
Leabhar Deuteronomí

Tugtar Deuteronomí ar an leabhar so, agus ciallaíonn an focal “an tarna dlí”, nú “dlí eile”, nú
“dlí thainiste”, óir ínseann sé arís agus cuireann sé in úil na reachta a tugadh roimhe sin ar chnuc
Sinaí,  i  dteannta  rialta  eile  nár  áiríodh* cheana.  “Elle  Haddabarim”  an  ainm  a  thugaid  na
hÉabhraigh air, ón bhfocal tosaigh atá ann.

Caib. a hAon

Aithínsint ar ar thit amach ag Sinaí agus ag Cadesbarne: agus ar ghluaireán na ndaoine agus ar
an bpionós a curtí orthu.

1 Sid iad na focail do labhair Maois le Israél go léir lastall den Iórdan, ar an machaire fiain, ar
aghaidh na mara Rua, idir Phárán agus Tophel agus Laban agus Haserot, mar a bhfuil ana-chuid óir;
2 siúl dhá* lá dhéag ó Horeb trí shlí chnuic Séir go Cadesbarne. 3 Sa daicheadú [bliain]* an t-aonú
mí déag, an chéad lá den mhí, do labhair Maois le claínn Israél gach a raibh órdaithe ag an dTiarna
dho a rá leó: 4 tar éis Sehoin, rí na nAmorrhíteach a chónaigh i Hesebon, do mharú, agus Óig, rí
Bhasain a chónaigh in Astarot, agus in Edrai, 5 lastall den Iórdan, i dtír Mhoaib.

Agus do thosnaigh Maois ar an dlí do mhúineadh agus ar a rá: 6 Do labhair ár dTiarna Dia linn in
Horeb, dhá rá: Tá fanta fada úr ndóthain sa chnuc so agaibh. 7 Iompaídh agus tagaidh go dtí cnuc na
nAmorrhíteach agus chun na  n-áiteanna eile  is  giorra  dho,  na machairí  agus  na  cnuic agus na
gleannta ó dheas, ar bruach na farraige, talamh na gCanaaníteach, agus Libanuis, chómh fada le
habhainn mhór Iúphrátes.  8 Féach,  aduairt  sé,  tá  sé  tabhartha agam díbhse:  Téidh isteach agus
sealbhaídh é (nú, glacaidh seilbh ann), gur ’na thaobh a dhearbhaigh an Tiarna dúr n-aithreachaibh,
Abraham agus Isaac agus Iácób, go dtabharfadh sé dhóibh é agus dá sliocht ’na ndiaidh.

9 Agus duartsa libhse an uair sin: 10 Nílimse, im aonar, ábalta ar sibh a dh’iompar, óir tá úr dTiarna
Dia  tar  éis  sibh  a  dh’iomadú,  agus  táthaoi  inniu  mar  réiltíní  neimhe  le  hiomadúlacht,  11 (go
ndeinidh Tiarna Dia úr n-athrach mórán mílte do chur leis an uimhir sin agus an rath do chur oraibh
mar aduairt sé). 12 Nílimse, im aonar, ábalta ar úr ngnóthaíbh a dh’iompar, agus úr gcúram agus úr
n-aighneasaí. 13 Tugtar dom as úr measc fir eagnaí thuisceanacha, agus go bhfaigheann a gcómhrá
creidiúnt  i  measc  úr  dtreabh,  i  dtreó  go  gceapfad  iad  ’na  rialtóiríbh  os  úr  gcionn.  14 Ansan
d’fhreagrabhair  me:  Is  rud  maith  é  sin  a  mheasann  tú  a  dhéanamh.  15 Agus  do  thógas  as  úr
dtreabhaibh fir eagnaí onóracha agus chuireas os úr gcionn iad ’na rialtóiribh agus ’na tríbúnaibh
agus  ’na  dtaoiseachaibh  céad,  agus  caogad,  agus  deichniúr,  chun  go  múinfidís  gach  ní  dhíbh.
16 Agus thugas órdú dóibh, á rá: Éistidh leó agus breithnídh an ní is ceart, peocu dúr dtír é nú gur
duine iasachta é. 17 Ná bíodh aon deifríocht pearsan, éistidh leis an mbeag agus leis an mór mar a
chéile. Agus ná féachaidh chun pearsan aon duine, óir is é breith Dé é. Agus má fhéachann aon ní
deocair díbh cuiridh chúmsa é, agus éistfead é. 18 Agus d’órdaíos díbh gach ní a bhí le déanamh
agaibh.

19 Agus d’fhágamair Horeb agus ghabhamair tríd an bhfiantas uathásach leathan úd a chonacabhair,
trí shlí cnuic an Amorrhítigh, mar a bhí órdaithe ag an dTiarna Dia dhúinn, agus nuair a thánamair
go dtí Cadesbarne 20 duart libh: Tá tagaithe agaibh go dtí cnuc an Amorrhítigh a thabharfaidh ár
dTiarna Dia dhúinn. 21 Féach an talamh a thabharfaidh do Thiarna Dia dhuit.  Imigh suas agus
sealbhaigh  é,  mar  aduairt  ár  dTiarna  Dia  le  t’aithreachaibh,  ná  bíodh  eagal  ort  ná  aon
mhímhisneach.  22 Agus  thánabhair  go  léir  chúm  agus  duarabhair:  Cuirimís  uainn  fir  a
dh’fhéachfaidh an tír agus a thabharfaidh cúntas chúinn cad é an bóthar a gheóbhaimíd suas agus
cad iad na cathracha go raghaimíd chúthu. 23 Agus toisc gur thaithn an chainnt liom do chuireas
uaim dháréag agaibh fear as gach treibh. 24 Do ghluaiseadar san agus d’imíodar suas chun na gcnuc
agus chuadar chómh fada le gleann na crobhainge, agus d’fhéachadar an tír, 25 agus thógadar cuid



dá torthaíbh chun a saibhris do thaispeáint agus thugadar chúinn iad agus dúradar: Talamh fónta is
ea  an  talamh  so  a  thabharfaidh  ár  dTiarna  Dia  dhúinn.  26 Ach  ní  raghadh  sibhse  suas.  Ní
chreidfeadh sibh focal úr dTiarna Dia, 27 ach bhíobhair ag gluaireán ’núr gcábánaibh, agus deireadh
sibh: Tá fuath ag an dTiarna dhúinn agus mar gheall air sin is ea ’ thug sé amach a talamh na
hÉigipte* sinn, i dtreó go bhféadfadh sé sinn a thabhairt suas do sna hAmorrhíteachaibh agus sinn a
dhísciú. 28 Canad suas go raighimíd? Tá sceit curtha ’nár gcroíthibh ag na teachtairíbh, á rá: Tá an
tslua ana-mhór, níos aoirde ná sinne: táid na cathracha mór, agus iad múrtha suas go dtí an spéir1.
Do chonacamair clann mhac na nEnacim ansúd. 29 Agus duartsa libh: Ná bíodh eagal oraibh, agus
ná glacaidh eagla rómpu súd. 30 An Tiarna Dia atá ’na stiúrthóir agaibh déanfaidh sé cómhrac thar
úr gceann mar a dhein sé san Éigipt i radharc chách, 31 agus* mar a chonacabhair, tá do Thiarna Dia
tar éis thu ’ bhreith leis mar a bheireann fear a mhac beag leis, tríd an slí go léir seo a thánabhair, go
dtí gur shroiseabhair an áit seo. 32 Agus fós ’na dhiaidh san go léir níor chreideabhair úr dTiarna
Dia 33 do bhíodh ag dul rómhaibh amach ar an slí agus ag taispeáint na háite ’nar cheart díbh úr
gcábáin do chur suas, ag taispeáint na slí dhíbh san oíche le tine agus le huaithne scamaill sa lá.

34 Agus nuair ’ airigh an Tiarna guth úr gcainnte bhí fearg air agus do dhearbhaigh sé, agus duairt
sé: 35 Oiread agus aon fhear amháin den tsliocht mhallaithe seo ní fheicfidh an tír fhónta a gheallas-
sa fé dhearbhú dúr n-aithreachaibh: 36 ach amháin Caleb mac Iephone, óir chífidh sé sin í, agus
tabharfadsa dho san an talamh ar ar shatail sé, agus dá chlaínn, óir do lean sé an Tiarna. 37  Agus ní
cóir iúnadh ’ dhéanamh dá fheirg in aghaidh na ndaoine mar bhí fearg ar an dTiarna chúmsa, leis,
mar gheall oraibhse, agus duairt sé: agus ní raghairse isteach ann ach chómh beag. 38 Ach Iósué
mac Nuin, do mhinistir, raghaidh sé isteach ann thar do cheann: Gríos é agus cuir misneach air agus
roinnfidh sé an talamh fé chrannchur chun Israél. 39 Úr gclann, go nduarabhair go mbéarfí chun
siúil iad i mbraighdineas, agus úr gclann mhac ná tuigeann inniu maith agus olc óna chéile raghaid
siad san isteach ann, agus tabharfadsa dhóibh an tír agus sealbhóid siad í. 40 Ach iompaídhse agus
imídh isteach sa bhfiantas san na Mara Rua.

41 Agus d’fhreagabhairse me: Tá peaca déanta againn in aghaidh an Tiarna: raighimíd suas agus
troidfimíd mar atá órdaithe ag ár dTiarna Dia.  Agus nuair  a bhíobhair  ag imeacht armtha agus
ollamh an cnuc suas 42 duairt an Tiarna liomsa: Abair leó: Ná himídh suas agus ná troididh, óir
nílimse libh: le heagla go dtitfeadh sibh roim úr namhaid. 43 Do labhras libh ach níor éisteabhair
liom. Ach do chuireabhair in aghaidh órdú an Tiarna agus bhíobhair ag borradh le huabhar agus do
chuabhair suas an cnuc. 44 Agus an tAmorrhíteach a bhí ’na chónaí sa chnuc tháinig sé amach ’núr
gcoinnibh agus ruaigh sé sibh mar a dheinid beacha agus chuir sé ár oraibh ó Shéir agus chómh fada
le Horma. 45 Agus nuair a thánabhair thar n-ais agus bhíobhair ag gol os cómhair an Tiarna níor
éist  sé  libh agus ní  ghéillfeadh sé dúr  nglór.  46 Agus ansan dheineabhair  cónaí  i  gCadesbarne
tréimhse fhada.

Caib. a Dó

Coisctear iad ar throid in aghaidh na nEdomíteach, agus na nAmmoníteach. A mbua ar Shehon rí
Heseboin.

1 Agus d’fhágamair an áit sin agus thánamair isteach sa bhfiantas a sheólann chun na Mara Rua, fé
mar aduairt an Tiarna liomsa, agus do bhíomair ag gabháil timpall chnuic Séir ar feadh i bhfad.
2 Ansan duairt an Tiarna liom: 3 Táthaoi ag gabháil tímpall ar an gcnuc so fada úr ndóthain: Imídh
ó thuaidh: 4 agus tabhairse órdú do sna daoine agus abair leó: Geóbhaidh sibh thar críochaibh úr
mbráthar, clann Esau, atá ’na gcónaí i Séir; agus beidh eagla acu rómhaibh. 5 Tugaidh aire mhaith
gan aon chor a chur díbh ’na n-aghaidh. Óir ní thabharfadsa dhíbh dá gcuid tailimh sin, oiread agus
gurbh fhéidir do chiscéim aon choise amháin satailt air, óir tá cnuc Séir tabhartha agam d’Esau mar
shealús. 6 Ceannóidh sibh uathu ar airgead bia le n-ithe. Tarraiceóidh sibh uisce ar airgead agus

1 Caib. 1. véar. 28. “Múrtha suas go spéir”. Cainnt huperbolach í sin, dhá chur in úil go raibh na múrtha an-árd.
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ólfaidh sibh. 7 Tá do Thiarna Dia tar éis a bheannacht do chur ort ins gach obair lámh leat. Tá do
Thiarna Dia  ’na chónaí  i  t’fhochair  agus  tá  fios  do chuarda  aige,  conas  atá  siúlta  agat  tríd  an
uaigneas leathan so le daichead bliain, agus ní raibh aon ní in easnamh ort. 8 Agus nuair a bhí gofa
againn  thar  ár  mbráithre,  clann  Ésau,  a  chónaigh  i  Séir,  trí  shlí  an  mhachaire  ó  Elat  agus  ó
Asiongaber thánamair chun na slí a sheólann go huaigneas Mhoaib. 9 Agus duairt an Tiarna liomsa:
Ná cuir cath ar na Moabíteachaibh, agus ná troid leó, óir ní thabharfadsa aon chuid dá dtalamh duit,
óir tá Ar tabhartha agam do chlaínn Loit i sealús. 10 Is iad na hEmimí a bhí ag áitreabh na tíre ar
dtúis, daoine móra láidre, agus chómh hárd san go meastí, ar nós sleachta na hEnacim, 11 gurbh
fhathaigh iad, agus ba chosmhail iad le mac na nEnacim. Ach is Emimí a thugaid na Moabítigh
orthu. 12 Bhí na Horrhítigh, leis, ’na gcónaí i Séir ar dtúis agus do cuireadh as iad agus do díscíodh
iad agus chónaigh clann Ésau ann, fé mar a dhein Israél i dtalamh a shealúis, an talamh a thug an
Tiarna dho.

13 Ansan d’éiríomair chun gabháil thar sruth Sared, agus thánamair go dtí é. 14 Agus an aimsir ó
shiúlamair ó Chadesbarne go dtí gur ghabhamair thar sruth Sared trí dheich a hocht de bhlianaibh ab
ea é: go dtí gur ídíodh* as an longphort deireadh an tsleachta fear úd a bhí oiriúnach ar chogadh, fé
mar a dhearbhaigh an Tiarna; 15 óir do bhí a lámh ’na gcoinnibh, go gcaithfidís dul ar feó as an
longphort. 

16 Agus nuair a bhí na fir chómhraic go léir tar éis bháis 17 do labhair an Tiarna liomsa agus duairt
sé:  18 Geóbhairse inniu thar  chríochaibh Mhoaib,  an chathair  ar  a dtugtar Ar.  19 Agus nuair  a
thiocfair i ngar do theórannaibh clainne Ammoin seachain agus ná cuir cómhrac orthu, agus ná dein
aon tsá amháin chun troda leó: óir ní thabharfadsa dhuit aon chuid de thalamh clainne Ammoin, óir
tá sé tabhartha agam do chlaínn Loit mar shealús. 20 Do tuigtí gur thalamh fathach é, agus bhí
fathaigh ’na gcónaí ann roimis seo, agus Somsommim a thugadh na hAmmonítigh orthu. 21 Daoine
móra  líonmhara ab  ea iad,  árd i  bpearsain,  mar  na hEnacimí,  agus  d’ídigh an  Tiarna  iad os  a
gcómhair agus chuir sé ’na gcónaí ’na n-inead iad, 22 fé mar a bhí déanta aige ar son chlainne Ésau
atá ’na gcónaí i Séir, gur ídigh sé na Horrhítigh agus gur thug sé a dtalamh dóibh, talamh atá ’na
seilbh go dtí an lá inniu. 23 Agus na Hevítigh, leis, a bhí ’na gcónaí i Haserim chómh fada le Gasa,
do dhíbir  na Cappdócaigh iad,  dream a tháinig  amach a Cappadócia  agus d’ídigh iad  agus do
chónaigh  ’na  n-inead.  24 Éirídhse  agus  gabhaidh  treasna  srutha  Arnoin.  Féach,  tá  Sehon,  rí
Heseboin, an tAmorrhíteach, tabhartha isteach id láimh duit  agam, agus tosnaighse ar a thír do
shealbhú, agus cuir cogadh air. 25 Tosnódsa inniu ar eagla rómhat do chur ar a bhfuil de phoblaibh
fén spéir: i dtreó nuair ’ aireóid siad t’ainm go mbeid siad i bpéin agus ag crith le heagla ar nós mná
i dteinneas clainne.

26 Ansan do chuireas teachtairí ó fhiantas Chademoit, le cainnt shíochánta, ag triall ar Shehon, rí
Heseboin, dhá rá: 27 Geóbhaimíd tríod thír, leanfaimíd an bóthar poiblí; ní iompóimíd deisal ná
tuathal. 28 Díol bia linn ar airgead i dtreó go n-íosfaimíd: tabhair uisce dhúinn ar airgead i dtreó go
n-ólfaimíd. Níl againn á iarraidh ort ach cead dul thart do thabhairt dúinn 29 mar a dhein clann Ésau
atá ’na gcónaí i Séir, agus na Moabítigh atá in Ar, go dtí go sroisfimíd an Iórdan agus go raighimíd
chun na tíre a thabharfaidh ár dTiarna Dia dhúinn.

30 Agus ní leogfadh Sehon, rí Heseboin, dúinn gabháil trína thír, óir bhí do Thiarna Dia tar éis a
spride do chruachtaint1, agus a chroí do chalcadh, i dtreó go dtabharfí isteach id láimh duit é, fé mar
a chíonn tú anois. 31 Agus duairt an Tiarna liomsa: Féach, tá tosnaithe agam ar Shehon agus a thír

1 Caib. 2. véar. 30. “Do chruachtaint”. .i. mar gheall ar na peacaíbh a bhí déanta aige do scaoil Dia srian a chruadais 
féin leis, chun a aimhleasa.
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do thabairt duit. Tosnaighse ar an dtír do shealbhú. 32 Agus tháinig Sehon amach ’nár gcoinnibh,
mar aon lena dhaoinibh go léir chun troda ag Iasa. 33 Agus do thug ár dTiarna Dia suas dúinn é,
agus do mharaíomair  é  féin agus a  chlann mhac agus a  dhaoine  go léir.  34 Agus thógamair  a
chathracha an uair sin agus mharaíomair a lucht áitribh, idir fhearaibh agus mná agus leanaí. Níor
fhágamair aon ní dhíobh*: 35 ach amháin an stoc a thit chun na ndaoine do thóg iad: agus foghail na
gcathrach a thógamair: 36 ó Aroer atá ar bhruach an tsrutha Arnon, baile atá suíte i gleann chómh
fada le Galaad. Níor chuaigh baile ná cathair ónár lámhaibh. Thug ár dTiarna Dia suas dúinn iad go
léir: 37 ach amháin tír chlainne Ammoin, agus níor chuamair i ngaire na tíre sin: agus an chríoch
san go léir ar shruth Ieboic, agus na cathracha in sna cnucaibh, agus na háiteanna go léir a bhí
coiscithe ag ár dTiarna Dia orainn.

Caib. a Trí

An bua ar Óg rí Bhasain. Tugtar do Rúben agus do Ghad agus do leath-threibhe Mhanasses a
sealús lastall den Iórdan.

1 Agus  d’iompaíomair  agus  do  chuamair  rí  Bhasain  agus  tháinig  Óg  rí  Bhasain  amach  ’nár
gcoinnibh chun cómhraic in Edrai. 2 Agus duairt an Tiarna liomsa: Ná bíodh eagla agat roimis: óir
tá sé tabhartha isteach agam id láimh duit, mar aon lena dhaoine go léir agus lena thír: agus déanfair
leis mar a dheinis le Sehon rí na nAmorrhíteach a chónaigh i Hesebon. 3 Agus do thug ár dTiarna
Dia isteach ’nár lámhaibh dúinn, leis, Óg, rí Bhasain, agus a dhaoine go léir: agus do dhíscíomair
iad glan. 4 D’argamair a chathracha go léir in éineacht. Níor chuaigh oiread agus baile uainn, sé
dheich de chathrachaibh, tír Argoib uile ríocht Óig i mBasan. 5 Bhí na cathracha go léir múrtha le
fallaíbh árda daingeana, agus le geataíbh agus le sabhannaibh, in éaghmais bailte gan áireamh ná
raibh aon fhallaí orthu. 6 Agus dheineamair íde orthu glan, díreach mar a dheineamair le Sehon rí
Heseboin. Do dhíscíomair an uile chathair, idir fhearaibh agus mná agus leanaí: 7 ach do thógamair
mar fhoghail dúinn féin na beithígh agus saibhreas na gcathrach. 8 Agus thógamair an uair sin an
talamh a láimh an dá rí sin na nAmorrhíteach a bhí lastall den Iórdan: ó shruth Arnoin go dtí cnuc
Hermoin. 9 Sarion a thugaid na Sidonianaigh air, agus Sanir a thugaid na hAmorrhítigh air: 10 na
cathracha go léir atá suite sa mhachaire agus talamh Ghalaaid go léir agus Bhasain chómh fada le
Selcha  agus  le  hEdrai,  cathracha  i  ríocht  Óig  i  mBasan.  11 Óir  ní  raibh  ann  de  shíolradh  na
bhfathach ach  Óg rí  Bhasain.  Taispeántar  an  leabaidh iarainn  a  bhí  aige,  atá  i  Rabbat  clainne
Ammoin, agus í naoi gcúbait ar faid agus cheithre cúbait ar leithead, de réir tómhais cúbait lámha
duine. 12 Agus do ghabhamair seilbh an uair sin ó Aroer atá ar bruach srutha Arnoin go dtí leath
cnuic Galaaid agus thugas-sa cathracha na háite do Rúben agus do Ghad. 13 Agus thugas an chuid
eile de Ghalaad, agus Basan go léir, ríocht Óig, do leath-threibhe Mhanasses, tír Argoib go léir:
agus tír na bhfathach a tugtar ar Bhasan go léir. 14 Do ghoibh Iair, mac Mhanasses, tír Argoib go
léir, chómh fada le teórainn Ghessurí agus Mhachati. Agus thug sé a ainm féin ar Bhasan, .i. Havot
Iair, ’sé sin le rá bailte Iair, go dtí an lá so. 15 Agus thugas do Mhachir, leis, Galaad, 16 agus thugas
do threabhaibh Rúben agus Ghaid talamh Ghalaaid chómh fada le sruth Arnoin, leath an tsrutha
agus na críocha go dtí sruth Iaboic ar fad, agus is í sin teóra clainne Ammoin: 17 agus machaire an
fhiantais, agus an Iórdan, agus críocha Cheneret chómh fada le farraige an uaignis, ar a dtugtar an
fharraige róghuirt, go bun cnuic Phasga soir. 18 Agus thugas órdú dhíbh an uair sin agus duart: Tá
úr dTiarna Dia ag tabhairt na tíre seo dhíbh mar oidhreacht. Téidh isteach gléasta go maith roim úr
mbráithre, clann Israél, úr bhfir láidre go léir. 19 Fágaidh úr mná agus úr gclann agus úr n-eallach.
Óir is eól dom mórán eallaigh a bheith agaibh, agus caithfid siad fanúint in sna cathrachaibh atá
tabhartha  agam díbh,  20 go dtí  go dtabharfaidh  an Tiarna suaimhneas  dúr  mbráithribh  mar atá
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tabhartha aige dhíbhse, agus go nglacfaid siad san, leis, seilbh sa tír a thabharfaidh sé dhóibh ar an
dtaobh eile den Iórdan. Ansan fíllfidh gach fear chun a shealúis féin, atá tabhartha agamsa dhíbh.

21 Thugas órdú do Iósué, leis, an uair sin, dhá rá leis: Chonaic do shúile cad a dhein úr dTiarna Dia
leis an dá rí úd. Sin mar a dhéanfaidh sé leis na ríochtaibh uile seo go raghairse chúthu. 22 Ná bíodh
eagla agat rómpu, óir déanfaidh úr dTiarna Dia cómhrac ar úr son. 23 Agus chuireas mo ghuí chun
an Tiarna an uair chéanna, agus duart: 24 A Thiarna Dia, tá tosnaithe agat ar do mhórgacht agus ar
do láimh róchómhachtach a  thaispeáint  dod sheirbhíseach,  óir  níl  aon Dia eile  ar  neamh ná ar
talamh atá ábalta ar t’oibreacha do dhéanamh, ná gur féidir é ’ chur i gcúmparáid leat*. 25 Raghad
anonn dá bhrí sin agus chífead an tír álainn seo atá ar an dtaobh eile den Iórdan, agus an sliabh fónta
so, agus Libanus. 26 Agus bhí fearg ar an dTiarna chúm mar gheall oraibhse agus níor éist sé liom,
ach duairt sé: Ní beag san: ná labhair a thuilleadh liom mar gheall ar an ní sin. 27 Éirigh go dtí
mullach Phasca agus leog do shúil mórthímpall siar, agus ó thuaidh agus ó dheas agus soir, agus
féach air, óir ní raghair thar an Iórdan. 28 Tabhair órdú do Iósué, agus cuir misneach air, óir is é do
raghaidh roimis an bpobal so agus do roinnfidh chúthu an talamh san ar a bhféachfairse. 29 Agus do
stadamair sa ghleann ar aghaidh teampaill Phogoir anonn.

Caib. a Ceathair

Maois ag cómhairliú na ndaoine chun aitheanta Dé do chimeád: go mór mór chun íodaladhradh
do sheachaint. Ceapann sé trí cathracha dín ar an dtaobh san den Iórdan.

1 Agus anois, a Israél, éist leis na haitheantaibh agus leis na breitheannaibh atá agam á mhúineadh
dhuit, ionas go ndéanfá iad agus go mbeithá beó, agus go raghthá isteach agus go sealbhóthá an tír a
thabharfaidh Tiarna Dia úr n-athrach díbh. 2 Ná cuiridh leis an gcainnt atá agam á labhairt libh,
agus ná bainidh uaithi ach chómh beag. Cimeádaidh aitheanta úr dTiarna Dia atá agamsa dá órdú
dhíbh. 3 Do chonaic úr súile ar dhein an Tiarna in aghaidh Bheelphegoir, conas mar a dhíscigh sé as
úr measc lucht a adhartha san, 4 ach sibhse do chloíonn lenúr dTiarna Dia táthaoi go léir beó go dtí
an lá so inniu againn. 5 Is eól díbh gur mhúineas-sa dhíbh reachta cirt mar a dh’órdaigh mo Thiarna
Dia dhom a dhéanamh.  Mar sin is  ea a dhéanfidh sibhse iad sa tír  a  shealbhóidh sibh:  6 agus
cimeádfaidh  sibh  iad  agus  cómhlíonfaidh  sibh  iad  i  ngníomh,  óir  is  é  sin  úr  n-eagna  agus  úr
dtuiscint os cómhair geinte, i dtreó, nuair ’ aireóid siad na reachta so go léir go ndéarfaid siad:
Féach, sin pobal eagnaí tuisceanach, náisiún mór. 7 Agus níl aon náisiún eile chómh maith  is, go
bhfuil a ndéithe chómh cóngarach dóibh agus atá ár nDia ’nár láthair againne dár n-achainíochaibh
go  léir.  8 Óir  ca  bhfuil  an  náisiún  eile  atá  oirirc  agus  ag  á  bhfuilid  ceremóinte,  agus
ceartbhreitheanna, agus an dlí go léir seo do chuirfeadsa amach inniu os cómhair úr súl. 9 Cimeád
thu féin, dá bhrí sin, agus cimeád t’anam le haireachas*. Ná dearúid na focail a chonaic do shúile
agus ná leog dóibh imeacht as do chroí i gcaitheamh laethanta uile do bheatha. Múinfir iad dod
mhacaibh agus do mhacaibh do chlainne, 10 ón lá a bhís it sheasamh i láthair do Thiarna Dia ar
Horeb, nuair a labhair an Tiarna liomsa, dhá rá: Glaeigh chúm na daoine in éineacht i dtreó go n-
aireóid siad mo bhréithre agus go bhfoghlamóid siad eagla ’ bheith acu rómham i gcaitheamh na
haimsire a bheid siad beó ar an dtalamh, agus go múinfid siad dá gclaínn é. 11 Agus do thánabhair
go dtí bun an chnuic agus an cnuc ar dearglasadh suas go dtí an spéir (nú go dtí neamh) agus bhí
doircheacht ann agus scamall agus diamhaire. 12 Agus do labhair an Tiarna libh amach a lár na tine.
Do chloiseabhair guth a chainnte ach ní fheacabhair aon chruth in aon chor. 13 Agus do thaispeáin
sé dhíbh a chonnradh agus d’órdaigh sé dhíbh í ’ chómhlíonadh, agus thaispeáin sé dhíbh na deich
focail a scríbh sé ar dhá lic chloiche. 14 Agus d’órdaigh sé dhómhsa an uair sin do múinfinn díbh na
ceremóinte agus na breitheanna a bheidh agaibh le déanamh sa tír a shealbhóidh sibh.
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15 Cimeádaidh, dhá bhrí sin, úr n-anamnacha le haireachas. Ní fheacabhair aon tsamhaltas an lá do
labhair  an  Tiarna  Dia  libh  i  Horeb amach a  lár  na  tine:  16 le  heagla  go meallfí  sibh agus go
ndéanfadh  sibh  díbh  féin  samhaltas  snuite,  nú  íomhá,  fíreann  nú  baineann,  17 samhaltas  aon
bheithíoch atá ar an dtalamh nú samhaltas éanlaithe a bhíonn ag imeacht fén spéir, 18 nú samhaltas
aon ruda a bhíonn ag snámh ar uachtar na talún, nú samhaltas iasc a bhíonn san uisce fén dtalamh:
19 le heagla, b’fhéidir, go dtógfá do shúíle suas chun na spéire agus go bhfeicfá an ghrian agus an
ghealach agus na réiltíní go léir ar an spéir, agus go meallfí le hearráid thu agus go n-adharfá iad
agus go mbeifá ag déanamh seirbhíse do sna nithibh sin a chruthaigh do Thiarna Dia chun seirbhíse
na ngeinte go léir atá fén spéir.

