
Targaireacht Dhaniel

Ciallaíonn an focal “Daniel” “breithiúntas Dé”. Do shíolraigh an fáidh Daniel ó ríthibh Iúda. Bhí sé
sa chéad chuid de sna daoine do rugadh chun siúil i mbraighdineas go Babilon. Bhí a leithéid sin
d’ainm eólais agus eagna air i measc na mBabilónach go raibh ’na sheanfhocal acu “chómh heagnaí
le Daniel”. (Esech. 28:3.) Agus ón’ fhíoróige bhí sé chómh naofa san go gcuireann an Sprid Naomh
é, agus gan é ach in’ ógánach, in éineacht le Nóé, agus le Iob, dhá rá gurb iad san an triúr is mó
oirearcas i súáilce agus i naofacht. (Esech. 14:20.) Ní chuirid na Giúdaígh, i gcoitine, i measc na
bhfáidhí é: óir bhí a chónaí i gcúirt ríoga, agus in uaisleacht shaolta: ach má fhéachaimíd ar na
targaireachtaíbh soiléire a dhein sé ar nithibh le teacht, chífimíd ná fuil éinne is feárr ceart chun
teidil fáidhe ná é, teideal a thug Mac Dé féinig do. (Mat. 24; Marc 13; Lúcás 21.)

Caib a hAon

Daniel agus a chomrádaithe dá dtógaint isteach i bpálás rí Bhabiloin. Diúltaíd siad do bhia agus
d’fhíon an rí, agus cothaíonn uisce agus leite pónaire iad níos feárr mar a chothodh feóil agus fíon
an rí iad. A n-oirearcas agus a n-eagna.

1 Sa tríú bliain de réim Ioacim rí Iúda tháinig Nabuchodonosor rí Bhabiloin go dtí Ierúsalem agus
d’imdhruid sé an chathair. 2 Agus do thug an Tiarna isteach ’na lámhaibh do Ioacim rí Iúda, agus
roinnt d’árthaíbh tí an Tiarna: agus do rug sé leis iad isteach i dtír Sennaair, chun tí a dhia1.

3 Agus duairt an rí le hAsphenes, máistir na n-iúnúch, go gcaithfeadh sé cuid de chlaínn Israel, de
shíolrach an rí  agus na bpriúnsaí,  4 leanaí na raibh aon mháchail  iontu,  agus iad dea-chúmtha,
géarchúiseach in eólas, agus iad ealaíonda, agus iad oiriúnach chun seasamh* i bpálás an rí chun go
múinfeadh sé dhóibh foghlaim agus teanga na gCaldéach. 5 Agus do cheap an rí dhóibh cothú in
aghaidh an lae, cuid dá bhia féin agus an saghas fíona a dh’óladh sé féinig; i dtreó, nuair a cothófí ar
an gcuma san iad ar feadh trí  mblian,  go bhféadfaidís,  ’na dhiaidh san,  bheith  ’na seasamh os
cómhair an rí.

6 Ach do bhí ar a measc san, de chlaínn Iúda, Daniel agus Ananias agus Misael agus Asarias, 7 agus
do chuir  máistir  na n-iúnúch ainmneacha orthu;  chuir  sé  Baltassar  ar  Dhaniel,  agus Sídrach ar
Ananias, agus Mísach ar Mhisael, agus Abdenago ar Asarias. 8 Ach do chuir Daniel roimis, istigh
’na chroí féinig, ná truailleófí2 é le bia ó bhórd an rí, ná leis an bhfíon a dh’óladh an rí, agus d’iarr
sé ar mháistir na n-iúnúch ná truailleófí é. 9 Agus thug Dia do Dhaniel báidh agus taise i radharc
phriúnsa  na  n-iúnúch.  10 Agus duairt  priúnsa na  n-iúnúch le  Daniel:  tá  eagla  agam roimh mo
thiarna an rí, tá bia agus deoch ceapaithe ag an rí dhíbhse. Má fheiceann an rí úr n-aghaidhse níos
loime ná aighthe na n-ógánach eile seo atá ar aon dul libh daorfidh sibh mo cheannsa i láthair an rí.
11 Agus duairt  Daniel  le  Molasar,  an fear  a  cheap priúnsa na n-iúnúch os cionn Dhaniel  agus
Ananiais agus Mhisael agus Asariais: 12 Bain triail, aicim ort, as do sheirbhíseachaibh, ar feadh
deich lá,  agus  tugtar  pónaire3 le  n-ithe  dhúinn agus uisce  le  hól:  13 agus ansan féach ar  ár  n-
aighthibh agus ar aighthibh na n-óg a cothaítear le bia an rí agus dein led sheirbhíseachaibh mar a
chífir. 14 Nuair ’ airigh sé an chainnt sin bhain sé triail astu ar feadh deich lá, 15 agus tar éis deich
lá d’fhéach a n-aighthe níba bhreátha agus níba bheathaithe ná éinne de sna hógaibh a bhí ag ithe
bídh an rí. 16 Ansan do thógadh Malasar an bia agus an fíon uathu agus do thugadh sé pónaire
dhóibh.

17 Agus thug Dia do sna hógaibh sin eólas, agus tuiscint ins gach leabhar, agus eagna: ach thug sé
do  Dhaniel  tuiscint  ins  gach  saghas  aislingí  agus  taibhrithe.  18 Agus  nuair  a  bhí  na  laethanta

1 Caib. 1. véar. 2. “A dhia”, .i. Bel, nú Belus, .i. príomhdhia na nCaldéach.
2 Véar. 8. “Truailleófí”, .i. le feóil a choisc an dlí nú le feóil a híbreadh chun íodal. 
3 Véar. 12. “Leite pónaire”, tá a lán saighseanna pónaire ann, píseánach, agus vetses, &c. &c.



críochnaithe agus bhíodar  le tabhairt  isteach i  láthair  an rí  fé  mar a bhí  órdaithe aige,  do thug
priúnsa na n-iúnúch isteach iad i láthair Nabuchodonosoir. 19 Ansan do labhair an rí leó, agus níor
fuaradh orthu go léir  leithéidí eile Dhaniel agus Ananiais  agus Mhisael agus Asariais:  agus do
sheasaíodar i láthair an rí. 20 Agus ins gach ní a bhain le heagna agus le tuiscint do cheistigh an rí
iad agus fuair sé iad deich n-uaire ní b’fheárr ná a raibh de lucht fáistine agus d’fhearaibh eagnaí ’na
ríocht ar fad. 21 Agus bhí Daniel ann go dtí an chéad bhliain de réim Chúrois. 

Caib a Dó

Ínseann Daniel, le foíllsiú ó Dhia, taibhreamh Nabuchodonosoir, agus ínseann sé an brí a bhí leis
an dtaibhreamh. An rí dhá onórú go hárd.

1 Sa tarna bliain1 de réim Nabuchodonosoir do deineadh taibhreamh do Nabuchodonosor, agus do
chuir an taibhreamh an scannradh ar a sprid. Agus d’imigh an taibhreamh as a cheann. 2 Ansan
d’órdaigh an rí go nglaeifí i dteannta ’ chéile lucht fáistine agus lucht eagna, agus lucht draíochta na
gCaldéach2, chun go neósfaidís a thaibhrithe don rí. Do thánadar agus bhíodar ’na seasamh i láthair
an rí 3 agus duairt an rí leó: Do chonac taibhreamh: Agus tháinig mearathall aigne orm agus ní heól
dom an ní a chonac. 4 Agus d’fhreagair na Caldéigh an rí as Suíríis: mair go deó, a rí: Inis do
thaibhreamh  dod  sheirbhíseachaibh  agus  neósfaimíd  a  bhrí.  5 Agus  duairt  an  rí  leis  na
Caldéachaibh: tá an rud imithe as mo cheann. Mura n-ínsidh sibh dom an taibhreamh agus an brí atá
leis  curfar  chun  báis  sibh  agus  tabharfar  úr  dtithe don phoiblíocht.  6 Ach má ínseann  sibh  an
taibhreamh agus a bhrí gheóbhaidh sibh tuarastail agus tabharthaistí uaimse agus onóir mhór: dá
bhri sin ínsidh dom an taibhreamh agus a bhrí. 7 D’fhreagadar arís agus dúradar: Ínseadh an rí dá
sheirbhíseachaibh an taibhreamh agus neósfaimíd  a  eidirmhíniú.  8 Agus d’fhreagair  an rí,  agus
duairt sé: Is eól dom go deimhin gur a d’iarraidh ríghnis a dhéanamh atáthaoi ós eól díbh go bhfuil
an rud imithe as mo cheann. 9 Dá bhrí sin mura n-ínsidh sibh an taibhreamh tá an t-aon bhreith
amháin ’núr gcoinnibh, is é sin go bhfuil eidirmhíniú bréagach ceapaithe, leis, agaibh, agus é lán
d’éitheach,  chun  bheith  dhá  labhairt  im  láthair  go  dti  go  mbeidh  an  aimsir  imithe.  Ínsidh  an
taibhreamh, dá bhrí sin, i gcás go mbeidh ’ fhios agam gur eidirmhíniú fírinneach a thabharfaidh
sibh air, leis. 10 Ansan d’fhreagair na Caldéigh i láthair an rí agus dúradar: níl aon fhear sa domhan,
atá ábalta ar an ní adeirir a dhéanamh, a rí, ná ní iarann aon rí, pé mór cómhachtach é, a leithéid de
ní ar fhaistineach, ná ar fhear eagnaí ná ar Chaldéach. 11 Óir an ní atá agat dá iarraidh, a rí, tá sé
deocair: agus ní féidir éinne ’ dh’fháil atá ábalta ar anní sin do nochtadh i láthair an rí ach na déithe
amháin, agus ní le daoine atá a gcómhluadar san. 12 Nuair ’ airigh an rí an chainnt sin tháinig fíoch
air agus fearg mhór agus d’órdaigh sé lucht eagna uile cathrach Bhabiloin do chur chun báis. 13 Do
chuaigh an bhreith sin amach agus bhí na daoine eagna dá gcur chun bháis: agus bhí Daniel agus a
chomrádaithe dá gcuardach chun go gcurfí chun báis iad.

14 Ansan d’fhiafraigh Daniel, i dtaobh na dlí sin, d’Arioch, ceann urraid armála an rí, an fear a bhí
tar éis teacht amach chun lucht eagna uile cathrach Bhabiloin do chur chun báis. 15 D’fhiafraigh sé
d’Arioch, an fear a fuair an t-órdú ón rí, cad ’na thaobh breith chómh cruaidh do dhul amach ó
aghaidh an rí. D’inis Arioch an scéal, tríd síos, do Dhaniel. 16 Ansan chuaigh Daniel isteach agus
d’iarr sé ar an rí uain a thabhairt do féin chun na ceiste do réiteach agus a dh’ínsint don rí.

17 Ansan chuaigh sé isteach ’na thig féin agus d’inis sé an scéal d’Ananias agus do Mhisael agus
d’Asarias,  a  chomrádaithe,  18 i  dtreó  go  ndéanfaidís  trócaire  ’  dh’iarraidh  ó  aghaidh  Dé  na
bhflaitheas i dtaobh an rúin diamhair sin agus ná curfí Daniel agus a chomrádaithe chun báis i
dteannta na cod’ eile de lucht eagna cathrach Bhabiloin. 19 Ansan do nohtadh an rún diamhar san
do Dhaniel in aisling san oíche, agus bhí Daniel ag moladh Dé na bhflaitheas, 20 agus do labhair sé

1 Caib. 2. véar. 1. “Sa tarna bliain,” .i. ó bhás a athar, Nabuchodonosor*. Bhí sé ’na rí roimis sin i bpáirt len’ athair sa 
ríocht.

2 Véar. 2. “Na Caldéigh,” .i. lucht réalt-ealaín, daoine do leogadh orthu fáistineacht a dhéanamh ó sna réiltíníbh.
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agus duairt sé: Moladh le hainm an Tiarna ón síoraíocht agus go deó deó: óir is leis gach eagna agus
gach neart: 21 Agus athraíonn sé aimsireacha agus aoiseanna: Tógann sé ríochtanna chun siúil agus
cuireann sé ríochtanna ar a mbunaibh. Is é a thugann eagna do lucht eagna agus eólas do lucht
tuisceana. 22 Foíllsíonn sé nithe doimhne agus nithe a bhíonn i bhfolach, agus is eól do an ní a
bhíonn sa doircheacht: agus is aige atá solas. 23 Duitse, a Dhia ár n-athrach a bheirimse baochas
agus molaim thu óir do thugais dom eagna agus neart, agus anois do thaispeánais dom an ní a bhí
againn á iarraidh ort. Thugais eólas dúinn ar an ní adeir an rí.

24 Ansan chuaigh Daniel isteach ag triall ar Arioch, an fear go raibh órdú tabhartha ag an rí dho
lucht eagna Bhabiloin do chur chun báis, agus duairt sé leis: Ná mairbh lucht eagna Bhabiloin. Beir
mise isteach i láthair an rí agus neósfad réiteach na ceiste don rí. 25 Ansan do bhrostaigh Arioch
agus do rug sé Daniel  isteach i  láthair  an rí  agus  duairt  sé  leis  an rí:  Do fuaras  fear  de lucht
braighdineas Iúda, agus réiteóidh sé an cheist don rí. 26 D’fhreagair an rí agus duairt se le Daniel, ar
ar raibh Baltassar mar ainm: An dó’ leat le fírinne gur féidir duit an taibhreamh úd a chonac a
dh’ínsint dom, agus a eidirmhíniú a dh’ínsint dom? 27 Agus duairt Daniel i bhfreagra, leis an rí: An
rún diamhar so gur mian leis an rí eólas d’fháil air ní féidir d’éinne den lucht eagna ná den lucht
eólais ná den lucht fáistine ná den lucht draíochta é ’ dh’ínsint don rí. 28 Ach tá Dia in sna flaithis
agus nochtann sé rúna diamhra, agus tá taispeánta aige dhuitse, a Nabuchodonosoir, a rí, an ní atá le
teacht in sna haimsiribh deirineacha. 

Sid iad do thaibhreamh agus aislingí do chínn ar do leabaidh. 29 Do thosnaís, a rí, ar mhachnamh,
ar do leabaidh, ar na nithibh a thiocfaidh ’na dhiaidh so: Agus an té d’fhoíllsíonn rúna diamhra do
thaispeáin sé dhuit na nithe atá le teacht. 30 Do foíllsíodh an rún diamhar san dómhsa, leis, agus ní
trí aon eagna é atá agamsa seochas a bhfuil de dhaoinibh beó, ach amháin chun go nochtfí an t-
eidirmhíniú don rí, agus chun go mbeadh eólas agat ar smaointibh mo chroí:

31 Do bhís-se, a rí, ag féachaint, agus féach, mar a bheadh íómhá mhór. Bhí an íomhá sin go mór
agus go hárd, go hárd ’na cruth agus ’na seasamh os do chómhair, agus bhí ag féachaint scannrúil.
32 D’ór mhín ab ea ceann na híomhá sin, ach d’airgead ab ea a hucht agus a cuisleanna, agus de
phrás ab ea an bolg agus na ceathrúna, 33 agus d’iarann ab ea na cosa, agus d’iarann agus de chré, i
bpáirt, ab ea na troithe. 34 Agus bhís-se ag féachaint go dtí gur gearradh, gan lámha, cloch a sliabh.
Agus do bhuail an chloch san an íomhá in sna troithibh a bhí déanta de chré agus d’iarann, agus do
bhris sé na troithe ’na mblúiríbh beaga. 35 Ansan do briseadh ’na mblúiríbh beaga na t-iarann agus
an chré agus an prás agus an t-airgead agus an t-ór i dteannta ’ chéile agus do dhein díobh mar ’
bheadh lóchán ar úrlár buailte sa tsamhradh, agus do scuab an ghaoith chun siúil iad: agus ní raibh
aon áit le fáil dóibh: ach an chloch a bhí tar éis na híomhá do bhualadh, do dhein sliabh mór di agus
do líon sí an domhan go léir:

36 Sin é an taibhreamh: Neósfaimíd, leis, os do chómhair, a rí, eidirmhíniú an taibhrimh. 37 Is tusa
rí na ríthe: agus tá ríocht agus neart agus cómhacht agus glóire tabhartha ag Dia na bhflaitheas duit,
38 agus an uile áit ’na gcónaí clann na ndaoine agus beithídh an mhachaire: Táid, mar an gcéanna,
éanlaithe an aeir tabhartha aige isteach id láimh duit, agus tá an uile ní curtha aige féd smacht: Is
tusa, dá bhrí sin an ceann óir. 39 Agus éireóidh id dhiaidhse ríocht eile1 a bheidh níos lú ná thu,
ríocht airgid: agus an tríú ríocht, ríocht práis, ríocht a rialfaidh an domhain go léir. 40 Agus beidh
an ceathrú ríocht ar nós iarainn. Fé mar a dheinean iarann gach ní do bhriseadh agus do smachtú, sin
mar a dhéanfaidh an ríocht san iad súd go léir do dhísciú. 41 Ansan ó chonaicís na troithe agus an

1 Véar. 39. “Ríocht eile.” Deir drong go gciallaíonn san na ríthe a tháinig i ndiaidh Alecsandair Mhóir, ríthe Shuíria 
agus na hÉigipte. Deir drong eile gur ar ímpireacht na Rómha a thráchtaithear agus ar a cogaíbh sa bhaile.*
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méireanna agus iad déanta de chré photadóra agus d’iarann, i bpáirt, beidh an ríocht san deighilte
óna chéile, ach is as an iarann a thosnóidh sí fé mar a chonaicís an t-iarann meascaithe ar an gcré
fhliuch. 42 Agus fé mar a bhí méireanna na gcos déanta i bpáirt d’iarann agus i bpáirt de chré, beidh
an ríocht san láidir ar shlí agus briste ar shlí. 43 Agus ó chonaicís an t-iarann meascaithe ar an
ndraoib cré, beid siad, is fíor, meascaithe in éineacht ar shíol daonna, ach ní leanfaid siad dlúite lena
chéile, mar nách feidir cré do mheascadh ar iarann.

44 Ach i laethibh na ríocht san cuirfidh Dia na bhflaitheas ar bun ríocht1 ná cloífar go deó, agus ní
tabharfar a ríocht do phobal eile, agus brisfish sí mion, agus ídeóidh sí na ríochtanna úd go léir,
agus seasóidh sí féinig ar feadh na síoraíochta. 

