
 

ORD NA MAC TÍRE CEILTEACH 

CEACHT 3 
  



Réamhrá 

Tá áthas orm go bhfuil tú chomh fada seo leat. Anois tá a lán faisnéise iontu i gcuid 
de na hábhair agus na ceachtanna seo agus déanaim iarracht iad a choinneáil 
chomh fíorasach agus is féidir. Tá cumas iontach ag samhlaíocht an duine bearnaí a 
líonadh agus más spéis leat rud éigin, seo áit mhaith chun do thaighde a thosú. Tá 
cúrsaí áirithe daor, ach i mo intinn ba chóir duit leabhair a cheannach ar na hábhair 
is mó a thaitníonn leat. Bíodh a fhios agat, áfach, go bhfuil sé samhlaíoch go leor 
leabhar a chreidtear do theagasc Ceilteach a rá na déantús is lú agus is iomláine ar 
an rud is measa. Deonaíodh a lán rudaí atá ar eolas againn mar léirmhínithe ar an 
méid a aimsímid. Déanann seandálaithe a ndícheall an t-am atá thart a athchruthú, 
ach mura bhfuil meaisín ama againn, uaireanta caithfimid léirmhíniú a dhéanamh 
chomh fada agus is féidir linn. Sampla de seo is ea féilire Ceilteach ársa de na 
Sequanii, a aimsíodh ag Coligny, in aice le Lyons, an Fhrainc. Tá go leor blúirí ann 
chun an féilire a athchruthú, ach tá díospóireacht déanta ar feadh na mblianta ar an 
mí a dtosaíonn an féilire, nó cén lá a dtosaíonn an mhí. 

Mar sin féin, tá scríbhinní againn a théann siar míle agus míle bliain agus tugann 
siad léargas dúinn chomh maith leis an tseandálaíocht. Chomh maith leis sin, tá 
iarsmaí de chultúir Cheilteacha ann inniu, a thugann léargas dúinn ar a saol, mar a 
chleachtaítear roinnt sean-nósanna fós sa lá atá inniu ann. Ní cultúr a chuaigh thart 
iad na Ceiltigh. Tá muid beo agus ba cheart dúinn ár n-oidhreacht agus ár n-am atá 
caite a cheiliúradh. 

Filtiarn 

  



Na Ceiltigh 

Ón réamhstair (sula gcoinnítear taifid scríofa) suas go dtí concas na Normannach, 
rinneadh taipéis shaibhir d’éagsúlacht mhór na lonnaitheoirí agus na n-ionróirí ar fud 
na Breataine agus na hEorpa. 

Creideann go leor déantúsóirí uirlisí Aurignacian gurbh iad seo na chéad dhaoine 
nua-aimseartha san Eoraip a théann siar 36,000 bliain b’fhéidir. Is éard a bhí i gceist 
lena n-uirlisí cnámh nó cabáiste le crúba gearrtha sa bhun. Rinne siad lanna mín ó 
bhreochán freisin. Tháirg siad cuid den ealaín uaimh is luaithe freisin, mar shampla 
greantaí ainmhithe in Uaimh na Trois-Frères agus uaimh-ealaín ag Uaimh Chauvet-
Pont-fhadArc, i nDeisceart na Fraince. Rinne siad pendants, bráisléid, coirníní 
eabhair agus fiú figurines freisin. 

Fuarthas déantúsáin Aurignacian 35,000 bliain d’aois in áiteanna mar Uaimh 
Vogelherd sa Ghearmáin a thaispeánann mamaigh, srónbheannach, agus tarpan 
(capall fiáin Eoráiseach), mar aon le déantúsáin Véineas, béim ar na cromáin, na 
chíche, agus páirteanna eile coirp a bhaineann le torthúlacht, gan chosa agus airm, 
nó íoslaghdaithe. Creideann go leor gurb iad seo an fhianaise is luaithe ar reiligiún. 
Bhí táirgeadh coirníní eabhair le haghaidh ornáidiú coirp tábhachtach freisin i gcultúr 
Aurignacian. Na mílte bliain d’aois freisin, léiríonn cuid den dealbhóireacht an-scil. 

