
Ecclesiastés

Tugtar ar an leabhar so “Ecclesiastés”, nú “an seanmónaí” (Cohelet, san Éabhrais), mar cuireann
Solomon,  ’na sheanmónaí  álainn do, in  úil  dúinn an bhaois atá i  nithibh saolta,  chun croíthe
daoine, agus a ngreann, do tharrac ó bhréagánaibh folmha den tsórd.

Caib. a hAon

An bhaois atá i nithibh saolta.

1 Bréithre Ecclesiastés mhic Dávid, rí Iérúsalem.
2 Baois gach baoise, aduairt Ecclesiastés, baois gach baoise, agus baois ar fad, is ea an uile ní.
3 Cad eile atá ag an nduine de bhárr a shaothair go léir,  an saothar a dheineann sé fén ngréin?
4 Sliocht ag imeacht, agus sliocht ag teacht, ach an talamh ag seasamh de shíor. 5 An ghrian ag éirí
agus ag dul fé, agus í ag filleadh chun a háite féin agus ag éirí airís san áit sin. 6 Tugann sí a cuaird
ó dheas, agus casann sí arís ó thuaidh: gluaiseann an sprid tímpall ag féachaint ar an uile áit, agus
filleann sé ar a chuardaibh. 7 Rithid na haibhní go léir isteach sa bhfarraige, agus fós ní scéann an
fharraige. Casaid na haibhní chun na háite as a dtagaid siad agus rithid siad arís. 8 Táid na nithe go
léir deocair. Ní féidir don duine iad do fhoillsiú i gcainnt. Ní sásaítear an tsúil le bheith ag féachaint
ná an chluas le bheith ag éisteacht. 9 Cad é an ní a bhí? An ní céanna atá le bheith. Cad é an ní a
deineadh? An ní a déanfar. 10 Níl ní fén ngréin nua, ná ní féidir d’aon duine a rá: Féach, is rud nua
é seo, mar bhí sé ar bith cheana in sna haoisibh a dh’imigh rómhainn. 11 Níl aon chuímhne ar na
nithibh a bhí ann ar dtúis; agus ní bheidh aon chuímhne ar na nithibh a bheidh, i measc na ndaoine a
bheidh ann san aimsir dheirineach.

12 Mise Ecclesiastés agus bhíos im rí ar Israél i gcathair Iérúsalem. 13 Agus chuireas rómham im
aigne cuardach agus scrúdú ’ dhéanamh go haireach ar na nithibh a deintear fén ngréin. Thug Dia an
gnó doirbh sin do chlaínn na ndaoine ionas go n-oibreóidís iad féin ann. 14 Do chonac na nithe uile
a deintear fén ngréin, agus féach, baois agus buaireamh aigne is ea iad go léir. 15 Is deocair daoine
aimhleasta do chur ar a leas, agus tá uimhir na n-amadán thar áireamh. 16 Do labhras im aigne agus
duart: Féach, táim im dhuine mhór, agus tá sáraithe agam in eagna ar a dtáinig rómhaim i Iérúsalem,
agus tá m’aigne tar éis a lán nithe do bhreithniú go heagnaí, agus tá foghlamtha agam. 17 Agus
thugas mo chroí chun eólais do chur ar chiallmhaireacht, agus ar léann, agus ar earráidíbh, agus ar
dhíth céille,  agus thugas fé ndeara go raibh in sna nithibh sin, leis,  dua agus buaireamh aigne.
18 Óir, i mórán eagna tá mórán diomá, agus an té a bhíonn ag méadú eólais bíonn sé ag méadú
duaidh.

Caib. a Dó

Is baois pléisiúr, agus saibhreas, agus saothar saolta.

1 Duart im chroí: Imeód agus glacfad mórchuid áineasa, agus sealbhód gach maith. Agus chonac
gur bhaois an ní sin, leis. 2 Cheapas gurbh earráid gáirí, agus duart le sult: Cad chuige go mealltar
thu in aistear?

3 Chuímhníos im chroí go gcoiscfinn mo cholann ó fhíon, i dtreó go n-iompóinn m’aigne chun
eagna, agus go seachnóinn díth céille, chun go bhfeicfinn cad ba thairbheach do chlannaibh daoine
agus cad ba cheart dóibh a dhéanamh fén ngréin laethanta uile a mbeatha. 4 Dheineas dom féin
oibreacha móra. Chuireas suas tithe dhom féin agus phlanndaíos fíonghuirt. 5 Dheineas garraithe,
agus abhlúird agus chuireas gach sórd adhmaid iontu. 6 Agus dheineas dom féin línnthe uisce chun
adhmaid na gcrann óg do fhliuchadh leis. 7 Sholáthraíos dom féin buachaillí aimsire agus cailíní
aimsire, agus bhí teaghlach ana-mhór agam, agus táinte damh agus tréadta caeireach, thar a raibh



rómham i Iérúsalem. 8 Bhailíos i dteannta ’ chéile dhom féin cruacha airgid agus óir, agus saibhreas
ríthe agus cúigí: dheineas dom féin fir chantainne agus mná cantainne, agus áineasaí clainne daoine,
cuacha agus árthaí chun fíona do dháil. 9 Do sháraíos i saibhreas ar a raibh rómham i Iérúsalem:
d’fhan m’eagna agam, leis. 10 Agus aon ní gur thug mo shúile taithneamh do níor chimeádas uathu
é. Agus níor choisceas mo chroí ar gach pléisiúr do shealbhú agus ar aoibhneas a dh’fháil in sna
nithibh a bhí ollmhaithe agam. Agus do thuigeas gurbh é sin mo pháirt, úsáid a dhéanamh dem
shaothar féin. 11 Agus nuair ’ fhéachas ar na hoibreachaibh uile a bhí déanta ageam lámhaibh, agus
ar an saothar ’nar dheineas obair in aistear, do chonac gur bhaois agus gur bhuaireamh aigne an uile
ní, agus nár bhuan aon rud fén ngréin.

