
 

TREFN Y BLEIDDIAID CELTAIDD 

GWERS 6 

  



 

Cyflwyniad 

Croeso i'r chweched  wers. Am gyflawniad gwych yn ei wneud hyd ynhyn. Os ydych 
chi'n mwynhau'r gwersi,  gadewch  i  ffrithianttebygwybod.   

Yn y wers hon, rydymyn edrych ar ddeiet,  dillad a  golwg y Celtiaid. Rydym hefyd  yn  
mynd i edrych ar strwythur cymdeithasol cymhleth y bleiddiaid ac yn  chwalu rhai 
syniadau cyffredin am bleiddiaid Alpha, Beta ac Omega. Yn adran Bards edrychwn ar y 
straeon sy'n  gysylltiedig â Lugh. Byddwn yn edrych ar rôl Vates fel tomelerau, y 
gerddimeddyginiaethol llysieuol    a'rrhwymedïau hynafol sy'n dal i weithio heddiw. Yn 
olaf, rydym yn gorffen y wers gyda throsolwg o Gyfraith Brehon o'r Druids. 

Gobeithio bod rhywbeth yn y wers sy'n apelio  atoch. Weithiau mae gwybodaeth am y 
pen yn wych ar gyfer cwisiau Gwybodaeth Gyffredinol, ond y ffordd orau  o ddysgu yw 
cymryd rhan. Rhowch gynnig ar rai o'r rhwymedïauhynafol , bwyta rhai o'r ryseitiau, 
tynnu egwyddorion o strwythur cymdeithasol bleiddiaid a chyfraith Brehon ac efallai y 
byddwch hyd yn oed am wisgo a gwisgo eich gwallt fel Celt.   

Bendithion i chi gyd. 

Ffitiarn 

  



Celtiaid 

Y Deiet Celtaidd 

 

Roedd Athenaeus yn Groeg ethnig ac mae'n ymddangos ei fod wedi bod yn frodorol o 
Naucrautis, yr Aifft. Er bod dyddiadau ei enedigaeth a'i farwolaeth wedi'u colli, mae'n 
ymddangos ei fod wedi bod yn weithgar ar ddiwedd yr ail ganrif a dechrau'r cyfnod 
cyffredin. Ei waith sydd wedi goroesi Mae'r Deipnosophists (Athror Bwrdd Cinio) yn 
destun pymtheg cyfaint sy'n canolbwyntio ar arferion bwyta a defodau cyfagos. Dyma 
ddarn am arferion bwyta ac yfed y Celtiaid: – 

  



"Mae'r Celtiaid yn gosod bwyd gerbron eu gwesteion, yn rhoi glaswellt ar gyfer eu seddi, 
ac maen nhw'n ei weini ar fyrddau pren a godwyd ychydig iawn uwchben y ddaear: ac 
mae eu bwyd yn cynnwys ychydig o dorthau, a llawer iawn o gig wedi'i fagu'n arnofio 
mewn dŵr, a'i rostio ar y cotiau neu ar sbeisys. Ac maen nhw'n bwyta eu cig mewn 
modd glân ddigon, ond fel llewod, yn cymryd cymalau cyfan yn eu dwylo, ac yn eu gnoi; 
ac os oes unrhyw ran na allant ei rhwygo'n hawdd, maent yn ei thorri i ffwrdd â sword 
bach sydd ganddynt mewn sied mewn depo preifat. 
 
Ac mae'r rhai sy'n byw ger yr afonydd yn bwyta pysgod hefyd, ac felly hefyd y rhai sy'n 
byw ger môr y Canoldir, neu ger cefnfor iwerydd; ac maent yn ei fwyta wedi'i rostio â 
halen a finegr a hadau ciwmin: a hadau ciwmin maent hefyd yn eu taflu i'w gwin. Ond 
nid ydynt yn defnyddio unrhyw olew, o ystyried ei brinder; ac am nad ydynt wedi arfer 
ag ef, ymddengys ei fod yn anghytuno â hwy. 
 
Ond pan fydd llawer ohonynt yn cefnogi gyda'i gilydd, maent i gyd yn eistedd mewn 
cylch; a'r dewraf yn eistedd yn y canol... ac mae'r dyn sy'n rhoi'r adloniant yn eistedd 
wrth ei ymyl; ac yna ar bob ochr mae gweddill y gwesteion yn eistedd yn rheolaidd. 
 
... Ac mae'r rhai sy'n gweithredu fel cwpanau ac yn dod â'r gwin o amgylch, yn dod ag ef 
o amgylch jariau a wnaed naill ai o'r ddaear neu o arian, fel casau cyffredin mewn siâp. 
Ac mae eu platiau y maent yn gweini'r cig arnynt hefyd yn cael eu gwneud o'r un 
deunydd; ond mae gan rai blatiau efydd, ac mae gan rai basgedi pren neu blat. 
 
Ac mae'r hylifau sy'n feddw, ymhlith y cyfoethog, gwin a ddygir o'r Eidal neu o'r wlad am 
Marseicou; ac mae hyn yn feddw heb ei gymysgu, ond weithiau cymysgir ychydig o 
ddŵr ag ef. Ond ymhlith y dosbarthiadau tlotach yr hyn sy'n feddw mae cwrw wedi'i 
wneud o wenith wedi'i baratoi gyda mêl, ac yn dal heb unrhyw fêl; ac y maent yn ei 
alw'n gorma. Ac maent i gyd yn ei yfed allan o'r un cwpan, mewn dognau bach, heb 
yfed mwy na bachgen ar y tro; ond maen nhw'n cymryd troeon mynych..." 
 
Athenaeus – Y Deipnosophists 
 
Diod 

Mae mewnforion cyfoethog y Canoldir a ganfuwyd mewn safleoedd Celtaidd cynnar 
rhwng y seithfed a'r bumed ganrif BC yn Southorllewinol yr Almaen, y Swistir a Dwyrain 
Ffrainc yn darparu tystiolaeth o rôl arferion defnyddio mewn pla. Dehonglwyd llongau 
seramig wedi'u mewnforio fel ymgais gan yr elît Celtaidd i ddynwared pla gwin y 
Canoldir. Ym maes y Canoldir, nodwyd olew planhigion a gwin grawnwin a fewnforiwyd 
a phwyntiau tystiolaeth tuag at y ffaith bod tollau Groeg wedi'u prisio'n Geltaidd tuag at y 
llongau tramor hyn. Roedd gwlad Groeg a rhyfeloedd lleol yn gwasanaethu am yfed 
gwin grawnwin a diodydd eraill wedi'u eplesu yn seiliedig arblanhigion. Nodwyd 
amrywiaeth eang o sgil-gynhyrchion anifeiliaid a phlanhigion (e.e. brasterau, olew, 
tonnau, ailsefyll) hefyd. Roedd mêl a melin hefyd yn gyffredin mewn diodydd mewn 
arferion yfed Celtaidd cynnar, fel mead a melin.  

http://exploringcelticciv.web.unc.edu/athenaeus-the-deipnosophists/


Mae'r astudiaeth yn awgrymu bod y Celtiaid cynnar yn defnyddio llongau yfed a 
fewnforiwyd ac a wnaed yn lleol i yfed gwin Groeg a chwrw lleol. Er bod cwrw'n feddw 
gan bawb, roedd rhyfelwyr yn yfed cwrw melin tra bod yr elît yn yfed cwrw wedi'i wneud 
o haidd neu wenith a gwin wedi'i fewnforio (a gynhyrchwyd ganddynt yn ddiweddarach). 

