
Leabhar na Seanfhocal

Tugtar an ainm sin ar an leabhar so mar is  ráite  troma eagnaí  atá ann; ag stiúrú  beótha na
ndaoine, agus ag seóladh na ndaoine chun eagna agus chun dea-bhéas. Agus tugtar, leis, parabail
ar  na  ráitibh  seo,  mar  bíonn  fírinní  móra  suíte  iontu  go  minic  fé  fhigiúríbh  áirithe  agus  fé
shamhaltasaibh.

Caib. a hAon

Tairbhe na seanfhocal agus a dtoisc: cómhairlítear cómhluadar drochdhaoine do sheachaint: agus
éisteacht le guth na heagna.

1 Parabail Sholomoin mhic Dháivid, rí Israél, 2 chun aithne do chur ar eagna agus ar theagasc:
3 chun  bréithre  na  ciallmhaireachta  do  thuiscint,  agus  chun  oilteachta  teagaisc  agus  cirt,  agus
breithiúntais, agus cothruime do ghlacadh.
4 Chun guntachta ’ thabhairt do dhaoinibh beaga, agus chun eólais agus tuisceana ’ thabhairt don
óigfhear.
5 Tabharfaidh fear eagnaí cluas, agus beidh sé níos eagnaí, agus an té a thuigeann sealbhóidh sé cóir
stiúraithe.
6 Tuigfidh sé parabal, agus an t-eidirmhíniú, bréithre lucht eagna, agus a ráite diamhra.
7 Tosach eagna eagla an Tiarna. Is beag ar an amadán eagna agus teagaisc.
8 A mhic, éistse le teagasc t’athar, agus ná himigh ó dhlí do mháthar.
9 I dtreó go gcurfar breis maise ar do cheann, agus slabhra óir féd mhuineál.
10 A mhic, má bhíd lucht peacaí ’od mhealladh ná géill dóibh.
11 Má  deirid  siad:  Tar  linne.  Luímís  i  gceilg  chun  fola;  cuirimís  gaistí  i  bhfolach  don
neamhchiontach gan chúis:
12 Sloigimís ’na bheathaidh é ar nós ifrinn, agus slán mar dhuine a bheadh ag dul síos sa pholl.
13 Gheóbhaimíd an uile mhaoin luachmhar, agus líonfaimíd ár dtithe le foghail.
14 Caith do chrannchur isteach in éineacht linn, agus bíodh aon sparán amháin againn go léir.
15 A mhic, ná siúilse leó san.
Cimeád do chos as a gcosánaibh.
16 Óir táid a gcosa ag rith chun uilc,
agus táid siad ag brostú chun fola ’ dhortadh.
17 Ach is in aistear a caitear líon os cómhair súl lucht sciathán.
18 Agus bíd siad féin ag luí i gceilg in aghaidh a gcod’ fola féin, agus ag déanamh fíll ar a n-anam
féin. 
19 Ar an gcuma san deinid slite gach sanntaigh, íde ar anamaibh lucht sealbhaithe.
20 Tugann eagna seanmóin lasmu’,
labhrann sí a guth in sna sráidibh.
21 Bíonn sí ag glaoch i dtosach slóite,
labhrann sí a cainnt i mbéal geataí na cathrach, agus deir sí:
22 A chlann ó, an fada ’ bheidh úr ngreann ar leanbaíocht, agus is mian le hamadánaibh na nithe a
dheineann dochar dóibh*, agus a bheidh fuath ag lucht díth céille don eólas?
23 Iompaíodh m’imdheargadh sibh.
Féach cuirfead mo sprid amach chúibh
agus taispeánfad mo bhréithre dhíbh.
24 Óir do ghlaos agus dhiúltabhair.
Do shíneas amach mo lámh agus níor chuir éinne aon tsuím ionam.
25 Do tharcaisníobhair mo chómhairle go léir,
agus níor thugabhair toradh ar m’imdheargadh.
26 Agus gáirfeadsa um úr n-íde,
agus bead ag fonóid nuair a thiocfaidh an rud ab eagal libh.



27 Nuair a thiocfaidh mí-ádh go hobann oraibh,
agus beidh dísciú buailte libh ar nós stoirme,
nuair a thiocfaidh buaireamh agus doghrainn oraibh,
28 Ansan a bheid siad ag glaoch orm agus ní éistfead leó. 
Éireóid siad ar maidin agus ní bhfaighid siad me:
29 mar do thugadar fuath do theagasc,
agus níor ghlacadar eagla an Tiarna,
30 ná níor aontaíodar lem chómhairle,
ach m’imdheargadh do tharcaisniú.
31 Dá bhrí sin íosfaid siad toradh a slí féin 
agus beidh a sáith dá mbeartúchán féin acu.
32 Maróidh iompáil leanbh iad,
agus dísceóidh rath amadán iad.
33 Ach an té d’éistfidh liom beidh sé ar a shuaimhneas gan scannradh,
agus beidh flúirse aige gan eagla roim olcaibh.

Caib. a Dó

Tairbhe eagna, agus na huilc óna bhfuasclann sí.

1 A mhic, má ghlacann tú mo bhréithre,
agus m’aitheanta ’ chimeád i bhfolach agat,
2 i dtreó go n-éistfidh do chluas le heagna,
claon do chroí chun ciallmhaireachta ’ dh’aithint.
3 Óir má ghlaonn tú ar eagna,
agus má chlaonann tú do chroí chun ciallmhaireachta:
4 má bhíonn tú dhá lorg ar nós airgid,
agus ag rómhar chúithi mar ’ dhéanfá chun stórais.
5 Ansan a thuigfir eagla an Tiarna,
agus a gheóbhair eólas ar Dhia.
6 Óir is é an Tiarna a thugann eagna uaidh.
Agus is as a bhéal a thagann ciall agus eólas.
7 Cosnóidh sé slánú na bhfíoraon.
Agus díonfaidh sé iad san a shiúlann i símplíocht (macántacht).
8 Ag cosnamh slite an chirt,
agus ag gárdáil bóithre na naomh.
9 Ansan a thuigfir ceart
agus breithiúntas, agus cothruime, agus gach treó fónta.
10 Má théann eagna isteadh id chroí,
agus go dtaithnfidh eólas le t’anam:
11 Cimeádfaidh cómhairle thu,
agus sábhálfaidh ciallmhaireacht thu;
12 i dtreó go bhfuasclófar thu ón ndrochshlí,
agus ón fhear a labhrann nithe aimhleasta.
13 Daoine a dh’fhágann an tslí chóir,
agus a shiúlann i slitibh dorcha;
14 go mbíonn áthas orthu nuair ’ dheinid siad an t-olc,
agus a gheibheann gáirdeachas i nithibh rómhallaithe.
15 Daoine go mbíonn a slite aimhleasta,
agus a gcéimeanna i míchlú.
16 I dtreó go saorfar thu ón mnaoi iasachta
agus ón mnaoi iasachta a bhogann a cainnt:
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17 Agus a thréigeann stiúrthóir a hóige:
18 agus a dhearúdann connradh a Dia.
Óir claonann a teaghlach chun an bháis,
agus a slite chun ifrinn.
19 Aon daoine a théann isteach chúithi ní fhíllfid siad thar n-ais.
Agus ní bhéarfaid siad greim ar shlitibh na beatha.
20 I dtreó go siúlóir sa tslí fhónta,
agus go gcimeádfair slí na bhfíoraon.
21 Óir iad san atá díreach, cónóid siad ar an dtalamh.
Agus is iad na daoine macánta a dh’fhanfaidh air.
22 Ach ídeófar an dream mallaithe den talamh,
agus tógfar chun siúil as lucht éagóra ’ dhéanamh.

Caib. a Trí

Cómhairle chun dea-oibreacha.

1 A mhic, ná dearúid an dlí,
agus cimeádadh do chroí na haitheanta.
2 Óir cuirfid siad faid laethanta ort, agus blianta beatha, agus síocháin.
3 Ná himíodh trócaire agus fírinne uait.
Cuir tímpall do mhuiníl iad, agus scríbh iad ar thaibhlibh do chroí:
4 Agus gheóbhair dea-riar os cómhair Dé agus daoine.
5 Bíodh muinín as an dTiarna agat ód chroí go léir,
agus ná bíodh do sheasamh ar do chiallmhaireacht féin.
6 Id shlitibh go léir bí ag cuímhneamh ar Dhia,
agus stiúróidh sé do chéimeanna.
7 Ná bhí eagnaí dar leat féin.
Bíodh eagla Dé ort agus fág an t-olc.
8 Óir beidh san ’na shláinte do t’imleacán,
agus in’ úrmhaireacht dod chnámhaibh.
9 Tabhair onóir do Dhia led mhaoin,
agus tabhair do tosach do thorthaí go léir.
10 Agus líonfar do sciobóil le flúirse,
agus beidh t’fháscadáin ag scéidh fíona.
11 A mhic, ná hob smacht ón dTiarna,
agus ná glac laige nuair a smachtó’ sé thu.
12 Óir is é an té is ionúin leis a smachtaíonn sé,
agus ar nós athar bíonn a ghreann ar an mac.
13 Is aoibhinn don duine a gheibheann eagna,
agus a bhíonn saibhir i gciallmhaireacht.
14 Is feárr de ghabháltas í ná ceannaíocht airgid.
Agus a toradh ná an t-ór is fearr agus is glaine.
15 Is luachmhaire í ná an uile shaibhreas,
agus ní féidir aon ní a loirgtear do chur i gcúmparáid léi.
16 ’Na láimh dheis atá faid laethanta,
agus saibhreas agus gloire ’na láimh chlé.
17 Slite álainne is ea a slite,
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agus táid a cosáin go léir síochánta.
18 Crann beatha is ea í dóibh sin a gheibheann greim uirthi:
agus an té a choinníonn an greim is aoibhinn do (is do is aoibhinn).
19 Is le heagna do chuir an Tiarna an domhan ar a bhunaibh,
le heagnaíocht a chuir sé na spéartha ’na seasamh.
20 Len’ eagna do bhris na doimhneasaí amach,
agus do ramhraítear na scamaill le drúcht.
21 A mhic, ná leog do sna nithibh sin imeacht ód shúilibh. Cimeád an dlí agus an chómhairle.
22 Agus beidh beatha i t’anam,
agus grásta id bhéál.
23 Ansan a shiúlóir go seasmhach i t’aigne ar do shlí, agus ní thuisleóidh do chos.
24 Má chodlann tú ní bheidh eagal ort.
Beidh suaimhneas ort agus beidh do chodladh suairc.
25 Ná glac eagla roim sceón obann,
ná roim chómhacht drochdhaoine ’ theacht ort.
26 Mar beidh an Tiarna taoibh leat,
agus ag cimeád do choise, sara dtógfí thu.
27 Ná coisc ar mhaitheas a dhéanamh an té ’ fhéadann é,
dein féin maitheas leis, má fhéadann tú é.
28 Ná habair  led charaid: Imigh agus tar  arís,  agus tabharfad duit  amáireach: agus tu  ábalta ar
thabhairt anois.
29 Ná bí ag beartú uilc in aghaidh do charad nuair a bhíonn iúntaoibh aige sin asat.
30 Ná bí ag iomaidh gan chúis le duine,
agus gan aon olc déanta aige ort.
31 Ná bí ag formad le fear na héagóra,
agus ná dein aithris ar a shlitibh.
32 Óir tá gráin ag an dTiarna ar an mealltóir,
agus leis an nduine macánta a bhíonn a chómhrá.
33 Bíonn easpa ón dTiarna i dtigh an drochdhuine,
ach beidh beannacht ar thithibh na bhfíoraon.
34 Tarcaisneóidh sé féin lucht tarcaisne,
agus tabharfaidh sé a ghrásta don duine ceannsa.
35 Beidh glóire ag lucht eagna.
Náire is ea árdú amadán.

Caib. a Ceathair

Tuilleadh cómhairle chun eagna do lorg.

1 Éistidh, a chlann, le teagasc athar,
agus tugaidh aire ionas gurbh eól díbh ciallmhaireacht.
2 Tabharfad tabharthas maith dhíbh.
Ná tréigidh mo dhlí.
3 Óir bhíos-sa féin am mhac ageam athair,
go bog, agus mar aonmhac i radharc mo mháthar.
4 Agus do theagaisc sé me, agus duairt sé: 
Glacadh do chroí mo chainnt:
cimeád m’aitheanta agus mairfir.
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5 Bíodh eagna agat: bíodh ciall agat:
ná dearúid cainnt mo bhéil, agus ná claon uaithi.
6 Ná leog uait an eagna, agus cimeádfaidh sí thu,
tabhair grá dhi agus sábhálfaidh sí thu.
7 Tosach eagna, sealbhaigh eagna,
agus ceannaigh ciallmhaireacht ar a bhfuil agat.
8 Beir greim uirthi agus árdóidh sí thu.
Tabharfaidh sí glóire dhuit nuair ’ fháiscfir le t’ucht í.
9 Cuirfidh sí thuilleadh maisiúlacht ar do cheann,
agus díonfaidh sí thu le coróinn uasal.
10 Éist liom, a mhic, agus glac mo bhréithre,
ionas go n-iomadófar blianta beatha dhuit.
11 Taispeánfad duit slí na heagna,
seólfad thu ar chosánaibh an chirt.
12 Nuair a raghair isteach orthu ní bheid do chéimeanna cúng.
Agus nuair a rithfir ní bhuailfidh ceap tuisle umat.
13 Beir greim ar theagasc, ná fág é (ná scar leis).
Cimeád é mar is é do bheatha é.
14 Ná cuireadh slite drochdhaoine áthas ort.
Agus ná glac pléisiúr i slí lucht uilc a dhéanamh.
15 Teith uaidh, ná goibh tríd.
Imigh i leataoibh agus fág é.
16 Óir ní chodlaid siad ach nuair a bhíonn olc déanta acu.
Agus baintear an codladh dhíobh mara mbíonn daoine éigin curtha ar aimhleas acu.
17 Ithid siad bia na mallaitheachta,
agus olaid siad fíon na héagóra.
18 Ach solas ag taithneamh is ea slí na bhfíoraon,
ag dul ar aghaidh agus ag méadú go mbíonn sé ’na lá ghlan.
19 Tá slí na ndrochdhaoine drocha.
Ní heól dóibh cá mbíd siad ag titim.
20 Éist, a mhic, lem bréithribh,
agus crom do chluas chun mo labhartha.
21 Ná leog dóibh imeacht ód shúilibh.
Cimeád iad i lár do chroí.
22 Óir is beatha iad don mhuíntir a gheibheann iad,
agus is sláinte iad do gach uile feóil.
23 Cimeád do chroí le hiomad aireachais,
óir is amach as a thagann beatha.
24 Aistrigh uait béal an olcais.
Agus bíodh beóil na cúlchainnte i bhfad uait.
25 Bíodh do shúile ag féachaint díreach ar aghaidh,
agus fabhraí do shúl ag dul roimh do chéimeannaibh.
26 Dírigh an cosán dod chosaibh,
agus beidh do shlite go léir socair.
27 Ná hiompaigh deiseal ná tuathal.
Iompaigh do chos ón olc.
Óir is eól don Tiarna na slite atá ar do dheis,
agus táid na slite ar do chlí aimhleasta.

5



Leabhar na Seanfhocal

Ach déanfaidh sé do chúrsaí díreach.
Seólfaidh sé do shlite ar aghaidh i síocháin.

Caib. a Cúig

Cómhairle chun drúise do sheachaint, agus chun a hócáidí do sheachaint.

