
 

TREFN Y BLEIDDIAID CELTAIDD 

GWERS 4 

  



Cyflwyniad 

Croeso i'r bedwaredd wers. Wrth i ni symud ymlaen, byddwch yn dod o hyd i'r 
ymarferion yn fwy manwl. Y ffordd orau o ddysgu yw gwneud ac mae hefyd yn helpu 
eich datblygiad ysbrydol personol. Rydym yn rhoi'r prif gynhwysion i chi, ond mae'r hyn 
yr ydych yn ei wneud allan ohonynt yn unigryw i chi. Ysbryd pethau sy'n bwysig, nid 
dysgu ffeithiau. Mae'r ffeithiau bob amser ar gael i edrych yn ôl arnynt ac, weithiau, y 
ffordd orau o gofio pethau yw rhannu'r wybodaeth ag eraill. Felly, mae croeso i chi 
rannu. Hefyd, os oes gennych gyfeillion a allai fod â diddordeb yn eich barn chi, rydym 
yn groesawgar iawn. 

Bendithion i chi i gyd. 

Filtiarn 

  



Celtiaid 

Yn union cyn y Celtiaid, cyrhaeddodd y Werin Bicell ym Mhrydain tua 2700-2500 CC, 
gan ymgymysgu'n weddol heddychlon â'r diwylliant Neolithig presennol a mabwysiadu 
ei henges. Fe wnaethant ddwyn arferion claddu newydd gyda hwy fel y disodlwyd 
barresi hir Neolithig neu Cairns gan farresi llai neu tumuli. Roeddent hefyd wedi dod â 
thechnegau gwaith metel newydd gyda nhw, mewn copr ac aur. Daethant o gymdeithas 
a oedd yn ymestyn ar draws Ewrop (yn cwmpasu Iberia, y rhan fwyaf o'r Almaen, a 
Gogledd a De Ffrainc ac eithrio'r Massif canolog). 

Cyflwynodd y Werin Bicell Gymdeithas Patriarchaidd lle daeth y rhyfelwr unigol-
efengylydd yn ffigwr pwysicaf a phwerus, gan ddisodli'r Gymdeithas egalitaraidd 
bresennol a adeiladodd Stonehenge. Cawsant eu henw, sydd weithiau'n cael ei roi fel 
bici gwerin cloch, trwy ddefnyddio nifer fawr o gwpanau yfed a elwir yn biceri. Mae 
claddedigaethau gyda'r potiau hyn wrth ochr y meirw wedi cael eu defnyddio gan 
archeolegwyr i siartio twf ac ehangiad y Werin Bicell. 

Nid ymosodiad ar bobl newydd oedd eu 
dyfodiad, roedd y Werin Bicell yn fewnlifiad 
o elît newydd sy'n rheoli yn yr un modd â 
thonnau diweddarach o'r Celtiaid yn 
cyrraedd. Roedden nhw'n ffermwyr a 
saethwyr, yn gwisgo gardiau arddwrn carreg 
i amddiffyn eu breichiau rhag y pigiad o'r 
bowstring. Mewn gwirionedd, y biceri oedd 
yn cyflwyno'r tŷ crwn, a oedd yn atseinio 
mewn siâp Roedd henges a Barrow, yn 

gwneud eu crochenwaith eu hunain, nodedig, ac yn cynhyrchu'r dillad gwehyddu cyntaf 
ym Mhrydain. Roeddent hefyd yn cyflwyno'r ddiod alcoholig gyntaf y gwyddys amdani, 
sef ffurf ar fedd o fêl. Fe'u hefelychwyd gan y Natsïaid, felly o fewn cyfnod gweddol fyr 
Roedd pawb yn Bicell gwerin, newydd ddyfodiaid a Natsïaeth fel ei gilydd. 

Cyrhaeddodd y don gyntaf o ymsefydlwyr Celtaidd ym Mhrydain yn niwedd cyfnod oes 
yr Efydd, rhwng 1500 CC ar y cynharaf i tua 1000 CC. Fel y Werin Bicell, roeddent yn 
ymsefydlwyr heddychlon. Yn ddiweddarach, roedd y Celtiaid cynnar hyn yn ganolbwynt 
i'r hyn a allai fod yn draddodiad hirsefydlog o deymasiad a hawliwyd gan bobloedd 
Geltaidd ôl-Rufeinig Prydain. Ymhelaethodd Geoffrey of Trefynwy yn ei hanes am 
frenhinoedd Prydain, ar waith gan Nennius a cheisiodd restru holl frenhinoedd Prydain 
yn teyrnasu rhwng dyfodiad Brutus a'r Brythoniaid tua 1100 CC hyd at AD 689 a diwedd 
ymdrechion Gwynedd i adennill y diriogaeth a gollwyd i'r Eingl-Sacsoniaid. 

  



Roedd y rhai a oedd yn cyrraedd yn gynnar yn adfail o lwythau Celtaidd Prydain (gan 
ddechrau i ddechrau yn ne a Dwyrain Prydain a gweithio tua'r Gogledd). Hwy oedd 
rheolwyr cryfaf eu grwpiau llwythol eu hunain ac yn cael eu cynnal yn uchel-kinglong 
dros y gweddill. Cafodd eu dyletswydd fel Brenin uchel ei harfer i uno llwythau mewn 
cyfnodau o argyfwng, fel yn y glaniadau o Julius Caesar yn 55 a 54 BC. Dengys hanes i 
frenhinoedd a breninesau ddyfarnu dros amryw o lwythau. 

Byddent yn hyfforddi gyda Rhyfelwyr eu llwythau ac yn eu harwain i mewn i frwydr, ond 
dim ond i amddiffyn eu llwythau. Roedd y Celtiaid yn Rhyfelwyr ffyrnig, ond dim ond fel 
amddiffynwyr eu llwythau a'r Deyrnas. 

Cyn-Rufeinig, teyrnasoedd Celtaidd yr oes arwrol bron bob amser yn ffurfio sail i 
dreftadaeth hynafol y teyrnasoedd Celtaidd ôl-Rufeinig yn ddiweddarach. Er ei bod yn 
chwedlonol i raddau helaeth nes i'r cyfnodau Rhufeinig ac ôl-Rufeinig, gan ystyried y 
pwysigrwydd a osododd y dosbarth rhyfelwr Celtaidd ar llinach, ychwanegu at y 
traddodiad o allu adrodd hynafiaid un, mae'n bosibl bod enwau brenhinoedd a 
breninesau a luniwyd gan Geoffrey yn rhestr gywir. 

Fodd bynnag, ni adawodd Celtiaid Oes yr haearn unrhyw gofnodion ysgrifenedig, ac 
mae'n debyg i'r Brythoniaid ar ôl y Rhufeiniaid golli llawer o'r cofnodion a oedd ganddynt 
ar ôl y goresgyniad Sacsonaidd, ni ellir byth profi fawr ddim o hyn. Brasamcanion garw 
yw dyddiadau kingships, ac fe'u cyfrifir yn ôl o'r teyrnasoedd uchel hysbys. Maent yn 
ffurfio fframwaith ar gyfer y ffeithiau hysbys am anheddiad Celtaidd Prydain. 