45 De réir mar a chonaicís gur gearradh, gan lámha, an chloch úd amach as an sliabh, agus gur bhris
sí go mion an chré agus an t-iarann agus an prás agus an t-airgead agus an t-ór, tá Dia mór tar éis a
thaispeáint don rí cad a thitfidh amach ’na dhiaidh so, agus is fíor an taibhreamh, agus tá an t-
eidirmhíniú fírinneach.

46 Ansan to thit Nabuchodonosor ar a aghaidh agus d’adhair sé Daniel agus d’órdaigh sé  victimí
agus túis d’íbirt chuige. 47 Agus do labhair an rí le Daniel agus duairt sé: go fíor is é úr nDiase Dia
na ndéithe agus Tiarna na ríthe agus foillsítheóir ar nithibh atá i bhfolach treás gur fhéadais-se an
rún  san  do  nochtadh.  48 Ansan  d’uaisligh  an  rí  Daniel  chun  inid  aoird  agus  thus  sé  mórán
tabharthaistí  móra  dho,  agus  dhein  sé  rialtóir  de  ar  chúigíbh  uile  Bhabiloin,  agus  dhein  sé
príomhghiústís de os cionn lucht eagna uile Bhabiloin. 49 Agus d’iarr Daniel ar an rí é, agus chuir
an rí Sídrach agus Mísach agus Abdenago os cionn oibreacha cúige Bhabiloin: ach bhí Daniel féin
istigh i bpálas an rí.

Caib. a Trí

Íomhá óir ag Nabuchodonosor á chur suas agus órdú aige á dhéanamh go gcaithfeadh an uile
dhuine  an  íomhá san d’adhradh.  An triúr  ná  hadharfadh an íomhá dá gcaitheamh isteach sa
bhfúirnéis tine: gan an tine dhá loscadh: a nguí, agus a gcantic mholta.

1 Do dhein an rí Nabuchodonosor íomhá óir a bhí trí fichid cúbat ar aoirde agus sé cúbait ar leithead
agus  chuir  sé  ’na  seasamh  í  ar  mhachaire  Dura  i  gcrích  Bhabiloin.  2 Ansan  do  chuir
Nabuchodonosor  an rí  teachtaireacht  uaidh agus ghlaeigh sé chun a chéile  na giústísí,  agus na
breithimh, agus na taoisigh, agus na rialtóirí, agus na gobhernóirí, agus uaisle uile na gcúigí, chun
go dtiofaidís  go dtí  tiomnú na híomhá a bhí curtha suas  ag an rí  Nabuchodonosor.  3 Agus do
cruinníodh i dteannta ’ chéile na huaisle, agus na giústísí, agus na breithimh, agus na taoisigh, agus
na rialtóirí,  agus na daoine móra a bhí  curtha in  údarás,  agus priúnsaí uile na gcúigí,  chun go
dtiocfaidís go dtí tiomnú na híomhá a bhí curtha suas ag Nabuchodonosor an rí. 4 Ansan d’fhógair
callaire de ghuth árd: Órdaítear díbhse, a gheinte, agus a threabha, agus a theangthacha, 5 nuair ’
aireóidh sibh fuaim an trúmpa agus na píbe agus na cruite, agus na sambuice, agus na saltrach, agus
na suimphoine, agus an uile shaghas ceóil; titim anuas agus an íomhá óir atá curtha suas ag an rí
Nabuchodonosor d’adhradh. 6 Agus aon duine ná titfidh anaus agus ná hadharfaidh caithfar isteach
é an uair chéanna sa bhfúirnéis tine atá ar lasadh. 7 Ansan, dá bhrí sin, nuair ’ airigh na daoine go
léir fuaim an trúmpa, agus an píbe, agus na cruite, agus na  sambuice, agus na saltrach, agus na
suimphoine, agus an uile shaghas ceóil, do thit na geinte go léir anuas, agus na treabha agus na
teangthacha, agus d’adhradar an íomhá óir a bhí curtha suas ag an rí Nabuchodonosor. 

1 Véar. 44. “Ríocht.” .i. Ríocht Chríost san Eaglais chaitlicí, ríocht nách féidir a chloí.
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8 Agus láithreach an uair chéanna san, tháinig Caldéigh áirithe agus do ghearánadar na Giúdaígh,
9 agus dúradar leis an rí Nabuchodonosor: mair go deó, a rí: 10 Tá reacht déanta agatsa, a rí, an uile
dhuine  d’aireóidh  fuaim an  trúmpa,  agus  na  píbe,  agus  na  cruite,  agus  na  sambuice,  agus  na
saltrach, agus na suimphoine, agus an uile shaghas ceóil, nách foláir do sléachtadh agus an íomhá
óir a dh’adhradh, 11 agus aon duine ná sléachtfadh nárbh fholáir é ’ chaitheadh isteach sa bhfúirnéis
tine atá ar lasadh. 

12 Tá¸ áfach, Giúdaígh áirithe atá curtha agatsa os cionn oibreacha críche Bhabiloin, Sídrach agus
Mísach agus Abdenago: tá neamhshuím déanta ag na fearaibh sin ded reacht, a rí. Ní adhraid said
do dhéithese; ná ní adhraidh siad an íomhá óir atá curtha suas agat.

13 Ansan d’órdaigh an rí Nabuchodonosor agus é lán d’fhíoch agus d’fheirg, Sídrach agus Mísach
agus Abdenago do thabhairt ’na láthair. Do tugadh ’na láthair iad láithreach. 14 Do labhair an rí
Nabuchodonosor  leó  agus duairt  sé:  an  fíor,  a  Shídrach agus  a  Mhísach agus  a  Abdenago,  ná
hadhrann sibhse mo dhéithese, ná an íomhá óir atá curtha suas agam? 15 Anois, dá bhrí sin, má
táthaoi ollamh chuige, chómh luath agus d’aireóidh sibh fuaim an trúmpa agus na píbe agus na
cruite agus na sambuice agus na saltrach agus na suimphoine sléachtaidh agus adhraidh an íomhá
óir a dheineas, ach mura n-adhraidh sibh caithfar isteach sibh sa bhfúirnéis tine atá ar lasadh, agus
cé hé an dia d’fhuasclóidh amach as mo láimhse sibh? 16 D’fhreagair Sídrach agus Mísach agus
Abdenago agus dúradar leis an rí Nabuchodonosor: Ní gá dhúinn freagra ’ thabhairt ort sa ní sin,
17 óir féach, tá ár nDia, an Dia a dh’adhraimíd, ábalta ar sinn a thabhairt saor as an bhfúirnéis tine
atá ar lasadh, agus ar sinn a dh’fhuascailt  as do láimhse,  a rí.  18 Ach más toil leis gan san do
dhéanamh bíodh ’ fhios agat, a rí, ná hadharfaimídne do dhéithese, agus ná hadharfaimíd an íomhá
óir atá curtha suas agat. 

19 Ansan is ea ’ bhí Nabuchodonosor lán d’fheirg agus d’athraigh a ghnúis i gcoinnibh Shídrach
agus Mhísach agus Abdenago, agus d’órdaigh sé an fhúirnéis do dhéanamh seacht n-uaire níba teó
na mar ba ghnáth í ’ bheith. 20 Agus d’órdaigh sé do sna fearaibh ba threise a bhí ’na shlua Sídrach
agus Mísach agus Abdenago do cheangal agus iad do chaitheamh isteach sa bhfúirnéis tine a bhí ar
lasadh. 21 Agus do ceangladh na fir sin láithreach agus do caitheadh iad isteach sa bhfúirnéis tine a
bhí ar lasadh, agus a mbrata (uaisle) úmpu, agus a míochta, agus a mbróga, agus a gcuid éadaigh,
22 óir bhí órdú an rí dian, agus bhí an fhúirnéis te thar na beartaibh. Agus do mhairbh lasair na tine
na fir  a bhí ag caitheamh Shídrach agus Mhísach agus Abdenago isteach.  23 Ach an triúr  san,
Sídrach agus Mísach agus Abdenago, do thiteadar síos, ceangailte, i lár na fúrnéise tine a bhí ar
dearglasadh. 24 Agus bhíodar ag siúl1 i lár na lasrach agus iad ag moladh Dé agus ag althú don
Tiarna. 25 Ansan do sheasaimh Asarias suas agus bhí sé ag guí chun Dé ar an gcuma so. D’oscail sé
a bhéal i lár na tine agus duairt sé:

26 Is beannaithe thu, a Thiarna, a Dhia ár n-athrach, agus tá moladh ag dul do t’ainm, agus tá t’ainm
glórmhar go deó: 27 óir taoi ceart ins gach ní dár dheinis linn, agus táid t’oibreacha go léir fíor agus
táid do slithe ceart agus do bhreitheanna uile fíor. 28 Óir is breitheanna fíora do chuiris i bhfeidhm
in sna nithibh go léir a thugais orainne, agus ar Ierúsalem, cathair naofa ár sínsear, óir is de réir
fírinne agus breithiúntais a thugais na nithe seo go léir orainn mar gheall ar ár bpeacaíbh. 29 Óir do

1 Caib. 3. véar. 24. “Agus bhíodar ag siúl.” Ínseann Ierom naofa san áit sin ná raibh an méid atá ón véarsa san go dtí 
véarsa 91 (naoi ndeich a haon) san Éabhrais lena línn féin. Ach ó bhí sé in sna bíoblaíbh Gréagacha go léir, agus gur 
ón Éabhrais do haistríodh iad san ar dtúis, tá gach aon deallramh go raibh sé san Éabhrais i dtosach bára, ní hea ach 
sa Chaldaach, mar sa Chaldaach a scríodh leabhar Dhaniel. Ach tá so deimhnitheach. Tá sé glacaithe ag an eaglais ó 
ársacht aimsire, agus é dá lé’ ’na scriptiúir chanónda i liturgia na heagailse agus ’na hoificíbh diaga.
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dheineamair na peacaí, agus dheineamair an mhallaitheacht nuair a dh’imíomair uaitse, agus do
dheineamair iomarbhas ins gach uile ní. 30 Agus níor éisteamair le t’aitheantaibh ná níor thugamair
aire ná níor dheineamair beart de réir mar a dh’órdaís-se dhúinn, i dtreó go mbeadh an scéal go
maith againn. 31 Dá bhrí sin gach ní dá bhfuil tabhartha agat orainn agus gach ní dá bhfuil déanta
agat linn is i mbreithiúntas fírinneach atá sé déanta agat. 32 Agus táimíd tabhartha isteach agat i
lámhaibh  ár  namhad  éagórtha,  nú  mallaithe,  róbhréagacha,  agus  i  láimh  rí  atá  ancheart,
fíormhallaithe, thar a bhfuil de dhaoinibh ar talamh an domhain. 33 Agus anois ní féidir dúinn ár
mbéal a dh’oscailt. Táimíd ’nár masla agus ’nár n-asachán dod sheirbhíseachaibh, dóibh sin atá ’ot
adhradh.

34 Ná tabhair suas go deó sinn, aicimíd ort, ar son t’ainme, agus ná hídigh do chonnradh. 35 Agus,
ar son do charad Abraham, agus do sheirbhísigh Isaac, agus t’aon naofa Israél, ná bain dínn do
thrócaire: 36 do labhrais leó súd agus gheallais dóibh go n-iomadófá a síol mar réilte neimhe agus
mar an ngainimh ar thráigh na mara. 37 Óir táimídne laíodaithe, a Thiarna, thar gach náisiún, agus
táimíd íslithe sa domhan go léir inniu mar gheall ar ár bpeacaíbh. 38 Agus níl, an uair seo, os do
chómhair,  priúnsa,  ná  stiúrthóir,  ná  fáidh,  ná  holocaust,  ná  íbirt,  ná  ofráil,  ná  túis,  ná  áit  do
chéadtorthaíbh, 39 i dtreó go bhfaighimís do thrócaire: Ach mar sin féin glactar sinn i ndólás croí
agus in úmhlaíocht aigne. 40 Bíodh ár n-íbirt os do chómhair inniu taithneamhach it láthair fé mar a
bheadh  holocauistí reithí  agus bullán, agus mar a bhead na mílte d’uanaibh méithe,  óir  níl  aon
mhearaí le cur ar an muíntir go bhfuil a muinín acu asatsa. 41 Táimíd ’ot leanúint anois lenár gcroí
go léir agus tá t’eagla orainn, agus táimíd ag lorg do ghnúise. 42 Ná cuir sinn chun mearaí, ach dein
de réir do cheannsachta, agus de réir iomarca do thrócaire. 43 Agus fuascail sinn de réir t’oibreacha
iúntacha, agus tabhair glóire do t’ainm, a Thiarna. 44 Agus ar mearaí go gcurtar iad san go léir a
bhíonn ag taispeáint uilc dod sheirbhíseachaibh. Mearaí ód mhórchómhacht orthu, agus bristear a
neart, 45 agus curtar in úil dóibh gur tusa an Tiarna, an t-aon amháin is Dia ann agus is glórmhar os
cionn an domhain go léir.

46 Ach na seirbhísigh leis an rí, na daoine do chaith isteach iad, níor stadadar den teas a mhéadú sa
bhfúirnéis le ruibh agus le bunach agus le pic agus le bataíbh tiorma, 47 agus bhí an lasair ag éirí in
áirde os  cionn na fúirnéise naoi  gcúbait  agus daichead,  48 agus do briseadh sí  amach agus do
loisceadh sí aon chuid de sna Caldéigh a gheibheadh sí in aice na fúirnéise, 49 ach do chuaigh
aingeal an Tiarna síos le hAsarias agus lena chomrádaithibh isteach sa bhfúirnéis agus do chomáin
sé lasair na tine amach as an bhfúirnéis, 50 agus dhein sé i lár na fúirnéise mar ’ bheadh séideadh
gaoithe ’ bheadh ag tabhairt drúchta léi, agus níor theangmhaigh an tine leó in aon chor, ná níor
chuir sí orthu ná níor dhein sí aon dochar dóibh.

51 Ansan bhí an triúr san, le haon ghuth amháin, ag moladh agus ag onórú Dé agus ag athlú do, ag
rá na cainnte seo: 

52 Is beannaithe thusa, a Thiarna, a Dhia ár sínsear, ionmholta, glórmhar, árdaithe suas go síoraí. Is
beannaithe ainm naofa do ghlóire, agus is iomholta go hárd in sna haosaibh go léir.
53 Is beannaithe thu i dteampall naofa do ghlóire, is ionmholta go hárd, is glórmhar go hárd, de
shíor. 
54 Is beannaithe thu i gcathaoir do ríochta féinig. Is ionmholta go hárd, is glórmhar go hárd, de
shíor. 
55 Is beannaithe thu ag féachaint isteach in sna doimhneasaibh, agus id shuí ar an cherubimibh. Is
iomholta, is glórmhar go hard, de shíor.
56 Is beannaithe thu i ndaingneacht neimhe. Is iomholta, is glórmhar, de shíor.
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57 A oibreacha uile an Tiarna, althaídh don Tiarna, molaidh é agus tugaidh glóire do hárd do, de
shíor.
58 A aingil an Tiarna, althaídh don Tiarna, molaidh é agus tugaidh glóire do hárd do, de shíor.
59 Althaídh, a spéartha, don Tiarna, molaidh é agus tugaidh glóire os cionn an uile ní dho, de shíor.
60 Althaídh don Tiarna, a uisceacha uile atá os cionn na spéartha, molaidh agus onóraidh os cionn
an uile ní é, de shíor.
61 Althaídh don Tiarna, a chómhachta uile an Tiarna, molaidh é agus onóraidh os cionn an uile ní é
de shíor.
62 Althaídh don Tiarna, a ghrian agus a ghealach, molaidh é agus onóraidh é os cionn an uile ní de
shíor.
63 Althaídh don Tiarna, a réilte na spéire, molaidh é agus onóraidh os cionn an uile ní de shíor.
64 Althaídh don Tiarna, a cheathanna agus a dhrúchta uile, molaidh é agus onóraidh os cionn an
uile ní é de shíor.
65 Althaídh don Tiarna, a spridí uile an Tiarna, molaidh é agus onóraidh os cionn an uile ní de
shíor.
66 Althaídh don Tiarna, a thine agus a theas, molaidh é agus onóraidh é os cionn an uile ní de shíor.
67 Althaídh don Tiarna, a fhuacht agus a theas, molaidh os cionn an uile ní é de shíor.
68 Althaídh don Tiarna, a dhrúchtanna agus a reónna, molaidh os cionn an uile ní é, agus de shíor.
69 Althaídh don Tiarna, a shioc agus a fhuacht, molaidh é cionn an uile ní agus de shíor.
70 Althaídh don Tiarna, a leac oighir agus a shneachta, molaidh é os cionn an uile ní agus de shíor.
71 Althaídh don Tiarna, a oícheanta agus a laethanta, molaidh é os cionn an uile ní agus de shíor.
72 Althaídh don Tiarna, a sholais agus a dhoircheacht, molaidh é os cionn an uile ní agus de shíor.
73 Althaídh don Tiarna, a splanncracha agus a scamaill, molaidh é os cionn an uile ní agus de shíor.
74 Althaíodh an talamh don Tiarna, moladh sé é os cionn an uile ní agus de shíor.
75 Althaídh don Tiarna, a chnuca agus a shléibhte, molaidh é os cionn an uile ní agus de shíor.
76 Althaídh don Tiarna, a nithe uile d’fhásann a talamh, molaidh é os cionn an uile ní agus de shíor.
77 Althaídh don Tiarna, a thoibhreacha, molaidh é os cionn an uile ní agus de shíor.
78 Althaídh don Tiarna, a fharraigí agus a aibhní, molaidh é os cionn an uile ní agus de shíor.
79 Althaídh don Tiarna, a mhíola móra agus gach a bhfuil ag gluaiseacht in uisceachaibh, molaidh é
os cionn an uile ní agus de shíor.
80 Althaídhse don Tiarna, a éanlaithe uile an aeir, molaidh é os cionn an uile ní agus de shíor.
81 Althaídh don Tiarna, a bheithíocha agus a thréadta, molaidh é os cionn an uile ní agus de shíor.
82 Althaídh don Tiarna, a chlann na ndaoine, molaidh é os cionn an uile ní agus de shíor.
83 Althaíodh Israél don Tiarna. Molaidís é os cionn an uile ní, agus do shíor.
84 Althaídh don Tiarna, a shagairt an Tiarna, molaidh é os cionn an uile ní, agus de shíor.
85 Althaídh don Tiarna, a sheirbhíseacha an Tiarna, molaidh é os cionn an uile ní, agus de shíor.
86 Althaídh don Tiarna, a spridí agus a anamnacha na bhfíoraon, molaidh é os cionn an uile ní, agus
de shíor.
87 Althaídh don Tiarna, a lucht is naofa agus is úmhal croí, molaidh é os cionn an uile ní, agus de
shíor.
88 Althaídh don Tiarna, a Ananiais, agus a Asariais, agus a Mhisaeil, molaidh é os cionn an uile ní
agus de shíor. Óir do shaor sé sinn ó ifreann agus d’fhuascail sé sinn amach a láimh an bháis, agus
do thug sé saor sinn amach a lár na lasrach, agus do shábháil sé sinn a lár na tine.
89 Tugaidh baochas don Tiarna, óir is maith é, óir is de shíor a mhaireann a thrócaire, agus go deó.
90 Althaídh don Tiarna, a lucht cráifeachta uile, do Dhia na ndéithe. Althaígh. Tugaidh moladh
agus baochas do, óir maireann a thrócaire go deó deó.
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91 Ansan do bhí uathás ar an rí  Nabuchodonosor, agus d’éirigh sé go luath agus duairt  sé len’
uaislibh: Nách triúr fear, agus iad ceangailte, do chaitheamair isteach i lár na tine. Do freagaradar
san an rí  agus  dúradar:  Is  fíor,  a  rí.  92 Agus d’fhreagair  seisean agus duairt  sé:  Féach chímse
ceathrar agus iad scaoilte agus iad ag siúl i lár na tine, agus níl aon dochar déanta dhóibh. Agus tá
cruth an cheathrú duine cosmhail le Mac Dé. 93 Ansan tháinig Nabuchodonosor go dtí doras na
fúrnéise tine a bhí ar dearglasadh, agus duairt sé: A Shídrach agus a Mhísach agus a Abdenago, a
sheirbhíseacha an Dé is aoirde, imídh amach agus tagaidh liom. Agus d’imigh Sídrach agus Mísach
agus Abdenago amach láithreach a lár na tine, 94 agus do chruinnigh na huaisle, agus na giústísí,
agus na breithimh, agus maithe móra an rí, i dteannta ’ chéile, agus bhíodar ag breithniú na bhfear
san, ná raibh aon chómhacht ag tine ar a gcorpaibh, agus nár dódh oiread agus ribe dá ngruaig, agus
nár  cuireadh aon athrú ar  a gcuid éadaigh,  agus ná raibh aon phioc de bhalaith  na  tine uathu.
95 Ansan do bhris Nabuchodonosor amach agus duairt  sé: Moladh le Dia na bhfear so, eadhon
Sídradh  agus  Míseach  agus  Abdenago,  mar  do  chuir  sé  a  aingeal  uaidh  agus  d’fhuascail  sé  a
sheirbhíseacha toisc gur chreideadar ann, agus gur athraíodar briathar an rí, agus gur thugadar suas
a gcuirp chun ná déanfaidís toil aon dé agus na hadharfaidís aon dia ach amháin a nDia féinig.
96 Deinimse, dá bhrí sin, an reacht so, aon daoine, nú aon treabhchas, nú aon teanga, do labharfaidh
diamhasla i gcoinnibh Dé Shídrach agus Mhísach agus Abdenago, go n-ídeófar iad féin agus go
scriosfar a dtithe. Óir níl aon dia eile ábalta ar shábháil a dhéanamh ar an gcuma ’na ndeineann an
Dia sin é. 97 Ansan do thug Nabuchodonosor, an rí, árdú céime do Shídrach agus do Mhísach agus
d’Abdenago i gcrích Bhabiloin.

