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Ínstear sa leabhar so ar thit amach ó bhás Shaul go dtí deireadh ríochta Dháivid, .i. i gcaitheamh sé
mblian agus daichead nú mar sin.

Caib. a hAon

Dáivid ag caoineadh bháis Shaul agus Ionatain. Órdaíonn sé bás an fhir a leog air gur mhairbh sé
Saul.

1 Do thárla, tar éis Saul a bheith marbh, go dtáinig Dáivid thar n-ais ó ár na nAmalecíteach agus
go raibh sé dhá lá i Siceleg. 2 Agus an tríú lá do chonacthas fear a tháinig ó longphort Shaul agus
a chuid éadaigh stracaithe agus luaithreach ar a cheann aige, agus nuair a tháinig sé go dtí Dáivid
do chaith sé é féin ar a bhéal is ar a aghaidh dhá onórú. 3 Agus duairt Daivid leis: Cá dtánaís?
Agus duairt seisean: Do theitheas a longphort Israél. 4 Agus duairt Dáivid leis: Cad é an ní atá
titithe amach? Inis dom é. Duairt seisean: Táid na daoine tar éis teitheadh ón gcath, agus tá mórán
de sna daoine ar lár marbh: agus do maraíodh Saul agus Ionatan. 5 Agus duairt Dáivid leis an
óigfhear a dh’inis do é: Conas is eól duitse go bhfuil Saul agus Ionatan a mhac marbh? 6 Agus
duairt an t-óigfhear a dh’inis do é: Do ráinig dom teacht ar chnuc Ghelbóé agus bhí Saul ag luí a
lámha ar a shleagh: agus bhí na carbait agus an eachra ag teacht i ngar do, 7  agus d’fhéach sé
laistiar de agus chonaic sé mise agus ghlaeigh sé orm. Agus d’fhreagras: Táim anso. 8 Agus duairt
sé liom: Cé hé thusa? Agus duart leis: Amalecíteach is ea me. 9 Agus duairt sé liom: Seasaimh os
mo chionn agus mairbh me, óir tá dúghuais tagaithe orm agus tá iomláine mh’anama ionam fós.
10 Agus do sheasaíos os a chionn agus mharaíos é1, mar bhí ’ fhios agam ná féadfadh sé bheith beó
tar éis na tubaiste. Agus do thógas an rímhionn a bhí ar a cheann agus an bráisléad a bhí ar [a]
chuislinn* agus thugas anso chútsa iad, a rí. 11 Ansan do rug Dáivid ar a bhall éadaigh agus do
strac sé é, agus dhein na fir a bhí in’ fhochair mar an gcéanna, 12 agus bhíodar ag caoineadh agus
ag gol agus ’na dtroscadh go tráthnóna, mar gheall ar Shaul agus ar a mhac Ionatan, agus ar
dhaoine an Tiarna, agus ar theaghlach Israél, toisc iad a bheith tar éis titim leis an gclaíomh.

13 Agus duairt  Dáivid  leis  an óigfhear  a dh’inis  an scéal  do:  Cad as duitse? Agus d’fhreagair
seisean: Mac fir iasachta, d’Amalec is ea me: 14 Agus duairt Dáivid leis: Cad ’na thaobh ná raibh
eagal ort do lámh a chur amach chun úngtha an Tiarna do mharú? 15 Agus do ghlaeigh Dáivid
chuige duine dá sheirbhíseachaibh agus duairt sé leis: Tar agus ionnsaigh é. Agus do bhuail sé é i
dtreó go bhfuair sé bás. 16 Agus duairt Dáivid leis: Ar do cheann féin bíodh do chuid fola: óir tá
labhartha ageat bhéal féin id choinnibh, dhá rá: Do mharaíos úngtha an Tiarna.

17 Ansan do dhein Dáivid marbhna den tsórd so os cionn Shaul agus os cionn Ionatain a mhac.
18 (Agus d’órdaigh sé úsáid an bhogha a mhúineadh do chlaínn Iúda, mar atá sé scríofa i leabhar
na bhfíoraon.) Agus duairt sé:

Machnaimh, a Israél, orthu san atá marbh,
gunta ar t’áiteannaibh árda.
19 Do maraíodh uaisle Israél ar do chnucaibh.
Cad é mar a thit na fir láidre!
20 Ná hínsidh é i nGet,
ná fógraidh é i sráidibh Ascaloin,
sara mbeadh áthas ar iníonachaibh na bhFilistíneach,
sara mbeadh iníonacha na neamhthímpallgheárrtha ag maíomh.
21 A chnuca Ghelbóé,

1 Caib. 1. véar. 10. “Mharaíos é”. Níorbh fhíor don Amalecíteach an chainnt sin, mar ’ chítear ó chaibideal deirineach 
an leabhair roimis seo.



drúcht ná fearthainn nár thagaidh oraibhse!
Ná ’na bpáirceannaibh céadtorthaí ná bídís:
óir ansan a teilgeadh sciath na bhfear láidir,
sciath Shaul, chómh maith agus dá mba ná beadh sé úngtha le hola.
22 Ó fhuil na marbh, ó shaíll na gcalma,
níor chas saíghead Ionatain thar n-ais riamh,
agus claíomh Shaul níor tháinig folamh.
23 Saul agus Ionatan ba ghrámhar agus ba thaithneamhach ’na mbeatha iad.
Agus ’na mbás féin níor scaradh iad.
Ba luaithe ná fiolair iad,
ba threise ná leóin iad.
24 A iníonacha Israél, bídh ag gol os cionn Shaul.
Is é a chlúdaigh le corcar sibh, in aoibhneasaibh.
Agus a thug díbh órnáidí óir dúr n-éadaíbh.
25 Cad é mar a thit na fir chróga sa chath!
Ionatan a maraíodh in sna hárdaibh!
26 Is dúbhach liom thusa, a Ionatain, a bhráthair,
a fhir ró-álainn ba ghrámhar thar ghrá ban.
Mar ghrá máthar dá haonmhac a bhí mo ghrása dhuitse!
27 Cad é mar a thit fir láidre, 
agus mar a chuaigh airm gaisce ar neamhní!

Caib. a Dó

Dáivid dá ghlacadh agus dá úngadh ’na rí ar Iúda. Isboset, mac Shaul, ’na rí ar an gcuid eile d’Israél.
Cath idir Abner agus Ioab.

1 Agus tar éis na nithe sin do chuaigh Dáivid i gcómhairle leis an dTiarna agus duairt sé: An
raghad suas isteach i gceann de chathrachaibh Iúda? Agus duairt an Tiarna leis: Éirigh suas. Agus
duairt Dáivid: Cá raghad? Agus duairt an Tiarna : Isteach i Hebron. 2 Agus d’imigh Dáivid suas, é
féin agus a bheirt bhan, Achinoam an Iesrahelíteach, agus Abigail bean Nabail ó Charmel. 3  Agus
na fir a bhí  in’  fhochair  mar an gcéanna, do rug Dáivid leis  suas gach aon fhear acu agus a
theaghlach, agus chónaíodar i mbailtibh Hebroin. 

4 Agus tháinig fir Iúda agus d’úngadar Dáivid san áit sin, chun bheith ’na rí ar theaghlach Iúda.
Agus do hínseadh do Dhávid gur dhein fir Ghalaaid* Saul d’adhlacadh. 5 Dá bhrí sin, chuir Dáivid
teachtairí ag triall ar fhearaibh Iabes Ghalaaid, agus duairt sé leó: Gura beannaithe sibhse don
Tiarna, mar do thaispeánabhair trócaire dúr máistir Saul agus d’adhlacabhair é. 6 Agus anois gan
amhras  cúiteóidh  an  Tiarna  libhse  trócaire  agus  fírinne,  agus  déanfadsa,  leis,  an  dea-
chómharsanacht féin a chúiteamh libh, toisc gur dheineabhair an ní sin. 7 Neartaítear úr lámha
agus bídh ’núr bhfearaibh cróga; mar, bíodh go bhfuil úr máistir, Saul, marbh, tá teaghlach Iúda
tar éis mise d’úngadh chun bheith im rí os a gcionn.

8 Ach do thóg Abner mac Nér, rí féinne armála Shaul, do thóg sé Isboset, mac Shaul, agus do sheól
sé mórthímpall é tríd an longphort, 9 agus dhein sé rí dhe ar Ghalaad, agus ar Ghessúrí, agus ar
Iesrahel, agus ar Ephraim, agus ar Bheniamín, agus ar Israél go léir. 10 Bhí Isboset* daichead bliain
d’aois nuair a thosnaigh sé ar bheith ’na rí ar Israél, agus bhí sé dhá bhliain ’na rí1, agus ní raibh
ag  leanúint  Dháivid  ach  amháin  teaghlach  Iúda.  11 Agus  uimhir  na  laethanta  ’nar  chónaigh
Dáivid ’na rí i Hebron*, seacht mbliana ab ea é agus sé mhí. 12 Agus d’imigh Abner mac Nér agus
seirbhísigh Isboset mhic Shaul amach ón longphort Ghabaoin*. 13 Agus d’imigh Ioab mac Sharvía,
agus  seirbhísigh  Dháivid  amach  agus  bhuaileadar  úmpu  ag  lochán  Ghabaoin.  Agus  nuair  a

1 Caib. 2. véar. 10. “Bhí sé dhá bhliain ’na rí”, .i. sarar tugadh fé ndeara ag dul i ndiaidh lámha é. Ach bhí sé ’na rí 
seacht mbliana agus sé mhí ar fad. Agus bhí Dáivid ’na rí i Hebron an fhaid chéanna san.
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thánadar chun a chéile do shuíodar ar aghaidh a chéile amach, buíon acu ar thaobh den lochán
agus an bhuíon eile ar an dtaobh eile. 14 Agus duairt Abner le Ioab: Éiríodh na hóigfhir agus
deinidís súgradh os ár gcómhair. Agus d’fhreagair Ioab: Éirídís. 15 Agus d’éirigh dháréag d’uimhir
Bheniamín agus chuadar anonn, de thaobh Isboset mhic Shaul, agus dháréag de sheirbhíseachaibh
Dháivid. 16 Agus do rug gach fear acu ar cheann ar a chómhghleacaí agus sháigh sé a chlaíomh
isteach i gcliathán an té a bhí ’na choinnibh agus thiteadar ar lár in éineacht: agus do tugadh mar
ainm ar an áit: páirc na bhfear gcróga i nGabaon. 17 Agus do troideadh cath fíochmhar an lá san
agus do cuireadh an ruag ar Abner agus ar fhearaibh Israél, ó sheirbhíseachaibh Dháivid. 18  Agus
bhí triúr mac Sharvía ann, eadhon, Ioab agus Abisaí agus Asael. Agus bhí rith ana-ghéar ag Asael,
mar ’ bheadh ag fia fionn ón gcoíll. 19 Agus do rith sé i ndiaidh Abner agus ní iompódh sé deiseal
ná tuathal ó bheith ag leanúint Abner. 20 Agus d’fhéach Abner laistiar de agus duairt sé: An tu
Asael? Agus duairt seisean: Is me: 21 agus duairt Abner le hAsael: Imigh deiseal nú tuathal agus
beir ar dhuine de sna fearaibh óga san agus bíodh a a choscar agat. Agus ní stadfadh Asael ach
dhá leanúint go dian. 22 Agus duairt Abner arís le hAsael: Imigh agus ná bí ’om leanúint le heagla
go gcaithfinn tu ’ shá go talamh agus ná féadfadh m’aghaidh a thógáil os cómhair do dhriothár
Ioab. 23 Ach ní dhéanfadh Asael éisteacht leis agus ní iompódh sé i leataoibh. Uime sin do bhuail
Abner é lena shleagh uaidh siar, agus chuaigh an tsleagh trí íochtar a chuirp agus fuair sé bás ar
an láthair sin: agus gach éinne a tháinig suas chun na háite ’na raibh Asael marbh do stad sé.
24 Agus an fhaid a bhí Ioab agus Abisaí ar thóir Abner do chuaigh grian fé, agus thánadar go dtí
cnuc  an  Aquaeductuis atá  ar  aghaidh  gleanna  bóthair  an  uaignis  i  nGabaon.  25 Agus  do
chruinnigh clann Bheniamín iad féin chun Abner agus sheasaíodar ar bharra cnucáin in aon bhuín
amháin. 26 Agus do ghlaeigh Abner amach chun Ioaib,  agus duairt  sé:  An leanfaidh fíoch do
chlaímh go híde iomlán? Nách eól duit gur cúntúrthach an rud imirt anama? Cad é an fhaid a
leanfair gan a rá leis na daoine stad de bheith ag tóiríocht ar a mbráithribh? 27 Agus duairt Ioab:
Mar is beó an Tiarna, dá labharthása níba thúisce, dá mba ar maidin féin é, do tharraiceódh na
daoine siar ó thóiríocht ar a mbráithribh. 28 Ansan do shéid Ioab an trúmpa agus do stad an tslua
agus  níor  leanadar  Israél  níba  shia,  ná  níor  dheineadar  a  thuilleadh  cómhraic.  29 Agus  do
shiúlaigh Abner agus na fir a bhí aige an oíche sin go léir trí sna machairíbh, agus chuadar thar
Iórdan, agus trí Bhet-Horon, agus thánadar go dtí an longphort. 30 Agus nuair a tháinig Ioab, tar
éis  scarúint  do  le  hAbner,  do  chruinnigh  sé  na  daoine  go  léir,  agus  bhí  in  easnamh  ar
sheirbhíseachaibh Dháivid, in éaghmais Asael, naoi bhfeara déag. 

31 Ach bhí seirbhísigh Dháivid tar éis trí chéad agus trí fichid de muíntir Bheniamín do mharú,
agus fuaradar san go léir bás. 32 Agus thógadar Asael agus d’adhlacadar é i dtuama a athar i
mBetlehem. Agus thug Ioab agus na fir a bhí in’ fhochair an oíche go léir ag siúl agus thánadar go
dtí Hebron ar an lóchaint.

Caib. a Trí

Dáivid ag dul i neartmhaire in aghaidh an lae. Abner ag teacht anall chuige. Maraíos * Ioab Abner i
bhfeall.

1 Ach bhí imreas1 fada idir theaghlach Shaul agus teaghlach Dháivid: an t-ádh ag éirí le Dáivid
agus é ag dul i neartmhaire in aghaidh an lae, agus teaghlach Shaul ag meathlú in aghaidh an lae.
2 Agus  do  rugadh  clann  mhac  do  Dháivid  i  Hebron.  Do  rugadh  a  chéad  mhac,  Amnon,  ó
Achinoam,  an  bhean  Iesrahelíteach,  3 agus  an  tarna  mac,  Cheleab,  ó  Abigail,  bean  Nabail  ó

1 Caib. 3. véar. 1. “Imreas”. Ní cogadh le harm a bhí eatarthu, ach, mar adéarfí, tnúth agus formad. Do lean an t-
imreas ar feadh chúig bhliana go leith.
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Charmel, agus an tríú mac, Absalom, ó Mhaacha, iníon Tolmai, rí Ghessuir. 4 Agus an ceathrú
mac, Adonias, ó Haggit, agus an cúigiú mac Saphata, ó Abital, 5 agus an séú mac, Ietraam, ó Egla,
bean Dháivid. Do rugadh iad san do Dháivid i Hebron.

6 Agus an fhaid a bhí an coímheascar idir theaghlach Shaul agus teaghlach Dháivid, bhí Abner
mac Nér ’na rialtóir ar theaghlach Shaul. 7 Agus bhíodh ag Saul leannán dárbh ainm Respha, iníon
Aia. Agus duairt Isboset le hAbner: 8 Cad chuige dhuitse dul isteach chun leannáin mh’atharsa?
Agus bhí árdfhearg air mar gheall ar fhoclaibh Isboset, agus duairt sé: An ceann madra mise in
aghaidh Iúda an lá so,  agus trócaire taispeánta agam do theaghlach Shaul,  t’athairse,  agus dá
bhráithribh agus dá dhaoine muínteartha, agus nár thugas suas tu i lámhaibh Dháivid? Agus ar
dheinis-se cuardach im aghaidh an lá so go gcuirfá ní im leith i dtaobh mná? 9 Go ndeinidh Dia so
le hAbner agus go gcuiridh sé tuilleadh leis, mara ndeineadsa le Dáivid, mar atá dearbhaithe ag an
dTiarna dho! 10 Go n-aistreófar an ríocht ó theaghlach Shaul agus go gcurfar suas cathaoir ríoga
Dháivid os cionn Israél agus os cionn Iúda, ó Dhan go dtí Bersabee! 11 Agus níor thug seisean aon
fhreagra air mar bhí eagla aige roimis.

12 Ansan do chuir Abner teachtairí ag triall ar Dháivid, ar a shon féin, chun a rá: Cé leis an tír?
Agus go ndéarfaidís: Dein connradh liomsa agus beidh mo lámh leat, agus tabharfad Israél go léir
ag  triall  ort.  13 Agus  duairt  seisean:  Tá go maith.  Déanfad  connradh leat.  Ach éileód aon ní
amháin ort. Ní fheicfir mo ghnúis gan Michol iníón Shaul do thabhairt leat, agus is mar sin a
thiocfair agus do chífir me. 14 Agus chuir Dáivid teachtairí ag triall ar Isboset, mac Shaul, dhá rá:
Tabhair dom thar n-ais mo bhean, Michol, do ghlacas mar mhnaoi phósta ar chéad forchroiceann
de sna Philistínigh. 15 Agus do chuir Isboset teachtairí uaidh agus thóg sé í óna fear Phaltiel, mac
Lais, 16 agus do lean a fear í chómh fada le Bahurim, agus é ag gol. Agus duairt Abner leis: Imigh
thar n-ais. Agus d’imigh sé thar n-ais.

17 Agus do labhair Abner, leis, le seanóiribh Israél agus duairt sé leó: Inné agus arú ’nné bhíobhair
ag lorg Dháivid chun é ’ bheith ’na rí os úr gcionn. 18 Deinidh anois é: óir tá labhartha ag an
dTiarna le Dáivid dhá rá: Le láimh mo sheirbhísigh, Daivid is ea ’ shábhálfad mo phobal Israél ó
lámhaibh  na  bhFilistíneach,  agus  ó  lámhaibh  a  namhad go léir,  19 Agus  do labhair  Abner  le
Beniamín, leis. Ansan chuaigh sé chun a dh’ínsint do Dháivid i Hebron gach ní dár thaithn le
hIsraél, agus le Beniamín go léir. 20 Agus tháinig se ag triall ar Dháivid i Hebron agus fiche fear in
éineacht leis:  agus do dhein Dáivid dínnéar mór d’Abner agus do sna fearaibh a tháinig leis.
21 Agus duairt Abner le Dáivid: Éireód i dtreó go gcruinneód chútsa, a rí agus a thiarna, Israél go
léir, agus i dtreó go ndéanfad connradh leat, agus go mbeir id rí orthu go léir, de réir mar is toil e
t’aigne é. Agus nuair a bhí Dáivid tar éis Abner do thionnlacan ar a shlí, agus a bhí sé imithe i
síocháin, 22 tháinig seirbhísigh Dháivid thar n-ais láithreach agus iad tar éis na bhfoghlaithe do
mharú, agus mórán foghla tabhartha leó acu: agus ní raibh Abner i Hebron i bhfochair Dháivid,
mar bhí Dáivid tar éis é ’ chur uaidh agus bhí sé imithe i síocháin. 23  Agus ’na dhiaidh san is ea ’
tháinig Ioab agus an tslua go léir. Agus do hínseadh do Ioab go dtáinig Abner mac Nér ag triall ar
an rí, agus go raibh an rí tar éis é ’ chur chun siúil agus go raibh sé imithe i síocháin. 24  Agus
chuaigh Ioab isteach ag triall ar an rí agus duairt sé: Cad é seo atá déanta agat? Féach, do tháinig
Abner ag triall ort. Cad ’na thaobh gur leogais uait é, agus tá sé imithe, imithe glan? 25 Ná fuil
aithne agat ar Abner mac Nér, gurb é cúis go dtáinig sé chút ná chun go ndéanfadh sé feall ort,
agus chun eólais  a dh’fháil  ar  do dhul  amach agus ar do theacht isteach,  agus chun eólais  a
dh’fháil  ar  gach  ní  dá  ndeineann tú?  26 Ansan d’imigh  Ioab amach ó  Dháivid  agus  chuir  sé
teachtairí i ndiaidh Abner agus thug sé thar n-ais é ó umar uisce Shíra, i ganfhios do Dháivid.
27 Agus nuair a bhí Abner tagaithe thar n-ais go Hebron do rug Ioab leis i leataoibh é go dtí lár an
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gheata chun labhartha leis, i bhfeall, agus do sháigh sé ansan é, in íochtar a chuirp, agus fuair sé
bás, le díoltas mar gheall ar Asael a dhriotháir.

28 Agus nuair ’ airigh Dáivid é tar éis an ghnímh a bheith déanta, duairt sé: Táimse agus mo
ríocht  neamhchiontach  go  deó,  os  cómhair  an  Tiarna,  i  bhfuil  Abner  mhic  Nér:  29 agus  do
dtagaidh sí ar cheann Ioaib agus ar theaghlach uile a athar. Agus ná raibh teaghlach Ioaib choíche
gan duine go mbeidh imeacht síl air, ná gan lobhar, ná gan cimeádaí coigealaigh, ná gan duine ag
titim le claíomh, ná gan duine in easpa aráin. 30 Sin mar a mhairbh Ioab, agus Abisaí a dhriotháir,
Abner, toisc gur mhairbh seisean a ndriotháir Asael sa chath ag Gabaon.

31 Agus duairt Dáivid le Ioab agus lena raibh de dhaoine in’ fhochair: Stracaidh úr gcuid éadaigh
agus cuiridh éadach ruainnigh umaibh, agus deinidh caoineadh roimh shochraid Abner. Agus do
lean an rí Dáivid féin an cróchar. 32 Agus nuair a bhí Abner adhlactha acu i Hebron d’árdaigh
Dáivid a ghlór agus do ghoil sé ag uaigh Abner, agus bhí na daoine ag gol, leis. 33 Agus duairt an
rí, agus é ag caí agus ag gol os cionn Abner:—

Ní mar ’ éagaid fir mheata a fuair Abner bás.
34 Níl ceanglacha ar do lámhaibh.
Níl cuíbhreacha ar do chosaibh.
Ach mar a thitid fir roimh mhacaibh mallaitheachta,
sin mar a thitis-se.

Agus duairt na daoine na focail agus iad ag gol os a chionn.

