ва ра Иоси фа 
ка ла нӑ: эпӗ тӗ лӗк кур тӑм: акӑ ҫыр ма 
хӗ р рин че тӑ ра тӑп пек; 18 акӑ ҫыр ма ран 
илем лӗ, мӑн тӑр ӳт лӗ ҫи чӗ ӗне тух рӗ те 
хӑ мӑш лӑх ра ҫи се ҫӳ ре пуҫ ла рӗ; 19 акӑ вӗ-
сем хы ҫ ҫӑн ҫырма ран та та ҫи чӗ ӗне тух рӗ, 
хӑй сем на чар, илем сӗр, ыр хан ӳт лӗ; эпӗ 
пӗ тӗм Еги пет ҫӗ рӗн че вӗ сем пек на чар 
ӗне курманччӗ; 20 на чар, ыр хан ӗне сем 
мал тан хи ҫи чӗ мӑнтӑр ӗне не ҫи се ячӗҫ; 
21 мӑн тӑ р ри сем вӗ сен ӑш не кӗр се кай рӗҫ, 
ан чах мӑн тӑ р ри сем вӗ сен ӑш не кӗ ни па-
лӑр ма рӗ те: ле шӗ сем унчченхи пе кех ыр-
хан тӑр са юл чӗҫ. Ва ра эпӗ вӑ ран са кай-
рӑм. 22 Ун тан та тах тӗ лӗк кур тӑм: акӑ пӗр 
хӑ мӑл тан ҫи чӗ ту л ли те па ха пу чах ӳс се 
тух рӗ; 23 акӑ вӗ сем хы ҫ ҫӑн ту хӑҫ ҫи лӗ пе 
тип се кай нӑ ҫи чӗ пу шӑ та вы ҫӑ пу чах ӳс се 
тух рӗ; 24 вы ҫӑ пу чах сем ҫи чӗ па ха пу ча ха 
ҫи се ячӗҫ. Эпӗ ҫак на асам ҫӑ се не ка ла са 
па тӑм, ан чах ни кам та ма на ӑн лан тар са 
па рай ма рӗ, те нӗ.
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25 Иосиф фа ра о на ка ла нӑ: фа ра о нӑн тӗ- 
лӗ кӗ сем пӗр тӗ лӗ кех: Ту рӑ Хӑй мӗн тӑ вас-
си не фа ра о на пӗл тер нӗ. 26 Ҫи чӗ па ха ӗне 
вӑл — ҫи чӗ ҫул; ҫи чӗ па ха пу чах та — 
ҫи чӗ ҫул: пӗр тӗ лӗ кех ку; 27 ле шӗ сем хы-
ҫӗн чен тух нӑ ҫи чӗ ыр хан та на чар ӗне 
вӑл — ҫи чӗ ҫул, ту хӑҫ ран вӗ ре кен ҫил пе 
тип се кай нӑ ҫи чӗ пу шӑ пу чах та — ҫи чӗ 
ҫул, выҫ лӑх ҫу лӗ сем вӗ сем. 28 «Ту рӑ Хӑй 
мӗн тӑ ва с си не фа ра о на кӑ тарт нӑ» те се, 
эпӗ фа ра о на ҫа вӑн па ка ла рӑм ӗн тӗ. 29 Акӑ 
пӗ тӗм Еги пет ҫӗ рӗн че ыт лӑ-ҫит лӗ, ту лӑх-
лӑ ҫи чӗ ҫул пу лӗ; 30 вӗ сем хы ҫ ҫӑн ҫи чӗ 
ҫул выҫ лӑх пу лӗ, ва ра Еги пет ҫӗ рӗн че ыт-
лӑ-ҫит лӗ, ту лӑх лӑ пул нӑ ҫул сем пӗ тӗм пе 
ма нӑ ҫа ту хӗҫ, ҫӗ ре выҫ лӑх ти пӗт се ярӗ, 
31 выҫ лӑх ҫит нӗ пир ки ҫӗр ҫин че ӗлӗк хи 
ту лӑх ҫул сем ас ран кай ӗҫ, мӗн шӗн те се-
с сӗн выҫ лӑ хӗ пи тӗ ха яр пу лӗ. 32 Тӗ лӗк фа-
ра о на икӗ хут ку рӑ н ни ҫа кӑ чӑ нах Ту рӑ 
сӑ ма хӗ ик ке н не, ҫак на Ту рӑ ча сах тӑ ва с-
си не пӗл те рет. 33 Ха лӗ ӗн тӗ фа ра он ӑс лӑ-
тӑн лӑ ҫын суй ла са ил тӗр те ӑна Еги пет 
ҫӗ рӗн пуҫ лӑ хӗ ту са ху тӑр. 34 Фа ра он ҫӗ ре 
пӑх са тӑ ра кан ҫын сем суй ла са ларт ма 
хуш тӑр, ыт лӑ-ҫит лӗ ҫул сен че — ҫи чӗ ҫул 
ху ш ши — Еги пет ҫӗ рӗн чи [пӗ тӗм ҫи мӗ-
ҫӗн] пи л лӗ кӗ мӗш пай не пуҫ тар са пы ма 
хуш тӑр; 35 вӗ сем ҫи тес ӑнӑҫ лӑ ҫул сен че 
пур тӗр лӗ ты рӑ-пу лӑ пух чӑр, ӑна фа ра он 
ал ли не пар са, кай ран ҫи меш кӗн ху ла-
сен че уп ра са ус ра ч чӑр; 36 ҫӗр выҫ лӑх па 
ан пӗ т тӗр те се с сӗн, ҫак ты рӑ-пу лӑ Еги пет 
ҫӗ рӗ ҫин че пу лас ҫи чӗ выҫ лӑх ҫул вал ли 
сых лӑ ха пул тӑр, те нӗ.

37 Ҫа кӑ фа ра о на та, унӑн тар ҫи се не те 
пур не те кӑ мӑл не кил нӗ. 38 Фа ра он хӑ-
йӗн тар ҫи се не ка ла нӑ: ку ҫын ӑшӗн че 
Ту рӑ Сыв лӑ шӗ пур, эпир ҫа кӑн пек ҫын 
тупайӑпӑр-и? те нӗ. 39 Ун тан фа ра он Иоси-
фа ка ла нӑ: ҫак на пур не те са на Ту рӑ пӗл-
тер нӗ, ҫа вӑн па сан пек ӑслӑ-тӑнлӑ ҫын 
ҫук; 40 эсӗ ма нӑн ки лӗм пуҫ лӑ хӗ пу лӑн, 
ма нӑн пӗ тӗм ха лӑ хӑм са нӑн сӑ мах на ит-
ле се тӑ рӗ; пат ша ра лар нӑ ран ҫеҫ эпӗ сан-
ран ас лӑ пу лӑп, те нӗ. 41 Фа ра он Иоси фа 

та та ка ла нӑ: акӑ эпӗ са на пӗ тӗм Еги пет 
ҫӗр не пуҫ ту са лар та тӑп, те нӗ. 42 Фа ра он 
ва ра хӑ йӗн пӳр нин чен ҫӗ р ри не хыв са ил-
нӗ те ӑна Иосиф пӳр ни не тӑ хӑн тарт нӑ; 
ӑна ви с сон тум тир тум лан тар нӑ, мӑй не 
ыл тӑн вӑ чӑ ра ҫак са янӑ; 43 ӑна хӑ йӗн ик-
кӗ мӗш ура пи ҫи не ларт са ҫӳ ре ме хуш нӑ, 
унӑн умӗн чен: чӗр куҫ ле нӗр! те се кӑш кӑр-
са пы ма хуш нӑ. Ӑна пӗ тӗм Еги пет ҫӗр не 
пуҫ ту са ху нӑ. 44 Фа ра он Иоси фа ка ла нӑ: 
эпӗ фа ра он; сан ран ирӗк ил ме сӗр пӗ тӗм 
Еги пет ҫӗ рӗн че ни кам та ал ли не те, ури-
не те хус кат мӗ, те нӗ. 45 Фа ра он Иоси фа 
Цаф наф-панеах ят лӑ ху нӑ, ӑна Асе не фӑ-
на — Или о поль ху ли апӑ сӗн По ти фе рӑн 
хӗр не — ка ч ча ил се па нӑ. Ва ра Иосиф 
Еги пет ҫӗ рӗ тӑ рӑх кай нӑ.

46 Фа ра он — Еги пет пат ши — ум не тӑ нӑ 
чух не Иосиф вӑ тӑр ҫул та пул нӑ. Иосиф 
фа ра он па тӗн чен кай нӑ та пӗ тӗм Еги пет 
ҫӗ рӗ тӑ рӑх ҫӳ ре се тух нӑ. 47 Ту лӑх лӑ ҫул-
сен че — ҫи чӗ ҫул ху ш ши — ҫӗр ва ра пӗр 
пӗр чӗ рен пӗр ывӑҫ пар са тӑ нӑ. 48 Еги пет 
ҫӗ рӗн че ҫи чӗ ҫул ху ш ши [ӑн са] пул нӑ 
тӗр лӗ тыр пу ла Иосиф пух сах пы нӑ, тыр-
ра ху ла се не пух са ху нӑ; каш ни ху ла на 
ун тав ра шӗн чи хир сен чен ты рӑ пух са 
ху нӑ. 49 Иосиф те мӗн чух лӗ ты рӑ пух нӑ, 
вӑл ти нӗс ри хӑ йӑр пек ну май пул нӑ, тыр-
ра шут ла ма хи сеп ҫит ме н ни пе вӑл ӑна 
шут ла ма та пӑ рах нӑ.

50 Выҫ лӑх ҫул сем ҫи ти ч чен Иоси фӑн икӗ 
ывӑл ҫу рал нӑ, вӗ се не ӑна Асе не фа — 
Или о поль ху ли апӑ сӗн По ти фе рӑн хӗ-
рӗ — ҫу рат са па нӑ. 51 Ас лӑ ывӑл не Иосиф 
Ма на с сия ят лӑ ху нӑ, [вӑл ка ла нӑ:] мӗн-
шӗн те се с сӗн Ту рӑ ма на хам кур нӑ пӗ тӗм 
хуй хӑм-суй хӑ ма, ат те мӗн пӗ тӗм кил-ҫурт-
не ман ма л ла ту рӗ, те нӗ. 52 Те пӗр ывӑл не 
Еф рем ят лӑ ху нӑ, [вӑл ка ла нӑ:] мӗн шӗн 
те се с сӗн хам асап кур нӑ ҫӗр шывра Ту рӑ 
ма на ӗр чев лӗ ту рӗ, те нӗ.

53 Еги пет ҫӗ рӗн че ытлӑ-ҫитлӗ, ту лӑх лӑ 
ҫи чӗ ҫул ирт се кай нӑ та, 54 Иосиф ка ла нӑ 
пек, ҫи чӗ выҫ лӑх ҫул ҫит нӗ. Пур ҫӗр те 
те выҫ лӑх пул нӑ, пӗ тӗм Еги пет ҫӗ рӗ ҫеҫ 
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ты рӑ л лӑ пул нӑ. 55 Пӗ тӗм Еги пет ҫӗ рӗ те 
выҫ лӑх тӳ се пуҫ ла са с сӑн, ха лӑх фа ра о-
на йӑ лӑн са ты рӑ ый та пуҫ ла нӑ. Фа ра он 
ва ра Еги пет ҫы н ни се не пур не те: Иосиф 
пат не ка йӑр та вӑл мӗн ка ла ни не тӑ вӑр, 
те нӗ. 56 Пур ҫӗр те те выҫ лӑх пул нӑ; Иосиф 
пӗ тӗм кӗ ле те уҫ нӑ та Еги пет ҫы н ни се не 
ты рӑ су та пуҫ ла нӑ. Еги пет ҫӗ рӗн че выҫ-
лӑх ха яр лан сах пы нӑ. 57 Пур ҫӗр шыв ран 
та Еги пе та Иосиф ран ты рӑ ил ме пы нӑ, 
мӗн шӗн те се с сӗн пӗ тӗм ҫӗр ҫин че выҫ лӑх 
ха яр лан сах пы нӑ.42  1 Иаков Еги пет ра ты рӑ пур те ни-

не пӗл нӗ те вӑл хӑ йӗн ывӑ лӗ се не 
ка ла нӑ: эсир мӗн пӑх са тӑ ра тӑр? те нӗ. 
2 Та та ка ла нӑ: акӑ эпӗ Еги пет ра ты рӑ пур 
те ни не илт рӗм; ҫа вӑн та ка йӑр та ха мӑ ра 
пу рӑн ма, ха мӑр ви лес рен ҫа вӑн тан ты рӑ 
ил се ки лӗр, те нӗ. 3 Ва ра Иоси фӑн ву нӑ пич-
чӗ шӗ Еги пе та ты рӑ ту ян ма тух са кай нӑ, 
4 Ве ни а ми на, Иоси фӑн шӑ л лӗ не, Иаков 
унӑн пи ч чӗ шӗ сем пе пӗр ле яман, вӑл: ӑна 
инкек-мӗн ан пул тӑр, те нӗ. 5 Из ра иль ывӑ-
лӗ сем ҫа вӑн та кил нӗ ыт ти ҫын па пӗр ле 
ты рӑ ил ме пы нӑ, мӗн шӗн те се с сӗн Ха на ан 
ҫӗ рӗн че выҫ лӑх пул нӑ.

