
Gairm Obar Bhrothaig

Leabhran obrach  
le dealbhan



3

Anns an leabhran seo, gheibh  

thu a-mach mu Ghairm Obar 

Bhrothaig – litir ainmeil agus tè  

de na sgrìobhainnean eachdraidheil 

Albannach as cudromaiche.

Cleachd do mhac-meanmna gus 

dealbhadh, cruthachadh agus gus 

dealbhan a dhèanamh. Is urrainn 

dhut dath a chur air na dealbhan 

cuideachd!



Tha Gairm Obar Bhrothaig na litir a chaidh a sgrìobhadh bho 
chionn 700 bliadhna ann an 1320 nuair a bha na h-Albannaich 
airson stad a chur air Èideard II, Righ Shasainn bho bhith a’ 

feuchainn ri Alba a riaghladh. Chaidh a cur chun a’ Phàpa Eòin XXII  
le cuid de na daoine a bu chudromaiche ann an Alba.

Bha iad airson ’s gun aithnicheadh e Raibeart Brus mar an rìgh. Mar 
Cheannard na h-Eaglaise Caitligich, b’ urrainn dhan Phàpa cuideachadh 
gus eas-aonta eadar dùthchannan a rèiteachadh.

Chaidh an litir a sgrìobhadh air craiceann-sgrìobhaidh ann an Laideann, 
cànan a bhiodh an eaglais a’ cleachdadh. ’S e Litir nam Baran an t-ainm  
a bh’ oirre an toiseach agus chaidh lethbhreac a dhèanamh nuair  
a chaidh a sgrìobhadh. Fhuair i an t-ainm Gairm Obar Bhrothaig fada  
às dèidh sin. Tha Clàran Nàiseanta na h-Alba ann an Dùn Èideann  
a’ coimhead às dèidh an lethbhric seo.

Dè th’ ann an Gairm Obar Bhrothaig?
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Dè an ceangal a th’ aige ri Obar Bhrothaig?
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Chaidh Abaid Obar Bhrothaig,  
air costa an ear na h-Alba 
  a thaghadh mar an t-àite 

airson a’ Ghairm a sheulachadh 
agus a chur chun a’ Phàpa 
anns an Fhraing. B’ e Abaid 
Bernard, ceannard na h-Abaide, 
Seansalair na h-Alba agus bha 
na sgrìobhainnean oifigeil uile 
airson Raibeart Brus an urra ris. 
Bha Obar Bhrothaig cuideachd 
caran fada air falbh bho Shasainn 
agus ri taobh na mara – mar sin, 
ghabhadh an litir a chur dhan 
Fhraing gu sàbhailte air bàta.

 



Air ais ann an 1320, cha 
robh comas leughaidh no 
sgrìobhaidh aig a’ mhòr-chuid. 
Ach bha na manaich a bha a’ 
fuireach sna h-abaidean uile 
fìor fhoghlamaichte agus math 
air sgrìobhadh. Cho math ri 
bhith a’ sgrìobhadh litrichean, 
bhiodh iad a’ sgrìobhadh, a’ 
dèanamh lethbhreacan air agus 
a’ dealbhachadh leabhraichean 
Bhiodh iad a’ sgeadachadh nan 
sgrìobhainnean aca le dealbhan 
de dhuilleagan, flùraichean, 
beathaichean agus pàtranan.
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Nan robh thu nad mhanach, ciamar a bhiodh tu a’ sgeadachadh an 
sgrìobhaidh agad? Seall air an eisimpleir air an duilleig seo agus  
an uair sin, dèan dealbh den chiad litir de d’ ainm anns a’ bheàirn  
gu h-ìosal agus sgeadaich e.



Dè tha an litir ag ràdh?
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 Tha Gairm Obar Bhrothaig  
 a’ tòiseachadh le bhith ag innse  
dhuinn mar a thòisich sgeulachd  

na h-Alba. Tha i ag ràdh gun do ghabh  
na h-Albannaich turas fada gus Alba a 
ruighinn, iomadh linn air ais.

Tha i a’ mìneachadh mar a chaidh iad  
“à Sitia Mòr tron Mhuir Thirreineach agus 
taobh Charraighean Iorcail agus a bhith  
fad iomadh linn na tàmh san Spàinn.”