 

Peștera cu Oase, Romania 

  



Fuarthas na rianta is sine de chultúr Aurignacian ag uaimh Peștera cu Oase sa 
Rómáin. Cuireadh carbóin trí iarsma daonna nua-aimseartha anatamaíocha siar go 
dtí idir 35.000 agus 36,000 bliain. Mar thoradh air seo tháinig eolaithe agus 
seandálaithe ar an gconclúid gur in oirdheisceart na hEorpa a tháinig an cultúr 
Aurignacian. Tugann fianaise ghéiniteach le tuiscint gur tháinig cultúr Aurignacian 
agus Dabba na hAfraice Thuaidh ó chluiche mór níos luaithe a rinne fiach ar chultúr 
Aurignacian ó réigiún Levant (a chuimsigh Deisceart na Tuirce, an tSiria, an Iaráic 
agus an Iordáin). 

I Leithinis Gower, sa lá atá inniu ann i nDeisceart na Breataine Bige, fuarthas rianta 
de chultúr Aurignacian ag Uaimh Long Hall agus Paviland, ag taispeáint gur imigh an 
cultúr go dtí an Bhreatain ársa 33,000 bliain ó shin. Ceaptar gurb iad na chéad 
dhaoine nua-aimseartha sa Bhreatain iad. 

• Fuarthas na rianta is sine de chultúr Aurignacian ag 
uaimh Peștera cu Oase sa Rómáin. Cuireadh carbóin 
trí iarsma daonna nua-aimseartha anatamaíocha siar 
go dtí idir 35.000 agus 36,000 bliain. Mar thoradh air 
seo tháinig eolaithe agus seandálaithe ar an 
gconclúid gur in oirdheisceart na hEorpa a tháinig an 
cultúr Aurignacian. Tugann fianaise ghéiniteach le 
tuiscint gur tháinig cultúr Aurignacian agus Dabba na 
hAfraice Thuaidh ó chluiche mór níos luaithe a rinne 
fiach ar chultúr Aurignacian ó réigiún Levant (a 
chuimsigh Deisceart na Tuirce, an tSiria, an Iaráic 
agus an Iordáin). 

I Leithinis Gower, sa lá atá inniu ann i nDeisceart na 
Breataine Bige, fuarthas rianta de chultúr Aurignacian 

ag Uaimh Long Hall agus Paviland, ag taispeáint gur imigh an cultúr go dtí an 
Bhreatain ársa 33,000 bliain ó shin. Ceaptar gurb iad na chéad dhaoine nua-
aimseartha sa Bhreatain iad. 

Níl na Ceiltigh chomh ársa le 
go leor sibhialtachtaí, ach is 
féidir a bhfréamhacha 
cultúrtha a rianú an bealach ar 
fad ar ais go dtí cultúr Vinča 
sa tSeirbia, a bhí suite cois 
abhann na Danóibe. Ba é 
imchuach na Danóibe suíomh 
cuid de na cultúir daonna is 
luaithe agus téann cultúr 
Vinča an bealach ar fad ar ais 
go dtí an réamhstair timpeall 
5700 RCh. Cén fáth gur féidir 
linn an nasc a dhéanamh leis 
na Ceiltigh? 



Cosúil leis na Ceiltigh luatha, ba chultúr an-shibhialta iad. Chuir talmhaíocht, 
bhfeirmeoireacht ainmhithe agus fiach agus sealgaireacht go léir le réim bia an 
daonra Vinča atá ag fás. I gcomparáid le cultúir roimhe seo bhí na cleachtais seo 
dian, le saineolas méadaitheach ar bharra arbhair ard-toraidh agus ar ainmhithe 
ceansaithe, ag teacht leis an dlús daonra méadaithe. 

Bhain siad níos mó úsáide as eorna ná mar a bhí ag cultúir roimhe seo. Mhéadaigh 
na nuálaíochtaí seo táirgeacht na mbarr agus cheadaigh siad éadaí a dhéantar as 
teicstílí plandaí chomh maith le táirgí ainmhithe (i.e. leathar agus olann) a mhonarú. 
Tá fianaise ann gur bhain feirmeoirí Vinča úsáid as an gcrann faoi thiomáint eallaigh, 
a mbeadh éifeacht mhór aige ar an méid saothair dhaonna a theastaíonn don 
talmhaíocht chomh maith le réimse nua de a oscailt talamh le haghaidh 
feirmeoireachta. Tá go leor de na suíomhanna Vinča is mó lonnaithe i réigiúin a 
bhfuil cineálacha ithreach iontu a mbeadh treabhadh ag teastáil uathu. 

