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Cyflwyniad 

Rwy'n falch eich bod wedi cyrraedd mor bell â hyn. Nawr mae gan rai o'r pynciau a'r 

gwersi hyn lawer o wybodaeth ynddynt a cheisiaf eu cadw mor ffeithiol â phosibl. Mae 

gan y dychymyg dynol allu gwych i lenwi bylchau ac os oes rhywbeth o ddiddordeb i chi, 

mae hwn yn lle da i ddechrau eich ymchwil. Mae rhai cyrsiau'n ddrud, ond yn fy marn i 

dylech brynu llyfrau ar y pynciau sydd o'r diddordeb mwyaf i chi. Fod yn ymwybodol, 

serch hynny, fod llawer o lyfrau a gredydir i ddysgeidiaethau Celtaidd yn ddychmygus a 

dweud y lleiaf a chwblhau ffugenwau ar y gwaethaf. Cael llawer o bethau rydym yn eu 

gwybod yn ddehongliadau o'r hyn a ddarganfyddwn. Mae archeolegwyr yn gwneud eu 

gorau i ailadeiladu'r gorffennol, ond oni bai fod gennym beiriant amser, weithiau mae'n 

rhaid i ni ddehongli hyd eithaf ein gallu. Enghraifft o hyn yw calendr Celtaidd hynafol o'r 

Sequanii, a ddarganfuwyd yn Coligny, ger Lyons, Ffrainc. Mae digon o dameidiau i ail-

greu'r calendr, ond pa fis y mae'r calendr yn dechrau, neu pa ddiwrnod y mae'r mis yn 

dechrau ynddo wedi cael ei drafod ers degawdau. 

Fodd bynnag, mae gennym ysgrifau yn mynd yn ôl ymhell dros fil o flynyddoedd ac 

maent yn rhoi cipolwg inni yn ogystal ag archaeoleg. Hefyd, mae gweddillion 

diwylliannau Celtaidd yn goroesi heddiw, sy'n rhoi cipolwg i ni ar eu bywyd, gan fod rhai 

arferion hynafol yn dal i gael eu hymarfer heddiw. Nid diwylliant o'r oes a fu gan y 

Celtiaid. Rydym yn fyw a dylem ddathlu ein hetifeddiaeth a'n gorffennol. 

Filtiarn 

  



Celtiaid 

O'r cyfnod cyn hanes (cyn cadw cofnodion ysgrifenedig) hyd at y Goncwest Normanaidd, 

cafwyd tapestri cyfoethog o'r amrywiaeth mawr o ymsefydlwyr a goresgynwyr ledled 

Prydain ac Ewrop. 

Mae gwneuthurwyr offer Aurignacian yn arwain llawer i gredu mai'r rhain oedd y bodau 

dynol modern cyntaf yn Ewrop yn dyddio'n ôl o bosib 36,000 mlynedd. Roedd eu 

teclynnau'n cynnwys esgyrn neu wrthwyr gyda'r rhigolau wedi'u torri yn y gwaelod. 

Buont hefyd yn saernïo llafnau cain o'r Fflint. Roeddent hefyd yn cynhyrchu rhai o'r 

gweithiau celf gafaelgar cynharaf, megis engrafiadau anifeiliaid mewn ogof y Trois-

Frères a chelf Ogof yn ogof Chauvet-Pont-y-pwll, yn ne Ffrainc. Roeddent hefyd yn 

gwneud pendantau, breichledau, gleiniau ifori a hyd yn oed figurines. 

35,000 oed Mae figurines Aurignacaidd wedi cael eu canfod mewn mannau fel Vogelherd 

Cave yn yr Almaen sy'n darlunio mamwymon, rhinoseros, a tarpan (Eurasian ceffyl 

gwyllt), ynghyd â figurines Venus, pwysleisio'r cluniau, bronnau, a rhannau eraill o'r 

corff sy'n gysylltiedig â ffrwythlondeb, heb draed a breichiau, neu ei leihau Mae llawer 

yn credu mai'r rhain yw'r dystiolaeth gynharaf o grefydd. Roedd cynhyrchu gleiniau ifori 

ar gyfer addurniadau corff hefyd yn bwysig yn ystod y diwylliant Aurignacaidd. Hefyd yn 

filoedd o flynyddoedd oed, mae peth o'r cerflunwaith yn dangos llawer iawn o fedr. 