6 Ҫав ҫӗр шыв ра Иосиф пуҫ лӑх пул нӑ; 
вӑл ҫав ҫӗр ти пӗ тӗм ха лӑ ха ты рӑ сут са 
тӑ нӑ. Иоси фӑн пи ч чӗ шӗ сем пы нӑ та ӑна 
ҫӗ ре ӳк се пу ҫ ҫап нӑ. 7 Иосиф хӑ йӗн пи ч чӗ-
шӗ се не кур нӑ та вӗ се не па л ла са ил нӗ; 
ан чах вӗ се не па л ла ман пек ту нӑ, вӗ сем пе 
си в вӗн ка лаҫ нӑ, вӑл вӗ се не: эсир ӑҫ тан 
кил тӗр? те нӗ. Вӗ сем: Ха на ан ҫӗ рӗн чен ты-
рӑ ту ян ма кил тӗ мӗр, те нӗ. 8 Иосиф хӑ йӗн 
пи ч чӗ шӗ се не па л ла са ил нӗ, ан чах ле шӗ-
сем ӑна па л лай ман. 9 Иосиф ва ра вӗ сем 
ҫин чен кур нӑ тӗ лӗ кӗ се не ас не ил нӗ те 
вӗ се не ка ла нӑ: эсир — вӑр т тӑн пӑх са ҫӳ-
ре кен сем, эсир ҫак ҫӗ рӗн хӳт лӗх сӗр вы рӑ-
нӗ се не пӑх са кай ма кил нӗ, те нӗ. 10 Вӗ сем 
ка ла нӑ: ҫук, ырӑ ху ҫа мӑр, са нӑн чу ру сем 
апат ту я нас те се кил нӗ; 11 эпир пур сӑ мӑр 
та пӗр ҫын ачи сем; эпир тӳ рӗ ҫын сем; 
са нӑн чу ру сем ни хӑ ҫан та вӑр т тӑн пӑх са 

ҫӳ ре кен пул ман, те нӗ. 12 Вӑл вӗ се не ка ла-
нӑ: ҫук, эсир ҫак ҫӗ рӗн хӳт лӗх сӗр вы рӑ-
нӗ се не пӑх са кай ма кил нӗ, те нӗ. 13 Вӗ сем 
ка ла нӑ: эпир, са нӑн чу ру сем, вун ик кӗн 
пӗр тӑ ванч чӗ, эпир Ха на ан ҫӗ рӗн чи пӗр 
ҫын нӑн ывӑ лӗ сем, акӑ ха лӗ кӗ ҫӗ н ни ха-
мӑр ат те пе юл чӗ, пӗ ри ҫу хал чӗ, те нӗ. 
14 Иосиф вӗ се не ка ла нӑ: эсир вӑр т тӑн 
пӑх са ҫӳ ре кен сем те се, ҫав нах ка ла рӑм 
ӗн тӗ си ре; 15 акӑ еп ле сӑ на са пӑ хас си ре: 
фа ра он пу рӑ нӑ ҫӗ пе ту па ту са ка ла тӑп: 
кӗ ҫӗн шӑл лӑр ҫа кӑн та кил ме се с сӗн, эсир 
кун тан ту хай мӑр; 16 хӑ вӑр тан пӗр не кил не 
ярӑр, вӑл шӑ л лӑ ра ил се кил тӗр, ыт ти се не 
кун та тыт са юлӗҫ; ва ра эсир тӗ рӗс ка ла ни 
па лӑ рӗ; фа ра он пу рӑ нӑ ҫӗ пе ту па тӑ ва тӑп: 
апла пул ма са с сӑн, эсир вӑр т тӑн пӑх са 
ҫӳ ре кен сем пу ла тӑр, те нӗ. 17 Ва ра вӗ се не 
ви ҫӗ кун лӑ ха ху рал ал ли не па нӑ.

18 Ви ҫ ҫӗ мӗш ку н не Иосиф вӗ се не ка ла-
нӑ: эпӗ Ту рӑ ран хӑ ра тӑп, эсир акӑ мӗн 
тӑ вӑр, ва ра чӗ рӗ юлӑр: 19 эсир тӳ рӗ ҫын-
сем пул са с сӑн, пӗр тӑ ва нӑр хӑ вӑ ра хуп са 
ларт нӑ ҫурт рах юл тӑр; ыт ти сем ка йӑр, 
ки лӗр-йышӑр вы ҫӑ ла рас ран ты рӑ леҫ се 
па рӑр; 20 хӑ вӑр сӑ ма хӑр сем тӳ р ре тух чӑр 
те се с сӗн, си рӗн вил ме л ле ан пул тӑр те-
сес сӗн, шӑ л лӑ ра ман па тӑ ма ил се ки лӗр, 
те нӗ. Вӗ сем ҫап ла ту нӑ та. 21 Вӗ сем пӗр-
пӗрне ка ла нӑ: шӑ л лӑ мӑ ра хи рӗҫ ҫы лӑ ха 
кӗ нӗ шӗ нех эпир асап ку рат пӑр; вӑл пи ре 
тар хас ла нӑ чух не эпир унӑн чу нӗ асап ла н-
ни не кур тӑ мӑр, ҫа пах [ӑна] ит ле ме рӗ мӗр; 
ҫа вӑн шӑ нах ҫак хуй хӑ ҫит рӗ те пи ре, 
те нӗ. 22 Ру вим вӗ се не ху рав ла са ка ла нӑ: 
эпӗ си ре: ача на хи рӗҫ ҫы лӑ ха ан кӗ рӗр 
те се каламарӑм-и? ан чах эсир ит ле ме рӗр; 
акӑ унӑн юн не ха мӑр тан шы ра ҫ ҫӗ, те нӗ. 
23 Хӑй сем ва ра Иосиф ӑн лан са тӑ ни не 
пӗл мен; ун па вӗ сем тӑл мач ур лӑ ка лаҫ нӑ. 
24 [Иосиф] вӗ сем па тӗн чен пӑ рӑн са кай нӑ 
та йӗрсе янӑ. Ун тан вӗ сем пат не пыр са 
вӗ сем пе ка лаҫ нӑ; кай ран вӗ сем ху ш шин-
чен Си мео на уйӑр са ил се, ӑна вӗ сен ку ҫӗ 
умӗн чех ҫых тар нӑ. 25 Ун тан Иосиф вӗ сен 
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ми х хи се не ты рӑ тул тар ма хуш нӑ, вӗ сем 
тӳ ле нӗ кӗ мӗ ле каш ни йӗн ми х хи не ка я л-
 ла чик ме, вӗ се не ҫул ҫи не апат-ҫимӗҫ 
пар са яма хуш нӑ. Ҫап ла ту нӑ та.

26 Вӗ сем хӑй сен ты р ри не аша кӗ сем ҫи не 
ти е нӗ те ун тан тух са кай нӑ. 27 Ҫӗр каҫ ма 
ча рӑн са с сӑн, вӗ сен чен пӗ ри ашак не апат 
па рас те се ми х хи не салт нӑ та хӑ йӗн кӗ мӗ-
лӗ ми хӗ ре ҫи ел тех вырт ни не ку рах кай нӑ, 
28 ва ра хӑ йӗн тӑ ва нӗ се не ка ла нӑ: ма нӑн 
кӗ мӗ ле ка я л ла пар са янӑ; акӑ вӑл ма нӑн 
ми х хӗм рех, те нӗ. Вӗ сен чӗ ри шуй хан са 
ӳк нӗ, вӗ сем чӗт ре се пӗр-пӗрне ка ла нӑ: 
Ту рӑ пи ре мӗн ту рӗ кап ла? те нӗ.

29 Вӗ сем Иаков пат не, хӑй сен аш шӗ пат-
не, Ха на ан ҫӗр не ҫит нӗ те хӑй сем мӗн 
кур ни не пур не те ӑна ка ла са па нӑ, вӗ-
сем ка ла нӑ: 30 ҫав ҫӗр те пуҫ пул са тӑ ра-
ка нӗ пи рӗн пе си в вӗн ка лаҫ рӗ, пи ре ҫав 
ҫӗ ре вӑр т тӑн пӑх са ҫӳ ре кен сем вы рӑ н не 
ху чӗ. 31 Эпир ӑна ка ла рӑ мӑр: эпир тӳ рӗ 
ҫын сем; эпир ни хӑ ҫан та вӑр т тӑн пӑх са 
ҫӳ ре кен пул ман; 32 эпир ха мӑр ат те мӗ-
рӗн ывӑ лӗ сем, эпир вун и кӗ тӑ ван; пӗ ри 
ҫу хал чӗ, кӗ ҫӗ н ни ха лӗ ат те мӗр пе пӗр ле 
Ха на ан ҫӗр не юл чӗ, те рӗ мӗр. 33 Ҫав ҫӗр-
те пуҫ лӑх пул са тӑ ра ка нӗ пи ре ка ла рӗ: 
эсир тӳ рӗ ҫын сем ик ке н не эпӗ акӑ еп ле 
пӗ лӗп: хӑ вӑ рӑн пӗр тӑ ва нӑ ра эсир ман 
па тӑ ма хӑ ва рӑр, килӗр-йышӑр вы ҫӑ ла-
рас ран ыт ти сем ты рӑ ил се ка йӑр, 34 ман 
па тӑ ма кӗ ҫӗн шӑ л лӑ ра ил се ки лӗр; эпӗ 
ва ра эсир тӳ рӗ ҫын сем ик ке н не, вӑр т тӑн 
пӑх са ҫӳ ре кен сем ма р ри не пӗ лӗп; тӑ ва-
нӑ ра хӑ вӑ рах па рӑп, эсир ӗн тӗ ҫак ҫӗр те 
ҫӳ ре ме те пул та рӑр, те рӗ, те нӗ.

35 Вӗ сем ми х хи се не пу шат ма ты тӑ н нӑ 
та, акӑ каш ни йӗн ми х хин че кӗ мӗл ҫы х-
хи, хӑ йӗн кӗ мӗ лӗ, выр тать. Кӗ мӗл ҫы х хи-
йӗ се не вӗ сем хӑй сем те, вӗ сен аш шӗ те 
кур нӑ, пур те хӑ ра са ӳк нӗ. 36 Иаков, аш шӗ, 
вӗ се не ка ла нӑ: эсир ма на ачам сем сӗр 
тӑ рат са хӑ вар тӑр: Иосиф ҫук, Си меон та 
ҫук, Ве ни а ми на та ил се ка яс те тӗр, — ӗн-
тӗ пӗ тӗм ин кек ма нӑн пу ҫӑм ҫи не! те нӗ. 
37 Ру вим хӑ йӗн аш шӗ не ҫап ла те се ка ла нӑ: 

эпӗ Ве ни а ми на сан пат на ил се кил ме се с-
сӗн, ма нӑн икӗ ывӑ лӑ ма вӗ лер; ӑна ха лӗ 
ма нӑн ал лӑ ма пар, эпӗ ӑна са на ка я л ла 
та вӑр са па рӑп, те нӗ. 38 Иаков ка ла нӑ: ма-
нӑн ывӑ лӑм си рӗн пе пӗр ле каяймӗ, мӗн-
шӗн те се с сӗн унӑн пи ч чӗ шӗ вил чӗ, вӑл 
пӗ ч чен юл чӗ; эсир ка яс ҫул ҫин че ӑна 
пӗр-пӗр ин кек пу лас пул са с сӑн, эсир ма на 
ва тӑл ма лӑх ку нӑм ра хуй хӑрт сах ту пӑ ка 
кӗр те тӗр, те нӗ.43  1 Ҫӗр ҫин че выҫ лӑх ха яр лан сах 

ҫит нӗ. 2 Вӗ сем Еги пет ран ил се 
кил нӗ ты р ри не ҫи се пӗ тер се с сӗн, аш шӗ 
вӗ се не ка ла нӑ: та тах ка йӑр, ха мӑр вал ли 
кӑш тах ты рӑ ил се ки лӗр, те нӗ. 3 Иуда ӑна 
ҫап ла те се ка ла нӑ: леш ҫын пи ре татсах 
ка ла са ху чӗ, хӑ вӑр па пӗр ле шӑ л лӑр пул-
ма са с сӑн, ма нӑн ку ҫӑм ум не ан ку рӑ нӑр, 
те рӗ. 4 Эсӗ шӑ л лӑ мӑ ра пи рӗн пе пӗр ле яр-
са с сӑн, са на ты рӑ ил се кил се па рӑ пӑр, 
5 яма са с сӑн — кай маст пӑр, мӗн шӗн те сес-
 сӗн леш ҫын пи ре: хӑ вӑр па пӗр ле шӑл-
 лӑр пул ма са с сӑн, ма нӑн ку ҫӑм ум не 
ан ку рӑ нӑр, те рӗ, те нӗ. 6 Из ра иль ка ла-
нӑ: ҫав ҫы н на хӑ вӑ рӑн та та кӗ ҫӗн шӑ л лӑр 
пур те се ма на мӗн шӗн ҫав тӗр лӗ усал 
ту ма л ла пулнӑ-ши си рӗн? те нӗ. 7 Вӗ сем 
ка ла нӑ: вӑл ҫын пи рӗн ҫин чен, пи рӗн 
йӑх-кӑк ҫин чен ыйт са тӗп че рӗ, вӑл: аҫӑр 
пурӑнать-и-ха? та та си рӗн тӑ ва нӑр пур-и? 
те рӗ. Эпир ӑна ҫап ла ыйт нӑ ран ка ла са 
па тӑ мӑр. Эпир вӑл «шӑ л лӑ ра ил се ки лӗр» 
те е с се пӗлнӗ-им-ха? те нӗ. 8 Иуда хӑ йӗн 
аш шӗ не Из ра и ле ка ла нӑ: кӗ ҫӗн ачу на 
ман па пӗр ле яр, эпир тӑ рӑ пӑр та ка йӑ пӑр, 
эпир те, эсӗ те, пи рӗн ача мӑр сем те сы-
вӑ пу лӑ пӑр, вил мӗ пӗр; 9 ун шӑн эпӗ явап 
ты тӑп, ӑна эсӗ ма нӑн ал лӑм ран ыйт са 
илӗн; эпӗ ӑна сан пат на ил се кил ме се-
с сӗн, ӑна са нӑн ку ҫу ум не тӑ рат ма са с-
сӑн, эпӗ са нӑн умӑн та пӗ тӗм кун ҫу лӑм 
тӑршшӗпе айӑп лӑ пу лӑп; 10 чӑр ман ка ла са 
тӑ ман пул са с сӑн, ӗн тӗ икӗ хут та кай са 
кил нӗ пу лӑ т тӑ мӑр, те нӗ.

