
Leabhar Ester

Tugtar a ainm ar an leabhar so ón mbannrín Ester, agus ínstear a scéal san sa leabhar. Is é tuairim
lucht mínithe na Scriptiúr, a dtuairim go léir, gurb é Mardochaí do scríbh an leabhar. Agus is léir go
leór an ní sin ó Chaib. a 9, véar. 20, den leabhar so féin.

Caib. a hAon

Féasta mór ag an rí Assuérus dá dhéanamh. Fios á chur ar an mbannrín Vastí. Í ag diúltú. Í dá cur as
an mbannríneacht mar gheall ar an ndiúltú san.

1 I laethibh Assuéruis, nuair a bhí a réim ón Índia go dtí Étíópia, ar chéad dhá dheich a seacht de
chúigíbh, 2 agus nuair a bhí sé ’na shuí i gcathaoir a ríochta, b’í cathair Susain príomhchathair a
ríochta.  3 Agus  sa  tríú  bliain  dá  réim  dhein  sé  féasta  mór  dá  phriúnsaíbh  go  léir  agus  dá
sheirbhíseachaibh, don chuid ba chómhachtaí de sna Persachaibh agus d’uaislibh na Méadach,
agus do rialtóiríbh na gcúigí ’na radharc, 4 chun go dtaispeánfadh sé saibhreas glóire a ríochta,
agus méid agus maíomh a chómhacta, ar feadh mórán aimsire, eadhon, ar feadh cheithre fichid lá
agus céad. 5 Agus nuair a bhí laethanta an fhéasta caite thug sé cuireadh dá raibh de dhaoinibh i
Susan, beag agus mór, agus d’órdaigh sé féasta seacht lá do dhéanamh i gcúirt an gháirdín agus na
coille do planndaíodh le cúram agus le láimh an rí. 6 Agus bhí ar crochadh ar an uile thaobh, brait
a  bhí  ar  dhath  na  spéire,  agus  brait  ghlasa,  agus  brait  shailchuacha,  agus  iad  daingean  ar
chórdaíbh síoda, agus corcair, agus na córdaí sin curtha trí fháinnibh éabair, agus pollaí marmair
dhá gcimeád suas. Bhí na leapacha riartha ar an úrlár, leapacha óir agus airgid agus iad ar úrlár a
bhí déanta de  phorphorí agus de mharmar gheal, agus pictiúireacht iúnta iolartha air. 7 Agus an
mhuíntir a fuair cuireadh bhíodar ag ól a cuachaibh óir, agus bhí biatha dá dtabhairt chúthu in
árthaíbh iolartha i ndiaidh ’ chéile. Agus do bhí dá thabhairt chúthu, leis, fíon, an fíon ab fheárr,
mar ba chuí  do fhlaithiúlacht  an rí.  8 Agus ní  raibh éinne ann chun tathaint a dhéanamh ar
dhaoine nár mhaith leó ól, ach, fé mar a bhí socair ag an rí, duine dá uaislibh os cionn gach búird,
i dtreó go bhféadfadh gach éinne pé rud ba mhaith leis do thógaint.

9 Agus do dhein an bhannrín, Vastí, féasta do mhnáibh an rítheaghlaigh ’nar ghnáth leis an rí
cónaí ’ dhéanamh.

10 Ansan, an seachtú lá, nuair a bhí an rí súgach, agus é brothallach go maith tar éis mórán fíona ’
dh’ól, d’órdaigh sé do Mhauman, agus do Bhasata, agus do Harbona, agus do Bhagata, agus do
Abgata,  agus  do Setar,  agus do Charcas,  an  mórsheisear  iúnúch a  bhíodh ag  friothálamh ’na
láthair, 11 an bhannrín Vastí do thabhairt i láthair an rí agus an choróinn ar a ceann aici, chun go
dtaispeánfí a háilleacht do sna daoine go léir agus do sna priúnsaíbh go léir, mar do bhí sí álainn
thar bárr. 12 Ach do dhiúltaigh sí, agus ní thiocfadh sí ar órdú an rí, an t-órdú a chuir sé i dtuiscint
di trí sna  iúnúchaibh.  Tháinig fearg ar an rí mar gheall air sin, árdfhearg ar fad. 13 Bhíodh fir
eagnaí aige in’ aice, de réir nóis ríthe, agus is ar a gcómhairle a dheineadh sé an uile ní, mar bhí
eólas  acu  ar  an  ndlí  agus  ar  bhreitheannaibh a  sínsear.  14 (Ach b’iad  príomhfhir  ar  an lucht
cómhairle sin, agus b’iad fir ba ghiorra dho, Charsena, agus Setar, agus Admata, agus Tarsis, agus
Mares,  agus  Marsana,  agus  Mamuchan,  mórsheisear  priúnsaí  de  sna  Méidigh  agus  de  sna
Persachaibh*,  agus chídís gnúis an rí, agus do shuídís ar tosach ’na dhiaidh): 15 D’fhiafraigh sé
dhíobh san,  cad  í  an  bhreith  ba  cheart  a  thabhairt  ar  an  mbannrín  Vastí  a  dhiúltaigh  rud  a
dhéanamh ar órdú an rí* tar é dhá chur in úil di trí sna  iúnúchaibh. 16 D’fhreagair Mamuchan,
agus na priúnsaí agus an rí ag éisteacht leis: Tá díobháil déanta ag an mbannrín Vastí, ní hamháin
don rí ach, ’na theannta san, dá bhfuil de dhaoinibh agus de phriúnsaíbh i gcríochaibh uile an rí
Assuérus. 17 Mar raghaidh an gníomh so atá déanta ag an mbannrín amach chun na mban go léir
agus  beidh  mímheas  acu  ar  a  bhfearaibh  agus  déarfaid  siad:  D’órdaigh  an  rí  Assuérus  don



bhannrín Vastí teacht isteach ag triall air agus ní thiocfadh sí. 18 Agus ón sampla san cuirfid mná
na n-uasal Persach agus na n-uasal Méadach neamhshuím in órdúchán a bhfear: dá bhrí sin tá
fearg an rí ceart. 19 Más é do thoil é téadh reacht amach ód láthair, scríofa de réir dlí na bPersach
agus na Méadach, gan fáil ar é ’ dh’athrú, gan Vastí do teacht a thuilleadh isteach chun an rí, ach
bannrín a dhéanamh ’na hinead de mhnaoi eile atá níos feárr ná í, 20 agus craobhscaoiltear san trí
chríochaibh uile  do ríochta (atá ana-leathan) agus tugadh mná, idir íseal agus uasal,  onóir dá
bhfearaibh. 

21 Do thaithn cómhairle an fhir sin leis an rí agus leis na priúnsaíbh: agus do dhein an rí beart de
réir  chómhairle  Mhamuchain.  22 Chuir  sé  leitreacha  chun cúigí  uile  a  ríochta,  de  réir  mar  a
dh’fhéad gach náisiúin aireachtaint agus lé’,  i  dteangthachaibh agus i  gcaractéribh iolartha,  go
gcaithfeadh na fir bheith ’na rialtóiríbh agus ’na máistríbh ’na dtithibh féinig, agus go gcaithfí an
ní sin do chraobhscaoileadh chun gach treabhchais daoine.

Caib. a Dó

Ester ’na bannrín. Feall á dhéanamh i gcoinnibh an rí agus Mardochaí ag noctadh an fhíll.

1 ’Na dhiaidh san, nuair a chuaigh d’fheirg an rí Assuérus do chuímhnigh sé ar Vastí, agus ar an
rud  a  dhein  sí,  agus  ar  ar  fhuilig  sí:  2 agus  duairt  seirbhísigh  an  rí  agus  oificeacha  an  rí:
Cuardaítear mná óga don rí, maighdeana, agus iad álainn. 3 Agus curtar daoine ar fuaid na gcúigí
go léir chun cailíní breátha agus maighdeana do sholáthar: agus tugaidís leó iad go dtí cathair
Susain agus cuiridís isteach iad i dtigh na mban fé láimh Egeuis an iúnúch, aeire agus cimeádaí
ban an rí: agus tugtar dóibh órnáidí ban agus nithe eile riachtanacha chun a n-úsáide. 4 Agus pé
hí, ar a measc go léir, a thaithnfidh le súilibh an rí bíodh sí ’na bannrín in inead Vastí.

Do thaithn an chainnt sin leis an rí agus d’órdaigh sé beart a dhéanamh de réir mar adúradh.
5 Ach bhí fear i gcathair Susain, Giúdach, agus Mardochaí ab ainm do, mar Iair, mhic Semei mhic
Chis, de shliocht Iemini. 6 Do rugadh chun siúil ó Iérúsalem é nuair a rug Nabuchodonosor rí
Bhabuloin Iechonias rí Iérúsalem* chun siúil leis. 7 Bhí sé tar éis iníne a dhriothár gurbh ainm di
Edessa do thógaint, agus bhí Ester mar ainm uirthi, leis. Bhí a hathair agus a máthair tar éis bháis
agus leanbh ana-bhreá ana-dhathúil  ab ea í,  agus ó bhí  sí  gan athair  gan mháthair  do ghlac
Mardochaí ’na hinín do féin.

8 Nuair a tráchtadh go poiblí  ar reacht an rí  agus nuair a tugadh mórán ban óg, maighdeana
breátha,  go  Susan agus  a  tugadh iad  i  láimh Egeuis  an  t- iúnúch.  Do tugadh do Ester,  leis,  i
dteannta na gcailíní eile, le cimeád in uimhir na mban. 9 Agus do thaithn sí leis an rí agus fuair sí
fabhar ’na radharc. Agus d’órdaigh sé don iúnúch órnáidí na mban do bhrostú agus a cion díobh a
thabhairt  dise,  agus  mórsheisear  de  sna  cailíníbh  ba  bhreátha,  agus  í  féin  agus  a  mná
coímhdeachta d’óirniú agus do chórú. 10 Agus níorbh áil léi aon ní a dh’ínsint i dtaobh a tíre ná a
muíntire mar bhí Mardochaí tar éis a rá léi gan aon ní do rá ’na dtaobh san. 11 Agus bhíodh
Mardochaí ag siúl gach aon lá ar aghaidh cúirte an tí ’na raibh na maighdeana tofa dá gcimeád,
mar bhí sé aireach i dtaobh Ester, go mbeadh ’ fhios aige cad a bhí le himeacht uirthi.

