
 
 

Trefn y bleiddiaid Celtaidd 

Gwers 1 
 
  



Cyflwyniad 
 

Pan ‘roeddwn i’n 20 mlwydd oed, ‘roeddwn i’n ddigon ffodus i dreulio 3 wythnos yng 
Nghanada, gyda ffrindiau yn Swift Current, Saskatchewan. Lleolir Swift Current yng 
nghanol y peithiau; hen dref y Gorllewin Gwyllt gyda chowbois go iawn a naddu pren 
yn nrysau tafandai. Nid oedd y bobl ‘roeddwn i’n aros gyda nhw’n hoff iawn o 
ymweld â’r tafarndau. Yn wahanol i dafarndai yn yr ynysoedd Prydeinig, ‘roedd y 
tafarndai’n llefydd i’r gwael a’r gresynus. 
 
Er mai canolfan i ni oedd Swift Current, ‘roeddwn i’n ffodus i wneud llawer o deithio. 
Hwnnw oedd yr amser lle darganfuais ba mor fawr ydy Canada. Nid ond taith awr i 
lan y môr neu i’r cefngwlad yw diwrnod allan. Y tref agosaf i’r gogledd o Swift Current 
oedd taith ddiwrnod ei hun. Ymwelom â lle o’r enw Rose Town, ag ynddi tua 12 o 
dai. Cynlluniodd ein ffrindiau i ni aros mewn tŷ yno, yng nghanol y peithiau. 
 
‘Roedd gan y bobl oeddem ni’n aros gyda nhw fab o’r enw Randy Fehr, a oedd ar fin 
cychwyn fel artist. ‘Roedd dawn ganddo i wneud lluniau trawiadol iawn o anifeiliaid 
gwyllt. ‘Roedd enaid y creaduriaid yn ei luniau. Rhoddon nhw gopi llawn o un o’I 
luniau fel rhôdd i mi fynd ag ef yn ôl i’r DU. Yn anffodus, ‘does gen i ddim syniad 
beth ddigwyddodd i’r llun ond, diolch i’r we, ‘rwyf wedi dod o hyd i’w waith waith eto, 
sydd bellach yn werthfawr iawn. 
 

 
Llun © randy Fehr 

 
Yr hyn a’m tarodd am y lluniau yw’r cysylltiad oedd gan Randy i’r anifeiliaid. Mae 
Rose Town yn lle unig iawn. Gyda’r nos, gellir gweld pob seren yn yr awyr, heb y 
llygredd aer sydd gennym adref. ‘Roedd hyn yn ei hun yn ddigon i ysbrydoli unrhyw 
un. Yn amlwg mae’r amser unig iawn a gafodd Randy gyda’r anifieiliad wedi magu 
cysylltiad ysbrydol rhyngddo ef a’r creaduriaid hudol hyn. Mae ef yn artist hunan-
ddysgiedig ac, fel llawer o bobl o orllewin Canada, yn Gristion. 
 



Yn yr Urdd hon, nid oes ots pa beth ‘rydych chi’n credu ynddo. Yn wir, mae 
amrywiaeth yn rhywbeth i’w dathlu. Mae gennym gyswllt cyffredinol yn y ffaith mai 
cynnyrch y sêr a welwn uwchben ydym. ‘Rydym ni, yn llythrennol, wedi cael ein creu 
o lwch y sêr. Pe tasem ni’n sylweddoli bod ein gwahaniaethau’n ein gwneud ni’n 
arbennig, wedyn gallwn weld bod gan bob un ohonom rywbeth i’w gynnig; fel 
bleiddiaid mewn pwn. 
  

 
 
Bydd yr Urdd hon yn ceisio’ch cysylltu â natur a’n cyndadau. Mae pawb yn dysgu ar 
gyflymderau gwahanol felly nid oes rhaid rhuthro trwy’r cwrs hwn. Nid wyf yn 
awgrymu gwneud mwy nag un wers mewn wythnos. Fel llawer ohonoch, mae gennyf 
swydd ac ymrwymiadau teuluol. 
 
Nid oes rhaid derbyn popeth a gyflwynir yn y cwrs, ond ni chewch ond yr hyn y 
rhowch mewn. Dymunwn eich bod chi’n ceisio ar bob ymarfer a darllen popeth. Os 
nad yw’r cwrs i chi, felly nid oedd i fod. Er hynny, a wnewch adael ag urddas a chofio 
bydd croeso cynnes i chi ddod yn ôl. 
 
Prif nod Urdd y Bleiddiau Celtaidd yw eich bod chi’n datblygu i’ch potensial eithaf yn 
gymdeithasol, yn gorfforol ac yn ysbrydol. Felly, mae’r gwersi wedi’u seilio arnoch 
chi. Pam mae’r cynnwys ar gael yn rhad ac am ddim? Mae hyn yn angerdd ac yn 
ysbrydoliaeth bersonol. Nid wyf am elwa o bobl ac ‘rwyf yn falch iawn eich bod chi 
wedi darllen hyd yma. 
  
Felly ymestynaf ddiolch i’r rhai a dderbyniodd y gwahoddiad i ymuno â ni. Boed i 
chwi aros a ffynnu gydag Urdd y Bleiddiaid Celtiaidd. 
 
Filtiarn 
Sylfaenydd a Derwydd UBC 
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Y Celtiaid 
 

Mae llawer yn gweld y Celtiaid fel gwareiddiad hanesyddol. Yn wir, mae llawer o 
ddiwylliant Celtiaid wedi cae lei golli oherwydd goresgyniad gan y Rhufeiniaid, yr 
Eingl Sacsoniaid, Vikings a'r Normaniaid. Mae achyddiaeth ddiweddar wedi 
darganfod bod rhan helaeth o bwll genetig yn awr ym Mhrydain yn Eingl Sacsonaidd. 
Dyfyniad o erthygl; "Mae'r mwyafrif o ddwyrain, Canolbarth a De Lloegr yn cynnwys 
un grŵp genetig cymharol unffurf gyda chyfraniad DNA sylweddol gan fudo Eingl-
Sacsonaidd (10-40% o'r holl hynafiaeth). Mae hyn yn setlo dadl hanesyddol wrth 
ddangos bod yr Eingl-Sacsoniaid yn rhyngbriodi gyda, yn hytrach na disodli, y 
poblogaethau presennol. " 
 
Mae llawer ohonom yn dal i gael DNA Celtaidd yn gymysg â DNA eraill ac er bod 
gwahaniaethau radicalaidd, mae'r Celtiaid yn goroesi trwy eu disgynyddion. Mae 
mudiadau Reconstructionaidd Celtaidd yn gweithio'n galed i'n haddysgu ni yn ffyrdd 
y Celtiaid. Mae ysgolion yng Nghernyw a Chymru yn dysgu plant am eu hynafiaid 
Celtaidd. Mae DNA yn dangos bod llawer o DNA Celtaidd Prydain yn dod o 
Celtiberia ac mae'r Ewropeaid cysylltiedig agosaf heddiw yn dod o ranbarth y Basg 
yng ngogledd Sbaen. Yn anffodus, mae bron popeth wedi cael ei ddileu am y 
Celtiaid o'r rhanbarth hwnnw, gyda dyfodiad Cristnogaeth. 
    
Mae llawer o drafod ynglŷn â phwy y gellir ei alw'n Geltiaid heddiw. Fodd bynnag, 
consensws cyffredinol yw bod 6 gwlad Geltaidd yn weddill heddiw a hwy yw yr Alban 
(Alba), Iwerddon (Éire), Ynys Manaw (Mannin), Cymru, Cernyw (Kernow) a Llydaw 
(Breizh). Ardaloedd yw'r rhain lle mae ieithoedd Celtaidd a/neu nodweddion 
diwylliannol wedi goroesi. 
Fodd bynnag, mae pobl sydd â DNA Celtaidd wedi'u gwasgaru ledled Ewrop. Mae 
eraill o wledydd pell sydd hefyd yn cofleidio'r diwylliant Celtaidd gan ei fod yn 
cynrychioli adeg pan oedd llwythau dynol yn gweithio gyda ac yn rhan o natur. 
  