Dyma ychydig o adfail cynnar enwocaf Prydain: – 

Brutus c. 1115 BC (teyrnasodd am 23 o flynyddoedd) 

Mae Brutus yn ffofi Dinas ar lannau'r Tafwys sy'n enwi New Troy, ' that is, Trinovantum ' 
(a thrwy hynny'n cysylltu llwyth diweddarach y Trinovantes â'r rhanbarth sydd dan eu 
rheolaeth yn y ganrif gyntaf BC). Yma y mae ' coron yr Ynys ' yn cael ei gwisgo, yn y tir 
a oedd wedi cael ei alw'n Albion ond sydd bellach yn cael ei enwi'n Brydain ar ôl Brutus 
ei hun. Mae'n rhannu'r tir rhwng ei dri mab. Mae albanactus (Albanac) yn ennill Albany 
(yr Alban), ac mae Kamber yn ennill Cambria (Cymru). Mae'r hynaf, Locrinus, yn ennill 
Lloegr (Logris neu Loegria, sy'n debyg i Loegr i'r de o'r Humber ac yn hynod o debyg i'r 
ardaloedd a reolir gan sifiliaid o Brydain Rufeinig, De a Dwyrain Leirof parthau milwrol 
Cymru a'r Gogledd, a ddangosir ar y mapiau isod yn y cyfnod AD 43-84). 



 

 

 

Leir c. 843 BC a deyrnasodd 60 mlynedd. 

Mae leir yn destun chwarae William Shakespeare, ' King Lear ', a dangosir sillafiadau 
Shakespeare o enwau ei ferched ar ôl y fersiynau Celtaidd mwy gwreiddiol isod. Leir 
hefyd yw sylfaenydd traddodiadol Caer Leir (neu Caer Lerion, modern Leicester). 



Mae ei ferched Goronilla a Riganna yn cael eu dawnus yn Albany a Chernyw yn y drefn 
honno pan fo Leir yn penderfynu rhannu ei Deyrnas ymhlith ei epil (fel y mae'r arferiad, 
ond y tro hwn cyn ei farwolaeth). Mae cordaella yn cael ei bysgota o Brydain am beidio â 
chanmol ei thad pan ofynnir iddo. Mae'n ceisio lloches gyda'i rhieni maeth, Maglocun a'i 
wraig, ac mae'n cael ei ddwyn i Frenin Aganippus mewn rhan anhysbys o Gaul. Mae 
cordaella ac Aganippus yn priodi cyn bo hir. Mae goronilla yn ennill Logris wrth i Riganna 
ennill Cambria, a dylai'r ddau ohonynt fod wedi mynd i'w chwaer ieuengaf. 

Olygfa o King Lear, William Shakespeare 

Mae leir wedi tynnu'n ôl o fywyd cyhoeddus, ond mae ei ymdrechion i gynnal ei aelwyd 
a'i warsien yn cael eu llesteirio gan Goronilla a Riganna. Mae ei statws yn cael ei osgoi 
gan y pâr nes nad oes ganddo unrhyw beth heblaw am y beirdd isel. Mae'n mynd i 
Gaul, i ' y man lle'r oedd Aganippus yn frenin ' (llwyth Gaulish penodol yn ôl pob tebyg – 
cyfeirir ato weithiau fel un o'r deuddeg teyrn a reolodd Gallia), ac mae'n ceisio 
maddeuant gan Cordaella. Gyda'r pâr yn ail-uno'n gynnes, maent yn codi byddin ac yn 
gorchfygu Goronilla a Riganna mewn brwydr. Mae leir yn cael ei adfer i'w Orsedd ac 
mae Cordaella yn ei olynu. 

Cunedagius c. 750 BC a deyrnasodd 33 mlynedd 

Mae cunedagius wedi ei ddyddio gan Geoffrey o Fynwy i'r cyfnod y mae Romulus yn 
ffofi Dinas Rhufain a'r proffwyd Eseia Gweinidogion i'r Israeliaid. Mae cunedagius yn 
golygu ' the Hound (neu gi) o [y Duw] Dadga '. 

  



Dyma hefyd y cyfnod y mae'r oes haearn yn dechrau cyrraedd Prydain, a gyflwynwyd 
ochr Mae safle Caerau yn nhiriogaeth ddiweddarach y Silures yn dangos tystiolaeth o 
hyn, ond mae'n debyg bod lledaeniad cychwynnol y newydd-ddyfodiaid Celtaidd wedi'i 
gyfyngu i arfordir y De a'r De-ddwyrain cyn iddo symud i fewndirol. Mae'n eithaf posibl, 
gyda'r rhan fwyaf o dde Prydain a ddelir gan Geltiaid, fod y cenawon cyn-Indo-
Ewropeaidd o'r Gorllewin a'r Gogledd yn ymateb i'r bygythiad drwy adeiladu 
amddiffynfeydd sy'n cynnwys y datblygiadau technolegol diweddaraf, sy'n nodweddiadol 
o'r rhai a welir yng Nghaerau. Byddai defnyddio arfau haearn yn fwy cyflym yn disodli'r 
rhai efydd fel mater o anghenraid, a byddai pocedi o gyn-Ewropeiaid yn goroesi ac yn 
parhau gymaint ag y mae Romano-Britons yn ddiweddarach yn ei wneud yn wyneb 
datblygiadau Eingl-Sacsonaidd, gyda'r Natsïaid yn mabwysiadu elfennau o arfau a 
thechnegau ymladd y newyddddyfodiaid fel mater o oroesi (gallai'r Votadini fod yn 
enghraifft o hyn). Y naill ffordd neu'r llall, mae iaith Geltaidd a swˆn haearn caled yn 
disodli'n raddol iaith frodorol a Swnt Efydd meddal ar draws y wlad yn ystod y 250 
mlynedd nesaf. 

Lludd llaw Ereint (y llaw arian) c. 80 CC 

Mae Lludd llaw Ereint, yw ail-adeiladwr dinas Trinovantum, a ailenwyd yn ' Lludd's dun ', 
neu Lundain, yn ei anrhydedd. Yn dilyn ei farwolaeth mae wedi ei gladdu ym Mhorthlud 
(Ludgate modern yn Ninas Llundain). Mae ei ddau fab, Androgeus a Tenvantius, yn dal 
yn ifanc ac mae mab arall, Amalach neu Afallach yn cael ei hawlio fel sylfaenydd 
teuluoedd dyfarniad diweddarach Powys a Gwynedd, felly mae brawd Lludd, 
Cassivellaunus, yn ennill y kingship uchel. 

Roedd cassivellaunus yn arwain yr ymosodiad gorchestol yn erbyn lluoedd goresgynwyr 
Julius Caesar. 

 



Bran Fendigaid (y Bendigaid) c. 30 BC 
 
yn ymddangos yn nifer o'r triawd Cymreig, bran Fendigaid, bran y Bendigaid, yw mab 
LIR, sy'n dod o'r tu hwnt i'r tonnau, o'r tir byw (Iwerddon). 

Daw bran yn uchel frenin ac fe'i cysylltir gan Matholwch, Brenin Iwerddon, sy'n gofyn 
am law Branwar ei chwaer mewn priodas. Mae Branwen yn mynd yn ôl i Iwerddon lle 
mae'n rhoi genedigaeth i fab, gwern. Mae sarhad a delir i Matholwch gan yr Emnissien 
cythryblus yn chwarae ar ei feddwl felly, wrth annog ei gynghorwyr, caiff Branwen ei 
draddodi i gaethiwed yn ei geginau. Pan mae bran yn clywed am hyn, mae'n arwain llu 
nerthol sy'n gorchfygu Brenin Iwerddon. Mae ei fab, Caradoc, yn cael ei adael mewn 
Gorchymyn ym Mhrydain. Er gwaethaf Cadoediad rhwng bran a Matholwch, mae rhagor 
o ymladd yn ffrwydro, yn ddinistriol ar y ddwy ochr ac yn arwain at farwolaethau Bran, 
Emnissien, gwern, Matholwch ac, yn y pen draw, Branwen. Dim ond Manadan sydd 
wedi goroesi gydag ambell i ddilynwyr i ddod â phen cysegredig bran yn ôl i Brydain i'w 
gladdu yn y Mynydd Gwyn gan edrych i lawr y Tafwys i'r môr. Tra bod y pen yn aros yn 
ei le, bydd Prydain yn cael ei diogelu rhag goresgyniad o bob cwr o'r môr. 

