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DEICH mBLIANA FÁGTHA? 

Bhí scéal na Gaeilge cosúil leis an aimsir le déanaí - go dona. Foilsíodh 

Nuashonrú ar an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na 

Gaeilge sa Ghaeltacht: 2006-2011. Is fiú féachaint air (static.rasset.ie/

documents/news/udaras-na-gaeltachta.pdf). De réir an staidéir sin níl 

ach toghroinn (electoral division) amháin, Cill Chuimín (Ros an Mhíl), 

as 155 thoghroinn sa Ghaeltacht a chomhlíonann critéar Chatagóir A 

(67%+ ag úsáid na Gaeilge go laethúil) i gcás fhaisnéis na n-óg. Sna 

ceantair eile is é an Béarla teanga na n-óg taobh amuigh den scoil. Faoi 

láthair, as na 155 thoghroinn níl ach 21 acu 

i gcatagóir A, tá 26 i gcatagóir B (44-66% 

de na daoine ag úsáid na Gaeilge go 

laethúil) agus 108 i gcatagóir C (níos lú ná 

44% ag úsáid na Gaeilge go laethúil). 

Is deacair bheith dearfach tar éis an 

tuarascáil a léamh ach caithfimid, cairde 

na Teanga, an ghloine leathlán a fheiceáil 

in ionad an chinn fholaimh! Tá os cionn 

1,000 cainteoir laethúil Gaeilge ag 

maireachtáil in ocht gcinn de na toghranna 

(i nGaillimh agus i nDún na nGall). Bhí 

méadú ar líon na gcainteoirí i 14 

thoghroinn Chatagóir B (de 6%+ i gcás  7 

acu, ina measc Béal Átha an Ghaorthaidh, 

Corcaigh, le méadú ó 45% go 59%). Ar an lámh eile bhí laghdú i gcás 17 

dtoghroinn Chatagóir A agus 8 dtoghroinn Chatagóir B.  

Cad is féidir linn a dhéanamh? Táimid, trí na maidineacha caife agus trí 

na siúlóidí, ag cur na Gaeilge amach i measc an phobail i mBaile Átha 

Chliath. B’fhéidir go bhfuil an t-am tagtha anois chun níos mó turas a 

thabhairt go dtí na Gaeltachtaí chun a thaispeáint do na daoine ansin go 

bhfuil Gaeilgeoirí eile sa tír chun tacaíocht a thabhairt leo. Tá géarghá 

freisin le grúpa a thabharfadh daltaí uile na nGaelscoileanna agus na 

nGaelcholáistí le chéile go rialta - thuaidh agus theas, laistigh den 

Ghaeltacht agus lasmuigh di.Tá Deich mBliana na gCuimhneachán, 

2012-2022 ar siúl faoi láthair ag an Rialtas. An mbeidh bás na 

Gaeltachta mar cheann de “mhórghníomhartha” (“achievements”) an 

Chomhrialtais den tréimhse seo?  
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I nGaeilge tá 3/4 thuisil:  
 
Ainmneach/Cuspóireach (nominative/accusative): Nuair atá ainmfhocal  

(i) ina ainmní (subject) ag briathar  nó  

(ii) ina chuspóir díreach (direct object) ag briathar aistreach (transitive), 

i.e. cuireann sé in iúl cén duine nó cen rud a ndéantar an gníomh air. 

  léigh an fear é  - the man read it 

  léigh mé an iris - I read the magazine 
 

Tabharthach (dative): Sa teanga chaighdeánach úsáidtear foirm an tuisil ainmnigh sa tuiseal 

tabharthach. Ach tá foirm leithleach ann in abairtíní seanbhunaithe, e.g., cur i gcéill, cur dá 

chois, airgead ar láimh, bolg le gréin, le gealaigh, cur de láimh, srl. Úsáidtear é tar éis aon 

chinn de na réamhfhocail shimplí (simple prepositions) seo: 

  ag, ar, as, chuig, de, do, faoi, go, i, le, ó, os, roimh, thar trí, um, idir 
   tá leabhar ar an mbord - there is a book on the table 
 
Gairmeach (vocative): Ainmneacha Gaeilge daoine agus tú ag labhairt leo. Chuireann tú “A” 

roimh an ainm. Uaireanta úsáideann filí an tuiseal seo agus iad ag caint le hainmhithe, le 

plandaí nó le rudaí neamhbheo (inanimate) 

   tar chugam, a Sheáin - come to me John 
 
Ginideach (genitive): An tuiseal atá scríofa ar chroí gach scoláire!! Tá cúig chúis ann go 

mbeadh ainmfhocal sa tuiseal ginideach. Cuirfidh mé síos futhu in eagrán eile. Go minic 

úsáidtear é nuair a bhíonn sealbh (possession) i gceist –cosuíl leis an mBéarla - “of”. 

   mac feirmeora ab ea é - he was the son of a farmer 

Dúisíodh sinn ag a cúig a chlog le pléasc thobann. Bhí na fuinneoga ar crith agus bhí a fhios 

againn gur buama ba chúis léi. D'éiríomar agus bhailíomar roinnt ábhar práinneach le chéile, 

mar éadaí, sceana pócaí, srl, agus d’éalaíomar. Agus an troid ag dul ar aghaidh, bhí an lucht 

leighis in ospidéal gar don líne choimhlinte ag streachailt chun tabhairt faoi na ngortaithe, agus 

níos lú soláthair agus níos lú maoiniú acu in aghaidh an lae. Bhí muintir Médecins Sans 

Frontières (MSF) (Dochtúirí gan Teorainneacha) ag cur lena dtacaíocht i measc bombardaithe 

(bombardment) leanúnaigh agus dúnta ionad seiceála. 
 