12 Do chuas níos sia ag féachaint ar eagna agus ar earráid agus ar dhíth céille. (Cad é an ní an
duine, arsa mise, gur féidir do an Rí, a dhéantóir, do leanúint?) 13 Agus chonac eagna ’ bheith níb’
fheárr ná díth céille oiread agus atá solas bun-os-cionn le doircheacht. 14 Bíd súile an fhir eagnaí
’na cheann: bíonn an t-amadán ag siúl sa doircheacht. Agus d’fhoghlamaíos go bhfaighidís araon
bás mar a chéile. 15 Agus duairt im chroí: Más aon ní amháin mo bhás-sa agus bás an amadáin cad
é an tairbhe dhómhsa me ’ bheith tar éis breis saothair ag foghlaim eagna?Agus ag labhairt dom lem
aigne féin, do thuigeas gur bhaois an ní sin, leis, 16 óir ní bheidh cuímhne bhithbhuan ar an bhfear
eagnaí ach chómh beag agus ’ bheidh ar an amadán, agus clúdóidh na haimsireacha le teacht an uile
ní fé aon cheal amháin; faigheann fear na foghlama bás ar an gcuma gcéanna ar a bhfaigheann an
fear gan foghlaim bás. 17 Ansan ba scíos liom bheith beó, nuair a chonac gach ní fén ngréin go
holc, agus gan iontu go léir ach baois agus buaireamh aigne.

18 Arís, thugas fuath don dícheall a bhí déanta agam ag obair chómh dian fén ngréin, agus gur dhó’
go mbeadh oidhre im dhiaidh, 19 duine nách eól dom an fear eagnaí é nú amadán. Beidh sé ’na
mháistir ar mo shaothar go léir, an saothar a dheineas le dua agus le haireachas. Agus an bhfuil
baois  is  mó  ná  san?  20 Uime  sin  do  stadas.  Do  dhiúltaigh  mo  chroí  dá  thuilleadh  saothair  a
dhéanamh fén ngréin. 21 Mar, nuair a dheineann duine saothar le heagna agus le heólas agus le
haireachas fágann sé a mbíonn fálta aige ag fear díomhaoin. Agus is baois an ní sin, leis, agus is olc
ana-mhór é. 22 Óir cad é an tairbhe ’ bheidh ag duine as a shaothar go léir agus as a bhuaireamh
aigne, lena raibh sé dá chrá fén ngréin? 23 A laethanta go léir lán de dhoilíos agus de thrioblóid
agus gan suaimhneas aigne aige san oíche féin. Nách baois é sin? 24 Nách feárr bheith ag ithe agus
ag ól agus cuid de thoradh fónta a shaothair a thabhairt dá anam? Agus is ó láimh Dé san. 25 Cé ’
bheidh ag ithe agus ag fáil aoibhnis go flúirseach mar a bheadsa feasta?

26 Thug  Dia,  don  duine  is  fónta  ’na  radharc,  eagna,  agus  eólas,  agus  áthas:  ach  thug  sé  don
pheacach, buaireamh, agus mórchúram, chun bheith ag cruachadh suas agus ag bailiú i dteannta ’
chéile, agus ag tabhairt don té ba thaithneamhach le Dia. Ach is baois é sin agus buaireamh aigne
gan tairbhe.

Caib. a Trí

Bíd nithe saolta ag athrú coitianta. Is ceart dúinn ár suaimhneas do cheapadh agus ár dtoil do chur
le toil Dé.

1 Tá a am féin ag gach ní, agus gluaiseann gach ní fén spéir in’ am féinig. 2 Am chun teacht ar an
saol agus am chun báis d’fháil, am chun planndaithe, agus am chun ar planndaíodh do stathadh.
3 Am chun maraithe, agus am chun leighiste.
Am chun ídithe agus am chun fuirinithe.
4 Am chun guil, agus am chun gáire,
am chun caointe, agus am chun rínce.
5 Am chun cloch do scaipeadh, agus am chun a mbailithe.
Am chun gabhála agus am chun cimeádta i bhfád ó ghabháilibh.
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6 Am chun rud ’ fháil, agus am chun rud do chailliúint.
Am chun cimeádta agus am chun tabhartha.
7 Am chun stracaithe agus am chun fuála,
am chun ciúnais agus am chun labhartha.
8 Am chun grá agus am chun fuatha.*

9 Cad eile atá ag an nduine de bhárr a shaothair?
10 Do chonac an trioblóid atá tabhartha ag Dia do mhacaibh daoine chun go suaithfí ann iad.
11 Dhein sé na nithe go léir  go maith ’na n-am féin,  agus thug sé an domhan dóibh chun é ’
bhreithniú, i dtreó nách féidir don duine an obair a dhein Dia d’fháil amach ó thosach go deireadh.
12 Agus b’eól dom ná raibh aon ní ab fheárr ná bheith fé áthas agus an mhaith do dhéanamh sa
bheatha so. 13 Óir an uile dhuine d’itheann agus d’olann, agus a chíonn maith as a  saothar, sin
tabharthas ó Dhia. 14 Tá foghlamtha agam go bhfuilid na nithe go léir a dhein Dia bithbhuan. Na
nithe sin a dhein Dia chun go mbeadh eagla ag daoine roimis, ní féidir cur leó ná baint uathu. 15 An
ní a deineadh, tá an rúd céanna ann fós. Na nithe a bheidh bhíodar ann cheana. Agus deineann Dia
gach ní atá imithe d’athnuachaint.

16 Do chonac fén ngréin in inead breithiúntais mallaitheacht, agus in inead cirt éagóir. 17 Agus
duart im chroí: Tabharfaidh Dia breith ar an nduine chóir agus an an ndrochdhuine, agus ansan a
bheidh an t-am do gach ní. 18 Duart im chroí i dtaobh mac daoine, go ndéanfadh Dia fromadh orthu
agus go dtaispeánfadh sé gur chuma iad nú beithígh. 19 Dá bhrí sin is aon ní amháin bás duine agus
bás beithíoch, agus is mar a chéile a staid araon: mar a gheibheann an duine bás gheibhid siad san
bás,  leis.  Is  mar a chéile ’ tharraigid nithe uile anál.  Níl  aon ní ag an nduine sa mbreis1 ar  an
mbeithíoch. Táid nithe uile fé chumas baoise: 20 agus téid na nithe go léir chun aon áite amháin.
Den chré a deineadh iad agus chun cré a thiocfaid siad. 21 Cé hé go bhfuil ’ fhios aige2 an raghaidh
sprid chlainne Adaim suas agus an raghaidh sprid na mbeithíoch síos? 22 Agus tá déanta amach
agam ná fuil aon rud níos feárr do dhuine ná áthas a bheith air ’na chuid oibre, agus gurb é sin a
pháirt. Mar cé ’ thabharfaidh é chun eólais a bheith aige ar na nithibh a bheidh ’na dhiaidh?

