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AN BHFUIL SPRIOCANNA AGAIBH? 
D’iarr mé oraibh i Meán Fómhair díospóireacht a chur ar siúl ag na 
maidineacha caife agus ag na ciorcail chomhrá faoi cad is féidir linn a 
dhéanamh do Bhliain na Gaeilge. Níor chuala mé mórán uaibh! B’fhé-
idir go bhfuil pleananna gníomhaíochta don bhliain socraithe agaibh. Ba 
mhaith liom é sin a chreidiúint ach ní dócha go bhfuil sé mar sin. 
Táimid, Gaeilgeoirí, róchosúil le caora, sona sásta bheith ag iníor (nó ag 
ól tae agus caife), compordach leis na cairde agus leis an gcomhrá ach 
róleisciúil aon rud eile a dhéanamh ar son na Gaeilge. Is fíor go bhfuil 
éachtaí déanta cheana ag cuid agaibh, siúlóidí eagraithe, leabhair scríofa, 
Gaelscoileanna agus Gaelcholáistí bunaithe ach tá an cúlú (retreat) ag 
dul ar aghaidh, seachtain i ndiaidh seachtaine agus mí i ndiaidh míosa. Is 
léir, domsa ar aon nós, go bhfuil sprioc ag an Rialtas agus ag an 
Státchóras fáil réidh leis an nGaeilge. Tá siad á cur ar an imeall i gcónaí 
agus ag cur tuarascálacha agus blaoiscéireachta (empty talk) in áit na 
ngníomhartha. Caithfimid an fód a sheasamh agus an Ghaeilge a chur i 
láthair an phobail agus cearta teanga a éileamh ón státchóras agus ó gach 
comhlacht agus eagraíocht a fhaigheann airgead ón Rialtas. Impím 
oraibh go léir sprioc bheag amháin a chur romhaibh do Bhliain na 
Gaeilge chun go mbeidh an chathair seo beagánín níos Gaelaí tar éis 
2018. Cuir díobh spadántacht (lethargy) an gheimhridh agus socraigh ar 
gníomh éigin don Ghaeilge san Athbhliain. 
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Tar éis an réamhfhocail simplí (simple preposition) “ar (on)” : 
Séimhítear túschonsan ainmfhocail nuair atá ionad/duine áirithe i gceist: 
   Bhí sé ar mhuin na muice (he was on the pig’s back/on top of the world) 
   Bhí Deaidí na Nollag ar bharr an tí (Father Christmas was on top of the house) 
   Bhí gúna nua ar Mháire (There was a new dress on Mary) 
Ní athraítear túsghuta ainmfhocail. 

Bunaíodh Cumann Gaelach Thamhlachta mar chraobh de Chonradh na Gaeilge i 1974.      An 
t-éacht ba mhó a rinne siad ná scolaíocht trí Ghaeilge a chur ar fáil sa cheantar. Anois tá dhá 
Ghaelscoil i dTamhlacht, Gaelscoil Santain (1979) agus Gaelscoil Chaitlín Maude (1986), agus 
tá Gaelcholáiste ann freisin, Coláiste de hÍde, ó 1993. 
 

Sa lá atá inniu ann tá na Gaeilgeoirí ag feidhmiú faoin 
ainm Gaelphobal Thamhlachta. Is é an cuspóir atá acu ná 
an Ghaeilge a chur chun cinn in iardheisceart Átha Cliath i 
measc mhuintir Thamhlachta. Bíonn neart imeachtaí 
Gaelacha ar siúl sa cheantar, iad go léir eagraithe ag lucht 
an Ghaelphobail. Mar shampla, bíonn ócáidí shóisialta acu 
go rialta, le rince, amhránaíocht, agus ceol traidisiúnta. 
Bíonn siúlóidí trí Thamhlacht agus tríd an gceantar 
máguaird go Rialto, agus gach oíche Déardaoin, ag a hocht a chloig bíonn ciorcal comhrá i 
dteach tábhairne Molloy’s nó sa Fox’s Covert agus ceachtanna saor in aisce d’fhoghlaimeoirí. 
Cuireann an ciorcal fáilte roimh chách. Bíonn Aifreann as Gaeilge ag a 9 a chlog gach 
Domhnach i bPrióireacht Naomh Muire. Chomh maith le sin tá compántas drámaíochta acu, ar 
a dtugtar Aisteoirí Thamhlachta, a bunaíodh in 2016, agus bhí léiriú acu in Amharclann Axis i 
mBaile Munna an 9 Meán Fómhair seo chaite. “Éirí na Gealaí” ab ea ainm an dráma a chur 
siad i láthair. 
 

Tá Gaelphobal Thamhlachta ag obair go dian ar phlean do 
Chultúrlann dá gcuid féin a bhunú ina mbeidh caife, siopa 
agus amharclann. Tá foirgneamh sa sráidbhaile ceannaithe 
ag an eagraíocht agus tá sé beartaithe acu é a fhorbairt mar 
ionad Gaeilge agus cultúrtha. Chomh fada agus is eol dom 
tá meitheal ag obair air faoi láthair, agus má théann gach rud 
mar ba chóir beidh an obair críochnaithe roimh dheireadh na 
bliana. Tá súil agam go mbeidh sé agus go mbeidh 
Cultúrlann acu do Bhliain na Gaeilge in 2018. Is eiseamláir 
iad do Ghaeilgeoirí ar fud na tíre. Go n-éirí leo! Féach 
ar a suíomh idirlín ag gaelphobalthamhlachta.com 

                                                    Thit sé ar urlár na cistine (it fell on the kitchen floor) 
 