11 Из ра иль, аш шӗ, вӗ се не ҫап ла ка ла нӑ: 
апла пул са с сӑн акӑ мӗн тӑ вӑр: хӑ вӑр па 
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Юрӑ 5:1. Агг 1:6. 

пӗр ле ҫак ҫӗр ҫи мӗ ҫӗ се не ил се ка йӑр та 
ҫав ҫы н на баль зам та та пыл, сти рак са 
та та ла тӑн, фис таш ка та та мин даль мӑ-
йӑ рӗ пар не па рӑр; 12 ал лӑ ра кӗ мӗл, урӑх 
кӗ мӗл, илӗр, унччен ми х хӗр се не ка я л ла 
чик се янӑ кӗ мӗ ле хӑ вӑр ал лӑр пах та вӑр-
са па рӑр: тен, ку ас тӑ вай ма сӑр пул нӑ 
пу лӗ; 13 хӑ вӑ рӑн шӑ л лӑ ра та илӗр, ва ра 
кал лех ҫав ҫын пат не тӑр са тух са ка йӑр; 
14 Пур не те Ту ма Пул та ра кан Ту рӑ си ре 
ҫав ҫын ран ырӑ лӑх туп ма па тӑр: вӑл 
си ре те пӗр тӑ ва нӑ ра та, Ве ни а ми на та 
пар са ятӑрччӗ, ма нӑн ачам сем сӗр тӑр са 
юл ма л ла пул са с сӑн, ачам сем сӗ рех тӑр са 
юлам эппин, те нӗ. 15 Ва ра ҫав ҫын сем ҫак 
пар не се не ил нӗ, ал ли не икӗ хут ыт ла 
кӗ мӗл ил нӗ, Ве ни а ми на та ил нӗ, ва ра 
тап ран са Еги пе та тух са кай нӑ та Иосиф 
ум не пыр са тӑ нӑ.

16 Иосиф, вӗ сем ху ш шин че Ве ни а ми на 
[хӑ йӗн пӗр тӑ ва н не, хӑ йӗн амӑ шӗн ывӑл-
не] кур са с сӑн, хӑ йӗн ҫурт пуҫ лӑх не ка ла-
нӑ: ҫак ҫын се не пӳр те ил се кӗр те мӗн ле 
те пу лин вы льӑх пу с са пӗҫерсе-хатӗрлесе 
хур, ҫак ҫын сем кӑн тӑр ла ман па пӗр ле 
апат ла нӗҫ, те нӗ. 17 Ҫы н ни Иосиф ка ла нӑ 
пек ту нӑ, вӑл ку ҫын се не Иосиф ҫурт не 
ил се кӗ нӗ. 18 Ку ҫын сем хӑй се не Иосиф 
ҫурт не ил се кӗ нин чен хӑ ра са ӳк нӗ, вӗ сем 
ка ла нӑ: ӗн тӗ пи ре унччен ха мӑр ми хӗ-
се не ка я л ла чик се янӑ кӗ мӗл шӗн ил се 
кӗ чӗҫ, пи ре тӑ рӑн са, пи ре та пӑ нас шӑн 
та пи ре чу ра на илес шӗн, пи рӗн ашак се-
не те илес шӗн, те нӗ. 19 Вӗ сем Иосиф ҫур-
чӗн пуҫ лӑ хӗ пат не пы нӑ та пӳрт алӑ кӗ 
умӗн че ун па сӑ мах тап рат са 20 ка ла нӑ: 
эй ырӑ ху ҫа мӑр, ит ле-ха: эпир унччен те 
ты рӑ ил ме кил нӗ ч чӗ, 21 ун чух не ҫа кӑн 
пек пул са тух рӗ: ҫӗр каҫ ма ча рӑн тӑ мӑр 
та, ха мӑр ми хӗ се не салт рӑ мӑр та — акӑ 
каш ни йӗн ми х хин че, ҫи ел тех, хӑ йӗн кӗ-
мӗ лӗ, кӗ мӗ лӗ эпир виҫ се па нӑ чух лех чӗ, 
эпир ӑна ха мӑр ал лӑ мӑрпах ка я л ла та-
вӑр са па рат пӑр; 22 ты рӑ ил ме ва ра эпир 
урӑх кӗ мӗл ил се кил тӗ мӗр, унччен пи рӗн 

кӗ мӗ ле пи рӗн михӗ се не кам чик се яни не 
эпир пӗл мест пӗр, те нӗ. 23 Вӑл ка ла нӑ: лӑп-
ла нӑр, ан хӑ рӑр; си рӗн ми х хӗр се не Ту р-
рӑр, хӑ вӑр аҫӑ рӑн Ту р ри, мул хур са янӑ; 
си рӗн леш кӗ мӗ лӗр ман пата ҫит рӗ, те нӗ. 
Ун тан вӑл вӗ сем пат не Си мео на ил се пы-
нӑ. 24 Ҫав ҫын вӗ се не Иосиф пӳрт не ил се 
кӗ нӗ те шыв па нӑ, вӗ сем ури се не ҫу нӑ; 
вӗ сен аша кӗ се не те апат па нӑ. 25 Кӑн тӑр ла 
тӗл не, Иосиф кил нӗ ҫӗ ре, вӗ сем пар не-
сем ха тӗр ле се ху нӑ, вӗ сем ӗн тӗ хӑй сем 
ҫа вӑн та ҫӑ кӑр ҫи е с си не илт нӗ.

26 Иосиф кил не тав рӑ н нӑ; вӗ сем хӑй сен 
ал лин чи пар ни се не унӑн кил не ил се пы-
нӑ та ӑна ҫӗ ре ӳк се пу ҫ ҫап нӑ. 27 Вӑл вӗ-
сен чен сыв лӑхӗ ҫинчен ыйт са пӗл нӗ те 
ка ла нӑ: хӑ вӑр ка ла нӑ ва тӑ аҫӑр сы вах-и? 
пу рӑ нать-и-ха вӑл? те нӗ. 28 Вӗ сем ка ла нӑ: 
са нӑн чу ру, пи рӗн ат те мӗр, сы вӑ тӑ рать, 
пу рӑ нать-ха, те нӗ. [Вӑл: ҫав ҫы н на Ту рӑ 
пи л ле нӗ, те нӗ.] Вӗ сем чӗр куҫ ле н нӗ, ҫӗ ре 
ӳк се пу ҫ ҫап нӑ. 29 [Иосиф] пуҫ не ҫӗк ле се 
пӑх нӑ та Ве ни а ми на — хӑ йӗн пӗр тӑ ва н не, 
хӑ йӗн амӑ шӗн ывӑл не — кур са ка ла нӑ: 
эсир ма на ка ла нӑ кӗ ҫӗн шӑ л лӑр ҫакӑ-и? 
те нӗ. Ун тан: Ту рӑ ырӑ лӑ хӗ сан па пӗр ле 
пул тӑр, ывӑ лӑм! те нӗ. 30 Иосиф вас ка са 
тух са кай нӑ, мӗн шӗн те се с сӗн шӑ л лӗ не 
юрат ни пе унӑн чун-чӗри вут ла хып са ил-
нӗ, вӑл йӗрсе яма ха тӗр пул нӑ; вӑл, шал ти 
пӳ лӗм не кӗр се, ҫа вӑн та йӗнӗ. 31 Ун тан пит-
не-куҫ не ҫу са тух нӑ та кӑ мӑл не пу сар са: 
ҫи ме па рӑр, те нӗ. 32 Апат не Иоси фа хӑй не 
уй рӑм, ку се не хӑй се не уй рӑм, ун па пӗр ле 
апат ла на кан Еги пет ҫы н ни се не хӑй се не 
уй рӑм па нӑ, мӗн шӗн те се с сӗн Еги пет ҫы н-
ни сем ев рей сем пе пӗр ле ҫи ме ҫ ҫӗ, Еги пет 
ҫы н ни сем шӗн ку ир сӗр ӗҫ шут ла нать. 
33 Вӗ сем унӑн умӗн че ас ли ас ли не ку ра, 
кӗ ҫӗ н ни кӗ ҫӗ н ни не ку ра лар са тух нӑ, 
ҫак ҫын сем пӗр-пӗринпе тӗ лӗн се лар нӑ. 
34 Иосиф вӗ се не хӑ йӗн сӗ те лӗ ҫин чи апа та 
пар тар са тӑ нӑ, Ве ни а мин пайӗ ыт ти сен 
па йӗн чен пи лӗк хут ыт ла рах пул нӑ. Вӗ-
 сем ӗҫ нӗ, ун па пӗр ле чы ла ях ӗҫ нӗ.
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Chuvash Bibile.indb   47Chuvash Bibile.indb   47 15.09.2009   8:50:0015.09.2009   8:50:00



52

 

44-мӗш сы пӑк. [4] Пс 37:21. [9] Пулт 31:32. [13] Пулт 37:29. [19] Пулт 43:7. [20] Пулт 42:13. 
[23] Пулт 43:5. [25] Пулт 43:2. [28] Пулт 37:33. 

44  1 [Иосиф] хӑ йӗн ҫурт пуҫ лӑх не 
хуш са ка ла нӑ: ҫак ҫын се нӗн мих-

хи се не хӑй сем йӑт са кай ма пул тар нӑ та-
ран ты рӑ тул тар, каш ни йӗн кӗ мӗл не ка-
я л ла хӑ йӗн ми х хи не хур, 2 кӗ ҫӗ н ни йӗн 
ми х хи не ва ра хӑй ил нӗ ты рӑ шӑн тӳ ле нӗ 
кӗ мӗл пе пӗр ле ма нӑн кур ка ма, кӗ мӗл 
кур ка ма, чик се хур, те нӗ. Ле шӗ Иосиф 
ка ла са ху нӑ пе кех ту нӑ. 3 Ир хи не, тул 
ҫу тӑл са с сӑн, ку ҫын се не хӑй се не те, вӗ-
сен аша кӗ се не те кӑ лар са янӑ. 4 Вӗ сем 
ху ла ран аяк ках та каяйман, Иосиф хӑ йӗн 
ҫурт пуҫ лӑх не ка ла нӑ: кай та хӑ ва ла са 
ҫит ҫав ҫын се не, хӑ ва ла са ҫит се с сӗн ка ла 
вӗ се не: мӗн шӗн эсир ырӑ шӑн усал па та-
вӑ ра тӑр? [мӗн шӗн ма нӑн кӗ мӗл кур ка на 
вӑр ла рӑр?] те. 5 Ара, ку ма нӑн ху ҫа мӑн 
кур ки мар-и? вӑл ун па ӗҫмест-и? ун ҫи не 
пӑх са юмламасть-и? Эсир кап ла на чар 
ту рӑр, те, те нӗ. 

6 Лешӗ вӗ се не хӑ ва ла са ҫит нӗ те ҫак сӑ-
маха ка ла нӑ. 7 Вӗ сем ӑна ка ла нӑ: пи рӗн 
ху ҫа мӑр мӗн шӗн ҫап ла калать-ха? Ҫук, 
са нӑн чу ру сем ун пек ӗҫ тӑ вас ҫук. 8 Акӑ 
эпир ха мӑр ми хӗ сен че туп нӑ кӗ мӗ ле те 
са на Ха на ан ҫӗ рӗн чен ка я л ла ил се кил се 
па тӑ мӑр: епле-ха эпир са нӑн ху ҫу ҫур тӗн-
чен кӗ мӗл е ыл тӑн вӑр ла ма пул тар нӑ? 
9 Хӑ вӑн чу ру сем ху ш шин че [кур ка] кам ра 
ту пӑ нӗ, ҫав ҫы н на ви лӗм ҫи т тӗр, эпир те 
ха мӑр ху ҫа мӑр чу ри сем пу лӑ пӑр, те нӗ. 
10 Вӑл ка ла нӑ: юрӗ; хӑ вӑр еп ле ка ла рӑр, 
ҫап ла пул тӑр: [кур ка на] иле ке нӗ ма нӑн 
чу ра пу лӗ, ыт ти сем айӑп лӑ пул мӑр, те нӗ. 
11 Вӗ сем хар пӑр хӑй ми х хи не хӑ вӑрт рах 
ҫӗ ре ан тар са ларт нӑ та уҫ са ху нӑ. 12 Вӑл 
вӗ се не ас лин чен пуҫ ла са кӗ ҫӗ н ни не ҫи ти-
ч че нех ух тар са тух нӑ; кур ка Ве ни а мин 
ми х хин че ту пӑ н нӑ. 13 Вӗ сем хӑй сен ҫи йӗн-
чи тум ти рӗ се не турт са ҫур нӑ та, хар пӑр 
хӑй ҫӗк лем не аша кӗ ҫи не ти е се, ка я л ла 
ху ла на тав рӑ н нӑ.

14 Иудӑ па унӑн тӑ ва нӗ сем Иосиф ҫурт не 
пы нӑ, Иосиф ун чух не ки лӗн чех пул нӑ-ха, 
вӗ сем ун ум не ҫӗ ре ӳк нӗ. 15 Иосиф вӗ се не 

ка ла нӑ: эсир кап ла мӗн ту рӑр? ман пек 
ҫын ҫак на сис ме пул та ра с са эсир пӗл-
мен-и-мӗн? те нӗ. 16 Иуда ка ла нӑ: ха мӑр 
ху ҫа мӑ ра пи рӗн мӗн ка лас-ха? мӗн те ес-
ха? мӗн ле тӳ р ре ту хас-ха? Ту рӑ са нӑн 
чу ру сен су йи не туп рӗ; акӑ эпир пур сӑ мӑр 
та, ка мӑн ал лин че кур ка туп нӑ — ҫа вӑ 
та, ха мӑр ху ҫа мӑ рӑн чу ри пу лат пӑр, те нӗ. 
17 Ан чах [Иосиф] ҫап ла ка ла нӑ: ҫук, эпӗ 
апла тӑ ва с сӑм ҫук; ка мӑн ал лин че кур ка 
ту пӑ н нӑ, ҫа вӑ ма нӑн чу ра пу лӗ, эсир лӑп-
лан са хӑ вӑр аҫӑр пат не ка йӑр, те нӗ.

