
 

TREFN Y BLEIDDIAID CELTAIDD 

GWERS 5 

  



 

Cyflwyniad 

Croeso i'r pumed  wers. Yr ydych bellach dros draean o'ch ffordd i mewn i'r gwersi. Mae'r wers 

hon  wedi cymryd cryn dipyn yn hwy nag yr oeddwn yn rhagweld dod at ei gilydd. Ymddiheuraf 

am hyn, ond wrth lunio ymchwil, rydym am i'r OCW fod mor gywir â phosibl. 

Un peth yr wyf yn aml yn ei chael hi'n anodd ei gael yw a ddefnyddiodd yr hen Druids elfennau 

yn eu defodau. Rwy'n gwybod bod Druids modern yn defnyddio elfennau a chyfarwyddiadau, ac 

yn wir rwyf wedi eu defnyddio fel rhan o ddefod gyda'm Grove fy hun ac wedi gweld mathau 

mewn eraill. Wrth ymchwilio, byddwch yn dod ar draws gwahanol safbwyntiau a dehongliadau. 

Mae'r rhain i gyd yn ddilys, ond weithiau mae'n dda cynnwys safbwyntiau eraill. Felly, yr wyf yn 

ddiolchgar am ein harbenigwr a'n cyfieithydd gwyddelig, Sean Twomey, am ei fewnbwn ac mae 

llawer o'r pwnc hwn wedi'i ysgrifennu ganddo.    

Rydym yn ceisio ymdrin â'r holl hanfodion yn ein gwersi. Foddbynnag , bydd rhai pynciau  sydd  

o ddiddordeb mwy i chi nag eraill. Mae hyn yn naturiol a phan fyddwch yn dod o hyd i rywbeth 

sy'n ysgogi eich diddordeb, yna argymhellaf astudiaeth bellach i ba bynnag sy'n eich tynnu. Nid 

oes neb yn gwybodpopeth , ond mae caeltrosolwg yn fan cychwyn gwych mewn unrhyw daith 

ysbrydol. Wedi dweud hynny, yr wyf yn eithaf balch o'r  pynciau manwl  yr ydym wedi'u 

llunio,ynenwedig ar Ogham. Rydych hefyd yn dysgu llawer mwy o wneud ymarferion  nag 

unrhyw faint o ddarllen. Mae gwybodaeth am y pennaeth heb gais fel caelcyd-nsultation 

meddygol ac anwybyddu cyngor arbenigol. 

Yn y wers hon, rydym yn mynd i edrych ar arteffactau a symbolau Celtaidd, parhau â'n  trosolwg  

o'r Llyfr Goresgyniadau, yr hud sy'n gysylltiedig â'r Cauldron a sut i harneisio hud elfennol. 

Gobeithio eich bod yn cael y cwrs ynbleserus. 

Bendithion i chi i gyd. 

Cymorth Filtiarn 

  



Celtiaid 

Arteffactau 

Maearteffactau ce ltic nid yn unig yn dangos cipolwg dwfn i ni ar ddiwylliant Celtaidd, ond hefyd 

yn  dangos i ni pa mor eang y lledaenodd y diwylliant  Celtaidd. Roeddent hefyd  yn fedrus iawn 

mewn gwaith metel ac mae darnau sydd wedi goroesi yn wir yn drawiadol. Beth am edrych ar rai o'r  

rhain: - 

Gundestrup cauldron 

  

Mae'r gauldron Gundestrup yn gwch arian addurnedig, ycredir ei fod yn dyddio c.400  BC. Mae 
hyn yn ei osod o fewn y cyfnod diweddar La  Tène  . Dyma'rgwaith arian mwyaf  o'r Oes Haearn 

Ewropeaidd a   ddarganfuwyd erioed gyda diamedr   o 69 cm(2-troedfedd  3 modfedd) ac uchder 
o 42 cm (1  troedfedd 5  ynch). Darganfuwyd  ei fod wedi'i  ddatgymalu, gyda'r darnau eraill 
wedi'u pentyrru y tu mewn i'r ganolfan yn 1891 mewn bog mawn  ger pentrefan Gundestrup,  
Himmerland,  Denmarc. 

Er i'r llong gael ei chanfod yn Nenmarc, mae'n amheusei bod wedi'i  gwneud yno neu gerllaw. Er 
bod rhywfaint o dystiolaeth o aneddiadau Celtaidd yn Denmark, Germanic ydoedd yn bennaf. 
Nidwyf yn cynnwys  elfennauo f  Gawtish  a chrefftwaith y Thracian,   meteranadelweddau. Mae'r    
technegau a ddefnyddir cab i'w gweld mewn arian arall yn y Thracian, yn chwifio'rst  delweddau  
sy'n ymwneud â diwylliant y Celtic.  



Roedd y Celtiaid yn adnabyddus am letygarwch ar raddfa fawr ac, o'r herwydd, roedd ceulo'n 
eitem bwysig ar gyfer bwydo grwpiau mawr o bobl. Fodd bynnag, roeddent fel arfer yn amlwg 
ac yn llai na'r ceulo Gundestrup. Mae'n ymddangos yn amheus bod y ceulo hwn wedi'i gynllunio 
i fod yn unrhyw beth heblaw arteffact crefyddol addurnedig. 

Felly sut y daeth y darn unigryw hwn i ben yn Nenmarc? Mae rhai arbenigwyr yn damcaniaethu 
bod y llwyth Celtaidd a adwaenir fel y Scordisci wedi comisiynu'r ceulo o silversmiths y Thracian. 
Roedd y Scordisci yn grŵp  diwylliannol o'r Oes Haearn Geltaidd a oedd yn canolbwyntio ar 

diriogaeth Serbiafodern. Cofnododd haneswyr clasurol y Cimbri, llwyth o Geriic Teutonig, i'r de o 
ranbarth isaf Elbe ac ymosododd ar y Scordisci yn 118 BC. Ar ôl sawl trechiad yn erbyn y 
Rhufeiniaid, enciliodd y Cimbri i'r gogledd, gan fynd â'r ceulo hwn gyda hwy o bosibl i 
ymgartrefu yn Himmerland, lle canfuwyd y llong.  

Plât sylfaenol 
 

Ffigur 1 plât sylfaenol 

Mae'r medalau addurnedig ar y plât 

sylfaen cylchol yn darlunio tarw. 

Uwchlaw cefn y tarw mae ffigwr 

benywaidd yn sychu cleddyf; mae tri 

chŵn hefyd yn cael eu portreadu, un dros 

ben y tarw ac un arall o dan ei bachau. 

Mae cyrn y tarw ar goll, ond mae twll i'r 

dde drwy'r pen lle cawsant eu gosod yn 

wreiddiol.  

Platiau allanol 

Mae pob un o'r saith plât allanol sydd 

wedi goroesi yn darlunio methiant yn ganolog. Mae pedwar o'r  platiau'n dangos ffigurau 

gwrywaidd wedi'u curo,  tra bod  y tri arall yn fenywod. Byddai wythfed plât wedi bod,  ond mae 

hyn ar goll. Gellir tybio y byddai hyn wedi bod yn ffigwr benywaidd arall.. 

• PHwyr a - dyn wedi'i guro ym mhob 
llaw yn dal ffigur llawer llai wrth y 
fraich. Mae pob un o'r rheini ffigurau 
llai yn cyrraedd i fyny tuag at baedd 
bach. O dan draed y ffigurau (ar 
ysgwyddau'r dyn mwy) mae ci ar yr 
ochr chwith a cheffyl wedi'i ennill ar yr 
ochr dde. 
• Pyn hwyr  b – mae menyw  yn dal 
ceffyl môr neu ddraig ym mhob llaw. 

• Phwyr  c  – mae  ffigwr gwrywaidd 
yn codi ei ffibr gwag. Ar ei ysgwydd Ffigur 2 Platiau allanol b, f, a 



cywir mae dyn mewn safle "bocsio", ac ar ei chwith,  mae ffigur neidio gyda horseman bach 
oddi tano. 

• Plât d - Gwrywaidd ffigur yn dal stag wrth y 
chwarteri ôl ym mhob llaw. 

• Plât e  - ffigur  benywaidd wedi'i fflagio gan 
ddau losgi gwrywaidd llai. 

• Plât f  - mae ffigur benywaidd yn dal aderyn 
yn ei llaw dde wedi'i codi. Mae ei changen 
chwith yn llorweddol, yn cefnogi dyn a 
chŵn yn gorwedd ar ei gefn. Mae dau 
aderyn ysglyfaethus wedi'u lleoli ar y naill 
ochr a'r llall i'w phen. Mae ei gwallt yn cael 
ei blagio gan fenyw fach ar y dde. 

• Pyn hwyr  g - ffigur  benywaidd  gyda'i  
breichiau wedi'i groesi. Ar ei hysgwydd 
cywir, dyn yn ymladd llew. Ar ei hysgwydd 
chwith, ffigwr neidio tebyg i'r un ar blât  c. 

Platiau mewnol 

Plate A  - yn dangos ffigur gwrywaidd 

wedi'i selio mewn sefyllfa ganolog, 

credir ei fod yn  Cernunnos. Yn ei law 

dde, mae Cernunnos yn dal  torc, a 

chyda'i law chwith mae'n gafael ar 

serpent cyrn o dan y pen. I'r chwith 

mae stag gyda'r rhai sy'n debyg iawn i 

rai Cernunnos,  duw yr helfa. O 

amgylch yr olygfa mae   cŵn,  llew   a 

tarw,  ynghyd â marchogaeth ddynol 

yn ddolffiniaid. 

  

Ffigur 3 allanol d, e, c, f 

Ffigur 4 Plât Mewnol A 



PHwyr B - methiant mawr o 

fenyw sy'n gwisgo torc wedi'i 

fflagio gan ddau chwech-wedi'i 

siarad olwynion, dau eliffantod, a 

dau griffins. Mae felin neu hound 

o dan y bwt. Yn North Cyest 

Darnau arian Gaulish o 150-50 

BC, mae olwynion o'r fath yn aml 

yn dangos carot, felly gallai'r sîn 

cael eu gweld fel duwiau mewn 

biga eliffant. 

