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Réamhrá 

Fáilte go dtí an cúigiú ceacht. Tá tú anois os cionn an tríú cuid de do bhealach 
isteach sna ceachtanna. Thóg an ceacht seo beagán níos faide ná mar a bhí súil 
agam teacht le chéile. Gabhaim leithscéal as seo, ach agus taighde á chur le chéile, 
teastaíonn uainn go mbeidh an OCW chomh cruinn agus is féidir. 

Rud amháin a mbím ag streachailt leis go minic ná ar bhain na Drugaí ársa úsáid as 
eilimintí ina deasghnátha. Tá a fhios agam go n-úsáideann Drugaí nua-aimseartha 
eilimintí agus treoracha, agus go deimhin bhain mé úsáid astu mar chuid den 
dóiteán le mo Grove féin agus chonaic mé cineálacha eile. Agus tú ag déanamh 
taighde, tagann tú ar dhearcaí agus léirmhínithe éagsúla. Tá siad seo go léir bailí, 
ach uaireanta is maith dearcaí eile a bheith i gceist. Mar sin, táim buíoch dár 
dtaighdeoir agus aistritheoir Éireannach, Seán Ó Tuama, as a ionchur agus tá cuid 
mhaith den ábhar seo scríofa aige.    

Déanaimid ár ndícheall na buneilimintí uile inár gceachtanna a chlúdach. Mar sin 
féin, beidh roinnt ábhar ann a mbeidh spéis níos mó agat iontu ná cinn eile. Tá sé 
seo nádúrtha agus nuair a aimsíonn tú rud éigin a spreagann do spéis, ansin molaim 
tuilleadh staidéir a dhéanamh ar cibé rud a tharraingíonn aird ort. Níl a fhios ag aon 
duine gach rud, ach is pointe tosaigh iontach é aon fhorbhreathnú in aon turas 
spioradálta. É sin ráite, táim bródúil as na hábhair dhomhain atá curtha le chéile 
againn, go háirithe ar Ogham. Freisin foghlaimíonn tú i bhfad níos mó ó chleachtaí a 
dhéanamh ná aon mhéid léitheoireachta. Is cosúil le heolas ceann gan iarratas a 
bheith agat comhairliúchán míochaine a bheith agat agus neamhaird a dhéanamh ar 
shainchomhairle. 

Sa cheacht seo, táimid chun breathnú ar dhéantáin agus siombailí Ceilteacha, 
leanúint lenár n-léargas ar an Lebór Gabála, an draíocht a bhaineann leis an gCoire 
agus conas draíocht eiliminteach a thapú. 

Tá súil agam go dtaitneoidh an cúrsa leat.    

Beannacht libh go léir. 

Filtiarn 

  

 

 

 

  



Na Ceilt 

Déantáin 

Ní amháin go léiríonn déantúsáin Cheilteacha léargas domhain dúinn ar an gcultúr 
Ceilteach, ach taispeánann siad dúinn freisin cé chomh forleathan agus a leathnaigh 
an cultúr Ceilteach. Bhí siad an-oilte freisin ar obair miotail agus tá píosaí a 
mhaireann go hiontach ar fad. Féachaimis ar chuid acu seo: - 

Coire Gundestrup  

  

Árthach maisithe airgid is ea coire Gundestrup, a cheaptar go dtí seo c.400 RCh. 
Cuireann sé seo laistigh den tréimhse Celtic La Tène déanach. Is é an saothar airgid 
is mó ón Iarannaois Eorpach a fuarthas riamh le trastomhas 69 cm (2-chos 3 orlach) 
agus airde 42 cm (1 troigh 5 orlach). Fuarthas amach go raibh sé díchóimeáilte, 
agus na píosaí eile cruachta taobh istigh den bhunáit i 1891 i bportach móna gar do 
bhaile mór Gundestrup, Himmerland, an Danmhairg. 

Cé go bhfuarthas an t-árthach sa Danmhairg, níl aon amhras ach go ndearnadh í 
ansin nó in aice láimhe. Cé go bhfuil roinnt fianaise ann go raibh lonnaíochtaí 
Ceilteacha sa Danmhairg, ba Ghearmánach den chuid is mó é. Cuimsíonn sé 
gnéithe de cheardaíocht Gaulish agus Thracian, miotalóireacht agus íomháineachas. 
Tá na teicnící a úsáidtear cab le feiceáil in airgead Thracian eile, agus baineann na 
híomhánna leis an gcultúr Ceilteach.  

 



Bhí aithne ar na Ceiltigh mar gheall ar aíocht ar scála mór agus, dá bharr sin, bhí 
coire mar earra tábhachtach chun grúpaí móra daoine a bheathú. Mar sin féin, de 
ghnáth bhí siad níos simplí agus níos lú ná coire Gundestrup. Is cosúil go bhfuil 
amhras ann gur dearadh an coire seo le bheith mar rud ar bith seachas déantúsán 
reiligiúnach maisithe. 

Mar sin cén chaoi ar chríochnaigh an píosa uathúil seo sa Danmhairg? Deimhníonn 
roinnt saineolaithe gur choimisiúnaigh an treibh Cheilteach ar a dtugtar an Scordisci 
an coire ó ghabha airgid Thracian. Grúpa cultúrtha ón Iarannaois Cheilteach a bhí 
sna Scordisci agus iad dírithe ar chríoch na Seirbia sa lá atá inniu ann. Déanann 
staraithe clasaiceacha taifeadadh ar an Cimbri, treibh Ghearmánach Teutonach, a 
chuaigh ó dheas ó réigiún íochtarach Elbe agus a d’ionsaigh na Scordisci i 118 RC. 
Tar éis roinnt cosaintí i gcoinne na Rómhánach, chúlaigh an Cimbri ó thuaidh, agus 
b’fhéidir an coire seo a thógáil leo chun socrú isteach in Himmerland, áit a 
bhfuarthas an t-árthach. 

Pláta Bonn 

Fíor 1 Macasamhail an bhunphláta 

Léiríonn an bonn maisithe ar an 
mbunphláta ciorclach tarbh. Os 
cionn chúl an tairbh tá figiúr 
baineann ag caitheamh claíomh; 
léirítear trí mhadra freisin, ceann 
os cionn ceann an tairbh agus 
ceann eile faoina crúba. Tá 
adharca an tairbh in easnamh, 
ach tá poll díreach tríd an 
gceann inar feistíodh iad ar 
dtús.  

 

Plátaí Seachtracha 

Léiríonn gach ceann de na seacht bpláta seachtracha a mhaireann go lárnach 
meirge. Taispeánann ceithre cinn de na plátaí figiúirí fear féasógach, agus baineann 
na trí cinn eile. Bheadh ochtú pláta ann, ach tá sé seo ar iarraidh. Is féidir glacadh 
leis gur figiúr baineann eile a bheadh anseo.  



• Tá figiúr i bhfad níos lú 
ag an lámh ar phláta (a)  
féasóg air. Sroicheann gach 
ceann de na figiúirí níos lú sin i 
dtreo torc beag. Faoi chosa na 
bhfigiúirí (ar ghuaillí an fhir 
mhóir) tá madra ar an taobh 
clé agus capall sciathánach ar 
an taobh dheis. 

• Ar an pláta (b) tá capall 
mara nó péist i ngach lámh. 

• Ar an pláta (c) ardaíonn 
figiúr fireann a dhorn folamh. Ar a ghualainn dheis tá fear i riocht 
"dornálaíochta", agus ar a thaobh clé, tá figiúr léimneach le marcach beag 
faoina bhun. 

• Ar an pláta (d) tá figiúr fireann 
ag a bhfuil damh ag na 
ceathrúna deiridh i ngach lámh. 

• Ar an pláta (e) tá figiúr 
baineann pláta le dhá cheann 
de na fir is lú. 

• Tá éan ina lámh dheas 
ardaithe ag pláta (f) baineann. 
Tá a lámh chlé cothrománach, 
ag tacú le fear agus madra ina 
luí ar a dhroim. Tá dhá éan 
creiche suite ar gach taobh dá ceann. Tá a cuid gruaige á plated ag bean 
bheag ar dheis. 

• Ar an pláta (g) tá figiúr baineann lena airm thrasnaigh. Ar a ghualainn dheis, 
fear ag troid leon. Ar a gualainn chlé figiúr léim cosúil leis an gceann ar phláta 
(c). 

  



Plátaí taobh istigh 

Pláta A - taispeántar figiúr 
fireann antlered ina shuí i 
suíomh lárnach, a chreidtear 
a bheith Cernunnos. Ina 
lámh dheas, tá tóirse ag 
Cernunnos, agus lena lámh 
chlé greim aige ar nathair 
adharcach faoi bhun a chinn. 
Ar an taobh clé tá damh le 
cabanna atá an-chosúil le 
cinn Cernunnos, dia an 
fhiaigh. Timpeall an scéil tá 
madraí, leon agus tarbh, in 

éineacht le duine ag marcaíocht deilf. 

Pláta B - meirge mór 
mná ag caitheamh tóirse 
le dhá roth sé-spoked, 
dhá eilifint, agus dhá 
ghriffins. Tá feline nó cú 
faoin meirge. I 
monaíocht Gaill an 
Iarthuaiscirt ó 150-50 
RCh, is minic a léiríonn 
rothaí den sórt sin 
carbad, agus mar sin 
d’fhéadfaí an radharc a 
fheiceáil mar bandia i 
eilifint biga. 