A.T. Mae Lucas yn datgan  bod ale a mead yn meddw cyffredin o'r  hen amserau. 
However, doedd alcohol ddim mor bwysig â hynny i'r Celtiaid  hynafol.   Tyfodd mewn 
poblogrwydd  a thafarn hynaf Iwerddon,  The Brazen Head, yn Nulynhyd  at 1198. e 
Brazen Head, in Dublin Dim ondyn ôl i'r oesoedd canol y mae W hisky yn Iwerddon a'r 
Alban (Whiskey)       times  yn mynd yn ôl ac  fe'i distyllwyd yn eang o'r 15fed ganrif 
ymlaen. Cymerodd mewnfudwyr Iwerddon yn America  y  rysáit drosodd gyda nhw. Mae 
cyfraith Iwerddon yn gwahardd distyllu sibrwd preifat didrwydded,  ond fel y lleuad yn 
America, mae poitin yn aml yn cael ei fragu'n anghyfreithlon ym mryniau gwledig 
Iwerddon.   Mae hanes  hynafol cynhyrchu a defnyddio alcohol yn Iwerddon yn  rhoi  
rhywfaint o ddealltwriaeth o sut y gallai alcohol fod wedi datblygu arwyddocâd 
diwylliannol o'r fath yn y byd Celtaidd dros amser. Fodd bynnag, nid oedd  goryfed  
mewn pyliau Celtaidd hynafol yn cynnwys alcohol, ond llaeth. 
 
Yn ôl Caesar, mae'r Britons yn "byw ar laeth a ffos" ac mae hyn yn cael ei gadarnhau 
mewn mytholeg Geltaidd. Er enghraifft, fel babi, roedd Brigid yn yfed llaeth buwch 
sanctaidd a ddaeth o'r byd ysbryd. Mae ei cysylltiad â'r fuwch sanctaidd yn adlewyrchu'r 
ddibyniaeth Geltaidd ar yr anifail i'w chynnal; roedd llaeth yn thema bwysig drwy gydol y 
flwyddyn, yn enwedig yn ystod misoedd oer y gaeaf pan oedd caledi'n bygwth. Roedd 
Cian yn berchen ar fuwch hud yr oedd ei llaeth toreithiog yn gwneud i bawb fod eisiau ei 
meddu. O'chur early  cyndeidiau cynnar wedi'u bestio gan laeth, roedden nhw'n ei 
addoli ac roedd eu bywyd bob dydd yn troi o'i amgylch. Gwartheg a ddarperir yn cuddio, 
cig, arian cyfred a llaeth. 
 
Mae'r gallu i dreulio llaeth mewn llaeth yn oedolion yn Ewropeaid modern yn ganlyniad i 
fwtaniad genetig (genom) ac mae'n absennol i raddau helaeth mewn diwylliannau eraill. 
Gan fod gwartheg a da byw eraill wedi cael eu ffermio yng ngorllewin Eurasia ers ymhell 
o'r blaen, byddech yn disgwyl i fwtaniad o'r fath fod yn gyffredin eisoes gan yr Oes 
Efydd. Ond mae samplau DNA a gymerwyd o'r cyfnod hwn yn dangos mai dim ond 
mewn 10% o'r boblogaeth yr oedd yn bodoli, sy'n dangos bod y defnydd eang o laeth a 
chynhyrchion llaeth fel caws, ac ati, wedi cynyddu'n raddol.  
 
Yn iwerddon hynafol roedd lletygarwch yn ddyletswydd, ac roedd gan laeth arwyddocâd 
enfawr yn ein defodau lletygarwch hynafol. Byddai To gwrthod diod yn Iwerddon hynafol 
yn achositramgwydd mawr ac yn ystyried ystum gelyniaethus ac ymosodol. Yn yr oes 
fodern, mae'n cyfateb i wrthod  paned o de. Roedd Milk yn  ddiweddarach yn dod yn 
gysylltiedig â gwyrthiau hwyliau cynnar Iwerddon. Perfformiodd St. Fechin o Fore, St. 
Bridgid, St. Ciaran o Saigher, St. Ciaran o Clonmacnoise a St. Samthanne i gyd 
wyrthiau gyda llaeth. 
 
 

  



Nid yw'r syched Celtaidd yn gwybod unrhyw ffiniau a chymerodd y Celtiaid  i yfed te 
gyda'r un brwdfrydedd ag a oedd ganddynt dros laeth ac alcohol. Mae'r  cariad Celtaidd 
at hylifau (whether  boed  yn  de, llaeth neu  alcohol) wediymgolli yn ein ffibr a'n 
hunaniaeth ddiwylliannol. Pan oeddwn yn tyfu i fyny, roedd yfed llaeth yn dal i gael  ei 
annog i ddatblygu esgyrn a dannedd iach a dim ond yn ystod yr ychydig ddegawdau 
diwethafy   bu'n gysylltiedig â cholesterol uchel. Mae llaeth braster llawn bellach yn cael 
ei ddisodli gan sgimio (dŵr lliw yn y bôn) a lled-sgim (sy'n gyfaddawd teg). 
 
Ymarfer 
 
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu galw cynyddol am Mead a Cyser (afal mead o Dde 
Orllewin Lloegr), diodydd hynafol a fwynhawyd gan y Celtiaid. Mae'r ymarfer hwn yn 
gwbl ddewisol, ond  credai y gallai rhai ohonoch geisio gwneud eich Mead a/neu Cyser 
eich hun. 
 
Mead 

Cyfarwyddiadau ar gyfer Gwneud Mead 
 
Cynhwysion: - 
 

• Cymorth Demijohn  

• 1 kg o fêl (bydd gwahanol fêl yn gwneud gwahanol mead) 

• 2 litr o ddŵr ffynnon 

• Thermomedr ysbryd neu win 

• Clo aer 

• Bragdy burum 

• Sterileiddio tabledi 

• Seiffon 

• Twndis 

• Poteli sgriw 3/4 litr (ailgylchu) 
 
Dull 
 

1) Mae'r mêl yn cael ei wresogi i ddechrau gyda dŵr wedi'i ferwi 1 litr i 65 gradd C 
am 15 munud (canfuom mai marc trydan 3 oedd y gorau ar gyfer cynnal y 
tymheredd hwn).  