Ní séimhítear túschonsan nuair atá:  
  ionad ginearálta i gceist: ar muir is ar tír (on sea and land) 
  am i gceist: ar ball (anon); ar maidin (this morning) 
  staid nó coinníoll i gceist: ar buile (mad), ar meisce (drunk), ar ceal (cancelled)  
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Fadó ag an Mol Thuaidh chuir Daidí na Nollag tús lena ullmhúcháin don Oíche Mhór. Faraor, 
níorbh fhada gur tharla tubaiste ar mhuin tubaiste dó. Bhris galar amach i measc na 
lucharacháin oilte agus bhí air cinn faoi oiliúint a thabhairt isteach ó Choláiste na Lucharachán. 
Cé go raibh siad bíogtha chun oibre ní raibh an taithí acu. Ní raibh an cumas orthu na bréagáin 
a dhéanamh chomh tapa leis na cinn oilte. Rinne siad botúin agus chuir siad moill mhillteanach 

ar an obair. Lá i ndiaidh lae agus an Nollaig ag druidim níos 
cóngaraí bhí an dianbhrú ag méadú ar Saintí . 
 

Oíche Nollag d’inis bean chéile Shaintí go raibh a máthair chun 
fanacht leo thar an Nollaig. Mhéadaigh sé a strus mar níor réitigh sé 
léi toisc í bheith cantalach cancrach. Chuaigh sé chun an t-úmadh a chur ar na réinfhianna ach 
bhí trí cinn acu trom le hoisín agus dhá cheann as láthair gan chead, iad imithe go Hollywood 
chun bheith sna scannáin. D’ainneoin sin shocraigh sé na bréagáin a chur sa charr sleamhnáin. 
Ar a shlí ón gceardlann thit sé thar chorp Rudolph a bhí clúdaithe le sneachta, é ar meisce agus 
ar éagumas. Scaipeadh na bréagáin i gcéin is i gcóngar óna mhála. Bhí fhios ag Saintí faoi 
dheireadh cárbh as an tsrón dhearg! Is beag nár chaill Saintí a chiall. Chuaigh sé isteach sa 
teach chun gloine biotáille a fháil ach bhí an t-almóir folamh, an bhiotáille ólta ag na 
lucharacháin. Bhí sé ar mire le fearg. Thit an crúsca folamh as a lámh agus bhris sé i smidiríní 
ar an urlár. Chuaigh sé chun an scuab a fháil ach bhí an tuí go léir ite ó bhun na scuaibe ag na 
lucha. B’shin an tairne deireanach sa chónra. Chuaigh sé le báiní. Ar an bpointe sin chuala sé 
cloigín an dorais ag bualadh. D’oscail sé an doras, spréachta cantalach. Amuigh bhí aingeal 

beag soineanta agus crann Nollag aici. “Nollaig shona duit, a Shaintí”, 
a dúirt sí, “tá crann Nollag agam duit. Cá háit a gcuirfidh mé é?”.  
      As sin a d’fhás an nós aingeal beag a chur ar bharr chrann Nollag! 
 
Foclóirín 

Mol Thuaidh - North Pole;  tús - start;  ullmhúcháin - of preparation;  
faraor - alas;  níorbh fhada - it was not long;  tharla - happened;  tubaiste - disaster;   
ar mhuin - on the back;  galar - disease;  i measc - among;  lucharacháin - elves;  oilte - trained;  

bhí ar - had to;  faoi oiliúnt - trainee;  a thabhairt isteach - to bring in;  cé - although;   
bíogtha chun oibre - enthusiastic workers;  taithí - experience;  cumas - ability; bréagáin - toys;  
chomh tapa - as fast;  botúin - mistakes;  moill mhillteanach - terrible delay;  i ndiaidh - after;  

dianbhrú - fierce pressure;  ag méadú - increasing;  ag druidim - approaching; 
níos cóngaraí - closer; Oíche Nollag - Christmas Eve;  bean chéile - wife;   

a máthair - her mother; fanacht - stay; thar - over;  strus - stress; réitigh sé léi - get on with her;  
toisc - because;  cantalach - peevish; cancrach - cantankerous;  úmadh - harnessing;  
réinfhianna - reindeers;  trom le - heavily pregnant;  oisín- fawn;  as láthair - absent;   

gan chead - without permission;  imithe - gone; scannáin - movies;  d’ainneoin - in spite of;  
shocraigh - decided;  carr shleamhnáin - sleigh;  slí– way;  ceardlann - workshop;  thit - fell;  

corp - body;  clúdaithe - covered;  sneachta - snow; ar meisce - drunk;  ar éagumas - incapable;   
scaipeadh - were scattered;  i gcéin is i gcóngar - far and near;  fios ag - knew;   
faoi dheireadh - at last;  cárbh as - from where;  is beag - nearly;  caill  - lost;  

a chiall - his mind;  chun - in order;  biotáille - spirits;  a fháil - to get;  almóir - wall-cupboard;  
folamh - empty;  crúsca - jug;  smidiríní - smithereens;  urlár - floor;  tuí - straw;  ite - eaten;  

bun - end;  lucha - mice;  ar mire - mad;  fearg - anger;  tairne - nail; cónra - coffin;   
chuaigh sé le báiní - he erupted with anger;  cloigín - bell;  spréachta - infuriated;   

soineanta - innocent;  cá háit - where;  as seo - from this;  d’fhás - grew;  nós - custom;                                       
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                                                      NA NÉANDARTÁLAIGH - I                      Seán Ó Fearghail 

Fuarthas an chéad chnámharlach néandartálach in 1856 i bpluais bheag 12 km ó chathair 
Düsseldorf i ngleann na abhann Neander - a chiallaíonn fear nua sa Ghréigis, ó dhuine darbh 
Joachim Neumann a raibh an talamh ina sheilbh aige sa 17ú céad. 
 