Pláta C - tá meirge mór 
figiúr féasógach a 
choinníonn ar roth dhá 
roth dhéag sa lár, 
creidtear gurb é Taranis, 
Dia Ceilteach / Gailleach 
an toirneach. Tá imeall 
an roth ag figiúr níos lú, 
léimneach le clogad 
adharcach. Faoin figiúr 
léim tá nathair 
adharcach. Tá an grúpa 
timpeallaithe ag trí griffin 

agus dhá hyena. 



 

'Pláta D  - Tá an 
comhdhéanamh céanna arís 
agus arís eile trí huaire ar 
fud an pláta; an t-aon áit ina 
bhfuil athrá den sórt sin le 
feiceáil ar an cauldron. Tá trí 
tairbh mhóra eagraithe i 
ndiaidh a chéile agus 
déanann fear le claíomh 
ionsaí ar gach ceann acu. 
Tá feline agus madra, le 
feiceáil faoi seach os cionn 
agus faoi bhun gach tarbh.  

Pláta E - ar an leath 
íochtarach tá líne de laochra 
máirseála ar a bhfuil sleánna 
agus sciatha le laoch amháin 
gan ach claíomh agus clogad 
torc torc ag tabhairt suas an 
chúil. Taobh thiar dó léim 
madra suas os comhair triúr 
imreoirí carnyx (is uirlis 
ghaoithe ársa é carnyx), agus 
iad á gcoinneáil ar ais 
b’fhéidir. Taobh thiar den 

mhadra coinníonn figiúr ollmhór fear bun os cionn, os cionn bairille nó coire. Ar an 
leath uachtarach, marcaíonn laochra suite capall le clogaid agus sleánna creimthe ar 
dheis. Ar thaobh na láimhe deise dóibh, tá nathair adharcach, os cionn bharr na 
carnyx, agus b’fhéidir iad a threorú. Idir an dá líne laochra tá crann, atá fós i 
nduilleog, ina luí ar gach taobh. Léirmhíníonn cuid acu an painéal seo de réir mar a 
dhéantar laochra a thit a thumadh isteach i gcoire chun iad a athbheochan ina saol 
eile. 

Ní thuigeann éinne go fírinneach brí iomlán an choire Gundestrup. Mar sin féin, 
léiríonn na híomhánna go leor faoi chultúr ársa na gCeilteach agus creideann cuid 
go n-insíonn sé scéal ársa Ceilteach. Is gné shuntasach de litríocht Cheilteach iad 
coire, mar shampla Coire Dagda na Neart, coire Cerridwen agus Coire Annwn, a 
bhfuil tóir ag an Rí Arthur air agus atá nasctha leis an saol eile. 

  



An Claíomh 

Le leathadh chultúr La Tene le 
linn an 5ú haois RC, tháinig 
claimhte iarainn in áit na 
hEorpa cré-umha go hiomlán. 
Tá dhá chineál claíomh 
Ceilteach ann. Is é an ceann is 
coitianta an claíomh fada, a 
mbíonn hilt maisithe go 
ornáideach air de ghnáth 
déanta as adhmad, cnámh nó 
adharc. De ghnáth bhí pláta 
iarainn ag na claimhte seo os 
comhair an garda a cumadh 
chun béal an sceach a 
mheaitseáil. Claíomh gearr atá 

sa dara cineál le cóimhiotal copair hilt déanta. 

De ghnáth rinneadh truaillí claíomh Ceilteacha ó dhá phláta iarainn, ar crochadh ó 
chrios déanta as naisc iarainn.  

Ba airm naofa iad na claimhte leis na Ceiltigh agus léiríonn go leor fionnachtana 
seandálaíochta go raibh siad lúbtha. B’fhéidir gur fhág an gníomh lúbtha claíomh an 
t-arm a “dhíchoimisiúnú”. Fuarthas amach go bhfuil claimhte lúbtha den sórt sin 
curtha go cúramach i measc rudaí eile atá tiomnaithe is dócha chun críocha naofa. 
Is dócha go raibh sé seo chun ómós a thabhairt dóibh siúd ar gach taobh den chath, 
a bhí tar éis titim leis an gclaíomh, ó tharla go raibh an saol naofa agus ba é an chúis 
a bhí le crógacht na Laochra Ceilteacha ná a gcreideamh in athbhreithe isteach sa 
chéad saol eile. 

  



Na Sciatha 

Tugann fianaise a fuair seandálaithe timpeall na 
hEorpa le fios go raibh sciatha laochra 
Ceilteacha déanta as miotal nó as adhmad 
soladach. Is dócha toisc go raibh claonadh acu 
maireachtáil níos fearr, fuarthas mórán sciath 
miotail ar fud na Breataine agus ar mhór-roinn 
na hEorpa. De ghnáth, meáchan siad timpeall 
trí chileagram. Fuarthas cúpla sampla adhmaid 
freisin, a bheadh thart ar dhá chileagram 
meáchain. 

Mar sin féin, 
rinneadh 
fionnachtana le 
déanaí de sciath 
Leicestershire 
ultra-éadrom 
2400 bliain 
d’aois ní as 
miotal nó as 
gnáth-adhmad, 

ach as coirt agus b’fhéidir gur mheá sé chomh beag 
le 0.6 cileagram. Chuirfeadh an sciath éadrom seo ar 
chumas laochra troid ar bhealach níos sreabhach 
agus níos gasta ná mar a measadh roimhe seo. 

Ar an láimh eile, tá Sciath Battersea níos tipiciúla de 
na sciatha Ceilteacha cré-umha de chruth 
dronuilleogach a aimsíodh ach atá maisithe go han-
ornáideach. Tá sé déanta de roinnt píosaí éagsúla, 
arna gcoinneáil le chéile ag seamanna atá folaithe 
faoi na heilimintí maisiúla. Tá sé i stíl tipiciúil 
Cheilteach La Tène, comhdhéanta de chiorcail agus 
bíseanna. Tá 27 urrann bhabhta beag in cré-umha 
ardaithe le cruan dearg. Ba speisialtacht Cheilteach 
é cruan agus léiríonn sé an úsáid a bhaintear as 
inleagtha coiréil dearga sa Mheánmhuir i ndéantúsáin Cheilteacha eile na Breataine 
agus d’fhéadfadh gur aithris iad ar choiréil allmhairithe, cé go gceadaíonn úsáid 
cruan dearadh níos casta.  

Tá an leathán cré-umha ró-tanaí chun cosaint éifeachtach a thairiscint sa chomhrac, 
agus níl aon chomharthaí ann go ndearnadh damáiste do chath. Creideann 
saineolaithe gur caitheadh an sciath isteach san abhainn mar thairiscint vótála agus 
gur tógadh í go sonrach mar “phíosa paráide” nó mar shiombail stádais.  

  



Na Tóirsí 

Is fáinne muineál mór é tóirse de 
ghnáth a dhéantar as miotail 
éagsúla, a bhíonn oscailte de ghnáth 
ag an tosach. Dearadh cuid acu, 
áfach, chun glasáil le chéile. Is 
dócha go raibh siad caite go 
leanúnach, ós rud é go gcaithfidh tú 
an miotal a lúbadh chun iad a bhaint. 
Tá na tóirsí le fáil go flúirseach ar fud 
chultúir na hEorpa le linn na 
hIarannaoise ón 8ú haois RC ar 
aghaidh, ach bhí tábhacht ar leith ag baint leo do na Ceiltigh. Chaith ríthe agus 
banríonacha Ceilteacha an tóirse óir crafted níos ornáidí, ag léiriú a n-ardrang. 
Taispeánadh déithe agus bandia Ceilteacha freisin mar thóirsí a chaitheamh nó a 
iompar. Tá sampla de seo a mhaireann le fáil ar choire Gundestrup, a thaispeánann 
an dia Cernunnos ag caitheamh tóirse amháin timpeall a mhuineál, tóirsí ag 
crochadh óna choirce agus ceann a bhí ina láimh. Léiríonn an "Dying Gaul"(an Gaill 
ag fáil bháis), dealbh cáiliúil Rómhánach, laoch de chuid Gaulish créachtaithe, gan 
aon rud air ach tóirse muineál. 

Cé gur imigh an tóirse Ceilteach sa tríú haois CE, tháinig siad arís i rith Ré na 
Lochlannach. Chaith na Lochlannaigh fáinní muineál ar stíl torc, in airgead de 
ghnáth. Caitheadh tóirsí níos lú freisin mar bhráisléid láimhe agus mar bhandaí níos 
casta timpeall na láimhe uachtair. 

An Carnyx 

Trumpa cré-umha fada cosúil le 
hionstraim gaoithe de Cheiltigh na 
hIarannaoise a bhí sa carnyx (mar a 
léirítear ar choire Gundestrup), a 
úsáideadh ó thart ar 200 RC agus 
200 CE. Bhí cruth S fada air agus 
coinníodh é ionas go mbeadh an 
chuid lárnach fada ingearach. 
Múnlaíodh clog na hionstraime cosúil 
le torc oscailte, nó ceann ainmhithe 
eile. 

Úsáideadh é sa chogaíocht, cosúil le 
trumpa cath chun trúpaí a spreagadh 

chun catha agus chun comhraic a imeaglú, mar a dhearbhaigh Polybius. Lig an airde 
iontach é a chloisteáil os cionn chinn na laochra i gcathanna nó i searmanais. 

 

  



Na Siombailí 

Ar go leor déantúsán, feicimid go leor bíseanna, ciorcail nó snaidhmthe a dhéantar 
arís agus arís eile go minic sa chultúr Ceilteach. Cad iad na cinn is coitianta agus 
cad iad roinnt bríonna féideartha? 