 

Plât C - lllosgiad arge o ffigwr 

wedi'i guro sy'n dal gafael ar 

deuddeg yn siarad olwyn yn y 

canol, credir ei fod yn Taranis, y 

Celtaidd/ Gaulish Duw o fân-

luniau.  Ffigwr llai, neidio 

gyda helmed cyrn hefyd yn dal 

rim yr olwyn. O dan y ffigur 

neidio mae serpent cyrn. 

Amgylchynir y grŵp gan 

dri griffins A Dau hylenas.  

Plât D - Wedi yr un cyfansoddiad a 

ailadroddir deirgwaith ar draws y 

plât; yr unig fan lle mae ailadrodd 

o'r fath yn ymddangos ar y ceulo. 

Trefnir tri theirw mawr yn olynol 

ac ymosodir ar bob un ohonynt 

gan ddyn â sword. Mae felin a 

chŵn yn ymddangos yn y drefn 

honno dros ac islaw pob tarw.  

Ffigur 5 Plât Rhyngfewnol B 

Ffigur 6 Plât Mewnol C 

Ffigur 7 Plât Mewnol D 



Plât E - on yr hanner isaf tYma a ywail 

llinell o Gorymdeithio rhyfelwyr dwyn 

spears a crysau gydag un rhyfelwr 

gyda dim ond cleddyf a helmed 

cychod magu'r cefn. Y tu ôl iddo ci yn 

neidio i fyny o flaen 

Tri carnyx Chwaraewyr (mae carnyx yn 

hynafol Gwynt instrument), efallai eu 

dal yn ôl. Tu ôl i'r ci a yw Enfawr ffigur 

yn dal dyn i fyny i lawr, dros gyfnod o 

gasgen neu gauldron. Ar yr hanner 

uchaf, Ceffylau wedi'i osod rhyfelwyr 

Â helmedau cribedig a spears yn reidio i ffwrdd i'r dde. I'w dde, mae serpent cyrn, Yn uwchben 

topiau'r carnyxes, efallai eu harwain. Rhwng tdwy linell iddo o ryfelwyr yn coeden, yn dal mewn 

dail, yn gorwedd ar yr ochr. Rhai Dehongli panel hwn fel mae rhyfeloedd trig yn cael eu dipio'n 

gauldron i'w haileni i'w bywyd nesaf.  

Nid oes neb yn deall ystyr llawn y Gundestrup Cauldron. Fodd bynnag, mae'r  delweddau'n  

dangos llawer am  ddiwylliant  Celtaidd  hynafol ac mae  rhai'n credu ei fod yn 

adroddhanesCeltaidd hynafol. Mae Ceulons  yn nodwedd amlwg olenyddiaeth Geltaidd , 

felCauldron o Plenty Dagda, ceulo Cerridwen a Cauldron Annwn, a geisir ar ôl gan y Brenin Arthur ac 

sy'n gysylltiedig â'r   ôl-fywyd. 

Cleddyfau 

Gyda lledaeniad diwylliant La 

Tene Ystod y 5ed ganrif BC, disodlwyd 

cleddyfau haearn yn llwyr efydd trwyt 

Ewrop. Mae dau fath o sword Celtaidd. 

Y mwyaf cyffredin yw'r cleddyf hir, 

sydd fel arfer wedi a wedi'i addurno'n 

addurniadol hilt wedi'i wneud o bren, 

asgwrn, neu horn. Fel arfer, roedd gan y 

cleddyfau hyn blât haearn o flaen y 

gard a gafodd ei siapio i gyfateb i'r geg 

sabothedig. Mae'r ail fath yn sword byr 

gyda a yw hilt Gwneud aloi copr. 

Roeddcabanau Celtaidd fel arfer yn cael 

eu gwneud  o ddau blat o haearn, 

wedi'u hatal o belen wedi'i gwneud o 

gysylltiadau haearn. 

  

Celtiberiaid yn cleddyfau gydag antenâu, Amgueddfa Archaeolegol 
Genedlaethol (Madrid) 

Ffigur 8 Plât Mewnol E 



Roedd Swon yn arfau sanctaidd i'r Celtiaid ac mae llawer o ddarganfyddiadau archeolegol yn 

dangos eu bod wedi'u plygu. Mae'nbosibl bod y sword-blygu wedi "datgomisiynu" yr arf. 

Canfuwyd bod cleddyfau plygu o'r fath wedi'u  gosod yn ofalus  ymhlith  gwrthrychau  eraill 

sydd, yn ôl pob tebyg, wedi'u neilltuo at ddibenion sach. Mae'ndebyg mai Thoedd anrhydeddu'r 

rhai ar ddwy ochr y frwydr, a oedd wedi syrthio gan y cleddyf, ers i fywyd gael ei ddal yn 

gysegredig a'r rheswm dros ddewrder Rhyfelwyr Celtaidd oedd eu cred mewn ail-enedigaeth i'r 

bywyd nesaf. 

Llongau 

Mae tystiolaeth a ganfuwyd gan archaeolegwyr ledled 

Ewrop yn dangos bod crysau rhyfel Celtaidd wedi'u 

gwneud o fetel neu bren solet. Mae'n debyg am eu bod 

wedi tueddu i oroesi'n well, mae dwsinau o grysau metel 

wedi'u canfod ledled Prydain a chyfandir Ewrop. Fel 

arfer, maent yn pwyso tua thri cilomedr. Canfuwyd rhai 

enghreifftiau pren hefyd, a fyddai wedi pwyso tua dau 

gilod. 

Fodd bynnag, mae darganfyddiad diweddar  o grys swydd 

Gaerlŷr 2400-ysgafn yn cael ei wneud nid o fetel neu 

bren cyffredin, ond o farc ac efallai ei fod wedi pwyso cyn 

lleied â 0.6 cilomedr. 

Byddai'r crys ysgafn  hwn 

yn galluogi rhyfelwyr  i 

ymladd mewn ffordd hyd 

yn oed yn fwy hylifol a 

symud yn gyflym nag a  

feddyliwyd yn flaenorol. 

Mae ShieldBattersea, ar y llaw arall, yn fwy nodweddiadol o'r 

crysau    Celtaiddefydd siâp petryalsydd wedi'u darganfod ond 

sydd  wedi'u haddurno'n addurniadol iawn. Fe'i  mae'n cael ei 

wneud o sawl darn gwahanol, wedi'i ddal gyda'i gilydd gan rivets 

wedi'u cuddio o dan yr elfennau addurniadol. Mae mewn  arddull  

Nodweddiadol  La Tène, sy'n cynnwys cylchoedd a  sbiral. Mae 

27 o gymarau crwn bach mewn efydd wedi'i godi gydag enamel 

coch. Roedd Enamel yn arbenigedd Celtaidd ac mae'n 

adlewyrchu'r defnydd o inlays crwn teras coch y Canoldir mewn 

arteffactau Celtaidd eraill ym Mhrydain a gall fod yn ddynwared 

o ddur a fewnforiwyd, er bod defnyddio enamel yn caniatáu 

dyluniad mwy cymhleth. 

Mae'r daflen efydd yn rhy denau i fod wedi cynnig amddiffyniad 

effeithiol wrth ymladd, ac nid oes  unrhyw  arwyddion o ddifrod 



i'r frwydr. Cred arbenigwyr fod y crys wedi'i fwrw i mewn i'r afon fel arlwy  pleidiol   a'i fod  

wedi'i  adeiladu'n  benodol fel "darn parade" neu symbol statws. Experts 

Torcs 

Mae torc fel arfer yn cylch gwddf hadeiladu 
o wahanol fetelau, sydd fel arfer ar agor o'r 
blaen. Er hynny, cynlluniwyd rhai i gloi 
gyda'i gilydd. Mae'n debyg iddynt gael eu 
gwisgo parhaus, ers mae'n rhaid i chi 
blygu'r metel i'w tynnu. Ceir torcs yn 
helaeth ar draws diwylliannau Ewropeaidd 
yn ystod Oes yr Haearn o'r 8fed ganrif BC 
ymlaen, ond roeddent yn arbennig o bwysig 
i'r Celtiaid.  Roedd y torc aur crefftus mwy 
addurniadol yn cael ei wisgo gan 
deyrngarwch a breninesau Celtaidd, gan 
ddihysgi eu safle uchel. Roedd duwiau a duwiau Celtaidd hefyd yn cael eu darlunio fel rhai sy'n 
gwisgo neu'n cario torcs. Ceir enghraifft sydd wedi goroesi o hyn ar gauldron Gundestrup, sy'n 
dangos y duw Cernunnos yn gwisgo un torc o amgylch ei wddf, torcs yn hongian o'i ganwyr ac 
un a gedwir yn ei law. Mae'r Dying Gaul, cerflun Rhufeinig enwog, yn darlunio rhyfel gaulish 
clwyfol, gan wisgo dim heblaw torc gwddf. Er i'r torc Celtaidd ddiflannu yn CE y drydedd ganrif, 
ailymgaswyd yn ystod y Oed Viking. Roedd y Vikings yn gwisgo cylchoedd gwddf ar ffurf torc, fel 
arfer mewn arian. Roedd torcs llai hefyd yn cael eu gwisgo fel breichledi writ ac fel bandiau 
mwy cymhleth o amgylch y fraich uchaf.  

Carnyx 

Roedd y carnyx  was  (fel y'idarluniwyd ar y 

Gundestrup Cauldron) yn un o'r clodd   efydd 

huawdl fel offeryn  gwynt Celtiaid Oes yr Haearn,   

a ddefnyddiwyd o tua  200 BC a 200  CE. Roedd  

ganddo siâp S huawdl a'i  ddal  fel bod y gyfran 

ganolog hir syth yn fertigol  vertical. Roedd cloch  yr 

offeryn  wedi'isiapio fel baedd boaragored, neu ben 

anifeiliaid eraill.   