 
 

Néandartálaigh agus muidne 
Meastar gur dhaoine a bhí iontu, agus dá bhrí sin tugtar Homo neanderthalensis orthu. 
Thosaigh Homo sapiens agus Homo neanderthalensis ag forbairt go neamhspleách óna chéile 
thart ar 400,000 bliain ó shin agus tá ár ADN (Aigéad Dí-ocsairibea Núicléasach; DNA) idir 
99.5% agus 99.9% mar an gcéanna. Le hais sin, thosaigh daoine agus simpeansaithe 
(chimpanzees) ag scaradh thart ar sé mhilliún bliain ó shin agus níl ár ADN ach 98.8% cosúil 
leo. 
 

D'fhág na néandartálaigh an Afraic tuairim is 250,000 bliain ó shin agus lonnaigh siad san 
Eoraip i rith na hOighearaoise (Ice Age) go dtí 40,000 bliain ó shin. D'éirigh leo maireachtáil 
in aeráid fhuar agus, ar ndóigh, bhí siad an-rathúil. Mar shampla, bhí achar dromchla a gcoirp 
ní ba lú i comparáid lena meáchan chun caillteanas teasa a laghdú. Bhí siad ní ba ísle agus ní 
ba théagartha (stocky) ná muidne, bhí géaga ní ba ghiorra acu, bhí a n-aghaidh ní ba 
chothroime - beagán cosúil le hInuit an lae inniu. 
 

Is cosúil go raibh airtríteas (arthritis) ag an gcéad chnámharlach (skeleton) a fuarthas i nGleann 
an Neander, agus mar sin bhí cruit (stoop) dona ag an bhfear. Mar thoradh air sin d’eascair an 
tuiscint choitianta gur shiúil na néandartálaigh go léir ar na h-ailtíní (knuckles), cosúil le 
simpeansaithe Ach shiúil siad go díreach ingearach cosúil linne. Ina theannta sin, bhí a 
n-inchinn 10% ní ba mhó ná ár n-inchinn. Deirtear nach mbeadh fear néandartálach as áit ar 

Shráid Uí Chonaill dá mbeadh culaith éadaigh air agus mála cáipéisí 
(briefcase) leis. Bheadh sé cosúil le corpfhorbróir (bodybuilder) nó 
tógálaí meáchain (weightlifter) – smaoinigh ar Conor McGregor! 
 

ADN (DNA) 
D'fhág grúpaí Homo sapiens an Afraic 56,000 bliain ó shin agus 
shroich siad Eoraip thart ar chúig mhíle bliain ina dhiaidh sin. Mar 
thoradh air sin, mhair an dá ghrúpa le chéile ar feadh i bhfad agus tá 
sé soiléir gur thrasíolraigh (interbred) siad go minic. Tá timpeall 2% 
ADN néandartálach ag gach duine lasmuigh den Afraic agus nuair a 
chuirtear na blúirí éagsúla le chéile tá thart ar 20% den ADN 
caomhnaithe in Homo sapiens. Ina measc, mar shampla, tá an ghéin 
(gene) a dhéanann ceiritin (keratin), bun-phróitéin an chraicinn, na 

gruaige agus na n-ingne. Tá an ghéin néandartálach atá freagrach as dath an chraicinn ag 70% 
mhuintir na hEorpa. Deir roinnt saineolaithe gur ó dhúchas néandartálach a thagann galair 
éagsúla, lena n-áirítear lupus, galar Crohn, agus diaibéiteas cineál 2. 
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                                                      ÁR SCÉALTA FÉIN AR FÁIL                      Pádraig Mac Éil 

Uaireanta ag na maidineacha caife, bímid ag gearán (creid nó ná creid é!).  Easpa eolais ar na 
seanscéalta Gaelacha ag páistí an lae inniu ceann de na gearáin. Is féidir cuid den fholúntas 
(void) seo a líonadh an Nollaig seo trí leabhair a cheannach do na daoine óga nó duit féin, mar 

nuair a chuardaíonn tú catalóga na bhfoilsitheoirí tá siad ann. 
D’fhoghlaimíomar go léir an scéal faoi Labhraidh Loinseach 
agus cluasa aite an rí ar scoil agus tá athinsint álainn den 
scéal le Máire Nic Mhaoláin le fáil ón nGúm. Ó bhéaloideas 
Ghaeltacht Chorca Duibhne atá An Bhó Riabhach le Siobhán 
Ní Shíthigh a mhíníonn conas a fuair mí an Mhárta iasacht trí 
lá ó mhí Aibreáin. Tá dlúthdhiosca ag gabháil leis an leabhar 

Tá 4 leabhar faoi na Fianna ó Tadhg Mac Dhonnagáin, Taoiseach na Féinne, Bran agus 
Sceolán, Oisín agus Gruaig Fhinn le fáil ón nGúm (na 4 leabhar agus dlúthdhioscaí ar €25) 
agus tá ceithre scéal scríofa ag Darach Ó Scolaí, An Bradán Feasa, Dóitear na Samhna, 
Bodach an Chóta Lachna (€5.62 an ceann, 40lch) agus Feis Tigh Chonáin (€11.43, 94lch) 
foilsithe ag Leabhar Breac. Bhainfeadh foghlaimeoirí fásta tairbhe as na leabhair sin freisin.  