Caib. a Ceathair

Tuilleadh de thrioblóidíbh an duine.

1 D’fhéachas ar nithibh eile agus chonac na héagórtha atá dá ndéanamh fén ngréin, agus deóra na
neamhchiontach, agus gan aon tsólásaí acu, agus gan iad ábalta ar chur i gcoinnibh a bhfoiréigin,
toisc gan aon chabhair a bheith acu ó éinne. 2 Agus mholas na mairbh thar na daoine beó. 3 Agus
do thuigeas gur feárr atá an scéal ag an té nár rugadh fós ná ag aon taobh acu, mar ná fuil radharc
fálta aige ar na holcaibh atá dá ndéanamh fén ngréin.

4 Agus thugas fé ndeara arís gach saothar dá ndeinid daoine, agus chonac go mbíonn a dtionnscal fé
fhormad a gcómharsan. Agus sa ní sin, leis, tá baois agus buaireamh aigne gan tairbhe. 5 Bíonn an t-
amadán ag filleadh a lámh ar a chéile agus ag ithe a chod’ feóla féin, agus deir sé: 6 Is feárr lán
duirinn agus suaimhneas ná lán an dá lámh agus saothar agus canncar aigne.

1 Caib. 3. véar. 19. “Níl aon ní ag an nduine sa mbreis”. ’Sé sin le rá, chómh fada agus a théann beatha an chuirp.
2 Véar. 21. “Cé hé go bhfuil ’ fhios aige?” ’Sé sin, le heólas nádúrtha, nú le heólas saolta. Ní feidir d’éinne sprid a 

dh’fheiscint le súilibh corpartha. Ach i dtaobh sprid an bheithígh ná fuil ann ach sprid ainmhí do théann ar neamhní 
le bás an bheithídh, cé ’ fhéadfaidh a dh’ínsint conas a thugann sé beatha agus luadar don bheithíoch agus ansan do 
théann sé síos, .i. ar neamhní le bás an bheithígh?
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7 Do bhreithníos agus fuaras baois eile fén ngréin. 8 Éinne amháin agus gan duine eile aige, leanbh
ná driotháir, agus fós ní stadann sé de bheith ag saothar, ná níl a sháith saibhris ag á shúilibh, agus
ní dheineann sé machnamh ná ní deir sé: Cé dho go bhfuilim ag obair agus ag cimeád nithe fónta ó
m’anam? Tá sa ní sin, leis, baois, agus buaireamh léanmhar. 9 Is feárr, dá bhrí sin, beirt a bheith i
dteannta ’ chéile ná éinne amháin: mar bíonn tairbhe a gcuideachtanais acu: 10 má bhíonn duine acu
ag titim déanfaidh an duine eile taca dho. Is léanmhar don té a bhíonn in’ aonar mar nuair a thiteann
sé ní bhíonn éinne aige chun é ’ thógáilt. 11 Agus má bhíonn beirt in aon leabaidh téifid siad a
chéile: conas a téifar éinne amháin? 12 Agus má bhíonn fear róláidir d’éinne amháin seasóidh beirt
’na choinnibh. Ní fuiriste téad trí gcor do bhriseadh.

13 Is  feárr  leanbh atá  bocht  agus  é  ciallmhar  ná rí  aosta  agus  é  in’ amadán agus nách eól  do
féachaint chun a bhfuil ag teacht. 14 Mar tagann duine amach uaireanta, a príosún agus a geímhlibh,
chun ríochta, agus bíonn duine eile, do rugadh chun ríochta, dá chloí le bochtaineacht. 15 Chonac a
bhfuil de dhaoinibh beó ag siúl fén ngréin, i bhfochair an tarna hógánach* a dh’éireóidh in’ inead
súd. 16 Tá uimhir na ndaoine go léir a bhí roimis gan teóra: agus ní bhfaighid na daoine a thiocfaidh
’na dhiaidh aon áthas ann: ach baois is ea an ní sin leis agus buaireamh íntinne.

17 Cimead do chos nuair  a bheir  ag dul isteach i  dtigh Dé, agus tar  i  gcóngar chun bheith ag
éisteacht. Óir is feárr go mór an úmhlaíocht ná victimí na n-amadán nách eól dóibh cad é an t-olc a
dheinid siad.

Caib. a Cúig

Aireachas i gcainnt. Ní foláir móid do dhíol. Is aimhleas saibhreas go minic. Tabharthas ó Dhia is
ea úsáid mheasartha ’ dhéanamh de.

1 Ná habair aon ní go hobann, agus ná bíodh do chroí luath chun focail do labhairt os cómhair Dé.
Óir tá Dia ar neamh gus taoise ar talamh: dá bhrí sin bíodh do bhréithre tearc. 2 Leanaid taibhrithe
mórán  cúraim  agus  i  mórán  cainnte  gheófar  míchiall.  3 Má  mhóidís  rud  chun  Dé  díol  é  gan
ríghneas. Óir ní thaithneann leis geallúint neamhdhílis, éigiallaí: ach pé rud a mhóidís díol é. 4 Is
feárr go mór gan móidiú, ná, tar éis móidithe, gan na nithe a gealladh do dhéanamh. 5 Ná tabhair do
bhéal chun a chur ’ fhéachaint ar do chuid feóla peaca ’ dhéanamh: agus ná habair os cómhair an
aingil: Níl leamhnú Dé ann: sara mbeadh fearg ar Dhia mar gheall ar do chainnt agus go míllfeadh
sé obair uile do lámh. 6 Mar a mbíd móran taibhrithe bíonn mórán baoise, agus cainteanna gan
áireamh: ach bíodh eagla Dé ortsa. 

7 Má fheiceann tú brú á dhéanamh ar bhochtaibh, breitheanna éagórtha, agus an ceart dá chur ar
tuathal sa chúige, ná dein iúnadh den ní sin: óir an té atá árd tá duine aige níos aoirde ná é, agus tá
daoine eile nios aoirde fós ná iad san: 8 dá éaghmais sin tá an rí atá i réim os cionn na tíre go léir atá
faoi.