20 Ach do thóg an Tiarna sibhse agus do thug sé amach sibh a fúirnéis iarainn na hÉigipte chun go
ndéanfadh sé a phobal oidhreachta dhíbh, mar atá an lá so inniu againn. 21 Agus bhí fearg ar an
dTiarna chúmsa mar gheall ar úr gcainntse agus do dhearbhaigh sé ná caithfinn dul thar an Iórdan
ná isteach sa tír álainn sin a thabharfaidh sé dhíbhse. 22 Féach, gheóbhadsa  bás sa tír seol. Ní
chaithfead  dul  thar  an  Iórdan.  Raghaidh  sibhse  thairis  agus  sealbhóidh  sibh  an  tír  fhónta.
23 Seachain agus ná dein dearúd choíche den chonnradh a dhein do Thiarna Dia leat, agus ná dein
samhaltas snuite do sna nithe sin gur choisc an Tiarna ort a samhaltas a dhéanamh. 24 Óir is tine
dhíscitheacht’* do  Thiarna  Diasa,  Dia éadmhar.  25 Má gheineann sibh macra  agus uí,  agus  go
gcónóidh sibh sa tír, agus go meallfar sibh, agus go ndéanfaidh sibh díbh féin aon tsamhaltas, agus
go ndéanfaidh sibh an t-olc os cómhair úr dTiarna* Dia, dhá ghríosadh chun feirge, 26 glaeimse
inniu ar neamh agus [ar]* talamh mar fhínnithe dhíbh ann go ndísceófar sibh go luath as an dtír sin a
shealbhóidh sibh nuair a raghadh sibh thar Iórdan siar. Ní bheidh sibh i bhfad ’núr gcónaí ann, ach
dísceóidh an Tiarna sibh 27 agus scaipfidh sé sibh i measc na ngeinte, agus beidh sibh ’núr n-
uathadh bheag i measc na ngeinte go seólfaidh an Tiarna chúthu sibh, 28 agus san áit sin beidh sibh
ag seirbhís do dhéithibh a deineadh le lámhaibh daoine: d’adhmad agus do chloich, ná feiceann
agus ná cloiseann agus ná hitheann agus ná balaithíonn. 29 Agus nuair a loirceóir do Thiarna Dia
san áit sin gheóbhair é: ach do loirceóir é led chroí go hiomlán agus le lándólás t’anama. 30 Nuair a
bheid na nithe sin go leir  adúradh tar éis  teacht suas leat,  fíllfir  ar  do Thiarna Dia,  san aimsir
dheirineach agus cloisfir a ghuth, 31 óir is Dia trócaireach do Thiarna Diase. Ní thréigfidh sé thu, ná
ní ídeóidh sé thu ar fad, ná ní dhearóidfidh sé an chonnradh fénar dhearbhaigh sé do t’aithreachaibh.
32 Fiafraigh i dtaobh na laethanta ársa a tháinig roimh th’aimsirse, ón lá a chruthaigh Dia an duine
ar an dtalamh, ó imeall den spéir go dtí an t’imeall eile dhi, ar deineadh riamh a leithéid de ní nú ar
cuireadh eólas riamh air aon uair, 33 go n-aireódh pobal guth Dé ag labhairt amach a lár teine, mar
a dh’airís-se, agus gur fhanais beó; 34 má dhein Dia riamh a leithéid seo eile, dul agus náisiún do
ghlacadh  chuige  féin  amach  as  na  náisiúnaibh,  le  trialachaibh  agus  le  cómharthaíbh  agus  le
hiúnaíbh, le cath agus le láimh chómhachtaigh agus le  cuislinn shínte amach agus le radharcaibh
uathásacha mar na nithe go léir úd a dhein úr dTiarna Dia dhíbhse san Éigipt os cómhair úr súl,
35 ionas go mbeadh ’ fhios agat gurb é an Tiarna is Dia ann agus ná fuil aon Dia eile ann ach é.
36 Do chuir sé ’ fhéachaint ort a ghlór do chlos ó neamh i dtreó go ndéanfadh sé thu ’ theagasc,
agus do thaispeáin sé dhuit ar an dtalamh a thine rómhór agus do chloisis a bhréithre amach a lár na
tine, 37 toisc gurbh ionúin leis t’aithreacha, agus gur thoibh sé a sliocht ’na ndiaidh. Agus do thug
sé thusa amach as an Éigipt agus é ag gabháil rómhat amach lena mhórchómhacht, 38 chun náisiúin
mhóra, a bhí níba threise ná thusa, do ídiú ar do theacht, agus tusa do thabhairt isteach agus a dtír
sin do thabhairt duit mar shealús, mar a chíonn tú an lá so inniu againn.

39 Bíodh ’ fhios agat, dá bhrí sin, inniu, agus machnaimh air id chroí, gurb é an Tiarna is Dia ann ar
neamh thuas agus ar an dtalamh thíos, agus ná fuil a mhalairt ann. 40 Cimeád a reachta agus a
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aitheanta atá agam dá órdú dhuit, ionas go mbeadh go maith agat, agus ageat chlaínn id dhiaidh
agus go bhfanfá aimsir fhada ar an dtalamh a thabharfaidh do Thiarna Dia dhuit.

41 Agus do chuir Maois i leataoibh trí cathracha ar an dtaobh eile den Iórdain, ar an dtaobh thoir,
42 i dtreó, aon duine a dhéanfadh a chómharsa do mharú gan toil, agus gan é ’ bheith ’na namhaid
aige lá nú dhó roimis sin, go bhféadfadh sé teitheadh chun cathrach éigin acu san: 43 Bosor sa
bhfiantas atá suíte i machaire treibhe Rúben; agus Ramot Galaaid atá i dtreibh Ghaid, agus Golan i
mBasan, atá i dtreibh Mhanasses.

44 Sin  é  an  dlí  a  chuir  Maois  os  cómhair  chlainne  Israél,  45 agus  sin  iad  na  fianaisí  agus  na
ceremóinte agus na breitheanna do labhair sé le claínn Israél nuiar a thánadar as an Éigipt, 46 lastall
den Iórdan sa ghleann ar aghaidh teampaill Phogoir anonn, i dtír Sehoin rí na nAmorrhíteach, a
chónaigh i Hesebon, agus gur mhairbh Maois é. 47 Agus do shealbhaigh clann Israél a thigh* ag
teacht as an Éigipt dóibh*, agus talamh Óig rí Bhasain, talamh an dá rí a bhí ar na hAmorrhítigh
lastall den Iórdan i dtreó éirithe na gréine: 48 ó Aroer atá suíte ar bruach srutha Arnoin go dtí cnuc
Síoin, ar a dtugtar Hermon, leis; 49 an machaire go léir lastall den Iórdan ar an dtaobh thoir chómh
fada le muir an fhiantais agus le bun chnuic Phasga.

Caib. a Cúig

1 *Agus  do  ghlaeigh  Maois  ar  chlaínn  Israél  go  léir  agus  duairt  sé  leó:  Cloisidh,  a  Israél,  na
ceremóinte agus na breitheanna atá agam á labhairt isteach ’núr gcluasaibh inniu: Foghlamaídh iad
agus cómhlíonaidh iad i ngníomh. 2 Do dhein úr dTiarna Dia connradh linne i Horeb. 3 Ní lenár n-
aithreachaibh a dhein sé an chonnradh, ach linne atá anso láithreach beó anois. 4 Do labhair sé linn
aghaidh ar aghaidh, sa chnuc, amach as an dtine. 5 Mise an t-eidirmheántóir a sheasaimh idir an
Tiarna agus sibh an uair sin chun a bhréithre do thaispeáint díbh, óir bhí eagla oraibh roimis an
dtine, agus níor chuabhair suas a chnuc, agus duairt sé: 6 Mise do Thiarna Dia a thug amach tu a
talamh na hÉigipte, a tigh na daoirse. 7 Ná bíodh déithe iasachta agaibh im radharc. 8 Ná dein duit
féin rud snuite, ná samhaltas aon ní de sna nithibh i neamh thuas, ná ar an dtalamh thíos, ná do
chónaíonn in sna huisceachaibh fén dtalamh. 9 Ná dein adhradh ná seirbhís dóibh. Óir is mise do
Thiarna Dia, Dia éadmhar do agrann mallaitheacht na n-athar ar ag claínn go dtí an tríú glúin agus
go dtí an ceathrú glúin, don mhuíntir a thugann fuath dhom, 10 agus ag déanamh trócaire ar mhórán
mílte den mhuíntir a thugann grá dhom agus a chimeádann m’aitheanta. 11 Ná tóg ainm do Thiarna
Dia in aistear, óir an té a thógfaidh a ainm sin ar rud gan bhrí ní raghaidh sé in aisce leis. 

12 Cimeád lá na sabóide, chun a naomhaithe, mar atá órdaithe ag do Thiarna Dia dhuit. 13 Ar feadh
sé lá a dhéanfair saothar agus a dhéanfar do ghnóthaí go léir. 14 Is é an seachtú lá lá na sabóide, ’sé
sin, suaimhneas do Thiarna Dia. Ní dhéanfair aon obair an lá san, tusa ná do mhac ná t’iníon ná
t’fhearóglach ná do bhanóglach ná do dhamh ná t’asal, ná aon bheithíoch leat, ná an duine iasachta
atá laistigh det gheataíbh; i dtreó go nglacfaid t’fhearóglach agus do bhanóglach suaimhneas ar do
nós féin. 15 Cuímhnigh air gur thug do Thiarna Dia amach as san tu le láimh láidir agus le cuislinn
ar síneadh amach. Uime sin atá órdaithe aige dhuitse lá na sabóide do chimeád.

16 Tabhair onóir do t’athair agus dod mháthair, mar atá órdaithe dhuit ageat Thiarna Dia, onas go
mairfá aimsir fhada agus go mbeadh (nithe)* go maith agat sa tír a thabharfaidh do Thiarna Dia
dhuit. 17 Ná dein marú. 18 Ná dein adhaltranas. 19 Ná dein guid. 20 Ná dein fianaise bhréagach in
agaidh  do  chómharsan.  21 Na  sanntaigh  bean  do  chómharsan;  ná  a  thigh,  ná  a  pháirc,  ná  a
fhearóglach, ná a bhanóglach, ná a dhamh, ná a asal, ná aon ní is leis.
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22 Sin iad na focail do labhair an Tiarna leis an slua go léir agaibh san chnuc, amach a lár na tine,
agus as an scamall, agus as an ndoircheacht, le guth árd, agus níor chuir sé a thuilleadh leó. Agus do
scríbh sé iad ar dhá thaibhléad cloiche a thug sé dhómhsa. 23 Ach nuair a chloiseabhairse an guth
amach as lár  na doircheachta agus nuair  a chonacabhair  an cnuc ag dó,  do thánabhair  chúmsa,
priúnsaí uile na dtreabh agus na seanóirí, agus duarabhair: 24 Féach, tá ár dTiarna Dia tar éis a
chómhachta agus a mhórgachta do thaispeáint, do chloiseamair a ghuth amach as lár na tine agus tá
dearfa  dhúinn  inniu  gur  labhair  Dia  le  duine  agus  gur  fhan  an  duine  beó.  25 Cad  chuige  go
bhfaighimíd  bás,  dá  bhrí  sin,  agus  cad  chuige  go  n-ídeóidh  an  tine  rómhór* so  sinn?  Óir,  má
chloisimíd guth ár dTiarna Dia a thuilleadh gheóbhaimíd bás. 26 Cad é an ní feóil ar bith chun guth
Dé atá beó do chloisint ag labhairt amach a lár na tine mar a chloiseamairne, agus bheith ábalta ar
fhanúint beó? 27 Deinse dul i ngar agus airigh na nithe do labharfaidh ár dTiarna Dia leat, agus
labhairse linne agus cloisfimíd iad agus déanfaimíd iad. 28 Agus nuair ’ airigh an Tiarna an ní sin
duairt sé liomsa: D’airíos guth cainnte na ndaoine seo do labhradar leatsa. Tá gach ní ráite go maith
acu. 29 Cé ’ thabharfaidh dóibh a leithéid d’aigne ’ bheith acu go mbeadh eagla acu rómham agus
go gcimeádfaidís m’aitheanta i gcónaí, i dtreó go mbeadh (an scéal) go maith acu féin agus ag á
sliocht  go deó?  30 Imigh agus abhair  leó:  Fillidh chun úr  gcábán.  31 Ach seasaimhse anso im
fhochairse agus labharfad leat m’aitheanta go léir agus mo cheremóinte agus mo bhreitheanna, agus
múinfirse  dhóibh  iad  i  dtreó  go  ndéánfaid  siad  iad  sa  tír  a  thabharfad  dóibh  mar  shealús.
32 Cimeádaidh,  dá  bhrí  sin,  agus  deinidh  na  nithe  atá  órdaithe  ag  an  dTiarna  Dia  dhíbh.  Ná
hiompaídh i leataoibh deiseal ná tuathal, 33 ach siúlaídh sa tslí atá órdaithe, ionas go mairfidh sibh
agus go mbeidh an saol go maith agaibh agus go mbeidh saol fada agaibh i dtalamh úr sealúis.

Caib. a Sé

Cómhairle chun grá ’ thabhairt do Dhia agus bheith úmhal dá dhlí.

1 Sid iad na reachta agus na ceremóinte agus na breitheanna a dh’órdaigh úr dTiarna Dia dhómhsa a
mhúineadh dhíbh, agus go gcaithfeadh sibh iad do dhéanamh sa tír go raghaidh sibh anonn ann dhá
shealbhú: 2 ionas go mbeadh eagla agat roimh do Thiarna Dia agus go gcimeádfá a aitheanta uile
agus a reachta, atá agamsa á órdú dhuit féin agus dot mhacaibh agus do t’uíbh, laethanta do bheatha
go léir, ionas go gcurfí faid ar do laethantaibh. 3 Clois, a Israél, agus tabhair aire agus dein na nithe
atá órdaithe ag an dTiarna dhuit, ionas go mbeidh an scéal go maith agat agus go n-iomadófar thu
go mór, fé mar atá tír ar scéith le bainne agus le mil geallta dhuit ag Tiarna Dia t’athrach.

4 Clois, a Israél, aon Dia amháin is ea ár dTiarna Dia. 5 Tabhair grá dod Thiarna Dia ód chroí go
hiomlán, agus ó t’anam go hiomlán, agus ód neart go hiomlán. 6 Agus na focail seo atá agamsa dhá
órdú dhuit inniu beid siad id chroí, 7 agus neósfair iad dod chlaínn, agus beidh tú ag machnamh
orthu id shuí dhuit id thigh, agus ag siúl duit ar do bhóthar, id chodladh dhuit agus ag éirí dhuit,
8 agus ceanglóir iad mar chómhartha ar do láimh, agus beid siad agus beifar dhá gcorraí idir do dhá
shúil, 9 agus scríobhfair iad i bpóirse do thí agus ar dhóirsibh do thí. 10 Agus nuair a bheidh do
Thiarna Dia tar éis tu ’ thabhairt isteach sa tír gur dhearbhaigh sé ’na  thaobh do t’aithreachaibh
Ábraham agus Isaac agus Iácób: agus a bheidh tabhartha dhuit aige cathracha móra maithe nár
dheinis féin, 11 tithe lán de shaibhreas agus nách tu féin a chuir suas iad, toibreacha nách tu féin do
thóch, fíonghuirt agus olaghuirt agus nách tu féin a chuir iad, 12 agus nuair a bheidh ite agat agus tu
lán,  13 seachain go haireach agus ná dearúid an Tiarna do thug amach tu as an Éigipt  agus a
teaghlach na daoirse. Is roimh do Thiarna Dia a bheidh eagla agat agus is do amháin a dhéanfair
seirbhís agus is dar a ainm a dhéanfair dearbhú. 14 Ní imeóir i ndiaidh déithe bréige na ngeinte go
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léir atá id thímpall: 15 óir is Dia éadmhar istigh ionat do Thiarna Dia: le heagla go lasfadh fearg do
Thiarna Dia id choinnibh aon uair agus tu ’ thógaint chun siúil ó aghaidh na talún. 16 Ní dhéanfair
fromadh ar do Thiarna Dia mar a dheinis in áit an fhromtha. 17 Cimeád reachta do Thiarna Dia agus
na fianaisí agus na ceremóinte atá órdaithe aige dhuit, 18 agus dein an rud atá taithneamhach, fónta
i radharc do Thiarna Dia, i dtreó go mbeidh (an scéal) go maith agat: agus go raghair isteach agus
go sealbhóir an talamh fónta gur dhearbhaigh an Tiarna do t’aithreachaibh ’na thaobh 19 go n-
ídeódh sé do namhaid go léir rómhat, mar atá ráite aige. 20 Agus nuair ’ fhiafróidh do mhac díot
amáireach,  á  rá:  Cad  é  an  brí  atá  leis  na  fianaisíbh  agus  leis  na  ceremóintibh agus  leis  na
breitheannaibh seo atá órdaithe ag an dTiarna dhúinn? 21 Déarfair leis: Bhíomair ’nár ndaoraibh*

san Éigipt agus do thug an Tiarna amach sinn as an Éigipt le láimh láidir, 22 agus d’oibrigh sé os ár
gcómhair san Éigipt cómharthaí agus míorúiltí a bhí go hana-léanmhar in aghaidh Pharao agus in
aghaidh a theaghlaigh go léir. 23 Agus do thug sé amach sinne as an áit sin chun go dtabharfadh sé
isteach sinn sa tír gur dhearbhaigh sé dár n-aithreachaibh ’na thaobh agus go dtabharfadh sé dhúinn
é. 24 Agus d’órdaigh an Tiarna dhúinn go ndéanfaimís na rialta so go léir, agus go mbeadh eagla ár
dTiarna Dia orainn ionas go mbeadh (an scéal) go maith againn laethanta uile ár mbeatha, mar atá
an lá so inniu againn. 25 Agus beidh sé trócaireach orainn, má chimeádaimíd agus má dheinimíd a
órdaithe go léir i láthair an Tiarna Dia, fé mar a dh’órdaigh sé.

Caib. a Seacht

Cosc ar aon cheangal  caradais a dheánamh leis  na Chanaaníteachaibh.  A bheannacht  agus a
chúnamh ag Dia á gheallúint dá phobal ach a aitheanta do chimeád.

1 Nuair a bheidh do Thiarna Dia tar éis tu ’ thabhairt isteach sa tír go bhfuilir ag dul isteach ann
chun é ’  shealbhú, agus nuair  a bheidh sé tar  éis  mórán geinte do dhísciú os do chómhair,  an
Hetíteach,  agus  an  Gergesíteach,  agus  an  tAmorrhíteach,  agus  an  Chanaaníteach,  agus  an
Pheresíteach, agus an Hevíteach, agus an Iebusíteach, seacht náisiún níos líonmhaire go mór ná
thusa agus níos treise ná thu: 2 agus nuair a bheidh do Thiarna Dia tar éis iad do thabhairt suas duit,
dísceóir  iad  glan.  Ní  dhéanfair  aon  chonnradh  leó  ná  ní  bheidh  aon  trua  agat  dóibh:  3 ná  ní
dhéanfair aon chleamnaisí leó. Ní thabharfair t’iníon dá mhac san, ná ní thógfair a iníon san dod
mhac:  4 óir  iompóidh  sí  sin  do  mhac  ó  mise  do  leanúint,  chun  go  ndéanfaidh  sé  seirbhís  do
dhéithibh iasachta, agus lasfaidh fearg an Tiarna, agus déanfar íde ortsa go tapaidh. 5 Ach seo mar a
dhéanfair leó: réab a n-altóirí agus bris a ndealbhacha agus geárr a gcoíllte beaga agus dóigh a rudaí
snuite.* 6 Óir pobal naofa is ea thusa chun do Thiarna Dia. Táir tofa ag do Thiarna Dia chun bheith
it phobal fé leith aige as a bhfuil de phoblaibh ar druím na talún. 7 Ní toisc tu ’ bheith líonmhar thar
na náisiúnaibh eile go léir atá an Tiarna dlúite leat, óir is tu is lú líon de sna náisiúnaibh go léir *.
8 Ach is toisc grá ’ bheith ag an dTiarna dhuit, agus gur chimeád sé a dhearbhú a dhearbhaigh sé do
t’aithreachaibh agus gur thug sé amach tu le láimh láidir, agus gur fhuascail sé thu a teaghlach na
daoirse, a láimh Pharao, rí na hÉigipte*. 9 Agus beidh ’ fhios agat, i dtaobh do Thiarna Dia féin, gur
Dia láidir dílis é, agus go gcimeádann sé a chonnradh agus a thrócaire don lucht a thugann grá dho,
agus  don  lucht  a  chimeádann  a  aitheanta,  chómh  fada  le  míle  glúin.  10 Agus  go  dtugann  sé
díolaíocht láithreach don muíntir  a  thugann fuath dho, dhá ndísciú gan a thuilleadh ríghnis,  ag
tabhairt dóibh mar a bhíonn tuíllte acu.

11 Cimeádsa, dá bhrí sin, na hórdaithe, agus na ceremóinte agus na breitheanna a dh’órdaímse dhuit
an lá so a dhéanamh. 12 Tar éis na mbreitheanna so a dh’aireachtaint duit, má chimeádann tú iad
agus iad do dhéanamh, cimeádfaidh do Thiarna Dia, leis, a chonnradh leatsa, agus an trócaire a
dhearbhaigh se do t’aithreachaibh: 13 agus tabharfaidh sé grá dhuit  agus méadóidh sé thu agus
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cuirfidh sé a bheannacht ar thoradh do bhruinne agus ar thoradh do thalún, ar do chuid arbhair, agus
fíona,  agus  ola,  ar  do  bhólacht,  ar  do  thréad* caorach,  ar  an  dtalamh  a  dhearbhaigh  sé  do
t’aithreachaibh a thabharfadh sé dhuit. 14 Beidh tú beannaithe i measc na bpobal go léir. Ní bheidh
aimrid oraibh fireann ná baineann de dhaoinibh ná de bheithíochaibh. 15 Tógfaidh an Tiarna uait
gach galar: agus na taomanna léanmhara úd na hÉigipte is eól duit, ní hortsa a thabharfaidh sé iad
ach ar  do namhaid.  16 Dísceóir  na  pobail  go léir  a  thabharfaidh  do Thiarna  Dia suas  duit.  Ní
spárálfaidh do shúil iad, ná ní dhéanfair seirbhís dá ndéithibh, le heagla go dtabharfaidís íde ort.

17 Má abrann tú it chroí: Táid na geinte seo níos mó ná mise. Conas ’ fhéadfadsa iad do dhísciú?
18 Ná glac eagla ach cuímhnigh ar ar dhein do Thiarna Dia le Pharao agus leis na hÉigiptigh, 19 na
pláigeanna  míchuíosacha  do  chonaic  do  shúile,  na  cómharthaí  agus  na  hiúnaí,  agus  an  lámh
chómhachtach,  agus  an  chuisle  sínte  amach,  lenar  thug do Thiarna  Dia  amach thu.  Sin  mar  a
dhéanfaidh sé leis na daoine go léir go bhfuil eagla agat rómpu. 20 Dá éaghmais sin cuirfidh an
Tiarna, leis, ceárnamháin ’na measc go dtí go ndísceóidh sé agus go n-ídeóidh sé a raghaidh uaibhse
dhíobh agus d’fhéadfaidh dul i bhfolach. 21 Ná glac eagla rómpu, óir tá do Thiarna Dia id lár istigh,
’na Dhia chómhachtach uathásach. 22 Ídeóidh sé na geinte sin id radharc i ndiaidh ar ndiaidh agus
’na gcodaibh. Ní bheidh tú ábalta  ar  iad do dhísciú in éineacht:  le heagla go mb’fhéidir  go n-
iomadódh beithígh na talún ort. 23 Ach tabharfaidh do Thiarna Dia suas iad id radharc, agus beidh
sé dhá n-ídiú go dtí go mbeid siad díscithe glan. 24 Agus tabharfaidh sé a ríthe isteach id lámhaibh
agus ídeóir a n-ainmneacha fén spéir. Ní bheidh ar chumas éinne cur id choinnibh go dtí go mbeid
siad ídithe agat. 25 Na nithe snuite atá acu, dófair iad le tine. Ná sanntaigh an t-airgead ná an t-ór
dár deineadh iad, agus ná tóg chút aon ní dhe sara ndéanfá iomarbhas, óir tá gráin ageat Thiarna Dia
air. 26 Agus ná tabhair aon ní den íodal isteach id thigh le heagla go ndéanfadh anatema mar é dhíot
féin. Caithfir é ’ dh’fhuathú ar nós gairr agus gráin mhéillteach a bheith agat air mar shalachar agus
mar bhréantas, óir is anatema é.

Caib. a hOcht

Curtar ar a súilibh do sna daoine a raibh ag Dia á dhéanamh dóibh le hionchas go mbeadh grá
acu do Dhia agus go ndéanfaidís a thoil.

1 Gach órdú dá bhfuil agam á thabhairt duit inniu tabhair aire mhaith go gcómhlíónfair iad, ionas go
mairfeadh sibh agus go n-iomadófí sibh agus go raghadh sibh isteach agus go sealbhódh sibh an tír
gur dhearbhaigh an Tiarna dúr n-aithreachaibh ’na taobh, 2 agus bíodh cuímhne agat ar an slí go léir
trínar thug do Thiarna Dia leis thu tríd an uaigneas, i gcaitheamh daichead blian, ag cur cruatain ort
chun tu ’  thriail,  agus  chun go n-aithneófí  na  nithe  a  bhí  istigh  it  chroí,  ceocu ’  chimeádfá  a
aitheanta nú ná cimeádfá. 3 Chuir sé cruatan ort le huireaspa, agus thug sé manna dhuit mar bhia, ní
nárbh aithnid duitse ná do t’aithreachaibh: dhá thaispeáint nách ar arán amháin1 a mhaireann an
duine ach ar gach focal dá dtagann amach a béal Dé. 4 An t-éadach a chlúdaigh thu níor chuaigh de
le haois, agus níl bonn do choise caite, agus féach, sid í an daicheadú bliain, 5 ionas go machnófá id
chroí air, gur mar a theagascann duine a mhac, atá do Thiarna Dia tar éis tusa do theagasc, 6 i dtreó
go gcimeádfá aitheanta do Thiarna Dia agus go siúlófá ’na shlitibh agus go mbeadh eagla agat
roimis. 7 Óir tabharfaidh do Thiarna Dia isteach tu i dtalamh fhónta: mar a bhfuil sruthanna agus
uisceacha agus toibreacha: go mbíd aibhní doimhne ag briseadh amach ’na mhachairíbh agus ’na
chnucaibh: 8 talamh crithneachtan agus eórnan agus fíonghort,  mar a bhfásaid craínn fíge,  agus
gránúlla, agus olaghuirt: talamh ola agus meala, 9 mar a mbeidh tú ag ithe do chuid bídh gan aon

1 Caib. 8. véar. 3. “Nách ar arán amháin”, .i. go bhfuil Dia ábalta ar bhia ’ dhéanamh d’aon ní is toil leis chun an 
duine do chothú. 
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uireaspa, agus flúirse de gach uile ní agat: áit ’nar iarann na clocha, agus go tóchtar mianacha práis
amach as na cnucaibh ann: 10 i dtreó nuair a bheidh ite agat agus tu lán go molfair do Thiarna Dia
mar gheall ar an dtalamh álainn a thug sé dhuit.

11 Tabhair aire, agus seachain, sara ndéanfá aon uair dearúd ded Thiarna Dia agus go dtabharfá
faillí i gcimeád a aitheanta agus a bhreitheanna agus a  cheremóinte, atá agamsa dá n-órdú dhuit
inniu; 12 le heagla, nuair a bheidh ite agat agus tu lán, agus tithe maithe déanta agat, agus cónaí
déanta agat iontu, 13 agus bólachta damh agat, agus tréadta caeireach, agus flúirse agat d’ór agus
d’airgead agat de gach uile ní, 14 go n-árdófí suas do chroí, agus ná fanfadh cuímhne agat ar do
Thiarna Dia a thug amach tu a tír na hÉigipte agus a teaghlach na daoirse, 15 agus a bhí ’na ghiolla
agat tríd an uaigneas mór uathásach, mar a raibh an t-athair nímhe ag loscadh len’ anáil agus an
scorpion agus an dipsas1, agus gan aon bhraon uisce ann: an té a thug na sruthanna uisce amach as
an  gcarraig  fhíorchruaidh,  16 agus  a  chothaigh  thu  san  uaigneas  le  manna nárbh  aithnid  do
t’aithreachaibh. Agus tar éis cruatain a chur ort agus tu ’ thriail gur dhein é trócaire ort sa deireadh:
17 i dtreó ná déarfá id chroí: Mo chómhacht féin agus neart mo lámha féin is iad a chuir na nithe
seo go léir chun cínn dom, 18 ach go gcuímhneófá ar do Thiarna Dia, gurb é a thug duit an neart
ionas go gcómhlíonfadh sé a a chonnradh gur dhearbhaigh sé do t’aithreachaibh mar gheall uirthi,
mar a thaispeánann an lá so féin inniu againn.

19 Ach má dhearúdann tú do Thiarna Dia agus déithe iasachta do lenaúint agus iad d’adhradh agus
seirbhís  a  dhéanamh  dóibh:  féach  táimse  dhá  ínsint  duit  anois  roim  ré  go  n-ídeófar  thu  glan.
20 Díreach ar nós na ngeinte atá díscithe ag an dTiarna ar do theachtsa isteach, is ea do hídeófar
sibhse, má théann sibh i gcoinnibh gutha úr dTiarna Dia.

Caib. a Naoi

Le heagla gurb ar a bhfóntacht féin a bheadh baochas a mbua acu curtar i gcuímhne dhóibh na
ceannaircí agus na peacaí eile do dheineadar chómh minic; agus go ndísceófí iad mar gheall orthu
ach gur dhein Dia foighne leó mar gheall ar a gheallúna d’Ábraham agus d’Isaac agus do Iácób.