Cafodd straeon a chwedlau eu rhannu o genhedlaeth i genhedlaeth ac ar gael i ni 
heddiw wedi’u cyfieithu i ni gyd elwa ohonynt. Nid grŵp unigol oedd y Celtiaid, ond 
llwythi gwahanol gyda’u hieithoedd eu hunain. Daethant yn wreiddiol o mor bell â 
gogledd Twrci (Thrace) i ardal La Tène yng nghanol Ewrop ac i fyny i ran fwyaf 
gogledd y cyfandir. Mae’n hawdd credu propaganda y Rhufeiniaid bod y Celtiaid yn 
anwaraidd ac yn gyntefig a frwydrodd yn noeth. Ond, dengys archaeolaeth eu bod 
nhw’n flaengar a datblygiedig iawn ac, yn enwedig yng nghyfnod cynnar Rhufain, 
bu’r Celtiaid yn eu trechi’r Rhufeiniaid yn aml. 
 
http://www.unrv.com/empire/gallic-sack-of-rome.php 
 
IIMae hen ddigon o wybodaeth gallem ddod o hyd iddo ef y Celtiaid – nid yw pob dim 
yn wir, wrth gwrs. Er bu derwyddon gwrywaidd a benywaidd ym Mhrydain Geltaidd 
(gafodd UE disgrifio fel ' y doethion, ' cyfreithwyr, offeiriaid, brenhinoedd a 
breninesau, neu gynghorwyr), ymddengys eu bod yn gynhenid i Brydain Ffrainc a 
brodorol. Mae derwyddon modern wedi newid yn sylweddol, gyda llawer yn dilyn 
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llwybr sydd bellach yn cael ei gydnabod fel Druidry. Y derwyddon, fodd bynnag, 
oedd yr arweinwyr ysbrydol ac weithiau corfforol ac nid oedd gan grefydd y Celtiaid 
enw, hyd y gwyddom. 
 
Roedd gan y Celtiaid strwythur cymdeithasol cryf ac roeddent yn cael gwyliau solar a 
lleuad, fel Samhain, a oedd yn ŵyl dridiau o amgylch y lleuad llawn tua mis 
Hydref/Tachwedd yn ystod mis yr ysgyfaint Samonios. Roedd hyn yn nodi dechrau'r 
flwyddyn newydd Geltaidd. Dechreuodd y mis Celtaidd ary 6ed  dydd, o'i gymharu â 
diwylliannau eraill, tua adeg chwarter cyntaf y lleuad a'r 15fed  dydd o'r mis fyddai'r 
trydydd chwarter. Galwyd ail ran y mis yn noson y dychwelyd.  
 
Nid ydym yn gwybod yn hollol sicr sut y perfformiwyd defodau hynafol, fodd bynnag 
mae'r ddau gylch a troellau yn ymddangos yn aml mewn diwylliant Celtaidd. Mae 
gennym lawer o weddillion cerrig ac ychydig o gylchoedd pren sy'n dangos bod 
crynoadau cylch yn bwysig. Mae archaeoleg yn dangos bod y Celtiaid wedi adeiladu 
tai mewn cylch o amgylch tomenni claddu. Mae'r driniaeth o esgyrn a chyrff yn 
dangos bod y Celtiaid nid yn unig yn venpo y meirw, ond roeddent yn rhan annatod 
o'r llwyth. 
 
Dengys tystiolaeth 
archaeolegol i ddiwylliant 
Celtaidd ddechrau esblygu tua 
1200 C.C. Julius Caesar yn 
ddiweddarach Cyfeiriodd at y 
Celtiaid fel "galli," oedd wedi 
dod i olygu Barbariaid (er iddo 
gyfeirio'n wreiddiol at 
ddosbarth Phrygiaid offeiriadol 
o Eunuchs a neilltuwyd i 
Cybele). Fodd bynnag, lle 
Barbariaid y Celtiaid mewn 
gwirionedd? Ac a yw unrhyw 
beth yn parhau o ddiwylliant 
Celtaidd heddiw? 
 
Am flynyddoedd lawer, rhoddodd haneswyr stoc fawr yng ngeiriau Julius Caesar, y 
profwyd ers hynny eu bod yn bropaganda filwrol. Yn ôl Cesar, mae'r Brythoniaid "yn 
byw ar laeth a ffos, ac yn cael eu gorchuddio â crwyn ... dyd eu hunain ag AASG ... a 
thrwy hynny gael golwg mwy ofnadwy wrth ymladd. Maent yn gwisgo eu gwallt yn 
hir, ac yn cael pob rhan o'u corff yn cael ei shafio ac eithrio eu pen a'u gwefus 
uchaf." Roedd eu hynafiaid wedi bod yn ffermio ers cannoedd o flynyddoedd ac 
nidoeddent wedi'u gorchuddio â crwyn. Roedd offer gwnïo o'r oes Efydd yn golygu 
eu bod yn gwneud eu dillad (roeddent yn gwisgo trowsus tartan cyn i giltiau gael eu 
dyfeisio) ac nid oedd pob Prydain yn gorchuddio eu hunain yn WOAD. Mae 
darganfyddiadau archeolegol yn dangos eu bod yn grefftwr medrus, yn gwisgo 
gemwaith addurnedig, fel torcs. 
 
Dywedodd Julius Caesar fod Celtiaid yr hen Brydain yn "rhyfela ofnless am eu bod 
yn dymuno argymell hyn fel un o'u Prif ddaliadau, nad yw eneidiau'n mynd yn 
ddiflanedig, ond yn mynd heibio ar ôl marwolaeth o un corff i'r llall ..." 



 
Cyn rhyfeloedd Gallig Cesar, roedd y Rhufeiniaid yn parchu ac yn ofni'r llwythau 
Gallig. Yr oedd y Gauls yn wâr ac yn gyfoethog. Roedd gan lawer gysylltiad â 
masnachwyr Rhufeinig ac roedd gan rai gynghreiriau gwleidyddol sefydlog â Rhufain 
yn y gorffennol.. Roedd y rhyfeloedd Gallig yn gyfres o ymgyrchoedd milwrol a 
gafodd eu chwifio gan Julius Caesar yn erbyn y Gauls. Gwnaethant barhau o 58 CC 
i 50 CC ac arweiniodd at frwydr bendant Alesia yn 52 BC. Roedd y fuddugoliaeth 
Rufeinig yn hil-laddol ac yn greulon. Er i Cesar ddatgan yr ymosodiad fel un 
rhagataliol ac amddiffynnol, mae haneswyr yn cytuno bod y rhyfeloedd yn cael eu 
hymladd i hybu gyrfa wleidyddol Cesar ac i dalu ei ddyledion enfawr. Roedd ei 
ymosodiad ar Brydain, fodd bynnag, yn aflwyddiannus a thynnodd yn ôl. 
 
Roedd ail ymosodiad Rhufeinig bron i ganrif yn ddiweddarach yn llwyddiannus, ond 
roedd ardaloedd mawr heb eu gorchfygu. O ganlyniad, mae llawer o draddodiadau 
diwylliannol Celtaidd yn aros yn y presennol-Iwerddon, yr Alban a Chymru hyd 
heddiw. Maent hyd yn oed wedi dylanwadu ar ddathliadau Cristnogol a Seintiau. Bu'r 
Galatiaid, yng ngogledd Sbaen, yn ymladd yn llwyddiannus hefyd o goresgyniadau 
gan y Rhufeiniaid a'r rhosydd ac mae eu disgynyddion yn dal i lwyfannu dawnsfeydd 
awyr agored hynafol, yng nghwmni bagpipes, offeryn a gysylltir yn fwy cyffredin gyda 
rhanbarthau Celtaidd mwy adnabyddus fel yr Alban ac Iwerddon. Parhaodd y 
traddodiad Celtaidd hefyd yn Llydaw, a oedd wedi ei hynysu'n ddaearyddol oddi wrth 
weddill Ffrainc. Mae llawer o Bretonau'n gwisgo hetiau llaid Celtaidd traddodiadol o'r 
enw coiffes ac un chwarter yn siarad Llydaweg, iaith sy'n debyg iawn i'r Gymraeg. 
 