35 Agus nuair a tháinig na daoine go léir chun bídh a chaitheamh i bhfochair Dháivid, agus an lá
geal fós ann, do dhearbhaigh Dáivid, agus duairt sé: Go ndeinidh Dia súd liomsa agus go gcuiridh
sé tuilleadh leis, má bhlaisim bia* ná aon ní eile roimh dhul gréine fé! 36 Agus d’airigh na daoine
go léir é agus do thaithn sé leó. Agus gach ní dár dhein an rí, d’fhéach sé go maith i súilibh na
ndaoine go léir. 37 Agus do thuig na daoine go léir, agus do thuig Israél go léir an lá san, nárbh é
an rí fé ndeár Abner mac Nér a bheith marbh. 38 Agus duairt an rí, leis, lena sheirbhíseachaibh:
Ná fuil ’ fhios agaibh gur maraíodh priúnsa agus duine mór inniu in Israél? 39 Ach táimse lag fós
bíodh go bhfuilim úngtha im rí, agus na fir seo, clann mhac Sharvía, táid siad róchruaidh dom. An
fear a dheineann an t-olc go gcúitídh an Tiarna leis é de réir a mhallaitheachta!

Caib. a Ceathair

Isboset dá mharú ag beirt dá sheirbhíseachaibh. Cuireann Dáivid an bheirt chun báis.

1 Agus d’airigh Isboset mac Shaul gur maraíodh Abner i Hebron, agus do lagaigh a lámha, agus
bhí  buaireamh ar  Israél  go léir.  2 Agus  bhí  ag mac Shaul  beirt  fhear  ’na dtaoiseachaibh  ar  a
bhuíonaibh, agus Baana ab ainm do dhuine acu agus Rechab ab ainm don duine eile, agus beirt
mhac ab ea iad don Bherotíteach Remmón*, óir do háirítí Berot, leis, i mBeniamín, 3 agus do theith
na Berotítigh isteach i nGetaim agus bhíodar ag tréimhsiú ann go dtí san.

4 Agus bhí ag Ionatan mac Shaul, mac a bhí bacach ’na chosaibh: mar bhí sé chúig bhliana dh’aois
nuair a tháinig na scéala i dtaobh Shaul agus Ionatain*, agus do thóg an bhuime é agus do theith
sí, agus leis an ndithneas a bhí uirthi ag teitheadh do thit sé uaithi agus do bacaíodh é, agus
Miphiboset ab ainm do. 5 Agus tháinig beirt mhac Remmóin, an Berotíteach, agus chuadar isteach
i dtigh Isboset, i dteas an lae: agus bhí sé ’na chodladh ar a leabaidh i meán an lae. Agus dóirseóir
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an tí,  a  bhí  ag glanadh crithneachtan,  bhí  a chodladh tar éis titim air.  6 Agus thógadar diasa
crithneachtan agus chuadar isteach sa tigh i ganfhios, Rechab agus a dhriotháir Baana, agus do
shádar é in íochtar a chuirp agus do theitheadar; 7 mar nuair a thánadar isteach sa tigh bhí sé ’na
chodladh i bpárlús* agus bhuaileadar é agus mharaíodar é agus do rugadar leó a cheann, agus
d’imíodar slí an uaignis agus thugadar an oíche ag siúl, 8 agus do rugadar ceann Isboset ag triall
ar Dháivid i Hebron: agus dúradar leis an rí: Féach ceann Isboset, mac Shaul, do namhaid, a bhí ar
tí t’anama, agus tá díoltas déanta inniu ag an dTiarna, ar Shaul agus ar a shíol, ar son ár dtiarna an
rí.  9 Agus  d’fhreagair  Dáivid  Rechab  agus  a  dhriotháir  Baana,  beirt  mhac  Remmóin,  an
Berotíteach, agus duairt sé leó: Mar is beó an Tiarna atá tar éis m’anama ’ dh’fhuascailt as gach
guais, 10 an fear a dh’inis dómhsa, agus aduairt: Tá Saul marbh, agus do mheas gur thug sé scéal
maithe chúm, do rugas air agus chuireas chun báis é i Siceleg, an fear gur cheart tuarastal a
thabhairt do mar gheall ar a scéala. 11 Nách mó go mór anois, nuair atá fir mhallaithe tar éis duine
macánta do mharú istigh ’na thigh féin, ar a leabaidh, d’éileód a chuid fola as úr lámhaibh, agus
do chuirfead as an saol sibh? 12 Agus thug Dáivid órdú dá sheirbhíseachaibh agus chuireadar
chun báis iad, agus ghearradar na cosa agus na lámha dhíobh agus chrochadar iad os cionn an
locha i Hebron. Ach thógadar ceann Isboset agus d’adhlacadar é in uaigh Abner*.

Caib. a Cúig

Úngthar Dáivid ’na rí ar Israél go léir. Tógann sé Iérúsalem agus cónaíonn sé ann. Buann sé ar na
Philistínigh.

1 Ansan tháinig na treibh go léir ag triall ar Dháivid i Hebron agus dúradar: Féach, is sinne do
chnámh agus do chuid feóla. 2 Agus dá éaghmais sin, inné agus arú ’nné, nuair a bhí Saul ’na rí os
ár gcionn, is tusa a bhíodh ag seóladh Israél amach agus isteach: agus duairt an Tiarna leat: Is tu a
chothóidh mo phobal Israél agus is tu ’ bheidh id phriúnsa os cionn Israél.  3 Tháinig seanóirí
Israél, leis, ag triall ar an rí i Hebron agus dhein Dáivid connradh leó i Hebron os cómhair an
Tiarna, agus d’úngadar Dáivid ’na rí ar Israél. 4 Bhí Dáivid tríochad bliain d’aois nuair a thosnaigh
sé ar bheith ’na rí agus bhí sé ’na rí ar feadh daichead blian. 5 Bhí sé ’na rí ar Iúda i Hebron ar
feadh seacht mbliana go leith, agus bhí sé ’na rí* ar Israél go léir ar feadh trí bliana agus tríochad.

6 Agus d’imigh an rí agus na fir go léir a bhí in’ fhochair go dtí Iérúsalem ag triall ar na Iebusítigh,
lucht áitribh na tíre sin. Agus dúradar san le Dáivid: Ní thiocfair isteach anso mura dtógair chun
siúil na daíll agus na bacaigh adeir: Ní thiocfaidh Dáivid isteach anso. 7 Agus do thóg Dáivid dún
Síoin, agus is é sin cathair Dháivid.

8 Bhí Dáivid an lá san tar éis duaise do thairiscint don té a bhuaileadh na Iebusítigh agus do
raghadh suas go clasaibh uisce sceímheal na dtithe agus do thógfadh chun siúil na daíll agus na
bacaigh go raibh an fuath acu d’anam Dháivid. Uime sin adeirtear sa tseanfhocal: Ní thiocfaid na
daíll ná na bacaigh isteach sa teampall. 9 Agus do chónaigh Dáivid sa dún agus thug sé cathair
Dháivid mar ainm air, agus dhein sé fuirineamh mórthímpall ó Mhello agus laistigh, 10 agus bhí
sé ag dul ar aghaidh fé ádh, agus é ag neartú, agus bhí Tiarna Dia na sló leis.

11 Agus chuir Hiram, rí Tuíre, teachtairí ag triall ar Dháivid, agus craínn céadair, agus siúinéirí,
agus saoir do sna fallaibh, agus chuireadar tigh suas do Dháivid. 12 Agus bhí ’ fhios ag Dáivid go
raibh an Tiarna tar éis a ríochta do dhaingniú os cionn Israél, agus go raibh sé tar éis a ríochta
d’árdú os cionn a phobail Israél. 
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13 Agus do thóg Dáivid leannáin eile, agus mná1 eile*, tar éis é ’ theacht ó Hebron, agus do rugadh
do Dháivid maca eile agus iníonacha eile. 14 Agus sid iad ainmneacha na clainne sin a rugadh do i
Iérúsalem, eadhon Samua, agus Sobab, agus Natan, agus Solomon, 15 agus Iebahar, agus Elisua,
agus Nepheg, 16 agus Iaphia, agus Elisama, agus Elioda, agus Eliphalet.

17 Agus d’airigh na Philistínigh gur  húngadh Dáivid chun bheith  ’na rí  os  cionn Israél,  agus
thánadar go léir ag lorg Dháivid, agus d’airigh Dáivid é agus chuaigh sé síos go dtí dún láidir.
18 Agus tháinig na Philistínigh agus do leathadar iad féin amach i ngleann Raphaim. 19 Agus do
chuaigh  Dáivid  i  gcómhairle  leis  an  dTiarna  agus  duairt  sé:  An  raghad  suas  chun  na
bhFilistíneach? Agus an dtabharfair isteach im láimh dom iad? Agus duairt an Tiarna le Dáivid:
Éirigh suas chúthu, óir is deimhin go dtabharfad na Philistinigh isteach id láimh duit. 20 Agus
tháinig Dáivid go dtí Baal Pharisim agus bhris sé cath orthu san áit sin, agus duairt sé: Tá an
Tiarna tar éis mo namhad do roinnt os mo chómhair mar a roinntear uisceacha. Uime sin a tugadh
Baal Pharisim mar ainm ar an áit. 21 Agus d’fhágadar a n-íodail san áit, agus do rug Dáivid agus a
fheara leó iad.

22 Agus tháinig na Philistinigh aníos arís agus do leathadar iad féin i ngleann Raphaim. 23 Agus
chuaigh Dáivid i gcómhairle leis an dTiarna: An raghad suas in aghaidh na bhFilistíneach agus an
dtabharfair isteach im láimh dom iad? D’fhreagair sé: [Ná]* héirigh suas ’na gcoinnibh, ach goibh
tímpall,  laistiar díobh, agus tiocfair orthu ar aghaidh na bpiorrachrann, 24 agus nuair ’  aireóir
fothram duine ag gabháil i mbarraíbh na bpiorrachrann, cuirfir cath orthu an uair sin: mar an uair
sin is ea ’ bheidh an Tiarna ag gabháil rómhat amach chun sló na bhFilistíneach do bhualadh.
25 Agus do dhein Dáivid mar a dh’órdaigh an Tiarna dho, agus do bhuail sé na Philistínigh ó
Ghabaa go dtagair go dtí Geser.

Caib. a Sé

Dáivid ag tabhairt na hairce leis ó Chariatiarim. Buailtear Ósa marbh toisc gur bhain sé leis an airc.
Curtar an airc isteach i dtigh Obededoim: agus tugtar as san í go tigh Dháivid.

1 Agus do chruinnigh Dáivid arís fir thofa Israél go léir, tríochad míle fear. 2 Agus d’éirigh Dáivid
agus a raibh de dhaoine in’ fhochair d’fhearaibh Iúda, agus d’imigh sé chun go dtabharfadh sé leis
airc Dé, ar a bhfuil gairmthe ainm Thiarna na sló atá ’na shuí os a cionn ar na cherubimibh. 3 Agus
do chuireadar airc Dé ar chairt nua: agus thógadar amach í a tigh Abinadaib a bhí i nGabaa 2, agus
bhí Ósa agus Ahíó, beirt mhac Abinadaib, ag comáint na cairte nua. 4 Agus nuair a bhí sí tógtha
acu amach a tigh Abinadaib a bhí i nGabaa bhí Ahíó roimis an airc amach, ós air a bhí cúram airce
Dé. 5 Ach bhí Dáivid agus Israél go léir ag seinnt os cómhair an Tiarna ar gach sórd úirlisí ceóil
déanta d’adhmad; ar chruitibh agus ar chláirseachaibh agus ar thíompánaibh agus ar choirnéidibh
agus ar chiomblaibh. 6 Agus nuair a thánadar go dtí úrlár Nachoin do chuir Ósa a lámh amach
chun airce Dé agus do rug sé greim uirthi, mar bhí na daim ag spriúchadh agus dhá hiompáil i
leataoibh. 7 Agus do las fíoch an Tiarna i  gcoinnibh Ósa agus do bhuail  sé é mar gheall  ar a
dhánacht, agus fuair sé bás ansúd os cómhair airce Dé. 8 Agus tháinig doilíos ar Dháivid, toisc gur
bhuail an Tiarna Ósa, agus do tugadh mar ainm ar an áit Bualadh Ósa go dtí an lá so. 9  Agus bhí
eagla roimis an dTiarna ar Dháivid an lá san, agus duairt sé: Conas a thiocfaidh airc an Tiarna
chúmsa?  10 Agus  níorbh  áil  leis  do  dtabharfí  isteach  chuige  féin  í  i  gcathair  Dháivid,  agus

1 Caib. 5. véar. 13. “Leannáin eile agus mná”. Níor mhéirdreacha iad, ach mná a bhí posta aige go dleathach ach iad a 
bheith i ngrád íseal. Tugtar leannáin ar an saghas san ban sa scriptiúir.

2 Caib. 6. véar. 3. “I nGabaa”, .i. cnuc Chariatiarim mar a raibh an airc i dtigh Abinadaib ón uair a chuir na 
Philistínigh thar n-ais í.
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d’órdaigh sé í ’ bhreith isteach i dtigh Obededoim, an Getíteach. 11 Agus d’fhan airc an Tiarna i
dtigh Obededoim, an Getíteach, ar feadh trí mhí: agus do chuir an Tiarna beannacht ar Obededom
agus  ar  a  theaghlach  go  léir.  12 Agus  do  hínseadh  do  Dháivid  go  raibh  an  Tiarna  tar  éis  a
bheannacht do chur ar Obededom agus ar a raibh aige mar gheall ar airc Dé. D’imigh Dáivid * agus
thug sé leis airc Dé a tigh Obededoim, isteach i gcathair Dháivid, le gáirdeachas mór. Agus bhí i
bhfochair Dháivid seacht córa, agus gamhna, mar victimí. 13 Agus nuair a théadh na daoine a bhí
ag iompar na hairce sé céimeanna ar aghaidh d’íbreadh Daivid damh agus reithe. 14 Agus bhíodh
Dáivid  ag  rínce  lena  lán-neart  os  cómhair  an  Tiarna:  agus  bhí  Dáivid  criosaithe  le  hephod
línéadaigh. 15 Agus bhí Dáivid agus teaghlach uile Israél ag tabhairt airce connartha an Tiarna leó
le gárthaíbh áthais agus le fuaim trúmpaí. 16 Agus nuair a tháinig airc an Tiarna isteach i gcathair
Dháivid, bhí Michol, iníon Shaul, ag feachaint amach trí fhinneóig, agus chonaic sí Dáivid an rí ag
léimrigh agus ag rínce os  cómhair  airce an Tiarna agus tháinig drochmheas aici  air  ’na croí.
17 Agus thugadar leó airc an Tiarna agus chuireadar ’na háit féin í i lár an taibearnacail a bhí
curtha  suas  ag  Dáivid  ’na  cómhair,  agus  d’íbir  Dáivid  holocauistí agus  ofrálacha  síochána  os
cómhair  an  Tiarna.  18 Agus  nuair  a  bhí  íbirt  na  holocauistí agus  na  hofrálacha* síochána
críochnaithe aige chuir sé beannacht ar an bpobal in ainm Tiarna na sló. 19 Agus do roinn sé ar an
bpobal go léir, idir fhearaibh agus mná, císte aráin do gach duine agus píosa de mhairteóil rósta
agus plúr mín róstaithe le híle, agus d’imigh na daoine go léir, gach duine chun a thí féin. 20  Agus
tháinig Dáivid thar n-ais chun a thí féin do bheannú. Agus tháinig Michol, iníon Shaul amach i
gcoinnibh Dháivid  agus  duairt  sí:  Nách glórmhar a  bhí  rí  Israél  inniu,  dhá nochtadh féin os
cómhair chailíní a sheirbhíseach, é nochtaithe mar a bheadh fear cleas nochtaithe! 21 Agus duairt
Dáivid  le  Michol:  I  láthair  an  Tiarna  a  thoibh  mise  in  inead  t’atharsa,  agus  tar  cheann  a
theaghlaigh go léir, agus d’órdaigh dom bheith im rialtóir ar Israél, pobal an Tiarna, 22  déanfadsa
súgradh agus ísleód me féin níos ísle ná mar a dheineas, agus beidh mé beag im shúilibh féin, agus
is amhlaidh a dh’fhéachfad níos glórmhaire i súilibh na mbanóglach adeirirse. 23 Dá bhrí sin ní
raibh aon leanbh ag Michol, iníon Shaul go dtí lá a báis.

Caib. a Seacht

Dáivid dhá bheartú teampall a chur suas. Tuarastal á gheallúint do mar gheall ar an mbeartú san; a
ghuí agus a bhaochas.

1 Agus do thárla, nuair a bhí an rí ’na shuí ’na thigh féin, agus suaimhneas tabhartha dho ag an
dTiarna, óna namhaid ar gach uile thaobh, 2 go nduairt sé leis an bhfáidh Nátán: An bhfeiceann tú
go bhfuilimse im shuí i dtigh céadair agus go bhfuil airc Dé suíte i lár seithí? 3 Agus duairt Nátán
leis an rí: Gach ní dá bhfuil i t’aigne gluais agus dein é: mar tá an Tiarna leat.

4 Ach do thárla, an oíche sin, go dtáinig focal an Tiarna chun Nátáin, dhá rá: 5 Imigh agus abhair
lem sheirbhíseach Dáivid: Seo mar adeir an Tiarna: An amhlaidh a chuirfirse suas dómhsa tigh
chun mo chónaithe ann? 6 Ach níor chónaíos i dtigh ón lá a thugas clann Israél amach as an
Éigipt go dtí an lá so, ach me ag gluaiseacht i dtaibearnacal agus i gcábán. 7  In sna háiteannaibh
go léir ’nar ghabhas tríothu le claínn Israél, ar labhras riamh le haon treibh de threabhaibh Israél,
gur órdaíos di mo phobal Israél do chothú, dhá rá: Cad ’na thaobh ná fuil tigh céadair curtha suas
agaibh dom? 8 Agus anois seo mar a labharfair lem sheirbhíseach Dáivid: Seo mar adeir Tiarna na
sló: Do thógas-sa thusa ó sna fosaíochtaibh, ó bheith ag leanúint na gcaeireach chun tu ’ bheith i
gceannas os cionn mo phobail Israél: 9 Agus do bhíos i t’fhochair ins gach áit ’nar shiúlaís, agus
mharaíos do namhaid go léir ó bheith os do chómhair; agus tá ainm mhór curtha agam ort, mar an
ainm atá ar na daoine móra atá ar an saol. 10 Agus ceapfad áit dom pobal Israél, agus cuirfead ar a
mbunaibh iad ann, agus déanfaid iad cónaí ann, agus ní curfar buaireamh a thuilleadh orthu, ná ní
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chráfaid clann na mallaitheachta iad a thuilleadh mar a dheinidís, 11 ón lá ’ cheapas breithiúin os
cionn mo phobail Israél. Agus tabharfad duitse suaimhneas ód namhaid go léir. Agus tá an Tiarna
dhá ínsint duitse roim ré go ndéanfaidh an Tiarna teaghlach duit.  12 Agus nuair a bheidh do
laethanta críochnaithe, agus tu id chodladh i dteanna t’athrach, árdódsa suas do shíol, id dhiaidh,
a thiocfaidh amach as t’inníbh, agus daingneód a ríocht1. 13 Cuirfidh sé sin suas tigh dom ainmse,
agus daingneódsa cathaoir a ríochta san go deó. 14 Bead im athair agie agus beidh sé ’na mhac
agam: agus má dheineann sé mallaitheacht smactód é le slait daoine agus le buillíbh ó chlaínn
daoine.  15 Ach ní  thógfad  mo thrócaire  uaidh  mar  a  thógas  ó  Shaul,  a  chuireas  ó  bheith  os
cómhair  m’aghaidh.  16 Agus  beidh  do  theaghlachsa  dílis  agus  do  ríocht  go  deó  os  cómhair
t’aghaidh, agus beidh do chathaoir ríoga daingean go síoraí. 17 De réir na cainnte sin go léir, agus
de réir an radhairc sin go léir, is ea do labhair Nátán le Dáivid. 18 Agus d’imigh Dáivid isteach
agus do shuigh sé os cómhair an Tiarna agus duairt sé: Cé hé mise a Thiarna Dia, agus cad é an ní
mo theaghlach, gur thugais go dtí so me? 19 Agus fós is beag id radharc an méid sin, a Thiarna
Dia, gan labhairt, leis, ar theaghlach do sheirbhísigh i gcómhair na haimsire atá le teacht: óir sin é
dlí  Adaim,  a  Thiarna,  20 agus cad ’tá  ag  Dáivid  le  rá  leat  níosa  mhó? Óir  is  aithnid duit  do
sheirbhíseach, a Thiarna Dia. 21 Ar son do bhréithir, agus de réir do chroí féin atáid na nithe móra
san go léir déanta agat, a Thiarna, ionas go gcurfá in úil dod sheirbhíseach é. 22 Dá bhrí sin taoi
mórtha, a Thiarna Dia, mar níl aon mar thu, ná níl aon Dia ann ach tu, in sna nithibh go léir a
chloiseamair lenár gcluasaibh. 23 Agus ca bhfuil an náisiún ar talamh mar do phobal Israél, go
ndeigh Dia dhá bhfuascailt mar phobal do féinig, agus chun ainme do dhéanamh do féin, agus
chun nithe móra uathásacha ’ dhéanamh dóibh sin ar talamh, os cómhair aghaidh do phobail, a
dh’fhuasclais duit féin as an Éigipt, óna ngeintibh* agus óna ndéithibh. 24 Óir tá do phobal Israél
dlúite  agat  leat  féin chun bheith  ’na phobal  shíoraí,  agus,  a  Thiarna Dia,  taoise  id  Dhia acu.
25 Agus anois, a Thiarna Dia, an focal atá ráite agat i dtaobh do sheirbhísigh*, árdaigh suas é go
deó, agus dein de réir mar atá labhartha agat, 26 ionas go mórfar t’ainm go deó, agus go mbeifar
dhá rá: Tiarna na sló is Dia os cionn Israél. Agus beidh teaghlach do sheirbhísigh Dáivid ar a
bhunaibh  os  cómhair  an  Tiarna.  27 Óir  do  shoíllsís-se,  a  Thiarna  na  sló*,  do  chluais  do
sheirbhísigh, agus dúraís: Cuirfead suas teaghlach duit: uime sin is ea do fuair do sheirbhíseach
’na chroí  an guí  sin do chur suas chút.  28 Agus anois,  a Thiarna Dia,  is tu Dia agus beid do
bhréithre fíor: óir táid na nithe fónta so labhartha agat led sheirbhíseach. 29 Agus tosnaigh anois
agus cuir do bheannacht ar theaghlach do sheirbhísigh i dtreó go mairfidh sé os do chómhair go
síoráí, óir is tusa, a Thiarna Dia, do labhair é, agus led bheannacht bíodh teaghlach do sheirbhísigh
beannaithe go síoraí.

Caib. a hOcht

Dáivid ag breith bhua. A thaoiseacha.

