
 

O rd na mac tíre ceilteacha 

CEACHT 6 

  



 

Réamhrá 
 

Fáilte go dtí an séú ceacht. Éacht iontach é agus é á dhéanamh go dtí seo. Má tá tú ag 
baint taitneamh as na ceachtanna cuir in iúl do chairde ar aon intinn. 
 

Sa cheacht seo, táimid ag féachaint ar aiste bia, éadaí, agus cuma na gCeilteach. 
Táimid chun breathnú freisin ar struchtúr sóisialta casta na mac tíre agus fáil réidh le 
roinnt coincheapa coitianta faoi mhadraí Alfa, Béite agus Omega. Sa chuid na Barda 
féachaimid ar na scéalta a bhaineann le Lugh. Féachfaimid ar ról Vates mar healers, na 
gairdíní míochaine luibhe agus roinnt leigheasanna ársa atá fós ag obair inniu. Faoi 
dheireadh, críochnaímid an ceacht le forbhreathnú ar Dhlí Brehon den Brehon taistil a 
ghéill na téamaí na nDrugaí. 
 
Tá súil agam go bhfuil rud éigin sa cheacht a thaitneoidh leat. Uaireanta bíonn eolas 
ceann iontach do thráth na gceist Eolas Ginearálta, ach is é an bealach is fearr le 
foghlaim ná a bheith páirteach. Bain triail as cuid de na leigheasanna ársa, ith cuid de 
na h-oidis, tarraing prionsabail ó struchtúr sóisialta mac tíre agus dlí Brehon agus 
b’fhéidir gur mhaith leat fiú do chuid gruaige a ghléasadh agus a chaitheamh cosúil le 
Ceilt 
 
Beannacht libh go léir. 
 
Filtiarn 
  



Na Ceiltigh 
 
An Aiste bia Ceilteach 

 
 

Gréagach eitneach ab ea Athenaeus agus is cosúil gur de bhunadh Naucrautis, an 
Éigipt, í. Cé gur cailleadh dátaí a bhreithe agus a bháis, is cosúil go raibh sé gníomhach 
ag deireadh an dara haois agus tús an tríú haois den ré choiteann. Is téacs cúig 
imleabhar déag é a shaothar marthanach na Deipnosophist (Dinnéar-tábla Fealsúna) a 
dhíríonn ar nósanna itheacháin agus deasghnátha máguaird. Seo sliocht faoi nósanna 
itheacháin agus óil na gCeilteach: – 
  



“Cuireann na Ceiltigh bia os comhair a n-aíonna, ag cur féar dá suíocháin, agus 
déanann siad é a sheirbheáil ar tháblaí adhmaid a ardaíodh beagán os cionn na talún: 
agus cúpla builín atá sa bhia acu, agus cuid mhaith feola a thugtar suas ar snámh in 
uisce , agus rósta ar na gual nó ar spits. Agus itheann siad a gcuid feola ar bhealach 
glan go leor, ach cosúil le leoin, tógann siad siúntaí iomlána ina dhá lámh, agus iad a 
ithe; agus má tá aon chuid nach féidir leo cuimilt go héasca, gearrann siad amach é le 
claíomh beag atá acu i sceach i dtaisclann príobháideach. 
 
Agus itheann na daoine a bhfuil cónaí orthu in aice na n-aibhneacha iasc freisin, agus 
déanann daoine a chónaíonn gar don fharraige Meánmhara, nó gar don aigéan 
Atlantach, iad siúd; agus itheann siad é rósta le salann agus fínéagar agus síol cumin: 
agus síol cumin caitheann siad isteach ina bhfíon iad freisin. Ach ní úsáideann siad aon 
ola, mar gheall ar a ghanntanas; agus toisc nach bhfuil siad cleachtaithe leis, is cosúil 
go bhfuil siad easaontaithe leo. 
 
Ach nuair a thacaíonn go leor acu le chéile, suíonn siad go léir i gciorcal; agus suíonn 
an laoch is fearr sa lár… agus suíonn an fear a thugann an tsiamsaíocht in aice leis; 
agus ansin ar gach taobh suíonn an chuid eile de na haíonna in ord rialta. 
 
… Agus iad siúd a ghníomhaíonn mar iompróirí cupáin agus a thugann an fíon thart, 
tabhair leat é i searróga déanta as earraí cré nó as airgead, cosúil le gnáthchoscáin i 
gcruth. Agus déantar a gcuid plátaí ar a bhfreastalaíonn siad ar an bhfeoil den ábhar 
céanna freisin; ach tá plátaí cré-umha ag cuid acu, agus tá ciseáin adhmaid nó plátáilte 
ar chuid acu. 
 
Agus tá an deoch atá ar meisce, i measc an fhíona shaibhir, a thugtar ón Iodáil nó ón tír 
faoi Marseilles; agus tá sé seo ar meisce neamh-mheasctha, ach uaireanta measctar 
beagán uisce leis. Ach i measc na ranganna is boichte is é an rud atá ar meisce ná 
beoir déanta as cruithneacht ullmhaithe le mil, agus níos minice fós gan mil; agus 
corma a thugann siad air. Agus ólann siad go léir é as an gcupán céanna, i gcodanna 
beaga, gan níos mó ná liach a ól ag an am; ach glacann siad seal go minic… ” 
 
Athenaeus – Na Deipnosophist 
 
  

http://exploringcelticciv.web.unc.edu/athenaeus-the-deipnosophists/


Deoch 
 

Soláthraíonn allmhairí saibhre na Meánmhara a fuarthas i suíomhanna luatha 
Ceilteacha idir an seachtú agus an cúigiú haois RC in Iardheisceart na Gearmáine, san 
Eilvéis agus in Oirthear na Fraince fianaise ar ról na gcleachtas tomhaltais i bhféile. 
Léirmhíníodh soithí ceirmeacha iompórtáilte mar iarracht ag an mionlach Ceilteach 
aithris a dhéanamh ar fhéile fíona na Meánmhara. Sa Mheánmhuir sainaithníodh 
allmhairí olaí plandaí allmhairithe agus fíon fíonchaor agus léiríonn fianaise fianaise ar 
leithreasú Ceilteach custaim na Gréige i dtreo na soithí eachtracha seo. D'fhreastail 
earraí Gréagacha agus áitiúla araon ar fhíon fíonchaor agus deochanna coipthe 
plandaí-bhunaithe eile a ól. Aithníodh réimse leathan seachtháirgí ainmhithe agus 
plandaí (e.g. saillte, olaí, céaracha, roisín). Bhí mil agus muiléad coitianta freisin i 
ndeochanna i gcleachtais óil Cheilteacha luatha, mar iompróidh móin agus muiléad.  
 

Tugann an staidéar le fios gur úsáid na Ceiltigh luatha soithí óil allmhairithe agus áitiúla 
a rinneadh chun fíon Gréagach agus beoir áitiúil a ól. Cé go raibh beoir ar meisce ag 
gach duine, d’ól laochra beoir muiléad agus d’ól na mionlach leann déanta as eorna nó 
cruithneacht agus fíon allmhairithe (a tháirg siad ina dhiaidh sin). 
 

Deir A.T. Lucas gur meiscigh choitianta iad leann agus móin ón am ársa. Mar sin féin, 
ní raibh alcól chomh tábhachtach sin do na Ceiltigh ársa. D’fhás an tóir air agus téann 
an teach tábhairne is sine in Éirinn, The Brazen Head, i mBaile Átha Cliath go 1198. Ní 
théann an t-uisce beatha in Éirinn agus in Albain (Whisky) ach siar go dtí na 
meánaoiseanna agus driogadh go forleathan é ón 15ú haois ar aghaidh. Thug 
inimircigh na hÉireann i Meiriceá an t-oideas leo. Cuireann dlí na hÉireann cosc ar 
dhriogadh príobháideach neamhcheadúnaithe uisce beatha, ach cosúil le solas na 
gealaí i Meiriceá, is minic a dhéantar poitin a ghrúdú go mídhleathach i gcnoic na 
tuaithe in Éirinn. Tugann an stair ársa maidir le táirgeadh agus úsáid alcóil in Éirinn 
léargas éigin ar an gcaoi a bhféadfadh alcól a leithéid de thábhacht cultúrtha a fhorbairt 
sa domhan Ceilteach le himeacht ama. Mar sin féin, ní raibh alcól i gceist le ragús 
ólachán Ceilteach ach bainne. 
 
De réir Caesar, tá na Briotanaigh “beo ar bhainne agus ar fheoil” agus tá sé seo le 
sonrú i miotaseolaíocht Cheilteach. Mar shampla, mar leanbh, d’ól Bhridget bainne bó 
bán naofa a tháinig ó tír na spiorad. An bhaint atá aici leis an naofa Léiríonn bó bán an 
spleáchas Ceilteach ar an ainmhí le haghaidh cothaithe; ba théama tábhachtach bainne 
i rith na bliana, go háirithe i rith míonna fuara an gheimhridh nuair a bhí cruatan faoi 
bhagairt. Bhí bó draíochta ag Cian a chuir a bainne flúirseach ag iarraidh ar gach duine 
í a shealbhú. faoi bhainne, rinne siad adhradh dó agus bhí a saol laethúil timpeall air. 
Chuir ba seithí, feoil, airgeadra agus bainne ar fáil. 
 
