
 

 

ORD NA MAC TÍRE CEILTEACH 

CEACHT 2 
  



Réamhrá 
 

Tá suim ag cuid mhaith againn inár bhfréamhacha, ach tá an t-am atá thart do go 
leor againn sáinnithe i rúndiamhair agus is minic a bhíonn sé dúnta dúinn. De réir 
mar a théann an teicneolaíocht chun cinn tá an t-am atá thart á nochtadh dúinn féin. 
Tá seandálaíocht, DNA agus aistriúcháin nua-aimseartha de dhoiciméid ársa a 
ndearnadh dearmad orthu tagtha chun cinn le blianta beaga anuas. 

Tá a lán níos mó ar eolas 
againn anois faoi na 
Ceiltigh agus ár mbunús 
ná aon tréimhse ama eile 
sa stair. Tá trealamh 
scanadh in ann réimsí de 
chiorcail chloiche naofa 
mar Stonehenge a 
scanadh agus tá go leor 
doiciméadaithe faoi 
thorthaí spreagúla a 
thagann as sin. 

Is féidir linn a fháil amach 
freisin cad a chuir tús leis 

ar fad. Is í seo an cheist d'aois nach féidir linn a fhreagairt ach nuair a théimid ar 
spiorad. Rud amháin atá cinnte, áfach, go dtagann muid ar fad ó imeacht a haon, a 
ghlaonn go leor ar an mbang mór a d'iompaigh fuinneamh neamhbhásmhar san 
ábhar a chruthaigh an Cruinne ábhartha. 

Is réimse díospóireachta é cúis an fhuinnimh seo, bíodh sé ina Bheith Uachtarach, 
nó seans dall. Cibé cúis atá leis, creideann go leor go bhfuil dhá phlána ann, an corp 
agus spioradálta. Déanfaimid iarracht nasc a dhéanamh leis an réimse spiorad i 
gceachtanna amach anseo. 

Ach anois, déanaimis féachaint siar ar sinsear na mac tíre, na chéad sibhialtachtaí 
Ceilteacha ar a dtugtar, agus cruthú na Déithe agus… bhuel, má deirim an iomarca 
leat b’fhéidir nach léifeá. 

Mar sin bain taitneamh as agus ceangail le do chuid caite. 

Go maire tú fanacht agus rath le hOrd na Mac Tír Ceilteacha. 

Andy Gibbons 

 Bunaitheoir Druga ar Ord na Mac Tír Ceilteacha 

 

  



Ceiltigh 

“[4.19.1] Thug Heracles, ansin, ríocht na hIbéire do na fir is uaisle i measc na 
mbundúchasach agus, ar a thaobh, ghlac sé a arm agus rith sé go Celtica agus ag 
trasnú a fhaid agus a leithead chuir sé deireadh leis aindlí agus dúnmharú strainséirí 
a raibh na daoine gafa leo; agus ó tháinig an iliomad fear as gach treibh go dtí a arm 
féin, bhunaigh sé cathair mhór darb ainm Alesia i ndiaidh an “fánaíocht” (alê) ar a 
fheachtas. 

[4.19.2] Ach mheasc sé go leor de na dúchasaigh i measc shaoránaigh na cathrach, 
agus ós rud é gur sháraigh siad seo na daoine eile go flúirseach, tharla go raibh na 
háitritheoirí ina n-iomláine barbaraithe. Go dtí an lá atá inniu ann tá onóir ag na 
Ceiltigh sa chathair seo, ag breathnú uirthi mar thinteán agus mháthair-chathair na 
gCeilteach go léir. Agus ar feadh na tréimhse iomláine ó laethanta Heracles d’fhan 
an chathair seo saor agus níor sáraíodh í go dtí ár gcuid ama féin; ach faoi 
dheireadh ghlac Gaius Caesar, a ndeirtear go raibh sé ina dhia mar gheall ar mhéid 
a ghníomhais, ar stoirm é agus rinne sé féin agus ábhair Cheiltigh eile na 
Rómhánach é. " 

Sliocht as LEABHARLANN AN LEABHAR STAIR IV le Didodorus Siculus. 