Ymarfer 

 
Awgrymir i chi gadw siwrnal (neu rywbeth tebyg) o’ch dysgu. Mae ymarferion ar gael 
i'ch cynorthwyo wrth ffocysu ar bwrpas y cwrs. Er bod llawer o’r cynnwys yn 
academaidd, nid cwrs academaidd yw hwn ond bydd cysylltu â hanes yn eich 
cynorthwyo i ennill dealltwriaeth ddyfnach. 
 
Ysgrifennwch y gair “Celtiaid” yng nghanol eich tudalen gyntaf a chreu map meddwl 
o bopeth sy’n dod i'ch meddwl ynglŷn â’r Celtiaid. Er enghraifft, efallai byddwch yn 
ysgrifennu ‘Buddug - Rhyfelwraig, Brenhines.’ Na threulier mwy na ddeng munud ar 
hyn. Ar ôl i chi orffen, rhowch gylch o gwmpas tri gair sy’n sefyll allan i chi mwy na’r 
gweddill. 
 
 

  



Bleiddiau Celtaidd 
 

' Roedd bleiddiauyn gyffredin iawn mewn tiroedd Celtaidd lle clywyd straeon am hyd 
yn oed werewolves. Fodd bynnag, yn wahanol i werewolau brawychus llenyddiaeth 
fodern, mae hanesion yr Alban yn dangos ei bod yn fuddiol ystyried y Wulver 
(hanner blaidd Albanaidd unionsyth, hanner dyn). 
 
Ystyrir bleiddiaid yn beryglus i fodau dynol gan lawer heddiw. Fodd bynnag, mae cyn 
lleied o ymosodiadau wedi'u dogfennu i gefnogi hyn. Yn wir, mae bleiddiaid yn fwy 
tebygol o osgoi pobl os ydynt yn eu gweld. Er bod yna achosion wedi'u dogfennu o 
fleiddiaid yn ymosod, a hyd yn oed lladd pobl. Ond dyma rai pethau i'w cadw mewn 
cof: 
 

• Mae'r ymosodiadau hyn mor brin nid yw hyd yn oed yn werth sôn 
• Mae llawer o'r ymosodiadau hyn yn cynnwys bleiddiaid a oedd yn rabid (bydd 

gwiwerod rabid hefyd yn ymosod ar bobl) neu'n sâl fel arall 
• Digwyddodd ymosodiadau blaidd eraill ar bobl am fod y blaidd wedi tyfu'n rhy 

gyfarwydd i bobl, yn aml oherwydd bod rhywun yn bwydo'r blaidd 
 
Beth ddylwn I ei wneud os ydw I'n gweld blaidd yn y gwyllt? 
 

• Yn gyntaf oll, mae'n debyg na fyddwch. Os ydych yn Wolf Country, mae'n 
debyg y byddant yn sylwi arnoch, ac yn eich osgoi, ymhell cyn i chi eu gweld. 

• Cofiwch: Mae bleiddiaid yr un mor ofnus ohonoch chi ag ydych chi. 
• Ond os ydych chi'n digwydd gweld blaidd, dim ond gwneud dim. Mae'n debyg 

y byddant yn cerdded i ffwrdd yn unig. 
• Yn wahanol i cougars, bleiddiaid i beidio â hela pobl yn fwriadol. Maen nhw 

am gael eu gadael ar eu pen eu hunain, ac i'n gadael ni'n unig. 
 
Mewn erthygl O'R ENW PWY SY'N OFNI'R BLAIDD MAWR DRWG, L. David merch 
yn rhoi cipolwg diddorol i'w amser a dreuliwyd ymysg bleiddiaid. 

  
Yng Ngogledd America dim ond dau ymosodiad 
angheuol a gofnodwyd gan fleiddiaid yn ddiweddar. Y 
cyntaf yng Ngogledd Saskatechewan yn 2005 oedd 
oherwydd bod y dioddefwr wedi bod yn bwydo'r 
bleiddiaid yn rheolaidd a'u bod wedi colli eu hofn o 
bobl. Yn 2010 cafwyd hyd i fenyw yn farw yn Alaska ar 
ôl cael ei ymosod gan fleiddiaid. Cyn i chi grio blaidd, 
gadewch i ni roi'r ffigurau hyn yn eu persbectif. 
Cadarnhaodd y Cyngor Ymchwil Canine Cenedlaethol 
yn yr un ardaloedd 41 o ymosodiadau gan gŵn 
angheuol yn 2014 ac 32 o farwolaethau a 
gadarnhawyd yn 2013. 
  
Mae'r blaidd yn greadigaeth o reddf a hela. Mae 
ganddo fwy yn gyffredin â'r ddynoliaeth nag yr ydym 
yn gofalu i'w gyfaddef. Maent yn hynafiaid i bob ci 
domestig. 

http://www.wolf.org/wolf-info/basic-wolf-info/wolves-and-humans/whos-afraid-of-the-big-bad-wolf/


 
Mae Parc Yellowstone wedi cael ei drawsnewid yn ôl i fod yn eco-baradwys yn dilyn 
ailgyflwyno bleiddiaid llwyd yn 1995. Byddwn yn edrych ar hyn yn fwy mewn gwersi 
yn y dyfodol. 
  
Mae ein Alban Geltaidd ni yn edrych ar ailgyflwyno bleiddiaid ac onyx. Mae eraill yn 
cael eu hamddiffyn gan brosiectau cadwraeth. 
  
Nid yw'r Gorchymyn hwn yn gofyn am gyfraniadau. Mae amgylchiadau pawb yn 
wahanol. Fodd bynnag, yr ydym yn cefnogi ac yn bwriadu codi arian ar gyfer 
prosiectau ailarbed a gwlitho. Os ydych yn gallu, cefnogwch un o'r rhain (neu 
brosiect lleol arall) a threfnwch drip i weld prosiect cadwraeth ar waith:- 
 
Ymddiriedolaeth Gwarchod blaidd y DU 
 
Rewilding Prydain 
 
Y sefydliad Rewilding (UDA) 
 
Cronfa bywyd gwyllt y byd 

 
Ymarfer 
 

Yn ystod cynhaeaf sâl, neu aeaf hir byddai’n rhaid i'r Celtiaid a’r bleiddiau oroesi ar 
ddarpariaeth dlawd o fwyd, diod ac adnoddau. Heddiw, awn i'r archfarchnad hen 
fawr o feddwl am le gawn ni ein pryd o fwyd nesaf. 
 
Er mwyn gwerthfawrogi’r chwant i oroeso, peidiwch â mynd siopa am wythnos. 
Defnyddiwch yr hyn sydd gennych yn y tŷ’n barod am yr wythnos. Efallai dewch o 
hyd i gyfuniadau diddorol o fwyd. Ni fydd gennych lefrith ffres, ond cewch yfed dŵr 
yn lle te neu goffi. Ar y dechrau, byddwch yn ei weld yn anodd, ond erbyn y diwedd, 
byddwch yn teimlo fel eich bod chi wedi cyflawni rhywbeth mawr. 
 
