
 
 

ORD NA MAC TÍRE CEILTEACH 

CEACHT 1 
 

  



Réamhrá 

Nuair a bhí mé 20 bliain d’aois, bhí an t-ádh orm 3 seachtaine a chaitheamh i 
gCeanada, le cairde i Swift Current, Saskatchewan. Tá Swift Current i lár na prairies 
agus is seanbhaile an Iarthair é le fíor-cowboys, ag obair adhmad i ndoirse barraí. Ní 
rachadh na daoine ar fhan mé leo gar do bheár. Murab ionann agus tithe tábhairne 
na Breataine, bhí barraí ann le haghaidh trampaí agus iad siúd a theip orthu féin. 

Cé gurbh é Swift Current an bonn a bhí againn, bhí an t-ádh orm go leor taistil a 
dhéanamh. Bhí sé ansin, gur breacadh an lae orm cé chomh mór is atá Ceanada. Ní 
hionann lá saor agus turas uair an chloig go dtí an trá, nó faoin tuath. Turas lae 
iomlán ann féin a bhí sa bhaile is gaire ó thuaidh ó Swift Current. Thugamar cuairt ar 
áit ar a dtugtar Rose Town, a raibh thart ar 12 teach ann agus shocraigh ár gcairde 
dúinn stopadh i dteach ansin, i lár na prairies. 

Bhí mac ag na daoine ar fhanamar leo darb ainm Randy Fehr, a bhí díreach ag tosú 
amach mar ealaíontóir. Rinne sé na pictiúir is iontach d’ainmhithe fiáine. Rug sé a n-
anam sna pictiúir sin. Thug siad cló iomlán dom ar cheann dá shaothair le tabhairt 
abhaile leis an Ríocht Aontaithe liom. Ar an drochuair, níl aon tuairim agam faoi cad 
a tharla don chló, ach a bhuíochas leis an Idirlíon, d’éirigh liom a chuid saothar a 
rianú arís, rudaí atá luachmhar go leor anois. 

 

Pictiúr © Randy Fehr 

Is é an rud a bhuail mé faoi na priontaí ná an nasc a bhí ag Randy leis na 
hainmhithe seo. Áit an-iargúlta é Rose Town. San oíche bíonn na réaltaí chomh 
geal, agus is féidir leat gach réalta sa spéir a fheiceáil, gan truailliú solais an bhaile. 
Ba chúis iontais é seo ann féin. Caithfidh go bhfuil ceangal spioradálta ag Randy leis 
na créatúir iontacha seo toisc a bheith chomh scoite amach agus am a chaitheamh 
le hainmhithe. Is ealaíontóir féin-mhúinte é agus cosúil le go leor Ceanadaigh an 
Iarthair, is Críostaí é.  



San Ordú seo, is cuma cad a chreideann tú. Déanta na fírinne, is rud é an 
éagsúlacht a cheiliúradh. Tá banna uilíoch againn sa mhéid is gur táirgí iad na 
réaltaí sin a mbímid ag breathnú orthu le hiontas. Táimid déanta go liteartha as 
stardust. Má aithnímid go ndéanann ár ndifríochtaí speisialta dúinn, is féidir linn a 
fheiceáil go bhfuil luach le tabhairt ag gach duine againn, díreach cosúil leis na 
madraí i bpacáiste.  

 

Déanfaidh an tOrdú seo iarracht tú a cheangal leis an dúlra agus lenár sinsir. 
Foghlaimímid go léir ar luasanna éagsúla agus ní gá dul tríd an gcúrsa seo. Ní 
mholfainn níos mó ná ceacht amháin a dhéanamh in aghaidh na seachtaine. Cosúil 
le go leor agaibh, tá post lae agus tiomantais teaghlaigh agam. 

Ní gá duit glacadh le gach rud a chuirtear i láthair sa chúrsa seo, ach ní bhainfidh tú 
amach ach an méid a chuir tú isteach. Iarraim ort triail a bhaint as na cleachtaí go 
léir agus an t-ábhar go léir a léamh. Murab é an cúrsa seo duitse é, níl sé i gceist a 
bheith amhlaidh. Fág le do thoil, áfach, agus tá fáilte romhat ar ais i gcónaí. 

Is é príomhaidhm Ord na Mac Tíre Ceiltí duit forbairt go barr a chumais go sóisialta, 
go fisiceach agus go spioradálta. Dá bhrí sin, tá na ceachtanna dírithe ort. Cén fáth a 
gcuirtear an t-ábhar seo ar fáil gan chostas? Saothar an ghrá agus inspioráid 
phearsanta é seo. Níl mé ag iarraidh brabús a bhaint as daoine ar bheagán 
acmhainne agus tá lúcháir orm gur léigh tú go dtí seo. 

Mar sin gabhaim buíochas agus buíochas leo siúd a ghlac leis an gcuireadh teacht. 
Go maire tú fanacht agus rath le hOrd na Mac Tíre Ceilteacha. 

Filtiarn 

Bunaitheoir Drugaí OCW 
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Na Ceiltigh 

Feiceann go leor daoine gur sibhialtacht ársa iad na Ceiltigh. Go deimhin, cailleadh 
cuid mhaith dár gcultúr Ceilteach mar gheall ar ionradh ó Rómhánaigh, Angla-
Shacsainigh, Lochlannaigh agus Normannaigh. Fuair ginealas le déanaí amach gur 
cuid mhór den chomhthiomsú géiniteach atá sa Bhreatain anois ná Angla-
Shacsanach. Sleachta ón alt; “Tá an chuid is mó de oirthear, lár agus deisceart 
Shasana comhdhéanta de ghrúpa géiniteach amháin, réasúnta aonchineálach, a 
bhfuil cion suntasach DNA acu ó imirce Angla-Shacsanach (10-40% den 
tsinsearacht iomlán). Socraíonn sé seo conspóid stairiúil maidir lena thaispeáint gur 
phós na hAngla-Shacsánaigh leis na daonraí atá ann cheana féin, seachas iad a 
athsholáthar. " 

Tá DNA Ceilteach fós ag go leor againn measctha le DNA eile agus cé go bhfuil 
difríochtaí radacacha ann, maireann na Ceiltigh trína sliocht. Oibríonn gluaiseachtaí 
Atógála Ceilteacha go crua chun oideachas a chur orainn ar bhealaí na gCeilteach. 
Múineann scoileanna i gCorn na Breataine agus sa Bhreatain Bheag leanaí faoina 
sinsir Cheilteacha. Taispeánann DNA gur as an Celtiberia cuid mhór de DNA 
Ceilteach na Breataine agus gur as réigiún na mBascach i dTuaisceart na Spáinne 
na hEorpaigh is gaire dá mbaineann inniu. Faraor, díothaíodh beagnach gach rud 
faoi na Ceiltigh ón réigiún sin, le teacht na Críostaíochta. 

Tá go leor plé ann faoi cé ar féidir Ceiltigh a thabhairt orthu inniu mar is ceart. Is 
comhaontú ginearálta é, áfach, go bhfuil 6 náisiún Ceilteacha fágtha inniu agus is iad 
Albain (Alba), Éire (Éire), Oileán Mhanann (Mannin), an Bhreatain Bheag (Cymru), 
Corn na Breataine (Kernow) agus an Bhriotáin (Breizh). Is réimsí iad seo inar mhair 
teangacha Ceilteacha agus / nó tréithe cultúrtha. Mar sin féin, tá daoine le DNA 
Ceilteach scaipthe ar fud na hEorpa. Tá daoine eile ó thailte i bhfad i gcéin a 
chuimsíonn an cultúr Ceilteach freisin toisc go léiríonn sé tréimhse nuair a d’oibrigh 
treibheanna daonna leis an dúlra agus a bhí mar chuid den nádúr. 