Chuir na Gréagaigh an oiread sin iontais 
ar na Ceiltigh gur ghlac siad creidiúint as 
a gcruthú. Ní amháin go raibh dlúthbhaint 
ag Heracles demigod na Gréige, nó 
Hercules leis na Ceiltigh, ach creidtear 
gurb é a n-athair fisiceach iad. Bhí na 
Gréagaigh i bhfad níos giorra ó thaobh 
reachta de leis na Ceiltigh, mar sin is 
cosúil go nádúrtha go n-eascróidís ó 
fathach ina measc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comhfhreagraíonn cath Alesia 
i 52 RC a léirigh gur chaill na 
Rómhánaigh na Gaeil faoi 
Vercingetorix faoi Julius 
Caesar le tuairisc ‘Diodorous’ 
ar chathair mhór Cheilteach a 
bhunaigh Hercules. Rinne 
Caesar cur síos mionsonraithe 
ar an gcath ina chuid 
Commentarii de Bello Gallico 
(Leabhar VII, 69-90). Chinn 
toradh an chatha cinniúint Gaul 
ar fad: nuair a bhuaigh siad an 
cath, bhuaigh na Rómhánaigh 
na Cogaí Gallic agus tiarnas ar 
Ghall. 

Tar éis do Chaesar é a cheansú, rinneadh baile Gallo-Rómhánach de Alesia. Bhí lár 
an bhaile ann le foirgnimh chuimhneacháin ar nós teampaill, amharclann agus 
fóram. Ní fios cá raibh Alesia ar feadh na gcéadta bliain go dtí gur fhorbair an tImpire 
Napoleon III spéis i suíomh an chatha ríthábhachtach seo i stair réamh-Fhrancach. 
Bhí sé ag scríobh beathaisnéis ar Chaesar agus chonaic sé ordú Vercingetorix thar 
gach arm Gaulish mar shiombail de náisiún na Fraince. Ag an am céanna thuig sé 
go raibh tionchar mór ag bua na Róimhe agus na céadta bliain de smacht ar Ghaul 
ar náisiún na Fraince amach anseo. 

Sa bhliain 1838, thángthas ar 
fhionnachtain leis an inscríbhinn: IN 
ALISIIA, in aice le AliseSainte-Reine 
sa roinn Côte-materOr in aice le 
Dijon. D'ordaigh Napoleon tochailt 
seandálaíochta le Eugène Stoffel 
timpeall Mont-Auxois. Dhírigh na 
tochailtí seo in 1861-65 ar na línte 
léigear Rómhánacha móra agus thug 
siad le fios go raibh an Alesia stairiúil 
suite ansin. Bhí sé faoi chosaint ag 
balla a bhí ag timpeallú an cheantair, 
le dhá gheata pincer ar a laghad agus 
i 52 RC b’fhéidir go raibh daonra 
80,000 ann lena n-áirítear 
dídeanaithe agus fir faoi cheannas 
Vercingetorix. 

  



Thacaigh anailís seandálaíochta níos déanaí ag Alise-Sainte-Reine leis an léigear a 
thuairiscítear go mion. D'aithin seandálaithe iarsmaí fáinní léigear a deirtear a 
mheaitseálann le tuairiscí Caesar ag baint úsáide as aerfótagrafaíocht a 
bhailíochtaíonn na fionnachtana seo agus a chuir deireadh leis an díospóireacht 
fhada i measc seandálaithe faoi shuíomh Alesia. 

  



Na Mac Tír 

An 21 Bealtaine 2015, foilsíodh torthaí taighde ar chomhdhéanamh géiniteach agus 
ar shinsearacht madraí agus madraí san Iris Bitheolaíochta Reatha. Nochtann 
fianaise ghéiniteach ó chnámh mac tíre ársa a aimsíodh ina luí ar an tundra i 
Leithinis Taimyr sa tSibéir gur scoilt madraí agus madraí óna sinsear coitianta 
27,000 bliain ó shin. 