Comhluadar de dhochtúirí agus deontóirí (donors) is ea MSF atá ag obair le 

chéile chun cúram práinneach leighis a sholáthair do dhaoine a mbeadh ar an 

ngannchuid murach é. “Is féidir linn baiclí oibrithe oilte a chur chuig croílár cogaidh agus 

chuig limistéar tubaistí”, deir urlabhraí MSF. “Le maoiniú seasta neamhspleách ónar 

ndeontóirí, tig linn a dhóthain airgid fós a choimeád chun tabhairt faoi na tubaistí dearmadta 

ar fud an domhain. Úsáidimid an t-airgead chun beathaí a shábháil in áiteanna nár mhian le 

daoine dul chucu. Téann MSF chuig áit ar bith a mbíonn gá leo. Is féidir lenár mbaiclí 

cabhair a thabhairt ach an oiliúint agus na hacmhainní a bheith acu. Agus a lán eagrais 

charthanais eile ar thóir tacaíochta, ní féidir linn ach ár gcúis féin a chur chun cinn. 
 
Tá ganntanas ollmhór de na bunábhair leighis ar na hospidéil faoi láthair. Níl ábhar 

máinliachta ar bith iontu. Tá othair á fhuáil le chéile le dorú (fishing line). Níl soláthairtí 

fágtha ag ospidéal na bpáistí. Níl sé éasca soláthairtí a thabhairt isteach sa chathair. Taobh 

amuigh de MSF níl eagras ar bith eile ag freastal ar dhaoine anseo. Tá an pobal ag fanacht 

go foighneach ar an fhianaise nach bhfuil a gcruachás ligthe i ndearmad ag an Domhan uile. 
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                                                           NÁIRE AGUS BRÓD                   Roibeárd Mac Cathmhaoil       

Chuaigh fear óg chuig an mhainistir chun bheith ina manach. Labhair an t-ab leis: “Mar is eol 

duit, tá móid an chiúnais i bhfeidhm san Ord seo ach caithfimid bheith cinnte faoi do ghlao. 

Mar sin beidh ort fanacht anseo, mar nóibhíseach, ar fad ceithre bliana agus cosc ort le linn 

na tréimhse sin focal amháin a rá ach uair sa bhliain chothrom an lae seo. Beidh cead agat 

abairt amháin a rá ansin. Tabharfaidh tú do chinneadh faoi do ghlao ag deireadh an ceathrú 

bliain”. Thoiligh an fear leis an gcoinníoll sin agus thóg máistir na 

nóibhíseach go dtí a chillín é.  

 

Bliain ina dhiaidh sin bhí sé ar ais i seomra an aba. “An bhfuil aon 

rud le rá agat?”, d’fhiafraigh an t-ab de. “Tá an cillín fuar,” arsa 

an nóibhíseach. An bhliain dár gcionn bhí deis aige abairt eile a 

rá. “Tá mo leaba crua,” a dúirt sé. Dhá mhí dhéag ina dhiadh sin 

labhair sé leis an ab arís: “Tá an bia go dona”. Tar éis an ceathrú 

bliain tháinig sé ar ais d’oifig an aba. “An bhfuil cinneadh faoi do ghlao déanta agat?”, 

d’fhiafraigh t-ab de. “Tá”, d’fhreagair an nóibhíseach, “tá mé ag fágáil na mainistreach”. 

Nuair a bhí sé imithe as an oifig chas an t-ab i dtreo mháistir na nóibhíseach agus dúirt sé leis 

“Tá áthas orm nach bhfuil sé ag fanacht linn. Bhí sé ag gearán i gcónaí”!  

 
Foclóirín: 

mainistir - monastery; manach - monk; is eol duit - you know; móid an chiúnais - vow of silence; 

i bhfeidhm - in force; cinnte - certain; glao - vocation; fanacht - stay; nóibhíseach - novice; 

cosc - prohibition; abairt - sentence; cinneadh - decision; thoiligh - consented; 

coinníoll - condition; cillín– cell; i dtreo - towards; ag gearán - complaining; i gcónaí - always;  

Uair amháin bhí mé ag obair sna Stáit Aontaithe ar an dráma “The Plough and the Stars” le 

Seán O’Casey. Bhí orm aitheasc (speech) gairid a rá i radharc (scene) suite lasmuigh d’Ard 

Oifig an Phoist ar Shráid Uí Chonaill aimsir Éirí Amach na Cásca 1916. Dúirt an Stiúrthóir 

liom, “abair na focail i do theanga féin”. Nuair a chuala mé “i do theanga féin” bhí náire an 

domhain orm. Níl fhios agam cén fáth go raibh náire orm agus ag an am céanna ní raibh fhios 

agam cén fáth go raibh sé ag iarraidh orm rud mar sin a dhéanamh? Ach bhí sé! Bhí ionadh 

orm. Tar éis nóiméad dúirt mé, “O.K”. 

 

Mo theanga féin? Cad é mo theanga féin? Cén fáth nach bhfuil mo theanga féin agam? Roimhe 

sin níor smaoinigh mé riamh faoi “mo theanga féin.” Is rud difriúil é sin ná “Irish”. Dá 

ndéarfadh sé “abair na focail sin in Irish”, ní bheadh fadhb ar bith agam an cheist a fhreagairt 

le “I don’t know Irish”, ach “i do theanga féin”? Sháigh an nath sin mo chroí. Ní raibh focal 

Gaeilge ar bith agam. 

 

Ag an am sin bhí mo bhean chéile ina múinteoir san ollscoil i mBerkeley, California. Bhí 

aithne aici ar an Ollamh Brendan O’Hehir, léachtóir san ollscoil chéanna. Éireannach ab ea é 

agus Gaeilgeoir chomh maith. Bhí sé ag múineadh na Gaeilge saor in aisce do dhuine ar bith a 

raibh fonn air í a fhoghlaim. Chuaigh mé go dtí a theach agus ní raibh sé rófhada sula raibh mé 

in ann an t-aitheasc sin a thabhairt ar an ardán. Bhí bród orm agus dúirt mé liom féin go 

mbeinn in ann “mo theanga féin” a labhairt i bhfad ní b’fhearr sula bhfaighinn bás. Sin é an 

fáth nach bhfuil mé ag dul róghasta leis an bhfoghlaim. B’fhéidir go mbeidh mé líofa tar éis 

fiche bliain eile!  
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                                      SCÉIM TEANGA CHOMHAIRLE FHINE GALL   Diarmuid Ó Súilleabhháin 