  



Bleiddiaid 

Roedd pobl a chŵn yn gymdeithion cyson ymhell cyn i'n hynafiaid ymgartrefu mewn 
pentrefi a dechrau tyfu cnydau 10,000 mlynedd yn ôl. Partneriaeth gyda gwlanen 
gynnar a bridiau cynnar o gŵn a wnaed homo sapiens helwyr llwyddiannus. 

 

Dyn ogof yn gwneud ffrindiau gyda blaidd ifanc 

Yn y gorffennol, credwyd bod cŵn dof yn gweithio ar ffermydd. Fodd bynnag, mae mwy 
a mwy o dystiolaeth bod cŵn a bleiddiaid yn cael eu cyfeillio'n gyntaf fel helwyr-
gasglwyr, yn hytrach na ffermwyr. Mae ein ffrindiau blewog yn helpu gyda hela a chadw 
cigysyddion eraill i ffwrdd. Mae un awdur yn honni pobl a chŵn yn ymuno i yrru 
Neanderthals i difodiant. Mae skoglund yn awgrymu bod y husky Siberia yn dilyn 
nomadiaid ar draws Pont tir Bering, gan godi DNA blaidd ar hyd y ffordd. 

"Efallai y byddai wedi bod yn fuddiol iddynt amsugno genynnau a addaswyd i 
amgylchedd uchel yr Arctig," meddai Skoglund. 

Pam eich bod chi'n cael eich denu'n bersonol i fleiddiaid? Mae unrhyw un sy'n berchen 
ar gi yn gyfarwydd â'r hypnotig, llygaid i lygad syllu sy'n cysylltu ni ar unwaith. Hyd yn 
oed ar ffotograff Mae'r syllu yn ein denu. 



Mae edrych ar gydnabyddiaeth y 
ddwy ochr rhwng pobl a 
bleiddiaid a chŵn yn adlewyrchu 
miloedd o flynyddoedd o 
esblygiad ac mae bond yn cael ei 
raglennu i mewn i'n cemeg corff 
iawn. Mae rhywogaethau bodau 
dynol a chŵn yn rhyddhau 
hormon o'r enw ocsococin pan 
fyddant yn edrych i lygaid ei 
gilydd. Dyma'r un hormon sy'n 
cael ei ryddhau pan fydd mam 
ddynol yn bedal ei babi. 
Dangosodd astudiaeth o Siapan 
fod lefelau uwch o ocytocin yn cael eu rhyddhau yn ystod cyswllt llygad-llygad nag yn 
ystod petio neu siarad. Llygaid mewn gwirionedd yw'r ffenestr i'n eneidiau cysylltiedig. 

Mae cloddio am gŵn o hyd rhwng 5,000 a 8,000 mlwydd oed yn Llyn Baikal, Siberia, 
datgelodd bod cŵn yn cael eu claddu ochr yn ochr â phobl mewn mynwentydd. Mae 
hyn yn awgrymu bod gan gŵn yr un parch uchel â phobl. 

"Roedd y cŵn yn cael eu trin yn union fel pobl pan oedden nhw farw," meddai Robert 
Losey, archeolegydd o Brifysgol Alberta. "Roedden nhw'n cael eu gosod yn ofalus 
mewn bedd, rhai ohonyn nhw'n gwisgo coleri addurniadol, neu wrth ymyl eitemau eraill 
fel llwyau, gyda'r syniad o bosib eu bod nhw'n cael eneidiau a afterlife." Mewn un achos 
cafwyd hyd i ddyn wedi ei gladdu yn yr un bedd â'i ddau gi, un ar y naill ochr a'r llall. "Yn 
fyd-eang, gallwch weld bod mwy o gladdedigaeth cŵn mewn cynhanes nag unrhyw 
anifeiliaid eraill, gan gynnwys cathod neu geffylau. Mae'n ymddangos bod gan gŵn le 
arbennig iawn mewn cymunedau dynol yn y gorffennol. Cyn gynted ag y gwelwn olion 
ysgerbydol sy'n edrych fel y ci modern — dyweder 14,000 o flynyddoedd yn ôl — 
gwelwn gŵn yn cael eu claddu. " 

Trwy ddadansoddiad cemegol o esgyrn cŵn, daeth Losey i'r casgliad bod cŵn Baikal y 
Llyn yn cael eu bwydo'r un diet â phobl. "Yn gynnar yn y broses Mae tystiolaeth i 
awgrymu bod pobl yn caru ac yn gofalu am eu cŵn yn yr un ffordd ag yr ydym ni'n ei 
wneud yn awr, ond roedden nhw hefyd yn gweithio fel cymdeithion, yn ymwneud â phob 
un o'n tasgau dyddiol," meddai. "Filoedd o flynyddoedd yn ôl Roedd yna gŵn yn hyd yn 
oed — Roedd y Rhufeiniaid yn eu cael. Yn amlwg, mae pobl ers amser maith yn ôl wedi 
dechrau bridio cŵn at ddibenion penodol. " 

  



Beirdd 

Pan edrychwn ar hen chwedlau Celtaidd, yn aml mae neges y tu ôl i'r naratif. Fel yn 
achos pob mytholeg, ffugenw, neu chwedlau fel arfer mae gwersi i'w dysgu, heblaw am 
y stori sylfaenol. Mae llawer ohonom yn gyfarwydd, er enghraifft, â'r Testament newydd 
parabl y Samariad Trugarog sy'n dangos cariad at gymdogion, beth bynnag fo'u cefndir. 
Ac mae hanesyn da yn aml yn gweithio ar ddwy lefel neu fwy. 

Themâu cyffredin yn hanes y Celtiaid yw rhybuddion hechi (yn enwedig gan luoedd 
goruwchnaturiol), neu wynebu canlyniadau. Y stori oesol am fuddugoliaethus da dros 
ddrygioni ac o amddiffyn tir, cwestiynnau, ond bob amser gyda gobaith. Enghraifft dda o 
hyn yw concwest y ffidl gormesol Bolg gan y mydryddol Tuatha De Danaan. Cristnogol 
Celtaidd, oedd mewn gwirionedd yn gyfrifol am roi llawer o gyfrifon hynafol i ysgrifennu, 
gyda dolenni Beiblaidd ychwanegol. Felly heddiw, mae rhai Christo-Druids o hyd, sy'n 
gweld y llwybrau yn gydnaws, er yn ôl pob tebyg yn cael eu Outnumbered gan Druidau 
paganaidd. Fodd bynnag, cadwyd llawer o ymarfer paganaidd gan Gristnogion a nes 
dyfodiad puritaniaid fel Cromwell Roedd ychydig o wrthdaro rhwng hanesion Eglwys a 
Cheltaidd. 

Mae'r Lebor Gabála Érenn (yn llythrennol "llyfr cymryd Iwerddon"), sy'n cael ei adnabod 
yn Saesneg fel "the Book of Inviadau" yn gasgliad o gerddi a naratifau rhyddiaith yn 
hanes lled-mytholegol Iwerddon o greu'r byd i'r oesoedd canol. Mae'n dweud bod 
Iwerddon yn cael ei setlo chwe gwaith gan chwe grŵp o bobl. 