Tá scéalta curtha ar aghaidh ó ghlúin go glúin agus tá siad ar fáil in aistriúcháin nua-
aimseartha chun go mbainfimid leas astu. Ní grúpa amháin a bhí sna Ceiltigh, ach 
go leor treibheanna a raibh a dteangacha féin ag gach ceann acu chomh fada soir le 
Tuaisceart na Tuirce (Thrace), go réigiún La Tene i Lár agus Iarthar na hEorpa go dtí 
cuid mhór de Thuaisceart na hEorpa. An gcreidfeá i mbolscaireacht na Róimhe gur 
saoistí ar gcúl iad na Ceiltigh a throid nocht. Taispeánann an tseandálaíocht, áfach, 
go raibh siad an-dul chun cinn agus i bhfoirmiú luath na Róimhe bhí siad níos fearr 
ná an Róimh. 

http://www.unrv.com/empire/gallic-sack-of-rome.php 

Tá go leor ábhar le breathnú suas faoi na Ceiltigh, ní fíor é sin ar fad. Cé go raibh 
Drugaí fireann agus baineann ag Ceiltigh na Breataine, ar cuireadh síos orthu mar 
magi, dlíodóirí, sagairt, ríthe agus banríonacha, nó comhairleoirí, is cosúil go bhfuil 
siad seo dúchasach do Bhriotanach ársa agus do chodanna den Fhrainc. Tá athrú 
mór tagtha ar Cosán na Draoithe Nua-Aimseartha, le go leor acu ag leanúint cosáin 
a aithnítear anois mar Cosán na Draoithe. Ba iad na Drugaí, áfach, na ceannairí 
spioradálta agus uaireanta fisiciúla agus ní raibh ainm ar reiligiún na gCeilteach, 
chomh fada agus is eol dúinn. 

http://www.unrv.com/empire/gallic-sack-of-rome.php


 

Bhí struchtúr sóisialta láidir ag na Ceiltigh agus bhí féilte gréine agus gealaí acu, mar 
shampla Samhain, a bhí ina féile seacht lá timpeall na gealaí lán timpeall Deireadh 
Fómhair / Samhain i rith mhí na gealaí Samonios. Ba é seo tús na hAthbhliana Ceiltí. 
Cuireadh tús le mí na gCeilteach ar an 6ú lá, i gcomparáid le cultúir eile, timpeall an 
chéad ráithe den ghealach agus an 15ú lá den mhí a bheadh sa tríú ráithe. Tugadh 
an oíche ar ais ar an dara cuid den mhí. 

Níl a fhios againn go cinnte conas a rinneadh deasghnátha ársa, ach bíonn ciorcail 
agus bíseanna le feiceáil go minic sa chultúr Ceilteach. Tá go leor iarsmaí cloiche 
againn agus cúpla ciorcal adhmaid a thaispeánann go raibh cruinnithe ciorcail 
tábhachtach. Taispeánann seandálaíocht gur thóg na Ceiltigh tithe i gciorcal timpeall 
ar thulacha adhlactha. Taispeánann cóireáil na gcnámha agus na gcorp go ndearna 
na Ceiltigh ní amháin na mairbh, ach gur chuid dhílis den treibh iad. 

Tugann fianaise 
seandálaíochta le fios gur 
thosaigh an cultúr Ceilteach ag 
teacht chun cinn timpeall 1200 
B.C. Thagair Julius Caesar do 
na Ceiltigh ina dhiaidh sin mar 
“Galli,” a bhí i gceist le 
barbaraigh (cé gur thagair sé 
ar dtús d’aicme sagartúil 
Phrygian Eunuchs a bhí dírithe 
ar Cybele). Mar sin féin, i gcás 
gur barbaraigh iad na Ceiltigh i 
ndáiríre? Agus an bhfuil aon 
rud fágtha den chultúr 
Ceilteach inniu? 

Le blianta fada, chuir staraithe stoc mór i bhfocail Julius Caesar, a cruthaíodh ó shin 
mar bholscaireacht mhíleata. De réir Caesar, tá na Briotanaigh "beo ar bhainne agus 
ar fheoil, agus iad cumhdaithe le craicne ... iad féin a dhathú le hualach ... agus ar 
an gcaoi sin tá cuma níos uafásaí orthu agus iad ag troid. Caitheann siad a gcuid 
gruaige fada, agus bearrtar gach cuid dá gcorp seachas a gcuid ceann agus liopa 
uachtarach. " Bhí a sinsir ag feirmeoireacht ar feadh na gcéadta bliain agus ní raibh 
siad cumhdaithe le craicne. Chiallaigh uirlisí fuála ón gCré-umhaois go ndearna siad 
a gcuid éadaigh (chaith siad bríste tartan sular cumadh cuilteanna) agus níor 
chlúdaigh gach Breatain iad féin in ualach. Taispeánann fionnachtana 
seandálaíochta gur ceardaí oilte iad, ag caitheamh seodra ornáideach, mar shampla 
tóirsí. 

Dúirt Julius Caesar gur “laochra gan eagla iad Ceiltigh na Breataine ársa toisc gur 
mian leo é seo a ionchlannú mar cheann de na príomh-dhearbhphrionsabail atá acu, 
nach n-imíonn anamacha as feidhm, ach go dtéann siad tar éis bháis ó chorp 
amháin go corp eile…” 

 



Roimh Chogaí Gallic Caesar, bhí meas agus eagla ar na Rómhánaigh ar na 
treibheanna Gallta. Bhí na Gaeil sibhialta agus saibhir. Bhí teagmháil ag go leor acu 
le ceannaithe Rómhánacha agus bhí comhghuaillíochtaí polaitiúla cobhsaí ag cuid 
acu leis an Róimh san am atá thart. Sraith feachtais mhíleata ab ea na Cogaí Gallic 
a rinne Julius Caesar i gcoinne na nGallach. Mhair siad ó 58 RC go 50 RC agus mar 
thoradh air sin bhí Cath cinntitheach Alesia i 52 RC. Bhí an bua Rómhánach 
cinedhíothaithe agus brúidiúil. Cé gur luaigh Caesar gur ionradh réamhchosanta 
agus cosanta é an t-ionradh, aontaíonn staraithe gur throid na cogaí chun slí 
bheatha pholaitiúil Caesar a threisiú agus chun a chuid fiacha ollmhóra a íoc. Níor 
éirigh lena ionradh ar an mBreatain, áfach, agus tharraing sé siar. 

D'éirigh leis an dara ionradh Rómhánach beagnach céad bliain ina dhiaidh sin, ach 
bhí ceantair mhóra neamhchonspóidithe. Mar thoradh air sin, tá go leor traidisiún 
cultúrtha Ceilteach in Éirinn an lae inniu, in Albain agus sa Bhreatain Bheag go dtí 
an lá atá inniu ann. Bhí tionchar acu fiú ar cheiliúradh agus ar naoimh Chríostaí. 
D'éirigh leis na Galataigh, i dTuaisceart na Spáinne, ionradh a dhéanamh ar na 
Rómhánaigh agus na Moors araon agus tá a sliocht fós ag stáitse damhsaí ársa 
faoin aer, in éineacht le píopaí, ionstraim a bhaineann níos minice le réigiúin 
Cheilteacha níos cáiliúla mar Albain agus Éire. Lean traidisiún Ceilteach sa Bhriotáin 
freisin, a bhí scoite amach go geografach ón gcuid eile den Fhrainc. Caitheann go 
leor Bretons hataí lása Ceilteacha traidisiúnta ar a dtugtar coiffes agus labhraíonn an 
ceathrú cuid Briotáinis, teanga cosúil leis an mBreatnais. 