1 Agus do thárla ’na dhiaidh san gur bhris Dáivid cath ar na Philistínigh agus gur threascair sé
iad,  agus gur bhain sé srian na cánach a láimh na bhFilistíneach. 2 Agus do bhris  sé cath ar
Mhoab, agus do thómhais sé iad le téid agus do threascair sé ar an dtalamh iad: agus do thómhais
sé iad le dhá théid, téad chun báis a dh’imirt agus téad chun sábhála beó. Agus b’éigean do Mhoab
bheith ag seirbhís do Dháivid fé chíos. 3 Do bhris Dáivid cath, leis, ar Adareser mac Rohoib, rí
Soba, nuair a chuaigh sé chun a fhórlámhais do shíneadh treasna abhann Iúphrátes, 4  agus bhain
Dáivid  de  míle  agus  seacht  gcéad  de  mharcachaibh,  agus  fiche  míle  troitheach,  agus  do
speirgheárr sé na capaill charbait go léir, agus níor chimeád sé dhíobh ach dóthain céad carbat.

1 Caib. 7. véar. 12. “Daingneód a ríocht”. Labhrann an targaireacht san ar Sholomon, i gcéill, ach is mó a bhaineann 
sí le Críost. Tugtar mac Dháivid ar Chríost sa scriptiúir. Agus is é Críost do chuir suas an fíortheampall chun Dé, .i. 
an eaglais, agus is í an eaglais ríocht shíoraí Chríost. an ríocht ná raghaidh ar ceal go deó.
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5 Agus tháinig Suíriánaigh Dhamascuis ag cabhrú le hAdareser, rí Soba agus do mhairbh Dáivid
dhá mhíle fhichid fear de sna Suíriánaigh. 6 Agus chuir Dáivid gairisiúin i Suíria Dhamascuis,
agus bhí  Suíria ag seirbhís do Dháivid  fé  chíos.  Agus do shábháil  an Tiarna Dáivid  ins  gach
cruabheart dár chuir sé roimis agus ins gach treó dár ghoibh sé. 7 Agus thóg Dáivid na hairm óir a
bhí ar sheirbhísigh Adareser agus thug sé go dtí Iérúsalem iad, 8 agus amach a Bete agus a Berot,
cathracha le Adareser, ana-mhór-chuid práis. 9 Agus d’airigh Tou, rí Emait go raibh buaite ag
Dáivid ar shlóitibh uile Adareser. 10 Agus chuir Tou a mhac Ioram ag triall ar Dháivid ag beannú
dho, agus ag déanamh gáirdeachais leis, agus ag gabháil bhaochais leis, toisc gur bhuaigh sé air.
Óir namhaid d’Adareser ab ea Tou, agus bhí ’na láimh árthaí óir agus árthaí airgid agus árthaí
práis.  11 Agus do choisric  Dáivid  iad chun an Tiarna i  dteannta an óir  agus an airgid  a  bhí
coirsricthe aige as na náisiúnaibh go léir a bhí curtha fé chois aige: 12 a Suíria, gus a Moab, agus ó
chlaínn Ammoin, agus ó sna Philistínigh, agus ó Amalec,  agus a foghlachaibh Adareser mhic
Rohoib, rí Soba.

13 Agus do dhein Dáivid mórchlú do féin, leis, nuair a bhí sé ag teacht abhaile, tar éis Suíria do
thógaint, agus mhairbh sé ocht míle dhéag in sna pollaibh salainn*.  14 Agus chuir sé gárdaí in
Edom, agus chuir sé gairisiúin* ann. Agus b’éigean d’Edom uile seirbhís a dhéanamh do Dháıvid.
Agus do shábháil an Tiarna Dáivid ins gach cruabheart dár ghlac sé air. 15 Agus bhí fórlámhas ag
Dáivid  os  cionn  Israél  go léir;  agus  dhein  Dáivid  breithiúntas  agus  ceart  dá  dhaoine  go léir.
16 Agus bhí Ioab mac Sharvía os cionn an airm, agus b’é Iosaphat mac Ahiluid an cúntasóir1,
17 agus b’iad Sadoc mac Achitoib agus Achimelech mac Abiatair na sagairt, agus b’é Saraias an
scríbhneóir2: 18 Agus bhí Banaias mac Ioiada os cionn na gCeréti agus na bhFelétí3: agus b’iad
clann mhac Dháivid na priúnsaí.

Caib. a Naoi

Dáivid go maith do Mhiphoboset ar son a athar Ionatan.

1 Agus duairt Dáivid: An bhfuil, an dó’ leat, éinne fágtha de theaghlach Shaul, i dtreó go mbeinn
go maith dho ar son Ionatain? 2 Ach bhí ann de theaghlach Saul seirbhíseach dárbh ainm Siba,
agus do ghlaeigh an rí air agus duairt sé: An tu Siba? Agus d’fheagair seisean: Is me Siba chun do
sheirbhíse.  3 Agus  duairt  an  rí:  An  bhful  éinne  fátha  de  theaghlach  Shaul,  i  dtreó  go
dtaispeánfainn trócaire Dé dho. Agus duairt Siba leis an rí: Tá mac do Ionatan fágtha, agus tá sé
bacach ’na chosaibh. 4 Ca bhfuil sé? arsan rí. Agus duairt Siba leis an rí: Tá sé i dtigh Mhachir
mhic Ammiel i Lodabar. 5 * 6 Agus nuair a tháinig Miphiboset mac Ionatain ag triall ar Dháivid do
shléacht sé ag cur aghaidh go talamh, dhá onórú. Agus duairt Dáivid: A Mhiphiboset. Agus duairt
Miphiboset: Féach do sheirbhíseach. 7 Agus duairt Dáivid: Ná bíodh eagal ort, mar, gan amhras,
taispeánfadsa trócaire dhuitse ar son t’athar Ionatan. Agus tabharfad tar n-ais duit talamh t’athar
Shaul, agus íosfair bia ageam bórd féin i gcónaí. 8 Agus d’úmhlaigh seisean do agus duairt sé: Cé
hé mise, do sheirbhíseach, go bhféachfá ar mhadra mharbh mar me? 9 Ansan go ghlaeigh an rí ar
Shiba, seirbhíseach Shaul, agus duairt sé leis: Gach a raibh ag Saul, agus a theaghlach uile, tá sé
tabhartha agam do mhac do mháistir. 10 Déanfairse, dá bhrí sin, agus do chlann mhac, agus do
sheirbhísigh, an talamh do shaothrú dho. Agus tabharfair bia isteach do mhac do mháistir, i dtreó
go gcimeádfair suas é, agus beidh Miphiboset, mac do mháistir, ag caitheamh bídh ageam bórdsa.

1 Caib. 8. véar. 16. “Cúntasóir”, nú seansiléir.
2 Véar. 17. “Scríbhneóir”, an cléireach, nú an secretárius.
3 Véar. 18. “Cerétí agus Phelétí”, gárda an rí.

—Ibid. “Priúnsaí”, .i. sagairt, ach gan aon obair shagairt a dhéanamh.
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Agus bhí ag Siba chúig maca déag agus fiche seirbhíseach. 11 Agus duairt Siba leis an rí: Mar atá
órdaithe  agat  dod  sheirbhíseach,  a  thiarna  a  rí  sin  mar  a  dhéanfaidh  do  sheirbhíseach:  agus
caithfidh Miphiboset bia ageam bórdsa mar dhuine de mhacaibh an rí.

12 Agus bhí mac óg ag Miphiboset agus Micha ab ainm do, agus bhí gaolta uile teaghlaigh Siba ag
déanamh seirbhísea do Mhiphiboset. 13 Ach do chónaigh Miphiboset i Iérúsalem, mar is ag bórd
an rí ’ chaitheadh sé bia: agus bhí sé bacach ’na dhá chois.

Caib. a Deich

Cor náireach ag na hAmmonítigh á thabhairt ar theachtairíbh Dháivid. Tugaid siad na Suíriánaigh
leó ar thuarastal ag cabhrú leó, ach treascarthar iad féin agus a gcabhair.

1 Agus do thárla, ’na dhiaidh sin, go bhfuair rí clainne Ammoin bás agus go raibh a mhac Hanon
’na rí in’ inead. 2 Agus duairt Dáivid: Taispeánfad báidh do Hanon mac Daais, mar do thaispeáin a
athair báidh dómhsa. Agus chuir Dáivid teachtairí ag triall air chun sóláis do chur air i ndiaidh
bháis a athar. Ach nuair a bhí seirbhísigh Dháivid tagaithe isteach i dtír chlainne Ammoin 3 duairt
ríogra chlainn’ Ammoin lena dtriath Hanon: An dó’ leatsa an chun onóra ’ thabhairt do t’athair a
chuir Dáivid sólásaithe ag triall ort; nú nách amhlaidh a chuir Dáivid a sheirbhísigh ag triall ort ag
cuardach agus ag spiaireacht isteach sa chathair seo chun íde ’ dhéanamh uirthi? 4 Mar gheall air
sin do thóg Hanon seirbhísigh Dháivid agus do bheárr sé leath na féasóige dhíobh, agus do gheárr
sé leath an éadaigh díobh, suas go plaicibh a dtón, agus chuir sé uaidh iad. 5 Do hínseadh an ní sin
do Dháivid agus chuir sé daoine ’na gconnibh, mar bhí náire agus ceann-fé ar na fearaibh, agus
d’órdaigh Dáivid dóibh: Fanaidh i Iéricho go bhfásaidh úr bhféasóg agus ansan tagaidh thar n-ais.

6 Ach  do  thuig  clann  Ammoin  go  raibh  drochní  déanta  acu  ar  Dháivid  agus  thugadar  leó
Suíriánaigh Rohoib ar thuarastal agus Suíriánaigh Shoba, fiche míle troitheach, agus ó rí Mhaacha
míle fear, agus ó Istob dhá mhíle dhéag fear. 7 Agus nuair ’ airigh Dáivid an méid sin chuir sé
uaidh Ioab agus an mhórshlua laoch. 8 Agus tháinig clann Ammoin amach agus chuireadar a bhfir
i gcóir chun catha ag béal an gheata. Ach bhí Suíriánaigh Shoba, agus Rohoib, agus Istoib, agus
Mhaacha, fé leith amu’ ar an machaire. 9 Chonaic Ioab go raibh an cath ollamh ’na choinnibh
lasmu’ dhe agus laistiar de, agus do phioc sé amach na fir ab fheárr a bhí ar shlua Israél agus do
chuir sé i gcóir chatha iad in aghaidh na Suíriánach. 10 Thug sé an chuid eile de sna fearaibh dá
dhriotháir Abisaí agus chuir sé sin in íonaibh catha iad san in aghaidh chlainne Ammoin. 11  Agus
duairt Ioab: Má bhíd na Suíriánaigh róláidir dómhsa tarsa agus tabhair cúnamh dom. Agus má
bhíd clann Ammoin róláidir duitse tabharfadsa cúnamh duit.

12 Bí misniúil agus troidimís ar son ár ndaoine agus ar son cathrach ár nDia: agus déanfaidh an
Tiarna an ní is maith ’na radharc.

13 Agus do thosnaigh Ioab agus an mhuíntir a bhí in’ fhochair ar chómhrac leis na Suíriánaigh
agus do theitheadar roimis láithreach. 14 Agus nuair a chonaic clann Ammoin na Suíriánaigh ag
teitheadh do theitheadar  féin roim Abisaí  isteach sa  chathair.  Agus tháinig Iaob thar  n-ais  ó
chlaínn Ammoin agus tháinig sé go Iérúsalem.

15 Ansan, nuair a chonaic na Suíriánaigh gur treascradh iad roim Israél do chruinníodar iad féin i
dteannta ’ chéile. 16 Agus d’imigh Adareser agus thug sé leis na Suíriánaigh a bhí lastall  den
abhainn, agus thug sé leis anall a slua. Agus bhí Sobach, taoiseach sló Adareser, ’na rí féinne
orthu. 17 Agus nuair a hínseadh an ní sin do Dháivid do chruinnigh sé Israél go léir i dteannta ’
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chéile agus chuaigh sé thar Iórdan agus tháinig sé go dtí Helam: agus chuir na Suíriánaigh iad féin
i gcóir chun catha in aghaidh Dháivid, agus do throideadar ’na choinnibh. 18 Agus do theith na
Suíriánaigh roim Israél, agus do mhairbh Dáivid a raibh i seacht gcéad carbat agus daichead míle
marcach, agus do bhuail sé Sobach rí féinne an tsló, agus fuair sé bás gan mhoíll. 19 Agus chonaic
na ríthe go léir a bhí ag cabhrú le hAdareser go raibh buaite ag Israél orthu agus tháinig eagal
orthu agus do theitheadar chun siúil, a hocht agus caogad de mhíltibh fear, roimh Israél. Agus
dheineadar síocháin le hIsraél: agus bhíodar ag déanamh seirbhíse dhóibh, agus bhí eagal ar na
Suíriánaigh go léir aon chabhair a thabhairt do chlaínn Ammoin a thuilleadh.

Caib. a hAondéag

Titeann Dáivid  in adhaltranas le  Betsabee.  Ansan,  toisc  gan aon tslí  eile  ’  bheith  aige  chun an
ghnímh a cheilt, cuireann sé a fear, Urias, i dtreó báis. Ansan pósann sé í agus beireann sí mac do.

1 Agus do thárla, in iompáil na bliana, san am ’nar gnáth ríthe do dhul amach chun cogaidh, gur
chuir  Dáivid  uaidh  Ioab  agus  a  sheirbhísigh  in  éineacht  leis,  agus  Israél  go  léir,  agus  gur
chreachadar  clann  Ammoin  agus  go  rabhadar  ag  imdhruidim  Rabba.  Agus  d’fhan  Daivid  i
Iérúsalem. 2 An fhaid a bhí na nithe sin ar siúl do thárla tráth gur éirigh Dáivid as a leabaidh i
meán lae agus go raibh sé ag siúl ar bharra tí an rí. Agus do chonaic sé, ó bhárr a thí, ar a aghaidh
anonn, bean agus í dhá ní féin: agus bean ró-álainn ab ea í. 3 Agus chuir an rí teachtaire uaidh dhá
fhiafraí cérbh í an bhean. Agus do hínseadh do gurbh í Betsabee í, iníon Eliaim, bean an Hetítigh
Urias. 4 Agus chuir Dáivid teachtairí uaidh, agus do thóg sé í, agus tháinig sí isteach chuige agus
do chodail sé ’na teannta, agus láithreach do glanadh í óna truaillitheacht, 5 agus chuaigh sí thar
n-ais chun a tí agus gein gofa aici. Agus chuir sí scéala chun Dáivid dhá rá: Tá gein gofa agam.

6 Ansan chuir Dáivid teachtaireacht ag triall ar Ioab dhá rá: Cuir chúm Urias an Hetíteach. Agus
do chuir  Ioab Urias  ag triall  ar  Dháivid.  7 Agus tháinig Urias  chun Dáivid.  Agus d’fhiafraigh
Dáivid conas a bhí an scéal ag Ioab agus ag na daoine, agus conas a bhí an cogadh dá chur chun
cínn. 8 Agus duairt Dáivid le hUrias*: Imigh isteach id thigh agus nigh do chosa. Agus d’imigh
Urias amach ó thigh an rí agus chuaigh amach ’na dhiaidh cóir bhídh ón rí. 9 Agus do chodail
Urias ar aghaidh gheata tí an rí, i dteannta seirbhíseach eile a thiarna, agus níor chuaigh sé síos
chun a thí féin. 10 Agus do hínseadh do Dháivid, ó lucht cainnte, aduairt: Níor chuaigh Urias chun
a thí féin. Agus duairt Dáivid le hUrias: Nár tháinís ded chuaird? Cad ’na thaobh nár dheighis síos
chun do thí féin? 11 Agus duairt Urias le Dáivid: Tá airc Dé agus Israél agus Iúda ’na gcónaí i
gcábánaibh, agus tá mo thiarna Ioab agus seirbhísigh mo thiarna ag fanúint ar uachtar na talún,
agus an amhlaidh a raghadsa isteach im thigh féin chun bheith ag ithe agus ag ól agus ag codladh
lem mhnaoi! Dar do shlán, agus dar slán t’anama, ach ní dhéanfadsa a  leithéid sin! 12  Ansan
duairt Dáivid le hUrias: Fan anso inniu, leis, agus cuirfead chun siúil tu amáireach. Agus d’fhan
Urias i Iérúsalem an lá san agus an lá ’na dhiaidh. 13 Agus do ghlaeigh Dáivid air chun go n-
íosfadh sé agus go n-ólfadh sé os a chómhair féin, agus chuir sé ar meisce é. Agus d’imigh sé
amach um thráthnóna agus chodail  sé ar  bhínse  i  bhfochair  seirbhíseach a thiarna agus níor
chuaigh sé síos chun a thí féin. 14 Agus nuair a tháinig an mhaidean do scríbh Dáivid leitir chun
Ioaib agus chuir sé chuige í trí láimh Uriais, 15 agus do scríbh sé sa leitir: Cuiridh Urias i dtosach
an chatha san áit is déine ’na mbeidh an chaismirt, agus fágaidh é i dtreó go ngoinfar é agus go
bhfaighidh sé bás. 16 Uime sin, agus Ioab ag imdhruidim na cathrach, chuir sé Urias san áit ’na
raibh ’  fhios  aige  na fir  ba thréine a  bheith,  17 *agus do maraíodh cuid de sheirbhíseachaibh
Dháivid, agus do maraíodh Urias*, leis.
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18 Ansan chuir Ioab teachtaire uaidh agus d’inis sé do Dháivid i dtaobh an chómhraic, 19 agus
thug sé órdú don teachtaire mar seo: Nuair a bheidh tuairisc an chatha tabhartha agat do Dháivid *,
20 má fheiceann tú fearg air agus má deir sé: Cad chuige dhíbh dul chómh hachomair don fhalla
chun cómhraic? Ná raibh ’  fhios agaibh gur gnáth mórán saíghead do chaitheamh anuas den
fhalla? 21 Cé ’ mhairbh Achimelech mac Ierobaail? Nách amhlaidh a chaith bean smut de bhróin
muilinn anuas den fhalla agus gur mhairbh sí é i dTébés? Cad chuige dhíbh dul in aice an fhalla?
Abairse: Do maraíodh do sheirbhíseach Urias, leis, an Hetíteach. 22 Agus d’imigh an teachtaire,
agus tháinig sé agus d’inis sé do Dháivid gach ní dá nduairt Ioab leis a dh’ínsint. 23 Agus duairt
an teachtaire le Dáivid: Bhí an lámh uachtair ag na fir dá fháil orainn, agus thánadar amach sa
mhachaire*, agus chuamair fúthu agus do ruagamair iad agus do leanamair iad isteach go dtí geata
na cathrach féin. 24 Agus do lámhaigh na boghdóirí  a saígheada in aghaidh do sheirbhíseach,
anuas den fhalla, agus do maraíodh cuid de sheirbhíseachaibh an rí, agus tá do sheirbhíseach Urias
an Hetíteach, marbh, leis. 25 Agus duairt Dáivid leis an dteachtaire: Seo mar adéarfairse le Ioab:
Ná cuireadh an méid sin mímhisneach ort: óir is athraitheach é ádh an chogaidh; agus ídíonn an
claíomh duine uair  agus duine eile  uair  eile.  Bí  ag cur  misnigh ar  do laochra in aghaidh na
cathrach san* i dtreó go ndéanfair í ’ threascairt. 

26 Agus d’airigh bean Uriais gur maraíodh a fear, agus dhein sí caoineadh ar a shon, 27 agus nuair
a bhí an caoineadh déanta chuir Dáivid fios uirthi agus thug sé isteach ’na thigh leis í agus phós sé
í agus do rug sí mac do. Agus an ní sin a dhein Dáivid, bhí sé míthaithneamhach i láthair an
Tiarna.

Caib. a Dódhéag

Parabal Nátáin.  Admhaíonn Dáivid a pheaca agus maitear do é;  ach amháin go gcurtar pionós
aimsire ana-chruaidh air. Bás an linbh. Beirtear Solomon. Tógtar Rabbat.

1 Agus do chuir an Tiarna Nátán ag triall ar Dháivid. Agus nuair a bhí sé tagaithe chuige duairt sé
leis: Bhí beirt fhear in aon chathair amháin, duine acu saibhir agus duine acu bocht. 2  Bhí mórán
caeireach agus mórán damh ag an bhfear saibhir. 3 Agus ní raibh aon ní in aon chor ag an nduine
mbocht ach aon uainín baineann amháin a cheannaigh sé agus a bheathaigh sé agus a dh’fhás
suas ’na thigh in éineacht lena chlaínn, agus a bhíodh ag ithe a chod’ bídh agus ag ól as a chupán
agus ag codladh in’ ucht; agus bhí sí mar a bheadh iníon aige. 4 Agus tháinig duine iasachta
áirithe chun an fhir shaibhir, agus níorbh áil leis aon ní dá chaoiribh féin ná dá dhamhaibh féin do
thógaint chun féasta ’ dhéanamh don duine iasachta*, ach do thog sé uainín an duine bhoicht agus
d’ollmhaigh sé an t-uainín don fhear iasacht a tháinig chuige.

5 Agus do las fearg Dháivid go fíochmhar i gcoinnibh an fhir agus duairt sé le Nátán: Mar is beó
an Tiarna, is mac báis an fear a dhein é sin! 6 Caithfidh sé an t-uan do thabhairt thar n-ais ar a
dhá dhúbailt, toisc gur dhein sé an ní sin agus ná raibh aon trua ann. 