1 A mhic, tabhair aire do m’eagna,
agus crom do chluas chun mo chiallmhaireachta.
2 I dtreó go mbeidh cimeád agat ar smaointibh,
agus do ndéanfaid do bheóil teagasc do chosnamh.*

3 Óir is ionann beóil striapaí agus criathar meala ag sileadh,
agus is sleamhaine a scórnach ná íle.
4 Ach tá a críoch searbh mar bhorramótar,
agus chómh géar le claíomh dhá fhaobhar.
5 Táid a cosa ag gabháil síos chun an bháis,
agus a ciscéimeanna ag dul isteach go hifreann.
6 Ní shiúlaid siad ar chosán na beatha,
bíd a ciscéimeanna ag fánaíocht, agus gan stuaim.
7 Anois, dá bhrí sin, éist liom,
agus ná scar le bréithribh mo bhéil.
8 Aistrigh do shlí i bhfad uaithi siúd,
agus ná tar i ngar do dhóirsibh a tí.
9 Ná tabhair t’onóir do dhaoinibh iasachta
ná do bhlianta don fhear chruaidh.
10 Le heagla go líonfí daoine iasachta ded neart,
agus go mbeadh do shaothar i dtigh duine eile.
11 Agus go mbeifá ag gol sa deireadh,
nuair a bheidh do chuid fola agus feóla caite agat,
agus go ndéarfá:
12 Cad fáth dhom fuath a thabhairt do theagasc,
agus dom chroí gan smacht a ghabháil len’ ais,
13 agus gan éisteacht le guth mo theagascóirí,
agus gan mo chluas a chromadh chun máistrí?
14 Bhíos, nách mór, ins gach uile olc,
i lár an teampaill agus an phobail.
15 Bí ag ól uisce as t’umar féin,
agus a sruthannaibh do thobair féin.
16 Scaoiltear do thiobraidí amach,
agus bí ag roinnt t’uisceacha in sna sráidibh.
17 Cimeád iad agat féin amháin,
agus ná bíodh daoine iasachta páirteach leat.
18 Bíodh beannacht ar an bhféith atá agat,
agus dein gáirdeachas le mnaoi t’óige.
19 Bíodh sí ’na heilit ró-ionúin agat, agus ’na lao róghrámhar agat,*

agus bíodh aiteas i gcónaí ort mar gheall ar a grá.
20 Cad chuige dhuit, a mhic, bean eile ’ bheith ’ot mhealladh,
agus grá ’ bheith agat dá ghlacadh in ucht iasachta?
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21 Bíonn an Tiarna ag féachaint ar shlitibh an duine,
agus ag breithniú a chiscéimeanna.
22 Beirid a dhrochbhearta greim ar an ndrochdhuine,
agus ceangaltar é go daingean le téadaibh a pheacaí féin.
23 Gheóbhaidh sé bás toisc nár ghlac sé teagasc,
agus meallfar é le hiomadúlacht a amadántachta.

Caib. a Sé

Cómhairleanna iolartha i dtaobh eagna.

1 A mhic, má bhíonn urrús déanta agat ar charaid,
sin greim daingean tabharth’ agat ar do láimh do dhuine iasachta.
2 Taoi i líon trí fhoclaibh do bhéil,
agus tá greim ort led chainnt féinig.
3 Dein, dá bhrí sin, a mhic, an rud adeirim, agus fuascail thu féin,
óir taoi titithe i láimh do chómharsan.
Rith tímpall, brostaigh, múiscil do chara.
4 Ná tabhair codladh dod shúilibh,
agus ná leog d’fhabhraíbh do shúl codladh.
5 Fuascail thu féin ar nós na heilite ón láimh,
nú ar nós an éin ó láimh an tsealgaire.
6Éirigh chun an tseangáin a chodaltaigh,
agus breithnigh a shlite, agus foghlaim eagna.
7 Níl giolla ag an seangán, ná máistir,
ná aon stiúrthóir,
8 ach soláthrann sé bia dho féin sa tsamhradh,
agus bailíonn sé a chuid bídh sa bhfómhar.
9 An fada a bheir id chodladh, a scraiste?
Cathain a dh’éireóir as do chodladh?
10 Codlóir greas beag. Déanfair beagán sáimhríochta.
Fíllfir do lámha agus codlóir greas:
11 Ansan tiocfaidh an gátar ort mar a thiocfadh fear siúil, agus dealús mar a thiocfadh fear armtha.
Ach má dheineann tú imníomh tiocfaidh an fómhar ort ar nós tiobraide agus teithfidh an gátar i
bhfad uait.
12 An t-apostatach, an beagmhaith,
bíonn sé ag siúl agus an drochbhéal air,
13 Bíonn sé ag bagairt a shúl, ag luí lena chois,
ag labhairt lena mhéir.
14 Bíonn a dhroch-chroí ag beartú uilc.
Agus bíonn sé ag cur clampair ar siúl i gcónaí.
15 Tiocfaidh a dhíth chun a leithéid sin go luath,
míllfar go hobann é, agus ní bheidh aon leigheas aige a thuilleadh.
16 Sin sé nithe gur thug an Tiarna fuath dóibh,
agus tá gráin anama aige ar an seachtú ní.
17 Súil mhórchúiseach, teanga éithigh,
lámh a dhoirteann fuil neamhchiontach,
18 croí a bhíonn ag beartú mallaitheachta,
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cosa a bhíonn ag rith go mear chun uilc a dhéanamh.
19 fínné cealgach ag labhairt bréag,
agus fear an chlampair do shéideadh suas i measc bráithre.
20 Cimeád a mhic, aitheanta t’athar,
agus ná scar le dlí do mháthar,
21 ceangail id chroí iad i gcónaí,
agus cuir tímpall do mhuiníl iad.
22 Nuair a bheir ag siúl téidís leat:
id choladh dhuit bídís ’od chimeád:
nuair a dhúiseóir bí ag cainnt leó.
23 Mar, lóchrann is ea an aithne,
agus solas is ea an dlí.
Agus is é slí na beatha smachtú teagaisc,
24 chun tu ’ chimeád ón ndrochmhnaoi,
agus ó theangain mheabhail an eachtrannaigh.
25 Ná cuireadh do chroí dúil ’na háilleacht.
Ná beireadh bagairt a súl greim ort.
26 Óir is ar éigin is fiú aon bhollóg amháin an mhéirdreach,
ach beireann an bhean léi anam luachmhar an fhir.
27 An féidir do dhuine tine ’ chur i bhfolach in’ ucht
gan a chuid éadaigh do loscadh?
28 Nú an féidir do siúl ar sméaróidibh dearga
gan a chosa do dhó?
29 Mar an gcéanna, an té a théann isteach chun mná a chómharsan,
ní bheidh sé glan nuair a bhainfidh sé léi.
30 Ní bhíonn an choir chómh trom1 nuair a ghuideann duine rud,
óir is chun ocrais a anama ’ shásamh a ghuideann sé.
31 Agus má beirtear air caithfidh sé leórghníomh a dhéanamh fó sheacht
agus a bhfuil de mhaoin ’na thigh a thabhairt uaidh.
32 Ach an té a dheineann adhaltranas,
deineann sé íde ar a anam féin mar gheall ar dhrochdhúil a chroí.
33 Bailíonn sé chuige féin náire agus drochainm,
agus ní glanfar de an míchlú.
34 Óir ní dhéanfaidh éad agus fíoch an fhir
aon spáráil i ló an díoltais.
35 Ní ghéillfidh sé do ghuí aon duine,
ná ní ghlacfaidh sé na tabharthaistí is mó mar shásamh.

Caib. a Seacht

Grá don eagna an chosaint is feárr in aghaidh gach spriocadh chun an pheaca.

1 A mhic, coinnibh mo bhréithre. Cuir chút m’órdaithe. 
2 A mhic, cimeádsa m’aitheanta, agus mairfir, agus cimeád mo dhlí mar mhogall do shúl,
3 ceangail mo dhlí ar do mhéireannaibh,

1 Caib. 6. véar. 30. “Níl an choir chómh trom”. Níl guid chómh holc de pheaca le hadhaltranas, go mór mór nuair is le 
hocras a deintear é (agus is ar an nguid sin atá trácht san áit seo). Dá éaghmais sin is usa an díobháil do leigheas ná 
díobháil an adhaltranais. Ní fhágann san, ámh, ná gur peaca maraitheach guid. Coisceann an seachtú aithne* é.
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scríbh í ar thaibhlibh do chroí.
4 Abair leis an eagna: Is tu mo dhrifiúr,
agus tabhair ar chiallmhaireacht do chara.
5 Ionas go gcimeádfaidh sí thu ón mnaoi nách leat,
agus ón mnaoi iasachta a bhíonn ag mísliú a cainnte.
6 Óir d’fhéachas amach trí fhinneóig mo thí,
tríd na laitísibh a dh’fhéachas amach.
7 Chím daoine beaga. Chím óigfhear gan chiall.
8 Gabhann sé tríd an sráid, in aice an chúinne.
Gabhann sé an tslí in aice a tí sin.
9 Sa doircheacht, agus an déanaí ann,
i ndoircheacht agus i scáil na hoíche.
10 Agus féach, bean ag teacht chuige in éadach méirdrí,
ollamh ar anamnachaibh do mhealladh,
cainnteach agus seachránach.
11 Gan fulag aici ar shocracht,
gan í ábalta ar fhanúint sa bhaile.
12 anois amu’, anois in sna sráidibh,
anois ’na luí i gceilg in sna cúinníbh.
13 Beireann sí ar an óigfhear; pógann sí é:
agus í dhá mhealladh le haghaidh gan náire, deir sí:
14 Do mhóideas victimí chun rafaireachta,
inniu a chúitíos mo mhóide.
15 Uime sin atáim tagaithe amach id choinnibh,
ag súil go bhfeicfinn thu, agus taíonn tú agam.
16 Tá mo leabaidh fíte agam le téadaibh.
Tá sí clúdaithe agam le taipéisibh daite ón Éigipt.
17 Tá mírr agus alóe agus cinamon croite agam uirthi.
18 Téanam. Bímís ar meisce le cíochaibh,
bíodh na greamanna is mian linn againn go dtagaidh an lá.
19 Óir níl m’fhear sa bhaile,
tá sé imithe ar chuaird fhada.
20 Do rug sé mála airgid leis,
tiocfaidh sé an lá tar éis na ré ’ bheith lán.
21 Do ghreamaigh sí é le mórán cainnte,
agus do mheall sí léi é le plámás a beól.
22 Leanann sé í láithreach mar ’ dhéanfadh an damh chun bheith ’na victim,
agus ar nós an uain ag damhas,
gan a fhios aige go bhfuil sé dá tharrac in’ amadán chun an cheangail,
23 go dtéidh an saíghead tríd an ae aige;
mar ’ bhrostódh an t-éan chun an ghaiste,
gan a fhios aige a anam a bheith i gcúntúirt.
24 Anois dá bhrí sin, a mhic, éistse liomsa,
agus tabhair aire do bhriathar mo bhéil.
25 Ná tarraigtear t’anam ’na slitibh siúd,
agus ná mealltar thu isteach ’na cosánaibh.
26 Mar tá a lán ar lár aici gunta,
agus mhairbh sí daoine a bhí ana-láidir.
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27 Is é a tigh is slí chun ifrinn,
ag sroisint go seómraí meánacha an bháis.

Caib. a hOcht

Teagasc na heagna. A huaisleacht.

1 Ná bíonn eagna ag labhairt go hárd,
agus ná cuireann ciallmhaireacht a guth amach?
2 ’Na seasamh i mbárr na n-áiteanna is aoirde ar an slí, i lár na gcosán,
3 le hais geataí na cathrach, a labhrann sí,
in sna dóirsibh féin, agus deir sí:
4 Ó, a dhaoine, is oraibhse a ghlaeim,
agus is chun clainne daoine atá mo ghuth ag dul.
5 Ó, a dhaoine beaga, tuigidh guntacht,
agus a dhaoine gan chiall, tugaidh aire.
6 Cloisidh, mar táim chun nithe móra do labhairt
agus osclófar mo bheóil chun nithe móra do theagasc.
7 Breithneóidh mo bhéal fírinne,
agus tabharfaid mo bheóil fuath do mhallaitheacht.
8 Táid mo bhréithre go léir ceart,
agus níl aon ní mallaithe ná cam iontu.
9 Táid siad díreach don mhuíntir a thuigeann,
agus ceart don mhuíntir a gheibheann eólas.
10 Glacaidh mo theagascsa, agus ná glacaidh airgead.
Toghaidh eólas níos túisce ná ór.
11 Mar is feárr an eagna ná na nithe luachmhara uile,
agus ní féidir aon ní a hiarrtar do chur i gcúmparáid léi.
12 Mise an eagna, agus cónaím i gcómhairle,
agus is gnáthach me i smaointibh léannta.
13 Tugann eagla an Tiarna fuath don olc.
Is fuath liomsa mórchúis agus uabhar agus gach slí mhallaithe,
agus béal na teangan dúbalta.
14 Is liomsa cómhairle agus an chóir.
Is liom ciallmhaireacht. Is liom neart.
15 Is tríomsa do rialaid ríthe,
agus do chíd lucht dlithe ’ dhéanamh cad is ceart.
16 Tríomsa do rialaid priúnsaí,
agus do reachtaid lucht cómhachta an chóir.
17 Tugaim grá do lucht grá ’ thabhairt dom,
agus an mhuíntir a bhíonn ag déanamh faire dhom ar maidin is iad a gheóbhaidh me.
18 Is agamsa atá saibhreas agus glóire,
saibhreas glórmhar agus ceart.
19 Óir is feárr mo thoradh ná ór agus ná an an chloch lómhar,
agus mo bhláthanna ná togha an airgid (ná an t-airgead is feárr/ná airgead tofa).
20 Siúlaim i slí an chirt,
i lár cosán an bhreithiúntais,
21 chun go saibhreóinn lucht grá ’ thabhairt dom,
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agus chun go líonfainn a stórasa.
22 Do shealbhaigh an Tiarna me i dtosach a shlite,
sarar dhein sé aon rud ó thosach.
23 Táim órdnaithe ón síoraíocht (do hórdnaíodh me ón síoraíocht),
agus ón ársacht, sarar deineadh an domhan.
24 Ní raibh na doimhnis ann fós agus bhíos-sa tuismithe cheana féin.
Agus ní raibh na toibreacha uisce tar éis briseadh amach.
25 Ní raibh na cnuic mhórthaibhseacha ’na seasamh fós:
do tuismeadh mise roimis na cnucaibh.
26 Ní raibh an domhan ná na haibhní déanta fós aige, ná tuisleanna na cruinne.
27 Nuair a bhí sé ag ollmhú na spéartha bhíos ann.
Nuair a bhí sé ag daingniú na ndoimhneas isteach le dlí dhaingean agus le cúmpás.
28 Nuair a bhí sé ag cur na spéire ’na seasamh thuas
agus ag cothromú na dtoibreacha uisce.
29 Nuair a bhí sé ag cur a teóranna tímpall ar an muir, agus ag ceapadh dlí do sna huisceachaibh,
chun gan iad a dhul thar a gcríochaibh*.
30 Bhíos-sa ’na theannta ag cur gach ní le chéile, agus me ag fáil aoibhnis an uile lá, ag súgradh ’na
láthair i gcónaí;
31 ag súgradh i gcruinne an domhain,
agus gurbh aoibhinn liom bheith i bhfochair clainne daoine.
32 Anois, dá bhrí sin, a chlann, éistidh liom:
Is aoibhinn don mhuíntir a chimeádann mo shlite.
33 Éistidh le teagasc, agus bíodh ciall agaibh,
agus ná diúltaídh do.
34 Is aoibhinn don duine a bhíonn ag éisteacht liomsa, 
agus ag faire ageam gheataíbh gach lá,
agus ag feitheamh ag ursanaibh mo dhóirse.
35 An té a gheóbhaidh mise gheóbhaidh sé beatha,
agus beidh slánú aige ón dTiarna.
36 Ach an té ’ dhéanfaidh peaca im choinnibh déanfaidh sé dochar dá anam féin. Gach duine a
thugann fuath dhómhsa tugann sé grá don bhás.

Caib. a Naoi

Tugann an eagna cuireadh don uile dhuine chun a féasta. Seólann díth céille daoine slí eile.

1 Tá tigh déanta ag an eagna dhi féin,
tá seacht bpollaí geárrtha amach aici dhi féin.
2 Táid a victimí marbh aici, a cuid fíona meascaithe aici, agus a bórd leogaithe amach aici.
3 Tá a cailíní curtha uaithi aici ag tabhairt cuireadh chun an túir agus chun fallaí na cathrach.
4 Éinne atá ’na leanbh beag tagadh sé chúm agus duairt sí le lucht díth céille:
5 Tagaidh agus ithidh mo chuid aráinse,
agus bídh ag ól an fhíona atá meascaithe agam díbh.
6 Cuiridh uaibh leanbaíocht agus mairidh.
Agus siúlaídh i slitibh na ciallmhaireachta.
7 An té a bhíonn ag teagasc tarcaisneóra bíonn sé ag déanamh dochair do féin.
Agus an té a bhíonn ag cómhairliú drochdhuine cuireann sé máchail air féin.
8 Ná tabhair cómhairle do dhrochdhuine le heagla go dtabharfadh sé fuath dhuit.
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Tabhair cómhairle do dhuine chiallmhar agus beidh grá aige dhuit.
9 Tabhair caoi do dhuine chiallmhar agus méadófar a chiall.
Tabhair teagasc do dhuine mhacánta agus brostóidh sé chun é ’ ghlacadh.
10 Is é eagla an Tiarna tosach na heagna agus is í an chiallmhaireacht eólas na naomh.
11 Óir is tríomsa do hiomadófar do laethanta,
agus a curfar tuilleadh blianta led bheatha.
12 Má bhíonn tú eagnaí is duit féin a bheir amhlaidh.
Má bhíonn tú id scigire is tu féin a bheith thíos leis.
13 Bhí bean challóideach gan chiall, agus í lán de mhealltóireacht*,
14 ’na suí i ndoras a tí ar shuíochán,
in áit árd den chathair,
15 chun  bheith  ag  glaoch  ar  na  daoine  a  ghabhann  an  tslí  (a  bhíonn  ag  gabháil  na  slí),  ar  a
gcuardaibh féinig.
16 An té atá ’na leanbh beag iompaíodh sé chúmsa,
agus duairt sí leis an bhfear gan chiall;
17 is iad na huisceacha a guideadh is mísle,
agus an t-arán fé cheilt is é is sóile.
18 Agus ní raibh ’ fhios aige fathaigh a bheith san áit sin
agus gur in íochtar ifrinn atá a haíocha san.