  



Tá an cumas díolama isteach i lachtós i mbainne mar dhuine fásta in Eorpaigh nua-
aimseartha mar thoradh ar sóchán géiniteach (géanóm) agus tá sé as láthair den chuid 
is mó i gcultúir eile. Toisc go ndearnadh eallach agus beostoc eile a shaothrú in iarthar 
na hEoráise ó i bhfad roimhe sin, bheifeá ag súil go mbeadh sóchán den sórt sin 
forleathan faoin gCré-umhaois cheana féin. Ach léiríonn samplaí DNA a tógadh ón 
tréimhse seo nach raibh ann ach i 10% den daonra, rud a thugann le fios gur tháinig 
méadú de réir a chéile ar úsáid fhorleathan bainne agus táirgí déiríochta cosúil le cáis, 
srl.  
 
Sa Éirinn ársa bhí dualgas ar aíocht, agus bhí tábhacht mhór ag bainne inár 
deasghnátha fáilteachais ársa. Bheadh cion mór ann diúltú deoch in Éirinn ársa agus 
mheas sé gur comhartha naimhdeach agus ionsaitheach é. Sa lá atá inniu ann, is 
ionann é agus cupán tae a dhiúltú. Bhí bainne cleamhnaithe níos déanaí le míorúiltí 
naoimh luatha na hÉireann. Rinne Naomh Fechin de Fore, Naomh Bríd, Naomh Ciaran 
de Saigher, Naomh Ciaran de Chluain Mhic Nóis agus Naomh Samthanne míorúiltí le 
bainne. 
 
Níl aon teora leis an tart Ceilteach agus ghlac na Ceiltigh tae a ól leis an díograis 
chéanna agus a bhí acu i leith bainne agus alcóil. Tá an grá Ceilteach do leachtanna 
(cibé acu tae, bainne nó alcól é) gafa inár snáithín cultúrtha agus lenár bhféiniúlacht. 
Nuair a bhí mé ag fás aníos, spreagadh ól bainne fós chun cnámha agus fiacla 
sláintiúla a fhorbairt agus is le cúpla scór bliain anuas a bhí sé nasctha le colaistéaról 
ard. Cuirtear bainne bearrtha (uisce daite go bunúsach) agus leath-bhearrtha (atá ina 
chomhréiteach cothrom) in ionad bainne lán saille anois. 
 
Aclaíocht 
 
Le blianta beaga anuas, tá éileamh méadaitheach ar Mead agus Cyser (úll móin ó 
Iardheisceart Shasana), deochanna ársa a thaitníonn leis na Ceiltigh. Tá an cleachtadh 
seo roghnach go hiomlán, ach shíl tú go mb’fhéidir gur mhaith le cuid agaibh triail a 
bhaint as do Mead agus / nó Cyser féin. 
 
  



Mead 
 
Treoracha maidir le Mead a Dhéanamh 
 

Comhábhair: - 
 

• Demijohn 
• 1 kg mil (déanfaidh meala éagsúla meala difriúil) 
• 2 lítear uisce earraigh 
• Teirmiméadar biotáille nó fíona 
• Airlock 
• Giosta grúdairí 
• Táibléad steiriliú 
• Siphon 
• Tollán 
• 6 bhuidéal scriú 3/4 lítear (athchúrsáil) 

 
Modh 
 

1) Téitear an mil ar dtús le huisce bruite 1 lítear go 65 céim C ar feadh 15 nóiméad 
(fuair mé gurb é marc leictreach 3 an ceann is fearr chun an teocht seo a 
choinneáil). 

2) Doirt isteach an demijohn ag úsáid tonnadóir. 
3) Cuir uisce earraigh cuisnithe leis an demijohn agus ansin fuaraigh go 32 céim C 

(cuir an demijohn i mbabhla oighir) 
4) Nuair a bheidh sé fuaraithe cuir an giosta agus taibléad steiriliú brúite leis 
5) Séalaigh an demijohn le airlock fíona 
6) Barr aerlock suas le huisce agus ansin caipín an airlock 
7) Fág i gcófra dorcha ar feadh 2 sheachtain 
8) Siphon isteach i bpota, ach fág an t-iarmhar ag bun an leathanaigh 
9) Déan an t-iarmhar a scriosadh agus an demijohn a ghlanadh agus ansin an móin 

a dhoirteadh ar ais sa demijohn ag úsáid an tonnadóir 
10) Siphon tar éis seachtain amháin i mbuidéil agus ansin lipéadaigh na buidéil agus 

fág iad ar feadh 2 sheachtain ar a laghad sula mbeidh siad réidh le hól (an níos 
faide a fhágann tú iad is amhlaidh is fearr an blas) 

 
Cyser 
 
Is deoch ársa é Cyser atá i gcontúirt le meascán móin agus leann úll. Táirgeann an t-
oideas seo galún de 14% Cyser. 
 
  



Go bunúsach, san oideas tá an méid céanna meala á úsáid agat agus atá san oideas 
móin ach ag cur uisce le sú úll. Is fearr sú úll preas úr, ach is féidir leat Cyser réasúnta 
a dhéanamh le haon sú úll atá ar fáil go tráchtála. Teastóidh 1 lítear den mheascán 
bunaidh uait agus ansin cuir 2 lítear leis tar éis duit an mil a théamh le 1 lítear sú úll. 
 
Lean na treoracha céanna agus a bhaineann le móin, ach amháin sú úll a chur in ionad 
uisce. Is antiseptic nádúrtha é mil, mar sin níl táibléad steiriliú riachtanach i gceachtar 
oideas. Mar sin féin, ní mór duit a chinntiú go bhfuil do demijohn glan go hiomlán. 
 

Aiste bia Ceilteach Nua-Aimseartha 
 
Le blianta beaga anuas, is iad oidis choitianta Ceilteacha stobhaigh, miasa prátaí, béilí 
gránach / coirce agus 
go leor cineálacha aráin. Déantar roinnt bianna a ithe le linn laethanta ceiliúrtha nó 
cuimhneacháin. 
 
Samhain: - 

• Colcannon - meascán traidisiúnta Éireannach de phráta mashed agus cabáiste 
(téann sé go deas le ispíní Éireannacha). 

• Stobhach Éireannach 
• Barmbrack - cáca torthaí Éireannach - féach air recipe seo. 
•  

 
Imbolg: - 

• Im - bia traidisiúnta chun lachtadh na gcaorach a cheiliúradh. Cuirtear císte, 
arán, im nó leite san fhuinneog mar ofráil do Bhó Bhán Brighid. An mhaidin dár 
gcionn is féidir leis an teaghlach na bianna beannaithe seo a ithe. Úsáidtear im 
nó ola a fhágtar amach ar Oíche Imbolg chun salainn agus ointments cneasaithe 
a dhéanamh i rith na bliana. 

• Sméara dubha - ithtear pióga sméara dubha, subha, glóthacha agus fíonta in 
onóir na Bríd. 

• Bannock Bride - cáca Albanach le torthaí agus cnónna i bhfolach. Rinneadh cáca 
mór don teaghlach agus rinneadh cáca beag do gach ball den teaghlach.  

• D’ithfeadh an teaghlach na cácaí sa réimse agus chaithfidís píosa thar gach 
gualainn mar ofráil do bhiotáille a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do na 
páirceanna agus do na tréada - féach ar an recipe seo. 

• Crepe (pancóg na Fraince) - sa Bhriotáin is mias féile traidisiúnta é an crepe 
(d’fhéadfá é seo a sheirbheáil le sméara dubha). 

• Freastalaíodh ar Colcannon freisin. 
 
  

https://www.biggerbolderbaking.com/traditional-irish-barmbrack/
https://mydevotionstodea.tumblr.com/post/170369898452/bonnach-bride-or-bannock-of-bride-brighid-recipe


Bealtine: - 

• Beannín Bannock - coirce coirce (click for recipe), a dhéantar agus a ithetar ar 
maidin Bealtine chun sláinte na mbarr agus do thréada a chinntiú. Rinneadh 
sean-dóiteán draíochta tíre ina ndéantar an bonnach a dheighilt ina naoi ‘knobs’, 
gach ceann acu tiomnaithe do rud a bhraith siad a chaomhnaigh a mbeostoc nó 
a phléadáil do chreachadóirí áitiúla sula roinneadh agus go n-itheadh iad. 
Rinneadh aithris ar rím mar seo: - “Seo chugat, a mhadaidh, spáráil mo 
chaoirigh; ann dhuit, sionnach, spáráil mo uain; anseo dhuit, a iolair, spáráil mo 
ghabhair; ann duit a fhitheach, spáráil mo pháistí; anseo dhuit, a mhairtín, spáráil 
mo chuid éanlaithe, ansin dhuitse, a chreach, spáráil mo sicíní. " 

 

• Bealtine Caudle - deoch te, tiubh agus milis a fhorordaíodh go minic dóibh siúd a 
bhí tinn, torrach nó do mháithreacha nua. Is féidir é seo a sheirbheáil leis an 
mbonn, is féidir a thumadh i meascán. Níl san oideas is sine a mhaireann ach 
liosta comhábhar; fíon, stáirse cruithneachta, rísíní, agus siúcra. Deir oidis níos 
déanaí go ndéantar leann nó fíon a théamh agus a thiús le buíocáin uibhe agus / 
nó almóinní talún, ansin iad a spíosrú go roghnach le siúcra, mil, cróch agus / nó 
sinséar. 
 