Chan eil an sgeulachd fìor ach aig an àm  
seo, bha tòrr daoine den bheachd gun tàinig 
na h-Albannaich à dùthaich fad air falbh.  
Bha na sgrìobhadairean airson gum biodh 
fios aig a’ Phàpa gun robh eachdraidh fhada 
de dhànachd agus de mhisneachd aca.



BaileUilebheist maraBeanntan
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Anns a’ bhogsa gu h-ìosal, an urrainn dhut cunntas a thoirt air an turas mhac-
mheanmnach seo?  
Dè seòrsa rudan a dh’fhaodadh a bhith air tachairt do na h-Albannaich air an t-slighe? 
Dè seòrsa daoine no creutairean ris am faodadh iad a bhith air coinneachadh?

Cleachd an t-sreath comaig gu h-ìosal gus dealbhan a dhèanamh  
de thuras nan Albannach bho Shitia Mòr tron Mhuir Thirreineach,  
agus Carraighean Iorcail (the Pillars of Hercules).



Tha na faclan air ribean 
Bhruis bho ‘Scots Wha 
Hae’, òran ainmeil le 
Raibeart Burns. Chaidh  
a bhrosnachadh le òraid  
a thug am Brusach seachad 
do na saighdearan aige  
ro Bhlàr Allt a’ Bhonnaich  
a rèir beul aithris.
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Bha na h-Albannaich  
 a chuir a’ Ghairm air falbh 
ag iarraidh crìoch a chur 

air a’ chogadh le Sasainn a bha 
air a bhith a’ dol air adhart fad 
cha mhòr 25 bliadhna. Cho-dhùin 
iad gun robh an t-àm ann airson 
faclan seach chlaidheamhan.

Bha iad a’ faireachdainn 
uabhasach làidir mu cò bha a’ 
riaghladh na dùthcha agus bha 
iad airson ’s gun aithnicheadh 
am Pàpa Raibeart Brus mar  
an rìgh aca.

 

Carson a chaidh a’ Ghairm a sgrìobhadh?
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Feuch ri do Ghairm fhèin a sgrìobhadh sa bheàirn gu h-ìosal:

A 
bheil rudeigin ann  
 mu bheil thu fhèin a’  
 faireachdainn gu làidir, 

mar eisimpleir atharrachadh 
na gnàth-shìde, sgudal no 
burraidheachd?

Dè bu toil leat atharrachadh? 
Cò dha a dh’fhaodadh 
tu sgrìobhadh nan robh 
cuideachadh a dhìth ort? Agus 
ciamar a chuireadh tu ìmpidh 
orra gus do chuideachadh?

 



Cò thug taic 
dhan Ghairm?

Seo beagan eisimpleirean  
de sheulan stèidhichte air  
an fheadhainn air a’ Ghairm.
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Tha an litir a’  
 tòiseachadh le 
liosta de na daoine 

a bha ga cur: barain 
(morairean agus ridirean) 
na h-Alba.

Chan eil na h-ainmean 
sgrìobhte aca oirre ge-
tà. An àite seo, chuir 
na barain na seulan 
cèire aca ri litir gus an 
taic a shealltainn – sin 
mar a bhiodh daoine a’ 
‘soidhneadh’ rudan bho 
chionn 700 bliadhna.



Nam b’ urrainn dhut seula a dhèanamh gus  
do riochdachadh, cò ris a bhiodh e coltach?
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Feuch ri do sheula fhèin a dhèanamh gu h-iosal. Smaoinich mu dheidhinn cò  
thusa, na rudan a tha a’ còrdadh riut agus na cur-seachadan agad. Cuir sluagh- 
ghairm air a tha ag ràdh rudeigin mu do dheidhinn, mar eisimpleir, ‘daonnan  
càirdeil’ no ‘làidir is treun’.



An do rinn e eadar-dhealachadh?
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Dè dh’fhaodadh tu dèanamh gus do sgoil no do 
dhachaigh a dhèanamh nas sìtheile? An do rinn thu  
na dh’iarr do phàrantan ort agus a bheil thu air a bhith 
còir no càirdeil?