12 Ansan, nuair a thagadh an t-am do gach maighdin acu chun dul isteach chun an rí, tar éis gach
aon rud a bheith déanta chun iad a thabhairt amach go maith, bhíodh an tarna mí déag ann. Ar an
gcuma san, bhídís dá n-úngadh le hola* ar feadh sé mhí, agus deinidís úsáid de chúmharthaíbh
agus de spíosraíbh* ar feadh sé mhí eile. 13 Ansan, nuair a bhídís ag dul isteach chun an rí pé ní a
dh’iarraidís mar órnáid do tugtí dhóibh é, agus nuair a bhídís córaithe mar a thaithneadh leó,
d’imídís ó sheómra na mban isteach i seómra an rí. 14 Agus an bhean acu do théadh isteach um
thráthnóna thagadh sí amach ar maidin, agus do beirtí as san í go dtí an tarna tigh, tigh a bhí fé
láimh  Susagais,  an  t-iúnúch ar  a  raibh  cúram leannán  an  rí:  agus  ní  fhéadfadh  sí  sin  dul  a
thuilleadh ag triall ar an rí, murar thoil leis an rí é agus go n-órdódh sé dhi, as a hainm, teacht.



15 Agus tháinig an t-am, de réir  úird,  agus bhí  an lá in achomaireacht  ’na raibh Ester,  iníon
Abihail, driotháir Mhardochaí, an iníon a bhí glacaithe aige in uchtmhacacht, chun dul isteach ag
triall ar an rí.  Ach níor iarr sí aon órnáidí ban ach leogaint d’Egeus an t- iúnúch,  cimeádaí na
maighdean, pé órnáid ba mhaith leis do chur uirthi, mar bhí sí ana-mhaisiúil, agus an áilleacht
thar bárr a bhí  uirthi  chuir  sé* ’  fhéachaint  uirthi  bheith  taithneamhach i  súilibh gach éinne.
16 Agus sa deichiú mí, ar a dtugtar Tebet, is ea do tugadh í go dtí  seómra an rí Assuérus, sa
seachtú bliain dá réim. 17 Agus thug an rí grá dhi thar na mnáibh eile go léir, agus fuair sí fabhar
agus ceannsacht os a chómhair thar na mná go léir. Agus chuir sé an choróinn ríoga ar a ceann
agus  dhein  sé  bannrín  di  in  inead  Vastí.  18 Agus  d’órdaigh  sé  féasta  oirirc  d’ollmhú  dá
phriúnsaíbh go léir agus dá sheirbhíseachaibh, agus chun pósta agus bainise Ester, agus thug sé
suaimhneas do sna cúigíbh go léir, agus thug sé tabharthaistí uaidh go fial mar ba chóir do rí.

19 Agus nuair a bhí na maighdeana dá soláthar an tarna huair agus dá gcruinniú i dteannta ’
chéile, bhíodh Mardochaí ag fanúint ag geata an rí. 20 Agus bhí Ester gan a tír ná a muíntir a
dh’ínsint fós, mar a bhí órdaithe ag Mardochaí dhi, mar pé rud a dh’órdaíodh sé do dheineadh
Ester é, agus do dheineadh sí gach aon rud ar an gcuma gcéanna ’nar ghnáth léi a dhéanamh
nuair a bhí dhá tógaint agus ’na leanbh beag. 

21 San am san, nuair a bhí Mardochaí ’na chónaí ag geata an rí bhí fearg ar Bhagatan agus ar
Thares,  beirt  d’iúnúchaibh an  rí,  agus  dóirseóirí  ab  ea iad,  agus  is  ag  an ndoras  lasmu’,  den
rítheaghlach, a bhí údarás acu. Agus bhí socair acu ar éirí chun an rí agus é ’ mharú. 22 Fuair
Mardochaí amach an socrú san. D’inis sé láithreach é d’Ester agus d’inis Ester don rí é, in ainm
Mhardochaí, an té a dh’inis di féinig é. 23 Do féachadh chuige agus do fuaradh amach é agus do
crochadh  an  bheirt  ar  chroich.  Do  cuireadh  in  sna  seanchasaibh  é,  agus  do  scríodh  in  sna
croinicibh é i láthair an rí.

Caib. a Trí

Aman dá uaisliú ag an rí; fearg aige dá ghlacadh chun Mardochaí; reacht aige dá fháil ón rí, tríd an
bhfeirg sin, chun na nGiúdach go léir do chur chun báis.

1 Tar éis na nithe sin d’uaisligh an rí Assuérus Aman mac Amadati, fear de shliocht Agaig: agus
chuir sé cathaoir Amain os cionn na bpriúnsaí go léir a bhí aige. Agus bhíodh na seirbhísigh go
léir a bhíodh ag dóirsibh an rítheaghlaigh ag feacadh a nglún agus ag onórú Amain: mar bhí san
órdaithe ag an rí. Ní raibh ach Mardochaí nár lúb a ghlúin agus nár thug onóir do. 3  Agus na
seirbhísigh leis an rí, ba mhó a bhíodh ag dóirsibh an rítheaghlaigh, dúradar leis: cad ’na thaobh
ná cómhlíonann tusa órdú an rí? 4 Agus nuair adúradar an méid sin go minic agus nár chuir
Mardochaí aon tsuím iontu d’ínseadar d’Aman é, mar theastaigh uathu a fhios a bheith acu an
leanfadh Mardochaí den diúltú: mar bhí sé tar éis a dh’ínsint dóibh gur Ghiúdach é. 5 Ach nuair ’
airigh Aman an scéal agus nuair a chonaic sé nár fheac Mardochaí a ghlúin do agus nár thug sé
aon onóir bhí sé ar buile. 6 Ba neamhní leis lámh a chur ar Mhardochaí in’ aonar, óir d’airigh sé
gur de náisiún na nGiúdach é, agus ba thúisce leis na Giúdaígh go léir, a raibh i ríocht Assuéruis
díobh, a dh’ídiú.

7 An chéad mhí (ar a dtugtar Nísan) sa tarna bliain déag de réim Assuéruis, do cuireadh an crann
isteach san árthach, ar a dtugtar san Éabhrais Phur, os cómhair Amain, féachaint cad é an lá, agus
cad é an mí a déanfí íde ar na Giúdaígh go léir, agus tháinig amach an tarna mí déag ar a dtugtar
Adar.

8 Ansan duairt Aman leis an rí Assuérus: Tá treabhchas daoine scaipithe ar fuaid cúigí uile do
ríochta,  agus  iad  deighilte  óna  chéile,  agus  úsáid  acu  á  dhéanamh de  dhlithibh  nua  agus  de
cheremóintibh nua, agus ’na theannta san tá mímheas acu ar reachtaibh uile an rí, agus is maith is



eól duit nách rómhaith an bhail ar do ríocht iad san a bheith ag dul i mórchúisí trí bheith ag dul ó
smacht.  9 Más  é  do  thoil  é  dein  reacht  chun  a  n-ídithe  agus  díolfadsa  deich  míle  talant led
chisteóiríbh.

10 Ansan do bhain an rí an fáinne a bhíodh aige dá úsáid, dá láimh féinig agus thug sé an fáinne
d’Aman mac Amadati, de shliocht Agaig, namhaid na nGiúdach, 11 agus duairt sé leis: I dtaobh an
airgid atá agat á gheallúint, cimeád duit féin é, agus i dtaobh na ndaoine sin, dein leó mar is maith
leat. 12 Agus do glaodh scríbhneóirí an rí sa chéad mhí Nísan, an tríú lá déag den mhí chéanna
san, agus do scríodh, fé mar a dh’órdaigh Aman, ag triall ar fhearaibh inid uile an rí, agus ag triall
ar bhreithiúnaibh uile na gcúigí agus na náisiún iolartha, de réir mar a bhí gach náisiún ábalta ar
lé’, agus ar chloisint, de réir a dteangthacha iolartha, in ainm an rí Assuérus: agus do séaladh na
leitreacha le fáinne an rí, 13 agus ansan do cuireadh na leitreacha amach, le teachtairíbh an rí,
chun na gcúigí go léir (dhá órdú) bás agus íde ’ dh’imirt ar na Giúdaigh go léir, óg agus aosta,
leanaí agus mná, aon lá amháin, eadhon, an tríú lá déag den tarna mí déag, ar a dtugtar Adar, agus
foghail  a dhéanamh dá gcuid.  14 B’in é bunús a raibh scríofa in sna leitreachaibh, i  dtreó go
mbeadh fios an lae ag muíntir na gcúigí go léir agus go mbeidís ollamh i gcómhair an lae sin.
15 Na  giollaí  turais  a  cuireadh  chun  siúil  do  dheineader  dithneas  chun  órdú  an  rí  do
chómhlíonadh, agus do cuireadh an reacht ar crocadh láithreach i gcathair Susain, agus bhí an rí
agus Aman ag ithe, agus ag ól i dteannta ’ chéile agus na Giúdaígh a bhí sa chathair ag gol.

Caib. a Ceathair

Iarras* Mardochaí ar Ester achainí do chur chun an rí ar son na nGiúdach. Iad ag guí Dé in éineacht,
agus ag déanamh troscaidh.

1 Nuair  ’  airigh  Mardochaí  na  nithe  sin,  do  strac  sé  a  chuid  éadaigh  agus  chuir  sé  éadach
ruainnigh uime agus chuir sé luaithreach ar a cheann agus bhí sé ag gol go hárd sa tsráid i lár na
cathrach, ag taispeáint na buartha a bhí ar a aigne. 2 Agus do tháinig sé ag gol ar an gcuma san go
dtí geata an rítheaghlaigh, mar ní leómhfadh éinne ag caitheamh éadaigh ruainnigh dul isteach i
gcúirt an rí.