Aclaíocht 

Moltar duit dialann de do chuid foghlama a choinneáil. Tá cleachtaí ann chun do 
chuid foghlama a chomhdhlúthú agus chun cabhrú leat díriú ar chuspóir an chúrsa. 
Cé go bhfuil go leor ábhar acadúil, ní cúrsa acadúil é, ach cuideoidh nasc a 
dhéanamh leat tuiscint agus meas níos doimhne a fháil. Scríobh síos i lár do chéad 
leathanaigh an focal “Ceiltigh” le do thoil agus ansin déan mapa intinne de rudaí a 
thagann chun cuimhne a bhfuil baint acu leis na Ceiltigh, agus iad á nascadh ón 
bhfocal. 

Mar shampla, b’fhéidir go scríobhfá Boudica. Ansin ó na focail seo ceangail níos mó 
focal, mar shampla Boudica - Laoch, Banríon. Ná caith níos mó ná deich nóiméad 
air seo. Ansin nuair a bheidh ciorcal críochnaithe agat trí fhocal a sheasann amach 
níos mó ná a chéile. 

 

 

  



Mac Tíre Ceilteacha  

Bhí madraí coitianta timpeall ar thailte Ceilteacha, áit a raibh fiú scéalta faoi 
churacháin. Mar sin féin, murab ionann agus ciaróga scanrúla na litríochta nua-
aimseartha, léiríonn scéalta na hAlban gur measadh gur tairbhí an Wulver (leath 
mac tíre díreach Albanach, leath fear).  

Measann go leor daoine go bhfuil Mac Tíre contúirteach do dhaoine inniu. Mar sin 
féin, tá an oiread sin ionsaithe doiciméadaithe ann chun tacú leis seo. Déanta na 
fírinne, is dóichí go seachnóidh madraí daoine má fheiceann siad iad. Cé go bhfuil 
cásanna doiciméadaithe ann maidir le madraí ag ionsaí, agus ag marú daoine fiú. 
Ach seo roinnt rudaí le coinneáil i gcuimhne:  

• Tá na hionsaithe seo chomh gann agus is fiú fiú iad a lua  

• Baineann go leor de na hionsaithe seo le madraí a bhí confaidh (ionsaíonn 
iora coinín daoine freisin) nó a bhí tinn ar bhealach eile  

• Tharla ionsaithe mac tíre eile ar dhaoine toisc go raibh an mac tíre tar éis dul i 
dtaithí ar dhaoine, go minic toisc go raibh duine ag beathú an mhadaidh  

Cad ba cheart dom a dhéanamh má fheicim mac tíre san fhiántas?  

• Ar dtús, is dócha nár bhuaigh tú. Má tá tú i dtír na mac tíre, is dócha go 
bhfeicfidh siad thú, agus go seachnóidh siad tú, i bhfad sula bhfeicfidh tú iad.  

• Cuimhnigh: NÍ MÓR do mac tíre an oiread eagla a bheith ort agus atá agatsa.  

• Ach má tharlaíonn tú mac tíre a fheiceáil, ná déan faic. Is dócha nach mbeidh 
siad ag siúl ach ar shiúl.  

• Murab ionann agus cougars, ní mhaolaíonn madraí daoine a fhiach d’aon 
ghnó.  

Níl uathu ach go bhfágfaí inár n-aonar iad, agus go bhfágfaimis inár n-aonar iad. In 
alt dar teideal 'Who’s Afraid of the Big Bad Wolf', tugann L. David Merch léargas 
iontach ar an am a chaith sé i measc mac tíre. 

https://wolf.org/wolf-info/basic-wolf-info/wolves-and-humans/whos-afraid-of-the-big-bad-wolf/


I Meiriceá Thuaidh níl ach dhá ionsaí marfacha 
doiciméadaithe ag madraí le déanaí. Ba é an chéad 
cheann i dTuaisceart Saskatechewan i 2005 ná go 
raibh an t-íospartach ag beathú na mac tíre go rialta 
agus gur chaill siad eagla na ndaoine orthu. Fuarthas 
bean marbh in Alasca i 2010 tar éis di a bheith faoi 
ionsaí ag madraí. Sula nglaonn tú mac tíre, déanaimis 
na figiúirí seo a chur i bpeirspictíocht. Dheimhnigh an 
Chomhairle Náisiúnta um Thaighde Canine sna 
ceantair chéanna 41 ionsaí marfach ar mhadraí in 
2014 agus fíoraíodh 32 bás in 2013. 

Is créatúr instinct agus seilge é an mac tíre. Tá baint 
níos mó aige leis an gcine daonna ná mar is cúram 
linn a admháil. Is sinsear gach madra baile iad.  

Athraíodh Páirc Yellowstone ar ais ina éicea-mhórshiúl 
tar éis Wolves liath a thabhairt isteach arís i 1995. Féachfaimid níos mó air seo i 
gceachtanna amach anseo.  

Tá ár n-Albain Cheilteach féin ag féachaint ar mhadraí agus onyx a thabhairt isteach 
arís. Tá tionscadail chaomhnaithe á gcosaint ag cuid eile.  

Ní iarrann an tOrdú seo ranníocaíochtaí. Tá cúinsí gach duine difriúil. Tacaímid, 
áfach, agus tá rún againn airgead a bhailiú le haghaidh tionscadal athfhoirgníochta 
agus caomhnaithe mac tíre. Má tá tú in ann, tabhair tacaíocht do cheann acu seo 
(nó tionscadal áitiúil eile) agus socraigh turas chun tionscadal Caomhnaithe a 
fheiceáil ag gníomhú: - 

UK Wolf Conservation Trust  

Rewilding Britain    

The Rewilding Institute (US)  

World Wildlife Fund 

Aclaíocht 

Le linn droch-fhómhair, nó geimhreadh crua, chaithfeadh na Ceiltigh agus na madraí 
maireachtáil ar fhorálacha beaga. Inniu, téimid chuig an ollmhargadh agus ní 
smaoiníonn cuid mhaith againn ar an áit as a dtagann ár gcéad bhéile eile.  

Chun meas a bheith agat ar mharthanas, bíodh seachtain agat nach dtéann tú ag 
siopadóireacht. Úsáid na forálacha atá agat agus don tseachtain seo chugainn bain 
úsáid astu. B’fhéidir go mbeadh roinnt teaglaim neamhghnácha bia agat. Níl bainne 
úr agat, ach is féidir leat uisce a ól in ionad tae nó caife. Ar dtús, b’fhéidir go mbeadh 
sé seo deacair duit, ach má leanann tú ar aghaidh braithfidh tú mothú gnóthachtála. 

  

https://ukwct.org.uk/
https://www.rewildingbritain.org.uk/
https://rewilding.org/
https://www.wwf.org.uk/


Má tá riachtanais aiste bia agat, mar gheall ar diaibéiteas nó breoiteacht eile, ná 
déan iarracht an cleachtadh seo a dhéanamh. Mar mhalairt air sin, déan iarracht cloí 
le do riachtanais aiste bia. Má tá teaghlach agat, ná cuir an cleachtadh orthu. 