Bhí eallach níos tábhachtaí ná caoirigh agus gabhair i dtréada Vinča agus, i 
gcomparáid leis na cultúir eile, coinníodh beostoc níos mó le haghaidh bainne, 
leathair agus mar ainmhithe oibre, seachas le haghaidh feola amháin. Tugadh 
suntas do na Ceiltigh as a n-ól bainne (fiú go dtí le déanaí, go háirithe in Éirinn inar 
díoladh é i dtithe leanna), rud a chuir go mór leis na Rómhánaigh, a mheas bainne 
mar dheoch do leanaí. Bhain geilleagar cothaithe Vinča úsáid fós as acmhainní bia 
fiáine. Fiach fianna, torc agus aurochs, iascaireacht, éanlaith (a chleachtaítear fós in 
áiseanna Oirthear Shasana agus a úsáideann cleití chomh maith leis an bhfeoil) 
agus sealgaireacht gránaigh fhiáine, torthaí foraoise agus cnónna, ar cuid 
shuntasach iad d’aiste bia Vinča ag roinnt suíomhanna. Bhí an chuid is mó de na 
lonnaíochtaí, áfach, mar acmhainní talmhaíochta agus fiáine tearcúsáidte agus 
léirigh sibhialtacht ard feirmeoirí. 

Rinneadh roinnt déantúsán Vinča le go leor scileanna teicniúla. Tá suíomh Vinča de 
Pločnik tar éis an sampla is luaithe d’uirlisí copair ar domhan a tháirgeadh. Baineadh 
mianta copair ar scála mór ag láithreáin cosúil le Rudna Glava, agus rinneadh iad 
den chuid is mó mar ornáidí agus trinkets seachas uirlisí feidhmiúla, a leanadh á 
ndéanamh as cloch sliseanna, cnámh agus cabáiste. Is dóigh gurb é an príomhúsáid 
a bhaintear as mianta mianaigh ina bhfoirm púdraithe, i dtáirgeadh potaireachta nó 
mar mhaisiú coirp. Tá an nasc is mó leis na Ceiltigh le fáil i inscríbhinní potaireachta 
Vinča, áfach. 



 

Potaireacht Vinca 

Tá marcálacha i bpotaireacht Vinča a fhreagraíonn 
do shiombailí Ogham (ainmnithe i ndiaidh Dia 
Ceilteach na teanga agus na huilechumhachta, 
Ogma). D'úsáid siad siombail na croise gréine freisin, 
an ghrian arna léiriú ag ciorcal le ceithre ghhathanna 
ag teacht ón lár a léiríonn na ceithre threo cardinal. Is 
í an chros Cheilteach an iarsma den chultúr Ceilteach 
is mó a úsáidtear sa lá atá inniu ann agus tá sí le fáil 
in aon reilig sna náisiúin Cheilteacha. D'úsáid an 
eaglais Chríostaí é seo níos déanaí, a d'aistrigh 
adhradh an Dia Gréine go hÍosa, ag caomhnú ár n-
oidhreachta págánaí Ceiltí. 

 

 

 

 

Clocha uaighe Ceilteacha  



Seo thíos na marcálacha atá le fáil ar photaireacht Vinča agus a bhfuil líne fúthu tá 
na marcálacha cloiche is minice a fhaightear in Éirinn, ach freisin i gceantair in 
Albain agus sa Bhreatain Bheag ina raibh Ceiltigh Éireannacha ina gcónaí ina 
dhiaidh sin: - 

 

Siombailí Vinca 

Arbh iad sinsear na gCeilteach an Vinča mar sin? Ní féidir linn a rá go cinnte, ach is 
cosúil go n-oirfeadh an teanga / marcálacha scríofa. Bhí na Ceiltigh forleathan ar fud 
Thuaisceart na hEorpa agus tháinig siad i dteagmháil leis na hIbéire as Tuaisceart 
na Spáinne. Mar a luadh i gceacht a haon, is as an Ibéir go léir na náisiúin 
Cheilteacha a mhaireann inniu agus ba Cheiltigh iad. Agus cé go dtéann taifid de na 
Ceiltigh siar go dtí an 6ú haois RC is féidir linn a fheiceáil go dtéann a gcultúr siar go 
sibhialtachtaí níos luaithe ag dul siar thar 7500 bliain. 