Caib. a Deich

Sa bhfichid caibideal so ag teacht tá a lán ráite eagnaí, agus a lán axiómata, ag cur síos ar eagna
agus ar dhíth céille, ar shúáilce agus ar dhúáilce.

1 Cuireann mac ciallmhar áthas ar a athair, 
agus cuireann mac gan chiall brón ar a mháthair.
2 Ní dhéanfaidh saibhreas mallaitheachta aon tairbhe,
ach déanfaidh fíoraontacht fuascailt ó bhás.
3 Ní phianfaidh an Tiarna anam an fhíoraein le gorta,
agus coiscfidh sé uisce-fé-thalamh na ndrochdhaoine.
4 Dhein an lámh leisciúil dealús.
ach gnóthaíonn lámh imníoch saibhreas.
An té go mbíonn a mhuinín aige a bréagaibh 
bíonn sé ag cothú na gaoithe.
Agus bíonn an fear céanna ag rith i ndiaidh na n-éan a bhíonn ag sceinnt chun siúil.
5 An té a bhíonn ag bailiú an fhómhair isteach is mac ciallmhar é.
Ach an té a bhíonn ag sranntarnaigh sa tsamhradh is mac mearaí é.
6 Tá beannacht an Tiarna ar cheann an fhíoraein,
ach clúdaíonn mallaitheacht béal an drochdhuine.
7 Bíonn cuímhne ar an bhfíoraon le moladh,
agus lobhfaidh ainm an drochdhuine.
8 Glacann fear an chroí eagnaí teagasc,
ach gabhtar de bheólaibh ar an amadán.
9 An té a shiúlann díreach siúlann sé gan eagla
ach an té a chamann a shlite gheófar amach é.
10 An té a bhíonn ag bagairt a shúl déanfaidh sé brón,
agus geófar ar fhear na mbeól gan chiall.

12



Leabhar na Seanfhocal

11 Féith beatha* is ea béal an fhíoraein,
ach clúdaíonn béal an drochdhuine mallaitheacht.
12 Múiscleann fuath imreas.
Clúdaíonn grá gach peaca.
13 I mbeólaibh an eagnaí gheibhtear eagna:
agus slat ar dhrom an té atá gan chiall.
14 Taiscid daoine ciallmhara eólas,
ach bíonn béal an amadáin ró-achomair do mhearaíocht.
15 Cathair nirt an duine shaibhir a mhaoin.
Is é a ndealús eagla na ndaoine mbocht.
16 Saothar an fhíoraein chun beatha,
toradh an drochdhuine chun peaca.
17 Slí na beatha don té a ghlacann ceartú,
ach an té a dh’imíonn ó smacht téann sé amú.
18 Ceilid beóil éithigh fuath.
An té a labhrann masla tá sé gan chiall.
19 Ní bheidh iomad cainnte gan peaca ann:
ach an té ’ chuireann srian lena bheólaibh tá ciall aige.
20 Airgead tofa is ea teanga an fhíoraein,
ach croí an drochdhuine, ní fiú aon rud é.
21 Tugaid beóil an fhíoraein1 teagasc dá lán.
Ach daoine gan eólas, gheóbhaid siad bás in easpa tuisceana.
22 Deineann beannacht an Tiarna saibhir daoine,
agus ní ceanglófar cruatan díobh.
23 Deineann an t-amadán olc mar ’ bheadh sé ag spórt.
Ach is eagna d’fhear ciallmhaireacht.
24 An rud is eagal leis an ndrochdhuine tiocfaidh sé air.
An rud is mian leis an bhfíoraon tabharfar do é.
25 Mar an stoirm a dh’imíonn, ní bheidh an drochdhuine ann a thuilleadh,
ach an fíoraon, mar bhunáitiú shíoraí.
26 Mar vínéigir do sna fiaclaibh agus ar nós deataigh do sna súilibh,
a bhíonn an codaltach don mhuíntir a chuir uathu é.
27 Cuirfidh eagla an Tiarna laethanta i bhfaid,
ach ciorrófar blianta an drochdhuine.
28 Le haoibhneas atá súil na bhfíoraon,
ach raghaidh dóchas na ndrochdhaoine ar neamhní.
29 Is é slí an Tiarna neart an fhir dhírigh.
Is é eagla an drochdhuine é. (Is é eagla lucht uilc a dhéaanmh é.)
30 Ní aistreófar* an fíoraon choíche,
ach ní chónóid drochdhaoine ar an saol.
31 Geinfidh béal an fhíoraein eagna,
raghaidh teanga na gcam ar neamhní.
32 Breithníd beóil an fhíoraein an ní is taithneamhach.
Bíonn béal an drochdhuine ag labhairt nithe cama.

Caib. a hAondéag

1 fhíoraoín in original?
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1 Gráin i láthair an Tiarna is ea meadh fíll. Agus is é a thoil meáchaint a bheith cothrom. 
2 An áit ’na mbíonn uabhar bíonn masla ann, leis.
Ach an áit ’na mbíonn úmhlaíocht bíonn an eagna ann, leis.
3 Stiúróidh macántacht na bhfíoraon iad.
Ach míllfidh feall na ndrochdhaoine iad.
4 Ní fhóirfidh saibhreas i ló an díoltais.
Ach saorfaidh fíoraontacht ón mbás.
5 Cuirfidh fíoraontacht an duine mhacánta an rath ar a shlí,
agus titfidh an drochdhuine lena mhallaitheacht féinig.
6 Fuasclóidh a bhfíoraontacht na dea-dhaoine:
agus béarfar ar na drochdhaonibh ’na líontaibh féinig.
7 Nuair a gheóbhaidh an drochdhuine bás ní bheidh aon dóchas a thuilleadh.
Agus raghaidh feitheamh a lucht tnútha ar neamhní.
8 Fuascaltar an fíoraon a guais.
Agus tabharfar an drochdhuine ar láimh thar a cheann.
9 Bíonn an feallaire ag mealladh a charad lena bhéal.
Ach fuasclófar an fíoraon le heólas.
10 Nuair a bhíonn ag éirí leis an ndea-dhuine bíonn áthas ar an gcathair. 
Agus nuair a thagann íde ar an ndrochdhuine beidh moladh ann.
11 Árdófar an chathair le beannacht na bhfíoraon;
míllfar í le béal an drochdhuine.
12 An té ’ thugann dímheas ar a charaid tá croí sprionnlaithe aige.
Ach beidh an duine ciallmhar ciúin.
13 An té ’ shiúlann i bhfeall leogann sé rún uaidh (ní dheineann sé rún),
ach ceileann an fear dílis rún a charad (deineann an fear dílis rún).
14 San áit atá gan rialtóir ann titfid an pobal,
ach an áit ’na mbíonn mórán cómhairle tá sé ar láimh shábhála.
15 An té atá in’ urrús ar eachtrannach beidh olc ag imirt air.
Ach an té go bhfuil eólas ar na gaistíbh aige beidh sé ó bhaol.
16 Gheóbhaidh bean cheannsa glóire;
agus beidh saibhreas ag an láidir.
17 Deineann duine atruach tairbhe dá anam féin,
ach an té atá gan taise díbreann sé uaidh a ghaolta féin.
18 Deineann an drochdhuine obair nách seasmhach
ach an té a chuireann an fhíoraontacht tá tuarastal i ndán do.
19 Ollmhaíonn atrua beatha,
agus leanúint drochnithe bás.
20 Tá gráin ag an dTiarna ar chroí cham,
agus tá a thoil sa mhuíntir a shiúlann díreach.
21 Lámh i láimh ní bheidh an drochdhuine neamhchiontach
ach sábhálfar sliocht na bhfíoraon.
22 Fáinne óir i gcaínncín muice,
bean bhreá gan chiall.
23 Mian dea-dhuine gach maith.
Tnúth an drochduine fíoch.
24 Daoine ag roinnt a gcoda féin agus ag saibhriú.
Daoine eile ag tógaint an ruda nách leó agus iad dealbh i gcónaí.
25 An t-anam a bhíonn ag beannú ramhrófar é.
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An té a mheiscíonn meisceófar é.
26 An té ’ bhíonn ag cur abhair i bhfolach bíonn eascaine air i measc na ndaoine,
ach bíonn beannacht ar cheann an té a dhíolann.
27 An té a loirgeann nithe fónta is maith a dh’éiríonn sé go moch.
Ach an té a bhíonn ag lorg drochnithe múchfaid siad é.
28 An té go mbíonn a sheasamh ar a shaibhreas titfidh sé,
ach éireóidh an fíoraon ar nós na bileóige glaise.
29 An té a bhíonn ag cur buartha ar a theaghlach féin beidh an ghaoth mar oidhreacht aige.
Agus beidh an t-amadán ag seirbhís don duine chiallmhar.
30 Crann beatha is ea toradh an fhíoraein,
agus fear eagnaí is ea an té a gheibheann anamnacha.
31 Má gheibheann an fíoraon sa chré (pian bháis)
nách mór go mór (a gheóbhaidh) an drochdhuine agus an peacach?

Caib. a Dódhéag

1 An té gurb ionúin leis smacht is ionúin leis eólas.
Ach an té gur fuath leis imdheargadh amadán is ea é.
2 An té is dea-dhuine tarraiceóidh sé grásta ón dTiarna,
ach an té a bhíonn ag brath ar a ghastacht féin bíonn drochní aige á dhéanamh.
3 Ní le drochghníomharthaibh a neartófar daoine,
agus ní aistreófar* préamh dea-dhaoine.
4 Coróinn dá fear is ea bean chríochnúil
agus lofacht ’na chnámhaibh is ea í má dheineann sí nithe a chuireann náire air.
5 Breitheanna is ea smaointe na bhfíoraon,
agus bíonn an feall i gcómhairle drochdhaoine.
6 Bíd bréithre an drochdhuine fé cheilt ag tnúth le fuil.
Fuasclóidh béal na bhfíoraon iad.
7 Iompaidh na drochdhaoine agus ní bheid siad ann,
ach seasóidh tigh na bhfíoraon go daingean.
8 Aithneófar fear ón’ fhoghlaim,
ach beidh an fear atá baoth agus gan chiall fé tharcaisne.
9 Is feárr an duine bocht a sholáthraíonn do féin,
ná an té atá glórmhar agus gan bia.
10 Is mór ag fear ceart anam a bheithíoch
ach táid inní an drochdhuine gan trua.
11 An té a shaothróidh a chuid tailimh beidh a sháith aráin aige.
Ach an té a chleachtann díomhaointeas amadán is ea é.
An té gur suairc leis ríghneas os cionn fíona,
fágann sé asachán ’na chóir cosanta.
12 Mian an fhir mhallaithe daingean drochdhaoine.
Ach beidh an rath ar phréimh na bhfíoraon.
13 Tagann olc i ngar don drochdhuine trí pheacaíbh na mbeól.
Ach beidh dul as ag an ndea-dhuine ó ghuais.
14 De thoradh a bhéil féin líonfar duine de nithibh fónta,
agus de réir oibre a lámh a cúiteófar leis.
15 Tá slí an amadáin ceart ’na shúilibh féinig,
ach éistfidh fear ciallmhar le cómhairle.
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16 Taispeánann amadán a fhearg láithreach,
ach an té ná leogann air a dhíobháil tá ciall aige.
17 An té a labhrann an ní is eól do, taispeánann sé ceart.
Ach an té do labhrann bréag, is fínné fíll é.
18 Tá duine a gheallann, agus go mbíonn claíomh a choínsiais dhá phriocadh.
Ach is sláinte teanga an fhir chiallmhair.
19 Beidh beól na fírinne seasmhach choíche,
ach an té is fínné tapaidh, córaíonn sé teanga éithigh.
20 Tá feall i gcroí lucht drochnithe do shamhlú,
ach leanann áthas lucht cómhairle síochána do ghlacadh.
21 Pé rud a dh’imeóidh ar an bhfíoraon ní chuirfidh sé gruaim air.
Ach beidh an drochdhuine lán den olc.
22 Cuirid beóil éithigh gráin ar an dTiarna,
ach deinid lucht dílse a thoil.
23 An té a bhíonn aireach ceileann sé eólas.
Ach bíonn croí an amadáin ag fógairt a dhíth céille.
24 Cimeádfaidh lámh an tréin fórlámhas,
ach beidh an lámh spadánta ag díol cánach.
25 Cuirfidh buairt i gcroí fir lagspridí air,
ach cuirfidh focal fónta gáirdeachas air.
26 An té gur beag aige cailliúint ar son carad is duine cóir é.
Ach cuirfidh slí drochdhaoine amú iad.
27 Ní bhfaighidh fear an fhíll aon tairbhe,
ach beidh maoin an fhir chóir in’ ór luachmhar.
28 I gcosán an chirt atá beatha.
Ach tá bás sa bhóthar a ghabhann i leataoibh (ach an tslí i leataoibh is chun báis a sheólann sé).

Caib. a Trídéag

1 Mac ciallmhar trí theagasc athar,
ach ní thugann an scigire cluas nuair a cómhairlítear é.
2 De thoradh a bhéil féin a líonfar duine le maitheasaíbh
ach tá anam mallaithe ag lucht iomarbhais.
3 An té a thugann aire dhá bhéal tugann sé aire dhá anam,
ach an té atá gan gárda ar a chainnt buailfid uilc uime.
4 Is toil agus ní toil le fear na leisce.
Ach curfar saíll ar anam lucht an tsaothair.
5 Beidh fuath ag duine macánta don fhocal bhréagach.
Ach cuireann an drochdhuine ar mearaí, agus curtar ar mearaí é.
6 Cimeádann an chóir slí an neamhchiontaigh,
ach milleann an éagóir an peacach.
7 Duine saibhir, ar shlí, agus gan aon rud aige, 
agus duine dealbh, ar shlí, agus mórán saibhris aige.
8 Fuascailt anama fir a chuid saibhris,
agus ní fhuiligeann an duine atá bocht imdheargadh.
9 Tugann solas an fhíoraein áthas,
ach curfar lóchrann an drochdhuine in éag.
10 Bíonn caismirt i gcónaí idir lucht uabhair,
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ach daoine a dheineann gach ní fé chómhairle bíonn an eagna dhá stiúrú.
11 An mhaoin a gheibhtear go hobann beidh sí ag dul i laíghead.
Ach an mhaoin a gheibhtear i ndiaidh ’ chéile, dá bailiú leis an láimh, beidh sí ag dul i méid.
12 Dóchas dá chur ar cáirde buaireann sé an t-anam.
Crann beatha is ea an mian nuair a thagann sé.
13 Éinne do labhrann do holc ar rud cuireann sé ceangal air féin i gcómhair na haimsire* atá le
teacht.
Ach an té go bhfuil eagla na haithne air, beidh a chónaí i síocháin.
Bíd anamnacha fíll ag dul amú i bpeacaíbh.
Bíd fíoraein1 atruach agus taispeánaid siad trua.
14 Tobar beatha is ea dlí an fhir eagnaí,
i dtreó go gclaonfaidh sé ó íde an bháis.
15 Tabharfaidh teagasc fónta grásta.
Tá poll doimhinn sa tslí roim scigirí.
16 Deineann an fear ciallmhar gach ní ar chómhairle,
ach nochtann an t-amadán a mhíchiall.
17 Bainfidh drochní do theachtaire an drochdhuine,
ach is sláinte leagáid dílis.
18 Dealús agus náire don té ná glacann teagasc,
ach an té a ghéilleann do mhilleán tugtar ghlóire dho.
19 An mian a gheibhtear cuireann sé áthas ar an anam.
Bíonn fuath ag amadán don té a bhíonn ag teitheadh ón ólc.
20 An té a shiúlann le lucht eagna beidh sé eagnaí.
Beidh cara na n-amadán mar iad.
21 Bíonn an t-olc ar thóir na bpeacach.
Agus tabharfar an mhaith mar chúiteamh do sna fíoraonaibh.
22 Fágann an fear fónta ’na dhiaidh in oidhreact clann agus clann clainne.
Agus cimeádtar maoin an pheacaigh don fhioraon.
23 Bíonn mórán bídh i saothrú athar,
ach bailítear do dhaoinibh eile é gan breithiúntas.
24 An té a spárálann an tslat tá fuath aige dá mhac,
ach an té go mbíonn grá aige dho smachtaíonn sé i dtráth é.
25 Itheann an fíoraon agus líonann sé a anam,
ach ní líonfar bolg an drochdhuine choíche.