 

Éabhlóid an Teaghlaigh Madraí 

“Cé nach ionann an scaradh agus an ceansú, osclaíonn sé seo an fhéidearthacht 
gur tharla an ceansú i bhfad níos luaithe ná mar a cheapamar roimhe seo,” a dúirt 
údar an staidéir luaidhe Pontus Skoglund, a dhéanann staidéar ar DNA ársa i Scoil 
Leighis Harvard agus san Institiúid Leathan i Massachusetts. 

  



Tá oidhreacht ghéiniteach an mhadaidh 
réamhstairiúil atá imithe as feidhm anois a 
théann siar 34,000 bliain ina chónaí i madraí 
sled Artacha, mar shampla huskies Siberian. 
Dúirt duine de na taighdeoirí Skoglund “Is 
iontach an rud é go bhfuil nasc géiniteach 
speisialta le mac tíre a bhí ag fánaíocht an 
tundra 35,000 bliain ó shin.” Tá cuid den DNA 
mac tíre ársa seo ag madraí ón nGraonlainn, 
mar a dhéanann Shar-Pei na Síne agus spitz 
na Fionlainne. 

Trí staidéir ghéiniteacha, tá a fhios ag taighdeoirí anois go bhfuil sinsear coitianta ag 
madraí agus madraí in ionad líneáil dhíreach. Mac tíre réamhstairiúil a bhí ina 
sinsear coitianta a bhí ina chónaí san Eoraip agus san Áise idir 9,000 agus 34,000 
bliain ó shin. D'imigh roinnt foghrúpaí de mhadraí réamhstairiúla thart ar 10,000 
bliain ó shin, ag an am céanna leis na mamaigh, na slothaí ollmhóra agus na tíogair 
fiaclacha. 

Cé nach bhfuil a fhios againn fós cén cineál mac tíre ba chúis leis na pórtha madraí 
iontacha go léir atá ina gcónaí inniu, cuidíonn géanóm mac tíre Taimyr le heolaithe 
an líne ama géiniteach (a dtugann siad clog móilíneach air) a mhionchoigeartú. 
Tomhaiseann sé seo ráta na sóchán géiniteach a thagann le chéile le himeacht ama. 
Tugann fianaise ghéiniteach ón rib mac tíre Siberian 35,000 bliain d’aois seo le 
tuiscint go scoilt madraí óna sinsir mac tíre i bhfad níos luaithe ná mar a ceapadh. 

Nocht sócháin i ngéanóma Taimyr go raibh sceartáin clog éabhlóideacha an 
mhadaidh níos moille ná mar a measadh roimhe seo. Tosaíonn athruithe cloigeann 
ag dul ó mhadadh go madra le feiceáil thart ar 33,000 bliain ó shin. 

  



Boirda 

An deichiú saothar de Heracles 

Chun a dheichiú saothar a chur i gcrích, b’éigean do Hercules taisteal go deireadh 
an domhain. D'ordaigh Eurystheus don laoch eallach an ollphéist Geryon a thabhairt 
leis. Bhí trí chloigeann agus trí shraith de chosa ag an gcréatúr seo go léir ceangailte 
ag an choim. Bhí sé ina chónaí ar oileán darb ainm Erythia, a bhí in aice le teorainn 
na hEorpa agus na Libia. Ar an oileán seo, choinnigh Geryon tréad eallach dearg 
faoi chosaint ag deartháir Cerberus, Orthus, cú dhá cheann, agus an buachaill 
Eurytion. D'imigh Earcail ar aghaidh chuig Erythia, ag bualadh agus ag marú go pras 
go leor beithígh fiáine ar an mbealach, agus tháinig sé go dtí an áit ar bhuail an Libia 
leis an Eoraip. Anseo, thóg Earcail dhá shliabh ollmhóra, ceann san Eoraip agus 
ceann sa Libia, chun a thuras fairsing a chomóradh. Tugadh Geataí nó Colúin 
Earcail ar na sléibhte seo. Tugtar Caolas Ghiobráltar anois ar an gcaolas a rinne 
Earcail a bhris sé an sliabh óna chéile, idir an Spáinn agus Maracó, an geata ón 
Meánmhuir go dtí an tAigéan Atlantach. 