98 Nabuchodonosor1 an rí, chun an bpobal go léir agus chun na náisiún agus chun na dteangthacha
go léir atá ’na gcónaí sa domhan go léir, síocháin go n-iomadaítear chúibh. 99 Tá an Dia is aoirde
tar éis  cómharthaí agus iúnaí do oibriú im thaobhsa.  Is áil liom, dá bhrí sin, a chómharthaí do
chraobhscaoileadh 100 óir is cómharthaí móra iad; agus a iúnaí, óir is iúnaí cómhachtacha iad: agus
is ríocht shíoraí a ríocht, agus tá a chómhacht ó shliocht go sliocht go deó.

Caib. a Ceathair

Taibhreamh a deineadh do Nabuchodonosor, agus breitheanna ó Dhia dá bhfógairt air mar gheall
ar an uabhar a bhí ann. Daniel ag eidirmhíniú na haislinge, agus an t-eidirmhíniú ag teacht chun
cínn.

1 Mise Nabuchodonosor agus bhíos ar mo shuaimhneas im thigh, agus fé mhaise im áras. 2 Do
chonac taibhreamh a chuir  scannradh orm, agus do chuir  mo mhachnamh ar mo leabaidh agus
aislingí mo chínn buaireamh orm. 3 Ansan do chuireas reacht amach go gcaithfí lucht eagna uile
Bhabiloin do thabhairt im láthair agus go gcaithfidís eidirmhíniú mo thaibhrimh a thaispeáint dom.
4 Ansan do tháinig an luch fáistine, agus an lucht eagna, agus an Caldéigh, agus an lucht feasa, agus
d’ínseas mo thaibhreamh os a gcómhair: ach níor ínseadar dom a eidirmhíniú: 5 go dtí gur tháinig a
gcómhphairteach, Daniel, os mo chómhair isteach. Baltassar is ainm do, de réir na hainme atá ar mo
dhiase2, agus tá aige ann féin, sprid na ndéithe naofa. Agus d’ínseas mo thaibhreamh os a chómhair.
6 A Bhaltassair,  a phriúnsa lucht fáistine, óir is eól dómhsa go bhfuil agat istigh ionat sprid na
ndéithe naofa,  agus ná fuil  aon rún os cionn do chumais:  inis  dom aislingí  mo thaibhrithe,  na
haislingí a chonac, agus inis dom a n-eidirmhíniú. 7 Sid í aisling mo chínn ar mo leabaidh: bhíos ag

1 Véar. 98. “Nabuchodonosor.” Sórd ceannphuirt ar an gcaibideal atá ag teacht is ea na trí véarsaí deirineacha san, 
agus is i bhfuirm leitre ón rí atá an caibideal ag teacht scríofa.

2 Caib. 4. véar. 5. “Baltassar, de réir na hainme atá ar mo dhiase.” Deir sé an ní sin óir is ón ainm “Bel”, príomhdhia 
na mBabilónach, do cumadh an ainm “Baltassar”, nú “Belleshassar”.

8



Targaireacht Dhaniel

féachaint, agus féach, crann i lár an domhain, agus bhí sé árd thar na beartaibh. 8 Bhí an crann árd
agus bhí sé láidir, agus do shrois a aoirde suas go dtí an spéir, agus bhí radharc air go himeallaibh
an domhain ar fad. 9 Bhí a dhuilliúr fíorálainn, agus bhí a thoradh go fíoriomarcach, agus ba bhia
don uile ní é. Do chónaigh áirnéis faoi, agus beithígh, agus bhí a n-áit chónaithe ’na ghéagaibh ag
éanlaithe an aeir agus bhí gach feóil ag ithe bídh de. 10 Bhíos ag féachint in aisling mo chínn, agus
féach aon ag faire1, agus tháinig aon naofa anuas ó neamh, 11 agus do labhair sé amach go hárd,
agus duairt sé: Gearraidh ar lár an crann, agus scoithidh de a ghéaga: croithidh de a dhuilliúr agus
scaipidh a thorthaí: imíodh uaidh na beithígh atá faoi, agus imíodh na héanlaithe dá ghéagaibh.
12 Fágaidh, áfach, a bhun agus na préamhacha air, sa talamh, agus ceangaltar é le fúnsa iarainn
agus práis, i measc an fhéir atá lasmu’ dhe, agus fliuchtar é le drúcht na spéire, agus bíodh a chuid i
measc na mbeithíoch allta i bhféar na talún, 13 athraítear a chroí2 ó bheith ’na chroí duine agus
tugtar do croí beithígh: agus gabhadh seacht dtráthanna os a chionn. 14 Ó bhreith an lucht faire sin é
an reacht, agus ó bhriathar agus ó iarraidh na n-aon naofa go dtí go mbeidh ’ fhios ag na beóibh
gurb é an tÉ is aoirde is rialtóir i ríocht daoine*; agus tabharfaidh sé í don té dár toil leis í ’ thabhairt,
agus ceapfaidh sé an té is úirísle de dhaoinibh os a cionn. 15 Mise an rí Nabuchodonosor agus do
chonac an taibhreamh san: Inis-se dhom go luath, dá bhrí sin, a Bhaltassair, an t-eidirmhíniú. Óir níl
ar chumas lucht eagna uile mo ríochta a bhrí a dh’ínsint dom: ach tá san ar do chumas-sa óir tá sprid
na ndéithe naofa ionatsa.

16 Ansan do thosnaigh Baltassar, dárbh ainm Daniel, ar mhachnamh, istigh ann féinig ar feadh aon
uair a chluig amháin nú mar sin, agus do chuir a smaointe buaireamh air. Ach d’fhreagair an rí agus
duairt sé: A Bhaltassair, ná cuireadh an taibhreamh agus a eidirmhíniú buaireamh ort. D’fhreagair
Baltassar agus duairt sé: A rí, an taibhreamh do lucht fuatha ’ thabhairt duit, agus a eidirmhíniú dod
namhdaibh. 17 An crann a chonaicís, a bhí láidir árd, agus gur shrois a cheann go dtí na spéartha,
agus a radharc chun an domhain go léir: 18 go raibh a ghéaga go fíorálainn agus a thoradh go ró-
iomarcach, agus bia ann don uile ní, go raibh beithígh an mhachaire ’na gcónaí fé, agus éanlaithe an
aeir ’na gcónaí ’na ghéagaibh, 19 is tusa é, a rí, atá méadaithe, cómhachtaithe. Óir tá do mhéid tar
éis fás* agus tar éis sroisint chun na spéire, agus do chómhact go himeallaibh an domhain. 20 Ach
mar a chonaic an rí aon ag faire, agus aon naofa ag teacht anuas ó neamh, agus go nduairt sé sin:
Gearraidh anuas an crann agus ídídh é. Ach fágaidh sa talamh a bhun ar a bhfuilid na préamhacha,
agus ceangaltar é le hiarann agus le prás i measc an fhéir lasmu’, agus croithtear drúcht na spéire
air,  agus bíodh a bhia i bhfochair na mbeithíoch allta, chun go ngabhaid seacht dtráthanna os a
chionn. 21 Sid é eidirmhíniú breithe an tÉ is aoirde,an bhreith atá tagaithe ar mo thiarna an rí.
22 Caithfid siad amach tu ó bheith i measc daoine agus beidh do chónaí i bhfochair ainmhithe agus
beithíoch allta, agus beidh tú ag ithe an fhéir ar nós daimh, agus beidh tú fliuch ó dhrúcht na spéire:
agus geóbhaid seacht dtráthanna os do chionn, go dtí go mbeidh ’ fhios agat gurb é an tÉ is aoirde is
rialtóir os cionn ríochta na ndaoine, agus gur do pé duine is toil leis a thugann sé an ríocht san.
23 Ach sa mhéid gur órdaigh sé an bun agus na préamhacha d’fhágaint sa talamh, sé sin bun agus
préamhacha  an  chraínn,  fánfaidh  do  ríocht  agat  tar  éis  an  eólais  a  theacht  duit  gur  ó  neamh
cómhacht. 24 Dá dheascaibh sin, a rí, goibh le n-ais mo chómhairlese, agus dein leórghníomh id
pheacaíbh le déirc, agus id dhrochghníomharthaibh le trócaire do sna bochtaibh: agus b’fhéidir go
maithfidh sé do pheacaí dhuit.

1 Véar. 10. “Aon ag faire.” Aingeal faire éigin, aingeal coímhdeachta Israél is dócha.
2 Véar. 13. “Athraítear a chroí.” Ní feictear ón scriptiúir gur baineadh a chló daonna do Nabuchodonosor, agus ní 

feictear ach níba lú gur deineadh damh de. Ní feictear ach gur chaill sé a réasún agus go raibh sé as a mheabhair, 
agus gur fhan sé, agus é ar an gcuma san, amu’ i gcómhluadar beithíoch, ag ithe an fhéir ghlais ar nós an daimh go 
dtí gur fhás an fionnadh ar a chroiceann i dtreó gur chuma é nú clúmh fiolair, agus gur fhásadar a ingne i dtreó gur 
cuma iad nú ingne éin.
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25 Tháinig na nithe sin go léir ar an rí Nabuchodonosor. 26 Tar éis dhá mhí dhéag bhí sé ag siúl sa
phálás i mBabiloin. 27 Agus d’fhreagair an rí agus duairt sé: Nách í seo cathair mhór Bhabiloin, an
chathair a chuireas-sa suas chun í ’ bheith ’na cathaoir dom ríócht, le neart mo chómhachta agus le
glóire m’oirearcais? 28 Agus an fhaid a bhí an focal fós i mbéal an rí tháinig guth anuas ó neamh:
Deirtear  leatsa,  a  rí  Nabuchodonosor:  imeóidh do ríocht  uait,  29 agus caithfid siad amach tu ó
bheith i measc daoine, agus beidh do chónaí i bhfochair ainmhithe agus beithíoch allta, beidh tú ag
ithe féir ar nós daimh, agus geóbhaid seacht dtráthanna os do chionn, go dtí go mbeidh ’ fhios agat
gurb é an tÉ is aoirde is rialtóir i ríocht na ndaoine agus gur don té is toil leis a thugann sé an ríocht.
30 An uair chéanna san do cómhlíonadh an focal ar Nabuchodonosor agus do comáineadh amach é
ó bheith i measc daoine, agus bhí sé ag ithe féir ar nós daimh, agus do fliuchadh a chorp le drúcht
na spéire,  gur  fhás  an fionnadh air,  ar  nós  clúimh na bhfiolar,  agus a  ingne ar  nós  crobhanna
éanlaithe.

31 Ach i ndeireadh na laethanta, mise Nabuchodonosor, agus thógas suas mo shúile chun neimhe,
agus do tugadh mo chiall thar n-ais dom, agus do dheineas althú don tÉ is aoirde, agus thugas
moladh agus glóire don té atá síorbheó: óir is cómhacht shíoraí a chómhacht, agus tá a ríocht ó
shliocht go sliocht. 32 Agus meastar ’na neamhní daoine uile an domhain ’na láthair: óir deineann
sé de réir a thoile féin, le cómhachtaibh neimhe agus le daoine ar an dtalamh, mar a chéile. Agus níl
éinne ábalta ar cur in aghaidh a lámha agus ar a rá leis: cad ’na thaobh duit é ’ dhéanamh? 33 San
am gcéanna san tháinig mo chiall thar n-ais dom agus do thánag chun onóra agus chun glóire mo
ríochta, agus tháinig mo chruth thar n-ais orm: agus do loirg m’uaisle me, agus mo ghiústísí agus do
cuireadh  tar  n-ais  im  ríocht  me,  agus  do  tugadh  breis  mórgachta  dhom.  34 Dá  bhrí  sin,  mise
Nabuchodonosor, agus tá moladh1 agus móradh agus glóire agam á thabhairt do Rí na bhflaitheas,
óir táid a oibreacha go léir fíor, agus is breitheanna a shlite, agus tá sé ábalta ar iad san a bhíonn ag
siúl in uabhar do leagadh ar lár.

Caib. a Cúig

Féasta an rí Baltassar, lenar thug sé easonóir do sna hárthaíbh beannaithe. An scríbhinn ar thaobh
an fhalla ag tabhairt breithe ar Bhaltassar. Daniel ag míniú na bhfocal.

1 Dhein an rí Baltassar2 féasta mór do mhíle duine dá uaislibh; agus bhí gach éinne ag ól de réir a
haoise. 2 Agus nuair a bhí an rí ar meisce d’órdaigh sé do dtabharfí amach na hárthaí óir agus airgid
a thug a athair Nabuchodonosor leis as an dteampall a bhí i gcathair Ierúsalem, i dtreó go mbeadh
an rí agus a uaisle, agus a mhná, agus a leannáin, ag ól astu. 3 Ansan do tugadh amach na hárthaí óir
agus airgid a thug sé leis as an dteampall a bhí i gcathair Ierúsalem, agus bhí an rí agus a uaisle agus
a mhná agus a leannáin ag ól astu. 4 Bhíodar ag ól fíona agus ag moladh a ndéithe óir, agus airgid,
agus práis, agus iarainn, agus cloiche. 5 An uair chéanna san do chonacthas méireanna mar ’ bheadh
crobh duine agus í ag scrí’ ar aghaidh an choínnleóra, ar thaobh falla páláis an rí, agus bhí an rí ag
féachaint ar altaibh na lámha, agus í ag scrí. 6 Ansan d’athraigh gnúis an rí, agus chuir a smaointe
buaireamh air, agus bhí alta a choím ar bogadh agus bhí a ghlúine ag bualadh i gcoinnibh a chéile.
7 Agus go ghlaeigh an rí go hárd an lucht eagna agus na Caldéigh agus an lucht fáistine do thabhairt
isteach.  Agus do labhair  an rí  agus  duairt  sé  le  lucht  eagna Bhabiloin:  Pé duine do léifidh an
scríbhinn sin agus do thaispeánfaidh dom a eidirmhíniú, éideófar i gcorcar é agus curfar slabhra óir

1 Véar. 34. “Tá moladh.” As an gcainnt adeirtear san áit sin measaid cuid de sna mínitheóiríbh gur dhein fíoraon dílis 
den rí, agus nárbh fhada ’na dhiaidh san go bhfuair sé bás, agus gur saoraodh a anam.

2 Caib. 5. véar. 1. “Baltassar”, meastur gurbh ionann an Baltassar san agus Nabonidus, an fear deirineach de sna 
ríthibh Caldeacha. .i. ó Nabuchodonosoir. Tugtar a mhac air i v. 2, 11, &c. de réir nóis an scríptiúra, mar is uaidh a 
shíolraigh sé.
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ar a mhuineál agus beidh sé ar an dtríú duine im ríocht. 8 Ansan tháinig lucht eagna an rí isteach,
ach níor fhéadadar an scríbhinn go lé’ ná a eidirmhíniú do thaispeáint don rí. 9 Do chuir san buairt
mhór ar Bhaltassar, agus do hathraíodh a ghnúis, agus bhí buairt ar na huaislibh, leis.