Caib. a Ceathairdéag

1 Bíonn an bhean chiallmhar ag cur a tí suas, ach an méid atá thuas de bíonn an bhean gan chiall
dhá leagadh lena lámhaibh.
2 An té a bhíonn ag siúl sa tslí chóir agus eagla Dé air, gheibheann sé mímheas ón té a bhíonn ag
siúl i slí an mhíchlú.
3 Tá slat an uabhair i mbéal an amadáin.
Ach bíonn beóil lucht eagna dhá sábháil.
4 San áit ná bíonn aon daimh bíonn an mainséar folamh,
ach san áit ’na mbíonn a lán arbhair chítear neart an daimh ann go soiléir.
5 Ní déarfaidh fínné dílis bréag.
Ach abrann an fínné fíll an bhréag.

1 fíoraoín in the manuscript.
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6 Bíonn an scigire ag lorg na heagna agus ní bhfaigheann sé í:
tá foghlaim an duine eagnaí saoráideach.
7 Tar i gcoinnibh an fhir gan chiall
agus ní heól do beóil na ciallmhaireachta.
8 Is é eagna an fhir chiallmhair a shlí do thuiscint.
Agus is é míchiall an amadáin bheith ag dul amú.
9 Beidh an t-amadán ag gáirí um an pheaca,
ach fanfaidh grásta i measc na bhfíoraon.
10 An croí a thuigeann seirithean a anama féin
ní bheidh eachtrannach ag cur isteach ar a áthas.
11 Ídeófar teaghlach an drochdhuine.
Ach beid taibearnacail na bhfíoraon fé bhláth.
12 Tá slí a fhéachann cóir do dhuine.
Ach is chun an bháis a sheólann a chríoch.
13 Beidh gáirí meascaithe ar dhólás.
Agus bíonn buairt ag breith ghreama ar eireaball ar áthas.
14 Beidh an t-amadán lán dá shlitibh féinig,
agus beidh an fear fónta lastuas de.
15 Creideann an neamhchiontach an uile fhocal.
Bíonn an fear gasta ag breithniú a chéimeanna.
Ní thiocfaidh aon ní fónta chun an mhic chealgaigh.
Ach éireóidh leis an seirbhíseach ciallmhar ’na ghnóthaíbh, agus déanfar a shlí díreach.
16 Bíonn eagla ar an nduine ciallmhar agus drideann sé ón olc.
Léimeann an t-amadán anonn go dána.
17 Oibreóidh an neamhfhoighneach amadántacht.
Agus tugtar fuath don duine glic.
18 Sealbhóidh an leanbaí amadántacht,
agus beidh an duine ciallmhar ag lorg eólais.
19 Titfid drochdhaoine ar lár roim dhaoine fónta
agus na daoine mallaithe roim gheataí na ndaoine fónta.
20 Tabharfaidh a chómharsa féin fuath don duine bhocht,
ach is líonmhar iad cáirde lucht saibhris.
21 An té ’ thugann mímheas ar a chómharsain deineann sé peaca.
Ach an té ’ thaispeánfaidh trua do bhochtaibh beidh beannacht air.
An té a chreideann sa Tiarna taithneann trócaire leis.
22 Táid lucht uilc a dhéanamh in earráid.
Ach ollmhaíd trócaire agus fírinne nithe fónta.
23 Beidh flúirse i mórán oibre.
Ach mar a mbíonn a lán cainnte bíonn uireaspa go minic.
24 Coróinn na n-eagnaí a saibhreas.
Ach míchiall na n-amadán a neamhaireachas.
25 Fuasclann fínné dílis anamnacha,
agus ínseann an dúblálaí bréaga.
26 In eagla an Tiarna atá dánacht agus neart,
agus beidh dóchas i gcómhair a chlainne (nú ag á chlaínn).
27 Tobar beatha is ea eagla an Tiarna,
chun bheith ag dridim ó íde an bháis.
28 I líonmhaireacht a dhaoine atá creidiúint an rí
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agus in uathadh daoine atá easonóir an phriúnsa.
29 An té atá foighneach tá mórán eagna dhá stiúrú,
ach an té a bhíonn neamhfhoighneach árdaíonn sé a mhíchiall.
30 Beatha na feóla folláine croí.
Ach is é lofacht na gcnámh an formad.
31 An té a bhíonn ag brú na mbocht bíonn masla aige á thabhairt dá Dhéantóir.
Ach an té go mbíonn trua aige do sna bochtaibh tugann sé onóir do.
32 Comáinfar amach an drochdhuine ’na mhallaitheacht,
ach sa bhás atá dóchas an dea-dhuine.
33 Cónaíonn an eagna i gcroí an fhir chiallmhair,
agus tabharfaidh sé teagasc do lucht ainbhis uile.
34 Árdaíonn an ceart náisiún.
Ach deineann an peaca náisiúin mífhoirtiúnach.
35 Taithneann seirbhíseach ciallmhar leis an rí.
Mothóidh an neamhthairbheach fearg an rí.

Caib. a Cúigdéag

1 Briseann freagra réidh fearg,
ach músclann focal cruaidh fíoch.
2 Cuireann teanga na n-eagnaí maise ar eólas.
Bíonn béal an amadáin ag scéith díth céille.
3 Ins gach uile áit bíd súile an Tiarna ag féachaint ar na dea-dhaoinibh agus ar na drochdhaoinibh.
4 Crann beatha is ea teanga shíochánta.
Ach brúfaidh teanga bhorb an sprid.
5 Bíonn an t-amadán ag gáirí um theagasc a athar,
ach an té a ghlacann imdheargadh tiocfaidh breis céille dho.
I bhflúirse cirt atá an neart is treise,
ach tóchfar ó phréimh beartúchán drochdhaoine.
6 Neart ana-mhór is ea tigh an dea-dhuine.
Agus i dtorthaíbh an drochdhuine tá buaireamh.
7 Beidh beóil na n-eagnaí ag scaipeadh eólais.
Beidh croí amadáin ar a mhalairt de chuma.
8 Bíonn grain ag an dTiarna ar victimíbh drochdhaoine.
Bíd móide fíoraon taithneamhach.
9 Bíonn gráin ag an dTiarna ar shlitibh drochdhaoine.
Is ionúin leis an dTiarna an té a leanann fíoraontacht.
10 Ní thaithneann teagasc leis an té ’ fhágann slí na beatha.
An té ’ fhuathaíonn milleán gheóbhaidh sé bás.
11 Tá ifreann agus íde os cómhair an Tiarna.
Nách mo atá croíthe clainne daoine os a chómhair?
12 Ní thaithneann le cuirpeach duine a dh’imdheargann é.
Ná ní théann sé ag triall ar lucht eagna.
13 Deineann croí áthais aghaidh shoilbhir.
Ach leagann buairt aigne an sprid.
14 Bíonn croí an duine chiallmhair ag lorg teagaisc.
Agus bíonn béal an amadáin ag ithe díth céille.
15 Bíd laethanta uile an duine bhoicht go holc.
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Is cuma aigne shocair nú féasta de ghnáth.
16 Is feárr beagán agus eagla an Tiarna
ná stóras mór gan sásamh aigne.
17 Is feárr cuireadh chun glasraí agus grá
ná cuireadh go dtí gamhain ramhar agus fuath.
18 Músclann fear teasaí toirmeascaí,
cuireann fear na foighne chun suaimhnis iad.
19 Fál deilgne slí fir na leisce.
Bíonn slí an fhíoraein gan toirmeasc.
20 Cuireann mac ciallmhar áthas ar athair.
Ach bíonn drochmheas ar a mháthair ag fear gan chiall.
21 Áthas an amadáin díth chéille (is é an díth céille áthas an amadáin).
Agus díríonn fear na céille a chéimeanna.
22 Téann machnamh amú san áit ná bíonn cómhairle.
Ach mar a mbíd a lán cómhairleach daingnítear é.
23 Taithneann abairt a bhéil le duine,
agus is é an focal i dtráth is feárr.
24 Lastuas atá slí na beatha don eagnaí,
chun go seachnódh sé íochtar ifrinn.
25 Ídeóidh an Tiarna teaghlach an uaibhrigh,
agus daingneóidh sé teóranna na bainntrí.
26 Tá gráin ag an dTiarna ar dhrochsmaointibh.
Agus is ró-álainn leis bréithre glana agus neartó’ sé iad.
27 Buaireann fear na sainnte a theaghlach féin.
Ach an té gur fuath leis breabanna mairfidh sé.
Le trócaire agus le creideamh a glantar amach peacaí.
Agus le heagla an Tiarna do sheachnann gach duine an t-olc.
28 Bíonn aigne an fhíoraein ag breithniú úmhlaíochta,
bíonn béal an drochdhuine ag scéith na n-olc.
29 Bíonn an Tiarna i bhfad ón ndrochdhuine,
agus éistfidh sé le guí an fhíoraein.
30 Cuireann solas na súl áthas ar an anam.
Agus cuireann dea-chlú saíll ar na cnámhaibh.
31 An chluas a dh’éisteann le himdheargadh na beatha,
cónóidh sí i lár na n-eagnaí.
32 An té a dhiúltaíonn do theagasc tugann sé drochmeas dá anam féin (bíonn drochmheas aige ar a
anam féin).
Ach an té a ghéilleann do mhilleán tá tuiscint aige.
33 Eagla an Tiarna teagasc na heagna ann.
Agus tá tosach ag úmhlaíocht ar ghlóire.

Caib. a Sédéag

1 Is ag an nduine atá1 an t’anam d’ollmhú,

1 Caib. 16. véar. 1. “Is ag an nduine atá”, ’sé sin le rá, ba cheart do dhuine an ní atá le rá aige d’ollmhú istigh ’na 
chroí agus in’ aigne, ach mar sin féin is é an Tiarna do chaithfidh teanga an duine do stiúrú, i dtreó go ndéanfaidh sé 
an chainnt le héifeacht. Ní dhá rá é gur féidir dúinn aon ní fónta do mhachnamh gan grásta Dé: ach amháin seo, 
nuair a bheidh an machnamh déanta againn le cúnamh ó ghrásta Dé, nách féidir dúinn, mura stiúraídh Dia ár 
dteanga, an chainnt do dhéanamh mar is cóir.
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agus is ag an dTiarna atá an teanga do smachtú.
2 Táid slite uile an duine ar oscailt féna shúilibh.
Meánn an Tiarna spridí.
3 Cuir t’oibreacha ar oscailt chun an Tiarna,
agus stiúrófar do smaointe.
4 Is do féin a dhein an Tiarna gach uile ní,
an drochdhuine, leis, i gcómhair lae an uilc.
5 Is gráin leis an dTiarna gach fear uabhair.
Bíodh go mbeadh lámh le láimh aige níl sé neamhciontach.
Tosach slí fónta is ea cart a dhéaanmh.
Agus is feárr a thaithneann san le Dia ná íbirtí ’ dhéanamh.
6 Le trócaire agus le fírinne deintear leórghníomh i bpeacaíbh.
Agus le heagla an Tiarna a dh’imíd daoine ón olc.
7 Nuair a bheid slite an duine taithneamhach i láthair an Tiarna
iompóidh sé a namhaid féin chun síochána.
8 Is feárr beagán agus fíoraontacht,
ná cíosa móra agus mallaitheacht.
9 Ceapann croí an duine a shlí,
ach is é an Tiarna ’ chaithfidh a chéimeanna do stiúrú.
10 Tá fáistineacht i mbeólaibh an rí.
Ní raghaidh a bhéal amú i mbreithiúntas.
11 Meáchaint agus cothruime, breitheanna leis an dTiarna iad san.
Agus a obair a bhfuil de mheáchaintibh sa mhála.
12 Tá gráin ag an rí ar lucht drochghníomh,
óir is ar an gceart a sheasaíonn an chathaoir ríoga.
13 Áthas an rí beóil chóra,
an té a labhrann nithe córa tabharfar grá dho.
14 Teachtairí báis is ea fíoch an rí.
Agus maolóidh an fear ciallmhar é.
15 Tá beatha i soilbhreas gnúise an rí.
Agus tá a cheannsacht mar an fhearthainn dhéanach.
16 Faigh an eagna; mar is feárr í ná ór.
Agus ceannaigh ciallmhaireacht mar tá sí níos luachmhaire ná airgead.
17 Bíonn slí na bhfíoraon ag seachnadh an uilc.
An té a chimeádann a shlí cimeádann sé a anam.
18 Gabhann uabhar roim íde.
Árdaítear an sprid roimh thitim.
19 Is feárr úmhlú ’ dh’fhulag i dteannta lucht míne ná foghail do roinnt i dteannta lucht uabhair.
20 An té atá oilte i gcainnt, gheóbhaidh sé nithe fónta,
agus is aoibhinn don té go mbíonn a mhuinín as an dTiarna aige.
21 An té is eagnaí croí tabharfar duine ciallmhar air.
Agus an té is milisbhriathrach tiocfaidh sé chun nithe is mó.
22 Tobar beatha is ea eólas don té go bhfuil sé aige.
Díth céille is ea teagasc amadán.
23 Múinfidh croí an fhir chiallmhair a bhéal,
agus cuirfidh sé maise ar a bheólaibh.
24 Criathar meala cainnt dhea-riartha,
mísleacht don anam, sláinte do sna cnámhaibh.
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25 Tá slí a fhéachann ceart do dhuine,
agus is chun an bháis a sheólann a chríochnú.
26 An té atá ag saothar is do féin a dheineann a anam an saothar, mar do chuir a bhéal ’ fhéachaint
air é ’ dhéanamh.
27 Bíonn an drochdhuine ag rómhar uilc
agus tá tine ar lasadh ’na bheólaibh.
28 Bíonn an fear cam ag múiscilt bhruíonta
agus cuireann fear cainnte priúnsaí óna chéile.
29 Bíonn an fear nách ceart ag mealladh a charad,
agus seólann sé isteach é i slí nách fónta.
30 An té a bhíonn ag machnamh ar an olc le seasmhacht súl,
bíonn sé ag déanamh an uilc agus é ag breith len’ fhiaclaibh ar a bheólaibh.
31 Coróinn creidiúna is ea an t-aos,
nuair a gheibhtear i slí na fíoraontachta é.
32 Is feárr an foighneach ná an tréan,
agus an té a rialann a sprid féin ná an té a thógann cathracha.
33 Caitear na cranna isteach san ucht,
ach is é an Tiarna do chuireann i dtreó iad.