1 Clois, a Israél: Raghair thar Iórdan inniu ag gabháil sealbha ar gheintibh ana-mhóra, agus níos
treise ná thu féin, agus ar chathrachaibh móra atá múrtha suas go spéir, 2 ar phobal atá go mór agus
go hárd, clann mhac na nEnacimí, fir a chonaicís agus gur airís teacht thórsu, nách féidir d’aon
fhear seasamh ’na gcoinnibh. 3 Beidh ’ fhios agat, dá bhrí sin inniu go raghaidh an Tiarna féin
anonn rómhat, ’na thine chraosach, dhá n-ídiú agus dhá ndísciú agus dhá gcur ar neamhní os do
chómhair go luath, mar atá ráite aige leat. 4 Nuair a bheid siad ídithe id radharc ag do Thiarna Dia,
ná habairse it chroí: ar son m’fhíoraontachta is ea ’ thug an Tiarna isteach me i seilbh na tíre seo,
agus is mar gheall ar a mallaitheacht a díscíodh na geinte seo. 5 Óir ní mar gheall ar t’fhíoraontacht
ná ar do mhacántacht croí do raghair isteach i seilbh a dtíre; ach is toisc go bhfuil mallaitheacht
déanta  acu  do  hídítear  iad  ar  do  theacht  isteach:  agus  i  dtreó  go  gcómhlíonfadh  an  Tiarna  a
bhriathar, an ní a gheall sé fé dhearbhú do t’aithreachaibh, Ábraham agus Isaac agus Iácób. 6 Beidh
’ fhios agat, dá bhrí sin, nách mar gheall ar t’fhíoraontacht atá do Thiarna Dia ag tabhairt na tíre
álainne seo chun sealbhaithe dhuit, óir is pobal ana-stuacach tu. 7 Cuímhnigh, agus ná dein dearúd
de ar an gcuma ’na ndeintá an Tiarna do ghríosadh chun feirge sa bhfiantas. Ón lá a tháinís amach
as an Éigipt go dtí an áit seo, taoi coitianta ag gabháil i gcoinnibh an Tiarna. 8 Óir i Horeb féin do
ghríosais é agus bhí fearg air agus dob áil leis thu ’ dhísciú, 9 nuair a chuas-sa suas sa chnuc chun

1 Véar. 15. “An dipsas”. Athair nímhe, agus nuair a bheireann sí ar dhuine go gcuireann nimh a fiacaile tart 
maraitheach air. Ón bhfocal Gréigise, dipsa, do shíolraigh an ainm.

11



Leabhar Deuteronomí

na dtaibhléad cloiche do ghlacadh taibhléadaí na connartha a dhein an Tiarna libhse: agus d’fhanas
sa chnuc daichead lá agus daichead oíche gan arán a dh’ithe ná uisce ’ dh’ól, 10 agus do thug an
Tiarna dhom an dá thaibhléad cloiche scríofa ó mhéar Dé, agus orthu na bréithre do labhair sé libh
sa chnuc amach as an dtine, nuair a bhí na daoine go léir cruinnithe i dteannta ’ chéile. 11 Agus
nuair a bhí daichead lá caite agus daichead oíche do thug an Tiarna dhom an dá thaibléad cloiche,
taibhléadaí na connartha agus duairt sé liom: 12 Éirigh agus imigh síos as so go mear, óir, an pobal
san a thugais amach as an Éigipt leat, tá an tslí a thaispeánais dóibh fágtha acu go luath, agus tá rud
leachta déanta acu dhóibh féin. 13 Agus duairt an Tiarna liom arís: Is léir dom go bhfuil an pobal so
cruaidhmhuineálach: 14 leog dom féin go ndíscíod iad agus go n-ídíod a n-ainm fé neamh agus go
gcuiread thusa os cionn náisiúin is mó agus is treise ná an náisiún san. 

15 Agus nuair a thánag anuas ón gcnuc a bhí ag dó, agus dhá thaibhléad na connartha im dhá láimh
agam, 16 agus nuair a chonac go raibh peaca déanta agaibhse in aghaidh úr dTiarna Dia agus go
raibh gamhain leachta déanta agaibh díbh féin agus go raibh imithe agaibh go mear óna shlí a bhí
taispeánta aige dhíbh 17 do chaitheas an dá thaibhléad as mo lámhaibh agus do bhriseas iad os úr
gcómhair. 18 Agus do chaitheas [me féin]* os cómhair an Tiarna mar a dheineas cheana, daichead lá
agus daichead oíche, gan arán a dh’ithe ná uisce ’ dh’ól, mar gheall ar úr bpeacaíbhse go léir, a bhí
déanta agaibh i gcoinnibh an Tiarna, agus a bhí tar éis é ’ ghríosadh chun feirge. 19 Óir dob eagal
liom a fhíoch agus a fhearg, lena raibh sé gríosta ’núr gcoinnibhse agus go n-ídeódh sé sibh. Agus
d’éist an Tiarna liom an uair sin leis. 20 Agus bhí fearg mhór go léir air chun Aaron, leis, agus do
mharódh sé é, agus do ghuíos ar a shon san, leis. 21 Agus úr bpeacasa a bhí déanta agaibh .i. an
gamhain, do thógas é agus do dhós é, agus do bhriseas é ’na bhlúiribh beaga go dtí go raibh sé
chómh mion le luaithrigh agus chaitheas é isteach sa tsruth atá ag teacht anuas ón gcnuc.

22 Ag an loscadh, leis agus ag áit an fhromtha, agus ag uaghannaibh na drúise, do ghríosabhair an
Tiarna: 23 agus nuair a chuir sé síos sibh go dtí Cadesbarne, agus nuair aduairt sé: Imídh suas agus
glacaidh seilbh sa tír atá tabhartha agam díbh, dheineabhair neamhní d’aithne úr dTiarna Dia agus
níor chreideabhair é, agus ní éistfeadh sibh lena ghlór. 24 Ach bhíobhair i gcónaí stuacach ón lá a
thosnaíos ar aithne do chur oraibh.

25 Agus d’fhanas ar lár os cómhair an Tiarna daichead lá agus daichead oíche agus me dhá iarraidh
go húmhal air gan sibhse do dhísciú mar a bhí bagartha aige. 26 Agus bhíos ag guí agus deirinn: a
Thiarna Dia,  ná hídigh do phobal  féin agus t’oidhreacht  féinig,  an pobal  atá  fuascailte  agat  id
mhórgacht, atá tabhartha amach agat as an Éigipt le láimh láidir. 27 Cuímhnigh ar do sheirbhísigh
Ábraham agus Isaac agus Iácób: Ná féach ar stailc an phobail seo ná ar a mallaitheacht agus ar a
bpeaca, 28 le heagla go ndéarfadh muíntir na tíre as ar thugais sinn: Níor fhéad an Tiarna iad do
bhreith leis isteach sa tír a gheall sé dhóibh*: dá bhrí sin is ea do rug sé leis amach iad chun go
maródh sé iad sa bhfiantas. 29 Is iad do phobal iad, agus t’oidhreacht, agus do thugais amach iad
led neart mhór agus led chuislinn sínte amach.

Caib. a Deich

Dhá thaibhléad eile agus an dlí orthu dá dtabhairt uaidh ag Dia. Tuilleadh cómhairle i dtaobh
eagla agus seirbhíse Dé.

1 Sa tráth san duairt an Tiarna liom: Geárr duit féin dhá thaibhléad cloiche mar an dá cheann eile,
agus tar chúm aníos sa chnuc, agus déanfair airc adhmaid, 2 agus scríofadsa ar na taibhléadaíbh na
focail a bhí ar na taibhléadaibh a bhrisis cheana agus cuirfir isteach san airc iad. 3 Agus do dheineas
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airc d’adhmad setim’, agus do ghearras dhá thaibhléad mar an dá cheann eile, agus do chuas suas sa
chnuc agus iad im lámhaibh agam, 4 agus do scríbh sé in sna taibhléadaibh de réir mar a scríbh sé
cheana na deich focail* úd a labhair an Tiarna libhse* amach as lár na tine, nuair a bhí na daoine
cruinnithe: agus thug sé dhom iad. 5 Agus d’fhilleas ón gcnuc agus thánag anuas agus chuireas na
taibhléadaí isteach san airc a dheineas agus táid siad ann go dtí an tráth so, fé mar a dh’órdaigh an
Tiarna dhom.

6 Agus d’aistrigh clann Israél a longphort ó Bherot chlainne Iacain isteach i Mosera1 mar a bhfuair
Aaron bás agus mar ar adhlacadh é* agus tháinig Eleásar a mhac ’na dhiaidh sa tsagartacht.

7 Thánadar as san go dtí Gadgad. Agus d’fhágadar an áit sin agus champaíodar i Ietebata i dtalamh
uisceacha agus sruthanna. 8 An uair sin is ea do dheighil sé treibh Léví chun airce connartha an
Tiarna d’iompar, agus chun seasamh* os a chómhair sa mhinistreacht, agus chun bheith ag beannú
in’ ainm go dtí an lá so againn. 9 Dá bhrí sin níl aon chuid ná aon tsealús ag Léví i dteannta a
bhráthar, óir is é an Tiarna féin a shealús san, fé mar a gheall do Thiarna Dia dho. 10 Agus do
sheasaíos-sa sa chnuc,  mar a  dheineas cheana,  daichead lá agus daichead oíche,  agus d’éist  an
Tiarna liom an uair sin, leis, agus níorbh áil leis thu do dhísciú. 11 Agus duairt sé liom: Imigh agus
siúlaigh  roimis  an  bpobal  so,  ionas  go  raghaid  siad  isteach  agus  go  sealbhóid  siad  an  tír  a
dhearbhaíos dá n-aithreachaibh a thabharfainn dóibh.

12 Agus anois, a Israél, cad ’tá ageat Thiarna Dia dá iarraidh ort ach go mbeadh eagla agat roimh do
Thiarna Dia agus go siúlófá ’na shlitibh, agus go mbeadh grá agat do, agus go ndéanfá seirbhís do
Thiarna Dia, led chroí go hiomlán agus le t’anam go hiomlán: 13 agus go gcimeádfá aitheanta an
Tiarna, agus a  cheremóinte, rud a dh’órdaímse dhuit inniu ionas go mbeadh (an scéal) go maith
agat?

14 Féach, is led Thiarna Dia neamh, agus neamh neimhe, an talamh agus na nithe go léir atá ann.
15 Agus fós do dlúthaíodh an Tiarna go daingean le t’aithreachaibh, agus thug sé grá dhóibh, agus
do thoibh sé a sliocht ’na ndiaidh, .i. sibhse, amach as na geintibh go léir, mar is dearbh inniu.
16 Deinidh dá bhrí sin tímpallghearradh ar  phrepútium* úr gcroí agus ná deinidh úr muineál do
chruachtaint a thuilleadh. 17 Óir úr dTiarna Dia is é Dia na ndéithe é, agus Tiarna na dTiarnaí, Dia
mór,  chómhachtach,  uathásach,  ná  glacann  aon  phearsa,  agus  ná  tógann  aon  bhreabanna.
18 Deineann sé breithiúntas don dílleachtaí agus don bhainntrigh, tugann sé grá don deóraí, agus
tugann sé bia dho agus éadach. 19 Tugaidhse, dá bhrí sin, grá do dheóraithibh, óir bhíobhairse, leis,
’núr ndeóraithaibh san Éigipt.

20 Bíodh eagla agat roim do Thiarna Dia agus dein seirbhís do san amháin; dlúthaigh thu féin leis
sin, agus dearbhaigh dar a ainm. 21 Is é do mholadh é, agus do Dhia, do dhein ar do shon na nithe
móra uathásacha san a chonaic do shúile. 22 Líon seacht ndeich d’anamaibh a chuaigh t’aithreacha
síos san Éigipt, agus féach anois tá do Thiarna Dia tar éis thu ’ dh’iomadú mar réilte neimhe.

Caib. a hAondéag

Tuilleadh cómhairle chun grá Dé agus a sheirbhíse agus beannacht ar an muíntir a dheineann an
tseirbhís sin, agus pionós dá bhagart orthu má thréigid siad a dhlí.

1 Caib. 10. véar. 6. “Mosera”. In aice chnuic Hoir, mar is san áit sin a fuair Aaron bás. Deallraíonn an véarsa so agus 
an chainnt ’na dhiaidh gur i bhfuirm eidirfhaisnéise do cuireadh síos iad.
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1 Dá  bhrí  sin  bíodh  grá  agat  dod  Thiarna  Dia  agus  cimeád  a  reachta  agus  a  cheremóinte,  a
bhreitheanna agus a aitheanta, ins gach tráth. 2 Bíodh eólas inniu ar na nithibh nách eól dod chlaínn,
mar ná feacadar smachta do Thiarna Dia, a mhórghníomhartha, agus a lámh láidir, agus a chuisle
sínte amach, 3 na cómharthaí agus na hoibreacha a dhein sé i lár na hÉigipte ar an rí Pharao agus ar
a thír go léir, 4 agus ar mhórshló na nÉigipteach, agus ar a n-eachra agus ar a gcarbataibh: conas
mar a chlúdaigh uisce na Mara Rua iad nuair a leanadar sibhse, agus conas mar do ídigh an Tiarna
iad go dtí an lá so atá againn anois: 5 agus ar dhein sé libhse sa bhfiantas go dtí go dtánabhair chun
na háite seo: 6 agus le Datan agus le hAbírón, clann mhac Eliaib mhic Rúben, gur oscail an chré a
béal agus gur shloig sí síos iad féin agus a dteaghlacha agus a gcábáin agus a maoin go léir, a bhí
acu  in  Israél*.  7 Do  chonaic  úr  súile  oibreacha  móra  uile  an  Tiarna  do  dhein  sé,  8 ionas  go
gcimeádfadh sibh a aitheanta* atá agamsa dá órdú dhíbh inniu, agus go raghadh sibh isteach agus go
sealbhódh sibh an tír go bhfuiltí ag dul isteach ann. 9 Agus i bhfad go mairidh sibh ann: do gheall
an Tiarna fé dhearbhú dúr n-aithreachaibh agus dá sliocht: talamh atá ar scéith le bainne agus le mil.

10 Óir an talamh go bhfuiltíse ag dul dhá shealbhú, ní mar a chéile é agus talamh na hÉigipte, an
talamh a dh’fhágabhair, talamh, nuair a curtar síol ann go gcaitear uisceacha ’ thabhairt isteach air
mar a tugtar ar gháirdíníbh chun é ’ fhliuchadh. 11 Ach talamh cnuc agus machairí ag feitheamh le
fearthainn ó neamh. 12 Agus go mbíonn do Thiarna Dia dhá fhéachaint i gcónaí, agus go mbíonn a
shúile air ó thosach na bliana go dtí direadh na bliana. 13 Má chimeádann sibh m’aitheanta atá
agam á órdú dhíbh inniu, grá ’ bheith agaibh dúr dTiarna Dia agus a sheirbhís do dhéanamh ónúr
gcroí go hiomlán agus ónúr n-anam go hiomlán, 14 tabharfaidh sé dúr dtalamh an fhearthainn i
dtráth agus go déanach, i dtreó go mbaileóidh sibh úr n-arbhar agus úr bhfíon agus úr n-ola, 15 agus
úr gcuid féir as na páirceannaibh chun úr mbeithíoch do chothú; agus go n-íosfaidh sibh bia agus go
líonfar sibh.

16 Seachnaídh sara meallfí úr gcroí agus go scarfadh sibh leis an dTiarna, agus go ndéanfadh sibh
seirbhís do dhéithibh fallsa agus go n-adharfadh sibh iad; 17 agus ansan go mbeadh an Tiarna i
bhfeirg libh agus go ndúnfadh sé an spéir agus ná tiocfadh an fhearthainn anuas, agus ná tabharfadh
an talamh a thoradh agus go n-ídeófí sibh go luath as an dtír álainn seo a thabharfaidh an Tiarna
dhíbh. 18 Cuiridh na bréithre seo atá agam á labhairt libh isteach ’núr gcroithibh agus ’núr n-aigne,
agus cuiridh ar crochadh ar úr gcuisleannaibh iad, mar chómhartha, agus cuiridh idir úr súile iad.
19 Múinidh dúr gclaínn machnamh a dhéanamh orthu, nuair a bheir id shuí id thigh nú ag siúl na slí;
agus ag luí dhuit agus ag éirí dhuit. 20 Scríbh iad ar ursanaibh agus ar dhóirsibh do thí: 21 i dtreó go
n-iomadófar  do  laethanta  agus  laethanta  do  chlainne  sa  talamh  gur  dhearbhaigh  an  Tiarna  do
t’aithreachaibh go dtabharfadh sé dhóibh é an fhaid a bheidh an spéir os cionn na talún.

22 Óir má chimeádann sibh na haitheanta atá agamsa dhá órdú dhíbh, agus má dheineann sibh iad,
ag tabhairt grá dúr dTiarna Dia agus ag siúl ’na shlitibh uile agus ag dlúthú leis, 23 ídeóidh an
Tiarna na geinte sin go léir, os cómhair úr n-aghaidh, agus sealbhóidh sibh iad san atá níos mó agus
níos treise ná mar atáthaoise. 24 An uile áit ar a satlóidh úr gcos beidh sé agaibh. Ón uaigneas agus
ó Libanus, ó abhainn mhór Iúphrátes go dtí an fharraige thiar is ea ’ bheidh úr gcríocha. 25 Ní
sheasóidh éinne ’núr gcoinnibh. Cuirfidh úr dTiarna Dia úr n-eagla agus úr n-uamhan ar an dtír go
léir ar a satlóidh sibh, fé mar atá labhartha aige libh. 26 Féach, tá beannacht agus mallacht agam á
chur amach os úr gcómhair inniu: 27 beannacht má bhíonn sibh úmhal d’aitheantaibh úr dTiarna 
Dia, atá agam á órdú dhíbh an lá so: 28 mallacht mara mbeidh sibh úmhal d’aitheantaibh úr dTiarna
Dia, ach ag imeacht ón slí atá agam á thaispeáint díbh anois, agus ag dul i ndiaidh déithe iasachta
nách* eól díbh. 
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29 Agus nuair a bheidh do Thiarna Dia tar éis tu ’ thabhairt isteach sa tír ar a bhfuil do thriall chun
cónaithe ann, cuir an bheannacht1 ar chnuc Ghasirim agus cuir an mhallacht ar chnuc Hebail, 30 dhá
chnuc atá ar an dtaobh eile den Iórdan, laistiar den tslí a théann i dtreó dul gréine fé, i dtalamh an
Chanaanítigh atá ’na chónaí sa mhachaire ar aghaidh Ghalgala anonn, atá taoibh leis an ngleann go
shroiseann agus do théann isteach i bhfad. 31 Óir raghaidh sibhse treasna an Iórdain ag sealbhú na
tíre a thabharfaidh úr dTiarna Dia dhíbh le sealbhú agus le bheith agaibh.

32 Féachaidh chuige, dá bhrí sin, agus cómhlíonaidh na ceremóinte agus na breitheanna atá agamsa
le cur os úr gcómhair inniu.

Caib. a Dódhéag

Gach íodaladhradh le dísciú. Íbirtí, deachúna, agus céadtorthaí, le hofráil in aon áit amháin de
shonnra. Cosc ar gach ithe fola.

1 Sid iad na reachta agus na breitheanna do chaithfidh sibh a dhéanamh sa tír a thabharfaidh Tiarna
t’athrach duit le sealbhú i gcaitheamh na laethanta uile a bheir ag siúl ar an dtalamh. 2 Na háiteann’
uile ’na ndeineadh na geinte atá le sealbhú agaibhse a ndéithe d’adhradh scriosaidh amach iad, ar na
sléibhtibh  árda  agus  ar  na  cnucánaibh,  agus  fé  gach crann duilleach:  3 leagaidh a  n-altóracha;
brisidh  a  ndealbhacha,  loiscidh  a  gcoíllte  beaga  le  tine,  agus  brisidh  a  n-íodal  ’na  mbrúscar.
Scriosaidh a n-ainmneacha amach as na háiteannaibh sin.

4 Ní  mar  sin  a  dhéanfaidh  sibh  lenúr  dTiarna  Dia  féin,  5 ach  tiocfaidh  sibh  chun  na  háite  do
thoghfaidh úr dTiarna Dia as úr dtreabhaibh go léir, chun a ainme do chur ann agus chun cónaí ’
dhéanamh ann, 6 agus ofrálfaidh sibh san áit sin úr holocauistí agus úr victimí agus úr ndeachúna,
agus céadtorthaí úr dtalún*, agus úr móideanna*, céadghein úr stuic agus úr gcaorach. 7 Íosfaidh
sibh  bia  san áit  sin  i  radharc  úr  dTiarna  Dia,  agus  gheóbhaidh sibh áthas  ins  gach uile  ní  go
gcuirfidh sibh úr lámh chuige, sibh féin agus úr dtithe ’na bhfuil a bheannacht curtha ag úr dTiarna
Dia oraibh. 8 Ní dhéanfaidh sibh san áit sin na nithe atá againn á dhéanamh anso inniu, gach duine
ag déanamh an ruda is dó’ leis féin is ceart. 9 Óir go dtí so níl tagaithe agaibh chun suaimhnis, agus
chun an tsealúis a thabharfaidh úr dTiarna Dia dhíbh. 10 Raghaidh sibh thar Iórdan agus cónóidh
sibh sa tír a thabharfaidh úr dTiarna Dia dhíbh, i dtreó go mbeidh suaimhneas agaibh ó namhdaibh
mórthímpall, agus go ndéanfaidh sibh cónaí gan eagla 11 san áit a thoghfaidh úr dTiarna Dia chun a
ainme ’ bheith ann. Chun na háite sin a thabharfaidh sibh na nithe uile atá agam á órdú dhíbh,
holocauistí,  agus  victimí,  agus deachúna,  agus céadtorthaí  úr lámh,  agus  pé rud is  feárr  in  sna
tabharthaistíbh a bheidh móidithe chun an Tiarna agaibh. 12 San áit sin a bheidh sibh ag féastú os
cómhair úr dTiarna Dia, sibh féin agus úr gclann mhac agus úr gclann iníon agus úr  mbuachaillí
aimsire agus úr gcailíní aimsire, agus an Levíteach a chónaíonn ’núr gcathrachaibh. Óir níl aige aon
chuid eile ná aon tsealús eile ’núr measc. 13 Seachain agus ná hofráil do holocaustaí ins gach áit a
chífir: 14 ach san áit a thoghfaidh do Thiarna Dia, in aon ded treabhaibh, san áit sin is ea d’ofrálfair
t’íbirtí, agus do dhéanfair gach ní dá bhfuil agam á órdú dhuit.

15 Ach más maith leat ithe, agus gur mian leat feóil a dh’ithe, mairbh agus ith de réir beannachta do
Thiarna  Dia,  an  bheannacht  atá  tabhartha  aige  dhuit  id  chathrachaibh:  bíodh  (an  fheóil)
neamhghlan, ’sé sin teímheal nú máchail a bheith uirthi, nú bíodh sí slán agus gan teímheal, ’sé sin
oiriúnach chun ofrála, ar nós an fhia fhínn*, íosfair í. 16 Ach is í an fhuil amháin ná híosfair. Doirt
an fhuil amach ar an dtalamh ar nós uisce. 17 Níl neart duit, id bhailtibh, deachú t’arbhair a dh’ithe,

1 Caib. 11. véar. 29. “Cuir an bheannacht”. Feic Deut. 27:12 agus Iósué 8:33.
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ná t’fhíona, ná t’ola, céadghein do stuic, ná t’eallaigh, ná aon ní a mhóidís, ná d’ofrálfair uait féin,
ná céadtorthaí do lámh.  18 Ach íosfair  iad os cómhair do Thiarna Dia san áit  a  thoghfaidh do
Thiarna Dia, tu féin agus do mhac agus t’iníon agus do bhuachaill aimsire agus do chailín aimsire,
agus  an  Levíteach  a  chónaíonn  id  chathrachaibh,  agus  gheóbhair  áthas  agus  breis  misnigh  os
cómhair do Thiarna Dia ins gach ní go gcuirfir do lámh chuige.

19 Seachain agus ná tréig an Levíteach an aimsir go léir an fhaid a bheir beó sa tír.

20 Nuair a leathnóidh do Thiarna Dia do chríocha, mar atá ráite aige leat, agus a bheidh dúil agat sa
bhfeóil is mian leat a dh’ithe, 21 agus go mbeidh an áit a thoghfaidh do Thiarna Dia, chun a ainme ’
bheith  ann,  rófhada  uait,  mairbh  ní  de  d’eallach  agus  ded  thréad,  mar  aduart  leat  agus  ith  id
bhailtibh mar a thaithnfidh leat, 22 fé mar a hitear an fia fionn agus an poc ith iad: itheadh glan agus
neamhghlan iad mar a chéile. 23 Ach amháin seo, seachain agus ná hith an fhuil, óir is don anam an
fhuil, agus dá bhrí sin ní dleathach duit an t-anam a dh’ithe i dteannta na feóla. 24 Ach doirt an fhuil
ar an dtalamh ar nós uisce, 25 ionas go mba mhaith dhuit féin agus dod chlaínn id dhiaidh, nuair a
dhéanfair an ní is taithneamhach i radharc an Tiarna. 26 Ach na nithe do naomhaís agus do mhóidís
chun an Tiarna, tóg iad agus tar chun na háite do thoghfaidh an Tiarna, 27 agus íbir t’ofrálacha, an
fheóil agus an fhuil, ar altóir do Thiarna Dia. Doirtfir fuil do victimí ar an altóir agus íosfair féin an
fheóil.

28 Tabhair fé ndeara agus éist leis na nithibh seo go léir atá agam á órdú dhuit, ionas go mbeidh an
scéal go maith agat agus ageat chlaínn id dhiaidh go deó, nuair a dhéanfair an ní is maith agus is
taithneamhach i radharc do Thiarna Dia. 29 Nuair a bheidh do Thiarna Dia tar éis na ngeinte seo, go
raghair isteach dhá sealbhú, do dhísciú os do chómhair, agus nuair a shealbhóir iad, agus bheir id
chónaí ’na dtír: 30 seachain agus ná dein aithris orthu tar éis iad a bheith díscithe ar do theacht. Ná
bí ag féachaint a gceremóinte, agus ná habair (leat féin): Mar a bhíodh na geinte úd ag adhradh a
ndéithe is ea a dhéanfadsa adhradh. 31 Ná deinse mar sin led Thiarna Dia. Óir do dheinidís siúd
lena ndéithibh na gráinniúlachtaí go léir ar a bhfuil gráin ag an dTiarna, ag íbirt a mac agus a n-
iníon agus dhá ndó le tine. 32 An ní atá agamsa dá órdú dhuit sin é amháin an ní a dhéanfairse1 leis
an dTiarna. Ná cuir aon ní leis agus ná bain uaidh.

Caib. a Trídéag

Ní foláir fáidhí fallsa do chur chun báis, agus cathracha a dheineann íodaladhradh do dhísciú.

1 Má éiríonn ionat fáidh nú duine adeir go bhfeacaigh sé aisling, agus go dtargaireann sé cómhartha
agus iúnadh shaeil,  2 agus go dtiocfaidh chun cínn an ní aduairt sé, agus go ndéarfaidh sé leat
ansan: Téimís agus leanaimís déithe iasachta nách eól duit, agus friothálaimís iad: 3 ná héistse le
cainnt an fháidh nú an aislingeóra san: óir trialann do Thiarna Dia thu, i dtreó go bhfeicfar an bhfuil
grá agat do ód chroí go hiomlán agus ó t’anam go hiomlán, nú ná fuil. 4 Lean do Thiarna Dia agus
bíodh eagla agat roimis, agus cimeád a aitheanta agus éist lena ghlór: Is do san a dhéanfair seirbhís,
agus is leis a dhlúthóir thu féin. 5 Agus an fáidh nú an ceapadóir aislingí, curtar chun báis é: óir is
chuige do labhair sé, chun tusa do tharrac ód Thiarna Dia a thug amach tu a tír na hÉigipte, agus
d’fhuascail tu a tigh na daoirse: chun a chur ’ fhéachaint ort imeacht as an slí a dh’órdaigh do
Thiarna Dia dhuit;  agus ní foláir  duit  an drochní do chur  amach as do lár.  6 Dá ndeineadh do
dhriotháir, mac do mháthar, nú do mhac féin, nú t’iníon, nú do bhean phósta atá i t’ucht agat, nú do

1 Caib. 12. véar. 32. “Sin é amháin an ní a dhéanfair”. Coisctear ansan iad ar cheremóinibh na ngeinte do dhéanamh, 
agus ar aon athrú ’ dhéanamh in sna reachtaibh diaga.
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chara is annsa leat ná t’anam féin, bheith ag tathant ort agus dhá rá leat: Imímís agus leanaimís
déithe iasachta nách eól duit agus nárbh eól do t’aithreachaibh, 7 (déithe) na ngeinte go léir atá sa
tímpall, i gcian nú i gcóngar, ó imeall den tsaol go dtí an t-imeall eile dhe, 8 ná tabhair toil do, ná
héist leis, agus ná glacadh do shúil trua ná taise dho chun é ’ chur i bhfolach, 9 ach cuir chun báis é1

láithreach. Bíodh do lámhsa ar an gcéad lámh a thiocfaidh air agus ansan bíodh lámha na ndaoine
go léir air. 10 Gabhtar de chlochaibh ann go bás: toisc gur mhian leis tu ’ tharrac ód Thiarna Dia a
thug amach tu a tír na hÉigipte agus a tigh na daoirse: 11 ionas go mbeidh eagla ar Israél uile nuair
a dh’aireóid siad é agus ná déanfaid siad arís aon ní dá shórd san.