Lughnasagdh: - 
 

• Na Chéad Torthaí - tairgeadh agus itheadh torthaí fómhair traidisiúnta agus 
arbhar. Déantar tagairt shonrach do sútha craobh (Tá pióg sú craobh an-bhlasta 
agus is gníomhaíocht iontach teaghlaigh é piocadh sú craobh). 

 
• Mairteoil - am traidisiúnta íobairt ainmhithe a bhí ann agus thairg an treibh tarbh 

óg agus deichniúr (bruite sa choire is dócha). 
 

• Bannock Lunastain - sa lá atá inniu ann is gnách go dtugtar builín nó fleasc 
Lammas air. D'úsáidfí na gráin úra ón bhfómhar chun an t-arán seo a dhéanamh, 
a bhfuil oidis éagsúla ann dó (féach ar link seo). 

 
Aclaíocht 
Bain triail as cuid de na h-oidis thuas agus faigh taithí ar an aiste bia Ceilteach. 
Seachas rósta (dóibh siúd a itheann feoil), déan mairteoil nó uaineoil a bhruith nó a 
fhiuchadh go dtí go mbeidh sí tairisceana. Cuardaigh oidis le haghaidh brat, srl. Agus 
déan iarracht d’arán féin a dhéanamh. 
 
  

https://www.zinzeudo.com/blogs/zinzeudo-blog/beltane-bannocks
https://metro.co.uk/2017/08/01/lammas-recipes-how-to-make-a-lammas-plait-baked-bread-or-a-lammas-wreath-6819991/


Éadaí agus Cuma 

 
"Tá a ngné scanrúil ... Tá siad an-ard ó thaobh stádais de, 
le matáin rippling faoi chraiceann bán soiléir. Tá a gcuid 
gruaige fionn, ach ní go nádúrtha mar sin: déanann siad é 
a thuaradh, go dtí an lá atá inniu ann, go saorga, é a ní i 
aol agus a chíor. ar ais óna gcuid barr a n-aghaidh. 
Breathnaíonn siad cosúil le deamhain adhmaid, a gcuid 
gruaige tiubh agus gruama cosúil le mane capall. Tá cuid 
acu glan-aghaidh, ach tá cinn eile - go háirithe iad siúd ar 
ardchéim, ag bearradh a leicne ach fágann siad croiméal a 

chlúdaíonn an t-iomlán 
béal ... ". Cur síos ar 
Diodorus Siculus ar 
chuma na gCeilteach. 
 
Caitheann cuid acu éadaí 
Ceilteacha atáirgthe inniu chun ómós a thabhairt dá 
sinsir. Bhí na Ceiltigh ársa ar fheabhas ag déanamh 
teicstílí fite dá gcuid éadaí Ceilteacha, ag casadh cinn 
chultúir eile. Measadh go raibh fíodóireacht mar eolas 
ard ina chuid ama agus d’fhéadfadh go dtógfadh mír 
amháin breis agus mí le déanamh. Tugadh aire mhaith 
d’éadaí Ceilteacha. 
 
Ba é an t-éadaí Ceilteacha do mhná agus d’fhir ná 
sciortaí, tiúnna, nó gúnaí fada róbaí nó róbaí agus 
olann an t-ábhar ba mhinice a úsáidtear. Ábhair tóir eile 
ar Éadaí Ceilteacha bhí línéadach, síoda, cnáib, 
leathar agus fionnaidh. D'úsáid siad cleití freisin in 
éadaí agus i ngruaig. Seachas na hataí conaithe beithe 
a fhaightear, ní luaitear hataí go minic, ach labhraítear 
faoi bhandaí éadaigh nó óir. Déantar cur síos ar 
tiománaí carbaid, mar shampla, mar chaitheamh cinn 
óir. Ba bhreá leis na Ceiltigh dathanna geala a 
chaitheamh agus bhain siad úsáid as ruaimeanna 
déanta as earraí nádúrtha cosúil le caora, plandaí, fual 
stale agus copar chun a gcuid éadach plaide nó 
stiallacha a fhágáil go minic le himill imill. Bhí rialacha 

ann freisin faoi na laethanta den mhí nó den tseachtain a bhí ceart go leor chun 
ruaimniú a dhéanamh mar a bhí le go leor tascanna eile a rinne siad. 
 
Ní raibh éadaí Ceilteacha mar an gcéanna do gach treibh, bhí sé éagsúil ag brath ar 
thionchar gach treibhe. B’fhéidir go dtaitneodh treibh amháin le héadaí Ceilteacha 
bagúla, ach thaitin treibh eile leo mar fheistiú. 



Agus é ag cur síos ar an dóiteán a bhaineann le mistletoe a ghearradh as an dair, rinne 
Pliny c.77 CE cur síos ar na baill éadaigh a chaith Drugaí sa dóiteán. “Clad i gúna bán 
asclaíonn an sagart an crann, agus gearrann sé an mistletoe le corran órga, a 
fhaigheann daoine eile i clóca bán.” Sa lá atá inniu ann tá baill i róbaí bána ag go leor 
Orduithe draíochta, ach ba cheart gur rogha phearsanta i gcónaí iad gúnaí duine, agus 
níor cheart go gcuirfí ar aon duine mothú míchompordach nó awkward ina n-éadaí 
roghnaithe. Más mian leat tartan agus / nó róbaí a ghléasadh ba chóir go mbraitheann 
tú saor iad sin a chaitheamh. Féadfaidh tú ábhair a cheannach agus do chuid féin a 
dhéanamh, nó tá siopaí ar líne i go leor tíortha a athchruthú iad (mura bhfuil tú i do 
chónaí i Glastonbury). B’fhéidir gur mhaith leat ubh draoi agus / nó chasmhóimint a 
chaitheamh mar a pléadh i gceachtanna roimhe seo. Bhí gruaig fhada ag mná, agus bhí 
gruaig fhada ag na fir fiú agus iad ag tuaradh agus ag tuaradh, mar sin b’fhéidir gur 
mhaith leat do chuid gruaige a fhás fada. Chun do chuid gruaige a thuaradh le huisce 
aoil, féach aclaíocht thíos (ní thagraíonn aol do na torthaí, ach hiodrocsaíd chailciam 
measctha le huisce). Phéinteáil na Cruithnigh, a bhí ina gcónaí ar Ghalltacht na hAlban, 
a gcraiceann le wode. 
 
Aclaíocht (roghnach) 
 
Conas tuaslagán Uisce Aoil a dhéanamh: - 
 

1) Cuir 1 teaspoon hiodrocsaíde cailciam i jar 
gloine glan (is tuaslagán sáithithe é uisce 
aoil, rud a chiallaíonn nach ndíscaoileann 
cuid den tuaslagán is cuma cé chomh mór 
is atá an próca). 

2) Líon an próca le huisce bruite fuar. 
3) Cuir clúdach ar an próca agus croith go 

bríomhar ar feadh 1-2 nóiméad, ansin lig 
dó seasamh ar feadh 24 uair an chloig. 

4) Bí cúramach gan an dríodar a mhúscailt, 
an tuaslagán níos soiléire a dhoirteadh as 
barr an phróca trí scagaire caife glan nó 
scagpháipéar. 

5) Fliuch do chuid gruaige leis an tuaslagán scagtha agus cíor tríd. 
 
 
  
 

 
  



Na Mhac Tíre 
 
Struchtúr Sóisialta an Phacáiste 
 
Don chuid is mó den 20ú haois, chreid taighdeoirí gur chruthaigh pacáistí mac tíre liath 
gach geimhreadh i measc mac tíre neamhspleách agus neamhghaolmhara a bhí ina 
gcónaí gar dá chéile. Tháinig siad ar an tátal seo ó bhreathnú ar ghrúpaí mac tíre a 
tógadh ó zúnna éagsúla agus a caitheadh le chéile i mbraighdeanas. 
 Faoi na cúinsí seo, thug taighdeoirí faoi deara go n-eagródh madraí ordlathas an 
phacáiste bunaithe ar ionsaí fisiceach agus ceannas. Bhunaigh siad na téarmaí alfa, 
béite agus gáma agus dhearbhaigh siad gurb é an mac tíre alfa fireann ba láidre. 
 
