
 

 

TREFN Y BLEIDDIAID CELTAIDD 

GWERS 2 
  



Cyflwyniad 

Mae gan lawer ohonom ddiddordeb yn ein gwreiddiau, ond mae'r gorffennol i lawer 

ohonom dan len o ddirgelwch ac yn aml yn dal ar gau inni. Wrth i dechnoleg 

ddatblygiadau Mae'r gorffennol yn ei datgelu ei hun i ni. Mae archaeoleg, DNA a 

chyfieithiadau modern o ddogfennau sydd wedi'u hanghofio'n hynafol wedi codi'n 

aruthrol yn y blynyddoedd diwethaf. 

Rydym bellach yn gwybod 

llawer mwy am y Celtiaid 

a'n gwreiddiau nag unrhyw 

gyfnod arall o amser mewn 

hanes. Mae offer sganio yn 

gallu sganio ardaloedd o 

gylchoedd cerrig cysegredig 

fel Stonehenge ac mae 

llawer wedi'i ddogfennu am 

ganfyddiadau cyffrous yn 

dod oddi yno. 

Gallwn hefyd feddwl beth 

ddechreuodd y cyfan. 

Dyma'r hen gwestiwn oed y gallwn ni efallai ond ateb pan fyddwn ni'n pasio i ysbryd. 

Mae un peth yn sicr, fodd bynnag, yr ydym i gyd yn tarddu o ddigwyddiad un, y mae 

llawer yn galw'r glec fawr a newidiodd egni anfarwol i'r mater a greodd y bydysawd 

materol. 

Mae achos yr egni hwn yn faes trafod, boed yn oruchaf, neu'n gyfle dall. Beth bynnag 

yw'r achos, mae llawer yn credu bod dau blanhigyn o fodolaeth, y corfforol ac ysbrydol. 

Byddwn yn ceisio cysylltu â'r amgylchfyd ysbryd mewn gwersi yn y dyfodol. 

Ond am nawr, gadewch i ni edrych yn ôl gyda hynafiaid y bleiddiaid, y gwareiddiadau 

Celtaidd hysbys cyntaf, a chreu'r duwiau a ... Wel, os dywedaf ormod wrthych, efallai na 

fyddwch yn darllen ymlaen. 

Felly Mwynhewch a cysylltwch â'ch gorffennol. 

Hir y byddwch chi'n aros ac yn ffynnu gyda threfn y bleiddiaid Celtaidd. 

Andy GibbonsDruid sylfaenydd trefn y bleiddiaid Celtaidd 

 



 

Celtiaid 

"[4.19.1] Heracles, wedyn, a draddodiwyd dros Deyrnas yr iberiaid i'r dynion mwyaf 

aruchel ymhlith y Natsïaeth ac, ar ei ran, cymerodd ei fyddin a phasio i Celtica a thraw 

hyd a lled iddo rhoddodd derfyn ar y anghyfraith a lofrudd dieithriaid y daeth y bobl yn 

gaeth iddynt; a chan fod llu o ddynion o bob llwyth yn heidio i'w fyddin eu hunain, 

sefydlodd ad ddinas fawr a enwyd Alesia ar ôl y "crwydro" (alê) ar ei ymgyrch. 

[4.19.2] ond y mae hefyd yn gymysg ymhlith dinasyddion y ddinas lawer cenedloedd, a 

chan fod y rhai hyn yn rhagori ar y lleill mewn lliaws, daeth i basio fod y trigolion yn 

gyffredinol wedi eu barbareiddio. Mae'r Celtiaid hyd at yr amser presennol yn dal y 

ddinas hon mewn anrhydedd, gan edrych arni fel aelwyd a mam-ddinas holl Celtica. Ac 

am y cyfnod cyfan o ddyddiau'r Heraclau arhosodd y ddinas hon yn rhydd ac ni chafodd 

ei diswyddo byth tan ein hamser ein hunain; ond o'r diwedd Gaius Caesar, a oedd wedi ei 

ynganu'n Dduw oherwydd maint ei weithredoedd, aeth â hi yn ôl storm a'i gwneud hi a'r 

pynciau Celtiaid eraill y Rhufeiniaid. " 

Dyfyniad o lyfr llyfrgell hanes IV gan Didodorus Siculus. 