                                                                   AN RMS LUSITANIA                             Pádraig Mac Éil 

Thosaigh an RMS Lusitania i seirbhís Chomhlacht Cunard i Lúnasa 1907. Bhí sí ar an long is 

mó ar domhan ar feadh tamaill ghearr. Bhí sé dheic aici, cinn faoi leith do na paisinéirí sa 

chéad ghrád, cinn eile sa dara ghrád agus sa tríú ghrád. Fiú sa tríú ghrád bhí cábáin le 2, 4 6 

agus 8 leaba iontu. Bhí radaiteileagraíocht (wireless telegraphy), solas leictreach agus 

ardaitheoirí leictreacha inti chomh maith le córas aerchóirithe (air-conditioning). Bhí 50% níos 

mó spáis ag na paisinéirí ná i longa eile agus bhí an troscán agus an fearas ar ardchaighdeán. 

Bhí sí in ann seoladh ar luas 25 mhuirmhíle (knots) san uair. 
 
D’fhág an RMS Lusitania calafort Nua Eabhrac ar a 202ú turas trasna an Atlantaigh ar an 

chéad lá de Bhealtaine 1915. Ba é a turas deireanach. Bhí an chéad chogadh domhanda ar siúl 

agus bhí Ambasáid na Gearmáine tar éis fógraí a fhoilsiú 

sna nuachtáin Mheiriceánacha chun rabhadh a thabhairt do 

dhaoine gan taisteal ar an Lusitania. Tráthnóna 7 Bealtaine 

scaoil an fomhuireán Gearmánach U-20 toirpéad amháin 

leis an long agus í 18 gciliméadar (11.5 mhíle) ó chósta 

dheisceart na hÉireann ag An Seancheann, (Old Head of 

Kinsale). Tharla pléasc inmheánach sa long agus chuaigh sí 

go tóin poill taobh istigh de 18 nóiméad. As an 1,962 fhear, 

mhná agus pháistí ar an long maraíodh 1,201.  
 
D’úsáid rialtas Shasana an eachtra ina gcuid bolscaireachta (propaganda) agus iad ag iarraidh 

ar Stáit Aontaithe Mheiriceá teacht isteach sa chogadh. Níor tharla sin go dtí mí Aibreáin 1917. 

Ach de bharr na bolscaireachta thacaigh (supported) a lán daoine i Meiriceá agus in Éirinn cúis 

na Sasanach sa chogadh. De réir roinnt daoine threoraigh na Sasanaigh an Lusitania don áit a 

raibh eolas acu go raibh fomhuireán Gearmánach ann agus níor sheol siad scriostóir (destroyer) 

chuici chun í a chosaint. Deacair a chreidiúnt, b’fhéidir, ach is cinnte go raibh armlón 

(ammunition) ar bord agus deir tomadóirí go bhfuil an long cosúil le cáis Eilvéiseach anois 

agus go bhfuil a lán mianach (mines) agus urchar in aice léí ar ghrinneall na farraige (sea-bed). 

Níl míniú sásúil againn don dara pléasc a chur an long go tóin poill chomh tapa sin. Arbh é 

armlón rúnda, deannach alúmanaim nó deannach guail ba chúis léí? Ní bheidh fhios againn gan 

an long a iniúchadh agus a chuardú go grinn.  

Tá Comhairle Fhine Gall ag tabhairt faoi “Scéim Teanga 2015 – 2018” ó Fheabhra na bliana 

seo. Tá an straitéis le fáil ar: http://www.fingalcoco.ie/media/Comhairle%20Contae%

20Fhine%20Gall%20Dara%20Sceim%20Teanga%202015%202018%20BILINGUAL.pdf 

Tá oifigeach Gaeilge fostaithe acu agus í i mbun oibre. Is comhartha oifigiúil é seo go bhfuil 

athrú aigne tagtha ar na húdaráis. Ar dtús beidh foireann na Comhairle ag foghlaim na Gaeilge 

agus ag úsáid fógraí dátheangacha, m.s. sna leabharlanna,‘Beidh an 

leabharlann dúnta do shaoire bhainc an Mheithimh’. 
 
Tá súil agam go mbeidh an Chomhairle ag cur na Gaeilge chun cinn i measc an phobail ar 

bhonn leanúnach trí eolas a scaipeadh, i bhfoirm leictreonach, faoi imeachtaí Gaeilge, trí 

mhaoiniú a chur ar fáil le haghaidh ranganna Gaeilge agus trí sheastán Gaeilge ag taispeántais 

éagsúla i bhFine Gall - margaí feirme, féilte éagsúla, Rás Tailteann, agus aroile. Táim den 

tuairim freisin gur chóir dúinn, Gaeilgeoirí, i gcomhpháirtíocht leis an gComhairle, Féile 

Ghaeilge a chur ar bun.  
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                                                                 ÉADBHARD VI                                 Seán Ó Mathúna 

Ba é Éadbhard VI/ Éadbhard Túdar an tríú Rí túdarach ar Shasana. Ba mhac é le hAnraí VIII 

agus le Sinéad Seymour (an tríú bean chéile a bhí ag Anraí). Rugadh Éadbhard ar 12 Deireadh 

Fómhair 1537 agus bhásaigh sé ar 6 Iúil 1553 roimh ar shroich sé aois 16. Bhí sé i gcoróin (on 

the throne) ó 28 Eanáir 1547 (aois 9 mbliana). Bhí sé oilte sna clasaicaí agus i dteangacha 

comhaimseartha nua - agus sa cheol. Bhí sé in ann na virginil (virginals 

- gléas ceoil oiriúnach do chailíní óga) a sheinm. 

 

Is í an oidhreacht is mó a d’fhag Éadbhard VI ná Sasana a bheith ina 

thír phrotastúnach. Ba é toil Anraí VIII go bhfanafdh Sasana ina thír 

Chaitliceach ach é féin a bheith ina Phápa. Ba é Éadbhard an chéad Rí 

Protastúnach ar Shasana. Thug John Calvin, “ár nIósáias (Josiah)” air. 