Caib. a Seachtdéag

1 Is feárr blúire tur agus áthas ná lán tí de victimíbh agus imreasán.
2 Cuirfidh seirbhíseach ciallmhar smacht ar mhacaibh gan chiall.
Agus roinnfidh sé an oidhreacht i measc na mbráithre.
3 Trialtar airgead le tine, agus ór sa bhfúirnéis,
sin mar a thrialann an Tiarna na croíthe.
4 Deineann an drochdhuine rud ar an dteangain éagórtha,
agus éisteann fear an fhíll le beólaibh éithigh.
5 An té ’ thugann mímheas do bhochtaibh tugann sé masla dá Dhéantóir.
Agus an té go mbeidh áthas air mar gheall ar mhí-ádh duine eile ní raghaidh san in aisce leis.
6 Coróinn seandaoine sliocht sleachta,
agus glóire clainne a n-aithreacha.
7 Ní maise ar amadán cainnt dhea-labhartha,
agus ní maise ar phriúnsa beóil éithigh.
8 Seóid thaithneamhach is ea feitheamh an té atá ag tnúth,
pé treó ’na n-iompaíonn sé tuigeann sé go ciallmhar.
9 An té a cheileann coir bíonn sé ag lorg caradas, 
an té a dh’ínseann arís é, bíonn sé ag cur carad óna chéile.
10 Is mó an tairbhe aon imdheargadh amháin do dhuine chiallmhar
ná céad buille d’amadán.
11 Bíonn an drochdhuine ag lorg bruíne í gcónaí,
ach curfar aingeal gan trua ’na choinnibh.
12 Is feárr bualadh uime bheithir gur guideadh a coileáin uathi,
ná uim amadán go mbíonn a sheasamh ar a dhíth céille féin.
13 An té a dheineann olc in aghaidh an mhaith
ní scarfaidh an t-olc lena theaghlach.
14 Is ionann tosach bruíne agus leogaint uisce amach do dhuine,
agus sara bhfuiligeann sé masla tréigeann sé a bhreithiúntas.
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15 An té a shaorann an drochdhuine agus an té a dhaorann an duine macánta,
táid siad araon gráinniúil os cómhair Dé.
16 Cad é an tairbhe don amadán saibhreas a bheith aige,
agus nách féidir do chiall a cheannach?
An té a dheineann a thigh árd ag lorg titim atá sé.
Agus an té a dhiúltaíonn d’fhoghlaim titfidh sé in olcaibh.
17 An té is cara tugann sé grá uaidh i gcónaí.
Agus i ngátar a trialtar driotháir.
18 Beidh an t-amadán ag bualadh bas
nuair a bheidh sé in urrús ar a charaid.
19 An té ’ bhíonn ag breithniú eascárdas taithneann bruíonta leis.
Agus an té a dh’árdaíonn a dhoras loirgeann sé íde.
20 Ní bhfaighidh croí tuathalach aimhleasta aon ní fónta.
Agus an té ’ dheineann a theanga tuathalach titfidh sé in olcaibh (tiocfaidh sé chun uilc).
21 Chun a aithise féin a beirtear an t-amadán,
agus ní bhfaighidh a athair féin áthas in amadán.
22 Deineann aigne shuairc seanaois bhláfar.
Triomaíonn aigne dhuairc na cnámha.
23 Glacann an drochdhuine tabharthaistí as an ucht,
chun slite an bhreithiúntais do chur ar tuathal.
24 Bíonn eagna ag taithneamh as aghaidh an fhir chiallmhair.
Bíd súile amadáin ar imeallaibh an domhain.
25 Is fearg athar mac gan chiall.
Agus is brón é don mháthair a rug é.
26 Ní rud fónta in aon chor dochar a dhéanamh do dhuine mhacánta,
ná priúnsa do bhualadh agus breith chóir aige á thabhairt uaidh.
27 An té a chuireann teóra lena chainnt tá sé tuisceanach agus eagnaí.
Agus sprid luachmar is ea an fear tuisceanach.
28 Dá mb’é an t-amadán féin é má éisteann sé a bhéal déarfair go bhfuil ciall aige,
agus má chimeádann sé a bheóil dúnta déarfar gur fear tuisceanach é.

Caib. a hOchtdéag

1 An té gur mian leis scarúint le caraid bíonn sé ag lorg ócáidí.
Beidh sé fé mhasla go deó.
2 Ní ghlacann an t-amadán cómhairle a leasa:
mura n-abrair leis na nithe atá ’na chroí.
3 Nuair a bhíonn an drochdhuine tagaithe i lár na bpeacaí deineann sé neamhshuím.
Ach bíonn náire agus drochmheas ar a thóir.
4 Uisce doimhinn is ea cainnt ó bhéal fir,
agus sruth ag scéith is ea tobar na heagna.
5 Ní maith an rud pearsa an drochdhuine do ghlacadh,
chun claonadh ó fhírinne breithiúntais.
6 Bíd beóil an amadáin sáite in imreas,
agus a bhéal ag séideadh bruíne suas.
7 Is é béal an amadáin a íde féin.
Agus a bheóil féin lot a anama.
8 Táid focail na teangan dúbalta mar a bheidís gan díobháil:
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ach sroisid siad an áit is sia isteach de sna hinníbh.
Leagann eagla ar lár lucht leisce:
agus beidh ocras ar lucht lagspridí.
9 An té a bhíonn liobarnach, gan fuinneamh, ’na chuid oibre:
is driotháir é don té a bhíonn ag scaipeadh a chod’ oibre.
10 Túr árd is ea ainm an Tiarna:
ritheann an fíoraon chuige agus árdófar é.
11 Maoin an duine shaibhir cathair a nirt,
agus é in’ fhalla láidir ’na thímpall.
12 Roim íde árdaítear croí an duine.
Agus sara dtugtar glóire dho úmhlaítear é.
13 An té a thugann freagra sara n-airíonn sé,
taispeánann sé gur amadán é, agus gur ceart do náire ’ bheith air.
14 Is taca dá laige sprid duine.
Ach sprid atá tugtha d’fheirg, cé ’ fhéadfaidh fulag leis?
15 Glacfaidh croí ciallmhar eólas.
Agus loirgeann croí an eagnaí teagasc.
16 Leathnaíonn tabharthas duine an tslí dho.
Agus tugann sé oscailt do os cómhair priúnsaí.
17 Is é an fíoraon an chéad duine a dhaorann é féin.
Tagann a chara agus cuardóidh sé é.
18 Coisceann crannchur aighneas,
agus socraíonn sé idir lucht cómhachta féin.
19 Driotháir a gheibheann cúnamh ó dhriotháir,
is cathair láidir é; agus bíd breitheanna mar ’ bheadh sabhanna na gcathrach.
20 Ó thoradh nirt fir a sásófar a bholg.
Agus líonfaidh sliocht a bheól é.
21 Tá bás agus beatha ar chumas na teangan.
An mhuíntir a thugann grá dhi íosfaid siad a toradh.
22 An té go bhfuil bean mhaith fálta aige tá rud fónta fálta aige, agus gheóbhaidh sé aoibhneas ón
dTiarna.
An té a dhíbreann bean mhaith díbreann sé rud fónta: ach an té a chimeádann adhaltranach mná, is
drochdhuine gan chiall é.
23 Labharfaid na boicht le hachainíochaibh.
Labharfaid lucht saibhris go garbh.
24 An té a bhíonn grámhar le cuideachtain
beidh sé níos muínteartha ná driotháir.

Caib. a Naoidéag

1 Is feárr an duine bocht a shiúlann ’na mhacántacht,
ná an fear saibhir atá tuathalach 
’na bheólaibh agus gan chiall.
2 San áit ná bíonn eólas anama ní bhíonn aon mhaith,
agus an té a bheidh brostaitheach lena chosaibh gheóbhaidh se barrathuisle.
3 Bíonn díth céille dhuine ag sárú a chiscéimeanna,
agus bíonn sé ag casaoid in’ aigne in aghaidh Dé.
4 Deineann saibhreas a lán carad,
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ach na cáirde a bhí aige imíd siad ón nduine mbocht.
5 Ní raghaidh fínné bréagach gan pionós,
agus ní raghaidh fear ínste na bréag saor.
6 Tá a lán a thugann onóir do phearsain an chómhachtaigh,
agus a bhíonn ’na gcáirdibh ag bronntóir séad.
7 Bíonn fuath ag á bhráithribh don duine bhocht.
Agus ’na theannta san táid a cháirde imithe uaidh.
An té ná bíonn ach ag imeacht i ndiaidh focal ní bheidh aon rud aige.
8 Ach an té a shealbhaíonn aigne tugann sé grá dá anam féin.
Agus an té a chimeádfaidh ciallmhaireacht gheóbhaidh sé nithe fónta.
9 Ní raghaidh an fínné bréagach gan a phianadh
agus an té a bhíonn ag ínsint bhréag ídeófar é.
10 Ní cuí d’amadán sólaistí,
ná do sheirbhíseach smacht a bheith aige ar phriúnsaíbh.
11 Aithnítear foghlaim fir ó fhoighne.
Agus is é a ghlóire fulag le héagóir.
12 Ionann fearg an rí agus búirtheach leóin.
Ionann soilbhreas an rí agus drúcht ar an bhféar.
13 Dólás a athar mac gan chiall.
Agus is cuma bean challóideach nú tigh go mbeadh an braon anuas i gcónaí ann.
14 Tugaid athair agus máthair tigh agus maoin uathu, ach is ón dTiarna, le ceart, a gheibhtear bean
chiallmhar.
15 Cuireann leisce sáimhríocht ar dhuine.
Agus fuiliceóidh anam díomhaoin ocras.
16 An té ’ chimeádann na haitheanta cimeádann sé a anam féin:
ach an té a thugann faillí ’na shlí féin gheóbhaidh sé bás.
17 An té ’ fhóireann ar na bochtaibh tugann sé rud ar iasacht don Tiarna:
agus déanfaidh an Tiarna díolaíocht.
18 Smachtaigh do mhac: ná glac éadóchas,
ach ná socraigh t’anam chun a mharaithe.
19 An té atá neamhfhoighneach, fuiliceó’ sé dochar.
Agus nuair a thógfaidh sé chun siúil rud, cuirfidh sé ann rud eile.
20 Éist le cómhairle, agus glac teagasc,
i dtreó go mbeidh ciall agat i ndeireadh do bheatha.
21 Tá a lán smaointe i gcroí an duine
ach seasóidh toil an Tiarna daingean.
22 Bíonn fear uireaspach atruach.
Agus is feárr bheith bocht ná bheith bréagach.
23 Is ní chun beatha eagla an Tiarna
agus fanfaidh sé i bhflúirse gan olc a theacht chuige.
24 Cuireann fear na leisce a lámh i bhfolach fén’ oscaill,  agus ní dhéanfaidh sé oiread agus í ’
thabhairt chun a bhéil.
25 Nuair a sciúrsáltar an drochdhuine tagann breis céille don amadán.
Ach má tugann tú milleán do dhuine chiallmhar tuigfidh sé smacht.
26 An té ’ chuireann buairt ar a athair agus do dhíbreann uaidh a mháthair, tá sé gan chlú gan áthas.
27 Ná stad, a mhic, de bheith ag éisteacht le teagasc, agus ná bí in ainbhios ar bhréithribh an eólais.
28 Bíonn an fínné éagórtha ag magadh fé bhreithiúntas.
Agus bíonn béal an drochdhuine ag slogadh mallaitheachta.
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29 Táid breitheanna ollamh do lucht tarcaisne.
Agus casúir chun buailte do chorpaibh amadán.

Caib. a Fiche

1 Rud rabairneach is ea fíon, agus rud achrannach is ea meisce.
Éinne go dtaithnfid siad leis ní bheidh ciall aige.
2 Mar bhúirtheach leóin a bhíonn eagla rí.
An té a chuireann fearg air deineann sé peaca i gcoinnibh a anama féin.
3 Is creidiúint do dhuine é féin do chimeád ó bhruíontaibh.
Ach bíd amadáin i gcónaí sáite i spídiúchánaibh.
4 Mar gheall ar an bhfuacht ní dhéanfadh fear na leisce treabhadh. Más ea beidh sé a d’iarraidh
déarca sa tsamhradh agus gan an déirc le fáil aige.
5 Cómhairle i gcroí fir, is cuma í nú uisce doimhinn.
Ach tarraiceóidh fear ciallmhar amach í.
6 Tugtar daoine atruacha ar a lán.
Ach ca bhfuil fear dílis le fáil.
7 An fíoraon a shiúlann ’na mhacántacht
fágfaidh sé clann ’na dhiaidh in aoibhneas.
8 An rí  a  bhíonn ’na  shuí  i  gcathaoir  an  bhreithiúntais,  scaipeann  sé  chun  siúil  gach  olc  len’
fhéachaint.
9 Cé ’ fhéadfaidh a rá: Tá mo chroí glan: Táim saor ó pheaca?
10 Meáchaint agus meáchaint: tómhas agus tómhas: táid siad araon gráinniúil i láthair an Tiarna.
11 Óna mhian a haithnítear an leanbh:
más glan, díreach, a oibreacha.
12 An chluas ag éisteacht. An tsúil ag feiscint.
Is é an Tiarna do dhein iad araon.
13 Ná cuir dúil i gcodladh, le heagla go luífeadh dealús ort. Oscail do shúile agus bí lán de bhia.
14 Níl aon mhaith ann; níl aon mhaith ann; adeir gach ceannaí: agus nuair a bheidh sé imithe beidh
sé ag maíomh.
15 Tá ór ann agus mórán seód:
ach árthach luachmhar is ea beóil an eólais.
16 Tóg a bhall éadaigh ón té atá in urrús ar eachtrannach. Agus tóg uaidh geall d’eachtrannachaibh.
17 Is suairc le duine bia an éithigh:
agus ’na dhiaidh san líonfar a bhéal de ghairbhéal.
18 Neartaíonn cómhairle beartúchán:
ach is é an rialtas a stiúraíonn cogadh.
19 Ná bíodh aon bhaint agat leis an bhfear do scéann rúin, agus do shiúlann go cealgach, 
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agus go mbíonn a bheóil ar leathadh aige.
20 An  té  a  dheineann  eascaine  ar  a  athair  agus  ar  a  mháthair:  múchfar  a  lóchrann  i  lár  na
doircheachta.
21 An oidhreacht go mbrostaítear chúithi i dtosach: 
beidh sí gan bheannacht sa deireadh.
22 Ná habair: Cúiteód an t-olc.
Fan leis an dTiarna agus fuascló’ sé thu.
23 Is fuath leis an dTiarna na meáchaintí nách mar a chéile.
Agus is olc í an mheadh bhréagach.
24 Is é an Tiarna do stiúraíonn céimeanna an duine:
ach ca bhfuil an fear a fhéadann a shlí féin do thuiscint?
25 Is íde do dhuine naoimh do shlogadh,
agus tar éis na móid tarrac siar.
26 Scaipeann rí eagnaí na drochdhuine,
agus tugann sé an roth os a gcionn.
27 Sprid an duine lóchrann an Tiarna,
agus sroiseann sé nithe diamhra uile na n-inní.
28 Atrua agus fírinne cosnamh an rí.
Agus neartaíonn ceannsacht a chathaoir.
29 Maíomh an fhir óig a neart.
Stuaim an tseanduine a ghruaig liath.
30 Dath gorm ar chneadh, glanfaidh sé drochní chun siúil:
agus créachta in sna háiteannaibh den bholg atá níos sia isteach.

Caib. a hAon agus Fiche

1 Mar ranna na n-uisceacha atá croí an rí i láimh an Tiarna.
Iompó’ sé pé treó ’nar toil leis é.
2 Féachann gach slí fir ceart ’na shúilibh féin,
ach meánn an Tiarna an croí.
3 Trócaire ’ dhéanamh agus breithiúntas.
Taithnid sin leis an dTiarna níos feárr ná victimí.
4 Méadú croí is ea uaibhreacht súl.
Lóchrann na ndrochdhaoine an peaca.
5 Bíonn flúirse i gcónaí mar thoradh ar mhachnamh an dícheallaigh.
Ach bíonn fear na leisce in uireaspa i gcónaí.
6 An té ’ bhíonn ag cruinniú saibhris le teangain éithigh tá sé baoth agus gan chiall.
Agus buailfidh sé uime ghaistíbh an bháis.
7 Leagfaidh a bhfuadach ar lár drochdhaoine,
toisc nárbh áil leó breithiúntas do dhéanamh.
8 Bíonn slí tuathail an duine bun-os-cionn,
ach an té a bhíonn glan bíonn a ghnó ceart.
9 Is feárr suí i gcúinne i mbuaic an tí,
ná le mnaoi challóidigh i dtigh choiteann.
10 Taithneann an t-olc le hanam an drochdhuine,
agus ní bheidh aon trua aige dá chómharsain.
11 Nuair a curtar pionós ar an gcuirpeach
tagann breis céille don duine beag:
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agus má leanann sé an t-eagnaí gheóbhaidh sé breis eólais.
12 Bíonn an fíoraon ag breithniú teaghlaigh an drochdhuine,
chun an drochdhuine do tharrac ón olc.
13 An té a dhúnfaidh a chluas ó ghlao an duine bhoicht
beidh sé féin ag glaoch agus ní éistfar* leis.
14 Múchann bronntanas fé cheilt achrann,
agus múchann tabharthas san ucht an fíoch is mó.
15 Is aoibhinn leis an bhfíoraon breithiúntas do dhéanamh:
agus is faitíos é do lucht uilc a dhéanamh.
16 An té ’ bheidh ar seachrán ó shlí an teagaisc,
beidh sé ag cónaí i measc na bhfathach.
17 An té a shanntaíonn rabairne beidh sé in uireaspa;
an té go dtaithneann fíon leis, agus méithreas, ní bheidh sé saibhir.
18 Tugtar an drochdhuine thar cheann an fhíoraein
agus an féar éagórtha thar cheann an duine mhacánta.
19 Is feárr cónaí i bhfiantas
ná i bhfochair mná ’ bheadh callóideach teasaí.
20 Tá stór luachmhar agus íle i dtigh an fhíoraein
agus scaipfidh duine gan chiall iad.
21 An té ’ bhíonn i ndiaidh cirt agus ceannsachta
gheóbhaidh sé beatha agus ceart agus glóire.
22 Do thóg an ciallmhar cathair an neartmhair,
agus do leag sé ar lár a neart agus a mhisneach.
23 An té ’ chimeádann a bhéal agus a theanga
cimeádann sé a aigne ó bhuaireamh.
24 Tugtar ainbhiosach ar an uaibhreach cheannárd
a bhíonn ag oibriú uabhair i bhfeirg.
25 Maraíonn a mhianta fear na leisce
mar diúltaíd a lámha d’aon obair a dhéanamh.
26 Bíonn sé ag tnúth le rud agus ag cur dúile ann an lá go léir.
Ach beidh an fíoraon ag tabhairt uaidh gan stad.
27 Bíonn gráin ar íbirtíbh an drochdhuine
mar is ar son uilc a hofráltar iad.
28 Tiocfaidh íde ar fhínné bhréagach.
Labharfaidh an fear úmhal bua.
29 Cruann an drochdhuine a ghnúis go mínáireach,
ach ceartaíonn an duine macánta a shlí.
30 Níl aon eagna, níl aon chiallmhaireacht, 
níl aon chómhairle, in aghaidh an Tiarna.
31 Ollmhaítear an t-each i gcómhair lae an chatha
ach is é an Tiarna a thugann teacht slán.