18 Иуда ун пат не ҫы вӑ ха пы нӑ та ка ла нӑ: 
эй ху ҫа мӑм, хӑ вӑн чу ру на ха мӑн ху ҫа ма 
сӑ мах ка ла ма парсамччӗ, хӑ вӑн чу ру на 
ан ҫилленсемччӗ: эсӗ фа ра он па пӗрех-
ҫке. 19 Ма нӑн ху ҫа мӑм хӑ йӗн чу ри сен чен: 
си рӗн аҫӑр е тӑ ва нӑр пур-и? те се ыйт са-
ч чӗ. 20 Эпир ха мӑр ху ҫа мӑ ра ка ла рӑ мӑр: 
пи рӗн ва тӑл са ҫит нӗ ат те мӗр пур, [унӑн] 
ва тӑл ма лӑх ку нӗн че ҫу рал нӑ кӗ ҫӗн ывӑ-
лӗ пур, унӑн пӗр тӑ ва нӗ вил чӗ, вӑл ва ра 
амӑ шӗн чен пӗ ч че нех тӑр са юл чӗ, аш шӗ 
ӑна юра тать, те рӗ мӗр. 21 Эсӗ хӑ вӑн чу ру се-
не ка ла рӑн: ил се ки лӗр ӑна ман па тӑ ма, 
ку рам ӑна, те рӗн. 22 Эпир ха мӑр ху ҫа мӑ-
ра ка ла рӑ мӑр: ача хӑ йӗн аш шӗ не пӗ ч чен 
хӑ ва рай масть, вӑл аш шӗн чен уй ӑ рӑл са 
кай са с сӑн, аш шӗ ви лет, те рӗ мӗр. 23 Ан чах 
эсӗ хӑ вӑн чу ру се не ка ла рӑн: си рӗн пе пӗр-
ле кӗ ҫӗн шӑ л лӑр кил ме се с сӗн, эсир урӑх 
ма нӑн ку ҫӑм ум не ан ку рӑ нӑр, те рӗн. 
24 Эпир, са нӑн чу ру пат не, ха мӑр ат те мӗр 
пат не, ҫит се с сӗн, ӑна ха мӑр ху ҫа мӑ рӑн 
сӑ мах не ка ла са па тӑ мӑр. 25 Пи рӗн ат те: 
та тах ка йӑр, кӑш тах ты рӑ ил се ки лӗр, 
те рӗ. 26 Эпир ка ла рӑ мӑр: пи рӗн кай ма 
юра масть; пи рӗн пе пӗр ле кӗ ҫӗн шӑ л лӑ-
мӑр пыр са с сӑн ка йӑ пӑр, мӗн шӗн те се с сӗн 
пи рӗн пе пӗр ле кӗ ҫӗн шӑ л лӑ мӑр пул ма са-
с сӑн, пи рӗн ҫав ҫы н нӑн куҫ не ку рӑн ма 
юра масть, те рӗ мӗр. 27 Са нӑн чу ру, пи рӗн 
ат те, пи ре ка ла рӗ: эсир ма нӑн арӑ мӑм 
ма на икӗ ывӑл ҫу рат са па ни не пӗ ле тӗр; 
28 пӗ ри ма на пӑ рах са кай рӗ, эпӗ: ӑна тис-
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кер ка йӑк ҫур са пӑ рах рӗ ахӑр, те рӗм; эпӗ 
ӑна ҫак таранчченех кур ма рӑм; 29 кӑ на та 
ку ҫӑм умӗн чен ил се кай са с сӑн, ӑна пӗр-
пӗр ин кек пу лас пул са с сӑн, эсир ма на 
ва тӑл ма лӑх ку нӑм ра хуй хӑрт сах ту пӑ ка 
кӗр те тӗр, те рӗ. 30 Ха лӗ эпӗ са нӑн чу ру 
пат не, ха мӑ рӑн ат те мӗр пат не, ҫит се с-
сӗн, унӑн чу нӗ юра та кан ачи пи рӗн пе 
пӗр ле пул ма са с сӑн, 31 вӑл ачи ҫу к ки не 
ку рӗ те вил се выр тӗ; ҫап ла са нӑн чу русем 
са нӑн чу ру на, ха мӑ рӑн ат те мӗ ре, ва тӑл-
ма лӑх ку нӗн че ку лян тар са ту пӑ ка кӗр-
тӗҫ. 32 Ҫит ме н ни не та та эпӗ, са нӑн чу ру, 
ача шӑн ат те умӗн че явап тыт ма пул тӑм, 
эпӗ: ӑна сан пат на ил се кил ме се с сӗн, 
[ӑна са нӑн ку ҫу ум не тӑ рат ма сас сӑн,] эпӗ 
ат тем умӗн че пӗ тӗм кун ҫу лӑм тӑршшӗпе 
айӑп лӑ пу лӑп, те рӗм. 33 Ҫап ла ӗн тӗ эпӗ, 
са нӑн чу ру, ача вы рӑ н не хам ху ҫа мӑм 
чу ри пул са юлам, ача ва ра хӑ йӗн пи ч чӗ шӗ-
сем пе пӗр ле кай тӑр, 34 мӗн шӗн те се с сӗн, 
ача ман па пӗр ле пул ма са с сӑн, эпӗ ат тем 
пат не еп ле ка ям? апла эпӗ ат те ме ҫит се 
ҫап нӑ хур лӑ ха кур ма л ла пу ла тӑп, те нӗ.45  1 Иосиф ва ра те кех чӑт са тӑ рай-

ман, хӑй тав ра тӑ ра кан мӗн пур 
ҫын умӗн чех: ман па тӑм ран пур не те 
кӑ лар са ярӑр! те се кӑш кӑр са янӑ. Хӑй не 
тӑ ва нӗ се не па л лат тар нӑ чух не Иосиф па-
тӗн че ни кам та пул ман. 2 Вӑл ула са йӗрсе 
янӑ, ҫак на Еги пет ҫы н ни сем те илт нӗ, фа-
ра он ҫур тӗн чи сем те илт нӗ. 3 Иосиф хӑ йӗн 
тӑ ва нӗ се не ка ла нӑ: эпӗ — Иосиф, ма нӑн 
ат тем сывӑ-и-ха? те нӗ. Ан чах тӑ ва нӗ сем 
ӑна хи рӗҫ ни мӗн те чӗ ней мен: вӗ сем ун 
умӗн че аван мар лан са тӑ нӑ.

4 Ва ра Иосиф хӑ йӗн тӑ ва нӗ се не ка ла нӑ: 
ман па тӑ ма ҫы вӑ ха рӑр-ха, те нӗ. Вӗ сем 
ҫы вӑ ха пыр са тӑ нӑ. Вӑл ка ла нӑ: эпӗ — 
Иосиф, хӑ вӑр Еги пе та сут са янӑ тӑ ва нӑр; 
5 ан чах ха лӗ ӗн тӗ ан ку ля нӑр, ма на кун та 
сут са янӑ шӑн ан ӳкӗ нӗр: ма на Ту рӑ си-
рӗн пу рӑ нӑ ҫӑ ра уп ра ма си рӗн умӑр тан 
янӑ; 6 ҫӗр ҫин че икӗ ҫул выҫ лӑх пы рать: 
та та пи лӗк ҫул [юлать], ҫак ҫул сен че су-

ха ла мӗҫ те, выр мӗҫ те; 7 си ре ҫӗр ҫин-
чен пӗ те рес мар те се, си рӗн пу рӑ нӑ ҫӑ ра 
тӗ лӗнме л ле хӑ тар са хӑ ва рас те се, Ту рӑ 
ма на си рӗн умӑр тан ячӗ. 8 Ҫап ла, ма на 
кун та эсир яман, Ту рӑ янӑ, Вӑл ма на 
фа ра он аш шӗ ту са ху чӗ, унӑн пӗ тӗм ки-
лӗ-ҫур чӗн пуҫ лӑ хӗ ту рӗ, пӗ тӗм Еги пет 
ҫӗр не тыт са тӑ ра ка нӗ ту рӗ. 9 Хӑ вӑрт рах 
ат тем пат не ка йӑр та ка лӑр ӑна: са нӑн 
ывӑ лу Иосиф ҫап ла ка лать, те йӗр: Ту рӑ 
ма на пӗ тӗм Еги пет пуҫ лӑ хӗ ту са ларт рӗ; 
ман па тӑ ма кил, ан вӑ рах ла; 10 эсӗ Ге сем 
ҫӗ рӗнче пу рӑ нӑн; эсӗ те, са нӑн ывӑ лу сем 
те, ывӑ лу сен ывӑ лӗ сем те, вак вы льӑ ху 
та, шул тӑ ра вы льӑ ху та, са нӑн мӗн пу р ри 
йӑл тах ман ҫы вӑх ра пу лӗ; 11 са на ҫа вӑн-
та тӑ ран тар са ус рӑп, мӗн шӗн те се с сӗн 
выҫ лӑх та та пи лӗк ҫул пул ма л ла, эсӗ, 
са нӑн кил-йышу, са нӑн мӗн пу р ри ва-
ра ҫу ка юл мӗ, те йӗр. 12 Ҫак на си ре хам 
чӗлхе-ҫӑварӑмпа ка ла ни не си рӗн ку ҫӑр 
та, ма нӑн пӗр тӑ ва нӑм Ве ни а мин ку ҫӗ те 
ку рать; 13 ат те ме ма нӑн Еги пет ри пӗ тӗм 
ча пӑм ҫин чен, хӑ вӑр мӗн кур ни ҫин чен 
пур не те ка ла са па рӑр, ат те ме хӑ вӑрт рах 
кун та ил се ки лӗр, те нӗ. 14 Вӑл Ве ни а ми на, 
хӑ йӗн шӑ л лӗ не, мӑ йӗн чен ыта ла са ил се 
йӗрсе янӑ; Ве ни а мин та унӑн мӑ йӗн чен 
ур тӑн са йӗнӗ. 15 Вӑл хӑ йӗн пур тӑ ва н не 
те чуп ту са тух нӑ, вӗ се не ыта ла са йӗнӗ. 
Ун тан тӑ ва нӗ сем ун па ка лаҫ нӑ.

16 Иосиф тӑ ва нӗ сем кил ни ҫин чен фа ра-
он ҫурт не те хы пар ҫит нӗ, фа ра он хӑй 
те, унӑн чу ри сем те ҫа кӑн шӑн кӑ мӑ л лӑ 
пул нӑ. 17 Фа ра он Иоси фа ка ла нӑ: хӑ вӑн 
тӑ ва ну се не ка ла: эсир акӑ ҫап ла тӑ вӑр: 
вы льӑ хӑр сем ҫи не [ты рӑ] ти йӗр те Ха на-
ан ҫӗр не ка йӑр, те; 18 хӑ вӑр аҫӑ ра, килӗр-
йышӑра илӗр те ман па тӑ ма тух са ки лӗр; 
эпӗ си ре Еги пет ҫӗ рӗн че чи ла йӑх [вы-
рӑн] па рӑп, эсир па ха ҫӗр ҫи мӗ ҫӗ ҫи се 
пу рӑ нӑр, те. 19 Са на та та ка ла ма ху ша тӑп: 
ҫап ла тӑ вӑр: хӑ вӑр ачӑр сем вал ли, хӑ вӑр 
арӑ мӑр сем вал ли Еги пет ҫӗ рӗн чен чап лӑ 
ура па сем ил се ка йӑр, аҫӑ ра илӗр те кун та 
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ки лӗр; 20 хӑ вӑр япа лӑр се не ан хӗр хе нӗр, 
эпӗ си ре пӗ тӗм Еги пет ҫӗ рӗн чи чи ла йӑх 
япа ла се не па рӑп, те, те нӗ.