Os oes gennych anghenion dietegol oherwydd clefyd siwgr neu afiechydon eraill, ni 
ddylech geisio’r dasg hon. Fel tasg arall, ceisiwch gadw at eich anghenion dietegol. 
Os oes gennych deulu, ni awgrymir i chi orfodi’r dasg arnynt hwy. 
 
Ysgrifennwch eich profiadau yn eich siwrnal. 
 

https://ukwct.org.uk/
https://www.rewildingbritain.org.uk/
https://rewilding.org/
https://www.wwf.org.uk/


BEIRDD 
 
O'r holl rolau yn y Gymdeithas Geltaidd rydym yn gwybod fwyaf am y bardd. Y 
rheswm am hyn yw bod ysgolion barddol yn parhau yn Iwerddon a Gaeleg yr Alban 
hyd at ganol yr ail ganrif ar bymtheg. 
Mae Julius Caesar yn sôn am ysgolion mawr sy'n cael eu rhedeg gan derwyddon am 
ieuenctid gaul Geltaidd yn y BCE ganrif gyntaf. Fodd bynnag, ni wyddom fawr ddim 
am addysg beirdd a dynion eraill dysgu ar ddechrau'r Iwerddon cyn yr wythfed ganrif. 
 
Tua’r cyfnod hwn, cafodd beirdd 
eu graddio yn ôl eu lefelau 
llythrennedd. Cyn hyn, bu’r 
beirdd ‘llafar’ traddodiadau yn 
byw fel travelling minstrels, with 
songs, poetry, accompanying 
harpists and legendary tales.  
 
Roedd graddau uwch o 
farddonol, y ffilid, yn defnyddio 
hen destun Gwyddeleg 
ysgrifenedig i astudio 
gramadeg, rhyddiaith, 
achyddiaeth a hanes. Roedd 
beirdd (fili), arbenigwyr mewn 
hanes traddodiadol Gwyddelig (senchae), a barnwyr y gyfraith arferol (breare), a 
ddaeth yn glerig, neu'n athrawon mewn ysgolion eglwys. 
 
O ddiwedd y ddegfed ran i'r ddeuddegfed ganrif, ymddangosodd lefelau uwch fyth fel 
y gwelwn gan feirdd llys, y mae rhai o'u penillion yn clodfori Teyrnas Iwerddon yn dal 
i oroesi. 
 
Yn y rhan hon o'r gwersi, byddwn yn edrych ar hanesion Celtaidd sydd wedi goroesi 
hyd heddiw, drwy gyfieithu ar ran y claf gan y beirdd cyfoes. Cymerodd flynyddoedd 
lawer o astudio dyfal i fod yn fardd. Fodd bynnag, mae gennym ysgolion heddiw sy'n 
dysgu dealltwriaeth o lenyddiaeth, iaith lafar, traethodau, gramadeg, barddoniaeth a 
straeon i ni. 
 
Bydd y rhan hon o'r cwrs yn apelio'n arbennig at yr ysgrifenwyr creadigol, y cantorion 
a'r areithyddion yn y grŵp. Ar ddiwedd y gwersi barddol, cewch gyfle i wneud cais i 
fod yn fardd cydnabyddedig yn nhrefn y bleiddiaid Celtaidd. 
 



Y tair prif ffynhonnell llawysgrif ar 
gyfer mytholeg Iwerddon yw:- 
 

• Diwedd 11eg/dechrau'r 12fed 
ganrif Lebor na hUidre, sy'n golygu 
llyfr y fuwch dun. Yn anffodus dim 
ond 76 o dudalennau sy'n aros 

• Llyfr Leinster a luniwyd c. 
1160 CE 

• Llyfrgell Bodley, y cyfeirir ati 
hefyd fel llyfr Glendalough. Y rhan 
gyntaf a ysgrifennwyd c. 1110 CE 
a'r ail a luniwyd yng nghanol y 12fed 
ganrif. 
 
Er gwaethaf dyddiadau'r ffynonellau 
hyn, mae archwilio'r iaith a 
ddefnyddir yn dyddio'r rhan fwyaf o'r 
deunydd ymhellach yn ôl i'r 8fed 
ganrif a gall hyd yn oed fynd yn ôl i'r 
6ed ganrif o adrodd llafar cynharach 
hyd yn oed. Dyma rai o'r ffynonellau 
pwysig eraill:- 
 

• Llyfr Melyn Lecan (sy'n 
cynnwys y deunydd coll o Lebor na 
hUidre) a ysgrifennwyd mewn dwy 
ran yn 1391 a 1401. 

• Llyfr mawr Lecan, a 
ysgrifennwyd rhwng 1397 a 1418 (sy'n cynnwys deunydd wedi'i drawsgrifio o 
lyfr Leinster) 

• Roedd llyfr Ballymote yn trawsgrifio 1390 neu 1391 (casgliad o weithiau hŷn, 
llawysgrifau rhydd a dogfennau gwerthfawr a drosglwyddwyd o hynafiaeth). 

 
Mae'n rhaid nodi bod y rhan fwyaf o'r llawysgrifau wedi eu creu gan fynachod 
Cristnogol (yn enwedig y gweithiau diweddarach), yr oedd eu gelyniaeth grefyddol i 
gredoau paganaidd yn arwain at rai o'r straeon hynafol yn cael eu haddasu a'u 
hailweithio i ffitio i mewn gyda genedion Groegaidd neu Beiblaidd a dderbynnir. 
  
Fel Iwerddon, mae Cymru hefyd yn wlad urddasol mynyddoedd, bryniau, 
dyffrynnoedd ac arfordir mawreddog. Unwaith yr oedd Ynys Môn wedi'i chysylltu gan 
dir, ond bellach wedi'i gwahanu gan Afon Menai, arferai fod yn gadarnle i'r Ddwyryd 
sanctaidd ac yn nifer o safleoedd megalithig, dangos bod pobl yn byw yno ers cyn 
hanes. Dylid nodi nad oedd adrannau Cymru, Lloegr a'r Alban yn bodoli yn y cyfnod 
Celtaidd cynnar a'r teitl cynharaf sy'n hysbys i Brydain yw Albion. Yn Gaeleg yr 
Alban o hyd yn cadw'r enw Alba. 
 
Fel mytholeg Wyddelig, cafodd chwedloniaeth a hanes Cymru eu trosglwyddo ar 
lafar gan y beirdd a'r derwyddon. Gan fod goresgynwyr ac ymsefydlwyr wedi 
cyrraedd Mae llawer o'r cofnod llafar wedi'i golli neu ei newid. Mae angen cadw hyn 



mewn cof wrth edrych ar lawysgrifau Cymraeg canoloesol. Fodd bynnag, mae'r 
canlynol yn dal i ddarparu trysor o chwedlau a chwedloniaeth Geltaidd Cymru:- 
 

• Llyfr Aneirin c. 1265. Credir i fod yn gopi o lawysgrif gwreiddiol o’r newfed 
ganrif, attributed to the late 6th century poet, Aneirin.  

• Mae llyfr Taliesin yn dyddio o hanner cyntaf y 14eg ganrif, er y credir fod 
llawer o'r cerddi 56 yn tarddu yn y 10fed ganrif neu'n gynharach. 

• Llyfr Gwyn Rhydderch c. 1350 yw'r casgliad cynharaf o destunau rhyddiaith a 
barddoniaeth Cymraeg. 

• Mae llyfr coch Hergest – a ysgrifennwyd rhwng 1382 a 1410 yn gwarchod 
casgliad o ryddiaith a barddoniaeth Gymraeg, yn enwedig chwedlau'r 
Mabinogion. 

 
Mae ffynonellau nodedig eraill yn cynnwys:- 
 

• ↑ Historia Brittonum c. 828 – hanes pobl Prydain (Llydaw). 

• Historia Regum Britanniae c. 1136 – hanes brenhinoedd Prydain gan 
Geoffrey o Fynwy. 