Thug taighdeoirí níos déanaí faoi deara, áfach, conas a tharlaíonn foirmiú pacáiste go 
nádúrtha, lasmuigh de shuíomhanna saorga. In ionad pacáistí a chruthú de dhaoine 
neamhghaolmhara, ina mbíonn alphas san iomaíocht chun barr a bhaint amach, fuair 
taighdeoirí amach nach bhfuil i bpacáistí mac tíre fiáine ach teaghlaigh mac tíre 
núicléacha. Is speiceas monafonach iad madraí go ginearálta, ina mbíonn fireannaigh 
agus baineannaigh ag péireáil agus ag maité ar feadh a saoil. Le chéile cruthaíonn siad 
pacáiste ina mbíonn 5-11 ball de ghnáth, na cairde alfa móide a gcuid leanaí, a fhanann 
leis an bpacáiste go dtí go bhfuil siad thart ar bhliain d’aois, agus ansin a théann amach 
chun a gcairde féin a dhaingniú agus a bpacáistí féin a fhoirmiú. Mar sin seachas a 
bheith bunaithe ar neart, ba iad na alphas máthair agus athair an phacáiste i ndáiríre. 
 

 
 
  



Roinneann an péire alfa an fhreagracht as a dteaghlach a threorú agus as a gcuid 
coileáin. De bhua a bheith ina dtuismitheoirí, agus a gcuid leanaí “fo-ordaitheacha” a 
threorú, is ionann na cairde agus péire “alfa.” Suíonn an fear alfa, ag barr an ordlathais 
fhir sa teaghlach agus an alfa baineann, suíonn sé ar bharr an ordlathais mná sa 
teaghlach. 
 
Is é sin le rá, ní bhfaigheann madraí alfa fireann a stádas trí ionsaí agus ceannas na 
bhfear eile, ach toisc gurb iad na madraí eile sa phacáiste a maité agus a sliocht. Agus 
cosúil le haon fhear maith teaghlaigh, cosnaíonn mac tíre alfa fireann a theaghlach 
agus déileálann sé le cineáltas, flaithiúlacht agus grá. 
 
Tar éis dó mac tíre liath a bhreathnú i Yellowstone le breis agus fiche bliain, is annamh 
a chonaic an taighdeoir mac tíre Richard McIntyre mac tíre alfa fireann ag gníomhú go 
hionsaitheach i dtreo a phacáiste féin. Ina áit sin, greamaíonn fear alfa timpeall go dtí 
go bhfuil a choileáin lánfhásta. Bíonn sé ag fiach ina aonar nó lena chara agus a leanaí 
chun bia a sholáthar don teaghlach (agus uaireanta fanann sé orthu a líon a fháil sula n-
itheann sé é féin). Níl sa bhulaíocht a fheictear ar mhadraí Omega ach ullmhúchán 
nuair a fhágann siad an pacáiste agus nuair a bhíonn orthu iad féin a chosaint. 
Spreagann an Alfa agus Omega súgradh garbh leis na coileáin agus ligeann an Alfa go 
buaiteach dóibh. Téann sé fiú as a bhealach chun claonadh a dhéanamh chuig rith a 
phacáiste. 
 
Is creachadóirí fíochmhara iad an dá chara alfa, áfach, agus is féidir leo creiche mór 
cosúil le móin agus bíosún a thógáil anuas. Agus nuair a bhíonn naimhde agus 
iomaitheoirí seachtracha ag bagairt ar a dteaghlach, cosnóidh an alfa go fíochmhar é - 
ag íobairt a mbeatha féin uaireanta chun a maité agus a laonna a shábháil. Is iad 
cosantóirí an phacáiste iad. 
 
Admhaíonn madraí, uaireanta, i dtaispeántais ceannas sóisialta. Bíonn ceannas ag 
madraí fireann aibí ar mhaidí fireann eile - seasfaidh aithreacha le alfa strainséir, nó 
uaireanta taispeánfaidh siad a sliocht féin atá i gceannas. Léireoidh deartháir mac tíre 
níos sine a shármhaitheas do bhaill níos óige an phacáiste. 
 
Má tá dhá mhadra agat, breathnaíonn níos sine agus coileáinín ar an gcaoi a n-imríonn 
an duine is óige leis an madra is sine agus greimíonn sé a chluasa agus a rúitíní. 
Imríonn an madra is sine go foighneach, ach uaireanta brúfaidh an cuileog é rófhada 
agus luíonn an cuileog ar a thaobh agus é á chur isteach. 
 
Mar sin is féidir le mac tíre alfa a bheith foréigneach agus treallúsach nuair a éilíonn an 
cás é. Den chuid is mó, ní le braistint ghreannmhar agus le hionsaitheacht fiacla, ach 
neart seasta, meon agus croí, a bhíonn siad. 
 
Sa lá atá inniu ann, faraor tá saolré mac tíre liath deacair agus gearr. Déanta na fírinne, 
ní mhaireann go leor coileáin mac tíre an chéad bhliain. Ní mhaireann na coileáin a 
mhaireann ach trí go cúig bliana ar an meán. I gcásanna neamhchoitianta, is féidir le 
roinnt mac tíre maireachtáil suas le deich mbliana.  



 
Mar a luadh thuas, maité mac tíre leis an mac tíre céanna ar feadh a shaoil, ag cruthú 
lánúin alfa. Maireann séasúr cúplála mac tíre liath ó Eanáir go hAibreán. Ó aois óg, 
múintear coileáin chun cúram a dhéanamh dóibh féin go dtí go bhfágann siad an 
pacáiste ag lorg críocha agus maité chun pacáiste nua a thosú agus a bheith ina 
alphas. Nuair a théann mac tíre tuismitheora in aois, nó nuair a bheidh mac tíre níos 
óige ag fáil bháis, cruthóidh siad péire alfa nua in áit na sean. Agus dá bhrí sin, téann 
an timthriall ar aghaidh. 
 
Acloaíocht 
 
Breathnaigh ar shiúlóirí madraí nó ar do mhadraí féin i suíomh teaghlaigh. Féachtar ar 
an duine a shiúlann na madraí, a imríonn leo agus a thugann bia dóibh mar cheannaire 
an phacáiste. Féach ar iompar an mhadra nuair a shiúlann siad. 
 
Déanann roinnt madraí níos óige, nó baill nua den teaghlach iarracht tarraingt ar a 
gcuid luaidhe, ach tar éis tamaill tuigeann siad a n-áit sa teaghlach. Tá siad sásta agus 
na hainmhithe is dílse. Mar sin féin, má bhuaileann úinéir madra eile leo, freagróidh siad 
ar bhealach amháin de dhá bhealach do na madraí eile. 
 
Smaoinigh ar d’aonad teaghlaigh féin agus ar theaghlaigh eile a bhfuil aithne agat orthu 
(cuir do pheataí teaghlaigh uchtaithe san áireamh freisin). Smaoinigh ar an ról atá agat 
uile agus ar an gcaoi a n-athraíonn leanaí de réir mar a bhíonn siad ina ndaoine fásta. 
Tabhair faoi deara do bharúlacha i do dhialann. 
  



Na Bardaí 
 
Lugh 
 

Is figiúr chomh tábhachtach é Lugh nó Lug (arna fhuaimniú Lu) i miotaseolaíocht 
Cheilteach agus tugadh adhradh dó go forleathan mar fhigiúr de chineál teachtaire, a 
thug titim na bhFomór anuas. 
 
Ba mhac le Cian (mac Dian Cécht) agus Ethne é Lugh, rud a fhágann gurb é leath 
garmhac Fomór Balor é. Nuair a chuala Balor, rí na bhFomorians, tuar druaoi go 
maróidh a gharmhac féin é, chuir sé a iníon amháin i bpríosún i dTór Mór (túr mór) 
Oileán Thoraí. Tógadh dhá bhean dhéag í, a raibh sé de dhualgas orthu cosc a chur ar 
a cruinniú nó foghlaim riamh go raibh fir ann. 
 
Bhí bó draíochta ag Cian agus mar gheall ar a bainne flúirseach tá gach duine ag 
iarraidh í a shealbhú. Cé go bhfuil an bhó faoi chúram deartháir Cian, bíonn Balor le 
feiceáil i bhfoirm buachaill beag rua agus tugann sé cleas dó an bhó a thabhairt dó. Mar 
dhíoltas, iarrann Cian ar Biróg (duine draíochtúil), a iompraíonn go draíochtúil é go barr 
túr Balor, áit a ndéanann sé Ethne a mhealladh. Beireann Ethne triúr leanbh a bhailíonn 
Balor agus a sheolann chun báite iad. Cé go bhfuil beirt de na leanaí báite, an tríú 
ceann, déanann Biróg tarrtháil ar Lugh. Tógann sí chuig a athair é, a thugann lámh dá 
dheartháir, Gavida gobha, chun é a chosaint, sula dtugtar do Manannán é. 
 
Agus é ina pháiste óg, chosain an fharraige Dia Manannán mac Lir Lugh agus thug sé 
leis sábháilteacht é ó riail na Fomór. Cé gur ghabh na Fomorians trí cinn de Sheoda 
Móra Leanaí Danu, chosain Manannán an ceathrú ceann, Claíomh an tSolais. Nuair a 
bhí an t-am ceart, thug sé an claíomh do Lugh, in éineacht le clogad a bhí ag taitneamh 
mar an ghrian agus pláta cíche thar a chroí le filleadh ar chath na bhFomór. 
 