Scríobh síos d'eispéiris i do dhialann. 

  



AN BOIRD  

As na róil go léir sa tsochaí Cheilteach is mó atá ar eolas againn faoin mBiord. Tá sé 
seo toisc gur lean scoileanna Boirdacha in Éirinn agus in Albain Ghaelach go dtí lár 
an seachtú haois déag.  

Luann Julius Caesar scoileanna móra a reáchtáil draoithe d’óige Ceilteach Gaul sa 
chéad haois BCE. Mar sin féin, níl mórán nó aon rud ar eolas againn faoi oideachas 
filí agus fir foghlama eile go luath in Éirinn roimh an ochtú haois CE. 

Timpeall na tréimhse seo, 
grádaíodh bardaí de réir a 
litearthachta. Roimh an 
tréimhse seo bhí cónaí ar na 
“bardaí” traidisiúnta ó bhéal ag 
taisteal ceoltóirí, le hamhráin, 
filíocht, cláirseoirí tionlacain 
agus scéalta finscéalta.  

D'úsáid gráid níos airde file, an 
fhile, téacsanna scríofa Sean-
Ghaeilge chun staidéar a 
dhéanamh ar ghramadach, 
phrós, ghinealas agus stair. Bhí 
filí (fili), saineolaithe i stair 
thraidisiúnta na hÉireann (senchae), agus breithiúna ar an dlí gnáthach (brethem), a 
tháinig chun bheith ina gcléirigh, nó ina múinteoirí i scoileanna eaglaise.  

Ó dheireadh an deichiú haois go dtí an dara haois déag, bhí leibhéil níos airde fós le 
feiceáil mar a fheicimid ó fhilí cúirte, cuid acu a bhfuil a gcuid véarsaí ag moladh 
ríthe na hÉireann fós ann. 

Sa chuid seo de na ceachtanna, féachfaimid ar scéalta Ceilteacha a tháinig slán go 
dtí an lá atá inniu ann, trí aistriúchán othar ag Boird an lae inniu. Thóg sé blianta 
fada de staidéar dúthrachtach a bheith i do Bhoird. Mar sin féin, tá scoileanna againn 
inniu a mhúineann tuiscint dúinn ar litríocht, teanga labhartha, aistí, gramadach, 
filíocht agus scéalta.  

Tarraingeoidh an chuid seo den chúrsa aird ar leith ar scríbhneoirí cruthaitheacha, 
amhránaithe agus aireoirí sa ghrúpa. Ag deireadh na gceachtanna Boirdacha, beidh 
deis agat iarratas a dhéanamh le bheith i do bharda aitheanta in Ord na gCeilteach 
Mac Tíre. 

 

 



Is iad na ceithre phríomhfhoinse 
lámhscríbhinne do mhiotaseolaíocht 
na hÉireann: -  

• Lebor na hUidre ó dheireadh 
an 11ú haois / tús an 12ú haois, rud 
a chiallaíonn  

• Leabhar na mBó Dún. Faraor 
níl ach 76 leathanach fágtha 
Leabhar Laighean curtha le chéile 
c. 1160 CE  

• Leabharlann Bodleian, dá 
ngairtear Leabhar Ghleann Dail 
freisin. An chéad chuid scríofa 
c.1110 CE agus an dara cuid curtha 
le chéile i lár an 12ú haois.  

• Leabhar Gabhála na 
hÉireann, 1631 d’fhill CE ar ais go 
hÉirinn sna 1980idí.  

In ainneoin dátaí na bhfoinsí seo, 
dátaítear scrúdú ar an teanga a 
úsáideadh an chuid is mó den 
ábhar níos faide siar go dtí an 8ú 
haois agus d’fhéadfadh sé dul ar ais 
go dtí an 6ú haois fiú ó athinsint ó 
bhéal níos luaithe fós. Is iad foinsí 

tábhachtacha eile: -  

• Leabhar Buí Lecan (ina bhfuil an t-ábhar atá ar iarraidh ó Lebor na hUidre) a 
scríobhadh ina dhá chuid i 1391 agus 1401.  

• Leabhar Mór Lecan, a scríobhadh idir 1397 agus 1418 (ina bhfuil ábhar tras-
scríofa ó Leabhar Laighean)  

• Athscríobh Leabhar Ballymote 1390 nó 1391 (cnuasach saothar níos sine, 
lámhscríbhinní scaoilte agus cáipéisí luachmhara a tugadh anuas ó 
sheaniarsmaí).  

Ní mór a thabhairt faoi deara gur manaigh Chríostaí a chruthaigh an chuid is mó de 
na lámhscríbhinní (go háirithe na saothair níos déanaí), agus mar thoradh ar a 
naimhdeas reiligiúnach do chreidimh phágánacha rinneadh cuid de na scéalta ársa a 
oiriúnú agus a athoibriú le go n-oirfeadh siad do ghinealas Gréagach nó Bhíobla a 
nglactar leo. Is féidir foinsí eile a fháil leis an nasc seo: 

https://www.ria.ie/leabhar-gabhala-book-invasions 
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Cosúil le hÉirinn, is tír mhaorga sléibhte, cnoic, gleannta agus cósta maorga í an 
Bhreatain Bheag. Bhí Oileán Môn (Ynys Môn) ceangailte uair le talamh, ach atá 
scartha anois ag caolas Menai, ina dhaingean naofa Druga uair amháin agus tá go 
leor suíomhanna meigiliteacha ann, a thaispeánann go raibh daoine ina gcónaí ann 
ón réamhstair. Ba chóir a thabhairt faoi deara nach raibh rannáin na Breataine Bige, 
Shasana agus na hAlban ann go luath in aimsir na gCeilteach agus gurb é Albion an 
teideal is luaithe dá raibh ar eolas sa Bhreatain. Tá Gaeilge na hAlban fós in ainm na 
hAlban.  

Cosúil le miotaseolaíocht na hÉireann, chuir Bardaí agus Drugaí miotaseolaíocht 
agus stair na Breataine Bige síos ó bhéal. De réir mar a tháinig ionróirí agus 
lonnaitheoirí tá cuid mhaith den taifead béil caillte nó athraithe. Ní mór cuimhneamh 
air seo agus tú ag féachaint ar lámhscríbhinní Breatnaise meánaoiseacha. Mar sin 
féin, soláthraíonn an méid seo a leanas stór de finscéalta agus miotaseolaíocht 
Cheilteach na Breataine Bige: -  

• Leabhar Aneirin c. 1265 a chreidtear a bheith ina chóip de bhunaidh caillte ón 
9ú haois, curtha i leith an fhile Aneirin ag deireadh an 6ú haois.  

• Leabhar Taliesin ón gcéad leath den 14ú haois, cé go gcreidtear gur de 
bhunadh an 10ú haois nó níos luaithe cuid mhaith de na caoga a sé dán.  

• Leabhar Bán Rhydderch c. Is é 1350 an bailiúchán is luaithe de théacsanna 
próis agus filíocht na Breataine Bige.  

• Caomhnaíonn Leabhar Dearg Hergest - a scríobhadh idir 1382 agus 1410 
bailiúchán de phrós agus d’fhilíocht na Breataine Bige, go háirithe scéalta na 
Mabinogion.  

I measc na bhfoinsí suntasacha eile tá: -  

• Historia Brittonum c. 828 - Stair de mhuintir na Breataine (Brittonic).  

• Historia Regum Britanniae c. 1136 - Stair Ríthe na Breataine le Geoffrey of 
Monmouth.  