2) Arllwyswch i mewn i'r demijohn gan ddefnyddio ffwl. 
3) Ychwanegwch ddŵr y gwanwyn oergell at y demijohn ac yna oeri i 32 gradd C 

(rhowch y demijohn mewn powlen o iâ) 
4) Unwaith y bydd wedi oeri ychwanegwch y burum a thabledi sterileiddio wedi'i 

wasgu 
5) Seliwch y demijohn gyda clo aer gwin 
6) Top airlock up with water ac yna capio'r clo aer 
7) Gadael mewn cwpwrdd tywyll am bythefnos 
8) Ffoniwch i mewn i bot, ond gadewch y gweddillion ar y gwaelod 



9) Gollwng y gweddillion a glanhau'r demijohn ac yna arllwys y mead yn ôl i'r 
demijohn gan ddefnyddio'r ffwl 

10) Ffoniwch ar ôl 1 wythnos i boteli ac yna labelwch y poteli a'u gadael am o leiaf 

bythefnos cyn eu bod yn barod i yfed (gorau oll fydd y blas) 
 
Cyser 
 
Mae Cyser yn ddiod hynafol sy'n cael ei pheryglu gan gymysgedd o mead a seidr. Mae'r 
rysáit hon yn cynhyrchu galwyn o 14% Cyser. 
 
Yn y bôn, yn y rysáit rydych chi'n defnyddio'r un faint o fêl ag yn y rysáit mead ond yn 
rhoi sudd afal yn lle dŵr. Sudd afal ffres i'r wasg sydd orau, ond gallwch wneud Cyser 
gweddus gydag unrhyw sudd afal sydd ar gael yn fasnachol. Bydd angen 1 litr o'r 
gymysgedd wreiddiol arnoch ac yna ychwanegwch 2 litr ar ôl i chi gynhesu'r mêl gydag 
1 litr o sudd afal. 
 
Dilynwch yr un cyfarwyddiadau ag ar gyfer mead, ac eithrio rhoi sudd afal yn lle dŵr. 
Mae mêl yn wrthseptig naturiol, felly nid yw sterileiddio tabledi yn hanfodol yn y naill 
rysáit na'r llall. Fodd bynnag, mae angen i chi sicrhau bod eich demijohn yn gwbl lân. 
 
Deiet Celtaidd Modern 
 
Yn ddiweddar, ryseitiau Celtaidd  cyffredin yw  stews, prydau tatws,grawnfwyd/prydau 
ceirch  a 
llawer o fathau o fara. Mae rhai bwydydd  yn cael eu bwyta yn ystod diwrnodau dathlu 
neu goffáu.. 

Samhain:  - 

• Colcannon – cymysgedd gwyddelig traddodiadol o datws stwnsh a bresych (yn 

mynd yn braf gyda selsig Gwyddelig). 

• Stiw Gwyddelig 

• Barmbrack – cacen ffrwythau Wyddelig – edrychwch ar y rysáit hon. 

Imbolc: - 

• Menyn - bwyd traddodiadol i ddathlu llaetha'r mamogiaid. Gosodir cacen, bara, 

menyn neu uwd yn y ffenestr fel arlwy i Fuwch Wen Brigid. Y bore wedyn gall y 

teulu fwyta'r bwydydd bendithiol hyn. Defnyddir menyn neu olew a adawyd allan 

ar Imbolc Eve i wneud salves ac eli iacháu drwy gydol y flwyddyn. 

https://www.biggerbolderbaking.com/traditional-irish-barmbrack/


• Blackberries - mae  pies, jamiau, jellies a gwinoedd mwyar duon yn cael eu 

bwyta i anrhydeddu Brigid. 

• B annock Bride – cacen Albanaidd gyda ffrwythaua chnau cudd. Gwnaed cacen 

large i'r teulu a chacennau bach wedi'u gwneud ar gyfer pob aelod o'r teulu. 

Byddai'r teulu'n bwyta'r cacennau yn y cae ac yn taflu darn dros bob ysgwydd fel 

cynnig i droelli a allai niweidio'r caeau a'r diadelloedd  – edrychwch ar y rysáit  

hon. 

• Crepe (crempog Ffrengig) - in Llydaw mae'r crepe yn ddysgl ŵyl draddodiadol  

(gallech weini hwn gyda mwyar duon). 

• Colcannon- hefyd yn cael ei weini. 

Beltane: - 

• Beltane Bannock - ceirch(cliciwch am rysáit ), wedi'iwneud a'i fwyta ar fore 
Beltane i sicrhau iechyd cnydau a'ch arwr. Perfformiwyd hen ddefod hud gwerin 
lle mae'r bannock wedi'i wahanu'n naw 'cwlwm', pob un yn ymroddedig i rywbeth 
yr oeddent yn teimlo ei fod wedi cadw eu da byw neu apêl i ysglyfaethwyr lleol 
cyn cael eu rhannu a'u bwyta. Cafodd rhigwm fel hyn ei adrodd: -  "Yma i thee, 
blaidd, sbario fy defaid; yno i'r thee, llwynog, sbario fy ŵyn; yma i thee, eagle, 
sbario fy geifr; yno i thee raven, sbâr fy mhlant; yma i thee, martin, sbario fy 
ffowls, yno i thee, harrier, sbario fy ieir." 

 

• Beltane Caudle - diod gynnes, drwchus a melys a oedd yn aml yn cael ei 
rhagnodi i'r rhai a oedd yn sâl, yn feichiog neu i famau newydd. Gellir gweini hyn 
gyda'r bannock, y gellir ei dipio'n  gymysgedd.   Dim ond rhestr o list  gynhwysion 
yw'r  rysáit hynaf survivi ng; gwin, startsh gwenith, rhesins, a siwgr.  Ryseitiau 
diweddarach  Mae  cwrw neu win yn cael ei wresogi a'i drwch gyda melynwy 
wyau a/neu almonau daear, ac yna'n cael ei sbeislyd yn optegol gyda siwgr, mêl, 
saffrwm, a/neu sinsir. 
 

Lughnasadgh: - 

 

• Firstfruits – cynigiwyd a bwyta ffrwythau cynaeafu traddodiadol a corn. Mae sôn 
yn benodol am bileri (mae pastai Bilberry yn flasus iawn ac mae dewis llus yn 
weithgaredd teuluol gwych). 

 

• Cig eidion – roedd yn gyfnod traddodiadol o aberthu anifeiliaid a chynigiwyd tarw 
ifanc i fyny a deg gan y llwyth (wedi'i ferwi yn y ceulo mae'n debyg). 

 

• Bannock Lunastain – yn fwy modern mae'n tueddu i gael ei alw'n dorth 
Lammas  neu'n dorch. Byddai'r grawn ffres o'r cynhaeaf yn cael ei 
ddefnyddio i wneud  y bara hwn, ac mae gwahanol ryseitiau ar ei gyfer 
(edrychwch ar y  ddolen). 

https://mydevotionstodea.tumblr.com/post/170369898452/bonnach-bride-or-bannock-of-bride-brighid-recipe
https://www.zinzeudo.com/blogs/zinzeudo-blog/beltane-bannocks
https://metro.co.uk/2017/08/01/lammas-recipes-how-to-make-a-lammas-plait-baked-bread-or-a-lammas-wreath-6819991/


 

Ymarfer 

Rhowch gynnig ar rai o'r ryseitiau uchod a  phrofi'r deiet Celtaidd. Yn hytrach na rhost  

(i'r rhai sy'n bwyta cig), brau neu ferwi cig eidion neu gig oen nes ei fod yn dendr. 