Caib. a Dó agus Fiche

1 Is feárr dea-chlú ná saibhreas mór,
agus tá dea-mhéinn os cionn óir agus airgid.
2 Tá buailte um á chéile ag bocht agus saibhir.
Is é an Tiarna do dhein iad araon.

28



Leabhar na Seanfhocal

3 Chonaic an fear ciallmhar an t-olc agus chuaigh sé i bhfolach.
Chomáin an t-amadán leis agus dhíol sé as.
4 Toradh na húmhlaíochta eagla an Tiarna,
saibhreas agus glóire agus beatha.
5 Bíd airm agus claimhte sa tslí ar lucht tuathail,
ach an té a chimeádann a anam féin imíonn sé i bhfad uathu.
6 Is seanfhocal é: Fear óg de réir a shlí féin,
nuair a bheidh sé aosta ní scarfaidh sé leis.
7 Bíonn smacht ag an saibhir ar an mbocht,
agus an té ’ ghlacann ar iasacht is seirbhíseach é don té ’ thugann do ar iasacht.
8 An té ’ chuireann síol an uilc bainfidh sé uilc.
Agus ídeófar é le slait a fheirge.
9 An té atá tugtha do thrua beidh beannacht air,
mar tá roinnt dá bhia tabhartha do bhochtaibh aige.
An té a thugann tabharthaistí uaidh ceannaíonn sé bua agus onóir.
Ach beireann sé leis anamnacha na ndaoine a ghlacann na tabharthaistí.
10 Caith amach an scigire agus imeóidh an t-aighneas amach in éineacht leis,
agus stadfaidh imreas agus droch-chainnt.
11 An té go dtaithneann glanachar croí leis
beidh, trí mhaise a bheól, an rí ’na chara aige.
12 Cosnaid súile an Tiarna eólas.
Agus sáraítear cainnt drochdhaoine.
13 Dear fear na leisce: Tá león lasmu’.
Marófar me i lár na sráide.
14 Poll doimhinn is ea béal na mná iasachta.
An té go bhfuil fearg ag an dTiarna chuige titfidh sé isteadh sa pholl an.
15 Tá díth céille suíte i gcroí an linbh,
agus díbreóidh slat an smachta chun siúil é.
16 An té a bhíonn dian ar bhochtaibh, dhá shaibhriú féinig,
beidh rud aige féin á thabhairt d’fhear is saibhre ná é, agus beidh sé i ngátar.
17 Crom do chluas agus éist le cainnt lucht eólais,
ach tabhair do chroí dom theagascsa.
18 Is é a bheidh álainn duit ach é ’ chimeád i t’inníbh,
agus beidh sé ag scéith ar do bheólaibh:
19 ionas go mbeidh do mhuinín as an dTiarna agat
uime sin is ea ’ thaispeánas duit é inniu.
20 Thugas a thuarascabháil duit ar thrí chuma,
i smaointibh agus in eólas.
21 Chun go dtaispeánfainn duit deimhne agus úrlabhra na fírinne,
chun go dtabharfá freagra astu san ar an muíntir a chuir uathu thu.
22 Ná dein foiréigin ar an mbocht óir is bocht é.
Agus ná bí trom ar an ngátarach sa gheata.
23 Mar tabharfaidh an Tiarna breith ar a chúis,
agus cráfaidh sé lucht cráite a anama san.
24 Ná bí id charad d’fhear na feirge.
Agus ná siúilse le fear fíochmhar,
25 le heagla go bhfoghlamófá a shlite,
agus go nglacfá scannal do t’anam féin.
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26 Ná bí i bhfochair daoine a bhíonn ag daingniú a lámh síos,
agus dhá dtabhairt féin mar urrúistí ar fhiachaibh.
27 Óir mura mbeidh cóir ar dhíolaíocht agat,
cad é an chúis atá go dtógfadh sé an t-éadach ded leabaidh?
28 Ná héirigh thar na seanatheóranna,
ná teóranna a chuir do shínsear.
29 An bhfeacaís fear a bhí mear ’na chuid oibre?
Beidh sé ’na sheasamh os cómhair ríthe, agus ní hos cómhair daoine suaracha a bheidh sé.

Caib. a Trí agus Fiche

1 Nuair  a bheidh tú  id shuí chun bídh i  bhfochair  rí,  breithnigh go maith an ní a curtar os do
chómhair
2 agus cuir scian ar do scórnaigh más rud é go mbeidh t’anam ar do chumas féin agat.
3 Ná cuir do dhúil ’na bhiathaibh.
Arán éithigh atá iontu.
4 Ná dein dícheall chun bheith saibhir.
Ach cuir teóra led chiallmhaireacht.
5 Ná bí ag féachaint suas chun saibhris nách féidir duit ’ fháil,
mar déanfaidh sé sciathána dho féin mar sciathána fiolair agus sceinnfidh sé i dtreó neimhe.
6 Ná hith i bhfochair fir formaid,
agus ná cuir do dhúil ’na bhiathaibh.
7 Mar bíonn sé, ar nós fáistinigh agu fir feasa, ag cuímhneamh ar an ní nách eól do.
Bí ag ithe agus ag ól, adéarfaidh sé leat, ach níl a aigne leat.
8 Na biatha a bhí ite agat beir dhá n-aiseac
agus caillfir do chainnteanna breátha.
9 Ná bí ag cainnt i gcluasaibh amadán.
Tarcaisneóid siad teagasc do chainnte.
10 Ná bain le teórannaibh na ndaoine mbeag,
agus ná héirigh isteach i mbáirc an dílleachtaí.
11 Óir tá a ngaol gairid láidir.
Agus tabharfaidh sé breith id choinnibh ’na gcúis.
12 Tugadh do chroí é féin do theagasc,
agus tugadh do chluasa iad féin do bhréithribh eólais.
13 Ná coisc smacht ó leanbh.
Óir má bhuaileann tú leis an slait é ní bhfaighidh sé bás.
14 Geóbhairse de shlait air,
agus saorfair a anam ó ifreann.
15 A mhic, má bhíonn do chroí eagnaí
beidh áthas ar mo chroíse mar aon leat.
16 Agus beidh lúcháir im árannaibh
nuair a labharfaid do bheóil an ceart.
17 Ná bíodh do chroí ag formad le peacachaibh,
ach bíodh eagla an Tiarna ort an lá go léir.
18 Óir beidh dóchas agat i ndeireadh bára,
agus ní tógfar uait an ní is súil leat.
19 Tabhair cluas, a mhic, agus bí eagnaí.
Agus stiúraigh t’aigne sa tslí.
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20 Ná bí i bhféastaíbh lucht mórólacháin:
ná i ragarnáil lucht feóla ’ chuidiú le n-ithe.
21 Óir an mhuíntir a thugann iad féin d’ólachán,
agus lucht cuidithe lena chéile chun féastaí,
ídeófar iad, agus beidh sáimhríocht clúdaithe le gioblaibh (nú clúdófar sáimhríocht le gioblaibh).
22 Éist le t’athair, a ghein thu,
agus ná tarcaisnigh do mháthair ’na haois.
23 Ceannaigh fírinne, agus ná díol eagna,
ná teagasc, ná tuiscint.
24 Bíonn áthas ana-mhór ar athair fíoraein.
An té a ghein duine eagnaí beidh áthas aige ann.
25 Bíodh t’athair agus do mháthair lúcháireach,
agus bíodh áthas ar an mnaoi a rug thu.
26 A mhic, tabhair dómhsa do chroí.
Agus bíodh do shúile ag cimeád mo shlite.
27 Óir díg dhoimhinn is ea striapach,
agus poll cúng is ea bean iasachta.
28 Bíonn sí ’na luí i gceilg ar an slí ar nós foghlaí,
agus an té a chífidh sí neamhaireach air féin maróidh sí é.
29 Cé air go mbíonn léan? Cé hé go mbíonn léan ar a athair? Cé ’ bhíonn i mbruín? Cé ’ thiteann i
bpoll? Cé ’ gheibheann créachta gan chúis? Cé ’ bhíonn deargshúileach?
30 Gan amhras an mhuíntir a chaitheann a n-aimsir ag ól fíona,
agus gurb é a machnamh conas a shloigfid siad a gcuacha.
31 Ná bí ag féachaint ar an bhfíon agus é buí;
agus a dhath ag taithneamh sa ghloine.
Téann sé isteach go sóil.
32 Ach sa deireadh cuirfidh sé fiacal nímhe ionat ar nós na péiste nímhe,
agus scaipfidh sé nimh ar nós an bhasaliscuis.
33 Beid do shúile ag féachaint ar mhnáibh iasachta 
agus beidh do chroí ag labhairt nithe tuathalacha.
34 Agus beidh tú ar nós duine a bheadh ’na chodladh i lár na farraige,
nú ar nós luamhaire a bheadh ’na shámhchodladh agus an stiúir imithe.
35 Agus  déarfair:  Ghabhadar  orm  agus  ní  raibh  teinneas  orm.  Tharraigeadar  me,  agus  níor
mhothaíos. Cathain a dhúiseód agus gheóbhad fíon arís?

Caib. a Ceathair agus Fiche

1 Ná hiarr bheith mar dhrochdhaoine,
agus ná bí a d’iarraidh bheith ’na bhfochair:
2 mar bíonn a n-aigne ag beartú robála,
agus bíd a mbeóil ag labhairt ceilge.
3 Is le heagna do curfar suas an tigh,
agus is le ciallmhaireacht a neartófar é.
4 Le teagasc a líonfar na tithe stóir,
de gach ollmhaitheas álainn luachmhar.
5 Bíonn fear eagnaí láidir
agus bíonn fear eólais neartmhar, tréan.
6 Óir is le hórdú ceart a córaítear cogadh.
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Agus beifar ó bhaol mar a mbeidh mórán cómhairle.
7 Tá eagna ró-árd don amadán.
Ní osclóidh sé a bhéal sa gheata.
8 An té ’ bhíonn ag beartú uilc
tabharfar amadán air.
9 Peaca is ea machnamh an amadáin (machnamh amadáin is ea an peaca)
agus gráin daoine fear na cúlchainnte.
10 Má chailleann tú do dhóchas, trí thuirse, lá an chruatain,
laígheadóidh do neart.
11 Fuascail na daoine atá dá seóladh chun báis
agus na daoine a bhíonn dá dtarrac chun báis ná staon ó iad d’fhuascailt.
12 Má deirir: Níl mo dhóthain nirt agam: tuigeann an té a chíonn isteach sa chroí, agus ní chuireann
aon ní amú cimeádaí t’anama.
Agus cúiteóidh sé le duine de réir a oibreacha.
13 Ith an mhil, a mhic, óir is maith í,
agus is milis é an criathar dod scórnaigh.
14 Mar sin do theagasc na heagna do t’anam, agus nuair a gheóbhair í beidh dóchas agat sa deireadh
agus ní raghaidh do dhóchas ar neamhní.
15 Ná luigh i gceilg; agus ná loirg olc i dtigh an fhíoraein,
agus ná loit a shuaimhneas.
16 Óir titfidh an duine fíoraonta seacht n-uaire agus éireóidh sé arís:
agus titifdh an drochdhuine síos isteach san olc.
17 Ná bíodh áthas ort nuair a thitfidh do namhaid.
Agus ná bíodh lúcháir ar do chroí mar gheall ar a íde.
18 Le heagla go bhfeicfeadh an Tiarna agus ná taithnfeadh leis,
agus go n-iompódh sé a fhearg uaidh.
19 Ná bí ag iomaidh le drochdhuine,
agus ná loirg bheith mar an neamhdhiaga.
20 Óir níl súil ag drochdhaoine le nithibh a thiocfaidh.
Agus curfar in éag lóchrann lucht mallaitheachta.
21 A mhic, bíodh eagla an Tiarna agus eagla an rí ort
agus ná dein cómhluadar le lucht cúlchainnte.
22 Óir tiocfaidh íde orthu go hobann,
agus cé dho gurb eól a ndíth araon?
23 Na nithe seo, leis, do lucht eagna:
ní maith féachaint chun pearsan i mbreithiúntas.
24 An té adéarfaidh le drochdhuine: Is duine macánta thu,
beidh oirbhíre na ndaoine air, agus beidh gráin na dtreabh air.
25 Molfar lucht a cháinte:
agus beidh beannacht orthu.
26 An té a fhreagróidh bréithre díreacha
pógfaidh sé na beóil.
27 Ollmhaigh t’obair amu’, agus saothraigh an talamh go himníoch
i dtreó go gcuirfir suas do thigh ’na dhiaidh san.
28 Ná bí i t’fhínné gan chúis in aghaidh do chómharsan
agus ná meall aon duine led bheólaibh.
29 Ná habair: Déanfad leis mar ’ dhein sé liom.
Déanfad cúiteamh le cách de réir a ghníomhartha.
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30 Ghabhas thar pháirc fir na leisce,
agus thar fhíonghort an duine gan chiall.
31 Agus féach bhí sé lán de neanntóig, agus a aghaidh clúdaithe le deilgnibh,
agus bhí an falla cloiche briste ar lár.
32 Nuair a chonac san thaisceas im chroí é,
agus ghlacas teagasc ón sampla san.
33 Codlóir roinnt, arsa mise, beidh tú sámh roinnt,
fíllfir do lámha roinnt, chun suaimhnis:
34 Agus tiocfaidh an dealús chút ’na reathaí,
agus iarraidh na déarca in’ fhear armtha.

Caib. a Cúig agus Fiche

1 Parabail ó Sholomon iad so, leis, agus is iad fir Esechiais, rí Iúda, do scríbh amach iad.
2 Is é glóire an Tiarna an focal do cheilt,
agus is é glóire an rí an chainnt do scrúdadh.
3 Is doscrúdta é neamth thuas, agus talamh thíos
agus croí na ríthe.
4 Bain an mheirg den airgead,
agus tiocfaidh amach árthach róghlan.
5 Bain an mhallaitheacht a gnúis an rí,
agus beidh a chathaoir rí suíte i gceart.
6 Ná féach glórmhar os cómhair an rí.
Agus ná seasaimh mar a seasaíd daoine móra.
7 Óir is feárr go ndéarfí leat: Tar aníos anso,
ná go n-úmhlófí thu i láthair an phriúnsa.
8 Na nithe a chonaic do shúile ná labhair iad go róluath i gcoímheascar:
le heagla ná féadfá,  ’na dhiaidh san, leórghníomh a dhéanamh, tar éis easonóra ’ thabhairt dod
charaid.
9 Dein trácht ar do chúis led charaid,
agus ná leog an rún le duine iasachta.
10 Le heagla go dtarcaisneódh sé thu nuair ’ aireódh sé é,
agus ná stadfadh sé de bheith ag spídiúchán ort.
Fuasclaid ceannsacht agus caradas duine.
Cimeád agat féin iad san le heagla go dtitfá fé tharcaisne.
11 Focal do labhairt i dtráth:
Sin abhla óir agus leapacha airgid.
12 Fáinne óir i gcluais agus péarla ag taithneamh is ea an té a chómhairlíonn an t-eagnaí agus an
chluas úmhal.
13 Mar fhuacht sneachtaidh in am fómhair
an teachtaire dílis don té ’ chuir uaidh é, mar tugann sé fuarthan ar a anam.
14 Scamaill  agus gaoth,  gan fearthainn ’na ndiaidh,  is  ea an fear a bhíonn ag maíomh agus ná
cómhlíonann a gheallúna.
15 Ceannsóidh foighne priúnsa,
agus brisfidh teanga bhog cruadas.
16 Tá mil fálta agat: Ith an méid is sáith dhuit,
le heagla go mbeithá dhá haiseac dá n-itá an iomad.
17 Tarraig do chos ó thigh do chómharsan,

33



Leabhar na Seanfhocal

le heagla go bhfaigheadh sé a sháith agus go bhfuathódh sé thu.
18 An té ’ thugann fianaise bhréige in aghaidh a chómharsan:
is gath é agus is claíomh é agus is saíghead ghéar é.
19 Iúntaoibh a fear nách dílis, in am cruatain, ionann san agus fiacal lofa agus cos thuirseach,
20 agus duine do chailleann a chuid éadaigh in aimsir fhuar.
Vínéigir ar nitron is ea an duine a bhíonn ag gabháil amhrán do chroí an-olc.
Íde leamhain ar bhall éadaigh; íde péiste ar adhmad; sin é íde an doilís ar chroí an duine.
21 Má bhíonn ocras ar do namhaid tabhair rud le n-ithe dho:
má bhíonn tart air tabhair deoch uisce dho.
22 Óir cruachfair sméaróidí teó ar a cheann
agus tabharfaidh an Tiarna a lua dhuit.
23 Díbreann gaoth aduaidh fearthainn,
mar ’ dhíbreann gnúis ghruama teanga chúlchainnteach.
24 Is feárr suí i gcuínne i mbárr an tí
ná i bhfochair mná callóidí i dtigh choiteann.
25 Uisce fuar don anam tartmhar
is ea cúntas maith ó dhúthaigh i gcéin.
26 Tobar suaite le cois, agus féith chuirpthe,
is ea fíoraon ag titim os cómhair drochdhuine.
27 Fé mar nách maith do dhuine iomad meala d’ithe,
an té do scrúdann mórgacht1 múchfar é le glóire.
28 Ar nós cathrach ar oscailt gan fallaí ’na tímpall
a bhíonn fear ná féadann a sprid féin do staonadh ó chainnt.