Allmhairíodh a lán de mhiotaseolaíocht na hÉireann go hAlbain, agus is dócha go 
raibh cuid acu scríofa in Albain. Is éard atá i Timthriall Uladh ná grúpa ionad scéalta 
laochra timpeall an Uliad, daoine as Oirthuaisceart na hÉireann. Bhí dlúthnaisc ag 
an Ulaid le Gaelic Scotland, áit a ndeirtear gur fhoghlaim Cúchulainn ealaíona an 
chogaidh.  

Léiríonn miotais agus finscéalta na hAlban nádúr agus séasúir na talún. Mar 
shampla Beira, Banríon an Gheimhridh, a ardaíonn stoirmeacha i rith Eanáir agus 
Feabhra chun moill a chur ar theacht an earraigh. Cailín diana brúidiúil ab ea Beira a 
thug sneachta domhain, aibhneacha ag cur thar maoil agus a chruthaigh lochanna 
agus sléibhte. Nuair a bhíonn sé níos teo, déanann sí céim ar leataobh don Dual 
Tiarna agus do Mhuire a roinneann an chumhacht chéanna sa séasúr dar gcionn. 
Níor tugadh glóir ná adhradh forleathan do dhéithe na hAlban, murab ionann agus 
cultúir ársa eile, ach bhí baint níos mó acu leis an dúlra, agus iad ceangailte le 
haibhneacha, toibreacha agus sléibhte ar leith, srl. 



Tá neart créatúir mhiotasacha in 
Albain, mar shampla selkies agus 
ceilpí. Tá go leor scéalta faoi 
créatúir a mhúnlaíonn athrú, 
daoine sioga, a ghoid leanaí ón 
gcrib agus a chuir sióg eile ina n-
áit. Ba chréatúr caoithiúil é an 
Wulver, créatúr le corp fir agus 
ceann mac tíre, a bhain taitneamh 
as an iascaireacht. D’fhág sé iasc 
ar leac fuinneoige na mbocht. Sa 
lá atá inniu ann tá Albain fós lán 

de finscéalta, Ollphéist Loch Nis san áireamh.  

Is grúpa iargúlta iad na hoileáin in oileáin de mhéideanna éagsúla (neamháitrithe 
den chuid is mó) amach ó chósta Thiar na hAlban. Tá an fharraige máguaird 
tábhachtach chun na pobail bheaga ar na hoileáin iargúlta seo a chothú agus tá siad 
flúirseach le scéalta faoi chréatúir neamhghnácha agus draíochta (go háirithe an 
fharraige). Seo liosta de na daoine is cáiliúla díobh seo: -  

• Ceilpí - biotáillí uisce a athraíonn cruth atá le feiceáil mar chapall, ach a 
fhéadann cruth an duine a ghlacadh.  

• Fir ghorm na Minch (ar a dtugtar Storm Kelpies freisin) - ina gcónaí san 
fharraige idir Innse Gall agus mórthír na hAlban (ar a dtugtar an Minch). Cé 
go bhfuil siad gorm, tá cuma an duine orthu. Cruthaíonn siad stoirmeacha 
agus lorgaíonn siad soithí neamhshuartha chun dul faoi. In aimsir bhreá 
codladh agus snámh ar an uisce.  

• Dia Mara Ceilteach a bhí i Seonaidh (Shoney) ar dtús (sular chuir an 
Chríostaíocht spiorad uisce air), a ghlac tairiscintí leanna ó áitritheoirí 
Leòdhais.  

• Maighdeana Mara- le feiceáil chomh daonna le scéal éisc. Is gnách go 
mbíonn maighdeana mara mar chomharthaí mí-ádh, ag tuar tubaiste agus ag 
spreagadh í, fiú le hintinn dhúnmharaithe. Uaireanta múineann cuid acu do 
dhaoine conas galair áirithe a leigheas. Is créatúir níos laige iad maighdeana 
mara agus gránna murab ionann agus na maighdeana mara, ach níl aon 
spéis acu i ndaoine.  

• Werewolves - duine a mhúnlaíonn go mac tíre. Bhí teaghlach ciaróga ar 
oileán ar Loch Langavat. Má tá a n-uaigheanna suaite riamh deir finscéal go 
n-ardóidh siad ó mhairbh.  

• Will-o'-the-wisp - soilse aisteach a shnámhann timpeall na farraige nuair a 
bhíonn cónaitheoir áitiúil ar tí pas a fháil. Tá baint ar leith acu le Sandwick in 
Oileáin Shealtainn.  

• Cú na sióg - ar Oileán Harris fágann Cu Sith (madra sióg) priontaí cos ró-
mhór ar an ghaineamh a imíonn go rúnda leath bealaigh trasna na trá. 



Is éard atá i miotaseolaíocht na Coirnise cuid de thraidisiúin tíre a forbraíodh i gCorn 
na Breataine agus miotaseolaíocht a roinntear le pobail na Briotáine agus na 
Breataine Bige. Bíonn go leor seanscéalta faoi na Boird, mar shampla an tSraith 
Arthurian agus scéalta ó na Mabinogion ar siúl i ríocht ársa Cornubia (Corn na 
Breataine). Bhí ríocht bhunaidh Dumnonia dírithe i Devon agus bhí Corn na 
Breataine agus codanna de Somerset san áireamh freisin. Fo-ríocht ab ea Cornubia 
a cruthaíodh timpeall 443CE.  

I measc na créatúir finscéalta ó bhéaloideas na Coirnise tá: -  

• An Bucca - maighdean mhara, ceangailte le stoirmeacha farraige. Thug sé le 
tuiscint gur sean-dhia Ceilteach na farraige a bhí i Bucca ar dtús mar gur fhág 
iascaire tairiscintí bia éisc ar an trá chun é a thapú.  

• Piskies (Pixies) - Tá piskies comhchruinnithe sna ceantair arda móinteach 
timpeall ar Devon agus Corn na Breataine agus creidtear go gcónaíonn siad 
suíomhanna ársa sinsear faoi thalamh mar chiorcail chloiche agus barraí.  

• Fathaigh - Mínítear go leor de na gnéithe neamhghnácha i gCorn na 
Breataine mar an charraig eibhir ar Mhóin Bodmin, muirdhreach na n-aillte 
farraige agus Sliabh Naomh Mícheál mar obair Giants. Is dócha go raibh 
scéalta ón ochtú haois déag ar nós Jack the Giant Killer bunaithe ar 
sheanchas béil ó bhéal.  

Tá ceangal an-láidir ag an Rí Arthur le Corn na Breataine agus tharla a lán imeachtaí 
a bhaineann le finscéal Airtéanach i gCorn na Breataine: -  

• Tintagel - ar chósta na Coirnise Thuaidh a cheaptar mar áit bhreithe Arthur. Is 
éard atá i sean-chaisleán Normannach ar chnoc géar creagach an dún 
bunaidh Ceilteach inar rugadh mac cáiliúil Uthyr.  

• Linn Dozmary - ceaptar gurb é sin an loch inar chaith Sir Bedivere Excalibur 
chuig Bantiarna an Locha.  

• Léiríonn Cloch Tristan - suite in aice leis an mbóthar go Fowey i gCorn na 
Breataine, scéal ridire Arthur Tristan agus a leannán Iseult. 