Chwiliwch am ryseitiau ar gyfer brotiau, ac ati a cheisiwch wneud eich bara eich hun. 

Dillad ac ymddangosiad 

"Mae eu agwedd yn frawychus... Maent yn uchel iawn 
mewn cerflun, gyda chyhyrau rhwygo o dan groen gwyn 
clir. Mae eu gwallt yn blond, ond nid yn naturiol felly: 
maent yn ei blesio, hyd heddiw, yn artiffisial, yn ei olchi 
mewn calch ac yn ei gyfuno'n ôl o'u blaenbennau. Maen 
nhw'n edrych fel demons pren, eu gwallt yn drwchus ac yn 
ysgytwol fel mane ceffyl. Mae rhai ohonynt yn lân, ond 
mae eraill - yn enwedig rhai o safleoedd uchel, yn ysgwyd 
eu cawsiau ond yn gadael moustache sy'n gorchuddio'r 

geg gyfan...". Diodorus 
Siculus disgrifiad o 
ymddangosiad y Celtiaid. 
 
Mae rhai heddiw yn 

gwisgooduction  eprepr 
Celtic  clothing er mwyn anrhydeddu eu hynafiaid. 
Roedd yr hen Geltiaid yn well am wneud tecstilau 
gwehyddu ar gyfer eu dillad Celtaidd, gan droi pennau 
diwylliannau eraill. Ystyriwyd bod gwehyddu yn 
wybodaeth uwch yn ei amser a gallai un eitem gymryd 
dros fis i'w gwneud. Roedd dillad Celtaidd yn derbyn 
gofal da. 
 
Roedd dillad Celtaidd ar gyfer menywod a dynion yn 

lapio o amgylch sgertiau, tiwics, neu ffrogiau neu 

robonau un darn hir a gwlân oedd y deunydd a 

ddefnyddir amlaf. Deunyddiau poblogaidd eraill ar gyfer 

Dillad Celtaidd oedd llinach, sidan, cywarch, lledr a 

ffwr. Roeddent hefyd yn defnyddio plu mewn dillad a 

gwallt. Ar wahân i'r hetiau wedi'u plyd a ganfuwyd, ni 

sonnir am hetiau'n aml, ond sonnir am fandiau pen o 

feillion neu aur. Disgrifir charioteers, er enghraifft, fel 

rhai sy'n gwisgo rhai aur. Roedd y Celtiaid wrth eu 

bodd yn gwisgo lliwiau llachar ac yn defnyddio dyw a 

wnaed o eitemau naturiol fel aeron, planhigion, hen 

wrin a chopr i wneud eu clytiau plaid neu stribed yn aml 

yn cael eu gadael yn aml gydag ymylon ymylol. Roedd rheolau hefyd ynghylch pa 



ddyddiau o'r mis neu'r wythnos oedd yn iawn ar gyfer marw fel yr oedd gyda llawer o 

dasgau eraill a wnaethant.  

Doedd dillad Celtaidd ddim yr un fath ar gyfer 

pob llwyth, roedd yn amrywio yn dibynnu ar 

ddylanwad pob llwyth. Gall un llwyth ffafrio dillad 

Celtaidd baggy, tra bod un arall yn hoffi iddynt 

osod ffurflen. 

Wrth ddisgrifio'r ddefod o dorri mistletoe o'r derw, 

disgrifiodd Pliny c.77 CE  y garau a dreuliwyd 

gan Druids yn y ddefod. "Clad mewn robon wen 

mae'r offeiriad yn esgyn i'r goeden, ac yn torri'r 

mistletoe gyda ffit aur, sy'n cael ei dderbyn gan 

eraill mewn clogyn gwyn. " 

Heddiw, mae gan lawer o Orchmynion Druid 

aelodau mewn robonau gwyn, ond sut y dylai 

dresin rhywun fod yn ddewis personol bob amser, 

ac ni ddylid gwneud i unrhyw un deimlo'n 

anghyfforddus neu'n lletchwith yn eu dewis 

gyfarpar. Os ydych am wisgo mewn tartan a/neu robonau dylech hefyd  deimlo'n rhydd i  

wisgo'rddau ..  Gallwch  naill ai brynu deunyddiau a gwneud eich deunyddiau eich hun, 

neu mae siopau  ar-lein mewn  llawer o wledydd     sy'n ail-greu'r rhain (os nad ydych yn 

byw yn Glastonbury). Efallai y byddwch hefyd  am wisgo wy Druid a/neu droque fel y 

trafodwyd mewn gwersi blaenorol. a Roedd gan fenywod wallt sy'nllifo'n hir , ac roedd 

gan hydyn oed ddynion wallt hir yn ôl a sylwblew,felly  efallai y byddwch am dyfu eich 

gwallt yn hir. I blethu eich gwallt â  dŵr  calch, gweler yr ymarfer isod (nid yw calch yn 

cyfeirio at y ffrwythau, ondcalsiwm hydrocsid wedi'i gymysgu â dŵr). Roedd y Pictiaid, a 

oedd yn byw yn  Lowlands yr Alban,  hefyd  yn paentio eu croen gyda wode. 

Ymarfer corff (dewisol) 

Sut i wneud ateb Limewater: - 

1) Rhowch 1 llwy de o galsiwm hydrocsid mewn jar gwydr glân (mae dŵr calch yn 

ateb dirlawn,sy'n  golygu nad yw   rhywfaint o'r ateb yn toddi waeth pa mor fawr yw'r 

jar). 

2) Llenwch y jar gyda dŵr wedi'i ferwi'n oer.. 

3) Rhowch gaead ar y jar ac ysgwyd yn egnïol am 1-2 funud, yna gadewch iddo 

sefyll am 24 awr. 

4) Beynofalus i beidio â mygu'r gwaddod, arllwys yr ateb cliriach oddi ar ben y jar 

drwy hidlydd coffi glân neu bapur hidlo. 

5) Gwlychwch eich gwallt gyda'r hydoddiant wedi'i hidlo a chrib trwyddo. 

6) Gwnewch hyn yn rheolaidd ar wallt glân ac mae eich gwallt ynsâl yn ysgafnhau'n 

raddol yn union fel  yr  hen Geltiaid.   



Bleiddiaid 

Strwythur Cymdeithasol y Pecyn 

Am y rhan fwyaf o'r 20fed ganrif, credai ymchwilwyr fod pecynnau blaidd llwyd yn ffurfio 
pob gaeaf ymhlith bleiddiaid annibynnol a digyswllt a oedd yn byw ger ei gilydd. 
Roeddent wedi dod i'r casgliad hwn o arsylwi grwpiau o bleiddiaid a oedd wedi'u cymryd 
o wahanol sŵau a'u taflu at ei gilydd mewn caethiwed. 
 