Yr oedd y groes mor yn awchus am y 

Celtiaid fel y cymerasant glod am eu creu. 

Nid yn unig yr oedd Heracles Groegaidd, 

neu Hercules, yn cael ei chysylltu'n agos â'r 

Celtiaid, ond fe'i credydir fel ei dad 

corfforol. Roedd y Groegwyr yn llawer 

byrrach o ran statws i'r Celtiaid, felly mae'n 

ymddangos yn naturiol y bydden nhw'n 

sbring o gawr yn eu plith. 

  



Mae brwydr Alesia yn 52 BC a 

oedd yn nodi gorchfygiad y 

Gauls dan Vercingetorix gan y 

Rhufeiniaid dan Julius Caesar 

yn cyfateb â disgrifiad 

Diodorous o ddinas Geltaidd 

fawr a sefydlwyd gan 

Hercules. Disgrifiodd Caesar y 

frwydr yn fanwl yn ei 

Commentarii De Bello Gallico 

(llyfr VII, 69 – 90). Fe bennodd 

canlyniad y frwydr dynged 

pob un o'r gaul: wrth ennill y 

frwydr, enillodd y Rhufeiniaid y ddau ryfel gallaidd a'r arglwyddiaeth dros gaul. 

Ar ôl cael ei goncro gan Cesar, daeth Alesia yn dref o Rufain. Roedd yn cynnwys canol 

tref gydag adeiladau anferthol megis temlau, theatr a Fforwm. Roedd lleoliad Alesia yn 

anhysbys am ganrifoedd lawer nes i ymerawdwr Napoleon III ddatblygu diddordeb yn 

lleoliad y frwydr dyngedfennol hon yn hanes cyn-Ffrangeg. Roedd yn ysgrifennu 

bywgraffiad o Caesar a gwelodd Orchymyn Vercingetorix dros bob byddin Gaulish fel 

symbol o'r genedl Ffrengig. Ar yr un pryd sylweddolodd fod y genedl Ffrengig dyfodol 

yn cael ei ddylanwadu yn fawr gan y fuddugoliaeth Rhufeinig a canrifoedd o reolaeth 

dros Gâl. 

Yn 1838, roedd dod o hyd gyda'r 

arysgrif: yn ALISIIA, wedi ei 

ddarganfod ger AliseSainte-Reine yn yr 

adran Côd-d ger Dijon. Gorchmynnodd 

Napoleon gloddio archeolegol gan 

Eugène Stoffel o gwmpas Mont-

Auxois. Roedd y cloddiadau hyn yn 

1861 – 65 yn canolbwyntio ar y 

llinellau gwarchae Rhufeinig helaeth ac 

yn nodi bod yr Alesia hanesyddol wedi'i 

leoli yno yn wir. Fe'i Gwarchodwyd gan 

wal yn amgáu'r ardal, gydag o leiaf 

ddau borth Gefail ac yn 52 CC roedd 

ganddi boblogaeth o 80,000 o bosibl yn 

cynnwys ffoaduriaid a dynion dan 

Orchymyn vercingetorix. 

  



Mae dadansoddiad archeolegol diweddarach yn ' Oleiddio-Sainte-Reine ' wedi 

cadarnhau'r gwarchae a ddisgrifiwyd yn fanwl. Mae olion cylchoedd gwarchae yn dweud 

i gyd-fynd Mae disgrifiadau Cesar wedi'u nodi gan archeolegwyr yn defnyddio 

ffotograffiaeth o'r awyr yn dilysu'r canfyddiadau hyn ac yn diweddu'r ddadl hir ymysg 

archeolegwyr am leoliad Alesia. 

 

  



Bleiddiaid 

Ar 21 Mai 2015, cyhoeddwyd canlyniadau ymchwil i wneuthuriad genetig a hynafiaeth 

gwlithod a chŵn yn y fioled Bioleg gyfredol. Mae tystiolaeth enynnol o asgwrn y blaidd 

hynafol a ddarganfuwyd yn gorwedd ar y twndra ym Mhenrhyn Taimyr yn Siberia yn 

datgelu bod bleiddiaid a chŵn yn ymrannu oddi wrth eu hynafiaid cyffredin o leiaf 

27,000 o flynyddoedd yn ôl. 