12 In aon chathair leat de sna cathrachaibh a thabharfaidh an Tiarna dhuit chun cónaithe iontu, má
chloiseann tú daoine dhá rá: 13 Tá clann le Belial2 imithe amach as do lársa agus táid muíntir a
gcathrach tarraicthe leó acu,  agus  tá  ráite  acu:  Imímís  agus leanaimís  déithe  iasachta nách eól
díbhse: 14 Féach isteach go géar agus go haireach i bhfírinne an scéil, dhá iniúchadh go cruínn,
agus má gheibheann tú gur fíor an ní adeirtear agus gur deimhin gur deineadh an ghráinniúlacht,
15 ní foláir duit láithreach muíntir na cathrach san do chur chun báis le faobhar claímh, agus an
chathair do ídiú agus gach ní dá bhfuil inti, na beithígh féin; 16 agus gach maoin teaghlaigh caithfir
a bhailiú i dteannta ’ chéile, i lár sráide* na cathrach, agus iad do loscadh i dteannta na cathrach féin,
i dtreó go ndófar gach ní ann ar son an Tiarna, agus ná beidh ann go deó ach cárnán: ní curfar suas a
thuilleadh an chathair sin. 17 Agus ná bíodh aon chuid den anatema ag ceangal ded láimh: i dtreó
go n-iompóidh an Tiarna ó fhíoch a fheirge agus go ndéanfaidh sé trócaire ort agus go n-iomadóidh
sé thu mar a dhearbhaigh sé do t’aithreachaibh, 18 nuair a dh’aireóir glór do Thiarna, ag cimeád a
aitheanta, atá agam dá órdú dhuit inniu, i dtreó go ndéanfair an rud is taithneamhach i radharc do
Thiarna Dia.

Caib. a Ceathairdéag

Ag caoineadh na marbh dóibh coisctear orthu nósa na nGeinte do leanúint: glan agus neamhglan i
mbiathaibh: reachta i dtaobh deachún agus céadtorthaí.

1 Bídh ’núr gclaínn ag úr dTiarna Dia. Ná gearraidh sibh féin agus ná deinidh aon mhaoile ar son na
marbh: 2 óir is pobal naofa thusa chun do Thiarna Dia, agus do thoibh sé thu chun bheith id phobal
fé leith aige féin as na geintibh uile atá ar an dtalamh. 3 Ná hith na nithe atá neamhghlan3. 4 Sid iad
na beithígh a dh’íosfair,  an damh, an chaíora, an gabhar, 5 an poc, an fia fionn, an  bubalus, an
tragelalphus,  an  pugargus,  an  gabhar  fiain,  an  camalopardalus.  6 Íosfair  gach  beithíoch  a
dheighleann an chrúb ar dhó agus a chognann an chír. 7 Na bheithígh, áfach, a chognann an chír ach
ná deighleann an chrúb, ní íosfair iad, mar atá an camall, an giorrae, an cherogrillus; is neamhghlan
iad san díbh, óir cognaid siad an chír ach ní dheighlid siad an chrúb. 8 Na muca, leis, is neamhghlan
díbh iad, óir deighlid siad an chrúb ach ní chognaid siad an chír. Ní íosfaidh sibh a bhfeóil agus ní
bhainfidh sibh lena gcnublachaibh. 9 As a bhfanann in sna huisceachaibh sid iad a dh’íosfaidh sibh,
iad san ar a bhfuil eite agus gainní ithidh iad; 10 iad san atá gan eite agus gan gainní ná hithidh iad,
óir táid siad neamhghlan. 11 Gach a bhfuil glan de sna héanlaithibh íosfaidh sibh iad, 12 gach a
bhfuil neamhghlan díobh ní íosfaidh sibh iad, .i. an fiolar, an gríobh, an t-iascaire cáirneach, 13 an
préachán geárr, an préachán ceirteach, an préachán ingneach de réir a gcinéil,  14 an uile fhiach
dubh de réir a chinéil. 15 An  strútión agus an ceann cait, an  lárus, an seabhac de réir a chinéil.

1 Caib. 13. véar. 9. “Cuir chun báis é”. Ní dhá rá é gur dleathach duit é ’ mharú ar t’údarás phríobháideach féin, ach 
dhá rá leat an scéal a dh’ínsint do sna giúistísíbh agus an dlí do chur i bhfeidhm air.

2 Véar. 13. “Belial”, ciallaíonn an focal san “gan chuíng”. Uime sin is ea ’ tugtar “clann Bheliail” ar na drochdhaoine 
a dhiúltaíonn do bheith fé chuíng dlí Dé.

3 Caib. 14. véar. 3. “Neamhghlan”. Feic na nótaí ar Lev. 11.
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16 An herodius, an eala, an t-ibis*, 17 an mergulus, an porphirion, an préachán oíche, 18 an chorr
ghlas,  an  charadrion,  cách díobh de réir   a chinéil.  An t-upupa,  leis, agus an sciathán leathair.
19 Gach ní a bhíonn ag snámh ar an dtalamh agus sciatháin bheaga air, is neamhghlan é agus ní
íosfar* é. 20 Gach ní is glan ithidh é. 21 Aon ní a fuair bás uaidh féin ná hithidh é. Tabhair é le n-
ithe don duine iasachta atá laistigh ded gheataíbh, nú díol leis é: óir is tusa pobal naofa do Thiarna
Dia. Ná beirbh an meanán i mbainne a mháthar.

22 Cuirfir i leataoibh, gach aon bhliain, deachúna as na torthaíbh uile a thugann an talamh uaidh
duit, 23 agus íosfair os cómhair do Thiarna Dia san áit a thoghfaidh sé chun go mbeifí ag glaoch ar
a ainm ann,  deachú t’arbhair  agus  t’fhíona agus t’ola,  agus céadgheineacha t’eallaigh,  agus do
chaeireach, ionas go bhfoghlamóir eagla do Thiarna Dia a bheith ort i gcónaí.

24 Ach  nuair  a  bheidh  an  tslí,  agus  an  áit  a  thoghfaidh  an  Tiarna,  rófhada,  agus  go  mbeidh
beannacht curtha aige ort, agus nách féidir duit na nithe úd go léir do bhreith leat ann, 25 díolfair
iad go léir agus déanfair airgead díobh, agus béarfair an t-airgead id láimh leat agus tiocfair chun na
háite a thoghfaidh an Tiarna, 26 agus ceannóir leis an airgead gcéanna pé nithe a thaithnfidh leat de
bhuaibh nú de chaoiribh, fíon, leis, agus deoch láidir, agus gach ní is áil le t’anam, agus íosfair os
cómhair do Thiarna Dia, agus déanfair féasta, tu féin agus do theaghlach: 27 agus an Levíteach atá
laistigh ded gheataíbh seachain agus ná tréig é, óir níl aon chuid eile aige it shealús. 

28 An tríú bliain cuirfir i leataoibh deachú eile as na nithibh go léir a dh’fhásann chút, an uair sin,
agus cuirfir i dtaisce é laistigh ded gheataíbh. 29 Agus tiocfaidh an Levíteach ná fuil aige aon chuid
ná aon tsealús eile agat, agus an deóraí, agus an dílleachtaí, agus an bhainntreach, atá laistigh ded
gheataíbh, agus íosfaid siad agus beid siad lán: ionas go gcuirfidh do Thiarna Dia a bheannacht ort
in oibreachaibh uile do lámh, a bheidh agat á dhéanamh.

Caib. a Cúigdéag

Dlí na seachtú bliana, bliain an mhaithimh. Gach céadghein eallaigh le naomhú chun an Tiarna.

1 Sa seachtú bliain déanfar maitheamh, 2 agus seo mar a déanfar an maitheamh. An té go bhfuil aon
ní aige ar a charaid nú ar a chómharsain nú ar a dhriotháir, ní bheidh ar a chumas é ’ dh’éileamh
thar n-ais óir is í bliain mhaithimh an Tiarna í. 3 Féadfair éileamh ar an nduine iasachta nú ar an
ndeóraí, ach ní bheidh cumas éilimh agat ar do chómhthíreach ná ar do chómharsain. 4 Agus ní
bheidh  aon  daoine  bochta1 ná  lucht  siúil  ’núr  measc:  i  dtreó  go  gcuirfidh  do  Thiarna  Dia  a
bheannacht ort sa tír a thabharfaidh sé dhuit le sealbhú; 5 ach amháin go n-éistfir le guth do Thiarna
Dia agus go gcimeádfair na nithe go léir atá órdaithe aige, agus atá agamsa dá órdú dhuit inniu,
cuirfidh sé a bheannacht ort mar atá geallta aige.

6 Tabharfair ar iasacht dá lán geinte agus ní ghlacfair ar iasacht ó aon duine. Beidh fórlámhas agat
ar a lán geinte, agus ní bheidh fórlámhas ag éinne ort. 7 Má thagann chun bochtaineachta duine ded
bhráithribh atá ’na chónaí laistigh de gheataíbh do chathrach, sa tír a thabharfaidh do Thiarna Dia
dhuit, ná calcaigh do chroí (’na choinnibh) agus ná dún do lámh, 8 ach oscail do lámh chun an
duine bhoicht, agus tabhair do ar iasacht an rud a chíonn tú a theastaíonn uaidh. 9 Seachain agus ná

1 Caib. 15. véar. 4. “Ní bheidh aon daoine bochta”. Ní hamhlaidh a gealltar anso ná beidh aon daoine bochta in Israél, 
rud is léir ó véarsa 11, mar adeirtear ná beidh pobal Dé choíche gan daoine ar a bhféadfaid siad carthanacht do 
dhéanamh, ach is reacht é a cheanglann ar an uile dhuine dícheall a dheánamh gan leogaint d’aon bhráthair bheith ag
fulag cruatain dealúis ná uireaspa.
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héalaíodh, b’fhéidir, smaoineamh mallaithe ort agus go ndéarfá id chroí: tá an seachtú bliain, bliain
an mhaithimh, ag teacht: agus go n-iompófá ód bhráthair bhocht, agus go ndiúltófá don ní atá in
easnamh air do thabhairt do ar iasacht, agus go screadfadh sé ar an dTiarna id choinnibh, agus go
mbeadh peaca déanta agat: 10 ach tabharfair do: agus ná himir aon ghliocas air dhá fhuascailt as a
ghátar duit: i dtreó go gcuirfidh do Thiarna Dia a bheannacht ort ins gach am agus ins gach ní go
gcuirfir do lámh chuige. 11 Ní bheidh tír do chónaithe gan daoine bochta ann: dá bhrí sin órdaímse
dhuit do lámh a dh’oscailt chun do bhráthar bhoicht atá in uireaspa, ’na chónaí sa tír.

12 Nuair a díolfar leat do bhráthair, fear Éabhrach, nú bean Éabhrach, agus go mbeidh sé bliana
seirbhíse déanta aige dhuit, leog uait i saoirse é an seachtú bliain: 13 agus nuair a leogfair uait saor é
ná leog uait folamh é, 14 ach tabharfair do, chun a bhóthair, ní as do thréad, agus as t’úrlár buailte,
agus as t’fháscadóir fíona, lena gcuirfidh do Thiarna Dia a bheannacht ort. 15 Cuímhnigh ar conas
mar a bhís féin id dhaor i dtír na hÉigipte agus ar conas mar a shaor do Thiarna Dia thu, agus uime
sin is ea ’ thugaimse an t-órdú so dhuit. 16 Ach má deir seisean: Ní háil liom imeacht: toisc grá ’
bheith  aige  dhuit,  agus  dod  theaghlach,  agus  go  dtuigeann  sé  go  bhfuil  sé  go  maith  agatsa,
17 tógfairse meanaithe,  agus  cuirfir  poll  trína chluais  i  ndoras  do thí,  agus  ansan beidh sé ’na
sheirbhíseach agat go deó: déanfair ar an gcuma gcéanna led dhaormhnaoi. 18 Ná hiompaigh do
shúile uathu nuair a leogann tú uait saor iad: óir  tá seirbhís sé mblian déanta acu dhuit  de réir
tuillimh fir  tuarastail:  ionas go gcuirfidh do Thiarna Dia a  bheannacht  [ort]* ins gach obair  dá
ndeineann tú.

19 As na céadgheinibh a thiocfaidh ó t’eallach agus ód chaoiribh naomhóir chun do Thiarna Dia pé
ní  is  fireann.  Ní  dhéanfair  obair  le  céadghein  do  dhaimh,  agus  ní  bheárrfair  céadghein  do
chaeireach. 20 I radharc do Thiarna Dia a dh’íosfair iad gach bliain, san áit a thoghfaidh an Tiarna,
tu féin agus do theaghlach. 21 Ach má bhíonn máchail  air,  má bhíonn sé bacach, nú caoch nú
míchúmtha in aon bhall dá bhallaibh*, ní íbreóir chun do Thiarna Dia é, 22 ach íosfair é laistigh de
gheataíbh do chathrach; íosfaidh glan agus neamhghlan é, mar a chéile, ar nós an fhia fhínn agus an
phuic.  23 Ach amháin go dtabharfair  aire gan an fhuil  a dh’ithe,  ach í  ’  dhortadh amach ar an
dtalamh ar nós uisce.

Caib. a Sédéag

Na trí príomhsholamnachta a bhí le cimeád. Breithiúin chearta le ceapadh ins gach cathair: gach
ócáid íodaladhartha le seachaint.

1 Tabhair aire do mhí an arbhair nua, an chéad mhí den earrach, go gceiliúrfair an cháisc chun do
Thiarna Dia; óir sa mhí sin is ea ’ thug do Thiarna Dia amach as an Éigipt thu san oíche. 2 Agus
íbreóir an cháisc chun do Thiarna Dia, de chaoiribh agus de dhamhaibh, san áit a thoghfaidh do
Thiarna Dia chun a ainme do chónaí ann. 3 Ní íosfair arán giostaithe leis;  ar  feadh seacht lá a
bheidh tú  ag  ithe  aráin  an doilís  gan giost,  óir  in  eagla  is  ea  ’  tháinís  as  an  Éigipt:  ionas  go
gcimeádfair cuímhne, i gcaitheamh laethanta do bheatha, ar an lá a tháinís amach as an Éigipt. 4 Ní
feicfar giost in aon chor id chríochaibh uile ar feadh seacht lá, agus feóil an ruda do híbreadh an
chéad lá um thráthnóna ní fhanfaidh aon chuid de go maidean. 5 Ní bheidh ar do chumas an cháisc
do íbirt id rogha cathair de sna cathrachaibh a thabharfaidh do Thiarna Dia dhuit, 6 ach amháin san
áit a thoghfaidh do Thiarna Dia chun a ainme do chónaí ann. Íbreóir an cháisc um thráthnóna, le
línn dul gréine fé, an tráth a tháinís amach as an Éigipt. 7 Agus ollmhóir é agus íosfair é san áit a
thoghfaidh  do  Thiarna  Dia,  agus  éireóir  ar  maidin  agus  imeóir  chun  do  thithe  cónaithe.  8 I
gcaitheamh sé lá beidh tú ag ithe aráin gan giost, agus ní dhéanfair aon obair an seachtú lá, óir is é
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cómhthionól do Thiarna Dia é.  9 Cómhairimh chút seacht seachtaine ón lá san ionar chuiris an
corrán san arbhar, 10 agus ceiliúrfair féile na seachtainí chun do Thiarna Dia, íbirt thoilteanach ód
láimh a dh’ofrálfair de réir beannachtan, do Thiarna Dia. 11 Agus déanfair féastú os cómhair do
Thiarna Dia, tusa agus do mhac agus t’iníon agus t’fhear aimsire agus do chailín aimsire, agus an
Levíteach atá laistigh ded gheataíbh, agus an deóraí, agus an dílleachtaí, agus an bhainntreach, a
chónaíonn i t’fhocair: san áit a thoghfaidh do Thiarna Dia chun a ainme do chónaí ann: 12 agus
cimeádfair cuímhne air go rabhais id sheirbhíseach san Éigipt, agus cimeádfair agus déanfair na
nithe atá órdaithe.  13 Ceiliúrfair* solamnacht  na dtaibearnacal seacht lá,  nuair  a  bheidh bailithe
isteach agat toradh t’úrláir buailte agus t’fháscadóra fíona, 14 agus déanfair féastú in am t’fhéile, tu
féin agus do mhac agus t’iníon agus t’fhear aimsire agus do chailín aimsire, agus an Levíteach, leis,
agus an duine iasachta agus an dílleachtaí agus an bhainntreach atá laistigh ded gheataíbh. 15 Ar
feadh seacht lá a bheidh tú ag ceiliúradh féastaí chun do Thiarna Dia, san áit a thoghfaidh an Tiarna:
agus cuirfidh do Thiarna Dia a bheannacht ort id thorthaíbh go léir agus in oibreachaibh uile do
lámh, agus beidh áthas ort.

16 Trí huaire sa mbliain a chífar t’fhireanna go léir os cómhair do Thiarna Dia san áit a thoghfaidh
sé,  i  solamnacht  an  aráin  gan  giost,  agus  i  solamnacht  na  seachtainí,  agus  i  solamnacht  na
dtaibearnacal.  Ní thaispeánfaidh éinne é féin folamh i láthair  an Tiarna: 17 ach déanfaidh gach
éinne ofráil de réir mar a bheidh aige, de réir na beannachtan a thabharfaidh a Thiarna dho.

18 Ceapfair breithiúin agus giúistísí id gheataíbh go léir, a thabharfaidh do Thiarna Dia dhuit, id
threabhaibh go léir, chun go mbreithneóid siad na daoine le breith cheart, 19 gan claonadh chun aon
taoibh. Ní ghlacair pearsa ná tabharthaistí. Óir dallaid tabharthaistí súile na n-eagnaí agus athraíd
siad focail na ndaoine atá ceart. 20 Leanfair an ceart de réir chirt: ionas go mairfir agus go sealbhóir
an tír a thabharfaidh do Thiarna Dia dhuit. 21 Ní chuirfir aon choíll bheag, ná aon chrann, in aice
altórach do Thiarna Dia, 22 agus ní dhéanfair ná ní chuirfir suas duit féin aon dealbh; nithe go
bhfuil fuath ageat Thiarna Dia dhóibh.

Caib. a Seachtdéag

Ní foláir victimí ’ bheith gan locht. Ní foláir lucht íodaladhartha do chur chun báis. Fágtar socrú
aighnis fé bhreith an árdshagairt agus na cómhairle, agus caitear an bhreith do ghlacadh nú bás
d’fhulag. Dualgas rí, a chaithfidh dlí Dé do ghlacadh a láimh an tsagairt.

1 Ná híbir chun do Thiarna Dia caíora, nú damh, go bhfuil máchail air, nú go bhfuil locht ann; óir tá
gráin  ageat  Thiarna  Dia  air  sin.  2 Nuair  a  gheófar  laistigh  d’aon  cheann  ded  gheataíbh,  a
thabharfaidh do Thiarna Dia dhuit, fear nú bean a bheidh ag déanamh uilc i radharc do Thiarna Dia
agus ag briseadh a chonnartha, 3 ag déanamh seirbhíse do dhéithibh iasachta agus dhá n-adhradh,
(ag adhradh) na gréine agus na gealaí agus sló neimhe1 uile, ní nár órdaíos-sa: 4 agus go n-ínstear
san duitse, agus dhá aireachaint duit go ndéanfair fiafraí cruínn ’na thaobh, agus go mbeidh fálta
amach agat gur fíor é agus go bhfuil  an ghráinniúlacht san dá dhéanamh in Israél,  5 tabharfair
amach go geataí na cathrach an fear nú an bhean a dhein an gníomh rómhallaithe sin agus geófar de
chlochaibh iontu. 6 Le béal beirte nú trír fínnithe a curfar chun báis an té a bheidh le marú. Ná
curtar aon duine chun báis an fhaid ná beidh ag tabhairt fianaise ’na choinnibh ach éinne amháin.
7 Beid lámha na bhfínnithe ar dtúis air chun a mharaithe, agus ansan lámha na cod’ eile de sna
daoine, ionas go dtógfair an t-olc as do lár. 

1 Caib. 17. véar. 3. “Agus sló neimhe”. .i. na reiltíní go léir.
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8 Má tuigtear duit1 go bhfuil agat ní deocair, eidirbhríoch, le breithniú, idir fhuil agus fuil, idir chás
agus cás, idir lobhra agus lobhra; agus gur léir duit nách mar a chéile focail na mbreithiún laistigh
ded gheataíbh; éirigh agus imigh suas chun na háit’ a thoghfaidh do Thiarna*, 9 agus éirigh ag triall
ar shagartaibh an chine Levítigh, agus ag triall ar an mbreitheamh a bheidh ann an uair sin*, agus
nochtfaid  san  duit  fírinne  na  breithe;  10 agus  déanfair  an  rud  adéarfaid  siad  san  a  bheidh  in
uachtaránacht san áit a thoghfaidh do Thiarna Dia, agus an rud a mhúinfid siad duit, 11 i dtaobh a
dhlí, agus leanfair a mbreith sin gan claonadh chun na lámha deise ná chun na lámha clé. 12 Ach an
té  a  bheidh ceannárd,  agus  a  dhiúltóidh  do bheith freagarthach d’órdú an tsagairt  a  bheidh ag
ministreacht an uair sin chun do Thiarna Dia, agus do reacht an bhreithimh, caithfidh an duine sin
bás d’fháil, agus tógfair chun siúil an t-olc as Israél. 13 Agus beidh eagal ar na daoine go léir nuair a
dh’aireóid siad é, agus as san amach ní bheidh éinne ag at le huabhar.

14 Nuair a bheidh tagaithe isteach agat sa tír a thabharfaidh do Thiarna Dia dhuit, agus a bheidh
seilbh agat ann, agus nuair adéarfair: Cuirfead rí os mo chionn, mar atá ag na geintibh go léir im
thímpall: 15 Cuirfir an té do thoghfaidh do Thiarna Dia as do bhráithribh. Ní bheidh ceadaithe dhuit
rí ’ dhéanamh d’fhear a bhainfidh le náisiún eile, agus nách bráthair duit. 16 Agus nuair a bheidh sé
’na rí, ní bheidh ceadaithe dho eachra d’iomadú dho féin agus an pobal do sheóladh thar n-ais san
Éigipt, nuair a bheidh éirí in áirde air trí iomad a mharcra, go mór mór ó tá órdaithe ag an dTiarna
dhíbhse gan dul an tslí sin thar n-ais a thuilleadh. 17 Ní bheidh cead aige mórán ban a bheith aige,
sara meallfaidís a aigne, ná cruacha móra óir agus airgid. 18 Ach nuair a bheidh sé suite i gcathaoir
a ríochta scríobhfaidh sé amach do féin i leabhar Deuteronomí na dlí seo, agus agus tógfaidh sé an
mhacshamail atá ag sagartaibh na treibhe Levítí, 19 agus beidh an leabhar san aige, agus beidh sé
dhá lé’ i gcaitheamh laethanta a bheatha go léir, i dtreó go bhfoghlamóidh sé eagla ’ bheith aige
roimena Thiarna Dia, agus go gcimeádfaidh sé a bhréithre agus a cheremóinte, atá órdaithe sa dlí,
20 agus ná hárdófar a chroí le huabhar os cionn a bhráthar, agus ná claonfaidh sé chun na lámha
deise ná chun na lámha clé, ionas go réimeóidh sé féin agus a chlann mhac mórán aimsire os cionn
Israél.

Caib. a hOchtdéag

Is é an Tiarna oidhreacht na sagart agus na Levíteach. Ní foláir gráinniúlachtaí na bpágánach do
sheachnadh. Gealltar an FÁIDH MÓR, Críost. Ní foláir fáidhí fallsa do chur chun báis.

1 Ní bheidh aon chuid* ag na sagartaibh ná ag na Levíteachaibh, ná ag éinne den treibh sin,  i
dteannta na cod’ eile de chlaínn Israél, óir íosfaid siad íbirtí an Tiarna agus a ofrálacha, 2 agus ní
bhfaighid siad aon ní eile de shealús a mbráthar: óir is é an Tiarna féin a n-oidhreacht, mar atá ráite
aige leó. 3 Sin é dualgas a bheidh ag dul don tsagart ón bpobal, agus ó lucht victimí d’ofráil; peocu
damh  nú  caíora  do  íbreóid  siad,  tabharfaid  siad  don  tsagart  an  ghuala  agus  an  t-ucht:  4 agus
céadtorthaí  an  arbhair,  leis,  agus  an  fhíona,  agus  na  hola,  agus  cuid  den olann ó  bhearradh a
gcaeireach. 5 Óir tá sé sin tofa ageat Thiarna Dia as do threabhaibh go léir, chun go seasódh sé agus
go ministreódh do ainm an Tiarna, é sin agus a chlann mhac go deó. 6 Má imíonn Levíteach amach
as aon chathair de sna cathrachaibh atá in Israél, ’na gcónaíonn sé, agus dúil croí aige dul chun na
háite do thoghfaidh an Tiarna,  7 ministreóidh sé in ainm a Thiarna Dia, ar nós na Levíteach, a
bhráithre, a bheidh ’na seasamh an uair sin os cómhair an Tiarna: 8 gheóbhaidh sé an méid céanna

1 Véar. 8. “Má tuigtear duit”. Chímíd ansan cad é an t-údarás ba thoil le Dia a thabhairt do lucht stiúrtha na ndaoine sa
tSeanreacht. Chuir sé ar a gcumas breith gan ghairm a thabhairt ins gach aighneas dlí agus duairt sé ná raighidís amú
ón bhfírinne. Is léir gur thug sé an phríléid chéanna don Eaglais sa Dlí Nua.
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bídh a gheibhid an chuid eile; in éaghmais an méid atá ag dul do ’na chathair féin, i ndiaidh a
athrach.

9 Nuair a bheir tagaithe isteach sa tír a thabharfaidh do Thiarna Dia dhuit, seachain le heagla gurbh
fhonn leat aithris a dhéanamh ar ghráinniúlachtaíbh na ngeinte sin. 10 Agus ná fachtar ’núr measc
éinne a dhéanfaidh sásamh ar a mhac nú ar a inín, dhá gcur tríd an dtine: ná éinne d’iarrfaidh
cómhairle ar lucht feasa, ná a bheidh ag faire ar aislingíbh ná ar chómharthaíbh, agus ná bíodh aon
draoitheadóir ann, 11 ná fear  arthaí  do chur,  ná lucht labhartha le spridibh pútónacha,  ná lucht
fáistineachta, ná daoine a bhíonn ag lorg eólais ó sna mairbh. 12 Óir tá gráin ag an dTiarna ar na
nithibh sin, agus mar gheall ar na nithibh gráinniúla san ídeóidh sé iad san ar do theachtsa. 13 Ní
foláir duit bheith ionnraic, agus gan smól, i láthair do Thiarna Dia. 14 Na geinte sin go bhfuil a dtír
le fáil agaibhse bíd siad ag éisteacht le lucht feasa agus fáistine: ach tá a mhalairt sin de mhúineadh
curtha ortsa ageat Thiarna Dia. 15 Tógfaidh do Thiarna Dia suas chútsa FÁIDH ded náisiún agus
ded bhráithribh, cosmhail liomsa. Leis sin is ea d’éistfir. 16 Mar a dh’iarrais ar do Thiarna Dia i
Horeb  nuair  a  bhí  an  cómhthionól  cruinnithe  i  dteannta  ’  chéile  agus  adúraís:  Ná  cloisim  a
thuilleadh  glór  mo  Thiarna  Dia,  agus  ná  feicim a  thuilleadh  an  tine  rómhór  san  le  heagla  go
bhfaighinn bás. 17 Agus duairt an Tiarna liomsa: Tá gach ní labhartha go maith acu. 18 Tógfad suas
dóibh fáidh mar thusa a lár a mbráithre, agus cuirfead mo bhréithre féin ’na bhéal agus labharfaidh
sé leó gach ní a dh’órdód do, 19 agus an té ná héistfidh leis  na bréithribh a labharfaidh sé im
ainmse, beadsa im dhíoltóir.

20 Ach an fáidh a bheidh lofa le huabhar agus go labharfaidh im ainmse nithe nár órdaíos do a
labhairt,  nú in ainm déithe iasachta, curfar chun báis é. 21 Agus má fhreagrann tú i machnamh
ciúin: Conas a dh’aithneód an focal nár labhair an Tiarna? 22 Beidh so mar chómhartha agat: pé ní a
thargair an fáidh sin in ainm an Tiarna, agus nár tháinig chun cínn: níor labhair an Tiarna an ní sin.
Ach do cheap an fáidh é le huabhar a aigne féin, agus dá bhrí sin ná bíodh eagal ort roimis.

Caib. a Naoidéag

Na cathracha tearmain. Dúnmharú toilteanach agus fianaise bhréige le pianú.