Cleachtadh  

Tá dhá chuid sa chleachtadh seo agus baineann sé le aithne a chur ar do bhunús 
féin. 

• Ar dtús, breathnaigh ar do shloinne ar an idirlíon agus déan taighde ar a 
bhunús. Faigh amach faoin áit as ar tháinig do shinsir. Trí é seo a dhéanamh 
cabhraíonn sé le d’aitheantas agus banna féin le do shinsir a neartú.  

• Ar an dara dul síos, déan taighde ar an réimse as a dtagann do shloinne. Cén 
t-ainm a bhí ar na treibheanna is luaithe? Cad iad na hainmneacha stairiúla a 
tugadh ar an áit ón áit a tháinig d’ainm? Cuideoidh sé seo leat nasc a 
dhéanamh le do bhunús treibhe freisin. Má tá tú in ann agus má tá acmhainn 
agat, déan pleananna chun cuairt a thabhairt ar an gceantar sin. Is dócha go 
bhfaighidh tú go mbeidh an sloinne céanna ag go leor daoine áitiúla agus a 
d’fhéadfadh a bheith ina ghaolta i bhfad i gcéin fiú. 



Boirda 

Dia den Tuatha De Danaan (Leanaí Danu) is ea Ogma a lagaíonn teanga agus atá 
mar phátrún ar an filidh (filí-filí Gaelacha). Mar sin, is foinse inspioráide fileata é. Is 
aibítir ársa na Breataine agus na hÉireann í Ogham, ina bhfuil fiche carachtar a 
chruthaigh strócanna comhthreomhara ar gach taobh de líne leanúnach. Tá thart ar 
400 inscríbhinn Ogham ar shéadchomharthaí cloiche ar fud na hÉireann agus Iarthar 
na Breataine. Tá a bhformhór, áfach, le fáil i ndeisceart na Mumhan. 

Clocha caomhnaithe i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh (UCC) 

Tá go leor ag snámh timpeall ar an ngréasán maidir le ogham agus an bhrí atá leis. 
Cuimsíonn an fhaisnéis sa cheacht seo faisnéis ó Leabharlanna Náisiúnta na 
hÉireann atá bunaithe ar thaighde seandálaíochta.  

Is iad na hinscríbhinní seo an fhoirm is luaithe a taifeadadh den Ghaeilge agus, mar 
ár dtaifid scríofa is luaithe a théann siar chomh fada leis an 5ú haois CE ar a laghad, 
is acmhainn shuntasach iad do staraithe, chomh maith le teangeolaithe agus 
seandálaithe.  

Is réimse leanúnach staidéir é na ceangail a d’fhéadfadh a bheith ann idir feidhm 
chuimhneacháin chlocha Ogham agus adhlacthaí iarbhír, agus an chaoi a 
bhféadfadh siad seo a bheith athraithe le himeacht ama nó limistéar geografach. 



Samplaí de Chlocha Ogham, COC 

Is inscríbhinní Ogham iad seo ar chloch ag taifeadadh ainmneacha daoine aonair, 
uaireanta in éineacht lena dtuismíocht agus / nó cleamhnas treibhe, seachas 
Oghams ‘scolártha’ níos déanaí, a thagann as traidisiún na lámhscríbhinní agus 
nach dtagann go díreach ó Ogham ‘orthodox’.  

Tá inscríbhinní Ogham le fáil i bhformhór na gcontaetha in Éirinn, ach tá tiúchan 
suntasach san iardheisceart, i gcontaetha Chiarraí, Chorcaí agus Phort Láirge. Tá 
timpeall 1/3 den iomlán i gCiarraí amháin agus tá an tiúchan is airde ag barúntacht 
Corca Dhuibhne ar leithinis an Daingean le timpeall 60 cloch Ogham ag teacht ón 
gceantar seo.  