3 Agus  in  sna  cúigíbh  go  léir,  agus  in  sna  bailtibh,  agus  ins  gach  áit  ’na  raibh  an  reacht
maraitheach san an rí tagaithe, bhí caoineadh brónach i measc na nGiúdach, agus troscadh agus
olagón agus gol, mórán acu ag déanamh a leapan ar éadach ruainnigh agus ar luaithrigh.

4 Ansan chuaigh cailíní Ester agus a iúnúcha isteach agus d’ínseadar di. Agus nuair ’ airigh sí é
bhí  uathás  uirthi,  agus  do  chuir  sí  ball  éadaigh  amach  chun  é  ’  chlúdach  agus  an  t-éadach
ruainnigh a thógáilt uaidh, ach ní ghlacfadh sé an ball éadaigh. 5 Ansan do ghlaeigh sí chúithi
Atach, an t-iúnúch, a bhí ceapaithe ag an rí chun friothálaimh uirthi, agus d’órdaigh sí dho dul ag
triall  ar  Mhardochaí  agus  a  fhios  ’  fháil  uaidh  cad  fé  ndeara  dho bheith  dhá dhéanamh san.
6 Chuaigh Atach amach ag triall ar Mhardochaí. Bhí Mardochaí ’na sheasamh i sráid na cathrach
ar aghaidh gheata an pháláis. 7 D’inis sé do Atach gach ní, conas mar a gheall Aman airgead do
dhíol  isteach  i  stórasaibh  an  rí,  chun  íde  do  dhéanamh ar  na  Giúdaígh.  8 Thug sé  dho,  leis,
macshamhail den reacht a bhí ar crocadh in áirde i Susan, chun é ’ thaispeáint don bhannrín agus
a iarraidh uirthi dul isteach chun an rí agus é ’ ghuí ar son a daoine féinig. 9 Agus chuaigh Atach
thar n-ais agus d’inis sé d’Ester gach a nduairt Mardochaí. 10 D’fhreagair sí é agus duairt sí leis a
rá le Mardochaí: 11 Is eól do sheirbhíseachaibh uile an rí, agus do sna cúigíbh go léir atá féna
smacht, pé duine, peocu fear nú bean, do raghadh isteach i seómra an rí gan fios a bheith curtha
air, go gcurtar chun báis láithreach é gan aon ríghneas, mura sínfeadh an rí amach chuige an tslat
ríoga óir, mar chómhartha atrua, chun go bhfágfí beó é. Conas ’ fhéadfadsa, dá bhrí sin, dul isteach
ag triall ar an rí, agus nár glaodh chuige me anois le tríochad lá?



12 Nuair ’  airigh Mardochaí an méid sin 13 chuir sé teachtaireacht arís ag triall  ar Ester agus
duairt sé léi: Ná meas go bhféadfairse amháin t’anam do bhreith saor leat, thar na Giúdaígh eile go
léir, toisc tu ’ bheith i dtigh an rí. 14 Má fhanann tú gan labhairt saorfar na Giúdaígh ar chuma
éigin eile agus déanfar íde ortsa agus ar theaghlach t’athar. Agus ca bhfios ná gur chun go mbeifá
ollamh d’ócáid den tsórd so do tháinís chun do ríochta?

15 Ansan do chuir Ester teachtaireacht eile ag triall ar Mhardochaí, mar seo: 16 Imigh agus bailigh
i dteannta ’ chéile gach a bhfaighir de Ghiúdachaibh i Susan agus bídh ag guí ormsa. Ná deinidh
ithe ná ól go ceann trí lá agus trí oíche, agus déanfadsa agus mo mhná coímhdeachta troscadh ar
an gcuma gcéanna. Ansan raghad isteach chun an rí, i gcoinnibh na dlí, gan me ’ bheith glaeite,
agus cuirfead me féin i gcúntúirt agus i mbaol báis. 17 D’imigh Mardochaí agus do dhein sé gach
ní dár órdaigh Ester do a dhéanamh.

Caib. a Cúig

Ester dá glacadh go ceannsa: cuireadh chun dínnéir aici á thabhairt don rí agus d’Aman. Croch ag
Aman á chur suas do Mhardochaí.

1 Nuair a tháinig an tríú lá do chuir Ester a héadach ríoga uímpi agus do sheasaimh sí sa chúirt ba
shia isteach de thigh an rí, ar aghaidh halla an rí amach. Agus bhí an rí ’na shuí ’na chathaoir
ríoga i halla an rítheaghlaigh ar aghaidh dorais an tí amach 2 agus chonaic sé Ester, an bhannrín
’na seasamh agus do thaithn sí lena shúilibh, agus do shín sé amach, féna déin an tslat óir a bhí
’na láimh aige, agus do dhrid sí chuige agus phóg sí barra na slaite. 3 Agus duairt an rí léi: Cad ’tá
uait a Ester a ríogan? Cad é t’achainí? Dá mb’é leath mo ríochta ’ bheadh agat le hiarraidh orm
bheadh sé le fáil agat. 4 Ach d’fhreagair sise: Más é toil an rí é aicim ort tar inniu, agus Aman in
éineacht leat, chun féasta atá ollamh agam. 5 Agus duairt an rí láithreach: Glaeitear láithreach ar
Aman go ndeinidh sé an ní is toil le hEster. Agus tháinig an rí agus Aman go dtí an féasta a bhí
ollamh ag Ester dóibh. 6 Agus nuair a bhí cuid mhaith fíona ólta ag an rí duairt sé léi: Cad is maith
leat a tabharfí dhuit? Agus cad é an ní atá agat á iarraidh? Bíodh go n-iarrfá * leath mo ríochta orm
gheóbhair é.

7 Agus duairt Ester: Sid é m’achainí agus m’iarraidh: 8 Má tá fabhar fálta agam i radharc an rí,
agus más toil leis an rí an ní atá agam dá iarraidh a thabhairt dom, tagadh an rí agus Aman chun
an fhéasta atá ollamh agam dóibh amáireadh agus osclód m’aigne don rí. 9 Do chuaigh Aman
amach an lá san agus é go meadhrach agus go lán d’áthas. Agus nuair a chonaic sé Mardochaí ’na
shuí ag geata an phálais, agus ní amháin, nár éirigh sé dhá onórú, ach fós nár dhein sé oiread agus
corraí as an áit ’na raibh sé ’na shuí, bhí árdfhearg air. 10 Ach níor leog sé air go raibh fearg air
agus  tháinig  sé  abhaile  chun  a  thí  agus  ghlaeigh  sé  chuige  i  dteannta  ’  chéile  a  dhaoine
muínteartha agus Sares a bhean, 11 agus d’inis sé dhóibh méid a shaibhris, agus líonmhaireacht a
chlainne, agus an ghlóire mhór lena raibh an rí tar éis é ’ dh’uaisliú os cionn a sheirbhíseach agus
a phriúnsaí go léir. 12 Agus ansan duairt sé: Níor thug an bhannrín Ester cuireadh d’éinne eile ach
dómhsa chun an fhéasta in éineacht leis an rí, agus táim ag dul chun dínnéir amáireach, leis, ’na
teannta féin agus i dteannta a rí. 13 Agus bíodh go bhfuilid na nithe sin go léir agam measaim ná
fuil aon rud agam an fhaid a chím an Giúdach Mardochaí ’na shuí ar aghaidh gheata an rí amach.

14 Ansan duairt a bhean, Sares, agus an chuid eile dá dhaoine muínteartha leis: Órdaigh sail mhór
a bheith caogad cúbat ar aoirde d’ollmhú agus labhair leis an rí ar maidin, chun go gcrochfar
Mardochaí ar an sail sin, agus ansan beidh tú lán d’áthas ag dul chun an dínnéir in éineacht leis
an rí. Do thaithn an chómhairle sin leis agus d’órdaigh sé croch árd d’ollmhú.

Caib. a Sé



An rí dhá chlos gur dhein Mardochaí seirbhís mhór do, agus é dhá órdú d’Aman an onóir ba ghiorra
d’onóir an rí a thabhairt do. Aman ag déanamh na hoibre sin.

1 An oíche sin níor fhéad an rí codladh. D’órdaigh sé seanchas croinicí na haimsire a bhí imithe do
lé’ dho. 2 Nuair a bhíothas dhá lé’ ’na láthair do tánathas chun na háite ’na raibh scríofa conas
mar a nocht Mardochaí feall Bhagatain agus Thares, an dá iúnúch úd a mheas an rí Assuérus do
mharú. 3 Nuair ’ airigh an rí an méid sin duairt sé: Cad í an onóir agus an díolaíocht a fuair
Mardochaí mar gheall ar an ndílse sin? Agus duairt a sheirbhísigh agus a lucht friothála leis: Ní
bhfuair sé aon díolaíocht in aon chor1. 4 Duairt an rí láithreach: Cé atá sa chúirt? Óir bhí Aman ag
teacht  isteach  sa  chúirt  istigh  chun  labhartha  leis  an  rí,  chun  go  leogfí  dho  Mardochaí  do
chrochadh  ar  an  gcroich  a  bhí  ollamh  aige  dho.  5 D’fhreagair  na  seirbhísigh:  Tá  Aman  ’na
sheasamh sa chúirt. Duairt an rí: Tagadh sé isteach. 6 Tháinig sé isteach. Duairt an rí leis: Cad is
ceart a dhéanamh leis an bhfear gur mian leis an rí é ’ dh’onórú? Bhí Aman ag machnamh ’na
chroí féin agus mheas sé nách d’éinne eile ach amháin do féin a cheap an rí an onóir a thabhairt.
7 Agus duairt sé: an far gur mian leis an rí é ’ dh’onórú 8 is ceart éide an rí do chur uime, agus
coróinn an rí do chur ar a cheann, agus é ’ chur ar muin an eich is gnáth leis an rí a mharcaíocht,
9 agus an té is uaisle ar phriúnsaíbh* an rí do bhreith ar cheann ar an each agus é ’ bheith ag
gluaiseacht trí shráid na cathrach agus é ’ bheith ag fógairt roimis agus dhá rá: Seo mar a honórfar
an té gur mian leis an rí é ’ dh’onórú. 10 Agus duairt an rí leis: Brostaigh agus tóg leat an éide
agus an t-each agus dein mar atá ráite agat leis an nGiúdach, Mardochaí, a bhíonn ’na shuí ag
geata an pháláis. Tabhair aire agus ná fág gan déanamh aon ní de sna nithibh sin adúraís.