Fe'i defnyddiwyd mewn rhyfeloedd, fel brwydr i 

annog milwyr   i frwydro a hefyd  i  fygwth 

gwrthwynebwyr, fel y cadarnhawyd gan  Polybius. 

Roedd  yr uchder  gwych yn caniatáu iddo gael ei  
glywed  uwchben penaethiaid  rhyfelwyr mewn  
brwydrau neu  mewn  seremonïau. 

 

Symbolau 

Torc Celtaidd Balkan 

https://en.wikipedia.org/wiki/Neck_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Viking_Age


Ar lawer o arteffactau, gwelwn  hefyd  lawer o droellog, cylchoedd neu glytiau a ailadroddir yn 
gyffredin yn niwylliant Celtaidd. Beth  yw'r rhai mwyaf cyffredin a beth yw rhai ystyron posibl? 

Cymorth Triquetra 

Mae'r Triquetra yn symbol y gellir ei adnabod ar unwaith ac mae mor boblogaidd yn awr ag yr 
oedd gyda'r hynafion. Ond beth yw'r Triquetra, ble'r oedd yn tarddu a pha ystyron sydd ganddo 
heddiw?   

Mae'r triquetra yn symbol o dri bwa rhyng-gysylltiedig â phwyntiau allanol caeedig. Weithiau 
ychwanegir cylch sy'n ymuno â'r rhannau hyn gyda'i gilydd. Nid yw ei ddefnydd gwreiddiol yn 
hysbys ac mae rhai o'r enw ei fod yn artistig yn unig, yn cael ei weld mewn gwaith metel a Llyfr 
Kells. Mae enghreifftiau cynnar yn dyddio'n ôl cyn belled â 500 bCE. Er eu bod wedi'u cysylltu'n 
bennaf â Celtiaid Iwerddon, ceir ffurfiau tebyg mewn arteffactau Norse ac Almaenig, megis 
cerrig rhedeg yng Ngogledd Ewrop a darnau arian Gerifc. Roedd ei ddefnydd mewn gwirionedd 
yn ymledu cyn belled â Japan ac fe'i cyflwynwyd yno drwy ysgol Bwdhaidd gynnar yn India. 

I lawer o'r Triquetra mae'r Cwlwm Celtaidd yn 
dynodi'r Ddaear, Môr a Sky. Mae eraill (gan gynnwys 
Wiccans) yn ei ddefnyddio fel symbol o Goddess 
triphlyg, megis y tair ffurf ar y Mórrígan, neu'r 
Maiden, Mother a Crone. Mabwysiadodd Cristnogion 
Celtaidd y symbol hwn yn ddiweddarach fel arwydd 
o'r Drindod (Siôn Corn, Son a Holy Spirit). Pan 
ychwanegir cylch mae'n dod ag undod i'r tair rhan, 
gan gydnabod bod y tair rhan yn gwneud un cyfan. Yn 
Iwerddon mae'n dal yn draddodiadol i gariadon 
gyfnewid gemwaith sy'n dangos eu hoffter. Mae'r 
triquetra yn aml yn cael sylw ar gylchoedd Claddagh 
(weithiau yn lle'r dwylo) a gemwaith Gwyddelig eraill. 
Tllywydd Claddagh cylchoedd eu hunain yn 

cynrychioli undod tair blynedd Cariad, Loyalty a Cyfeillgarwch. 

Enghraifft o'r cylch Triquetra Claddagh 



Triskelion 

Mae triskelion yn symbol sy'n  cynnwys sbiral    

cymesur  triphlyg. Fe'i  ceir mewn arteffactau sy'n  

rhagflaenu'r Celtiaid, o oes Neolithic ac Efydd, ond 

fe'i hymgorfforwyd yn draddodiadau oedran haearn 

Celtaidd. 

Fe'i ceir mewn safleoedd hynafol fel Newgrange yn 

Iwerddon fodern, ond symbol 3 coes tebyg yw'r 

motos  ar gyfer Ynys Manaw ac    mae'n  cysylltuâ'r 

môr   manannán mac Lir, sy'n rhoi ei enw i'r ynys.   

Mae'r troellog eu hunain hefyd yn ymddangos ar eu 

dehongliadau eu hunain ac mae dehongliadau 

modern yn credu bod y rhain yn cynrychioli cylch 

bywyd ac ail-enedigaeth, wrth i fywyd ddechrau yn y canol ac rydych yn ailedrych ar bethau 

rydych chi wedi'u gwneudo'r blaen , dysgu a thyfu'n barhaus. Yn union fel y mae pob bywyd yn 

dilyn cylch parhaus of dechreuad,  aeddfedrwydd  a henaint/adnewyddu. 

Y Groes Geltaidd 

Dywed Wikipedia "Mae'r groes Geltaidd yn fath o groes Gristnogol sy'n cynnwys nimbws neu 
ring a ddaeth i'r amlwg yn Iwerddon a Phrydain yn yr 
Oesoedd Canol Cynnar." Er y gall hyn fod yn wir, mae gwir 
darddiad y groes Geltaidd yn mynd yn ôl lawer ymhellach 
ac mae croesfannau tebyg yn llawer mwy cyffredin. Felly 
beth yw'r enghreifftiau cynharaf o'r croesiad hwn a beth 
yw ei ystyr? 

Rhwng 7500-3500 BC, daeth yr ardaloedd Baltig modern 
Lithwania a Latfia i'r amlwg mewn coedwig ac adeiladodd 
y trigolion ddiwylliant sy'n byw ar hela, pysgota a chasglu. 
Roedd ganddynt hefyd nifer o arteffactau, wedi'u gwneud 
o asgwrn ac wedi'u marcio â sgript symbolaidd sydd wedi 
goroesi hyd heddiw. Mae'r rhain yn cynnwys symbol o'r 
Sun, cylch a symbol tân, croes gyda breichiau o hyd 
cyfartal. Maent hefyd yn rhoi'r cylch ac yn croesi golau 
symboleiddio gyda'i gilydd. Ymhellach i'r de, ar hyd 
glannau'r Danube yn 1908, darganfuwyd diwylliant 
soffistigedig iawn, cynhanesyddol ym mhentref Vinča (ger 
Belgradd, Serbia) sy'n dyddio'n ôl tua 7500 o flynyddoedd 
yn ôl. Canfuwyd y math hysbys cyntaf o system ysgrifennu, 
yn bennaf ar grochenwaith. Un o'r cymeriadau a ddefnyddiwyd oedd y croes a'r cylch. 
Darganfuwyd croesfannau tebyg yn Nenmarc a ledled Gogledd Ewrop, wedi dyddio'n ôl i'r Oes 
Efydd Nordig.  



Mae'r symbol hwn wedi ymwneud â'r olwyn carot Norse pedwar, sy'n cynrychioli'r carot solar y 
mae Norse god Sol yn ei ddefnyddio i gario'r Sun ar draws yr awyr. Felly, fe'i gelwir yn groesi'r 
haul gyda'r llefarwyr yn pwyntio at bedwar cyfeiriad pwynt cwmpawd cardinol. Yn Wicca 
modern maent hefyd yn defnyddio'r croes solar i gynrychioli olwyn y flwyddyn. Er hynny, i 
Gristnogion Prydain ac Iwerddon, mae'r Groes Geltaidd yn cynrychioli'r croeshoeliad sydd wedi'i 
amgylchynu gan y maes celesterol. Datblygwyd hyn gan Siôn Corn yr Eglwys, yn seiliedig ar y 
gred bod y Ddaear wedi'i hamgylchynu gan gylch cyfaddefol lle'r oedd y cyrff nefoedd yn 
croesi'r awyr, gyda'r Ddaear yn y ganolfan. Fe'i defnyddiwyd i ddangos bod aberth Crist i bawb. 

Fodd bynnag, nid yw'n fwriad bod yn ddogmatig wrth gyfieithu symbolau, ond efallai y byddwch 
am dreulio peth amser yn ystyried beth mae'r symbolau hyn yn ei olygu ini , ynbersonol. 
Gallwch gofnodi eich barn yn eich cyfnodolyn  os  dymunwch  wish. 

Cwlwm Celtaidd 

Er, sy'n gysylltiedig yn gyffredin â chelf Gristnogol 
Geltaidd yn yn gweithio fel Llyfr Kells, cwlwm 
Celtaidd bodoli'n dda cyn y dylanwad Cristnogol ar y 
Celtiaid, a ddechreuodd tua 450 CE. Canfu'r 
dyluniadau hyn eu ffordd i mewn i lawysgrifau 
Cristnogol cynnar a gwaith celf gydag ychwanegu 
darluniau o fywyd, megis anifeiliaid, planhigion a hyd 
yn oed pobl. Rhai enghreifftiau cynnar yn cordiau 
wedi'u cydblethu'n gymhleth, o'r enw platiau. Nawr, 
tHei Hyd dominyddu disgyrchiant hŷn drwy gydol y 
Deyrnas Unedig ac Iwerddon.   
 
Dechreuodd celfyddyd Geltaidd a Viking ffio pan 
ddatblygodd eu perthynas fel masnachwyr ac o tua'r 
adeg hon y gallwn weld yr arddulliau Celtaidd a Viking 
yn cyfuno ym Chelf Iwerddon. Roedd y ddau 
ddiwylliant yn hynod fedrus a chelfyddydol ac er 
gwaethaf y cythrwfl a achoswyd gan ymosodiad 
Viking, roedd Celf Iwerddon yn ffynnu ar ffurf gwaith 
metel, carvings carreg, pensaernïaeth a llawysgrifau. 
 