Taobh amuigh d’Éirinn, tá clocha Ogham le fáil freisin sna ceantair inar lonnaigh na 
hÉireannaigh, mar an Bhreatain Bheag, Oileán Mhanann, Devon agus Corn na 
Breataine, agus Albain, cé gur cosúil go bhfuil an chuid is mó de oghaim na hAlban i 
bPictiúir nó i Sean-Lochlannais. Is cosúil go dtugann dáileadh inscríbhinní Ogham le 
tuiscint gur in iardheisceart na hÉireann a tháinig an cleachtas seo. 

Níl sna inscríbhinní ach ainmneacha daoine aonair sa tuiseal ginideach a bhfuil focal 
rialaithe acu, b’fhéidir ‘cloch (de…)’ nó ‘cuimhneachán (de…)’. Uaireanta cuirtear 
ainm agus / nó cleamhnas treibhe an athar. Uaireanta tugtar an stáisiún sa saol. Tá 
roinnt focal foirmle le feiceáil, an ceann is minice ná ‘mac’. Taispeántar cleamhnas 
treibhe ansin, agus ainm an sinsear ina dhiaidh sin.  

San fhoirm is luaithe dá raibh ar eolas, mar is léir ó na clocha oghaim a mhaireann 
ón CE timpeall an 5ú go dtí an 7ú haois, bhí ceithre ghrúpa de chúig charachtar nó 
litir san aibítir ogham, ag tabhairt fiche carachtar san iomlán a léiríonn fuaimeanna 
na Gaeilge seo tréimhse luath. 

  



• Q – ᚊ – Cert 

• R – ᚏ – Ruis 

• I – ᚔ – Idad 

• S – ᚄ – Sail 

• C – ᚉ – Coll 

• Z – ᚎ – Straif 

• E – ᚓ – Edad 

• F/V – ᚃ – Fern 

• T – ᚈ – Tinne 

• NG – ᚍ – (n)Gétal 

• U – ᚒ – Úr 

• L – ᚂ – Luis 

• D – ᚇ – Dair 

• G – ᚌ – Gort 

• O – ᚑ – Onn 

• B – ᚁ – Beithe 

• H – ᚆ – hÚath 

• M – ᚋ – Muin 

• A – ᚐ – Ailm 

Tá an cúigiú grúpa de chúig ‘charachtar forlíontacha’ nó forfeda san áireamh sa 
traidisiún lámhscríbhinne ar ogham. 

Mar sin féin, ní tharlaíonn ach an chéad cheann díobh seo go minic sna inscríbhinní 
ar chloch agus tá sé le feiceáil mar dhá scór trasnánach ag trasnú a chéile ar an 

gaslíne i gcruth X. ᚕ Ebad. Tá sé le fáil go coitianta san fhocal foirmle ‘anseo’. 

Faightear níos déanaí é mar ghuta (/ e /) i inscríbhinní níos déanaí. 

  



Cé gur éirigh an cleachtas maidir le inscríbhinní oghaim chloiche a shnoí den chuid 
is mó nuair a bunaíodh scríbhneoireacht i lámhscríbhinní (faoin 7ú haois), leanadh 
den aibítir ogham a úsáid, ach le feidhmeanna nua, oiriúnuithe agus breisithe nua 
(forfeda), i lámhscríbhinní mar Leabhar Bhaile an Mhóta ón 14ú haois.  

De réir an Ogam Tract, chum Ogma Ogham, an script inar scríobhadh Gaeilge na 
hÉireann den chéad uair. 

Is iad na príomhtheidil a thugtar do Ogma in Éirinn 
ná Cermait (Cainteoir Milis), Trenfher (Fear Láidir) 
agus Grianianech (Grianmhar Aghaidh). Tagraíonn 
an chéad dá cheann dá fhóntacht agus dá 
chumhacht, an tríú ceann an bhaint atá aige le 
solas na gréine - b’fhéidir freisin dá dhiúscairt 
ghrianmhar. 

Cé go bhfuil Aibítir na gCrann mar a thaitin Robert 
Graves leis sa "Bandia Bán" níos fantaisíochta ná 
réaltacht stairiúil, mar sin féin tá an Ogam lán le 
híomhánna adhmaid agus crainn. Tá bataí bailithe, 
mar sin, sách oiriúnach do dhia atá chomh 
ceangailte leis an aibítir sin. 