 
Mewnforiwyd llawer o chwedloniaeth Wyddelig i'r Alban, ac mae'n debyg i rai gael eu 
hysgrifennu yn yr Alban. Grŵp o straeon arwrol o amgylch yr Uliad, pobl o ogledd 
ddwyrain Iwerddon yw cylch Ulster. Roedd gan yr Ulaid gysylltiadau agos â Gaeleg 
yr Alban, lle dywedir bod Cúchulainn wedi dysgu Celfyddydau rhyfel. 
 
Mae mythau a chwedlau'r Alban yn adlewyrchu natur a thymhorau'r tir. Er enghraifft 
Beira, Brenhines y gaeaf, sy'n codi stormydd yn ystod Ionawr a Chwefror i ohirio 
dyfodiad y gwanwyn. Roedd beira yn hen fenyw galed a creulon a ddaeth ag eira 
dwfn, gorlifo afonydd ac yn creu llynnoedd a mynyddoedd. Pan fydd yn cynhesu, 
mae'n camu o'r neilltu ar gyfer yr Arglwydd a'r wraig ddeuol sy'n rhannu grym cyfartal 
yn ystod y tymor canlynol. Ni chafodd duwiau Albanaidd eu gogoneddu na'u addoli'n 
eang, yn wahanol i'r rhai o ddiwylliannau hynafol eraill, ond yn fwy cysylltiedig â 
natur, yn cael eu cysylltu ag afonydd, ffynhonnau a mynyddoedd penodol, ac ati. 
 

Mae gan yr Alban, serch hynny, 

gyfoeth o greaduriaid chwedlonol 

fel selkies a kelpies. Ceir cryn 

dipyn o hanesion am Siagelings, 

gwerin tylwyth teg, a ddygant 

fabanod o'r grib a'u hamnewid am 

dylwyth teg arall. Roedd y Wulver, 

creadur gyda chorff dyn a phen 

blaidd yn greadur llesiannol, oedd 

yn mwynhau pysgota. Gadawodd 

bysgod ar sil ffenestr y tlodion. Yn 

y presennol mae'r Alban yn dal yn 

llawn chwedlau, gan gynnwys anghenfil Loch Ness. 

 
  



Mae'r Hebrides yn grŵp ynysig o Ynysoedd o wahanol faint (anghyfannedd i raddau 
helaeth) oddi ar arfordir gorllewinol yr Alban. Mae'r môr o amgylch yn bwysig i gynnal 
y cymunedau bach ar yr Ynysoedd anghysbell hyn ac maent yn gyffredin gyda 
straeon o greaduriaid anarferol a hudolus (yn enwedig y môr). Dyma restr o'r rhai 
mwyaf adnabyddus o'r rhain:- 
 

• Kelpies-gwirodydd dŵr sy'n symud siâp sy'n ymddangos fel ceffyl, ond sy'n 
gallu mabwysiadu ffurf ddynol. 

• Dynion glas y Minch (a elwir hefyd yn storm Kelpies)-yn byw yn y môr rhwng 
yr Hebrides a tir mawr yr Alban (a adwaenir fel y Minch). Er eu bod nhw'n las, 
maen nhw'n edrych yn ddynol. Maen nhw'n creu stormydd ac yn chwilio am 
gychod i'w suddo. Mewn tywydd braf yn cysgu a arnofio ar y dŵr. 

• Yn wreiddiol, roedd seonaidh (Shoney) yn Dduw môr Celtaidd (cyn i 
Gristnogaeth ei ddysgwyd i ysbryd dŵr), a gymerodd offrymau o gwrw gan 
drigolion Lewis. 

• Merpobl – yn ymddangos fel person â hanes pysgodyn. Mae Mermaids fel 
arfer yn ymddangos fel argoelion anlwcus, trychineb rhagddweud a'i ysgogi, 
hyd yn oed gyda bwriad llofruddiol. Weithiau, mae rhai yn dysgu pobl sut i 
wella clefydau penodol. Mae mermen yn greaduriaid gwyllt a hyll yn wahanol i 
Mermaids, ond nid oes ganddynt ddiddordeb mewn pobl. 

• Werewolfau – Dynol sy'n eillio i mewn i blaidd. Roedd teulu o ddynion yn 
meddiannu Ynys ar Loch langavat. Os yw eu Beddau yn cael eu tarfu byth 
Mae chwedl yn dweud y byddant yn codi oddi wrth y meirw. 

• Ewyllys-oy-WISP – goleuadau rhyfedd sy'n arnofio o gwmpas y môr pan fydd 
preswylydd lleol ar fin pasio. Cysylltir hwy yn arbennig â Sandwick yn 
Ynysoedd Shetland. 

• Y tylwyth teg – ar Ynys Harris Mae CU Sith (Fairy DOG) yn gadael printiau 
paw o faint ar y tywod sydd yn ddirgel yn diflannu hanner ffordd ar draws y 
traeth. 

 
Mae chwedloniaeth Cernyw yn cynnwys yn rhannol draddodiadau gwerin a 
ddatblygwyd yng Nghernyw a chwedloniaeth a rannwyd gyda'r Llydaweg a phobol 
Cymru. Mae llawer o hanesion hynafol y beirdd, megis y cylch Arthuraidd a straeon 
o'r Mabinogion yn cael eu cynnal yn Nheyrnas hynafol Cornubia (Cernyw). Roedd 
Teyrnas wreiddiol Dumnonia wedi ei ganoli yn Nyfnaint a hefyd yn cynnwys Cernyw 
a rhannau o wlad yr haf. Is-Deyrnas a grewyd tua 443CE oedd cornubia. 
 
  



Mae creaduriaid chwedlonol o'r Gwerinwr Cernyweg yn cynnwys:- 
 

• Y Bwca-merddyn, a gysylltir â stormydd môr. Mae wedi awgrymu bod Bucca 
yn wreiddiol yn un o deygion Celtaidd hynafol y môr gan fod offrymau bwyd 
pysgod yn cael eu gadael ar y traeth gan bysgotwr i'w ddyhuddo. 

• Piskies (Pixies)-Mae Piskies wedi'u crynhoi yn yr ardaloedd rhostir uchel o 
gwmpas Dyfnaint a Chernyw a chredir eu bod yn byw ar safleoedd hynodion 
tanddaearol hynafol fel cylchoedd cerrig a barresi. 

• Cewri – Mae llawer o'r nodweddion anarferol yng Nghernyw megis y Graig 
gwenithfaen ar rostir Bodmin, y morlun clogwyni môr syfrdanol a St Michael's 
Mount yn cael eu hegluro fel gwaith Giants. Mae'n debyg bod chwedlau o'r 
ddeunawfed ganrif fel Jack the Giant Killer wedi'u seilio ar straeon gwerin 
llafar llawer hŷn. 

 
Mae gan y Brenin Arthur gysylltiad cryf iawn gyda Chernyw ac fe ddigwyddodd 
llawer o ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig â'r chwedl Arthuraidd yng Nghernyw:- 
 

• Tintagel – ar arfordir Gogledd Cernyw yn cael ei ystyried yn lle geni Arthur. 
Mae Castell Normanaidd adfeiliedig ar lechwedd serth, creigiog yn nodi'r Gaer 
Geltaidd wreiddiol lle ganwyd mab enwog Uthyr. 

• Pwll dozmary-Credir mai dyma'r Llyn lle taflodd Syr Bedivere Excalibur i wraig 
y Llyn. 

• Mae'r garreg Tristan-a osodwyd wrth ymyl y ffordd sy'n arwain at Fowey yng 
Nghernyw, yn nodi stori ' Knight ' gan Arthur a'i gariad Iseult. 