 

Cessair gan Fitzpatrick 

  



Cessair oedd arweinydd benywaidd y trigolion cyntaf o Iwerddon, cyn y llifogydd 
Beiblaidd (yn ôl pob tebyg yn ymgais i Cristioneiddio hanes cynharach). Roedd hi'n 
ferch i fab Non-Beiblaidd mab Bith a'i wraig Birren. Pan wrthodir lle i bobl ar Arch Noa, 
mae Cessair yn dweud wrthyn nhw i wneud eilun i'w cynghori. Mae'r Idol yn dweud 
wrthyn nhw am ddianc rhag y llifogydd trwy hwylio i Iwerddon. Mae tair llong yn 
ymgymryd â'r daith hir hon. Fodd bynnag, pan fyddant yn ceisio glanio, collir dwy o'r 
llongau. Mae'r goroeswyr yn Cessair, 49 menywod eraill a dim ond tri dyn; Fintan Mac 
Bóchra, Bith a Ladra. Glaniodd yn Iwerddon 40 diwrnod cyn y llifogydd, yn 2361 CC a 
rhannu'r menywod rhyngddynt. Fodd bynnag, mae Ladra a Bith yn marw cyn bo hir. 
Mae fintan yn cael ei adael ond mae'n rhedeg i ffwrdd am nad yw'n gallu ymdopi. Mae'r 
llifogydd Beiblaidd yn dod a dim ond Fintan yn goroesi. Mae'n trawsffurfio i fod yn eog, 
yna'n Eryr ac yn hawddgar ac yn byw am filoedd o flynyddoedd, cyn troi'n ddyn eto ac 
yn adrodd hanes Iwerddon. 

Mae hanes cynharach, sydd i'w weld yn y llawysgrif o'r 8fed ganrif ar goll, sef Dromma 
Snechtai, yn dweud mai Banba a ddaeth i Iwerddon gyntaf gyda'i dwy chwaer, eu tri 
consortiaid a 50 o fenywod. Roedd banba, Fódla a Ériu yn Driawd o Dduwiesau tir a'u 
gwŷr oedd Mac Cuill (mab Hazel), Mac Cecht (mab yr aradr) a Mac Gréine (mab yr 
haul). Gall fintan/Mac Cuill fod yn gysylltiedig â'r Salmau doethineb, y dysgasom 
amdano yn yr wythnosau diwethaf gwers Druid ar wands. 

 

Kenmare, Swydd Kerry 

  



Yr ail grŵp o sefydlwyr yw Partholón a'i ddilynwyr o wlad Groeg. Roedd partholón yn fab 
i Sera, mab Sru, a oedd yn ddisgynnydd i Magog, mab Japheth, mab Noa. Partholón, 
ynghyd â'i wraig Delgnat, eu tri mab; Slanga, Rudraige a Laiglinne a'u gwragedd 
priodol; Nerba, Cichba a Cerbnad ynghyd â mil o ddilynwyr a hwyliodd i Iwerddon trwy 
Sicily ac Iberia. Mae'n debyg iddynt lanio yn Inber Scéne (Kenmare yn Swydd Kerry) 
312 mlynedd ar ôl y llifogydd. Flynyddoedd lawer ar ôl setlo Partholón a'i holl 
boblogaeth o 5000 dynion a bu farw 4000 o fenywod o bla dros un wythnos, yn Senmag 
(modern Tallaght). 

Mae'r trydydd grŵp o ymsefydlwyr yn cyrraedd 30 mlynedd yn ddiweddarach yn cael eu 
harwain gan Nemed, hefyd yn disgyn o Noa drwy Sera. Mae'n wyr mawr Sera, ŵyr 
mawr, ei dad yw Agnoman o Scythia, mab Piamp, mab taid (roedd achyddiaeth yn 
bwysig iawn yn yr oesoedd canol a rhan o rôl farddol canol oesoedd oedd cofnodi 
achau). Parhaodd Iwerddon heb ei byw ers i'r Muintir (People of) Partholóin farw o bla. 
Gosododd y Muintir Nemid yn hwylio o fôr Caspian yn 44 o longau, ond mae'r unig 
Nemed yn cyrraedd Iwerddon ar ôl blwyddyn cythryblus a hanner ar y môr yn 1731 CC. 
Mae'n cael ei hebrwng gan ei wraig Macha, ei bedwar mab; Starn, Iarbonel, Annind, a 
Fergus ' ochr goch ', a Theithwyr eraill. Mae ei wraig yn marw ddeuddeg diwrnod yn 
unig ar ôl iddynt gyrraedd ac mae wedi ei gladdu yn ARD Mhacha (Armagh). 

Daw'r Nemed yn gyffredin dros Iwerddon a phedwar Llyn yn byrlymu o'r ddaear, gan 
gynnwys Loch Annind, a enwyd ar ôl mab Nemed, gan ei fod yn byrlymu o'r ddaear pan 
oedd bedd Annind yn cael ei gloddio. Y Muintir Nemid glir ddeuddeg llechen mewn 
lleoedd o Connacht, Tethbae, Airgíalla, Brega, Leinster a Munster. Maent hefyd yn 
adeiladu dwy Gaer Frenhinol yn Semne a Uí Nialláin. 

Nemed yn ennill pedair 
brwydr yn erbyn y Fomoriaid 
dirgel yn Ros Fraechain (lle 
mae teyrnasoedd Ffomoraidd 
Gann a Sengann yn cael eu 
lladd), yn Badbgna yn 
Connacht, yn Cnamros yn 
Leinster (lle mae Artur, mab 
cyntaf Nemed a anwyd yn 
Iwerddon, yn marw), ac yn 
Murbolg yn DÁL Riata (lle 
mae ei fab starn yn cael ei 
ladd gan Cynmorian Conand). 
Dim ond naw mlynedd ar ôl 

cyrraedd Iwerddon, fodd bynnag, mae Nemed yn marw o bla ynghyd â 3000 o'i bobl. 
Mae wedi ei gladdu ar fynydd yr ARD Nemid yn Harbwr Cork. 

  



Yna caiff y Muintir Nemid sy'n weddill eu gormesu gan y Fomoriaid Morc a Conand, sy'n 
byw yn Nhŵr Conand, ar Ynys oddi ar yr arfordir. Bob blwyddyn ar Samhain, rhaid 
iddynt dalu teyrnged i ddwy ran o dair o'u plant, eu corn a'u llaeth i'r Ffomoriaid. 

Ar ôl blynyddoedd lawer o ormes, mae'r Nemediaid yn codi i fyny yn erbyn y Fomoriaid 
ac yn ymosod ar ŵr y Conand gyda 60,000 o ryfelwyr (30,000 ar fôr a 30,000 ar dir), yn 
trechu Conand. Yna mae morc yn ymosod, ond mae bron y cyfan o'r Nemediaid yn cael 
eu lladd mewn ton llanw. Dim ond un llong o dri deg o ddynion yn dianc. Mae rhai yn 
mynd i'r Gogledd, tra bod eraill yn mynd i Brydain ac yn dod yn hynafiaid i bob 
Prydeiniwr, tra bod rhai yn mynd i'r De i wlad Groeg. 

Mae Historia Brittonum, sy'n gynharach na'r Lebor Gabála yn dweud nad oedd ond tri 
anheddiad o Iwerddon, sef pobl Partholón, pobl Nemed, a'r Gaels. Yn y cyfrif hwnnw, 
daeth y Nemediaid o Iberia, arosodd yn Iwerddon am flynyddoedd lawer, ond yna 
dychwelodd i Iberia. Efallai fod y Lebor Gabála wedi ei gynyddu i chwech i gyfateb i 
"chwe oed y byd" a grëwyd yn c. 400 CE gan Augustine o Hippo. 