Ón tríú haois, thosaigh Ceiltigh ón mBreatain Bheag agus ó Chorn na Breataine ag 
dul ar imirce go dtí an ceantar darb ainm Armorica le linn fhorghabháil na Róimhe, 
ach ainmníodh an Bhriotáin ina dhiaidh sin, in Oirthuaisceart na Fraince. Roinneadh 
an Bhriotáin idir cúig threibh Cheilteacha. Is é atá i miotaseolaíocht na Briotáine ná 
bailiúchán de scéalta laochra a thagann ón mBriotáin. Bhí go leor déithe agus 
créatúir mhiotasacha ag na Bretons a bhaineann leis an dúlra. Ghlac na 
Rómhánaigh leis an gcúlra miotaseolaíoch seo, ach nuair a tháinig an Chríostaíocht 
cailleadh go leor eipicí móra agus scriosadh sainchomharthaí págánacha nó 
rinneadh Críostaíocht orthu.  

  



Tá roinnt béaloideas Ceilteach Briotánach fós ann, mar shampla: -  

• Ankou - figiúr gruama de chineál reaper a bhailíonn anamacha an duine nach 
maireann. Glacann an duine deireanach a fuair bás i bparóiste ról an Ankou. 
Tá an Ankou le feiceáil mar chnámharlach ard, gruagach le gruaig fhada bhán 
agus ceann imrothlach, ar chumas a fheiceáil i ngach treo, a thiomáineann 
cart agus a stopann ag teach duine atá ar tí bás. Buaileann sé ar an doras (a 
chloiseann an beo uaireanta), sula dtógann sé na mairbh sa chairt le cabhair 
ó bheirt chompánach taibhseacha.  

• Bugul Noz - spiorad fairy a chónaíonn i gcoillearnacha na Briotáine. Is é an 
duine deireanach dá chineál é, ach tá a chuma ghránna chomh uafásach go 
seachnaíonn ainmhithe coille é. Tá sé cineálta agus milis, ach i gcónaí ina 
aonar. Glaonn sé amach chun rabhadh a thabhairt do dhaoine faoina chur 
chuige, ionas nach gcuirfidh siad eagla orthu. Déanta na fírinne, fuair daoine 
áirithe bás láithreach nuair a chonaic siad é.  

• Cannard noz (“lachain oíche”) - trí bhean chaorach bheaga, ghránna, iad 
gléasta i nglas a théann go dtí imeall an uisce ag meán oíche chun scuaba 
díobh siúd atá ar tí bás a fháil.  

• Korrigan - biotáillí uisce a rinceann timpeall tobair agus toibreacha. Bíonn siad 
an-álainn ag luí na gréine nó san oíche le gruaig fhada ag sileadh agus an 
chumhacht ag fir titim i ngrá leo, ach iad a mhealladh chun báis. Mar sin féin 
seachnaíonn siad iad a fheiceáil i rith an lae nuair a bhíonn a bhfíorchuma 
chomh cosúil le cailleach rua, rua bán, rocach.  

Bíonn go leor finscéalta Airtianacha ar siúl sa Bhriotáin freisin. Mar shampla: -  

• Chaith Sir Lancelot a óige i bhforaois Brocéliande, an Bhriotáin.  

• Chuir leath deirfiúr Arthur, Morgan Le Fey, tar éis dó a bheith geallta ag a 
leannán, geasa a chur ar Le Val Sans Retour (“The Valley Without Return”), 
rud a d’fhág go raibh leannáin mhí-oiriúnacha i bpríosún sa ghleann.  

• Phós Tristan Banphrionsa sa Bhriotáin, ag briseadh an draíocht grá a chuir 
Iseult air.  

Mar a fheiceann tú ó na foinsí a luaitear, tá raidhse ábhar Ceilteach le breithniú le 
linn na gceachtanna Bardacha. Tá boird ann fós sa lá atá inniu ann. Is iad na húdair 
nua-aimseartha, amhránaí / cumadóirí, scéalaithe agus staraithe iad. Mar sin má tá 
tú cumasach, nó má tá bronntanas agat sa réimse seo ansin b’fhéidir gur réimse é 
seo ar mhaith leat díriú air. 

  



Cleachtadh  

• Faoin mbard ceannteidil, ar thaobh na láimhe clé de do leabhar nótaí déan 
liosta de na filí, scríbhneoirí agus filí cáiliúla suas go dtí tús an 20ú haois, a 
bhfuil meas mór fós ar a gcuid oibre inniu.  

• Ansin ar thaobh na láimhe deise, déan liosta dánta, drámaí, sonraíochtaí 
agus leabhair arb iad na saothair is mó a bhfuil tóir orthu.  

• Féach ar an liosta agus ciorcal timpeall ar an obair is tarraingtí duit. Scríobh 
achoimre ar an dráma nó ar an leabhar (más é sin a roghnaigh tú), nó 
léirmheas ar dhán nó sonnet. Smaoinigh ar an bhfáth go dtaitníonn sé seo 
leat agus cén teachtaireacht a fhaigheann tú sa téacs agus san fho-téacs a 
labhraíonn leat, nó ar féidir leat a aithint leis. 

 

 

  



VATES 

“De ghnáth, tugtar onóir do thrí shraith fear i measc na bpobal Galltach thar aon rud 
eile: na Boird, na Vates agus na Drugaí. Is amhránaithe agus filí iad na Boird, 
déanann na Vates maoirseacht ar dheasghnátha naofa agus ar fhealsúna an 
dúlra, agus déanann na Drugaí, seachas a bheith ina bhfealsúna nádúrtha, 
fealsúnacht mhorálta a chleachtadh freisin. " Strabo 

D'úsáid na scríbhneoirí Laidine is luaithe “Vates” chun “fáithe” agus lucht fothraim a 
chur in iúl. Is féidir an focal a dhíorthú ó fhréamhfhocal “wat” chun spreagadh, 
spreagadh spioradálta ”. Sa Róimh phágánach bhí cónaí ar na Vates ar Chnoc na 
Vatacáine, Cnoc na Vates. Tagann Cnoc na Vatacáine a ainm ón bhfocal Laidineach 
Vaticanus. Ciallaíonn sé seo cnoc na Vates agus is ann a sheachaid Oracles ársa 
(Vates) a dteachtaireachtaí fáidhiúla. Is ionann na vótaí agus Béarla le téarmaí 
Ceilteacha níos déanaí mar “fáidh, seer” na hÉireann. Is fearr le roinnt Orduithe an 
téarma Ovate. Tarlaíonn sé seo, áfach, mar gheall ar mhíthuiscint ar an litriú 
Gréagach οὐάτεις [ˈwaːteːs] agus is aistriúchán níos cruinne é Vate. 

Glaonn Strabo fealsúna dúlra Vates ar an dúlra, a fhorluíonn freisin le ról na 
nDraoithe mar fhealsúna nádúrtha. Dhéanfadh Vates deasghnáth, ach i láthair Druid 
amháin, de réir Diodorus Siculus. 

Ón méid atá taifeadta: - 

• Bhí siad oilte sa nádúr, lena n-áireofaí plandaí agus a leigheas 

• D'úsáid siad modhanna éagsúla freisin chun an todhchaí a fhionnadh nó a 
spreagadh. 

• Rinne siad deasghnátha. 

Bhí na Ceiltigh, cosúil leis na Gréagaigh agus na 
Rómhánaigh, polaitíoch, agus iad ag creidiúint i 
líon iomadúla déithe. De réir miotais Éireannacha 
níos déanaí bhí na Déithe Ceilteacha chomh 
dochreidte, intuartha agus chomh seans maith le 
foréigean agus a bhí na Déithe Oilimpeacha.  