1 Nuair a bheidh do Thiarna Dia tar éis íde do dhéanamh ar na geintibh sin go dtabharfaidh sé a
gcuid tailimh díbhse, agus nuair a bheidh sé sealbhaithe agatsa agus tu id chónaí ’na chathrachaibh
agus ’na thithibh, 2 deighilfir amach chút féin trí cathracha i lár na tíre a thabharfaidh an Tiarna le
sealbhú dhuit, 3 agus dein an tslí réidh go maith, agus roinnfir i dtrí cómhchodaibh provincia uile
do thíre, i dtreó, an té a bheidh ag teitheadh mar gheall ar mharú duine, go mbeidh ’na chóngar áit
’na bhféadfaidh sé dul saor. 4 Sid é dlí an mharaitheóra atá ag teitheadh*, agus go bhfuil a anam le
sábháil. An té a mharaíonn a chómharsa in ainbhios, agus go dtaispeántar ná raibh aon fhuath aige
dho inné agus arú ’nné: 5 agus go ndeigh sé in éineacht leis sa choíll chun adhmaid do ghearradh,
agus ag leagadh an chraínn do do shleamhnaigh an tua as a láimh agus do shleamhnaigh an t-iarann
den sáfaigh* agus do bhuail sé a chara agus do mhairbh sé é: teithfidh sé chun cathrach de sna
cathrachaibh sin agus  mairfidh  sé:  6 le  heagla,  trí  bhuairt,  go  leanfadh gaol  gairid  an fhir  gur
doirteadh a chuid fola é, agus, dá mbeadh an tslí rófhada, go mbéarfadh sé air agus go mbainfeadh
sé an t-anam as an nduine ná fuil ciontach i mbás, óir do taispeánadh ná raibh aon fhuath roimis sin
aige don té a maraíodh. 7 Dá bhrí sin órdaím duit trí bailte do dheighilt, agus iad cómhfhaid óna
chéile. 8 Agus nuair a bheidh do Thiarna Dia tar éis do chríoch do leathnú, mar a dhearbhaigh sé do
t’aithreachaibh* 9 (ach amháin go gcimeádfair a aitheanta, agus go ndéanfair na nithe atá agamsa dá
órdú dhuit inniu, go dtabharfair grá dod Thiarna Dia, agus go siúlóir ’na shlitibh i gcónaí) cuirfir leó
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so trí bailtibh* eile, agus déanfair uimhir na dtrí mbailte úd do dhúbailt: 10 ionas ná doirtfar fuil
neamhchiontach i lár na tíre a thug do Thiarna Dia dhuit le sealbhú, le heagla tu ’ bheith ciontach i
bhfuil.

11 Ach má bhíonn fuath ag duine dá chómharsain agus go luífidh sé i  bhfolach roimis chun a
mharaithe agus go n-éireóidh sé chuige agus go mbuailfidh sé é, agus go bhfaighidh sé bás, agus go
dteithfidh seisean chun cathrach díobh súd, 12 cuirfidh seanóirí na cathrach san (daoine) uathu agus
béarfaid siad amach é as an dtearmann agus tabharfaid siad isteach é i láimh gaoil an duine gur
doirteadh a chuid fola, agus curfar chun báis é. 13 Ná bíodh aon trua agat do, ach tóg a hIsraél
dortadh na fola neamhchiontaí ionas go mbeadh go maith agat.

14 Ná tóg agus ná haistrigh cloch teórann do chómharsan, a chuir na daoine a bhí rómhat ann id
shealús, (an sealús) a thabharfaidh do Thiarna Dia dhuit sa tír a gheóbhair le sealbhú.

15 Ní éireóidh aon fhínné amháin in aghaidh duine, pé peaca nú pé mallaitheacht a bheidh déanta
aige, ach is i mbéal beirte nú trír fínnithe do sheasóidh gach focal.

16 Má sheasaíonn fínné bréagach in aghaidh duine ag cur iomarbhais ’na leith, 17 seasóid an bheirt
go bhfuil an t-aighneas eatarthu, os cómhair an Tiarna, i radharc na sagart agus na mbreitheamh a
bheidh ann in sna laethantaibh sin, 18 agus nuair a gheófar amach, tar éis dianscrúdadh, go bhfuil
éitheach ag an bhfínné bréagach dá chur ar a bhráthair: 19 déanfar leis mar a cheap sé a dhéanamh
lena bhráthair, agus tógfair an t-olc chun siúil as úr lár, 20 i dtreó go mbeidh eagal ar dhaoinibh eile
agus ná leómhfaid siad a leithéidí sin de nithibh a dhéanamh. 21 Ná bíodh aon trua agat do, ach
éilimh anam ar anam, súil ar shúil, fiacal ar fhiacail, lámh ar láimh, cos ar chois.

Caib. a Fiche

Dlithe i dtaobh cogaidh.

1 Má bhíonn tú ag dul amach chun cogaidh in aghaidh do namhad agus go bhfeicfir marcra agus
carbait agus líon sló do namhad níosa mhó ná líon do shló féin, ná bíodh eagla agat rómpu: óir tá
agatsa  do  Thiarna  Dia  a  thug  amach  tu  a  tír  na  hÉigipte.  2 Agus  nuair  a  bheidh  an  cath  in
achomaireacht cheana féin seasóidh an sagart ar aghaidh an tsló agus labharfaidh sé leis na daoine
ar an gcuma so:

3 Clois, a Israél, táthaoi ag dul i ngleic inniu lenúr namhaid. Ná glacadh úr gcroí uamhan; ná bíodh
eagal oraibh; ná stríocaidh; ná crithnídh rómpu: 4 tá úr dTiarna Dia ’núr lár agus troidfidh sé dhíbh
in aghaidh úr namhad agus tabharfaidh sé saor sibh as gach cúntúirt. 5 Ansan fógróid na taoisigh ins
gach buín, i gclos don tslua: Cé hé an fear go bhfuil tigh nua curtha suas aige agus gan é tiomnaithe
fós aige? Imíodh sé agus filleadh sé chun a thí, le heagla go bhfaigheadh sé bás sa chath agus go
dtiomnódh fear eile an tigh. 6 Cé hé an fear a chuir fíonghort agus nár choiteannaigh fós é i dtreó go
bhféadfadh  gach  éinne  ithe  as?  Imíodh  sé  agus  téadh  sé  thar  n-ais  chun  a  thí,  le  heagla  go
bhfaigheadh sé bás sa chath agus go mbeadh duine eile ag déanamh na hoibre sin. 7 Cé hé an fear
do phós bean agus nár thóg í? Imíodh sé agus téadh sé thar n-ais chun a thí le heagla go bhfaigheadh
sé bás sa chath agus go dtógfadh fear eile í. 8 Nuair a bheid na nithe sin fógartha cuirfid siad leó an
chuid eile agus labharfaid siad leis na daoine: Cé hé an fear atá imeaglach, lagchroíoch? Imíodh sé
agus téadh sé thar n-ais chun a thí le heagla go ndéanfadh sé a bhráithe imeaglach, fé mar atá sé féin
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imeaglach. 9 Agus nuair a bheid na taoiseacha ciúin agus deireadh ráite acu gléasfaidh gach fear a
bhuíon féin chun cómhraic.

10 Má thagann tú aon uair chun cómhraic in aghaidh cathrach taraiceóir síocháin ar dtúis di. 11 Má
ghlacann sí an tsíocháin agus go n-oscaltar na geataí dhuit, sábhálfar na daoine atá inti agus beid
siad  úmhal  duit  agus  díolfaid  siad  cáin  leat.  12 Ach mara  nglacaid  siad  an  tsíocháin  agus  má
thosnaíd siad cogadh id choinnibh,  imdhruidfir  í.  13 Agus nuair  a thabharfaidh do Thiarna Dia
isteach id lámhaibh duit í,  cuirfir chun báis le faobhar claímh gach fireann dá bhfuil inti,  14 in
éaghmais ban agus leanbh, agus eallaigh, agus nithe eile atá sa chathair. Agus roinnfir an fhoghail
go léir ar an slua agus íosfair éadáil do namhad, a thabharfaidh do Thiarna Dia dhuit. 

15 Sin mar a dhéanfair leis na cathrachaibh atá ana-fhada uait, agus nách de sna cathrachaibh a
tabharfar duit le sealbhú. 16 Ach in sna cathrachaibh seo a tabharfar duit ní fhágfair éinne in aon
chor  beó.  17 Caithfir  iad  do  chur  chun  báis  le  faobhar  an  chlaímh,  .i.  an  Hetíteach,  agus  an
tAmorrhíteach,  agus  an  Chanaaníteach,  agus  an  Pheresíteach,  agus  an  Hevíteach,  agus  an
Iebusíteach,  fé  mar  atá  órdaithe  dhuit  ageat  Thiarna  Dia:  18 le  heagla  go  múinfidís  duitse  na
gráinniúlachtaí atá déanta acu féin lena ndéithibh, agus go ndéanfá peaca in aghaidh do Thiarna
Dia.

19 Nuair a bheidh imdhruidim déanta agat ar chathair ar feadh mórán aimsire, agus claí curtha ’na
tímpall  agat  chun  í  ’  thógaint,  ná  leag  na  craínn  gur  féidir  ithe  dhíobh,  agus  ná  loit  an  tír
mórthímpall le tuannaibh; óir is crann é, agus ní duine, agus ní féidir do breis do chur orthu san atá
ag  troid  id  choinnibh.  20 Ach  má  bhíonn  ann  craínn  eile,  nách  torthúil,  ach* is  oiriúnach  do
ghnóthaibh eile,  leag  iad  agus  dein  gléasanna cogaidh  díobh,  go  dtí  go  dtógfair  an  chathair  a
throideann id choinnibh.

Caib. Dhá Dheich a hAon

Sásamh i marú nách eól. Pósadh brá. Ní curfar an mac is sine as a cheart sínsir mar gheall ar
fhuath dá mháthair. Curtar mac stuacach chun báis le gabháil de chlochaibh ann. Nuair a crochtar
duine ar chroich ní foláir é ’ thógaint anuas an lá céanna agus é ’ chur. 

1 Nuair a gheófar, sa tír a thabharfaidh do Thiarna Dia dhuit, corp duine a maraíodh, agus nách eól
cé is ciontach sa mharú, 2 imeóid na seanóirí agus na breithimh amach agus tómhaisfid siad ón áit
’na bhfuil an corp ’na luí go dtí gach cathair dá bhfuil sa tímpall: 3 agus tógfaid seanóirí na cathrach
atá níos giorra dhon áit ná an chuid eile, as an mbólacht (nú as an eallach), samhaisc nár tharraig fén
gcuíng agus nár threabh an talamh, 4 agus béarfaid siad leó isteach í i ngleann a bheidh garbh agus
lán de chlochaibh, agus nár treabhadh riamh agus nár cuireadh síol ann, agus bainfid siad an ceann
den tsamhaisc san áit  sin.  5 Agus tiocfaid na sagairt  agus clann Léví,  na daoine atá  tofa ageat
Thiarna Dia chun bheith ag ministreacht do agus ag beannú in’ ainm, agus gur lena mbriathar a
socraítear an uile ní, agus a breithnítear cad is glan agus cad is neamhghlan, 6 agus tiocfaid seanóirí
na cathrach chun an duine a maraíodh, agus nífid siad a lámha os cionn na samhaisce do maraíodh
sa ghleann 7 agus déarfaid siad: Ní hiad ár lámhána do dhoirt an fuil seo agus ní fheacaigh ár súile í.
8 Dein trócaire, a Thiarna, ar do phobal Israél a dh’fuasclais, agus ná cuir fuil neamhchiontach ’na
leith, i lár do phobail Israél. Agus tógfar díobh ciontacht na fola, 9 agus beidh tú saor ar fhuil an
neamhchiontaigh a doirteadh, nuair a bheidh déanta agat mar atá órdaithe ag an dTiarna.
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10 Má théann tú amach ag cómhrac in aghaidh do namhad agus go dtabharfaidh do Thiarna Dia
isteach id láimh duit iad agus go dtabharfair leat ’na mbráidibh iad 11 agus go bhfeicfir i measc na
mbráide bean bhreá agus go dtabharfair grá dhi agus gur áil leat í ’ bheith ’na mnaoi phósta agat,
12 béarfair leat í isteach id thigh, agus beárrfaidh sí a ceann agus beárrfaidh sí a hingne, 13 agus
bainfidh sí dhi an t-éadach ’nar tógadh í: agus fanfaidh sí id thigh, agus beidh sí ag caoineadh a
hathar agus a máthar ar feadh aon mhí amháin, agus ’na dhiadh san raghair isteach ag triall uirthi
agus codlóir ’na teannta agus beidh sí ’na mnaoi agat. 14 Ach ’na dhiaidh san, mura dtaithnfidh sí
leat leogfair chun siúil í saor. Ach ní bheidh cead agat í ’ dhíol ar airgead ná í ’ chloí le cómhacht,
mar d’úmhlaís í. 

15 Má bhíonn beirt bhan ag fear agus grá aige do mhnaoi acu agus fuath aige don mhnaoi eile agus
clann ag an mbeirt uaidh, agus gurb é mac na mná a fuathaítear an mac is sine, 16 agus gur mian
leis a chuid do roinnt ar a chlaínn mhac, ní bheidh ar a chumas sínsear a dhéanamh de mhac na mná
a gráitear  agus é  ’  chur  roimh mhac na mná a fuaithaítear,  17 ach caithfidh sé mac na mná a
fuathaítear d’admháil ’na shínsear agus roinnt dhúbalta dá chuid go léir a thabhairt do, óir is é an
chéad duine dá chlaínn é agus is chuige a théid na prímogenita.

18 Má bhíonn ag fear mac stuacach annrianta ná héistfidh le hórdú ón’ athair ná óna mháthair, agus
nuair a smachtaítear é ná tugann aon toradh ar an smachtú; 19 tógfaid siad é agus tabharfaid siad i
láthair seanóirí na cathrach é agus go dtí geata an bhreithiúntais 20 agus déarfaid siad: Tá an mac so
linn  ceanndána stuacach,  ní  thugann sé aon toradh ar  ár  gcómhairle,  tá  sé  tabhartha ar  fad  do
ragarnáil, agus d’ólachán agus d’fhéastúchán. 21 Geóbhaid muíntir na cathrach de chlochaibh ann
agus gheóbhaidh sé bás, ionas go dtógfaidh sibh chun siúil an t-olc as úr lár agus go mbeidh eagal ar
Israél go léir.

22 Nuair a bheidh déanta ag duine coir go gcurfar chun báis é mar gheall uirthi, agus go dtugtar
breith bháis air, agus go gcrochtar ar chroich é, 23 ná fanadh an corp ar an gcroich, ach tógtar anuas
é agus curtar é an lá céanna, óir tá mallacht ó Dhia ar an té a bhíonn ar crochadh ar an gcrann, agus
ná truaillighse an tír a thabharfaidh do Thiarna Dia dhuit le sealbhú.

Caib. Dhá Dheich a Dó

Daonnacht do chómharsanaibh. Ní dleathach d’ínscne éadach na hínscne eile do chaitheamh. Trua
le  taispeáint  d’éanaibh  féin.  Slat  le  cur  mórthímpall  ar  dhíon  tí.  Gan  nithe  éagsamhla  do
mheascadh ar a chéile. An pionós is ceart a chur ar an bhfear a chuirfidh éitheach ar a mhnaoi
phósta; agus ar adhaltranas; agus ar éigin.

1 Ná goibh do bhóthar nuair a chífir damh do bhráthar, nú a chaíora, ag dul amú, ach tabharfair thar
n-ais iad ag triall ar do bhráthair. 2 Agus mura mbeidh do bhráthair i gcóngar, nú ná beidh aithne
agat air, tabhair chun do thí féin iad agus bídís agat go dtí go mbeidh do bhráthair ar a lorg agus go
bhfaighidh sé iad.  3 Déanfair  mar an gcéanna len’ asal,  agus lena bhrat,  agus le gach ní is  led
bhráthair agus atá imithe amú: má gheibheann tú é ná cuir neamhshuím ann ós le duine eile é. 4 Má
fheiceann tú asal do bhráthar, nú a dhamh, ar lár sa tslí, ná cuir neamhshuím ann ach tóg suas ’na
theannta é.

5 Ná cuireadh bean éadach fir uímpi, agus ná cuireadh fear éadach mná uime, óir an té a dheineann
na nithe sin is gráinniúil é i láthair Dé. 6 Má fhaigheann* tú, agus tu ag gabháil na slí, nead éin i
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gcrann, nú ar an dtalamh, agus an mháthair ar na geárrcachaibh, nú ar na huíbhibh: ná tóg1 leat í i
dteannta na ngeárrcach. 7 Ach scaoil uait í agus cimeád na geárrcaigh ar ar rugais: ionas go mbeidh
go maith agat agus go mairfir i bhfad.

8 Nuair a chuirfir suas tigh nua dein slat2 mórthímpall le ceann an tí: sara ndoirtfí fuil id thigh, agus
go mbeifá ciontach, dá sleamhnaíodh duine agus go dtitfeadh sé le fánaidh i ndiaidh mhullaigh a
chínn. 9 Ná cuir síolta iolartha i t’fhíonghort: le heagla go naomhófí in éineacht an síol a chuiris
agus toradh an fhíonghuirt. 10 Ná dein treabhadh le damh agus le hasal in éineacht. 11 Ná bíodh
umat ball éadaigh a fíodh de líon agus d’olann in éineacht. 12 Dein sranga sa bhfabhra, ag cheithre
chúinne do bhrait, lena mbeir clúdaithe.

13 Má phósann fear bean agus go bhfuathóidh sé í ’na dhiaidh san, 14 agus go mbeidh sé ag lorg
ócáidí chun í ’ dhíbirt, agus go dtabharfaidh sé drochainm di, agus go ndéarfaidh sé: Do phósas an
bhean so agus nuair a chuas isteach chúithi fuaras ná raibh sí ’na maighdin: 15 tógfaid a hathair
agus  a  máthair  í  agus  tabharfaid  siad  leó  cómharthaí  a  maighdinis  ag  triall  ar  sheanóiríbh  na
cathrach, atá sa gheata. 16 Agus déarfaidh an t-athair: thugas m’iníon don fhear so le pósadh, agus
toisc gur thug sé fuath dhi 17 tá árd-dhrochainm aige á thabhairt di, i dtreó go ndeir sé: Do fuaras
nár mhaighdean t’iníon: agus féach, sin iad cómharthaí maighdinis m’iníne. Agus leathfaidh sé an t-
éadach os cómhair seanóirí  na cathrach.  18 Agus tógfaid seanóirí  na cathrach an fear  san agus
geóbhaid siad air, 19 agus dá éaghmais sin daorfaid siad é chun céad  sicil airgid a dhíol leis an
athair, óir do chuir sé bréag ar mhaighdin d’Israél agus thug sé árd-dhrochainm di: agus caithfidh sé
í ’ ghlacadh ’na mnaoi agus ní bhfaighidh sé í ’ chur uaidh i gcaitheamh laethanta a bheatha. 20 Ach
más fíor an ní a chuir sé ’na leith, agus ná faightear maighdineas sa chailín, 21 caithfar amach í a
doras tí a hathar agus geóbhaid fir na cathrach de chlochaibh inti chun báis, agus gheóbhaidh sí bás:
óir tá rud mallaithe déanta aici in Israél, bheith ’na striapach i dtigh a hathar: agus tógfair chun siúil
an t-olc amach as do lár.

22 Má luíonn fear le mnaoi fir eile curfar chun báis iad araon, eadhon an t-adhaltranaí agus an
adhaltranach: agus tógfair chun siúil an t-olc amach a hIsraél. 23 Má bhíonn fear tar éis cailín do
phósadh agus gur maighdean í agus go bhfaighidh duine éigin í sa chathair agus go luífidh sé léi,
24 *geófar de chlochaibh iontu araon, sa chailín toisc nár liúigh sí agus í sa chathair, sa bhfear toisc
gur  úmhlaigh  sé  bean  a  chómharsan.  Agus  tógfair  chun  siúil  an  t-olc  as  do  lár.  25 Ach  má
fhaigheann fear amu’ sa mhachaire cailín atá geallta agus go mbeárfaidh sé uirthi agus go luífidh sé
léi, ní curfar chun báis ach é. 26 Ní fhuiliceóidh an cailín aon phionós, ná níl sí ciontach chun báis,
óir mar a dh’éiríonn an robálaí in aghaidh [a bhráthar]*, agus go mbaineann sé an t-anam as, sin mar
a dh’imigh ar an gcailín. 27 Bhí sí ’na haonar sa mhachaire agus do liúigh sí agus ní raibh aon fhear
ann chun cabhartha dhi.

28 Má fhaigheann* fear cailín atá ’na maighdin ach gan í pósta, agus go mbéarfaidh sé uirthi agus
go luífidh sé léi, agus go dtagann an ní chun breithiúntais, 29 caithfidh an fear a luigh léi caogad
sicil airgid a thabhairt d’athair an chailín, agus caithfidh sé í ’ ghlacadh ’na mnaoi phósta toisc gur
úmhlaigh sé í, agus ní bheidh neart do ar í ’ chur uaidh i gcaitheamh laethanta a bheatha go léir.

1 Caib. 22. véar. 6. “Ná tóg”. Do tugadh an t-órdú san chun a chur ’na luí orthu gur cheart dóibh daonnacht do 
thaispeáint d’ainmhithibh allta féin, agus ar an gcuma san a chur ’ fhéachaint orthu gráin a bheith acu ar neamhatrua 
agus fonn a bheith orthu ar dhaonnacht agus ar charthanacht do dhéanamh ar a chéile.

2 Véar. 8. “Slat”. Bhí gá leis an slait sin ansúd thoir mar is cínn leibhéalta a bhíodh ar na tithibh acu, ar nós lochtaí, 
agus ba ghnáth leis na daoine bheith ag siúl thuas orthu, ag aeraíocht agus ag cainnt, agus gan an tslat a bheith 
mórthímpall bheadh cúntúirt go dtitfeadh duine anuas.

26



Leabhar Deuteronomí

30 Ní thógfaidh aon fhear bean phósta a athar, ná ní aistreóidh sé a chúmhdach.

Caib. Dhá Dheich a Trí

Cé ’ fhéadfadh agus cé ná féadfadh dul isteach san eaglais. Dlithe eile i dtaobh lucht teitheadh, i
dtaobh tola ’ ghnímh1*, i dtaobh iúncamais, i dtaobh móideanna, agus i dtaobh caor fíniún agus
arbhair daoine eile d’ithe.

1 An t-iúnúch2 go bhfuilid a chlocha briste nú tógtha uaidh, nú a úirí geárrtha dhe, ní thiocfaidh sé
isteach in eaglais an Tiarna. 2 Ní raghaidh mamser, ’sé sin duine do rugadh ó striapaigh, isteach in
eaglais an Tiarna go dtí an deichiú glúin. 3 An tAmmoníteach agus an Moabíteach, ní raghaid siad
isteach in eaglais an Tiarna tar éis na deichiú glún féin, go deó. 4 Óir níorbh áil leó teacht ’núr
gcoinnibh le harán agus le huisce ar an slí nuair a thánabhair amach as an Éigipt: agus toisc gur
réitíodar ar thuarastal le Balaam mac Boer ó Mhesopotámia i Suíria, chun eascaine ’ dhéanamh
oraibh; 5 agus níor thoil led Thiarna Dia éisteacht le Balaam, agus d’iompaigh sé a mhallachtaí
chun beannachtaí ortsa, mar bhí grá aige dhuit. 6 Ná deinse aon tsíocháin leó san agus ná loirg séan
dóibh i gcaitheamh laethanta do bheatha go deó.

7 Ná bíodh aon ghráin agat ar an Edomíteach, óir is bráthair duit é, ná ar an Éigipteach, óir bhís i
t’iasachtach ’na thír. 8 Na daoine a geinfar uathu san sa tríú glúin raghad siad isteach in Eaglais an
Tiarna.

9 Nuair a bheir ag dul amach chun cogaidh in aghaidh do namhad cimeád thu féin ó gach drochní.
10 Má bhíonn ’núr measc aon fhear  a  truaillítear  i  dtaibhreamh san oíche caithfidh sé imeacht
amach as an longphort, 11 agus caithfidh sé gan filleadh go dtí go nífar é le huisce um thráthnóna,
agus tar éis dul gréine fé tiocfaidh sé thar n-ais isteach sa longphort. 12 Bíodh áit agat lasmu’ den
longphort go raghair ann chun riachtanaisí nádúra do fhreagairt, 13 agus bíodh rámh id chrios agus
nuair ’ shuífir leat féin bainfir mórthímpall agus, leis an gcré a bhainfir clúdaigh 14 an ní a chuiris
díot: (óir bíonn do Thiarna Dia ag siúl i lár do longphuirt, chun tu ’ thabhairt saor agus chun do
namhad  a  thabhairt  suas  duit)  agus  bíodh  do  longphort  naofa,  agus  ná  feictear  ann  aon
neamhghlaine3 le heagla go n-imeódh sé uait.

15 Ná tabhair suas dá mháistir an seirbhíseach atá tar éis teitheadh chút. 16 Fanadh sé agat san áit a
thaithnfidh  leis,  agus  glacfidh  sé  a  shuaimhneas  i  gceann  ded  chathrachaibh.  Ná  cuir  aon
bhuaireamh air. 17 Ná bíodh aon striapach ar iníonaibh Israél, ná aon fhear striapachais ar mhacaibh
Israél. 18 Ní ofrálfair tuarastal striapaí ná fiacha madra, i dtigh do Thiarna Dia, pé ní é atá móidithe
agat, óir tá gráin ageat Thiarna Dia orthu araon. 19 Ná tabhair ar iasacht dod bhráthair airgead chun
iúncamais, ná*  aon ní eile: 20 ach amháin don duine iasachta4. Tabhair dod bhráthair, ar iasacht, an
rud a theastaíonn uaidh, gan iúncamas: i dtreó go gcuirfidh do Thiarna Dia a bheannacht ort id
ghnóthaíbh go léir, sa tír ’na raghair isteach dhá sealbhú. 21 Nuair a bheidh móid déanta agat chun

1 “Toilghnímh” an focal a dh’airínn ar “fornicatio”.
2 Caib. 23. véar. 1. “Iúnúch”. Ciallaíd siad san, i gcéall sprideálta, na daoine atá seasc i ndea-oibreachaibh.

—Ibid. “Isteach san eaglais”, ’sé sin, i gcómhtionól, nú i gcómhchruinniú Israél, i slí go mbeadh príléidí Israélítigh 
acu, nú go mbeidís oiriúnach d’aon inead, nú d’aon oific, i bpobal Dé.

3 Véar. 14. “Neamhghlaine”. Do cómhairlíodh dóibh an t-aireachas san i dtaobh aon neamhghlaine sa longphort chun 
go múinfí dhóibh neamhghlaine an pheaca do sheachaint, ós é a dhíbreann Dia ó anam an duine.

4 Véar. 20. “Don duine iasachta”. Cead é sin a thug Dia dá mhuíntir féin. Is le Dia an uile ní agus níl bac air ceart 
agus teideal a thabhairt do dhuine chun an ruda atá ag duine eile. Ach i gcoitine coisceann an scriptiúir ins gach aon 
bhall iúncamas, toisc go bhfuil sé i gcoinnibh dlí Dé agus gur peaca déarmhar é. Feic Ecs. 22:23, &rl.
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do Thiarna* ná dein ríghneas den mhóid do chómhlíonadh. Óir éileóidh do Thiarna Dia an mhóid,
agus má dheineann tú ríghneas curfar síos ’na pheaca é id choinnibh. 22 Mara ndeinir an gheallúint
beidh tú gan pheaca. 23 Ach an rud a ghluaiseann aon uair amháin lasmu’ ded bheólaibh caithfir é ’
chómhlíonadh, agus an rud a dhéanamh do gheallais dod Thiarna Dia agus do labhrais led thoil
mhacánta amach as do bhéal féin. 24 Nuair a raghair isteach i bhfíonghort do chómharsan ith an
oiread agus is maith leat de na caoraibh, ach ná beir leat amach aon chuid acu. 25 Má théann tú
isteach in arbhar do charad bris na diasa agus cimil id lámhaibh iad: ach ná bain iad le corrán.

Caib. Dhá Dheich a Ceathair

Scur ar phósadh ceadaithe, mar sheachnadh ar olcaibh is mó ná é. Gan ar an nuaphósta dul chun
cogaidh.  Lucht  daoine  do  ghuid:  lobhair:  móideanna:  tuarastal  lucht  oibre:  ceart:  déirc  do
bhochtaibh.

1 Má thógann duine bean agus go mbeidh sí aige agus ná faigheann sí fabhar ’na shúilibh, mar
gheall ar neamhghlaine éigin: scríobhfaidh sé bille díbeartha agus tabharfaidh sé dhi ’na láimh é
agus cuirfidh sé amach as a thigh í. 2 Agus nuair a bheidh sí imithe agus go bpósfaidh sí fear eile
3 agus go dtabharfaidh an fear eile fuath dhi, leis, agus go dtabharfaidh sé bille díbeartha dhi agus
go gcuirfidh sé amach as a thigh í, nú go bhfaighidh sé bás, 4 ní bheidh ar chumas an chéad fhir í ’
thógaint chuige ’na mnaoi arís; óir tá sí truaillithe agus gráinniúil i láthair an Tiarna: le heagla go
gcurfá ’ fhéachaint ar do thír peaca ’ dhéanamh, an tír a thabharfaidh do Thiarna Dia le sealbhú
dhuit.

5 Nuair a bheidh duine díreach tar éis mná do phósadh ní chaithfidh sé dul amach cun cogaidh, ná
ní curfar aon ghnó poiblí air, ach é ’ bheith sa bhaile saor gan locht, i dtreó go bhféadfaidh sé bheith
sa bhaile fé áthas i bhfochair a mhná ar feadh aon bhliana amháin.

6 Ná tóg, i ngeall, bró íochtair ná bró uachtair muilinn: óir is é a anam atá tabhartha i ngeall aige
dhuit.

7 Má fhaightear* fear ag mealladh bráthar leis de chlaínn Israél, agus go ndíolfaidh sé ar fhiacha é,
curtar chun báis é, agus tóg an t-olc chun siúil as do lár.