9 Ní sásófar fear sanntach le hairgead: agus an té go bhfuil dúil i saibhreas aige ní bhfaighidh sé aon
toradh as:  agus is baois an ní sin,  leis.  10 Mar a mbíonn mórán saibhris  bíonn mórán chun an
tsaibhris a dh’ithe. Cad é an tairbhe é sin don té gur leis an saibhreas, ach amháin go bhfeiceann sé
an saibhreas lena shúilibh?

11 Is suairc an rud codladh don fhear oibre pé beag mór a dh’itheann sé. Ach ní leogfaidh sáithiú an
fhir shaibhir do codladh ’ dhéanamh. 12 Agus tá olc tiubaisteach eile a chonac fén ngréin: saibhreas
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dá chimeád chun díobhála an té gur leis é. 13 Óir is cráiteacht mhór an saibhreas do chailliúint. Do
ghein sé mac a bheidh i ngátar chruaidh. 14 Mar a tháinig sé lomrachta amach a broínn a mháthar,
sin  mar  a  raghaidh  sé  thar  n-ais,  agus  ní  bhéarfaidh  sé  chun  siúil  leis  aon  ní  dá  shaothar,
15 mífhoirtiún tiubaisteach ar fad: mar a tháinig sé a dh’imeóidh sé thar n-ais. Cad é an tairbhe dho,
mar sin, gur dhein sé saothar don ghaoith? 16 I gcaitheamh laethanta uile a bheatha bíonn sé ag ithe
sa doircheacht, agus i ndoghrainn agus i ndólás, agus i mórán cúraim.

17 Dar liomsa, dá bhrí sin, is maith an rud do dhuine ithe agus ól agus toradh a shaothair a bheith
aige, áthas an tsaothair a dhein sé fén ngréin, i gcaitheamh laethanta uile na beatha a thug Dia dho:
agus sin é a chuid. 18 Agus gach duine gur thug Dia saibhreas do, agus maoin, agus cumas ar bheith
dhá ithe,  agus  ar  shochar  a  choda ’ bheith  aige,  agus  ar  shásamh a  bheith aige  as  a  shaothar,
tabharthas ó Dhia is ea é sin. 19 Óir ní mór an chuímhne a bheidh aige ar laethibh a bheatha, toisc
go ndéanfaidh Dia a chroí do líonadh le háthas.

Caib. a Sé

Ainnise an fhir shanntaigh.

1 Tá drochní eile, leis, a chonacsa fén ngréin, agus san go minic i measc daoine: 2 fear gur thug Dia
dho saibhreas agus maoin agus onóir, agus gan aon ní, de sna nithibh is mian leis, in easnamh ar a
anam: agus fós nár chuir Dia ar a chumas aon phioc de a dh’ithe, ach gur duine iasachta d’íosfaidh
suas é. Sin baois agus ainnise mhór. 3 Má gheineann fear céad duine clainne, agus má mhaireann sé
mórán blian, agus má shroiseann sé aos mór, agus mura ndeinid a anam aon úsáid de nithibh fónta a
mhaoine, agus go mbeidh sé gan adhlacadh: abraimse i dtaobh an fhir sin gur feárr an té a rugadh
roim aimsir ná é. 4 Mar is in aistear a tháinig sé agus is chun doircheachta a théann sé, agus beidh a
ainm imithe glan ar ceal. 5 Ní fheacaigh sé an ghrian, ná níor chuir sé aithne ar an slí atá idir an
mhaith agus an t-olc. 6 Dá maireadh sé dhá mhíle bliain agus nár dhein úsáid de nithibh fónta: nách
chun na haon áite amháin atá gach aon rud ag brostú.

7 Chun a bhéil atá saothar uile an duine, ach ní líonfar a anam. 8 Cad ’tá ag fear an eólais de bhreis
ar an amadán? Agus cad ’tá ag an nduine mbocht ach dul chun na háite ’na bhfuil an bheatha? 9 Is
feárr bheith ag féachaint ar an ní nách miste duit dúil a chur ann ná do dhúil a chuir sa rud nách
féidir duit a dh’aithint. Ach is baois é sin, leis, agus uabhar aigne (dánacht aigne). 10 An té atá le
bheith tá a anam glaeite cheana: agus is eól gur duine é, agus nách féidir do gleic i mbreithiúntas
leis an té atá níos treise ná é féin. 11 Tá a lán focal go bhfuil mórán baoise iontu in aighneas.

Caib. a Seacht

Cómhairle in aghaidh baoise an tsaeil, smachtú na colla, foighne, lorg eagna.

1 Cad is gá do dhuine bheith ag lorg na nith’ atá lastuas de, agus gan a fhios aige cad is maith dho
’na bheatha, i laethibh uile a oilithre, agus san aimsir atá ag imeacht mar ’ imeódh an scáil? Nú cé ’
fhéadfaidh a dh’ínsint do cad a bheith ’na dhiaidh fén ngréin? 2 Is feárr ainm mhaith ná úngtha
daora, agus is feárr lá báis an duine ná lá a bhertha. 3 Is feárr dul go tigh an chaointe ná go tigh an
fhéasta óir is ann a tabharfar chun ár n-aigne deireadh gach ní, agus bíd an mhuíntir atá beó ag
cuímhneamh ar a bhfuil le teacht. 4 Is feárr fearg1 ná gáire, mar smachtaítear aigne an chiontaigh le
gruaim na gnúise.  5 Bíonn croí  an duine eagnaí  mar a  mbíonn caoineadh agus bíonn aigne an

1 Caib. 7. véar. 4. “Fearg”, .i. smacht, nú an fhearg is ceart a bheith ar dhuine in aghaidh uilc.
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amadáin mar a mbíonn sult. 6 Is feárr imdheargadh ó dhuine eagnaí ná bheith meallta le plámás
amadán, 7 óir is cuma gáire amadáin ná cnagarnach deilgne dá loscadh fé chorcán. Agus is baois an
ní sin, leis.