Maidir leis na Ceiltigh, bhí sé tábhachtach na 
déithe a mhealladh, mar aon le fórsaí osnádúrtha 
eile. Rinneadh deasghnátha ag amanna áirithe de 
mhí na gealaí agus bhí íobairtí san áireamh. 
Rinne na Drugaí na deasghnátha i ról Ard-
Shagart, ach mar mhaoirseoir, agus na Vates ag 
comhlíonadh an dóiteán.  

Bhí na Ceiltigh ag adhradh Déithe teaghlaigh 
freisin ag clúdach gach gné den saol. Chonacthas Bríghid, mar shampla, mar bandia 
an teallaigh. Cuireadh Déithe agus bandia san áireamh san aíocht, féasta agus 
deasghnátha pasáiste.  



Is eol dúinn go leor Dia, ní amháin ag miotais a mhaireann Éireannach níos déanaí, 
ach as téacsanna agus inscríbhinní a rinne na Rómhánaigh. Thug daoine eile a n-
ainm ar áiteanna, mar Lugdunum, a chiallaíonn “daingean de Lug”. Is cosúil go raibh 
roinnt Déithe treibhe, nach bhfuil ar eolas ach go háitiúil. Tugadh adhradh do 
dhaoine eile, mar Lugh ar fud an domhain Cheiltigh.  

Murab ionann agus Déithe na Gréige agus na Róimhe, áfach, ní raibh aon pantheon 
Ceilteach uilíoch ar leith ann. B’fhéidir nach Dia aonair a bhí i gcuid de na Déithe, 
cosúil le Teutates, ach teideal tugtha.  

Ciallaíonn Teutates “Dia na Treibhe”. Bhí an dúlra le feiceáil go mór san adhradh 
Ceilteach. Bhí baint ar leith ag comhlachtaí uisce le déacht ar leith. Tá go leor 
samplaí de seo, mar shampla Sul, bandia an earraigh the ag Bath, an Bhreatain. Ní 
Ceilteacha amháin iad déithe uisce. Is féidir iad a rianú siar go dtí an Chré-umhaois 
agus na Sacsanaigh luatha, chomh maith leis na Gréagaigh iad a roinnt.  

Tugadh adhradh do go leor déithe i dtríóidí, mar dhéithe ceangailte nó trí ghné d’aon 
Dia amháin, mar shampla Maighdean, Máthair agus Sheanbhean. Feictear na triadaí 
seo ar fud an domhain ársa agus bhí tionchar acu fiú ar an gCríostaíocht, le 
foirceadal na Tríonóide.  

Níor chruthaigh na Ceiltigh íomhánna dá nDéithe go dtí go déanach san Iarannaois. 
Rinne an ceannaire Ceilteach Brennus magadh ar dealbha Dé ag Delphi. “Nuair nár 
tháinig sé ach ar íomhánna de chloch agus d’adhmad rinne sé gáire orthu, ag 
smaoineamh gur chóir d’fhir, ag creidiúint go raibh cruth daonna ag Dia orthu, a n-
íomhánna a chur ar bun in adhmad agus i gcloch” Diodorus Siculus. 

Ní raibh ann ach ceantair gar do lonnaíochtaí Gréagacha agus Rómhánacha a 
chruthaigh dealbha agus íomhánna de Dhéithe ina dhiaidh sin. Ullmhaíodh na 
Ceiltigh (cosúil leis na Rómhánaigh) chun ómós a thabhairt do Dhia eachtrannach. 
Rinne na Briotanaigh íobairtí sa Capitol sa Róimh i ndáiríre.  

Tháinig Déithe Rómhánacha inár nDéithe agus rinneadh Dia díobh. Fuair na 
Rómhánaigh cosúlachtaí lena ndéithe féin, agus le himeacht aimsire d’éirigh siad 
sioncronaithe.  

Faightear ainm bandia na Breataine Bige Cerridwen ón bhfocal Ceilteach "cerru", 
rud a chiallaíonn coire. Siombailíonn an coire cumhacht claochlaithe draíochta, 
eagna, athbhreithe agus inspioráide cruthaithí. Ar na cúiseanna sin feictear 
Cerridwen mar phátrún witches inniu. Tá baint aici freisin leis an ngealach, 
torthúlacht, eolaíocht, tuar agus filíocht.  

Is é an Morrigan an téarma a thugtar ar bandia na hÉireann Morrigan, ceann de na 
bandia triple i miotaseolaíocht Cheilteach. Rinne sí ionadaíocht ar chiorcal na beatha 
agus bhí baint aici le breith agus bás. Aistrítear a hainm go “banríon mór” nó 
“banríon phantóm”. Bhí sí ag athrú cruth agus bhreathnaigh sí thar na haibhneacha, 
an fíoruisce agus na lochanna. Cuirtear síos uirthi freisin mar phátrúnacht díoltais, 
draíochta, sagart, oíche, tuar agus witches. Le linn machnaimh agus deasghnátha 
b’fhéidir gur mhaith leat treoir a lorg ó na fórsaí níos airde seo d’fhonn a bheith i do 
Vate.  



Mar sin má tá suim agat sa bhuidéalú, sa seership, divination, nó i Wicca ansin 
b’fhéidir gurb é an topaic seo an ceann is mó ar mhaith leat díriú air.  

Mar sin le hachoimre a dhéanamh air, is ionann Vate agus Wicca nó Wicce 
(cailleach Angla-Shacsanach fireann nó baineann). Tagraíonn cuid acu inniu dóibh 
féin mar chailleach Cheilteach, ach tá go leor cosúlachtaí i gcultúir éagsúla le Vates 
inniu. 

Cleachtadh  

Scríobh an ceannteideal Vate ar bhileog agus tarraing tábla le trí cholún dar teideal 
Leighis, ag lorg Todhchaí and Deasghnátha. Faoi gach ceann de na ceannteidil seo 
scríobh síos focail a nascann tú le gach ceann de na trí cheannteideal. Ná caith níos 
mó ná 10 nóiméad ar an gcleachtadh seo agus cuir síos an rud a thagann isteach i 
do chloigeann, dearfach agus diúltach.  

Nuair a bheidh focail chiorcail críochnaithe agat ar mhaith leat níos mó a fhoghlaim 
fúthu. Ná bíodh drogall ort ríomhphost a chur chugainn ag 
orderofcelticwolves@yahoo.com agus cinnteoimid go gclúdóidh ceachtanna amach 
anseo réimse spéise gach duine. 
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Drugaí  

Sa chuid seo den cheacht, foghlaimeoidh tú ceachtanna praiticiúla ar bheith i do 
Dhraoi inniu. Cad atá ar eolas againn faoi Dhrugaí? 

 
“Níl aon rud níos naofa ag 
na drugaí - is é sin a 
dtugann siad a gcuid 
draíochta orthu - an 
mistletoe agus crann ar a 
bhfuil sé ag fás, ar an 
gcoinníoll gur dair darach 
crua-adhmaid é .... Is 
annamh a bhíonn 
Mistletoe agus nuair a 
aimsítear í bailítear leis 
searmanas iontach, agus 
go háirithe ar an séú lá 
den ghealach .... Ag 
teacht na gealaí i bhfocal 
dúchais a chiallaíonn 
‘gach rud a leigheas,’ ullmhaíonn siad íobairt deasghnátha agus féasta faoi chrann… 
Déanann sagart atá cumhdaithe i ndílsí bána an Crann agus, le corran órga, 
gearrann sé síos an mistletoe, atá gafa i clóca bán. " Pliny the Elder, staraí 
Rómhánach ón 1ú haois. 