11 Agus do thóg Aman leis an éide agus an t-each, agus d’éidigh sé Mardochaí i sráid na cathrach
agus  chuir  sé  ar  muin  an  eich  é,  agus  do  ghluais  sé  roimis  amach  agus  an  fhógairt  aige  á
dhéanamh: Is fiú an onóir seo an té gur mian leis an rí onóir a thabhairt do. 12  Ansan chuaigh
Mardochaí thar n-ais go dtí geata an pháláis agus do bhrostaigh Aman chun a thí féin agus é go
brónach  agus  a  cheann  clúdaithe  aige.  13 Agus  d’inis  sé  dá  mhnaoi  Sares  agus  dá  dhaoine
muínteartha gach a raibh imithe air. Agus thug na fir eagnaí a bhí i gcómhairle aige, agus a bhean,
freagra air: Más de shíol na nGiúdach Mardochaí sin2 go bhfuilir ag tosnú ar thitim roimis ní féidir
duit  cur  ’na choinnibh ach titfir  ’na radharc.  14 Le línn na bhfocal  san do rá dhóibh tháinig
iúnúcha an rí agus chuireadar ’ fhéachaint ar Aman dul go diair leó chun na feise a bhí ollamh ag
an mbannrín.

Caib. a Seacht

Achainí Ester ar a son féin agus ar son a daoine. Aman dá chrochadh ar an gcroich a bhí ollamh aige
do Mhardochaí.

1 Agus chuaigh Aman agus an rí isteach go n-ólfaidís fíon i dteannta na bannríne. 2 Agus duairt
an rí léi arís, an tarna lá, nuair a théigh an fíon é: Cad í t’achainí, a Ester, i dtreó go dtabharfar duit
í? Cad a theastaíonn uait a déanfí dhuit? Bíodh go n-iarrfair leath mo ríochta orm tá sé le fáil agat.
3 Ansan d’fhreagair sise: Má tá fabhar fálta agam id radharc, a rí, agus más é do thoil é, tabhair
m’anam dom, an ní atá agam á iarraidh, agus tabhair mo dhaoine dhom. Is iad m’achainí iad. 4 Óir
táimíd tabhartha suas, mise agus mo dhaoine, chun ár n-ídithe agus ár marbaithe agus chun ár
ndíscithe ar fad. Is trua nách chun sinn a dhíol ’nar ndaoraibh atáthar, idir fhearaibh agus mná
dhúinn. Dob fhéidir an cruatan san a dh’fhulag, agus dhéanfainnse mo bhuairt gan labhairt. Ach
anois  tá  namhaid againn agus casann a chruaghníomh san ar  an rí.  5 Agus d’fhreagair  an rí
Assuérus agus duairt sé: Cé hé féin, agus cad í an chómhacht atá aige, go leómhfadh sé na nithe
sin a dhéanamh? 6 Agus duairt Ester: Aman ansan is é atá ’nár gcoinnibh agus is é ár namhaid
fíormhallaithe é. Nuair ’ airigh Aman an focal san tháinig uathás air, níor fhéad gnúis an rí agus

1 Caib. 6. véar. 3. “Aon díolaíocht in aon chor”, fuair sé roinnt bronntanaisí ón rí ach níor mheas muíntir an rí gurbh 
fhiú aon rud iad san.

2 Alter to an Mardochaí sin?



gnúis na ríogana d’fhulag in éineacht. 7 D’éirigh an rí i bhfeirg agus d’imigh sé a háit na feise
amach sa gháirdín mar a raibh craínn ag fás. D’éirigh Aman, leis, chun na ríogana, Ester, do ghuí
ar son a anama óir do thuig sé go raibh drochní beartaithe ag an rí dho (nú, go raibh drochfhuadar
fén rí ’na thaobh). 8 Agus nuair a tháinig an rí thar n-ais as an ngáirdín ’na raibh craínn ag fás
agus a chuaigh sé isteach in áit na feise fuair sé go raibh Aman titithe ar an leabaidh mar a raibh
an ríogan Ester ’na luí,  agus duairt sé: Is mian leis éigean a dhéanamh ar an ríogain, leis, im
láthair,  istigh im thigh féin.  Ní  raibh an focal  imithe fós a béal  an rí,  agus do chlúdaíodar a
aghaidh  láithreach.  9 Agus  duairt  Harbona,  duine  de  sna  iúnúchaibh a  bhí  ’na  sheasamh ag
friothálamh ar an rí: Féach, tá ’na seasamh i dtigh Amain an chroch caogad cúbat ar aoirde, a
chuir sé suas ann do Mhardochaí, an fear a labhair ar son an rí. Agus duairt an rí: Crochaidh é féin
uirthi.  10 Agus do crochadh Aman ar an gcroich a bhí  curtha suas aige do Mhardochaí  agus
chuaigh d’fheirg an rí.

Caib. a hOcht

Mardochaí dá uaisliú: malairt ar leitreachaibh Amain.

1 An lá céanna sn thug an rí Assuérus don ríogan Ester, an tigh a bhí ag Aman. Agus tháinig
Mardochaí isteach i láthair an rí, mar bhí Ester tar éis a ínsint do gurbh é a húncail é. 2 Agus do
thóg an rí an fáinne a bhí órdaithe aige a thógaint thar n-ais ó Aman, agus thug sé do Mhardochaí
é, agus do chuir Ester Mardochaí os cionn a tí.

3 Ach ní raibh Ester sásta leis an méid sin. Do chaith sí í féin ag cosaibh an rí agus í ag gol agus do
labhair sí leis dhá iarraidh air órdú a thabhairt go gcurfí ar neamhní mailís Amain an t-Agagíteach
agus an beartúchán mallaithe a bhí déanta aige in aghaidh na nGiúdach. 4 Ach, mar ba ghnáth, do
shín an rí chúithi an tslat ríoga, mar chómhartha ceannsachta. Ansan d’éirigh sí agus sheasaimh sí
os a chómhair agus duairt sí: 5 Más é toil an rí é, agus má tá fabhar fálta agam ’na radharc, agus
nách míthaithneamhach leis m’achainí, aicim ort go ndéanfí na leitreacha úd Amain, namhaid
agus feallaire na nGiúdach, na leitreacha lenar órdaigh sé íde ’ dhéanamh ar na Giúdaígh go léir i
gcúigíbh uile an rí, do chur ar neamhní lena malairt de leitreachaibh do chur amach, 6  óir conas is
féidir dómhsa fulag le héirleach agus le híde ar mo dhaoine? 7 Agus d’fhreagair an rí Assuérus an
ríogan Ester agus Mardochaí an Giúdach: Tá tigh Amain tabhartha d’Ester agam, agus d’órdaíos é
’ chrochadh toisc gur leómhaigh sé lámh a shíneadh chun na nGiúdach. 8 Scrídhse, dá bhrí sin,
chun an nGiúdach, mar is toil libh*, agus cuiridh séala m’fháinnese ar na leitreachaibh. Óir b’é sin
an gnás, .i. ná leómhfadh éinne cur in aghaidh na leitreacha a curfí amach in ainm an rí agus séala
fáinne an rí orthu.

9 Ansan do glaodh ar scríbhneóiribh an rí agus ar a chléireachaibh (sa tríú mí ab ea é, an mí ar a
dtugtar Siban) an tríú lá fichid den mhí, agus do scríodh leitreacha mar ba thoil le Mardochaí,
chun na nGiúdach, agus chun na rialtóirí, agus chun na bhfear inid, agus chun na mbreithiún a
bhí os cionn an céad agus dhá dheich a seacht de chúigíbh, ón Índia go dtí  Étíópia, chun cúige
agus cúige, chun pobail agus pobail, de réir a dteangthacha agus de réir a gcló,  agus chun na
nGiúdach de réir  mar a bhí  ar  a gcumas lé’  agus cloisint.  10 Agus do cuireadh chun siúil  na
leitreacha san in ainm an rí agus iad séalta le fáinne an rí, agus do cuireadh chun siúil iad le
giollaibh turais a bhí le rith trí sna cúigíbh go léir agus cosc a chur leis na leitreachaibh eile úd le
teachtaireachtaibh nua.

11 Agus thug an rí órdú dhóibh labhairt leis na Giúdaígh ins gach cathair agus a dh’órdú dhóibh
iad féin do chruinniú i dteannta ’ chéile agus seasamh ar son a n-anam agus a namhaid do mharú
agus d’ídiú,  mar aon lena mnáibh agus lena gclaínn agus lena dteaghlachaibh go léir,  agus a
bhfoghail do thógaint. 12 Agus do ceapadh aon lá amháin díoltais trí sna cúigíbh go léir, eadhon,
an tríú lá déag den tarna mí déag, Adar. 13 Agus sid é a bhí sa leitir, nárbh fholáir a chur in úil do



sna tíorthaibh uile agus do sna poblaibh uile a bhí fé smacht ímpireachta an rí Assuérus, go raibh
na Giúdaígh ollamh chun díoltais a dhéanamh ar a namhdaibh.