Caib. a Sé agus Fiche

1 Mar shneachta sa tsamhradh nú fearthainn sa bhfómhar:
ní cuí glóire don amadán.
2 Ar nós an éin2 ag eiteall go háit eile, agus an ghealbhúin ag imeacht anso is ansúd:
sin mar a thagann eascaine gan chúis thar n-ais ar dhuine.
3 An fhuip don chapall; an bhéalbhach don asal:
agus an tslat do dhrom an amadáin.
4 Ná freagair an t-amadán3 de réir a dhíth céille:
le heagla go mbeithá mar é.
5 Freagair an t-amadán de réir a dhíth céille,
sara measfadh sé go bhfuil ciall aige.
6 An té ’ chuireann cainnt uaidh le teachtaire gan chiall
tá sé bacach ’na chosaibh, agus ag ól mallaitheachta.
7 Fé mar is in aistear a bhíonn cosa breátha ag bacach,
is go neamhoiriúnach a bhíonn parabal i mbéal amadáin.
8 Mar an té a chaitheann cloch i gcruaich Mhercurí,
atá an té a thugann onóir d’amadán.

1 Caib. 25. véar. 27. “Mórgacht”. ’Sé sin mórgacht Dé. Bheith ag scrúdadh mórgachta dothuisceanta Dé agus a 
d’iarraidh doimhnis eagna Dé do bhreithniú, níl ann ach bheith ag cur aigne an duine i gcúntúirt í ’ dhalladh le neart 
solais.

2 Caib. 26. véar. 2. “Ar nós an éin”. Sid í an chiall. Nuair a deintear eascaine gan chúis ní dheineann sí aon díobháil 
don té ar a ndeintear í, ach casann sí thar n-ais ar an té a dhein í, ar nós an éin a bhíonn ag imeacht ins gach aon bhall
i gcaitheamh an lae agus a chasann ar a nead féin um thráthnóna.

3 Véar. 4. “Ná freagair an t-amadán”, .i. ná freagair é ag aithris air, ach dhá imdheargadh.
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9 Mar ’ fhásfadh dealg i láimh meisceóra
is ea ’ bhíonn parabal i mbéal amadáin.
10 Críochnaíonn breith cúiseanna.
Agus an té ’ chuireann ’ fhéachaint ar amadán bheith ciúin cuireann sé fearg chun suaimhnis.
11 Mar an ngadhar a chasann ar a aiseac,
a bhíonn an t-amadán ag athrá a dhíth céille.
12 An bhfeacaís fear eagnaí dar leis féin?
Is mó an tsúil a bheith le hamadán ná leis sin.
13 Deir fear na leisce: Tá león ar an slí,
agus tá león bhaineann ar na bóithribh.
14 Mar ’ bhíonn an chómhla ag casadh ar a tuisleannaibh,
a bhíonn fear na leisce ag iompáil ar a leabaidh.
15 Cuireann fear na leisce a lámh i bhfolach fén’ oscaill
agus is deocair leis í ’ chasadh chun a bhéil.
16 Is mó an chiall atá ag fear na leisce, dar leis féin,
ná ag mórsheisear a labhrann ráite.
17 Mar an té a bheireann ar chluasaibh ar ghadhar,
a bhíonn an té ’ ghabhann an tslí i bhfeirg agus a bhaineann le coímheascar duine eile.
18 Mar is ciontach an té a bhíonn ag lámhach saíghead, agus gathanna chun báis:
19 is cionntach an té a ghortaíonn a chara i gceilg agus adeir, nuair a beirtear air: ag magadh a
bhíos.
20 Nuair a théann den adhmad téann an tine in éag.
Agus nuair a tógtar chun siúil an scéaltach stadann an toirmeasc.
21 Ar nós guail ar sméaróidibh, agus ar nós adhmaid ar thine,
is ea ’ mhúiscleann fear teasaí achrann.
22 Bíd focail an scéaltaigh, mar adéarfí, símplí,
ach téid siad isteach i gceartlár an chuirp.
23 Árthach cré maisithe le dríodar airgid,
is cuma é nú beóil ag borradh agus croí cuirpthe.
24 Aithnítear namhaid óna bheólaibh,
nuair a bhíonn ceilg ’na chroí aige.
25 Nuair a labharfaidh sé go híseal ná bíodh iúntaoibh agat as.
Tá seacht cínn d’olcaibh istigh ’na chroí.
26 An té go mbíonn fuath clúdaithe go cealgach aige
nochtfar a dhrochaigne sa chómhthionól phoiblí.
27 An té atá ag déanamh poíll titfidh sé féin isteach ann.
Agus an té atá ag iompáil na cloiche casfaidh sí thar n-ais air féin.
28 Ní thaithneann fírinne le teangain chealgaigh.
Agus oibríonn béal sleamhain íde.

Caib. a Seacht agus Fiche

1 Na dein maíomh i gcómhair an lae amáirigh:
óir ní heól duit cad a thabharfaidh an lá amáireach leis.
2 Ná bíodh do bhéal féin dhot mholadh, ach duine eile.
Ná moladh do bheóil féin thu, ach duine iasachta.
3 Tá cloch trom, agus tá meáchaint i ngainimh:
ach is troime fearg amadáin ná iad araon.
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4 Níl aon trua i bhfeirg ná i bhfíoch nuair a bhriseann sé amach.
Agus cé ’ fhéadfaidh fulag le héagantacht duine nuair a gríosfar é.
5 Is feárr imdheargadh oscailte ná grá fé cheilt.
6 Is feárr créachta ó charaid ná póga fíll ó namhaid.
7 An t-anam atá sáitheach satló’ sé ar chriathar meala,
agus an t-anam atá ocrach glacfaidh sé an searbh ’na mhilis.
8 Ar nós an éin a bhíonn ar fán óna nead,
a bhíonn an duine d’fhágann a áit féin.
9 Cuireann úngadh agus dea-bhalaith áthas ar an gcroí.
Agus is milis don anam dea-chómhairle ó chara.
10 Ná tréig do chara féin ná cara t’athar:
agus ná héirigh isteach i dtigh do bhráthar lá do dhoilís.
Is feárr cómharsa i gcóngar
ná driotháir i gcéin.
11 Meabhraigh eagna, a mhic, agus cuir áthas ar mo chroíse.
I dtreó go dtabharfair freagra ar an dtarcaisneóir.
12 Nuair a chíonn duine ciallmhar an t-olc téann sé i bhfolach.
Daoine beaga ag dul thart a dh’fhuilig díobháil.
13 Tóg a bhall éadaigh ón té a bhí in urrús ar eachtrannach,
agus tóg uaidh geall ar son daoine iasachta.
14 An té a bhíonnn ag beannachtaí de ghuth árd ar a chómharsain agus ag éirí san oíche,
is cuma é nú duine ag eascainí.
15 Ceann tí ag leogaint na fearthana isteach in aimsir fhuar,
nú bean aighneasach, is mar a chéile iad.
16 An té a bhíonn dhá cimeád bíonn sé, mar ’déarfí, ag cimeád na gaoithe.
Agus glaeifidh sé isteach íle a lámha deise.
17 Cuireann iarann faobhar ar iarann.
Mar sin, cuireann duine faobhar ar aghaidh a charad.
18 An té is cimeádaí ar an gcrann fíge íosfaidh sé a thoradh.
Agus an té is cimeádaí ar a mháistir glóireófar é.
19 Mar a bhíonn aghaidh an té ’ bhíonn ag féachaint san uisce ag taithneamh ann,
bíd croíthe daoine ar oscailt os cómhair lucht eagna.
20 Ní líontar choíche ifreann ná íde.
Mar sin, ní bhíonn a sáith choíche ag súilibh daoine.
21 Mar a trialtar an t-airgead sa ghoradh agus an t-ór sa bhfúirnéis:
trialtar an duine leis an mbéal a bhíonn dhá mholadh.
Bíonn croí an drochdhuine ag lorg an uilc
ach bíonn croí an fhíoraein ag lorg an eólais.
22 Dá mbrúfá an t-amadán i mortar, fé mar a bhuaileann peistil ar eórnain bhog,
ní bainfí a dhíth chéille amach as.
23 Cuir eólas go haireach ar chúntanós do bheithíoch
agus tabhair fé ndeara do thréadta féin.
24 Mar ní bheidh cómhacht agat i gcónaí:
ach tabharfar coróinn do shliocht agus do shliocht.
25 Táid na móinéaracha ar leathadh, agus na glasraí le feiscint:
agus tá an féar bailithe as na cnucaibh.
26 Chun éadaigh na huain, meannáin chun fiacha na páirce.
27 Bíodh do dhóthain cun bídh i mbainne na ngabhar, agus chun riachtanaisí an tí,
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agus chun do chailíní aimsire ’ chothú.

Caib. a hOcht agus Fiche

1 Bíonn an drochdhuine ag teitheadh agus gan éinne ar a thóir. 
Ach beidh an fíoraon, chómh dána le león, gan aon eagla air.
2 Mar gheall ar pheacaíbh na tíre is líonmhar iad priúnsaí na tíre.
Agus mar gheall ar eagna duine, agus eólas na nithe adeirtear, curfar saol an phriúnsa i bhfaid.
3 Duine bocht ag brú ar bhochtaibh:
is cuma é nú cith dian a thabhairt gorta leis.
4 Bíd lucht cúl a thabhairt le dlí ag moladh an drochdhuine.
Bíd lucht cimeádta dlí ar buile chuige.
5 Ní bhíd drochdhaoine ag cuímhneamh ar bhreithiúntas
ach an mhuíntir a bhíonn ag lorg an Tiarna bíd siad ag cuímhneamh ar gach aon rud.
6 Is feárr an duine bocht ag siúl díreach 
ná an duine saibhir ’na shlitibh cama.
7 An té a chimeádann an dlí is mac ciallmhar é,
ach an té ’ bhíonn ag cothú lucht craois tugann sé náire dá athair.
8 An té ’ chruinníonn saibhreas le hiúncamas agus le hiasacht,
cruinníonn sé é do dhuine a bheidh go fial do sna bochtaibh.
9 An té a dh’iompóidh a chluas ó éisteacht leis an ndlí, beidh a ghuí ’na ghráin.
10 An té ’ dhéanfaidh feall go holc ar fhíoraon titfidh sé in’ íde féin. 
Agus beidh a chuid ag na daoine macánta.
11 Dar leis an bhfear saibhir is fear eagnaí é féin,
ach scrúdóidh an duine bocht ciallmhar é.
12 Bíonn glóire mhór i ngáirdeachas na bhfíoraon.
Réim na gcuirpeach, sin é íde na ndaoine.
13 An té ’ cheileann a pheacaí ní bheidh an rath air.
Ach an té ’ admhóid iad agus do staonfaidh uathu gheóbhaidh sé trócaire.
14 Is aoibhinn don duine go mbíonn eagla air i gcónaí,
ach titfidh fear an chroí chalcaithe san olc.
15 León ag búirthigh agus beithir ocrach:
is ea drochpriúnsa ar dhaoinibh bochta.
16 Beidh priúnsa éigiallaí dian ar a lán trí éitheach.
Ach an té ’ fhuathaíonn sainnt cuirfidh sé faid ar a shaol.
17 An té ’ dheineann foiréigin ar fhuil duine,
má theitheann sé go dtí an poll ní stadfaidh éinne é.
18 An té ’ shiúlóidh díreach sábhálfar é.
An té atá cam ’na shlitibh titfidh sé láithreach.
19 An té a shaothraíonn a chuid tailimh beidh sé lán de bhia.
An té a leanann díomhaointeas beidh sé lán de dhealús.
20 Molfar go mór an fear dílis,
ach an té ’ bhíonn ag brostú chun bheith saibhir ní bheith sé neamhchiontach.
21 An té ’ fhéachann chun pearsan duine i mbreithiúntas ní dheineann sé rud fónta.
Tréigeann a leithéid sin an fhírinne ar bhlúire aráin.
22 An té a bhíonn ag brostú chun bheith saibhir agus ag formad le daoinibh eile:
ní heól do go dtiocfaidh dealús air.
23 An té ’ dheineann imdheargadh ar dhuine gheóbhaidh sé fabhar uaidh ’na dhiaidh san,
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murab ionann is an té ’ bhíonn dhá mhealladh le teangain an phlámáis.
24 An té a ghuideann aon ní ón’ athair nú óna mháthair:
agus adeir, ní peaca é seo, tá sé páirteach i ndúnmharú.
25 An té ’ bhíonn ag maíomh as féin agus dhá bhorradh féin suas, bíonn sé ag séideadh toirmisc
suas.
Ach an té go mbíonn a mhuinín as Dia aige leighisfar é.
26 An té gurb as a chroí féin a bhíonn a mhuinín aige amadán is ea é.
Ach an té a shiúlann go ciallmhar sábhálfar é.
27 An té ’ thugann rud do bhochtaibh ní bheidh sé in uireaspa.
An té ’ chuirfidh neamhshuím in’ achainí beidh sé i ngátar.
28 Nuair ’ éireóid na cuirpigh beid daoine ag dul i bhfolach.
Nuair a bheid siad ídithe méadófar na fíoraein.