O dan yr amgylchiadau hyn, gwelodd ymchwilwyr y byddai bleiddiaid yn trefnu 
hierarchaeth y pecyn yn seiliedig ar ymddygiad ymosodol corfforol a thra-arglwyddiaeth. 
Roeddyr y yn cyd-daro'r termau alpha, beta a gama bleiddiaid ac yn honni mai'r  blaidd 
gwrywaidd alpha oedd y cryfaf. 
 
Foddbynnag, gwelodd ymchwilwyr diweddarach  sut mae ffurfio pecynnau'n digwydd yn 
naturiol, y tu allan i leoliadau artiffisial. Yn hytrach na ffurfio pecynnau o unigolion nad 
ydynt yn gysylltiedig, lle mae alphas yn cystadlu i godi i'r brig, darganfu ymchwilwyr nad 
yw pecynnau gwlf gwyllt mewn gwirionedd yn cynnwys llawer o deuluoedd blaidd 
niwclear. Yn gyffredinol, mae Wolves yn rhywogaeth fonopolaidd, lle mae dynion a 
menywod yn paru ac yn aeddfedu am oes. Gyda'i gilydd maent yn ffurfio pecyn sydd fel 
arfer yn cynnwys 5-11 o aelodau, y matiau alpha a'u plant, sy'n aros gyda'r pecyn nes 
eu bod tua blwydd oed, ac yna'n mynd i ffwrdd i sicrhau eu ffrindiau eu hunain a ffurfio 
eu pecynnau eu hunain. Felly, yn hytrach na bod yn seiliedig ar gryfder, yr alpha  oedd 
mam  a thad y pecyn mewn gwirionedd. 
 

 
 



Mae'r pâr alpha yn rhannu'r cyfrifoldeb o arwain eu teulu a thenau i'w ciwbiau. Yn 
rhinwedd bod yn rhieni, ac arwain eu plant "is", mae'r matiau'n cynrychioli pâr o 
"alphas". Mae'r gwryw alpha, sy'n eistedd ar frig yr hierarchaeth gwrywaidd yn y teulu 
a'r fenyw alpha, yn eistedd ar ben yr hierarchaeth menywod yn y teulu. 
 
Mewn geiriau eraill, nid yw bleiddiaid alpha gwrywaidd yn ennill eu statws drwy 
ymosodedd a goruchafiaeth dynion eraill, ond oherwydd mai'r bleiddiaid eraill yn y 
pecyn yw ei fate a'i gyfaddawd. Ac fel unrhyw ddyn teulu da, mae blaidd alpha 
gwrywaidd yn amddiffyn ei deulu ac yn eu trin â charedigrwydd, haelioni a chariad. 
 
Ar ôl arsylwi bleiddiaid llwyd yn Yellowstone am fwy nag ugain mlynedd, anaml y mae'r 
ymchwilydd blaidd Richard McIntyre wedi gweld gwlf gwrywaidd alpha yn gweithredu'n 
ymosodol tuag at ei becyn ei hun. Yn hytrach, mae dyn alpha yn glynu o gwmpas nes 
bod ei posau wedi aeddfedu'n llawn. Mae'n hela ar ei ben ei hun neu gyda'i ffrind a'i 
blant i ddarparu bwyd i'r teulu (ac weithiau'n aros iddynt gael eu llenwad cyn iddo fwyta 
ei hun). Mae bwlio canfyddedig bleiddiaid Omega yn baratoad ar gyfer pan fyddant yn 
gadael y pecyn ac yn rhaid iddynt amddiffyn eu hunain. Mae'r Alpha ac Omega yn 
cychwyn chwarae garw gyda'r ciwbiau ac mae'r Alpha yn gadael iddynt ennill. Mae hyd 
yn oed yn mynd allan o'i ffordd i dueddu i redfeydd ei becyn. 
 
Mae'rddau fatiau alpha, serch hynny, yn ysglyfaethwyr ffyrnig, a gallant hyd yn oed 
dynnu ysglyfaethus mawr fel hwyliau a bisgedi. A phan fydd eu teulu'n cael ei fygwth 
gan elynion a chystadleuwyr allanol, bydd yr alpha yn ei amddiffyn yn ffyrnig — 
weithiau'n aberthu eu bywyd eu hunain i achub eu mate a'u posau. Hwy yw 
amddiffynwyr y pecyn. 
 
Rhaid cyfaddef bod Wolvesyn cymryd rhan weithiau mewn arddangosiadau o dra-
arglwyddiaeth gymdeithasol. Mae gan bleiddiaid gwrywaidd aeddfed gysylltiadau tra-
arglwyddiaethu â bleiddiaid gwrywaidd eraill – bydd tadau'n sefyll i fyny i alpha dieithryn, 
neu weithiau'n dangos eu plentyn eu hunain sy'n gyfrifol. Bydd brawd blaidd hŷn hefyd 
yn dangos ei fod yn uwch i aelodau iau'r pecyn. 
 
Os oes gennych ddau gi, mae pobl hŷn a naid yn arsylwi sut mae'r iau yn chwarae 
gyda'r ci hŷn ac yn brathu ei glustiau a'i ffêr. Mae'r ci hŷn yn chwarae'n amyneddgar, 
ond weithiau bydd y pos yn ei wthio'n rhy bell ac mae'r naid ar ei hochr wrth ei gyflwyno. 
 
Felly gall blaidd alpha fod yn dreisgar ac yn bendant pan fydd y sefyllfa'n galw amdano. 
Ac eto, ar y cyfan, maent yn arwain nid gyda bres swnllyd ac ymddygiad ymosodol 
wedi'i baru â dannedd, ond cryfder cyson, mettle, a chalon. 
 
Yn y diwrnod modern, yn anffodus mae rhychwant bywyd blaidd llwyd yn anodd ac yn 
fyr. Yn wir, nid yw llawer o posau blaidd yn goroesi'r flwyddyn gyntaf. Dim ond ar 
gyfartaledd o dair i bum mlynedd y mae'r posau sy'n goroesi yn byw. Mewn achosion 
prin, gall rhai bleiddiaid fyw hyd at ddeng mlynedd.  
 



Soniwyduchod am fatiau blaidd  gyda'r un blaidd am oes, gan ffurfio cwpl alpha. Mae'r 
tymor paru ar gyfer bleiddiaid llwyd yn para o fis Ionawr hyd at fis Ebrill. O oedran ifanc, 
dysgir ciwbiau i ffensio drostynt eu hunain nes eu bod yn gadael y pecyn yn chwilio am 
diriogaeth a ffrind i ddechrau pecyn newydd a dod yn alphas. Pan fydd  rhieni'n  tyfu'n 
hen, neu'n marw bydd  bleiddiaid  iau yn ffurfio pâr alpha newydd i gymryd lle'r hen. Ac 
felly, mae'r cylch yn mynd ymlaen. 
 
Mae rhai bleiddiaid yn aros gyda'r pecyn fel helpwyr. Bleiddiaid isgenedlaethol yw'r 
rhain ac yn aml dyma aelodau mwyaf chwareus y pecyn. Maent yn chwarae rhan 
hanfodol wrth ddiddanu ciwbiau ifanc, ond yn aml cânt eu gorchuddio mewn darnau a 
marciau. Waeth pa mor wael y cânt eu trin, serch hynny, maent yn aros yn deyrngar 
gyda'r pecyn.  
 