 

Peștera CU Oase, Romania 

  



Canfuwyd yr olion hynaf o ddiwylliant Aurignacaidd yn yn Peștera CU Oase Ogof yn 

Romania. Roedd tri gweddillion dynol sy'n fodern yn anatomegol yn cael eu dyddio'n ôl i 

rhwng 35.000 a 36,000 o flynyddoedd. O ganlyniad, mae gwyddonwyr ac archeolegwyr 

wedi dod i'r casgliad bod y diwylliant Aurignacaidd yn tarddu o De-ddwyrain Ewrop. 

Mae tystiolaeth genetig yn awgrymu bod y ddau o'r Aurignacian a diwylliant Dabba yng 

Ngogledd Affrica yn dod o gêm fawr gynharach hela o ddiwylliant Aurignacaidd gan y 

rhanbarth lefant (yn cynnwys De Twrci, Syria, Irac a Jordan). 

Ym Mhenrhyn Gŵyr, yn yr hyn sydd bellach yn De Cymru, cafwyd hyd i olion diwylliant 

Aurignacaidd yn Long Hall Cave a Paviland, sy'n dangos bod y diwylliant wedi ymfudo 

i'r hen Brydain o leiaf 33,000 mlynedd yn ôl. Credir mai nhw yw'r bodau dynol modern 

cyntaf ym Mhrydain. 

Yn 1822 Roedd Daniel Davies a'r Parchg John Davies 

yn dod o hyd i esgyrn anifeiliaid, gan gynnwys twysg 

mami yn Neuadd y goat, un o'r ogofâu calchfaen rhwng 

Porth Eynon a Rhosili.. Hysbyswyd y teulu Talbot o 

Gastell Penrice a chafwyd esgyrn enfawr ar 27 Rhagfyr 

1822. Yn 1823 Cynhaliodd William Buckland gloddfa 

archaeolegol. Ymhlith ei ddarganfyddiadau roedd olion 

ysgerbydol rhannol o'r hyn a elwir yn Arglwyddes Goch 

Paviland. 

Buckland, creadigolwr, camfarnu oed a rhyw ei 

ddarganfyddiad. Credai na allai gweddillion dynol fod 

yn hŷn na'r dilyw o'r Beibl ac felly fe daniodd yn wyllt 

ei wir oed, gan gredu'r gweddillion hyd yma o'r 

alwedigaeth Rufeinig. Daeth i'r casgliad bod y sgerbwd 

yn fenywaidd oherwydd ei fod yn cael ei ddarganfod gydag eitemau addurniadol, gan 

gynnwys mwclis y môr wedi'u tyllu a gemwaith wedi'i gerfio o twysg mami. 

Gorchuddiwyd y sgerbwd mewn OCR goch coch, gan beri i Buckland ddyfalu bod yr 

olion yn perthyn i butain neu wrach Rufeinig. 

Er ei bod yn awr ar yr arfordir, adeg y claddu 33,000 o flynyddoedd yn ôl byddai'r Ogof 

wedi cael ei lleoli tua 70 milltir i'r tir, gan edrych dros wastadedd. Mae dadansoddiad 

protein esgyrn yn dangos ei fod yn byw ar ddeiet rhwng 15% a 20% o bysgod, sydd, 

ynghyd â'r pellter o'r môr, yn awgrymu y gallai'r bobl Aurignacaidd fod wedi bod yn lled-

nomadig, neu fod y llwyth wedi cludo'r corff o ranbarth arfordirol i'w gladdu. 

Meddiannwyd twll y geifr drwy gydol y cyfnod cynhanes. Er bod arteffactau yn 

Aurignacaidd yn bennaf, maent yn cynnwys enghreifftiau o fodau dynol a Neanderthiaid 

yn gynharach. Y safle yw'r gladdedigaeth seremonïol hynaf a wyddys yng ngorllewin 

Ewrop. 



Nid yw'r Celtiaid mor hynafol â 
llawer o wareiddiadau, ond 
gellir olrhain eu gwreiddiau 
diwylliannol yr holl ffordd yn ôl 
i ddiwylliant Vinča yn Serbia, a 
leolwyd ar hyd afon Danube. 
The Danube Basin oedd safle 
rhai o'r diwylliannau dynol 
cynharaf ac mae diwylliant 
Vinča yn mynd yr holl ffordd yn 
ôl i cyn hanes tua 5700 CC. 
Pam y gallwn ni wneud y 
cysylltiad â'r Celtiaid? 