14 Do  ghluais  na  postanna  meara  amach  agus  do  rugadar  leó  na  teachtaireachtaí,  agus  do
cuireadh an reacht ar crochadh in áirde i gcathair Susain. 15 Agus do ghluais Mardochaí amach a
pálás an rí* agus éadach ríoga ag taithneamh uime, eadhon, sailchuach, agus spéirdhath,  agus
coróinn óir ar a cheann, agus clóca air de shíoda agus de chorcar. Agus bhí gáirdeachas agus áthas
ar an gcathair go léir. 16 Ach bhí mar ’ bheadh solas nua éirithe chun na nGiúdach, áthas agus
onóir  agus  rínce,  17 agus  ar  fuaid  na  náisiún  agus  na  gcathrach  agus  na  gcúigí  go  léir,  bhí
gáirdeachas iúntach, ins gach áit ’na dtáinig órdú an rí, féastaí agus feiseanna agus cimeád saoire,
chómh mor san gur luigh mórán daoine a bhain le náisiúnaibh eile agus le saighseannaibh eile
creidimh, gur luíodar isteach ’na dteannta in adhradh Dé agus in sna ceremóintibh, mar bhí eagla
mór tagaithe orthu go léir roim ainm na nGiúdach.

Caib. a Naoi

Na Giúdaígh ag marú na namhad a bhí chun iad san do mharú. Laethanta Phurim dá gceapadh ’na
laethantaibh saoire.

1 Ansan, an tríú lá déag den tarna mí déag, ar a dtugtar Adar, mar adúradh thuas, nuair a bhí
éirleach le  déanamh ar na Giúdaígh go léir,  agus airc ar  a namhaid chun a gcod’ fola,  bhí  a
mhalairt de scéal ann, agus bhí an lámh uachtair ag na Giúdaígh dá fháil agus iad chun díoltais3 a
dhéanamh ar a namhaid. 2 Do chruinníodar iad féin i dteannta ’ chéile ins gach cathair agus ins
gach baile agus ins gach áit chun a lámh do chur ar an namhaid a bhíodh dhá gcrá, agus níor
leómhaigh éinne cur ’na gcoinnibh mar bhí eagla roimena gcómhacht tar éis dul trí gach náisiún.
3 Agus bhí na breithiúin in sna cúigíbh agus na rialtóirí, agus na fir inid, agus gach duine a bhí i
bpost uasal, bhíodar go léir ag moaldh na nGiúdach le heagla roime Mhardochaí, 4 óir bhí ’ fhios
acu é ’ bheith ’na phriúnsa ar an bpálás, agus cómhacht mhór a bheith aige, agus bhí cáil a ainme
ag dul i méid in aghaidh an lae, agus dá leathadh ar fuaid na dútha i mbéalaibh daoine.

5 Agus dhein na Giúdaígh éirleach ana-mhór ar a namhaid, agus mharaíodar iad. Dheineadar leó
mar a bhí ceapaithe acu san a dhéanamh leó san. 6 I dtreó gur mharaíodar, i gcathair Susain féin,
chúig céad fear, in éaghmais deichniúr mac Amain an t-Agagíteach, namhaid na nGiúdach. Agus
sid  iad  ainmneacha  na  mac  san,  eadhon,  7 Pharsandata,  agus  Delphon,  agus  Esphata,  8 agus
Phorata,  agus  Adalia,  agus  Aradita,  9 agus  Phermesta,  agus  Arisai,  agus  Aridai,  agus  Ieseta.
10 Agus nuair ’ bhíodar tar éis iad do mharú ní bhainfidís le foghail a maoine.

11 Ansan do tugadh chun an rí an uimhir díobh a maraíodh i Susan, agus duairt an rí leis an
mbannrín: 12 Táid na Giúdaígh tar éis chúig céad fear do mharú i Susan, i dteannta deichniúr mac
Amain. An mó duine is dó’ leat atá marbh acu in sna cúigíbh go léir? An mór eile atá uait, nú cad
ba mhaith leat a dh’órdóinn a dhéanamh? 13 Agus d’fhreagair sise: Más é toil an rí é leogtar do
sna Giúdaígh mar atá déanta inniu acu i Susan do dhéanamh amáireach, leis, agus go gcurfi ar
crochadh ar chrochaibh deichniúr mac Amain. 14 Agus d’órdaigh an rí san do dhéanamh. Agus
láithreach do cuireadh an reacht ar crochadh in áirde i Susan agus do crochadh deichniúr mac
Amain. 15 Agus do chruinnigh na Giúdaigh iad féin an ceathrú lá déag agus mharaíodar trí céad
fear: ach níor thógadar a maoin.

3 Caib. 9. véar. 1. “Chun díoltais”. Do ceapadh na Giúdaígh an uair sin, le húdarás an rí, chun péine báis a dh’imirt, le 
ceart poiblí, ar chuirpeachaibh go raibh bás tuíllte acu mar gheall ar an gceilg a dheineadar chun an náisiúin go léir 
do dhísciú. Ní raibh sa “díoltas” a dhein na Giúdaigh ach an “díoltas” a dheineann an crochaire ar an gcuirpeach a 
daortar chun báis.



16 Dá éaghmais sin, ar fuaid na gcúigí go léir a bhí fé smacht an rí bhí na Giúdaígh ag seasamh ar
son a n-anam agus ag marú a namhad a bhíodh dhá gcrá i dtreó go dtáinig an uimhir a maraíodh
suas chun seacht ndeich a ceathair* de mhíltibh, agus níor thóg éinne aon phioc dá gcuid.

17 Mar sin b’é an tríú lá déag de mhí Adair an chéad lá acu go léir ag déanamh an éirligh agus an
cúigiú lá déag* do stadadar. Agus d’órdaíodar an lá san ’na lá saoire, i  dtreó, i gcaitheamh na
haimsire le teacht, go ndéanfí an lá san do cheiliúradh le féastaíbh agus le gáirdeachas agus le
feiseannaibh.

18 Ach na daoine a bhí ag déanamh an éirligh i gcathair Susain, bhíodar dhá dhéanamh an tríú lá
déag agus an ceathrú lá déag den mhí chéanna agus is ar an gcúigiú lá déag do stadadar. Dá bhrí
sin is é an lá san a cheapadar san chun bheith ’na lá saoire chun féastaí agus chun gáirdeachais.
19 Ach na Giúdaígh a chónaigh i mbailtibh gan fallaí agus i gcáiteachaibh, is é an ceathrú lá déag
de  mhí  Adair  a  cheapadar  chun  féastaí  agus  chun  gáirdeachais,  agus  chun  roinnteanna  dá
bhfeiseannaibh agus dá mbiathaibh do chur ag triall ar a chéile.

20 Agus do scríbh Mardochaí síos na nithe sin go léir agus chuir sé i leitreachaibh iad ag triall ar
na Giúdaígh a bhí ’na gcónaí i gcúigíbh uile an rí, idir dhaoinibh i ngar agus daoine i gcéin, 21 i
dtreó go nglacfaidís an ceathrú lá déag agus an cúigiú lá déag de mhí Adair ’na leathantaibh saoire
agus go ndéanfaidís i  gcónaí,  ar chasadh na bliana, na laethanta san do cheiliúradh le honóir
sholmanta. 22 Óir is ar na laethantaibh sin a dhein na Giúdaígh díoltas ar a namhaid, agus do
hiompaíodh a  mbuairt  agus a  mbrón chun áthais  agus chun soilbhris,  agus nárbh  fholáir  na
laethanta  san  a  bheith  ’na  laethantaibh  chun  féastaí  agus  áthais,  agus  chun  bheith  ag  cur
roinnteanna bídh ag triall ar a chéile agus ag tabhairt tabharthaistí do sna bochtaibh.

23 Agus do ghoibh na Giúdaigh orthu go gcimeádfaidís go solmanta gach ní dá raibh tosnaithe
acu  a  dhéanamh  an  uair  sin,  agus  dá  raibh  órdaithe  in  sna  leitreachaibh  ag  Mardochaí  a
dhéanamh.

24 Óir bhí Aman mac Amadati, de shliocht Agaig, namhaid agus eascara na nGiúdach, tar éis uilc
do bheartú ’na gcoinnibh, chun iad do mharú agus do dhísciú; agus tar éis  Phur do theilgean,
eadhon,  crann.  25 Agus ’na dhiaidh san,  chuaigh Ester  isteach ag triall  ar  an rí  dhá ghuí  go
ndéanfí a bheartúchán do chur ar neamhní le leitreachaibh ón rí, agus go n-iompófí anuas ar a
cheann féin an t-olc a bhí beartaithe aige i gcoinnibh na nGiúdach. Agus mar sin do crochadh ar
chrochaibh é féin agus a chlann mhac. 26 Agus tugtar, ó shin, Phurim mar ainm ar na laethantaibh
sin, eadhon, crann: toisc gur teilgeadh Phur, eadhon, an crann, isteach san árthach.

Agus gach ní dár deineadh táid siad le fáil i  volumen na heipistile seo, eadhon, an leabhair seo:
27 agus na nithe a dh’fhuiligeadar agus do hathraíodh ’na dhiaidh san, do ghlac na Giúdaígh iad
orthu féin agus ar a síol agus ar gach éinne gur mhian leis teacht isteach ’na gcreideamh, i dtreó
na beadh sé dleathach d’éinne na laethanta san a chur de gan solamnacht: ní a thaispeánann an
scríbhinn, agus a dh’órdaíonn aimsir áirithe, fé mar a bhíd na blianta ag teacht i ndiaidh ’ chéile.
28 Sin iad na laethanta ná dearúdfar choíche:  agus go gcaithfidh na cúigí  go léir  ar  fuaid an
domhain  iad  do  cheiliúradh  in  sna  sleachtaibh  go  léir.  Agus  níl  aon  chathair  ná  caithfid  na
Giúdaigh agus a sliocht laethanta Phurim, eadhon, laethanta na gcrann, do chimeád inti, mar tá an
ceangal orthu chun na gceremóinte sin.