Roedd y Raids Viking ar Iwerddon o ddiwedd yr 8fed ganrif hyd at tua 850 yn gweld y rhan 
fwyaf o'r prif fynachlogydd yn cael eu ymosod a'u pentyrru ynghyd ag anheddau pobl gyffredin. 
Y mynaillt oedd y ffynhonnell gyfoethocaf o nwyddau a slafiau a gludwyd yn ôl i Sgandinafia i'w 
gwerthu. Yn y broses hon, llosgwyd y rhan fwyaf o'r llawysgrifau hardd wedi'u Goleuo, heb fawr 
o werth ariannol i'r Vikings. 

Croes Geltaidd ar sarn ym Mynwent Brompton, 
Llundain 



 
Yrwyf yn 950, ar ôl cyfnod hir o ysbeilio, pentyrru a lladd y 
Vikings wedi setlo yn  Iwerddon a threfi sefydledig  fel 
Dulyn, Cork a Waterford. Yn y degfed ganrif roedd y Vikings 
hefyd yn troi'n Gristnogaeth ac roedd y berthynas rhwng 
Celtiaid a Norse yn un mwy amiadwy. Yn wir, 
mabwysiadodd y Norse lawer o  ddiwylliant presennol 
Iwerddon a daeth y ddau yn ananid yn y pen draw. 
 
Rhai Celtaidd cwlwm wedi cael enwau penodol fel cwlwm 
Lugh, ond cyn belled ag y byddaf yn Gall canfod nad oes 
cysylltiad hanesyddol i brofi'rSes Cyswllt.  
 
  

Cwlwm Lugh 



Bards 

Yn y wersla,t  ystyriwyd  y straeon yn  "Tef  Llyfr Invasions". Os ydych yn ail-wneud ystraeon 

hyn, cafodd y hanesion hyn eu ailadrodd gan Fintan mac Bóchra, a oroesodd yllifogydd  Bibligol 

drwy  drawsnewid ei hun yn hawr acyn byw am  filoedd o flynyddoedd,cyn troi'n ddyn eto 

acadrodd hanes Iwerddon. Cofnodwyd llawer o hanesion Celtaidd gan  fynaich Cristnogol sy'n 

byw yn Iwerddon. O'r fath, maent yn  gymysgedd o hen straeon  pagan gyda naratif Cristnogol a 

chefndir cymysg  ynddynt. Mae'n bosibl bod rhai o'r hanesion mytholegol hyn yn seiliedig ar 

ddigwyddiadau gwirioneddol neu iunigolion. 

Un o rolau'r bardd oedd cofio hen hanesion ar lafar a'u trosglwyddo. Yn  yr  uctiondi  Acallam na  

Senórach  (Tales of the Elders  of Ireland) mae'n dweud wrthym fod angylion gwarcheidwad 

Sant Padrig yn dod ato i roi iddo'r cyngor nefol yr oedd wedi'i geisio . Mae rhyfeloedd hynafol, 

goroeswyr o oedran hŷn,  mwy  arwrol  a gwych, wedi cyflwyno eu hunain iddo ac mae wedi 

cael ei hudo a'i drafferthu gan eu hymddangosiad a'u    straeon. Cyngor yr angylion, a roddir 

"gydag un llais", yw'r canlynol: "Annwyl glerig twll, nidyw'r hen ddrwgdybus hyn yn dweud 

mwy na thraean o'u straeon wrthych  oherwydd bod eu hatgofion yn ddiffygiol. A yw'r straeon 

hyn  wedi'u hysgrifennu ar fyrddau beirdd mewn iaith buredig, fel y bydd y gwrandawiad 

ohonynt yn darparu adloniant i'r arglwyddi a'r tiroedd comin yn ddiweddarach." 

Mae dyddiau adrodd straeon yn sicr wedi newid dros amser. Ond mae'n dda eistedd  o gwmpas 

mewn cylch a chael straeon yn cael eu darllen neu eu ailadrodd gan storïwr barddig gwych. Yn y 

wers ddiwethaf,  edrychasom  ar ormes y Nemediaid gan y  Fomorians dirgel a'u dinistr  dilynol 

gan don lanw, gan arwain at wasgarunifer facho wrvivors. Teithiodd  rhai n  orth, tra aeth eraill i 

Brydain  a dod yn hynafiaid pob Prydeinwyr ac mae rhai yn    mynd i'r de i Wlad Groeg. 

Mae'r Nemediaid a fentrodd i'rgogledd yn ystyriedy Tuatha Dé Danann. Y rhai a aeth i Wlad 

Groeg yw'r Fir Bolg.  Ar ôl blynyddoedd lawer, mae'r nifer bellach yn hwylio Fir Bolg i 

Iwerddon drwy Iberia, gan ei rannu mewn pum rhanbarth dan arweiniad pum penaethiaid. 

  



Tuatha Dé Danann 

Fel y Bol Ffirg, troedd Tuatha Dé 
Danann yn disgyn o Wedi'i nemed, 
arweinydd ton flaenorol o drigolion 
Iwerddon. Roeddent yn teithio i'r 
Gogledd a ar isla dirgelnd ffurfio pedair 
dinas Falias, Gorias, Murias a Finias, lle 
dysgon nhw'r trigolion eu sgiliau 
gwyddorau, gan gynnwys 
pensaernïaeth, y celfyddydau, a hud, 
gan gynnwys gwddf. O bob dinas 
casglwyd pedwar sanctaidd Trysors. O 
Falias cawsant y Fáil Lia (Stôn tynged), 
from Gorias hwy a ddaeth â'r claíomh 
solais (Sgair o Ngoleuni), from Murias y 

Cymorth Dagda's ceulo A from Finias y Sleá Bua (Spear o Ennill), spear nad yw byth yn methu ei 
dargedau.  

Eu henw yn y llawysgrifau hynaf eu henw yw  Tuatha Dé,sy'n golygu Tribe/Pobl Dduw/ Goddess 
neu uwchnaturiol. Yr oedd hwn yn ymadrodd a gyfeiriodd hefyd at yr Israeliaid, felly 
ychwanegwyd i'w gwahaniaethu Danaan. Credir bod Danaan  yn deillio o'r Goddess Danu (y 

cyfeirir ato weithiau fel Anu) ,sy'n  the cyfateb i  Don. Byddwn yn cyfeirio atynt fel  Tuatha Dé gan 

mai dyna'r ffurf fwyaf cyffredin mewn llawysgrif hynafol. 

Ar ôl absenoldeb o  Iwerddon    o 267 o flynyddoedd,  casglodd tdagda aBrigid  y Tuatha Dé ger 

eu bron,  geu ivio'n  gomisiwn i gynghori achyfarwyddo'r m  i dir lle mae'r haul llachar yn faniau 
bob nos. Penodwyd Nuada yn arweinydd a'r tir yr oeddent i deithio iddo oedd yr enw Inisfail, 
Ynys Destiny bryd hynny. Roedd gan Ogma, y mwyaf llaw  ohonynt, gyda gwallt cyrliog hir a oedd 

yn disgleiriofel y Sun y rhodd o ysgrifennu, barddoniaeth ac iaith wedi'i datgan "Os mai ein 
tynged ni ydyw yna byddwn yn ei dderbyn." 

Rhybuddiodd Brigidm pobl eraill a fydd yn hawlio Inisfail ac yn sefyll yn eu herbyn. To paratoi ar 
gyfer brwydr, mae Nuada yn mynd ar hyd y Pedair Trysor mawr ac mae'r Tuatha Dé yn    dringo'r 
mynyddoedd sy'n gorlifo'r pedair dinas ac yn dod i ben mewn cwmwl mawr  south  on sy'n eurhoi 
ar ward y dei Inisfail. Roedd gan dair chwaer hardd a oedd yn briod â meibion Ogma, Banba, 
Fódla a Ériu i gyd uchelgais y byddai Inisfail un diwrnod yn cael ei enwi ar eu ôl. 

 

 

  

Y Tuatha Dé Danann fel y'iwyd yn "Ridwyr y Sidhe" John Duncan (1911) 



Maent yn dod inisfail mewn cymylau tywyll a thir ar Sliabh an Iarainn yn y gorllewin,  bryn mawr 

yn yr hyn sydd bellach yn Sir Leitrim, Iwerddon. Cyfarfu They â'r Fir Bolg ym Mag Tuired a  island 

chynnighanner yr  ynysiddynt , ond  gwrthododd y Fir Bolg eu cynnig a dechreuodd  y frwydr, gan 

bara pedwar diwrnod. Ymladdodd y ddau grŵp gydag anrhydedd a sifalri, gan ganiatáu i'w 

niferoedd a'u breichiau gael eu harolygu gan yr ochr wrthwynebu er mwyn caniatáu brwydr 

wirioneddol deg. Yn ystod y frwydr, collodd Nuada ei law dde i bencampwr Fir Bolg Sreng. ond 

roedd y Fir Bolg brenin Eochaidh a'r Fir Bolg yn diflannu. Yna  cynigiodd y Tuatha Dé chwarter o 

Anweithgarwch i Sreng a dewisodd Connacht. 

Rhoddodd Dian Cécht, Duw iachawdwriaeth llaw artiffisial i Nuada wedi'i wneud o arian a daeth 

yn adnabyddus fel Nuada Airgetlám (o'r Hand Arian). Gan fod Brigid wedi'i fychanu, ni allent 

gael redwr indrawn, bu'n rhaid  i Dé Tuatha ddewis pren mesur arall. Gwnaethant ddewis 

trychinebus. Mewn gweithred o gymodi naïf, dewisasant Bres,  hanner Fofoesaidd  fab Tywysog 

Elatha o Fofoesau ac Eri o Dé Tuatha, ar yr amod pebai'nchwalu'r m ybyddai'n  ymwrthod. Er mwyn 

sicrhau'r gynghrair  dyngedfennol hon, Dian Cécht  wedi priodi Ethne, merch eu rhyfel ffyrnig, 

Balor o'r Un Llygad.   