Fel y Celtiaid cynnar, yr 

oeddynt yn ddiwylliant gwaraidd iawn. Cyfrannodd amaethyddiaeth, hwsmonaeth 

anifeiliaid a hela a fforio i gyd at ddeiet poblogaeth y Vinča sy'n tyfu. O'i gymharu â 

diwylliannau cynharach, roedd yr arferion hyn yn ddwys, gydag arbenigedd cynyddol ar 

gnydau grawn uchel eu cynnyrch ac anifeiliaid dof, yn gyson â'r dwysedd poblogaeth 

uwch. 

Roeddent yn gwneud mwy o ddefnydd o haidd na diwylliannau cynharach. Roedd yr 

arloesiadau hyn yn cynyddu cynnyrch cnydau ac yn caniatáu gweithgynhyrchu dillad 

wedi'u gwneud o decstilau planhigion yn ogystal â chynhyrchion anifeiliaid (h.y. lledr a 

gwlân). Mae tystiolaeth bod ffermwyr Vinča wedi defnyddio'r aradr a yrrir gan wartheg, a 

fyddai wedi cael effaith fawr ar y Llafur dynol sydd ei angen ar gyfer amaethyddiaeth yn 

ogystal ag agor ardal newydd ofland ar gyfer ffermio. Mae llawer o'r safleoedd Vinča 

mwyaf yn byw mewn rhanbarthau lle mae'r mathau o bridd y mae angen eu haredig yn 

dominyddu. 

Roedd gwartheg yn bwysicach na defaid a geifr mewn buchesi Finča ac, o'u cymharu â'r 

diwylliannau eraill, roedd da byw'n cael eu cadw fwyfwy ar gyfer llaeth, lledr ac 

anifeiliaid gwaith, yn hytrach nag ar gyfer cig yn unig. Nodwyd y Celtiaid am yfed llaeth 

(hyd yn oed hyd at y cyfnod diweddar, yn enwedig yn Iwerddon lle cafodd ei werthu 

mewn tai cwrw), er mawr syndod i'r Rhufeiniaid, a oedd yn ystyried llaeth yn ddiod i 

blant. Mae'r economi gynhaliaeth Vinča yn dal i wneud defnydd o adnoddau bwyd 

gwyllt. Hela ceirw, baeddod a modrwyau, pysgota, fowlen (sy'n dal i gael eu hymarfer yn 

ffeniau Dwyrain Lloegr ac yn defnyddio plu yn ogystal â'r cig) ac yn chwilio am 

rawnfwydydd gwyllt, ffrwythau a chnau coedwig, gan wneud rhan sylweddol o ddeiet 

vinča mewn rhai safleoedd. Roedd y rhan fwyaf o aneddiadau'n cael eu tanfanteisio ar 

adnoddau amaethyddol a gwyllt, gan ddangos gwareiddiad datblygedig o ffermwyr. 

Cafodd rhai arteffactau Finča eu gwneud gyda lefelau sylweddol o sgil technegol. Mae'r 

safle Vinča o Pločnik wedi cynhyrchu'r enghraifft gynharaf o offer copr yn y byd. 

Cloddiwyd mwynau copr ar raddfa fawr mewn safleoedd fel Rudna Glava, ac fe'u 

gwnaed yn bennaf i addurniadau a trinedi yn hytrach nag offer swyddogaethol, a 

barhaodd i gael eu gwneud o sglodion carreg, asgwrn a gwrthydd. Mae'n debygol mai ar 



eu ffurf powdrog yr oedd y prif ddefnydd o fwynau mwyngloddio, wrth gynhyrchu 

crochenwaith neu fel addurn corfforol. Fodd bynnag, mae'r cysylltiad mwyaf â'r Celtiaid 

i'w gael yn arysgrifau crochenwaith Vinča. 

Vinca pottery 

Vinča pottery contains markings that correspond to 

Ogham symbols (named after the Celtic God of language 

and eloquence, Ogma). They also used the symbol of the 

sun cross, the sun represented by a circle with four rays 

emanating from the centre representing the four cardinal 

directions. The Celtic cross is the most widely used 

remnant of Celtic culture used today and is found in any 

graveyard in the Celtic nations. This was later used by 

the Christian church, who transferred worship of the Sun 

God to Jesus, preserving our pagan Celtic heritage. 