Ag seoltóireacht i gob a 
thug an Ghrian dó, shroich 
Earcail oileán Erythia. Ní 
fada tar éis dó teacht, rinne 
Orthus, an madra dhá 
cheann, ionsaí ar Hercules, 
agus mar sin chuir Hercules 
bas lena chlub. Eurytion ina 
dhiaidh sin, leis an toradh 
céanna. Chuir buachaill eile 
sa cheantar na himeachtaí 
seo in iúl do Geryon. Díreach mar a bhí Hercules ag éalú leis an eallach, rinne 
Geryon ionsaí air. Throid Earcail leis agus lámhaigh siad marbh lena saigheada. 

Nuair a thug sé damh Geryon ar shiúl, thug sé cuairt ar thír na Scitiach. Nuair a bhí 
sé ann, agus é ina chodladh, d’imigh a chapaill go tobann. Nuair a dhúisigh sé agus 
nuair a chuaigh sé ar thóir iad, tháinig sé isteach i dtír Hylaea. Ansin fuair sé an 
Echidna in uaimh. Nuair a d’fhiafraigh sé an raibh aon rud ar eolas aici faoina 
chapaill, d’fhreagair sí, go raibh siad ina seilbh féin, ach nach dtabharfadh sí suas 
iad, mura dtoileodh sé le fanacht léi ar feadh tamaill. Ghlac Heracles leis an iarraidh, 
agus ba í athair Celtos, Galatos agus Iberus, sinsear na gCeilteach, na Galatánach 
agus na hIbéire í. 

Cé go meastar gur miotaseolaíocht an scéal seo, bhronn na Gréagaigh ainmneacha 
na gCeilteach, na nGallach agus na hIbéire orainn. Is i bhfírinne atá a lán scéalta 
miotaseolaíochta agus tá siad maisithe le himeacht ama. 

  



Scéal Oran Mór 

Uair amháin, ní raibh aon am ann. Ní raibh Déithe ann freisin agus ní raibh fear ná 
bean ann chun an talamh a shiúl. Ní raibh ann ach doimhneacht na farraige agus a 
ciúin dorcha síoraí. Ghluais brú séise trasna na n-uiscí gan deireadh, cogar ar dtús. 
Ba é an ceol an t-Oran Mór “An Ceol Mór” agus d’fhás sé ina spiaireacht iontach, ag 
bailiú fuaime agus móiminteam, ag sroicheadh níos faide agus níos airde, ag tógáil 
go crescendo iontach go dtí gur tháinig capall mara chun na háite, nuair a bhuail an 
fharraige an talamh. a rugadh as cúr farraige bán. Lárach a bhí inti, agus Eiocha an 
t-ainm a bhí uirthi. 

 

Níor tháinig deireadh le Oran Mór leis an gcruthú tosaigh. Tháinig go leor eile ansin, 
ag teacht amach as an bhfuaim a bhí á chanadh féin trí na huiscí, rud amháin ag 
gobadh go rud eile go dtí gur as crann darach a d’fhás Eiocha planda a thug an 
chéad Dia, Cernunnos, chun bealaigh. Phós siad agus ghin siad níos mó Dé, a 
mhothaigh uaigneach toisc nach raibh aon duine acu le bheith Dia leo, agus mar sin 
as adhmad crann darach chruthaigh siad an chéad fhear agus bean, chomh maith 
leis na hainmhithe eile. Rugadh Giants freisin ó choirt an chrainn sin, nuair a chuir 
Eiocha é san uisce, uair amháin. 

Is aoibhinn le Oran Mór, ag canadh fós, ag líonadh an lae inniu, ag líonadh an 
chruthaithe - dóibh siúd go léir a chloiseann - lena chéile diaga. 