29 Agus do scríbh an bhannrín Ester,  iníon Abihail,  agus an Giúdach Mardochaí,  eipistil  eile,
nárbh fholáir an lá san do chur ar bun le hiomad díograis i gcómhair na haimsire atá le teacht.
30 Agus  chuireadar  teachtaireacht  chun  na  nGiúdach  go  léir  sa  chéad  daichead * a  seacht  de
chúigíbh  atá  ag  an rí  Assuérus,  gur  cheart  dóibh  síocháin  a  bheith  acu  agus  an fhírinne  do
ghlacadh, 31 agus laethanta na gcrann do chimeád agus do cheiliúradh le háthas san am cheart:
mar a bhí ceapaithe ag Mardochaí agus ag Ester, agus do ghabhadar orthu a gcimeád, dóibh féin



agus dá síol, troscadh agus éamh agus laethanta na gcrann, 32 agus gach ní dá bhfuil le fáil sa
leabhar so ar a dtugtar Ester.

Caib. a Deich

Mórgacht Asséruis. Uaisleacht Mhardochaí.

1 Agus chuir an rí Assuérus an tír go léir agus oileáin uile na farraige fé cháin. 2 Agus tá a neart
agus  a  ímpireacht,  agus  an  mhórgacht  lenar  uaisligh  sé  Mardochaí,  scríofa  i  leabhraibh  na
Méadach agus na bPersach. 3 Agus conas mar ab é Mardochaí, de shliocht na nGiúdach, an té ba
ghiorra don rí Assuérus agus gur mhór é i measc na nGiúdach, agus go raibh sé taithneamhach i
measc a dhaoine agus i measc a bhráthar, ag lorg tairbhe a phobail, agus ag labhairt na nithe a
dhéanfadh maitheas dá chine. 4 Ansan aduairt Mardochaí4:  Is é Dia a dhein na nithe seo. 5 Is
cuímhin liom aisling5 a chonac agus do chiallaigh an aisling sin na nithe céanna so, agus níor
chaill ar aon ní dhíobh. 6 An tobar beag a dh’fhás ’na shruith, agus do hathraíodh ’na sholas, agus
’na ghréin, agus do flúirsíodh chun iomad uisceacha . Ester an tobar san. Do phós an rí í agus
dhein sé bannrín di. 7 Ach mise agus Aman an dá dhracon. 8 Na geinte a bhí cruinnithe sin iad a
bhí ceapaithe ar ainm na nGiúdach do chur ar neamhní. 9 Agus is é mo náisiúnsa Israél a bhí ag
éamh ar an dTiarna. Agus do shábháil an Tiarna a dhaoine: agus d’fhuascail sé sinn ó sna holcaibh
go léir, agus dhein sé cómharthaí móra agus iúnaí i measc na ngeinte. 10 Agus d’órdaigh sé dhá
chrann a bheith ann, crann do phobal Dé agus an crann eile do sna genitibh go léir. 11  Agus do
tháinig an dá chrann chun an lae a bhí ceapaithe cheana féin ón am san, i láthair Dé, do sna
geintibh  go  léir:  12 agus  do  chuímhnigh  an  Tiarna  ar  a  phobal,  agus  dhein  sé  trócaire  ar  a
oidhreacht. 13 Agus cimeádfar na laethanta san i mí Adair an ceathrú lá déag aguis an cúigiú lá
déag  den  mhí  chéanna  san,  le  lándíogras  agus  le  háthas  an  phobail  cruinnithe  in  aon
chómhthionól, in sna sleachtaibh go léir de phobal Israél atá le teacht ’na dhiaidh so.

Caib. a hAondéag

Aisling Mhardochaí. Sa tseana-Bhíobla Laidne agus sa tseana-Bhíobla Gréigise bhí an aisling seo i
dtosach an leabhair seo, ach d’aistrigh Ieróm Naofa í agus chuir sé san áit seo í.

1 Sa cheathrú bliain de réim Ptolemí agus Chleopatra, bhí fear ann gurbh ainm do Dositeus agus
duairt sé gur shagart é, agus gur bhain sé le cine na Levíteach, agus bhí mac aige gurbh ainm do
Ptolemí, agus thug an bheirt leó an eipistil seo Phurim, agus dúradar go raibh Luisimachus mac
Ptolemí tar éis eidirmhíniú a dhéanamh uirthi i Iérúsalem.

2-3 Sa tarna bliain de réim Artacsercses Mhóir, an chéad lá de mhí Nísain, do deineadh taibhreamh
do Mhardochaí mac Iair mhic Semei mhic Chis, de threibh Bheniamín, Giúdach a bhí ’na chónaí i
gcathair Susain, fear mór, fear a bhí ar na maithibh ba mhó i dteaghlach an rí. 4 Aon ab ea é,
áfach, de sna bráidibh a rug Nabuchodonosor, rí Bhabuloin chun siúil leis a Iérúsalem in éineacht
le Iechonias rí Iúda: 5 agus sid é an taibhreamh a deineadh do:—

Féach, bhí guthanna, agus callóid, agus tóirthneacha, agus luascanna talún, agus buaireamh ar an
saol. 6 Agus féach, tháinig amach dhá dhracon mhóra agus iad ollamh chun cómhraic i gcoinnibh
a chéile, 7 agus trína ngéimreach do spriocadh suas na geinte go léir chun cómhraic in aghaidh
cine na bhfíoraon. 8 Agus lá doircheachta ab ea an lá san lá baolach, lá trioblóideach, lá cruatain,
agus critheagla  mór  ar  an  saol.  9 Agus  bhí  náisiún na bhfíoraon go duairc  agus  eagla  orthu

4 Caib. 10. véar. 4. “Mardochaí”. Deir Ieróm Naofa i dtaobh na háite sin, ná fuil an chainnt a leanann, ná fuil sí san 
Éabhrais: ach go bhfuil sí le fáil sa tSeptuagint Gréigise, an tabhairt amach a dh’aistrigh an dáréag is trí fichid 
mínitheóirí as an Éabhrais, nú, a chuireadar isteach le hanálú an Sprid Naoimh.

5 Véar. 5. “Aisling”. Ní ceart, de ghnáth, géilleadh do thaibhrithibh. Ach bhí an aisling sin fáistineach, agus bhí sí 
neamhchoitianta.



roimena n-olcaibh féin, agus iad ollamh don bhás. 10 Agus bhíodar ag éamh ar Dhia: agus an fhaid
a bhíodar ag éamh d’fhás tiobraid bheag chun bheith ’na habhainn ana-mhór lán de mhórchuid
uisceacha. 11 D’éirigh an solas agus an ghrian suas, agus do hárdaíodh an mhuíntir a bhí úmhal
agus do shloigeadar na huaibhreacha.

12 Agus tar éis an méid sin a dh’fheiscint do Mhardochaí d’éirigh sé as a leabaidh, agus bhí sé ag
machnamh ar cad a dhéanfadh Dia: agus chimeád sé é daingean in’ aigne, toisc gur mhian leis a
fhios a bheith aige cad é an brí a bhí leis an dtaibhreamh.

Caib. a Dódhéag

Conas mar a nocht Mardochaí an cheilg a bhí ag an mbeirt iúnúch á dhéanamh.

1 Agus bhí sé ’na chónaí an uair sin i gcúirt an rí mar aon le Bagata agus le Tara, beirt iúnúch leis
an rí, beirt de dhóirseóiribh an pháláis. 2 Agus nuair a thuig sé an ní a bhí beartaithe acu, agus
nuair a bhí a ngnóthaí scrúdaithe go maith aige, fuair sé amach go raibh beartaithe acu an rí
Artacsercses do mharú, agus d’inis sé don rí é. 3 Ansan do chuir an rí triail orthu araon agus
d’admhaíodar an choir agus do crochadh iad. 4 Agus do chuir an rí síos cúntas ar ar deineadh.
Agus  chuir  Mardochaí,  leis,  cúntas  ar  an  scéal  síos  i  scríbhinn.  5 Ansan d’órdaigh an rí  dho
fanúint ’na chónaí i gcúirt an pháláis. Agus thug sé tabharthaistí dho mar gheall ar an eólas a thug
sé uaidh.

6 Ach bhí Aman mac Amadati, an Bugíteach, in onóir mhór ag an rí, agus bhí sé ceapaithe ar
dhíobháil a dhéanamh do Mhardochaí agus dá dhaoine mar gheall ar an dá iúnúch leis an rí do
cuireadh chun báis.

Caib. a Trídéag

Macshamhail den leitir a chuir Aman amach chun na nGiúdach a dhísciú. Guí Mhardochaí ar son na
ndaoine.

1 Agus sid é macshamhail na leitre:—

Artacsercses Mór, an rí go bhfuil a réim ón Índia go dtí Étíópia, chun priúnsaí agus rialtóirí na
seacht gcúigí fichid agus céad atá fé smacht a ímpireachta, sláinte.

2 Ó thárla dhom fórlámhas a bheith agam, ar mhórán geinte agus an domhan go léir a bheith fém
smacht agam, níor mhéinn liom aon drochúsáid a dhéanamh de mhéid mo chómhacta, ach mo
dhaoine  do  rialú  le  míne  agus  le  ceannsacht,  i  dtreó  go  bhféadfaidís  maireachtaint  ar  a
suaimhneas, gan aon eagla, agus síocháin a bheith acu, an ní a thaithneann le gach aicme daoine.
3 Nuair ’ fhiafraíos, áfach, dem lucht cómhairle conas a féadfí san do dhéanamh, do labhair duine
acu liom, fear a bhí os cionn na cod’ eile acu in eagna agus i ndílse an fear is giorra don rí agus
gurb ainm do Aman,  4 agus  duairt  sé  liom go raibh treabhchas  daoine scaipithe  ar  fuaid  an
domhain go léir agus go raibh dlithe nua acu, agus iad ag gabháil i gcoinnibh nós agus i gcoinnibh
gnás an uile náisiúin, agus neamhshuím acu á dhéanamh de reachtaibh ríthe, agus iad ag déanamh
toirmisc i measc na náisiún go léir lena stuacacht. 5 Dá bhrí sin, ó tugadh dúinn an t-eólas san,
eadhon, aon náisiún amháin a bheith ag gabháil i gcoinnibh na cine daonna go léir, ag déanamh
úsáide de dhlithibh nách fónta, ag gabháil i gcoinnibh ár n-órdaithe, ag toirmeasc síochána agus
dea-mhéinne na gcúigí atá fénár smacht, 6-7 tá órdaithe againn go ndéanfaidh a namhaid íde amu’
’s amach, an ceathrú lá déag den tarna mí déag, mí Adair, den bhliain seo anois againn, ar na
daoinibh a thaispeánfaidh (mharcálfaidh) Aman, mar aon lena mnáibh agus lena gclaínn, agus gan
trua ná taise ’ bheith ag éinne dhóibh,  i dtreó go raghaid na daoine mallaithe sin síos go hifreann,
in aon lá amháin, agus ansan go mbeidh arís ’nár n-ímpireacht an tsíocháin a mhilleadar: óir is é



Aman is ceann ar na cúigibh go léir, agus is é an fear is giorra don rí é, agus tá urraim againn do
mar a bheadh dá mb’é ár n-athair é.