 

 

Celtic cerrig beddi 

Isod ceir y marciau a geir ar grochenwaith Vinča a 

thanlinellir hwy yw'r marciau carreg a welir amlaf yn 



Iwerddon, ond hefyd mewn rhannau o'r Alban a Chymru a oedd yn byw yn ddiweddarach 

gan Geltiaid Iwerddon: – 

 

Symbolau vinca 

Felly oedd y Vinča hynafiaid y Celtiaid? Ni allwn ddweud yn sicr, ond mae'n ymddangos 

bod yr iaith/marciau ysgrifenedig yn cyd-fynd. Roedd y Celtiaid yn gyffredin dros ogledd 

Ewrop ac yn dod i gysylltiad a'r Iberiaid o ogledd Sbaen. Fel y crybwyllwyd yn y wers 

un, mae'r gwledydd Celtaidd sydd wedi goroesi heddiw i gyd yn tarddu o Iberia ac yn 

Celtiberiaid. Ac er bod cofnodion y Celtiaid yn mynd yn ôl i'r 6ed ganrif CC gallwn weld 

bod eu diwylliant yn mynd yn ôl i wareiddiadau cynharach yn mynd yn ôl dros 7500 o 

flynyddoedd. 

Ymarfer 

Mae'r ymarfer hwn mewn dwy ran ac mae'n ymwneud â dod i adnabod eich gwreiddiau 

eich hun. 

• Yn gyntaf, edrychwch i fyny eich cyfenw ar y rhyngrwyd ac ymchwilio ei 

wreiddiau. Darganfyddwch o ble y daeth eich hynafiaid. Mae gwneud hyn yn 

helpu i gryfhau eich hunaniaeth eich hun a Bond gyda'ch hynafiaid. 

• Yn ail, ymchwilio i'r maes y mae eich cyfenw yn tarddu ohono. Beth oedd enw'r 

llwythau cynharaf? Pa enwau hanesyddol a roddwyd i'r lle y daeth eich enw? 

Bydd hyn hefyd yn eich helpu i gysylltu â'ch gwreiddiau llwythol. Os ydych yn 

gallu ac yn cael y modd, gwnewch gynlluniau i ymweld â'r ardal honno. Mae'n 



debyg y byddwch yn canfod y bydd gan bobl leol yr un cyfenw â chi a gall hyd yn 

oed fod yn berthnasau pell. 

Beirdd 

Mae ogma yn Dduw i'r Tuatha De Danaan (plant Danu) sy'n gweu iaith ac yn noddwr i'r 

filidh (beirdd Gaeleg-seers). O'r herwydd, mae'n destun ysbrydoliaeth farddol. Mae 

ogham yn wyddor Brydeinig a Gwyddeleg hynafol, yn cynnwys ugain o gymeriadau a 

ffurfir gan strociau cyfochrog ar y naill ochr a'r llall i linell ddi-dor. Mae tua 400 o 

arysgrifau Ogham ar henebion carreg ledled Iwerddon a Gorllewin Prydain. Mae'r 

mwyafrif, serch hynny, i'w cael yn Southern Munster. 

Stones preserved at University College Cork (UCC) 

Mae llawer yn arnofio o gwmpas yn y we ynghylch ogham a'i ystyr. Mae'r wybodaeth yn 

y wers hon yn cynnwys yr hyn sy'n cael ei ymarfer gan lyfrgelloedd Cenedlaethol 

Iwerddon yn seiliedig ar ymchwil archeolegol. 

Mae'r arysgrifau hyn yn ffurfio'r ffurf gofnodedig gynharaf o'r Wyddeleg ac, wrth i'n 

cofnodion ysgrifenedig cynharaf sy'n dyddio'n ôl o leiaf cyn belled â the 5ed ganrif CE, 

fod yn adnodd sylweddol i haneswyr, yn ogystal ag ieithyddion ac archeolegwyr. 

Mae cymdeithasau posibl rhwng swyddogaeth goffaol cerrig Ogham a chladdedigaethau 

gwirioneddol, a sut y gallai'r rhain fod wedi newid dros amser neu ardal ddaearyddol, yn 

faes astudio parhaus. 



Examples of Ogham Stones, UCC 

Arysgrifau Ogham yw'r rhain sy'n cofnodi enwau unigolion, weithiau'n cyd-fynd â'u tras 

teuluol a/neu ymlyniad llwythol, yn hytrach nag ' Ofergoeliaid ' yn ddiweddarach, sy'n 

deillio o draddodiad y llawysgrif ac nad ydynt yn disgyn yn uniongyrchol o'r ' Uniongred 

' Ogham. 