Triquetra  

Is siombail inaitheanta láithreach é an Triquetra agus tá an oiread sin éilimh air anois 
is a bhí sé leis na seanóirí. Ach cad é an Triquetra, cá as a tháinig sé agus cad iad 
na bríonna atá leis inniu? 

Is siombail é an triquetra de thrí áirse idirnasctha le pointí seachtracha dúnta. 
Uaireanta cuirtear ciorcal leis a cheanglaíonn na codanna seo le chéile. Ní fios cén 
úsáid bhunaidh a bhí ann agus creideann cuid gur ealaín amháin a bhí ann, agus é 
le feiceáil i miotalóireacht agus i Leabhar Cheanannais. Téann samplaí luatha siar 
chomh fada le 500 BCE. Cé go bhfuil baint acu go príomha le Ceiltigh na hÉireann, 
tá foirmeacha comhchosúla le fáil i ndéantúsáin Lochlannacha agus Ghearmánacha, 
mar shampla clocha rithime i dTuaisceart na hEorpa agus boinn Ghearmánacha. 
Leathnaigh a úsáid i ndáiríre chomh fada leis an tSeapáin agus tugadh ann í trí scoil 
luath Búdaíoch Indiach. 

I gcás go leor is é an Triquetra an snaidhm 
Cheilteach a léiríonn an Domhan, an Mhuir 
agus an Spéir. Úsáideann daoine eile (Wicca 
san áireamh) é mar shiombail bandia triple, 
mar shampla trí fhoirm na Mórrígú, nó an 
Cailín, Maithir agus Cailleach. Ghlac 
Críostaithe Ceilteacha an tsiombail seo ina 
dhiaidh sin mar chomhartha den Tríonóid 
(Athair, Mac agus Spiorad Naomh). Nuair a 
chuirtear ciorcal leis tugann sé aontacht leis 
na trí chuid, ag aithint go ndéanann na trí 
chuid ina n-iomláine. In Éirinn tá sé 
traidisiúnta fós do leannáin seodra a 
mhalartú ag léiriú a gean. Is minic a bhíonn 
an triquetra le feiceáil ar fháinní Claddagh 

(uaireanta in ionad na lámha) agus ar sheodra Éireannach eile. Fágann na Claddagh 
iad féin ag léiriú aontacht trípháirteach an Ghrá, na Dílseachta agus an Chairdis. 



Triskelion 

Is siombail é triskelion atá comhdhéanta de 
bíseach siméadrach triple. Tá sé le fáil i 
ndéantúsáin a bhí ann roimh na Ceiltigh, 
ón ré Neoiliteach agus Cré-umha, ach 
corpraíodh é i dtraidisiúin na haoise iarainn 
Ceiltí. 

Tá sé le fáil i suíomhanna ársa mar 
Newgrange in Éirinn an lae inniu, ach 
siombail 3 chos den chineál céanna is ea 
an móitíf d’Oileán Mhanann agus tá baint 
aici leis an dia farraige Manannán mac Lir, 
a thugann a ainm ar an oileán. 

Bíonn na bíseanna féin le feiceáil freisin ar a gcuid léirmhínithe nua-aimseartha féin 
agus dar leo, is ionann iad seo agus timthriall na beatha agus na hathbhreithe, de 
réir mar a thosaíonn an saol sa lár agus tú ag filleadh ar rudaí a rinne tú roimhe seo, 
ag foghlaim agus ag fás go leanúnach. Díreach mar a leanann an saol ar fad 
timthriall leanúnach bunaithe, aibíochta agus seanaoise / athnuachana.   

An Chrois Cheilteach 

Deir Wikipedia “Is cineál de chrois Chríostaí í an chros Cheilteach ina bhfuil nimbus 
nó fáinne a tháinig chun cinn in Éirinn agus sa Bhreatain sna Meánaoiseanna 
Luath." Cé go bhféadfadh sé seo a bheith fíor, 
téann bunús iarbhír na croise Ceiltí siar níos mó 
agus tá crosa den chineál céanna i bhfad níos 
forleithne. Mar sin, cad iad na samplaí is luaithe 
den chros fáinne seo agus cén bhrí atá léi? 

Idir 7500-3500 RC clúdaíodh na ceantair i Stáit 
Bhaltacha nua-aimseartha na Liotuáine agus na 
Laitvia san fhoraois agus thóg na háitritheoirí 
cultúr a chónaíonn ar fhiach, iascaireacht agus 
bailiú. Bhí roinnt déantúsán acu freisin, déanta as 
cnámh agus marcáilte le script siombalach a 
tháinig slán go dtí an lá atá inniu ann. Ina measc 
seo tá siombail den Ghrian, ciorcal agus siombail 
na tine, cros le hairm ar comhfhad. Cuireann siad 
an ciorcal agus trasnaíonn siad le chéile mar 
shiombail don solas. Níos faide ó dheas, feadh 
bhruach na Danóibe i 1908, thángthas ar chultúr 
réamhstairiúil an-sofaisticiúil i sráidbhaile Vinča (in 
aice le Béalgrád, an tSeirbia) a théann siar 
timpeall 7500 bliain ó shin. Fuarthas an chéad 
chineál córais scríbhneoireachta ar a dtugtar, go príomha ar photaireacht. Ceann de 
na carachtair a úsáideadh ba ea an chros agus an ciorcal. Thángthas ar chrosa den 
chineál céanna sa Danmhairg agus ar fud Thuaisceart na hEorpa ag dul siar go dtí 
an Chré-umhaois Nordach.  



Tá baint ag an tsiombail seo leis an roth carráiste ceithre Lochlannach Lochlannach, 
a léiríonn an charbad gréine a úsáideann Dia Lochlannach Sol chun an Ghrian a 
iompar trasna na spéire. Mar sin tugadh an chros gréine air agus na spuaiceanna ag 
tagairt do cheithre threo pointe compáis chairdinéil. I Wicca nua-aimseartha 
úsáideann siad an chros gréine freisin chun roth na bliana a léiriú. Maidir le 
Críostaithe na Breataine agus na hÉireann, áfach, is ionann an Chrois Cheilteach 
agus an crosaire atá timpeallaithe ag an sféar neamhaí. D’fhorbair Aithreacha na 
hEaglaise é seo, bunaithe ar an gcreideamh go raibh an Domhan timpeallaithe ag 
sféar comhlárnach ar a dtrasnaigh na comhlachtaí neamhaí an spéir, agus an 
Domhan ina lár. Úsáideadh é chun a thaispeáint go raibh íobairt Chríost do chách. 

Níl sé i gceist a bheith dogmatach, áfach, agus siombailí á n-aistriú, ach b’fhéidir gur 
mhaith leat roinnt ama a chaitheamh ag smaoineamh ar a bhfuil i gceist leis na 
siombailí seo dúinn, go pearsanta. Féadfaidh tú do chuid smaointe a thaifeadadh i 
do dhialann más mian leat. 

Snaidhmeanna Ceilteacha 

Cé go raibh baint acu go coitianta le healaín 
Críostaí Ceilteach i saothair mar Leabhar 
Cheanannais, bhí snaidhmeanna Ceilteacha 
ann i bhfad roimh an tionchar Críostaí ar na 
Ceiltigh, a thosaigh timpeall 450 CE. Fuair 
na dearaí seo a mbealach isteach i 
lámhscríbhinní agus saothar ealaíne luath-
Chríostaí agus cuireadh léirithe ón saol, mar 
ainmhithe, plandaí agus fiú daoine. Cordaí 
casta fite fuaite, ar a dtugtar plaits, a bhí i 
roinnt samplaí luatha. Anois, tá siad fós i 
gceannas ar reiligí níos sine ar fud na 
Ríochta Aontaithe agus na hÉireann. 

Thosaigh ealaín Cheilteach agus 
Lochlannach ag dul in olcas nuair a 
d’fhorbair a gcaidreamh mar thrádálaithe 
agus is timpeall an ama seo a fheicimid na 
stíleanna Ceilteacha agus Lochlannacha ag 
teacht le chéile in Ealaín na hÉireann. Bhí an 

dá chultúr thar a bheith sciliúil agus ealaíonta agus in ainneoin na suaiteachta ba 
chúis le hionradh na Lochlannach, bhí rath ar Ealaín na hÉireann i bhfoirm 
miotalóireachta, snoí cloiche, ailtireacht agus lámhscríbhinní. 

I ndeireadh na Lochlannach ar Éirinn ó dheireadh an 8ú haois suas go dtí timpeall 
850 rinneadh ionsaí agus piléarú ar fhormhór na bpríomh-mhainistreacha mar aon le 
teaghaisí na ndaoine coitianta. Ba iad na mainistreacha an foinse earraí agus 
sclábhaithe is saibhre a iompraíodh ar ais go Críoch Lochlann le díol. Sa phróiseas 
seo, dódh an chuid is mó de na lámhscríbhinní áille soilsithe, gan mórán luach airgid 
ag na Lochlannaigh. 



Sa bhliain 950, tar éis tréimhse fhada ag 
creachadh, ag pillarú agus ag marú shocraigh 
na Lochlannaigh in Éirinn agus bhunaigh siad 
bailte mar Bhaile Átha Cliath, Corcaigh agus 
Port Láirge. Sa deichiú haois d'iompaigh na 
Lochlannaigh go dtí an Chríostaíocht agus ba 
chaidreamh níos cairdiúla an caidreamh idir 
Ceiltigh agus Lochlannaigh. Déanta na fírinne, 
ghlac na Lochlannaigh go leor de chultúr na 
hÉireann a bhí ann agus d’éirigh an dá rud 
dosháraithe sa deireadh.   

