
UVOD V OGHAM 

 

 

 

Kliči,  

oj ljudstvo morja,  

kliči poeta,  

da zate ustvari čar. 

Kajti  jaz,  druid,  

razpolagam s pismenkami Ogham. 

 

(Povzeto iz: AMERGINOVA PESNITEV) 

 

 

 

Ogham je keltska sveta abeceda. Po ezoterični tradiciji so jo izumili keltski duhovni 

voditelji, z njo so zapisovali skrivnostna znanja. Po mnenju mnogih je bil to način, s 

katerim se je ohranjevalo in prenašalo znanje, vezano na specifično moč, ki je so jo 

imela nekatera drevesa in grmovje.  

 

Čeprav ni dokazano, da so vse oghamske pismenke povezane z določenimi drevesi, v 

starih tekstih zasledimo natančno povezavo  med nekaterimi oghamskimi 

pismenkami in nekaterimi drevesi.  



Iniciacijska uporaba in skrivnosti te abecede so bile dostopne samo tistim, ki so 

prejeli iniciacijo in ki so jih vpeljali v poglobljeno  poznavanje oghamske pisave. Te 

skrivnosti so lahko uporabljali v magične namene ali za  prerokbe.  

 

 Povezava oghamske abecede z drevesi in z 

naravo nasploh je zelo močna. To predvsem 

zaradi tega, ker so bila keltska ljudstva močno 

povezana z naravo. Verjeli so, da v nekaterih 

drevesih prebivajo duhovi in da so nekatera 

drevesa imajo svojega lastnega duha. 

 

Zanimivo je dejstvo, da podobna prepričanja 

izhajajo tudi iz japonske kulture, ki opisuje 

božanstva – Kamije, živeča v krajih, kjer se narava 

izraža v svoji najizrazitejši lepoti. 

 

Oghamska abeceda sestoji iz dvajsetih pismenk, ki so razdeljene v tri skupine s 

petimi soglasniki in eno skupino s petimi samoglasni. Vsaka pismenka je vezana na 

določeno drevo ali rastlino. 

 

Vsi simboli Celtic Ogham Reiki® izhajajo iz svete oghamske pisave.  Začetek 

oghamske pisave je težko dokazati, a tradicija pravi, da jo je iznašel bog OGMA, 

 

imenovan tudi  “ Obraz Sonca”. Ta naj bi to pisavo uporabil, ko je bogu LUG-u poslal 

sporočilo na brezovi paličici. 

  

Med drugim nas ta anekdota spominja, da je breza drevo, ki po tradiciji pripada prvi 

črki oghamske abecede. 

Oghamska abeceda je bila prvotno sestavljena iz štirih skupin petih črk in šele nato 

je bila dodana še skupina, sestavljena iz samih diftongov. 

Oghamska abeceda je poznana tudi z imenom BETH-LUIS-NION, to so imena prvih 

treh pismenk, ki jo sestavljajo. 

 

 

 

 



 

“Ko so se vrnili v Bri Leith, jih  je Esa, Etainova hčerka, prišla 

obiskat in je privedla na stotine različnih vrst goveda in Medhir je 

bil njen očim sedem let. Medtem pa ju je Eochaid, vrhovni 

poglavar, iskal. 

In končno je Codal vzel štiri paličice v katere so bili vrezani 

oghamski zapisi. Z njihovo pomočjo in magijo je odkril, da se Etain 

z Midhirom nahaja v Bri Leithu.”  

 

(Povzeto iz dela: Dei e Guerrieri, Lady Augusta Gregory, založba 

Studio Tesi) 