10 Ansan, mar gheall ar an ní a bhí tagaithe ar an rí agus ar a uaislibh, tháinig an bhannrín1 isteach i
halla an fhéasta, agus do labhair sí leis an rí: A rí, mair go deo: Ná cuireadh do smaointe buaireamh
ort, agus ná bíodh do ghnúis athraithe. 11 Tá fear id ríocht agus tá sprid na ndéithe naofa aige: agus
i laethibh t’athar do fuaradh eólas agus eagna ann, agus do chuir t’athair, Nabuchodonosor, ’na
phriúnsa é ar an lucht eagna, agus ar an lucht draíochta, agus ar na Caldéigh, agus ar an lucht
fáistine, t’athair, adeirim, a rí: 12 óir ba mhó an sprid, agus an t-eólas, agus an tuiscint, agus an t-
eidirmhíniú ar thaibhrithibh, agus an nochtadh rún, agus an réiteach ar nithibh deocra, do fearadh
ann, eadhon i nDaniel:  agus thug an rí Baltassar mar ainm air. Dá bhrí sin anois curtar fios ar
Dhaniel. Agus neósfaidh sé an t-eidirmhíniú.

13 Ansan to tugadh Daniel isteach i láthair an rí. Agus do labhair an rí agus duairt sé leis: An tusa
Daniel de chlaínn bhraighdinis Iúda, na daoine a thug m’athair, an rí, anso a Iúdéa? 14 D’airíos
trácht ort, go bhfuil sprid na ndéithe agat, agus eólas álainn, agus tuiscint, agus eagna, le fáil ionat.
15 Agus  anois  táid  an  lucht  eagna  agus  an  lucht  draíochta,  tagaithe  os  mo chómhair  chun  na
scríbhinne sin do lé’  agus chun brí  an scríbhinne do thaispeáint dom, agus ní  féidir  leó brí  na
scríbhinne a dh’ínsint dom. 16 Ach d’airíos trácht ortsa, go bhfuil ar so chumas neithe diamhra do
mhíniú agus nithe deocra do réiteach, anois má fhéadann tú an scríbhinn sin do lé’ agus a bhrí do
thaispeáint dom, éideófar thu i gcorcar, agus curfar slabhra óir tímpall ar do mhuineál, agus beidh tú
ar an dtríú priúnsa im ríocht.

17 Agus d’fhreagair Daniel agus duairt sé i láthair an rí: Agat féin bíodh do thuarastal agus tabhair
do  thabarthaistí  do  dhuine  eile:  ach  léifead  an  scríbhinn duit,  a  rí,  agus  taispeánfad  duit  an  t-
eidirmhíniú. 18 A rí, do thug an Dia is aoirde do t’athair, Nabuchodonosor, ríocht agus gradam agus
glóire agus onóir, 19 agus mar gheall ar an ngradam a thug sé dho bhí gach aon náisiún agus gach
aon treibh agus gach teanga ag crith le heagla roimis. An té ba mhaith leis a mharú do mhairíodh sé
é: agus an té ba mhaith leis a dh’ídiú d’ídíodh sé é: agus an té ba mhaith leis a chur suas chuireadh
sé suas é: 20 agus nuair a bhí a chroí árdaithe suas agus a sprid calcaithe le huabhar do cuireadh síos
é ó chathaoir a ríochta agus do tógadh uaidh a ghlóire, 21 agus do comáineadh amach é ó mhacaibh
daoine, agus do deineadh a chroí cosmhail leis na beithígh, agus bhí a chónaí i measc na n-asal
bhfiain, agus d’itheadh sé an féar glas ar nós daimh, agus bhíodh a chorp fliuch ó dhrúcht neimhe:
go dtí go raibh ’ fhios aige gurbh é an tÉ is aoirde ba rialtóir i ríocht na ndaoine agus go gcuirfidh sé
an té is toil leis os cionn na ríochta san. 22 Agus thusa, leis, a mhac san, a Bhaltassair, níor úmhlaís
do chroí bíodh go raibh fios na nithe ús do léir agat: 23 Ach is amhlaidh a dh’árdaís thu féin in
aghaidh Tiarna Neimhe: agus táid árthaí a thí tabhartha as do chómhair: agus taoise agus t’uaisle
agus do mhná agus do leannáin tar éis bheith ag ól fíona astu: agus bhís ag moladh do dhéithe airgid
agus óir agus práis agus iarainn agus adhmaid agus cloiche, déithe ná feiceann agus ná cloiseann
agus ná mothaíonn. Ach an Dia go bhfuil t’anál ’na láimh aige agus do shlite go léir, níor thugais
aon ghlóire dho. 24 Dá dheascaibh sin is ea ’ chuir sé uaidh an chuid den láimh a scríbh a bhfuil
curtha síos anso.

25 Sid é an scríbhinn atá curtha síos: Mane: Tecel: Phares. 26 Agus sid é eidirmhíniú na cainnte.
Mane: tá do ríocht uimhirthe ag Dia, agus tá sí críochnaithe aige. 27 Tecel: taoi meáite sa mhigh
agus is easnamh atá fálta ionat. 28 Phares: tá do ríocht rannta, agus tá sí tabhartha do sna Méidigh

1 Véar. 10. “An bhannrín.” Níorbh í bean an rí í, ach máthair an rí. 
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agus do sna Persaigh. 29 Ansan, le hórdú an rí, do cuireadh éadach corcra ar Dhaniel agus slabhra
óir tímpall ar a mhuineál, agus do cuireadh fógra amach ’na thaobh san gurbh é an tríú fear sa ríocht
é i gcómhacht.

30 An oíche chéanna san do maraíodh Baltassar an Caldéach 31 agus tháinig Darius1 an Méideach i
réim ’na dhiaidh agus é dhá bhliain agus trí fichid d’aos.

Caib. a Sé

Daniel  dá árdú ag Darius.  A  namhaid  ag  cur  dlí  á  dhéanamh chun guí  do  chosc.  Daniel  ag
briseadh na dlí sin agus é dá chur in uaimh na león: é dá fhuascailt le míorúilt.

1 Ba thoil le Darius é, agus do cheap sé os cionn an ríochta fiche rialtóir agus céad chun iad a bheith
os cionn na ríochta so go léir. 2 Agus triúr priúnsaí os a gcionn san, agus bhí Daniel ar dhuine de
sna priúnsaíbh: I dtreó go dtabharfadh na rialtóirí  cúntas do sna priúnsaíbh, agus ná beadh aon
trioblóid ar an rí. 3 Agus bhí Daniel ní b’fheárr ná na rialtóirí go leir, mar ba mhó an sprid ó Dhia a
bhí ann. 4 Agus bhí an rí ag cuímhneamh ar é ’ chur os cionn na ríochta go léir. Ansan bhí na
priúnsaí, agus na rialtóirí ag casadh le rud éigin a thabhairt i gcoinnidh Dhaniel i ngnó an rí: ach
níor fhéadadar aon rud den tsórd san a dh’fháil, ná aon chúis chun drochamhrais, mar bhí Daniel
dílis agus ní raibh aon locht le fáil ann ná aon tslí chun drochamhrais. 5 Ansan duairt na fir sin: Ní
fhéadfaimíd aon chúis ’ fháil i gcoinnibh an Daniel seo, mura bhfaighimíd rud éigin ’na choinnibh i
dtaobh dlí an Dé atá aige féin. 6 Ansan do chuir na rialtóirí agus na priúnsaí, go cealgach, rud in
aigne an rí. Do labhradar leis ar an gcuma so: A Dhariuis a rí, mair go deó. 7 Táid priúnsaí uile na
ríochta, agus na rialtóirí, agus an lucht seanaide, agus na breithimh, tar éis cómhairle a chéile do
ghlacadh, dhá rá gur ceart dlí ímpireachta do dhul amach, agus reacht: Aon duine d’iarrfaidh aon
achainí ar aon dia ná ar aon duine go ceann tríochad lá ach ortsa amháin, a rí, go gcaithfar isteach in
uaimh na león é. 8 Anois dá bhrí sin, a rí, deinse an bhreith do dhaingniú, agus t’ainm a chur leis an
reacht, i dtreó, an rud atá reachtaithe ag na Méidigh agus ag na Persaigh ná hathrófar é agus ná
leómhfaidh aon duine é ’ shárú. 9 Do chuir an rí Darius an reacht ar bun agus do dhlígh sé í.

10 Nuair a fuair Daniel an ní sin amach, eadhon go raibh an dlí sin déanta, chuaigh sé isteach ’na
thigh féin agus d’oscailsé na finneóga sa tseómra uachtarach, na finneóga a bhí ag féachaint i dtreó
cathrach Ierúsalem, agus thagadh sé ar a ghlúinibh trí huaire sa ló ag adhradh Dé agus ag breith
bhaochais le Dia mar a dheineadh sé roimis sin. 11 Ach bhí na fir úd ag faire go géar agus do
fuaradar Daniel ag guí agus ag cur a achainí suas chun Dé. 12 Ansan thánadar agus do labhradar
leis an rí i dtaobh na reachta: A rí, nár dheinis-se reacht, aon duine do iarrfaidh achainí ar dhia ná ar
dhuine, go ceann tríochad lá, ach amháin ort féin, a rí, go gcaithfí é ’ chaitheamh isteach in uaimh
na leon? Agus d’fhreagair an rí iad agus duairt sé: Is fíor an chainnt, de réir reachta na Méadach
agus  na bPersach,  reacht  nách dleathacah a  shárú.  13 Ansan d’fhreagadar  san agus  dúradar  os
cómhair an rí: Níl aon tsuím ag Daniel it dhlí ná sa reacht, an fear san de chlaínn bhraighdinis Iúda:
trí huaire sa ló a dheineann sé a ghuí. 14 Nuair ’ airigh an rí an focal san tháinig ana-dhólás air agus
do chrom sé ar a chroí díchill a dhéanamh chun Daniel do thabhairt saor, agus bhí sé ag plé go dtí
dul gréine fé. 15 Ach do thuigeadar na fir sin aigne an rí agus dúradar leis: bíodh ’ fhios agat, a rí,
aon reacht atá déanta ag an rí nách dleathach í ’ dh’athrú. 16 Ansan do thug an rí an t-órdú, agus do
rugadar Daniel leó agus chaitheadar isteach in uaimh na león é. Agus duairt an rí le Daniel: do Dhia
fein,  go bhfuilir  riamh dílis  do,  tabharfaidh sé saor thu.  17 Agus do tugadh cloch ann agus do

1 Véar. 31. “Darius.” Tugaid lucht seanchais “Cuíacseres” mar ainm air, mac d’Astiages ab ea é, agus úncail do 
Chúros.
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cuireadh ar bhéal na huaimhe í, agus chuir an rí séala a fháinne féin uirthi agus séala fáinne na n-
uasal, sara ndéanfí aon ní i gcoinnibh Dhaniel. 18 Ansan d’imigh an rí chun a thí, agus do luigh sé
gan aon tsuipéar a chaitheamh, agus níor cuireadh bia os a chómhair, agus an codladh féin d’imigh
sé uaidh. 19 Agus d’éirigh an rí go hana-mhoch ar maidin agus chuaigh sé go mear go dtí uaimh na
león, 20 agus nuair a bhí sé ag teacht i ngar don uaimh do ghlaeigh sé de ghuth bhrónach ar Dhaniel
agus duairt sé: A Dhaniel, a sheirbhísigh an Dé atá beó, an dó’ leat gur fhéad do Dhia go bhfuilir
dílis do thu ’ shaoradh ó sna leónaibh? 21 Agus d’fhreagair Daniel an rí agus duairt sé: a rí, mair go
deó: 22 do chuir mo Dhia a aingeal uaidh agus do dhún sé béil na león agus níor dheineadar aon
dochar dom: óir do fuaradh fíoraontacht ionam os a chómhair: ’Sea, agus os do chómhairse, a rí, níl
aon drochní déanta agam. 23 Bhí áthas mór ar an rí ansan agus d’órdaigh sé Daniel do thógáilt
amach as an uaimh: agus do tógadh Daniel amach as an uaimh: ags níor fuaradh aon ghortú air, mar
do chreid sé ’na Dhia. 24 Ansan, le hórdú an rí, do tugadh ann na fir a dhein an gearán ar Dhaniel
agus do caitheadh isteach in uaimh na león iad féin agus a gclann agus a mná, agus níor shroiseadar
úrlár na huaimhe sarar rug na leóin orthu, agus do bhriseadar a gcnámha go léir go mion.

25 Ansan do scríbh an rí Darius chun na ndaoine go léir, na treibh agus na teangthacha do chónaigh
sa domhan go léir: Síocháin go iomadaíthear díbh. 26 Tá reachtaithe agamsa, uamhan agus eagla do
bheith ar na daoine go léir im ímpireacht agus im ríocht, roim Dhia Dhaniel: Óir is é sin an Dia atá
beó síóraí go deó, agus ní cloífar a ríocht, agus beidh a chómhacht ar bith go deó. 27 Is é sin an
fuascaltóir agus an slánaitheóir, agus dhein sé cómharthaí agus iúnaí ar neamh agus ar talamh: Agus
do thug sé Daniel amach a huaimh na león.

28 Do lean Daniel ann chómh fada le réim Dhariuis agus go dtí réim Chúrois an Persach.

Caib. a Seacht

An aisling ’na bhfeacaigh Daniel na cheithre beithígh a chiallaigh cheithre ríochta: agus Dia ’na
shuí  ’na  chathaoir  ríoga;  agus  an  dá  ríocht  i  gcoinnibh  a  chéile,  ríocht  Chríost  agus  ríocht
Antichríost. 

1 Sa chéad bhliain de ríocht Bhaltassair rí Bhabhiloin go chonaic Daniel taibhreamh: aisling a chínn
ar a leabaidh: agus do scríbh sé an taibhreamh agus chuir sé síos é i mbeagán focal, agus dhá ínsint
go cóngarach, duairt se:

2 Bhíos ag féachaint im aisling san oíche; agus féach, cheithre gaotha na spéire ag gleic ar an
bhfarraige. 3 Agus tháinig aníos as an bhfarraige cheithre beithígh mhóra1 agus iad bun-os-cionn
lena chéile.  4 Bhí  an chéad bheithíoch cosmhail  le  león bhaineann,  agus  sciatháin foláir  uirthi.
Bhíos ag féachaint uirthi, go dtí gur baineadh di na sciatháin agus gur tógadh suas ón dtalamh í,
agus go raibh sé ’na seasamh ar an dtalamh i riocht duine, agus do tugadh di chroí duine. 5 Agus
féach, beithíoch eile agus é cosmhail le beithir, agus é ’na sheasamh i leataoibh, agus bhí trí ranga
’na bhéal, agus in’ fhiaclaibh, agus seo mar adúrabh leis: Éirigh; ith mórán feóla. 6 ’Na dhiaidh san
bhíos ag féachaint, agus féach, ceann eile mar ’ bheadh onchú, agus bhí cheithe sciatháin air, ar nós
sciatháin éin. Agus bhí cheithre cínn ar an mbeithíoch: agus do tugadh cómhacht do. 7 ’Na dhiaidh
san bhíos ag féachaint in aisling na hoíche, agus féach, an ceathrú beithíoch, agus é go scannrúil,

1 Caib. 7. véar. 3. “Cheithre beithígh mhóra.” .i. na cheithre hímpireachtaí, ímpireacht na gCaldéach, agus ímpireacht 
na bPersach, agus ímpireacht na nGréacach, agus ímpireacht na Rómhánach. Deir drong, áfach, gurbh iad na ríthe a 
tháinig i ndiaidh Alecsandair Mhóir an ceathrú beithíoch san, go háirithe an chuid díobh a ghlac réim in Asia agus i 
Suíria.
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agus go hiúntach, agus láidir thar na beartaibh: agus bí fiacla móra iarainn aige, agus é ag ithe agus
briseadh na coda eile ’na mblúiríbh, agus ag gabháil de chosaibh iontu, agus bhí sé bun-os-cionn
leis na beithígh eile a chonac roimis, agus bhí deich n-adharca1 air. 8 Bhíos ag tabhairt na n-adharc
fé ndeara, agus féach, d’éirigh adharc bheag eile2 aníos as a lár. Agus do stathadh trí cínn de na
hadharcaibh ’na láthair. Agus feach, bhí súile mar shúile duine san adharc san, agus béal a bhí ag
labhairt nithe móra. 9 Bhíos ag féachaint go dtí gur suíodh cathaoireacha ríoga, agus gur shuigh
Aon Ársa na laethanta: bhí a chuid éadaigh chómh geal le sneachta, agus bhí gruaig a chínn mar ’
bheadh olann glan; a chathaoir mar ’ bheadh lasracha tine; rothanna na cathaoireach mar ’ bheadh
tine ag dó. 10 Bhí caise géar tine ag rith amach os a chómhair. Bhí mílte de mhíltibh ag friothálamh
air, agus céad míle fó dheich de mhíltibh ’na seasamh os a chómhair. Do shuigh an breithiúntas
agus do hoscladh na leabhair. 11 Bhíos ag féachaint mar gheall ar ghlór na bhfocal mór a bhí ag an
adharc úd dá labhairt: agus do chonac gur maraíodh an beithíoch agus gur ídíodh* a chorp agus gur
tugadh  don tine  é  le  dó,  12 agus  gur  tógadh a  gcómhacht  ó  sna  beithígh  eile:  agus  go  traibh
tráthanna beatha ceapaithe dhóibh go dtí tráth agus tráth.

13 Do bhíos ag féachaint, dá bhrí sin, in aislingíbh na hoíche, agus féacha tháinig aon mar mhac an
duine i scamallaibh neime, agus do tháinig sé go dtí Aon Ársa na laethanta, agus chuireadar ’na
láthair é. 14 Agus thug sé dho cómhacht agus glóire agus ríocht: agus beid pobail agus treabha agus
teangthacha uile ag seirbhís do: cómhacht shíoraí ná tógfar uaidh is ea a chómhacht: agus a ríocht
ná hídeófar.

15 Do chrithnigh mo sprid.  Mise Daniel  agus bhí scannradh orm roimis na nithe sin,  agus bhí
aislingí mo chínn ag cur buaireamh orm. 16 Chuas ag triall ar aon díobh súd a bhí ’na seasamh i
leataoibh ann agus d’fhiafraíos an fhírinne dhe i dtaobh na neithe sin go léir, agus d’inis sé dhom
eidirmhíniú na bhfocal agus do theagaisc sé me: 17 Cheithre ríochta a dh’éireóidh as an dtalamh, is
ea na cheithre beithígh sin, 18 ach tógfaid naoimh an Dé is aoirde an ríocht: agus beidh an ríocht
acu ar feadh na síoraíochta.