Esblygiad Caninau 

"Er nad yw gwahanu yr un fath â ddofi, mae hyn yn agor y posibilrwydd bod dofi wedi 

digwydd yn llawer cynt nag y meddyliwyd o'r blaen," meddai'r awdur astudiaeth 

arweiniol pontus skoglund, sy'n astudio DNA hynafol yn Ysgol Feddygol Harvard a'r 

sefydliad eang ym Massachusetts. 

 



Mae etifeddiaeth enetig y blaidd cynhanesyddol 

sydd bellach wedi diflannu sy'n mynd yn ôl 

34,000 mlynedd yn byw ar mewn cŵn cwsg 

Arctig, fel huskies Siberia. Datganodd un o'r 

ymchwilwyr Skoglund "Mae'n eithaf anhygoel 

bod cysylltiad genetig arbennig i blaidd a oedd yn 

crwydro'r twndra 35,000 o flynyddoedd yn ôl." 

Mae cŵn o Greenland hefyd yn cario rhywfaint 

o'r DNA y blaidd hynafol hwn, fel y gwna'r Shar-

Pei Tsieineaidd a spitz y Ffindir. 

Trwy astudiaethau genetig, mae ymchwilwyr bellach yn gwybod bod cŵn a bleiddiaid yn 

rhannu hynafiaethydd cyffredin yn lle llinach uniongyrchol. Eu hynafiaeth gyffredin oedd 

blaidd cynhanesyddol a oedd yn byw yn Ewrop ac Asia rhwng 9,000 i 34,000 o 

flynyddoedd yn ôl. Aeth sawl is-grwp o fleiddiaid cynhanesyddol yn ddiflanedig tua 

10,000 o flynyddoedd yn ôl, ar yr un pryd â'r mamothiaid, sloths enfawr a teigrod 

SaBRE-danllyd. 

Er nad ydym yn gwybod o hyd pa fath o blaidd a roddodd y cynnydd i bob un o'r bridiau 

ci anhygoel sy'n byw heddiw, mae genom y Taimyr yn helpu gwyddonwyr i fireinio'r 

llinell amser genetig (y maent yn ei alw'n gloc moleciwlaidd). Mae hyn yn mesur cyfradd 

y mwtaniadau genetig sy'n cronni dros amser. Mae tystiolaeth genetig o'r asen gwlanog 

Siberia 35,000 oed hwn yn awgrymu bod cŵn yn ymrannu oddi wrth eu hynafiaid blaidd 

yn llawer cynharach na'r meddwl. 

Dangosodd mwtaniadau yn y genod Taimyr fod y blaidd yn esblygu'n arafach na'r hyn a 

feddyliwyd yn flaenorol. Mae newidiadau penglog yn arwain o blaidd i gŵn yn dechrau 

ymddangos tua 33,000 o flynyddoedd yn ôl. 

  



Beirdd 

Y degfed Llafur o Heracles 

I gyflawni ei ddegfed Llafur, roedd yn rhaid i Hercules deithio i ben draw'r byd. 

Gorchmynnodd eurystheus i'r arwr ddod ag ef o wartheg y Bwystfil Geryon. Roedd gan y 

creadur hwn dri phen a thair set o goesau i gyd yn ymuno yn y wain. Roedd yn byw ar 

Ynys o'r enw Erythia, oedd yn agos i ffin Ewrop a Libya. Ar yr Ynys hon, cadwodd 

Geryon haid o wartheg coch yn cael eu gwarchod gan frawd Cerberus, Orthus, helgwn 

dau, a'r cenfaint Eurytion. Gosododd Hercules ar gyfer Erythia, gan ddod ar draws a lladd 

llawer o greaduriaid gwyllt ar hyd y ffordd, a daeth i'r fan lle'r oedd Libya yn cwrdd ag 

Ewrop. Yma, adeiladodd Hercules ddau fynydd anferth, un yn Ewrop ac un yn Libya, i 

goffáu ei daith helaeth. Daeth y mynyddoedd hyn yn adnabyddus fel pyrth neu bileri 

Hercules. Fe wnaeth y culfor Hercules pan dorrodd y Mynydd yn ddarnau a elwir bellach 

yn culfor Gibraltar, rhwng Sbaen a Moroco, y porth o Fôr y Canoldir i Fôr Iwerydd. 