Tugadh ainmneacha faoi leith ar roinnt 
snaidhmeanna Ceilteacha mar snaidhm Lugh, 
ach chomh fada agus is féidir liom a fháil amach níl aon nasc stairiúil ann chun nasc 
tráchtais a chruthú.  

 

  



Na Bardaí 

Sa cheacht deireanach rinneamar machnamh ar na scéalta in “An Lebór Gabalá”. 
Más cuimhin leat rinne Fintan mac Bóchra na scéalta seo a athinsint, a tháinig slán ó 
thuilte an Bhíobla trí é féin a athrú ina seabhac agus a mhair ar feadh na mílte bliain, 
sular chas sé ina fhear arís agus stair na hÉireann a aithris. Thaifead manaigh 
Chríostaí atá ina gcónaí in Éirinn a lán scéalta Ceilteacha. Mar sin, is meascán de 
shean-scéalta págánacha iad le scéal Críostaí agus cúlra measctha iontu. Is féidir 
go bhfuil cuid de na scéalta miotaseolaíochta seo bunaithe ar imeachtaí nó ar 
dhaoine aonair iarbhír. 

Ceann de róil an fhile ná sean-scéalta a mheabhrú ó bhéal agus iad a chur ar 
aghaidh. Sa réamhrá le Acallam na Senaradh (Scéalta faoi Sheanóirí na hÉireann) 
tugtar le fios dúinn go dtagann aingeal caomhnóra Naomh Pádraig chuige chun an 
chomhairle neamhaí a bhí á lorg aige a thabhairt dó. Chuir laochra ársa, marthanóirí 
ó aois níos sine, níos gaisce agus iontach, iad féin i láthair dó agus chuir a gcuma 
agus a gcuid scéalta spéis agus trioblóid air. Seo a leanas comhairle na n-aingeal, a 
thugtar “le guth amháin”: “A chléir naofa, a chara, ní insíonn na sean-laochra seo 
duit níos mó ná an tríú cuid dá gcuid scéalta toisc go bhfuil a gcuimhní cinn lochtach. 
Bíodh na scéalta seo scríofa síos ar tháblaí filí i dteanga scagtha, ionas go gcuirfidh 
éisteacht leo siamsaíocht ar fáil do thiarnaí agus do chomóin na n-amanna níos 
déanaí. " 

Is cinnte gur athraigh laethanta na scéalaíochta le himeacht ama. Ach is maith an 
rud é suí thart i gciorcal agus scéalta a bheith á léamh nó á n-athinsint ag scéalaí 
mór fileata. Sa cheacht deireanach, bhreathnaíomar ar leatrom na Neméd ag na 
Fomór mistéireach agus an scrios a rinne tonn taoide ina dhiaidh sin, agus 
scaipeadh líon beag marthanóirí dá bharr. Thaistil cuid acu ó thuaidh, agus chuaigh 
cuid eile go dtí an Bhreatain agus tháinig siad ina sinsear do na Briotanaigh go léir 
agus téann cuid acu ó dheas chun na Gréige. 

Ba iad na Neméd a chuaigh ó thuaidh na Tuatha Dé Danann. Is iad na Fir Bolg iad 
siúd a chuaigh chun na Gréige. Tar éis blianta fada, seolann an iliomad Fir Bolg go 
hÉirinn trí Iberia, agus roinntear é i gcúig réigiún faoi cheannas cúigear taoisigh. 

  



Tuatha Dé Danann 

Cosúil leis an Fir Bolg, tháinig 
na Tuatha Dé Danann ó 
Nemed, ceannaire tonn 
d’áitritheoirí na hÉireann 
roimhe seo. Thaistil siad ó 
thuaidh agus ar oileán 
mistéireach bhunaigh siad 
ceithre chathair Falias, Gorias, 
Murias agus Finias, áit ar 
mhúin siad a gcuid scileanna 
eolaíochtaí do na háitritheoirí, 
lena n-áirítear ailtireacht, na 
healaíona, agus draíocht, lena 

n-áirítear necromancy. Bhailigh siad ceithre sheoda naofa ó gach cathair. Ó Falias a 
fuair siad an Lia Fáil (Cloch na gcinniúint), ó Gorias a thug siad an claí líne (Claíomh 
an tSolais), ó choire Murias an Dagda agus ó Finias an Slí Bua (Sleá an Bhua), sleá 
nach gcailleann a spriocanna riamh . 

Tuatha Dé an t-ainm atá orthu sna lámhscríbhinní is sine, a chiallaíonn Treibh / 
Daoine na Dia / Bandia nó osnádúrtha. Seo frása a thagair do na hIosraeligh freisin, 
mar sin chun idirdhealú a dhéanamh orthu cuireadh Danaan leis. Creidtear go bhfuil 
Danaan díorthaithe ón bandia Danu (dá ngairtear Anu uaireanta), an coibhéis 
Breatnach de Don. Déanfaimid tagairt dóibh mar Tuatha Dé ós rud é gurb é sin an 
fhoirm is coitianta i lámhscríbhinn ársa. 

Tar éis dóibh a bheith as Éirinn 267 mbliana, bhailigh an Dagda agus Boann an 
Tuatha Dé os a gcomhair, ag tabhairt coimisiúin dóibh chun comhairle agus treoir a 
thabhairt dóibh go tír ina n-imíonn an ghrian gheal gach tráthnóna. Ceapadh Nuada 
mar cheannaire agus tugadh Inisfail, Oileán Cinniúint ar an talamh a raibh siad le 
taisteal ann. Fógraíodh Ogma, an duine is dathúla díobh, le gruaig chatach fhada a 
bhí ag taitneamh mar an Ghrian bronntanas scríbhneoireachta, filíochta agus teanga 
“Más é ár gcinniúint é glacfaimid leis." 

Thug Boann rabhadh dóibh faoi dhaoine eile a éileoidh Inisfail agus a sheasfaidh ina 
gcoinne. Chun ullmhú don chath, tógann Nuada na Ceithre Seoda Móra agus tógann 
an Tuatha Dé na sléibhte ag breathnú amach ar a gceithre chathair agus ag dul suas 
i scamall mór a thógann ó dheas iad go Inisfail. Bhí uaillmhian ag triúr deirfiúracha 
áille ó aimsir Chaesir, a bhí pósta le mic Ogma, Banba, Fódla agus Ériu go n-
ainmneofaí Inisfail lá amháin ina ndiaidh.  

 

 

  

 



Tagann siad go Inisfail i scamaill dhorcha agus tuirlingíonn siad ar Sliabh an Iarainn 
san iarthar, cnoc mór i gContae Liatroma, Éire anois. Bhuail siad leis an Fir Bolg ag 
Mag Tuired agus thairg siad leath an oileáin dóibh, ach dhiúltaigh an Fir Bolg dá 
dtairiscint agus tosaíonn an cath, a mhaireann ceithre lá. Throid an dá ghrúpa le 
onóir agus le síochánaíocht, rud a thug deis don taobh freasúra a líon agus a n-arm 
a iniúchadh chun cath fíor-chothrom a cheadú. Le linn an chatha, chaill Nuada a 
lámh dheas chuig curadh Fir Bolg Sreng. ach vanquised an rí Fir Bolg Eochaidh 
agus an Fir Bolg. Ansin thairg an Tuatha Dé an ceathrú cuid d’Inisfail do Sreng agus 
roghnaigh sé Connacht. 

Dian Cécht, Dia an leighis agus Dia an bhrionnú, thug Goibhnú lámh shaorga do 
Nuada déanta as airgead agus tugadh Nuada Airgetlám (den Lámh Airgid) air. Mar 
gheall gur shocraigh Boann nach bhféadfadh siad rialóir maolaithe a bheith acu, 
b’éigean don Tuatha Dé rialóir eile a roghnú. Rinne siad rogha tubaisteach. I 
ngníomh naive comhréitigh, roghnaigh siad Bres, leath mac Fomór Prionsa Elatha 
na Fomór agus Eri an Tuatha Dé, ar an gcoinníoll dá gcuirfeadh sé míshásamh orthu 
go scoirfeadh sé. Chun an chomhghuaillíocht cháiliúil seo a dhaingniú phós Dian 
Cécht Ethne, iníon lena laoch is géire, Balor na Droch-Súl.   

Mar sin féin, ghabh Bres agus an Fomór an Tuatha Dé. Ar feadh tamaill, bhí 
dorchadas agus olc na bhFomór i gceannas ar sholas agus ar mhaitheas. Faoi 
dheireadh chruthaigh Miach, mac Dian Cécht, le cúnamh óna dheirfiúr Airmid, lámh 
nua feola agus cnámh do Nuada, a rinne a rítheacht a aisghabháil agus a ruaig ar 
Bres ar ais go tír na Fomór.  

Ansin déanann na Tuatha Dé troid ar an Fomór sa Dara Cath Moytura. Maraíonn 
Balor an Fomór Nuada, ach maraíonn gharmhac leath-Fomór Lugh é agus éiríonn 
sé ina rí. Tá 150 bliain de riail gan bhriseadh acu. 