Sroicheann Lugh a chapall bán, ar thrí thonn láidre chun dul isteach i gcúirt Rí Nuada. 
Ní ligfidh an coimeádaí dorais isteach mura bhfuil scil aige chun freastal ar Nuada. 
Tairgeann sé a chuid scileanna iomadúla, ach diúltaítear gach uair toisc go bhfuil duine 
éigin ag an gcúirt leis an scil sin cheana féin. Ach nuair a fhiafraíonn Lugh an bhfuil aon 
duine acu leis na scileanna sin go léir, ligeann an coimeádaí dorais do Lugh dul isteach 
sa chúirt. Tar éis di comórtas caith-leacacha a bhuachan i gcoinne Ogma, an curadh, tá 
iontas ar Nuada an dtugann Lugh saoirse dóibh. 
 
Idir an dá linn, tá Bres ar ais le arm faoi stiúir an fathach aon-shúil Fomór Balor. Ar 
Oíche Shamhain (31 Deireadh Fómhair i bhféilire nua-aimseartha, cé gur bhain na 
Ceiltigh ársa úsáid as féilire gealaí) tosaíonn an dara cath de Mag Tuired. 
 
Samhain 
Le linn an dara cath de Mag Tuired ar Oíche na Samhna thug uiscí draíochta Thobar na 
Slaine ar ais dóibh siúd a mharaigh an Fomór chun filleadh ar an gcath go dtí go 
bhfuarthas a rún níos déanaí. 



Ar dtús, coimeádtar Lugh ar shiúl ó láthair an chatha, ach nuair a mharaíonn Balor 
Nuada i gcath, téann Lugh isteach sa chath a chlogad geal ag séideadh an namhaid. 
Osclaíonn Balor a dhroch-shúil a mharaíonn gach a bhféachann sé air agus caitheann 
Lugh an sleá Dearg a gnóthaíodh agus tiomáin sé súil a sheanathar amach as cúl a 
chinn, ag cur scaoll i measc arm na Fomór a theith in uafás. Tugadh Lugh Láimhfáda ar 
Lugh mar gheall ar a scil leis an sleá. 
 
Pléadálann Brés, ina aonar agus gan chosaint ar an gcatha, ar feadh a shaoil. Déanann 
Lugh a shaol a spáráil ar an gcoinníoll go múineann sé do Leanaí Danu conas agus 
cathain a threabhadh, a chur agus a bhaint. 
 
Chaill go leor daoine a mbeatha ón dá thaobh le linn cath agus socraíonn sé seo ton 
Samhain, cuimhneachán orthu siúd a d’imigh ón saol seo go dtí an chéad cheann eile. 
Tá Samhain ar cheann de na ceithre phríomhfhéile den fhéilire Gaelach, ag ceiliúradh 
deireadh an fhómhair agus tús an gheimhridh. I “Serglige Con Culainn”, deirtear gur 
mhair féile na Ulaid ag Samhain seachtain. Trí lá roimhe seo, Samhain féin, agus na trí 
lá ina dhiaidh. 
 
I gcruinnithe poiblí chuaigh daoine ag ól, ag ól alcóil agus ag reáchtáil comórtais. 
Lasadh tine chnámh agus caitheadh clocha isteach sna tinte. Gach tríú Samhain 
tionóladh féile chultúrtha Ghaelach ag Tara agus tháinig uaisle agus Ollams (na 
mBardaí / Filí ar an rangú is airde le seasamh comhionann leis an rí) le chéile Inisfail 
(Éire) chun dlíthe Brehon a chruthú agus a athnuachan, agus chun féasta a dhéanamh. 
Lasadh na draoithe tine chnámh naofa ag Tlachtga, ag íobairtí do na déithe trí iad a dhó 
sa tine. 
 
Tá roinnt tuamaí Neoiliteacha ársa in Éirinn ailínithe le héirí na gréine thart ar am na 
Samhna. Is tréimhse í Samhain nuair a d’fhéadfaí an teorainn idir an domhan seo agus 
an Domhan Eile a thrasnú níos éasca. Chiallaigh sé seo go bhféadfadh an Sídhe (na 
“Fae”) teacht isteach inár ndomhan níos éasca. Fágadh tairiscintí bia agus dí lasmuigh 
chun iad a achomharc. Bhí deasghnátha agus cluichí i léamh na todhchaí mar chuid 
mhór den fhéile freisin agus ba mhinic cnónna agus úlla i gceist leo. Iarradh ar ghaolta 
imeachta freastal ar fhéastaí agus áit a shocrú dóibh. Tháinig drámaí agus gléasta mar 
Mummers ’ina gcuid den fhéile ina dhiaidh sin, agus bhí daoine ag dul ó dhoras go 
doras, ag aithris véarsaí mar mhalairt ar bhia. 



Tar éis dóibh an bua a fháil ag an dara cath 
de Mag Tuired, chuaigh an Fomór ar ais 
chuig daingne faoin bhfarraige agus ghlac 
sé le ceart Leanaí Danu sa deireadh smacht 
a chur ar Inisfail i síocháin agus le chéile. 
Fógraíonn an Mórrigú, bandia triple (le 
feiceáil mar Badb, Macha agus Nemain) a 
bhaineann le Cogadh agus Cinniúint, a 
bhíonn le feiceáil go minic i gcruth beanna 
bua ó bharr gach sléibhe. 
 “Tá an tsíocháin ag dul chun na bhflaitheas  
Téann na huiscí diaga go Domhan 
 Agus fructizes ár saol 
 Tá Domhan suite faoi na flaithis 
 Tá muid den Domhan anois  

Agus tá gach duine láidir… ” 
 

Nuair a throidann Lugh sa dara cath de Mag 
Tuired, tugtar faoi deara neamhláithreacht 
Cian. Faigheann sé amach gur mharaigh 
mic Tuireann a athair; Brian, Luchar agus 
Lucharba, tar éis do Cian iarracht éalú uathu 
trí chlaochlú ina mhuc. Chun a athair a 
dhíoghail, leag Lugh sraith Tiomnachtaí 
dóibh. Cé go mbaineann siad go léir amach 

iad, gortaíodh go marfach iad agus an rompu deireanach á chur i gcrích. Iarrann 
Tuireann ar Lugh a mhac a leigheas trí chraiceann muice draíochta, ceann de na 
míreanna a fuarthas le linn a dtuairimí. Diúltaíonn Lugh agus fuair siad bás dá gcuid 
créachtaí, agus d’éag Tuireann le brón.  
 

Cé gur breá le Leanaí Danu an bua a bheith acu ar an mbua a bhí acu ar an bhFomór, 
thug an Mórrigú (ina ghné de Badb) tuar ag tuar go mbeidh am á dtiomáint sa 
dorchadas agus nach n-aithneoidh éinne iad mar Dhéithe agus Bandia. 
 
Áenach Tailteann agus Lugnasagdh 
 

Ba iníon le rí na Spáinne Tailtiu. Phós sí Eochaid, as an Fir Bolg a tháinig chun bheith 
ina Ard-Rí na hÉireann nuair a rinne sé Fodbgen a scriosadh. Ba é an chéad rí é a 
bhunaigh córas ceartais in Éirinn. Le linn a réimeas níor thit aon bháisteach ar an 
talamh, ach bhí drúcht agus fómhar ann gach bliain. Bhí grá chomh mór sin ag Eochaid 
dá bhean gur ainmnigh sé a phríomhchathair ina dhiaidh (Teltown, Contae na Mí). 
Tháinig sí mar mháthair altrama do Lugh. 
 
  



Nuair a d’éag Tailtiu de bharr ídithe as machairí na hÉireann a ghlanadh don 
talmhaíocht, thug Lugh onóir dá cuimhne trí chluichí sochraide Áenach Tailteann a 
bhunú, ina onóir. Tharla sé seo sa choicís deiridh d’Iúil agus ina dhiaidh sin rinneadh 
ceiliúradh ar an gcéad fhómhar, Lughnasadh. Reáchtáladh na cluichí seo go leanúnach 
go dtí c. 1169-1171 CE nuair a thug na Normannaigh ionradh ar Éirinn. Athbheochan 
iad i 1924. 
 
Le linn Áenach Tailteann, tugadh onóir do na mairbh, d’fhógair na Drugaí dlíthe Brehon, 
imríodh cluichí sochraide agus bhí siamsaíocht ann. Tugadh onóir na marbh ar an 
gcéad trí lá. Sheinnfeadh na haíonna a bheadh ag freastal Guba (cantaireachtaí 
caoineadh) agus ansin dhéanfadh Drugaí oilte amhráin a fheabhsú mar chuimhne ar na 
mairbh (Cepógs). Ansin dhéanfaí créamadh na marbh ar phiorra sochraide. Léigh 
Bardaí agus Drugaí dlíthe Brehon do na haíonna agus ansin lasadh tine ollmhór eile. 
Ceiliúradh ar an saol a bhí iontu seo, áfach, agus bhí lúcháir ann tar éis na sochraide 
leis an Cuiteach Fuait, cluichí a raibh cumas meabhrach agus corpartha acu. 
 