Gan hwylio mewn gobled a 

roddes yr haul iddo, 

cyrhaeddodd Hercules Ynys 

erythia. Ddim yn hir wedi 

iddo gyrraedd, ymosododd 

Orthus, y ci dau bengoch, ar 

Hercules, felly fe basiodd 

Hercules ef gyda'i glwb. 

Dilynodd eurytion, gyda'r un 

canlyniad. Adroddodd eifre 

arall yn yr ardal y digwyddiadau hyn i Geryon. Yn union fel yr oedd Hercules yn dianc 

gyda'r gwartheg, ymosododd Geryon arno. Ymladdodd Hercules gydag ef a'i saethu yn 

farw gyda'i saethau. 

Pan aeth i ffwrdd ychen geryon, ymwelodd a Gwlad y scythiaid. Unwaith yno, tra'n 

cysgu, diflannodd ei geffylau yn sydyn. Pan ddeffrodd a crwydro tua mewn chwilio 

amdanynt, daeth i mewn i wlad Hylaea. Yna daeth o hyd i'r Echidna mewn Ogof. Pan 

ofynnodd a oedd hi'n gwybod unrhyw beth am ei geffylau, atebodd, eu bod yn ei 

meddiant ei hun, ond na fyddai'n eu rhoi i fyny, oni fyddai'n cydsynio i aros gyda hi am 

gyfnod. Derbyniodd Heracles y cais, a daeth yn ei sgil yn dad i Celtos, Galatos ac Iberus, 

hynafiaid y Celtiaid, Galatiaid ac Iberiaid. 

Er yr ystyrir y hanesyn hwn yn chwedloniaeth, rhoddwyd enwau'r Celtiaid, y Gauls a'r 

Iberiaid arnom gan y Groegwyr. Mae gan lawer o hanesion mytholegol eu dechreuadau 

mewn gwirionedd ac maent yn cael eu hefelychu dros amser. 

Stori oran Mór 

Ar un adeg, nid oedd amser. Nid oedd duwiau ychwaith a dim dyn na menyw i gerdded y 

tir. Nid oedd ond dyfnderoedd y môr a'i dawel dywyll, tragwyddol. Symudodd math o 

Alaw ar draws y dyfroedd diddiwedd, a sibrwd yn gyntaf. Y gerddoriaeth oedd yr oran 



Mór "y Melinyd mawr" a thyfodd i fod yn frwd iawn, gan gasglu sain a momentwm, gan 

gyrraedd ymhellach ac yn uwch, gan adeiladu i Crescendo mawr nes, lle cyfarfu'r môr â'r 

tir, daeth môr-geffyl i gael ei eni o ewyn môr gwyn. Roedd hi'n caseg, a'i henw oedd 

Eiocha. 

 

Ni ddaeth oran Mór i ben gyda'r greadigaeth gychwynnol. Daeth llawer mwy wedyn, yn 

dod allan o'r sain a oedd yn canu ei hun drwy'r dyfroedd, un peth yn mynd o'r naill beth 

tan, o goeden derw, roedd Eiocha yn tyfu planhigyn a oedd yn rhoi genedigaeth i'r Duw 

cyntaf, Cernunnos. Roedden nhw'n matio ac yn begot mwy o dduwiau, a oedd yn teimlo'n 

unig oherwydd nad oedd ganddyn nhw unrhyw un i fod yn ddewr, ac felly o bren coeden 

derw fe wnaethon nhw greu'r dyn a'r fenyw gyntaf, yn ogystal â'r anifeiliaid eraill. Roedd 

cewri hefyd wedi eu geni o risgl y goeden honno, pan gafodd Eiocha ei hurlo i'r dŵr, 

unwaith. 

Oran Mór, mewn llawenydd mawr, yn canu ar, yn dal i ganu ar heddiw, yn llenwi creu — 

i bawb a all glywed — gyda'i gytsain ddwyfol. 