7 Agus duairt Nátán*: Is tusa an fear san. Seo mar adeir Tiarna Dia Israél: D’úngas-sa thusa id rí ar
Israél,  agus thugas saor thu ó láimh Shaul,  8 agus thugas duit  tigh do mháistir,  agus mná do
mháistir isteach i t’ucht duit, agus thugas duit teaghlach Israél agus Iúda: agus más nithe suaracha
iad san cuirfead leó nithe is mó go mór ná iad duit. 9 Cad chuige dhuit, dá bhrí sin, focal an Tiarna
do tharcaisniú agus olc a dhéanamh im radharc? Do mharaís leis an gclaíomh Urias an Hetíteach
agus thógais a bhean chun í ’ bheith ’na mnaoi agat féin, agus do mharaís é le claíomh chlainne
Ammoin. 10 Dá bhrí sin, ní scarfaidh an claíomh led theaghlach go deó, toisc gur tharcaisnís me,
agus gur thógais bean Uriais, an Hetíteach, chun í ’ bheith ’na mhnaoi agat. 11 Seo mar adeir an
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Tiarna: Féach, tógfad suas1 olc id choinnibh as do thigh féin, agus tógfad do mhná os cómhair do
shúl agus tabharfad dod chómharsain iad agus luífidh sé led mhnáibh i radharc na gréine sin.
12 Óir do dheinis-se é fé cheilt, ach déanfadsa an ní seo i radharc Israél uile agus i radharc na
gréine. 13 Agus duairt Dáivid le Nátán: Tá peaca déanta agam in aghaidh an Tiarna. Agus duairt
Nátán le Dáivid. Tá do pheaca tógtha chun siúil ag an dTiarna, leis. Ní curfar chun báis tu. 14 Ach,
ar  a  shon  san,  toisc  go  bhfuil  cúis  tabhartha  agat  do  namhaid  an  Tiarna  chun  diamhasla  ’
dhéanamh, mar gheall ar an ní sin is deimhin go bhfaighidh an leanbh a rugadh duit bás. 15 Agus
chuaigh Nátán thar n-ais chun a thí. Agus do bhuail an Tiarna, leis, an leanbh a rug bean Uriais do
Dháivid, agus ní raibh súil lena mhaireachtaint. 16 Agus bhí Dáivid ag guí an Tiarna ar son an
linbh. Agus do chimeád Dáivid troscadh, agus chuaigh sé isteach fé leith agus do shín sé é féin ar
an dtalamh. 17 Agus tháinig seanóirí a theaghlaigh chun a chur ’ fhéachaint air éirí den talamh:
ach ní éireódh ná ní íosfadh sé bia ’na bhfochair. 18 Agus do thit amach, an seachtú lá, go bhfuair
an leanbh bás. Agus ní leogfadh eagla do sheirbhíseachaibh Dháivid a dh’ínsint do go raibh an
leanbh marbh. Mar dúradar:  Féach,  nuair  a bhí  an leanbh beó fós  do labhramair leis  agus ní
éistfeadh sé lenár nglór; nách mó go mór a phianfaidh sé é féin má ínsimíd do go bhfuil an leanbh
marbh? 19 Ach nuair  a chonaic Dáivid a sheirbhísigh ag cogarnaigh do thuig sé  go raibh an
leanbh marbh: agus duairt sé leis na seirbhísigh: An bhfuil an leanbh marbh? D’fhreagadar é: Tá
sé marbh. 20 Ansan d’éirigh Dáivid ón dtalamh agus do nigh sé é féin agus d’úng sé é féin, agus
d’athraigh sé a chuid éadaigh agus chuaigh sé isteach i dtigh an Tiarna agus dhein sé adhradh,
agus ansan tháinig sé isteach ’na thigh féin agus d’iarr sé bia agus do chaith. 21 Agus duairt a
sheirbhísigh leis: Cad é an rud é sin atá déanta agat? Bhís ag troscadh agus ag gol mar gheall ar an
leanbh an fhaid a bhí sé beó, ach nuair a bhí an leanbh marbh d’éirís agus chaithis bia? 22 Agus
duairt seisean: An fhaid a bhí an leanbh beó, bhíos ag troscadh agus ag gol ar a shon: mar duart:
Ca bhfios ná go dtabharfadh an Tiarna dhom é*. 23 Ach anois nuair atá sé marbh cad chuige go
ndéanfainn troscadh? An féidir dom é ’ thabhairt thar n-ais a thulleadh? Ní hea ach is mise do
raghaidh ag triall air sin, agus ní heisean a thiocfaidh thar n-ais chúmsa.

24 Agus do chuir Dáivid sólás ar Bhetsabee, a bhean, agus chuaigh sé isteach ag triall uirthi agus
do chodail sé ’na teannta, agus do rug sí mac, agus thug sé Solomon mar ainm air, agus thug an
Tiarna grá dho. 25 Agus chuir sé focal uaidh, i láimh an fháidh Nátán, agus thug sé an ainm air
“Grámhar don Tiarna2”, mar bhí grá ag an dTiarna dho.

26 Agus bhí Ioab ag troid in aghaidh Rabbait chlainne Ammoin, agus bhí sé ag imdhruidim na
cathrach ríoga go dlúth. 27 Agus chuir Ioab teachtairí ag triall ar Dháivid dhá rá: Tá cómhrac
déanta agam in aghaidh Rabbait, agus tá cathair na n-uisceacha3 i riocht a tógtha. 28 Dá bhrí sin
anois cruinnighse an chuid eile de sna daoine i dteannta ’ chéile agus imdhruid an chathair agus
tóg í,  i  dtreó,  nuair  a  bheidh an chathair  ídithe agamsa ná curfar  an bua i  leath m’ainmese.
29 Agus do chuir Dáivid na daoine go léir le chéile agus chuaigh sé amach i gcoinnibh Rabbait
agus do chómhraic sé ’na coinnibh agus thóg sé í. 30 Agus do thóg sé coróinn an rí dá cheann,
agus bhí talant óir de mheáchaint sa choróinn, agus í gréasta le clochaibh ana-luachmhara, agus
do cuireadh ar cheann Dháivid í, agus do rug sé leis foghail na cathrach agus bhí an fhoghail sin
ana-mhór. 31 Agus thug sé muíntir na cathrach san amach agus do gheárr sé le  tuireascaibh iad,
agus chomáin sé carbait iarainn os a gcionn, agus do gheárr sé as a chéile le sceanaibh iad, agus

1 Caib. 12. véar. 11. “Árdód”. Na huilc sin go léir, sa mhéid gur phionóisí iad, thánadar ar Dháivid mar bhreith cheart 
ó Dhia, mar gheall ar a pheacaíbh, agus uime sin aduairt Dia “árdód”. Ach sa mhéid gur pheacaí iad, a dhein 
Absalom agus a chómhaltaí ní raibh Dia in’ údar leó. Is amhlaidh nár chuir sé aon chosc leó.

2 Véar. 25. “Grámhar ag an dTiarna”, nú, “go raibh grá ag an dTiarna dho”. “Iedediah” an Éabhrais.
3 Véar. 27. “Cathair na n-uisceacha”. Do tugtí cathair na n-uisceacha ar Rabbat, cathair ríoga na nAmmoníteach, 

toisc uisceacha ’ bheith ’na tímpall.
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chuir sé ’ fhéachaint orthu gabháil trí thíntibh bríceach. Agus sin mar a dhein sé le cathrachaibh
uile chlainne Ammoin. Agus tháinig Dáivid agus an tslua go léir thar n-ais go Iérúsalem.

Caib. a Trídéag

Deineann Amnon éigean ar Thámar. Maraíonn Absalom Ammon agus teitheann sé go dtí Gessur.

1 Agus do thárla ’na dhiaidh san gur thug Amnon mac Dháivid grá do dhrifír Absaloim mhic
Dháivid, agus bhí sí an-álainn, agus Támar ab ainm di. 2 Agus bhí ana-chion aige uirthi, agus bhí
sé as a shláinte le neart grá dhi. Agus maighdean ab ea í agus dá bhrí sin do thuig sé gur chruaidh
an rud aon ní neamhcheart a dhéanamh léi. 3 Ach bhí cara ag Amnon agus Ionadab ab ainm do,
mac do Shemmaa, driotháir Dháivid, fear ana-ghasta1. 4 Agus duairt sé leis: Cad fáth dhuit bheith
ag dul as chómh mór in aghaidh an lae, a mhic an rí? Cad ’na thaobh ná hínseann tú a chúis dom?
Agus  duairt  Amnon leis:  Táim i  ngrá  le  Támar  drifiúr  mo dhriothár  Absalom.  5 Agus  duairt
Ionadab leis: Luigh ar do leabaidh agus leog ort bheith breóite agus nuair a thiocfaidh t’athair ’ot
fhéachaint, abair leis: Leog dom dhrifír Támar teacht chúm, aicim ort, go dtugaidh sí bia le n-ithe
dhom, agus go ndeinidh sí páit a dh’íosfad as a láimh.

6 Ansan do luigh Amnon agus do leog sé air go raibh sé breóite, agus tháinig an rí dhá fhéachaint,
agus duairt Amnon: Aicim ort leog dom dhrifír Támar teacht agus dhá pháit bheaga do dhéanamh
os mo chómhair, i dtreó go n-íosfad as a láimh. 7 Agus chuir Dáivid teachtaire ag triall ar Thámar
dhá rá léi: Tar go dtí tigh do dhriothár Amnon agus dein páit do. 8 Agus tháinig Támar go dtigh a
driothár Amnon, agus bhí sé ’na luí, agus thóg sí min agus do mheasc sí an mhin agus do fhliuch
sí os a chómhair í agus agus dhein sí páiteanna beaga, 9 agus thóg sí an méid a bhí beirithe aici
agus do leog sí amach é*. Ach ní íosfadh sé é. Agus duairt Amonon: Cuir na daoine go léir amach
uaim. Agus nuair a bhí na daoine go léir curtha amach aici 10 duairt Amnon le Támar: Tabhair na
páiteanna isteach sa tseómra go n-ithead as do láimh. Agus do thóg Támar na páiteanna a dhein sí
agus thug sí isteach iad chun a driothár Amnon sa tseómra. 11 Agus nuair a thug sí an bia dho do
rug sé uirthi agus duairt sé: Tar agus luigh liom, a dhrifiúr. 12 Agus do fhreagair sise: Ná dein a
leithéid, a dhriotháir, ná dein éigean orm, óir ní ceart aon ní dhá shórd a dhéanamh in Israél. Ná
dein  an amadántacht  san!  13 Óir  ní  fhéadfad  mo náire  d’fhulag agus  beidh  tusa  mar  dhuine
d’amadánaibh Israél. Ní hea ach leabhair leis an rí agus ní eiteóidh sé thu orm. 14 Ach ní éistfeadh
sé lena guí, ach ó bhí sé róláidir, do fuair sé an lámh uachtair uirthi agus dhein sé éigean uirthi.

15 Ansan tháinig fuath fíochmhar thar na beartaibh aige dhi,  i  dtreó go raibh an fuath lenar
fhuathaigh sé í níba mhó ná an grá lenar ghráigh sé roimis sin í. Agus duairt Amnon léi: Éirigh
agus imigh leat féin! 16 Agus d’fhreagair sí é: An t-olc so atá agat á dhéanamh orm anois, ’om
dhíbirt chun siúil, is mó é ná an t-olc a dheinis ar dtúis. Ach ní éistfeadh sé léi, 17  ach do ghlaeigh
sé ar na seirbhísigh a bhíodh ag friothálamh air agus duairt sé leó: Caithidh an bhean so uaim
amach agus dúnaidh an doras uirthi.

18 Agus bhí sí éidithe le róba fada, óir do bhíodh an saghas san éadaigh ar iníonaibh an rí, a
bhíodh ’na maighdinibh. Ansan do chaith a sheirbhíseach amach í agus do dhún sé an doras ’na
diaidh. 19 Agus chuir  sí  luaithreach ar a ceann agus do strac sí  an róba fada,  agus bhí  sí  ag
gluaiseacht agus a lámha ar a ceann aici agus í ag gol go hárd. 20 Agus duairt a driotháir Absalom
léi: An amhlaidh a luigh do dhriotháir Amnon leat? Ach anois, a dhrifiúr, eist. Is é do dhriotháir é.

1 Caib. 13. véar. 3. “Fear ana-ghasta”. “Wise” atá sa Bhéarla. “Prudens” atá sa Laidin. “Sophos” atá sa Ghréigis. 
Tugann an focal Gaelainne “gasta” an brí leis níos fírinní ná mar a thugann aon cheann eile dhíobh leis é. .i. “crafty”
agus “cunning”. Níor thug sé cómhairle a leasa d’Amnon.
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Ná cuireadh an ní sin buaireamh ar do chroí. Agus d’fhan sí i dtigh a driothár Absalom agus í dá
snoí amach.

21 Agus d’airigh Dáivid i dtaobh na nithe sin agus bhí buairt ana-mhór air. Ach níor mhaith leis
gruaim a chur ar aigne a mhic Amnon, mar bhí grá rómhór aige dho, toisc gurbh é a chéadghein é.

22 Ach níor labhair Absalom le hAmnon olc ná maith: óir bhí fuath ag Absalom d’Amnon mar
gheall ar éigean a dhéanamh ar a drifiúr, ar Thámar.

23 Agus do thárla, tar éis dhá bhlian, go raibh caoire le hAbsalom dá mbearradh i mBaalhasor, áit
atá in aice Ephraim, agus thug Absalom cuireadh do mhacaibh uile an rí. 24 Agus tháinig sé chun
an rí agus duairt sé leis: Féach, táid caoire do sheirbhísigh dá mbearradh. Aicim, tagadh an rí agus
a sheirbhísigh ag triall ar a sheirbhíseach. 25 Agus duairt an rí le hAbsalom: Ach, a mhic, ná hiarr
orainn go léir teacht, ag cur costais ort. Agus do lean sé ag tathant air, agus thug sé a bheannacht
do ach ní raghadh sé leis. 26 Agus duairt Absalom: Nuair ná tiocfá féin, leog, an chuid is lú dhe,
dom dhriotháir Amnon teacht linn, aicim ort. Agus duairt an rí: Níl aon ghá le hé ’ dhul leat.
27 Ach do lean Absalom ag tathant air i dtreó gur leog sé d’Amnon agus do mhacaibh uile an rí
dul leis.

Agus bhí féasta déanta ag Absalom mar ’ bheadh féasta do rí.  28 Agus bhí órdú tabhartha ag
Absalom dá sheirbhísigh, dhá rá leó:  Tugaidh fé ndeara, nuair a bheidh Amnon ar meisce ón
bhfíon agus adéarfadsa libh: Buailidh é, maraídh é: ná bíodh eagal oraibh. Is mise ’ thugann an t-
órdú dhíbh. Bíodh misneach oraibh, agus bídh ’núr bhfearaibh cróga. 29 Agus do dhein seirbhísigh
Absaloim le hAmnon mar a dh’órdaigh Absalom dóibh. Agus d’éirigh clann mhac an rí  agus
chuaigh gach fear ar a mhiúil féin agus do theitheadar. 30 Agus an fhaid a bhíodar fós ar an slí,
tháinig ráfla ag triall ar Dháivid dhá rá: Tá Absalom tar éis clainne an rí go léir do mharú. Agus níl
éinne acu fágtha. 31 Ansan d’éirigh an rí agus do strac sé a chuid éadaigh agus chaith sé é féin ar
an dtalamh, agus bhí a sheirbhísigh a bhí ’na seasamh ’na thímpall ag stracadh a gcod’ éadaigh.
32 Ach do labhair Ionadab, mac do Shemmaa, do dhriotháir Dháivid, agus duairt sé: Ná measadh
mo thiarna, an rí, gur maraíodh clann mhac uile an rí. Níl marbh ach Amnon, óir bhí sé ceapaithe
i mbéal Absaloim ón lá a dhein sé an éigean ar a dhrifiúr Támar. 33 Dá bhrí sin anois ná glacadh
mo thiarna an rí an ní sin isteach ’na chroí, dhá rá: Táid clann mhac uile an rí marbh: óir níl
marbh ach Amnon.

34 Ach do theith Absalom as an áit. Agus do thóg an t-óigfhear a bhí ag faire a shúile suas agus
d’fhéach sé agus féach: bhí mórán daoine ag teacht an cóngar fan chliathán an chnuic. 35  Agus
duairt Ionadab leis an rí: Féach, táid clann mhac an rí tagaithe: Mar aduairt do sheirbhíseach, sin
mar atá. 36 Agus nuair a bhí deireadh ráite aige, do tháinig clann mhac an rí, leis, agus nuair a
thánadar isteach d’árdaíodar a nglór agus bhíodar ag gol. Agus bhí an rí agus a sheirbhísigh ag gol
go faíoch.  37 Ach do theith  Absalom agus chuaigh sé ag triall  ar  Tholomai  mac Ammiuid,  rí
Ghessuir. Agus bhí Dáivid ag caoineadh a mhic gach aon lá. 38 Agus tar éis teitheadh dho, d’fhan
Absalom i nGessur ar feadh trí mblian. Agus do stad an rí Dáivid de bheith ag tóraíocht air, óir bhí
sólás glacaithe aige i dtaobh bháis Amnoin.

Caib. a Ceathairdéag

Ioab ag fáil cead teacht abhaile d’Absalom, agus cead teacht i láthair an rí.
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1 Agus do thuig Ioab mac Sharvía go raibh croí an rí iompaithe chun Absaloim 2 agus chuir sé fios
go Tecua ar mhnaoí eagnaí, agus duairt sé léi: Leog ort gur bean tu atá i mbuairt agus chuir umat
éadach caointe, agus ná húng thu féin le híle, i dtreó go mbeidh tú mar a bheadh bean a bheadh ar
feadh i bhfad ag déanamh buartha i ndiaidh dhuine mhairbh. 3 Agus raghair isteach ag triall ar an
rí agus labharfair leis ar an gcuma so. Agus chuir Ioab na focail i mbéal na mná. 4 Agus chuaigh
an bhean ó Thecua isteach ag triall ar an rí agus chaith sí í féin ar an dtalamh ’na láthair, dhá
onórú, agus duairt sí: Saor me, a rí! 5 Agus duairt an rí léi: Cad ’tá ort? Foraíor, bainntreach is ea
me, mar tá m’fhear tar éis bháis. 6 Agus bhí beirt mhac ageat sheirbhíseach agus d’éirigh eatarthu
sa pháirc, agus ní raibh aon duine chun iad do chur ó chéile agus do bhuail duine acu an duine
eile agus mhairbh sé é. 7 Agus féach, táid na gaolta go léir éirithe i gcoinnibh do sheirbhísigh agus
deirid siad: Tabhair suas dúinn an fear atá thar éis a dhriothár do mharú go maraímíd é, mar
gheall ar anam a dhriothár a mhairbh sé, agus go n-ídímíd an t-oidhre. Agus táid siad chun mo
spré atá fágtha do chur in éag, agus chun gan ainm ’ fhágaint ageam fhear *. 8 Agus duairt an rí leis
an mnaoi: Imigh chun do thí agus tabharfadsa órdú id thaobh. 9 Ansan duairt an bhean ó Thecua
leis an rí: Ormsa, a thiarna, agus ar theaghlach m’athar, bíodh an chiontacht: ach bíodh an rí agus
a chathair ríoga gan chiontacht. 10 Agus duairt an rí: Má abrann aon duine aon ní id choinnibh,
tabhair chúmsa é agus ní bhainfidh sé leat a thuilleadh. 11 Agus duairt sise: Cuímníodh an rí ar a
Thiarna Dia, ionas ná méadófar na gaolta is cóngaraí chun díoltais a dhéanamh, agus ná maróid
siad mo mhac. Agus duairt an rí*: Mar is beó an Tiarna, ní thitfidh aon ribe amháin de ghruaig do
mhic  chun  tailimh.  12 Agus  duairt  an  bhean:  Leog  dod  sheirbhíseach  aon  fhocal  amháin  do
labhairt lem thiarna an rí. Agus duairt seisean: Labhair. 13 Agus duairt an bhean: Cad ’na thaobh
duit cuímhneamh ar a leithéid sin de ní in aghaidh pobail Dé, agus cad ’na thaobh gur labhair an
rí  an focal  chun an pheaca ’  dhéanamh agus gan a  dhíbearthach féin a  thabhairt  thar  n-ais.
14 Táimíd go léir ag dul chun báis, agus ar nós na n-uisceacha ná tagann thar n-ais a thuilleadh,
táimíd ag titim síos sa chré. Agus ní háil le Dia go gcaillfí anam, ach glaonn sé thar n-ais, dhá
mhachnamh ná caillfí ar fad an té a teilgeadh amach. 15 Táimse tagaithe anois, dá bhrí sin, chun
go labharfainn an focal san lem thiarna an rí os cómhair an phobail. Agus duairt do bhanóglach:
Labharfad leis an rí. B’fhéidir go ndéanfaidh an rí an rud a d’iarrfaidh a bhanóglach air. 16 Agus tá
éistithe ag an rí liom chun a bhanóglaigh d’fhuascailt a láimh na ndaoine d’ídeódh me féin agus
mo mhac in éineacht a hoidhreacht Dé. 17 Leog, dá bhrí sin, dod bhanóglach a rá go ndéanfí
briathar mo thiarna an rí amhail le híbirt. Óir is mar a bheadh aingeal ón dTiarna atá mo thiarna
an rí, ná suaitear é le beannachtaíbh ná le heascainíbh, agus is uime sin atá do Thiarna Dia leat,
leis.

18 Agus d’fhreagair an rí agus duairt sé leis an mnaoi: Ná ceil orm an ní atá agam le fiafraí dhíot.
Agus duairt an bhean leis an rí: Labhair, a thiarna a rí. 19 Agus duairt an rí: Ná fuil lámh Ioaib
leatsa sa ghnó so go léir? D’fhreagair an bhean agus duairt sí: Dar sláinte t’anama, a thiarna, a rí,
níl (ní) i leith na lámha deise ná i leith na lámha clé in sna nithe seo go léir atá ráite ageam thiarna
a rí; óir is é do sheirbhíseach Ioab a dh’órdaigh dom (é ’ dhéanamh) agus do chur sé na focail sin
go léir isteach i mbéal do bhanóglaigh. 20 Go gcasfainn figiúir na cainnte sin, is é do sheirbhíseach
Ioab a dh’órdaigh dom san do dhéanamh. Ach taoise, a thiarna, a rí, eagnaí ar nós aingil ó Dhia,
chun gach ní ar an dtalamh so do thuiscint. 21 Agus duairt an rí le Ioab: Féach, táim sásta, agus tá
do ghuí agat. Imigh, dá bhrí sin, agus tabhair leat thar n-ais an buachaill Absalom. 22  Agus do thit
Ioab anuas ar a aghaidh ar an dtalamh, ag adhradh, agus do mhol sé an rí:  agus duairt Ioab:
Tuigeann do sheirbhíseach go bhfuil fabhar fálta aige id shúilibh an lá so, a thiarna, a rí, mar tá
guí do sheirbhísigh cómhlíonta agat.
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23 Ansan d’éirigh Ioab agus d’imigh sé go Gessur agus thug sé Absalom leis go Iérúsalem. 24 Ach
duairt an rí: Téadh sé thar n-ais chun a thí féin, agus ná feiceadh sé m’aghaidh. Agus chuaigh
Absalom thar n-ais chun a thí féin agus ní fheacaigh sé aghaidh an rí.