Fodd bynnag, dilynodd Bres a'r Fomorians y Tuatha Dé. Am gyfnod, mae'r tywyllwch  Fomorian  

a'r drwg yn dominyddu golau a dyn. Yn olaf, creodd Miach,  mab Dian Cécht, gyda chymorth ei 

chwaer Airmid law newydd o ffos ac asgwrn ar gyfer Nuada, a oedd heb bleth yn adennill ei 

wyrion ac wedi mynd ar drywydd Bres yn ôl i dir y Fomorians. 

Yna, mae'r Tuatha Dé  yn ymladd y Fomorians yn Ail Battle Moytura. Balor mae'r Fomorian yn 
lladd Nuada, ond mae hanner nain  Fomorian Balor Lugh yn ei ladd ac yn dod yn brenin. 
Mae'rmwynhau  150 mlynedd o reol ddi-dor. 

Y Milesiaid 

Mae Llyfr Invasions yn dweud wrthym mai'r  brenin Scythian o'r enw  Fénius Farsaid,  sy'n  

ddisgynyddion o Noah'mab  Japheth) ywcynstod  ancestor  y Gaels. Fénius, tywysog  Scythia,  

pobl adig nom a reolodd ardaloedd mawr  o diriogaeth ledled Eurasia, o'r Môr Du ar draws 

Siberia  i ffiniau Tsieina.   Mae'n    un  o'r  72 o beirion a adeiladodd  Tŵr Babel. Ei fab Nel 

weds  Scota, merch ffaaoho'r Aifft , ac mae ganddynt fab o'r  enw Goídel Glas,sy'n  crefft iaith 

Goidelig (Gaelic)  ar  ôl dryswch  tonfedd  gan yr Hen Brofion Duw. Cyn hyn, siaradodd pob un 

mewn un iaith bur yn unig. 



Goídel's offspring, y Goidels (Gaels), left'r Aifft ar yr un  pryd â'r  Israeliaid  (yn ystod yr 

Exodus)  a'r settlyng yn Scythia. Maen nhw'n dod yn  nomadaidda d yn gadael Scythiayn treulio 

440  mlynedd yn crwydro'r Ddaear. Yn y pen draw, maent yn cyrraedd Hispania ar y môr ac yn 

ei drechu. Yn y fan honno, mae disgynyddion Goídel  Breogán  yn dod o hyd i ddinas o'r enw 

Brigantia  (Corunna yn y diwrnod modern  Galicia, Sbaen) ac yn adeiladu  tŵr  mawr. Hyn fab 

Íth  gweld  Inisfail o'r  tŵr  . 

Íth hwyliau i  nisfail gyda grŵp o ddynion ac fe'i  croesawir gan fab Ogma,s,  Mac Cuill,  Mac 

Cecht a Mac Gréine,  sydd bellach yn deyrngar i minisfail I. Íth yn cael ei ladd gan ymosodwyr 

dienw ac mae ei ddynion yn dychwelyd  adref. Mae wyth mab brawd Íth  Míl Espáine yn  arwain 

grym goresgyniad i fynd ar drywydd marwolaeth Íth'a  chymryd inisfail. 

Ar ôlcyrraedd y tuallan , maent yn  ymladd  y Tuatha Dé  ac    yn  bennaeth ar gyfalaf brenhinol    

Tara. Ar y ffordd, cânt eu cyfarfod ar dri mynydd gan  Banba, Fódla a  Ériu,gwragedd  o'r    tri  

dew. Mae pob  un yn ei  droyn taten y bydd gan yr Aeleg lwc dda os ydynt yn enwi'r tir ar eu  ôl. 

Mae un o'r Gaeliaid,  Amergin, yn addo y bydd hynny'n wir. 

Yn Tara, maent yn cwrdd â meibion Ogma, sy'n amddiffyn eu cais i gyd- brenin y tir. Mae'r    

dew'n gofyn am lori tridiau, lle mae'n rhaid i'r Gaels aros pellter o naw tonnau o dir. Mae'r Aeleg 

yn cytuno, ond unwaith y bydd eu llongaunaw tonnau o'm nisfail,  mae'r Tuatha Dé yn cyfuno 

gwynt mawr sy'n eu hatal rhag hwylio'n ôl i dir, ganddinistrio rhai o'r llongau. 

Amergin yn tawelu'r gwynt drwy adrodd pennill. Mae'r llongau sydd wedi goroesi yn dychwelyd 
i dir ac mae'r ddau grŵp yn cytuno i rannu Iwerddon rhyngddynt. Mae'r Gaeliaid yn mynd â'r 
byd uchod, tra bod y Tuatha Dé mysticol yn mynd â'r byd isod (y Otherbyd) ac yn mynd i mewn  i'r 
sídhe  (ynganu Shee),  o dan fryniau a Tuatha Dé mowndiau claddu hynafol sy'n dotio tirwedd 
Iwerddon. Er hynny, mae Amergin  yn cadw ei air i'rchwiorydd, ac  ynail-enwi Inisfail fel  Ériu  
(Eire Gwyddelig modern). 

Mae'r Tuatha Dé  yn byw  in these mowndiau  ac  mewn mannau mysticol eraill hyd heddiw. 
Roedd disgynyddion y Milesiaid o'r enw  y Tuatha Dé yr Aes Sidhe (pobl y bryniau). Pan adawyd 
yr Hen Grefydd a'r Groes yn cymryd lle'r Cylch, daethant yn adnabyddus fel y Fae (y werin 
tylwyth teg). 

Mae'r Historia Brittonum,  sy'n  rhagflaenu'r Lebor Gabála, yn rhoi  cyfrif gwahanol predates  

o'r Milesiaid. Mae'n dweud bod "tri mab milwr o Sbaen" yn hwylio o Iberia i Iwerddon gyda thri 

deg o longau, pob un yn cario tri deg o gwragedd. Gwelant ŵr gwydr yng nghanol y môr gyda 

dynion ar ei ben, ond pan  fyddant yn galw arnynt,nid  yw'r dynion yn ateb. Aeth y Milesiaid ati i 

fynd â'r tŵr, ond  erbyn iddynt  ei gyrraedd, mae pob un ond un o'u llongau yn cael eu canu gan 

don fawr. Mae'r  llong hon yn ei gwneud i dir, a'i theithwyr yw cyndeidiau'r Gwyddelod i gyd. 

  



Ymarfer 

Dim ond un cyfrif yw hwn o hanes Iwerddon a'r  Tuatha De Danaan, yr ydym wedi rhoi esgyrn 

moel. Gwnewch eich ymchwil annibynnol a chwilio am  gyfieithiadau o lawysgrifau    

gwyddelig  hynafol eraill sy'n adrodd y straeon ac yn nodi'r gwahaniaethau. Byddwch yn ofalus 

wrth ddefnyddio'r rhyngrwyd, serch hynny, oherwydd mae llawer o gyfrifon  sy'n seiliedig ar 

ddehongliad personol. Ewch i'r deunydd ffynhonnell bobamser. 

Y mwyaf yr ydych yn ymchwilio, y mwyaf y byddwch yn ei ddysgu fel Bard, gyda'rcanlyniad yn 

y pen draw y byddwch yn dod yn storïwr medrus. Fel arall, ailysgrifennu straeon fel cerddi neu 

ganeuon personol.  

 

  



Toiledau 

Mae'r defnydd o Cauldrons i wneud pothudol i'w  weld yn "Hanes Taliesin"  (Talwch y 
Tacelwyddau). Yn ôl y  tale, mae gan  Ceridwen ddau o blant, merch hardd o'r enw Creirwy a 
mab o'r enw Morfran (neu Afagddu). Yn wahanol i'w chwaer,  roedd Morfran yn hyll iawn. I 
wneud iawn am ei olwg, ceisiodd  Ceridwen ei wneud yn ddoeth mewn iawndal, gan ymgynghori 
â'r Llyfr of Virgil, consulting . Felly    gwnaeth botyn yn ei ceulo hudolus i  roi'r rhodd o 

ddoethineb ac ysbrydoliaeth farddonol iddo, a elwir hefyd yn Awen. 

Bu'n rhaid berwi'r gymysgedd am 
flwyddyn a diwrnod. Gosododd 
Morda, dyn dall, i dueddu'r tân o dan 
y ceulo, tra bod Gwion Bach, bachgen 
ifanc, wedi troi'r concoction. Er bod 
tmae'n dri diferyn cyntaf o hylif o fede 
potyn Byddai gRant yr Awen; roedd y 
gweddill yn wenwyn angheuol. Awen 
yn golygu ysbrydoliaeth arwain at 
ddoethineb a goleuni.  

Er bod rhai cyfieithiadau state 
Ceridwen  wedi cyfeirio at    Lyfr  
Pheryllt, nided   Edward Wyw'r llyfr 

hwn   erioed wedi  bodoli (felyr hawliad 

gan Edward Williams  aka Iolo 
Morgannwg a'i hyrwyddo gan Lady 
Charlotte Guest), ondcyfeiriwch at Lyfr 

Virgil, athronydd a bardd Groeg  
philosopher and poet  (mae 

cyfieithiadPatrick Fordyn llawer gwell ac 

yn fwydibynadwy). Mae'r    sgript 
wreiddiol, sydd angen testun  
algemigaddas,  wedi'i atafaelu 
arwaithVirgil. 

Ceir cyfeiriadau eraill at Virgil mewn 
llawysgrifau Cymraeg hynafol, gan  gynnwys "Cad Goddeu," lle mae  Taliesin yn  dweud "Byddaf 
mewn moethusrwydd oherwydd broffwydoliaeth Virgil". Niddyfynnir Pheryllt yn Gymraeg tan 
1632 ac yn y prif eiriadur Cymraeg fel  arfer fferyllol  ,nid hudolus. Hyd yn oed heddiw, mae enw 
da Virgil fel gwneuthurwr potiau wedi gadael ei nod. Yn y Gymraeg Fodern, mae fferyll(t) fel 
arfer yn golygu "fferyllydd". 