8 Cuireann éagóir buairt ar dhuine eagnaí agus loitfidh sé neart a chroí. 9 Is feárr deireadh cainnte
ná a tosach. Is feárr fear na foighne ná fear an uaibhris. 10 Ná bí luath chun feirge do ghlacadh, mar
is in ucht amadáin a stadann fearg. 11 Ná habair: Cad is dó’ leat fé ndeár an aimsir fadó a bheith
níos feárr ná an aimsir atá anois ann? Óir ceist gan chiall is ea ceist den tsórd san. 12 Is tairbhí
eagna mar aon le saibhreas, agus is é is mó ’ dheineann maitheas dóibh sin atá ag féachaint ar an
ngréin. 13 Mar is cosnamh eagna agus is cosnamh airgead: ach tá an bua ag léann agus eagna sa ní
seo, go dtugaid siad beatha don té go mbíd siad aige. 14 Tabhair fé ndeara obair Dé, an té ar ar chuir
Dia tarcaisniú nách féidir d’éinne é ’ chur ’na cheart.

15 Dein úsáid de nithibh fónta sa lá fónta, agus seachain roim ré an drochlá, óir is é Dia a dhein iad
araon, i dtreó ná faigheadh an duine aon ghearán cheart ’na choinnibh. 16 Do chonacsa na nithe seo
leis  i  laethibh  mo bhaoise;  an  fíoraon  ag  fáil  bháis  in’ fhíoraontacht,  agus  an  drochdhuine  ag
maireachtaint ar feadh i bhfad ’na mhallaitheacht. 17 Ná bí rócheart1: agus ná bí níos eagnaí ná mar
is gá le heagla go ndéanfadh amadán díot. 18 Ná bí ró-olc2,  agus ná bí amadánta, le heagla go
bhfaighfá bás sara mbeadh do thráth ann.

19 Is maith an rud duit an fíoraon do chimeád suas: ’sea agus ná tarraig do lámh uaidh. Óir an té go
mbíonn eagla Dé air ní dheineann sé neamhshuím d’aon ní. 20 Tá neart tabhartha ag eagna do lucht
eagna, níos mór ná deichniúr de phriúnsaíbh na cathrach. 

21 Óir níl aon fhíoraon ar an dtalamh a dheineann an mhaith agus ná deineann peaca. 22 Ná cuir do
chroí chun gach cainnte dá labharthar le heagla go n-aireófá do sheirbhíseach ag spídiúchán ort.
23 Óir is eól dod choínsias gur labhrais féin go minic drochní ar dhaoinibh eile.

24 Do thriallas an uile ní in eagna: duart: Beidh mé eagnaí, ach is amhlaidh a dh’imigh an eagna
níos sia uaim, 25 níos sia go mór ná mar a bhí sí. Agus an t-árd-doimhneas: cé ’ fhéádfaidh í ’
dh’fháil?  26 Táim  tar  éis  gach  aon  rud  do  iniúchadh  le  m’aigne  chun  eagla  agus  réasúin  do
bhreithniú agus do chuardach agus chun aithne do chur orthu, agus chun mallaitheachta an amadáin
do thuiscint, agus dul amú na n-éigiallaí. 27 Fuaras bean níba shearbha ná an bás. Gaiste fiagaí is ea
í, agus líon is ea a croí, agus cuíbhreacha is ea a lámha. An té a dheineann toil Dé raghaidh sé saor
uaithi,  agus  an  té  atá  ’na  pheacach  béarfaidh  sí  air.  28 Féach  do  fuaras  an  ní  seo,  aduairt
Ecclesiastés, ag breithniú ruda agus ruda eile dhom chun go bhfaighinn an chúis 29 atá ageam anam
dá lorg fós, agus ní bhfuaras í. Fuaras aon fhear amháin as an míle, bean orthu go léir ní bhfuaras.
30 Ní bhfuaras ach so, gur dhein Dia an duine díreach agus go bhfuil sé tar éis é féin do chur in
achrann i mórán ceisteanna gan áireamh. Cé hé atá mar an duine eagnaí? Agus cé hé gurb eól do
réiteach an fhocail3.

Caib. a hOcht

Aitheanta Dé do chimeád, sin í an eagna fhírinneach. Táid slite Dé doscrúdaithe.

1 Véar. 17. “Rócheart”, .i. ródhian i lochtú slite Dé nuair a bhíonn sé ag fulag le drochdhaoine.
2 Véar. 18. “Ná bí rómhallaithe”, .i. le heagla go raghfá chómh fada id pheaca ná fágfá caoi ar thrócaire.
3 Véar. 30. “Réiteach an fhocail”, .i. réiteach na ceiste sin atá chómh diamhar san.
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1 Bíonn eagna an duine ag taithneamh ’na ghnúis, agus athróidh an té is cómhachtaí a aghaidh sin.
2 Bím ag faire ar bheál an rí agus ar aitheanta mionn Dé. 3 Ná bí luath chun imithe ón’ aghaidh,
agus ná lean ar  dhrochobair,  óir  déanfaidh  sé gach ní  is  toil  leis,  4 agus  tá  a  bhriathar  lán de
chómacht.  Agus  ní  féidir  d’aon  duine  a  rá  leis:  Cad  fáth  go  ndeinir  amhlaidh?  5 An  té  do
chimeádfaidh an aithne ní bhfaighidh sé aon olc.  Tuigfidh croí an fhir eagnaí an t-am agus an
fhreagairt.

6 Tá am agus caoi do gach gnó, agus mórán cruatain don duine, 7 toisc é ’ bheith in ainbhios ar na
nithibh atá imithe, agus gan aon teachtaire chun eólais a thabhairt do ar na nithibh atá le teacht.
8 Níl ar chumas an duine an sprid do chosc; ná níl aon chómhacht aige ar lá an bháis; ná ní leogtar
do  fanúint  socair  nuair  a  bhíonn  cogadh  ag  teacht;  ná  ní  shábhálfaidh  mallaitheacht  na
drochdhaoine. 9 Táim tar éis na nithe sin go léir do bhreithniú, agus mo chroí do leogaint ar na
nithibh  go  léir  a  deintear  fén  ngréin.  Uaireanta  bíonn  smacht  ag  duine  ar  dhuine  eile  chun  a
dhíobhála féin. 10 Chonac drochdhaoine dá n-adhlacadh. Bhíodar san áit naofa nuair a bhíodar beó,
agus do moltí sa chathair iad mar do meastí go mba lucht dea-oibreacha iad. Ach baois is ea an ní
sin leis. 11 Óir, toisc ná tugtar breith go luath in aghaidh an uilc deinid clann daoine an t-olc gan
eagla. 12 Ach bíodh go ndeineann an peacach an drochní céad uair, agus go bhfuiligtear leis trí
fhoighne, is eól dómhsa, as san, go mbeidh an scéal go maith ag an muíntir go mbíonn eagla Dé
orthu, agus a bhíonn úmhal dá aghaidh. 13 Ach ná bíodh an scéal go maith ag an ndrochdhuine,
agus ná bíodh faid ar a laethantaibh, ach iad san d’imeacht mar an scáil, ná glacann eagla roim
ghnúis an Tiarna. 