Rí Iúdá ab ea Iósáias a chur leasú reiligiúnach ar siúl i measc na 

nGiúdach sa 7ú aois RC. Cheap Éadbhard go raibh sé roghnaithe ag 

Dia chun an eaglais a shaoradh ó Eiriceacht (heresy). Scríobh sé 

tráchtas sa bhliain 1549 chun a chruthú gurbh é an Pápa an t-Ainchríost 

(anti-Christ), “an mac mallachta” de réir Naomh Pól ina Dhara Litir 

chuig na Teasalónaigh, Caibidil 2. 

 

I gcúrsaí Diagachta bhí Éadbhard go mór faoi thionchar Easpag Tómás Cranmer,                      

fíor- phrotastúnach a cheap Leabhar na hUrnaí Coitinne (Book of Common Prayer) - an ceann 

a úsáidtear go dtí an lá atá inniu ann. Thug an Rí cead a chinn do Cranmer agus rinneadh cos ar 

bolg ar Chaitlicigh. Rinneadh talamh a choigistiú, agus cuireadh cosc ar theagasc sa                    

thras-substaintiú (transubstantiation), agus ar ghuí ar son na marbh (ní raibh aon Phurgadóir 

ann de réir Cranmer) freisin. Roimh 1547 chaill Cranmer a ghairm mar shagart toisc gur phós 

sé faoi dhó. Le linn réimis Éadbhaird cuireadh aontumha (celibacy) ar ceal.  

 

Toisc go raibh Éadbhard chomh hóg cuireadh leasríocht (regency) ar bhun. Cheap a uncail, 

Éadbhard Seymour, é féin mar Thiarna Cosantóra (Lord Protector, teideal a bhí 

neamhcheadaithe). Lean sé le cogadh an-chostasach leis na hAlbanaigh toisc gur cheil siad 

(denied) ar ghealltanas pósta idir an Rí óg agus Máire, Banríon na nAlbanach (Mary Queen of 

Scots). Cuireadh Seymour chun báis i 1552 de bharr airgead a chur amú agus tháinig ceannaire 

eile darbh ainm Seán Dudley, Iarla Warwick, chun cinn. D’éirigh Éadbhard an-tinn i 1553. 

Scríobh sé Réadtiomnú don Chomharbas (Devise for the succession) agus roghnaigh sé, ar 

mholadh ó Dudley is dócha, go mbeadh a chol cheathrar, an Bhantiarna (Lady) Jane Grey mar 

chomharba (successor) dó – “an bhanríon 9 lá “(9 day’s queen). Rinne sé seo chun Máire 

Túdar (Caitliceach) a choimeád ón gcoróin. Bhí Grey pósta le mac Dudley, Guilford. Ach 

nuair a d’éag Éadbhard d’éirigh le Máire Túdar teacht i gcumhacht ar an 5 Lúnasa 1533 agus 

cuireadh Dudley chun báis láithreach. Cuireadh Grey agus a fear céile chun báis ar 12 Feabhra 

1554 agus loisceadh Cranmer féin ag an stáca ar 21 Márta 1556. 

An bhfuil sibh ag scríobh? Ná bí cúthail. Líonfaidh 250 focal leath-leathanach agus 450-500 

leathanach iomlán. Tá grúpa beag ag scríobh go rialta anois. Gan iad ní bheadh iris ann. Ach 

ba mhaith liom carn alt a bheith agam chun nach mbíonn ormsa an iomarca a scríobh. Tá na fir 

ag scríobh ach cá bhfuil na mná. Nach bhfuil ar a gcumas scríbhneoireacht a dhéanamh?!! 

ACHAINÍ ALT ARÍS                                  
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TEACHT LE CHÉILE-  19 MEITHEAMH 

                                             OLLDEALBH (COLASAS) RÓDAS                 Pádraig Mac Éil 

I 304 RC bhí ar arm Antigonus I Monophthalmus, ceannaire na Cipire, deireadh a chur le 

léigear ar chathair Ródas (Oileán Ródas) nuair a tháinig cabhlach Ptolemy I na hÉigipte i 

gcabhair ar an Ródas. D’fhág na Cipirigh a dtrealamh léigir ina ndiaidh agus dhíol na 

Ródasaigh cuid de ar 300 tallann (talents). Shocraigh siad ar an airgead a chaitheamh ar 

olldealbh in onóir dá ndia, Helios, a thógáil chun a mbua a chomóradh.  

Thosaigh Chares ó Lindos ag tógáil na hOlldeilbhe i 292 RC agus críochnaíodh é i 280 RC. Ó 

chuir síos Fíoló agus Plinias Mór (Pliny the Elder) agus teicneolaíochta na haimsire sin tá 

hipitéis (hypothesis) ag innealtóirí an lae inniu faoi thógáil (construction) na hOlldeilbhe. Bhí 

an dealbh ina seasamh ar bhonn (pedestal) ciorclach nó ochtagánach de mharmar bán a bhí 18 

méadar (60 troigh) in airde. Bhí na cosa (feet) snoite (carved) ó chloch agus clúdaithe le plátaí 

tanaí práis (brass). Bhí na rúitíní (ankles) agus na géaga cosa (legs) déanta de ocht mbarra 

iarainn. Ceanglaíodh plátaí práis (brass plates) do na barraí chun an “ craiceann” a dhéanamh. 

Líonadh an taobh istigh le bloic chloiche (blocks of stone). Bhí 

airde 30 méadar (98 troithe) ag an gColasas nuair a bhí sé 

críochnaithe, ceann de na dealbha is airde ar Domhan ag an am. 

Ceaptar go bhfuil an toirbhirt (dedication) don Cholasas fós againn: 

“Duitse a Ghriain, a chuir pobal an Ródais Dóraigh an dealbh 

phráis seo ina seasamh ag síneadh go Oilimpeas, nuair a bhí tonnta 

cogaidh ciúnaithe acu agus a gcathair corónaithe acu leis an éadáil 

(spoils) a thóg siad ón namhaid. Ní thar an fharraig amháin ach ar 

an talamh chomh maith a d’fhadaigh (kindled) siad soilseán (torch) 

álainn na saoirse agus an neamhspleáchais. Mar is le sliochtaigh 

(descendants) Earcail tiarnas ar farraige agus ar talamh.” 