 
O'r drydedd ganrif, dechreuodd Celtiaid o Gymru a Chernyw ymfudo i'r ardal a enwir 
Armorica yn ystod y cyfnod Rhufeinig, ond a enwyd yn Llydaw yn ddiweddarach, yng 
ngogledd ddwyrain Ffrainc. Roedd Llydaw wedi ei rhannu rhwng pum llwyth 
Celtaidd. Mytholeg Llydaweg yw'r casgliad o hanesion arwrol sy'n tarddu yn Llydaw. 
Roedd gan y Bretonau lawer o dduwiau a chreaduriaid chwedlonol yn gysylltiedig â 
natur. Derbyniwyd y cefndir mytholegol hwn gan Rhufeiniaid, ond pan gyrhaeddodd 
Cristnogaeth Roedd llawer o EPIC mawreddog yn cael eu colli a thirnodau 
paganaidd naill ai eu dinistrio neu eu Cristnogaeth. 
 
  



Fodd bynnag mae rhai gwerinwyr Celtaidd Llydaweg wedi goroesi megis:- 
 

• Ankoù-ffigwr math reaper arswydus sy'n casglu eneidiau'r ymadawedig. Mae'r 
person olaf i farw mewn plwyf yn cymryd rôl yr Ankou. Mae'r Ankou yn 
ymddangos fel sgerbwd tal, haggard gyda gwallt Gwyn hir a phen troi, yn 
galluogi i weld ym mhob cyfeiriad, sy'n gyrru cart ac yn stopio yn Nhŷ rhywun 
sydd ar fin marw. Mae'n curo ar y drws (weithiau yn cael ei glywed gan y 
byw), cyn iddo gymryd ymaith y meirw yn y cart gyda chymorth gan ddau 
gymar ghouaidd. 

• Bugul Noz-ysbryd tylwyth teg sy'n byw yng nghoetiroedd Llydaw. Ef yw'r olaf 
o'i fath, ond mae ei ymddangosiad hyll mor ofnadwy fel bod anifeiliaid coetir 
yn ei osgoi. Mae'n garedig a boneddigaidd, ond bob amser ar ei ben ei hun. 
Mae'n crio allan i rybuddio pobl o'i ddull, felly nid i ddychryn iddynt. Yn wir, 
mae rhai pobl wedi marw ar unwaith ar ei weld. 

• Cannard noz ("hwyaid y nos") – tair troedfedd bach wedi'i wewcio, wedi'u 
gwisgo mewn gwyrdd sy'n mynd i ymyl y dŵr am hanner nos i olchi bwganod 
o'r rhai sydd ar fin marw. 

• Korrigan – gwirodydd dŵr sy'n dawnsio o gwmpas ffynhonnau a ffynhonnau. 
Maent yn hardd iawn wrth lwch neu liw nos gyda gwallt sy'n llifo'n hir ac mae'r 
pŵer i wneud dynion yn syrthio mewn cariad â hwy, ond yn eu lludded i'w 
marwolaeth. Fodd bynnag, maent yn osgoi cael eu gweld yn ystod y dydd pan 
fydd eu gwir ymddangosiad fel coch-llygeidiog, hags croenwyn, crychlyd. 

 
Mae llawer o chwedlau Arthuraidd hefyd yn cael eu cynnal yn Llydaw. Er enghraifft: 
– 
 

• Treuliodd Syr Lancelot ei blentyndod yng nghoedwig Brocéliande, Llydaw. 

• Rhoddodd hanner chwaer Arthur, Morgan le Fey, ar ôl cael ei fradychu gan ei 
chariad, epil ar le Val Sans retour ("y Cwm heb ddychwelyd"), gan achosi i 
gariadon anffyddlon gael eu carcharu yn y Dyffryn. 

• Priododd Tristan Dywysoges yn Llydaw, gan dorri'r ymenyn cariad a roddwyd 
arno gan Iseult. 

 
Fel y gwelwch o'r ffynonellau hyn, mae ystod eang o ddeunydd Celtaidd i'w ystyried 
yn ystod y gwersi barddol. Mae'r beirdd yn bodoli o hyd heddiw. Y rhain yw'r 
awduron, y cantorion/cyfansoddwyr, y storïwyr a'r haneswyr modern. Felly os ydych 
yn dalentog, neu os oes gennych rodd yn y maes hwn, efallai y byddwch am 
ganolbwyntio ar y maes hwn. 
 

  



Ymafer 
 

1. O dan y pennawd Bard, ar ochr chwith eich pad, gwnewch restr o feirdd, 
llenorion a beirdd enwog hyd at ddechrau'r 20fed ganrif, y mae eu gwaith yn 
dal i fod yn uchel ei barch heddiw. 

2. Yna ar yr ochr dde, gwnewch restr o'r cerddi, dramâu, sonrwythau a llyfrau 
sy'n eu gweithiau mwyaf poblogaidd. 

3. Edrychwch ar y rhestr a rhowch gylch o amgylch y gwaith sy'n apelio fwyaf 
atoch chi. Ysgrifennwch grynodeb o'r ddrama neu'r llyfr (os mai dyna rydych 
chi wedi'i ddewis), neu adolygiad o gerdd neu soned. Ystyriwch pam y mae 
hyn yn apelio atoch a pha neges a welwch yn y testun a'r is-destun sy'n 
siarad â chi, neu gallwch uniaethu â hi. 

 

 
  



GWELEDYDDION (Saes; Vates) 
 
"Fel rheol, ymhlith yr holl bobloedd Gallig y mae tair set o ddynion yn cael eu 
hanrhydeddu uwchlaw pob un arall: y beirdd, y Vates, a'r derwyddon. Mae'r beirdd 
yn gantorion ac yn farddonwyr, y mae Gorphwysfa'r defodau sanctaidd ac 
athronwyr natur, a'r derwyddon, yn ogystal â bod yn athronwyr naturiol, yn ymarfer 
athroniaeth foesol hefyd. " Strabo 
 
Roedd yr ysgrifenwyr Lladin cynharaf yn defnyddio "Vates" i ddynodi "proffwydi" a 
soothsayers. Mae'n bosibl bod y gair yn deillio o air gwraidd "wat" i ysbrydoli, arogl 
ysbrydol ". Yn pagan Rhufain Roedd y Vates yn preswylio ar fynydd y Fatican, Bryn 
y Vates. Mae Bryn y Fatican yn cymryd ei enw o'r gair Lladin Vaticanus. Mae hyn yn 
golygu mynydd o'r Vates a dyma lle mae Oracles hynafol (Vates) yn cyflwyno eu 
negeseuon proffwydol. Mae vates yn cyfateb yn Lloegr i dermau Celtaidd 
diweddarach fel Irish fáith "proffwyd, seer". Mae'n well gan rai Gorchmynion y term 
Ofate. Fodd bynnag mae hyn o ganlyniad i gamddehongli'r sillafiad Groegaidd 
οὐάτεις [' r wa iː te iː s] ac mae Vate yn gyfieithiad cywirach. 
  
Mae Strabo hefyd yn galw Vates athronwyr natur, sydd hefyd yn gorgyffwrdd â rôl y 
cynorthwyydd fel athronwyr naturiol. Byddai vates yn cynnal defod, ond dim ond ym 
mhresenoldeb Derwydd, yn ôl Diodorus Siculus. 
  
O'r hyn a gofnodir:- 
 

• Yr oeddent yn hyddysg mewn natur, a fyddai'n cynnwys planhigion a'u 
gwellhad 

• Roedden nhw hefyd yn defnyddio dulliau amrywiol i ganfod neu gael eu 
hysbrydoli am y dyfodol. 

• Roedden nhw'n perfformio  defodau. 
 
Roedd y Celtiaid, fel y Groegwyr a'r Rhufeiniaid 
yn boliog, gan gredu mewn nifer luosog o deities. 
Yn ôl mythau Gwyddelig diweddarach Roedd y 
duwiau Celtaidd yn anrhagweladwy, yn ffaeledig 
ac yn agored i drais fel y duwiau Olympaidd. 
 