Tá leabhair do léitheoirí níos sine, bunaithe ar sheanscéalta na hÉireann, le fáil ón 
bhfoilsitheoir céanna. Athinsíonn Darach Ó Scolaí scéal greannmhar ón 15ú haois in An 
Ceithearnach Caolriabhach. Tá an leabhar Céadtach Mac Rí na gCor, le Mícheál Ó Conaola 
bunaithe ar sheanscéal traidisiúnta agus tagann dlúthdhiosca leis an leabhar a chabhróidh go 
mór leis an bhfoghlaimeoir. Athinsint bhríomhar ar an eipic Shean-Ghaeilge ón Rúraíocht, 
Togail Bruidne Da derga, atá in Conaire Mór le Diarmuid Johnson. Tá leagan sa nua-Ghaeilge 
de mhór-eipic Uladh, Táin Bó Cuailgne, scríofa ag Darach Ó Scolaí. Leabhar mór téagartha 
(240 lth) is ea é ag cur síos ar ionradh Mhéabh agus Ailill ó Chonnacht ar Chúige Uladh chun 
breith ar an tarbh Donn Cuailgne agus ar an troid a rinne an laoch cáiliúil Cú Chulainn ina 
gcoinne. D’fhoilsigh Gael Linn agus Iontaobhas Uladh Laoch na Laochra: Scéal Chúchulainn 
le Réamonn Ó Ciaráin i 2015. Tá cur síos sa leabhar mór seo (272 lth, clúdach crua, iomlán 
daite) ar shaol an laoich Ultaigh ó choimpeart (conception) go bás i gcanúint Uladh agus é 
maisithe go hálainn le healaín Dhara Vallely.  

Féach ar shuíomh idirlín na foilsitheoirí mar tá lacáistí le fáil ó chuid acu: coiscéim.ie, cic.ie, 
coislife.ie, forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum, futafata.ie, leabharbreac.com, móinín.ie, 
cumannnasagart.ie/foilseachain-abhair-spiord, agus andrewwhitson.com (Snáthaid Mhór). 
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                                                       GAIRDÍNÍ LAFCADIO HEARN                    Pádraig Mac Éil 

Insíonn Gairdíní Lafcadio Hearn i gCo Phort Láirge scéal a shaoil agus a thaistil. Ag an tús sa 
ghairdín Victeoiriach tá ceiliúradh ar samhraí sona óige Lafcadio i dTrá Mhór lena shean-
aintín Sarah Brenane. Tá fál feá (beech hedge) agus crann magnóilia ar thaobh amháin den 
gairdín daingean (walled) sin agus tá sé lán de dhathanna, cumhracht (fragrance) agus uigeacht 
(texture) na 1850idí agus róis Victeoiriacha scaipthe tríd. Ansin téann tú trí niwa mon, geata 
traidisiúnta Seapánach céadair (cedar), go dtí an Gairdín Trasdula (transition) ina bhfuil 
pagóda ornáideach agus foirmeacha (formations) de charraigeacha a léiríonn ceithre 
phríomhoileán na Seapáine agus an finscéal (legend) Oirthearach den turtar agus an grús 
(crane). Tá crainn silíní (cherry) le feiceáil chomh maith le bláthanna dathúla mar an asáilia 
agus an caiméilia. 
 

Sa Ghairdín Meiriceánach tá plandaí ó fhéarthalamh (prairie) Ohio, féar craobhóige (switch 
grass), agus crainn chreathacha (aspens). Ceiliúrann An Gairdín Gréagach breith Hearn ar 
Oileán Lefkadio agus a mháthair Ghréagach, Rosa. Tá carraigeacha móra leathana curtha le 
chéile i bhfoirm amfaitéatair sa spás beag seo, agus tá luibheanna (herbs) na meánmhara curtha 
go flúirseach ann chomh maith le crann olóige (olive) in aice tobair bhig. 
 

Téann tú isteach go dtí na Gairdíní Seapánacha trí Fuji-dana (pergóla adhmaid) le vistéiria 
(wisteria) ar gach taobh. Baineann na crainn, na toir (shrubs), na bambúnna, na raithneacha 
(ferns), na féara agus na hilbhliantóga (perennials) atá anseo leis an tSeapáin. Tá crainn silíní 
agus péine ann freisin. Tá An Taeghairdín Seapánach ansin ina bhfuil laindéir (lantern)
cloiche lámhshnoite (hand-carved), taispeántas de chrainn Bonzai agus fálú (fencing) de 
bhambúnna. Tá foinse (source) nádúrtha uisce ar an talamh i nGairdín an tSrutháin a 
chruthaíonn an sruthán a shníonn tríd an gairdín agus a chuireann uisce ar fáil do thrí lochán 
(ponds). Cuireadh clocha i ngrinneall (bed) an tsrutháin chun a ghlór a ardú agus a leathnú. Tá 
clocha cora (stepping stones) agus miasa eibhir (granite basins) lámhshnoite ann agus, os do 
chomhar, tá saghas fochla (grotto) ina bhfuil rudaí a bhaineann le síscéalta agus le béaloideas 
Lafcadio, dealbh d’fhia , droichead eibhir, pábháil (paving) cloiche. Ag teacht le traidisiúin Na 
Seapáine tá “Cloch Choimhdeachta (Guardian Stone)”, gallán (standing stone) ard ar aghaidh 
an locháin i lár an ghairdín. Tá An Choillearnach (woodland) thar dhroichead adhmaid le 
cosán de thrasnáin (sleepers) iarnróid trí bhambúnna agus seiceamair. Tá eas (waterfall) beag i 
nGairdín na Síochána 
agus an tSuaimhnis 
(Peace and Tranquility) 
agus lochán 
dronuilleogach 
(rectangular). Insítear 
scéal An Dé Bheo (Living 
God) sula sroicheann tú 
an Ceann Scríbe 
(Journey’s End) sa 
ghairdín Zen ina bhfuil 
rilíf álainn de Lafcadio a 
thug Cathair Matsue do na 
gairdíní. 
 

