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 Toirdhealbhach Ó Cearbhalláin  

GNÍOMHAÍOCHTAÍ  

1. Foghlaim faoi 
Toirdhealbhach Ó 
Cearbhalláin.  
 

2. Traidisiún na cláirsí 
a phlé. 
 

3. Breathnú ar 
phictiúir ar an gclár 
bán. 

Buneolas: 

Tá a traidisiún agus a stair féin ag an gcláirseach in Éirinn, 
a théann ar ais ar a laghad míle bliain.  

Suaitheantas oifigiúil na hÉireann is ea í. Feictear í ar na 
boinn airgid, Guinness, pasanna, doiciméid oifigiúla srl.   

Tá cláirseach Brian Boru ón 14ú nó 15ú aois ar taispeáint i 
gColáiste na Trionóide.  

Bhíodh na cláirseoirí/cruitirí baird ag taistil timpeall na 
tíre ag seinm do na huaisle sna caisleáin agus sna tithe 
móra mar slí beatha. Thugtaí lóistín agus bia dóibh mar 
chúiteamh. Bhíodh siad ag cumadh píosaí ceoil dóibh 
chomh maith, ag cur ainm an té a bhíodh i gceist sa teide-
al.   

 

 

Corp: 

Toirdhealbhach Ó Cearbhalláin  

An cruitire is mó cáil i stair na hÉireann ná 
Toirdhealbhach Ó Cearbhalláin. Rugadh é i 1670 i gCon-
tae Éist na Mí agus gabha dubh nó feirmeoir ab ea a 
athair. Bhog an clann go dtí Contae Ros Comáin nuair a bhí 
Toirdhealbhach a 14 nuair a bhfuair a athair  fostaíocht  le 
clann mór ann.  

Chaill Toirdhealbhach radharc na súl ag aois 18 de bharr an 
ghalair bhric. Chabhraigh bean chéile fhostóir a athair leis 
oideachas a fháil agus an chláirseach a fhoghlaim. Thug sí 
cláirseach,  capall agus airgead dó agus thosaigh sé ag 
obair mar chruitire. Thaistil sé timpeall na tíre ag cumadh 
tiúineanna dá bpátrúin ar feadh 45 bhliain. Is cosúil nach 
raibh sé ró-mhaith ag casadh,  tá an cáil air de bharr na 
píosaí ceoil ar fad a chum sé agus atá fós á seinm ag 
cláirseoirí agus ceoltóirí eile an lae inniu. 

 
Críoch: 

Cairt KWL 
Líon isteach an tríú cholún – ‘D’fhoghlaim mé’. 
Labhair le do rang faoi céard a d’fhoghlaim tú! 

Críoch: 

Éist le píosaí ceoil cáiliúla ó 
pheann Thoirdhealbhaigh! 

Moltaí: Eleanor Plunkett, 
Planxty Irwin, O’Carolan’s 
Concerto.  

 
Anois éist le cláirseoirí éag-
súla ar line! Casann na 
ceoltóirí seo ceol de chuid 
Toirdhealbhaigh: 

Micheal Rooney, Gráinne 
Hambly, Máire Ní 
Chathasaigh, Cormac de 
Barra, Michelle Mulcahy, 
Laoise Kelly, Gráinne Yeats, 
Derek Bell, Liadán. 

CEISTEANNA 
 
 

1. Cad is cruitire baird ann? 

2. Cén bhliain inár rugadh 
Toirdhealbhach? 

3. Cad a tharla dó nuair a bhí 
sé 18 mbliana d’aois? 

4. Conas slí beatha a bhí 
aige? 

5. An dtaitníonn a chuid ceoil 
leat? 

6. Meas tú, ar thaitin a chuid 
ceoil le daoine ag an am? 
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