Caib. a Naoi agus Fiche

1 An té ’ thugann, go cruaidhmhuineálach, tarcaisne don té ’ bhíonn ag tabhairt cómhairle a leasa
dho, tiocfaidh íde go hobann air:
agus ní leanfaidh sláinte é.
2 In iomadú na bhfíoraon beidh áthas ar an bpobal.
Nuair ’ bheidh na cuirpigh i gcómhacht beidh brón ar an bpobal.
3 An fear go dtaithneann ciall leis cuireann sé áthas ar a athair
ach an té ’ bhíonn ag cothú méirdreach cuirfidh sé a mhaoin ar neamhní.
4 Cuirfidh rí cóir an tír ar a bunaibh.
Scriosfaidh fear sanntach í.
5 An té do labhrann lena charaid bréithre plámásacha fíll,
is ag leathadh líonta dá chosaibh atá sé.
6 Raghaidh gaiste in achrann sa drochdhuine nuair ’ dhéanfaidh sé peaca:
agus beidh an fíoraon ag moladh agus áthas air.
7 Cuireann an fíoraon suím i gcás duine bhoicht.
Bíonn an drochdhuine folamh ó eólas.
8 Tugaid daoine cuirpe íde ar chathair.
Ach iompaíd daoine eagnaí fearg i leataoibh.
9 Má bhíonn duine ciallmhar ag plé le hamadán,
peocu ’ gháirfidh sé nú ’ ghlacfaidh sé fearg ní bhfaighidh sé suaimhneas.
10 Bíonn fuath ag daoinibh fuilteacha don do dhuine mhacánta,
ach loirgid daoine fíoraonta a anam.
11 Leogann an t-amadán amach a aigne go léir.
Deineann an fear ciallmhar ríghneas, agus cimeádann sé go dtí ar ball é.
12 An priúnsa go dtaithneann cainnt éithigh leis,
bíd a sheirbhísigh uile go holc aige.
13 Do bhuail an duine bocht agus an t-éilteóir um á chéile.
Is é an Tiarna ’ shoíllsíonn iad araon.
14 An rí a bhreithníonn na boicht le fírinne
beidh a chathaoir daingean go deó.
15 Tugann an tslat agus an milleán ciall.
Ach an leanbh a fágtar ar a thoil féin, tarraigeann sé a mháthair chun náire.
16 Nuair iomadaítear* drochdhaoine iomadaítear drochghníomhartha.
Ach chífid na fíoraein a dtitim.
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17 Teagaisc do mhac agus fionnuarfaidh sé thu.
Agus cuirfidh sé áthas ar t’anam.
18 Nuair a chaillfidh targaireacht scaipfar na daoine.
Ach an té ’ chimeádann an dlí is aoibhinn do.
19 Ní curfar smacht ar dhaor le cainnt,
óir tuigeann sé a ndeirir agus ní fhreagró’ sé.
20 An bhfeacaís duine luath chun labhartha?
Is dóichí díth céille uaidh ná a leas.
21 An té ’ oileann a sheirbhíseach go bog ón’ óige,
gheóbhaidh sé ceanntréan ’na dhiadh san é.
22 Séideann fear teasaí suas bruíonta,
agus an té atá tugtha chun feirge ’ ghlacadh
beidh sé tugtha chun peaca ’ dhéanamh.
23 Bíonn úmhlú i gcómhair an fhir uaibhrigh,
agus beidh glóire mar thaca ag an té is úmhal sprid.
24 An té is páirteach le bithiúnach bíonn fuath aige dá anam féin:
airíonn sé duine ag cur an leabhair air agus ní nochtann sé.
25 An té go bhfuil eagla daoine air titfidh sé go luath.
An té go bhfuil muinín as an dTiarna aige curfar suas go hárd é.
26 Bíd a lán ag lorg aghaidh an rí
ach is ón dTiarna ’ thagann breith gach duine.
27 Bíonn gráin ag an bhfíoraon ar an ndrochdhuine agus bíonn gráin ag drochdhaoine ar an muíntir
atá ar an mbóthar ceart.
An mac a chimeádann an briathar,
beidh sé saor ó ídiú.

Caib. a Tríochad

Bíonn an fear eagnaí úmhal ’na shúilibh féin. A ghuí agus a mheas i dtaobh súáilcí agus dúáilcí
áirithe.

1 Bréithre Chruinnitheóra1 mhic Aiseacóra. An aisling a labhair an duine go bhfuil Dia leis, agus
gur neartaigh Dia atá leis é, i dtreó go nduairt sé:
2 Is mise an té is amadánta de dhaoinibh
agus níl eagna daoine agam.
3 Níor fhoghlamaíos-sa eagna,
agus níor chuireas aithne ar oiliúint na naomh.
4 Cé ’ chuaigh suas ar neamh, agus tháinig anuas?
Cé ’ chimeád greim ’na láimh ar an ngaoith?
Cé ’ cheangail na huisceacha le chéile mar ’ bheidís i mball éadaigh?
Cé ’ dh’árdaigh suas imeallacha uile an domhain?
Cad é an ainm atá air, agus ar a mhac, más eól duit?
5 Tá gach focal le Dia trí thine2.
Is sciath é don mhuíntir go bhfuil a muinín acu as.

1 Caib. 30. véar. 1. “Cruinnitheóra” nú mar atá sé sa Laidin “Congregans” mac “Vomens”*. Do thug fear na Laidne, 
san áit sin, eidirmhiniú na n-ainmneacha Éabhracha in inead na n-ainmneacha féin. “Agus mac Iakeh” is ea na 
hainmneacha Éabhracha. Ach ní deimhin ceocu is é Solomon féin an tAgur so, nú duine éigin eile agus gur ghlac 
Solomon a theagasc agus gur chuir sé síos anso é i measc a pharabal.

2 Véar. 5. “Trí thine”, .i. go róghlan, mar an ór a glanfí le tine.
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6 Ná cuir aon ní lena bhréithribh
le heagla go gcáinfí thu, agus go bhfaighfí bréágach thu.
7 Tá dhá ní agam á iarraidh ort.
Ná heitigh me orthu sara bhfaighead bás.
8 Cuir i bhfad uaim baois agus bréithre éithigh.
Ná tabhair dom saibhreas ná iarraidh na déarca.
Ná tabhair dom ach a bhfuil riachtanach chun beatha.
9 Le heagla dá mbeinn sáitheach go meallfí me chun tu ’ shéanadh agus chun a rá: Ca bhfuil an
Tiarna? nú, le neart dealúis, go ndéanfainn guid, agus go dtabharfainn ainm Dé i mbréig.
10 Ná daor seirbhíseach chun a mháisitir,
le heagla go ndéanfadh sé eascaine ort agus go dtitfá.
11 Tá sliocht a bhíonn ag mallachtaí ar a n-athair,
agus ná cuireann beannacht ar a máthair.
12 Sliocht atá glan ’na súilibh féin,
agus fós nár níodh iad óna salachar.
13 Sliocht go bhfuil a súile uaibhreach acu,
agus fabhraí a súl tógtha suas go hárd acu.
14 Sliocht gur claimhte atá mar fhiacla acu,
agus go mbíd siad ag meilt lena gcúilfhiaclaibh,
agus ag ithe na mbocht de dhruím na talún,
agus na ndealbh ó i measc daoine.
15 Tá beirt iníon ag an súghaire1,
agus: Tabhair anso, Tabhair anso, adeirid.
Tá trí nithe ná bíonn sásta choíche
agus an ceathrú ní ná deir choíche: Ní beag san.
16 Ifreann, agus béal na bruinne agus,
agus talamh atá gan a dhóthain uisce.
Agus ní deir tine choíche: Ní beag san.
17 An tsúil a bhíonn ag fonóid fén’ athair,
agus a tharcaisníonn íona a mháthar nuair a rug sí é.
Fiacha dúbha na nglaisí dhá piocadh amach!
Agus go n-ithid na fiolair óga í!
18 Táid trí nithe cruaidh dhom,
agus an ceathrú ní ní heól dom in aon chor é.
19 Slí an fhiolair tríd an aer.
Slí an athair nímhe ar charraig.
Slí loinge i lár na farraige.
Agus slí fir in’ óige.
20 Sin é saghas slí na mná adhaltranaí.
Itheann sí agus cimleann sí a béal
agus deir sí: Níl aon olc déanta agam.
21 Tá trí nithe a bhíonn ag suathadh an domhain,
agus an ceathrú ní nách féidir leis a dh’fulag:
22 daor nuair a deintear rí dhe,
amadán nuair a bhíonn a bholg lán de bhia,
23 bean fhuafar nuair a bhíonn sí pósta,

1 Véar. 15. “An súghaire”, .i. mian. Agus tá beirt iníon ag Mian agus ní féidir choíche a ndóthain a thabhairt dóibh, .i. 
drúis agus sainnt.
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agus daorbhean nuair is oidhre ar a máistreás í.
24 Táid cheithre nithe ana-bheaga sa tsaol
agus táid siad níos ciallmhaire na lucht eagna:
25 na seangáin, pobal ana-lag,
agus soláthraíd siad bia dhóibh féin sa bhfómhar.
26 An coinín, pobal nách láidir,
agus deineann sé leabaidh do féin sa charraig.
27 Níl rí ag an lócast.
Agus fós gluaisid siad ’na mbuínibh.
28 Luíonn an stellio1 ar a lámhaibh,
agus cónaíonn sé i dtithibh na ríthe.
29 Táid trí nithe a shiúlann go maith
agus siúlann an ceathrú ní fé áthas.
30 An león, an beithíoch is treise:
agus ní heagal leis aon rud a bhuailfidh uime:
31 an coileach, criosaithe fan chuím;
agus reithe: agus rí nách féidir cur ’na choinnibh.
32 Tá duine a dh’fhéach in’ amadán nuair a cuireadh suas go hárd é:
óir dá dtuigeadh sé chuirfeadh sé lámh ar a bhéal.
33 Agus an té a bhíonn ag fáscadh na siní róchruaidh chun an bhainne ’ thabhairt amach tugann sé
amach ím.
Agus an té ’ shéidfidh a shrón róláidir séidfidh sé fuilshrón.
Agus an té a ghríosann fearg músclann sé troid.

Caib. a hAon agus Tríochad

Cómhairle chun geanmnaíochta agus chun measarthachta, agus moladh na mná eagnaí.

1 Bréithre an rí Lamuel2. An aisling lenar theagaisc a mháthair é.
2 Éimh! a ghrá dhil! Éimh! a ghrá dhil mo bhruinne! 
Éimh! a ghrá dhil na móid a dheineas!
3 Ná tabhair do shubstainnt do mhnáibh,
ná do shaibhreas chun ríthe d’ídiú.
4 Ná tabhair do ríthibh, a Lamuel, ná tabhair do ríthibh fíon.
Óir ní bhíonn rún mar a mbíonn meisce ’na rí.
5 Agus sara n-ólfaidís agus breitheanna do dhearúd
agus go míllfidís cúis clainne na mbocht.
6 Tabhair deoch láidir do lucht doilís,
agus fíon do lucht buartha aigne.
7 Ólaidís agus dearúdaidís a ngátar,
agus ná cuímnídís a thuilleadh ar a ndoilíos.
8 Oscail do bhéal don bhalbh,
agus do chúiseannaibh na leanbh uile a ghabhann thart.
9 Oscail do bhéal. Reachtaigh an ceart.
Agus dein ceart don ghátarach agus don bhocht.

1 Véar. 28. “An stellio”, .i. saghas éigin eaircluachra agus spotaí beaga air i bhfuirm réiltíní, óna dtugtar an ainm air.
2 Caib. 31. véar. 1. “Lamuel”. Ciallaíonn an ainm sin “Dia leis”, agus meastar gur ceann é de sna hainmneachaibh a 

bhí ar Sholomon féin.
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10 Cé ’ gheóbhaidh amach bean chróga?
I gcéin agus ó sna críochaibh is imeallaí, a luach.
11 Tá iúntaoibh ag croí a fhir aisti.
Ní bheidh aon ghá aige le foghail.
12 Maith, agus ní olc*, a thabharfaidh sí dho,
laethanta uile a beatha.
13 Do loirg sí olann agus líon,
agus d’oibrigh sí le hoilteacht a lámh.
14 Is cuma í nú long an cheannaí,
tugann sí a cuid aráin ó imigéin.
15 Agus tá éirithe aici san oíche,
agus foghail tabhartha aici dá teaghlach,
agus bia dá cailíníbh.
16 Breithnigh sí páirc agus cheannaigh sí í.
De thoradh a lámh chuir sí fíonghort.
17 Do chriosaigh sí a cúm le neart.
Tá a cuisle neartaithe aici.
18 Do bhlais sí, agus chonaic sí, gur tairbheach a gnó.
Ní curfar a lóchrann in éag san oíche.
19 Chuir sí a lámh amach chun nithe láidre.
Agus ghoibh a méireanna greim ar an bhfearsaid.
20 D’oscail sí a lámh chun an uireaspaigh.
Agus shín sí amach a lámha chun na mbocht.
21 Ní bheidh eagal uirthi i dtaobh a tí i bhfuacht an tsneachtaidh,
mar tá éadach dúbalta ar mhuíntir a tí go léir.
22 Tá éadach taipéistreach déanta aici dhi féin.
línéadach mín agus corcra a clúdach.
23 Tá a fear fé onóir in sna geataíbh.
Nuair a shuíonn sé i lucht seanaide na tíre.
24 Dhein sí línéadach mín agus dhíol sí é,
agus thug sí crios don Chanaaníteach1.
25 Neart agus áilleacht a clúdach,
agus beidh sí ag gáirí an lá deirineach.
26 D’oscail sí a béal chun eagna,
agus tá dlí na ceannsachta ar a teangain. 
27 D’fhéach sí go maith chun slite a tí
agus ní díomhaoin a dh’ith sí a cuid bídh.
28 D’éirigh a clann agus do ghlaodar “ró-aoibhinn” uirthi;
a fear, agus do mhol sé í.
29 Do bhailigh a lán iníon saibhreas.
Tá sáraithe agatsa orthu go léir.
30 Bíonn maise meabhlach, bíonn áilleacht baoth.
An bhean go bhfuil eagla an Tiarna uirthi, sin í a molfar.
31 Tabhair di de thoradh a lámh
agus bíodh a hobair dhá moladh in sna geataibh.*

Nótaí

1 Véar. 24. “Don Chanaaníteach”, don cheannaí. Ciallaíonn “Chanaaníteach” ceannaí, san Éabhrais.
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1 An fada ’ bheidh úr ngreann ar leanbaíocht, agus is mian le hamadánaibh na nithe a dheineann
dochar dóibh: this is one of the most difficult sentences in the manuscript to edit, with numerous
crossings out. The original version is restored here. The Latin Vulgate here has usquequo, parvuli,
diligitis infantiam, et stulti ea quae sibi sunt noxia cupient, where cupient is future-tense. The Irish
is therefore suboptimal, as is mian appears to be present-tense. Theoretically, at least, the present-
tense copula can be future-tense in meaning, but real examples of this are hard to come by, and the
sentence appears, as it stands, not to mean “O children, how long will you love childishness, and
fools  covet  those  things  which  are  hurtful  to  themselves?”  (the  Douay version),  but  rather  “O
children, how long will you love childishness,  when fools covet those things which are hurtful to
themselves?” This may be why the sentence was amended, in PUL’s own hand, to an fada ’ bheidh
úr ngreann ar leanbaíocht, agus a bheidh mian amadán na nithe a dheineann dochar dóibh? This is
difficult to parse, as na nithe a dheineann dochar dóibh is not connected to the rest of the sentence.
PUL’s also appeared to toy with na nithe a dhéanamh dochar dóibh, which doesn’t fit the sentence
either (could he have intended  na nithe a dhéanamh a dheineann dochar dóibh?) In any case, to
append either na nithe a dheineann dochar dóibh or na nithe a dhéanamh a dheinann dochar dóibh
requires the copula earlier in the sentence, or some other wording entirely. One solution could have
been to used chun: an fada ’ bheidh mian amadán chun na nithe a dheineann dochar dóibh? 
6 I dtreó go mbeidh cimeád agat ar smaointibh, agus do ndéanfaid do bheóil teagasc do chosnamh:
the remainder of the verse is left untranslated. The Douay Bible here adds “mind not the deceit of a
woman”.
6 Bíodh sí ’na heilit ró-ionúin agat, agus ’na lao róghrámhar agat: a clause is omitted here. The
Douay adds here “let her breasts inebriate thee at all times”.
8 An seachtú aithne: h-prefixation of a vowel after seachtú is often absent in PUL’s Irish.
11 Ag ceapadh dlí do sna huisceachaibh, chun gan iad a dhul thar a gcríochaibh: the Douay Bible
here  adds  “when  he  balanced  the  foundations  of  the  earth”,  which  is  left  untranslated  in  the
manuscript.
12 Bhí bean challóideach gan chiall, agus í lán de mhealltóireacht: the Douay Bible here adds “and
knowing nothing at all”, which is left untranslated here.
13 Féith beatha: the manuscript has féith bheatha, “vein of life”, but the dot for lenition appears to
be written with a lighter toucher than PUL’s hand, suggesting it was not there in the original. It’s
difficult to believe PUL had lenition here. 
13 Ní aistreófar: h-prefixation of the autonomous form is not given here.
15 Ní aistreófar: h-prefixation of the autonomous form is not given here.
17 I gcómhair na haimsire: the manuscript has i gcóir n-aimsire, by way of an error.
28 Ní éistfar: h-prefixation of the autonomous form is not given here.
38 Nuair iomadaítear:  h-prefixation of the autonomous form (i.e.  nuair a hiomadaítear)  is  not
given here.
39 Nú  mar  atá  sé  sa  Laidin  “Congregans”  mac  “Vomens”:  the  manuscript  here  has  mac
“Vomeind”,  showing that  PUL here  formed the  Latin  nominative  of  this  name incorrectly.  In
Seanfhocail 30:1, the Vulgate has  Verba Congregantis, filii Vomentis. The correct nominative is
thus Vomens.
42 Ní olc: h-prefixation after the copula is not given here. 
42 The  manuscript  here  has  a  note:  An deichiú  lá  fichid  de  mhí  na  Nollag,  míle  naoidéag  a
cúigdéag. This is an evident slip of the pen for míle naoi gcéad a cúigdéag.
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