
GAEILGE

4A   Aimsigh na difríochtaí

4B   Áiteanna stairiúla na Boirne

4C   Caint faoi phictiúir

Modúl 4

Le Déanamh

Agus tú ag dul trí phríomh-Halla Taispeántais Bhrú na Boirne agus ag úsáid Bhrú na Boirne: 
Bileog Oibre 4C, léirigh cúig bhuaicphointe (highlights) ó cheann díobh seo a leanas 
agus scríobh cúpla focal le dul leo 
  1.Cathair Chomáin
  2.Poll na mBrón
  3.Léim an Eich

Deirtear gur bhunaigh Naomh Fachtnan séipéal 
i gCill Fhionnúrach chomh luath leis an séú 
haois.  Dhóigh muintir Uí Bhriain Mainistir Chill 
Fhionnúrach i 1055, ach d’ordaigh na clanna áitiúla 
go dtógfaí ardeaglais nua agus crosa cloiche snoite 
go hálainn chun stádas deoise Chill Fhionnúrach a 
chur chun cinn sa dara haois déag.  Rinne siad an 
oiread oibre gur tosaíodh ar ‘Cathair na gCros’ a 
chur ar Chill Fhionnúrach. Cuireann go leor daoine 
‘Deoise an Phápa’ uirthi freisin mar gurb é an Pápa 
atá in ainm a bheith ina easpag ar an deoise sa lá atá 
inniu ann, cé nach é a bhíonn ag plé léi i ndáiríre.

Le Déanamh:
Tabhair cuairt ar Ard-Eaglais Naomh Fachtnan 
agus ar na hardchrosa meánaoiseacha le 
taobh Bhrú na Boirne agus tarraing pictiúr den 
radharc is fearr leat anseo, ag míniú cén fáth a 
gcuireann tú suim ann.

GAEILGE 

BRÚ NA BOIRNE: BILEOG OIBRE 4C

 

Brú na Boirne:
Bileoga Oibre na nDaltaí

LÁMHA SUAS 



4A Aimsigh na difríochtaí 
4B Áiteanna stairiúla na Boirne – Próifíl cáis 

Is í Cathair Chomáin an dún aille intíre is mó 
in Éirinn. Is é an chéad chaiseal Éireannach a 
ndearnadh tochailt eolaíoch air. Rinne seandálaithe 
Gael-Mheiriceánacha an tochailt sin sa bhliain 
1934. Fuair siad amach go raibh muintir de chuid 
na Boirne, deirbfhine, ina raibh idir daichead 
agus caoga duine ag aon am amháin, ina gcónaí 
anseo ó thart ar an séú haois A.D. go dtí thart ar 
an deichiú haois. Léiríonn tochailt cnámh agus 
uirlisí a thábhachtaí agus a bhí caora agus eallach 
do na daoine a bhí ina gcónaí anseo tráth, agus dá 
ngeilleagar. 

Agus duine ag teacht chuig Brú na Boirne i gCill 
Fhionnúrach ón taobh ó dheas, gabhfaidh sé thar 
Chaisleán Léim an Eich, a bhfuil an-aithne air mar 
chuid den Bhoirinn. Ba ann a bhítí ar garda ar na 
seanbhealaí go dtí Baile Uí Bheacháin, Cora Finne 
agus Cill Fhionnúrach ónar choinnigh muintir Uí 
Bhriain, a raibh an ceantar faoina gceannas, smacht 
ar an rochtain dhíreach ar an mBoirinn thart ar thrí 
chéad bliain ó shin. D’oscail muintir na Boirne geataí 
an chaisleáin de láimh láidir agus chinntigh siad a 
gceart bealaigh go brách. Bhí daoine ina gcónaí ar 
an suíomh straitéiseach seo an t-am ar fad ó 400 AD 
i leith, ag dul siar go ráth Chathair Scribín go dtí gur 
aistrigh muintir Uí Bhriain a bpríomháit chónaithe 
teaghlaigh ó Léim an Eich go dtí Caisleán Dhrom 

Ólainn.  Tá baint ag go leor daoine, finscéalta agus scéalta staire cáiliúla leis an gcaisleán agus 
túrtheach seo ó Mháire Rua Ní Bhriain go Bernardo Ó Briain, a bhí ar an gcéad Eorpach a scríobh 
cuntas ar an treabh ban finscéalach de chuid na hAmasóine agus a bhunaigh coilíneacht (colony) 
Ghaelach sa Bhrasaíl go luath sa seachtú haois déag.  

Tá thart ar 6,000 séadchomhartha náisiúnta i gContae an Chláir, agus is sa Bhoirinn atá a bhformhór 
mór. Tá an ceathrú cuid de na tuamaí dingeacha 
(wedge tombs) meigiliteacha ar fad a bhfuil eolas 
orthu in Éirinn le fáil sa réigiún seo.  Ar cheann de 
na híomhánna Éireannacha is mó cáil – agus an 
séadchomhartha is mó tóir ag grianghrafadóirí 
in Éirinn – tá Poll na mBrón. Is cosúil go raibh 
tábhacht dhomhain spioradálta freisin leis an uaigh 
mheigiliteach seo dóibh siúd a thóg í. Tá cloch 
thairsí an tuama seo curtha ar aon líne leis an ngrian 
agus í ag éirí. Tógadh na tuamaí móra meigiliteacha 
seo i bhfad roimh phirimídí na hÉigipte fiú, agus 
léiríonn siad a fhorbartha agus a bhí luathmhuintir 
na Boirne.  Is mar gheall air sin a mheastar go 
bhfuil an Bhoirinn, agus na séadchomharthaí ársa 
ar fad sin i ngar di, ar cheann de na tírdhreacha 

seandálaíochta is fearr ar domhan agus a chuirtear ‘Músaem faoin aer na hÉireann’ uirthi. 
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