21 Из ра иль ывӑ лӗ сем ҫап ла ту нӑ та. Фа  -
ра он хуш ни пе Иосиф вӗ се не чап лӑ ура па-
сем па нӑ, ҫул ҫи не мӗн кир ли не пар са 
янӑ, 22 улӑш тар са тӑ хӑн ма пур не те тум-
тир па нӑ, Ве ни а ми на ва ра ви ҫ ҫӗр сикль 
кӗ мӗл та та улӑш тар са тӑ хӑн ма пи лӗк 
тум тир па нӑ; 23 аш шӗ вал ли те ву нӑ ашак 
ҫи не Еги пет ҫӗ рӗн чи чи ла йӑх япа ла сем 
ти е се янӑ, аш шӗ вал ли ҫу ла тух маш кӑн 
ву нӑ ама ашак ҫи не ты рӑ, ҫӑ кӑр та та 
тӗр лӗ апат-ҫимӗҫ ти е се янӑ. 24 Ва ра тӑ-
ва нӗ се не ӑсат са янӑ, вӗ сем кай нӑ. Вӗ се-
не: ҫул ҫин че ан хи рӗ ҫӗр, те нӗ. 25 Вӗ сем 
Еги пет ран тух са кай нӑ та Иаков пат не, 
хӑй сен аш шӗ пат не, Ха на ан ҫӗр не пыр са 
ҫит нӗ, 26 ва ра ӑна ҫап ла ка ла са пӗл тер нӗ: 
[са нӑн ывӑ лу] Иосиф чӗ рӗ, ха лӗ вӑл пӗ-
тӗм Еги пет ҫӗ рӗн че пуҫ лӑх пул са тӑ рать, 
те нӗ. Ан чах унӑн чӗ ри вӑр ка пуҫ ла нӑ, вӑл 
вӗ се не ӗнен ме те пул та рай ман. 27 Вӗ сем 
ӑна хӑй се не Иосиф ка ла са янӑ сӑ мах се-
не пур не те ка ла са па нӑ, вӑл ӗн тӗ хӑй не 
ил се кай маш кӑн Иосиф пар са янӑ чап лӑ 
ура па се не те кур нӑ, ва ра Иако вӑн, вӗ-
сен аш шӗн, чу нӗ хӗ пӗр те се кай нӑ, 28 ва ра 
Из раиль ка ла нӑ: [ма на ку] ҫи тет ӗн тӗ, 
Иосиф ывӑ лӑм чӗ рӗ ик кен-ха; хам ви ли-
ч чен кай са ку рам ӑна, те нӗ.46  1 Хӑ йӗн мӗн пу р ри не йӑл тах ил се, 

Из ра иль тап ран са тух нӑ, Вир са ви-
я на ҫит нӗ те хӑ йӗн аш шӗн Иса а кӑн Ту р-
ри не пар не сем кӳ нӗ. 2 Из ра и ле ҫӗр ле Ту рӑ 
ку рӑ н нӑ, ӑна ка ла нӑ: Иаков! Иаков! те нӗ. 
Вӑл: эпӗ кун тах, те нӗ. 3 Ту рӑ ка ла нӑ: Эпӗ 
Ту рӑ, са нӑн аҫун Ту р ри; Еги пе та кай ма 
ан хӑ ра, Эпӗ ун та сан ран ас лӑ ха лӑх кӑ-
ла рӑп; 4 Эпӗ сан па пӗр ле Еги пе та пы рӑп, 
Эпех са на ка я л ла ил се ту хӑп. Са нӑн куҫ-
на Иосиф хӑй ал ли пе ху пӗ, те нӗ. 5 Иаков 
Вир са ви я ран тап ран са кай нӑ; Из ра иль 
ывӑ лӗ сем хӑй сен аш шӗ не Иако ва, хӑй-

сен ачи-пӑ чи не, хӑй сен арӑ мӗ се не фа ра он 
Иако ва ил се пы ма пар са янӑ чап лӑ ура-
па сем ҫи не ларт са ил се кай нӑ. 6 Вӗ сем 
хӑй сен вы льӑ хӗ-чӗр лӗхне та та Ха на ан 
ҫӗ рӗн че пуҫ тар нӑ пур лӑх не ил се Еги пе та 
ҫит нӗ, — Иаков хӑй те, ун па пӗр ле унӑн 
мӗн пур йӑ хӗ те ҫит нӗ. 7 Вӑл хӑй пе пӗр ле 
хӑ йӗн ывӑ лӗ се не, ывӑ лӗ сен ывӑ лӗ се не, 
хӑ йӗн хӗ рӗ се не, хӗ рӗ сен хӗ рӗ се не, хӑ йӗн 
мӗн пур йӑх не Еги пе та ерт се кил нӗ.

8 Еги пе та ҫит нӗ Из ра иль ывӑ лӗ сен ячӗ-
сем ҫак сем: Иаков па унӑн ывӑ лӗ сем. 
Иако вӑн мал тан хи ывӑ лӗ Ру вим. 9 Ру вим 
ывӑ лӗ сем: Ха нох та та Фаллу, Хец рон 
та та Хар ми. 10 Си меон ывӑ лӗ сем: Иему-
ил та та Иамин, та та Огад, та та Иахин, 
та та Цо хар, та та Ха на ан арӑ мӗн ывӑ лӗ 
Са ул. 11 Ле вий ывӑ лӗ сем: Гир сон, Ка аф 
та та Ме ра ри. 12 Иуда ывӑ лӗ сем: Ир та та 
Онан, та та Ше ла, та та Фа рес, та та За ра; 
Ир па Онан Ха на ан ҫӗ рӗн чех вил нӗ. Фа-
рес ывӑ лӗ сем Ес ром та та Ха мул пул нӑ. 
13 Ис са хар ывӑ лӗ сем: Фо ла та та Фу ва, Иов 
та та Шим рон. 14 За ву лон ывӑ лӗ сем: Се ред, 
Елон та та Иах ле ил. 15 Ҫак сем Лия Иако ва 
Ме со по та ми ре ҫу рат са па нӑ ывӑ лӗ сем, 
Лия та та Ди на ят лӑ хӗр не ҫу рат са па нӑ. 
Ывӑ лӗ сем пе хӗ рӗ сем мӗн пу рӗ вӑ тӑр ви ҫӗ 
чун пул нӑ. 16 Гад ывӑ лӗ сем: Ци фи он та та 
Хаг ги, Шу ни та та Эцбон, Ери та та Аро-
ди, та та Аре ли. 17 Асир ывӑ лӗ сем: Им на 
та та Иш ва, та та Иш ви, та та Бриа, та та 
вӗ се нӗн йӑ мӑ кӗ Се рах. Бриа ывӑ лӗ сем: 
Хе вер та та Мал хи ил. 18 Ку сем Ла ван хӑ йӗн 
хӗр не Ли йӑ на пар са янӑ Зел фӑн ывӑ лӗ-
сем; Зел фа Иако ва вун ул тӑ чун ҫу рат са 
па нӑ. 19 Ра хи лӗн, Иаков арӑ мӗн, ывӑ лӗ сем: 
Иосиф та та Ве ни а мин. 20 Еги пет ҫӗ рӗн че 
Иоси фӑн Ма на с си я па Еф рем ҫу рал нӑ, 
вӗ се не ӑна Асе не фа — По ти фе рӑн, Или-
о поль ху ли апӑ сӗн, хӗ рӗ — ҫу рат са па нӑ. 
21 Ве ни а мин ывӑ лӗ сем: Бе ла, Бе хер та та 
Аш бел; [Бе ла ывӑ лӗ сем:] Ге ра та та На-
а ман, Ехи та та Рош, Му п пим та та Хуп-

45:20 – 46:21 ПУЛТАРНИ
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пим, та та Ард. 22 Ку сем Ра хиль Иако ва 
ҫу рат са па нӑ ывӑ лӗ сем, пу рӗ вун тӑ ва тӑ 
чун. 23 Дан ывӑ лӗ: Ху шим. 24 Неф фа лим 
ывӑ лӗ сем: Иах це ил та та Гу ни, та та Иецер, 
та та Ши л лем. 25 Ку сем Ла ван хӑ йӗн хӗр-
не Ра хи ле пар са янӑ Вал лӑн ывӑ лӗ сем; 
вӑл Иако ва пу рӗ ҫи чӗ чун ҫу рат са па нӑ. 
26 Иаков па пӗр ле Еги пе та пы ни сем, ун-
ран ҫу рал са ӳс ни сем, Иаков ывӑ лӗ сен 
арӑ мӗ се не шут ла ма са с сӑн, пу рӗ ут мӑл 
ул тӑ чун. 27 Иоси фӑн Еги пет ра ҫу рал нӑ 
ывӑ лӗ сем икӗ чун. Иако вӑн [хӑй пе пӗр-
ле] Еги пе та куҫ нӑ килӗ-йышӗ мӗн пу рӗ 
ҫит мӗл [пи лӗк] чун.

28 Иосиф Ге сем ҫул не кӑ тар т тӑр те се, 
Иаков Иудӑ на хӑй умӗн чен Иосиф пат не 
янӑ. Вӗ сем Ге сем ҫӗр не ҫит нӗ. 29 Иосиф 
хӑ йӗн чап лӑ ура пи не кӳл тер нӗ те хӑ йӗн 
аш шӗ не Из ра и ле кӗт се ил меш кӗн Ге сем 
ҫӗр не кай нӑ; аш шӗ не кур са с сӑн, ӑна ыта-
ла са ил нӗ те унӑн ыта мӗн че чы лай ч чен 
йӗнӗ. 30 Из ра иль Иоси фа ка ла нӑ: ха лӗ ӗн-
тӗ, са нӑн сӑ н на кур нӑ хы ҫ ҫӑн, эсӗ чӗ рех 
ик ке н не кур нӑ хы ҫ ҫӑн, ма нӑн вил се с сӗн 
те юрать, те нӗ. 31 Иосиф хӑ йӗн тӑ ва нӗ се не, 
аш шӗн кил-йышне ка ла нӑ: эпӗ ка ям та 
фа ра о на хы пар тӑ вам, ӑна: ма нӑн Ха на ан 
ҫӗ рӗн че пу рӑ на кан тӑ ва нӑм сем, ма нӑн 
ат те мӗн килӗ-йышӗ ман па тӑ ма кил чӗҫ, 
те ем; 32 ҫак ҫын сем — су рӑх кӗ тӳ ҫи сем, вӗ-
сем вы льӑх ус ра кан ҫын сем; вӗ сем хӑй сен 
вак вы льӑх не те, шул тӑ ра вы льӑх не те, 
хӑй сен мӗн пу р ри не йӑл тах ил се кил нӗ, 
те ем. 33 Фа ра он си ре чӗн тер се: эсир мӗн ӗҫ 
ту са пу рӑ на тӑр? те се ыйт са с сӑн, 34 хӑ вӑ ра 
Ге сем ҫӗр не вырӑнаҫтарччӑр те се, эсир 
ҫапла ка лӑр: эпир, са нӑн чу ру сем — ха-
мӑр та, пи рӗн ат те сем те — мӗн ача ран-
пах вы льӑх пӑ хат пӑр, те йӗр. Мӗн шӗн те се-
с сӗн су рӑх кӗ те кен ки рек кам та Еги пет 
ҫы н ни сем шӗн ир сӗр, те нӗ.47  1 Иосиф ва ра фа ра он пат не пы-

нӑ та хы пар ту нӑ, вӑл ка ла нӑ: 
манӑн ат тем, ма нӑн тӑ ва нӑм сем хӑй сен 

вак вы льӑ хӗ пе, шул тӑ ра вы льӑ хӗ пе, хӑй-
сен мӗн пу р ри не йӑл тах хӑй сем пе пӗр ле 
ил се Ха на ан ҫӗ рӗн чен кил чӗҫ; акӑ ӗн тӗ 
вӗ сем ха лӗ Ге сем ҫӗ рӗн че, те нӗ. 2 Вӑл 
хӑ йӗн тӑ ва нӗ сен чен пи л лӗ кӗш не фа ра-
он ум не ил се пыр са тӑ рат нӑ. 3 Фа ра он 
унӑн тӑ ва нӗ се не ка ла нӑ: эсир мӗн ӗҫ-
ле се пу рӑ на тӑр? те нӗ. Вӗ сем фа ра о на 
ка ла нӑ: эпир, са нӑн чу ру сем — ха мӑр 
та, пи рӗн ат те сем те — су рӑх кӗ тӳ ҫи сем, 
те нӗ. 4 Вӗ сем фа ра о на та та ка ла нӑ: Ха на-
ан ҫӗ рӗн че ха яр выҫ лӑх, ун та ха мӑ рӑн, 
са нӑн чу ру сен, вы льӑх не кӗт ме кӗ тӳ лӗх 
ҫук, ҫа вӑн па эпир ҫак ҫӗр те пу рӑ нас те-
се кил тӗ мӗр; ӗн тӗ хӑ вӑн чу ру се не Ге сем 
ҫӗр не вы рӑ наҫ ма ирӗк парсамччӗ, те нӗ. 
5 Ва ра фа ра он Иоси фа ка ла нӑ: аҫу па тӑ-
ва ну сем сан пат на кил нӗ; 6 Еги пет ҫӗ рӗ 
са нӑн умӑн та; хӑ вӑн аҫу па тӑ ва ну се не 
ҫак ҫӗ ре чи ла йӑх вы рӑ на вы рӑ наҫ тар; 
вӗ сем Ге сем ҫӗ рӗн че пурӑнччӑр; вӗ сем 
ху ш шин че пул та ру л лӑ ҫын сем пу р ри не 
пӗ ле тӗн пул са с сӑн, вӗ се не ма нӑн выльӑх-
чӗр лӗ хе тӗ рӗс ле се тӑ ра кан сем ту, те нӗ. 
7 Иосиф хӑ йӗн аш шӗ не Иако ва ил се пы нӑ 
та фа ра он ум не тӑ рат нӑ; Иаков фа ра о на 
пи л ле нӗ. 8 Фа ра он Иако ва ка ла нӑ: эсӗ 
пу рӑ нан кун ҫул ми ҫе ҫул пу лать ӗн тӗ? 
те нӗ. 9 Иаков фа ра о на ка ла нӑ: эпӗ ҫӗр 
ҫин че ҫӳ ре пуҫ ла ни ҫӗр вӑ тӑр ҫул ӗн тӗ; 
эпӗ пу рӑ н нӑ кун ҫул са хал та те лей сӗр 
пул чӗ, ха мӑн ат те сем ҫӳ ре се ир т тер нӗ 
кун ҫу ла ҫи тей ме рӗ, те нӗ. 10 Ва ра Иаков 
фа ра о на пи л ле нӗ те ун па тӗн чен тух са 
кай нӑ. 11 Иосиф хӑ йӗн аш шӗ пе тӑ ва нӗ се-
не вы рӑ наҫ тар нӑ, вӗ се не, фа ра он хуш нӑ 
пек, Еги пет ҫӗ рӗн чи чи ла йӑх ҫӗр те, Ра ам-
сес ҫӗ рӗн че, вы рӑн па нӑ. 12 Иосиф хӑ йӗн 
аш шӗ не, тӑ ва нӗ се не, аш шӗн пӗ тӗм кил-
йышне — каш ни кил-йыша мӗн чух лӗ 
кир лӗ, ҫав та ран — ты рӑ пар са тӑ нӑ.