Thit an olldealbh i gcrith talún i 226 RC agus mar sin ní raibh an           

t-iontas seo le feiceáil ach ar feadh 54 bhliain. Bhris sé ag na glún 

agus thit sé ar an talamh. D’ofráil Ptolemy II íoc as é a atógáil ach 

tar éis comhairle a fháil ó Aitheascal Dheilfe (Oracle of Delphi) bhí 

faitíos ar na Ródasaigh é sin a dhéanamh ar eagla olc a chur ar Helios. Bhí iarsmaí (remains) 

na holldeilbhe ar an talamh ar feadh 800 bhliain agus tá cur síos orthu ag Strabo agus ag 

Plinias Mór. De réir cúntais amháin nuair a ghabh arm moslamach Muawiyah I an t-oileán i 

653 AD scrios siad na hiarsmaí agus dhíol siad an práis. 

Níl fhios againn cén cruth go díreach a bhí ar an dealbh nó cá raibh sé. Ní raibh sí díreach ina 

seasamh thar slí isteach don chuan, cos amháin ar gach taobh, mar a cheaptaí sna 

meánaoiseanna (féach Julius Caesar, dráma Shakespeare). Dúirt Ursula Vedder i 2008 go 

raibh an dealbh mar chuid de Acrapoil Ródais ar cnoc Monte Smith. De réir daoine eile tá rian 

ardáin na holldeilbhe le feiceáil i nDún San Nioclás. 

Ná déan dearmad den teacht le chéile in Óstlann Wynn’s, Sráid na Mainistreach Íochtarach ar 

an Aoine, 19 Meitheamh ar 8 pm. Seo deis do na daoine a fhreastalaíonn ar na maidineacha 

caife ar fud an chontae buaileadh le chéile. Beidh deis againn smaointe a mhalairt, moltaí a 

dhéanamh agus sinn féin a ghríosú chun an Ghaeilge a chur ar aghaidh. Mura bhfuil ticéad agat 

ghlaoigh ar Ben Mac Lochlainn 0862663392. Bí ann agus bí linn. Cuir aithne ar dhaoine eile 

(ar thriúr nua ar a laghad de réir Bhen!). Ní neart go cur le chéile! 
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                                         TURAS CHUIG NA CRUACHA GORMA               Fionn Ó Gráda             

Deirtear an té a bhíonn siúlach go mbíonn sé scéalach. Chuas féin ag siúl sna Cruacha Gorma i 

dTír Chonaill leis Na Cnocadóirí le linn dheireadh seachtaine fada an Mheithimh 2014 agus 

seo mo scéalsa. Oibrí oifige mé agus is riachtanach dom an cleachtadh coirp. Mar sin, chuireas 

céir ar mo bhuataisí, shocraigh mé síob agus dúras paidir go mbeadh dea-aimsir againn.  
 
Ar oíche Aoine bhuail an dáréag againn le chéile sa teach tábhairne áitiúil An Ríleán. Bhí    

Mícheál Ó Dochartaigh, Príomhoide Scoil Náisiúnta An Choimín ann chun fáilte chroíúil a 

chur romhainn.  Ordaíodh deochanna. Is Saineolaí ar Phiontaí Breandán s’againne. Thaitin an 

pionta leis agus bhraith sé go raibh an praghas de €3.70 thar a bheith sásúil.   

In aontíos liomsa bhí ‘An tAthair Barry Kiernan’ nó an fear a ghlac páirt an té sin i gclár de 

chuid “Fr Ted”.  Weetabix a d’ith “An tOirmhinneach” ar maidin agus leite (nó brachán mar a 

thug bean a’ tí air) a bhíodh agamsa.  
 
Thosaigh na siúlóidí ag Scoil Náisiúnta Na Cruacha. Múinteoir amháin agus rang amháin a bhí 

sa scoil seo a druideadh i 1977. Shiúlamar trí dhúiche lán de phortaigh agus bhí radharc álainn 

againn ó chnoc amháin ar Shliabh Liag, ar Loch Éirne, ar An Earagail agus ar Bhinn Ghulbain. 

I dtreo dheireadh na siúlóide bhíos ag cur allais agus chuaigh ceathrar againn thart ar an gcnoc 

dheiridh - An Leamhach Mhór.  
 
Níor chuamar amú am ar bith óir bhí cártaí bealaigh ullmhaithe ag an treoraí Seán Ó Fearghail 

do gach siúlóid. Is sinne a bhí buíoch de. Bhí aimsir chineálta againn gach lá. Dhreapamar Ailt 

na Péiste ar an Luan agus, ina dhiaidh sin, thugamar aghaidh ar an mbaile. 

Ar an 13 Meitheamh 1865 i nDumhach Thrá tháinig William Butler Yeats ar an bhfód. File 

agus drámadóir ab é. Bhí suim mhór aige i seanchas na hÉireann agus d’úsáid sé téamaí uathu 

ina dhánta agus ina dhrámaí. Bhí sé ar thus cadhnaíochta (in the vanguard) 

le Augusta an bhantiarna Gregory in Athbheochan Liteartha (i mBéarla ar 

aon nós!) na hÉireann. Bhunaigh siad, le cabhair ó Edward Martyn agus 

daoine eile, Amharclann na Mainistreach. Ba é an chéad Éireannach a 

bhuaigh an Duais Nobel. Nuair a bronnadh an Duais Litríochta air i 1923 

rinneadh tagairt dá “fhilíocht inspioráidithe a chuireann i bhfocail, i 

bhfoirm an-ealaíne, spiorad náisiúin iomlán”. Scríobh sé faoi ghrá a óige, 

imeachtaí móra a haimsire, tionchar na seanaoise agus araoile. Bhí sé ina 

chónaí i dTeach Bhaile Scadán, Binn Eadair, ó 1880-1883. Bhí spéis aige sa mhisteachas, sa 

spioradáltachas agus sa diamhrachas (occultism) ar feadh a shaoil. Bhí sé ina Sheanadóir ó 