Danu a'r bilen 

O'r pridd tywyll yno tyfai goeden, Tal a chryf. Danu, y 

dyfroedd dwyfol o'r nefoedd, yn meithrin ac yn 

trysori y goeden fawr hon a ddaeth yn y derw 

sanctaidd a enwir yn bilen. O'r cythraul o Danu 

a'r bustl, fe ollyngwyd dau fes anferth. Roedd 

y fesen gyntaf yn wrywaidd. O Mae'n 

tarddodd y dagda, "y Duw da". Roedd yr ail 

hedyn yn fenywaidd. O'r fan honno y daeth 

Brigid, "yr un a'i Dyrchafed". Ac roedd y 

dagda a'r Brigid yn syllu ar ei gilydd mewn 

rhyfeddod, am mai eu gorchwyl hwy oedd 

Gorchymyn ddryllio o'r anrhefn offeiriog ac i bobl 

y ddaear gyda phlant danu, y fam dduwies, yr 

oedd ei dyfroedd dwyfol wedi rhoi bywyd iddynt. 

 

 

Ymarfer 

Mae mythau creu'r Celtiaid yn brin ac yn cynnwys esgyrn moel stori. Gan ddefnyddio 

deunydd o'r ddwy stori uchod a'ch dychymyg eich hun, crëwch a rhannwch eich stori creu 

Celtaidd eich hun, neu ehangwch ar yr amlinelliadau uchod. Efallai y byddwch hyd yn 

oed am gynnwys y stori Groeg am Hercules. 

Mae dweud stori yn rhodd gan y bardd. Mae'r meddwl creadigol yn llenwi'r bylchau yn y 

naratif. 

  



Vates 

Mae vates yn air Lladin sy'n dynodi seers, proffwydi, soothsayers, diiners a Fortune 

telynorion. Yn ôl yr hen lenorion Groegaidd Strabo, Diodorus Siculus a Poseidonius, y 

Vates (οὐάτεις) oedd un o dri dosbarth o offeiriadaeth y Celtiaid, a'r ddau arall oedd y 

derwyddon a'r beirdd. Fel y trafodwyd yn flaenorol, perfformiodd y Vates yn aberthau o 

dan awdurdod Derwydd. 

Ystyr y gair Vate yw "i ysbrydoli" neu 

"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, 

wrth gyfeirio at y Vates, a draddoiodd eu 

negeseuon ar fynydd y Fatican. 

Gall y Duw Almaenaidd Wōđinaz (Woden 

yn hen Saesneg ac Odin i'r Norse) fod yn 

loanair cynnar yn seiliedig ar y Vates Celtaidd. 

Gwrachod Celtaidd 

Os edrychwch i weld gwrachod, ymddengys mai'r gair yn unig sy'n mynd yn ôl i'r geiriau 

Eingl Sacsonaidd Wicca a Wicce ac mae'n dyddio o'r unfed ganrif ar ddeg. Fodd bynnag, 

os edrychwch ar y Vates roeddent yn wir yn fersiynau hynafol o wrathau. Cyfieithiadau 

modern Beibl defnyddio'r term "gwrachod o Endor" a allai gyfathrebu gyda'r proffwyd 

marw Samuel. Roedd yr Eifftiaid yn sicr yn defnyddio hud ac mae hyd yn oed y Beibl yn 

datgan eu bod yn gallu copïo rhai o gampweithiau gwialen mydryddol Aaron. 

Witches yn dod o'r cyfnod amser. Cyn belled ag y bu magick, bu gwrachod. Maent yn 

gyfarwydd â'r byd ysbryd ac mae cyfrifon yn dangos bod vates mynd i mewn i trance fel 

wladwriaeth ac ni allai gofio eu barablau ar ôl eu siarad. Mae hyn yn debyg i'r Shamans. 

Cydnabyddwyd shamaniaeth am y tro cyntaf gan arsylwyr gorllewinol yn gweithio 

ymhlith cymdeithasau corlannu traddodiadol yng nghanolbarth a Gogledd Asia, ac mae o 

iaith un o'r cymdeithasau hyn, sef pobloedd Tiwnisia, sy'n siarad yn Siberia, bod y term 

"shaman" yn deillio. 



Fodd bynnag, oherwydd y 

gall bodau ysbryd uwch 

gyfathrebu â'r rhai sy'n 

ddawnus, mae shamans yn 

byw lle bynnag y mae pobl. 

Mae gan rai anifeiliaid, fel 

bleiddiaid, cŵn a chathod 

hefyd gysylltiad naturiol ag 

ysbryd. Weithiau'n syllu ar 

rywbeth na allwn ei weld, 

mae'r anifeiliaid hyn yn 

arsylwi ysbryd. Mae pob bodau byw yn gynhwysydd ar gyfer ysbryd a phan fyddwn ni'n 

marw Mae'r ysbryd hwnnw'n cael ei ryddhau ac am gyfnod gellir cysylltu ag ef drwy 

gyfrwng naturiol neu wedi'i hyfforddi. 