13 Пӗ тӗм ҫӗр ҫин че ты рӑ пул ман, мӗн-
шӗн те се с сӗн выҫ лӑх ха яр ла н нӑ ҫе мӗн ха-
яр лан са пы нӑ; выҫ лӑх па Еги пет ҫӗ рӗ те, 
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Ха на ан ҫӗ рӗ те хӑ рӑн са ҫит нӗ. 14 Иосиф 
Еги пет ҫӗ рӗн чи та та Ха на ан ҫӗ рӗн чи мӗн-
пур кӗ мӗ ле, ты рӑ шӑн тӳ ле нӗ кӗ мӗ ле, пӗ-
тӗм пех пуҫ тар нӑ та фа ра он кил не па нӑ. 
15 Еги пет ҫӗ рӗн че те, Ха на ан ҫӗ рӗн че те 
кӗ мӗл юл ман. Еги пет ҫы н ни сем пур те 
Иосиф пат не пы нӑ та ка ла нӑ: пи ре ты-
рӑ пар самч чӗ; кӗ мӗл пӗт ни пе ха лӗ ӗн тӗ 
пи рӗн сан умӑн тах вил мел ле-и? те нӗ. 
16 Иосиф ка ла нӑ: кӗ мӗ лӗр пӗт рӗ пул са с-
сӑн, вы льӑ хӑ ра хӑ ва ла са ки лӗр, эпӗ си ре 
вы льӑ хӑр шӑн [ты рӑ] па рӑп, те нӗ. 17 Вӗ сем 
хӑй сен вы льӑх не Иосиф пат не хӑ ва ла са 
пы нӑ; Иосиф вӗ се не ла ши сем шӗн, вак 
выльӑх кӗ тӗ вӗ сем шӗн, шул тӑ ра вы льӑх 
кӗтӗ вӗ сем шӗн, аша кӗ сем шӗн ты рӑ па нӑ; 
ҫав ҫул хи не вӑл вӗ се не мӗн пур вы льӑ хӗ-
шӗн ты рӑ пар са тӑ нӑ. 18 Ку ҫул ирт се кай-
нӑ; вӗ сем те пӗр ҫул хи не те ун пат не пы нӑ 
та ка ла нӑ: кӗ мӗл пӗт ни не, пи рӗн вы льӑх 
кӗ тӗ вӗ сем ху ҫа мӑр ал ли не куҫ ни не эпир 
ха мӑр ху ҫа мӑр тан пы та рай маст пӑр; ӗн тӗ 
ха мӑр ӳт сӗр пуҫ не, ха мӑр ҫӗр сӗр пуҫ не 
ху ҫа мӑр умӗн че пи рӗн ни мӗн те юл ма рӗ; 
19 мӗн шӗн пи рӗн ха мӑ рӑн та, ха мӑ рӑн ҫӗ-
рӗ мӗр сен те са нӑн ку ҫу умӗн чех пӗ тес-ха? 
ты рӑ шӑн пи ре ха мӑ ра та, пи рӗн ҫӗр се не 
те ил, ва ра эпир ҫӗ рӗ-мӗ нӗ пех фа ра он 
чу ри сем пу лӑ пӑр, эсӗ пи ре вӑр лӑх пар, 
эпир чӗ рӗ юлар, ви лер мар, ҫӗр пу шан са 
ан юл тӑр, те нӗ.

20 Ва ра Иосиф пӗ тӗм Еги пет ҫӗр не фа-
ра он вал ли ту я н нӑ: выҫ лӑх ап тӑ рат са 
ҫи тер ни пе Еги пет ҫы н ни сем пур те хӑй сен 
хи рӗ се не сут са янӑ. Ҫӗр фа ра о на пул нӑ. 
21 Вӑл ха лӑ ха та Еги пе тӑн пӗр вӗ ҫӗн чен 
пуҫ ла са те пӗр вӗҫ не ҫи ти ч че нех чу ра ту са 
ху нӑ. 22 [Иосиф] апӑ с сен ҫӗр не ҫеҫ ту ян-
ман, мӗн шӗн те се с сӗн апӑ с се не фа ра он 
ҫӗ рӗн чен пай тат са па нӑ, вӗ сем фа ра он 
тат са па нӑ ҫӗр тен тӑ ран са пу рӑ н нӑ; ҫа-
вӑн па вӗ сем хӑй сен ҫӗр не сут ман. 23 Ва ра 
Иосиф ха лӑ ха ка ла нӑ: акӑ эпӗ ха лӗ си ре 
хӑ вӑ ра та, си рӗн ҫӗ рӗ ре те фа ра он вал ли 
ил тӗм; акӑ си ре вӑр лӑх, ҫӗ ре ак са ту-
хӑр; 24 выр са ил се с сӗн, пи л лӗкӗ мӗш пай не 

фара о на па рӑр, тӑ ва тӑ пайӗ хӑ вӑ ра хи ре 
ак са хӑ вар ма, хӑ вӑ ра, хӑ вӑр ки лӗр ти се не 
тӑ ран са пу рӑн ма, хӑ вӑр ачӑр се не тӑ ран-
са пу рӑн ма юлӗ, те нӗ. 25 Вӗ сем: эсӗ пи ре 
ви лӗм рен хӑ тар тӑн; ӗн тӗ ха мӑр ху ҫа мӑр 
ку ҫӗ умӗн че ырӑ лӑх ту пар, фа ра он чу ри 
пу лар, те нӗ. 26 Иосиф ҫак на Еги пет ҫӗ рӗн-
чи са к кун ту са ху нӑ, вӑл ҫак кунчченех 
ҫап ла пы рать: пи л лӗкӗ мӗш пая фа ра о на 
па ма л ла, апӑ с сен ҫӗ рӗн чен ҫеҫ фа ра о на 
па ма л ла мар, мӗн шӗн те се с сӗн ку — фа-
ра он ҫӗ рӗ мар.

27 Из ра иль Еги пет ҫӗ рӗн че, Ге сем ҫӗ рӗн-
че, пу рӑ н нӑ, ку ҫӗр вӗ сен пул нӑ, вӗ сем 
ӗр че нӗ, пи тӗ йыш лӑ лан са ҫит нӗ. 28 Иаков 
Еги пет ҫӗ рӗн че вун ҫи чӗ ҫул пу рӑ н нӑ; 
Иако вӑн ӗмӗ рӗ, вӑл пу рӑ н нӑ кун ҫул, ҫӗр 
хӗ рӗх ҫи чӗ ҫул пул нӑ.

29 Из ра и лӗн ви лес вӑ хӑ чӗ ҫит нӗ, вӑл хӑ-
йӗн ывӑл не Иоси фа чӗн се ил нӗ те ӑна 
ка ла нӑ: эпӗ са нӑн ку ҫу умӗн че ырӑ лӑх 
туп рӑм пул са с сӑн, ал лу на ма нӑн пӗ ҫ ҫӗм 
ҫи не хур та: «са на ырӑ тӑ вӑп, тӗ рӗс пу лӑп, 
са на Еги пет ра пы тар мӑп» те се ту па ту; 
30 эпӗ ха мӑн ат те сем пе пӗр ле выр там; эсӗ 
ма на Еги пет ран ил се ту хӑн та ат тем се не 
пы тар нӑ вы рӑ на пы та рӑн, те нӗ. Иосиф: 
эсӗ ка ла нӑ пек тӑ вӑп, те нӗ. 31 Та та ка ла нӑ: 
ма на ту па ту, те нӗ. Иосиф ӑна ту па ту-
нӑ. Ва ра вы рӑн ҫин че выр та кан Из ра иль 
пуҫ не тай са ил нӗ *.48  1 Кӑш тах вӑ хӑт ирт се с сӗн Иоси фа 

ка ла нӑ: акӑ са нӑн аҫу чир лӗ выр-
тать, те нӗ. Вӑл хӑй пе пӗр ле икӗ ывӑл не, 
Ма на с си я па Еф ре ма, ил нӗ [те Иаков пат-
не кай нӑ]. 2 Иако ва хы пар ту са ка ла нӑ: 
акӑ сан пат на Иосиф ывӑ лу ки лет, те нӗ. 
Из ра иль хӑ йӗн хал не пух са вы рӑ нӗ ҫи не 
тӑр са лар нӑ. 3 Иаков Иоси фа ка ла нӑ: Пур-
не те Пул та ра кан Ту рӑ ма на Луз ра — Ха-
на ан ҫӗ рӗн че — ку рӑн са, ма на пи л ле рӗ, 
4 Вӑл ма на ка ла рӗ: акӑ Эпӗ са на ӗр че тӗп, 
са на йыш лӑ тӑ вӑп, сан ран те мӗн чух лӗ 

47:14 – 48:4 ПУЛТАРНИ

* Грек ла ку ҫар нин чен: ту йин ҫӳл вӗҫ не пӑх са 
пуҫне тай са ил нӗ.
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тӗр лӗ ха лӑх кӑ ла рӑп, ҫак ҫӗ ре сан хы ҫ ҫӑн 
ки лес тӑ хӑм на ӗмӗр лӗ хе ет кер лӗ хе па рӑп, 
те рӗ. 5 Ха лӗ ӗн тӗ са нӑн икӗ ывӑ лу — са на 
Еги пет ра ҫу рат са па нӑ скер сем, эпӗ сан 
пат на Еги пе та ки ли ч чен ҫу рал нӑ скер-
сем — ма нӑн ывӑл сем вӗ сем; Ру вим па 
Си меон пе кех, Еф рем па Ма на с сия ма нӑн 
пу лӗҫ; 6 вӗ сем хы ҫ ҫӑн ҫу ра лас ачу сем ва ра 
са нӑн пу лӗҫ; вӗ сем хӑй сен пи ч чӗ шӗ сен 
ячӗ пе вӗ сен ет кер ҫӗр не ята кӗ рӗҫ. 7 Эпӗ 
Ме со по та ми рен тав рӑ н нӑ чух не Ха на ан 
ҫӗ рӗн че, ҫул ҫин че, Еф ра фӑ на ҫи те с си 
кӑшт ҫеҫ юл са с сӑн, ма нӑн Ра хи лӗм [са-
нӑн ан нӳ] вил чӗ, эпӗ ӑна ун та Еф ра фӑ-
на — халь хи Виф ле е ма — ка я кан ҫул хӗ р-
 ри не пы тар са хӑ вар тӑм, те нӗ.

8 Из ра иль Иосиф ывӑ лӗ се не кур нӑ та: 
кусем кам сем? те нӗ. 9 Иосиф хӑ йӗн аш шӗ-
не ка ла нӑ: ку сем — Ту рӑ ма на кун та па нӑ 
ывӑ лӑм сем, те нӗ. [Иаков] ка ла нӑ: вӗсе не 
ман па тӑ ма ҫы вӑ ха рах ил се кил-ха, вӗ се-
не пи л лем эпӗ, те нӗ. 10 Ва тӑл ни пе Из ра и-
лӗн ку ҫӗ йӑваш ла н нӑ; вӑл ви тӗ рех ку рай-
ман. Иосиф вӗ се не ун пат не ил се пы нӑ, 
Из ра иль вӗ се не чуп ту са, ыта ла са ил нӗ. 
11 Из ра иль Иоси фа ка ла нӑ: эпӗ са нӑн сӑ н-
 на ку ра с са сунманччӗ; акӑ Ту рӑ ма на са-
нӑн ачу се не те кӑ тарт рӗ, те нӗ. 12 Иосиф, 
вӗ се не Иаков чӗр ҫи йӗ па тӗн чен аяк ка-
рах тӑ рат са, аш шӗ не ҫӗ ре ӳк се пуҫҫап нӑ. 
13 Ун тан Иосиф [хӑ йӗн ывӑ лӗ се не] ик кӗш-
не те ҫа вӑт нӑ та Еф ре ма хӑ йӗн сыл тӑм 
ал ли пе тыт са Из ра и лӗн су ла хай ал ли не 
хи рӗҫ, Ма на с си я на су ла хай ал ли пе тыт са 
Из ра и лӗн сыл тӑм ал ли не хи рӗҫ пыр са 
тӑ рат нӑ. 14 Ан чах Из ра иль хӑ йӗн сыл тӑм 
ал ли не тӑс нӑ та ӑна Еф рем пу ҫӗ ҫи не, 
кӗ ҫӗ н нин пу ҫӗ ҫи не, ху нӑ, сулахаййине 
Ма на с сия пу ҫӗ ҫи не ху нӑ. Ма на с сия мал-
тан хи ывӑл пул нӑ пу лин те, ҫав на пӗл сех 
вӑл ал ли се не ҫап ла ху нӑ. 15 Вӑл Иоси фа 
пи л ле се ка ла нӑ: ма нӑн Ав ра ам па Иса-
 ак ат тем сем Ту рӑ умӗн че ҫӳ ре нӗ, ҫав Ту-
рӑ, ма на мӗн ҫу рал нӑ ран па ҫак кунччен 
пӑх са ус ра кан Ту рӑ, 16 ма на пур тӗр лӗ 

усал тан хӑ тар са тӑ ра кан Ан гел ҫак ача-
се не пи л ле тӗр; ма нӑн ятӑм па Ав ра ампа 
Иса ак ат тем сен ячӗ сем вӗ сем ҫин че пулч-
чӑр, вӗ сем ҫӗр ҫин че те мӗн чух лӗ ӗр че-
се-ху на са кай ч чӑр, те нӗ.