19 ’Na  dhiaidh  san  ba  mhian  liom  eólas  cruínn  ’  fháil  ar  an  gceathrú  beithíoch  a  bhí  ana-
neamhchosmhail leó go léir agus scannrúil thar na beartaibh: fiacla iarainn agus ingne iarainn aige,
agus é ag ithe agus ag briseadh na cod’ eile ’na mblúiríbh,  agus ag gabháil  de chosaibh iontu;
20 agus ar na deich n-adharcaibh a bhí ar a cheann aige, agus i dtaobh na hadhairce eile do tháinig
aníos, agus gur thit trí hadharca roímpi: agus i dtaobh na hadhairce sin go raibh na súile inti, agus an
béal aici ag labhairt nithe móra, agus gur mhó í ná an chuid eile. 21 Bhíos ag féachaint, agus féach
do bhí an adharc san ag cur chogaidh ar na naoimh agus ag buachtaint orthu, 22 go dtí gur tháinig
Aon Ársa na laethanta agus gur thug sé an bhreith do naoimh an tÉ is Aoirde: agus tháinig an t-am,
agus fuair  na naoimh an ríocht.  23 Agus seo mar  aduairt  sé:  beidh an ceathrú beithíoch ar  an
gceathrú ríocht ar an saol, agus beidh an ríocht san nísa mhó ná na ríochta go léir, agus sloigfidh an
ríocht san an domhan uile, agus geóbhaidh sí de chosaibh ann, agus brisfidh sí mion é. 24 Agus
deich n-adharca na ríochta san deichniúr ríthe a bheidh iontu. Agus éireóidh rí eile ’na ndiaidh agus
beidh sé níos cómhachtaí ná iad san, agus leagfaidh sé ar lár trí ríthe; 25 agus beidh sé ag labhairt
briathar i gcoinnibh an Aein Aoird, agus brúfaidh sé naoimh an tÉ is Aoirde; agus measfaidh sé é

1 Véar. 7. “Deich n-adharca,” .i. deich ríochta (feic. Apoc. 17:12) ar a roinnfar ímpireacht an cheathrú beithígh. Nú 
deichniúr de sna ríthibh a tháinig i ndiaidh Alecsandair; mar fhigiúiribh orthu san a bheidh ann in aimsir Antichríost.

2 Véar. 8. “Adharc bheag eile.” Meastar i gcoitine go gciallaíonn an adharc san Antichríost. Is féidir a thuiscint, leis, 
go gciallaíonn sí Antiochus Epiphanes, in’ fhigiúir ar Antichríost.
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féin a bheith ábalta ar dhlithibh agus ar aimsiribh d’athrú; gus tabharfar isteach ’na láimh iad go dtí
tráth, agus tráthanna, agus leaththráth1.

26 Agus suífidh breithiúntas, i dtreo go dtógfar uaidh a chómhacht agus go mbrisfar go mion í agus
go raghaidh sí ar neamhní go crích, 27 agus go dtabharfar an chómhacht agus méid na ríochta, fén
spéir go léir, do phobal naomh an tÉ is Aoirde: agus is ríocht shíoraí a ríocht san. Agus beid na ríthe
go léir ag seirbhís do, agus iad úmhal do. 28 Go dtí san deireadh an bhréithir. Mise Daniel agus bhí
buaireamh mór ag mo smaointibh á chur orm: ach do chimeádas an briathar im chroí.

Caib. a hOcht

Eidirmhíniú an aingil Gabriel ar an aisling a chonaic Daniel ’na raibh an reithe agus an pocán
gabhair.

1 Sa tríú bliain de réim an rí Baltassar, do taispeánadh aisling dom. Mise Daniel, agus tar éis a
bhfeaca ar dtúis, 2 do chonac im aisling agus me i gcaisleán Súsa, caisleán atá i gcrích Elaim: agus
chonac san aisling go rabhas os cionn gheata Ulai.

3 Agus thógas suas mo shúile agus d’fhéachas, agus féach bhí reithe2 ’na sheasamh ar aghaidh an
uisce amach, agus dhá adhairc árda air, adharc acu ní b’aoirde ná an adharc eile, agus í ag fás suas.
4 Chonac, ’na dhiaidh san an reithe ag sá len’ adharcaibh siar, agus ó thuaidh, agus ó dheas: agus ní
raibh aon bheithígh ábalta ar chur ’na choinnibh ná ar dhul saor as a láimh, agus do dhein sé de réir
a thoile agus do mhéadaigh sé (nú, do chuaigh é i méid).

5 Agus bhíos-sa ag tuiscint: agus féach: tháinig pocán gabhair3 aniar, ar uachtar na talún go léir,
agus ní raibh sé ag teangmháil leis an dtalamh, agus bhí adharc neamhchoitianta ar an bpocán idir a
dhá shúil. 6 Agus chuaigh sé suas go dtí an reithe go raibh na hadharca air, an reithe do chonac ’na
sheasamh ar aghaidh an gheata amach, agus do rith sé chuige le fuinneamh a nirt, 7 agus nuair a
tháinig sé in’ aice bhí sé ar buile chuige, agus do bhuail sé an reithe agus bhris sé a dhá adhairc agus
níor fhéad an reithe seasamh ’na choinnibh, agus do leag sé ar an dtalamh é agus ghoibh sé de
chosaibh ann, agus níor fhéad éinne an reithe d’fhuascailt as a láimh.

8 Agus chuaigh an pocán i méid thar na beartaibh. Agus nuair a bhí sé fásta do briseadh an adharc
mhór, agus tháinig aníos fúithi cheithre hadharca4 chun cheithre gaotha na spéire, 9 agus amach astu
san tháinig adharc bheag5 agus chuaigh sí i méid i gcoinnibh an deiscirt, agus i gcoinnibh an oirthir
agus i gcoinnibh an nirt, 10 agus do mhéadaigh sí go dtí neart neimhe6 féinig, agus do leag sí ní den

1 Véar. 25. “Tráth agus tráthanna agus leaththráth,” .i. trí bliana go leith: agus meastar gurb in é faid aimsire do 
leanfaidh géarleanúint Antichríost.

2 Caib. 8. véar. 3. “Reithe,” .i. Ímpireacht na Méadach agus na bPersach.
3 Véar. 5. “Pocán gabhair,” .i. Ímpireacht na nGréagach; nú na Macedoniánach.

—Ibid. “Ní raibh sé ag teangmháil leis an dtalamh”. Do scuab sé gach aon rud roimis lena leithéid sin de luas gur 
dhó’ le duine gur ag gluaiseacht san aer a bhíodh sé agus nách ag siúl ar an dtalamh.
—Ibid. “Adharc neamhchoitianta”, .i. Alecsandar Mór.

4 Véar. 8. “Cheithre hadharca,” .i. Seleúcus, agus Antigonus, agus Pilib, agus Ptoleméus, na ríthe a tháinig i ndiaidh 
Alecsandair agus do roinn a ríocht eatarthu.

5 Véar. 9. “Adharc bheag,” .i. Antiochus Epiphanes, de shliocht Sheleúcuis. D’fhás sé i gcoinnibh an deiscirt agus i 
gcoinnibh an oirthir nuair a bhuaigh sé ar rí na hÉigipte agus ar rí na hArménia. Agus d’fhás sé i gcoinnibh an “nirt”,
.i. i gcoinnibh Ierúsalem agus phobail Dé.

6 Véar. 10. “Go dtí neart” nú “i gcoinnibh nirt neimhe”. Tugtar “neart neimhe” ar na Giúdaigh, ar phobal Dé, san áit 
sin.
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neart agus de sna réiltibh agus ghoibh sí de chosaibh iontu 11 agus do mhéadaigh sí go dtí priúnsa
an nirt  agus do thóg sí uaidh an íbirt  leanúnach, agus do leag sí ar  lár  inead a  shanctuáriuim.
12 Agus do tugadh neart di in aghaidh na ghnáthíbirte mar gheall ar pheacaíbh, agus leagfar ar lár
an fhírinne agus beidh sé ag déanamh, agus ag dul ar aghaidh.

13 Agus d’airíos duine de sna naoimh ag labhairt, agus duairt naomh le naomh ag cainnt ní fheadar
cé leis a bhí ag cainnt: Cad é an fhaid a bheidh an aisling, i dtaobh na ghnáthíbirte, agus pheaca an
léirscriosa atá déanta, agus a beifar ag gabháil de chosaibh sa neart agus sa tsanctuárium? 14 Agus
duairt seisean leis go tráthnóna agus go maidin1 dhá mhíle agus trí chéad de laethibh: agus glanfar
an sanctuárium.

15 Agus mise Daniel agus do thárla agus me ag féachaint ar an aisling agus a’ lorg a brí,  gur
sheasaimh os mo chómhair mar ’ bheadh samhaltas duine, 16 agus d’airíos guth duine idir Ulai,
agus do ghlaeigh sé agus duairt  sé:  a Ghabriel,  cuir  ’  fhéachaint ar an bhfear so an aisling do
thuiscint. 17 Agus tháinig sé agus sheasaimh sé in aice na háite ’na rabhas im sheasamh, agus nuair
a bhí sé tagaithe do thiteas ar m’aghaidh agus me ag crith: agus duairt sé liom: Tuig, a mhic an
duine, óir in am an deireadh cómhlíonfar an aisling: 18 agus nuair a labhair sé liom do thiteas anuas
ar an dtalamh agus do theangmhaigh sé liom agus chuir sé im sheasamh me, 19 agus duairt sé liom:
Taispeánfadsa dhuit cad iad na nithe atá le titim amach i ndeireadh na mallachtan, óir tá a deireadh
ag an aimsir.

20 An reithe a chonaicís sin é rí an Méadach agus na bPersach. 21 Agus an pocán, sin é rí na
nGréagach. Agus an adharc mhór a bhí idir a dhá shúil, sin é an chéad rí. 22 Ach sa mhéid, nuair a
briseadh an adharc san gur éirigh cheithre hadharca ’na hinead, éireóidh cheithre ríthe dá náisiún in
inead an rí sin, ach ní bheidh a neart san acu. 23 Agus i ndiaidh réime na ríthe sin, nuair a bheidh
mallaitheacht éirithe suas éireóidh rí agus aghaidh gan náire air, agus tuiscint aige i ráitibh dorcha,
24 agus neartóidh a chómhacht ach ní hóna neart  féinig é. Agus loitfidh sé gach aon rud, agus
éireóidh leis, agus déanfaidh sé, thar mar is féidir a chreidiúint. Agus cuirfidh sé chun báis daoine
láidre, agus pobal na naomh, 25 de réir a thoile, agus beidh ag éirí le feall ’na láimh. Agus beidh a
chroí bórrtha suas, agus i bhflúirse gach ní maróidh sé a lán. Agus éireóidh suas in aghaidh phriúnsa
na bpriúnsaí agus brisfar é  gan lámh.  26 Agus an aisling úd an tráthnóna agus na maidine,  do
hínseadh, is fíor í. Deinse dá bhrí sin an aisling do chur fé shéala, óir tiocfaidh sí chun cínn tar éis
mórán laethanta.

27 Agus mise Daniel agus bhíos ’om shnoí agus bhíos breóite ar feadh roinnt laethanta. Agus nuair
’ éiríos bhíos ag déanamh gnótha an rí, agus bhí alltacht orm mar gheall ar an aisling, agus ní raibh
aon duine a dh’fhéadfadh í ’ dh’eidirhmhíniú.

Caib. a Naoi

Admháil  Dhaniel  agus  a  ghuí.  Gabriel  ag  tabhairt  eólais  do  i  dtaobh  an  seacht  ndeich  de
sheachtainíbh go dtí teacht Chríost.

1 Sa chéad bhliain de réim Dhariuis mhic Assueruis, de shíol na Méadach, a bhí i réim ar ríocht na
gCaldéach: 2 an chéad bhliain dá réim sin, mise Daniel agus do thuigeas ó leabhraibh uimhir na
mblianta go dtáinig briathar an Tiarna chun Ieremiais fáidh ’na dtaobh, go gcaithfí seacht ndeich de

1 Véar. 14. “Go tráthnóna agus go maidean”. &c. .i. sé bliana agus cheithre mhí, .i. an aimsir ó thosnaigh Antiochus 
ar na Giúdaígh a chrá go dtí go bhfuair sé bás.
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bhlianaibh a chaitheamh agus an léirscrios ar Ierúsalem. 3 Agus do thugas m’aghaidh ar mo Thiarna
Dia chun bheith ag guí agus ag ímpí le troscadh agus le héadach ruainnigh* agus le luaithreach. 

4 Agus bhíos  ag guí  chun mo Thiarna  Dia agus dheineas  m’fhaoistin,  agus  duart:  aicim ort,  a
Thiarna Dia, atá go mór agus go scannrúil, a chimeádann an connradh, agus trócaire dóibh sin a
thugann grá dhuit agus a chimeádann t’aitheanta. 

5 Do  dheineamair  an  peaca,  do  dheineamair  an  mhallaitheacht,  do  dheineamair  an  t-olc,  do
bhriseamair  uait  agus  d’imíomair  i  leataoibh  ó  t’aitheantaibh  agus  ód  bhreitheannaibh.  6 Níor
éisteamair led sheirbhísigh na fáidhí a labhair i t’ainm lenár ríthibh; lenár bpriúnsaíbh; lenár n-
aithreachaibh; le muíntir na tíre do léir. 7 Duitse, a Thiarna, ceart: ach dúinne náire gnúise, mar atá
inniu d’fhearaibh Iúda, agus do mhuíntir Ierúsalem, agus d’Israél go léir, dóibh sin atá i gcóngar
agus dóibh sin atá i  gcéin in sna dúthaíbh ’nar chomáinis iad mar gheall ar  na gníomharthaibh
mallaithe lenar  pheacaíodar  it  choinnibh.  8 Tá náire  gnúise ag dul  dúinne,  a Thiarna,  agus dár
bprúnsaíbh agus dár n-aithreachaibh a dhein na peacaí. 9 Ach duitse, ár dTiarna Dia, trócaire agus
maithiúnachas, óir d’imíomair uait. 10 Agus níor éisteamair le guth ár dTiarna Dia, chun siúl* ’na
dhlí, an dlí a chuir sé os ár gcómhair lena sheirbhíseachaibh na fáidhí. 11 Agus tá Israél go léir tar
éis do dhlí a shárú, agus tar éis iompáil ó éisteacht led ghlór, agus tá an mhallacht, agus an eascaine
atá scríofa i leabhar Mhaoise, seirbhíseach Dé, tar éis titim orainn, mar do dheineamair an peaca ’na
choinnibh. 12 Agus na bréithre do labhair sé ’nár gcoinnibh agus i gcoinnibh ár bpriúnsaí a bhíodh
dhár mbreithniú, táid na bréithre sin curtha i bhfeidhm aige orainn, go dtabharfadh sé isteach orainn
olc mór ná raibh a leithéid riamh fén spéir uile; leithéid an uilc sin atá déanta i gcathair Ierúsalem.
13 Mar atá scríofa i ndlí Mhaoise tá an t-olc san go léir tagaithe orainn: agus níor chuireamair ár n-
ímpí os do chómhair, a Thiarna Dia, ionas go n-iompóimís ónár mallaitheacht agus go machnóimís
ar t’fhírinne. 14 Agus tá faire déanta ag an dTiarna ar an olc, agus tá an t-olc tabhartha orainn aige:
tá ár dTiarna Dia ceart in sna hoibreachaibh seo go léir atá déanta aige: óir níor éisteamairne lena
ghlór.

15 Agus anois, a Thiarna Dia, thugais amach do phobal a tír na hÉigipte le láimh chómhachtach,
agus  tá  ainm  déanta  agat  duit  féin,  mar  atá  inniu:  Dheineamairne  an  peaca,  dheineamair  an
mhallaitheacht, 16 a Thiarna, in aghaidh do chirtse go léir: Leog, aicim ort, do t’fhearg agus do
t’fhíoch iompáil  i  leataoibh  ód chathair  Ierúsalem agus  ód  chnuc  naofa.  Óir,  mar  gheall  ar  ár
bpeacaíbh agus ar dhrochghníomharthaibh ár n-athrach tá cathair  Ierúsalem agus do phobal ’na
masla do sna daoinibh go léir atá ’nár dtímpall.  17 Anois, dá bhrí sin, a Dhia, éist le hímpí do
sheirbhísigh, agus lena ghuí: agus ar do shon féin, taispeáin t’aghaidh ar do  shanctuárium atá go
tréigthe. 18 Crom do chluas, a mo Dhia, agus éist liom, oscail do shúile agus feic an scrios atá
orainn, agus an chathair ar a bhfuil t’ainm glaeite, óir ní dhár gceartú féin atá ár na-achainíocha
againn á chur os do chómhair ach amháin ag lorg iomadúlachta do thrócaire agus do cheannsachta.
19 Ó, a Thiarna, éist linn: a Thiarna bí ceannsa: clois agus dein (an mhaith): ar do shon féin ná dein
ríghneas, a Dhia: óir tá t’ainm glaeite ar do chathair agus ar do phobal.

20 Ansan, agus me fós ag cainnt, agus ag guí agus ag admháil mo pheacaí, agus peacaí mo phobail
Israél, agus ag cur m’ímpí os cómhair mo Dhia: 21 an fhaid a bhíos fós ag labhairt mo ghuí, do
tháinig  an  fear  Gabriel1,  an  fear  a  chonac  san  aisling  ar  dtúis,  tháinig  sé  go  diair  agus  do
theangmhaigh sé liom in am na híbirte um thráthnóna, 22 agus do theagaisc sé me agus do labhair
sé liom, agus duairt sé: A Dhaniel, do thánag amach anois chun tu ’ theagasc agus chun go dtuigfá.

1 Caib. 9. véar. 21. “An fear Gabriel.” .i. an t-aingeal Gabriel i riocht fir.
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23 Ó thosach do ghuíonna tháinig an focal amach: agus do thánagsa chun é ’ thaispeáint, óir is fear
mianaitheach1 tu: dá bhrí sin, tabhairse fé ndeara an focal agus tuig an aisling.