Ymarfer 
 
Sylwch ar gerddwyr cŵn neu eich cŵn eich hun mewn lleoliad teuluol. Edrychir ar y sawl 
sy'n cerdded y cŵn, yn chwarae gyda nhw ac yn eu bwydo fel arweinydd eu pecyn. 
 
Gwyliwch ymddygiad y ci pan fyddant yn cael eu cerdded. Mae rhai cŵn iau, neu 
aelodau newydd o'r teulu yn ceisio tynnu ar eu harweiniad, ond ar ôl ychydig 
sylweddolwch eu lle yn y teulu. Maent yn hapus a'r mwyaf ffyddlon o anifeiliaid. Fodd 
bynnag, os bydd perchennog ci arall yn cwrdd â nhw, bydd yn ymateb mewn un o ddwy 
ffordd i'r cŵn eraill. 
 
Meddyliwch am eich uned deuluol eich hun a theuluoedd eraill rydych chi'n eu 
hadnabod (dylech gynnwys eich anifeiliaid anwes teuluol mabwysiedig hefyd). 
Meddyliwch pa rôl rydych chi i gyd yn ei  chwarae a  sut  mae plant yn newid wrth iddyn 
nhw ddod yn oedolion. Sylwch ar eich sylwadau yn eich cyfnodolyn.. 
 

  



Bards 

Cymorth Lugh 

Mae Lugh neu Lug (sy'n  cael ei ynganu Lu) yn ffigwr mor bwysig mewn mytholeg 
Geltaidd ac fe'i addoli'n eang fel ffigur o fath negeseua, a ddaeth â gostyngiad y 
Fomoriaid. 

Roedd Lugh yn fab i Cian (mab Dian Cécht) ac  Ethne, gan ei wneud yn hanner nain 

Fofoesol Balor. Pan glywodd Balor, brenin  y Fomoriaid, broffwydoliaeth Druid y bydd yn 

cael ei ladd gan eiŵyrei hun, carcharodd ei unig ferch yn Tór Mór (tŵr mawr) Ynys 

Dorïaidd. Fe'i codwyd gan ddeuddeg menyw, a'i dyletswydd  oedd ei hatal rhag cyfarfod 

neu ddysgu am fodolaeth dynion erioed. 

Roedd Cian ynberchen ar fuwch  hud y mae ei llaeth toreithiog yn gwneud i bawb fod 

eisiau ei meddu. Tra bo'r fuwch yng ngofal brawd Cian, mae Balor yn ymddangos ar 

ffurf bachgen bach â gwallt coch ac yn ei dric i roi'r fuwch iddo. Wrth droi'n ôl, mae Cian 

yn galw ar Biróg (hudol), sy'n ei gludo drwy hud i frig tŵr Balor, lle mae'n eistedd Ethne. 

Mae Ethne yn rhoi genedigaeth i dripledi y mae Balor yn eu casglu ac yn eu hanfon i 

gael eu boddi. Tra bod dau o'r babanod yn cael eu boddi, mae'r trydydd, Lugh yn cael ei 

achub gan Biróg. Mae'n mynd ag ef at ei dad, sy'n ei roi i'w frawd, Gavida a smith, i'w 

amddiffyn, cyn iddo gael ei roi i Manannán. 

Fel plentyn ifanc, diogelodd y môr Duw Manannán mac Lir Lugh a mynd ag ef i ffwrdd i 

ddiogelwch o reol Fomorian. Er bod y Fomoriaid wedi manteisio ar dri o Drysorau Mawr 

Plant Danu, roedd Manannán yn diogelu'r pedwerydd, sword Golau. Pan oedd yr amser 

yn iawn, cyflwynodd y sword i Lugh, ynghyd â helmed a oedd yn saethu fel yr haul a 

phlât o'r fron dros ei galon i ddychwelyd i frwydro'r Fomoriaid.    

Lugh yn cyrraedd ei geffyl gwyn, ar dri cham i ymuno â llys y Brenin Nuada. Ni fydd y 

drwsgeidwad yn ei adael i mewn oni bai fod ganddo <unk>:sgìl i wasanaethu Nuada. 

Mae'n cynnig ei sgiliau niferus, ond bob tro caiff ei wrthod gan fod gan y llys rywun â'r 

sgil hwnnw'n barod. Ond pan fydd Lugh yn gofyn a oes ganddynt unrhyw un sydd â'r 

holl sgiliau hynny, mae'r ceidwad drws yn gadael i Lugh ymuno â'r llys. Ar ôl ennill 

cystadleuaeth taflu fflagstone yn erbyn Ogma, mae'r hyrwyddwr, Nuada yn meddwl 

tybed a yw Lugh yn eu harwain at ryddid.  

Yn y cyfamser, mae Bres wedi dychwelyd gyda byddin dan arweiniad Balor cawr un-

llygaid Fomorian. Ar Noswyl Samhain (31 Hydref mewn calendr modern, er  i'r Celtiaid 

hynafol ddefnyddio calendr lunisolar) mae ail frwydr  Mag Tuired yn dechrau. although 

Cymorth Samhain 

Yn ystod ail frwydr Mag Tuired ar Noswyl Samhain daethwyd y slaes hynny gan y 

Fomoriaid yn ôl yn fyw gan ddyfroedd hudolus Ffynnon Slaine i ddychwelyd i'r frwydr 

nes i'w cyfrinach gael ei darganfod yn ddiweddarach.  



Ar y dechrau, mae Lugh yn cael ei gadw i ffwrdd o faes y frwydr, ond pan gaiff Nuada ei 

ladd mewn brwydr gan Balor, mae Lugh yn mynd i mewn i'r frwydr ei helmed llachar yn 

fflachio'r gelyn. Balor yn agor ei lygad drwg sy'n lladd popeth y mae'n edrych arno ac 

mae Lugh yn taflu'r Javelin Spear coch a adenillwyd ac yn gyrru llygad ei dad-cu allan o 

gefn ei ben, gan achosi panig ymhlith byddin Fomorian sy'n ffoi mewn arswyd. Daeth 

Lugh yn adnabyddus fel Lugh Cymorth Lámfada (sy'n golygu "o'r fraich hir") oherwydd 

ei sgil gyda'r spear. 

Bres, yn unig ac yn ddi-ddiogelwch ar faes y 

frwydr yn pledio am ei fywyd. Mae Lugh yn 

sbâr ei fywyd ar yr amod ei fod yn dysgu 

Plant Danu sut a phryd i aredig, hau ac ail-

wneud. 

Collodd llawer eu bywydau o'r ddwy ochr yn 

ystod y frwydr ac mae hyn yn gosod y naws i 

Samhain, coffadwriaeth o'r rhai sydd wedi 

pasio o'r bywyd hwn i'r nesaf. 