Mae'r Nemediaid a fentrodd i'r Gogledd yn dod y Tuatha Dé Danann. Y rhai a aeth i 
wlad Groeg yn dod yn Fir Bolg. Pan gyrhaeddon nhw wlad Groeg, maent yn cael eu 
silcio a'u gwneud i gario bagiau o bridd neu glai, a roddai iddynt yr enw "Fir Bolg", sy'n 
golygu dynion o fagiau. Ar ôl 230 mlynedd o gaethwasiaeth a gormes, maent yn gadael 
Gwlad Groeg ar yr un pryd ag y mae'r Israeliaid yn ymadawiad Beiblaidd o'r Aifft dan 
Moses. Mewn fflyd fawr, y Fir Bolg hwylio i Iberia ac yna ymlaen i Iwerddon. Dan 
arweiniad eu pum efengyl, maent yn rhannu Iwerddon yn bum talaith; Gogledd Munster, 
De Munster, Connacht, Ulster a Leinster. 

 

 

 

 

 



Llysgenhadon y Fir Bolg a Tuath Dé yn cyfarfod cyn brwydr Moytura, darluniad gan Stephen Reid yn T. W. Rolleston's Mythau'n 
cael eu chwedlau am y ras Geltaidd, 1911 

Maent yn sefydlu'r Kingship uchel ac olyniaeth o naw Brenin uchel yn Rheol dros 
Iwerddon am y 37 mlynedd nesaf cyn dyfodiad y Tuatha Dé Danaan. Mae eu Brenin, 
Nuada, yn gofyn eu bod yn cael eu rhoi hanner yr Ynys, ond mae'r Fir Bolg King 
Eochaid yn gwrthod. Mewn gwersi yn y dyfodol byddwn yn edrych ymhellach i mewn i'r 
Tuatha Dé Danaan a'r grŵp olaf o ymsefydlwyr, y Milesiaid. 



Ymarfer 

Ymchwilio i'ch coeden deuluol. Efallai bod aelod o'r teulu eisoes wedi gwneud rhywfaint 
o ymchwil i'ch coeden deulu. Gofynnwch i'ch perthnasau hynaf am fanylion am y rhai a 
basiodd o'ch blaen ac ysgrifennwch eu hatgofion ohonyn nhw. Dechreuwch gyda brodyr 
a chwiorydd a gweithio'ch ffordd yn ôl drwy neiniau a theidiau. Holwch i weld ble 
roedden nhw'n byw, darllenwch am y llefydd roedden nhw'n byw a gweld a allwch chi 
gofnodi cymaint o fanylion â phosibl. Os yn bosibl, ymwelwch â'r lleoedd yr oeddent yn 
byw ynddynt a gweld a allwch leoli eu cerrig beddi neu eu cofnodion plwyf. 

Yn amlwg, mae hon yn dasg enfawr, ond gall dysgu am eich hynafiaid eich helpu i 
ddysgu amdanoch chi eich hun a gall gymryd blynyddoedd lawer, ond mae hefyd yn 
hyfforddiant da i fardd. Cadwodd y beirdd gofnodion o'u llwythau priodol, yn union fel y 
gwyliodd y Fintan Mac Bóchra dros Iwerddon am filoedd o flynyddoedd gan gofnodi'r 
manylion. 

  



Vates 

Y wers ddiwethaf, gorffenon ni gydag ymarfer i gasglu brigau ac adnabod brigau o 
wahanol goed, yn ôl eu hystyr gwreiddiol Ogham. Mewn llenyddiaeth Wyddelig gynnar 
Mae Bríatharogam yn ' kenning ' dau air sy'n egluro ystyron enwau llythrennau'r wyddor 
ogam. Mae kennings yn cynnwys gair sylfaen a phenderfynydd. Er enghraifft, bôn-air y 
llyw kenning "íss rauðra randa" yw íss (ICE) a'r penderfynydd yw rǫnd (Shield); h.y. 
Tarian iâ. Nid yw'r holl symbolau Ogham, er hynny, yn gysylltiedig â choed, mae eraill 
yn cyfeirio at liwiau, ingothiaid metel ac elfennau fel sylffwr. Felly, yn y wers hon, 
byddwn ond yn edrych ar y dehongli ystyron pob symbol. Os nad ydych wedi gwneud 
hynny, Cariwch y symbolau Ogham ar y stafiaid priodol. Os dymunwch, efallai yr 
hoffech ehangu eich stafion i gynnwys symbolau eraill nad ydynt yn goed. 

Mae tair rhestr amrywiadol o bríatharogaim neu ' air-oghams ' wedi eu cadw, yn dyddio 
i'r cyfnod hen Wyddeleg. Maent fel a ganlyn: 

• Bríatharogam Morainn Mac Moín 

• Bríatharogam Maic ind Óc 

• Bríatharogam Con Culainn 

Gallwch ddefnyddio cymysgedd yn eich dehongliad. I ddechrau, rwy'n argymell bod y 
rhain yn cael eu defnyddio fel lotiau a dim ond un wedi'i dynnu i'w ddarllen. Cyn ei 
ddehongli, mae'n dda gofyn am help o'r deities, neu amgylchfyd ysbryd. Dod yn 
gyfarwydd, croesgyfeirio â'r wers hon a byddwch yn tyfu cysylltiad dwyfol cryf â'ch 
stafiaid Ogham. 

C – ᚊ  – CERT – Bush 

Nid yw math penodol o bwsh yn cael ei ddisgrifio, ond mae'n debyg y bydd bwsh 
canolig i fwy yn gosod brigau mwy sylweddol. 

Ystyr: – 

• Bríatharogam Morainn Mac Moín – cysgodfa lunig 

• Bríatharogam Maic ind Óc – sylwedd person di-nod 

• Bríatharogam Con Culainn – Dreigiau o ddillad 

Enghraifft o ddehongli – fel ystyr personol gallai hyn fod yn 
rhybudd o gyfeillgarwch gyda pherson ansefydlog, a allai 
ddod â chaledi ariannol. Efallai bod rhywun sydd ar y 
Benthycwch wedi dod i mewn i'ch bywyd a gallai ddod â chi i 
lawr i'w lefel. Rhowch yn ofalus, ond cadwch afael dynn ar 
eich llinynnau pwrs. Fod yn elusennol, ond dim ond o fewn 
eich modd. 



Cysgod porffor 

 

R – ᚏ  – Ruis – coch 

Ystyr: – 

• Bríatharogam Morainn Mac Moín – y mwyaf dwys blushing 

• Bríatharogam Maic ind Óc – reddening wynebau 

• Bríatharogam Con Culainn – llewyrch o ddicter 

I – ᚔ  – Idad – ywen-Tree 

Ystyr: – 

• Bríatharogam Morainn Mac Moín – y goeden hynaf 

• Bríatharogam Maic ind Óc – teg yr ancients 

• Bríatharogam Con Culainn – egni person eiddil 

 

Goeden ywen 

S – ᚄ  – sail – helyg 

Ystyr: – 

• Bríatharogam Morainn Mac Moín – pallor un o'r bywyd yn 
llai 

• Bríatharogam Maic ind Óc – sustenance of bees 

• Bríatharogam Con Culainn – dechrau mêl 

 

 

Willow Tree 

  



C – ᚉ  – coll – Hazel 

Ystyr: – 

• Bríatharogam Morainn Mac Moín – y goeden decaf 

• Bríatharogam Maic ind Óc – cyfaill o nutcregyn 

• Bríatharogam Con culainn – coeden mwyaf melys 

 

Hazel 

Z – ᚎ  – Straif – sylffwr 

Ystyr: – 

• Bríatharogam Morainn Mac Moín – y coegi cryfaf (Dye) 