Cosúil leis na Cluichí Oilimpeacha, áiríodh ar na cluichí an léim fhada, an léim ard, an 
rith, an iománaíocht, caitheamh sleá, dornálaíocht, troid claíomh, boghdóireacht, 
iomáint, snámh, agus rásaíocht carbaid capall-tharraingthe. I gcás na ndaoine níos 
intleachtúla agus níos ealaíonta bhí comórtais i straitéis, amhránaíocht, damhsa agus 
scéalaíocht. Bhí comórtais ceardaíochta oilte ann freisin do dhéantúsóirí seodra, fíodóirí 
agus armúr. 
 
Bheadh handfasting ag lánúineacha óga a tháinig le chéile den chéad uair. Pósadh 
sealadach a bhí anseo a mhair suas le bliain agus lá. Le linn na tréimhse sin bhí 
lánúineacha saor chun scaradh, nó ansin banna buan a dhéanamh. 
 
Ag deireadh na coicíse dhéanfaí Lughnasadh a cheiliúradh. Bhí tairiscint de na chéad 
torthaí do na Déithe, féasta fómhair, íobairt tarbh, damhsaíodh dráma deasghnátha ag 
léiriú Lugh ag soláthar fómhar don chine daonna. Ina dhiaidh sin dhreapfadh daoine na 
féile suas cnoic agus sléibhte. 
 
Áes Sídhe 
 
Tháinig an t-am sin nuair a chuir Leanaí Mil, na Milesians as Iberia, Tuaisceart na 
Spáinne (ar a dtugtar Celtiberians) tuilte ar Inisfail agus tiomsaíodh Leanaí Danu faoi 
thalamh isteach sna cnoic, ar a dtugtar Sídhe (pronounced Shee). Sna dumhaí seo 
creideann go leor go gcónaíonn siad go dtí an lá atá inniu ann. Sliocht na Milesians ar a 
dtugtar Leanaí Danu an Áes Sídhe (muintir na gcnoic). Nuair a tréigeadh an Sean-
Reiligiún agus nuair a tháinig an Chrois in áit an Chiorcail, tugadh an Fae orthu (an sióg 
i litríocht an Bhéarla). 
 
Bhí an ceann is mó de na Déithe, Lugh Lamhfada fós ar eolas, ach ní mar an Dia is 
sciliúla, ach mar Lugh-chromain, a shéanadh do cheardaí sióg. Mar a rinne Badb fáidh, 
ní dhéantar dearmad ach ar chuimhne Leanaí Danu. Ó Lugh-chromain creideann cuid 
go bhfuil an t-ainm saobhadh leprechaun againn. 



 
Aclaíocht 
 
Ceann de na codanna tábhachtacha den scéalaíocht is ea tuiscint a fháil ar na 
carachtair. I meditation iarr ar Lugh é féin a chur ar an eolas duit. Nuair a léann tú na 
scéalta faoi Lugh, fiafraigh díot féin cad a insíonn sé duit faoina charachtar. Cad iad na 
tréithe de Lugh ar mhaith leat aithris a dhéanamh orthu i do shaol féin? Cad is féidir leat 
a fhoghlaim ó Lugh faoi dhílseacht, deabhóid agus meas? Déan do chuid smaointe 
pearsanta go léir a thaifeadadh i do dhialann. 

  



Na Vate 
 
Lia 
 

Is cinnte go raibh go leor eagna faighte ag na Ceiltigh maidir le leigheas, cé go bhfuil 
taifid taifeadta de leigheasanna agus de chóireálacha a úsáideadh gann. Tá go leor 
scéalta faoi leigheasóirí sa litríocht Cheilteach, áfach. Tá an Rí Nuada, den Tuatha De 
Danaan, mar shampla, ar eolas den chuid is mó ón scéal ina gcailleann sé a lámh nó a 
lámh i gcath, agus dá bhrí sin a rítheacht, ach a athghabhann é tar éis dó Dian Cécht a 
leigheas go draíochtúil. 
 
Ba é Dian Cécht dia an leighis, an té a leigheas an Tuatha Dé Danann, agus mac an 
Dagda. Bhí cumais leighis ag mic Dian Cécht, Octriuil agus Míach, agus a iníon Airmed 
freisin. Chanadh siad go léir thar an leigheas míorúilteach darb ainm Sláine. Bhí Dian 
Cécht, nuair a ceistíodh é faoina chumas, bródúil as a bheith in ann duine ar bith a 
dheisiú ach iad siúd a dícháilíodh. 
 
Bhí Dian Cécht an-éad agus cosantach lena leigheas. Déanta na fírinne, tar éis do 
mhac Dian Cecht, Miach, lámh feola agus fola a chur in ionad lámh Nuada agus 
mharaigh Dian Cecht é as buile éad. Bhí deirfiúr Miach, Airmed, ag caoineadh thar 
uaigh a dearthár. De réir mar a thit a deora, d’fhás luibheanna leighis uile an domhain 
ón uaigh. Rinne Airmed na luibheanna a eagrú agus a chatalógú, ach ansin d’fhreagair 
Dian Cécht arís le fearg agus éad, ag scaipeadh na luibheanna, ag scriosadh obair a 
iníne chomh maith le saothar a mhic. Ar an gcúis seo, deirtear nach bhfuil a fhios ag 
aon duine anois airíonna cneasaithe na luibheanna go léir. Mar sin féin, ritheadh go leor 
leigheasanna ársa tríd na haoiseanna agus, cé gur dócha nach bhfuil airíonna 
cneasaithe uile na luibheanna ar eolas againn, tá go leor díobh faoi deara le haghaidh 
airíonna éagsúla. Is minic gurb í leigheas plandaí-bhunaithe, i ndáiríre, an bunús le go 
leor den leigheas nua-aimseartha. Tá réamhtheachtaí aspirin, mar shampla, le fáil i 
duilleoga ón gcrann saileach a úsáideadh le haghaidh a éifeachtaí sláinte le 2,400 bliain 
ar a laghad. 
 
Níor thaifead na scríbhneoirí clasaiceacha ach úsáid Ceilteach as ceithre phlanda chun 
críocha draíochta agus míochaine: Mistletoe, Vervain, Selago (Fir Clubmoss) agus 
Samolus (Water Pimpernel). Trí thaifid seandálaíochta a chomhghaolú de na plandaí a 
d’fhás tráth na gCeilteach in iarthar na hEorpa, le scríbhinní luibheolaithe 
comhaimseartha mar Dioscorídí, mar aon le tagairtí ó am go chéile do luibheanna sna 
sean-scéalta Ceilteacha, d’éirigh linn earra maith a thógáil. smaoineamh ar na plandaí 
míochaine a d’úsáidfeadh na Ceiltigh. 



D'úsáid na Rómhánaigh gairdíní 
míochaine freisin agus is mór an 
seans gur úsáideadh luibheanna 
den chineál céanna. 
 

Seo roinnt samplaí de luibheanna 
ársa agus a n-úsáidí: -  
 
Vervain - (an éagsúlacht Eorpach) 
le haghaidh imní agus dúlagar. 
Murab ionann agus frithdhúlagráin 
nua-aimseartha níl aon éifeachtaí 
fadtéarmacha ann óna úsáid go 
leanúnach. Tá sé deacair iad a 
fháil ó shiopaí luibhe na laethanta 
seo. Mar sin féin, tá sé beagán 
níos éasca an éagsúlacht SAM Blue Vervain a fháil le hordú poist. Ní leigheasann sé an 
dúlagar, ar riocht fadtéarmach é a thagann isteach go minic agus a d’fhéadfadh a bheith 
cliniciúil nó imoibríoch ach is cóireáil an-éifeachtach í. 
 
TABHAIR FAOI DEARA - cé go bhfuil na cóireálacha ársa seo éifeachtach, molaimid i 
gcónaí duit comhairle leighis a lorg sula ndéanann tú aon chóireáil luibhe, nó aon 
chóireáil íocshláinte eile, a thriail. 
 
Valerian - Is minic a úsáidtear fréamh Valerian i tae, nó insiltí (uisce bruite arna 
ionghabháil le luibheanna) agus is scíth a ligean é a scíth a ligean agus a chabhraíonn 
le codladh, dóibh siúd a bhfuil sé deacair orthu codladh. 
 
Mala Marsh (Althaea Officinalis) Dúchasach don Bhreatain agus in úsáid ag na 
Rómhánaigh. Brúitear na fréamhacha, bruitear i bhfíon iad, déantar iad a thiús agus a 
úsáid mar éanlaith chlóis chun créachta, bruitíní agus siadaí a leigheas. 
 
Borage (Borago Officinalis) Arna thabhairt isteach sa Bhreatain ag na Rómhánaigh. Is 
de bhunús Ceilteach an focal (Borrach) agus ciallaíonn sé “misneach sásta”. Rinneadh 
fíon a ionghabháil le borage agus ólta mar leigheas ar dhúlagar, croíthe laga, deliriam, 
agus scoilteacha. 
 