Ceir arysgrifau ogham yn y rhan fwyaf o siroedd yn Iwerddon, ond ceir crynodiad amlwg 

yn y De-orllewin, yn siroedd Kerry, Cork a Waterford. Mae gan Kerry ar ei phen ei hun 

tua 1/3 o'r cyfanswm a'r farwniaeth o corca dhuibhne ar Benrhyn Dingle sydd â'r 

crynodiad uchaf gyda thua 60 o gerrig ogam yn tarddu yn yr ardal hon. 

Y tu allan i Iwerddon, ceir cerrig ogam hefyd yn yr ardaloedd lle ymsefydlodd y 

Gwyddelod, megis Cymru, Ynys Manaw, Dyfnaint a Chernyw, a'r Alban, er yr 

ymddengys i'r rhan fwyaf o oghams yr Alban fod yn Pictish neu hen Norseg. Ymddengys 

fod dosbarthiad arysgrifau Ogham yn awgrymu bod yr arfer yn tarddu o dde-orllewin 

Iwerddon. 

Mae'r arysgrifau yn syml iawn yn cynnwys enwau unigolion yn yr achos genidol gyda 

gair llywodraethol, efallai ' carreg (o ...) ' neu ' cofeb (o ...) '. Weithiau ychwanegir enw'r 

tad a/neu affinedd llwythol. Yn achlysurol rhoddir yr orsaf mewn bywyd. Mae nifer o 

eiriau fformiwla sy'n ymddangos, a'r un amlaf yw ' mab '. Yna dangosir ymlyniad 

llwythol, ac yna enw'r hynafiaethydd. 

Yn ei ffurf gynharaf hysbys, fel y tystia ein cerrig ogham sydd wedi goroesi o'r tua 5ed i'r 

7fed ganrif CE, roedd yr wyddor ogam yn cynnwys pedwar grŵp o bum cymeriad neu 

lythyren, gan roi cyfanswm o ugain o gymeriadau yn cynrychioli seiniau iaith Wyddeleg 

y cyfnod cynnar hwn. 

• C – ᚊ  – CERT 



• R – ᚏ  – ruis 

• I – ᚔ  – Idad 

• S – ᚄ  – sail 

• C – ᚉ  – coll 

• Z – ᚎ  – straif 

• E – ᚓ  – edad 

• F/V – ᚃ  – Fern 

• T – ᚈ  – tinne 

• NG – ᚍ  – (n) gétal 

• U – ᚒ  – úr 

• L – ᚂ  – Luis 

• D – ᚇ  – Dafydd 

• G – ᚌ  – gort 

• O – ᚑ  – Onn 

• B – ᚁ  – beithe 

• H – ᚆ  – húath 

• M – ᚋ  – muin 

• A – ᚐ  – ailm 

Mae pumed grŵp o bum ' cymeriad atodol ' neu fforchi yn cael ei gynnwys yn y 

traddodiad llawysgrif ar ogham. 

Fodd bynnag, dim ond y cyntaf o'r rhain sy'n digwydd yn aml yn yr arysgrifau ar garreg 

ac mae'n ymddangos fel dau sgôr Croeslin yn croesi ei gilydd ar y llinell stemin ar ffurf ᚕ   

ebad X. Mae i'w weld yn fwyaf cyffredin yn y gair fformiwla ' yma '. Fe'i gwelir yn 

ddiweddarach yn cael ei ddefnyddio fel llafariad (/e/) mewn arysgrifau diweddarach. 

  



Er i'r arfer o gerfio arysgrifau ogham ar garreg farw i raddau helaeth ar ôl i'r ysgrifennu 

mewn llawysgrifau gael ei sefydlu (erbyn y 7fed ganrif), parhaodd yr wyddor ogam i gael 

ei defnyddio, er gyda swyddogaethau newydd, addasiadau ac ychwanegiadau newydd 

(fforffda), mewn llawysgrifau megis llyfr y 14eg ganrif, sef Ballymote. 

Yn ôl y llwybr ogam, Ogma ddyfeisiodd Ogham, y sgript lle cafodd Gaeleg Iwerddon ei 

hysgrifennu gyntaf. 