14 Tá baois eile, leis, a deintear ar an dtalamh. Bíonn dea-dhaoine ann agus tagann drochní orthu fé
mar a thiocfadh dá mbeidís ag déanamh oibreacha drochdhaoine: agus bíonn drochdhaoine ann agus
iad ar a suaimhneas chómh maith agus gur ag déanamh oibreacha na bhfíoraon a bheidís.  Dar
liomsa is baois ana-mhór an ní sin. 15 Uime sin is ea do mholas sult, mar ná raibh maith d’aon
duine1 fén ngréin ach bheith ag ithe agus ag ól agus bheith meidhreach, agus ná béarfadh sé leis aon
ní dá shaothar i laethibh a bheatha, an bheatha a thug Dia dho fén ngréin. 16 Agus shocraíos mo
chroí chun aithne do chur ar eagna, agus ar an gcur-thrí-chéile atá sa tsaol: óir tá daoine ann agus i
gcaitheamh an lae ná i gcaitheamh na hoíche ní ghlacaid siad aon chodladh ar a súilibh. 17 Agus do
thuigeas nách féidir do dhuine aon réasún ’ fháil do sna hoibreachaibh uile seo Dé atá déanta fén
ngréin: agus dá mhéid dícheall a dhéanfaidh sé dhá lorg, sin mar is lú a gheóbhaidh sé é: ’sea, agus
má deir fear na heagna go bhfuil a fhios aige, ní fhéadfaidh sé é ’ fháil.

Caib. a Naoi

Níl eólas deimhnitheach ag an nduine go bhfuil sé i ngrásta Dé. Tar éis bháis níl a thuilleadh oibre
ná a thuilleadh luacht saothair.

1 Táim tar éis na nithe seo go léir do bhreithniú im chroí i dtreó go dtuigfinn iad go cruínn. Táid
daoine fíoraonta, eólgaiseacha, ann, agus tá a n-oibreacha i láimh Dé: agus fós ní fios d’aon duine
ceocu grá nú fuath is dual do: 2 ach tá gach aon ní dá chimeád gan deimhne i gcómhair na haimsire
atá  le  teacht.  Mar  titeann  gach  aon  ní  amach  ar  an  gcuma  gcéanna  don  fhíoraon  agus  don

1 Caib. 8. véar. 15. “Maith d’aon duine”. Dar le cuid de sna mínitheóiríbh, is i bpearsain an mhíbhéasaigh a labhrann 
an duine eagnaí san áit sin, agus is amhlaidh atá sé ag áireamh na locht a gheibheann daoine den tsórd san ar 
ghnóthaibh Dé agus na mbarúl a tharraigid siad as na lochtaibh sin, agus go mbréagnaíonn sé na barúla san ’na 
dhiaidh san. Ach is féidir a rá, leis, gurb é rud atá aige á dhéanamh ná dhá chuir ’na luí ar dhuine gur ceart do úsáid 
mheasartha ’ dhéanamh de mhaitheasaibh an tsaeil seo, agus gan bheith ar nós na ndaoine a bhíonn ag briseadh a 
gcroí le dúil i nithibh an tsaeil seo agus ag scrúdadh go neamhurramach isteach i gnóthaibh dothuisceanta Dé.
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drochdhuine, don duine fónta agus don chuirpeach, don duine glan agus don duine nách glan, don té
’ bhíonn ag ofráil victimí agus don té go bhfuil drochmheas aige ar íbirtíbh. Mar atá an duine fónta
sin mar atá an peacach, leis: mar an té ’ thugann fianaise bhréige sin mar atá an té ’ thugann fianaise
fhírinneach. 3 Sin ní an-olc i measc na nithe a deintear fén ngréin, na nithe céanna ’ bheith ag titim
amach do sna daoinibh go léir, agus dá dheascaibh sin croíthe na ndaoine ’ bheith lán den olc agus
de tharcaisne i gcaitheamh a mbeatha agus go mbéarfar síos go hifreann iad ’na dhiaidh san. 4 Níl
aon duine a mhaireann i gcónaí, ná atá ag súil leis sin: is feárr madra beó ná león marbh. 5 Óir is eól
don mhuíntir atá beó go bhfaighid siad bás, ach ní heól do sna mairbh a thuilleadh, ná níl luacht
saothair  acu a thuilleadh,  mar tá  cuímhne orthu ar  ceal.  6 A ngrá,  leis,  agus a bhfuath,  agus  a
bhformad, táid siad go léir ar neamhní, agus níl aon pháirt acu sa tsaol so, ná san obair atá dá
dhéanamh fén ngréin.

7 Imigh, dá bhrí sin, agus bí ag ithe do bhídh in áthas agus ag ól do chuid fíona i soilbhreas mar táid
t’oibreacha taithneamhach i láthair Dé. 8 Bíodh do chuid éadaigh geal i gcónaí agus ná scaradh íle
led cheann. 9 Mair go háthasach i dteannta do mhná ó tá grá agat di, i gcaitheamh laethanta uile do
bheata  atá  neamhshocair,  na  laethanta  a  tugadh  duit  fén  ngréin,  i  gcaitheamh  aimsire  uile  do
bhaoise. Óir sin é do pháirt i mbeatha, agus id shaothar, lena ndeineann tú obair fén ngréin. 10 Pé ní
is féidir dod láimh a dhéanamh dein é go dúthrachtach, mar ní bheidh obair ná réasún ná eagna ná
eól in ifreann, an áit ’na bhfuilir ag dul ann go tiubh.