Danu agus Bile 



Ón ithir dhorcha d’fhás crann, ard agus 
láidir. Chothaigh agus chothaigh Danu, na 
huiscí diaga ó na flaithis, an crann mór seo 
a tháinig chun bheith mar an Darach naofa 
darb ainm Bile. As comhchuibhiú Danu 
agus Bile, thit dhá dearcán ollmhóra. 
Fireann an chéad dearcán. Is uaidh a 
tháinig an Dagda, “An Dia Maith”. Ba 
baineann an dara síol. Ón áit sin tháinig 
Boann chun cinn, “An Bandia de Ghné”. 
Agus an Dagda agus Boann ag amharc ar 
a chéile le hiontas, óir ba é an tasc a bhí 
acu ordú a dhéanamh ón gcruachás 
príomha agus do dhaoine an Domhan le 
Leanaí Danu, an Mháthair bandia, a thug a 
huiscí diaga beatha dóibh. 

 

 

Cleachtadh 

Tá miotais chruthaithe na gCeilteach gann agus tá cnámha loma scéil iontu. Ag baint 
úsáide as ábhar ón dá scéal thuas agus as do shamhlaíocht féin, cruthaigh agus 
roinn do scéal cruthaithe Ceilteach féin, nó leathnaigh ar na imlínte thuas. B’fhéidir 
gur mhaith leat fiú scéal na Gréige faoi Earcail a chur san áireamh. 

Is bronntanas de chuid an Bhoird é scéalaíocht. Líonann an intinn chruthaitheach na 
bearnaí sa scéal. 

  



Vates 

Focal Laidineach é Vates a léiríonn fáithe, lucht freastail, agus áiritheoirí fortún. De 
réir scríbhneoirí na Sean-Ghréige Strabo, Diodorus Siculus agus Poseidonius, bhí 
na Vates (οὐάτεις) ar cheann de thrí aicme de shagartacht Cheilteach, agus na 
Drugaí agus na Boird an dá cheann eile. Mar a pléadh roimhe seo, rinne na Vates 
íobairtí faoi údarás Druí. 

Ciallaíonn an focal Vate “spreagadh” nó 
“dúiseacht go 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 Vatacáin, ag tagairt 
do na Vates, a sheachaid a 
dteachtaireachtaí ar Chnoc na Vatacáine. 

D’fhéadfadh go mbeadh an dia 
Gearmánach Wōđinaz (Woden sa sean-
Bhéarla agus Odin go dtí an 
Lochlannach) ina fhocal iasachta luath bunaithe ar na Vates Ceilteacha. 

Cailleach Ceilteach 

Má fhéachann tú ar na cailleach, is cosúil nach dtéann an focal ach ar ais go dtí na 
focail Angla-Shacsanach Wicca agus Wicce agus is ón aonú haois déag é. Mar sin 
féin, má fhéachann tú ar na Vates ba leaganacha ársa de na cailleach iad go 
deimhin. Úsáideann aistriúcháin nua-aimseartha an Bhíobla an téarma “cailleach 
Endor” a d’fhéadfadh cumarsáid a dhéanamh leis an bhfáidh marbh Samuel. Is 
cinnte gur bhain na hÉigipteacha úsáid as draíocht agus deir fiú an Bíobla go raibh 
siad in ann cuid de na héachtaí a bhain le slat mistéireach Aaron a chóipeáil. 

Bíonn cailleach ó thosach ama. Fad is a bhí draíocht ann, bhí na cailleach ann. Tá 
siad ceangailte le saol na spiorad agus taispeánann cuntais go ndeachaigh Vates 
isteach i stát cosúil le stát agus nach raibh cuimhne acu ar a gcuid cainte tar éis 
dóibh iad a labhairt. Tá sé seo cosúil leis na Shaman. D'aithin breathnóirí an Iarthair 
Shamanism ar dtús ag obair i measc sochaithe traidisiúnta tréada i lár agus i 
dtuaisceart na hÁise, agus is ó theanga cheann de na cumainn sin, pobail labhartha 
na Tungus sa tSibéir, a dhíorthaítear an téarma “shaman”. 

 

  



Mar sin féin, toisc gur féidir 
le neacha biotáille níos 
airde cumarsáid a 
dhéanamh leo siúd atá 
cumasach, maireann 
shamans cibé áit a bhfuil 
daoine ann. Tá nasc 
nádúrtha ag spiorad roinnt 
ainmhithe, mar shampla 
madraí, madraí agus cait. 
Uaireanta ag stánadh ar 
rud nach féidir linn a 
fheiceáil, bíonn na hainmhithe seo ag breathnú go spioradálta. Is coimeádán spiorad 
iad gach duine beo agus nuair a fhaigheann muid bás scaoiltear an spiorad sin agus 
ar feadh tamaill is féidir teagmháil a dhéanamh leis trí mheán nádúrtha nó oilte. 