Is fiú go mór cuairt ar 
Ghairdíní Lafcadio Hearn 
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                     NÓSANNA NOLLAG                                   Pádraig Mac Éil 

Tá raidhse nóis a bhaineann leis an Nollaig agus cuirtear cinn nua leis an 
liosta le himeacht aimsire. 
 

Coinneal (Candle) na Nollag 
 

In Éirinn bhí tábhacht i gcónaí leis an gcoinneal san fhuinneog chun a 
thaispeáint do chách go raibh fáilte sa teach roimh Mhuire agus roimh 
Sheosamh. Do Chríostaithe ba É Íosa, “Solas an Domhain” freisin. B’fhéidir go raibh an lasair 
i bhfuil na nGael mar bhí nós acu i bhfad siar tine a lasadh ag Grianstad (Solstice) an 

Gheimhridh chun fáilte a chur roimh an Earrach. Tá contúirt ag baint le coinneal a 
fhágáil ar lasadh tríd an oíche ach is féidir coinnle leictreacha a cheannach más mian 
leat an nós seo a choimeád beo in aois seo na hIlchultúrthachta (multiculturalism). Tá 
coinnle an-lárnach don fhéile Ghiúdach, Hanukkah (Féile an Tiomnaithe). Féile ocht 
lá atá ann agus gach oíche lastar coinneal amháin ar mheanóra (coinnleoir craobhach) 
speisialta. Toisc go leanann na Giúdaigh féilire na gealaí is féidir é a thosú ag aon 

dáta ó dheireadh mhí na Samhna go deireadh mhí na Nollag. I 2017 lean 
sé ón 12ú go dtí an 20ú Nollaig. 
 

An Crann Nollag 
 

Ceapann daoine gur ón Chrann Pharthais, crann síorghlas maisithe le 
húlla a bhíodh i ndrámaí faoi Ádhamh agus Éabha an 24 Nollaig sna 
meánaoiseanna a tháinig nós an chrann Nollag. Deirtear gurbh é Máirtín 
Luther an chéad duine a chuir soilse (coinnle an t-am sin) ar an gcrann sa 
Ghearmáin. Thóg na heisimircigh Ghearmánacha a chuaigh go dtí Stáit 
Aontaithe Meiriceá an nós leo. Thóg An Bhanríon Charlotte, céile 
Gearmánach an Rí, Seoirse III, nósanna Nollag go Sasana nuair a tháinig sí i 1761. I dtús bhí 
craobh mhór iúir (yew branch) aici agus í maisithe le milseáin, sólais (sweetmeats), almóinní 
(almonds), agus rísíní (raisins) clúdaithe i bpíosaí páipéir de dhathanna éagsúla chomh maith le 
torthaí agus bréagáin agus an rud go léir soilsithe (illuminated) le coinnle beaga. Chuir sí an 
chéad chrann Nollag i Windsor in 1800 agus as sin leathnaigh an nós ar fud Impireacht na 
Breataine (Éire ina measc) as sin. Cé go bhfuil crainn Nollag saorga (artificial) le fáil le blianta 
anuas taitníonn an crann nádúrtha (go háirithe an Péine Albanach agus an Ghiúis Dhúghlais) 
lena lán daoine fós agus díoltar na milliúin acu gach bliain ar fud na cruinne. Is gnó mór na 
crainn Nollaig don chomhlacht Coillte gach bliain. 
 

An Crann Ieise (Jesse) 
 

Is é atá sa chrann seo ná léiriú de shinsir Íosa i bhfoirm crainn a thosaíonn le 
Jesse ó Bheithil, athair Rí Dáiví, i.e. crann ghinealais. Tagann na hainmneacha 
atá sa chrann ó Shoiscéal Mhatha agus ó Shoiscéal Lúcáis. Tá tagairt do chrann 
Ieise i gcáipéisí ón 11ú hAois AD agus tá léiriú de i saltracha (psalters), i 
bhfuinneoga gloine dhaite (stained-glass), i snoíodóireacht (carvings) chloiche 

timpeall dhoirse ardeaglaisí na meánaoise agus i múrealaín iontu.  
 

Bíonn Crainn Ieise i séipéil in Éirinn le blianta beaga anuas (níl cuimhne agam 
orthu ó m’óige) agus cuireann páistí samhlacha (images) éagsúla ar an gcrann 
gach Domhnach in Aidbhint. Baineann na samhlacha le scéalta ón mBíobla, mar 
shampla áirc (Naoi), reithe (Íosác), dréimire (Iacób), tor ar lasadh (Maois), 
teampall, réalta Dháiví, agus araile. 
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                                             NA LOGAINMNEACHA GAEILGE              Pádraig Ó Donnchú 

Cad a tharla do na logainmneacha Gaeilge trí na blianta? I mbeagán focal galldaíodh 
(anglicised) iad. Cuireadh dealramh an Bhéarla orthu. Truaillíodh (corrupted) na foirmeacha 
bunúsacha (original forms) Gaeilge. Is í an chiall atá le galldú/béarlú anseo ná conas a chuaigh 
tionchar an Bhéarla i bhfeidhm ar na logainmneacha Gaeilge. Ní aistriúchán a bhí i gceist, cé 
gur tharla sé uaireanta, ach traslitriú. Cuireadh litriú an Bhéarla ar fhormhór na logainmneacha 
Gaeilge bunaithe ar fhuaimeanna na logainmneacha sin. I gcoitinne is féidir linn a rá ó thaobh 
a lán logainmneacha Gaeilge i gcáipéisí (documents) stáit agus eaglasta ón 12ú haois i leith ná 
gur scríobhadh síos cuid díobh san Angla-Normainnis nó i Laidin ar dtús ach gur baineadh 
feidhm as Béarla diaidh ar ndiaidh chun iad go léir a scríobh. Mhair an Angla-Normainnis mar 
lingua franca i ngnóthaí dlí, agus riaracháin (administration) go ceann tamaill tar éis teacht na 
Normannach ach de réir a chéile ba é an Béarla a úsáideadh mar theanga riaracháin. 
 