8 Tabhair aire mhaith sara dtiocfadh pláig an lobhra ort, ach pé rud adéarfaid sagairt chine Léví leat
a dhéanamh, de réir mar atá órdaithe agamsa, dein é go cruínn agus go haireach. 9 Cuímhnigh ar an
rud a dhein do Thiarna Dia le Máire sa tslí, nuair a bhíobhair ag teacht as an Éigipt.

10 Nuair a bheidh rud atá agat ar do chómharsain agat dá éileamh air, ná héirigh isteach ’na thigh ag
tógáilt gíll,  11 ach seasaimh amu’ agus tugadh seisean chút amach an rud atá aige. 12 Ach más
duine dealbh é ná fanadh an geall agatsa an oíche sin. 13 Ach tabhair thar n-ais do é go luath roim
dhul gréine fé: i dtreó go gcodlóidh sé ’na éadach féin agus go gcuirfidh sé a bheannacht ort, agus
go mbeidh agat fíoraontacht i láthair do Thiarna Dia.

14 Ná diúltaigh dá thuarastal a dhíol leis an mbocht, agus leis an ndealbh, peocu is é do bhráthair é
nú gur duine iasachta é atá ’na chónaí agat sa tír, agus laistigh ded gheataibh: 15 ach caithfir luacht
a shaothair do thabhairt do an lá céanna, sara dtéidh grian fé, óir is duine dealbh é, agus is leis sin a
chothaíonn sé a bheatha: le heagla go screadfadh sé ar an dTiarna id choinnibh agus go gcurfí id
leith é ’na pheaca. 
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16 Ná curtar chun báis na haithreacha in inead na clainne, ná an chlann in inead na n-athrach, ach
curfar gach duine chun báis mar gheall ar a pheaca féin. 17 Ná claon breith an duine iasachta ná an
dílleachtaí, agus ná tóg éadach na bainntrí i ngeall. 18 Bíodh cuímhne agat ar thu féin a bheith it
dhaor san Éigipt, agus gur fhuascail do Thiarna Dia as san tu. Uime sin is ea a dh’órdaímse dhuit an
ní seo a dhéanamh. 19 Nuair a bheidh an t-arbhar bainte agat id pháirc agus go ndearúdfair punann
agus go bhfágfair  id dhiadh í,  ná héirigh thar n-ais chun í  ’ thabhairt  leat,  ach leog don duine
iasachta agus don dílleachtaí agus don bhainntrigh í ’ bhreith leó, i dtreó go gcuirfidh do Thiarna
Dia a bheannacht ort in oibreachaibh uile do lámh. 20 Má bhíonn toradh crann ola bailithe agat ná
héirigh thar n-ais chun ar fhan ar na crannaibh do bhailiú, ach fág ansan é don duine iasachta. Agus
don dílleachtaí  agus  don bhainntrigh.  21 Ma bhíonn  fómhar  fíona  t’fhíonghuirt  déanta  agat  ná
bailigh na crobhaingeacha a fágtar. Bídís ag an nduine iasachta agus ag an ndílleachtaí agus ag an
mbainntrigh.  22 Cuímhnigh ar  conas  mar  a  bhís-se,  leis,  id  dhaor  san Éigipt,  agus  is  uime sin
adeirimse leat an ní sin do dhéanamh.

Caib. Dhá Dheich a Cúig

Gan sciúrsáil do dhul thar daichead buille. Gan ceangal dúnta do chur ar bhéal an daimh. Tógáilt
sleachta do dhriotháir. An bhean gan náire. Cothroma bréagacha. Íde ar an hAmalecíteachaibh.

1 Má bhíonn imreas idir  dhaoinibh agus go nglaofaid siad ar na breithiúin,  tabharfaid siad san
craobh an chirt don té go bhfeicid siad go bhfuil an ceart aige, agus an té go bhfuil an éagóir aige
daorfaid siad é. 2 Agus má fheicid siad go bhfuil sciúrsáil tuíllte ag an té a dhein an éagóir, cuirfid
siad ’na luí ar an dtalamh go sciúrsáltar é os a gcómhair. De réir tómhais a pheaca is ea do geófar
air: 3 ach amháin seo, ná buailfar thar daichead buille air: le heagla go mbeadh do bhráthair ag
imeacht uait agus é geárrtha go náireach os cómhair do shúl.

4 Ná cuir ceangal dúnta ar bhéal an daimh1 a bhíonn ag satailt do chod’ arbhair ar an úrlár.

5 Nuair a bheid driotháracha ’na gcónaí i bhfochair a chéile agus go bhfaighidh duine acu bás gan
chlann, ní phósfaidh bean an fhir a fuair bás fear eile, ach glacfaidh a dhriotháir í agus tógfaidh sé
sliocht dá dhriotháir (nú, cuirfidh sé sliocht ar a dhriotháir) 6 agus tabharfaidh sé a ainm ar an gcéad
mhac a bheidh aige, i dtreó ná raghaidh a ainm ar neamhní in Israél. 7 Ach mura nglacfaid seisean
bean a dhriothár, an bhean is leis de réir na dlí, tiocfaidh an bhean go dtí geata na cathrach agus
glaofaidh sí ar  na seanóiríbh agus déarfaidh sí:  Diúltaíonn driotháir m’fhir ainm a dhriothár do
thógaint in Israél, agus ní háil leis mise do ghlacadh im mhnaoi phósta aige. 8 Agus cuirfid siad fios
air láithreach agus cuirfid siad chuige an cheist. Má deir sé: Ní thógfad mar mhnaoi í: 9 tiocfaidh an
bhean chuige os cómhair na seanóirí agus bainfidh sí an bhróg dá chois agus caithfidh sí seile san
aghaidh  air  agus  déarfaidh  sí:  Sin  mar  a  déanfar  leis  an  bhfear  ná  cuirfead  suas  teaghlach  a
dhriothár: 10 agus tabharfar mar ainm air in Israél, teaghlach an fhir chosnochtaithe.

11 Má éiríonn aighneas idir bheirt fhear agus go luífidh duine acu ar chómhrac leis an nduine* eile,
agus go dtiocfaidh bean an fhir eile agus, chun a fhir féin d’fhuascailt a láimh an fhir is treise, go
gcuirfidh sí a lámh amach agus go mbéarfaidh sí greim ar a phríobháideachaibh, 12 caithfir an lámh
do ghearradh dhi; ná cuireadh aon trua dhi ó é ’ dhéanamh thu.

1 Caib. 25. vear. 4. “Béal an daimh”. Tagrann Pól naofa an focal san don lucht oibre sprideálta in eaglais Dé go 
mbíonn teideal acu chun a gcothaithe.
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13 Ná bíodh cothroma iolartha id mhala agat, cothrom mór agus cothrom beag, 14 agus ná bíodh id
thigh buiséal mór agus buiséal beag. 15 Bíodh cothrom dílis ceart agat, agus bíodh do bhuiséal fíor,
i gcómhthómhas, i dtreó go mairfir i bhfad ar an dtír seo atá ageat Thiarna Dia á thabhairt duit.
16 Óir bíonn gráin ageat Thiarna Dia ar an té a bhíonn ag déanamh na nithe sin, agus tá fuath aige
do gach éagóir.

17 Cuímhnigh ar an rud a dhein Amalec1 leat nuair a bhís sa tslí ag teacht as an Éigipt; 18 conas
mar a thagadh sé id choinnibh agus mar a mharaíodh an chuid a bhíodh ar deireadh den tslua nuair a
shuídís agus tuirse orthu, nuair a bhíthása buailte amach le hocras agus le dua, agus eisean gan eagla
Dé air. 19 Dá bhrí sin, nuair a bheidh suaimhneas tabhartha dhuit ag do Thiarna Dia agus nuair a
bheidh na geinte go léir mórthímpall curtha fé chois aige, sa tír atá geallta aige dhuit, deinse a ainm
siúd do scrios amach ó bheith fé neamh. Féach chuige sin agus ná dein dearúd de.

Caib. Dhá Dheich a Sé

An córú cainnte ’na raibh na céadtorthaí agus na deachúna le hofráil. Connradh Dé.

1 Agus nuair a bheir tagaithe isteach sa tír a thabharfaidh do Thiarna Dia dhuit le sealbhú, agus
nuair a bheidh an tír sin gofa agat agus tu id chónaí inti, 2 tógfair an chéadtoradh ded thorthaíbh go
léir agus cuirfir i gciseán iad, agus raghair go dtí an áit a thoghfaidh do Thiarna Dia chun a ainme
do bheith dá ghlaoch ann; 3 agus raghair ag triall ar an sagart a bheidh ann in sna laethibh sin agus
déarfair leis: Táim dhá admháil inniu os cómhair do Thiarna Dia go bhfuilim tagaithe isteach sa tír,
gur dhearbhaigh sé dár n-aithreachaibh go dtabharfadh sé dhúinn é. 4 Agus tógfaidh an sagart an
ciseán as do láimh agus cuirfidh sé os cómhair altórach do Thiarna Dia é. 5 Agus labharfairse mar
seo i radharc do Thiarna Dia: Do lean an Suíriánach2 m’athair agus chuaigh m’athair síos san Éigipt
agus  thug  sé  tréimhse  ann agus  ba  róshuarach  a  líon,  agus  d’fhás  sé  ’na  náisiún  mhór  láidir,
líonmhar  thar  áireamh.  6 Agus  do  chéasadar  na  hÉigiptigh  sinn  agus  do  chrádar  sinn,  agus
chuireadar ualaí troma thar meón orainn: 7 agus do ghlaomair ar Thiarna Dia ár n-athrach: agus
thug sé cluas dúinn agus d’fhéach sé anuas ar ár ngéibhinn agus ar ár ndua agus ar ár gcruatan:
8 agus thug sé amach sinn as an Éigipt le láimh láidir, agus le cuislinn sínte amach, agus le huathás
mór, agus le cómharthaíbh agus le hiúnaíbh saeil: 9 agus thug sé isteach sinn san áit seo, agus thug
sé dhúinn an talamh so atá ar scéith le bainne agus le mil. 10 Agus dá bhrí sin táimse anois ag ofráil
céadtorthaí na talún so atá tabhartha ag an dTiarna dhom. Agus fágfair iad i radharc do Thiarna Dia
agus adharfair do Thiarna Dia; 11 agus beir ag féastú ar na nithibh fónta go léir atá tabhartha ageat
Thiarna Dia dhuit féin agus dod theaghlach, tusa agus an Levíteach agus an duine iasachta atá i
t’fhochair.

12 Nuair a bheidh deachú do thorthaí go léir curtha le chéile agat, i dtríú bliain na ndeachún, tabhair
é don Levíteach, agus don duine iasachta, agus don dílleachtaí agus don bhainntrigh, ionas go n-
íosfaid siad laistigh ded gheataíbh agus go líonfar iad: 13 agus labharfair  mar seo i  radharc do
Thiarna Dia: An ní a naomhaíodh tá sé tógtha agam as mo thigh agus tá sé tabhartha agam don
Levíteach agus don duine iasachta agus don dílleachtaí agus don bhainntrigh, mar a dh’órdaís-se
dhom. Níor fhágas t’aitheanta gan cimeád agus níor dheineas dearúd ded reachtaibh. 14 Níor itheas
ní dhíobh im buairt, ná níor chuireas i leataoibh iad chun aon neamhghlaine, ná níor chaitheas aon

1 Véar. 17. “Amalec”. An t-órdú so i dtaobh na nAmalecíteach a dhísciú, taispeánann sé, i gcéill dhiamhar, a fhuafaire 
i láthair Dé atá na daoine seo a bhíonn ag cur isteach ar a sheirbhíseachaibh, agus gan iad ach tagaithe amach as 
Éigipt an tsaeil seo agus ag tosnú a n-aistir chun na tíre atá geallta dhóibh. Táid na ndaoine sin fuafar i láthair Dé 
agus tá in áirithe dhóibh pionós is géire ná an pionós a hórdaíodh an uair sin do sna hAmalecíteachaibh.

2 Caib. 26. véar. 5. “An Suíriánach”, .i. Laban. Feic Gein. 27.
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ní dhíobh i ngnóthaíbh adhlacan. Tá déanta agam de réir gutha mo Thiarna Dia agus tá gach ní
déanta agam mar a dh’órdaís dom. 15 Féach as do shanctuárium agus as do chathaoir árd ar neamh,
agus cuir do bheannacaht ar do phobal Israél, agus ar an dtalamh so atá tabhartha dhúinn agat, fé
mar a dhearbhaís dár n-aithreachaibh, talamh atá ar scéith le bainne agus le mil.

16 Tá órdaithe ageat Thiarna Dia dhuit inniu na haitheanta so agus na breitheanna so do dhéanamh,
agus iad a chimeád agus do chómhlíonadh le t’anam go hiomlán agus led chroí go hiomlán. 17 Tá
an Tiarna tofa agat inniu chun é ’ bheith ’na Dhia agat agus chun go siúlófá ’na shlitibh agus go
gcimeádfá a cheremóinte agus a reachta agus a bhreitheanna, agus chun go ndéanfá réir a órdaithe.
18 Agus taoise tofa ag an dTiarna inniu chun go mbeifá id phobal fé leith aige, mar atá ráite aige
leat, agus chun go gcimeádfá a aitheanta go léir, 19 agus chun go ndéanfadh sé thusa níor aoirde ná
na geinte eile g léir a chruthaigh sé, chun a mholta féin, agus chun a ainme, agus chun a ghlóire:
ionas go mbeifá id phobal naofa ageat Thiarna Dia mar atá ráite aige.

Caib. Dhá Dheich a Seacht

Na haitheanta le scrí’ ar chlochaibh, agus altóir le cur suas, agus íbirtí le déanamh. Beannachtaí
le cur ar lucht cimeádta na n-aitheanta, agus mallachtaí ar lucht a mbriste.

1 Agus do thug Maois, mar aon leis na seanóiríbh órdú do sna daoine, dhá rá: Cimeádaidh gach
aithne dá bhfuil agamsa dá órdú dhíbh inniu; 2 agus nuair a bheidh gofa siar thar Iórdan agaibh,
isteach sa tír  a  thabharfaidh do Thiarna Dia dhuit,  cuir  suas clocha móra agus clúdaigh iad le
plástra, 3 i dtreó go bhféadfair focail uile na dlí do scrí’ orthu, nuair a bheidh gofa agat thar Iórdan:
chun tu ’ dhul isteach sa tír a thabharfaidh do Thiarna Dia dhuit, tír ar scéith le bainne agus le mil,
mar a dhearbhaigh sé do t’aithreachaibh. 4 Dá bhrí sin, nuair  a bheidh gofa thar Iórdan agaibh
cuiridh suas na clocha atá agam dá órdú dhíbh inniu, i gcnuc Hebail, agus clúdaídh iad le plástra:
5 agus cuir  suas ann altóir  chun do Thiarna Dia,  de chlochaibh nár bhain iarann leó, 6 agus de
chlochaibh gan cumadh gan líomhadh,  agus íbir  uirthi  holocauist chun do Thiarna Dia,  7 agus
ofrálfair  uirthi  victimí síochána,  agus déanfair  ithe agus féastú ann os cómhair do Thiarna Dia.
8 Agus scríobhfair ar na clochaibh bréithre uile na dlí, go soiléir agus go glan.

9 Agus duairt Maois agus sagairt chine Léví le hIsraél uile: Tabhair aire, a Israél, agus clois: tá
inniu pobal dod Thiarna Dia déanta dhíot. 10 Éistfir lena ghlór agus déanfair na haitheanta agus na
breitheanna a dh’órdaímse dhuit. 11 Agus do thug Maois órdú don phobal an lá san agus duairt sé:
12 Sid iad a sheasóidh ar chnuc Ghasirim chun beannacht do chur ar an bpobal nuair a bheidh sibh
imithe thar Iórdan siar: Símeón agus Léví agus Iúda agus Issachar agus Ióseph agus Beniamin.
13 Agus ar a n-aghaidh sin anonn, chun mallacht do chur: Rúben agus Gad agus Aser agus Sabulon
agus  Dan  agus  Nephtalí.  14 Agus  labharfaid  na  Levítigh  de  ghuth  árd,  agus  déarfaid  siad:
15 Mallacht  ar  an  bhfear  a  dheineann rud  snuite  ná rud leachta,  rudaí  ar  a  bhfuil  gráin  ag  an
dTiarna, obair lámh ceárdaithe, agus a chuirfidh i bhfolach é: agus freagróid na daoine go léir agus
déarfaid siad: Amen. 16 Mallacht ar an té ná tugann onóir dá athair agus dá mháthair: agus déarfaid
na daoine go léir: Amen. 17 Mallacht ar an té a dh’aistríonn cómharthaí teórann a chómharsan: agus
déarfaid na daoine go léir: Amen. 18 Mallacht ar an té a chuirfidh ar fán  as a’ slí  an dall: agus
déarfaid  na  daoine  go  léir:  Amen.  19 Mallacht  ar  an  té  a  bhréagnaíonn  breithiúntas  an  duine
iasachta, nú an dílleachtaí, nú na bainntrí. Agus déarfaid na daoine go léir: Amen. 20 Mallacht ar an
té do luíonn le mnaoi phósta a athar agus do nochtann a leabaidh: agus déarfaid na daoine go léir:
Amen. 21 Mallacht ar an té do luíonn le haon bheithíoch: agus déarfaid na daoine go léir: Amen.
22 Mallacht ar an té do luíonn lena dhrifír, iníon a athar nú a mháthar: agus déarfaid na daoine go
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léir: Amen. 23 Mallacht ar an té do luíonn le máthair a chéile: agus déarfaid na daoine go léir:
Amen. 24 Mallacht ar an té a mharaíonn i gceilg a chómharsa: agus déarfaid na daoine go léir:
Amen. 25 Mallacht ar an té a ghlacann tabharthaistí chun neamhchiontaigh do mharú: agus déarfaid
na  daoine  go  léir:  Amen.  26 Mallacht  ar  an  té  ná  fanann  i  mbréithribh  na  dlí  seo,  agus  ná
cómhlíonann iad i ngníomh: agus déarfaid na daoine go léir: Amen.

Caib. Dhá Dheich a hOcht

Gealltar a lán beannacht do lucht cimeádta aitheanta Dé: agus bagarthar a lán mallacht ar lucht a
mbriste.

1 Ach má éisteann tú le glór do Thiarna Dia agus a aitheanta do dhéanamh agus do chimeád, mar a
dh’órdaímse dhuit an lá so, déanfaidh do Thiarna Dia níos aoirde thu ná a bhfuil de náisiúnaibh ar
an dtalamh. 2 Agus tiocfaid na beannachtaí1 seo go léir ort, agus béarfaid siad ort: ach amháin go n-
éistfir  lena  reachtaibh.  3 Beidh beannacht  ort  sa  chathair  agus  sa pháirc.  4 Beidh beannacht  ar
thoradh do bhruinne, agus ar thoradh do thalún, agus ar thoradh do stuic, ar do dhartánaibh, agus ar
chróitibh do chaorach. 5 Beidh beannacht ar do sciobólaibh agus beidh beannacht ar do chuid stóir.
6 Beidh beannacht ort ag teacht isteach duit agus ag gabháil amach duit. 7 Na namhaid a bheidh ag
éirí it  choinnibh cuirfidh an Tiarna ’ fhéachaint orthu titim ar lár os do chómhair. Aon bhóthar
amháin a thiocfaid siad amach id choinnibh agus teithfid siad rómhat seacht mbóithre. 8 Cuirfidh an
Tiarna uaidh amach beannacht ar do thithibh stóir: agus ar oibreachaibh uile do lámh: agus cuirfidh
sé beannacht ort sa talamh atá le fáil agat. 9 Árdóidh an Tiarna suas tu chun bheith id phobal naofa
dho  féin,  mar  a  dhearbhaigh  sé  dhuit:  má  chimeádann  tú  aitheanta  do  Thiarna  Dia,  agus  má
shiúlaíonn tú ’na shlitibh. 10 Agus chífid daoine uile an domhain go bhfuil ainm do Thiarna Dia
glaeite os do chionn agus beidh eagla acu rómhat. 11 Cuirfidh an Tiarna flúirse gach maitheasa
chút, ar thoradh do bhruinne, ar thoradh do stuic, ar thoradh do thalún, an talamh a dhearbhaigh an
Tiarna do t’aithreachaibh a thabharfadh sé dhuit. 12 Osclóidh an Tiarna a chiste uasal, an spéir,
chun na fearthana ’ thabhairt i dtráth: agus cuirfidh sé a bheannacht ar oibreachaibh uile do lámh.
Agus beirse ag tabhairt  ar  iasacht  dá lán náisiún agus ní bheidh iasacht  agat  dá fháil  ó éinne.
13 Agus is é an ceann a dhéanfaidh an Tiarna dhíot agus ní hé an t-eireaball: agus is in uachtar a
bheir i gcónaí, agus ní hin íochtar: ach amháin seo, go n-éistfir le haitheantaibh do Thiarna Dia mar
atá agamsa dhá órdú dhuit inniu, agus iad do chimeád agus do dhéanamh, 14 agus gan iompáil
uathu deiseal ná tuathal, agus gan dul i ndiaidh déithe iasachta ná iad d’adhradh. 

15 Ach mura  n-éistir  le  guth  do  Thiarna  Dia,  chun a  aitheanta  agus  a  cheremóinte go  léir  do
chimeád agus do dhéanamh, mar atá agamsa dhá órdú dhuit inniu, tiocfaid na mallachtaí seo go léir2

ort agus béarfaid siad greim ort. 16 Beidh mallacht ort sa chathair agus beidh mallacht ort sa pháirc.
17 Beidh mallacht ar do scioból agus beidh mallacht ar do stóraibh. 18 Beidh mallacht ar thoradh do
bhruinne,  agus ar thoradh do thalún,  ar dhartánaibh do dhamh agus ar thréadaibh do chaorach.
19 Beidh mallacht ort ag teacht isteach agus ag dul amach. 20 Cuirfidh an Tiarna ort gorta agus
ocras agus imdheargadh ar na hoibreachaibh uile a dhéanfair,  go dtí  go ndéanfaidh sé íde agus
dísciú ort go luath, mar gheall ar do cheapadóireachtaibh mallaithe, lenar thréigis me. 21 An phláig

1 Caib. 28. véar. 2. “Na beannachtaí”. Sa tseanreacht do gealladh Dia beannachtaí saolta do lucht a dhlí do chimeád, 
mar bhí neamh gan oscailt fós, agus toisc na daoine claona collaí úd a bheith níba thugtha do mhaitheasaíbh an tsaeil
seo (ná do mhaitheasaibh sprideálta). Ach sa Tiomna Nua is maitheasaí sprideálta, maitheasaí síoraí, a gealltar 
dúinn, agus deintear maitheasaí sprideálta de thrioblóidíbh an tsaeil seo.

2 Véar. 15. Sin mar a dheineadh Dia é le lucht a dhlí do bhriseadh, sa tSean-Reacht; ach anois ceadaíonn sé go minic 
an rath a bheith ar dhrochdhaoinibh ar an saol so, agus tugann sé luacht saothair dóibh as aon mhaith a dheinid siad, 
agus fágann sé an pionós ’na gcómhair ar an saol eile.
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go gcuiridh an Tiarna ort chun go n-ídídh sé thu as an dtír, go raghair isteach dhá sealbhú. 22 An
Tiarna go gcráidh thu le huireaspa déarmhar, le fiabhras agus le fuacht, le loscadh agus le teas, le
haer cuirpthe agus le milleadh, agus go leanaidh sé thu go n-éagair. 23 Go raibh an spéir os do
chionn ’na phrás, agus an talamh ar a satlann tú in’ iarann. 24 Gura luaithreach a thabharfaidh an
Tiarna dhuit in inead fearthana, agus gura luaith a bheidh ag teacht anuas as an spéir ort go dtí go
mbeidh tú ídithe. 25 Go gcuiridh an Tiarna ’ fhéachaint ort titim roimh do namhad, go dtéir amach
’na gcoinnibh aon treó amháin agus go dteithir uatha seacht treónna*, agus go scaiptear thu ar fuaid
ríochtanna  an  domhain.  26 Do  chnublach  go  raibh  ’na  bhia  d’éanaibh  uile  an  aeir  agus  do
bheithíochaibh na talún, agus ná raibh éinne chun iad do dhíbirt. 27 An Tiarna go mbailidh thu le
hothras na hÉigipte, agus an áit sin ded chorp go dtéann an garr amach tríd, leis an ngearb agus leis
an dtochas: i dtreó ná féadfar thu do leigheas. 28 An Tiarna go mbualaidh thu le buile agus le daille
agus le fraoch aigne, 29 agus go rabhair ag ladhráil i lár an lae mar a bhíonn an dall ag ladhráil sa
doircheacht, agus nár dheinir do shlite díreach. Agus go rabhair i gcónaí ag fulag éagóra agus ’od
chloí le foiréigin, agus ná raibh éinne agat chun tu ’ dh’fhuascailt. 30 Go dtógair bean agus go luídh
fear eile léi. Go ndeinir tigh agus nár chónaír ann. Go gcuirir fíonghort agus nár bhainir fómhar
fíona as. 31 Do dhamh go maraítear os do chómhair agus nár ithir aon chuid de. Go dtógtar uait
t’asal os cómhair do shúl agus ná tugtar thar n-ais duit é. Dod namhaid go dtugtar do chaoire, agus
duine ná raibh agat chun cabhraithe leat. 32 Do chlann mhac agus do chlann iníon go dtugtar do
phobal eile, agus do shúile ag féachaint orthu agus dá gcloí leis an radharc san an lá go léir, agus
aon  neart  ná  raibh  id  láimh.  33 Pobal  nách  aithnid  duit  go  n-ithidh  toradh  do thalún  agus  do
shaothair go léir: agus go rabhair i gcónaí ag fulag foiréigin agus dod bhrú síos gach tráth, 34 agus
scárd ort  trí  uathás na nithe sin a chífidh do shúile.  35 An Tiarna go mbuailidh thu le hothras
rótheinn id ghlúinibh agus id chosaibh, agus doleighiste go rabhair ó bhonn do choise go mullach
do chínn. 36 Seólfaidh an Tiarna thu féin, agus an rí a bheidh curtha agat os do chionn féin, isteach i
náisiún nách aithnid duitse ná do t’aithreachaibh, agus beidh seirbhís agat á dhéanamh do dhéithibh
iasachta, adhmaid agus cloiche san áit sin, 37 agus beir caillte, id sheanará agus id ghuith aige sna
daoine go léir go dtabharfaidh an Tiarna isteach ’na measc tu. 38 Cuirfir mórán síl sa talamh, agus
is beagán a bhaileóir: óir íosfaid na lócaistí é go léir. 39 Cuirfir fíonghort agus rómharfair é, agus ní
ólfair  an fíon,  ná ní  bhailleóir  aon ní  dhe,  óir  loitfid  na piastaí  é.  40 Beidh craínn ola  agat  id
chríochaibh go léir agus ní úngfar* leis an ola thu, óir titfid na holaí ar an dtalamh agus loitfar iad.
41 Geinfir  clann  mhac  agus  clann  iníon  ach  ní  bheid  siad  agat,  óir  béarfair  chun  siúil  iad  i
mbraighdineas.  42 Tiocfaidh  an  milleadh ar  chrannaibh agus ar  thorthaibh uile  do chod’ talún.
43 An duine iasachta a chónaíonn in éineacht leat sa tír éireóidh sé os do chionn agus beidh sé níos
aoirde ná thu, agus raghairse síos agus beir níos ísle. 44 Tabharfaidh seisean iasacht duitse agus ní
thabharfairse iasacht do san. Beidh seisean ’na cheann agus beirse i t’eireaball.