25 Ach ní raibh in Israél go léir aon fhear chómh dathúil, chómh breá thar meón le hAbsalom. Ó
bhonn a choise go mullach a chínn ní raibh aon locht ann. 26 Nuair ’ bhearradh sé a ceann (agus
do beárrtí é uair sa mbliain, mar bhíodh a ghruaig róthrom air), do mheádh sé gruaig a chínn agus
bhíodh dhá chéad sicil meáchaint inti, den mheáchaint choiteann. 27 Agus bhí bertha d’Absalom
triúr mac agus aon iníon amháin, agus Tamar ab ainm di, agus bhí sí ana-bhreá. 28 Agus bhí
Absalom dhá bhliain ’na chónaí in Iérúsalem gan aghaidh an rí a dh’fheiscint. 29 Agus chuir sé
teachtaireacht chun Ioaib dhá iarraidh air  é ’  bhreith ag triall  ar an rí,  ach ní  thiocfadh Ioab
chuige*.  30 Agus duairt  sé lena sheirbhísigh:  Is  eól  díbh an pháirc sin le  Ioab atá in aice  mo
pháircese agus go bhfuil an barra eórnan uirthi, imídh anois agus cuiridh trí thine í. Agus d’imigh
seirbhísigh Absaloim agus chuireadar an t-arbhar trí thine. Agus tháinig seirbhísigh Ioaib agus a
gcuid éadaigh stracaithe agus dúradar: Táid seirbhísigh Absaloim tar éis cuid den pháirc a chur trí
thine. 31 Ansan d’éirigh Ioab agus tháinig sé ag triall ar Absalom, chun a thí, agus duairt sé: Cad
’na thaobh dod sheirbhísigh mo chuid arbhair a chur trí thine? 32 Agus d’fhreagair Absalom Ioab:
Chuireas teachtaireacht ag triall ort dhá iarraidh ort teacht chúm i dtreó go bhféadfainn thu ’ chur
ag triall ar an rí chun a rá leis: Cad chuige go bhfuilim tagaithe ó Ghessur? Dob fheárr me ’ bheith
ann. Aicim ort, dá bhrí sin, go bhféadad aghaidh an rí a dh’fheiscint, agus má tá cuímhne aige ar
mo chiontacht maraíodh sé me. 33 Agus chuaigh Ioab ag triall ar an rí agus d’inis sé dho gach aon
rud. Agus do cuireadh fios ar Absalom agus chuaigh sé ag triall ar an rí agus chaith sé é féin ar an
dtalamh ’na láthair. Agus do phóg an rí Absalom.

Caib. a Cúigdéag

Meangaireacht Absaloim agus a cheilg. Dáivid ar a theitheadh ó Absalom.

1 Ach i ndiaidh na nithe sin do dhein Absalom carbait do féin, agus marcaigh, agus caogad fear
chun  bheith  ag  rith  roimis  amach.  2 Agus  d’éiríodh  Absalom  go  moch  agus  bhíodh  sé  ’na
sheasamh i mbéal an gheata, agus nuair a bhíodh aon fhear ag teacht agus gnó aige le cur fé
bhreith an rí do ghlaodh Absalom chuige é. Agus deireadh sé leis: Cad í an chathair gurb aisti
dhuitse? Agus d’fhreagradh seisean agus deireadh sé: Dá leithéid seo de threibh d’Israél mise,
chun do sheirbhíse. 3 Agus d’fhreagradh Absalom agus deireadh sé: Measaimse gur maith agus
gur ceart í do chainnt, ach níl aon fhear ceapaithe ag an rí chun éisteacht leat. Agus deireadh
Absalom: 4 Och ná ceaptar mise im breithiún ar an dtír, i dtreó go bhféadfad gach duine go bhfuil
gnó aige teacht chúm agus go ndéanfainn ceart dóibh! 5 ’Na theannta san, nuair a thagadh duine
chuige ag beannú dho chuireadh sé amach a lámh agus bheireadh sé air  agus phógadh sé é.
6 Agus dheineadh sé mar sin le hIsraél go léir nuair a bhídís ag teacht ag lorg breithe, agus chun
go n-éistfeadh an rí leó. Agus bhí sé ag mealladh croíthe fear Israél chuige féin.

7 Agus tar éis daichead blian duairt Absalom leis an rí Dáivid: Leog dom dul ag díol mo mhóid atá
móidithe agam chun an Tiarna, i Hebron. 8 Óir do dhein do sheirbhíseach móid nuair a bhí sé i
nGessur Shuíria, agus duairt sé: Má thugann an Tiarna isteach in Iérúsalem arís me, ofrálfad íbirt
chun an Tiarna. 9 Agus duairt  an rí  Dáivid leis:  Imigh i  síocháin. Agus d’éirigh seisean agus
d’imigh sé go Hebron. 10 Agus chuir Absalom lucht spiaireachta go dtí treabh’ Israél go léir dhá
rá:  Chómh luath agus d’aireóidh sibh fuaim an trúmpa abraidh: Tá Absalom ’na rí i  Hebron.
11 Ach do chuaigh in éineacht le hAbsalom amach a Iérúsalem, dhá chéad fear ar ar glaodh, agus
d’imiodar i símplíocht croí, gan aon fhios in aon chor acu ar an ní a bhí beartaithe. 12 Agus do
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chuir Absalom fios, leis, ar Achitophel an Giloníteach, cómhairleach Dháivid, óna chathair Gilo.
Agus an fhaid a bhí sé ag ofráil na híbirte do deineadh cómhcheilg láidir, agus do mhéadaigh an
pobal, ag rith chun a chéile, ag Absalom. 

13 Agus tháinig teachtaire ag triall  ar Dháivid, agus duairt sé: Tá Israél go léir le lánchroí ag
leanúint Absaloim. 14 Agus duairt Dáivid lena sheirbhísigh a bhí in’ fhochair in Iérúsalem: Éirídh
agus teithimís, nú ní raghaimíd as ó ghnúis Absaloim. Brostaídh amach sara dtiocfadh sé suas linn
agus go dtabharfadh sé íde orainn agus go mbuailfeadh sé an chathair le faobhar an chlaímh.
15 Agus duairt seirbhísigh an rí leis: Pé rud a dh’órdóidh ár dtiarna an rí dhúinne déanfaid do
sheirbhísigh é go fonnmhar. 16 Agus d’imigh an rí amach agus a theaghlach uile in éineacht leis,
’na  gcuis.  Agus  d’fhág  an  rí  deichniúr  ban,  a  leannáin1,  ag  cimeád  an  tí.  17 * 18 Agus  bhí  a
sheirbhísigh go léir ag siúl in éineacht leis, agus buíona na gCerétí  agus na bhFelétí,  agus na
Getíteacha go léir, laochra croga, sé chéad fear a lean é ó Ghet ’na gcuis, bhíodar roimis an rí
amach. 19 Agus duairt an rí le hEtai an Getíteach: Cad ’na thaobh go bhfuilirse ag teacht linne?
Imigh thar n-ais agus cónaigh i bhfochair an rí, mar is duine iasachta thu agus tháinís amach as
t’áit féin. 20 Tháinís inné, agus an amhlaidh a chaithfir gabháil amach in éineacht linne inniu?
Ach gluaiseódsa sa treó ’na bhfuilim ag dul. Imighse thar n-ais agus tóg leat do mhuíntir féin,
agus  taispeánfaidh  an Tiarna  trócaire  dhuit  agus  fírinne,  mar  tá  grásta  agus  dílse  taispeánta
agatsa. 21 Agus d’fhreagair Etai an rí agus duairt sé: Mar is beó an Tiarna, agus mar is beó mo
thiarna an rí: pé áit in aon chor ’na mbeidh tusa, a thiarna a rí, i mbás nú i mbeatha, is ann a
bheidh do sheirbhíseach.  22 Agus duairt  Dáivid le  hEtai:  Téanam, agus goibh anonn;  agus do
ghoibh Etai anonn, agus na fir go léir a bhí in éineacht leis, agus an chuid eile den phobal. 23 Agus
bhíodar go leir ag gol go hárd, agus ghoibh na daoine go léir anonn: agus an rí féin, leis, ghoibh sé
anonn tar sruth Chedroin, agus do shiúlaigh na daoine go léir an bóthar a dh’fhéachann i dtreó an
uaignis.

24 Agus tháinig, leis, Sadoc an sagart agus na Levítigh go léir in éineacht leis ag iompar airce
connartha an Tiarna, agus chuireadar anuas airc Dé, agus chuaigh Abiatar suas go dtí go raibh na
daoine go léir a tháinig amach as an gcathair gofa anonn. 25 Agus duairt an rí le Sadoc: Beir airc
Dé thar n-ais isteach sa chathair. Má gheibhimse grásta i radharc an Tiarna, tabharfaidh sé thar n-
ais  me agus  taispeánfaidh  sé  dhom í  féin,  agus  a  thaibearnacal.  26 Ach má  deir  sé  liom:  Ní
thaithneann tú liom: Táim ollamh, deineadh sé an ní is maith os a chómhair. 27  Agus duairt an rí
le Sadoc an sagart: A fhisí, fíll chun na cathrach i síocháin, agus bíodh Achimaas do mhac agus
Ionatan mac Abiatair, úr mbeirt mhac, in éineacht leat. 28 Féach, luífeadsa i bhfolach i machairíbh
an uaignis go dtí go dtiocfaidh scéala uaibhse ag tabhairt eólais dom. 29 Agus do rug Sadoc agus
Abiatar airc Dé leó thar n-ais go Iérúsalem agus d’fhanadar ann.

30 Agus d’imigh Dáivid suas cliathán chnuic Olivet, agus é ag dul suas agus ag gol2 agus é ag siúl
cosnochtaithe agus a cheann clúdaithe, agus na daoine go léir a bhí in éineacht leis bḣíodar ag dul
suas  agus  a  gcínn  clúdaithe  acu  agus  iad  ag  gol.  31 Agus  do hínseadh do  Dháivid  go  raibh
Achitophel, leis, sa chómhcheilg i dteannta Absaloim, agus duairt Dáivid: A Thiarna, cuir, aicim
ort, cómhairle Achitophel ar mearaí! 32 Agus nuair a bhí Dáivid tagaithe go barra an chnuic, mar
a raibh sé chun an Tiarna d’adhradh, féach, tháinig chuige Chusai an tArachíteach, agus a chuid
éadaigh stracaithe agus a cheann clúdaithe aige le cré. 33 Agus duairt Dáivid leis: Má thagann tú
liomsa, beidh tú id mhuirín orm, 34 ach má théann tú thar n-ais chun na cathrach agus a rá le
hAbsalom: Is seirbhíseach agat me, a rí; mar a bhíos ageat athair im sheirbhíseach is ea ’ bhead

1 Caib. 15. véar. 16. “Leannáin”, mná pósta nárbh uasal.
2 Véar. 30. “Ag gol”. Bhí Dáivid ag gol mar gheall ar a pheacaíbh, mar bhí ’ fhios aige gurbh iad fé ndeár an cruatan a 

bhí air.
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agatsa im sheirbhíseach: buafair ar chómairle Achitophel. 35 Agus tá agat mar aon leat Sadoc agus
Abiatar na sagairt. Agus aon ní in aon chor a dh’aireóir a béal* an rí neósfair é do Shadoc agus
d’Abiatar  na sagairt.  36 Agus tá  ’na dteannta san a mbeirt  mhac,  Achimaas mac Sadoic  agus
Ionatan mac Abiatair, agus cuirfir leó san ag triall ormsa gach ní a dh’aireóir.

37 Agus chuaigh Chusai, cara Dháivid, isteach sa chathair, agus tháinig Absalom go Iérúsalem.

Caib. a Sédéag

Siba ag tabhairt lóin chun Dáivid. Semei ag eascainí ar Dháivid. Absalom ag truailliú ban a athar.

1 Agus  nuair  a  bhí  Dáivid  beagán  thar  bhárr  an  chnuic,  féach,  tháinig  Siba,  seirbhíseach
Mhiphiboset,  chuige agus dhá asal aige agus ualaí orthu, .i.  dhá chéad bollóg aráin, agus dhá
chéad crobhaing de  résíníbh,  agus céad císte fígí, agus árthach fíona. 2 Agus duairt an rí*: Cad
chuige na nithe sin? Agus d’fhreagair Siba: Do theaghlach an rí is ea na hasail,  chun go suífí
orthu; agus dod sheirbhísigh, le n-ithe, is ea na bollóga agus na figí, agus le n-ól atá an fíon má tá
aon duine lag san uaigneas. 3 Agus duairt an rí: Ca bhfuil mac do mháistir? Agus d’fhreagair Siba
an rí: D’fhan sé in Iérúsalem agus duairt sé: Inniu a thabharfaidh teaghlach Israél ríocht m’athar
thar n-ais dom. 4 Agus duairt an rí le Siba: Tugaimse dhuitse gach a raibh ag Miphiboset. Agus
duairt Siba: Aicim ort, leog dom fabhar a dh’fháil os do chómhair, a thiarna a rí.

5 Agus tháinig an rí Dáivid chómh fada le Bahurim, agus féach, tháinig amach as san fear de
ghaoltaibh theaghlaigh Shaul agus Semei ab ainm do, mac do Ghera. Agus tháinig sé amach agus
bhí sé ag eascainí fan na slí, 6 agus ag caitheamh cloch le Dáivid agus le seirbhísigh uile an rí
Dáivid, agus leis na daoine go léir. Agus bhí na laochra go léir ag siúl ar dheis an rí agus ar a chlí,
7 agus seo mar adeireadh Semei agus é ag eascainí ar an rí: Amach leat! amach leat! A fhir na fola,
a fhir Bheliail. 8 Tá cúiteamh déanta ag an dTiarna leat i dtaobh fola teaghlaigh Shaul uile: mar do
ghlacais a ríocht thar a cheann go héagórtha, agus tá an Tiarna tar éis na ríochta ’ thabhairt
isteach i láimh do mhic Absalom. Agus féach, táid do ghuaiseanna ag luí go trom ort, mar is fear
fola thu.

9 Agus duairt Abisaí, mac Sharvía, leis an rí: Cad ’na thaobh go mbeadh an madra marbh san ag
eascainí ar an rí? Imeód agus scoithfead an ceann de. 10 Agus duairt an rí: Cad é sin dómhsa agus
díbhse é, a mhaca Sharvía? Leogaidh do féin agus bíodh sé ag eascainí: óir is é an Tiarna aduairt
leis1 bheith ag eascainí  ar  Dháivid,  agus cé a leómhfaidh a rá cad ’na taobh gur dhein sé é?
11 Agus duairt an rí le hAbisaí agus lena sheirbhísigh go léir: Féach mo mhac, an mac a tháinig
amach as m’inníbh féin, sin é ar tí mh’anama é: Nách mó go mór anois mac do Iéminí? Leogaidh
do i dtreó go ndéanfaidh sé na heascainí, ó tá órdaithe ag an dTiarna dho iad do dhéanamh.
12 B’fhéidir go bhféachfadh an Tiarna ar mo chruatan agus go dtabharfadh an Tiarna rud fónta
dhom de bhárr na n-eascainí seo an lá so. 13 Agus d’imigh Dáivid agus a fheara fan na slí. Agus
bhí Semei ar a aghaidh anonn ag gluaiseacht fan chliatháin an chnuic agus é ag eascainí agus ag
caitheamh na gcloch leis agus ag stealladh na cré. 14 Agus tháinig an rí agus na daoine go léir a
bhí lena chois agus iad tuirseach agus ghlacadar a suaimhneas ansan. 15 Ach tháinig Absalom
agus a dhaoine isteach in Iérúsalem, agus bhí Achitophel ’na theannta. 

1 Caib. 16. véar. 10. “Aduairt leis”. Ní dhá rá é gurbh é an Tiarna dob údar le peaca Shemei, ach dhá rá gur cheadaigh 
an Tiarna do mhailís Shemei briseadh amach an uair sin, agus gur dhein an Tiarna úsáid den mhailís sin chun 
pionóis do chur ar Dháivid mar gheall ar pheacaíbh Dháivid féin.
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16 Agus tháinig Chusai*, cara Dháivid, ag triall ar Absalom agus duairt sé leis: Bail ó Dhia ort, a rí!
Bail ó Dhia ort, a rí! 17 Agus duairt Absalom leis: An é sin beann atá agat ar do charaid? Cad ’na
thaobh nár imís amach in éineacht led charaid? 18 *Mar beidh mé ag an té atá tofa ag an dTiarna,
agus ag na daoinibh seo go léir, agus ag Israél go léir, agus is aige sin a dh’fhanfad. 19 Agus dá
éaghmais sin, cé dho go ndéanfad seirbhís? Nách do mhac an rí? Mar a dheineas seirbhís do
t’athair is ea ’ dhéanfad seirbhís duitse, leis. 20 Agus duairt Absalom le hAchitophel: Cómhairligh
cad ’tá le déanamh againn. 21 Agus duairt Achitophel le hAbsalom: Imigh isteach chun leannán
t’athar atá fágtha aige ag cimeád an tí, i dtreó nuair ’ aireóid Israél go léir aithis a bheith tabhartha
agat  do  t’athair  féin,  go  mbeid  a  lámha  neartaithe  leat1.  22 Agus  do  cuireadh  cábán  suas
d’Absalom ar bharra an tí agus chuaigh sé isteach chun leannán a athar os cómhair Israél go léir.
23 Cómhairle Achitophel, áfach, in sna laethibh sin, bhí sí mar a ragadh duine i gcómhairle le Dia:
mar sin do gach cómhairle ó Achitophel, nuair a bhí sé i bhfochair Dháivid, agus nuair a bhí sé i
bhfochair Absaloim.

Caib. a Seachtdéag

Chusai ag buachtaint ar chómhairle Achitophel. San dá ínsint do Dháivid. Achitophel dhá chrochadh
féin.

1 Agus duairt Achitophel le hAbsalom: Toghfadsa amach dom féin dhá mhíle dhéag fear, agus
éireód agus raghad ar thóir Dháivid anocht féin, 2 agus tiocfad suas leis (óir tá sé tuirseach anois
agus laglámhach) agus buafad air, agus curfar an ruag ar na daoine go léir agus beidh an rí in’
aonar agus maród é, 3 agus tabharfad na daoine go léir thar n-ais fé mar ná beadh ionitu ach aon
fhear amháin; óir níl uaitse ach aon fhear amháin. Agus beid na daoine go léir i síocháin. 4  Agus
do thaithn a chómhairle le hAbsalom agus le seanóiríbh Israél uile.

5 Agus duairt Absalom: Glaeitear ar Chusai an tArachíteach agus cloisimís an rud adéarfaidh sé
sin,  leis.  6 Agus do tháinig Chusai  chun Absaloim,  agus duairt  Absalom leis:  tá  labhartha ag
Achitophel mar seo. An ndéanfaimíd mar sin, nú a mhalairt? * 7 Agus duairt Chusai le hAbsalom:
An chómhairle atá tabhartha ag Achitophel  uaidh an turas so,  ní  cómhairle mhaith í.  8 Agus
duairt Chusai arís: Tá aithne agatsa ar t’athair agus ar na fearaibh atá in’ fhochair, gur fir ana-
chróga  iad,  agus  go  bhfuil  mioscais  aigne  anois  orthu,  mar  a  bheadh  beithir  a  bheadh  ag
gluaiseacht ar buile tríd an gcoíll nuair a bheadh a coileáin bertha uaithi. Agus fear cogaidh is ea
t’athair agus ní fhanfaidh sé i dteannta na ndaoine. 9 B’fhéidir go bhfuil  sé anois i  bhfolach i
bpollaibh nú in áit éigin is toil leis, agus an túisce go dtitfidh an chéad duine déarfaidh gach éinne
a dh’aireóidh é: Tá ár i measc na ndaoine do chuaigh i ndiaidh Absaloim. 10 Agus an fear is treise,
go bhfuil a chroí mar chroí an leóin, leighfidh sé le heagla: mar tá ’ fhios ag na daoine go léir gur
fear cróga t’athair, agus gur fir chróga na fir go léir atá ’na theannta. 11 Ach seo cómhairle mhaith
dar liomsa: cruinnítear chútsa Israél go léir ó Dhan go Bersabee mar ghainimh na mara nách
féidir a dh’áireamh, agus beidh tusa ’na lár: 12 agus tiocfaimíd air, pé áit ’na bhfaighfar é, agus
clúdóimíd é mar a clúdófí é leis an ndrúcht a thiteann ar an dtalamh, agus ní fhágfaimíd de sna
fearaibh atá in’ fhochair oiread agus aon duine amháin. 13 Agus más isteach in aon chathair a
raghaidh sé, cuirfidh Israél go léir téadracha tímpall ar an gcathair sin agus tarraiceómíd isteach
san abhainn í, i dtreó ná beidh le fáil oiread agus aon chloichín bheag amháin di. 14 Agus duairt
Absalom  agus  fir  Israél  go  léir:  Is  feárr  cómhairle  Chusai,  an  tArachíteach,  ná  cómhairle

1 Véar. 21. “Go mbeidh a lámha neartaithe leat”. D’fhéadfadh eagla ’ bheith ar na daoine go mb’fhéidir go ndéanfí 
síocháin idir Absalom agus a athair, agus ansan go mbeadh sé thiar orthu féin; ach nuair a chonacadar an gníomh 
caillte, bhí ’ fhios acu ná raibh aon bhreith ar shíocháin feasta.
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Achitophel. Agus le toil Dé do buadh ar chómhairle fhónta Achitophel i dtreó go dtabharfadh an
Tiarna olc ar Absalom.

15 Agus duairt Chusai le Sadoc agus le hAbiatar, na sagairt: Do chómhairligh Achitophel so agus
so d’Absalom agus do sheanóirí Israél agus so agus so is ea ’ chómhairlíos-sa dhóibh. 16 Agus
anois cuiridhse gan mhoíll scéala chun Dáivid dhá rá leis: Ná fan anocht i machairíbh an uaignis,
ach imigh anonn gan stad, sara sloigfí an rí agus na daoine atá in’ fhochair. 17 Ach bhí Ionatan
agus Achimaas ag feitheamh ag an dtobar Rogel: agus d’imigh cailín agus d’inis sí an scéal dóibh:
agus do ghluaiseadar ar aghaidh ag breith na teachtaireachta ag triall ar an rí, mar bhí orthu gan
leogaint d’éinne iad d’fheiscint, ná dul isteach sa chathair. 18 Ach do chonaic buachaill áirithe iad
agus d’inis  sé d’Absalom é,  ach do bhrostaíodar san agus chuadar isteach i  dtigh fir áirithe i
mBahurim, agus bhí tobar ’na chlós aige sin, agus chuadar síos sa tobar. 19 Agus do leath bean
clúdach ar bhéal  an tobair*,  fé  mar a bheadh sí  ag triomú gránlaigh eórnan, agus mar sin do
ceileadh an scéal. 20 Agus tháinig seirbhísigh Absaloim isteach sa tigh agus dúradar leis an mnaoi:
Ca bhfuil  Achimaas agus Ionatan? Agus d’fhreagair an bhean agus duairt sí:  Do bhrostaíodar
orthu tar éis roinnt bheag uisce do bhlaiseadh. Ach an mhuíntir a bhí ar a lorg ní bhfuaradar iad
agus thánadar thar n-ais go dtí Iérúsalem. 21 Agus nuair a bhíodar imithe tháinig an mhuíntir eile
aníos as an dtobar agus chuadar ar aghaidh agus d’ínseadar a scéal do Dháivid agus dúradar:
Éirídh agus imídh d’ruchar thar abhainn anonn, óir sid í an chómairle atá tabhartha ag Achitophel
’núr gcoinnibh. 22 Agus d’éirigh Dáivid agus na daoine a bhí ’na theannta agus bhíodar ag dul
thar abhainn go dtí go dtáinig an solas, agus ní raibh aon duine acu ná raibh imithe thar abhainn.