Samhain yw un o bedair prif ŵyl y calendr 

Gaeleg, sy'n nodi diwedd y cynhaeaf a 

dechrau'r gaeaf. Yn Serglige Con Culainn  

('Cúchulainn's Sickbed'), dywedir bod gŵyl 

yr Ulaid yn Samhain wedi para wythnos. Tri 

diwrnod o'r blaen, Samhain ei hun, a'r tri 

diwrnod wedyn.  

Mewn crynoadau cyhoeddus, roedd pobl yn 

gwledda, yn yfed alcohol ac yn cynnal 

cystadleuwyr. Roedd coelcerthi wedi'u 

goleuo a cherrig wedi'u bwrw i mewn i'r 

tanau. Cynhaliwyd pob trydedd Ŵyl 

ddiwylliannol Gaeleg yn Tara a'r nobles ac 

Ollams (Bards/Poets uchaf gyda'r un statws i brenin) Inisfail (Iwerddon) i greu ac 

adnewyddu cyfreithiau Brehon, ac i wledda. Goleuodd Druids goelcerth sanctaidd yn 

Tlachtga, gan wneud aberth i'r dus drwy eu llosgi yn y tân. 

Mae rhaitociau Neolithig yn Iwerddon yn cyd-fynd â'r codiad haul tua adeg Samhain. 

Mae Samhain yn adeg pan ellid croesi'r ffin rhwng y byd hwn a'r Otherworld yn haws. 

Roedd hyn yn golygu  y gallai'r Sidhe (y  "Fae"), ddod i mewn i'n byd yn haws. Gadawyd 

cynigion o fwyd a diod y tu allan i'w hannog. Roedd defodau a gemau'r rhaniad hefyd yn 

rhan fawr o'r ŵyl ac yn aml yn cynnwys cnau ac afalau. Gofynnwyd i berthynas 

ymadawedig fynychu pla a gosod lle ar eu cyfer. Daeth dramâu a chuddwyr Mummers 

yn    ddiweddarach yn rhan o'r ŵyl, ac roedd yn cynnwys pobl yn mynd o ddrws i ddrws, 

gan adrodd yn erbyn bwyd. later 



Yn dilyn buddugoliaeth yn ail frwydr Mag Tuired, enciliodd y Fomoriaid i'r tresmasu ac 

o'r diwedd derbyniodd hawl Plant Danu i reoli Inisfail mewn heddwch a chytgord. Mae'r  

Mórrígan, Goddess triphlyg (sy'n  ymddangos fel Badb, Macha a Nemain) sy'n  

gysylltiedig â Rhyfel a Siôn, sy'n aml yn ymddangos ar wedd crow yn hawlio 

buddugoliaeth o ben pob mynydd. 

"Heddwch yn mowntio i'r nefoedd 

Mae'r dyfroedd dwyfol yn disgyn i'r Ddaear 

Ac yn ffrwctos ein bywydau 

Ddaear yn gorwedd o dan y nefoedd 

Yr ydym o'r Ddaear yn awr 

Ac mae pawb yn gryf..." 

Pan fydd Lugh yn ymladd yn ail frwydr Mag Tuired, nodir absenoldeb Cian. Mae'n 

darganfod bod ei dad wedi'i ladd  gan feibion Tuireann; Brian, Iuchar ac Iucharba, ar ôl i 

Cian geisio dianc oddi wrthynt drwy drawsnewid yn fochyn. I fynd ar drywydd ei dad, 

gosododd Lugh gyfres o quests iddynt. Er eu bod yn eu cyflawni i gyd, cawsant eu 

clwyfo'n angheuol wrth gwblhau'r cwest ddiwethaf. Tuireann yn erfyn ar Lugh i wella ei 

fab drwy gyfrwng pigskin hud, un o'r eitemau a adferwyd yn ystod eu hymgais. 

Gwrthododd Lugh a bu farw o'u clwyfau, tra bu farw Tuireann o galar.  

Whilst  Mae Plant  Danu yn ymhyfrydu mewn buddugoliaeth dros eu buddugoliaeth dros y 

Fomoriaid,mae'r Mórrígan  (ar wedd Badb)  yn cyflwyno proffwydoliaeth yn treiddio i adeg 

pan fyddant yn cael eugyrru i dywyllwchac ni fydd neb yn eu hadnabod   fel Godau a 

Goddesses. 

Áenach Tailteann a Lughnasadh 

Roedd Tailtiu yn ferch i frenin Sbaen. Priododd Eochaid, o'r  Fir Bolg a ddaeth yn Uchel 
Frenin Iwerddon  pan oedd yn gadael  Fodbgen. Ef oedd y brenin cyntaf i sefydlu 
system gyfiawnder yn  Iwerddon. Yn ystod ei deyrnasiad ni syrthiodd unrhyw law dros y 
tir, ond roedd dew a chynaeaf bob blwyddyn. Roedd Eochaid wrth ei fodd â'i wraig 
gymaint fel ei fod wedi enwi ei brifddinas ar ei hôl hi (Teltown, Sir Nedd). Daeth yn fam 
faeth Lugh  Lugh. 

Pan fu farw Tailtiu o flinder Ireland o glirio plainau Iwerddon ar gyfer amaethyddiaeth, 
anrhydeddodd Lugh ei chof drwy sefydlu gemau angladd  Áenach Tailteann, yn ei 
hanrhydedd. Digwyddodd hyn yn ystod pythefnos olaf mis Gorffennaf ac fe'i dilynwyd 
gan ddathliad o'r cynhaeaf cyntaf,  Lughnasadh. Cynhaliwyd y gemau hyn yn barhaus 
tan tua 1169-1171 CE pan ymlymwdd  y Normaniaid Iwerddon. Fe'u hadfywiwyd yn 
1924. 

  



Yn ystod Áenach Tailteann, anrhydeddwyd y marw, hawliwyd cyfreithiau Brehon gan y 
Druids, chwaraewyd gemau angladd ac roedd adloniant. Cafodd y meirw ei anrhydeddu 
ar y tri diwrnod cyntaf. Byddai gwesteion sy'n mynychu yn canu Guba (siantiau 
mowldio) ac yna byddai Druids medrus yn fyrfyfyrâ chaneuon er cof am y 
marw(Cepógs). Yna byddai'r meirw yn cael ei amlosgi  ar pyre angladd. Darllenwyd 
cyfreithiau Brehon i'r gwesteion gan  Bards  a Druids ac yna roedd tân enfawr arall 
wedi'i oleuo. Roedd y rhain yn ddathliad o fywyd, serch hynny, ac roedd llawenhau ar ôl 
yr angladd  gyda'r Cuiteach Fuait, gemau o allu meddyliol a chorfforol. 

Yn debyg i'r Gemau Olympaidd, wrestlingroedd y gemau'n cynnwys ynaid hir,  
naiduchel ,rhedeg,  brifo, taflu spear,  bocsio, ymladd sword,  saethyddiaeth, 
ymgodymu,  nofio, a rasio spear carot a dynnwyd gan geffylau. Ar gyfer y rhai mwy 
deallusol a chelfyddydol roedd cystadlaethau mewn  strategaeth,  canu,  dawnsio  a 
dweud  stori hefyd. Cafwyd cystadlaethau crefftau medrus hefyd ar gyfer gwneuthurwyr  
gemwaith,  gwehyddu a'r fyddin.   