Bhí na státseirbhísigh (i gcoitinne níor labhair siad Gaeilge) ag iarraidh fuaimeanna aduain 
(unfamiliar) na Gaeilge a scríobh trí fheidhm a bhaint as litriú an Bhéarla. De ghnáth cailleadh 
an t-urú agus an séimhiú. Mar shampla scríobhadh Cnoc na gCaiseal mar Knocknagoshel agus 
An Chill Mhór mar Kilmore. Go minic is deacair teacht ar na foirmeacha Gaeilge bunúsacha ó 
fhianaise na bhfoirmeacha galldaithe truaillithe. Mar shampla an gciallaíonn kil(l) sa Bhéarla 
coill no cill sa Ghaeilge? Ní foláir an fhianaise go léir a iniúchadh chun an cheist sin a 
fhreagairt. Feictear an leagan Béarla Kildangan le haghaidh na bhfoirmeacha Gaeilge Cill 
Daingin (Cill Dara) agus An Choill Dhaingean (Uíbh Fhailí). 
 

Is é ‘baile’ (home, townland, homestead, settlement) an eilimint is coitianta i logainmneacha 
Gaeilge. De ghnáth galldaítear é mar ‘bally’ (Baile Formaid - Ballyfermot) nó ‘ba(l)’  
(Baile Dúill - Baldoyle; Baile an tSaoir - Ballinteer) ach uaireanta béarlaítear na heilimintí 
'béal átha', 'bealach', agus fiú 'buaile’ (cattle-fold, summer-pasture) go 'bally' freisin! Cuir i 
gcás Ballyclare - Bealach Cláir (Aontroim), Ballyclare - Béal Átha Cláir  (Uíbh Fhailí) agus 
Ballyclare - Baile an Chláir (Ros Comáin). Tabhair faoi deara freisin Ballyedmund - Buaile 
Éamainn (Laois) Ach i gcoitinne is 'baile' a bhíonn i gceist leis an eilimint ‘bally’ nó ‘bal(l)’. 
 

Go minic baineadh úsáid as focail choitianta Bhéarla le haghaidh eilimintí sna logainmneacha 
Gaeilge mar seo a leanas: batter - bóthar (Baile an Bhóthair/Batterstown), boy - buí (Áthán 
Buí/Ahaneboy)  carrick - carraig (An Charraig Ard/Carrickard), drum - droim (Droim 
Chonrach/Drumcondra), inch - inis (Inis/Inch), kill - cill agus Kill - coill (Kildangan 
thuasluaite), knock - cnoc (An Cnoc/Knock) more - mór (An Baile Mór/Ballymore), anna - 
eanach (Eanach Duibh/Annaduff), Garry - garraí (Garraí Eoin/Garryowen), Owen - abhainn 
(An Abhainn Bheag/Owenbeg) agus Ross - ros (Ros Láir/Rosslare).  
 

Faoi thionchar an Bhéarla freisin laghdaíodh líon na bhfocal sa Ghaeilge go focal amháin 
béarlaithe. Mar thoradh ar seo bíonn an baol ann go ngiorrófar (shorten) na siollaí gearra nó go 
mbáfar (elide/eliminate) iad ar fad agus go gcomhshamhlófar (assimilate) na consain, m.sh. 
'Baile Loistreáin' (Baile Átha Cliath) atá béarlaithe mar Ballystrane agus 'Coill idir Dhá 
Abhainn' (Uíbh Fhailí) atá béarlaithe mar Killadrown. Níl teorainneacha na bhfocal le sonrú 
sa bhfoirm bhéarlaithe ar an gcéad amharc mar tá siad comhdhlúite le chéile agus truaillithe. 
 

Feictear an-éagsúlacht ar fad i litriú na logainmneacha Gaeilge i gcáipéisí stáit agus eaglasta ar 
feadh na gcéadta bliain. Cathain agus conas a caighdeánaíodh litriú na logainmneacha sa 
deireadh? Chun é sin a fhreagairt ní foláir aird a thabhairt ar obair na Suirbhéireachta Ordanáis 
1824 - 1841 agus go mór mór obair an scoláire Seán Ó Donnabháin agus a chomhghleacaithe 
(colleagues). Is cíoradh do lá eile é sin. 