45 Agus tiocfaid na heascainí sin go léir ort, agus leanfaid siad tu, agus beid siad ag breith ghreama
ort go dtí go n-éagfair: toisc nár éistis le guth do Thiarna Dia agus nár chimeádais a aitheanta agus a
cheremóinte, mar a bhí órdaithe aige dhuit. 46 Agus beid siad ’na gcómharthaíbh agus ’na n-iúnaíbh
ort féin agus ar do shliocht go deó, 47 toisc nár dheinis seirbhís do Thiarna Dia le háthas agus le
gáirdeachas croí, mar gheall ar an bhflúirse de gach uile ní. 48 Déanfair seirbhís don namhaid a
cuirfidh an Tiarna chút, fé ocras agus fé thart agus in easpa éadaigh, agus in easpa gach uile ní, agus
cuirfidh sé sin cuíng iarainn ar do mhuineál go dtí go ndísceóidh sé thu. 49 Tabharfaidh an Tiarna
ort,  ó  imigéin,  náisiún  ó fhíorimeall  an  domhain,  amhail  fiolar  i  luas  a  ghluaiseachta,  agus  ní
thuigfir a chainnt, 50 náisiún róbhorb gan toradh ar sheanóiríbh, gan trua don naíon, 51 agus íosfaid
siad toradh do thalún agus toradh t’eallaigh* go dtí  go mbeir ídithe,  agus ní fhágfaid siad agat
cruithneacht ná fíon ná ola ná dartáin damh ná tréadtha caorach; chun go n-ídeóidh sé thu 52 agus
go ndísceóidh sé thu id chathrachaibh go léir, agus chun go mbeid t’fhallaí árda láidre leagaithe ar
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lár, go raibh do sheasamh orthu, id thír go léir. Imdhruidfar thu laistigh ded gheataibh sa tír sin go
léir a thabharfaidh do Thiarna Dia dhuit: 53 agus íosfair toradh do bhruinne, agus feóil do mhac
agus t’iníon a thabharfaidh do Thiarna Dia dhuit, sa chruatan agus sa róghuais lena mbrúfaid do
namhaid thu. 54 An fear atá ródheas oraibh, agus róleice, beidh doicheall air roimena dhriotháir
féin, agus roimis an mnaoi* atá aige, ’na luí in’ ucht, 55 sara dtabharfadh sé dhóibh ní d’fheóil a
chlainne féin agus é dhá hithe, toisc é ’ bheith gan aon ní eile san imdhruidim agus san uireaspa lena
gcráfaid do namhaid thu laistigh ded geataíbh go léir. 56 An bhean mhín leice, ná féadfadh dul ar an
dtalamh, ná a cos do chur síos trí mhéid a míne agus a leiceachta, beidh doicheall uirthi feóil a mic
nú a hiníne do thabhairt dá fear, a bhíonn ’na luí ’na hucht, 57 nú an t-iarbhreith neamhghlan a
thagann amach ó idir a sliastaibh, nú na naíonna a beirtear an uair a’ chluig chéanna. Óir íosfaid
siad i ganfhios iad trí easpa gach ní san imdhruidim agus sa ghannachúise lena luífidh an namhaid
ort laistigh ded gheataíbh, 58 mura gcimeádair agus mura gcómhlíonair focail na dlí atá scríofa sa
leabhar so, agus mura mbeidh eagla eagat roimen’ ainm ghlórmhar scannrúil: ’sé sin, do Thiarna
Dia, 59 méadóidh an Tiarna do phláigeanna, agus pláigeanna do shleachta, pláigeanna móra buana,
gearánta léanmhara síoraí,  60 agus tabharfaidh sé thar n-ais ort guaiseanna uile na hÉigipte ’na
mbíodh eagla agat rómpu, agus ceanglóid siad díot go daingean. 61 ’Na theannta san tabharfaidh an
Tiarna ort na galair go léir agus na pláigeanna ná fuil scríofa sa leabhar so na dlí in aon chor, chun
go n-ídeóidh sé thu. 62 Agus fanfaidh sibh ’núr n-uimhir shuarach, sibhse a bhí roimhe sin mar
réilte na spéire ’núr líonmhaireacht, toisc nár éistis le [guth do Thiarna Dia]*. 63 Agus fé mar a
bhíodh an Tiarna ar dtúis  ag déanamh gáirdeachais os úr gcionn agus ag úr n-iomadú agus ag
déanamh maitheasa dhíbh, a bheidh sé ag déanamh gáirdeachais ag úr ndísciú agus ag úr gcur ar
neamhní, i gcás go dtógfar cun siúil sibh as an dtír go bhfuiltí ag dul isteach chun a shealbhaithe. 

64 Scaipfidh an Tiarna thu i measc na bpobal go léir ó sna páirteannaibh is imeallaí den domhan go
dtí a chríochaibh, agus beidh tú ag déanamh seirbhíse san áit sin do dhéithibh iasachta nách aithnid
duitse ná do t’aithreachaibh, d’adhmad agus do chlochaibh. 65 I measc na náisiún san féin ní bheidh
aon tsuaimhneas agat ná aon tsocracht fé bhonn do choise, óir tabharfaidh an Tiarna dhuit croí
imeaglach agus súile go mbeidh ag dul díobh, agus aigne a bheidh dá cloí le gruaim. 66 Beidh
t’anam mar a bheadh sé ar crochadh os do chómhair. Beidh eagla de ló agus d’oíche ort, agus ní
bheidh aon iúntaoibh agat as do bheatha. 67 Déarfair ar maidin: Cé ’ thabharfaidh an tráthnóna
dhom? Agus um thráthnóna:  Cé ’  thabharfaidh an mhaidean dom? trí  imeagla do chroí ag cur
scannradh ort, agus mar gheall ar na nithibh a chífir led shúilibh. 68 Tabharfaidh an Tiarna arís tu,
ar loingeas, isteach san Éigipt, tríd an slí go nduairt sé leat ’na taobh ná feicfá an áit a thuilleadh,
agus curfar suas sibh le díol núr ndaoraibh fear agus ban, agus ní cheannóidh éinne sibh.

Caib. Dhá Dheich a Naoi

Daingnítear go solmanta an chonnradh idir Dhia agus a phobal. Bagarthar díoltas ar an muíntir a
bhrisfidh an chonnradh san.

1 Sid iad bréithre na connartha a dh’órdaigh an Tiarna do Mhaois a dhéanamh le claínn Israél i dtír
Mhoaib; in éaghmais na connartha úd a dhein sé leó i Horeb. 2 Agus do ghlaeigh Maois chuige
Israél go léir agus duairt sé leó: Do chonacabhair na nithe go léir a dhein úr dTiarna Dia, os úr
gcómhair, i dtír na hÉigipte, le Pharao, agus lena sheirbhísigh go léir, ’na thír go léir. 3 Na trialacha
móra, a chonaic do shúile, na cómachtacha agus na hiúnaí saeil, 4 Agus níor thug1 an Tiarna dhíbh
croí chun tuisceana, agus súile chun feiscint, agus cluasa chun cloisint, go dtí an lá so féin againn.
5 Tá sé ag úr dtabhairt leis tríd an uaigneas le daichead bliain: níl úr gcuid éadaigh caite, agus níl úr

1 Caib. 29. véar. 4. “Níor thug”, &c. Ach sibh féin fé ndeár é mar bhíobhair ag cur in aghaidh a ghrásta.
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mbróga ídithe le haois. 6 Níor itheabhair arán ná níor ólabhair fíon ná deoch láidir: ionas go mbeadh
’ fhios agaibh gur mise úr dTiarna Dia 7 agus thánabhair chun na háite seo: agus tháinig Sehon rí
Heseboin agus Óg rí Bhasain amach ’nár gcoinnibh chun troda linn, agus mharaíomair iad, 8 agus
thógamair a gcuid talún agus thugamair é mar shealús do Rúben agus do Ghad agus do leath-
threibhe Mhanasses. 9 Cimeádaidh, dá bhrí sin, bréithre na connartha so, agus cómhlíonaidh iad:
ionas go dtuigfidh sibh gach a ndéanfaidh sibh. 10 Táthaoi go léir inniu ’núr seasamh i láthair úr
dTiarna Dia, úr bpriúnsaí, úr dtreabha, úr seanóirí, úr dteagascóirí, agus pobal Israél go léir, 11 úr
mná agus úr gclann, agus an duine iasachta atá ’na chónaí agat sa longphort, in éaghmais lucht
adhmaid a  ghearradh agus lucht  uisce  ’  tharrac:  12 ionas  go ngeóbhair  treasna i  gconnradh do
Thiarna Dia, agus sa dearbhú atá ageat Thiarna Dia á dhéanamh leat an lá so, 13 chun go n-árdódh
sé thu id phobal do féin, agus go mbeadh sé ’na Dhia agat mar atá labhartha aige leat, agus mar a
dhearbhaigh sé do t’aithreachaibh Ábraham agus Isaac agus Iácób. 14 Agus ní leatsa amháin a
dheinim an chonnradh so agus do dhaingním na mionna so, 15 ach lena bhfuil láithreach agus ná
fuil. 16 Óir is eól díbhse conas a chónaíomair i dtalamh na hÉigipte, agus conas atá gofa againn trí
lár na náisiún, agus gabháil tríothu dhíbh. 17 Do chonacabhair a ngráinniúlachtaí agus a salachar,
’sé in le rá a n-íodail, adhmad agus cloch, airgead agus ór, agus iad dhá n-adhradh. 18 Le heagla go
mb’fhéidir go mbeadh ar úr measc fear nú bean, líntí nú treabh, agus a gcroí iompaithe an lá so ónár
dTiarna Dia,  chun dul  agus  déithe na náisiún san d’fhriothálamh: agus go mbeadh ’núr measc
préamh ag tabhairt domlais agus searúis mar thoradh uaithi, 19 agus nuair ’ aireóidh sé focail an
dearbhaithe seo go gcuirfeadh sé beannacht air féin ’na chroí, agus go ndéarfadh sé: Beidh síocháin
agamsa. Bead ag siúl i gcuirpeacht mo chroí: agus ídíodh meisce tart1; 20 agus ná maithfeadh an
Tiarna dho: ach go lasfadh a fhíoch agus a fhearg thar meón i gcoinnibh an fhir sin an uair sin, agus
go luífeadh anuas air a bhfuil d’eascainíbh scríofa sa leabhar so: agus go go nglanfadh an Tiarna
amach a ainm ó bheith fén spéir, 21 agus go n-ídeódh sé é a treabhaibh uile Israél, de réir na n-
eascainí atá sa leabhar so agus sa chonnradh so*: 22 agus go ndéarfaid an tsliocht ’na dhiaidh, agus
an chlann a béarfar ’na dhiaidh so, agus na daoine iasachta a thiocfaidh a himigéin, nuair a chífid
siad na pláigeanna a bheidh ar an dtír sin agus na huilc lena gcráfaidh an Tiarna í, 23 dhá loscadh le
ruibh, agus le teas salainn, i dtreó ná beidh ar cumas síol do chur inti a thuilleadh, agus ná fásfaidh
aon ghlasra inti, de réir shampla Shodoim agus Ghomorrha, agus Adama agus Sheboim, áiteanna a
dh’ídigh an Tiarna in’ fhíoch agus in’ fheirg: 24 agus go ndéarfaid na náisiúin go léir: Cad ’na
thaobh don Tiarna an ní sin do dhéanamh leis an dtír sin? Cad é an brí atá leis an lasadh rómhór san
in’ fheirg? 25 Agus go bhfreagróid siad: mar do thréigeadar connradh an Tiarna, an chonnradh a
dhein sé lena n-aithreachaibh nuair a thug sé amach iad a tír na hÉigipte, 26 agus d’fhriotháladar
déithe iasachta, agus d’adhradar iad, déithe nárbh aithnid dóibh agus nách dóibh a ceapadh iad.
27 Uime sin is ea do las fearg an Tiarna in aghaidh na tíre seo, chun a bhfuil d’eascainíbh sa leabhar
so do thabhairt uirthi,  28 agus do chaith sé amach as a dtír iad, i bhfeirg agus i bhfíoch agus i
ndíbheirg,  agus  do  chaith  sé  isteach  i  ndúthaigh iasachta  iad,  mar  a  chítear  an  lá  so:  29 nithe
diamhra2 dár dTiarna Dia: nithe atá soiléir dúinne agus dár gclaínn go deó, ionas go ndéanfaimís
bréithre uile na dlí seo.

Caib. a Tríochad

1 Véar. 19. “Ídíodh meisce tart”. Seanará is ea é sin agus is féidir dhá bhrí a bhaint as, .i. brí an pheacaigh dhá 
bheannachadh féin agus dhá mhealladh féin ’na pheacaíbh le samhaltas síochána, agus le flúirse a dh’fhéadann gach 
gá, .i. gach tart, do shásamh, dar leis. Nú is féidir é ’ ghlacadh i gcéill na préimhe úd an tsearúis, préamh a bhíonn i 
meisce an pheaca, agus do tharraigeann chúithi, agus d’ídíonn ar an gcuma san an mhuíntir go mbíonn an tart 
céanna orthu, .i. an dúil acu in sna holcaibh céanna.

2 Véar. 29. “Nithe diamhra”, .i. Is le Dia amháin nithe atá ródhiamhar dúinne, ach is againne atá aire ’ thabhairt do sna
nithibh a dh’fhoillsigh Dia dhúinn agus beart a dhéanamh dá réir.
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Gealltar trócairí móra don aithríoch. Táid aitheanta Dé sochómhlíonta (nú, sochimeádta). Curtar
os a gcómhair beatha agus bás.

1 Ansan, nuair a bheid na nithe sin go léir tagaithe ort, an bheannacht nú an eascaine atá curtha
agam os do chómhair, agus nuair a thiocfaidh aithreachas croí ort i measc na náisiún go léir ’na
mbeidh tú scaipithe ag an dTiarna orthu, 2 agus nuair a bheidh tú ag casadh air agus réir a aitheanta
agat á dhéanamh, mar atá agamsa dá órdú dhuit inniu, tusa agus do chlann, led chroí go léir agus le
t’anam go léir, 3 tabharfaidh do Thiarna Dia do bhraighdineas thar n-ais arís, agus déanfaidh sé
trócaire ort, agus baileóidh sé arís tu as na náisiúnaibh go léir gur scaip sé ar a measc tu roimhe sin.
4 Dá scaiptí thu chómh fada ó bhaile le tuisleannaibh na spéire tabharfaidh do Thiarna Dia thar n-
ais  as  san  tu  5 agus  tógfaidh  sé  chuige  féin  tu  agus  tabharfaidh  sé  isteach  tu  sa  talamh  a
shealbhaíodar t’aithreacha, agus sealbhóirse é, agus cuirfidh sé a bheannacht ort agus déanfaidh sé
níos líonmhaire thu ná mar a bhí t’aithreacha. 6 Déanfaidh do Thiarna Dia tímpallghearradh ar do
chroí, agus ar chroí do shleachta: ionas go ngráfair do Thiarna Dia led chroí go léir agus le t’anam
go léir, chun go mbeifá beó, 7 agus iompóidh sé na heascainí go léir seo ar do namhaid, agus ar an
muíntir a thugann fuath dhuit agus a bhíonn ’od chrá. 8 Ach tiocfairse thar n-ais agus éistfir le guth
do Thiarna Dia, agus déanfair na haitheanta go léir atá agam á órdú dhuit an lá so. 9 Agus déanfaidh
do Thiarna Dia flúirseach thu in oibreachaibh uile do lámh, i dtoradh do bhruinne, i dtoradh do
bhólachta,  i  dtoradh  do  thalún,  agus  i  bhflúirse  gach  uile  ní.  Óir  casfaidh  an  Tiarna  chun
gáirdeachais  a  dhéanamh  os  do  chionn  ins  gach  ní  fónta,  mar  a  dheineadh  sé  gáirdeachas  i
t’aithreachaibh.  10 Ach amháin seo,  go n-éistfir  le  guth do Thiarna Dia agus go gcimeádfair  a
dhlithe agus a cheremóinte, atá scríofa sa dlí seo, agus go gcasfair ar do Thiarna Dia led chroí go
léir agus le t’anam go léir. 

11 An aithne atá agamsa á thabhairt níl sí os do chionn, ná rófhada uait: 12 níl sé ar neamh, go
ndéarfá:  Ceocu  againn  a  dh’fhéadfaidh  dul  suas  ar  neamh chun  í’thabhairt  chúinn  agus  go  n-
éistfidmís léi agus go gcómhlíonfaimís í i ngníomh? 13 Ná níl sí ar an dtaobh thall den fharraige, go
ngeóbhfá do leathscéal agus go ndéarfá: Ceocu againn a dh’fhéadfaidh dul treasna na farraige agus í
’ thabhairt chúinn, i dtreó go n-éistfimís léi agus go ndéanfaimís an ní a hórdaítear. 14 Ach tá an
briathar i bhfogas duit, id bhéal agus id chroí, ionas go ndéanfá é.

15 Cuímhnigh air go bhfuil curtha agam os do chómhair inniu beatha agus an mhaith, agus ar an
dtaobh eile  bás  agus an t-olc:  16 ionas  go dtabharfá  grá dod Thiarna Dia,  agus  do siúlófá  ’na
shlitibh agus go gcimeádfá a aitheanta agus a cheremóinte agus a bhreitheanna, agus go mairfá agus
go n-iomadódh sé thu, agus go mbeannódh sé thu id thalamh*, an talamh go raghair isteach dhá
shealbhú. 17 Ach má bhíonn do chroí iompaithe uaidh i dtreó ná héistfir leis, agus go meallfar thu le
hearráid, agus go n-adharfair  déithe iasachta agus go ndéanfair  seirbhís dóibh: 18 ínsimse dhuit
roim ré inniu go raghair ar feó agus ná fanfair ach aimsir gheárr sa tír go raghair thar Iórdan siar ag
triall air agus go raghair isteach dhá shealbhú. 19 Glaeim neamh agus talamh mar fhínnithe inniu air
go bhfuil curtha os úr gcómhair agam beatha agus bás, beannachtaí agus eascainí*. Tóg mar rogha
an bheatha, i dtreó go mairfir féin agus do shliocht, 20 agus i dtreó go mbeidh grá agat dod Thiarna
Dia,  agus  go mbeir  úmhal  dá  ghlór,  agus  go gcloífir  leis  (óir  is  é  do bheatha é,  agus  faid do
laethanta) agus go ndéanfá cónaí sa tír gur dhearbhaigh an Tiarna do t’aithreachaibh, d’Ábraham
agus d’Isaac agus do Iácób, do dtabharfadh sé dhóibh é.

Caib. Trí Dheich a hAon
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Maois ag cur misnigh ar na daoine, agus ar Iósué, an fear ba thanaiste dho. An dlí aige á thabhairt
do sna sagartaibh. Dia dhá thargaireacht go dtréigfidh an pobal é go minic, agus go gcuirfidh sé
pionós orthu. Órdaíonn sé do Mhaois cantaic do scrí’ mar chuímhneamh buan ar an ndlí.

1 Agus ansan d’imigh Maois agus do labhair sé na nithe seo go léir le hIsraél uile, 2 agus duairt sé
leó: Táimse inniu céad agus fiche bliain d’aois. Ní féidir dom feasta bheith ag dul amach agus ag
teacht  isteach go mór  mór ó tá  ráite  ag an dTiarna  liom:  Ní raghairse thar  Iórdan siar.  3 Ach
raghaidh do Thiarna Dia thar Iórdan rómhat amach: ídeóidh sé na geinte sin go léir id radharc agus
sealbhóirse iad: agus raghaidh Iósué anso anonn rómhat: mar atá ráite ageat Thiarna Dia. 4 Agus
déanfaidh an Tiarna leó san mar a dhein sé le Sehon agus le hÓg, ríthe na nAmorrhíteach, agus lena
dtír, agus dísceóidh sé iad. 5 Dá bhrí sin, nuair a thabharfaidh sé suas duit iad so, leis, déanfair ar an
gcuma gcéanna leó fé mar a dh’órdaíos-sa dhuit*. 6 Dein* go fearúil agus bídh cróga, agus ná bíodh
aon eagla oraibh, agus ná téadh dúr misneach nuair a chífidh sibh iad, óir is é úr dTiarna Dia féin úr
gceann urraid*, agus ní fhágfaidh sé thu ná ní thréigfidh sé thu. 7 Agus do ghlaeigh Maois Iósué
chuige agus duairt sé leis, os cómhair Israél uile: Glac misneach agus bhí cróga, óir is tusa do
thabharfaidh an pobal so isteach sa tír a dhearbhaigh an Tiarna dá n-aithreachaibh a thabharfadh sé
dhóibh, agus is tu do roinnfidh an tír, á cur ar chrannaibh. 8 Agus an Tiarna atá ’na cheann urraid
oraibh beidh sé féin i t’fhochair: ní fhágfaidh sé thu ná ní thréigfidh sé thu*.

9 Ansan do scríbh Maois an dlí seo agus do thug sé í do sna sagairt, do mhacaibh Léví, a bhíodh ag
iompar airce connartha an Tiarna, agus do sheanóiríbh Israél uile: 10 agus thug sé órdú dhóibh agus
duairt sé leó: Tar éis seacht mblian, i mbliain an mhaithimh, i bhféile na dtaibearnacal. 11 nuair a
thiocfaidh Israél go léir i bhfochair a chéile dhá dtaispeáint féin i radharc do Thiarna Dia, san áit a
thoghfaidh an Tiarna, léifirse focail na dlí seo os cómhair Israél go léir, agus iad ag éisteacht leat,
12 agus na daoine go léir cruinnithe i dteannta ’ chéile, idir fhearaibh agus mná agus leanaí, agus
daoine iasachta a bheidh laistigh ded gheataíbh: i dtreó go gcloisfid siad agus go bhfoghlamóid siad,
agus go mbeidh orthu eagla úr dTiarna Dia, agus go gcimeádfaid siad focail uile na dlí seo agus go
gcómhlíonfaid siad iad, 13 agus i dtreó go gcloisfid a gclann, leis, atá anois in ainbhios, ionas go
mbeidh eagla a dTiarna Dia orthu, i gcaitheamh na laethanta go léir a mhairfid siad sa tigh* go
bhfuiltí ag dul thar Iórdan chun é ’ shealbhú:

14 Agus duairt an Tiarna Dia le Maois: Féach, tá laethanta do bháis i ngar duit. Glaeigh ar Iósué,
agus seasaídh i dtaibearnacal na fianaise go dtugad órdú dho. Ansan chuaigh Maois agus Iósué
isteach agus sheasaíodar i dtaibearnacal na fianaise, 15 agus do thaispeáin an Tiarna é féin ann sa
cholaman scamaill, agus do sheasaimh an colaman i bpóirse an taibearnacail. 16 Agus duairt an
Tiarna le Maois: Féach taoise ag dul chun codlata i bhfochair t’athrach, agus éireóid na daoine seo
agus imeóid siad ag drúisiú i ndiaidh déithe iasachta sa tír ’na bhfuilid siad ag dul isteach chun
cónaithe ann. Tréigfid siad mise san áit sin agus cuirfid siad ar neamhní an chonnradh atá déanta
agam leó. 17 Agus lasfaidh m’fhearg ’na gcoinnibh an lá san, agus tréigfeadsa iadsan agus clúdód
m’aghaidh uathu agus sloigfar iad. Tiocfaidh an uile shaghas uilc agus cruatain orthu, i dtreó go
ndéarfaidh siad an lá san: Go deimhin is toisc gan Dia ’ bheith liom atáid na huilc seo tagaithe orm.
18 Ach folódsa m’aghaidh an lá san agus clúdód é, mar gheall  ar  na drochbheartaibh go léir a
dheineadar, mar gheall ar gur leanadar déithe iasachta. 19 Dá bhrí sin anois scríobhaidhse* síos an
chantaic seo agus múinidh í do chlaínn Israél, i dtreó go mbeidh sí de ghlanmheabhair acu, agus go
mbeid siad dhá canadh lena mbéal, agus go mbeidh an t-amhrán so in’ fhianaise dhómhsa i measc
clainne Israél. 20 Óir béarfadsa isteach iad sa tír gur dhearbhaíos dá n-aithreachaibh ’na thaobh, tír
atá  ar  scéith  le  bainne  agus  le  mil.  Agus  nuair  a  bheidh ite  acu  agus  a  bheidh siad  lán  agus
beathaithe,  iompóid  siad  i  ndiaidh  déithe  iasachta  agus  déanfaid  siad  seirbhís  dóibh:  agus
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tarcaisneóid siad mise agus cuirfid siad mo chonnradh ar neamhní. 21 Agus nuair a bheidh mórán
uilc agus mórán cruatain tagaithe orthu, tabharfaidh an  chantaic seo freagra orthu chun fianaise,
agus ní fhéadfaidh aon tseachmall é ’ thógaint chun siúil a béalaibh a sleachta. Óir is eól dómhsa a
smaointe agus an ní a mheasaid siad a dhéanamh an lá so, sara mbeiread isteach iad sa tír atá geallta
agam dóibh.

22 Ansan do scríbh Maois an chantic agus do mhúin sé do chlaínn Israél í. 23 Agus thug an Tiarna
órdú do Iósué mhac Nuin, agus duairt sé: Glac misneach agus bí cróga, óir is tu ’ bhéarfaidh clann
Israél isteach sa tír atá geallta agamsa dhóibh, agus beidh mé i t’fhochair.

24 Ansan, nuair a bhí focail na dlí seo scríofa i leabhar ag Maois, agus é críochnaithe aige, 25 thug
sé órdú do sna Levítigh, a bhíodh ag iompar airce connartha an Tiarna, agus duairt sé: 26 Glacaidh
an leabhar so agus cuiridh é i dtaobh airce connartha úr dTiarna Dia, i dtreó go mbeidh sé ann mar
fhianaise id choinnibh; 27 óir is eól dómhsa do stuacacht agus do mhuineál cruaidh*. An fhaid atáim
beó agus ag dul isteach in éineacht [libh]* táthaoi riamh go ceannarcach in aghaidh an Tiarna: nách
mó go mór a bheidh sibh amhlaidh nuair a bhead tar éis bháis? 28 Cruinnídh chúm seanóirí uile úr
dtreabh, agus úr dteagascóirí, agus labharfad na focail seo agus iad ag éisteacht liom, agus glaofad
neamh agus  talamh i  bhfianaise  ’na  gcoinnibh:  29 Óir  tá  ’  fhios  agam go ndéanfaidh  sibh  an
mhallaitheacht tar éis mo bháis agus go n-iompóidh sibh go luath as an slí a dh’órdaíos díbh. Agus
tiocfaid uilc oraibh in sna haimsiribh deirineacha nuair  a dhéanfaidh sibh an t-olc i  radharc an
Tiarna, dhá ghríosadh le hoibreachaibh úr lámh.

30 Ansan do labhair Maois, agus cómhchruinniú Israél uile ag éisteacht leis, focail na cantice seo,
agus do chríochnaigh sé í síos go dtí a deireadh.

Caib. Trí Dheich a Dó

Cantic chun  cuímhne  ’  chimeád  ar  an  ndlí.  Órdaítear  do  Mhaois  dul  suas  ar  an  gcnuc  óna
bhfeicfidh sé an tír ná raghaidh sé isteach ann.

1 Cloisidh, a spéartha, na nithe do labhraim;
cloiseadh an talmah bréithre mo bhéil;
2 Cruinníodh mo theagasc as nós fearthana;
sileadh m’úrlabhra ar nós drúchta,
ar nós ceatha ar an nglasra,
ar nós na mbraon ar an bhféar.
3 Óir glaofad ar ainm an Tiarna.
Tugaidh mórgacht dár nDia.
4 Is beacht iad oibreacha Dé,
agus is breitheanna a shlite.
Tá Dia dílis, agus tá sé gan aon éagóir, 
tá sé díreach, ceart.
5 Dheineadar peaca in’ aghaidh agus ní clann leis iad ’na salachar,
sliocht mhallaithe, aimhleasta.
6 An é sin do dhíolaíocht leis an dTiarna,
a phobal éigiallaí gan eagna?
Nách é t’athair é, a shealbhaigh thu agus do dhein thu
agus do chruthigh thu?
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7 Cuímhnigh ar na laethantiabh ársa.
Machnaimh ar na sleachtaibh fé leith.
Ceistigh t’athair agus neósfaidh sé dhuit:
do sheanóirí, agus déarfaid siad leat.
8 Nuair a bhí an tÁrd-Dhia ag deighilt na ngeinte:
nuair a bhí sé ag dealú clainne Adaim,
do cheap sé teóranna pobal de réir uimhre clainne Israél.
9 Ach is é cuid an Tiarna a phobal féin:
Iácób crann a oidhreacht.
10 Do fuair sé i dtalamh uaigneach é,
in áit uatháis, agus leathanuaignis;
do sheól sé tímpall é, agus do mhúin sé é;
agus chimeád sé mar mhogall a shúl é,
11 ar nós an fhiolair ag spriocadh a geárrcach chun eiteallachta
agus ag foluamaint os a gcionn,
do leath sé a sciatháin agus do thog sé é
agus d’iompair sé ar a ghuaillibh é.
12 Dob é an Tiarna amháin a threóraí.
Ní raibh aon dia iasachta aige.
(Nú, níor Dhia iasachta aige é.)
13 Do shocraigh sé ar thalamh árd é:
chun go n-íosfadh sé sochar na bpáirceanna;
chun go súracódh sé mil as an gcarraig;
agus ola as an gcloich ba chrua;
14 ím ón mbólacht, agus bainne ón gcaoire,
mar aon le saíll na n-uan,
agus na reithí de mhianach Bhasain, agus pocáin,
le smior crithneachtan,
agus go n-ólfadh sé fuil fíonchaor dá dhílse.
15 Chuaigh an t-ionúin i mbeathaitheacht, agus do spriúch sé,
chuaigh sé i mbeathaitheacht, agus i raímhdeas, agus i leithead.
Do thréig sé Dia a dhein é,
agus d’imigh sé ó Dhia a shlánaitheóir.
16 Do ghríosadar é le déithibh iasachta.
Do spriocadar chun feirge é le gráinniúlachtaíbh.
17 Chun deamhan, agus ní chun Dé, a dheineadar íbirt,
chun déithe nárbh aithnid dóibh;
(déithe) a tháinig go nua agus go deirineach,
(déithe) nár adhradar a n-aithreacha.
18 Do thréigis an Dia a ghein thu
agus níl cuímhne agat ar an dTiarna a chruthaigh thu.
19 Do chonaic an Tiarna, agus do gríosadh é chun feirge;
óir do ghríos a chlann mhac agus a chlann iníon féin é.
20 Agus duairt sé: Folachfad m’aghaidh uathu,
agus cuímhneód cad é an deireadh a bheidh orthu,
óir is sliocht aimhleasta iad,
clann gan dílse.
21 Do ghríosadar me leis an ní nár dhia,
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agus d’fheargaíodar me lena ngnóthaíbh baotha.
Agus gríosfadsa iadsan leis an ní nách pobal,
agus feargód iad le náisiún éigiallaí.
22 Tá tine adaithe im fheirg,
agus loiscfidh sí go fíoríochtar ifrinn.
Sloigfidh sí an talamh agus a shochar,
agus dófaidh sí buínn na gcnuc.
23 Cruachfad uilc orthu,
agus críochnód mo shaígheada orthu.
24 Beid siad dá n-ídiú le gorta,
agus íosfaid na héin iad le greim róshearbh.
Cuirfead fiacla beithíoch orthu,
agus fíoch ainmhithe a bhíonn ag snámh ar talamh,
agus aithreacha nímhe.
25 Beidh an claíomh dhá n-ídiú lasmu’,
agus scannradh laistigh:
an fear óg agus an mhaighdean,
an leanbh ag deól agus an seanduine.
26 Duart: Ca* bhfuilid siad?
Cuirfead cuímhne orthu ar ceal i measc daoine.
27 Ach trí fheirg namhad tá ríghneas déanta agam le heagla go mbeadh a n-eascáirde ag
maíomh agus do ndéarfaidís: Bua ár lámhne a dhein na nithe seo go léir,  agus ní hé an
Tiarna.
28 Is náisiún gan chómhairle iad,
agus gan chiall.
29 Is trua gan ciall acu, agus tuiscint,
ionas go n-ollmhóidís dá gcrích dheirineach!
30 Conas a ruagfadh duine míle,
agus beirt deich míle?
Nách toisc a nDia ’ bheith tar éis iad do dhíól
agus gur dhún an Tiarna suas iad?
31 Óir níl ár nDiane mar a ndéithe sin.
Is breithiúin ár namhaid féin air.
32 Is d’fhíonghort Sodoim a bhfíniúna,
agus de shuburbannaibh Ghomorrha.
Is caora domlais a gcaora fíniúna,
agus is róshearbh iad a gcrobhaingí.
33 is domlas dracon a gcuid fíona,
agus nimh aspic nách féidir a leigheas.
34 Ná fuil na nithe sin i dtaisce agamsa
agus fé shéala im chiste?
35 Is liomsa díoltas agus déanfad cúiteamh i dtráth: i dtreó go sleamhnóidh a gcos.
Tá lá an ídithe in achomaireacht,
agus tá an t-am ag brostú chun teacht.
36 Tabharfaidh an Tiarna breith ar a phobal,
agus déanfaidh sé trócaire ar a sheirbhíseachaibh.
Chífidh sé go bhfuil a lámh lagaithe,
agus go bhfuil tar éis dul, leis, den lucht atá dúnta,

40



Leabhar Deuteronomí

agus go bhfuil ar fágadh ídithe.
37 Agus déarfaidh sé: Ca bhfuil a ndéithe,
go raibh muinín acu astu,
38 gur itheadar saíll a victimí
agus gur óladar fíon a líbamina*?
Éirídís agus cabhraídís libh agus díonaidís sibh ’núr ngátar.
39 Feicidh gur mise amháin atá,
agus ná fuil dia eile im éaghmais.
Básód agus déanfad beó,
buailfead agus leighisfead,
agus níl éinne a dh’fhéadfaidh fuascailt a dhéanamh as mo láimh.
40 Árdód mo lámh go neamh agus déarfad: Is beó mise de shíor.
41 Má chuirim faobhar mar an splannc ar mo chlaíomh,
agus má ghabhann mo lámh greim ar bhreithiúntas,
tabharfad díoltas dom namhaid,
agus cúiteód le lucht fuatha ’ thabhairt dom.
42 Cuirfead mo shaígheada ar meisce le fuil,
agus sloigfidh mo chlaíomh feóil,
d’fhuil na marbh agus an bhraighdinis,
de cheann lom na namhad.
43 Molaidh, a phobal, a gheinte,
óir déanfaidh sé fuil a sheirbhíseach do dhíogailt,
agus déanfaidh sé díoltas ar a namhaid,
agus déanfaidh sé trócaire ar thalamh a phobail.