17 Иосиф хӑ йӗн аш шӗ сыл тӑм ал ли не 
Еф рем пу ҫӗ ҫи не ху ни не кур нӑ; вӑл ҫа-
кӑн шӑн пӑ шӑр хан са ӳк нӗ. Ва ра вӑл аш-
шӗн ал ли не тыт нӑ та ӑна Еф рем пу ҫӗ 
ҫин чен Ма на с сия пу ҫӗ ҫи не ил се ху ма 
тӑ нӑ, 18 Иосиф хӑ йӗн аш шӗ не ка ла нӑ: эй 
ат тем, апла мар, мал тан хи — акӑ, хӑ вӑн 
сыл тӑм ал лу на унӑн пу ҫӗ ҫи не хур сам, 
те нӗ. 19 Ан чах аш шӗ ки лӗш мен, вӑл: пӗ-
ле тӗп, ывӑ лӑм, пӗ ле тӗп; ун ран та ха лӑх 
ту хӗ, вӑл та ас лӑ пу лӗ; ан чах унӑн шӑл-
лӗ ун ран ас лӑ рах пу лӗ, унӑн вӑр лӑ хӗн-
чен йыш лӑ ха лӑх ту хӗ, те нӗ. 20 Ҫав кун 
вӑл вӗ се не ҫап ла ка ла са пи л ле нӗ: си рӗн 
ятӑр сем Из ра иль шӗн пи л лӗх пек пу лӗҫ, 
Из ра иль ывӑ лӗ сем: «Ту рӑ са на Еф рем па 
Ма на с сия пек ту тӑр» те се пи л лӗҫ, те нӗ. 
Ва ра Еф ре ма Ма на с си я ран ас лӑ ту са ху-
нӑ. 21 Из ра иль Иоси фа ка ла нӑ: акӑ эпӗ 
ви ле тӗп; Ту рӑ си рӗн пе пӗр ле пу лӗ, си-
ре хӑ вӑр аҫӑр сен ҫӗр не ка я л ла та вӑ рӗ; 
22 са на эпӗ, хӑ вӑн тӑ ва ну сен чен ир т тер се, 
пӗр пай ыт ла рах ҫӗр па ра тӑп, эпӗ ӑна 
амо р рей сен ал лин чен хам хӗ ҫӗм пе, хам 
ух хӑм па турт са ил тӗм, те нӗ.49  1 Иаков хӑ йӗн ывӑ лӗ се не чӗн се ил-

нӗ те ка ла нӑ: пу хӑ нӑр, эпӗ си ре 
ки лес кун сен че хӑ вӑ ра мӗн пу ла с си не ка-
ла са хӑ ва рам.

2 Эй Иаков ывӑ лӗ сем, пуҫ та рӑ нӑр та ит-
лӗр, хӑ вӑр аҫӑ ра, Из ра и ле, ит лӗр.

3 Эй Ру вим, мал тан хи ывӑ лӑм ма нӑн! 
эсӗ — ма нӑн тӗ ре кӗм, вӑй-ха лӑ мӑн мал-
тан хи ҫи мӗ ҫӗ эсӗ, пы сӑк чыс лӑ, пы сӑк 
хӑ ват лӑ эсӗ; 4 ан чах эсӗ шыв пек ча ру сӑр 
кӗр ле рӗн, ха лӗ ӗн тӗ ас ли, ҫӳл ти пу лай-
мӑн: эсӗ аҫу вы рӑ нӗ ҫи не хӑ пар тӑн, ҫап ла 
хӑ пар са, ма нӑн вы рӑ нӑ ма ир сӗр лет рӗн.

5 Си меон па Ле вий — пӗр тӑ ван сем, вӗ се-
нӗн хӗ ҫӗ сем — ха яр лӑх хӗ ҫӗ сем; 6 ма нӑн 

ПУЛТАРНИ 48:5– 49:6

Chuvash Bibile.indb   53Chuvash Bibile.indb   53 15.09.2009   8:50:0115.09.2009   8:50:01



58

[7] Нав 19:1; 21:3. [8] 1 Ҫулс 4:27, 38, 41. [9] Йыш 24:9. [10] 1 Ҫулс 5:2. Ин 1:45; 5:46. Мф 2:6. 
[11] Ис 63:1–2. [12] Ӳлӗм 1:14. [13] Нав 19:10. [14] Тӳ ре 5:15. [15] Аст 33:18. [16] Тӳ ре 13:25. [17] Тӳ ре 18:1. 
[18] Пс 118:166. Лк 2:30. [19] Йыш 32:17. [20] Аст 33:24. [21] Тӳ ре 4:6. [22] Пулт 48:16. [24] Аст 33:17. 
[26] Аст 33:16. [27] Тӳ ре 20:21, 25, 31. [28] Сир 44:26. [29] Пулт 25:8; 47:30. [30] Пулт 23:16–17; 
50:13. Ап ӗҫс 7:16. [31] Пулт 25:9; 35:29.

чу нӑм вӗ сен ка наш не ан кӗ тӗр, ма нӑн 
мух та вӑм вӗ сен пу хӑв не ан пӗл тӗр; вӗ сем, 
ҫи л ли тул са ҫит се с сӗн, ар ҫы н на вӗ лер-
чӗҫ, кӑ мӑл не ча рай ма сӑр вӑ кӑр шӑ нӑр не 
ка с са тат рӗҫ; 7 вӗ сен ҫи л ли ыл хан лӑ, мӗн-
шӗн те сен тис кер вӑл, ха яр лӑ хӗ те ыл хан-
лӑ, мӗн шӗн те сен усал вӑл; вӗ се не Иаков 
ывӑ лӗ сем ху ш шин че са ла тӑп, Из ра иль 
ывӑ лӗ сем ху ш шин че са па лӑп.

8 Эй Иуда! са на тӑ ва ну сем ас лӑ ла са мух-
 тӗҫ. Ал лу — тӑш ма ну сен ӗн сийӗ ҫи йӗн-
че; са на хӑ вӑн аҫун ывӑ лӗ сем пуҫ ҫа пӗҫ. 
9 Ҫам рӑк арӑс лан эсӗ, Иуда, ывӑ лӑм, ҫӗк-
лен тӗн, ту пӑ шу тӗ лӗн че тӑ ра тӑн. Лап чӑн-
чӗ вӑл, вырт рӗ, арӑс лан пек, арӑс лан ами 
пек выр тать: ӑна кам тӑ ра тайӗ? 10 Килӗш-
 те ре ке н ни ки ли ч чен, ха лӑх сем Ӑна па рӑ-
ни ч чен Иудӑ ран пуҫ лӑх ту йи кай мӗ, ун 
ва рӗн чен са к кун па ра кан ҫу рал сах тӑ рӗ. 
11 Вӑл аша кӗн ти хи не иҫӗм ту ра чӗ ҫум-
не кӑ ка рать, чи па ха иҫӗм ту ра чӗ ҫум не 
аша кӗн ывӑл не кӑ ка рать; вӑл хӑ йӗн тум-
тир не эрехпе ҫӑ вать, хӑ йӗн тум не иҫӗм 
ҫуп кӑ мӗн юнӗ пе ҫӑ вать; 12 [унӑн] ку ҫӗ сем 
эрех пе ҫу тал са тӑ ра ҫ ҫӗ, [унӑн] шӑ лӗ сем 
сӗт пе шу рал нӑ.

13 За ву лон ти нӗс хӗ р рин че пу рӑ нӗ, ка-
рап сем ча рӑ на кан тӗл те пу рӑ нӗ, Си дон 
та ран унӑн ҫӗ рӗ.

14 Ис са хар — тӗ рек лӗ ашак вӑл, шыв юп-
пи сем ху ш шин че выр та кан ашак; 15 вӑл 
ка нӑҫ аван ни не, ҫак ҫӗр илем ли не кур чӗ: 
хул пу ҫ ҫи не ҫӗк лем йӑт ма пӗш кӗрт рӗ, хыр-
ҫӑ тӳ ле меш кӗн ӗҫ ле пуҫ ла рӗ.

16 Дан, Из ра и лӗн пӗр йӑ хӗ пул нӑ май, 
хӑй ха лӑх не сут ту са тӑ рӗ; 17 Дан ҫул ҫин-
чи ҫӗ лен, сук мак ҫин чи ас пид пу лӗ, вӑл 
ут ури не сӑ хӗ те, юла нут ҫи ка я л ла кай-
са ӳкӗ. 18 Эй Ту рӑ, Эсӗ пу лӑ ша с са шан са 
тӑ ра тӑп!

19 Гад — ӑна ха лӑх уш кӑ нӗ хӗс те рӗ, ан чах 
вӑл ӑна хы ҫӗн чен хӑ ва ла са хӳ тер се ярӗ.

20 Аси рӑн тырри-пулли пи тӗ ту лӑх; вӑл 
пат ша вал ли ҫи мӗҫ пар са тӑ рӗ.

21 Неф фа лим — ҫӳ л лӗ те ре винф, хит ре 
ту ра чӗ се не сар са ла рать *.

22 Иосиф — ту лӑх ҫи мӗҫ кӳ ре кен йы вӑҫ 
ху на вӗ, ҫӑл куҫ тӗ лӗн че ӳсе кен, ҫи мӗҫ кӳ-
ре кен йы вӑҫ ху на вӗ; унӑн ту ра чӗ сем хӳ-
ме рен те ҫӳ л лӗ рех ӳс се са рӑ ла ҫ ҫӗ; 23 ӑна 
кӳ рен терчӗҫ, пе ре кен сем ӑна пе чӗҫ, ӑна 
хирӗҫ тӑчӗҫ, ку рай ма рӗҫ, 24 ан чах ух хи 
унӑн ҫи рӗп пул чӗ, ал ли  унӑн тӗ рек лӗ пул-
чӗ: хӑ ват лӑ Ту р рӑн — Иаков Ту р рин — ал-
ли  вӑй па ни пе, Кӗ тӳ ҫӗ, Из ра иль тӗ ре кӗ 
пу лӑш ни пе ҫап ла пул чӗ. 25 Вӑл — сан аҫу-
 нӑн Ту р ри, Вӑл са на пу лӑш са тӑ тӑр; Вӑл — 
Пур не те Пул та ра кан Ту рӑ, Вӑл са на пи л-
ле тӗр, са на ҫӳл тен тӳ пе пи л лӗ хӗ пе, аял ти 
тӗп сӗр авӑр сен пи л лӗ хӗ пе, сӗт лӗ кӑ кӑр 
пи л лӗ хӗ пе, вар пи л лӗ хӗ пе, 26 хӑ вӑн аҫу 
пи л лӗ хӗ пе пи л ле тӗр, ҫак пи л лӗх авал хи 
ту сен пи лӗн чен те, ӗмӗр хи сӑрт сен си пе-
тӗн чен те ас лӑ рах; вӑл Иосиф пу ҫӗ ҫин че 
пул тӑр, тӑ ва нӗ сем хуш шин чен суй ла са 
ил нӗ ске рӗн лӗп ки ҫин че пул тӑр.

27 Ве ни а мин — ҫӑт кӑн каш кӑр: ир хи не 
хӑй тыт ни не ҫи йӗ, каҫ па ла ту пӑш не тӑ-
пӑл та рӗ.

28 Из ра и лӗн мӗн пур вун и кӗ йӑ хӗ ҫа кӑ; 
вӗсе нӗн аш шӗ вӗ се не мӗн ка ла ни ҫа кӑ; 
вӑл вӗ се не пи л ле нӗ, каш ни не хӑй не ти-
вӗҫ лӗ пи л лӗх па нӑ. 29 Вӑл вӗ се не ҫап ла 
хуш са хӑ вар нӑ: эпӗ ха мӑн ка нӑҫ лӑ ха-
лӑ хӑм па пӗр ле ше тӗп; ма на хет ҫы н нин 
Еф ро нӑн хи рӗн чи сӑрт хӑ вӑл не ха мӑн 
ат тем сем ҫум не пы та рӑр, 30 ҫак сӑрт хӑ -
вӑл не — Ха на ан ҫӗ рӗн чи, Мам ре ҫы вӑ-
хӗн чи Мах пе ла хи рӗн чи [сӑрт хӑ вӑл-
не] — Ав ра ам хи рӗ-мӗ нӗ пех хӑй вал ли 
хет ҫы н нин чен, Еф рон ран, вил ни се не 
пы тар маш кӑн ту я н нӑ пул нӑ; ма на ҫав 
сӑрт хӑ вӑл не пы та рӑр; 31 ун та Ав ра ам-
па унӑн арӑм не Са р рӑ на пы тар нӑ; ун та 

49:7 – 31 ПУЛТАРНИ

* Ҫап ла ӑн лан тар ни те пур: Неф фа лим — кӗр нек-
лӗ ту ка ча ки; вӑл — па ха ка ла рӑш ӑс ти.
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Исаак па унӑн арӑм не Ре ве к кӑ на пы тар-
нӑ; ҫа вӑн тах эпӗ Ли йӑ на пы тар тӑм; 32 ҫав 
хи ре, ҫав хир ти сӑрт хӑ вӑл не хет сен чен 
ту я н нӑ, те нӗ. 33 Иаков хӑ йӗн ывӑ лӗ се не 
ҫап ла пи л ле се тух нӑ, ун тан ури  не вы-
рӑн ҫи не ху нӑ та вил нӗ, хӑ йӗн ка нӑҫ лӑ 
ха лӑ хӗ пе пӗр леш нӗ.50  1 Иосиф хӑ йӗн аш шӗ ҫи не ӳк се 

ӑна чуптӑва-чуптӑва йӗнӗ. 2 Ун тан 
Иосиф хӑ йӗн эмелҫӗ-тарҫисене аш шӗ не 
ырӑ шӑр шӑ л лӑ ҫу сем сӗр се тир пей ле ме 
хуш нӑ; эмелҫисем Из ра и ле ырӑ шӑр шӑ л-
лӑ ҫу сем сӗр се тир пей ле нӗ. 3 Вӑл вил ни 
хӗ рӗх кун ҫит нӗ: ырӑ шӑр шӑ л лӑ ҫу сем 
сӗр се тир пей ле с си ҫав вӑ хӑ та пы рать; 
Еги пет ҫы н ни сем ун шӑн ҫит мӗл кун хур-
лан са хӳх ле нӗ.