Na Mílte 

Insíonn an Lebór Gabalá dúinn gurb é an rí Scitia darb ainm Fénius Farsaid, duine 
de shliocht mhac Noah Japheth) sinsear na nGael. Fénius, prionsa na Scitia, daoine 
fánacha a rinne rialú ar limistéir mhóra de chríoch ar fud na hEoráise, ón Mhuir 
Dhubh thar an tSibéir go teorainneacha na Síne. Tá sé ar cheann de na 72 
taoiseach a thóg Túr Babel. Faigheann a mhac Nel Scota, iníon le pharaoh 
Éigipteach, agus tá mac acu darb ainm Goídel Glas, a cheardaíonn an teanga 
Goidelic (Gaedhail) tar éis do Dhia an Sean-Tiomna mearbhall a dhéanamh ar 
theangacha. Roimhe seo, labhair gach duine i dteanga íon amháin.  



D’fhág sliocht Goídel, na Goidels (Gael), an Éigipt ag an am céanna leis na 
hIosraeligh (le linn na hEaxodus) agus shocraigh siad i Scitia. Éiríonn siad fánach 
agus fágann siad an Scitia ag caitheamh 440 bliain ag fánaíocht ar an Domhan. Faoi 
dheireadh, sroicheann siad Hispania ar muir agus conaíonn siad é. Ansin, bhunaigh 
Breogán de shliocht Goídel cathair darb ainm Brigantia (Corunna sa lá atá inniu ann 
Galicia, sa Spáinn) agus tógann sé túr mór. Feiceann a mhac Íth Inisfail ón túr. 

Seolann Íth go Inisfail le grúpa fear agus fáiltíonn mic Oghma, Mac Cuill, Mac Cecht 
agus Mac Gréine, atá anois ina ríthe ar Inisfail. Maraíonn Íth ag ionsaitheoirí gan 
ainm agus filleann a fhir abhaile. Bíonn ochtar mac deartháir Íth, Míl Espáine, i 
gceannas ar fhórsa ionraidh chun bás Íth a dhíoghail agus Inisfail a thógáil. 

Ar theacht dóibh, téann siad i ngleic leis an Tuatha Dé agus téann siad i dtreo 
phríomhchathair ríoga na Teamhrach. Ar an mbealach, buaileann Banba, Fódla 
agus Ériu, mná céile na dtrí rí leo ar thrí shliabh. Deir gach ceann acu go mbeidh 
dea-fhortún ag na Gaeil má ainmníonn siad an talamh ina ndiaidh. Geallann duine 
de na Gaeil, Amergin, go mbeidh sé amhlaidh. 

Ag Tara, buaileann siad le garpháistí Dagda, a chosnaíonn a n-éileamh ar chomh-
rítheacht na talún. Iarrann na ríthe sos cogaidh trí lá, agus caithfidh na Gaeil fanacht 
naoi dtonn ón talamh. Aontaíonn na Gaeil, ach a luaithe a bhíonn a longa naoi 
dtonnta ó Inisfail, cruthaíonn an Tuatha Dé gaoth mhór a choisceann orthu 
seoltóireacht ar ais go talamh, ag scriosadh cuid de na longa. 

Déanann Amergin an ghaoth a mhaolú trí véarsa a aithris. Filleann na longa a 
mhaireann ar thalamh agus aontaíonn an dá ghrúpa Éire a roinnt eatarthu. Tógann 
na Gaeil an domhan thuas, agus tógann na Tuatha Dé mistéireach an domhan thíos 
(an Domhan Eile) agus téann siad isteach sa sídhe (arna fhuaimniú 'shee'), faoi na 
cnoic agus na dumhaí adhlactha ársa atá ar fud thírdhreach na hÉireann. Coinníonn 
Amergin a fhocal leis na deirfiúracha, áfach, agus athainmníonn sé Inisfail mar Ériu 
(Éire na hÉireann nua-aimseartha). 

Tá na Tuatha Dé ina gcónaí sna dumhaí seo agus in áiteanna mistéireach eile go dtí 
an lá atá inniu ann. Sliocht na Milesians ar a dtugtar Tuatha Dé an Aes Sidhe 
(muintir na gcnoc). Nuair a tréigeadh an Sean-Reiligiún agus nuair a tháinig an 
Chrois in áit an Chiorcail, tugadh an Sídhe (muintir na sióg) orthu. 

Tugann an Historia Brittonum, a tháinig roimh an Lebor Gabála cuntas difriúil ar na 
Milesians. Deir sé gur sheol "triúr mac le saighdiúir Spáinneach" as Iberia go hÉirinn 
le tríocha long, gach ceann acu ag iompar tríocha bean chéile. Feiceann siad túr 
gloine i lár na farraige le fir ar a bharr, ach nuair a ghlaonn siad orthu, ní 
fhreagraíonn na fir. Bhí sé mar aidhm ag na Milesians an túr a thógáil, ach faoin am 
a shroicheann siad é, tá tonn mór ag dul faoi gach ceann dá long ach ceann amháin. 
Cuireann an long seo i dtír í, agus is iad a paisinéirí sinsear na nÉireannach go léir. 

  



Cleachtadh 

Níl anseo ach cuntas amháin ar stair na hÉireann agus ar an Tuatha De Danaan, a 
thugamar cnámha lom na. Déan do chuid taighde neamhspleách agus lorg 
aistriúcháin ar lámhscríbhinní ársa Gaeilge eile a insíonn na scéalta agus a thugann 
faoi deara na difríochtaí. Bí cúramach agus an t-idirlíon á úsáid agat, áfach, mar tá 
go leor cuntas ann atá bunaithe ar léirmhíniú pearsanta. Téigh i gcónaí chuig an 
mbunábhar. 

An níos mó a dhéanann tú taighde, is mó a fhoghlaimfidh tú mar Fhile, agus mar 
thoradh air sin beidh tú i do scéalaí cumasach. Nó, athscríobh scéalta mar dhánta 
pearsanta nó mar amhráin.    

 

  

 

  



Na Vate 

Tá úsáid na gcoire chun potaí draíochta a dhéanamh le fáil i “Hanes Taliesin” (An 
Scéal Taliesin). De réir an scéil, tá beirt leanaí ag Ceridwen, iníon álainn darb ainm 
Creirwy agus mac darb ainm Morfran (nó Afagddu). Murab ionann agus a dheirfiúr, 
bhí Morfran gránna i bhfolach. Chun déanamh suas dá bhreathnaidí, rinne Ceridwen 
iarracht é a dhéanamh ciallmhar mar chúiteamh, agus é ag dul i gcomhairle le 
Leabhar Veirgil. Mar sin rinne sí potion ina choire draíochta chun bronntanas eagna 
agus inspioráid fhileata a thabhairt dó, ar a dtugtar Awen freisin. 

B’éigean an meascán a 
bhruith ar feadh bliana agus 
lae. Chuir sí Morda, fear dall, 
chun an tine a chur faoin 
gcoire, agus spreag Gwion 
Bach, buachaill óg, an 
meascán. Cé go ndeonódh an 
chéad trí thiteann de leacht ón 
bpota an Awen; nimh 
mharfach a bhí sa chuid eile. 
Ciallaíonn Awen inspioráid as 
a dtagann eagna agus 
léargas. 

Cé go ndeir roinnt aistriúcháin 
gur thagair Ceridwen do 
Leabhar Pheryllt, ní raibh an 
leabhar seo ann riamh (mar a 
mhaígh Edward Williams aka 
Iolo Morgannwg agus arna 
fhógairt ag Lady Charlotte 
Guest), ach tagraíonn sé do 
Leabhar Virgil, fealsamh agus 
file Gréagach (Patrick Ford tá 
an t-aistriúchán i bhfad níos 
fearr agus níos iontaofa). 
Urghabhadh an scríobhaí 

bunaidh, a raibh téacs ailceimiceach oiriúnach de dhíth air, ar obair Virgil. 

Tá tagairtí eile do Veirgil i lámhscríbhinní ársa na Breataine Bige, lena n-áirítear 
“Cad Goddeu,” mar a deir Taliesin “Beidh só agam mar gheall ar fháidh Veirgil”. Ní 
luaitear Pheryllt sa Bhreatnais go dtí 1632 agus de ghnáth i bhfoclóir mór na 
Breataine Bige is cógaisíochta iad, ní draíochta. Fiú sa lá atá inniu ann tá cáil Virgil 
mar dhéantóir potions tar éis a mharc a fhágáil. De ghnáth is éard a chiallaíonn 
fferyll (t) na Breataine Bige “cógaiseoir.” 

  



Mar sin, san am ársa, ní amháin go raibh coileáin á n-úsáid mar photaí cócaireachta 
praiticiúla, ach freisin chun meascáin a ghrúdú. I ré Shakespeare’s agus King James 
’bhí baint ag úsáid na gcoire le buidéalú agus le na cailleach. Ba rí Ceilteach na 
hAlban é Macbeth, mar shampla, a chuaigh i gcomhairle le triúr banlaoch a rinne 
breoiteacht aisteach (ó chodanna éagsúla ainmhithe), a tháinig chun bheith ina 
íomhá steiréitíopa do na cailleach. 

I ndáiríre, is dócha gur elixirs sláintiúla nó cóireálacha míochaine iad na meascáin a 
rinne Vates / cailleach Ceilteacha san am ársa, ag úsáid luibheanna, fréamhacha 
agus plandaí eile a raibh airíonna míochaineacha ar eolas acu. D’fhéadfaí iad a 
úsáid freisin mar fhoirm ársa Ailceimic, agus iad ag cuardach meascán soilsithe 
Awen iarbhír. 