I fod yn Vate, mae angen i chi fod yn ddawnus. Bydd hyfforddiant ond yn dod â'r rhodd 

ddwyfol honno sy'n bresennol. Mae'r rhan fwyaf ohonom, er hynny, yn ddawnus mewn 

rhyw ffordd, ond mae Vate yn arbenigwr gyda'r anrhegion. Mae'r rhodd ar gyfer rhannu a 

dyna pam y'i rhoddwyd. Mae'n cyflwyno tystiolaeth o'r amgylchfyd ysbrydol a'u 

hymglymiad yn ein bywydau. 

Mae hefyd yn egluro pam fod gan wareiddiadau a wahanir gan filoedd o filltiroedd, fel 

Americaniaid brodorol, debygrwydd. 

Un o'r rhoddion y gellir ei rannu a'i ddefnyddio, yw'r wybodaeth am berlysiau ac iachâd. 

Unwaith y bydd cyfrinach o'r Vates, mae'r wybodaeth hon bellach ar gael yn eang. 

Ymarfer 

Yn eich llyfr nodiadau, ysgrifennwch y gair Magick. Yna ysgrifennwch yr holl bethau 

rydych chi'n bersonol yn eu cysylltu â magick (Mae'n well gan Paganiaid yn gyffredinol 

yr hen sillafiad Saesneg yn hytrach na hud). Gadewch y rhestr hon a mynd yn ôl ati os yw 

geiriau ychwanegol yn ymddangos yn eich pen. Ar ôl i chi orffen, edrychwch ar y rhestr. 

Efallai bod rhai ohonoch chi eisoes yn gwrachod profiadol. Os felly, Cylchwch y mannau 

yr ydych yn teimlo'n ddawnus ynddynt. 

Os yw hyn yn newydd i chi, rhowch gylch o amgylch y geiriau yr hoffech wybod mwy 

amdanynt. Meddyliwch am y meysydd hyn a Adeiladwch ddisgwyliad a chyffro. Fodd 

bynnag, mae'r rhan fwyaf o'r cyfan yn cronni penderfyniadau a disgyblaeth. Efallai y 

byddwch hefyd am ddod o hyd i lyfrau a fydd yn eich cynorthwyo. 

  



Derwyddon 

Cafodd arfer y derwyddon ei nodi gyntaf mewn dau waith Groegaidd dros 2000 o 

flynyddoedd yn ôl yn tua 200 BCE, er bod y ddau waith wedi eu colli ers hynny. Yn 50 

Ysgrifennodd BCE Julius Caesar fod derwyddon yn tarddu ym Mhrydain. Mae rhai yn 

honni y gellid dod o hyd i Druids ar draws rhan helaeth o Ewrop, o Iwerddon yn y 

gorllewin i Dwrci yn y dwyrain, fodd bynnag, mae ysgolheigion modern wedi dod i'r 

casgliad nad yw hyn yn debygol. 

Mae'n debyg fod derwyddon yn frodorol ychydig i Ynysoedd Prydain, Iwerddon a 

Gorllewin Gâl (Ffrainc erbyn hyn). Er bod cyfrifon ysgrifenedig fel petaent wedi dechrau 

2,200 o flynyddoedd yn ôl, mae'n debyg bod Druidry mewn bodolaeth am gryn dipyn o 

amser cyn hynny, a datblygodd derwyddon o arferion cwtiad cyn-Geltaidd cynharach. 

Ar Benrhyn Gŵyr, ger Abertawe, mae ogofâu paviland 

wedi datgelu un o'r safleoedd crefyddol magick 

cynharaf yn y byd, lle tua 26,000 o flynyddoedd yn ôl, 

mae grŵp o bobl yn ofalus yn plethu sgerbwd, lapio'r 

corff mewn brethyn coch neu ei rwbio â OCR coch a 

dodwy gyda'r rhodenni mamyn-ifori, a all fod yn y 

gwialenni hud cynharaf erioed. 