44 Agus tháinig Maois agus do labhair sé focail uile na cantaice sin i gcluasaibh an phobail agus
Iósué mac Nuin.  45 Agus do chríochnaigh sé an chainnt  sin  go léir  ag labhairt  le  hIsraél  uile.
46 Agus duairt sé leó: Cuiridh úr gcroíthe ar na foclaibh go léir ar a bhfuilimse ag tabhairt fianaise
dhíbh inniu: agus órdaídhse dúr gclaínn iad do chimeád agus do dhéanamh, agus gach ní dá bhfuil
scríofa  sa  dlí  seo do chómhlíonadh.  47 Óir  ní  hin aistear  atáthar  á  n-órdú dhíbh,  ach chun go
mairfeadh gach duine iontu, agus chun go ndéanfadh sibh iad agus le hiad a dhéanamh go leanfadh
sibh aimsir fhada sa tír go bhfuiltí ag dul thar Iórdan dhá sealbhú.

48 Agus do labhair an Tiarna le Maois an lá céanna agus duairt sé leis: 49 Imigh suas sa chnuc so
Abarim (’sé sin, na dtargabhálach), isteach i gcnuc Nebo, atá i dtír Mhoaib, ar aghaidh Iéricho soir,
agus féach ar thír Chanaain, a thabharfadsa do chlaínn Israél le sealbhú, agus faighse bás sa chnuc.
50 Nuair a bheir imithe suas ann baileófar thu chun do dhaoine, mar a fuair do dhriotháir Aaron bás
ar chnuc Hoir agus gur bailíodh chun a dhaoine é. 51 Óir do dheinis iomarbhas im aghaidh i lár
clainne Israél, ag uisceachaibh an bhréagnaithe i gCades uaignis Shin. Agus níor naomhaís me i
measc clainne Israél.

52 Chífir os do chómhair an tír a thabharfad do chlaínn Israél, ach ní raghair isteach ann.

Caib. Trí Dheich a Trí

A bheannacht, roimena bhás, ag Maois á chur ar threabhaibh Israél.
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1 Sid í an bheannacht lenar bheannaigh Maois, duine Dé, clann Israél, sara bhfuair sé bás. 2 Agus
duairt sé:—

Tháinig an Tiarna ó Shinaí, agus d’éirigh sé suas chúinn ó Sheir. Thaispeáin sé é féin ó chnuc
Pharain, agus mílte naomh in éineacht leis. Dlí tine ’na láimh dheis. 3 Thug sé grá do sna daoine.
Táid na naoimh go léir ’na láimh: agus an mhuíntir  a thiocfaidh in aice a chos glacfaid siad a
theagasc. 4 D’órdaigh Maois dlí dhúinn, oidhreacht mórphobail Iácóib. 5 Beidh sé ’na rí i bhfochair
an róchirt, ó táid priúnsaí an phobail cruinnithe mar aon le treabhaibh Israél.

6 Bíodh Rúben beó, agus ná faigheadh sé bás, agus bíodh sé beag in uimhir.

7 Sid í beannacht Iúda: Éist, a Thiarna le glór Iúda agus tabhair isteach é chun a phobail. Troidfid a
lámha ar a shon, agus beidh sé ’na chabhair do in aghaidh a namhad.

8 Agus duairt sé le Léví, leis: T’ionnracas agus do theagasc do t’fhear naofa1, an té a dheimnís sa
triail,  agus do bhreithnís ag uisceachaibh an bhréagnaithe. 9 An té aduairt2 len’ athair agus lena
mháthair: Níl aithne agam oraibh: agus lena bhráithribh: Ní aithním sibh: agus a gclann féin níor
aithníodar. Chimeádadar do bhriathar, agus dheineadar réir do chonnartha, 10 do bhreitheanna3, a
Iácóib, agus do dhlí, a Israél: cuirfid siad túis i t’fheirg agus holocaust ar th’altóir. 11 Beannaigh, a
Thiarna, a neart, agus glac oibreacha a lámh. Buail dromanna a namhad, agus an mhuíntir a thugann
fuath dho ná héirídís.

12 Agus  duairt  sé  le  Beniamín:  an  té  is  ró-ionúin  leis  an  dTiarna  déanfaidh  sé  cónaí4 ann  go
muiníneach. Fanfaidh sé an lá go léir mar ’ bheadh sé i seómra céile, agus é ar a shuaimhneas idir a
ghuaillibh.

13 Duairt sé le Ióseph, leis: De bheannacht an Tiarna go raibh a thír, de thortaíbh neimhe agus den
drúcht, agus den doimhneas atá ’na luí laistíos. 14 De sna torthaíbh a curtar amach le gréin agus le
gealaigh, 15 de bharraíbh na sliabh seannda, de thorthaibh na gcnuc síoraí, 16 de thorthaíbh na talún
agus dá flúirse. Beannacht an té a chonacthas sa tor go dtagaidh ar cheann Ióseph, agus ar choróinn
an Naserítigh5 i measc a bhráthar. 17 Mar chéadghein tairbh a áilleacht, mar adharca an rhinocerois
a adharca. Is leó a chomáinfidh sé na geinte go himeallaibh an domhain. Sin iad mórshlóite Ephraim
agus mílte Mhanasses.

18 Agus duairt sé le Sabulon: Dein gáirdeachas, a Shabuloin, id ghabháil amach: agus a Issachair id
thaibearnacalaibh. 19 Glaofaid siad ar na poblaibh chun na gcnuc: ansan do íbreóid siad victimí an
chirt. Deólfaid siad, ar nós bainne, flúirse na farraige agus stóras folaithe na gainímhe*.

20 Agus duairt sé le Gad: Beannacht ar Ghad ’na leithead. Dhein sé suaimhneas ar nós an leóin,
agus do rug sé ar an gcuislinn agus ar an gceann. 21 Chonaic sé a árdchéim, gur ’na chuid a bhí an
teagascóir  i  dtaisce:  an té  a  bhí  i  bhfochair  phriúnsaí  na ndaoine,  agus a dhein breitheanna an
Tiarna, agus a bhreithiúntas le hIsraél.

1 Caib. 33. véar. 8. “T’fhear naofa”. Aaron agus a chómharbaí sa tsagartacht.
2 Véar. 9. “An té aduairt”. Tá ceangailte ar threibh na sagartachta onóir Dé do chur roime gach éileamh fola agus 

feóla: i dtreó gur daoine iasachta iad do sna gaoltaibh is giorra dhóibh nuair a tharraiceódh na gaolta san iad ó 
ghnóthaibh a ngairme.

3 Check manuscript. Page 881.
4 Véar. 12. “Cónaí”, meastar go dtagarthar san áit sin don teampall a bheith déanta i gcríochaibh treibhe Bheniamín.
5 Véar. 16. “An Naserítigh”. Feic an nóta ar Ghein. 49:26.
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22 Agus duairt sé le Dan: León óg is ea Dan, gluaiseóidh sé go líonmhar ó Bhasan.

23 Agus duairt sé le Nephtalí: Beidh flúirse ag Nephtalí agus beidh sé lánd e bheannachtaíbh an
Tiarna. Sealbhóidh sé an fharraige agus an taobh theas.

24 Duairt sé le hAser. Beannacht ar Aser de dhruím clainne, go mba ionúin lena bhráithribh é, agus
tumadh sé a chos in ola. 25 Iarann agus prás a bheidh ’na bhróig. Mar laethanta t’óige a bheidh do
sheanaos leis. 26 Níl aon Dia eile mar Dhia an róchirt.  An té atá in áirde ar na flaithis is é do
chabharthóir, lena mhórgacht is ea ’ ghluaisid na scamaill anonn ’s anall. 27 Tá a chónaí lastuas
agus táid na cuisleanna síoraí1 laistíos. Caithfidh sé amach an namhaid ó t’aghaidh agus déarfaidh
sé: Imighse ar neamhní. 28 Déanfaidh Israél cónaí ar láimh shábhála, agus in’ aonar. Beidh súil
Iácóib i dtalamh arbhair  agus fíona, agus beidh an spéir ceóch le drúcht. 29 Is aoibhinn duit,  a
Israél: cé atá mar thu, a phobal atá sábhálta ag an dTiarna? Sciath do chabhartha, agus claíomh do
ghlóire. Diúltóid do namhaid duit, agus satlóirse ar a muineálaibh sin.

Caib. Trí Dheich a Ceathair

Chíonn Maois an talamh geallta, ach ní leogtar do dul isteach ann. A bhás in aois a chéad agus
fiche bliain. Adhlacann Dia a chorp i ganfhios, agus caoinid clann Israél é ar feadh tríochad lá.
Iósué ’na dhiaidh i gcómharbas, agus é lán de sprid Dé tar éis é ’ dhul fé láimh Mhaoise. Ach
moltar Maois thar na fáidhíbh go léir mar gheall ar é ’ bheith chómh dlúite le Dia na glóire agus
mar gheall ar na míorúiltibh uathásacha a dhein sé.

1 Ansan do chuaigh Maois suas ar chnuc Nebo ó mhachaire Mhoaib, go dtí mullach Phasca, ar
aghaidh Iéricho soir, agus do thaispeáin an Tiarna dho talamh Ghalaaid go léir chómh fada le Dan,
2 agus Nephtalí go léir, agus talamh Ephraim agus Mhanasses, agus talamh Iúda go léir chómh fada
leis an bhfarraige ba shia uaidh; 3 agus an taobh theas, agus leithead mhachaire Iéricho, cathair na
gcrann pailme chómh fada le Segor. 4 Agus duairt an Tiarna leis: Sin é an talamh gur dhearbhaíos
’na  thaobh d’Ábraham agus  d’Isaac  agus  do Iácób nuair  aduart:  Tabharfad  dod shliocht  é.  Tá
féachta agat air le t’shúilibh agus ní raghair anonn go dtí é.

5 Agus fuair Maois, seirbhíseach an Tiarna, bás ar an áit sin2, i dtalamh Mhoaib, le hórdú an Tiarna:
6 Agus d’adhlaic sé é3 sa ghleann i dtír Mhoaib ar aghaidh Phogoir anonn, agus ní heól d’aon duine
áit a adhlactha go dtí an lá so inniu againn.

7 Bhí Maois céad agus fiche bliain d’aois nuair a fuair sé bás. Ní raibh tar éis dul dá radharc ná ní
raibh fiacal leis tar éis bogadh; 8 agus do chaoineadar clann Israél é, ar mhachaire Mhoaib, ar feadh
tríochad lá: agus tháinig deireadh laethanta a gcaointe lenar chaoineadar Maois. 9 Agus bhí Iósué
lán de sprid na heagna, óir bhí Maois tar éis a lámh do chur air, agus bhí clann Israél úmhal do agus
dheineadar mar a bhí órdaithe ag an dTiarna do Mhaois. 10 Agus níor éirigh ’na dhiaidh san in
Israél fáidh mar Mhaois, ar ar chuir an Tiarna aithne aghaidh ar aghaidh. 11 In sna cómharthaíbh go
léir  agus  in  sna  hiúnaíbh  a  chuir  sé  leis,  le  déanamh i  dtír  na  hÉigipte,  ar  Pharao  agus  ar  a

1 Véar. 27. “Na cuisleanna síoraí”. Bíodh gur thuas ar neamh atá Dia tá a chuisleanna sínte síos i gcónaí ag cabhrú 
linn anso thíos.

2 Caib. 34. véar. 5. “Bás ar an áit sin”. Is é Iósué, nú duine éigin de sna fáidhibh a scríbh an caibideal deirineach san 
den Deuteronomí. 

3 Véar. 6. “D’adhlaic sé é”. ’Sé sin le hobair aingeal, agus chimeád sé áit a adhlactha fé cheilt, i dtreó ná féadfadh 
clann Israél bheith dhá adhradh tar éis a bháis, bhíodar chómh tugtha san don íodaladhradh.
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sheirbhíseachaibh agus ar an dtír go léir, 12 agus an lámh chómhachtach, agus na míorúiltí móra a
dhein Maois os cómhair chlainne Israél go léir.*

Nótaí

1 Nár áiríodh: h-prefixation of the autonomous form is not shown here.
1 Siúl dhá lá dhéag: this is corrected by a later hand to aon lá dhéag.
1 Sa daicheadú [bliain]: the word bliain is inserted by a later hand and retained here to complete
the sense.tab
2 Talamh na hÉigipte: h-prefixation is supplied here.
2 Agus mar a chonacabhair:  a later  hand corrects  the translation to  agus san uaigneas mar a
chonacabhair.
3 Gur ídíodh: h-prefixation of the autonomous form is not shown here.
4 Níor fhágamair aon ní dhíobh:  a later hand inserts the word  ann,  níor fhágamair aon ní ann
díobh.
5 É ’ chur i gcúmparáid leat: a later hand corrects the translation from leat to le neart. Presumably
the intention is to suggest led neart here.
5 Cimeád t’anam le haireachas: h-prefixation of aireachas is added here.
6 Tine dhíscitheacht’: a later hand adjusts the genitive here to dhíscitheachta. However, the genitive
of such abstract noun is frequent not given in WM Irish, and so the lack of the -a is shown in this
edition by an apostrophe.
6 Úr dTiarna Dia: eclipsis is provided in this edition. It appears to be missing because PUL initially
wrote do and then changed it to úr.
6 Ar neamh agus [ar] talamh: the word ar is added here before talamh by a later hand.
7 Do shealbhaigh clann Israél a thigh: a later hand corrects thigh to thalamh here.
7 Ag teacht as an Éigipt dóibh: these words belong properly to Deuteronomí 4:46, but the rhythm of
the translation has displaced them to verse 47.
7 The  chapter  heading  to  Deuteronomí  5  is  not  translated.  The  Douay  Bible  has  “The  ten
commandments are repeated and explained”.
7 Agus go mbeadh (nithe) go maith agat: the Douay Bible here has “and it may be well with thee”.
A later hand (Risteárd Pléimeann) suggests using, in place of PUL’s nithe, an scéal.
8 An tine rómhór: the particle ró- appears to have been inserted by a later hand.
9 ’Nár ndaoraibh: a later hand completes the translate by adding here ag Pharao.
9 Ach seo mar a dhéanfair leó: réab a n-altóirí agus bris a ndealbhacha agus geárr a gcoíllte
beaga agus dóigh a rudaí snuite: the Latin Vulgate shows that this sentence should give the second-
person plural, and not the second-person singular, throughout. A later hand adjusts the translation
here  to:  ach  seo  mar  a  dhéanfaidh  sibh  leó:  réabfaidh  sibh  a  n-altóirí  agus  brisfidh  sibh  a
ndealbhacha agus geárrfaidh sibh a gcoíllte beaga agus dófaidh sibh a rudaí snuite. The suggested
translation replaces the imperative with the future. However, the Latin Vulgate has second-person
plural imperatives, and a better translation would therefore have réabaidh,  brisidh,  geárraidh and
dóidh.
9 Ní toisc tu ’ bheith líonmhar thar na náisiúnaibh eile go léir atá an Tiarna dlúite leat, óir is tu is
lú  líon  de  sna  náisiúnaibh  go  léir:  the  Latin  Vulgate  has  the  second-person  plural  here.
Consequently, a later hand adjusts the translation, and inserts a missing passage, as follows: ní toisc
sibh ’ bheith líonmhar thar na náisiúnaibh eile go léir atá an Tiarna dlúite libh agus táthaoi tofa
aige, óir is sibh is lú líon de sna náisiúnaibh go léir. 
9 Ach is toisc grá ’ bheith ag an dTiarna dhuit, agus gur chimeád sé a dhearbhú a dhearbhaigh sé
do t’aithreachaibh agus gur thug sé amach tu le láimh láidir, agus gur fhuascail sé thu a teaghlach
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na daoirse, a láimh Pharao, rí na hÉigipte: the Latin Vulgate has the second-person plural here.
Consequently, a later hand adjusts the translation as follows: ach is toisc grá ’ bheith ag an dTiarna
dhíbh, agus gur chimeád sé a dhearbhú a dhearbhaigh sé dúr n-aithreachaibh agus gur thug sé
amach sibh le láimh láidir, agus gur fhuascail sé sibh a teaghlach na daoirse, a láimh Pharao, rí
na hÉigipte.
10 Ar do thréad caorach: the Douay Bible has “the flocks of thy sheep”. A later hand adjusts the
translation to ar do thréadaibh caorach. (The manuscript shows thréudthaibh after the adjustment,
but PUL doesn’t use dth in this word in the dative plural.)
12 Do chaitheas [me féin]: the words me féin are inserted by a later hand.
12 Iad do bhreith leis isteach sa tír a gheall sé dhóibh: a later hand completes the translation by
adding here agus bhí fuath aige dhóibh.
13 Deich focail: an amendment, possibly by a later hand, suggests deich bhfocail here. However,
the original is acceptable. Gerald O’Nolan explained in his  New Era Grammar of Modern Irish,
“deich cinn, deich pearsana, deich toibreacha—10 heads, person, wells—are heard. The reason is
that the final h sound of deich unvoices the consonant resulting from eclipsis, and thus restores the
original one. Then seacht cinn, etc., follow these analogically” (§97).
13 Na deich focail úd a labhair an Tiarna libhse: a later hand completes the translation by adding
here ar an gcnuc.
13 Mar ar adhlacadh é: h-prefixation of the autonomous form is not given here. 
13 Chun seasamh os a chómhair:  seasamh is not given in the genitive here, as part of the longer
phrase seasamh os a chómhair.
13 Tímpallghearradh ar  phrepútium úr gcroí: a later hand adjusts  phrepútium to  fhorchroiceann,
using a Gaelic form more generally found in PUL’s works.
14 In Israél: a later hand corrects the translation to i measc Israél.
14 A aitheanta: a later hand corrects the translation by adding here go léir.
14 Nách eól díbh: the manuscript here had na eól daoíbh. It seems ch was omitted in error.
15 Céadtorthaí úr dtalún: a later hand corrects this to céadtorthaí úr lámh.
15 Úr móideanna, céadghein úr stuic agus úr gcaorach: a later hand supplies the word agus after
móideanna. The Douay Bible here has “your vows and gifts, the firstborn of your herds and your
sheep”, but the word “gifts” is not translated here. 
15 Ar nós an fhia fhínn: the manuscript here has an fhiadh, amended, probably by a later hand, to
an  fhiaidh.  However,  historically,  the  genitive  was  an  fhiadha,  and  PUL does  not  indicate  a
pronunciation with a slender g in the genitive in any of his works. (Deuteronomí 15:22 has ar nós
an fhiadh fhínn, confirming this view). The Douay Bible here has “as the roe, and the hart”, and so
a later hand adds here agus an phuic (i.e. poc fionn referring to the male of the fallow deer species). 
17 I  lár  sráide  na  cathrach:  the  Douay  Bible  here  has  “in  the  midst  of  the  streets  thereof”.
Consequently, a later hand adjusts the translation to  i lár sráidean na cathrach, where  sráidean
appears to be an attempted genitive plural (i.e. sráideann, derived from sráideanna). Alternatively,
the later hand may have meant to run the words together as  i lár sráideanna cathrach, with no
definite  article.  In  any case,  the  amendment  is  infelicitous.  Sráid may be  seen in  context  as  a
collective singular.
18 An t-ibis: the Latin Vulgate here has ibin (a form of the accusative of ibis) and the Douay Bible
“stork”. In line with the Douay reading, a later hand adjusts the manuscript here to read an chorr
bhán.
18 Ní íosfar é: h-prefixation of the autonomous form is not given here.
19 Ionas go gcuirfidh do Thiarna Dia a bheannacht [ort]: the word ort is supplied by a later hand
to complete the translation.
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19 Míchúmtha in aon bhall dá bhallaibh: a later hand completes the translation by adding here nú
lag.
20 Ceiliúrfair  solamnacht  na  dtaibearnacal:  a  later  hand  corrects  this  to  ceiliúrfair,  leis,
solamnacht na dtaibearnacal.
21 Do Thiarna: a later hand completes the translation by adding here Dia.
21 Ag triall ar an mbreitheamh a bheidh ann an uair sin: a later hand completes the translation by
adding here agus fiafróir díobh.
21 Ní bheidh aon chuid: a later hand completes the translation by adding here ná aon oidhreacht.
22 Dlí an mharaitheóra atá ag teitheadh: a later hand adjusts this to  ar teitheadh.  The form  ar
teitheadh seems superior, but  ag teitheadh is frequently found in PUL’s works in the meaning of
“on the run”, suggesting the /r/ in /ər t ehi/ may be elided, producing /ə t ehi/, leading to confusionʹ ʹ
over  the  spelling  of  the  phrase.  See  also the  variation  between  ag scéith and  ar  scéith in  the
manuscript.
22 Den sáfaigh: t-prefixation is not given here.
22 Mar a dhearbhaigh sé do t’aithreachaibh: a later hand completes the translation by adding here
agus an tailimh go léir do thabhairt duit mar a gheall sé dhóibh.
23 Trí bailtibh eile: bailtibh is adjusted by a later hand to bailte. However, PUL stated that the -ibh
ending was occasionally found in nominative and accusative usage.
24 Nách torthúil, ach is oiriúnach do ghnóthaibh eile: a later hand completes the translation by
adjusting this to nách torthúil, ach iad fiain agus oiriúnach do ghnóthaibh eile.
25 Má fhaigheann tú: a later hand adjusts this to  má gheibheann tú. However, the amendment is
unnecessary,  as  the  absolute  form  of  this  verb  is  frequently  not  given.  The  difference  in
pronunciation between these two forms is also relatively slight. 
26 Geófar de chlochaibh iontu araon: a later hand completes the translation by adding here, before
these words, tabharfair an bheirt acu go geata na cathrach san. 
26 Mar a dh’éiríonn an robálaí in aghaidh [a bhráthar]: the words a bhráthar are supplied by a
later hand to complete the translation, and retained here in order to complete the sense.
26 Má fhaigheann fear cailín: a later hand adjusts this to má gheibheann fear cailín. 
27 I dtaobh tola ’ ghnímh: the manuscript is somewhat confused here. It appears the original was i
dtaobh toilghnímh, being adjusted (apparently by PUL’s hand), to i dtaobh tola-ghnímh or i dtaobh
toila-ghnímh, depending on how the manuscript alterations are interpreted. On the assumption the
underlying form is  toil an ghnímh, we may assume tola is intended in the genitive here, with the
subsequent article being elided. 
27 Airgead chun iúncamais, ná aon ní eile: a later hand completes the translation here by adjusting
it to airgead chun iúncamais, ná arbhar ná aon ní eile.
28 Do Thiarna: a later hand completes the translation by adding here Dia.
28 Má fhaightear: a later hand adjusts this to má gheibhtear. Má fhaightear is interesting because of
its use of lenition: má lenites, but the autonomous form is generally not lenited after má or in other
circumstances  in  PUL’s  Irish  (má  curtar,  etc).  Má  gheibhtear may  influence  má  fhaightear,
particularly as the forms /m : jəitər/ and /m : əitər/ are relatively close in pronunciation. (PUL mayɑ ɑ
have had /m : əit ər/.) Attestation of all possible forms is hard to come by, but we might expect ɑ ʹ má
fachtar where fachtar is employed.
29 Leis an nduine eile: eclipsis was not shown in the manuscript and is added in this edition.
33 Seacht treónna: the manuscript shows clumsy amendment of this phrase to seacht dtreónna. It is
unclear if a d was present in the original manuscript, being rewritten for clarity, or whether the d
was simply supplied by a later hand. Numerals such as seacht do not need to eclipse in WM Irish,
as the final t devoices the first consonant of the following noun.
33 Ní úngfar: h-prefixation of the autonomous form is not shown here.
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33 Toradh do thalún agus toradh t’eallaigh:  this  is  corrected in  the manuscript,  although it  is
unclear by whom, to toradh t’eallaigh agus toradh do thalún.
34 Beidh doicheall  air roimena dhriotháir féin,  agus roimis an mnaoi atá aige:  the manuscript
shows that PUL originally had formad  here and changed it to  doicheall. The earlier version read
beidh formad aige lena dhriotháir féin, agus leis an mnaoi atá aige.
34 Toisc nár éistis le [guth do Thiarna Dia]: a later hand completes the translation by adding the
words in brackets, which are retained here to complete the sense.
35 Sa leabhar so agus sa chonnradh so: a later hand corrects this to i leabhar na dlí seo agus na
connartha so.
36 Id thalamh, an talamh go raghair isteach dhá shealbhú: a later hand corrects this to sa talamh
go raghair isteach dhá shealbhú. The Douay Bible here has “in the land, which thou shalt go in to
possess”.
36 Beannachtaí agus eascainí: a later hand corrects the translation here to beannacht agus eascaine.
The Douay Bible here has “blessing and cursing”, but the plurals may be more idiomatic in Irish.
37 Nuair a thabharfaidh sé suas duit iad so, leis, déanfair ar an gcuma gcéanna leó fé mar a
dh’órdaíos-sa dhuit: a later hand corrects the translation to nuair a thabharfaidh sé suas díbh iad
so, leis, déanfaidh sibh ar an gcuma gcéanna leó fé mar a dh’órdaíos-sa dhíbh.
37 Dein go fearúil agus bídh cróga: a later hand corrects dein to deinidh.
37 Is é úr dTiarna Dia féin úr gceann urraid: a later hand corrects the translation here to is é do
Thiarna Dia féin do cheann urraid.
37 Ní fhágfaidh sé thu ná ní thréigfidh sé thu: this is an incomplete translation. The Douay Bible
here has “he will not leave thee, nor forsake thee: fear not, neither be dismayed”.
37 Sa tigh: a later hand corrects the translation to sa tír.
37 Scríobhaidhse:  the  manuscript  appears  to  have  originally  had  sgríbhig-se,  being  adjusted,
possibly by a later hand, to sgríbh-se. As the Vulgate shows the second-person plural imperative,
scribite, is required here, the plural imperative is restored in this edition.
38 Do mhuineál cruaidh: the translation is corrected by a later hand to do mhuineál róchruaidh.
38 In éineacht [libh]: the word libh is supplied by a later hand, and retained to complete the sense.
40 Ca bhfuilid siad?: a footnote in the manuscript here (possibly in PUL’s hand) says not cá.
41 Fíon a líbamina: a later hand adjusts this to fíon a n-ofrálach dí.
42 Stóras folaithe na gainímhe: the Douay Bible here as “the hidden treasures of the sands”. A later
hand therefore adjusts  the translation to  give the genitive plural  na ngaineamh.  However,  it  is
doubtful that gaineamh should be given a plural in Irish.
44 A note in the manuscript here states: An ceathrú lá de Mharta 1915 a críochnaíodh, ar a hocht a
chlog um thráthnóna. 
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