24 Tá seacht ndeich de sheachtainíbh2 ciorraithe ar do phobal, agus ar do chathair naofa, ionas go
mbeidh deireadh le iomarbhas, agus críoch ar an bpeaca, agus go gcurfar mallaitheacht ar neamhní,
agus go dtabharfar ann fíoraontacht shíoraí: agus go gcómhlíonfar aisling agus targaireacht, agus go
n-úngfar  naomh na naomh.  25 Bíodh ’  fhios,  dá bhrí  sin,  agat,  ó dhul an fhocail  amach3 chun
Ierúsalem a dhéanamh suas arís  go dtí  an priúnsa Críost,  go mbeidh seacht  seachtaine agus sé
dheich a dó de sheachtainíbh, agus déanfar an tsráid suas arís agus na fallaí i ngannachúise aimsire.
26 Agus  tar  éis  sé  dheich  a  dó  de  sheachtainíbh  curfar  Críost  chun  báis,  agus  an  mhuíntir  a
shéanfaidh é ní bheid siad ’na bpobal aige féin. Agus tiocfaidh pobal agus taoiseach orthu4, agus
réabfaid siad an chathair agus an sanctuárium, agus is léirscrios a bheidh mar dheireadh orthu, agus
tar éis deireadh an chogaidh an t-uaigneas atá geallta. 27 Agus cuirfidh sé an chonnradh i bhfeidhm
lena lán, in aon tseachtain amháin, agus i leath na seachtaine5 raghaidh an victim agus an íbirt ar
neamhní, agus beidh sa teampall gráin an léirscriosa, agus leanfaidh an léirscrios go dtí an críochnú,
agus go dí an deireadh.

Caib. a Deich

Taispeántar aisling do Dhaniel tar éis é dhá úmhlú féin le troscadh agus le haithrí. Cuireann an
aisling scannradh air agus cuireann aingeal sólás air.

1 Sa tríú bliain do Chúros rí na bPersach, do foillsíodh briathar do Dhaniel, ar a dtugtí Baltassar,
briathar fíor, agus neart mór: agus do thuig sé an briathar, óir bíonn gá le tuiscint in aisling. 2 In sna
laethibh sin, mise Daneil agus bhíos ag déanamh buartha ar feadh laethanta trí seachaine. 3 Níor
itheas bia a mianaíthear, ná níor chuaigh feóil ná fíon isteach im béal, ná níor úngadh me le híle go
dtí go raibh laethe na dtrí seachtaine imithe.

4 Agus an ceathrú lá fichid den chéad mhí bhíos le hais na habhann móire, eadhon an Tígris. 5 Agus
thógas suas mo shúile agus d’fhéachas, agus féach, fear agus é éidithe le línéadach, agus a chúm
criosaithe leis an ór ba mhíne. 6 Agus bhí a chorp ar nós an  chrisolit, agus bhí a aghaidh mar ’

1 Véar. 23. “Fear mianaitheach,” .i. fear a bhí lán de mhianaibh chun maitheasa ’ dhéanamh do sna Giúdaígh a bhí i 
mbraighdineas, agus a bhí ag guí go cruaidh ar a son.

2 Véar. 24. “Seacht ndeich de sheachtainibh,” .i. de sheacht mblianaibh, .i. seacht mbliana fó sheacht ndeich, .i. 70 fó 
7. .i. cheithre chéad agus naoi ndeich de bhlianaibh .i. 490 de bhlianaibh. 
—“Ciorraithe” .i. ceapaithe go daingean, i dtreó nárbh fhéidir cur leis an aimsir sin.

3 Véar. 25. “Ó dhul an fhocail amach.” .i. ón bhfichiú bhliain de réim Artacsercses, nuair a chuir Nehemias suas aris 
cathair Ierúsalem le hórdú an rí sin. (2. Esd. 2) De réir an áirimh aimsire is cruinne bhí sé deich a naoi díreach de 
sheachtainíbh blian, .i. cheithre chéad ocht ndeich a trí (483) de bhlianaibh, ón gcur suas san na cathrach go dtí 
baisteadh Chríost, nuair a thosnaigh sé ar dtuís ar sheanmóin agus ar obair an Mhesiais do dhéanamh.
—Ibid. “I ngannachúise aimsire” .i. “in angustia temporum,” .i. mar gheall ar ar deineadh de chur i gcoinnibh na 
hoibre, nú mar gheall ar ghiorracht na haimsire go dtí go raibh an falla críochnaithe acu, .i. chúig dheich a dó de 
laethibh.

4 Véar. 26. “Pobal agus taoiseach orthu,” .i. Na Rómhánaigh agus Titus os a gcionn.
5 Véar. 27. “Agus i leath na seachaine,” nú, “i lár na seachtaine” óir bhí Críost ag seanmóin ar feadh trí bliana go 

leith, agus ansan, len’ íbirt ar an gcruis do chuir sé deireadh le híbirtíbh na dlí.
—Ibid. “Gráin an léirscriosa.” Measaid drong go gciallaíonn san truailliú an teampaill le drochghníomharthaibh na 
nGiúdach, agus le bruíontaibh fuilteacha lucht tnútha. Measaid drong eile go gciallaíonn sé tabhairt bratach 
págánach na Rómha isteach sa teampall. Tuigid drong eile trí ghráin léirscriosa ’ bheith ann. An chéad ghráin acu, an
rud a deineadh fé Antiochus, an tarna gráin an rud a dhein na Rómhánaigh, agus an tríú gráin an rud a thitfidh amach
nuair a bheidh deireadh an domhain ag teacht. Dar leó san baineann an targaireacht leis na gráinibh sin go léir.
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bheadh deallramh tíntrí, agus a shúile mar ’ bheadh lóchrann ar lasadh, agus a chuisleanna agus é go
léir sios go dtí a throithe, mar ’ bheadh deallramh práis a bheadh ag taithneamh. Agus bhí guth a
cainnte mar ’ bheadh guth sló. 7 Agus mise Daniel agus chonac an aisling im aonar, óir ní fheacaigh
na daoine a bhí im theannta í: ach do tháinig scannradh uathásach orthu agus do ritheadar as an áit,
agus chuadar i bhfolach. 8 Agus do fágadh mise im aonar agus chonac an aisling mhór san: agus
níor fhan aon neart ionam, agus bhí cló mo ghnúise athraithe orm, agus chuas i laige, agus níor
chimeádas aon neart. 9 Agus d’airíos guth a chainnte: agus nuair ’ airíos é bhíos sínte ar m’aghaidh
agus scárd orm agus m’aghaidh dlúite ar an dtalamh.

10 Agus féach, do theangmhaigh lámh liom agus do thóg an lámh suas me ar mo ghlúinibh agus ar
altaibh mo lámh. 11 Agus duairt sé liom: A Dhaniel, a fhir na mian, tuig an chainnt adeirim leat
agus seasaimh suas díreach, óir do cuireadh chút me anois. Agus nuair aduairt sé an focal san do
sheasaíos agus me ag crith. 12 Agus duairt sé liom: Ná bíodh eagal ort, a Dhaniel; ón gcéad lá ’nar
shocraíos do chroí chun tuisceana, agus chun péine do chur ort féin i radharc do Dhia, tá éistithe led
chainnt:  agus is  mar gheall  ar  do chainnt  atáimse tagaithe chút.  13 Ach bhí  priúnsa ríochta na
bPersach1 ag cur im choinnibh ar feadh lae agus fiche. Agus féach, tháinig Mícheál, aon de sna
hárdphriúnsaíbh ag cabhrú liom, agus d’fhanas-sa ansúd in aice le rí na bPersach. 14 Do thánag,
áfach, chun go neósfainn duitse cad ’tá le teacht ar do phobal in sna laethibh deirineacha, óir is ó ló
go ló an aisling fós.

15 Agus an fhaid a bhí sé ag labhairt na bhfocal san liom thugas m’aghaidh ar an dtalamh agus
bhíos ciúin.  16 Agus féach, do theangmhaigh lem beólaibh mar a bheadh samhaltas mic duine.
Ansan d’osclas mo bhéal agus do labhras,  agus duart leis an tÉ sin a bhí ’na sheasamh os mo
chómhair: A Thiarna, trí me ’ bheith ag féachaint ort táid alta mo chnámh ar bogadh agus níl aon
neart d’éis fanúint ionam, 17 agus conas is féidir do sheirbhíseach mo Thiarna labhairt lem Thiarna?
agus ’na theannta san tá m’anál ’na stad. 18 Ansan do theangmhaigh arís liom an té sin a bhí i
samhaltasa duine, agus do neartaigh sé me. 19 Agus duairt sé: Ná bíodh eagal ort, a fhir na mian,
síocháin duit. Glac misneach agus bí láidir. Agus nuair a bhí sé ag cainnt liom do neartaíos. Agus
duart: Labhair, a Thiarna, óir do neartaís me.

20 Agus duairt sé liom: An bhfuil ’ fhios agat cad chuige go dtánag ag triall ort? agus anois táim ag
dul thar n-ais chun bheith ag gleic in aghaidh phriúnsa na bPersach. Nuair a bhíos ag gabháil amach
do  chonacthas  priúnsa  na  nGréagach  ag  teacht.  21 Ach  neósfad  duitse  an  ní  atá  curtha  síos  i
scriptiúir na fírinne agus níl éinne ag cabhrú liom in sna nithibh seo go léir ach Mícheál, úr bpriúnsa
féinig2.

Caib. a hAondéag

A lán nithe le teacht dá n-ínsint ag an aingeal do Dhaniel, nithe i dtaobh ríthe na bPersach agus na
nGréagach, go háirithe, i dtaobh Antiochuis, óir samhaltas roim ré d’Antichríost ab ea é sin.

1 Agus ón gcéad bhliain de réim Dhariuis, an Méadach, do bhíos-sa ag seasamh do, i dtreó go
neartófí é agus go ndaingneófí é, 2 agus anois taispeánfad an fhírinne dhuitse. Féach seasóid fós trí
ríthe3 i bPersia, agus saibhreófar thar na beartaibh, os a gcionn go léir, an ceathrú rí. Agus nuair a

1 Caib. 10. véar 13. “Priúnsa ríochta na bPersach,” .i. aingeal coímhdeachta ríochta na bPersach. Ar son leasa anama 
na bPersach ba mhian leis an aingeal san cuid mhaith de sna Giúdaígh a dh’fhanúin lastoir eatartha.

2 Véar. 21. “Mícheál, úr bPriúnsa féinig.” .i. an tÁrdaingeal Mícheál, árdchosnamhaí eaglaise Dé.
3 Caib. 11. véar. 2. “Trí ríthe.” .i. Cambuises, agus Smerdes Magus, agus Darius Huistaspes.

—Ibid. “An ceathrú rí” .i. Csercses.
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bheidh sé cómhachtaithe lena shaibhreas spriocfaidh sé suas an uile dhuine in aghaidh ríochta na
Gréige. 3 Ach éireóidh rí láidir1 suas agus rialfaidh sé le cómhacht mhór, agus déanfaidh sé an ní is
toil leis. 4 Agus nuair a bheidh sé ’na lán sheasamh brisfar a ríocht agus roinnfar chun cheithre
gaotha na spéire í: ach ní har a shliocht é, ná de réir na cómhachta lenar riail sé féin. Óir stracfar a
ríocht as a chéile, agus is do dhaoinibh iasacht é, agus ní dá shliocht.

5 Agus  neartófar  rí  an  deiscirt2,  agus  buafaidh  duine  dá  phriúnsaíbh  air  agus  rialfaidh  sé  le
cómhacht mhór, óir beidh smacht mór aige. 6 Agus tar éis blianta ’ bheith imithe raghaid siad i
bpáirt lena chéile: agus tiocfaidh iníon rí an deiscirt3 ag triall ar rí an tuaiscirt ag déanamh caradais,
ach ní tabharfar di neart na cuisleann, ná ní sheasóid a síol agus tabharfar suas í féin agus na fir óga
do thug í, agus iad san do neartaigh í in sna haimsiribh sin. 7 Agus éireóidh ’na sheasamh plannda4

de shíolrach a préamh: agus tiocfaidh sé sin agus slua aige, agus raghaidh sé isteach i dtriúch rí an
tuaiscirt: agus tabharfaidh sé drochúsáid dóibh, agus buafaidh sé orthu. 8 Agus béarfaidh chun siúil,
leis, i mbraighdineas, san Éigipt, a ndéithe agus a rudaí snoite, agus a n-árthaí luachmhara óir agus
airgid; béarfaidh sé bua ar rí an tuaiscirt5. 9 Agus raghaidh rí an deiscirt isteach sa ríocht, agus
fíllfidh sé chun a thíre féinig.

10 Agus curfar fearg ar a mhacaibh6, agus cruinneóid siad mórán nirt sló: agus tiocfaidh seisean go
mear ar nós tuile: agus fíllfidh sé, agus gríosfar é, agus tabharfaidh sé cath lena neart sló: 11 Agus
beidh fearg ar rí an deiscirt7 agus raghaidh sé amach agus troidfidh sé in aghaidh rí an tuaiscirt, agus
ollmhóidh  sé  suaitheantas  ana-mhór,  agus  tabharfar  suaitheantas  isteach  ’na  láimh.  12 Agus
tógfaidh sé suaitheantas, agus beidh a chroí árdaithe suas, agus leagfaidh sé ar lár mórán mílte, ach
ní bhéarfaidh sé bua. 13 Óir tiocfaidh rí an tuaiscirt thar n-ais agus ollmhóidh sé suaitheantas a
bheidh níos mór go mór na an suaitheantas roimis sin: agus i ndeireadh blianta agus aimsireacha
tiocfaidh sé go mear agus mórshlua aige agus mórán saibhris. 14 Agus in sna haimsiribh sin éireóid
mórán in aghaidh rí an deiscirt. Agus beid clann lucht éithigh as do phobalsa dhá n-árdú féin chun
na haislinge do chómhlíonadh, agus titfid siad. 15 Agus tiocfaidh rí an tuaiscirt agus cuirfidh sé suas
tulchán, agus tógfaidh sé na cathracha is daingne,  agus ní sheasóid cuisleanna an deiscirt: agus
éireóid a aicme thofa ag cur i gcoinnibh agus ní bheidh neart acu. 16 Agus tiocfaidh sé air8 agus
déanfaidh sé leis de reir  a thoile, agus ní bheidh éinne ann chun seasamh ’na choinnibh. Agus
seasóidh sé sa talamh glórmhar agus ídeófar é lena láimh. 17 Agus cuirfidh sé roimis teacht agus an
ríocht go léir9 do shealbhú. Agus déanfaidh sé go dleathach leis. Agus tabharfaidh sé iníon ban do
chun san do threascairt: agus ní sheasóidh sise, ná ní bheidh sí aige sin. 18 Agus iompóidh sé a

1 Véar. 3. “Rí láidir,” .i. Alecsandar.
2 Véar. 5. “Rí an deiscirt,” .i. Ptoleméus mac Laguis, rí na hÉigipte, laisteas de Ierúsalem atá an Éigipt.

—Ibid. “Duine dá phriúnsaíbh,” .i. de phriúnsaíbh Alecsandair. “Buafaidh sé air,” .i. beidh sé níos treise ná rí na 
hÉigipte. Tá sé ag trácht ar Seleúcus Nicator, rí Asia, agus Shuíria, agus tugtar ríthe an tuaiscirt san áit seo ar a 
chómharbaibh sin mar is lastuaidh ó Ierúsalem a bhí flaitheasa na ríthe sin.

3 Véar. 6. “Iníon rí an deiscirt,” .i. Bereníce, iníón Ptolemeuis Philadelphus. Do tugadh í le pósadh d’ Antiochus Teos, 
ó do Sheleúcus.

4 Véar. 7. “Plannda,” .i. Ptoleméus Evergetes, mac Philadelphiuis.
5 Véar. 8. “Rí an tuaiscirt,” .i. Seleúcus Caillinicus.
6 Véar. 10. “Ar a mhacaibh” .i. Seleúcus Ceraunius, agus Antiochus Mór, beirt mhac Chaillinicuis. 

—Ibid. “Tiocfaidh sé,” .i. Antiochus Mór.
7 Véar. 11. “Rí an deiscirt.” .i. Ptoleméus Philopator, mac Evergetes.
8 Véar. 16. “Tiocfaidh sé air,” .i. tiocfaidh Antiochus ar rí an deiscirt.

—Ibid. “Sa talamh glórmhar,” .i. Iúdéa.
9 Véar. 17. “An ríocht go léir” .i. ríocht uile Ptoleméuis Epiphanes mhic Philopatoir.

—Ibid. “Iníon ban” .i. bean ró-álainn, .i. a iníon Cleopatra.
—Ibid. “Chun san do threascairt” .i. ríocht Epiphanes. Ach ní éireóidh leis, óir ní lena hathair a gheóbhaidh 
Cleopatra páirt ach lena fear.
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aghaidh ar na hoileánaibh, agus tógfaidh sé a lán acu. Agus cuirfidh sé ’ fhéachaint ar phriúnsa a
náire1 stad, agus casfar a náire leis. 19 Agus tabharfaidh sé aghaidh ar ímpireacht a thíre féin, agus
déanfaidh sé barrathuisle, agus titfidh sé agus ní bheidh sé le fáil.

20 Agus beidh ’na sheasamh, in’ inead aon róshuarach2, agus nách fiú é onóir ríoga’ thabhairt do;
agus i mbeagán laethanta ídeófar é, agus ní hi bhfeirg é ná i gcath. 21 Agus seasóidh in’ inead san
aon a gheóbhaidh tarcaisne3 agus ní tabharfar do an onóir ríoga: agus tiocfaidh sé fé cheilt agus
gheóbhaidh sé an ríocht le feall. 22 Agus cloífar cuisleanna an trodaire4 os cómhair a shúl, agus
brisfar iad; ’sea agus priúnsa na connartha féin. 23 Agus tar éis caradas déanfaidh sé feall air: agus
raghaidh  sé  suas,  agus  béarfaidh  sé  bua  le  beagán  daoine.  24 Agus  raghaidh  sé  isteach  i
gcathrachaibh saibhire cómhachtacha, agus déanfaidh sé ní nár dhein a athracha, ná a seanathracha
riamh. Scaipfidh sé a bhfoghail, agus a gcreacha agus a saibhreas. Agus beidh sé ag beartúchán in
aghaidh na coda is daingne dhíobh; agus san ar feadh aimsire: 25 agus múiscleófar a neart agus a
chroí, agus mórshlua líonmhar aige, in aghaidh rí an deiscirt5, agus spriocfar rí an deiscirt chun
catha trí mhórán cabhrach a bheidh láidir: agus ní sheasóid siad, óir beid siad ag beartúchán ’na
choinnibh, 26 agus iad san a bhíonn ag ithe bídh in’ fhochair is iad d’ídeóidh é, agus cloífar a shlua
agus titfid mórán ar lár marbh. 27 Agus is chun uilc a dhéanamh a bheidh croí an dá rí, agus beid
siad ag labhairt an éithigh ag aon bhórd amháin, agus ní éireóidh leó, óir is i gcómhair aimsire eile
atá an críoch fós.