23 Ach nuair a chonaic Achitophel nár glacadh a chómhairle chuir sé iallait ar a asal agus d’éirigh
sé agus d’imigh sé abhaile chun a thí agus chun a chathrach féin agus chuir sé a theaghlach i
dtreó, agus do chroch sé é féin, agus do hadhlacadh é i dtuama a athar.

24 Ach tháinig Dáivid go dtí an longphort1. Agus tháinig Absalom treasna na habhann é féin agus
Israél go léir lena chois. 25 Ach do chuir Absalom Amasa os cionn na sló in inead Ioaib: agus mac
ab ea Amasa d’fhear ar a dtugtí Ietra ó Iesraél, fear a chuaigh isteach chun Abigail iníon Naais,
drifiúr do Sharvía, máthair Ioaib. 26 Agus do champaigh Israél le hAbsalom, i dtír Ghalaaid.

27 Agus nuair a bhí Dáivid tagaithe isteach sa longphort, thug Sobi mac Naais ó Rabbat chlainne
Ammoin,  agus  Machir  mac  Ammihel  ó  Lodabar,  agus  Bersellai  an  Galaadíteach  ó  Regolim,
28 thugadar chuige leapacha agus taipéiseacha, agus árthaí cré, agus crithneacht, agus eórna, agus
mín, agus gráinseachán, agus pónra, agus lentach, agus píseánach rósta, 29 agus mil, agus ím, agus
caoire, agus gamhna*, agus thugadar bia do Dháivid agus do sna daoine a bhí in éineacht leis, mar
do mheasadar iad a bheith lag le hocras agus le tart sa bhfiantas.

Caib. a hOchtdéag

Buaitear ar Absalom. Maraíonn Ioab é. Dáivid dhá chaoineadh.

1 Agus d’fhéach Dáivid a dhaoine agus chuir sé os a gcionn taoiseacha mílte agus taoiseacha céad,
2 agus chuir sé amach trian de sna daoine fé láimh Ioaib, agus trian fé láimh Abisaí, mac Sharvía,
driotháir Ioaib, agus an tríú trian fé láimh Etai, an fear ó Ghet. Agus duairt an rí leis na daoine:
Raghadsa  amach  in  éineacht  libh.  3 Agus  d’fhreagair  na  daoine:  Ní  raghairse  amach:  óir  má

1 Caib. 17. véar. 24. “An longphort”. Sin é ainm a bhí ar an gcathair sin. “Mahanaim” an ainm san Éabhrais. Agus 
ciallaíonn an focal san “an longphort”, nú, “an campa”.

22



Samuél, leabhar a dó nú Ríthe, leabhar a dó

theithimídne ní chuirfid siad puínn suime sa scéal: nú má thiteann ár leath, ní mór gur cuma leó.
Ach is fiú deich míle tusa amháin. Is feárr dá bhrí sin, tu ’ bheith sa chathair chun cabhraithe linn.
4 Agus duairt an rí leó: An rud is ceart dar libhse, sin é a dhéanfad. Agus do sheasaimh an rí ag an
ngeata agus do ghluais na daoine go léir amach ’na mbuínibh, ’na gcéadtaibh agus ’na míltibh.
5 Agus thug an rí  órdó do Ioab agus d’Abisaí  agus d’Etai,  agus duairt sé: Sábhálaidh dom an
buachaill Absalom. Agus d’airigh na daoine go léir an t-órdú san ag an rí á thabhairt uaidh do sna
priúnsaíbh, i dtaobh Absaloim.

6 Agus chuaigh na daoine amach sa mhachaire in aghaidh Israél,  agus do troideadh an cath i
bhforaois Ephraim. 7 Agus do bhuaigh slua Dháivid ar phobal Israél agus do deineadh ár mór an
lá san, daichead* míle fear. 8 Agus do leath an cath ar fuaid na tíre go léir agus is mó go mór de
sna daoine a dh’ídigh1 an fhoraois ná mar a dh’ith an claíomh an lá san. 9 Agus do thárla gur
casadh ar sheirbhíseachaibh Dháivid Absalom agus é ag maraíocht ar  mhiúil,  agus le  línn an
mhiúil do ghabháil fé chrann mhór dhlúth daraí, do chuaigh a cheann san in achrann sa dair, agus
bhí sé ar crochadh idir neamh agus talamh. Agus do ghluais an miúil uaidh. 10 Agus do chonaic
duine an ní sin agus d’inis sé do Ioab é,* 11 agus duairt Ioab leis an bhfear a dh’inis do é: agus má
chonaicís é, cad ’na thaobh nár sháis chun an tailimh é agus thabharfainnse dhuit deich sicil airgid
agus crios? 12 Agus duairt an fear le Ioab: Dá ndíolthá isteach im láimh chúm míle píosa airgid, ní
chuirfinn mo lámha ar mhac an rí. Óir d’airigh ár gcluasa an rí dhá rá leatsa agus le hAbisaí agus
le  hEtai:  Sábhálaidh  dom an buachaill  Absalom.  13 ’Sea  agus  dá ndeininn an gníomh dána  i
gcoinnibh m’anamsa féin, ní féadfí é ’ cheilt ar an rí, agus ansan an dtógfása mo pháirt? 14 Agus
duairt Ioab: Ní mar is áil leatsa, ach tabharfadsa fé os cómhair do shúl, agus thóg sé ’na láimh trí
gathanna agus sháigh sé trí chroí Absaloim iad, agus an fhaid a bhí sé ag sciotharnaigh agus é in
achrann sa chrann, 15 tháinig deichniúr giollaí airm le Ioab agus bhuaileadar é agus mharaíodar é.
16 Ansan do shéid Ioab an trúmpa agus chimeád sé na daoine siar ó leanúint ar thóir Israél, mar
ba mhaith leis an pobal do spáráil. 17 Agus thógadar Absalom agus chaitheadar isteach é i bpoll
mór sa bhforaois agus chuireadar carn ana-mhór cloch anuas air. Ach do theith Israél go léir chun
a dtithe féin.

18 Ach do chuir Absalom suas do féin i gcaitheamh a bheatha colaman atá i ngleann an rí. Óir
duairt sé: Níl aon mhac2 agam agus beidh sé seo ’na charn cuímhne dom ainm. Agus thug sé a
ainm féin mar ainm ar a gcolaman, agus tugtar lámh Absaloim air go dtí an lá so.

19 Agus duairt Achimaas mac Sadoic: Rithfead agus neósfad don rí go bhfuil breith déanta ag an
dTiarna dho ó lámh a namhad, 20 agus duairt Ioab leis. Ní tu a bheidh id theachtaire an lá so, ach
béarfair teachtaireacht leat lá eile. Ní leogfad duit scéala ’ bhreith inniu, mar tá mac an rí marbh.
21 Agus duairt  Ioab le  Chusai:  Imigh agus inis  don rí  an ní  atá titithe amach *.  Dhein Chusai
úmhlú*,  agus do rith sé. 22 Ansan duairt Achimaas mac Sadoic le Ioab arís: Cad ’na thaobh ná
féadfainnse, leis, rith, i ndiaidh Chusai? Agus duairt Ioab leis: Cad ’na thaobh go rithfá, a mhic? Ní
scéala maithe ’ bheith agat. 23 Agus* cad é má rithim? Agus duairt seisean leis: Rith. Ansan do rith
Achimaas cóngar agus do sháraigh sé Chusai. 24 Agus bhí Dáivid ’na shuí idir an dá gheata, agus
an fear faire a bhí ar an bhfalla os cionn an gheata thóg sé suas a shúile agus chonaic sé an fear ag
rith*. 25 agus do labhair sé amach agus d’inis sé don rí é. Agus duairt an rí: má té sé in’ aonar táid
scéala maithe ’na bhéal. Agus bhí an fear san ag teacht go tiubh agus ag dridim leó. 26  Agus
chonaic an fear faire duine eile ag teacht agus é ag rith, agus do labhair sé amach thuas agus
duairt sé: Chím fear eile ag rith agus é in’ aonar: agus duairt an rí: Tá scéala maithe aige sin, leis.

1 Caib. 18. véar. 8. “Ídíodh”, .i. le pollaibh agus le failltibh.
2 Véar. 18. “Aon mhac”. Na maca adúradh thuas (Caib. 14. véar. 27), bhíodar tar éis bháis nuair a cuireadh suas an 

colaman, nú b’fhéidir gur chuir sé suas an colaman sarar rugadh iad. 
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27 Agus duairt an fear faire: Is cosmhail rith an fhir thosaigh le rith Achimaais mhic Sadoic. Agus
duairt an rí: fear maith is ea é agus tá scéala maithe aige. 28 Agus do labhair Achimaas amach
agus duairt sé: Bail ó Dhia ort, a rí! Agus chaith sé é féin anuas* agus a aghaidh ar an dtalamh
agus duairt sé: Moladh led Thiarna Dia! atá tar éis na bhfear a thóg a lámha i gcoinnibh mo
thiarna an rí do dhúnadh suas. 29 Agus duairt an rí: An bhfuil an buachaill Absalom slán? Agus
duairt Achimaas: Chonac círéip mhór* nuair a chuir do sheirbhíseach Ioab uaidh me, chun do
sheirbhíse:* 30 agus duairt an rí: Tar agus seasaimh anso. 31 Agus nuair a bhí sé tagaithe agus é
’na sheasamh, tháinig Chusai agus duairt sé: Táid scéala maithe agam, a thiarna a rí, mar tá an
Tiarna tar éis breithe do thabhairt ar do shon an lá so ó láimh gach ar éirigh id choinnibh. 32 Agus
duairt an rí le Chusai: An bhfuil an buachaill Absalom slán. Agus duairt Chusai dhá fhreagradh:
Bíodh namhaid mo thiarna an rí, agus gach a n-éiríonn ’na choinnibh, bídís mar atá an buachaill
sin. 33 Agus tháinig buart mhór ar an rí agus d’imigh sé suas go dtí an seómra árd os cionn an
gheata agus bhí sé ag gol: agus bhí sé ag cainnt ar an gcuma so agus é ag imeacht: A mhic a
Absaloim, a Absaloim a mhic! Mo chreach chráite1 nách mise a gheóbhadh bás thar do cheannsa, a
Absaloim a mhic! A mhic a Absaloim!

Caib. a Naoidéag

Dáivid ag stad dá bhuairt  fé  imdheargadh Ioaib.  Glaeitear abhaile  air,  agus tagann Semei agus
Miphiboset chun cainnte leis. Coímheascar idir fhearaibh Iúda agus fir Israél.

1 Agus  do  hínseadh  do  Ioab  go  raibh  an  rí  ag  gol  agus  ag  caí  i  ndiaidh  a  mhic:  2 agus  do
hiompaíodh bua an lae sin chun bróin do sna daoine go léir: mar d’airigh na daoine an lá san: Tá
an rí ag déanamh buartha i ndiaidh a mhic, 3 agus bhí na daoine ag staonadh ó dhul isteach sa
chathair an lá san mar a dhéanfadh daoine a bheadh tar éis a ndroma ’ thabhairt agus teitheadh ón
gcath. 4 Agus do chlúdaigh an rí a cheann agus é ag gol go hárd, agus: Ó, a mhic, a Absaloim! Ó, a
Absaloim, ó, a mhic, ó a mhic! 5 Ansan chuaigh Ioab isteach sa tigh ag triall ar an rí, agus duairt
sé:  Tá  náire  curtha  inniu  agat  ar  do  sheirbhíseachaibh  go  léir  a  shábháil  t’anam  féin  agus
anamnacha do mhac agus t’iníon, agus anamnacha do bhan agus anamnacha do leannán. 6  Tá grá
tabhartha agat don mhuínitir a thug fuath dhuit, agus tá fuath tabhartha agat don mhuíntir a thug
grá dhuit, agus tá taispeánta agat an lá so ná fuil suím agat i t’uaislibh ná id sheirbhíseachaibh.
Agus  chímse  anois  go  soiléir  dá  mbeadh  Absalom  beó,  agus  sinn  go  léir  marbh,  gurbh  é  a
thaithnfeadh leat. 7 Ach éirigh anois agus imigh amach agus labhair led sheirbhíseachaibh, agus
cuir sásamh aigne orthu, óir dearbhaím duit dar an Tiarna mura dtéir amach ná fanfaidh agat
oiread agus aon fhear amháin anocht! Agus beidh san níosa mheasa dhuit ná ar tháinig d’olcaibh
riamh ort ó t’óige go dtí  anois!  8 Ansan d’éirigh an rí  agus do shuigh sé sa gheata,  agus do
hínseadh don phobal* go raibh an rí ’na shuí sa gheata, agus tháinig na daoine go léir os cómhair
an rí,  ach do theith  Israél  chun a  dtithe  féinig.  9 Agus bhí  imreasán idir  na daoine go léir  i
dtreabhaibh Israél go léir, agus iad dhá rá: D’fhuascail an rí sinn a láimh ár namhad, agus do shaor
sé sinn a láimh na bhFilistíneach, agus anois tá sé imithe as an dtír mar gheall ar Absalom. 10 Ach
tá Absalom, an fear a dh’úngamair ’na rí os ár gcionn, tá sé marbh sa chath. Cad é an fhaid a
bheidh sibh ciúin agus ná tabharfaidh sibh thar n-ais an rí? 11 Ach do chuir a rí Dáivid uaidh
Sadoc agus Abiatar na sagairt, agus duairt sé leó: Labhraidh le seanóiríbh Iúda agus abraidh leó:
Cad ’na thaobh díbhse bheith ar deireadh ag teacht chun an rí ’ thabhairt thar n-ais chun a thí
féin? (Óir do tháinig cainnt Israél uile ag triall ar an rí ’na thigh). 12 Mo bhráithre féin sibhse, mo

1 Véar. 33. “Is trua chráite”. Bhí Dáivid ag caoineadh bháis Absaloim mar gheall ar an staid mhífhoirtiúnach ar a 
raibh sé nuair a fuair sé bás, agus dá bhrí sin, bheadh áthas air dá bhféadadh sé é ’ chimeád beó le bás d’fháil thar a 
cheann. Is figiúir Dáivid sa méid sin ar ár Slánaitheóir ag sileadh deór agus ag guí agus ag fulag bháis ar son na 
ndaoine, ’sea agus ar son na muíntire a bhí dhá chéasadh!
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chnámh agus mo chuid feóla sibh. Cad a bheir  ar  deireadh sibh ag tabhairt  an rí  thar n-ais?
13 Agus abraidh le hAmasa: Nách tu mo chnámh agus mo chuid feóla? Go ndeinidh Dia so liomsa
agus go gcuiridh sé leis mura tu a bheidh id phríomhthaoiseach ar mo shlua rómham i gcónaí in
inead Ioaib.  14 Agus do lúb sé  chuige croíthe fear  Iúda go léir  ar  nós  aon fhir  amháin,  agus
chuireadar teachtaireacht chun an rí dhá rá: Tar thar n-ais tu féin agus do sheirbhísigh go léir.
15 Agus tháinig an rí thar n-ais, agus tháinig sé chómh fada leis an Iórdan. Agus tháinig Iúda uile
chómh fada le Galgal i gcoinnibh an rí, chun é ’ thabhairt thar Iórdan. 16 Agus do bhrostaigh
Semei, mac Ghera mhic Iéminí ó Bhahurim agus chuaigh sé síos in éineacht le fearaibh Iúda, i
gcoinnibh an rí Dáivid, 17 agus le míle fear de Bheniamín, agus le Siba, seirbhíseach de theaghlach
Shaul: agus a chúig mhaca déag lena chois, agus fiche seirbhíseach, agus chuadar isteach sa Iórdan
roimis an rí, 18 agus tríd na háthanna, chun go gcabhróidís le teaghlach an rí ag teacht anall, agus
go ndéanfaidís an rud adéarfadh sé leó. Agus do chaith Semei mac Ghera é féin ar an dtalamh i
láthair an rí nuair a bhí sé tagaithe thar Iórdan 19 agus duairt sé: Ná hagair ormsa, a Thiarna, an
mhallaitheacht a dheineas agus ná cuímhnigh ar an ndíobháil a dhein do sheirbhíseach an lá úd a
bhís ag dul amach a Iérúsalem, a thiarna, a rí, agus ná taisc id chroí é, a rí. 20  Óir, admhaímse, do
sheirbhíseach, mo pheaca: agus dá bhrí sin, táim tagaithe an lá so, ar an gcéad fhear de theaghlach
Ióseph go léir, agus thánag anuas i gcoinnibh mo thiarna an rí. 21 Ach d’fhreagair Abisaí mac
Sarvía agus duairt sé: An amhlaidh ná curfar Semei chun báis mar gheall ar an gcainnt sin, mar
gur dhein sé eascainí ar úngtha an Tiarna! 22 Agus duairt Dáivid: Cad é sin dómhsa agus díbhse
sin, a mhaca Sarvía? Cad ’na thaobh díbh bheith ’núr sátan dom inniu? An amhlaidh a curfar aon
fhear chun báis in Israél inniu? An amhlaidh ná fuil ’ fhios agam me ’ bheith im rí ar Israél inniu?
23 Agus duairt an rí le Semei: Ní curfar chun báis tu. Agus do dhearbhaigh sé ann do.

24 Agus chuaigh Miphiboset mac Shaul síos, leis, i gcoinnibh an rí, agus bhí sé gan a chosa do ní
ná a chuid féasóige do bhearradh ná a chuid éadaigh do ní, ón lá a chuaigh an rí amach go dtí an
lá a tháinig sé thar n-ais i síocháin. 25 Agus nuair a bhuail sé um an rí i Iérúsalem, duairt an rí
leis: Cad ’na thaobh nár tháinís in éineacht liom, a Mhiphiboset? 26 Agus d’fhreagair seisean agus
duairt sé: A thiarna, a rí, do tharcaisnigh mo sheirbhíseach me, óir d’iarras-sa, do sheirbhíseach,
air iallait a chur ar asal dom chun go raghainn ar a mhuin agus go n-imeóinn in éineacht leis an
rí, mar táimse, do sheirbhíseach, bacach. 27 ’Na theannta san chuir sé ní im leith id láthair, a rí, a
thiarna. Ach is ionann tusa agus aingeal ón dTiarna, a thiarna a rí, dein an rud is áil leat, 28  óir ní
raibh teaghlach uile m’athar oiriúnach ach don bhás i láthair mo thiarna an rí. Agus chuiris mise
do  sheirbhíseach  i  lár  do  chuideachtan  ageat  bhórd  féin.  Cad  air  gur  ceart  dom  gearán  a
dhéanamh dá bhrí sin, ná bheith ag glaoch a thuilleadh ar an rí. 29 Ansan duairt an rí*: Cad chuige
dhuit a thuilleadh cainnte ’ dhéanamh? Tá an ní aduart daingean. Roinn féin agus Siba an sealús
eadraibh. 30 Agus d’fhreagair Miphiboset an rí: ’Sea ach bíodh sé go léir aige, ó tá mo thiarna an rí
thar n-ais ’na thigh féin i síocháin.

31 Agus Bersellai, leis, an Galaadíteach, tháinig sé anuas ó Regolim agus thug sé an rí thar Iordan
anoir, agus bhí sé ollamh leis ar é ’ thionnlacan ar an dtaobh abhus den abhainn. 32  Ach bhí aois
mhór ag Bersellai  an Galaadíteach. Bhí sé cheithre fichid bliain d’aois,  agus thug sé féin cóir
chothaithe don rí an fhaid a bhí sé sa longphort, mar fear ana-shaibhir ab ea é. 33 Agus duairt an
rí le Bersellai: Tarsa liomsa i dtreó go bhféadfair bheith ar do shuaimhneas i Iérúsalem. 34 Agus
duairt Bersellai leis an rí: An mór iad laethe blianta mo shaeil, go raghainn suas go Iérúsalem in
éineacht leis an rí? 35 Táim cheithre fichid bliain d’aois inniu. An bhfuil mo chéadfa aibidh chun
go mothóinn milis agus searbh? Nú an féidir dod sheirbhíseach aiteas a dh’fháil i mbia agus i
ndigh? Nú an féidir dom a thuilleadh bheith ag éisteacht le fearaibh agus le mnáibh ag cantainn?
Cad ’na thaobh go mbeadh do sheirbhíseach ’na mhuirín ar mo thiarna an rí? 36 Raghadsa, do
sheirbhíseach, roinnt slí ón Iórdan leat: Níl aon ghá leis an gcúiteamh so agam. 37 Ach aicim ort,
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leog dod sheirbhíseach casadh chun a thíre féin agus bás d’fháil ’na chathair féin, agus adhlacadh ’
dh’fháil in uaigh a athar agus a mháthar féin*. Ach sin é do sheirbhíseach Chamaam, téadh sé sin
leat, a thiarna a rí, agus dein leis an rud a chítear duit is maith. 38  Ansan duairt an rí leis: Tagadh
Chamaam anall in éineacht liom agus déanfad do san an ní a thaithnfidh leatsa, agus gach ní a
dh’iarrfair orm gheóbhair é. 39 Agus nuair a bhí an pobal go léir agus an rí tar éis dul thar Iórdan,
thug an rí póg do Bhersellai agus chuir sé a bheannacht air, agus chuaigh Bersellai abhaile chun a
áite féin.

40 Ansan chuaigh an rí ar aghaidh go dtí Galgal agus Chamaam in éineacht leis. Ach bhí muíntir
Iúda go leir tar éis an rí ’ thabhairt anall agus ní raibh ann ach leath muíntire Israél. 41 Dá bhrí
sin, do rith muíntir Israél go léir chun an rí agus dúradar leis: Cad ’na thaobh dár mbráithribh,
muíntir Iúda, thu ’ ghuid uainn, agus an rí agus a theaghlach do thabhairt thar Iórdan, agus fir
Dháivid uile  in éineacht leis?  42 Agus d’fhreagair  fir Iúda uile  fir Israél  agus dúradar:  Mar is
dómhsa is giorra an rí. Cad chuige dhuitse fearg a bheith ort mar gheall ar an ní sin? Ar itheamair
aon phioc de chuid an rí, nú ar tugadh aon tabharthaistí dhúinn? 43 Agus d’fhreagair fir Israél fir
Iúda, agus dúradar: Mar tá deich gcoda sa rí agamsa sa mbreis ortsa, agus is liomsa Dáivid níos mó
ná mar is leatsa é: Cad chuige dhuit an éagóir sin a dhéanamh *, agus cad ’na thaobh nár ínseadh*

dómhsa ar dtúis é i dtreó go dtabharfainn thar n-ais mo rí? Agus thug fir Iúda freagra níba ghéire
ná fir Israél.

Caib. a Fiche

Ceannairc Seba. Maraíonn Ioab Amasa. Imdhruidtear Abela. Caitear ceann Seba thar falla amach
agus imíonn Iaob agus a shlua.