Le bheith i do Vate, ní mór duit a bheith cumasach. Ní thabharfaidh oiliúint ach an 
bronntanas diaga sin atá i láthair. Tá an chuid is mó dínn cumasach ar bhealach 
éigin, ach is saineolaí ar an mbronntanas é Vate. Tá an bronntanas le roinnt agus is 
é sin an fáth gur bronnadh é. Cuireann sé fianaise i láthair ar an réimse spioradálta 
agus ar a mbaint lenár saol. 

Míníonn sé freisin an fáth go bhfuil cosúlachtaí idir sibhialtachtaí atá scartha óna 
chéile na mílte míle, mar Mheiriceánaigh Dhúchasacha. 

Ceann de na bronntanais is féidir a roinnt agus a úsáid, is ea eolas faoi luibheanna 
agus leigheas. Nuair a bhí sé ina rún ag na Vates, tá an t-eolas seo ar fáil go 
forleathan anois. 

Cleachtadh 

I do leabhar nótaí, scríobh síos an focal Draíocht. Ansin scríobh síos na rudaí go léir 
a chomhcheanglaíonn tú go pearsanta le draíocht. Fág an liosta seo agus téigh ar 
ais air má thagann focail bhreise isteach i do cheann. Tar éis duit a bheith 
críochnaithe, féach ar an liosta. 

D’fhéadfadh go mbeadh taithí ag cuid agaibh cheana féin ar cailleach a bhfuil taithí 
acu. Más ea, ciorcal timpeall na réimsí a mbraitheann tú cumasach iontu. 

Más rud nua é seo duit, cuir ciorcal timpeall ar na focail ar mhaith leat tuilleadh a 
fháil amach fúthu. Smaoinigh ar na réimsí seo agus tóg súil agus spleodar. Mar sin 
féin, cruthaíonn diongbháilteacht agus disciplín an chuid is mó. B’fhéidir gur mhaith 
leat leabhair a aimsiú a chabhróidh leat. 

 

  



Drugaí 

Tugadh cleachtas na nDrugaí faoi deara den chéad uair in dhá shaothar Gréagacha 
breis agus dhá mhíle bliain ó shin i thart ar 200 BCE, cé gur cailleadh an dá shaothar 
ó shin. I 50 BCE scríobh Julius Caesar gur de bhunadh na Breataine na Drugaí. 
Maíonn cuid acu go bhféadfaí Drugaí a fháil ar fud cuid mhór den Eoraip, ó Éirinn 
san iarthar go dtí an Tuirc san oirthear, áfach, tá scoláirí nua-aimseartha den tuairim 
nach dócha go mbeidh. 

Is dócha go raibh na draoithe dúchasach díreach chuig Oileáin na Breataine, Éire 
agus iarthar Gaul (an Fhrainc anois). Cé gur cosúil gur thosaigh cuntais scríofa 
2,200 bliain ó shin, is dócha go raibh an cleachtadh na ndrugaí ann tamall maith 
roimh sin, agus d’eascair na Drugaí ó chleachtais cultúir réamh-Cheilteacha níos 
luaithe. 

Ar Leithinis Gower, in aice le Swansea, nocht 
uaimheanna Paviland ceann de na suíomhanna 
reiligiúnacha draíocht is luaithe ar domhan, áit ar chuir 
grúpa daoine cnámharlach thart ar 26,000 bliain ó 
shin, ag timfhilleadh an choirp in éadach dearg nó á 
chuimilt le hór dearg. agus slata mamaigh-eabhair á 
leagan leis, a d’fhéadfadh a bheith ar na sreangáin 
draíochta is luaithe a fuarthas riamh. 