  

"Cauldron Cerridwen" - gan Emily Balivet, 2007 (ar gael ar Etteisi) 

https://www.etsy.com/uk/listing/83192558/cerridwens-cauldron-11x14-fine-art-print


Felly, yn yr hen amserau, defnyddiwyd ceulos nid yn unig fel  potiau coginio ymarferol, ond 
hefyd  i fragu cymysgeddau. Yn oes Shakespeare a'r  Brenin James roedd y defnydd o gauldrons 
wedi dod yn gysylltiedig â  gwrachod a gwrachod. Roedd Macbeth, er enghraifft, yn  frenin    
Celtaidd o'rAlban , a ymgynghorodd yn chwarae Shakespeare â thri gwrachod sy'n bragu concoction 
rhyfedd ( ofrom  wahanol rannau oanifeiliaid), sydd wedidod  yn ddelwedd ystrydebol ar gyfer 

gwrachod.   

Mewngwirionedd, roeddy cymysgeddau a wnaed gan Vates/gwrachod Celtaidd yn yr hen 
amserau yn   elixirs iachneu driniaethau meddyginiaethol,gan ddefnyddio perlysiau,  gwreiddiau  a 
phlanhigion eraill   gydag eiddo meddyginiaethol hysbys. Gellidbod wedi defnyddio'r  y  y hefyd 
fel ffurf hynafol o Alchemy, wrth chwilio am gymysgedd goleuedig  Awen  go iawn.   

Mewn ffordd, mae ein bywydau fel ceulo  ffurfweddu. Mae'r pethau a ymfymuwn yn ein 
bywydau yn cael effaith drawsnewidiol arnom, fel y tri diferyn o gymysgedd Awen yng nghlywydd 
Ceridwen. Gall pethau  eraill yn ein bywydau  fod fel gweddill y gymysgedd a brofodd yn wenwyn  
angheuol. Ceisiodd Alchemyddion puro, aeddfedu a pherffeithio deunyddiau penodol. Un o'r  
nodau mwyaf adnabyddus ac common  ywas trawsgydio metelau sylfaenol (e.e. plwm) yn fetelau 
nobl(e.e.  aur), aelwir yn chrysopoeia. Ymhlith  y nodau  eraill roedd creu elixir o imiwnedd   a 
chreu atebion sy'n gallu gwella unrhyw glefyd. 

Mewn alchemy traddodiadol, gwnaedcysylltiad  ag  Astroleg a'r corff dynol. 

Dehonglwydplanedau (a oedd yn cynnwys y Sun,    ein lleuad  a'n planedau  visible i'rllygad 

ddynol ) yn rhifolo  un i  saith. Mae hyn yncyfateb i saith prif organ y corff dynol, gan ei wneud 

yn sylweddol ac yn ddi-gyd-ddigwyddiad. Yn ogystal, mae'r rhif saith hefyd yn cynrychioli'r 

saith   canolfan ynni yn y body (a adwaenir mewn crefyddau Vedic   fel anhrefn). Yna  cysylltir 

y rhain â'r saith metel mawr mewn alchemy, o arwain at aur.   Yn Alchemy mae gwellhad yn 

cynrychioli plwm ac yn cronni drwodd i'r lleuad arian a'r Haul aur. 
 
Drwy osod a rhoi'rgorau i nodau  goals mewn bywyd rydym yn symud i ffwrdd o'r anghenion 

sylfaenol (bwyd, cysgod; ac ati) ac yn symudtuagat y nodo hunan -actiwari. Mewn bywyd 

delfrydol byddech yn  symud ymlaen, ond nid oes yr un ohonom yn byw byd delfrydol. Yn 

realistig,  serchhynny,  nid ydym yn byw mewn byd delfrydol. Gall pethau fel diogelwch swyddi, 

pwysau swyddogola phroblemau teuluol wneud i ni lithro'n ôl tuag at arwain. Efallai y bydd 

adegau pan fyddwn ynail-wneud cyflwr ewfforia, ond nid  yw'n  para. Fodd bynnag, yr hyn sy'n 

hanfodol i gael bywyd boddhaus yw cydbwysedd. Nid  ydych mewn gwirionedd yn  cyrraedd  

hunan-wirionedd pan nad oes gennych unrhyw bwysau mewn bywyd, ond rydych yn ei gyrraedd 

er gwaethaf y pwysau. Mae angen cydbwysedd arnoch hefyd rhwng corfforol,  meddyliol  ac 

ysbrydol, afydd, gobeithio, y gwersi hyn yn eich helpu i gyflawni. 
 
Newidiadaualchemical pan fyddwn yn gweithio ynghyd â'n nodau, neu pan fydd newid yn cael ei 

wthio arnom. Bydd dibynnu ar sut rydym yn croesawu newid  yn ein helpu i dyfu  neu atal twf. 

Gwyliwch ni'n gwylio, gall yr hyn rydyn  ni'n ei ddarllen, pwy yw ein ffrindiau fod yn gatalydd 

ar gyfer newid. Gall y 12 deddf Universal, megis cyfraith atyniad,  ein helpu yn ein bywydau os  

byddwn yn eu cymhwyso. Byddwch yn gadarnhaol a byddwch yn cyflawni eich nodau ac yn 

newid  yn raddol o arwain  i aur. Byddwch yn gwybod eich bod wedi symud ymlaen pan 

fyddwch yn dechrau edrych ar bethau o safbwynt gwahanol.. 



Ymarfer 
 

1) Meddyliwch am yr hyn yr ydych am ei gael allan o fywyd, allwch chi fod eich hun, beth 

yw eich breuddwydion yn y pen draw? 
2) Gwnewch restr o bethau sy'n eich atal rhag cyflawni'r uchod. 
3) Edrychwch ar y rhestr a meddyliwch pa bethau y gallwch eu newid yn 2 a pha gamau y 

mae angen i chi eu cymryd i'w newid. Gall rhai newidiadau fod yn boenus, felly  rhaid  i 

chi benderfynu pa un sydd bwysicaf. A ydych yn gwneud y newidiadau i gyflawni eich 

nodau, o rydych yn cyfaddawdu neu'ngostwng eich nod nes eich bod mewn gwell sefyllfa 

i'w gyflawni? Mae'n bersonol  a nhw yw eich nodau a'ch breuddwydion, does neb yn 

arall. 
4) Adolygwch eich nodau sy'n ystyried  uchod. Ydych chi am wneud y newidiadau,  addasu  

neu wneud nodau  newydd? Gallwch  fynd yn ôl i gam 1 ar unrhywun . Fel arall, 

defnyddiwch y newidiadau yn eich bywyd a bydd hyn yn eich helpu i dyfu  grow. 
 
Mae'r camau hyn yn rhywbeth a wnawn yn anymwybodol drwy'r amser, ond drwy ystyried 

newid yn gydwybodol gallwch gyflawni'r Awen. Cyflwr goleuedig o fewn ceulo dy enaid. 
 

  



Druids 

Cymorth Duile 

Yn y pwnc hwn, nid ydym    yn anelu  at chwalu syniadau sy'n ddelfrydau modern o neo-

paganiaeth y credir eu bod yn rhai llwybrau hynafol ond sy'n ceisio   olrhaineu  gwreiddiau. 

Mae'n bwysig cofio nad oes tystiolaeth ysgrifenedig yn Iwerddon yn cael ei throsglwyddo drwy'r 

cenedlaethau gan fod popeth wedi'i drosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth ar lafar.  

Mae Ogham, er enghraifft, yn cael ei gredu gan y gymuned archeolegol hyd yma yn ôl cyn 

belled â'r 5ed Ganrif, a ddefnyddir fel coffáu enwau ar garreg. Monks yn  ddiweddarach yn 

trawsgrifio'r sanwy o hen i lawysgrifau o'r 8fed Ganrif ymlaen. Cawsant gefeilliaid Cristnogol 

dros amser hefyd i gyd-fynd ag integreiddio a sefydlu'r grefydd newydd. Yn yr 17eg Ganrif, 

daeth John Aubrey (1626-1697) â diddordeb yn yr henebion mega a neolithig sy'n gysylltiedig â 

chefn gwlad Lloegr (gweler  y ddolen  am ragor o fanylion). Rwy'nddiwedd y 19egth ganrif a 

dechrau'r 20fed Ganrif daeth WB Yeats  (1865-1939) â diddordeb o'r newydd ym mytholeg 

Iwerddon drwy ei waith mewn llenyddiaeth a'r Celfyddydau. 

Oherwydd y ddau ffigur hyn ac eraill, gallwn geisio dwyn ynghyd y jig-so o sut y gweithiodd ein 

cymdeithas hynafol hynafol drwy ryddiaith, gwerin, yr hen saga a darganfyddiadau archeolegol, 

ond mae darnau coll i'w llenwi o hyd. Oherwydd y darnau coll hyn, rydym i gyd (a gynhwyswyd 

gennyf fi) yn ceisio llenwi'r bylchau gyda rhannau o'n paradeimau personol ein hunain. Nid oes 

unrhyw niwed yn hynny cyn belled â'n bod yn gallu derbyn y gallem fod yn anghywir pan fydd 

tystiolaeth newydd yn dod i'r wyneb ac yn newid ein canfyddiad os oes angen. 

So beth yw'r Dúile? Dyma'r naw elfen    Geltaidd. Yn ôl 'Foclóir Gaeilge-Béarla' Ó Dónaill 

1977, gallai'r gair fod yn ffurf luosog elfen, creu neu fywyd yn dibynnu ar sut y caiff ei 

ddefnyddio mewn brawddeg  (gweler  y ddolen).  Mae'r  cyswllt hwn o 'The Summerlands'  gan  

Searle Ó Dubhain 1997 ynrhoienghraifft  o'r syniad neopagan o'r elfennau  hyn. Gwyddom fod 

Tree-Ogham yn adeilad modern gan nad yw'r  darganfyddiadau archeolegol ar Ogham i gyd yn 

gysylltiedig â choed ac mewn rhai testunau modern ceir ychwanegiadau nad oes ganddynt 

unrhyw werth hanesyddol ac eithrio'r rhaniad modern. 