8 Ach do chuir Mardochaí a ghuí chun Dé, agus é ag cuímhneamh ar oibreachaibh Dé, 9 agus
duairt sé: A Thiarna, a Thiarna, a Rí uilechómhachtaigh, óir tá gach ní ar do chumas, agus níl
éinne a dh’fhéadfaidh gabháil i gcoinnibh  do thoile má cheapann tú Israél do shábháil. 10  Dheinis
neamh agus talamh agus gach ní dá bhfuil fé spéir na haraíochta6.

11 Is tu Tiarna na ndaoine go léir agus níl éinne ábalta ar chur i gcoinnibh do mhórgachta. 12  Is
eól duit an uile ní. Is eól duit nách le huabhar ná le mímheas ná le dúil i nglóire do dhiúltaíos-sa
don Aman uaibhreach san d’onórú, 13 (do dhéanfainn le lántoil buínn a throithe do phógadh chun
Israél do shábháil) 14 ach an t-eagla ’ bheith orm sara dtabharfainn d’aon duine an onóir is dual
dom Dhia, agus sara n-adharfainn éinne ach amháin mo Dhia. 15 Agus anois, a Thiarna, a Rí, a
Dhia Ábrahaim, dein trócaire ar do dhaoinibh, óir táid ár namhaid ceapaithe ar sinn a dhísciú agus
ar t’oidhreacht do chur in éag. 

16 Ná bíodh mímheas agat  ar  do chuid féin,  an chuid a  dh’fhuasclais  as  an Éigipt.  17 Éist  le
m’achainí agus bí trócaireach ar do chuid agus ar t’oidhreacht, agus iompaigh ár mbrón chun
áthais, ionas go mairfimíd agus go mbeimíd ag moladh t’ainme, a Thiarna, agus ná dún béil na
ndaoine a bhíonn ag cantainn chút.

18 Agus bhí Israél go léir ar an aigne gcéanna ag guí ar an gcuma gcéanna, ag éamh chun an
Tiarna, mar do chonacadar an bás go deimhnitheach ansúd os cionn na gceann acu.

Caib. a Ceathairdéag

Guí Ester ar a son féin agus ar son a daoine.

1 Do rith Ester, leis, i láthair an Tiarna, mar bhí an scannradh uirthi roimis an gcúntúirt a bhí i
ngar. 2 Chuir sí dhi a hiorra ríoga agus chuir sí uímpi éadach a bhí oiriúnach don dólás: in inead
na n-úngtha iolartha a bhí daor do  chlúdaigh sí a ceann le haoileach agus le luaithrigh*, agus
d’úmhlaigh sé a colann le troscadh, agus na háiteanna ’nar ghnáth lei áthas a bheith uirthi roimis
sin, bhí sí dhá líonadh leis an ngruaig a bhí aici dá stracadh dá ceann. 3  Agus bhí sí ag guí chun
Tiarna Dia Israél agus deireadh sí: A Thiarna, is tusa amháin is rí ann, cabhraigh liom mar is bean
uaigneach me agus níl  aon chabhair  eile  agam ach tu.  4 Tá an chúntúirt  im lámhaibh agam.
5 D’airíos ó m’athair, a Thiarna, gur thógais-se Israél a lár na ngeinte, agus ár n-aithreacha as a
sínsear go léir, chun iad a bheith agat mar oidhreacht shíoraí, agus do dheinis leó mar a bhí geallta
agat. 6 Dheineamair an peaca id radharc, agus mar gheall air sin do thugais sinn isteach i láimh ár
namhad. 7 D’adhramair a ndéithe.  Taoi  ceart,  a Thiarna. 8 Agus anois níl  ár  namhaid sásta le
bheith dhár mbrú le daoirse chruaidh, ach, ag breith bhaochais nirt a lámh le cómhacht a n-íodal,
9 tá beartaithe acu do gheallúintí d’athrú agus t’oidhreacht do dhísciú, agus béil na ndaoine atá
’od mholadhsa do dhúnadh, agus ghlóire do theampaill agus t’altórach do chur in éag, 10 i dtreó
go mbeidh ar a gcumas béil geinte a dh’oscailt agus neart a n-íodal do mholadh, agus rí collaí do
mhóradh go síoraí. 

11 Ná tabhair, a Thiarna, slat do chómhachta dhóibh sin ná fuil ann, sara mbeidís ag gáirí um ár
léirscrios,  ach  cas  a  mbeartúchán orthu  féin,  agus  ídigh  an té  sin  a  thosnaigh  an fíoch  ’nár
gcoinnibh.  12 Cuímhnigh,  a  Thiarna,  agus  taispeáin  thu  féin  dúinn  in  am ár  gcruatain,  agus

6 PUL: I have been all my life listening to that expression and I have never been able to see it in a book, old or 
modern. The sense is which I have been hearing it used is “under the canopy of heaven”. Sometimes I have heard 
fén spéir na haraíochta as if spéir na haraíochta had become one idea, like craoibhrua Chonchúir. I fear some, or 
all, of our older writers of Irish were as inveterate pedants as our modern writers are and that they left unwritten a 
great many beautiful things.



tabhair dómhsa dánacht, a Thiarna, a Rí na ndéithe, a Rí na gcómhacht go léir. 13 Tabhair dom
cainnt dhea-chúmtha im béal i láthair an leóin agus iompaigh a chroí chun fuatha dár namhaid i
dtreó go n-ídeófar an namhaid féin agus an mhuíntir atá ar aon aigne leis, 14 agus fuascail sinne
led láimh, agus cabhraigh liomsa mar níl aon chabhair eile agam ach tusa, a Thiarna, gurb eól duit
an uile ní. 15 Agus is eól duit gur fuath liom glóire an dream mhallaithe, agus go bhfuil gráin
agam ar  leabaidh na  neamhthímpallgheártha,  agus gach uile  eachtrannaigh.  16 Is  eól  duit  an
ghuais ’na bhfuilim, go bhfuil gráin agam ar an gcómhartha so mo mhórgachta agus mo ghlóire, a
bhíonn  ar  mo  cheann  i  laethantaibh mo  thaispeánta  phoiblí,  agus  go  bhfuathaím  é  mar  a
fuathaítear an cheirt mhíosúil agus ná caithim é i laethibh mo chiúnais, 17 agus nár itheas bia ag
bórd Amain, agus nár thaithn feis an rí liom, agus nár ólas fíon na líbátio. 18 Agus nár dhein do
bhanóglach aon gháirdeachas riamh, ón lá a tugadh isteach san áit seo me go dtí an lá so, ach
amháin ionatsa, a Thiarna, a Dhia Ábrahaim. 19 Ó a Dhia atá cómhachtach thar chách uile, éist le
guth na ndaoine atá gan aon mhuinín eile, fuascail sinn a láimh an chuirpigh, tabhair mise saor ón
ní is eagal liom.

Caib. a Cúigdéag

Ester ag dul isteach i láthair an rí. Scannradh ag teacht uirthi, ach Dia ag iompáil a chroí sin.

1 Agus d’órdaigh sé (Mardochaí gan amhras) dhi dul isteach ag triall ar an rí ag guí ar son a
daoine agus ar son a tíre. 2 Cuímhnigh (ar seisean) ar laethibh t’ísleachta, ar conas mar a tógadh
thu lem láimhse óir tá labhartha leis an rí ’nár gconnibh* ag Aman, tanaiste an rí, 3 agus deinse
glaoch ar an dTiarna, agus labhairt leis an rí ar ár son agus sinn do shaoradh ó bhás.

4 Agus, an tríú lá, do chuir sí uaithi an t-éadach a bhí aici á chaitheamh agus chuir sí uímpi a
héadach glórmhar. 5 Agus nuair a bhí sí ag taithneamh san éadach ríoga do ghlaeigh sí ar Dhia,
rialtóir agus slánaitheóir an uile dhuine, agus ansan thóg sí léi beirt chailíní 6 agus bhí a lámh aici
ar dhuine acu, ag taispeáint a leiceachta féin agus a lagachair, agus ná raibh sí ábalta ar a colainn
do chimeád suas. 7 Agus bhí an cailín eile ag siúl ’na diaidh ag cimeád a róba a bhí ag síneadh ar
an dtalamh. 8 Do ghluais sí ar aghaidh agus luisne ’na haghaidh agus solas álainn, ceannsa, ’na
súilibh, ach buairt agus eagla ana-mhór istigh ’na croí. 9 Do ghluais sí trí sna dóirse go léir i
ndiaidh ’ chéile, go dtí go raibh sí ’na seasamh os cómhair an rí agus é ’na shuí ’na chathaoir ríoga
agus a  chórú ríoga uime agus é ag spréacharnaigh le  hór  agus le  clochaibh lómhara,  agus é
scannrúil le feiscint. 10 Do thóg sé suas a ghnúis agus bhí a dhá shúil ar lasadh leis an bhfeirg a
bhí ’na chroí. Do chrom an bhannrín agus do leog sí a ceann ar ghualainn an chailín agus do
bhánaigh a lí.  11 Ach d’athraigh Dia sprid an rí chun ceannsachta. Do léim sé laithreach as a
chathaoir ríoga agus do ghoibh idir a dhá láimh í go dtí go dtáinig sí  chúithi féin, agus é ag
labhairt go ceannsa lei mar seo: 12 Cad ’tá ort, a Ester? Mise do dhriotháir. Ná bíodh eagal ort.
13 Ní curfar thusa chun báis. Ní dhuitse, ach is do chách eile, a deineadh an dlí seo. 14 Tar agus
cuir do lámh ar an slait ríoga. 15 Agus toisc nár labhair sí do thóg sé féin an tslat óir agus chuir sé
ar a muineál í agus thug sé póg di, agus duairt sé: Cad ’na thaobh ná labhrann tú liom? 16 Agus do
fhreagair sí: Chonac thu, a rí, mar ’ bheadh aingeal ó Dhia, agus do buaireadh mo chroúí le heagla
roime do mhórgacht,  17 óir  taoise,  a  rí,  go han-iúntach,  agus tá t’aghaidh lán d’áilleachtaibh.
18 Agus an fhaid a bhí sí ag cainnt do thit sí síos arís agus bhí sí nách mór i bhfanntais. 19  Agus
bhí buaireamh ar an rí agus bhí a sheirbhísigh go léir ag cur sóláis uirthi.