L E A T H A N A C H  9  

antaobhothuaidh2014@gmail.com A N  T A O B H  Ó  T H U A I D H  

I M L E A B H A R   4,   E A G R ÁN    6                                   
                                                      LEABHAIR DON NOLLAIG                      Pádraig Mac Éil 

Nuair a dhéanaim cuardach ar an idirlíon chun leabhair na Nollag a roghnú don iris seo cuire-
ann sé ardú meanman orm méad na leabhar atá le fáil i nGaeilge anois. Níl leithscéal ag aon 
duine gearán faoi easpa ábhar léitheoireachta do pháistí. Caithfidh na tuismitheoirí ( agus na 
seantuismitheoirí) dianiarracht a dhéanamh anois nós na leitheoireachta (i nGaeilge!) a chothú 
ina bpáistí. Spreagann sraith leabhar léitheoireacht neamhspléach i bpáistí. Do pháistí beaga tá 
sraith Baba agus Jeaic (3 chinn) agus sraith Cathal (6 chinn ar fáil ar €40) ón gcomhlucht Futa 

Fata chomh maith le leabhar nua sa sraith Dialann Dúradáin. Tá 3 leabhar i sraith Fungie 
(dátheangach) ón gcomhlucht Móinín agus 6 chinn i sraith Níotú (iad iomlán ar €40) agus 3 
chinn i sraith Macán ó Leabhar Breac. Do pháistí níos sine tá tuilleadh teideal sna sraitheanna 
Dónall Dána (An Feighlí Linbh Fiáin; Teach na dTaibhsí; Boladh Bréan), An Seachtar Stuama 
(Cá bhfuil an Seachtar?; Déanaigí Deifir, a Sheachtair!; Eachtra an Mhilseáin; Eachtra ar an 
mbealach abhaile; Tráthnóna leis an Seachtar), Bratach na gCnámh (Éalú as Páras; Long na 
dTaibhsí; Oileán na Siorcanna; Ór na Péiste; San Ionsaí ar Veracruz; San Ochtapas Dubh). 

 

Tá sraith (4 leabhar, 32 lth, €5 an cheann) álainn le fáil ón Gúm, Laochra Lúfara. Insíonn siad 
don léitheoir cé hiad na hainmhithe is lúfara, is láidre agus is tapúla ar fad ar Domhan. Is iad 
teidil na leabhar seo ná Gaiscí Nirt 
agus Troda, Gaiscí Gleacaíochta, 
Gaiscí Lúthchleasaíochta agus Gaiscí 
Snámha agus Tumadóireachta. Ta gá 
le tuilleadh leabhar neamh-fhicsean i 
nGaeilge do daoine óga, 
 

Tá líon na leabhar grafach i nGaeilge ag dul in airde. Is féidir leat sraith iomlán Corto Maltese 
a fháil ar €45 (Port na Farraige Goirt; An Teach Órga i Samarkand, Corto sa tSibéir, In Ainm 
Dé Uilethrócairigh; An Buille Scoir; Na Liopardfhir ó Rufiji; Tóraíocht Eile), An Broc-Chú 
(An Broc-chú; Ar ais i mbun Gnóthaí) agus Corp an Duine Uasail agus An Leathanach Bán. 
Tá ceithre cinn a bhaineann le hÉirinn, trí ó bhéaloideas na tíre, Cú, An Táin, agus Deirdre 
agus Mic Uisnigh agus an leabhar eile faoin foghlaí mara Gráinne Mhaol. Tá raidhse Ghaeilge 
sna húrscéalta grafacha seo comh maith leis na pictiúirí breátha. Ceannaigh iad do na páistí/
garpháistí an Nollaig seo. Bainfidh siad sult agus eolas eastu!  
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1 fortnight 

5 ocean 
9 goal 
11 reserve 
12 honest 
13 yesterday 
14 some 
16 hole 
18 centre 
20 snuff 
23 all 
25 drainage 
26 morning 
28 cadetship 
31 come 
33 age 
34 dry 
36 fine 
39 I lash 
40 crozier 
41 show 

42 increase 
43 seven 

2 professorial 

3 curve 
4 release 
5 niche 
6 every 
7 unknown 
8 destruction 
10 girl 
15 gutter 
17 vomit 
19 how 

21 new 

22 that 
23 them 

24 ape 
26 entice 
27 expressible 
29 pregnant 
30 shadow 

31 accumulation 
32 ribose 
37 humid 
39 acre 

baiséinseach 
(basenji) 

leoinbeirgeach 
(leonberger) 

bósarón 
(beauceron) 

lobhaitséin 
(löwchen) 

bordaileach 
(Bordeaux mastiff) 

luirsire 
(lurcher) 

caesmhadra 
(keeshond) 

malamútach 
(malamute) 

danar 
(Great Dane) 

measphúdal 
(toy poodle) 

féileacánach 
(papillon) 

rótvaidhléir 
(rottweiler) 

hófavartach 
(hovawart) 

rúiséalach 
(Jack Russell) 

leamhanach 
(phalène) 

salúcaí 
(saluki) 



L E A T H A N A C H  1 1  

A N  T A O B H  Ó  T H U A I D H  antaobhothuaidh2014@gmail.com 

CROSFHOCAL BG XBG-29:     RÉITEACH CUARDACH FOCAL 29: RÉITEACH 

SEANFHOCAL 
Is buaine bláth ná beatha  

Fame is more enduring than life  
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AN BANDIA OPHÉLIA 
 

Go gearr roimh aimsear Shamhna 
Dhruid taibhse chughainn thar tuinn 

Ophélia, ban-dia bagarthach 
A bhain ár gcodladh dínn. 

 
Do dhírigh sí a cúrsa 
Ar chósta Inse Fáil 

Ag tíomáint tonnta roimpi 
-Ba bhaolach bheith ‘na dáil! 

 
Ag ionsaí deisceart Éireann 

Ba mhór an scannradh í 
Mar bhuail sí buillí millteacha 

Ó Chorcaigh go Ciarraí. 
 

Ban-dia borb is baolach 
Ag múscailt neart na dtonn 
Ag báthadh gort is bóthar 
Ag leagadh géag is crann. 

 
Ophélia, taibhse mhallaithe 

Droch-stiúrthóir tréan na tuilte 
Ag séideadh fallaí uisce 

Ar chomh-ard leis na tithe! 
 
 

Mo thrua iad-san a chónaigh 
Cois trá i n-aghaidh an ruathair 
Bhí briseadh díon i ndán dóibh 

Is clabar suas go glúinibh. 
 