Y prif deitlau a roddir i Ogma yn Iwerddon yw Cermait 
(Honey-tonguetied), Trenfher (Strongman) a 
Grianianech (yn wyneb yr haul). Mae'r ddau gyntaf yn 
cyfeirio at ei huodledd a'i rym, y drydedd ei gysylltiad 
â golau'r haul – efallai hefyd at ei agwedd heulog. 

Er bod y wyddor goed fel poblogeiddio gan Robert 

Graves yn y Duwiesau Gwyn yn fwy ffantasi na realiti 

hanesyddol, mae'r ogam Serch hynny yn frith o 

ddelweddau pren a choed. Mae casglu ffyn, felly, yn 

eithaf priodol ar gyfer dillusrwydd mor rhwym i'r 

wyddor honno. 

 

 

Darn o'r llwybr ogam 

Yn ystod teyrnasiad aflwyddiannus bres yr hardd, gorfodwyd Ogma i roi'r mwyaf o 

farddoniaeth a'i gwneud i gasglu coed tân. Fodd bynnag, gallai'r pren a gasglodd am y 

fflamau fod yn symbolaidd, yn ystod y ffaith fod y bres yn cael ei daflu, bod gwybodaeth 

ac iaith yn cael eu taflu yn hytrach na'u gwerthfawrogi. 

Yn drosiadol Mae'n teirw'r wyddor ogam, ei gyllell chwit yn ' fam ', wedi'i gerfio ar 

bedair colofn fawr. 

Mae ogma yn Duw pwysig iawn i'r beirdd ac yn un yr ydym yn gwneud yn dda i geisio 

am ysbrydoliaeth. 

  



Ymarfer 

Isod mae'r wyddor ogam. Ymgyfarwyddwch â hi a chreu ymadrodd a allai fod yn fantra i 

chi, neu sy'n bwysig i'ch gwerthoedd. Fel arall, gallech ysgrifennu amdanoch eich hun a 

pha lwyth Celtaidd yr ydych yn uniaethu ag ef. 

Er enghraifft, "Filtiarn mab Donald o Setantii". 

Ar linell fertigol syth (o'r gwaelod i fyny) Ysgrifennwch eich ymadrodd allan yn Ogham. 

 

  



Vates 

Fel y trafodwyd yn y pwnc diwethaf, gorfodwyd Ogma i roi'r i fyny farddoniaeth a'i 

gwneud i gasglu coed tân. Mae'r Ogham wedi cael pren a delweddau coed. Mae hyn yn 

ein hatgoffa o stori Norse Odin, a oedd unwaith yn hongian ei hun ar Yggdrasil ac yn 

cerfio rhediadau ar ddarnau o bren o'r goeden fywyd hon sy'n cysylltu naw o wirioneddau 

ym mytholeg Norseg. Rhediadau yw'r llythrennau yn yr wyddor runig, a ddefnyddiwyd i 

ysgrifennu ieithoedd Germanaidd cyn mabwysiadu'r wyddor Ladin. 

Yn nhraddodiad y llawysgrif, roedd gan bob un o'r cymeriadau neu'r llythrennau ogham 

enwau, a oedd yn eiriau ystyrlon yn yr iaith (yn wahanol i'r wyddor Ladin lle nad oes 

ystyr arall i'r enwau llythrennau). Mae'n ymwneud yn bennaf â'r enwau llythrennau hyn y 

goroesodd yr wyddor ogham gan ffurfio sail hyfforddiant i feirdd ac ysgolheigion. 

Yn gyffredinol, fe elwir y cymeriadau neu lythrennau yn feda (PL. o ' goed, coed ' fid), 

sef ' crib y drwlen ', ymyl, cefn, a gelwir un sgôr yn flesc ' a Twig '. Roedd enwau'r 

llythrennau yn debygol o fathu yn wreiddiol ar gyfer y Seintiau Gwyddelig cyntefig i'w 

cynrychioli gan yr wyddor ogam a dyma ein ffynhonnell bwysicaf o wybodaeth ar 

werthoedd sylfaenol y cymeriadau. 

Fodd bynnag, arweiniodd newidiadau yn yr iaith dros gyfnod yn anochel at golli rhai o 

werthoedd gwreiddiol y llythrennau ac ystyron eu henwau. Mae'r ffynonellau llawysgrif, 

Auraicept na n-Éces ' y Prifardd ysgolheigion ' ac yn Lebor Ogaim ' y llwybr ogam ', yn 

cyflenwi allwedd i'r wyddor lle dehonglir pob un o enwau'r llythrennau fel enwau coed. 