1922-1928 sa Saorstáit. Mar cathaoirleach an choiste mona (coinage) 

thogh sé dearaí (designs) Percy Metcalfe do na boinn éagsúla. Fuair sé 

bás sa Fhrainc i 1939. Adhlacadh é ansin ach tógadh a chorp (ceaptar!) 

ar ais go hÉirinn i 1948 agus ta sé curtha i nDroim Chliabh, Co Shligigh. 
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             LES PARAPLUIES  - RENOIR                    

                                                ANDROCLES AGUS AN LEON                    Seán Ó Fearghail 

Lá amháin d’éalaigh sclábhaí darbh ainm Androcles óna mháistir agus theith leis go dtí an 

fhoraois. Agus é ag fánaíocht thart sa choill tháinig sé ar Leon a bhí ina luí agus gach aon 

chnead (groan) agus éagaoin (moan) as. 

Chas sé ar an toirt chun teitheadh, ach 

nuair a thug sé faoi deara nach raibh an 

Leon ag teacht ina dhiaidh, chas sé ar ais 

agus chuaigh sé suas dó. Mar a tháinig sé 

in aice leis, shín an Leon amach a lapa 

(paw), a bhí go hiomlán ata (swollen) agus 

ag cur fola, agus d’aimsigh Androcles go 

raibh dealg (thorn) ollmhór ann, agus sin a 

bhí cúis leis an bpian. Tharraing sé amach 

an dealg agus d’fháisc sé (bound up) lapa an Leoin, a bhí in ann éirí go gairid ina dhiaidh 

agus lámh Androcles a lí (lick), cosúil le madra. Ansin thug an 

Leon dá uaimh (cave) é, agus mhair siad ar an bhfeoil a thugadh 

sé dó gach lá. Ach go gearr ina dhiaidh sin gabhadh (captured) 

Androcles agus an Leon araon, agus cuireadh pianbhreith 

(sentence) ar an sclábhaí go gcaithfí don Leon é, a bheadh fágtha 

roinnt laethanta gan bia. Tháinig an tImpire agus a Chúirt go léir 

chun an t-amharc a fheiceáil, agus tugadh Androcles amach go dtí 

lár na staide (stadium). Ansin ligeadh an Leon amach ón a uachais 

(den) agus dheifrigh sé ag preabadh (bounding) agus ag búireadh 

(roaring) i dtreo Androcles. Ach chomh luath agus a tháinig sé in 

aice le hAndrocles d’aithin sé a chara, agus thosaigh sé ag lútáil 

leis (fawned on him) agus ligh a lámha ar nós madra chairdiúla. 

Cuireadh iontas ar an Impire agus d’fhógair sé ar Androcles teacht dó. Ansin d’inis 

Androcles a scéal ar fad. Leis sin, tugadh pardún don sclábhaí agus scaoileadh saor é, agus 

ligeadh an Leon saor ina fhoraois dhúchais. 

Fabhalscéal Aesop: Ceacht:  
Is comhartha anamacha uaisle é an buíochas. (Gratitude is the sign of noble souls) 

Is cuid de Thiomnacht (bequest) Hugh Lane é an t-olaphictiúr 

cáiliúil Les Parapluies (Na Scáthanna Fearthainne) leis an 

ealaíontóir Pierre-Auguste Renoir. Is leis an nGailearaí Náisiúnta i 

Londain é ach bíonn sé ar iasacht i nGailearaí Hugh Lane Chathair 

Bhaile Átha Cliath ar fad gach re thréimhse sé bliana agus tá sé ann 

faoi láthair. Pictiúir mór é, 180.3 cm ar fhad agus leithead 114.9 cm. 

Thosaigh Renoir ar an gcanbhás timpeall 1880-i stíl impriseanaíoch 

ach, i 1885-6 nuair a bhí sé ag cur níos mó suime sa stíl 

chlasaiceach líneach, d’athraigh sé cuid de, go háirithe an bhean ar 

an taobh clé den phictiúr. De réir staidéir X-ghathanna bhí hata agus 

gúna de dhearadh difriúil ar an mbean - éadaí a bhain le bean 

mheánaicmeach (bourgeoise) in ionad na gceann atá le feiceáil ar an 

mbean anois, cinn den lucht oibre (grisette). Ba í leannán Renoir, 

Suzanne Valadon, an cuspa (model) don bhean leis an gciseán. 
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                                                AN  GHAEILGE I BHFINE GALL         Diarmuid Ó Súilleabháin                              

An cuimhin libh mise, Diarmuid ? B’fhéidir gur léigh sibh go raibh scléaróis iolrach (MS) 

orm? Bhuel, tá agus tá mé fós ag gáire! Fáiltím roimh an saol nua atá agam faoi láthair. Cé go 

bhfuil an galar go smior ionam anois, ní bhím in ísle brí dá bharr. Bím gnóthach i leith na 

Gaeilge agus teasaíocht (passion) agam inti. Sin é mo leigheas féin. 
 

Tá borradh nua faoin Gaeilge i bhFine Gall, an réigiún mór ar an taobh ó thuaidh den Life, ina 

bhfuil mé i mo chónaí. Tá smaointe úra, beocht agus fuinneamh le feiceáil sna Gaeilgeoirí ann. 

Tá na Gaelscoileanna ag leathnú thar cuimse. Tá ceithre Ghaelscoil i bhFine Gall: Mullach Íde, 

Sord Cholmcille, Baile Brigín agus Ros Eo. Ní amháin sin ach osclaíodh Gaelcholáiste i 

mBaile Brigín an bhliain seo chaite! Mura raibh suim ag na tuismitheoirí sa Ghaeloideachas ní 

bheadh an fás sin ann. Is é an chúis leis seo ná mianach (aptitude) na ndaoine, b’fhéidir toisc 

go bhfuil siad ina gcónaí in aice na farraige. Seachas sin tá forbairt mhór ag teacht ar líon na 

gcainteoirí Ghaeilge de réir an daonáirimh is déanaí. 
 