Ó’n deisceart thriall ár mban-dia 
Go tapa uainn ó thuaidh, 

Chuir Connachtaigh is Conallaigh 
Faoi sciúrsáil shearbh chruaidh. 

 
Mo bheannacht ar na h-Albanaigh 

Ag faire ar an spéir 
Ag feitheamh leis an taibhse 

Is fuath linn go léir 
 

Mo mholadh ar ár seirbhísí 
Chuir leigheas ar chréacht na stoirme 

Ba mhór an saothar dheineadar 
Ba mhaith an fhoireann chuige. 

 
Ár nguí anois le Dia 

Ar son an triúir fuair bás 
Mar íobhairtí Óphélia 
Is doiligh linn a gcás 

 
Derick Móicleir 
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                                                   MOLTAÍ DON ATHBHLIAIN?                      Máire Uí Dhuinn 

Seo an 30ú heagrán den “An Taobh Ó Thuaidh”agus ní beag an rud é sin a bhaint amach. 
Díoladh 180 chóip de gach eagrán ar meán (on average) i rith na bliana. Tá mé amhrasach fós 

faoi cé mhéad daoine a léann an iris tar éis í a cheannach ach, ar a 
laghad, rinne duine anseo is ansiúd tagairt dom do chuid de na rudaí a 
bhí foilsithe inti, Is deacair na leathanaigh a líonadh gach re mí agus 
bheadh sé dodhéanta (impossible) gan na scríbhneoirí a sheolann ailt 
chugam. I 2017 scríobh 26 duine (seisear ban ina measc) ailt/dánta don 

iris agus is maith an rud é sin ach bhí 27 scríbhneoir againn i 2016. Bunaíodh an iris chun deis 
a thabhairt do Ghaeilgeoirí na Maidineacha Caife a scríbhneoireacht agus a léitheoireacht i 
nGaeilge a chleachtadh agus  scéalta éagsúla a roinnt lena chéile. Tá gá le níos mó scríbhneoirí 
(go háirithe mná!) agus braithfidh todhchaí na hirise ar sin.  
 

Leanfaidh an iris ar aghaidh an bhliain seo chugainn, Bliain na 
Gaeilge, le cúnamh Dé agus le cúnamh ó na daoine a scríobhann ailt 
di. Tá deich n-alt ag teastáil do gach eagrán, sé sin 60 alt don bhliain. 
Mar sin bíodh sé mar rún (resolution) agaibh alt/dán/scéal grinn a 
sheoladh chugainn. Má léann tú an iris go rialta tá samplaí maithe agat 
de raon ábhar na n-alt - taisteal, stair, ceol, litríocht, cuimhní cinn, 
béaloideas, ealaín, scannáin, imeachtaí na MC, eolaíocht, agus araile. 
Ba cheart go mbeidh sibh in ann alt beag (250 focal nó 450-500 focal) 
a scríobh faoi cheann de na hábhair sin. Mar sin bí ag smaoineamh, bí 
ag scríobh, agus bí ag déanamh an ghnímh! 
 

Críochneoidh mé an t-eagrán seo trí lánbhuíochas a ghabháil le scríbhneoirí 2017: 
Máire Blundell, Bríd Brien, An Br Dan Healy, Pádraigín Kelly, Proinsias Mac an Bheatha, 
Roibeárd Mac Cathmhaoil, Pádraig Mac Éil, Deasmhumhain Mac Gearailt, Ben Mac 
Lochlainn, David Menees, Derick Moicléir, Criostíona Ní Choisdealbha, Rita Ní Ghóilín, 
Pádraig Ó Briain, Mícheál Ó Conghaile, Pádraig Ó Donnchú, Seán Ó Fearghail, Séamus Ó 
Loinsigh, Seán Ó Mathúna, Seán Ó Méara, Pádraig Ó Muircheartaigh, Séamas Ó Murchú, 
Paidí Ó Riain, Antóin Ó Seaghdha, Seosaimhín Ruiséil, agus Raymond Taylor.  
Go raibh sibhse ar a laghad i mbun gníomhartha pinn (nó ríomhaire) arís 
an bhliain seo chugainn! 

antaobhothuaidh2014@gmail.com 

                                                ATHBHREITHNIÚ AR AN mBLIAIN              Pádraig Mac Éil 

Tá 2017 beagnach críochnaithe anois agus bhí dea-scéalta agus droch-scéalta i saol gach duine 
lena linn. Tá fíor-bhuíochas orm go raibh níos mó dea-scéalta agamsa an bhliain seo. Ní maith 
liom rúin (resolutions) na hAthbliana a dhéanamh mar de ghnáth teipeann orm leanúint leo, 
ach is maith liom comhairle dearfach a léamh agus smaoineamh ar cloí leis. Seo moltaí daoibh: 

Éirigh as droch-nós  – break a bad habit    Foghlaim scil nua – learn a new skill 
Tabhair cuairt ar áit nua – visit a new place    Léigh leabhar deacair – read a difficult book 

Scríobh do smaointe i ndialann (as Gaeilge!)    write your thoughts in a diary (in Irish)  
Déan gaisce do daoine atá i gcruatan - do a good deed for people in need 

Bain trial as bia nua  - try a new food   Seas ar son do chreideamh – stand up for your beliefs 
Tóg baol dúshlánach – take a challenging risk 

Scríobh agus seol alt chuig An Taobh ó Thuaidh 
 

Ar aon nós bain taitneamh as do shaol agus bí ina bhean nó ina fhear níos fearr (agus 
níos Gaelaí) ag deireadh 2018! 