Er bod rhai o'r llythyrau a'u henwau wedi goroesi fwy neu lai mewn TACT, cafodd eraill 

naill ai eu camddehongli neu eu colli a'u disodli gan ffurfiau artiffisial. 

Mae'r ffaith fod llawer o'r enwau llythrennau a oroesodd i gamau diweddarach yr iaith yn 

enwau coed (sef ' Derwen ', beithe ' Birch ', coll ' Hazel ', sail ' helyg ', Fern ' gwern ') yn 

ddiau yn annog y rhai oedd yn rhan o'r wyddor i atodi enwau'r coed i weddill enwau'r 

llythrennau, ac ni ddeallwyd nifer ohonynt bellach. 

Yn ffodus, mae ein ffynhonnell gynharaf a lleiaf halogedig ar ffurf ac ystyr yr enwau 

llythrennau (Bríatharogaim ' Word ogham ') yn ein helpu i sefydlu llawer, ond nid y cyfan 

yn anffodus, o'r gwerthoedd a'r ystyron gwreiddiol. 

  



Mae'r canlynol yn rhestr o enwau llythrennau a'u hystyron gwreiddiol, i'r graddau y gellir 

eu sefydlu: – 

• B beithe: ' bedydd-coed ' • L Luis: luise/loise ' fflam, blaze ' neu lus ' planhigyn, 

perlysieuyn ' • V/F Fern: ' Gwern-y-coed ' • S sail: ' helyg-coed ' • N Nin: aneglur • húath: 

' whitedrain-Tree ' • D dair: ' Deryn-coed ' • T tinne: ' bar, gwialen fetel, ingot • C Coll: ' 

coed cyll ' • Q CERT: ' Bush ' • M muin: ' rhan uchaf cefn, gwddf ' • G gort: ' cae ' • ng 

ngétal: ' lladd, dodwy ' • Z straif: ' sylffwr ' • R ruis: ' coch (NESS) ', ruise ' coch ' • ailm: ' 

pinwydd-coed ' • Onn: ' coed ynn ' • U úr: ' daear, clai, pridd ' • E edad: ' ASPen' 

• I Idad:  ' Yew-Tree ' 

O'r cyfnod hynafol, roedd Ogham a rhediadau yn cael eu gweld fel anrhegion hudolus gan 

y duwiau. Mae sewyr modern yn defnyddio Ogham mewn ffordd debyg i'r rhediadau 

castio (er bod y Edda yn dangos nad oedd rhediadau wedi'u bwrw ond eu defnyddio fel 

lotiau). Maen nhw'n cerfio'r nodau Ogham ar stafiau neu brigau pren. Yn ein gwers nesaf 

byddwn yn edrych ar ddehongliad Ogham, ond am nawr, byddwch cystal ag ymgymryd 

â'r ymarfer isod. 

Ymarfer 

Defnyddio'r siart yn y beirdd pwnc dod o hyd i ffyn wedi'u cwympo o wahanol goed a 

defnyddio cyllell finiog i gerfio'r nodau Ogham sydd wedi'u cysylltu â phob coeden 

arnynt yn ofalus. Peidiwch â phoeni os na allwch ddod o hyd i un ar gyfer pob coeden. 

Gall hwn fod yn brosiect parhaus. 

I helpu adnabod coed, edrychwch ar y ddolen isod a lawrlwythwch yr ap coeden am 

ddim: – 

https://www.woodlandtrust.org.uk/trees-woods-and-wildlife/british-trees/how-to-identify-

trees/ 
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Derwyddon 

Mae gan druids gysylltiad cryf â choed hefyd. Derwydd (Llydaweg: sychdon; Cymraeg:  

Derwydd; Hen Wyddeleg:  druí; Gaeleg yr Alban:  draoidh) yn golygu "derw-knower", 

sy'n cael ei gefnogi gan ysgrifau pliny'r hynaf, athronydd Rhufeinig naturiolaidd hynafol. 

Cysylltir y ceiliog â doethineb, felly mewn sawl ffordd mae Derwydd yn ddoeth o ran 

natur. 