1 Agus thárla ann fear Bheliail gurbh ainm do Seba, mac do Bhochrí, fear de threibh Iéminí, agus
shéid sé an trúmpa agus duairt sé: Níl aon pháirt againne i nDáivid ná aon oidhreacht againn i
mac Isaí. Thar n-ais chun úr dtithe libh, a Israél!* 2 Agus d’imigh Israél go léir ó Dháivid agus do
leanadar Seba mac Bhochrí. Ach do lean fir Iúda a rí go dlúth ón Iórdan go dtí Iérúsalem.

3 Agus nuair a tháinig an rí isteach ’na thigh féin i Iérúsalem, do thóg sé an deichniúr leannán a
dh’fhág sé ag cimeád an tí agus chuir sé in áit fé leith iad agus lón ceapaithe dhóibh, ach níor
chuaigh  sé  isteach  chúthu,  ach  do  dúnadh  suas  iad  go  dtí  lá  a  mbáis,  ag  maireachtain  i
mbainntreachas.

4 Agus duairt an rí le hAmasa: Cruinnigh chúm fir Iúda* i gceann trí lá agus bí féin ann. 5 Agus
d’imigh Amasa ag cruinniú fear Iúda, ach do dhein sé ríghneas thar an aimsir a bhí ceapaithe ag
an rí dho. 6 Agus duairt Dáivid le hAbisaí: ’Sea ach déanfaidh Seba mac Bhochrí níos mó díobhála
dhúinn ná mar a dhein Absalom. Tógsa,  dá bhrí  sin,  seirbhísigh do thiarna, agus lean é sara
bhfaigheadh sé cathracha daingeana agus go raghadh sé uainn. 7 Agus chuaigh fir Ioaib amach in
éineacht leis, agus na Cerétí agus na Phelétí, agus na fir chróga go léir, amach ó Iérúsalem, ar
thóir Sheba mhic Bhochrí. 8 Agus nuair a bhíodar ag an gcloich* atá i nGabaon, do bhuail Amasa
úmpu agus é ag teacht.  Agus bhí  ar  Ioab casóg dhlúth lasmu’ dá aibíd*,  agus lasmú’ dhi  bhí
criosaithe air  claíomh a  bhí  ar  sileadh síos  lena mhaothán,  i  dtruaill  a  bhí  déanta i  dtreó go
bhféadfí an claíomh do tharrac agus buille ’ bhualadh leis an iarracht ba lú. 9 Agus duairt Ioab le
hAmasa: Bail ó Dhia ort, a bhráthair, agus do rug sé greim ar smigín ar Amasa lena láimh dheis
chun póige ’ thabhairt do, 10 Ach níor thug Amasa fé ndeara an claíomh a bhí ag Ioab, agus do
bhuail Ioab sa chliathán é agus do leog sé a ineathar amach ar an dtalamh, agus níor thug sé an
tarna cneadh dho, agus  fuair sé bás. Agus d’imigh Ioab agus a dhriotháir Abisaí ar thóir Sheba
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mhic Bhochrí. 11 San am gcéanna do stadadh cuid de bhuín Ioab ag corp Amasa agus deiridís:
Féach, an fear a bheadh in inead Ioaib ’na chómhalta do Dháivid. 12  Agus bhí Amasa i lár na slí
agus a chuid fola ’na thímpall. Do chonaic fear áirithe an ní sin, go mbíodh na daoine go léir ag
stad ag féachaint air, agus do thóg sé Amasa den bhóthar agus do rug sé isteach sa pháirc é, agus
do chlúdaigh sé é le héadach, i dtreó ná beadh na daoine ’ gheóbhadh an tslí ag stad mar gheall
air. 13 Agus nuair a bhí sé tógtha as an slí, do chomáin na daoine* leó ar thóir Sheba mhic Bhochrí.

14 Ach bhí seisean tar éis gabháil trí threabhaibh Israél uile go dtí Abela agus Betmaacha 1 agus na
fir thofa go leir cruinnithe i dteannta ’ chéile chuige. 15 Agus thánadar san agus d’imdhruideadar
é in Abela agus i mBetmaacha, agus chuireadar suas oibreacha mórthímpall ar an gcathair agus do
dúneadh isteach an chathair. Agus bhí na daoine go léir a bhí i bhfochair Ioaib ar saothar ag
leagadh  na  bhfallaí.  16 Agus  do  ghlaeigh  bean  eagnaí  as  an  gcathair:  Éistídh!  Éistídh!  Agus
abraidh le Ioab: Tar i leith anso agus labharfad leat. 17 Agus nuair a bhí sé tagaithe i ngar di do
labhair sí leis: An tu Ioab? Agus d’fhreagair seisean: Is me. Agus do labhair sí mar seo leis: Éist le
cainnt do bhanóglaigh. Agus duairt seisean: Táim ag éisteacht. 18 Agus duairt sí arís: Deirtí rá i
seanfhocal: Lucht fiafraithe fiafraídís in Abela, agus sin mar a chríochnaídís: 19 Nách mise an
bhean a fhreagrann fírinne in Israél, agus taoise a d’iarraidh na cathrach do ídiú agus máthair in
Israél do threascairt ar lár. Cad chuige go leagfair oidhreacht an Tiarna? 20 Agus d’fheagair Ioab
agus duairt sé: Nár leogaidh Dia go ndéanfainn! Nár leogaidh Dia go ndéanfainn! Ní bhím ag
leagadh ná ag dísciú. 21 Ní mar sin atá an scéal, ach fear ó chnuc Ephraim gurb ainm do Seba mac
Bhochrí, tá sé tar éis a lámh a dh’árdú i gcoinnibh an rí Dáivid. Tabhair suas dúinn é sin amháin
agus imeóimíd ón gcathair. Agus duairt an bhean le Ioab: Féach, caithfar a cheann de dhruím an
fhalla chút. 22 Agus chuaigh sí ag triall ar na daoine go léir gus do labhair sí leó go heagnaí agus
bhaineadar an ceann de Sheba mhac Bhochrí agus chaitheadar amach é chun Ioaib. Agus do shéid
Ioab an trúmpa agus d’imíodar ón gcathair,  gach éinne chun a thí  féin,  agus tháinig Ioab go
Iérúsalem ag triall ar an rí. 23 Agus bhí Ioab os cionn sló uile Israél: agus bhí Banaias mac Ioiada
os cionn na gCerétíteach agus na bhFelétíteach. 24 Ach bhí Aduram os cionn na gcánach, agus b’é
Iosaphat mac Ahiluid an cúntasóir. 25 Agus Shiva an scríbhneóir,  agus Sadoc agus Abiatar na
sagairt. 26 Agus b’é Ira an Iairíteach sagart Dháivid.

Caib. Dhá Dheich a hAon

Gorta trí mblian mar gheall ar pheaca Shaul in aghaidh na nGabaoníteach. Céastar mórsheisear de
chine Shaul mar gheall air. Cogadh arís in aghaidh na bhFilistíneach.

1 Agus  bhí  gorta  in  aimsir  Dháivid  ar  feadh  trí  mblian  as  a  chéile.  Agus  chuaigh  Dáivid  i
gcómhairle le horacal an Tiarna agus duairt an Tiarna: Saul agus a theaghlach fuilteach fé ndeár é,
toisc gur mhairbh sé na Gabaonítigh. 2 Agus chuir Dáivid fios ar na Gabaonítigh agus duairt sé
leó (ach níor bhain na Gabaonítigh le claínn Israél; iarsma a fágadh de sna hAmorrhítigh ab ea
iad, agus bhí clann Israél tar éis dearbhú ’ thabhairt dóibh, agus do mheas Saul iad a chur chun
báis, trí dhíogras mar dhea, do chlaínn Israél agus do Iúda): 3 agus duairt Dáivid, dá bhrí sin, leis
na Gabaonítigh: Cad a dhéanfadsa dhíbh, agus cad é an sásamh a tabharfar díbh, i gcás go mbeadh
úr mbeannacht ar oidhreacht an Tiarna? 4 Agus duairt na Gabaonítigh leis. Ní hi dtaobh óir ná i
dtaobh airgid atá aon choímheascar againn á dhéanamh, ach i gcoinnibh Shaul agus i gcoinnibh a
theaghlaigh. Agus ní háil linn go gcurfí chun báis aon fhear d’Israél. Agus duairt an rí leó: Agus
cad is áil libh a dhéanfainnse dhíbh? 5 Agus dúradar leis an rí: An fear do mhíll sinn agus do
bhrúigh sinn go héagórtha ní foláir dúinn é ’ dhísciú i dtreó ná fágfar oiread agus éinne amháin dá

1 Caib. 20. véar. 14. “Abela agus Betmaacha”, cathracha de threibh Nephtalí iad san.
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shíolrach i gcríochaibh uile Israél: 6 Tugtar dúinn mórsheisear fear dá chlaínn go ndeinimíd iad a
chéasadh  chun  an  Tiarna  i  nGabaa  Shaul  ba  thofa  ag  an  dTiarna  tráth.  Agus  duairt  an  rí:
Tabharfad iad. 7 Agus do spáráil an rí Miphiboset, mac Ionatain mhic Shaul, mar gheall ar an
ndearbhú don Tiarna a bhí idir Dháivid agus Ionatan mac Shaul. 8 Ach do thóg an rí beirt mhac
Respha, iníon Aia, maca a rug sí do Shaul, Armoní agus Miphiboset: agus cúigear mac Mhichoil1,
iníon Shaul, maca a rug sí do Hadriel  mac Bhersellai, de Mholati, 9 agus thug sé iad isteach i
lámhaibh na nGabaoníteach, agus do chéasadar iad ar an gcnuc os cómhair an Tiarna. Agus fuair
an mhórsheisear  san bás  in éineacht  i  gcéad laethanta an fhómhair,  nuair  a  tosnaíodh ar  an
eórnain do bhaint. 10 Agus do thóg Respha iníon Aia éadach ruainnigh agus do leath sí fúithi é ar
an gcarraig ó thosach an fhómhair, go dtí go raibh uisce ag titim orthu as an spéir agus níor leog
sí  do sna  héanlaithibh  iad  do  stracadh sa  ló  ná  do  sna  beithíochaibh  san oíche.  11 Agus  do
hínseadh do Dháivid cad a dhein Respha iníon Aisa, leannán Shaul. 12 Agus d’imigh Dáivid agus
thóg sé cnámha Shaul agus cnámha Ionatain, a mhac, ó fhearaibh Iábes Galaaid, an mhuíntir a
ghuid iad a sráid Bhetsain, mar ar chroich na Philistínigh iad nuair a mharaíodar Saul i nGelbóé.
13 Agus thug sé as an áit sin cnámha Shaul agus cnámha Ionatain, mac Shaul, agus do bhailíodar
suas cnámha na bhfear a céasadh. 14 Agus d’adhlacadar iad mar aon le cnámha Shaul agus le
cnámha Ionatain, a mhac, i dtír Bheniamín, sa taobh, in uaigh Chis, a athair. Agus dheineadar
gach ní dár órdaigh an rí, agus thaispeáin Dia trócaire don tír arís, tar éis na nithe sin.

15 Agus chuir na Philistínigh cogadh arís ar Israél. Agus d’imigh Dáivid síos agus a sheirbhísigh
in éineacht leis, agus do throideadar in aghaidh na bhFilistíneach. Agus tháinig laige ar Dháivid.
16 Agus thug Iesbibenob, fear de shíolrach Arapha, go raibh trí chéad únsa ar meáchaint in iarann
a ghaoi, agus go raibh claíomh nua criosaithe air, thug sé iarracht ar Dháivid do mharú. 17 Ach do
shábháil  Abisaí,  mac Sharvía  é,  agus  bhuail  sé  an  Philistíneach  agus  mhairbh  sé  é.  Agus  do
dhearbhaigh fir Dháivid do, agus dúradar: Ní chaithfir dul amach chun catha in éineacht linn a
thuilleadh le heagla go múchfá lóchrann Israél. 18 Bhí an tarna cath, leis, i nGob, in aghaidh na
bhFilistíneach, ansan is ea ’ mhairbh Sobochai, ó Husati, Saph de shíolrach Arapha, de shliocht na
bhfathach. 19 Agus bhí an tríú cath i nGob, in aghaidh na bhFilistíneach, ’nar mhairbh Adeodatus,
mac  Saltuis2,  Goliat  an  Getíteach,  fear  gur  chuma  crann  a  shleithe  nú  garma  fíodóra.  Agus
breacadóir ó Bhetlehem ab ea Saltus. 20 Agus bhí an ceathrú cath i nGet, mar a raibh fear ana-
mhór, agus sé méireanna ar gach láimh leis agus ar gach cois leis cheithre cínn fhichid ar fad, agus
de shíolrach Arapha ab ea é. 21 Agus do tharcaisnigh sé Israél, agus Ionatan, mac Sama driotháir
Dháivid, a mhairbh é. 22 Do rugadh an ceathrar san i nGet, ó Arapha, agus do thiteadar le láimh
Dháivid agus le lámhaibh a sheirbhíseach.

Caib. Dhá Dheich a Dó

Sailm baochais a dhein Dáivid, toisc gur tugadh saor é óna namhaid go léir.

1 Agus do labhair Dáivid leis an dTiarna focal na  cantice seo, sa ló ’nar fhuascail an Tiarna é a
láimh a namhad go léir agus a láimh Shaul. 2 Agus duairt sé:

Mo charraig an Tiarna, agus mo neart, agus mo shlánaitheóir.
3 Is Dia m’aon láidir, is as a bheidh mo mhuinín agam.

1 Caib. 21. véar. 8. “Michol”. Clann mhac ab ea iad do Mherob a bhí pósta ag Hadriel: ach tugtar clann mhac do 
Mhichol orthu san áit seo mar do ghlac sí chúithi iad ’na n-uchtmhacaibh agus do thóg sí iad chómh maith agus go 
mba léi féin iad.

2 Véar. 19. “Mac an Saltuis”, nú “mac na foraoise”. Sin mar a deintear é sa Vulgát Laidne, ag déanamh eidirmhínithe 
ar na hainmneachaibh Éabhraise, .i. Elhanan mac Iare.
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Mo sciath, agus adharc mo shlánaithe.
M’árdaitheóir, agus mo chúl dín:
A shlánaitheóir, fuasclóir me ó mhallaitheacht.
4 Glaofad ar an dTiarna is ionmholta,
agus bead saor óm namhaid.
5 Óir táid pianta an bháis tagaithe im thímpall.
Táid sruthanna Bheliail tar éis mo scannraithe.
6 Táid téadracha ifrinn casta orm.
Táid líonta an bháis tar éis me ’ shárú.
7 Glaofad, im ghuais, ar an dTiarna
agus screadfad ar mo Dhia.
Agus as a theampall éistfidh sé lem ghlór,
agus tiocfaidh mo scread chun a chluas.
8 Do luaisc agus do chrith an talamh.
Do bogadh agus do luaisceadh buínn na gcnuc
mar bhí fearg air chúthu.
9 Do ghluais deatach suas ó phollaibh a shróna
agus tine chraosach amach as a bhéal.
Do lasadh aithinní uaidh.
10 D’ísligh sé na flaithis agus tháinig sé anuas
agus doircheacht féna chosaibh.
11 Agus chuaigh sé ar muin na gcerubim, agus do sceinn sé
agus do shleamhnaigh sé ar sciathánaibh na gaoithe.
12 Chuir sé doircheacht ’na thímpall mar chúmhdach
ag sileadh uisce a scamallaibh na spéartha.
13 Leis an ngileacht ’na radharc
do lasadh sméaróidí tine.
14 Déanfaidh an Tiarna tóirthneach ó neamh,
agus cuirfidh an té is aoirde a ghuth amach.
15 Do lámhaigh sé saígheada agus so scaip sé iad:
splanncracha, agus do ídigh sé iad.
16 Agus do chonacthas scéitheanna na farraige,
agus do nochtadh buínn íochtair na cruinne
le himdheargadh an Tiarna;
le séideadh anála a dhíbheirge.
17 Chuir sé ón áit thuas agus thóg sé me.
Agus tharraig sé amach me a mórán uisceacha.
18 Do shaor sé me óm namhaid a bhí róchómhachtach
agus ón lucht a thug fuath dhom,
mar bhíodar róláidir dom.
19 Tháinig sé rómham i ló mo ghuaise
agus bhí an Tiarna mar thaca agam.
20 Agus thug sé amach me in áit a bhí leathan.
Agus d’fhuascail sé me mar do thaithneas leis.
21 Cúiteóidh an Tiarna liom de réir m’fhíoraontachta,
agus de réir ghlaine mo lámh a thabharfaidh sé dhom.
22 Óir chimeádas slite an Tiarna,
agus níor imíos go mallaithe óm Dhia.
23 Óir táid a bhreitheanna go léir im radharc,
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agus níor aistríos uaim a aitheanta,
24 agus beidh mé beacht in’ fhochair,
agus cimeádfad me féin óm mhallaitheacht.
25 Agus cúiteóidh an Tiarna liom de réir m’fhíoraontachta,
agus de réir ghlaine mo lámh i radharc a shúl.
26 Leis an naofa beidh tú naofa,
agus leis an láidir beidh tú beacht,
27 agus leis an dtofa beidh tú tofa.
Agus leis an gclaon beidh tú claon.
28 Agus sábhálfair na daoine bochta,
agus led shúilibh úmhlóir lucht an uabhair.
29 Óir is tusa mo lóchrann, a Thiarna.
Agus is tu, a Thiarna, do shoíllseóidh mo dhoircheacht.
30 Óir ionatsa ’ rithfead agus me criosaithe.
Im Dhia léimfead thar falla.
31 Dia, gan teímheal a shlí.
Úrlabhra an Tiarna trialta le tine.
Is sciath é don mhuíntir go bhfuil a muinín as.
32 Cé hé is Dia ach an Tiarna?
Agus cé hé is láidir ach ár nDiane?
33 Dia a chriosaigh me le neart,
agus do bheachtaigh mo shlí,
34 ag déanamh mo chos mar chosa fia,
agus ’om chur ar m’áiteannaibh árda.
35 Ag múineadh mo lámh chun an chatha,
agus ag cumadh mo ghéag mar bhogha práis.
36 Thugais dom sciath mo shlánaithe,
agus d’iomadaigh do cheannacht me.
37 Leathnóir mo chéimeanna fúm,
agus ní chaillfidh ar m’altaibh.
38 Leanfad i ndiaidh mo namhad agus brúfad iad.
Ní fhíllfead thar n-ais go n-ídíod iad.
39 Ídeód iad agus brisfead mion iad, i dtreó ná héireóid siad:
titfid siad fém chosaibh.
40 Do chriosais me le neart chun catha.
Do lúbais fúm an mhuíntir a sheasaimh im choinnibh.
41 Chuiris ’ fhéachaint ar mo namhaid cúl a thabhairt liom,
an lucht a thug fuath dhom, agus ídeód iad.
42 Screadfaid agus ní bheidh éinne chun iad a shaoradh;
ar an dTiarna, agus ní éistfidh sé leó.
43 Buailfead iad chómh mion le luaithrigh na talún.
Brúfad iad agus leathfad amach iad mar dhraoib na sráide.
44 Tabharfair saor me ó choímheascar mo dhaoine.
Cimeádfair me chun bheith im cheann ar na geintibh.
Déanfaid daoine ná haithním seirbhís dom.
45 Seasóid maca iasachta im choinnibh.
Ar éisteacht na cluaise beid siad úmhal dom.
46 Táid na maca iasachta leachta,
agus cúngófar iad ’na nguaisibh.
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47 Is beó an Tiarna! Agus moladh lem Dhia!
Agus árdófar Dia láidir mo shlánaithe.
48 A Dhia a thugann díoltas dom,
agus a tharraigeann daoine anuas fúm,
49 a thugann amach me óm namhaid,
agus a dh’árdaíonn suas me ón muíntir a bhíonn ag cur im choinnibh.
Ón bhfear mallaithe a shaorfair me.
50 Dá bhrí sin tabharfad baochas duit, a Thiarna,
i measc na ngeinte,
agus canfad do t’ainm.
51 Ag móradh slánaithe a rí féin,
agus ag taispeáint trócaire dá úngtha, Dáivid,
agus dá shliocht go deó.

Caib. Dhá Dheich a Trí

Focail dheirineacha Dháivid. Áireamh ar a fhearaibh cróga.

1 Ach is iad so focail dheirineacha Dháivid:

Duairt Dáivid mac Isaí:

Duairt an fear dár ceapadh i dtaobh Chríost Dé Iácóib,
Sailmchéadlach oirirc Isráél, duairt sé:
2 Do labhair sprid an Tiarna tríomsa,
agus a bhriathar tríom theangain.
3 Duairt Dia Israél liomsa,
do labhair aon láidir Israél,
rialtóir na ndaoine,
an rialtóir ceart in eagla Dé.
4 Mar sholas1 na maidine ar éirí gréine,
ag taithneamh sa mhaidin, gan scamaill,
agus mar an bhféar ag teacht as an dtalamh le fearthainn.
5 Agus níl mo theaghlachsa2 chómh mór ag Dia
go ndéanfadh sé connradh shíoraí liom,
daingean ins gach ní agus deimhnithe.
Óir, mo shlánú ar fad é, agus mo thoil ar fad
agus níl ní dhe ná tagann aníos.
6 Lucht iomarbhais, áfach, staithfar iad go leir ar nós deilgne
ná tógtar chun siúil le lámhaibh.
7 Agus má bhaineann duine leó
ní foláir do bheith armtha le hiarann agus le crann sleithe.
Ach curfar trí thine iad agus loiscfar ar neamhní iad.

1 Caib. 23. véar. 4. “Ar nós an tsolais”. Sin mar a bheidh ríocht Chríost.
2 Véar. 5. “Níl mo theaghlach”. Fé mar adéarfadh sé: Ní raibh aon cheart ageam theaghlachsa chun an chonnradh 

shíoraí seo: ach amháin trína mhórmaitheas féin: ó is é mo shlánú é agus mo thoil, .i. ó is é do shábháil me i gcónaí, 
agus a thug dom gach ní dár iarras air i dtreó, trína bheannacht, go bhfuil mo theaghlach agus me féin tar éis éirí 
agus tar éis buachtaint ins gach ní.
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8 Sid  iad  ainmneacha  na  bhfear  láidir  a  bhí  ag  Dáviid:  Iesbaham 1 ’na  shuí  sa  chathaoir,  an
taoiseach ab eagnaí den triúr, bhí sé mar an phéistín ba leice sa choíll, agus mhairbh sé ocht gcéad
fear d’aon ruaig. 9 ’Na dhiaidh sin Eleasar mac Dodo2, an tAhohíteach, aon den triúr láidir a bhí i
bhfochair  Dháivid  nuair  a imdheargadar  na Philistínigh,  agus bhíodar  cruinnithe ansúd chun
catha.  10 Agus  nuair  a  bhí  fir  Israél  imithe,  do  sheasaimh  sé  agus  bhí  sé  ag  bualadh  na
bhFilistíneach go dtí go raibh a lámh cortha agus í stalcaithe3 ón gclaíomh. Agus do dhein an
Tiarna bua mór an lá san agus an mhuíntir a theith thánadar thar n-ais chun foghla na bhfear a
maraíodh do thógaint.  11 ’Na dhiaidh  sin  Semma mac Age ó  Arari.  Agus bhí  na  Philistínigh
cruinnithe  ’na  mbuín,  oir  bhí  páirc  lán  de  lentilibh ann.  Agus  nuair  a  bhí  na  daoine  tar  éis
teitheadh ó aghaidh na bhFilistíneach 12 do sheasaimh seisean i lár na páirce agus chosain sé an
pháirc, agus bhuaigh sé ar na Philistínigh. Agus thug an Tiarna bua mór uaidh.