17,000 bliain ó shin maisíodh uaimheanna Lascaux sa 
Fhrainc le pictiúir d’ainmhithe a mhaireann go dtí an lá 
inniu. Is cinnte gur úsáideadh na huaimheanna ar 
bhealaí deasghnátha agus chreid go leor gur léiriú iad 
ar réaltbhuíonta spéir na hoíche, stoidiaca Druí ársa 
ina measc. 

 



 

Ballaí uaimh Lascaux 

Na mílte bliain ina dhiaidh sin mhaígh scríbhneoir clasaiceach gur bhuail Drugaí le 
chéile i bpluaiseanna, agus inniu tá siombalachas uaimheanna agus ainmhithe fós in 
úsáid ag go leor Drugaí nua-aimseartha, a bhí mar fhealsúna dúlra mar a tugadh faoi 
deara i gceacht 1. 

Le linn na tréimhse staire seo, sular tháinig na Drugaí chun cinn, bhí treibheanna ag 
dul ar imirce ar fud Iarthar na hEorpa. B’fhéidir gur tháinig cuid acu ó na ceantair ar a 
dtugtar limistéar farraige dubh na Rúise, na Tuirce, nó fiú ó shibhialtacht Vinča. Thug 
siad seo a gcuid nósanna agus eolas reiligiúnach féin, a bhí beoite agus cosúil le 
shaman. 

Faoi thart ar 6,500 bliain ó shin bhí 
daoine ag tosú ag tógáil 
séadchomharthaí cloiche in iarthar 
na hEorpa - go háirithe in Éirinn, in 
Oileáin na Breataine, agus sa 
Bhriotáin. Bhí baint riamh ag na 
Drugaí le ciorcail chloiche mar 
Stonehenge. Dhiúltaigh lucht 
acadúil, áfach, an smaoineamh 
seo go dtí le déanaí. Ba ghnách le staraithe a rá nárbh fhéidir go raibh Stonehenge 
agus na ciorcail chloiche eile go léir sa Bhreatain in úsáid ag na Drugaí, toisc gur 
sagairt na gCeilteach iad na Drugaí, agus nár tháinig na Ceiltigh ach timpeall 500 
BCE sa Bhreatain. 

  



Sna seascaidí d’athraigh go leor staraithe a n-intinn. Thuig siad go raibh bunús 
treibheanna Ceilteacha i bhfad níos casta ná mar a ceapadh ar dtús, agus mhol siad 
ina ionad sin gur dócha go raibh na Ceiltigh luatha sa Bhreatain chomh luath le 2000 
BCE, nuair a bhí na séadchomharthaí móra cloiche fós á dtógáil agus go raibh baint 
acu lena n-úsáid nó tógála, agus é a chomhtháthú ina gcleachtais. 

Is féidir linn, mar sin, na Drugaí a nascadh mar shagairt agus sagairt na gciorcal 
cloiche, a neartaítear le tábhacht na réalteolaíochta deasghnátha i dtógáil na 
séadchomharthaí seo, ag ailíniú clocha leis an nGrian agus an ghealach ag 
grianstad agus an dá lá de lá agus oíche chomhionann. 

 

Garrán na nDrugaí 

Tá a fhios againn freisin go raibh deasghnátha ag na Drugaí i ngránna naofa ar 
imréitigh iad timpeallaithe ag crainn naofa, an Darach san áireamh. 

Aclaíocht 

Faigh an ciorcal cloiche is gaire don áit ina gcónaíonn tú. Más féidir, tabhair cuairt ar 
an gciorcal agus seas i lár an chiorcail. Dún do shúile ar feadh nóiméad agus dírigh 
ar do chuid análaithe. Tóg nóiméad nó dhó agus mothaigh an fuinneamh ón gciorcal. 
Agus do shúile dúnta samhlaigh na clocha timpeall ort agus a seasaimh. Tar éis 
nóiméad oscail do shúile. Tóg do leabhar nótaí leat agus tabhair faoi deara do 
thaithí. 

Mura bhfuil tú in ann ciorcal a aimsiú, déan cuardach do garrán nádúrtha i gcoill in 
aice láimhe agus déan an rud céanna i lár an garráin. 

 