Un o'r arfau sy'n gysylltiedig â'r derwyddon hynafol yw gwialenni wedi'u gwneud o 

ganghennau o wahanol goed. Un goeden a oedd yn gysylltiedig yn arbennig â magick 

oedd y cyll. Credir i Hazel dynnu ar yr egni yn y ddaear. Defnyddir Cangen cyll wedi'i 

ffordio, er enghraifft, fel gwialen ddwyfol. Yn chwedl Fionn MacCumhail (yngenir Finn 

MacCool) gollyngwyd cnau cyll o amgylch pwll cysegredig, wedi'i amgylchynu gan naw 

coeden cyll. Roedd yr eog yn y pwll yn bwyta cnau cyll fel eu bod hefyd yn llawn 

gwybodaeth ddiddiwedd. Wedi i Fionn MacCumhail ddal un o'r Salmau hyn, gwnaeth 

gawl oddi wrtho. Llosgodd ei fys ar y cawl ac ar ôl rhoi ei fys yn ei geg i'w oeri, daeth yn 

oleuedig. Yn ddiweddarach ym mywyd Fionn, mae'n ffon cyll sy'n troi gwraig Fionn yn 

geirw. 

Roedd y Celtiaid yn credu bod doethineb mawr a gwybodaeth am y celfyddydau a'r 

gwyddorau yn deillio o fwyta cnau cyll. Roedd pwerau doethineb y goeden mor fawr fel 

bod derwyddon yn cario Hazel gwialenni pan oedd yn rhaid iddynt setlo dadleuon a 

gweinyddu'r gyfraith. 

Defnyddid coed eraill hefyd i greu crwydrai. Yn Imbolc 

adeiladwyd Brideog o wellt neu brwyn i mewn i siâp 

doli a'i lapio mewn lliain Gwyn wedi ei siapio fel ffrog. 

Adeiladwyd gwely bach a lleolwyd crwyn bedw, helyg 

neu mieri o'r enw "brighid slat" gyda'r ffigwr. Yn stori 

Wooing Etain, mae'r Derwydd Dalan yn defnyddio tri 

ywen i ddwyfol leoliad Etain. 

Roedd y coed a ddefnyddid ar gyfer magick a gwneud 

hudlath yn wahanol yn Iwerddon a Phrydain. Er bod 

Hazel a Rowan yn fwyaf adnabyddus a'u bod yn 

gysylltiedig â derwyddon yn Iwerddon, roedd derw 

Prydeinig a uchelwydd yn cael eu defnyddio'n fwy 

cyffredin ym Mhrydain. Gan fod y crwyn nid yn unig 

yn un o fathodynnau swydd fel Derwydd, ond hefyd yn 

arf hudol i reoli egni, un o'r camau i ddod yn Derwydd 

yw i saernïo crwyn. Ni ddylai crwyn byth gael ei rannu a dim ond ei ddefnyddio gan yr 

un a'i siapio. 

Ymarfer 

1. Ewch i'ch lle arbennig yn y coed, coedwig, neu Grove a cymerwch ynghyd â chi tocio 
Shears, a darn arbennig o liain. Sefwch yng nghanol grŵp o goed a chadwch eich llygaid. 



2. Teimlwch yr egni o'ch cwmpas a synhwyro lle maen nhw'n teimlo'n fwyaf pwerus, 
trowch i'r cyfeiriad hwnnw ac agorwch eich llygaid. Gweld pa goeden o'ch blaen sy'n tyfu 
fwyaf ac sy'n llawn bywyd. Ewch i tuag at y goeden. 

3. Dod o hyd i offrwm addas o Gangen (mae angen i'r crwyn ffitio'n gyfforddus yn eich 
llaw), ond cyn i chi docio'r o frigau Mae angen i chi ddweud incaniad. Er enghraifft "O 
ysbryd y goeden hon, os gwelwch yn dda yn dynwared hyn gyda eich ynni. Gadewch 
iddo ddod yn un gyda mi ac I fel un gyda'r offshoot. Rwy'n adduned i amddiffyn y offrwm 
hyd eithaf fy ngallu ac rwy'n enwi'r Cangen [enw]. " 

4. Tocio'r o frigau a'i lapio yn y brethyn. Pan fyddwch yn ei gael, cymerwch gyllell finiog a 
stripio'r rhisgl yn ofalus. Yn dyner Mae'r crwyn i bwynt llyfn wrth ben y crwyn heb eu 
tocio. Sicrhewch fod y pen cut hefyd yn llyfn. Lapiwch y crwyn yn ôl yn y brethyn. 
Cadwch y crwyn mewn lle diogel ac yn y wers nesaf byddwn yn edrych ar ffyrdd y 
gallwch ddefnyddio eich crwyn. 

 

 