11 D’iompaíos chun ruda eile, agus do chonac, fén ngréin, nách é an té is mire do bhuann an rás, ná
an té is treise an cath, agus nách ag an té is eagnaí a bhíonn bia, agus nách ag an nduine léannta a
bhíonn an saibhreas, agus nách ag an té is oilte a bhíonn fabhar, ach tráth agus sean ins gach uile ní
(nú mar seo: nách leis an mear an rás; nách leis an láidir an cath; nách leis an eagnaí an bia; nách
leis an léannta an saibhreas; nách leis an oilte an bháidh; ach am agus seans ins gach uile ní). 12 Ní
fios don duine a chríoch féin: ach mar a tógtar na hiasca le dúán, agus mar a beirtear ar na héanaibh
le gaiste, sin mar a tógtar na daoine in am an uilc nuair a thagann sé go hobann orthu.

13 Seo eagna, leis, a chonac fé ngréin, agus dar liom eagna ana-mhór ab ea í. 14 Cathair bheag,
agus beagán fear inti: agus tháinig rí mór ’na choinnibh agus d’imdhruid sé í, agus dhein sé fallaí
’na tímpall, agus daingeana láidre, agus bhí an t-imdhruidim beacht. 15 Do fuaradh sa chathair sin,
ámh,  fear  a  bhí  bocht  ach  bhí  sé  eagnaí,  agus  len’ eagna  d’fuascail  sé  an  chathair,  agus  níor
chuímhnigh éinne ar na bhfear mbocht ’na dhiaidh san. 16 Agus duartsa: Is feárr eagna ná neart.
Conas, más ea, a deintear neamhshuím d’eagna an fhir bhoicht, agus ná héistithear lena chainnt?
17 Éistithear i gciúnas le cainnt na n-eagnaí, níos mór ná le glao priúnsa i measc amadán. 18 Is feárr
eagna ná airm cogaidh, agus an té a pheacóidh in aon ní amháin caillfidh sé a lán nithe.

Caib. a Deich

Trácht ar eagna agus ar dhíth céille, ar árdaidhm, agus ar chúlchainnt.

1 Loitid cuileanna ag fáil bháis mísleacht an úngtha. Is luachmhaire eagna agus glóire ná díth céille
atá suarach, agus ná maireann i bhfad. 2 Bíonn croí an fhir chiallmhair ’na láimh dheis agus bíonn
croí an amadáin ’na láimh chlé. 3 Agus nuair a bhíonn an t-amadán ag siúl na slí, toisc gur amadán
é féin is dó’ leis gur amadáin na daoine eile go léir.

4 Má éiríonn sprid an chómhachtaigh ort ná himigh as t’áit: mar cuirfidh aireachas ’ fhéachaint ar
na peacaíbh is mó stad.
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5 Tá drochní a chonac fén ngréin agus é ag teacht, ba dhó’ le duine, trí dhearúd, ó aghaidh an
phriúnsa: 6 amadán dá chur go hárd in áit uasal agus na daoine saibhre ’na suí féna bhun. 7 Do
chonac  seirbhísigh  ar  muin  capaill  agus  priúnsaí  ’na  gcuis,  ag  siúl  ar  an  dtalamh  ’na
seirbhíseachaibh.

8 An té a dheineann poll titfidh sé féin isteach ann. Agus an té ’ bhriseann fál cuirfidh athair nímhe
fiacal ann.

9 An té a dh’aistríonn clocha goirteóid na clocha é agus an té a ghearrann craínn goinfid na craínn é.

10 Má bhíonn an t-iarann maol,  agus gan é amhlaidh roimis sin,  ach gur deineadh é ’ mhaolú,
gheófar a lán dá dhua dhá ghéarú, agus tar éis an duaidh tiocfaidh ciall.

11 Má bheireann athair nímhe ar dhuine i gciúnas, níl an té ’ dheineann cúlchainnt i ganfhios aon
phioc níos feárr.

12 Is maise bréithre béil an fhir eagnaí, ach caithfidh beóil an amadáin síos le fánaidh é. 13 Díth
céille is ea tosach a chainnte, agus tuathal tiubaisteach is ea deireadh a chainnte. 14 Bíonn an t-
amadán ag méadú cainnte. Ní féidir do dhuine a dh’ínsint cad a bhí roimis, agus cé ’ fhéadfaidh a
dh’ínsint do cad a bheidh ’na dhiaidh? 15 Cráfaidh saothar amadán an mhuíntir nách eól dóibh
conas dul sa chathair.

16 Is mairg duit, a thír, nuair is leanbh an rí atá ort, agus nuair a bhíd na priúnsaí ag ithe ar maidin.
17 Is aoibhinn don tír  gurb uasal a rí,  agus go mbíd a priúnsaí ag ithe i  dtráth,  agus gur chun
cothaithe é agus nách chun rabairne. 18 Leagfar foirineamh ar lár trí leisciúlacht, agus trí laige lámh
beidh tigh ag leogaint na fearthana tríd.

19 Chun gáirí a deintear arán, agus fíon ionas go mbeadh a bhfuil beó ag ithe: agus bíonn gach aon
rud úmhal don airgead.

20 Ná dein cúlchainnt ar an rí; ná dein id mhachnamh féin é. Agus ná labhair go holc ar an bhfear
saibhir dá mba istigh id seómhra é: mar béarfaid éanlaithe an aeir féin do ghuth leó, agus an té go
bhfuilid na sciatháin air neósfaidh sé dho cad ’ dúraís.

Caib. a hAondéag

Cómhairle chun oibreacha carthanachta an fhaid a bheidh an t-am againn agus chun machnamh
ar an mbás agus ar an mbreithiúntas. 

1 Caith do chuid aráin ar an uisce atá ag gluaiseacht: óir tar éis mórán aimsire gheóbhair arís é.
2 Tabhair roinnt do mhórsheisear, agus d’ochtar, leis, óir ní fios duit cad é an t-olc a bheidh ar an
saol. 3 Má bhíd na scamaill lán doirtfid siad fearthainn ar an dtalamh. Más ó dheas a thitfidh an
crann1, nú más ó thuaidh, pé áit in aon chor ’na dtitfidh sé is ann a bheidh sé. 