• Bríatharogam Maic ind Óc – cynnydd cyfrinachau 

• Bríatharogam Con Culainn – ceisio cymylau 

E – ᚓ  – Edad – agwedd 

Ystyr: – 

• Bríatharogam Morainn Mac Moín – coeden ddetholgar 

• Bríatharogam Maic ind Óc – cyfnewid ffrindiau 

• Bríatharogam Con Culainn – brawd y Bedw 

 

 

 

Ar Add 

  



F/V – ᚃ  – Fern – gwern 

Ystyr: – 

• Bríatharogam Morainn Mac Moín – ar flaen y Rhyfelwyr 

• Bríatharogam Maic ind Óc – cynhwysydd llaeth 

• Bríatharogam Con Culainn – amddiffyn y galon 

 

 

 

 

Alder 

T – ᚈ  – tinne – bar, gwialen fetel, ingot 

Ystyr: – 

• Bríatharogam Morainn Mac Moín – un o dair rhan o olwyn 

• Bríatharogam Maic ind Óc – mêr y siarcol 

• Bríatharogam Con Culainn – un o dair rhan o arf 

NG – ᚍ  – (n) gétal – lladd, dodwy 

Ystyr: – 

• Bríatharogam Morainn Mac Moín – sustenance o Leech 

• Bríatharogam Maic ind Óc – raiment Ffisigwyr 

• Bríatharogam Con Culainn – dechrau sgosod 

U – ᚒ  – úr – daear, clai, pridd 

Ystyr: – 

• Bríatharogam Morainn Mac Moín – mewn anheddau oer 

• Bríatharogam Maic ind Óc – lluosogi planhigion 

• Bríatharogam Con Culainn – yn cael ei lwynau'n ddi-un 



L – ᚂ  – Luis – fflam neu berlysiau 

Ystyr: – 

• Bríatharogam morainn Mac moín – loywedd y llygad 

• Bríatharogam Maic ind Óc – cyfaill gwartheg 

• Bríatharogam Con Culainn – sustenance of cattle 

D – ᚇ  – Dafydd – coeden derw 

 

Derw 

Ystyr: – 

• Bríatharogam Morainn Mac Moín – y goeden uchaf 

• Bríatharogam Maic ind Óc – crefftau o grefftwr 

• Bríatharogam Con Culainn – mwyaf cerfiedig o grefftwaith 

G – ᚌ  – gort – cae 

Ystyr: – 

• Bríatharogam morainn Mac moín – y Grawys mwyaf melys 

• Bríatharogam Maic ind Óc – lle addas i wartheg 

• Bríatharogam Con culainn – a o amlwydrau 



O – ᚑ  – Onn – coeden ynn 

 

Coed ynn 

Ystyr: – 

• Bríatharogam Morainn Mac Moín – wothan o geffylau (cyfeiria at chwipiaid ceffylau) 

• Bríatharogam Maic ind Óc – smoothest o grefftwaith 

• Bríatharogam Con Culainn – offer bandiau rhyfeddod 

  



B – ᚁ  – beithe – coed bedw 

 

Coed bedw 

Ystyr: – 

• Bríatharogam Morainn Mac Moín – gwywo traed gyda gwallt mân 

• Bríatharogam Maic ind Óc – milaf o groen 

• Bríatharogam Con Culainn – harddwch yr aelyn 

H – ᚆ  – Húath – whitethorn-coeden 

 

Coeden whitethorn 



 

Ystyr: – 

• Bríatharogam Morainn Mac Moín – Cynulliad o becynnau o helgwn 

• Bríatharogam Maic ind Óc – Blancio wynebau 

• Bríatharogam Con Culainn – anoddaf yn y nos 

M – ᚋ  – muin – rhan uchaf cefn/gwddf 

Ystyr: – 

• Bríatharogam Morainn Mac Moín – y cryfaf mewn ymdrech 

• Bríatharogam maic ind óc – ddihareb lladd 

• Bríatharogam Con Culainn – llwybr y llais 

A – ᚐ  – Ailm – pinwydd-Tree 

 

Coed pinwydd 

Ystyr: – 

• Bríatharogam morainn Mac moín – uchaf ochneidio 

• Bríatharogam Maic ind Óc – dechrau ateb 

• Bríatharogam Con Culainn – dechrau galw 



Ymarfer 

1) os nad ydych wedi gorffen eich stafiaid, daliwch i'w llenwi. Os ydych am ychwanegu 
stafiau nad ydynt yn goed gallwch ddefnyddio brigau o goed neu lwyni y gallech eu 
cysylltu â'r goeden honno. Er enghraifft, gellir defnyddio coeden dail coch ar gyfer "Ruis 
– coch". 

2) gan ddefnyddio cyfuniad o ystyron, dewch i fyny â dehongliadau posibl ar gyfer 
darlleniadau. Fel canllaw bras, gweler y dehongliad sampl ar frig y wers. 

3) Ymgyfarwyddwch â'r Ogham, rhowch gynnig ar ddehongliadau gyda'ch ffrindiau. 
Peidiwch â phoeni am ddefnyddio eich nodiadau a'ch ystyron. Gofynnwch am Ogma 
i'ch helpu chi ac, yn fwyaf oll, defnyddiwch eich greddf greddfol. Po fwyaf y byddwch yn 
defnyddio'r Ogham, y mwyaf y byddwch yn dod yn fedrus fel Vate wrth gyfi-liwio eich 
darlleniadau. 

  



Derwyddon 

"Dywed rhai fod yr astudiaeth o athroniaeth yn tarddu o'r Barbariaid. Yn hynny ymysg y 
persiaid yr oedd yno yn bodoli y Magi, ac ymhlith y Babyddion neu'r assyriaid y 
chaldaei, ymhlith yr Indiaid y Gymnosophistae, ac ymhlith y Celtiaid a dynion gauaf a 
elwid yn drionogion a semnothei, fel y mae Aristotle yn perthyn yn ei lyfr ar hud, a 
sodiad yn y trydydd llyfr ar hugain o'i olyn Dyfyniad o Diogenes Laertius. 

Roedd laertius yn awdur Groegaidd o'r cyfnod Hynafiaethau clasurol hwyr a 
ysgrifennodd gyfrif o hanes athroniaeth Groeg. Honnodd fod athroniaeth, a oedd yn 
cynnwys magick yn tarddu o'r groes. Term a ddefnyddir am ddosbarth penodol o 
Druidau yw semnotheoi; gyda fawr ddim wedi'i gofnodi am eu rôl. Fodd bynnag, mae eu 
henw yn awgrymu "parch y duwiau". Mae hyn yn dangos y gallent fod wedi cael rôl 
offeiriadol a oedd yn ymwneud yn benodol â'r deities. Mae Magi Persia yw tarddiad y 
gair magick, er y gellir olrhain magick yn ôl yn llawer pellach i'r Aifft a Babilon. 
Cyfeiriodd yr hanesydd Rhufeinig, Pliny'r Hynafiaethydd (23 CE – 79 CE), at Druids fel y 
Magi a dweud "hyd yn oed heddiw mae Prydain yn dal i sillafu wedi ei rwymo gan hud, 
ac yn perfformio ei defodau gyda chymaint o ddefod fel ei bod yn ymddangos bron i fod 
yn ffynhonnell arferion Persiaidd." Mewn llenyddiaeth Wyddeleg a Chymraeg, ceir 
cyfeiriad cyffredin at y Derwydd fel un a chanddo bwerau hudol. 

Yn y wers ddiwethaf, edrychon ni ar greu crwyn ac yn nes ymlaen, byddwn ni'n edrych 
ar sut y gallwch chi ddefnyddio'ch crwyn. Ond roedd derwyddon hefyd yn gysylltiedig ag 
arteffactau hudol eraill, fel ŵy'r Druid. Mae llawer wedi clywed am garreg yr athronydd, y 
ceisid ei dilyn gan alcemegwyr drwy gydol hanes. Mae'r hanesydd Rhufeinig Pliny yn 
sôn am wrthrych a ddelir mewn modd tebyg gan y derwyddon, ŵy y Druid. Beth oedd 
ŵy y Druid, sut y cafodd ei ddefnyddio a pha briodweddau oedd yn cael ei gredu i'w 
dal? 