I'r Celtiaid, roedd yn bwysig i ddyhuddo'r deities, 
ynghyd â grymoedd goruwchnaturiol eraill. 
Perfformiwyd defodau ar adegau penodol o fis yr 
ysgyfaint gan gynnwys aberthau. Cynhaliwyd y 
defodau gan y derwyddon mewn rôl Offeiriadol 
uchel, ond fel Goror, gyda'r Vates yn perfformio'r 
ddefod, 
 
Roedd y Celtiaid yn addoli duwiau'r teulu hefyd yn 
cwmpasu pob agwedd o fywyd. Brigid, er 

enghraifft, a ystyrid yn dduwies yr aelwyd. Cynhwyswyd duwiau a duwiesau mewn 
lletygarwch, gwledda a defodau tramwyo. 
 



Mae llawer o dduwiau yn hysbys i ni, nid yn unig gan chwedlau sydd wedi goroesi yn 
ddiweddarach yn Iwerddon, ond o destunau ac arysgrifau a wnaed gan y 
Rhufeiniaid. Rhoddodd eraill eu henw i leoedd, megis Lugdunum, sy'n golygu 
"cadarnle Lug". Ymddengys fod rhai duwiau wedi bod yn llwythol, yn hysbys yn unig 
yn lleol. Addolid eraill, megis Lugh, trwy'r byd Celtaidd. 
 
Yn wahanol i dduwiau Groeg a Rhufeinig, fodd bynnag, nid oedd y pantheon 
Celtaidd cyffredinol yn unigryw. Efallai nad oedd rhai o'r duwiau, fel Teutates, yn un 
Duw, ond yn deitl a roddwyd. Ystyr teutates yw "Duw y llwyth". 
 
Natur yn cael ei gynnwys yn helaeth o fewn yr addoliad Celtaidd. Roedd cyrff o ddŵr 
yn cael eu cysylltu'n arbennig â deity penodol. Ceir llawer o enghreifftiau o hyn, 
megis Sul, Duwies y gwanwyn poeth yng Nghaerfaddon, Prydain. Nid yw duwiau dŵr 
yn unig yn Geltaidd. Gellir eu holrhain yn ôl i'r oes efydd a'r Sacsoniaid cynnar, yn 
ogystal â'r Groegwyr yn eu rhannu. 
 
Addolid llawer o duwiau mewn trigiolion, naill ai fel dedredau cysylltiedig neu dair 
agwedd o un Duw, megis Maiden, mam a ffrindi. Gwelir y triadau hyn ledled y byd 
hynafol ac mae hyd yn oed wedi dylanwadu ar Gristnogaeth, gydag athrawiaeth y 
Drindod. 
 
Ni wnaeth y Celtiaid greu delweddau o'u duwiau tan yn hwyr yn yr oes haearn. Yr 
arweinydd Celtaidd Brennus moill cerfluniau o dduwiau yn Delphi. "Pan ddaeth yn 
unig ar ddelweddau o gerrig a phren bu'n chwerthin arnynt, i feddwl y dylai dynion, 
gan gredu bod gan dduwiau ffurf ddynol, osod eu delweddau mewn pren a charreg" 
Diodorus Siculus. 
 
Dim ond ardaloedd yn agos i aneddiadau Groegaidd a Rhufeinig a greodd gerfluniau 
a delweddau o dduwiau yn ddiweddarach. Roedd y Celtiaid (fel y Rhufeiniaid) hefyd 
yn barod i anrhydeddu ac addoli duwiau tramor. Mewn gwirionedd, cynhaliodd y 
Prydeinwyr aberth yn y Capitol yn Rhufain. 
 
Daeth duwiau Rhufeinig yn ein duwiau a daeth ein duwiau hwy eu hunain. Gwelodd 
y Rhufeiniaid gyffelybiaethau â'u deities eu hunain, a thros amser daethant yn 
syngreiddio. 
 
Mae enw'r dduwies Gymraeg Cerridwen yn deillio o'r gair Celtaidd "cerru", sy'n 
golygu ceulo. Mae'r crochan yn symboleiddio grym trawsnewidiol hud, doethineb, 
ailenedigaeth ac ysbrydoliaeth greadigol. Am y rhesymau hyn gwelir cerridwen yn 
noddwr i gwrachod heddiw. Mae hi hefyd yn gysylltiedig â'r lleuad, ffrwythlondeb, 
Gwyddoniaeth, proffwydoliaeth a barddoniaeth. 
 
Y Morrigan yw'r term a roddir i'r dduwies Wyddelig Morrigan, un o'r Duwiesau 
triphlyg ym mytholeg Geltaidd. Cynrychiolodd y cylch bywyd ac roedd yn gysylltiedig 
â genedigaeth a marwolaeth. Mae ei henw yn cyfieithu i "Great Queen" neu 
"Phantom Queen". Roedd hi'n shiffter siapiau ac yn edrych dros yr afonydd, y dŵr 
ffres a'r llynnoedd. Mae hi hefyd yn cael ei disgrifio fel nawddsant dial, Magic, 
priestesses, nos, proffwydoliaeth a Witches. Yn ystod meusoedd a defodau efallai y 
byddwch am gael arweiniad gan y grymoedd uwch hyn er mwyn dod yn Vate. 
 



Felly, os oes gennych ddiddordeb mewn dewiniaeth, seoli, diviniad, neu Wicca, 
efallai y bydd y pwnc hwn y prif un y gallech fod am ganolbwyntio arno. 
     
Felly i grynhoi, mae Vate yn gywerth â Wicca neu Wicce (gwryw neu fenyw Eingl 
Sacsonaidd). Mae rhai heddiw yn cyfeirio atynt eu hunain fel gwrachod Celtaidd, ond 
mae llawer o debygrwydd mewn gwahanol ddiwylliannau i Vates heddiw. 
 

Ymarfer 
 
Ar ddalen ysgrifennwch y pennawd Vate a thynnwch dabl gyda thair colofn o'r enw 
iachau, Diveiddiad a defodau. O dan bob un o'r penawdau hyn, ysgrifennwch eiriau 
rydych chi'n eu cysylltu â phob un o'r tri phennawd. Peidiwch â threulio mwy na 10 
munud ar yr ymarfer hwn a rhowch yr hyn sy'n dod i mewn i'ch pen, yn gadarnhaol 
ac yn negyddol. 
  
Pan fyddwch wedi gorffen geiriau cylch yr hoffech ddysgu mwy amdanynt. Mae 
croeso i chi anfon e-bost atom yn orderofcelticwolves@yahoo.com  a byddwn yn 
sicrhau bod gwersi'r dyfodol yn cwmpasu maes diddordeb pawb. 
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Derwyddon 
 
Yn rhan hwn y cwrs, byddwch yn dysgu gweri ymarferol ar fod yn Dderwydd heddiw. 
Beth wyddoch chi am 
Dderwyddon? 
 
"Mae'r derwyddon – sef yr 
hyn y maent yn galw eu 
magiciaid – yn dal dim 
mwy cysegredig na'r 
uchelwydd a choeden y 
mae'n tyfu arni, ar yr 
amod ei bod yn Dderwen 
galed-pren ... Mae 
Mistletoe yn brin a phan y'i 
gwelir yn cael ei gasglu 
gyda seremoni wych, ac 
yn enwedig ar chweched 
dydd y lleuad ... Yn trin y 
lleuad mewn gair brodorol 
sy'n golygu ' iacháu pob 
peth, ' maent yn paratoi aberth defosiynol a bant o dan goeden ... Mae offeiriad sydd 
wedi'i siglo mewn festiadau Gwyn yn dringo'r goeden ac, gyda cryman euraidd, yn 
torri i lawr y Mistletoe, sy'n cael ei ddal mewn clogyn Gwyn. " Pliny'r Hynafiaethydd, 
hanesydd Rhufeinig yn y ganrif 1af. 
 