Déantar Samolus (ar a dtugtar pimpernel uisce) a dháileadh go forleathan ar thart ar 
dhosaen speiceas de luibheanna a thaitníonn le huisce. Úsáidtear i insileadh chun 
cóireáil a dhéanamh ar dropsy, ionfhabhtuithe craiceann agus neamhoird an lamhnán 
ae agus gall. Is fearr an gléasra a fhómhar i mí an Mheithimh agus a thriomú le húsáid 
níos déanaí. Úsáidtear go minic go hoiméapatach agus gan ach cúpla braon den 
insileadh caolaithe in uisce, ós rud é go bhféadfadh dáileoga móra a bheith ina gcúis le 
polyuria agus crith. 
 



Is luibh ilbhliantúil, aramatach de theaghlach na miontas é Horehound (Marrabium 
Vulgare). Úsáidtear na duilleoga agus na bairr bláthanna chun casacht agus gearáin 
cófra a chóireáil. Úsáidtear anois é i mblastáin i licéir, candies agus titeann casacht. 
 
Selago (Fir Clubmoss) Tá éifeacht hypnotic ag an bplanda agus cosúil le beacáin 
Psilocybin is dócha gur úsáideadh iad i dáileoga beaga chun cabhrú le taisteal 
shamanach. Spreagann meisce trí gas meisce éadrom, agus is féidir le hocht gcinn a 
bheith neamh-chomhfhiosach. Baineadh úsáid as an bplanda mar emetic 
mearghníomhach (substaint is cúis le hurlacan) agus purgóideach (purgóideach bheith 
mar thoradh). Cuireadh éanlaith chlóis den phlanda iomlán ar an gceann i gcóireáil 
tinneas cinn. Déantar leigheas hoiméapatach ón bplanda iomlán, a bhailítear i rith an 
tsamhraidh. Úsáidtear é mar purgóideach bheith mar thoradh agus chun péisteanna a 
mharú. 
 
  
 



Mistletoe - Is searmanas reiligiúnach Ceilteach é deasghnáth na darach agus na 
mistletoe, inar dhreap draoithe bán darach naofa, a ghearr síos an mistletoe a bhí ag 
fás air, a rinne íobairt ar dhá tharbh bán. Úsáideadh Mistletoe chun elixir a dhéanamh 
chun infertility agus éifeachtaí nimhe a leigheas. Bhí an Mistletoe naofa do na Drugaí 
agus, de réir an traidisiúin nua-aimseartha, bhí sé thart ar aimsir ghrianstad an 
gheimhridh nuair a gearradh síos an Mistletoe, agus b’fhéidir gurb é sin an chaoi a 
ndearna sé a bhealach isteach i siombail na Nollag. Tá mistletoe, áfach, nimhiúil (go 
háirithe madraí), mar sin ní mholtar í a úsáid. Tá mistletoe ceangailte dá gcrann óstach 
nó tor ag struchtúr ar a dtugtar an haustorium, trína dtógann siad uisce agus cothaithigh 
ón bplanda óstach. Mar thoradh ar a stíl mhaireachtála seadánacha tá roinnt athruithe 
drámatúla ar a meitibileacht, rud a d’fhéadfadh a chiallaíonn go bhfuil airíonna difriúla 
ag an Mistletoe a fheicimid inniu, a mhíneodh cén fáth nach féidir é a úsáid a thuilleadh. 
 
Más mian leat díriú ar leighis, moltar níos mó staidéir a dhéanamh. Is acmhainn iontach 
iad leabhair mar “Cumhacht Cneasaithe Plandaí Ceilteacha” le Angela Paine le 
haghaidh léitheoireachta agus tagartha. 
.  
Aclaíocht 
Smaoinigh ar liosta luibheanna a chur le chéile agus má tá clós nó gairdín agat, 
smaoinigh ar ghairdín míochaine a chruthú is féidir leat a úsáid. Is féidir leat potaí a 
úsáid i do chlós, nó fiú taobh istigh. Déan insiltí, nó éanlaithe clóis ar féidir leat a úsáid 
duit féin nó do dhaoine eile. Úsáid luibheanna go freagrach agus gheobhaidh tú amach 
go ndéanann siad obair. 
 
 

  



Na Drugaí 
 
Dlí Brehon 
 
Tá ról tábhachtach ag drugaí ar fud na staire Ceiltí. Ba chomhairleoirí iad do rialóirí 
Ceilteacha, a lorg a n-eagna maidir le cúrsaí. Ba idirghabhálaithe agus lucht déanta dlí 
(Brehon), sagairt agus sagairt iad. Ba mhúinteoirí iad agus nuair a rinneadh an Sean-
Reiligiún a thoirmeasc lean siad ar aghaidh ag múineadh i ndúichí rúnda. Fuair an rí 
Págánach Ceilteach deireanach Éireannach, Diarmat, bás i 565 CE agus ní luaitear 
adhradh oifigiúil Ceilteach níos mó, ach tá go leor dá theagasc tar éis maireachtáil agus 
á n-athbheochan le hOrduithe mar seo inniu. 
 
Le linn an chéad leath den chéad haois CE, rinne impirí na Róimhe Tiberius agus 
Claudius iarracht srian a chur ar na Drugaí. Cé nach raibh aon tionchar ag adhradh 
Druidic go ginearálta le linn na tréimhse seo, luaitear níos lú agus níos lú Drugaí i 
bhfoinsí téacsúla. De réir mar a bhí comhshamhlú mar thosaíocht ag na saighdiúirí 
Rómhánacha le linn dóibh a bheith i ndeisceart na Breataine, rinneadh ionsaí níos mó 
ar na Drugaí ó tharla gur foinse éirí amach iad go minic. Chun na Briotanaigh a 
chomhshamhlú le bealach maireachtála níos Rómhánach, bhuail na Rómhánaigh i lár 
na hintleachta Ceiltí. Bhí an cúiseamh trumpaithe ar “piseog shaibhir” coitianta i gcoinne 
aon namhaid ar shlí mhaireachtála na Róimhe. 
 
Sagairt 
 
Ba mhúinteoirí agus fealsúna dúlra iad na draoithe. Rinneadh Críostaithe go leor díobh 
agus rinneadh Sagairt Chaitliceach de roinnt Drugaí fireanna. D’fhéadfadh sé seo a 
bheith aisteach do phágánaigh inniu, áfach, thug sé deis do “thiontairí” na sean-scéalta 
Ceilteacha a thaifeadadh i scríbhinn agus inniu is foinse iontach faisnéise é seo faoi 
mhiotaseolaíocht agus faoi shaol na gCeilteach. 
 
In Éirinn, d’fhan adhradh déithe na hÉireann láidir. D’fhulaing na Drugaí Críostaithe 
agus i 438 CE, reáchtáil an tArd-Rí Laighaire, comhdháil i dTara chun reiligiún a phlé. 
Dhréachtaigh triúr Brehons, “cainteoirí dlí” Págánacha chomh maith le ríthe, mar aon le 
triúr misinéirí Críostaí an Seanchus Mór, a mheasc an dlí Críostaí agus Págánach. 
Mhair an cód dlí seo go dtí an seachtú haois déag go dtí gur ghlac dlí Shasana seilbh 
air. 
 
Chuir Dlí Brehon na hÉireann dlíthe ar fáil don saol laethúil. Tá go leor de na dlíthe seo 
ann fós. Scríobhadh téacs na ndlíthe seo san fhoirm is ársa den teanga Ghaelach agus 
is deacair é a aistriú. Eadránaí, réiteoir, agus forfheidhmitheoir an dlí ba ea an 
breitheamh ársa Éireannach, nó Brehon, seachas breitheamh sa chiall nua-aimseartha. 
  



Maoin agus Talamh a Chosaint 
 
Ba é bunús na sochaí Ceiltí treibheanna a bhí comhdhéanta de chlanna nó de ghrúpaí 
teaghlaigh. Chinn rialacha an ghaolta stádas le cearta agus oibleagáidí. Bhí 
dlúthpháirtíocht an clan chomh tábhachtach do shaol na gCeilteach. Ba í an chríoch 
iomlán a raibh clan ina seilbh ann maoin iomlán an chinnidh sin. Faraor, le himeacht 
aimsire tháinig cuid mhór den talamh maith chun bheith ina réadmhaoin phríobháideach 
theoranta de réir mar a ghlac na Normannaigh agus na Sacsanaigh seilbh orthu féin. 
Tháinig laghdú de réir a chéile ar an limistéar talún torthúil atá ar fáil le húsáid go 
coitianta ag baill na clan. 
 
Is annamh a díoladh talamh agus ar cíos go minic in Éirinn ársa. Bheadh uaisle agus 
daoine eile a bhfuil ceantair mhóra acu ar cíos do bhaill clan ní an talamh féin ach an 
ceart chun eallach a innilt, agus uaireanta chuir siad an eallach ar cíos iad féin amach. 
Bhí dhá mhodh ar leith ann le ligean agus fruiliú: saer (“saor in aisce”) agus daer (“ní 
saor in aisce”). Socraíodh leis an dlí coinníollacha tionachta saer; fágadh an fear 
clainne saor laistigh de theorainneacha an cheartais chun deireadh a chur leis an 
gcaidreamh, agus níor forchuireadh aon dliteanas ar chomhtheaghlach na mball clan. 
Ar an láimh eile, bhí tionacht níos géire, cibé acu eallach nó an ceart chun eallach a 
innilt, faoi réir urrús. Bhí baill de chomhtheaghlach an tionónta faoi dhliteanas aon 
mhainneachtain in íocaíochtaí a chúiteamh as a gcuid maoine féin. 
 