17,000 o flynyddoedd yn ôl cafodd ogofâu Lascaux yn 

Ffrainc eu haddurno â phaentiadau o anifeiliaid sy'n 

goroesi hyd heddiw. Roedd bron yn sicr bod yr ogofâu 

yn cael eu defnyddio mewn ffyrdd defodol ac roedd 

llawer yn credu eu bod yn gynrychioliadau o gytserau'r 

awyr yn y nos, gan gynnwys sidydd o'r Ddwyryd 

hynafol. 



 

Waliau Ogof lascaux 

Miloedd o flynyddoedd yn ddiweddarach honnodd awdur clasurol fod derwyddon yn 

cyfarfod mewn ogofâu, a heddiw mae symbolaeth ogofâu ac anifeiliaid yn dal i gael eu 

defnyddio gan lawer o Feddids modern, a oedd fel y nodwyd yng ngwers 1 yn athronwyr 

natur. 

Yn ystod y cyfnod hwn o hanes, cyn esblygiad derwyddon, roedd llwythau yn mudo ar 

draws Gorllewin Ewrop. Efallai bod rhai wedi dod o'r ardaloedd a adwaenir bellach fel 

ardal y môr DU o Rwsia, Twrci, neu hyd yn oed o'r gwareiddiad Vinča. Roedd y rhain yn 

dod â'u harferion a'u gwybodaeth grefyddol eu hunain, a oedd yn animistaidd a 

shamanistaidd. 

Erbyn tua 6,500 o flynyddoedd yn ôl 

roedd pobl yn dechrau adeiladu 

henebion carreg yng ngorllewin 

Ewrop – yn enwedig yn Iwerddon, 

Ynysoedd Prydain, ac yn Llydaw. 

Mae'r derwyddon bob amser wedi 

bod yn gysylltiedig â chylchoedd 

cerrig megis Stonehenge. Roedd 

academyddion, fodd bynnag, yn diystyru'r syniad hwn yn ddiweddar. Arferai haneswyr 

ddweud nad oedd y derwyddon yn gallu defnyddio Stonehenge a'r holl gylchoedd cerrig 



eraill ym Mhrydain, oherwydd mai offeiriaid y Celtiaid oedd y derwyddon, a dim ond ym 

Mhrydain y cyrhaeddodd y Celtiaid tua 500 BCE. 

Yn y chwedegau newidiodd llawer o haneswyr eu meddyliau. Sylweddolasant fod 

tarddiad llwythau Celtaidd yn llawer mwy cymhleth na'r hyn a ragwelwyd yn wreiddiol, 

ac awgrymwyd yn hytrach fod y Celtiaid cynnar yn ôl pob tebyg ym Mhrydain mor 

gynnar â 2000 BCE, pan oedd yr henebion carreg mawr yn dal i gael eu hadeiladu a'u bod 

yn ymwneud â'u defnyddio neu adeiladu, gan ei integreiddio i'w arferion. 

Gallwn, felly, gysylltu'r derwyddon fel offeiriaid ac offeiriadaeth y cylchoedd cerrig, a 

atgyfnerthir gan bwysigrwydd Seryddiaeth ddefodol wrth adeiladu'r henebion hyn, gan 

alinio cerrig â'r haul a'r lleuad yn solstices a equinoxes. 

Druid Grove 

Gwyddom hefyd fod derwyddon hefyd yn cynnal defodau mewn llwyni cysegredig a 

oedd yn cael eu hamgylchynnu gan goed cysegredig, gan gynnwys y ceiliog. 

Ymarfer 

Dewch o hyd i'r cylch cerrig agosaf i ble rydych chi'n byw. Os yn bosib, ymwelwch â'r 

cylch a sefwch yng nghanol y cylch. Caewch eich llygaid am ennyd a chanolbwyntiaf ar 

eich anadlu. Cymerwch foment neu ddwy a theimlo'r egni o'r cylch. Gyda'ch llygaid ar 

gau Dychmygwch y cerrig o'ch cwmpas a'u safleoedd. Ar ôl eiliad Agorwch eich llygaid. 

Ewch â'ch llyfr nodiadau gyda chi a nodwch eich profiadau. 



Os nad ydych yn gallu dod o hyd i gylch, chwiliwch am grwst naturiol mewn coedwig 

gyfagos a gwnewch yr un peth yng nghanol y groth. 