 

 

 

Sampla Scríofa de chonair Ogam 

Le linn réimeas teipthe Bres an Ceann na hÁilleachta, cuireadh iallach ar Ogma 
filíocht a thabhairt suas agus rinneadh air connadh a bhailiú. Mar sin féin, 
d’fhéadfadh an t-adhmad a bhailigh sé a bheith beartaithe do na lasracha a bheith 
siombalach gur scriosadh, le linn rítheacht Bres ’, eolas agus teanga seachas go 
raibh meas orthu. 

Go meafarach, sireann sé aibítir Ogam, a scian snoíodóireachta adhmaid mar an 
‘mháthair’, snoite ar cheithre philéar mhóra. 

Is déin an-tábhachtach í Ogma do na Boirdaí agus ceann a dhéanaimid go maith 
chun inspioráid a lorg. 

  



Cleachtadh 

Seo thíos aibítir Ogham. Cuir eolas ar an scéal agus cruthaigh frása a d’fhéadfadh a 
bheith i do mantra, nó atá tábhachtach do do luachanna. Nó d’fhéadfá scríobh fút 
féin agus faoin treibh Cheilteach a n-aontaíonn tú leis.  

Mar shampla, “Filtiarn mac Donald of Setantii”. 

Scríobh líne díreach in Ogham ar líne dhíreach ingearach (ón mbun aníos). 

 

  



Vates 

Mar a pléadh san ábhar deireanach, cuireadh iallach ar Ogma filíocht a thabhairt 
suas agus rinneadh adhmad tine a bhailiú. Tá íomhánna adhmaid agus crainn tugtha 
don Ogham. Cuireann sé seo scéal Lochlannach Odin i gcuimhne dúinn, a chroch é 
féin ar Yggdrasil uair amháin agus a shnoigh runes ar phíosaí adhmaid ón gcrann 
beatha seo a nascann naoi ríochtaí i miotaseolaíocht na Lochlannach. Is iad Runes 
na litreacha san aibítir runach, a úsáideadh chun teangacha Gearmánacha a scríobh 
sular glacadh an aibítir Laidineach. 

I dtraidisiún na lámhscríbhinní, bhí ainmneacha ar gach ceann de na carachtair nó 
litreacha ogham, ar focail bhríocha iad sa teanga (murab ionann agus san aibítir 
Laidineach nach bhfuil aon bhrí eile le hainmneacha na litreacha). Is go príomha 
maidir leis na hainmneacha litreacha seo a tháinig an aibítir ogham slán agus a bhí 
mar bhunús oiliúna d’fhilí agus do scoláirí. 

De ghnáth tugtar feda ar na carachtair nó na litreacha (iolra de fid ‘adhmad, crann’), 
an druim gaslíne ‘iomaire, imeall, cúl’ agus tugtar flesc ‘craobhóg’ ar scór amháin. Is 
dóigh gur cumhdaíodh ainmneacha na litreacha ar dtús chun go léireodh an aibítir 
ogham na fuaimeanna Primitive Irish agus is iad ár bhfoinse faisnéise is tábhachtaí 
faoi bhunluachanna na gcarachtar. 

Mar sin féin, mar thoradh dosheachanta ar athruithe sa teanga le himeacht ama 
cailleadh cuid de bhunluachanna na litreacha agus bríonna a n-ainmneacha. 
Soláthraíonn foinsí na lámhscríbhinní, Auraicept na n-Éces ‘The Scholars’ Primer 
’agus In Lebor Ogaim‘ The Ogam Tract ’, eochair don aibítir ina ndéantar 
ainmneacha na litreacha go léir a léirmhíniú mar ainmneacha crainn. 

Cé gur tháinig cuid de na litreacha agus a n-ainmneacha slán níos mó nó níos lú i 
dtólamh, rinneadh míthuiscint nó cailleadh cuid eile agus cuireadh foirmeacha 
saorga ina n-áit. 