28 Agus tiocfaidh sé thar n-ais chun a thíre féinig agus mórán saibhris aige: agus beidh a chroí i
gcoinnibh na connartha naofa, agus rithfidh leis agus fíllfidh sé chun a thíre féinig. 29 Agus san am
atá ceapaithe fíllfidh sé agus raghaidh sé ó dheas. Ach ní bheidh an tarna huair mar an chéad uair.
30 Agus beidh na ramhluingeas agus na Rómhánaigh6 ag teacht air, agus buailfar é, agus fíllfidh sé,
agus beidh ’ fhíoch aige chun connartha an tsanctuáriuim, agus éireóidh leis: agus fíllfidh sé agus
beidh  sé  ag  beartúchán  ’na  n-aghaidh  sin  a  dhein  an  sanctuárium do  thréigean:  31 agus  beid
cuisleanna ag seasamh ar a thaobh, agus truailleóid siad sanctuárium an nirt, agus tógfaid said chun
siúil  an ghnáthíbirt,  agus suífid siad an ghráin7 chun léirscriosta ann. 32 Agus beid lucht uilc a
dhéanamh in aghaidh na connartha ag déanamh meabhail go cealgach, ach an mhuíntir go bhfuil
aithne acu ar a nDia béarfaid siad bua agus éireóidh leó. 33 Agus iad san atá léannta i measc na
ndaoine beid siad ag teagasc a lán: agus beid siad ag titim ar feadh mórán laethanta leis an gclaíomh
agus le tine agus le braighdineas agus le foghail. 34 Agus nuair a thitfid siad is cúnamh suarach a
bheidh ag cabhrú leó, agus beidh a lán dlúite leó go cealgach. 35 Agus titfid cuid de sna daoine
léannta, i dtreó go dtrialfí iad, agus go dtoghfí iad, agus go ngealfí iad go dtí an t-am ceapaithe féin,

1 Véar. 18. “Priúnsa a náire” .i. Seipio, an rí féinne Rómhánach. Tugtar “priúnsa a náire” air sin, .i. “náire” 
Antiochuis, mar do threascair sé Antiochus agus chuir sé ’ fhéachaint air toil a thabhairt do choinníollachaibh 
rónáireacha sara leogfadh sé don chogadh ’ stad uaidh.

2 Véar. 20. “Aon róshuarach” .i. Seleúcus Philopator. Chuir sé sin Heliodorus chun foghla ’ dhéanamh ar an 
dteampall, agus níorbh fhada ’na dhiaidh san gur mhairbh an Heliodorus céanna é.

3 Véar. 21. “Aon a gheóbhaidh tarcaisne,” .i. Antiochus Epiphanes. Do fuair sé tarcaisne ar dtúis agus níor glacadh 
’na rí é. A ndeirtear san áit seo i dtaobh an phriúnsa so tagrann Ierom Naofa d’Antichríost, óir samhaltas 
d’Antichríost ab ea Antiochus.

4 Véar. 22. “Cuisleanna an trodaire” .i. cuisleanna gach duine go throidfidh ’na choinnibh.
—Ibid. “Priúnsa na connartha” .i. priúnsa na ndaoine a bhí tar éis cómhcheilge do dhéanamh ’na choinnibh; nú rí 
na hÉigipte, an namhaid ba mó a bhí aige.

5 Véar. 25. “Rí an deiscirt” .i. Ptoleméus Philometor.
6 Véar. 30. “Rámhluingeas na Rómhánach.” .i. Popilius agus na teachtairí Rómhánacha eile, do tháinig ar 

rámhluingeas agus do chuir ’ fhéachaint air imeacht as an Éigipt.
7 Véar. 31. “An ghráin,” .i. íodal Iupiter Oluimpus. D’órdaigh Aniochus an t-íodal san do chur suas istigh i 

sanctuárium an teampall: sanctuárium an nirt a tugtar anso air, toisc neart Dé ’ bheith dá adhradh istigh ann.
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óir beidh am eile ann fós, 36 agus beidh an rí ag déanamh de réir a thoile. Beidh sé árdaithe suas,
agus beidh sé dhá méadú féin in aghaidh gach dé: agus beid nithe móra aige dá labhairt in aghaidh
Dé na ndéithe, agus beidh ag éirí leis go dtí go mbeidh an díbheirg críochnaithe. Óir tá an ceapadh
déanta. 37 Agus ní bheidh aon mheas aige ar Dhia a shínsear, agus leanfaidh sé drúis ban, agus
beidh sé gan mheas ar aon déithibh: óir éireóidh sé suas in aghaidh gach uile ní. 38 Ach adharfaidh
sé an dia Maosim1 in’ áit  féinig: agus adharfaidh sé, le hór agus le hairgead agus le clochaibh
lómhara, agus le nithibh is fiú mórán, dia nárbh aithnidh dá aithreachaibh, 39 agus déanfaidh sé an
ní sin chun Maosim do neartú le dia iasachta atá admhálta aige. Agus méadóidh sé glóire2 agus
tabharfaidh sé cómhact dóibh os cionn a lán, agus beidh sé ag roinnt na tíre in aisce.

40 Agus san am atá ceapaithe troidfidh ri an deiscirt ’na choinnibh, agus tiocfaidh rí an tuaiscirt ’na
choinnibh mar ’ bheadh stoirm, agus carbait aige, agus marcaigh, agus cabhlach mhór loingeas,
agus raghaidh sé isteach in sna tíorthaibh agus déanfaidh sé íde, agus geóbhaidh sé tríothu. 41 Agus
raghaidh sé isteach sa talamh glórmhar, agus titfidh a lán, agus ní saorfar as a láimh ach iad so
amháin, Edom, agus Moab, agus dúthaigh chlainne Ammoin. 42 Agus luífidh sé a lámh ar an dtír,
agus  ní  raghaidh  tír  na  hÉigipte  saor.  43 Agus  beidh  cumas  aige  ar  stóras  óir  agus  airgid  na
hÉigipte, agus ar a nithibh luachmhara go léir. Agus geóbhaidh sé trí Libia agus trí Étíópia. 44 Agus
beid nithe anoir agus nithe aduaidh ag cur buairimh air, agus tiocfaidh sé agus suaitheantas mór aige
chun a lán d’ídiú agus do mharú. 45 Agus suífidh sé a thaibearnacal Apadno3 idir na farraigíbh, ar
shliabh ghlórmhar naofa, agus raghaidh sé suas go fíorbharra an tsléibhe, agus ní bheidh éinne ag
cabhrú leis.

Caib. a Dódhéag

Seasóidh Mícheál ar son muíntire Dé: agus nithe eile i dtaobh Antichríost agus i dtaobh deireadh
an domhain.

1 Ach an uair sin is ea d’éireóidh Mícheál suas, an priúnsa mór a bhíonn ag seasamh ar son clainne
do dhaoine agus tiocfaidh am ná raibh a leithéid ann ó thosnaigh náisiúin go dtí an uair sin. Agus an
uair sin is ea do sábhálfar do dhaoine, gach duine go bhfaighfar a ainm scríofa sa leabhar. 2 Agus
dúiseóid mórán díobh san atá ’na gcodladh i luaithrigh na cré, cuid acu chun beatha síoraí agus cuid
acu chun náire ar a mbeid siad ag féachaint de shíor. 3 Ach iad san atá foghlamtha4 beid siad ag
taithneamh ar nós gileachta na firmaminte, agus iad san a thugann teagasc do dhaoinibh uile chun
fíoraontachta, mar ’ bheadh réilteanna i gcaitheamh na síoraíochta uile.

4 Ach thusa, a Dhaniel, dún suas na focail agus séalaigh an leabhar go dtí an t-am atá ceapaithe:
imeóidh a lán anonn, agus beidh eólas líonmhar.

5 Agus mise Daniel agus d’fhéachas: agus féach mar ’ bheadh beirt eile ’na sheasamh: aon díobh ar
an dtaobh so ar bhruach na habhann, agus an t-aon eile ar an dtaobh san, ar an bport  eile den
abhainn. 6 Agus duart leis an bhfear a bhí éidithe le línéadach, an fear a bhí ’na sheasamh ar uisce
na habhann: Cad é an fhaid go mbeidh deireadh leis na hiúnaíbh sin? 7 Agus bhíos ag éisteacht leis

1 Véar. 38. “Maosim” .i. dia na slóite agus ndaingean. 
2 Véar. 39. “Méadóidh sé glóire,” .i. bronnfaidh sé onóir agus saibhreas agus talúintí ar na daoine ’ thabharfaidh onóir 

don dia a bhí beartaithe aige.
3 Véar. 45. “Apadno.” Measaid drong gur ainm áite éigin an focal san. Measaid drong eile gur Éabhrais é ar “a 

phálás”.
4 Caib. 12. véar. 3. “Foghlamanta,” .i. foghlamanta i ndlí Dé agus i bhfíoreagna, .i. in aithne ar Dhia agus i ngrá do 

Dhia.
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an bhfear a bhí éidithe le línéadach, an fear a bhí ’na sheasamh ar uisce na habhann, agus do thóg sé
suas chun na spéire a lámh dheas agus a lámh chlé agus dhearbhaigh sé dar an tÉ is beó go síoraí,
gur go dtí tráth agus tráthanna agus leaththráth é. Agus nuair a bheidh scaipeadh buíne na ndaoine
naofa déanta críochnófar na nithe úd go léir. 8 Agus bhíos ag éisteacht, agus níor thuigeas, agus
duart: A Thiarna cad é an deireadh a bheidh ar na nithibh úd? 9 Agus duairt sé: Imigh, a Dhaniel,
óir táid na ráite úd dúnta séalta go dtí an tráth atá ceapaithe. 10 Tógfar a lán, agus gealfar iad, agus
trialfar iad ar nós tine: agus beid lucht mallaitheachta ag déanamh mallaitheachta, agus ní thuigfidh
éinne den lucht mallaithe, ach tuigfid an lucht foghlamtha: 11 agus ón uair a tógfar chun siúíl an
ghnáthíbirt, agus do curfar ’na seasamh an ghráin chun an léirscriosa beidh míle dhá chéad naoi
ndeich de laethibh.

12 Is aoibhinn don té a dheineann feitheamh, agus do thagann isteach i míle trí chéad trí dheich a
cúig de laethibh. 13 Ach imighse do bhóthar go dtí an t-am ceapaithe: agus glacfair suaimhneas
agus seasóir id chrannchur go dtí deireadh na laethanta.

Caib. a Trídéag

Susanna agus an bheirt seanóirí.1

1 Bhí fear ’na chónaí i mBabilon agus Ioacim ab ainm do, 2 agus thóg sé mar mhnaoi bean gurbh
ainm di Súsanna, iníon Helciais, agus bean ana-bhreá ab ea í, agus bean go raibh eagla Dé uirthi,
3 óir bhí a hathair agus a máthair fíoraonta agus do mhúineadar a n-iníon de réir dlí Mhaoise. 4 Ach
bhí Ioacim ana-shaibhir agus bhí abhlórd aige in aice a thí. Agus bhíodh na Giúdaígh ag cruinniú
chuige mar b’é ba chreidiúnaí díobh go léir.

5 Agus do ceapadh an bhliain sin, beirt seanóirí den phobal ’na mbreithiúnaibh, agus is ’na dtaobh
aduairt an Tiarna: Tháinig mallaitheacht amach ó Bhabilon ó sna breithiúnaibh do measadh ’ bheith
ag rialadh an phobail. 6 Bhíodh na fir sin go minic i dtigh Ioacim, agus gach éinne go mbíodh breith
ag teastabháil uaidh ag teacht ag triall orthu ann. 7 Agus nuair ’ imíodh na daoine chun siúil i lár an
lae théadh Súsanna isteach agus bhíodh sí ag siúl in abhlórd a fir; 8 agus do chíodh na seanóirí úd í
ag dul isteach ann gach aon lá agus ag siúl,  agus bhíodar ar lasadh le drúis chúithi, 9 agus do
chamadar a n-aigne féinig agus do chlaonadar a súile i dtreó ná féachfaidís suas chun neimhe agus
ná cuímhneóidís ar bhreitheannaibh córa. 10 I gcás go rabhadar araon créachtnaithe le grá dhi, agus
níor ínseadar dá chéile a nguais, 11 óir bhíodh náire orthu a ndrúis a dh’ínsin dá chéile agus an dúil
a bheith acu an toil-ghníomh a dhéanamh léi. 12 Agus bhídís ag faire go géar gach aon lá chun go
bhfeicidís  í.  Duairt  duine  acu (lá)  leis  an nduine eile:  13 Téimís  abhaile,  tá  sé  in’  am dínnéir.
Chuadar amach agus do scaradar lena chéile. 14 Agus d’iompaíodar thar n-ais arís agus thánadar
araon  chun  na  háite  céanna.  Ansan  d’fhiafraíodar  dá  chéile  an  chúis.  Ansan  d’admhaíodar  a
ndrúisiúlacht dá chéile, agus shocraíodar ar am ’na bhféadfaidís í ’ fháil ’na haonar.

15 Do thárla, agus iad ag faire go bhfaighidís lá oiriúnach, gur chuaigh sí isteach uair, fé mar a
dhein sí inné agus arú ’nné, agus gan aici ach beirt chailíní, agus gur mhian léi í féin do ní, mar bhí
an aimsir brothallach. 16 Agus ní raibh éinne san áit ach an bheirt seanóirí a bhí i bhfolach agus iad
ag  féachaint  uirthi.  17 Agus  duairt  sí  leis  na  cailíníbh:  Tugaidh  chúm íle  agus  gallúnach  agus

1 Caib. 13. I dtosach leabhair Dhaniel is ea do cuireadh an scéal san Shúsanna in sna bíoblaíbh ársa Gréigise agus 
Laidne, go dtí gur thóg Ierom naofa as an áit sin é, toisc ná fuair sé san Eabhrais é. Tá an ní céanna le rá i dtaobh 
scéil Bhel agus an Dracoin. Ach tá an dá scéal glacaithe ag an Eaglais Chaitlicí, agus cuid den Bhíobla Chríostaí ab 
ea iad ó fhíorthosach aimsire.
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dúnaidh dóirse an abhlóird go níod me féin: 18 Dheineadar mar aduairt sí leó agus dhúnadar dóirse
an abhlúird agus d’imíodar amach cúldoras chun na nithe a dh’órdaigh sí do thabhairt chúithi, agus
ní raibh ’ fhios acu na seanóirí a bheith istigh i bhfolach.

19 Ach nuair a bhí na cailíní imithe amach d’éirigh an bheirt seanóirí agus do ritheadar chúithi agus
dúradar: 20 Féach, táid dóirse an abhlúird dúnta agus níl éinne ag féachaint orainn, agus táimídne i
ngrá leatsa: dá bhrí sin, tabhair toil dúinn agus luigh linn. 21 Nú mura ndeinir tabharfaimíd fianise
id choinnibh, go raibh fear óg agat, agus gur mar gheall air sin a chuiris uait do chailíní.

22 Do chuir Súsanna osna aisti agus duairt sí: Táim i dteannta ón uile thaobh. Má dheinim an ní sin
is bás dom é, agus mura deinead é, ní raghad saor as úr lámhaibhse. 23 Ach is feárr titim isteach
’núr lámhaibh gan é ’ dhéanamh ná peaca ’ dhéanamh i radharc an Tiarna. 24 Lena línn sin do
liúigh Súsanna amach de ghuth árd: agus do liúigh na seanóirí amach ’na coinnibh, 25 agus do rith
duine acu chun an dorais agus d’oscail sé an doras. 26 D’airigh seirbhísigh an tí an liúireach san
abhlórd  agus  do  ritheadar  an  cúldoras  isteach  féachaint  cad  a  bhí  ar  siúl.  27 Ach nuair  a  bhí
labhartha ag na seanóiríbh bhí náire thar bárr ar na seirbhísigh óir ní dúradh riamh a leithéid sin
d’fhocal i dtaobh Shúsanna. Ach an lá ’na dhiaidh san, 28 nuair a bhí na daoine tagaithe chun a fir,
Ioacim tháinig an bheirt seanóirí, leis, agus iad lán d’íntinn mhallaithe i gcoinnibh Shúsanna, chun í
’ chur chun báis. 29 Agus dúradar, os cómhair na ndaoine: Cuiridh fios ar Shúsanna iníon Helciais,
bean Ioacim. Agus chuireadar fios uirthi láithreach. 30 Agus tháinig sí in éineacht lena hathair agus
lena máthair agus lena claínn, agus a gaolta go leir in éineacht léi. 31 Ach bean ana-mhaorga ana
mhín ab ea Susanna, agus í  álainn tar  na beartaibh le féachaint uirthi.  32 Ach d’órdaigh na fir
mhallaithe sin an brat a bhaint dá haghaidh (óir bhí sí clúdaithe) i dtreó go bhféadfaidís iad fėin do
shásamh le bheith ag féachaint* ar a háilleacht. 33 Agus bhí a daoine muínteartha go leir ag gol mar
gheall air sin. 34 Ach d’éirigh an bheirt seanóirí ’na seasamh i lár an phobail agus chuireadar a
lámha ar a ceann. 35 Agus bhí sise ag gol agus í ag féachaint suas chun na bhflaitheas óir bhí
muinín as an dTiarna aici ’na croí. 36 Agus duairt na seanóirí: Agus sinn ag siúl san abhlórd ’nar n-
aonar  tháinig an bhean so isteach ann agus beirt  chailíní  lena cois,  agus  do dhún sí  dóirse  an
abhlúird agus chuir sí chun siúil na cailíní. 37 Ansan do tháinig fear óg, a bhí i bhfolach ann, ag
triall uirthi agus do luigh sé léi (dhein sé toil a’ ghnímh léi).  38 Ach bhíomairne i gcúinne den
abhlórd agus chonacamair an mhallaitheacht san agus do ritheamair chúthu agus chonacamir iad ag
déanamh an ghnímh lena chéile. 39 Ach níor fhéadamair eisean do ghabháil mar bhí sé níba threise
ná sinn agus d’oscail sé na dóirse agus do léim sé amach. 40 Ach do rugamair ar an mnaoi seo agus
d’fhiafraíomair di cérbh é an t-ógánach, ach ní neósfadh sé dhúinn é. Tá fianaise againn á thabhairt
ar an ní sin. 41 Do chreid na daoine iad ó b’iad na seanóirí iad agus ó b’iad breithiúin an phobail
iad, agus do dhaoradar Susanna chun báis.