Ar bhealach, tá ár saol cosúil le coire figiúrtha. Tá éifeacht athraitheach ag na rudaí 
a chuimsímid inár saol, cosúil leis na trí thiteann de mheascán Awen i gcoire 
Ceridwen. Is féidir le rudaí eile inár saol a bheith cosúil leis an gcuid eile den 
mheascán a cruthaíodh mar nimh mharfach. Rinne ailceimiceoirí iarracht ábhair 
áirithe a íonú, aibiú agus a dhéanamh foirfe. Ceann de na haidhmeanna is aitheanta 
agus ba choitianta ná tras-aistriú bunmhiotail (e.g. luaidhe) go miotail uasal (e.g. ór), 
ar a dtugtar chrysopoeia. I measc na n-aidhmeanna eile bhí deoch íocshláinte 
neamhbhásmhaireachta a chruthú agus leigheasanna a chruthú a bheadh in ann 
aon ghalar a leigheas. 

San ailceimic thraidisiúnta, rinneadh naisc leis an Astrology agus le corp an duine. 
Léirmhíníodh na pláinéid (lena n-áirítear an Ghrian, ár ngealach agus na pláinéid atá 
infheicthe don tsúil dhaonna) go huimhriúil ó aon go seacht. Freagraíonn sé seo do 
na seacht mór-orgán i gcorp an duine, rud a fhágann go bhfuil sé suntasach agus 
neamh-chomhtharlaitheach. Ina theannta sin, is ionann uimhir a seacht agus na 
seacht n-ionad fuinnimh sa chorp (ar a dtugtar chakras i reiligiúin Vedic). Ansin 
déantar iad seo a nascadh leis na seacht mór-mhiotail san ailceimic, ó luaidhe go 
hór. In Ailceimic Satarn is ionann luaidhe agus a thógann suas go dtí an ghealach 
airgid agus an Ghrian órga. 

Trí spriocanna a leagan síos agus a bhaint amach sa saol aistrímid ar shiúl ó na 
bunriachtanais (bia, foscadh; srl.) Agus aistrímid i dtreo sprioc na féinréadaithe. I 
saol idéalach bhogfá ar aghaidh, ach níl saol oiriúnach ag aon duine againn. Go 
réalaíoch, áfach, nílimid inár gcónaí i ndomhan idéalach. Féadann rudaí mar 
shlándáil poist, brúnna airgeadais agus fadhbanna teaghlaigh sinn a dhéanamh 
sleamhnú siar i dtreo luaidhe. D’fhéadfadh go mbeadh amanna ann nuair a 
shroicheann muid stát euphoria, ach ní mhaireann sé. Mar sin féin, is é an rud atá 
riachtanach chun saol sásúil a bheith agat cothromaíocht. Ní shroicheann tú féin-
réadú i ndáiríre nuair nach bhfuil aon bhrú ort sa saol, ach sroicheann tú é in 
ainneoin na mbrúnna. Teastaíonn cothromaíocht uait freisin idir choirp, mheabhrach 
agus spioradálta, rud a chabhróidh, tá súil agam, leat a bhaint amach. 

  



Athruithe ailceimiceacha nuair a oibrímid i dteannta lenár gcuspóirí, nó nuair a 
dhéantar athrú orainn. Ag brath ar an gcaoi a nglacaimid le hathrú cabhróidh sé linn 
fás a chosc nó a chosc. Bí ag faire go mbímid ag faire, an méid a léimid, cé hiad ár 
gcairde a d’fhéadfadh a bheith mar chatalaíoch don athrú. Is féidir leis an 12 dlí 
Uilíocha, amhail dlí na tarraingthe, cabhrú linn inár saol má chuireann muid i 
bhfeidhm iad. Bí dearfach agus bainfidh tú amach do spriocanna agus athróidh tú de 
réir a chéile ó luaidhe go hór. Beidh a fhios agat go bhfuil dul chun cinn déanta agat 
nuair a thosaíonn tú ag féachaint ar rudaí ó dhearcadh difriúil. 

Cleachtadh 

• Smaoinigh ar na rudaí a theastaíonn uait as an saol, an féidir leat a bheith 
leat féin, cad iad na brionglóidí deiridh atá agat? 

• Déan liosta de na rudaí atá ag cur cosc ort an méid thuas a bhaint amach. 

• Féach ar an liosta agus smaoinigh ar na rudaí IS FÉIDIR leat a athrú i 2 agus 
na céimeanna a chaithfidh tú a dhéanamh chun iad a athrú. Is féidir le roinnt 
athruithe a bheith pianmhar, mar sin ní mór duit cinneadh a dhéanamh cé acu 
is tábhachtaí. An ndéanann tú na hathruithe chun do spriocanna a bhaint 
amach, nó an ndéanann tú do sprioc a chomhréiteach nó a ísliú go dtí go 
mbeidh tú i riocht níos fearr chun é a bhaint amach? Tá sé pearsanta agus tá 
siad do spriocanna agus aisling, aon duine eile. 

• Déan athbhreithniú ar do spriocanna ag smaoineamh thuas. Ar mhaith leat na 
hathruithe a dhéanamh, cuspóirí nua a choigeartú nó a dhéanamh? Féadfaidh 
tú dul ar ais go céim 1 ar chor ar bith. Seachas sin, cuir na hathruithe i do 
shaol i bhfeidhm agus cuideoidh sé seo leat fás. 

Déanaimid na céimeanna seo go neamhfhiosach an t-am ar fad, ach trí athrú a 
mheas go comhfhiosach is féidir leat an Awen a bhaint amach. Staid soilsithe laistigh 
de choire d’anama. 

     

 

  

  



Na Drúgaí 

Na Duile 

San ábhar seo, níl sé mar aidhm againn fáil réidh le coincheapa ar idéil nua-
aimseartha an nua-phágántacht iad a chreidtear a bheith ar chosáin ársa ach a 
dhéanann iarracht a mbunús a rianú. Tá sé tábhachtach a mheabhrú nach bhfuil aon 
fhianaise scríofa in Éirinn a tugadh anuas tríd na glúnta mar aistríodh gach rud ó 
ghlúin go glúin ó bhéal. 

Creideann an pobal seandálaíochta go bhfuil Ogham, mar shampla, ag dul siar 
chomh fada leis an 5ú hAois, a úsáidtear mar chuimhneacháin ar ainmneacha ar 
chloch. Ina dhiaidh sin, rinne na manaigh sagas na sean a thras-scríobh ar 
lámhscríbhinní ón 8ú hAois ar aghaidh. Fuair siad casadh Críostaí freisin le 
himeacht ama a d’oirfeadh do chomhtháthú agus do bhunú an reiligiúin nua. Sa 17ú 
hAois, thug John Aubrey (1626-1697) spéis sna séadchomharthaí mega agus 
neoiliteacha a bhaineann le tuath Shasana (féach an nasc le haghaidh tuilleadh 
sonraí). Ag deireadh an 19ú haois agus tús an 20ú haois chuir WB Yeats (1865-
1939) spéis athnuaite i miotaseolaíocht na hÉireann trína shaothair sa litríocht agus 
sna hEalaíona.  

Mar gheall ar an dá fhigiúr seo agus daoine eile, is féidir linn iarracht a dhéanamh an 
míreanna mearaí a chur le chéile faoin gcaoi ar oibrigh sochaí ár sinsear ársa trí 
phrós, béaloideas, seanfhionnachtana na saga agus fionnachtana seandálaíochta, 
ach tá píosaí in easnamh le líonadh fós. Mar gheall ar na píosaí seo atá in easnamh, 
déanaimid uile (mé féin san áireamh) iarracht na bearnaí a líonadh le codanna 
athshonracha dár paraidímí pearsanta féin. Níl aon dochar ann sa mhéid is go 
mbeimid in ann glacadh leis go bhféadfaimis a bheith mícheart nuair a thagann 
fianaise nua chun solais agus chun ár n-aireachtáil a athrú más gá. 

Mar sin, cad iad na Dúile? Seo iad na naoi n-eilimintí Ceilteacha. De réir ‘Foclóir 
Gaeilge-faire’ Ó Dónaill 1977, d’fhéadfadh an focal a bheith san fhoirm iolra 
d’eilimint, de chruthú nó den saol ag brath ar an gcaoi a n-úsáidtear é in abairt 
(féach an link). Tugann an link seo ó ‘The Summerlands’ le Searle Ó Dubhain 1997 
sampla de cad é an smaoineamh neopagan faoi na heilimintí seo. Tá a fhios againn 
gur foirgneamh nua-aimseartha é Ogham na Crann toisc nach mbaineann na 
fionnachtana seandálaíochta ar Ogham le crainn ar fad agus i roinnt téacsanna nua-
aimseartha tá breisithe ann nach bhfuil aon luach stairiúil leo seachas luach na insint 
ádh nua-aimseartha.  

Le cothroime, tagraíonn Ó Dubhain d’aistriúchán an tseandálaí Macalister ar ‘An 
Lebor Gabala’, ach is é Fintan na Cessarians a insíonn an saga, ní Ollamh na 
Milesians. Creidim gur botún neamhbheartaithe é seo i dtuairim Ó Dubhain ar ‘Lebor 
Gabala’ a oireann dá idéalach de na seanbhealaí, toisc go bhfuil sé measctha le 
miotaseolaíocht mhórthír na Breataine agus b’fhéidir ‘The White Goddess’ (Robert 
Graves 1948).  