Is cinnte gur spreag go leor de na hainmneacha litreacha a tháinig slán go 
céimeanna níos déanaí den teanga ainmneacha crainn (dair 'dair', beithe 'beithe', 
coll 'coll', sail 'saileach', raithneach 'fearnóg') a spreag na tiomsaitheoirí gan amhras 
eochair na haibítre chun ainmneacha crainn a cheangal leis an gcuid eile 
d’ainmneacha na litreach, nár tuigeadh cuid acu a thuilleadh. 

Ar ámharaí an tsaoil, cuidíonn ár bhfoinse is luaithe agus is lú éillithe ar fhoirm agus 
brí ainmneacha na litreach (Bríatharogaim ‘focail ogham’) linn go leor de na 
luachanna agus na bríonna bunaidh a bhunú, cé nach bhfuil siad ar an drochuair. 

  



Seo a leanas liosta d’ainmneacha litreacha agus a gcuid bríonna bunaidh, a mhéid is 
féidir iad a bhunú: - 

• B Beithe: ‘beith-crann’ 
• L Luis: luise/loise ‘lasair’ or lus ‘planda, luibh’ 
• V/F Fern: ‘fearn-crann’ 
• S Sail: ‘saileach-crann’ 
• N Nin: éiginnte go dtí seo 
• H Úath: ‘dealga bán-crann’ 
• D Dair: ‘dair-crann’ 
• T Tinne: ‘barra míotail' 
• C Coll: ‘coll-crann’ 
• Q Cert: ‘tor’ 
• M Muin: ‘cuid uachtarach an chúl, an mhuineál' 
• G Gort: ‘gort’ 
• NG NGétal: ‘marú’ 
• Z Straif: ‘sulfair’ 
• R Ruis: ‘dearg(adh)' 
• A Ailm: ‘péine-crann’ 
• Onn: ‘fuinseoige-crann’ 
• U Úr: ‘domhain’ 
• E Edad: ‘an crann cró’ 
• I Idad: ‘an crann iúir’ 

Ón am ársa, chonacthas Ogham agus Runes mar bhronntanais draíochta ó na 
Déithe. Baineann seers nua-aimseartha úsáid as Ogham ar bhealach cosúil le runes 
réitigh (cé go dtugann an Edda le fios nár caitheadh runes ach go n-úsáidtear iad 
mar go leor). Snoíonn siad na carachtair Ogham ar chláirsí adhmaid nó ar 
craobhóga. Sa chéad cheacht eile féachfaimid ar léirmhíniú ar Ogham, ach go dtí 
seo déan an cleachtadh thíos le do thoil. 

Cleachtadh 

Ag baint úsáide as an gcairt san ábhar na Boirdaí faigh bataí tite ó chrainn éagsúla 
agus trí scian ghéar a úsáid déan na carachtair Ogham a bhí ceangailte le gach 
crann orthu a shnoí go cúramach. Ná bíodh imní ort mura féidir leat ceann a fháil do 
gach crann. Is tionscadal leanúnach é seo. 

Le cuidiú le crainn a aithint, féach an nasc thíos le do thoil agus íoslódáil an Aip 
crainn saor in aisce: - 

https://www.woodlandtrust.org.uk/trees-woods-and-wildlife/british-trees/how-to-
identify-trees/ 
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Drugaí  

Tá nasc láidir ag drugaí le crainn freisin. Ciallaíonn na Drugaí (Briotáinis: drouiz; 
Breatnais: derwydd; Sean-Ghaeilge: druí; Gàidhlig na hAlban: draoidh) “aithne 
darach”, a fhaigheann tacaíocht ó scríbhinní Pliny the Elder, fealsamh Rómhánach 
nádúraíoch ársa. Tá baint ag an dair le eagna, mar sin ar go leor bealaí tá na Drugaí 
ciallmhar maidir leis an dúlra. 