Mae pliny yn cofio bod yn ôl derwyddon, mae ŵy y Druid yn cael ei ffurfio o boer llawer 
o serpentau wedi'u cochi mewn cwlwm ac wrth iddo gael ei dynnu i mewn i'r aer Mae'n 
cael ei ddal mewn clogyn. Mae'r Druid sy'n ei ddal yn ffoi ar gefn ceffyl, nes ei fod wedi 
croesi dŵr oherwydd dywedir i'r serpentau fynd ar drywydd pwy bynnag sy'n dal yr ŵy. 
Mae'n disgrifio'r wy fel cael ei rwymo mewn aur ac mae'r derwyddon hudol yn honni bod 
rhaid cael gafael arno ar gam penodol o'r lleuad. Fodd bynnag, er bod Pliny'n credu bod 
y stori'n dwyll, mae'n dweud ei fod wedi gweld wyau Derwydd mor fawr ag afalau mewn 
gorchudd brith sy'n cael ei wisgo gan Druids. Ymddengys iddo fod yn fathodyn adnabod 
ar gyfer derwyddon a ddefnyddir yn y gyfraith ac yn caniatáu iddynt gynulleidfa gyda 
brenhinoedd. 

  



   

Credir fod wyau'r Druid yr un fath â cherrig adeiniog, a elwir hefyd yn gerrig HAG, Glain 
neidr (yn ychwanegu gwydr neu garreg) yng Nghymru, neu 
Gloin nan Druidh (Derwydd's Glass) yng ngogledd yr 
Alban. Carreg wydryn llyfn gyda thwll sy'n digwydd yn 
naturiol drwyddi, wedi ei diflasu gan ddŵr yw garreg adeer. 
Maent yn cael eu gweld fel amulets pwerus o iachau ac 
amddiffyn, yn ogystal â rhoi i'r galluoedd gwisgwr i weld i 
mewn i fyd arall. Ers i'r tyllau gael eu ffurfio gan erydiad 
dŵr dros eons, credid eu bod yn cadw'r pŵer o ddŵr 
rhedeg, gyda'r gallu i gael ward oddi ar ysbrydion drwg. 
Mewn rhai mannau roeddent (ac yn dal i fod) wedi'u gosod 
uwchben gwelyau, drysau, ysguboriau, stablau a 
stondinau godro i ddiogelu'r ardal rhag ysbrydion drwg. 

Nid oedd y cerrig hyn yn gyfyngedig i Druanau. Yn Sgandinafia maent yn cael eu galw 
yn Odin Stones, a ddefnyddir i amddiffyn y fam a'r baban trwy enedigaeth. Yn Rwsia 
credid fod y cerrig yn gartref i ysbrydion a elwid Kurinyi bog (y Duw cyw iâr). Fe'u 
gosodwyd uwchben cyiau cyw iâr fel gwarchodaeth. Mae chwedlau Pwylaidd yn adrodd 
yr HAG nos, sy'n dod yn y nos i derfoli plant. Croelodd y garreg HAG uwchben gwely'r 
plentyn i'w hatal rhag sgrechian. Er mwyn i garreg hudolus fod yn effeithiol, serch 
hynny, credir ei bod yn rhaid i chi ddod o hyd i chi, naill ai fel rhodd, neu drwy ddod ar 
draws un. Enw arall am y cerrig hyn yw carreg dymuniad. Felly os ydych chi eisiau ŵy 
Druid y gallwch ei wisgo'n falch fel bathodyn Swyddfa'r Druid, mae'n rhaid i chi 
ddymuno iddo ddod o hyd i chi. 

Ond, am y tro, rydych yn cael eich crwyn ac mae'n bryd i ddysgu ei ddefnyddio, ond cyn 
gwneud unrhyw beth myfyrdod hudol neu ysbrydol (Nid yw hyn yn berthnasol i Druids) 
Mae'n bwysig i amddiffyn eich hun. 

Sylfaen 

Mae sylfaen yn bwysig iawn i bawb, yn enwedig gan fod llawer yn byw eu bywydau 
heddiw heb lawer o gysylltiad gwirioneddol â'r ddaear. Y weithred o gerdded yn 
droednoeth ar borfa neu arwyneb naturiol arall yw earthing. Trwy dynnu egni o'r ddaear 
rydym yn ein trwytho'n hunain yn ysbrydol ac mae hyn yn amddiffyniad i ni. 

Pan fyddwch yn gweithio ar eich datblygiad ysbrydol, efallai y byddwch yn cysylltu â'r 
realms ysbrydol. Fodd bynnag, ar ôl i chi orffen Mae angen i chi sicrhau eich bod yn 
dychwelyd i normal fel nad ydych yn parhau i fod yn ddi-sylfaen. Bydd yn digwydd yn 
naturiol ond gall gymryd peth amser, felly gall cymryd camau i sicrhau ei fod yn digwydd 
yn gynt fod yn ddefnyddiol. Ar ôl myfyrdod neu ddefod Cymerwch fraw o afal, neu 
ddiod. 

  



Os ydych mewn hinsawdd oer, ac mae'n Aeaf, efallai na fydd cerdded ar y ddaear yn 
ymarferol. Gydag ymarfer Fodd bynnag, gallwch chi dir eich hun heb fod yn droednoeth. 

Mae myfyrio sylfaen effeithiol yn defnyddio delweddu. 

Ymarfer 

Eisteddwch i lawr mewn cadair mewn man hamddenol. Mae'n well ei wneud â thraed 
noeth eich bod yn gosod yn fflat ar y llawr, fel eich bod yn gallu teimlo mor gysylltiedig 
â'r ddaear ag y bo modd. 

Yn gyntaf oll, caewch eich llygaid a chanolbwyntwch ar eich anadlu, anadlwch drwy eich 
trwyn wrth i chi gyfrif yn feddyliol i 5, yna daliwch eich anadl wrth i chi eto gyfrif i 5, ac yn 
araf Rhyddhewch eich anadl wrth i chi gyfrif i 5. Gwnewch hyn o leiaf dair gwaith, neu 
nes bod eich corff yn gwbl hamddenol. Gan eich bod yn eistedd yno, yn ymlacio ac 
mewn heddwch, Dychmygwch eich hun yn cael eich hun mewn man tawel. Efallai 
mewn coedwig, neu ar draeth, neu ar ben bryncyn. Unwaith y byddwch yn eich lle 
arbennig, yn feddyliol Tynnwch linell o waelod eich traed i lawr i'r ddaear. 
Canolbwyntiwch yn awr ar fan tua deuddeng modfedd o dan unig bob troed. 
Dychmygwch eich bod yn gallu teimlo unrhyw egni dros ben a allai fod gennych yn eich 
corff yn symud i lawr eich coesau, a symud allan o'ch corff i mewn i'r ardal hon islaw 
chi. 
 

Rydych chi'n goeden dderw uchel sblendorus. Mae gwreiddiau'n disgyn o sodlau eich 
traed, wrth i chi eu hanfon i lawr, yn ddwfn i'r ddaear. 

Rydych yn mynd yn ddyfnach ac yn ddyfnach i'r ddaear o'ch dan chi, ac wrth i chi 
wneud hyn mae'n eich maeth. Mae eich gwreiddiau'n tyfu'n gryfach ac rydych chi'n 
teimlo bod eich ynni yn y gweithlu yn dyfnhau ac yn cryfhau. Mae'r ddaear yn ddiolchgar 
i chi am rannu eich egni gyda hi. Hefyd, byddwch yn ddiolchgar i'r ddaear am eich 
trwytho. 