13 Agus dá éaghmais sin, roimis sin, an triúr a bhí ’na bpriúnsaíbh ar an dtríochad chuadar síos *

go  dtí  Dáivid  in  uaimh Odollaim,  agus  bhí  campa na  bhFilistíneach  i  ngleann na  bhfathach,
14 agus bhí Dáivid an uair sin i ndaingean, agus bhí gairisiún de sna Philistínigh i mBetlehem *.
15 Agus tháinig mian do Dháivid agus duairt sé: Ó dá dtugadh duine éigin deoch dom den uisce
atá san umar i mBetlehem in aice an gheata! 16 Agus do bhris an triúr fear cróga trí champa na
bhFilistíneach agus tharraigeadar an t-uisce a humar Bhetlehem, a bhí in aice an gheata, agus
thugadar ag triall ar Dhávid é. Ach ní ólfadh Dáivid é ansan ach é ’ dh’ofráil don Tiarna. 17  Agus
duairt  sé:  An Tiarna go raibh trócaireach orm ionas  ná déanfainn an ní  seo!  An amhlaidh a
dh’ólfad fuil na bhfear so do chuaigh i gcúntúirt a n-anama! Dá bhrí sin ní ólfadh sé. Dhein an
triúr láidir sin na nithe sin. 

18 Abisaí, leis, driotháir Ioaib, mac Sharvía, ba cheann é ar thriúr, agus do thóg sé suas a shleagh i
gcoinnibh trí chéad agus mhairbh sé iad, agus bhí sé oirirc i measc an trír, 19 agus b’é dob uaisle
den triúr, agus b’é ba cheann orthu. Ach ní raibh aon bhreith aige ar an gcéad triúr. 20  Agus
Banaias, mac Ioiada (mac)* fir chróga, fear mórghníomh ab ea é, ó Chabseel. Mhairbh sé dhá león
Mhoaib, agus chuaigh sé síos agus mhairbh sé león i lár poíll, in aimsir shneachtaidh, 21 agus
mhairbh sé Éigipteach nár bheag de radharc é, agus sleagh ’na láimh aige, ach chuaigh Banaias
síos chuige agus slat ’na láimh aige, agus bhain sé, le corp nirt, an tsleagh a láimh an Éigiptigh
agus mhairbh sé lena shleagh féin é. 22 Dhein Banaias mac Ioiada na nithe sin. 23 Agus bhí sé
oirirc i measc an trír d’fhearaibh cróga a bhí clúmhail ar an dtríochad, ach ní raibh aon bhreith
aige ar an gcéad triúr, agus chuir Daivid ar a chómhairle phríobháideach é.

24 Bhí  Asael,  driotháir  Ioaib,  ar  an dtríochad;  Elehanan mac Dodo ó  Bhetlehem, 25  Semma ó
Harodi, Elica ó Harodi, 26 Heles ó Phalti, Hira mac Acces ó Tecua, 27 Abieser ó Anatot, Mobonnai
ó  Husati,  28 Selmon  an  tAhohíteach,  Maharai  an  Netophatíteach,  29 Heled  mac  Bhaana,
Netophatíteach, leis. Itai mac Ribai ó Ghabaat de chlaínn Bheniamín, 30 Benaia an Pharatoníteach,
Hedai ó shruth Ghaais, 31 Abialbon an tArbatíteach, Asmavet ó Bheromi, 32 Eliaba ó Shalaboni.
Clann mhac Iasen, Ionatan, 33 Semma ó Orori, Aliam mac Sarair an tAroríteach, 34 Eliphelet mac
Aasbai mhic Mhachati, Eliam mac Achitophel an Geloníteach. 35 Hesrai ó Charmel, Pharai ó Arbi,
36 Igaal mac Nátáin ó Shoba, Bonni ó Ghadi, 37 Selec ó Ammoni, Naharai an Berotíteach, giolla

1 Véar. 8. “Iesbaham, mac Hachamoni”. Óir sin é ainm a bhí ar an laoch san, mar a chítear ó 1 Chron. nú Paralip. 11.
—Ibid. “Ana-leice”. D’fhéach sé ana-leice, ana-lag, ach le fírinne, bhí sé ana-láidir ana-chróga. Dheallródh an scéal 
gurb é eidirmhíniú ainme Éabhraise an fhir a bhí cosmhail le Iesbaham a thugann an Laidean anso, in inead an 
ainme féin, .i. Adino an tEsníteach, fear go raibh árdchlú air in ársacht mar gheall ar a chrógacht.

2 Véar. 9. “Dodo”. Sa Laidin “patrui* ejus”. .i. eidirmhíniú an fhocail Éabhraise, “Dodo”. Tá an rud céanna i véar. 24.
3 Check this word on page 1422 of the manuscript.

32



Samuél, leabhar a dó nú Ríthe, leabhar a dó

airm Ioaib mhic Sharvía, 38 Ira an Ietríteach, Gareb, Ietríteach eile. 39 Urias an Hetíteach, tríochad
a seacht ar fad.

Caib. Dhá Dheich a Ceathair

Áireamh ag Dáivid á dhéanamh ar na daoine. Tagann pláig ó Dhia orthu. An phláig dá cosc le guí
Dháivid agus le híbirt.

1 Agus  do lasadh fearg  an Tiarna  arís  in  aghaidh  Israél,  agus  do spriocadh suas1 Dáivid  ’na
gcoinnibh agus dúradh leis: Imigh agus áirimh Israél agus Iúda. 2 Agus duairt an rí le Ioab, a rí
féinne: Imigh trí threabhaibh uile Israél ó Dhan go Bersabee, agus áirimh na daoine i dtreó go
mbeidh ’ fhios agam an mór atá ann díobh. 3 Agus duairt  Ioab leis an rí:  Do Thiarna Dia go
méadaídh do dhaoine i dtreó go mbeidh oiread eile acu ann agus atá ann anois díobh, agus ansan
go n-iomadaídh sé iad fó chéad, i radharc mo thiarna an rí, ach cad é an bun atá ag mo thiarna an
rí leis an saghas san oibre. 4 Ach do rug cainnt an rí bua ar chainnt Ioaib agus ar chainnt na
dtaoiseach a bhí os cionn an airm. Agus d’imigh Ioab agus taoisigh an airm amach a láthair an rí
chun pobail Israél do chómhaireamh. 5 Agus nuair a chuadar thar Iordan, thánadar go dtí Aroer ar
dheis na cathrach atá i ngleann Ghaid, 6 agus chuadar treasna trí Iaser isteach i nGalaad, agus go
dtí talamh íseal Hodsi, agus thánadar isteach i gcoíllteachaibh Dain, agus chuadar tímpall go dtí
Sídon,  7 agus  ghabhadar  in  aice  le  fallaíbh  Tuíre,  agus  trí  thír  uile  an  Hevítigh  agus  an
Chanaanítigh, agus thánadar laisteas de Iúda isteach i mBersabee: 8 agus nuair a bhí gofa acu tríd
an dtír  go léir,  i  naoi  mí agus fiche lá,  thánadar go Iérúsalem. 9 Agus thug Ioab suas don rí
iomláine  uimhre  na  ndaoine,  agus  do  fuaradh,  d’Israél  oct  gcéad  míle  d’fhearaibh  cróga  do
tharraigeadh claíomh, agus de Iúda chúig céad míle d’fhearaibh cómhraic. 10 Agus do bhuail2 a
chroí féin Dáivid, nuair a bhí an t-áireamh déanta ar na daoine: agus duairt Dáivid leis an dTiarna:
Tá  peaca  mór  déanta  agam sa  ghnó so  a  dheineas.  Ach aicim ort,  a  Thiarna,  tóg  chun siúil
mallaitheacht do sheirbhísigh, óir tá díth céille ana-mhór déanta agam.

11 Agus d’éirigh Dáivid ar maidin, agus tháinig briathar an Tiarna chun Gaid, fáidh, agus fisí
Dháivid, dhá rá so: 12 Imigh agus abair le Dáivid: Seo mar adeir an Tiarna: Tugaim do rogha de
thrí ní dhuit. Tóg pé ní dhíobh is toil leat i dtreó go ndéanfad leat é. 13 Agus tháinig Gad chun
Dáivid agus duairt sé leis: Tiocfaid seacht mbliana gorta chút sa tír: nú beidh tú ag teitheamh ód
namhaid ar feadh trí mhí, agus beid siad ar do thóir: nú beidh pláig sa tír ar feadh trí lá. Anois, dá
bhrí sin, breithnigh agus féach cad é an freagra a bhéarfad ag triall ar an té a chuir uaidh me.
14 Agus duairt Dáivid le Gad: Táim i bpúnc chruaidh: ach is feárr go dtitfinn isteach i lámhaibh an
Tiarna (óir is iomadúil iad a thrócairí) ná go dtitfinn isteach i lámhaibh daoine. 15 Ansan do chuir
an Tiarna pláig ar Israél, ón maidin go dtí an aimsir a ceapadh, agus fuair bás, de sna daoine, ó
Dhan go Bersabee,  seacht  ndeich de mhíltibh fear.  16 Agus nuair  a bhí  aingeal  an Tiarna ag
síneadh a lámha amach os cionn cathrach Iérúsalem chun na cathrach do ídiú, tháinig trua ag an
dTiarna don chrá a bhí fhulag, agus duairt sé leis an aingeal a bhí ag marú na ndaoine: Stad do
lámh: ní beag duit*. Agus bhí aingeal an Tiarna in aice le húrlár buailte an Iebusítigh, Aréúna.
17 Agus duairt Dáivid leis an dTiarna, nuair a chonaic sé an t-aingeal ag bualadh na ndaoine: Is
mise a dhein an t-olc! Is mise ’ dhein an mhallaitheacht: na caoire iad san, cad ’tá déanta acu?
Iompaigh, aicim ort, do lámh ormsa agus ar theaghlach m’athar! 18 Agus tháinig Gad chun Dáivid
an lá san agus duairt sé: Imigh suas agus dein altóir chun an Tiarna ar úrlár buailte an Iebusítigh

1 Caib. 24. véar. 1. “Do spriocadh suas”. Ní hé Dia a dhein an spriocadh san ach Sátan: mar adeirtear go soiléir i 
bParalip. 21:1.

2 Véar. 10. “Do bhuail”, .i. tháinig aithreachas air mar gheall ar an mbaois a chuir ’ fhéachaint air na daoine do 
chómhaireamh.
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Aréúna. 19 Agus d’imigh Dáivid suas de réir fhocail Ghaid, an focal a dh’órdaigh an Tiarna dho.
20 Agus d’fhéach Aréúna agus chonaic sé  an rí  agus a  sheirbhísigh ag déanamh air.  21 Agus
chuaigh sé amach agus do shléacht sé, a aghaidh ar an dtalamh, don rí, agus duairt sé: Cad chuige
go bhfuil mo thiarna an rí tagaithe ag triall ar a sheirbhíseach? Agus duairt Dáivid leis: Chun go
gceannóinn an t-úrlár  buailte  seo uait  agus go gcuirfinn altóir  suas  chun an Tiarna agus go
stadfadh an phláig seo atá ag déanamh an éirligh ar na daoine. 22 Agus duairt Aréúna le Dáivid:
Tógadh mo thiarna, an rí, agus ofráladh sé, mar a chítear do is maith. Tá ansan agat na daimh
chun an  holocauist,  agus  an  chairt  agus  cuingeacha  na  ndamh chun  adhmaid.  23 Agus  thug
Aréúna na nithe sin go léir uaidh mar a thabharfadh rí do rí. Agus duairt Aréúna leis an rí: Go
nglacaidh go Thiarna Dia do mhóid!  24 Agus do fhreagair  an rí  é agus duairt  sé:  Ní  hea ach
ceannód uait  é  ar  fhiacha,  agus ní  ofrálfad chun mo Thiarna Dia  holocaust in  aisce.  Agus do
cheannaigh Dáivid an t-úrlár agus na daimh ar chaogaid  sicil airgid: 25 agus chuir Dáivid suas
altóir chun an Tiarna ar an áit sin, agus d’íbir sé holocauist agus ofrálacha síochána, agus dhein an
Tiarna trócaire ar an dtír agus do stadadh an phláig ó Israél.

Nótaí

1 Ar [a] chuislinn: the possessive adjective is missing in the manuscript and added in this edition.
2 Fir Ghalaaid: this is a partial translation, as the Douay Bible here has “the men of Jabes Galaad”.
2 Isboset: a later hand completes the translation by adding here mac Shaul.
2 Uimhir na laethanta ’nar chónaigh Dáivid ’na rí i Hebron: a later hand completes the translation
by adding here ar theaghlach Iúda.
2 Ón longphort Ghabaoin: a later hand corrects the translation to ón longphort go Gabaon.
3 Maraíos Ioab Abner: the historic present maraíos is used here. This is sometimes found in stage
directions or in narration to emphasise the unfolding of events. See John Donovan’s explanation
in A Grammar of the Irish Language (p155).
5 Má bhlaisim bia: a later hand corrects the translation by substituting arán for bia.
5 Don Bherotíteach Remmón: this is a partial translation, as the Douay Bible here has “Remmon a
Berothite of the children of Benjamin”.
5 Nuair a tháinig na scéala i dtaobh Shaul agus Ionatain:  this is a partial translation, as the Douay
Bible here has “when the tidings came of Saul and Jonathan from Jezrahel”.
6 I bpárlús: a later hand completes the translation by adjusting it to leabaidh i bpárlús1.
6 In uaigh Abner: a later hand completes the translation by adding here i Hebron.
6 Bhí  sé  ’na  rí  ar  Israél  go  léir  ar  feadh trí  bliana agus  tríochad:  a  later  hand completes  the
translation by adjusting it to  bhí sé ’na rí in Iérúsalem ar Israél go léir agus ar Iúda ar feadh trí
bliana agus tríochad. The suggested text would need to be adjusted to include i Iérúsalem and not
in Iérúsalem, as PUL clearly had an initial /j/ in this placename.
7 Agus mná eile: a later hand completes the translation by adding here ó Iérúsalem.
7 [Ná] héirigh suas: the manuscript had éirigh suas. A later hand added ná, retained here to give
the correct sense. H-prefixation has been added in this edition.
8 D’imigh Dáivid: a later hand completes the translation by adding here ansan.
8 Na hofrálacha síochána: h-prefixation, missing in the manuscript, is supplied in this edition.
9 Óna ngeintibh: a later hand corrects the translation to ó sna geintibh.
9 I dtaobh do sheirbhísigh: a later hand completes the translation by adding here agus i dtaobh a
theaghlaigh.
9 A Thiarna na sló: a later hand completes the translation by adding here a Dhia Israél.

1 I can’t read the whole of it. Ar leabaidh? Check p1323.
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10 Tar éis Suíria do thógaint, agus mhairbh sé ocht míle dhéag in sna pollaibh salainn : a later hand
corrects the translation to  tar éis Suíria do thógaint i ngleann na bpoll salainn, agus mhairbh sé
ocht míle dhéag.
10 Gairisiúin: a later hand corrects this to give the singular, gairisiún.
10 The translation of 2 Samuél 9:5 is missing in the manuscript and given by a later hand on the
back of a page in the manuscript: ansan do chuir an rí Dáivid teachtairí uaidh agus thóg sé é a tigh
Macir, mac Ammiel, ó Lodabar. The later editor of the manuscript frequently offers text that does
not align with PUL’s own Irish. In place of tigh Macir, mac Ammiel, we may prefer tigh Mhachir,
mhic Ammiel.
12 Duairt Dáivid le hUrias: h-prefixation is added in le leUrias in this edition here and throughout
this  chapter.  It  is  possible,  however,  that  PUL pronunciation  of  Urias was  influenced  by  the
English version of the name. 
12 Agus do maraíodh cuid de sheirbhíseachaibh Dháivid: the beginning of this verse is missing. A
later hand completes the translation in a footnote in the manuscript, adding before these words
agus tháinig na fir amach as an gcathair, agus bhíodar ag troid i gcoinnibh Ioaib.
12 Urias: this is a partial translation, as the Douay Bible here has “Uriah the Hethite”.
13 Do Dháivid: a later hand corrects the translation here to don rí.
13 Thánadar amach sa mhachaire: a later hand completes the translation by adding here chúinn.
13 Bí  ag  cur  misnigh  ar  do  laochra  in  aghaidh  na  cathrach  san:  a  later  hand  completes  the
translation by adding here agus bí á ngríosadh.
13 Don duine iasachta: a later hand completes the translation by adding here a tháinig chuige.
13 Agus duairt Nátán: a later hand completes the translation by adding here le Dáivid.
14 Ca bhfios ná go dtabharfadh an Tiarna dhom é?:  a later hand completes the translation by
adding here  agus go mairidh an leanbh.  Mairidh appears to give the present subjunctive for the
future (mairfidh), but the sequence of tenses in this sentence would suggest using the conditional
or past subjunctive (go mairfeadh/go maireadh).
15 Do leog sí amach é: a later hand completes the translation by adding here agus1 sí os a chómhair
é.
17 Chun gan ainm ’ fhágaint ageam fhear: a later hand completes the translation by adjust it to
chun gan ainm ná sliocht ’ fhágaint ar an dtalamh ageam fhear. 
17 Duairt an rí: a later hand corrects the translation to duairt seisean.
18 Ní thiocfadh Ioab chuige: a later hand completes the translation by adding here in a footnote in
the manuscript ach chuir sé teachtaireacht chuige an tarna huair, agus ní thiocfadh Ioab chuige. 
19 The translation of 2 Samuél 15:17 is missing in the manuscript and provided on the back of a
sheet by a later hand: agus d’imigh an rí amach agus Israél uile in éineacht leis, agus do sheasaimh
tamall ón dtigh.
20 A béal an rí: a later hand corrects the translation to a tigh an rí.
20 Agus duairt an rí: a later hand completes the translation by adding here le Siba.
21 Chusi: a later hand completes the translation by adjusting it to Chusi an tArachíteach.
21 Mar beidh mé ag an té atá tofa ag an dTiarna: a later hand completes the translation by adding
before these words agus d’fhreagair Chusai Absalom: Ní hea, in aon chor.
21 An ndéanfaimíd mar sin, nú a mhalairt?: a later hand completes the translation by adding here
cad í do chómhairle?
22 Agus do leath bean clúdach ar bhéal an tobair: a later hand corrects the translation to agus do
thóg bean clúdach, agus do leath sí an clúdach ar bhéal an tobair. 
22 Gamhna: a later hand completes the translation by adding here raímhre. The suggestion is hard
to accept, as the plural of the adjective should be ramhra.

1 Illegible word. Check p1360 in the manuscript.
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23 Daichead míle fear: a later hand corrects the translation to fiche míle fear.
23 Agus do chonaic duine an ní sin agus d’inis sé do Ioab é: a later hand completes the translation
by adding here á rá: do chonac Absalom agus é ar crochadh a crann daraí.
23 An ní atá titithe amach: later hand corrects the translation to an ní a chonaicís.
23 Dhein Chusai úmhlú: a later hand completes the translation by adding here do Ioab.
23 Agus cad é má rithim?: a later hand corrects the translation to agus d’fhreagair seisean: Cad é
má rithim?
23 Agus chonaic sé an fear ag rith: a later hand completes the translation by adding here in’ aonar.
33 Agus chaith sé é féin anuas: a later hand completes the translation by adding here os cómhair an
rí.
24 Chonac círéip mhór: a later hand completes the translation by adding here a rí.
24 Chun do sheirbhíse:  a later  hand completes the translation by adding here  níl  a thuilleadh
tuairisce agam.
24 Don phobal: a later hand completes the translation by adding here go léir.
25 Agus duairt an rí: a later hand completes the transaltion by adding here leis.
26 Leog  dod  sheirbhíseach  casadh  chun  a  thíre  féin  agus  bás  d’fháil  ’na  chathair  féin,  agus
adhlacadh ’ dh’fháil in uaigh a athar agus a mháthar féin: a later hand corrects the translation to
give first-person possessives, leog dom do sheirbhíseach casadh chun mo thíre féin agus bás d’fháil
im chathair féin, agus adhlacadh ’ dh’fháil in uaigh m’athar agus mo mháthar féin . PUL’s original
translation seems acceptable too, however.
26 An éagóir sin a dhéanamh: a later hand completes the translation by adding here orm.
26 Nár ínseadh: h-prefixation of the autonomous form is not shown here.
26 Thar n-ais chun úr dtithe libh, a Israél!: a later hand corrects the translation to thar n-ais chun
do thithe leat, a Israél!, as the Latin Vulgate has the second-person singular here. However, in Irish
it  is  correct  to  use  plural  pronouns  and  possessives  with  a  collective  noun  such  as  Israél.
Consequently, PUL’s form is allowed to stand here. 
26 Fir Iúda: a later hand completes the translation by adding here go léir.
26 Ag an gcloich: this is an incomplete translation at the Douay Bible here has “at the great stone”.
26 Casóg dhlúth lasmu’ dá aibíd: a later hand completes the translation by adding here agus iad ar
aon fhaid amháin.
27 Do chomáin na daoine leó: a later hand completes the translation by adjusting it to do chomáin
na daoine go léir leó.
32 Patrui ejus: the manuscript spelling is unclear here, as it was altered several times. PUL seems
to have had patrum ejus or patruum ejus, being corrected by a later hand to patrui ejus.  Patruus
means “paternal  uncle”  in Latin.  Patruum and  patrui are  the accusative singular  and genitive
singular respectively.
32 Chuadar síos: a later hand completes the translation by adding here sa bhfómhar.
32 Bhí gairisiún de sna Philistínigh i mBetlehem: a later hand completes the transaltion by adding
here an uair sin.
32 Mac Ioiada (mac) fir chróga: PUL has here inserted the word mac giving his interpretation of
the Latin  filius Jojadae viri fortissimi.  However,  viri is in apposition to  filius Jojadae  here, as is
shown in the Douay Bible: “the son of Joiada a most valiant man”.
33 Stad do lámh: ní beag duit: a later hand corrects the translation by adjusting it to ní beag san;
stad do lámh feasta.
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