Ceann de na huirlisí a bhaineann le Drugaí ársa ná sreangáin déanta as brainsí de 
chrainn éagsúla. Crann amháin a raibh baint aige go háirithe le magick ba ea an 
Coll. Creidtear go mbaineann Coll leas as na fuinneamh ar domhan. Úsáidtear 
brainse coll forcáilte, mar shampla, mar shlat roinnte. I bhfinscéal Fionn MacCumhail 
(arna fhuaimniú Finn MacCool) thit cnónna coill timpeall ar lochán naofa, timpeall air 
le naoi gcrann coll. D’ith an bradán sa linn na cnónna coill ionas go raibh siad lán 
d’eolas gan teorainn. Tar éis do Fionn MacCumhail ceann de na bradáin seo a 
ghabháil, rinne sé anraith uaidh. Rinne sé a mhéar a dhó ar an anraith agus tar éis 
dó a mhéar a chur ina bhéal chun é a fhuarú, tháinig sé chun solais. Níos déanaí i 
saol Fionn, mar casadh íorónach díoltais is é an fána coll a iompaíonn bean Fionn, 
Sadhbh, ina fianna ag Fear Dorcha a raibh fuath aici go dtitfeadh bean na Sidhe i 
ngrá le mic fuath Mil. 

Chreid na Ceiltigh go bhféadfaí eagna agus eolas iontach ar na healaíona agus na 
heolaíochtaí a fháil trí chnónna coill a ithe. Bhí cumhachtaí eagna an chrainn chomh 
mór sin go raibh sreangáin ghuaillí ag na Drugaí nuair a bhí orthu argóintí a réiteach 
agus dlí a riaradh. 

• Úsáideadh crainn eile freisin chun sreangáin a 
chruthú. Ag Imbolg tógadh Brideog as tuí nó luachair 
i gcruth bábóige agus fillte in éadach bán a bhí cosúil 
le gúna. Tógadh leaba bheag agus cuireadh beithe 
stiall, saileach nó sreangán driseacha ar a dtugtar 
“slat Brighid” leis an bhfigiúr. Sa scéal ‘Suirghe 
Etain’, úsáideann an draoi Dalan trí sreangán iúir 
chun suíomh Etain a dhiailiú. 

Bhí na crainn a úsáideadh le haghaidh draíocht agus 
slat a dhéanamh difriúil in Éirinn agus sa Bhreatain. 
Cé go raibh an-tóir ar ghuaillí agus ar chaorann agus 
go raibh baint acu le Drugaí in Éirinn, ba mhinic a 
úsáidtear dair agus mistletoe na Breataine sa 
Bhreatain. Ós rud é nach raibh sa slat ach ceann de 
na suaitheantais oifige mar Dhraoi, ach gur uirlis 
draíochta é freisin chun fuinneamh a rialú, is é ceann 

de na céimeanna chun a bheith i do Dhraoi ná sreangán a cheird. Níor chóir slat a 
roinnt riamh agus an té a mhúnlaigh é a úsáid. 

  



Cleachtadh 

• Téigh go dtí d’áit speisialta sa choill, san fhoraois, nó sa garrán agus tóg leat 
deimhis bearrtha, agus píosa speisialta éadach. Seas i lár grúpa crainn agus 
dún do shúile. 

• Mothaigh na fuinneamh timpeall ort agus mothaigh na háiteanna is 
cumhachtaí, cas sa treo sin agus oscail do shúile. Féach cén crann os do 
chomhair a bhfuil an fás is mó air agus atá lán de shaol. Téigh i dtreo an 
chrainn. 

• Faigh seachbhóthar oiriúnach ó bhrainse (caithfidh an sreangán luí go 
compordach i do lámh), ach sula ndéanann tú an craobhóg a bhearradh ní 
mór duit incantation a rá. Mar shampla “A spiorad an chrainn seo, imigh an 
fuinneamh seo le do fhuinneamh le do thoil. Lig sé a bheith mar aon liomsa 
agus mise mar dhuine leis an seachtháirge. Tugaim gealltanas an 
seachbhóthar a chosaint chomh fada agus is féidir liom agus ainmním an t-
ainm [ainm]. " 

• Prónaigh an craobhóg agus fillte é san éadach. Nuair a gheobhaidh tú abhaile 
tóg scian ghéar agus stiall an coirt go cúramach. Cuir an sreangán go réidh 
go pointe réidh ag ceann neamh-bearrtha an slat. Déan cinnte go bhfuil an 
deireadh gearrtha réidh freisin. Fill an sreangán ar ais san éadach. Coinnigh 
an slat in áit shábháilte agus sa chéad cheacht eile féachfaimid ar bhealaí 
inar féidir leat do slat a úsáid. 

•  

Aistrithe go Gaeilge le Seán Ó Tuama 

 