Anuas ar an dul chun cinn sna scoileanna, tá na caiféanna craiceáilte ag leathnú amach. Ar 

chuala sibh trácht faoin gcomhluadar Gaeilge sna caiféanna atá go rábach sa chathair? Féach ar 

nasclegaeilge.org chun liosta iomlán de na caiféanna seo a fháil. Cúig cinn atá ag feidhmiú i 

bhFine Gall anois, agus iad lonnaithe sna bailte móra: Na Sceirí, Baile Brigín, Sord Colmcille, 

Mullach Íde, Domnach Bat (Dún a’Bháid) agus Binn Éadair. Anois tá tobar Gaeilge in uile 

baile in oirthear Fhine Gall! Bíonn comhrá bríomhar, spleodrach againn i ngach cheann acu. 

Bíonn daoine ann chun an Ghaeilge a bhlaiseadh, daoine eile agus is i saibhreas na teanga atá a 

suim, nathanna cainte, seanfhocail, ceol agus foinsí na bhfocal féin agus aroile. Bíonn filíocht, 

seanchló, leabhair, nuachtáin, agus scríbhneoireacht idir lámha againn. Bíonn cupán tae nó 

caife agus sólaistí (dainties) ar fáil. Cothaíonn timpeallacht chaifé suaimhneas don 

chomhluadar. Is dócha gur grúpa craiceáilte sinn dar leis an bpobal i gcoitinne, agus an méid 

craice a bhíonn againn! Is smaoineamh iontach í an Mhaidin Chaife chun an Ghaeilge a chur i 

measc an phobail, seachas í a fhágáil faoi ghlas i seomraí scoile , i leabharlanna agus aroile.  
 

Déanann An Caifé Craiceáilte freastal ar céad caoga duine agus is é caoga an tinreamh gach 

seachtain! Is gaisce (victory) mór é, go háirithe, agus gan é ar bun ach le ceithre bliana anuas. 

Bíonn tionchar nach beag againn 

ar ghnáthchomhluadar an chaifé. 

Sleamhnaíonn cuid acu inár dtreo! 

Níl aon bhallraíocht (membership) 

fhoirmiúil i gceist agus níl brú ar 

aon duine bheith ann i gcónaí. Is é 

an t-aon choinníoll (proviso) atá 

againn ná go gcaithfidh duine 

iarracht a dhéanamh labhairt i 

nGaeilge. 
 

Tá dea-scéal i staid na Gaeilge i 

bhFine Gall anois: Gaelscoileanna, 

TG4, comhrá amuigh sa phobal, 

áiseanna foghlama cuimsitheacha ar an idirlíon (duolingo: www.duolingo.com/course/ga/en), 

Comhairle i mbun scéime teanga (féach lch 4), agus oifigeach Gaeilge ceaptha. Creidim go 

mbeidh an Ghaeilge ar ais arís , i lár an aonaigh sar i bhfad. Is maith sin. 
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CUARDACH FOCAL 15 

GRIANCHÓRAS / SOLAR SYSTEM 

astaróideach 

(asteroid) 

mars 

(mars) 

coiméad 

(comet) 

mearcair 

(mercury) 

domhan 

(earth) 

neiptiún 

(neptune) 

dreige 

(meteor) 

plútón 

(pluto) 

dreigit 

(meteorite) 

satarn 

(saturn) 

gealach 

(moon) 

tiotán 

(titan) 

grian 

(sun) 

úránas 

(uranus) 

iúpatar 

(jupiter) 

véineas 

(venus) 
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1 short (6) 

5 cave (6) 

10 full-stop (7) 

11 gannet (7) 

12 wound (4) 

13 infection (5) 

15 colour (4) 

17 new (3) 

19 salt (6) 

21 leper (6) 

23 success (7) 

24 desires (6) 

26 gander (6) 

29 drip (3) 

31 call (4) 

32 dry (5) 

33 and (4) 

36 illegible (7) 

37 complaint (7) 

38 luck (3) 

39 dun animal (6) 

40 ground (6) 

2 angel (7) 

3 wheel (4) 

4 shelter (6) 

5 pear  (6) 

6 trough (4) 

7 into (7) 

8 wadding (6) 

9 ill-treatment (6) 

14 work (7) 

16 thread (4) 

18 forward (5) 

20 nephew (3) 

21 weak (3) 

22 period of time 

(3) 

24 mockery (6) 

25 of yore (7) 

27 navy-blue (7) 

28 lighting (6) 

29 papilla (6) 

30 medicine (6) 

34 westwards (4) 

35 ass (4) 
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CROSFHOCAL BG XBG-14:     RÉITEACH CUARDACH FOCAL 14: RÉITEACH 
 

SEANFHOCAL 

Is fearr beagán cuidithe ná mórán trua. 
A little help is better than a lot of sympathy. 

          AN CRUICÉAD                                Dónal Breatnach 
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Tá stair imeartha 400 bliain ag an gcruicéad. Ceaptar gur chuireadh tú leis in Oirdheisceart 

Shasana. Ba chluiche do pháistí é ar feadh na mblianta. Is cluiche simplí é 

a imrítear le slac (bat) agus le liathróid.  

 

Bíonn dhá fhoireann (aon imreoir déag i ngach ceann acu) ag imirt in 

aghaidh a chéile, an fhoireann ghabhála (fielding) ag babhláil (bowling) 

agus an fhoireann slactha (batting) ón a mbíonn beirt “istigh” ar an bpáirc 

ag an nóiméad céanna, an slacaí atá ina bhuailteoir (striker) agus an slacaí 

díomhaoin (non-striker). Ar an bhfoireann eile bíonn babhlálaí (bowler), 

gabhálaí an gheaitín (wicket-keeper) agus naoinúr gabhálaí (fielders) eile. 