"Tá na Drugaí i gceannas ar gach ábhar reiligiúnach, ag maoirsiú íobairtí poiblí agus 
príobháideacha, agus ag míniú piseoga. Tá meas mór ag slua mór fear óg, a 
thagann chucu le haghaidh scolaíochta. Mar tá tuairimí acu le tabhairt ar bheagnach 
gach díospóid a bhaineann le treibheanna nó le daoine aonair, agus má dhéantar 
aon choir, aon dúnmharú a dhéantar, nó má tá conspóid ann faoi uacht nó faoi 
theorainneacha roinnt maoine, is iad na daoine a dhéanann imscrúdú ar an ábhar 
agus a bhunaíonn luaíochtaí agus pionóis.  

Tá áirse-draoi amháin de chumhacht uachtarach ann. Nuair a fhaigheann sé bás, 
éiríonn le duine gan íoc i measc a chuid comhaltaí é, nó, má tá roinnt daoine ar 
chomhchaighdeán, déantar an cinneadh trí vóta na nDrugaí uile. Ag am socraithe 
den bhliain tagann siad le chéile ag áit naofa… Freastalaíonn aon duine a bhfuil 
casaoid air agus déanann sé na cinntí agus na breithiúnais a thugann na Drugaí. Is 
é an tuairim ghinearálta gur ón mBreatain a tháinig an reiligiún seo agus gur 
allmhairíodh isteach i nGaillimh é, rud a chiallaíonn go dtéann aon mhac léinn 
díograiseach Cósan na Drugaí chun na Breataine anois chun faisnéis a fháil. " Julius 
Caesar, 54 RC 

Ar mhaith leat a bheith i do Dhraoi?  

Insíonn na comharthaí athfhriotail thuas go leor dúinn faoi ról na nDrugaí agus a 
gcaidreamh le Boirda agus Vates.  



Ar dtús, is draoithe iad na Drugaí. Déanann an fealsamh Gréagach Diogenes 
Laërtius comparáid idir na Drugaí agus an Magi Peirsis, atá ina fhocal Gréagach 
coibhéiseach leis an bhfocal Laidineach Caesar a úsáidtear chun cur síos a 
dhéanamh ar na Drugaí mar dhraíodóirí. Is Réalteolaithe / Réalteolaithe iad na Magi 
a bhaineann le reiligiún Zoroastrian.  

Cé gur fhoghlaim muid gur deasghnátha a bhí i gcuid de ról Vate, is é ról an Druid 
deasghnátha a stiúradh agus a mhaoirsiú. Mhínigh siad cuspóir na deasghnátha, 
agus mar sin thuig na daoine a ghlac páirt an tábhacht. Bhí deasghnátha poiblí agus 
príobháideacha ann. Ba ócáidí speisialta iad seo agus tar éis íobairt a dhéanamh; 
reáchtáil siad féasta. Tuigimid gur lean siad na timthriallta gealaí go dlúth (ag 
gearradh mistletoe ar an séú lá den ghealach) agus gur sainchoimeádaithe ama iad. 
Insíonn fionnachtain an fhéilire lunisolar i Coligny, an Fhrainc go leor dúinn faoi 
fhéilire na nDrugaí agus amanna na deasghnátha.  

D’fhéach siad ar an ngealach mar leigheasóir agus fiú bhí brainse de Astrologer ag 
díriú go hiomlán ar an ngealach. Bailíodh an mistletoe as dair chrua-adhmaid, agus 
ciallaíonn an focal Draoi “darach fios”. Ó tharla go bhfuil baint ag crainn darach le fad 
saoil agus eagna, tugann sé seo le tuiscint gur sean saoi críonna é Draoi. Tá sé seo 
le sonrú i gcuntas Julius Caesar ar scolaíocht a thabhairt d’fhir óga. Cé gur 
dealraitheach ó luachana Caesar gur ról fireann a bhí i nDrugaí den chuid is mó, in 
Éirinn ar a laghad, bhí Drugaí baineann ar a dtugtar bandruí (“bean-draoi”), le fáil i 
scéalta mar an Táin Bó Cúailnge. Ní raibh ach nochtadh teoranta ag Caesar don 
Bhreatain, agus mar sin ní raibh ach faisnéis theoranta aige faoi ról na nDrugaí 
fireann agus baineann. Tá Ord na Celtic Wolves sásta go bhfuil ionadaíocht ag gach 
grúpa agus nach ndéanann sé idirdhealú ar ghnéasacht ná ar inscne. 

Bhí na Drugaí i gceannas ar chúrsaí creidimh, ba iad Ard-Shagairt na gCeilteach iad. 
Thug daoine aird ar chúrsaí agus thug siad breithiúnais tar éis dóibh ábhar a 
imscrúdú go hiomlán. Déanta na fírinne, in Éirinn, scríobhadh dlí na nDrugaí isteach 
sa dlí ar a dtugtar Brehon. Bhí daonlathas i measc na nDrugaí agus vótáladh áirse 
Draoi as a líon.  

Fealsúna ab ea iad agus theastaigh uathu an chuid is fearr dá dtreibheanna agus dá 
ndaoine. Ba thoscairí síochána iad. Is ról an-tábhachtach é ról Draoi, ach tá 
freagracht mhór air. Cosúil le polaiteoirí an lae inniu, d’fhéach daoine ar fhocail na 
nDochtúirí agus is ról taidhleoireachta é an Draoi.  

Mar bhunaitheoir Draoi Ord na Celtic Wolves tá súil agam go gcloíonn tú leis an 
Ordú seo agus go dtacaíonn tú le hathfhilleadh agus leis an dúlra, cibé áit ina 
gcónaíonn tú.  

I gceachtanna amach anseo féachfaimid ar ábhair mar an féilire Ceilteach, 
Astrology, fealsúnacht Draoi agus cruinnithe áitiúla, deasghnátha a eagrú agus 
Garránaí / Nemetons a chruthú. Is ról mórfhreagrachta é agus cé nach bhfuil sé 
chun tosaigh do gach duine, lean ort ag féachaint ar an ábhar, nó é a shábháil le 
haghaidh staidéir amach anseo. Cé go mb’fhéidir nach mbeadh suim agat anois, 
b’fhéidir go dtiocfadh am nuair a bheidh tú réidh chun an fhreagracht a ghlacadh. 

   



Cleachtadh  

• Faoin gceannteideal Draoi, tarraing dhá cholún. Ar an gcéad cholún liostáil 
focail nó frásaí a dhéanann ceannaire maith (b’fhéidir smaoineamh ar fhigiúr 
mór le rá spioradálta, ceannaire foirne nó bainisteoir a bhfuil meas agat air, nó 
a spreagann tú).  

• Ar an gcolún ar thaobh na láimhe deise, smaoinigh ar cheannairí a bhí ina 
droch-shampla agus ar droch-cheannaire iad. B’fhéidir go smaoineofá ar 
fhigiúirí conspóideacha polaitiúla, nó ar cheannairí cultúir. Arís liostáil focail nó 
frásaí a dhéanann drochcheannaire.  

• Féach ar an liosta sa chéad agus sa dara colún. Cuir ciorcal timpeall ar na 
focail sa dá cholún a bhaineann leat. Bí macánta agus ná féach air mar rud 
dona rudaí a shainaithint ar féidir leat oibriú orthu. Níl aon duine againn foirfe 
agus tá go leor ceannairí dílis agus ag tosú amach leis na hintinn is fearr. 

 