42 Ansan do labhair Susanna amach de ghuth árd agus duairt sí: Ó, a Dhia shíoraí, is eól duitse
nithe atá fé cheilt, is eól duit na huile nithe sara dtagaidh siad chun cínn. 43 Is eól duit gur fianaise
bhréige atá tabhartha acu so im choinnibhse: agus féach caithfead bás d’fháil, bíodh gur fíor nár
dheineas aon ní de sna nithibh sin atá cúmtha ceapaithe ag na fearaibh sin im choinnibh chómh
mallaithe.

44 Agus d’éist an Tiarna lena glór. 45 Nuair a bhíodar dhá breith leó chun í ’ chur chun báis do
mhúiscil an Tiarna sprid naofa fir óig gurbh ainm do Daniel. 46 Agus do labhair an fear óg san
amach de ghuth árd agus duairt sé: Táimse glán ó chuid fola na mná san! 47 Ansan d’iompaigh an
pobal go léir chuige agus dúradar: Cad é an brí atá leis an bhfocal san atá ráite agat? 48 Ach do
sheasaimh sé ’na lár  agus duairt  se: An bhfuiltí  chómh mór san gan chiall,  a chlann Israél,  go
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bhfuiltí tar éis iníne d’Israél a dhaoradh chun báis gan scrúdú gan eólas ar an bhfírinne? 49 Fillidh
chun an bhreithiúntais. Tá fianaise bhréige tabhartha acu ’na coinnibh. 

50 Ansan do tháinig an pobal go léir thar n-ais  do dithineasach agus duairt na fir aosta le Daniel:
tarsa agus suigh anso ’nár bhfochairne agus taispeáin dúinn (an fhírinne) ó tá Dia tar éis onóra aoise
’ thabhairt duit. 51 Agus duairt Daniel leis na daoine: Cuiridh an bheirt sin i bhfad óna chéile, agus
scrúdódsa iad. 52 Do cuireadh i bhfad óna chéile iad. Ansaon do ghlaeigh sé ar dhuine acu agus
duairt sé leis: A dhuine atá tar éis críonú i laethibh uilc, anois atáid tagaithe chun solais na peacaí a
bhíodh agat á dhéanamh, 53 ag tabhairt breitheanna éagórtha, ag luí go cruaidh ar an neamhchionta,
agus  ag  leogaint  don  chiontach  dul  saor,  bhíodh  go  ndeir  an  Tiarna:  Ná  cuir  chun  báis  an
neamhchionta ná  an  fíoraon.  54 ’Sea  anois,  má  chonaicís  í,  abair  cad  é  an  saghas  craínn  ’na
bhfeacaís iad fé ag déanamh an ghnímh? Agus duairt seisean: Fé chrann mastóige, 55 agus duairt
Daniel: Is maith láidir an bhréag í sin atá curtha agat ar do cheann féinig: óir féach, gheóbhaidh
aingeal Dé breith ó Dhia féin agus geárrfaidh sé id dhá leath thu. 56 Ansan do chuir sé an fear san i
leataoibh agus d’órdaigh sé an fear eile do theacht agus duairt sé leis: A fhir is de shíol Chanaain
agus nách de shíol Iúda, do mheall an áilleacht thu, agus tá do chroí cuirpthe ó dhrúis. 57 Sin é an
rud a bhíodh agatsa á dhéanamh le hiníonachaibh Israél agus dheinidís sin toil a’ ghnímh leat le
scannradh rómhat. Ach ní fhuiliceódh iníon Iúda do mhallaitheacht. 58 ’Sea anois, inis dom cad é
an saghas craínn féna bhfeacaís iad ag déanamh an ghnímh lena chéile? Agus duairt seisean: fé
chrann cuilinn. 59 Agus duairt Daniel: Is maith láidir an bhréag í sin déanta agatsa, leis, i gcoinnibh
do chínn féinig, agus tá aingeal an Tiarna ag feitheamh leat agus claíomh agat chun tu ’ ghearradh
id dhá leath agus tu ’ dh’ídiú. 

60 Ansan do liúigh na daoine go léir amach agus ghabhadar a mbaochas le Dia na glóire ó is é ’
thugann  saor  na  daoine  go  mbíonn a  muinín  acu  as.  61 Agus  d’éiríodar  i  gcoinnibh  na  beirte
seanóirí (óir bhí Daniel tar éis iad do thaispeáint ciontach, amach as a mbéal féinig, i bhfianaise
bhréige), agus do dhein na daoine leó de réir na mallaitheachta a bhí déanta acu san in aghaibh a
gcómharsan. 62 Agus d’imreadar dlí Mhaoise orthu agus cuireadh chun báis iad, agus do saoradh
fuil neamhchiontacht an lá san.

63 Ach do thug Helcias agus a bhean baochas do Dhia i dtaobh a n-iníne, Súsanna, iad féin agus a
fear, agus a gaolta go léir, óir níor fuaradh aon loch inti. 64 Agus bhí Daniel ’na dhuine mhór i
radharc na ndaoine ón lá san agus ’na dhiaidh san.*

Caib. a Ceathairdéag

Scéal Bhel; agus scéal na péiste móire a bhíodh dá hadhradh ag muíntir Bhabiloin.

1 I gcuíbhreann an rí1 a chaitheadh Daniel bia agus ba mhó ag an rí ná a cháirde eile go léir. 2 Ach
bhí ag muíntir Bhabiloin íodal ar a dtugtí Bel mar ainm. Agus do caití ar an íodal san gach aon lá
dhá thómhas déag mhóra de phlúr mhín, agus daichead caíora, agus trí fichid árthach fíona, 3 agus
d’adhradh an rí é, leis, agus do théadh sé gach aon lá dhá adhradh. Ach d’adhradh Daniel a Dhia
féinig. Agus duairt an rí le Daniel: Cad ’na thaobh ná hadhrann tusa Bel? 4 Agus d’fhreagair seisean
agus duairt sé leis: Ní adhraimse íodal a deineadh le lámhaibh daoine, ach adhraim Dia athá beó,
Dia a chruthaigh neamh agus talamh, agus go bhfuil smacht ar gach uile feóil. 5 Agus duairt an rí
leis: Nách dó’ leat gur dia beó Bel? Ná feiceann tú a bhfuil aige dá ithe agus dá ól gach aon lá?

1 Caib. 14. véar. 1. “I gcuíbhreann an rí.” Tá gach aon deallramh gurb é Evilmerodach an rí ar a labharthar san áit sin.
Mac ab ea é do Nabuchodonosor, agus bhí sé i réim ’na dhiaidh, agus bhí ana-bháidh aige leis na Giúdaígh. 
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6 Agus duairt Daniel agus é ag gáirí: Ná mealltar thu, a rí. Níl rud san ach cré laistigh agus prás
lasmu’. Níor ithe sé ná níor ól sé aon ní riamh. 7 Tháinig fearg ar an rí agus go ghlaeigh sé ar na
sagartaibh agus duairt sé leó: Mura n-ínsidh sibh dom cé ’ dh’itheann an bia costasúil seo go léir
curfar chun báis sibh. 8 Ach má fhéadann sibh a thaispeáint gurb é Bel a dh’itheann é curfar Daniel
chun báis mar gheall ar dhiamhasla ’ dhéanamh i gcoinnibh Bhel. Agus duairt Daniel leis an rí:
Deintear mar atá ráite agat. 9 Agus bhí seacht ndeichniúir ann de shagartaibh Bhel, in éaghmais a
mban agus a bpáistí agus a macra. Agus chuaigh an rí agus Daniel isteach sa teampall; 10 agus
duairt sagairt Bhel: Imeóimídne amach, a rí, féach, agus cuirse na biatha ’na n-áit, agus ollmhaigh
an fíon, agus dún an doras go daingean agus cuir séala air le t’fháinne féinig. 11 Ansan, nuair a
thiocfair ar maidin, mura bhfaighir go mbeidh an bia ithe ag Bel curtar sinne chun báis, nú Daniel
atá tar éis an éithigh do chur orainn. 12 Agus ní raibh puínn suime acu sa scéal mar bhí doras i
bhfolach déanta acu istigh fén mbórd agus thagaidís an doras san isteach i gcónaí agus d’ithidís an
bia. 13 Ach nuair a bhíodar imithe amach do chuir an rí an bia os cómhair Bhel, agus thug Daniel
órdú dá sheirbhíseachaibh agus thugadar  chuige roinnt luatha agus do chriathraigh sé an luaith
mórthímpall ar an úrlár go léir, os cómhair an rí. Ansan d’imíodar amach agus dhúnadar an doras
agus chuireadar séala air le fáinne an rí agus d’imíodar.

14 Ach do chuaigh na sagairt isteach i gcaitheamh na hoíche, mar ba ghnáth leó, iad féin agus a
mná agus a gclann, agus d’itheadar agus d’óladar a raibh ann.

15 D’éirigh an rí go moch ar maidin, agus d’éirigh Daniel chómh maith leis: 16 agus d’fhiafraigh an
rí: An bhfuilid na séalaí slán, a Dhaniel? Agus d’fhreagair seisean: Táid siad slán, a rí. 17 Agus
chómh luath agus d’oscail an rí an doras d’fhéach sé ar an mbórd, agus do liúigh sé de ghuth árd: Is
mór é thusa, a Bhel, agus níl aon cheilg ionat! 18 Ach do gháir Daniel agus chimeád sé an rí gan dul
isteach agus duairt sé: Féach ar an úrlár! Féach rian na gcos. Cad iad na cosa iad? 19 Agus duairt an
rí: chím rianta ó chosaibh fear agus ban agus leanbh. Agus bhí fearg ar an rí. 20 Ansan do ghoibh sé
na sagairt agus a mná agus a gclann, agus thaispeánadar do na dóirse príobháideacha trína dtagaidís
isteach chun na nithe a bhí ar an mbórd do chaitheamh. 21 Ansan do chuir an rí chun báis iad, agus
thug sé Bel suas do Dhaniel, agus d’ídigh Daniel Bel agus a theampall.

22 Agus bhí piast mhór san áit, agus bhíodh muíntir Bhabiloin ag adhradh na péiste. 23 Agus duairt
an rí le Daniel: Féach, ní féidir duit  a rá nách dia beó an dia seo: dá bhrí sin dein an dia seo
d’adhradh. 24 Agus duairt Daniel: Adhraimse mo Thiarna Dia, óir is é is Dia beó ann, ach ní haon
dia beó an phiast san. 25 Tabhairse cead dom chuige, a rí, agus cuirfeadsa an phiast san chun báis
agus ní iarrfad claíomh ná bata chúithi: agus duairt an rí: Tá a chead san agat. 26 Ansan d’aimsigh
Daniel pic agus saíll agus clúmh agus do bheirbh sé i dteannta ’ chéile iad, agus dhein sé cnapóga
dhíobh agus chuir sé siar i mbéal na péiste iad agus do scoilt ar an bpéist. Ansan duairt Daniel:
féachaídh an rud a bhí agaibh dá adhradh! 27 Agus nuair ’ airigh muíntir Bhabiloin an méid sin do
ghlacadar fearg ana-mhór, agus chruinníodar i dteannta ’ chéile i gcoinnibh an rí agus dúradar: Tá
an rí iompaithe ’na Ghiúdach. D’ídigh sé Bel, agus do mhairbh sé an dracon, agus do mhairbh sé na
sagairt. 28 Agus thánadar chun an rí agus dúradar: Tabhair suas dúinn Daniel nú ídeóimíd thusa
agus do thigh. 29 Agus do chonaic an rí an drochfhuadar a bhí fhúthu chuige: agus le déine an éigin
a bhí acu á dhéanamh air do thug sé Daniel suas dóibh. 30 Agus do chaitheadar Daniel isteach in
uaimh na león1. Agus bhí sé in uaimh na león ar feadh sé lá. 31 Agus bhí seacht cínn de leónaibh

1 Véar. 30. “Uaimh na león.” Do caitheadh Daniel isteach in uaimh na león dhá uair, uair fé Dharius, an Méadach, 
toisc gur sháraigh sé reacht an rí le bheith ag guí trí huaire sa ló; agus uair eile fé Evilmerodach, mar gheall ar 
cheannairc an phobail. Bhí sé sé lá san uaimh uair na ceannairce. Ní raibh sé san uaimh ach aon oíche amháin an 
uair eile.
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san uaimh agus do tugtí dhá chorpán dóibh gach aon lá*, agus dhá chaíora. Ach níor tugadh dóibh
an uair sin iad, i dtreó go n-íosfaidís Daniel.

32 Ach bhí an uair sin fáidh i Iúdéa agus Habacuc1 ab ainm do, agus bhí leite beirithe aige agus arán
briste, i mbáisín, agus é ag dul amach sa pháirc leó ag triall ar bhuanaithibh. 33 Agus duairt aingeal
an Tiarna le Habacuc: Beirt leat an dínnéar atá agat go dtí Babilon, ag triall ar Dhaniel. Tá sé in
uaimh na león. 34 Agus duairt Habacuc: A Thiarna, ní fheacasa Babilon riamh, ná ní heól dom ca
bhfuil uaimh na león. 35 Ansan do rug aingeal an Tiarna ar mhullach cínn air, agus do rug sé leis é,
agus greim ar ghruaig aige air, go dtí Babilon agus chuir sé os cionn na huaimhe é i neart a spride.
36 Agus do labhair Habacuc agus duairt sé: A Dhaniel, a sheirbhísigh Dé, tóg an dínnéar so atá
curtha ag Dia chút. 37 Agus duairt Daniel: Is cuímhin leat mise, a Dhia, agus níl tréigean déanta
agat  ar  an  muíntir  a  thugann  grá  dhuit.  38 Agus  d’éirigh  Daniel  agus  chaith  sé  an  bia.  Agus
láithreach ’na dhiaidh san do chuir aingeal an Tiarna Habacuc thar n-ais in’ áit féinig.

39 Agus tháinig an rí an seachtú lá ag caoineadh Dhaniel. Tháinig sé go dtí an uaimh agus d’fhéach
sé isteach, agus féach, bhí Daniel ’na suí i lár na león. 40 Ansan do labhair an rí amach de ghuth
árd: Is mór é thusa, a Thiarna, a Dhia Dhaniel. Agus tharraig sé Daniel amach a huaimh na león.
41 Ach an mhuíntir fe ndeár an íde ’ dhéanamh ar Dhaniel do chaith sé isteach san uaimh iad agus
do rug na leóin orthu agus d’itheadar iad láithreach os a chómhair. 42 Ansan duairt an rí: Bíodh
eagla ar dhaoinibh an domhain go léir roime Dhia Dhaniel, óir is é sin an Slánaitheoír a dheineann
cómharthaí agus iúnaí sa domhan: agus do thug sé Daniel saor a huaimh na león.

Nótaí

1 Chun seasamh: this is usually chun seasaimh in PUL’s works, but is left unamended as there is
broad evidence that the genitive of the verbal noun may be eschewed (cf.  chun labhairt vs.  chun
labhartha).
2 Ó bhás a athar, Nabuchodonosor: this is a manifest error in the translation. The Douay Bible has
“from the death of his father Nabopolassar”.
3 “Ríocht eile.” Deir drong go gciallaíonn san na ríthe a tháinig i ndiaidh Alecsandair Mhóir, ríthe
Shuíria agus na hÉigipte. Deir drong eile gur ar ímpireacht na Rómha a thráchtaithear agus ar a
cogaíbh sa bhaile: this is an unsatisfactory translation of what should be a three-part footnote on
verses 39 and 40. The Douay Bible has “[39] ‘Another kingdom’:  Viz.,  that of the Medes and
Persians. Ibid. ‘Third kingdom’: Viz., that of Alexander the Great. [40] ‘The fourth kingdom’: Some
understand this of the successors of Alexander, the kings of Syria and Egypt, others of the Roman
empire, and its civil wars.”
9 An tÉ is aoirde is rialtóir i ríocht daoine: the manuscript has been amended to say  i riocht na
ndaoine,  but  the  amendment  doesn’t  appear  to  be  PUL’s  handwritten  and  so  the  unnecessary
correction has not been accepted here.
9 Tar éis fás: the manuscript here appears to have been amended from tar é fás to tar éis fáis, and if
so it is likely that Risteárd Pléimeann was the editing hand. However, it is not necessary to decline
verbal  nouns  in  the  genitive,  and  the  equivalent  passage  in  Sgéalaidheachta  as  a  mBíobla
Naomhtha, also edited by Risteárd Pléimeann, has tar éis fás (Vol 6, p665). 
14 Gur ídíodh: h-prefixation is not given here.

1 Véar. 32. “Habacuc.” Deir drong gurb é sin an Habacuc a hainmníthear i measc na bhfáidhí mbeag; ach deir drong 
eiel gur Habacuc eile é.
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17 Agus le héadach ruainnigh: the manuscript had  agus h-éadach ruannig:  le has been supplied
here.
17 Chun siúl ’na dhlí: the manuscript makes clear that this is siúl and not siúil. Chun governs the
entire phrase  siúl ’na dhlí, and not just the verbal noun. Compare phrases such as  imeacht chun
siúil, where siúil is given in the genitive.
24 I dtreó go bhféadfaidís iad fėin do shásamh le bheith ag féachaint ar a háilleacht: the original
manuscript had le féachaint, with bheith inserted later. Ag has been supplied here to complete the
sense.
25 No translation  is  given here  for  Daniel  13:65,  which  reads  in  the  Douay Bible  “And king
Astyages was gathered to his fathers, and Cyrus the Persian received his kingdom”.
27 Agus bhí seacht cínn de leónaibh san uaimh agus do tugtí dhá chorpán dóibh gach aon lá:  the
manuscript here had  agus bhí seacht gcínn de leónaibh sa n-uaimh agus do tugtí  dhá chorpán
dhóibh gach aon lá. Eclipsis of gcínn was inserted by a later hand (it is unclear whether by PUL or
Risteárd Pléimeann), but seacht cínn is acceptable in WM Irish, as the t devoices the subsequent g,
and such forms are frequently found in PUL’s works. The lenition of dóibh is also removed in this
edition.
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