Dlíthe Coiriúla 
 
Seachas dlíthe talún agus maoine, bhí dlíthe coiriúla ann freisin. Níor cheadaigh dlíthe 
coiriúla na hÉireann ársa díoltas, díoltas, pionós a ghearradh ar choir amháin ag coir 
eile, agus pionós caipitil. Rinneadh pionóis i bhfoirm aisíocaíochta ábhartha le 
teaghlach an íospartaigh. 
 
Pósadh 
 
Cé gur thosaigh Éire ag glacadh leis an gCríostaíocht timpeall 1,600 bliain ó shin, 
choinnigh na hÉireannaigh go leor dá gcuid nósanna págánacha fós, agus dhéileáil go 
leor acu le pósadh. Go luath sa ré Chríostaí, d’aithin na hÉireannaigh deich gcineál 
éagsúla pósta. Sa dlí Gaelach-Éireannach (dlí Brehon) ba chonarthaí foirmiúla iad na 
cineálacha pósta seo go léir a bhí éagsúil maidir le stádas na ndaoine a bhí i gceist 
agus maidir leis an gcion a thug an dá pháirtí sa phósadh. Lean mná na hÉireann de 
bheith ina gcomhpháirtithe iomlána lena gcuid fear, sa bhaile agus i gcogadh. Faoi dhlí 
Brehon, bhí mná comhionann le fir maidir le cúrsaí maoine. 
 
Bhí an luath-Chaitliceachas Éireannach an-difriúil le ceann na hEaglaise Caitlicí 
Rómhánaí ag an am seo. Lean Caitlicigh na hÉireann ar aghaidh lena gcuid bealaí 
págánacha, lena n-áirítear nach ndearnadh corónú taoisigh in eaglais, ach ag an rath 
págánach traidisiúnta. Maidir le pósadh, bhí go leor de na cléirigh, easpaig agus abbots 
san áireamh, pósta. 
  



 

Troscadh Láimhe agus Comhionannas 
 
Leanadh le go leor póstaí trí troscadh láimhe. Ba í Lughnasadgh (a fhreagraíonn do 
Lúnasa i bhféilire na Gregorian) an mhí ba choitianta le haghaidh troscadh láimhe. Bhí 
troscadh láimhe ann a léirigh pósadh trialach ar feadh bliana agus lae, agus lena linn 
sin d’fhéadfadh lánúin foghlaim faoina chéile agus féachaint an raibh siad 
comhoiriúnach. Bliain agus lá ina dhiaidh sin, d’fhéadfaidís beirt a bpósadh a dhaingniú 
le troscadh láimhe buan, nó scaradh agus a bheith saor chun athphósadh. 
 
D'athraigh dearcadh na Róimhe ar mhná mar "iompróirí leanaí agus rudaí pléisiúir" an 
tsochaí Cheilteach ó shochaí "máthair-bandia" go sochaí fireann ceannasach. Chuir 
cultúr na Rómhánach i bhfeidhm go mall ar an tsochaí Cheilteach. Is minic a dhiúltaigh 
oifigigh Rómhánacha déileáil le mná rialóirí agus i gcás Boudicca, thug siad ionradh ar 
a ríocht ar an gcuntas seo. Dhírigh na hionróirí míogynistic ar rialóirí ban chomh maith 
le mná Drugaí. 
 
Ba é tabhairt isteach an reiligiúin Chríostaí an buille deiridh a chuir deireadh le 
comhionannas na sochaí Ceiltí. Nuair a thosaigh na Ceiltigh ag glacadh leis an 
gCríostaíocht, bhí mná Ceilteacha, mar a bhí siad in aimsir na bPágánach, comhionann 
le fir i reiligiún na seanmóireachta. Is dóigh, cé go raibh go leor Drugaí agus Druidigh i 
gcoinne tiontú go dtí an Chríostaíocht, b’fhéidir go ndeachaigh cuid acu isteach san 
Eaglais. Mar thoradh air sin is beag fadhbanna a bhí ag mná poist ardleibhéil a fháil ós 
rud é gur ghlac an sean-reiligiún le mná mar chomhionanna. Taispeánann fianaise gur 
ordaigh an Eaglais Chaitliceach sa 5ú haois beirt bhan Easpaig, Bridget of Kildare agus 
Beoferlic den Eaglais Cheilteach i Northumbria agus gur léirigh siad aifreann agus gur 
thug siad an sacraimint. 
 
Chuir an triúr easpaig Rómhánacha ag Tours ina gcoinne go géar agus scríobh siad 
chuig beirt shagart Brehon idir 515 go 520 CE ag cur i gcoinne a rannpháirtíochta i 
dtabhairt na sacraiminte. Nuair a tháinig méadú ar an gcumarsáid leis an Róimh agus 
nuair a thosaigh misinéirí mórthír na hEorpa ag teacht chuig Oileáin na Breataine, 
thosaigh an Eaglais ag diúltú do mhná dul isteach ina céimeanna. Cuireadh mná as ord 
na sagart i rith na Meánaoiseanna agus tugadh róil níos lú do mhná rialta. Thosaigh 
Drugaí Mná á léiriú maidir le cailleach. Chuir an dá ‘ionradh’ deireadh le stádas ard na 
mban go héifeachtach agus d’éirigh mná cosúil le mná Rómhánacha ársa, sealúchais a 
bhfear.  
  



Athbhreochan Draoíochta 
 

I thart ar 750 CE tá an focal Druid le feiceáil i ndán le Blathmac, a scríobh faoi Íosa, ag 
rá go raibh sé "... níos fearr ná fáidh, níos eolasaí ná gach draoi, rí a bhí ina easpag 
agus saoi iomlán." Ansin bíonn na Drugaí le feiceáil freisin i gcuid de na scéalta 
meánaoiseacha as Éirinn Chríostaithe cosúil leis an "Táin Bó Cúailnge", áit a léirítear 
iad den chuid is mó mar bhreoiteachtaí a chuir i gcoinne teacht na Críostaíochta. I 
ndiaidh na hathbheochana Ceiltí le linn an 18ú agus an 19ú haois, bunaíodh grúpaí 
bráithreacha agus neopaganacha Críostaí bunaithe ar smaointe faoi na Drugaí ársa, 
gluaiseacht ar a dtugtar Draíocht Aoise Nua. Tá staidéar níos déanaí curtha in ionad go 
leor barúlacha coitianta faoi Dhrugaí, bunaithe ar mhíthuiscintí agus chalaoisí scoláirí 
an 18ú haois. 
 
Faraor inniu, do go leor daoine, cuireann stiogma athbheochan na nDrugaí suas go 
deireadh an 20ú haois go leor as foghlaim faoi Dhrugaí agus Ban Dhrugaí, go háirithe 
baineannaigh. Chonaic go leor daoine gur fir é is mó atá faoi smacht agus chun 
cothroime, níl aon bhunús leis sin. Bhí deighilt idir mná ag imtharraingt i dtreo Wica 
agus Buidéalú agus fir i dtreo na Druideoireachta. 
 
Cuirfidh Ord na Mac Tire Ceilteacha (cosúil le cúpla Ord nua-aimseartha) éagsúlacht 
agus comhionannas chun cinn. Tá gach ceann acu comhionann agus urramaítear gach 
ról go cothrom. Is fútsa féin atá tú ag iarraidh tuilleadh oiliúna a dhéanamh mar Bhard, 
Vate, Draoi nó Ban Draoi. I gcás cuid acu, is é atá i gceist le bheith i do rannpháirtí le 
tuiscint bhunúsach. Úsáidtear Draoíocht uaireanta chun tagairt a dhéanamh don 
reiligiún ársa Ceilteach, ach is smaoineamh nua-aimseartha é seo. Is ról é Draoi nó Ban 
Draoi, a d’fhéadfadh go mbeadh cuid agaibh ag iarraidh glacadh leis. 
 
Aclaíocht 
 
Samhlaigh tú féin ag foirmiú agus ag eagrú Pacáiste áitiúil de dhaoine ar aon intinn as 
Ord na Mac Tire Ceilteacha. Tá fadhbanna ag go leor de bhaill do Phacáiste ina saol 
teaghlaigh nó rinneadh bulaíocht nó géarleanúint orthu (fiú ó ghrúpaí págánacha a 
mbíodh siad ina gcónaí iontu). Tá fiacha ag cuid acu, tá dúlagar ar chuid eile. Tá go leor 
ceisteanna gan fhreagairt ag cuid acu. 
 
Smaoinigh ar an gceist seo a leanas agus scríobh do chuid smaointe síos i do leabhar 
nótaí nó dialann: - 
 

• Conas is féidir leat tacaíocht chosanta a sholáthar do bhaill an Phacáiste óna 
gcuid fadhbanna sa saol laethúil? 

 
Aistrithe ag Seán Ó Tuama. 
 
 