1 Caib. 11. véar. 3. “Más ó dheas a thitfidh an crann”. Tá staid an anama socair tar éis é ’ dhul go flaithis Dé nú go 
hifreann. An t-anam a dh’fhágfaidh an saol so ar staid na ngrást ní féidir do titim choíche ón staid sin. Ar an dtaobh 
eile, an t-anam a bheidh ar staid an pheaca mhairbh ag fágaint an tsaeil seo ní féidir do casadh choíche ar staid na 
ngrást. Ní fhágann san, ámh, gan áit a bheith ann chun pionóis aimsire don anam a dh’fhágann an saol so ar staid na 
ngrást ach gan bheith fíorghlan ar fad: agus dá bhrí sin sábhálfar iad is fíor, ach is trí thine é mar adéarfí. 1. Cor. 
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4 An té ’ bhíonn ag faire ar an ngaoith ní chuirfidh sé síol: agus an té a bhíonn ag faire ar na
scamallaibh ní bhainfidh sé fómhar choíche.

5 Fé mar nách eól duit cad is slí don sprid, ná conas a curtar na cnámha i dteannta ’ chéile istigh i
mbroínn na mná a bhíonn ag iompar clainne, ar an gcuma gcéanna ní heól duit oibreacha Dé a
chruthaigh gach ní. 

6 Bí ag cur do chod’ síl ar maidin. Agus ná stadadh do lámh um thráthnóna: óir ní heól duit ceocu
seochas a chéile do thiocfadh, so nú súd, agus má thagaid araon in éineacht sin mar is feárr é. 7 Is
suairc é an solas, agus is aoibhinn do sna súilibh bheith ag féachaint ar an ngréin. 8 Má mhaireann
duine mórán blian, agus go bhfuair sé áthas iontu go léir, ní foláir nú is cuímhin leis an aimsir
dhorcha agus na laethanta iomadúla: agus nuair a thiocfaid siad go gcurfar baois i leith na rudaí atá
imithe. 9 Bíodh áthas ort, dá bhrí sin, i t’óige, a fhir óig, agus bíodh do chroí sa ní is maith i laethibh
t’óige,  agus  siúlaigh  i  slitibh  do  chroí,  agus  i  radharc  do  shúl.  Agus  bíodh  ’ fhios  agat  go
dtabharfaidh Dia isteach i mbreithiúntas tu mar gheall ar na nithibh sin go léir. 10 Cuir fearg i bhfad
ód chroí, agus díbir an mhallaitheacht ód chuid feóla, óir is baoth iad an óige agus an pléisiúr.

Caib. a Dódhéag

Is ceart dúinn cuímhneamh ar ár gcruthaitheóir i laethibh ár n-óige. Is baoth gach ní saolta. Is
ceart dúinn eagla Dé ’ bheith orainn agus na haitheanta do chimeád.

1 Cuímhnigh ar do chruthaitheóir  i laethibh t’óige, sara dtiocfaidh tráth na doghrainne, agus go
mbeid na blianta ag dridim leat ’na ndéarfair: Ní thaithnid siad liom: 2 sara mbeidh an ghrian1, agus
an solas, agus an ré, agus na reiltíní ag dorchú, agus na scamaill ag teacht i ndiaidh na fearthana.
3 Nuair a bheidh lucht cimeádta an tí ag crith, agus nuair a bheidh na fir láidre ag guagadh, agus a
bheid na meilteóirí díomhaoin go dtí uimhir shuarach, agus beid daoine a bheidh ag féachaint trí
phollaibh ag dorchú: 4 agus a dúnfar na dóirse sa tsráid, nuair a bheidh guth an mheilteóra íseal,
agus ’ bheid siad ag éirí le guth an éin, agus ’ bheidh iníonacha uile an cheóil bodhar, 5 agus ’
bheidh eagla acu roim nithe árda, agus scannradh orthu sa tslí. Beidh an rath ar an líomóid, agus
ramhrófar an lócast,  agus ídeófar  an crann  capair.  Óir beidh an duine ag dul  isteach i  dtigh a
shíoraíochta, agus beidh an lucht caointe ag gabháil tímpall na sráide; 6 sara mbrisfar an téad airgid,
agus sara gcrapfaidh an filléad óir, agus a brisfar an crúsca ag an dtobar, agus do réabfar an roth ar
an umar, 7 agus a chasfaidh an luaithreach chun a cré féin as a dtáinig sí, agus d’fhíllfidh an sprid
chun Dé a thug uaidh í.

8 Baois  gach  baoise,  aduairt  Ecclesiastés,  agus  is  baois  an  uile  ní.  9 Agus  ó  bhí  Ecclesiastés
árdeagnaí  do theagaisc sé  na  daoine,  agus  d’inis  sé  na  nithe  a  bhí  déanta  aige;  agus  dhein  sé
cuardach, agus do chúm sé mórán parabal. 10 Do loirg sé bréithre tairbheacha, agus do scríbh sé
bréithre a bhí go rócheart, agus lán d’fhírinne.

11 Is cuma bréithre na n-eagnaí nú priocadóirí, agus is cuma iad nú tarainní a daingnítear isteach go
doimhinn, lena dtugtar cómhairle máistrí ó aon aeire amháin. 12 Ná hiarr níos mó ná iad san, a

3:13, 14, 15.
1 Caib. 12. véar. 2. “Sara mbeidh an ghrian, &c”. ’Sé sin, sara dtagaidh an t-aos. Ínstear fé fhigiúiribh sa chainnt atá 

ag teacht, an rud a dheineann an t-aos le céadfa uile an duine.
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mhic. Níl aon deireadh le tuilleadh leabhar a bheith dá ndéanamh, agus crá ar an gcolainn is ea
iomad breithiúcháin.

13 Éistimís go léir in éineacht le deireadh na cainnte. Bíodh eagla Dé ort. Cimeád na haitheanta; óir
sin é an duine ar fad1. 14 Agus an uile ní dá ndeintear tabharfaidh Dia isteach chun breithiúntais é,
ar son gach dearúid2, peocu olc nú maith é.

Nótaí

3 Am chun grá agus am chun fuatha: a later hand here completes the translation by adding am chun
cogaidh agus am chun síochána.
4 I bhfochair an tarna hógánach: a later hand corrects the translation here to give the genitive,  i
bhfochair an tarna hógánaigh. An tárna hógánach could be accepted as bracketed off in Absolute
Construction.

1 Véar. 13. “An duine ar fad”, .i. gnó agus dualgas an duine ar fad.
2 Véar. 14. “Gach dearúd”, nú, gach ní atá i bhfolach, nú fé rún.
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