 

  

https://www.teanglann.ie/en/fgb/D%C3%BAile
http://www.imbas.org/articles/elements_duile.html


Amhrán Amergin 

Tá mé gaoth ar muir  

Is tonn aigéin mé  

Tá mé roar na farraige  

Is mise an damh seacht gcat  

Is iolar mé ar an aill  

Is cuimilt na gréine mé  

Is mise na plandaí is cothroime  

Is torc fiáin mé go cróga  

Is bradán mé sa linn  

Is loch mé sa mhachaire  

Is cnoc filíochta mé  

Is focal eolais mé  

Is mise ceann na sleá i gcath  

Is mise an Dia a chuireann tine sa chloigeann  

Cé a chaitheann solas ar dhulmen neamhcheangailte?  

Cé a fhógraíonn aoiseanna na gealaí?  

Cé a thaispeánann an áit a chodlaíonn an ghrian?  

Mura bhfuil 

Tá difríocht idir an prós bunaidh agus an prós a luaigh Ó Dubhain. Mar sin cá as a 
dtagann na naoi n-eilimintí Ceilteacha mura scéal Amergin iad? “D’fhorbair deireadh 
ré Victeoiria spéis in Asarlaíochta an Oirthir i ndiaidh na Críostaíochta a raibh 
forbairtí eolaíochta agus cáineadh nua Bhíobla mar thoradh air. I gcás roinnt daoine, 
chuir iniúchadh ar smaointeoireacht heirméiteach, magick deasghnátha agus 
coincheapa rómánsúla ar eagna an Oirthir an bhearna a d’fhág meath na dogma 
Críostaí ”(‘ Occultism Victeoiriach agus Draíocht Nua-Aimseartha a Dhéanamh: 
Traidisiún a Fháil ’le Alison Butler, 2011). Ó 1899 i leith, chumasc an Bhantiarna 
Gregory agus Edward Martyn (comhghleacaithe Yeats) an bheirt ina n-éachtaí 
liteartha. Tá na 9 eilimint an-chosúil leis an 9 chakras. 

Ar an drochuair, téann an rian fuar agus é ag iarraidh taighde a dhéanamh ar na 
Dúile níos faide ná an Athbheochan Ceilteach. B’fhéidir gur mhaith leat taighde 
pearsanta a dhéanamh ar na comparáidí idir an Déile agus na chakras agus do 
chonclúidí féin a dhéanamh. 

https://satorirei.com/2015/07/28/the-9-chakras/comment-page-1/


Eilimintí Clasaiceacha 

De ghnáth tagraíonn eilimintí clasaiceacha do choincheapa talún, uisce, aeir, tine 
agus aether (níos déanaí) (an t-ábhar a líonann réigiún na cruinne os cionn an sféir 
trastíre), a moladh chun nádúr agus castacht gach ábhair a mhíniú i dtéarmaí de 
shubstaintí níos simplí. De réir mar a chuaigh an t-am ar aghaidh, chuir spiorad na 
bpágánach nua-aimseartha in ionad aether de réir mar a leathnaigh ár dtuiscint ar 
spéir na hoíche agus na Cruinne.  

Rinneadh na ceithre ghné bhunaidh Ghréagacha trí shíneadh a nascadh níos déanaí 
le séasúir, treoracha agus le comharthaí Astrological Cardinal bunaithe ar Leathsféar 
an Tuaiscirt (aisiompaítear iad seo i Leathsféar an Deiscirt): - 

• Aer - Equinox an Earraigh - Thoir (Thiar i Leathsféar an Deiscirt) - stoidiaca 
trópaiceach 0 céim Reithe (Libra) 

• Dóiteáin - Grianstad an tSamhraidh - Theas (Thuaidh i Leathsféar an Deiscirt) 
- Ailse (Gabhar) 

• Domhan - Equinox an Fhómhair - Thiar (Thoir i Leathsféar an Deiscirt) - Libra 
(Reithe) 

• Uisce - Grianstad an Gheimhridh - Thuaidh (Theas i Leathsféar an Deiscirt) - 
Gabhar (Ailse) 

Le teoiric bunaithe ar na ceithre ghné cardinal, faoi na Meánaoiseanna bhí sláinte ag 
brath ar chothromaíocht de cheithre sreabhán (humours) i gcorp an duine: - 

• Aer - fuil 

• Dóiteáin - bolig buí 

• Uisce - phlegm 

• Domhan - bolig dubh. 

D'eascair an nóisean go raibh baint ag sláinte le cothromaíocht ceithre ghné go 
gairid tar éis do Empedocles a theoiric a thabhairt isteach. Forbraíodh teoiric ceithre 
humour i ndáiríre faoi aimsir Hippocrates (c.460-c.377 RC), a scríobh “Tá fuil, 
phlegm, bile buí agus bile dubh i gcorp an duine. Seo iad na rudaí a 
chomhdhéanann a bhunreacht agus is cúis lena phianta agus lena shláinte. Is í an 
tsláinte go príomha an stát sin ina bhfuil na comhábhair seo sa chomhréir cheart 
lena chéile, ó thaobh neart agus chainníochta de, agus measctha go maith leo. 
Tarlaíonn pian nuair a bhíonn easnamh nó farasbarr ar cheann de na substaintí nó 
má tá sé scartha sa chorp agus gan a bheith measctha le cinn eile. " Úsáidtear 
téarmaí a dhíorthaítear ó ainmneacha Gréigise nó Laidine na humour fós chun cur 
síos a dhéanamh ar mhothúcháin, ar dhearcthaí agus ar phearsantachtaí. Mar 
shampla, "is duine dea-bhéasach iad." 

  



Déantar humour a tháirgeadh trí dhíleá agus is táirgí deiridh díleá hepatic iad. Is 
próiseas leanúnach é an díleá a bhíonn ar siúl i ngach duine agus is féidir é a roinnt 
ina cheithre chéim sheicheamhacha. An chéim díleá gastrach, an chéim díleá 
hepatic, an chéim díleá soithíoch, agus céim an díleá fíocháin. Déanann gach céim 
bia a dhíleá go dtí go mbeidh sé oiriúnach le húsáid ag an gcomhlacht. Sa díleá 
gastrach, déantar bia i bhfollán atá oiriúnach don ae chun díleá a ionsú agus a 
iompar. Athraítear an chlolous go ‘chymous’ i gcéim an díleá hepatic. Is Chymous 
atá comhdhéanta de na ceithre humors, fuil, phlegm, bolig buí, agus bolig dubh. 
Ansin scaiptear na ceithre humour seo sna soithí. 

Má théann rud ar bith mícheart roimh homour greann, ní bheidh an greann i riocht 
maith. Ón gcineál bia a théann isteach sa chorp go dtí feidhmiú ceart an orgáin is gá 
chun dea-ghreann a tháirgeadh. Caithfidh an boilg agus an t-ae feidhmiú de ghnáth 
d’fhonn díleá ceart a dhéanamh. Má tá aon neamhghnáchaíochtaí sa díleá gastrach 
ní féidir an t-ae, na soithigh fola agus na fíocháin a sholáthar leis an bhfir amh agus 
d’fhéadfadh greann neamhghnácha agus comhdhéanamh fola a bheith ina gcúis leis 
sin. Ní féidir le ae atá ag feidhmiú go sláintiúil fiú chylous neamhghnácha a thiontú 
ina ghnáth-gylous agus ansin gnáth-ghreann. 

Breathnaímid níos mionsonraithe orthu seo: - 

1. Thoir - Earrach - Aer - Fuil - Éagothroime - Mar a dhéanann mamaigh fhuilte 
te, cothaíonn agus cothaíonn fuil a gcorp. In éineacht leis an anáil, déanann sé sinn 
a chothú agus a choinneáil sláintiúil. Le teas vasodilation an tsamhraidh (an próiseas 
nádúrtha a leathnaíonn soithigh fola) fuaraíonn muid, ag brath ar an teocht lasmuigh. 
Léiríonn athruithe ar bhrú fola ár staid mhothúchánach freisin. Nuair a shreabhann ár 
gcuid fola go sláintiúil léiríonn sé inár bhfeoil agus inár gcraiceann. Nuair a bhíonn 
fearg orainn, deirtear go bhfolaíonn ár gcuid fola. Ní go litriúil, ach is cúis le fearg 
méadú inár mbrú fola. Déanann calma agus síocháin í a ísliú freisin. Is minic go 
mbíonn mothúcháin níos airde ag daoine le fadhbanna brú fola nach bhfuil siad in 
ann iad a rialú. Creidtear gurb é an t-ae amháin a tháirgeann fuil. Bhí baint aige le 
nádúr contúirteach (díograiseach, gníomhach agus sóisialta). Déantar cur síos go 
príomha ar chineál pearsantachta Sanguine mar dhuine an-chaintiúil, díograiseach, 
ghníomhach agus shóisialta, díreach cosúil le leanbh díograiseach. Is gnách go 
mbíonn na Sanguine níos sínte agus taitneamh a bhaint as a bheith mar chuid de 
bheanna. Faigheann siad amach go bhfuil sé furasta a bheith sóisialta, 
forghníomhach agus fuinniúil. Mar sin féin, mar thoradh ar bhreis ar an gcineál 
pearsantachta seo tá staid leamh, nádúr suaimhneach agus claonadh chun dul i 
mbun iompair atá níos priacal. Is féidir é a shiombail leis an Somh Bua (Sleá an 
Bhua), sleá nach gcailleann a spriocanna riamh a théann tríd an eilimint aeir.  