"Mae'r derwyddon yn gyfrifol am bob mater crefyddol, aberthau cyhoeddus a phreifat 
archol, ac esbonio ofergoelion. Mae torf fawr o ddynion ifanc, sy'n heidio atynt i gael 
addysg, yn dal y derwyddon mewn parch mawr. Oherwydd bod ganddynt farn i'w 
rhoi ar bron pob anghydfod yn ymwneud â llwythau neu unigolion, ac os oes unrhyw 
drosedd wedi'i chyflawni, unrhyw lofruddiaeth a wneir, neu os oes dadl ynghylch 
ewyllys neu ffiniau rhyw eiddo, hwy yw'r bobl sy'n ymchwilio i'r mater ac yn sefydlu 
gwobrwyon a chosbau. 
 
Mae un arch-Druid o bŵer Goruchaf. Ar ei farwolaeth, mae'n cael ei olynu naill ai gan 
rywun sy'n rhagorol ymhlith ei gymrodyr, neu, os oes nifer o'r un safon, deuir i'r 
penderfyniad drwy bleidlais o'r holl Druanau. Ar adeg sefydlog o'r flwyddyn maent yn 
ymgynnull mewn lle sanctaidd ... Mae unrhyw un sydd â chŵyn yn mynychu ac yn 
ufuddhau i'r penderfyniadau a'r dyfarniadau y mae'r derwyddon yn eu rhoi. Y farn 
gyffredinol yw fod y grefydd hon yn tarddu o Brydain ac fe'i mewnforiwyd i Gaul, sy'n 
golygu bod unrhyw fyfyriwr brwd o Druiaeth yn awr yn mynd i Brydain am 
wybodaeth. " Julius Caesar, 54 BC 
 
Hoffech chi fod yn Dderwydd?  
 
Mae’r dyfyniadau uchod yn dweud cyfrolau am rôl Dewyddon a’u pethynau gyda’r 
Beirdd a’r Gweledyddion. 
 



Yn gyntaf, mae derwyddon yn magiciaid. Athronydd Groegaidd Diogenes Laërtius yn 
cymharu'r derwyddon i'r Persiaidd Magi, sy'n air Groeg cyfatebol i'r gair Lladin Cesar 
a ddefnyddir i ddisgrifio derwyddon fel magiciaid. Mae'r Magi yn 
seryddwyr/Astrologers sy'n perthyn i'r grefydd Zoroastriaid. 
  
Er i ni ddysgu mai rhan o rôl Vate oedd perfformio defodau, rôl y cynorthwyydd yw 
cynnal a goruchwylio defodau. Esbonion nhw ddiben defodau, felly roedd y rhai oedd 
yn cymryd rhan yn deall y pwysigrwydd. Roedd defodau cyhoeddus a phreifat. 
Roedd y rhain yn achlysuron arbennig ac yn dilyn aberth; buont yn cynnal 
banqueting. Rydym yn dysgu eu bod wedi dilyn cylchredau yr ysgyfaint yn agos 
(torri'r gamletoe ar chweched diwrnod y lleuad) a'u bod yn geidwaid amser arbenigol. 
Mae darganfod calendr lunisolar yn Coligny, Ffrainc yn dweud llawer wrthym am 
galendr y Druid ac amserau defodau. 
  
Edrychasant ar y lleuad fel healer a hyd yn oed gael cangen o Astrologer yn 
canolbwyntio'n llwyr ar y lleuad. Casglwyd y mistlesen o dderw sydd wedi ei lwyo'n 
galed, ac mae'r gair Druid yn golygu "Oak knower". Gan fod coed derw yn 
gysylltiedig â hirhoedledd a doethineb, mae hyn yn rhoi'r argraff fod Derwydd yn un 
doeth, hen Sage. Mae hyn yn cael ei gadarnhau yn adroddiad Julius Caesar o 
addysg dynion ifanc. Er ei bod yn ymddangos o ddyfyniadau Cesar fod derwyddon 
yn rôl wrywaidd i raddau helaeth, yn Iwerddon o leiaf, roedd derwyddon benyw o'r 
enw bandruí ("menyw-Druid"), a geir mewn talpiau fel y Táin Bó Cúailnge. Nid oedd 
gan Caesar ond amlygiad cyfyngedig i Brydain, felly dim ond gwybodaeth gyfyngedig 
oedd ganddynt am rôl derwyddon gwrywaidd a benywaidd. Mae trefn y bleiddiaid 
Celtaidd yn fodlon cael cynrychiolaeth o bob grŵp ac nid yw'n gwahaniaethu ar 
rywioldeb na rhyw. 
 
Roedd y derwyddon yn gyfrifol am faterion crefyddol, hwy oedd offeiriaid uchel y 
Celtiaid. Daeth pobl â materion i'w sylw a rhoesant ddyfarniadau ar ôl ymchwilio'n 
llawn i fater. Yn wir, yn Iwerddon, cafodd cyfraith y derwyddon ei hysgrifennu i mewn 
i'r hyn a elwir yn Brehon law. Roedd democratiaeth ymhlith derwyddon ac fe 
bleidleisiwyd o'u plith. 
  
Roeddent yn athronwyr ac eisiau'r gorau ar gyfer eu llwythau a phobl. Yr oeddynt yn 
genfigen o heddwch. Mae rôl Derwydd yn rôl bwysig iawn, ond mae'n dod â 
chyfrifoldeb mawr. Fel gwleidyddion heddiw, roedd pobl yn edrych ar eiriau'r 
derwyddon a rôl y Derwydd yw diplomydd. 
 
Fel sylfaenydd Derwydd yn nhrefn y bleiddiaid Celtaidd, gobeithiaf y byddwch yn 
cadw at y Gorchymyn hwn ac yn cefnogi ailwaeledd a natur, lle bynnag yr ydych yn 
byw. 
 
Mewn gwersi yn y dyfodol byddwn yn edrych ar bynciau fel y calendr Celtaidd, 
Astroleg, y Ddwyryd ac yn trefnu cyfarfodydd lleol, defodau a chreu 
llwyni/Nemetonau. Mae'n rôl o gyfrifoldeb mawr ac er nad yw cymryd yr awenau yn 
addas i bawb, parhewch i edrych ar y deunydd, neu ei arbed ar gyfer astudio yn y 
dyfodol. Er na fyddai gennych ddiddordeb yn awr efallai, efallai y daw amser pan 
fyddwch yn barod i ysgwyddo'r cyfrifoldeb. 
   

  



Ymarfer 
  

1. O dan y penawd ‘Derwydd,’ tynnwch ddwy golofn. Yn y golofn gyntaf, 
rhestrwch eiriau neu ymadroddion sy’n gwneud arweinydd da (efallai meddwl 
am ffigwr ysbrydol adnabyddus, arweinydd tîm neu reolwr ‘rydych chi’n eu 
hedmygu). 

2. Yn y golofn arall, meddyliwch am arweinwyr sydd wedi dangos enghraifft sâl 
o’r hyn ‘rydych chi’n gweld fel arweinydd. Gellir meddwl am ffigyrau 
gwleidyddol dadleuol neu arweinwyr cyltiau. Eto, rhestwch eiriau neu 
ymadroddion sydd yn gwneud arweinydd drwg. 

3. Edrychwch ar y rhestr yn y ddwy golofn. Rhowch gylch o gwmpas y termau 
ym mhob colofn sydd yn perthyn i chi. Byddwch yn onest a pheidio â gweld 
dod o hyd i bethau a allwch weithio arnynt fel peth drwg. Nid oes yr un 
ohonom yn berffaith ac mae llawer o arweinwyr yn ddiffuant ac yn cychwyn 
gyda bwriadau da.  