Caib. a Sédéag

Macshamhail de leitir an rí i bhfabhar do sna Giúdaígh.



1 An rí  mór Artacsercses, ón Índia go dtí  Étíópia7,  chun rialtóirí  agus priúnsaí an chéad agus
seacht gcínn fhichid de chúigíbh atá úmhal dár smacht, ag guí sláinte. 2 Do dhein a lán drochúsáid
chun uabhair de dhea-mhéinn priúnsaí, agus den onóír a bronnadh orthu: 3 agus ní hamháin go
mbíd siad ag brú ar na daoine atá fé smacht an rí, ach, toisc ná féadfaid siad an ghlóire a tugadh
dóibh a dh’iompar, bíd siad, leis, ag beartú ceilge ’na n-aghaidh sin a thug dóibh an onóir. 4 ’Na
theannta san, ní leór leó bheith gan baochas a ghabháil mar gheall ar na tabharthaistíbh a tugadh
dóibh, agus bheith ag briseadh dlithe na daonnachta iontu féin, ach is dó’ leó, leis, go bhféadfaid
siad dul ó cheart Dé a chíonn an uile ní. 5 Agus brisid siad amach agus tagann a leithéid sin de
bhuile orthu go ndeinid siad iarracht, le héitheach, ar dhaoinibh a bhaint dá mbonnaibh, bíodh go
bhfuilid  siad ag déanamh na hoibre  atá  ’na chúram orthu le  díogras,  agus ag déanamh gach
gnótha ar chuma do thuilleann moladh dhóibh ón uile dhuine. 6 Agus iad san le gastacht agus le
feall ag mealladh a gcluas do ríthibh dea-mhéinneacha a bhíonn ag breithniú daoine eile de réir a
nádúr féin. 7 Tá deimhniú ar an ní sin, ní hamháin i seanchas ársa ach in sna nithibh a deintear
gach lá, conas mar a hiompaítear an mhaith a bhíonn beartaithe ag ríthibh, toisc daoine áirithe ’
bheith ag séideadh an uilc fúthu.

8 Dá bhrí sin ní foláir dúinn bheith ag féachaint chun síochána na gcúigí go léir. 9 Agus ná beiridh
libh, má órdaímíd nithe atá bun-os-cionn lena chéile, gur le guagacht aigne a dheinimíd é. Ní hea
ach  is  amhlaidh  a  thugaimíd  breith  de  réir  nádúra  na  haimsire  agus  de  réir  riachtanais  na
haimsire, agus de réir mar a thagann isteach le tairbhe na poiblíochta.

10 Anois, i dtreó gur soiléirede a thuigfidh sibh a ní atá againn á rá: do ghlacamair, bíodh gurbh
eachtrannach é, Aman mac Amadati, Macedoniánach ó thír agus ó aigne, gan aon bhraon den
fhuil  Phersach  ann,  ach  é  ag  truailliú  ár  maitheasa  lena  mhídhaonnacht:  11 agus  fuair  sé  ár
ndaonnacht do chómh mór san gur glaodh ár n-athair  air,  agus gur tugadh onóir  do ón uile
dhuine in’ fhear tanaiste don rí. 12 Ach do bhórr sé le huabhar, oiread san gur thug sé iarracht ar
ár n-anam agus ár ríocht a bhaint dínn. 13 Óir,  le beartúchánaibh nua nár airíodh* a leithéidí
riamh do thug sé fé íde ’ dhéanamh ar Mhardochaí, an fear a shábháil ár n-anam lena dhílse agus
lena dhea-sheirbhís, agus ar Ester atá páirteach ’nár ríocht, agus ar a náisiún san go léir. 14 Do
cheap sé dá mbeidís sin tar éis bháis go bhféadfadh sé feall a dh’oibriú ’nár gcoinnibh nuair a
bheimís ’nár n-aonar, gan cháirde, agus go dtiocfaidh leis ríocht na bPersach a thabhairt do sna
Macedoniánaigh. 15 Ach tá fálta amach againn, na Giúdaigh seo, a bhí socair le cur chun báis ag
an gcuirpeach mallaithe sin, ná fuil aon ní in aon chor déanta as an slí acu, ach a mhalairt, gur
dlithe fónta atá acu, 16 agus go bhfuilid siad ’na gclaínn ag an nDia is aoirde agus is mó, an Dia is
síorbheó, an Dia gur trína mhórmhaitheas a tugadh an ríocht so dár n-aithreachaibh agus dúinn
féin, agus a cimeádtar dúinn í go dtí an lá so.

17 Dá bhrí sin, bíodh ’ fhios agaibh go bhfuilid na leitreacha úd a chuir sé siúd chúibh ’nár n-ainm
curtha anois ar neamhní agus gan éifeacht. 18 Agus mar gheall ar an gcoir sin go bhfuil sé féin, do
bheartaigh an choir, agus a ghaolta go léir, ar crochadh ar chrochaibh anois ar aghaidh gheata na
cathrach so Susain: agus nác sinne ach Dia do chúitigh leis mar a bhí tuíllte aige.

19 Ach an reacht so atá againn á chur amach anois, craobhscaoilfar in sna cathrachaibh go léir, go
bhfuil  cead  ag  na  Giúdaígh  úsáid  a  dhéanamh  dá  ndlithibh  féin,  20 agus  tabharfaidh  sibhse
cúnamh dóibh chun na ndaoine do mharú a bhí ollamh ar iad san do mharú, an tríú lá déag den
tarna mí déag, ar a dtugtar Adar. 21 Óir tá Dia ’n uile chómhacht tar éis an lae dóláis agus buartha
san d’iompáil chun áthais dóibh. 

22 Dá dheascaibh sin déanfaidh sibhse, leis, an lá san do chur i measc na laethanta féile eile, agus
é ’ cheiliúradh le háthas, i dtreó go n-aithneófar, in sna haimsiribh atá le teacht, 23 an uile dhuine
is úmhal do sna Persachaibh go dtugtar dóibh tuarastal diongbhálta ar an ndílse; ach an mhuíntir

7 Caib. 16. véar. 1. “Ón Índia go dtí Étíópia”, ’sé sin, go raibh a réim ón Índia go dtí Étíópia.



a dheineann feall ar a ríocht go ndeintear orthu an íde a thuilleann a mallaitheacht. 24 Agus aon
chúige nú aon chathair ná beidh páirteach sa tsolamnacht san ídítear iad le faobhar agus le tine,
agus díscítear iad i dtreó ná beidh ar chumas daoine ná ar chumas beithíoch gabháil tríóthu, mar
shampla ar mhímheas agus ar easúmhlaíocht.

Nótaí

1 Mórsheisear  priúnsaí  de  sna Méidigh agus de sna Persachaibh:  the  names of  the  peoples are
transposed here. The Douay Bible has “seven princes of the Persians, and of the Medes”.
1 Órdú an rí: this is a partial translation, as the Douay Bible here has “the commandment of king
Assuerus”.
2 Rí Iérúsalem: this is a mistranslation, as the Douay Bible here has “the king of Juda”.
2 Bhídís dá n-úngadh le hola: this is a partial translation, as the Douay Bible here has “they were
anointed with oil of myrrh”.
2 Spíosraíbh: the Douay Bible here has “sweet spices”.
3 An áilleacht thar bárr a bhí uirthi chuir sé ’ fhéachaint uirthi bheith taithneamhach i súilibh gach
éinne: sé refers back to áilleacht here. It seems that were such references are general in tone, the
gender of the noun being referred back to doesn’t have to be indicated.
4 Iarras: the historic present iarras 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 Bíodh go n-iarrfá leath m
o ríochta orm: the manuscript here has iarfad in a evident error that is corrected in this edition.
6 An té is uaisle ar phriúnsaíbh an rí: this is a partial translation, as the Douay Bible here has “the
first of the king’s princes and nobles”.
7 Scrídhse, dá bhrí sin, chun an nGiúdach, mar is toil libh: a later hand completes the translation by
adding here in ainm an rí.
8 Amach a pálás an rí: this is a partial translation, as the Douay Bible here has “out of the palace,
and from the king's presence”.
9 Seacht  ndeich  a  ceathair  de  mhíltibh:  this  is  a  mistranslation,  as  the  Douay Bible  here  has
“seventy-five thousand”.
9 An cúigiú lá déag: this is a mistranslation, as the Douay Bible here has “the fourteenth day”.
9 Sa chéad daichead a seacht de chúigíbh: this is a mistranslation, as the Douay Bible here has “in
the hundred and twenty-seven provinces”.
12 Le haoileach agus le luaithrigh: compare the word order in the Douay Bible, “with ashes and
dung”.
13 Óir tá labhartha leis an rí ’nár gconnibh ag Aman, tanaiste an rí : this is a partial translation, as
the Douay Bible has here “because Aman the second after the king hath spoken against us unto
death”.
14 Nár airíodh: h-prefixation of the autonomous form is not given here.
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