Yn awr yn lledaenu eich breichiau uwch eich pen, fel y rhai hyn yn eich canghennau. 

Wrth i chi gyrraedd i mewn i'r awyr, byddwch yn cysylltu ag ysbryd, ac yn casglu'r ynni 
o'r awyr ac yn ei ganiatáu i energize a maethlon chi. 

Caniatewch i'r egni o ysbryd symud yn araf i lawr eich corff, gan ganolbwyntio ar bob 
rhan o'ch corff i lawr eich coesau ac allan o wadnau eich traed. Diolchwch i'r ysbrydion 
am eu rhodd ac er bod eich corff wedi elwa, gadewch i'r egni gormodol gael ei 
drawsnewid yn ynni'r ddaear. Pan fyddwch yn barod byddwch yn agor eich llygaid yn 
araf. 

Nawr sipian ddiod neu fwyta byrbryd fel afal. 



Gallwch ddod i'r lle ysbrydol hwn mor aml ag y dymunwch. Dyma eich lle arbennig eich 
hun ar gyfer amddiffyn. Os ydych yn wynebu problemau, dychmygwch y lle hwn a bydd 
yn eich tawelu. 

Mae rhai hefyd yn defnyddio gemfeini DU a grisialau i'w cynorthwyo gyda'r sylfaen 
(byddwn yn edrych ar hud elfennaidd yn y wers nesaf). Mae'r Beibl grisial yn gynorthwy-
ydd defnyddiol iawn i ddeall priodweddau crisialau gwahanol. Fodd bynnag, peidiwch 
byth â phrynu crisialau ar-lein. Byddwch yn cael eich tynnu at grisialau mewn siop, neu 
stondin a defnyddio eich greddf eich hun i benderfynu pa grisialau i'w defnyddio. 

Glanhau 

Cyn i chi ddechrau ar fyfyrdod, neu unrhyw ddefod Mae'n dda bod mewn amgylchedd 
glân, heb ei ddodrefnu a bod yn lân yn gorfforol ac yn ysbrydol. Llawer o bobl yn 
ymdrochi cyn unrhyw waith ysbrydol. Mae hyn yn gwneud i chi deimlo'n lân ac yn 
gorfforol. Weithiau, fodd bynnag, efallai y byddwch yn mynd drwy amser gwael, neu 
mae digwyddiadau diweddar yn gwneud i chi deimlo emosiynau negyddol. Defnyddiwch 
eich lle arbennig yn yr ymarfer cynharach fel eich angor. Ymarfer anadlu'n araf a 
chanolbwyntio ar eich anadlu. Mae hyn yn dawelach mawr. 
 

Mae rhai yn defnyddio dyfyniadau neu ymadroddion ymwybyddiaeth ofalgar i ddechrau 
eu diwrnod. Gall y rhain fod yn ddyfyniadau ysbrydol, neu ryw weithred fath sy'n adfer 
eich ffydd mewn pobl. Defnyddiodd y Celtiaid hynafol a'r derwyddon dri rhan ymadrodd 
a elwir yn Triads, a fydd yn cael eu hystyried mewn gwers yn y dyfodol. Os byddwch yn 
deffro gyda negyddoldeb, dylech osgoi pethau neu bobl sy'n bwydo'r negyddiaeth. Gall 
hyn hyd yn oed olygu osgoi'r newyddion, neu sioeau teledu sy'n ganolog i anghydfodau 
a dadleuon. Pan fyddwch yn gytbwys, nid yw'r pethau cyffredin hyn yn effeithio arnoch 
chi, ond os ydych yn isel, gallant a byddant yn eich arwain i is. 

Weithiau gall llefydd gael teimlad negyddol wrthyn nhw. Mae'n bosibl bod ysbrydion o'r 
gorffennol wedi gadael eu marc. Gall trawma negyddol hyd yn oed adael marc parhaol 
ar dŷ, neu adeilad arall. Mae rhai yn defnyddio ffyn smudio i lanhau amgylchedd 
negyddol ac mae llawer yn nodi canlyniadau cadarnhaol o'u defnyddio. 

Os ydych chi'n dewis lle ar gyfer defod, mae angen i chi ddod o hyd i un sy'n teimlo'n 
iawn i chi. Byddwch yn dysgu trwy reddf y teimlad o le. Os ydych chi yn yr awyr agored 
gyda natur, prin yw'r llefydd sydd â theimlad negyddol amdanyn nhw ac mae digon o 
lefydd i ddewis o'u plith. Yn amlwg, rydych chi eisiau rhywle tawel, ond byddwch yn 
ymwybodol y bydd cerddwyr yn mentro i mewn i'r lleoedd mwyaf anghysbell hyd yn oed. 
Nid yw hyn yn broblem fel arfer oherwydd bydd y rhan fwyaf yn cerdded yn barchus 
heibio. Gall eraill stopio ac arsylwi. 

Castio cylch 

Y rheswm pam yr ydym yn bwrw cylch yw creu ardal o warchodaeth yn y cylch, sy'n dod 
yn ofod cysegredig. Ar ôl tynnu egni o ysbryd trwy Goron ein pennau Rydym yn prosiect 
rhwystr amddiffynnol o gwmpas y cylch gan ddefnyddio ein crwyn, boed ar ran ein 



hunain neu gyda chyfranogwyr eraill, a phan fyddwn wedi gorffen Rydym yn dadwisgo'r 
cylch. 

Ymarfer 

Clirio lle y tu mewn, neu hyd yn oed yn well dod o hyd i le agored yn yr awyr agored. 
Ewch â'ch crwyn allan o'r brethyn amddiffynnol a'i ddal tuag atoch gyda'ch llaw 
ysgrifennu. Caewch eich llygaid a chymryd tri anadliad araf i mewn (cyfri i 5), daliwch 
(Cyfrwch i 5) ac anadlwch allan (Cyfrwch i 5). Yna, teimlwch yr egni o'r uchod yn eich 
llenwi fel golau llachar. Gadewch i'r egni hwn eich llenwi'n araf a phan fyddwch chi'n 
barod, cymerwch ychydig o gamau tua'r dwyrain. 

Pwyntiwch eich crwyn tua'r dwyrain yn araf nes eich bod yn teimlo'r egni a dynasoch 
drwy eich coron yn gadael blaen eich crwyn yn araf ac yn dal i bwyntio wrth i chi 
gerdded o amgylch y deasil (sunwise/clocwedd) gan olrhain cylch, gan orffen lle 
dechreuoch. 

Diolchwch i'r ysbrydion am eu diogelwch a treuliwch funud neu ddau yn myfyrio. 

Yna dad-gastio'r cylch. Unwaith eto, dechreuwch yn y dwyrain a pwyntiwch eich crwyn, 
ond y tro hwn, byddwch yn teimlo egni yn tynnu'n ôl i mewn i'r crwyn a byddwch yn 
cerdded Canolfan Widdershins (yn gwrth-haul neu'n Gwrthglocwedd/Anti clocwedd) 
eto'n olrhain cylch, gan orffen i'r dwyrain. Nawr teimlwch unrhyw lif egni dros ben i lawr 
eich corff, coesau a thraed i mewn i'r ddaear. 

Po fwyaf y byddwch yn ymarfer y budd mwyaf y byddwch yn ei gael. Yn y wers nesaf 
rydyn ni'n dysgu am ymgorffori'r naw ' Dúile ' (elfennau Celtaidd) yn hud ein Druid. 

  

 