A bod yn deg, mae Ó Dubhain yn cyfeirio at gyfieithiad yr archeolegydd Macalister o  'Lebor 

Gabala',  ond    Fintano'r Csy'ncodi'r  saga, nid Ollamh o'r Milesiaid. Credaf fod hyn yn 

gamgymeriad anfwriadol yng nghanfyddiad Ó Dubhain o 'Lebor Gabala' yn gweddu i'w ddelfryd 

o'rhat  s  hen ffyrdd, gan ei fod yn gymysg â mytholeg tir mawr Prydain ac o bosibl 'The White 

Goddess'  (RobertGraves 1948). 
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Cân Amergin 

Yr wyf yn wynt ar y môrI am fôr deffro I am grwydro morwynI wyf stag saith brwydrI wyf yn 

eryr ar y clogwynI wyf yn ddagrau o'r haulI wyf y decaf o blanhigionI wyf yn gychod gwyllt yn 

falourI wyf eog yn y pwllI wyf llyn yn y plaenI wyf bryn o farddoniaethI wyf yn air o 

wybodaethI wyf yn bennaeth y spear mewn brwydrI wyf y Duw sy'n rhoi tân yn y penWho taflu 

goleuni ar dolmen heb ei dorri? Pwy sy'n cyhoeddi oesoedd y lleuad? Pwy sy'n dangos y man lle 

mae'r haul yn cysgu? Os nad ydw i 

Tyma yw gwahaniaeth rhwng y rhyddiaith wreiddiol a'r un a ddyfynnwyd gan  Ó Dubhain. Felly 

o ble mae'r  naw elfen Geltaidd yn dod os nad hanes Amergin? "Datblygoddy diweddar Oes 

Fictoraidd ddiddordeb yn Nwyrain Occddiwylliaeth yn sgil Cristnogaeth a gafodd ei drysu gan 

ddatblygiadau gwyddonol a beirniadaethau llyfryddol newydd. I rai, plygiodd archwiliadau o 

feddwl hermetig, hud ddefodola syniadau rhamantus o ddoethineb y Dwyrain y bwlch a adawyd 

gan ddirywiad dogma Cristnogol" ('Occddiwism Fictoraidd a Gwneud Magic Modern: 

Traddodiad Anfonebu'  gan  Alison  Butler,  2011). O 1899, cyfunodd Lady Gregory ac Edward 

Martyn (cydweithwyr o Yeats) y ddau yn eu cyflawniadau llenyddol. Mae'r 9 elfen yn debyg 

iawn i'r  9 anhrefn. 

Yn anffodus , mae'r llwybr yn mynd yn oer wrth geisio ymchwilio i'r Dúile y tu hwnt i'r 

Adfywiad Celtaidd. , Efallai yr hoffech ymchwilio'n bersonol i'r cymariaethau rhwng  y Dúile  

and  a'r anhrefn a dod i'ch casgliadau eich hun. 

Elfennaulassical C 

Fel arfer, mae elfennau clasurol yn cyfeirio at gysyniadau'rddaear ,  dŵr, aer,  tân  ac (yn 
ddiweddarach)  aether (y deunydd sy'n llenwi rhanbarth y bydysawd uwchben y maes daearol), a 

gynigiwyd i esbonio natur a chymhlethdod yr holl faterion o ran sylweddau symlach. Wrth i amser 
fynd yn ei blaen, disodlodd pagans modern yr aether gydag ysbryd wrth  i'n dealltwriaeth o 
awyr y nos ac Unawd ehangu. 

  

https://satorirei.com/2015/07/28/the-9-chakras/comment-page-1/


Roedd y pedair elfen Groeg wreiddiol drwy estyniad wedi'u cysylltu'n ddiweddarach â 
tymhorau, cyfarwyddiadau ac arwyddion Astrolegol Caeriaethol yn seiliedig ar Ogledd 
Hemisffer (mae'r rhain yn cael eu gwrthdroi yn Hemisffer y De): - 

Aer – Equinox Gwanwyn – Dwyrain (Gorllewin yn Hemisffer y De) – zodiac trofannol 0 gradd 
Aries (Libra) 

Tân – Solstice Haf – De (Gogledd yn Hemisffer y De) – Canser (Capricorn) 

Daear – Equinox yr Hydref – Gorllewin (Dwyrain yn Hemisffer y De) – Libra (Aries) 

Dŵr – Solstice Gaeaf – Gogledd (De yn Hemisffer y De) – Capricorn (Canser) 

Gyda damcaniaeth yn seiliedig ar y pedair elfen gardaidd, gan iechyd yr Oesoedd Canol, serch 
hynny, roedd yn dibynnu ar gydbwysedd o bedwar hylif (hiwmor), yn y corff dynol: - 

Aer – gwaed 

Tân – bilen melyn 

Dŵr – phlegm 

Daear – bilen ddu.  

Cododd y syniad bod iechydwedi'i gysylltu  â  chydbwyseddobedair elfen yn fuan ar ôl i 
Empedocles gyflwyno ei ddamcaniaeth. Datblygwyd theori pedwar hiwmor mewn gwirionedd 
erbyn adeg Hippocardrethi (p.460-c.377 BC), aysgrifennodd  "Mae'rcorff dynol yncynnwys 
gwaed, phlegm, bilen melyn a bilen ddu. Dyma'r pethau sy'n rhan o'i gyfansoddiad ac sy'n 
achosi ei boenau a'i iechyd. Iechyd yn bennaf yw'r wladwriaeth lle mae'r sylweddau 
cyfansoddol hyn yn y gyfran gywir i'w gilydd, o ran cryfder a maint, ac maent yn gymysg iawn. 
Mae poen yn digwydd pan fydd un o'r sylweddau'n cyflwyno naill ai ddiffyg neu ormodedd 
neu'n cael ei wahanu yn y corff ac nad yw'n gymysg ag eraill." Defnyddir termau sy'ndeillio o 

enwau Greek neu Latfia'r hiwmor o hyd i ddisgrifio hwyliau, agweddau a phersonoliaethau. Er 
enghraifft, "maen nhw'n berson digrifwch da." 

Cynhyrchir hiwmor drwy dreulio a nhw yw cynhyrchion terfynol treuliad hepatig. Mae  treulio'n 

broses barhaus sy'n digwydd ym mhob person a gellir ei rhannu'n bedwar cam dilyniannol. Y  

cam treulio gastrig, y cam  treulio hepatig, y cam treulio fasgwlaidd, a'r  cam treulio 

meinweoedd.  Mae pob cam yn treulio bwyd nes ei fod yn addas i'w ddefnyddio gan y corff. 

Mewn treuliad gastrig, mae bwyd yn cael ei wneud yn sylous sy'n addas i'r  liver afu amsugno a 

chynnal treuliad. Mae chylous yn cael ei newid yn 'gwyfaidd' yn y cam treulio hepatig.  

Chymous  Chymous  sy'n  cynnwys y pedwar hiwmor,  gwaed, phlegm, bilen melyn, a'r bilen 

ddu. Yna, mae'r pedwar hiwmor hyn yn cylchredeg yn  y llongau. 

  



Os bydd unrhyw beth yn mynd o'i le yn arwain at ffurfio hiwmor, ni fydd y hiwmor mewn 

cyflwr da. O'r math o fwyd sy'n mynd i mewn i'r corff i'r gweithredu priodol ar organau mae 

angen cynhyrchu hiwmor da. Mae'n  rhaid i'r stumog a'r afu weithredu fel arfer er mwyn treulio'n 

briodol. Os oes unrhyw annormaleddau mewn treuliad gastrig, ni ellir darparu'r siwt amrwd i'r 

afu/ iau gwaed a meinweoedd a gall hynny achosi hiwmor annormal a chyfansoddiad gwaed. Nid 

yw afu sy'n gweithio'n iach hyd yn oed yn gallu trosi siwt annormal yn sylous arferol ac yna 

hiwmor arferol. 

Gadewch i ni edrych ar y rhain yn fanylach:- 

1) Dwyrain – Gwanwyn – Aer – Gwaed – Babandod - Fel mamaliaid cynnes, mae gwaed yn 

cynnal a chorff maeth. Ynghyd ag anadl, mae'n ein cynnal ac yn ein cadw'n iach. Yng 

ngwres fasgio'r haf (mae'r broses naturiol sy'n lledu pibellau gwaed) yn ein oeri, yn 

dibynnu ar dymheredd y tu allan. Mae newidiadau mewn pwysedd gwaed hefyd yn 

adlewyrchu ein cyflwr emosiynol. Pan fydd ein gwaed yn llifo'n iach mae'n adlewyrchu 

yn ein cnawd a'n croen. Pan fyddwn yn ddig, dywedir bod ein gwaed yn berwi. Nid yn 

llythrennol, ond mae dicter yn achosi cynnydd yn ein pwysedd gwaed. Mae tawelwch a 

heddwch hefyd yn ei ostwng. Yn aml, mae gan bobl â phroblemau pwysedd gwaed 

emosiynau cynyddol na allant eu rheoli.  Credid bod gwaed yn cael ei gynhyrchu gan yr 

afu yn  unig. Roedd yn gysylltiedig â natur obeithiol (brwdfrydig, gweithgar a 

chymdeithasol). Disgrifir  math o bersonoliaeth Sanguine yn bennaf fel un sy'n siaradus 

iawn, yn frwdfrydig, yn weithgar ac yn gymdeithasol, yn union fel plentyn brwdfrydig. 

Tuedda'r sanguines i fod yn fwy eithafol ac yn mwynhau bod yn rhan o crow. Maent yn 

canfod bod bod yn gymdeithasol, yn allblyg ac yn garismatig yn hawdd i'w 

gyflawni. Fodd bynnag, mae gormod o'r math hwn o bersonoliaeth yn arwain at gyflwr 

diflastod, natur aflonydd a thuedd i gymryd rhan mewn ymddygiad sy'n ceisio mwy o 

risg. Gellir ei symboleiddio gyda'r Sleá Bua (Spear of Winning), spear nad yw byth yn 

methu ei dargedau sy'n mynd drwy'r elfen o aer. 