Cleachd an t-àite gu h-ìosal gus being sìthe/àite sìtheil 
a dhealbhadh, no postair a dhèanamh a tha a’ sealltainn 
do dhaoine eile mar as urrainn dhaibh sgoil shìtheil a 
chruthachadh no cros-dhàn a sgrìobhadh a’ cleachdadh 
an fhacail SÌTH gus sealltainn dè a b’ urrainn dhut a 
dhèanamh: bu chòir gach loidhne den dàn tòiseachadh  
le tè de na litrichean anns an fhacal SÌTH.

Cha do rinn, an toiseach, ged 
a sgrìobh am Pàpa air ais a’ 
moladh Raibeart Brus agus 

ag innse dhaibh gun robh e airson 
gun tigeadh an cogadh gu crìch.

Sgrìobh na h-Albannaich barrachd 
litrichean agus mu dheireadh, 
dh’aithnich am Pàpa Raibeart Brus 
mar Rìgh na h-Alba agus sgrìobh 
e gu Rìgh Èideard ag iarraidh air 
crìoch a chur air an t-sabaid.

Cha b’ ann gu 1328 a chaidh sìth 
aontachadh eadar Alba agus 
Sasainn.
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An urrainn dhut smaoineachadh air samhlaidhean eile a tha a’ 
riochdachadh Alba? A bheil thu eòlach air òrain no dàin Albannach 
sam bith? A bheil àite ann an Alba no seòrsa biadh Albannach as fheàrr 
leat? A’ cleachdadh an àite gu h-ìosal, feuch ri rudeigin a sgrìobhadh 
no dealbh a dhèanamh a tha a’ riochdachadh Alba an-diugh.

Tha Gairm Obair  
 Bhrothaig air aon  
de na sgrìobhainnean 

as ainmeile agus as 
cudromaiche a th’ ann.

Do chuid, tha Gairm Obar 
Bhrothaig na samhla fìor 
chudromach de dh’fhèin-
aithne Albannach, a 
bharrachd air samhlaidhean 
traidiseanta, mar eisimpleir 
tartan agus an cluaran.

A bheil a’ Ghairm cudromach fhathast?
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’S e Naomh Anndra naomh pàtrain  
na h-Alba.

A rèir Gairm Obar Bhrothaig, tha Alba  
fo dhìon an Naomh Anndra.

Tha an Naomh Anndra aithnichte airson  
a chrois a tha ann an cruth X, a tha 
fhathast ga cleachdadh air bratach  
na h-Alba – Crann na h-Alba.

An robh fhios agad?
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Air eadar-theangachadh le Alasdair 

MacCaluim

Bu chòir ceist sam bith mun sgrìobhainn 

seo a chur thugainn aig:

Àrainneachd Eachdraidheil  

Alba Taigh Longmore 

Plàs Salisbury  

Dùn Èideann 

EH9 1SH

+44 (0) 131 668 8600 

www.historicenvironment.scot

’S urrainn dhuibh am foillseachadh  

seo a luchdadh a-nuas bhon làraich-lìn 

againn aig:

www.historicenvironment.scot www.

nrscotland.gov.uk/research/ learning

Àireamh carthannais Albannach. 

SC045925

Faodaidh tu am fiosrachadh seo 

(gun suaicheantasan is dealbhan) 

ath-chleachdadh saor is an-asgaidh 

ann an cruth no meadhan sam bith 

fo theirmichean Cead Fosgailte an 

Riaghaltais C3.0 ach a-mhàin ma  

thèid an caochladh a ràdh.

Gus an cead seo fhaicinn, faic:

http://nationalarchives.gov.uk/doc/ 

open-government-licence/version/3/

No sgrìobh gu:

Sgioba Poileasaidh an Fhiosrachaidh  

An Tasglann Nàiseanta 

Kew  

Lunnainn  

TW9 4DU

No cuir post-d gu:

psi@nationalarchives.gov.uk

Far a bheil sinn air comharrachadh gu 

bheil còir-lethbhreac aig treas pàrtaidh 

air fiosrachadh, feumaidh sibh cead 

fhaighinn bho na daoine aig a bheil  

a’ chòìr-lethbhreac sin.

Chaidh an sgrìobhainn seo a  

chlò-bhualadh air pàipear a tha  

100% ath-chuairtichte a’ cleachdadh  

inc neo-thogsaigeach.

Mur eil thu ag iarraidh am foillseachadh 

seo tuilleadh, nach toir thu do chuideigin 

eile e, a ath chuairteachadha no a chur air 

ais gu Àrainneachd Eachdraidheil Alba.