Caitheann an babhlálaí an liathróid i dtreo an gheaitín (wicket). Bíonn an buailteoir ag cosaint 

an gheaitín agus ag iarraidh an liathróid a bhuaileadh chomh láidir agus is féidir agus é a 

dhíbirt don pháirc imeartha chun rith (run) nó rití a scóráil. Is féidir rith a scóráil i ndá shlí – 

rith idir na geaitíní, an buailteoir agus an slacaí díomhaoin ag babhtáil láithreach (swapping 

places) le gach rith nó an liathróid a bhuaileadh fada go leor agus é a chur isteach nó amach de 

theorann na páirce imeartha chun ceithre nó sé rith a fháil faoi seach. Is minic nach gá babhtáil 

ó gheaitín amháin go dtí an geaitín eile chun rith a scóráil mar bíonn sé níos sábhála fanacht ag 

an ngeaitín céanna. Má leagann an liathróid an geaitín nó má ghabhann (catches) gabhálaí an 

liathróid san aer (agus i gcúpla cás eile) bíonn an slacaí “amuigh” (out) agus tagann slacaí úr 

isteach. Leantar ar aghaidh go dtí go mbíonn deichniúr slacaí amuigh. Sin 

deireadh an dreas (inning) agus tosaíonn an fhoireann eile a dreas féin. 

Athraítear an babhlálaí tar éis na liathróide a chaitheamh sé huaire (tugtar over 

nó cor babhlála ar sin). Buann an fhoireann ag a bhfuil an uimhir is mó rití aici 

tar éis dreas (nó uaireanta dhá dhreas) an dá fhoireann a bheith críochnaithe. 
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                                                       FINE GHALLAINN ABÚ!                          Liam Ó Culbáird 

D’eagraigh an Cumann Lúthchleas Gael, in éineacht le Glór na nGael, comórtas chun an club 

is gníomhaí ó thaobh na Gaeilge a roghnú. Chuir siad an t-ainm “Comórtas na nGael” air agus 

bhí an comórtas ar oscailt do gach club. Roghnaíodh buaiteoir amháin ó gach contae agus 

bhuaigh siad duais €250. Ansin, bhí seacht gcatagóir eile acu: buaiteoirí Chúige Laighean, 

Chúige Uladh, Chúige Mumhan agus Chúige Connacht, na ceantair Ghaeltachta, na clubanna 

thar lear agus an buaiteoir iomlán. Bhuaigh Club Fhine Ghallainn atá suite i Sord Cholm Cille, 

roinn Laighean sa chomórtas. Mar Oifigeach na Gaeilge sa chlub tá lúcháir mhór orm faoin 

nuacht seo. 
 
Creidimid go bhfuil sé an-tábhachtach ár gcultúr iomlán a chuir chun cinn agus ní amháin ár 

gcultúr spóirt. Bíonn a lán imeachtaí ar siúl againn i rith na bliana.Táimid gníomhach i 

gcomórtais Scór an C.L.G. a bhíonn ar siúl sa Gheimhreadh tar éis na cluichí a bheith 

críochnaithe . Sa chomórtas seo tá ranna: Rince Gaelach; Amhránaíocht aonair; Grúpa bailéid; 

Grúpa uirlise ceoil; Rince seit; Dráma agus Aithriseoireacht. Tá dhá chomórtais ann, Scór na 

nÓg agus an Scór Sinsear. I mbliana, bhí Áth Cliath ag reachtáil na gcomórtais cheannais Uile 

Éireann in Óstán Citywest. D’freastal níos mó ná 2,000 duine, ó gach cúinne den tír, ar an dá 

ócáid. 
 
Bíonn seisiúin traenála ar siúl againn go minic trí Ghaeilge. Bíonn ranganna Gaeilge againn do 

na bainisteoirí. Is buntáiste í an Ghaeilge nuair is féidir leat an treoir a bhéic amach do na 

himreoirí trí Ghaeilge i ngan fhios don fhoireann eile! Bíonn ionadaí againn ag Comórtas Peile 

na Gaeltachta. Tá grúpa comhrá seachtainiúil ar siúl againn le ceithre bliana anuas. Ó mhí 

Eanáir go mí Aibreán bíonn grúpa comhrá eile ann dírithe orthu siúd atá ag déanamh na 

hArdteiste. Cabhraíonn an grúpa seo leo siúd atá ag déanamh an scrúdú béil. Tá caidreamh 

againn le clubanna eile ó na ceantair Ghaeltachta. Bíonn cluichí trí Ghaeilge eagraithe againn i 

rith Sheachtain na Gaeilge. Bíonn duaiseanna againn do chainteoirí na Seachtaine agus neart 

deiseanna eile dár mbaill a gcuid Gaeilge a úsáid. 
 
Bhí ócáid bronnta i bPáirc an Chrócaigh ar an 26ú hAibreán agus bhuaileamar le hUachtarán 

nua an CLG, Aogán Ó Fearghail, ón gCabhán. Tá Gaeilge bhreá líofa aige agus tá sé an-bháúil 

leis an Ghaeilge. Ghlac mé an duais, seic €1,000, ar son Fingallians, Áth Cliath agus Cúige 

Laighean. Tá baill an chlub an-bháúil leis an teanga. Faighimid tacaíocht ó na páistí agus ó na 

tuismitheoirí. Táimid fíor bhródúil as an nGaeilge agus táimid an-toilteanach í a thacú. 

Molaimid gach aon duine a dhéanann 

iarracht an Ghaeilge a úsáid. Is cuma linn 

faoin ngramadach nó má bhíonn focail 

Bhéarla measctha leis an nGaeilge. 

Táimid ag cruthú timpeallachta ina 

bhfuil an Ghaeilge glactha mar ghnáth-

theanga. Tá sé an-deas an bronnadh seo a 

fháil mar tugann sé aitheantas dúinn agus 

don obair atá á déanamh againn. 

Leanfaimid ar aghaidh leis! 
 
Is trua nach bhfuil gach club sa CLG ag 

iomaíocht sa chomórtas seo. Caithfimid 

an teanga a chur ar aghaidh lasmuigh de 

na scoileanna. 