4 Иаков шӑн хӳх лес кун сем ирт се с сӗн, 
Иосиф фа ра он тав ра шӗн чи пуҫ лӑх се не 
ка ла нӑ: эпӗ си рӗн умӑр та ырӑ лӑх туп рӑм 
пул са с сӑн, эсир фа ра о на ҫап ла ка ла са 
па рӑр: 5 ат тем ма на ҫап ла ту па ту тар чӗ: 
акӑ эпӗ ви ле тӗп; ма на ҫа вӑн та, Ха на ан 
ҫӗ рӗн чи хам алт са ту нӑ ту пӑк лӑ ха, пы-
та рӑр, те рӗ. Эпӗ ха лӗ ка йӑ т тӑм та ат те не 
пы тар са ка я л ла тав рӑ нӑ т тӑм те се ка лать, 
те йӗр, те нӗ. [Иосиф сӑ ма хӗ се не фа ра о-
на ка ла са па нӑ.] 6 Ва ра фа ра он ка ла нӑ: 
аҫу ту па ту тар нӑ пек ту: кай та ӑна пы-
тар са кил, те нӗ. 7 Иосиф хӑ йӗн аш шӗ не 
пы тар ма кай нӑ. Ун па пӗр ле фа ра о нӑн 
мӗн пур тар ҫи, унӑн ки лӗн чи ас лӑ ҫын сем, 
Еги пет ҫӗ рӗн чи мӗн пур ас лӑ ҫын кай нӑ, 
8 Иосиф ки лӗн чи мӗн пур ҫын, унӑн пи ч-
чӗ шӗ сем, аш шӗ ки лӗн чи ҫын сем пур те 
кай нӑ. Ге сем ҫӗ рӗн че ачи се не ҫеҫ, вак 
вы льӑ хӗ пе шул тӑ ра вы льӑх не ҫеҫ хӑ вар-
нӑ. 9 Иосиф па пӗр ле ура па л лӑ ҫар сем пе 
ут лӑ ҫар сем пы нӑ, ҫап ла ха лӑх пи тех те 
йыш лӑ пул нӑ. 10 Вӗ сем Иор дан хӗ р рин-
чи Горен-гаатад пат не ҫит нӗ те ҫа вӑн та 
пи тӗ хы тӑ ма кӑр нӑ, те мӗн тӗр лӗ йӗнӗ; 
Иосиф аш шӗ шӗн ун та ҫи чӗ кун ху ш ши 
хӳх ле нӗ. 11 Ҫав ҫӗр те пу рӑ на кан сем, ха на-
ан сем, Горен-гаатад па тӗн че хӳх ле ни не 

кур нӑ та ка ла нӑ: ку Еги пет ҫы н ни сем 
ыт ла та та тӑл са йӗреҫҫӗ! те нӗ. Ҫа вӑн па 
ӑна [вӑл вы рӑ на] «Еги пет ҫы н ни сен Иор-
дан хӗ р рин чи хӳх ле вӗ» те ҫ ҫӗ. 12 Иаков 
ывӑ лӗ сем ва ра хӑй се нӗн аш шӗ не хӑй ка-
ла са хӑ вар нӑ пек тир пей ле нӗ; 13 ывӑ лӗ сем 
ӑна Ха на ан ҫӗр не ил се кай нӑ та Мах пе ла 
хи рӗн чи сӑрт хӑ вӑл не пы тар нӑ, Мам ре 
ҫы вӑ хӗн чи ҫав вы рӑ на Ав ра ам хӑй вал ли 
хирӗ-мӗнӗпех хет ҫы н нин чен, Еф рон ран, 
вил ни се не пы тар маш кӑн ту я н нӑ пул нӑ. 
14 Аш шӗ не пы тар нӑ хы ҫ ҫӑн Иосиф хӑй те, 
унӑн тӑ ва нӗ сем те, ун па пӗр ле унӑн аш-
шӗ не пы тар ма пы нӑ ҫын сем те пур те ка-
я л ла Еги пе та тав рӑ н нӑ.

15 Иосиф тӑ ва нӗ сем хӑй сен аш шӗ вил нӗ 
хы ҫ ҫӑн ка ла нӑ: Иосиф пи ре ку рай ми пул-
са с сӑн, хӑй не усал ту нӑ шӑн пи ре та вӑр ма 
шу хӑш тыт са с сӑн, мӗн пулать-ха? те нӗ. 
16 Вӗ сем Иосиф пат не ҫап ла ка ла ма ҫын 
янӑ: хӑй ви лес умӗн аҫу ҫап ла пи л ле се 
хӑ вар чӗ: 17 Иоси фа ҫап ла ка лӑр: тӑ ва ну сем 
са на усал ту нӑ ч чӗ, эсӗ вӗ сен айӑп не, вӗ-
сен ҫы лӑх не ка ҫар, те йӗр, те рӗ. Ха лӗ ӗн тӗ 
хӑ вӑн аҫу Ту р ри йӗн чу ри сен айӑ пӗ се не 
ка ҫар сам, те нӗ. Хӑй не ҫап ла ка ла нӑ чух не 
Иосиф йӗрсе тӑ нӑ. 18 Тӑ ва нӗ сем хӑй сем те 
пы нӑ, вӗ сем унӑн ум не ӳк се ӑна ка ла нӑ: 
акӑ эпир са нӑн чу ру сем пу лат пӑр, те нӗ. 
19 Иосиф ка ла нӑ: ан хӑ рӑр, эпӗ Ту рӑ ран 
хӑ ра тӑп; 20 акӑ эсир ма на хи рӗҫ усал шу-
хӑш тыт нӑ ч чӗ; ан чах та Ту рӑ ха лӗ мӗн 
пул ни не тумаш кӑн — йыш лӑ ха лӑх пу-
рӑ нӑҫ не сых ла са хӑ вар маш кӑн — си рӗн 
усал шу хӑ шӑ ра ыр ра ҫа вӑр чӗ; 21 эппин, 
ан хӑ рӑр: эпӗ си ре те, си рӗн ачӑр се не 
те тӑ ран тар са ус рӑп, те нӗ. Вӑл вӗ се не 
лӑп лан тар нӑ, вӗсен кӑ мӑл не кил ме л ле 
ка лаҫ нӑ.

22 Ва ра Иосиф хӑй те, унӑн аш шӗн ки-
лӗ-йышӗ те Еги пет ра пу рӑ н нӑ; мӗн пу рӗ 
Иосиф ҫӗр те ву нӑ ҫул пу рӑ н нӑ; 23 Иосиф 
Еф рем ачи се не ви ҫ ҫӗ мӗш сы пӑк та ранч-
че нех кур нӑ, Ма на с сия ывӑ лӗн Ма хи рӑн 
ывӑ лӗ сем те Иосиф чӗр ҫи ҫи нех ҫу рал нӑ. 
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1  1 Иаков па [хӑй сен аш шӗ пе] пӗр ле, 
каш ни йӗ хӑ йӗн [пӗ тӗм] ки лӗ-йышӗ-

пе пӗр ле Еги пе та пыр са кӗ нӗ Из ра иль 
ывӑ лӗ се нӗн ячӗ сем акӑ: 2 Ру вим, Си меон, 
Ле вий та та Иуда, 3 Ис са хар, За ву лон та-
та Ве ни а мин, 4 Дан та та Неф фа лим, Гад 
та та Асир. 5 Иаков ран ҫу рал ни сем пу рӗ 
ҫит мӗл [пи лӗк] чун пул нӑ; Иосиф ун чух-
 не Еги пет ра пул нӑ ӗн тӗ. 6 Иосиф та, унӑн 
пур тӑ ва нӗ те вил нӗ, вӑл сы пӑк пӗ тӗм-
пе вил се пӗт нӗ; 7 Из ра иль ывӑ лӗ сем ва ра 
хунаса-ӗрчесе кай нӑ, ҫав те ри йыш лӑ лан-
са, вӑй лӑ лан са пы нӑ, ҫав ҫӗр вӗ сем пе 
тул са ҫит нӗ.

8 Еги пет ҫӗ рӗн че ӗн тӗ Иоси фа пӗл мен 
урӑх пат ша лар нӑ, 9 вӑл хӑ йӗн ха лӑх не 
ка ла нӑ: акӑ Из ра иль ывӑ лӗ сен ха лӑ хӗ 
йыш лӑ, пи рӗн тен вӑй лӑ рах; 10 ун ран че е-
рех пу лар, вӑл те кех ан ӗр чей тӗр; ун сӑрӑн 
вӑл, вӑр ҫӑ хус ка лас пул са с сӑн, пи рӗн 
тӑш ман сем пе пӗр ле шӗ те, пи ре хи рӗҫ 
тӑр са, [пи рӗн] ҫӗр тен тух са ка йӗ, те нӗ. 
11 Ӗн тӗ Из ра иль ха лӑх не йы вӑр ӗҫ пе хав-
шат маш кӑн ӑна ӗҫ ле т те ре кен пуҫ лӑх сем 
суй ла са ларт нӑ. Из ра иль ывӑ лӗ сем ва ра 
фа ра о на сых ят не ха тӗр ле ни не тыт ма л ли 
ху ла сем — Пи фом па Ра ам сес ху ли се не 
[та та Он ху ли не, урӑх ла Или о поль пу-
лать] — ларт са па нӑ. 12 Ан чах ха лӑх хӑй-
 не хав шат нӑ ҫе мӗн та та йыш лӑ лан са пы-
нӑ, та та ыт ла рах ӗр че се кай нӑ, [Еги пет 
ҫы н ни сем] ӗн тӗ Из ра иль ывӑ лӗ сен чен 

шик ле не пуҫ ла нӑ. 13 Ҫа вӑн па та Еги пет 
ҫы н ни сем Из ра иль ывӑ лӗ се не пӗр хӗр-
хен ме сӗр пу сах ла са ӗҫ ле т тер нӗ, 14 Еги пет 
ҫы н ни сем Из ра иль ывӑ лӗ се не пӗр хӗр хен-
ме сӗр, йы вӑр ӗҫ ӗҫ ле т тер се — тӑм ӗҫӗ 
ту тар са, кир пӗч ҫап тар са, хир ти тӗр лӗ 
ӗҫе ӗҫ ле т тер се, ки рек мӗн ле ӗҫ ту тар нӑ 
чух не те пӗр хӗр хен ме сӗр, пу сах ла са ӗҫ-
ле т тер се — вӗ сен пу рӑ нӑҫ не чӑт ма л ла 
мар ту са ҫи тер нӗ.

15 Еги пет пат ши ев рей арӑ мӗ сен эпи кар-
 чӑ кӗ се не — вӗ сен чен пӗ ри Шиф ра, те пӗ-
 ри Фуа ят лӑ пул нӑ — ҫап ла хуш нӑ, 16 [вӗ-
 се не] ҫап ла ка ла нӑ: эсир ев рей арӑ мӗ сене 
ача ҫу ра т тар нӑ чух не ас ту сах тӑ рӑр: ывӑл 
ҫу ра лас пул са с сӑн — ӑна вӗ ле рӗр, хӗр 
пул са с сӑн — пу рӑн тӑр, те нӗ. 17 Ан чах эпи 
кар чӑк сем Ту рӑ ран хӑ ра нӑ, вӗ сем Еги пет 
пат ши хуш нӑ пек ту ман, ача се не чӗ рӗ 
хӑ вар нӑ. 18 Еги пет пат ши эпи кар чӑк се не 
чӗн тер се ил нӗ те вӗ се не ка ла нӑ: эсир 
мӗн шӗн ҫап ла тӑ ва тӑр, ача се не чӗ рӗ хӑ-
ва ра тӑр? те нӗ. 19 Эпи кар чӑк сем фа ра о на 
ка ла нӑ: ев рей арӑ мӗ сем Еги пет арӑ мӗ сем 
пек мар; вӗ сем сыв лӑх лӑ, вӗ сем хӑй сем 
пат не эпи кар чӑк пыр са ҫи ти ч че нех ҫу-
ра та ҫ ҫӗ, те нӗ. 20 Ҫа кӑн шӑн Ту рӑ эпи кар-
чӑк се не ырӑ лӑх кӑ тарт са тӑ нӑ, ха лӑ хӗ 
ва ра йыш лӑ лан са, ҫав те ри вӑй лӑ лан са 
пы нӑ. 21 Эпи кар чӑк сем Ту рӑ ран хӑ ра са 
пу рӑ н нӑ шӑн Вӑл вӗ се нӗн килне-ҫуртне 
ӑнӑҫ лӑх пар са тӑ нӑ.

МОИСЕЙӖН ИККӖМӖШ КӖНЕКИ

ТУХНИ
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24 Иосиф хӑ йӗн тӑ ва нӗ се не ка ла нӑ: эпӗ 
ви ле тӗп, Ту рӑ си рӗн пата ки ле тех, Вӑл 
си ре ҫак ҫӗр тен Ав ра а ма, Иса а ка та та 
Иако ва ту па ту са па ма пул нӑ ҫӗ ре ил се 
ту хӗ, те нӗ. 25 Иосиф Из ра иль ывӑ лӗ се не 

ту па ту тар са ка ла нӑ: Ту рӑ си рӗн пата 
кил се с сӗн, ма нӑн шӑ м мӑм се не кун тан 
ил се ту хӑр, те нӗ. 26 Иосиф ҫӗр ву нӑ ҫул та 
вил нӗ. Ӑна ырӑ шӑр шӑ л лӑ ҫу сем сӗр се 
Еги пет ҫӗ рӗн че ар ча на хур са пы тар нӑ. 

50:24 – 1:21 ТУХНИ

Chuvash Bibile.indb   1Chuvash Bibile.indb   1 16.09.2009   0:03:4816.09.2009   0:03:48