2. Theas - Samhradh - Dóiteáin - Bolig Buí - An Óige - Briseann bolig síos na 
saillte, ach bíonn fadhbanna leis an ae agus leis an gcóras biliary, mar shampla 
cloch an gall, mar thoradh ar fharasbarr bile a tháirgtear mar fhreagairt ar aiste bia 
sailleacha. Stóráiltear bile buí i lamhnán na gallóige (cé gur chreid lamhnán na 
gallóige gur táirgeadh é, léiríonn eolaíocht nua-aimseartha go ndéanann an t-ae é a 
tháirgeadh). Táirgeann méid sláintiúil bile buí duine le tine ina bolg, anam 
díograiseach a léiríonn spiorad na laochra istigh againn. Tá baint aige le 
pearsantacht choleric. Is gnách go mbíonn daoine aonair choleric níos sínte. Tá siad 
neamhspleách, cinntitheach, dírithe ar spriocanna, agus uaillmhianach. Is ceannairí 
nádúrtha iad. D’fhéadfadh éagothroime, áfach, nádúr foréigneach, nimhneach agus 



gearr-mheasartha a bheith mar thoradh air. Is féidir é a shiombail le Claíomh an 
tSolais, ó cheithre sheoda an Tuatha De Danaan, a rinne máistir eagna, Uiscas, i 
gcathair ársa Gorias, agus a thug Nuada (ar a dtugtar claíomh Nuada freisin) go 
hÉirinn.  

3. Thiar - Fómhar - Domhan - Bolig dubh - Tagann daoine fásta / Melancholia ón 
“chole melaina” Gréagach a chiallaíonn “bolig dubh”. Sa lá atá inniu ann aithnímid é 
le riocht meabhrach arb é is sainairíonna dúlagar mór, gearáin choirp, agus 
uaireanta siabhránachtaí agus rithimí. Creidtear gur tháirg an spleen bile dubh. 
Chonaic na seanóirí melancholia mar dhálaí fisiciúla chomh maith le meabhrach, 
agus rangaíodh coinníollacha lionn dubh mar sin de réir a ngnáthchúis seachas de 
réir a n-airíonna. Tá duine lionn dubh anailíseach agus dírithe ar mhionsonraí. Is 
smaointeoirí doimhne agus feighlithe iad. Tá siad introverted agus déanann siad 
iarracht a sheachaint a bheith singled amach i slua. Mar thoradh ar éagothroime sa 
ghreann seo tá duine féin-spleách a bhfuil imní iomarcach air, cé go bhfuil sé 
tuisceanach agus forchoimeádta, rud a fhágann go mbíonn sé deacair orthu oibriú le 
foireann. Is minic a dhéanann siad a ndícheall chun foirfeachta iontu féin agus ina 
dtimpeallacht, rud a fhágann go mbíonn siad slachtmhar agus dírithe ar 
mhionsonraí, ach ar iompar criticiúil. Sannann a lán Orduithe Drúgaí an Domhan ó 
thuaidh, ach cheangail na Gréagaigh an Domhan leis an Iarthar. Tréimhse fómhair is 
ea an fhómhar, tar éis an tsaoil, nuair a mháirseáil naíonán an Earraigh le hóige an 
tSamhraidh agus aibíocht agus torthúlacht an Fhómhair. Is féidir an Lia Fáil (Cloch 
na gcinniúint), stór eile a úsáideadh chun ríthe a cheapadh, a cheangal leis an 
Iarthar.  

4. Thuaidh - Geimhreadh - Uisce - Phlegm - Seanaois. Ceapadh go raibh baint 
ag an phlegm le hiompar apatóideach agus foinse an fhocail ghaolmhar 
“phlegmatic”. Is gnách go mbíonn daoine aonair phlegmatic suaimhneach, 
síochánta, ciúin agus éasca. Cé go bhfuil siad báúil agus go bhfuil cúram orthu faoi 
dhaoine eile, déanann siad a gcuid mothúchán féin a bhuidéalú. Tá siad go maith 
freisin maidir le smaointe nó fadhbanna a ghinearálú agus comhréitigh a dhéanamh, 
cé go minic is féidir é seo a dhéanamh ar a gcostas féin má bhíonn éagothroime sa 
ghreann seo. Cosúil le ceithre chéim na bliana ó óige an earraigh go seanaois an 
gheimhridh, is minic a athraíonn ár smaointe agus ár bpróisis agus muid ag dul ar 
aghaidh tríd an saol. Ní mór dúinn na hathruithe seo a aithint agus oibriú leo. Mar sin 
féin, ba cheart go mbeadh gach céim mar chuid dínn i gcónaí. Go minic, déanaimid 
dearmad ar conas glacadh lenár bpáiste istigh atá tábhachtach. Tá cothromaíocht na 
humors tábhachtach. Is é an t-uisce earrach beatha an Chorp, díreach cosúil le 
Coire na Neart a chothaigh an Tuatha De Danaan i gcónaí ní raibh ocras air. Is é 
“Coire na Neart” ceann eile de Sheoda an Tuatha De Danaan as a bhféadfadh an 
Dagda beatha a thabhairt do gach duine agus mar nach bhféadfaí an Mhuir a 
fholmhú riamh. De réir deasghnátha is maith an Tuaisceart a mharcáil le léiriú de 
Choire na Neart. 

  



Cé gur de bhunadh na Gréige iad na heilimintí clasaiceacha, áfach, úsáidtear iad go 
coitianta i deasghnátha Wicca agus Drúgaí inniu. Níl a fhios againn conas a 
rinneadh deasghnátha Druide, ach uaireanta úsáideann tú cibé a oibríonn duit féin 
agus méid áirithe cruthaitheachta nó an rud a bhraitheann ceart. Baineann an chuid 
is mó díobh úsáid as treoracha an chairdinéil agus úsáideann siad an eilimint 
chlasaiceach chomhfhreagrach. Cuireann cuid acu na ríochtaí thuas agus thíos. 
Tréigeann Spiorad an ciorcal agus is é an réimse i bhfolach atá timpeall orainn.   

Chun comhlíonadh spioradálta iomlán a bhaint amach, ní mór duit do chorp fisiceach 
a ailíniú leis na cosmos agus bealach amháin chun é seo a dhéanamh ná uiríll de na 
heilimintí a chur san áireamh i do chuid machnaimh agus deasghnátha. Tá a 
léirmhíniú féin ag go leor acu ar na heilimintí agus má oibríonn sé duitse, bain úsáid 
as. Úsáid na heilimintí ar bhealach chun intinn, corp agus spiorad a nascadh. Chomh 
maith leis sin, an níos cothroime atá tú leis na heilimintí, is folláine a bheidh tú agus 
féachfaidh tú ar rudaí ar bhealach difriúil. 

Cleachtadh 

1. Déan machnamh ar na ceithre ghné. D’fhéadfá naisc a bhfuil cuma níos 
tábhachtaí duit orthu a fháil, nó naisc nua a dhéanamh. Scríobh síos na torthaí i 
do leabhar nótaí. 

2. Féach ar gach ceann de na heilimintí agus smaoinigh ar léiriú chun na ceithre 
threo cardinal a mharcáil (mar shampla uiríll de cheithre sheoda an Tuatha De 
Danaan). Cruinnigh le chéile an méid is féidir leat, mura bhfuil rudaí áirithe agat, 
ná bíodh imní ort. Mar shampla, b’fhéidir gur mhaith leat coire a úsáid chun 
ionadaíocht a dhéanamh ar an Tuaisceart, ach is leor aon ghabhdán uisce. 

3. Scríobh bealaí chun fáilte a chur roimh bhiotáille gach treo (san ord ón 
Oirthear i dtreo deiseal) agus scríobh síos iad, mar shampla: - 

“Ón Oirthear le m’fhuil agus Spear Lugh iarraim ar ghnéithe an aeir agus na 
gaoithe agus láithreacht Lugh. Beannacht agus fáilte. " 

4. Ansin scríobh síos bealaí chun slán a fhágáil le spiorad gach treo (san ord ó 
thuaidh go soir i dtreo tuathalach), mar shampla: - 

“Ón Oirthear le m’fhuil agus le heilimintí aeir agus gaoithe agus Spear Lugh 
gabhaim buíochas le Lugh as a láithreacht agus a bheannacht. Beannacht agus 
slán a fhágáil. " 

5. Tar éis snámha agus glantacháin téann ár gcorp chuig do spás naofa, garrán 
nó spás laistigh nó lasmuigh de do theach agus cuir ionadaithe gach eilimint ag 
úsáid na dtreoracha an fad céanna ó phointe lárnach i do chiorcal. B’fhéidir gur 
mhaith leat altóir nó pointe fócasach a chur sa lár. 

6. Caith ciorcal, téigh chuig gach treo ón Oirthear go dtí an Tuaisceart agus léigh 
amach an fháilte atá agat roimh eilimintí.  

7. Cuir talamh ort féin, mar a thaispeántar sa mhír roimhe seo. 



8. Anois slán a fhágáil i ngach treo ón Tuaisceart go dtí an Oirthear i dtreo 
tuathalach. Déan an ciorcal a chraoladh mar a thaispeántar sa cheacht 
roimhe seo. 

Tá deasghnáth simplí déanta agat anois a d’fhéadfadh a bheith mar bhunús le 
deasghnátha amach anseo, leat féin nó le daoine eile. Agus is céim mhór i do thuras 
é. 

Aistriúchán le Seán Ó Tuama 

 