2) De – Haf – Tân – Bile melyn – Ieuenctid - Bile yn torri'r brasterau, ond mae gormod o 

bilen a gynhyrchir mewn ymateb i ddeiet brasterog yn arwain at broblemau gyda'r system 

afu a biliau, fel cerrig galar. Mae'r bilen melyn yn cael ei storio yn y bledren galch (er y 

credid ei bod yn cael ei chynhyrchu gan y bledren galch, mae gwyddoniaeth fodern yn 

dangos ei bod yn cael ei chynhyrchu gan yr afu). Mae swm iach o bilen melyn yn 

cynhyrchu person â thân yn eu clychau, enaid selog sy'n adlewyrchu ein hysbryd rhyfel 

mewnol. Mae'n gysylltiedig â phersonoliaeth gronerig. Tuedda unigolion cholerig i fod 

yn fwy eithafol. Maent yn annibynnol, yn bendant, yn canolbwyntio ar nodau ac yn 

uchelgeisiol. Maent yn arweinwyr naturiol. Er hynny, gallai anghydbwysedd arwain at 

natur dreisgar, gwythiennol a thymherus. Gellir ei symboleiddio gyda Sword Golght, o 

bedwar trysor y Tuatha De Danaan, wedi'i saernïo yn ninas hynafol Gorias gan feistr 

doethineb, Uiscas, a'i ddwyn i Iwerddon gan Nuada (a elwir hefyd yn sword Nuada). 

  



3) Gorllewin – Hydref – Y Ddaear – Bilen Ddu – Mae Adulthood/ Melancholia yn dodo'r 

Groeg "melaina chole"sy'n golygu "bilen ddu". Heddiw, rydym yn ei nodi â chyflwr 

meddyliol a nodweddir gan iselder eithafol, cwynion corfforol, ac weithiau 

rhithwelediadau a delyniadau. Credid bod y bilen ddu yn cael ei chynhyrchu gan y dueg. 

Roedd yr hynafion yn gweld Melancholia yn gorfforol yn ogystal â meddyliol, a 

dosbarthwyd cyflyrau melancholig fel y cyfryw gan eu hachos cyffredin yn hytrach na 

chan eu heiddo. Mae person melancholig yn ddadansoddol ac yn canolbwyntio ar 

fanylion. Maen nhw'n meddyswyr a theimlo'n ddwfn. Maent yn cael eu mewnblyg ac yn 

ceisio osgoi cael eu nodi'n unigol mewn torf. Mae anghydbwysedd o'r hiwmor hwn yn 

arwain at unigolyn hunanddibynnol sydd, er ei fod yn feddylgar ac yn neilltuedig, yn 

dioddef o bryder gormodol sy'n ei gwneud yn anodd iddynt weithio gyda thîm. Maent yn 

aml yn ymdrechu i berffeithrwydd ynddynt eu hunain a'u hamgylchoedd, sy'n arwain at 

ymddygiad taclus sy'n canolbwyntio ar fanylion, ond dros ymddygiad critigol. Mae 

llawer o Orchmynion Druid yn neilltuo'r Ddaear i'r Gogledd, ond mae'r Hen Greeks yn 

cysylltu'r Ddaear â'r Gorllewin. Wedi'r cyfan, mae'r hydref yn adeg o gynaeafu pan 

orleithiodd babandod y Gwanwyn i ieuenctid yr Haf ac aeddfedrwydd a ffrwythlondeb yr 

Hydref. Gellir cysylltu'r Fáil Lia (Stone o ffawd), trysor arall a ddefnyddiwyd i benodi 

dew â'r Gorllewin. 

4) Gogledd – Gaeaf – Dŵr – Phlegm – Hen Oes. Credid bod Phlegm yn gysylltiedig ag 

ymddygiad apathetig a  ffynhonnell y gair cysylltiedig"phlegmatig".. Fel arfer, mae 

unigolion phlegmatig yn hamddenol, yn heddychlon, yn dawel ac yn hawdd eu mynd. Er 

eu bod yn cydymdeimlo ac yn poeni am eraill, maent yn potelu eu hemosiynau eu hunain. 

Maent hefyd yn dda am gyffredinoli syniadau neu broblemau a gwneud cyfaddawdau, er 

yn aml gall hyn fod ar eu traul eu hunain os oes anghydbwysedd yn y hiwmor hwn. Fel y 

pedwar cam o'r flwyddyn o ieuenctid y gwanwyn i henaint y gaeaf, gwelwn yn aml fod 

ein meddyliau a'n prosesau'n newid wrth i ni symud drwy fywyd. Rhaid inni gydnabod a 

gweithio gyda'r newidiadau hyn. Fodd bynnag, dylai pob cam fod yn rhan ohonom bob 

amser. Yn aml, anghofiwn sut i gofleidio ein plentyn mewnol sy'n bwysig. Mae 

cydbwysedd y hiwmor yn bwysig. Dŵr yw gwanwyn bywyd y Corff, yn union fel 

Cauldron Plenty a oedd yn bwydo'r Tuatha De Danaan yn gyson erioed wedi mynd yn 

llwglyd. Mae "Cauldron Plenty" yn un arall o Drysorau'r Tuatha De Danaan y gallai'r 

Dagda fwydo pawb ohono ac fel y Môr byth yn cael ei wagio. Mewn defod mae'n dda 

marcio'r Gogledd gyda chynrychiolaeth o Gauldron Plenty. 

Er mai Groeg yw'r elfennau clasurol, serch hynny, fe'u  defnyddir yn gyffredin mewn defodau 
Wiccan a Druid heddiw. Ni wyddom sut y cynhaliwyd defodau Druid, ond weithiau byddwch yn 
defnyddio beth bynnag sy'n gweithio i chi a rhywfaint o greadigrwydd na'r hyn sy'n teimlo'n 
iawn. Mae'r rhan fwyaf yn defnyddio'r cyfarwyddiadau cardinol ac yn defnyddio'r elfen glasurol 
gyfatebol. Mae rhai yn ychwanegu'r amgylchoedd uwchben ac isod. Mae ysbryd yn treiddio i'r 
cylch a dyma'r amgylchfyd cudd sydd o'n cwmpas.   

Er mwyn cyflawni boddhad ysbrydol llwyr, mae angen i chi gysoni eich corff ffisegol â'r cosmos 
ac un ffordd o wneud hyn yw cynnwys cynrychiolaethau o'r elfennau yn eich myfyrdodau a'ch 
defodau. Mae gan lawer eu dehongliad eu hunain o'r elfennau ac os yw'n gweithio i chi, 
defnyddiwch ef. Defnyddiwch yr elfennau yn y fath fodd i gysylltu  meddwl, corff ac ysbryd. 



Hefyd, y mwyaf cytbwys ydych chi gyda'r elfennau, yr iachach y byddwch a byddwch yn gweld 
pethau'n wahanol. 

Ymarfer 

1) Myfyrdod ar y pedair elfen. Efallai y byddwch yn dod o hyd i gysylltiadau sy'n  
ymddangos yn bwysicach i chi,  neu wneud cysylltiadau newydd. Ysgrifennwch y 
canfyddiadau yn eich llyfr nodiadau.  

2) Edrychwch ar bob un o'r elfennau a meddyliwch am gynrychiolaeth i nodi'r pedwar 
cyfeiriad cardinol (er enghraifft cynrychiolaethau o bedwar trysor y Tuatha De Danaan). 
Casglwch at  ei gilydd yr hyn a allwch, os nad oes gennych rai pethau, peidiwch â phoeni. 
Er enghraifft, efallai y byddwch am ddefnyddio ceulo i gynrychioli'r Gogledd, ond bydd 
unrhyw ddirwasgiad dŵr yn ddigonol. 

3) Ysgrifennwch ffyrdd o groesawu gwirodydd pob cyfeiriad (yn y drefn o'r Dwyrain i 
gyfeiriad clockwise) ac  ysgrifennu'r rhain i lawr, erenghraifft: - 

"O'r Dwyrain gyda'm  bdolen a  Spear o Lugh  galwaf  ar elfennau aer a gwynt a 

phresenoldeb  Lugh. Gwallt a chroeso." 

4) Yna ysgrifennwch ffyrdd o ddweud ffarwelio â gwirodydd pob cyfeiriad (yn y drefn o'r 

Gogledd i'r Dwyrain i gyfeiriad gwrth-clockwise), fneu  enghraifft: - 

"O'r Dwyrain  gyda'm gwaed ac  elfennau o aer a gwynt a Spear o Lugh diolch    i  Lugh am 

ei bresenoldeb a'i  fendith. Gwallt a ffarwelio. " 

5) Ar ôl ymdrochi a glanhau ein cyrff go i'ch lle sanctaidd,  y grog neu'r gofod o fewn neu y tu 
allan i'ch cartref a rhoi cynrychiolwyr pob elfen gan ddefnyddio'r cyfarwyddiadau bellter 
cyfartal o bwynt canolog yn eich cylch. Efallai y byddwch am osod uchder neu 
ganolbwynt yn y ganolfan. 

6) Bwrw cylch, ewch i bob cyfeiriad o'r Dwyrain i'r Gogledd a darllen eich croeso i mewn o 
elfennau. 

7) Sail eich hun, fel y dangosir yn yradran ragv. 
8) Nawr dywedwch ffarwelio i bob cyfeiriad o'n Gogledd i'n Dwyrain i gyfeiriad gwrth-

clockwise.  Dad-lunio'r cylch fel y dangosir mewn gwers flaenorol. 

Yr ydych bellach wedi perfformio defod syml a all fod yn sail i ddefodau yn y dyfodol, naill ai 
gennych chi neu gydag eraill.  Ac mae'n gam mawr yn eich taith. 

 

  