Byddai cyplau ifanc a gyfarfu am y tro cyntaf yn cael llaw. Priodas dros dro oedd hon a 
baratudd hyd at flwyddyn a diwrnod. Yn ystod y cyfnod hwnnw, roedd cyplau yn rhydd i 
wahanu, neu wedyn wneud bond parhaol. 

Ar ddiwedd y pythefnos byddai Lughnasadh yn cael ei ddathlu. Roedd cynnig  o'r 
ffrwythau  cyntaf  i'r Godau, gwledd gynaeafu, aberthwyd tarw, dawnswyd drama 
ddefodol yn portreadu Lugh yn darparu cynhaeaf am ryw fath. Ar ôl hynny byddai pobl y 
wledd yn dringo i fyny bryniau a mynyddoedd. 

Aes Sidhe 

Cyrhaeddodd yr amser hwnnw pan oedd Plant Mil, y Milesiaid o Iberia, Gogledd Sbaen 

(a adwaenir fel Celtiberiaid) yn dioddef llifogydd Inisfail a bod Plant Danu yn cael eu 

gyrru o dan y ddaear i'r bryniau, o'r enw Sidhe (Shee yn amlwg). Mewnmowndiau,  mae 

llawer  yn credu eu bod yn  dwlu hyd heddiw. Galwodd disgynyddion y Milesiaid yn 

Blant Danu'r 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). 

Yr oedd y mwyaf o'r Godau, Lugh Lamhfada yn dal i gael ei adnabod, ond nid fel y Duw 

mwyaf medrus, ond fel Lugh-cromain, wedi'i ddynodi'n grefftwr tylwyth teg. Fel y 

brofodd Badb,  mae cof Plant Danu i gyd ond wedi'i anghofio. O Lugh-cromain, mae rhai  

o'r gred bod gennym yr enw ystumiedig leprechaun. 

Ymarfer 

Un o rannau pwysig adrodd straeon yw deall y cymeriadau. Mewn myfyrdod gofynnwch  

i Lugh adael iddo'i hun fod yn hysbys i chi. Pan fyddwch chi'n darllen y straeon am 

Lugh, gofynnwch i chibeth mae'n ei ddweud wrthych am ei gymeriad. Pa 

arswydausiarcol o Lugh yr hoffech eu hefelychu yn eich bywyd eich hun? Beth allwch 

chi ei  ddysgu gan Lugh am deyrngarwch,  ymroddiad a pharch? Cofnodwch eich  holl 

feddyliau personol yn eich cyfnodolyn. 



Vates 

Tomelerau 

Ynsicr, roedd y Celtiaid wedi cael llawer o ddoethineb o ran gwella, er bod cofnodion  

wedi'u cofnodi o wellhad a thriniaethau a ddefnyddir yn brin. Er hynny,  mae llenyddiaeth 

Geltaidd yn cynnwys  llawer o hanesion am y tomelerau. Mae'r Brenin Nuada, o'r 

Tuatha De Danaan, er enghraifft, yn adnabyddus  yn bennaf o'r hanes y mae'n colli ei 

fraich neu ei law mewn brwydr, ac felly ei brenin, ond yn ei adennill ar ôl cael ei wella'n 

hudol gan Dian  Cécht. Dian Cécht oedd y duw o iachawdwriaeth, y tomeler ar gyfer y 

Tuatha Dé Danann, a mab y Dagda. Roedd gan Dian Cécht 'mab s,Octriuil  and a 

Míach,  a'i  merch Airmed  alluoedd gwella hefyd. ’s Roeddent i gyd  yn sianelu dros y 

iachâd  gwyrthiol a  enwyd yn dda Sláine. Pan holwyd Dian Cécht am ei allu, ymffrostio i 

allu menyn unrhyw un ond y rhai sydd wedi'u dadfeilio. 

Roedd Dian Cécht yn  very eiddigeddus ac yn amddiffynnol o'i iachâd. Yn wir, ar  ôl i fab 
Dian Cecht, Miach, gymryd lle braich arian Nuada gyda changen o ffos a gwaed Dian 
Cecht yn ei ladd allan o eiddigeddus. Roedd chwaer Miach, Airmed, yn mowldio dros 
fedd ei brawd. Wrth i'w dagrau ddisgyn, tyfodd holl berlysiau iacháu'r byd o'r bedd. 
Trefnodd airmed a chatalogio'r perlysiau, ond yna ymatebodd Dian Cécht unwaitheto 
gyda dicter a chenfigen,  scattergwasgariad y perlysiau, gan ddinistrio gwaith ei ferch yn 
ogystal â'i fab. Am y rheswm hwn, dywedir nad oes unrhyw ddynol bellach yn gwybod 
priodweddau iacháu'r holl berlysiau. 

Fodd bynnag, mae llawer o wellhad hynafol wedi'u trosglwyddo drwy'r oesoedd ac , er 

nad ydym, mae'ndebyg, yn gwybod holl briodweddau iacháu'r holl berlysiau, nodir llawer 

ohonynt ar gyfer  gwahanol eiddo. Mae meddygaeth sy'n seiliedig ar blanhigion, mewn 

gwirionedd, yn aml yn sail i lawer o feddygaeth fodern. Mae rhagflaenydd i ddyhead, er 

enghraifft , i'wweld mewn  dail o'r goeden helyg wedi'i ddefnyddio ar gyfer ei effeithiau 

iechyd ers o leiaf 2,400 o flynyddoedd. 

Dim ond at ddibenion hudol a meddyginiaethol y cofnododd yr awduron clasurol y defnydd 

Celtiaid o bedwar planhigyn: Mistletoe, Vervain, Selago  (Fir Clubmoss) a Samolus  

(Pimpernel Dŵr). Fir Club By cofnodion hynafol o'r planhigion a dyfodd adeg y Celtiaid 

yng ngorllewin Ewrop, gydag ysgrifennu llysieuwyr cyfoes fel Dioscorides, ynghyd â 

chyfeiriadau achlysurol at berlysiau  along with occasional yn yr hen hanesion Celtaidd, 

rydym wedi gallu adeiladu syniad eithaf da o'r planhigion meddyginiaethol y byddai'r  Celtiaid  

wedi'u defnyddio. 



Defnyddiodd y Rhufeiniaid erddi 

meddyginiaethol hefyd ac mae'n 

debygol iawn ydefnyddiwyd 

perlysiau similar . 

Dyma rai enghreifftiau o berlysiau 

hynafol a'u defnydd: - 

Defnyddir Vervain –  

(yramrywiaeth Ewropeaidd)  ar 

gyfer gorbryder ac iselder.   Yn 

wahanol i wrthiselder modern, nid 

oes unrhyw  effeithiau hirdymor  o'i  

its  ddefnydd parhaus. Mae'n 

anodd cael gafael ar storfeydd 

llysieuol y  dyddiau hyn. Fodd 

bynnag, mae amrywiaeth yr UD Blue Vervain ychydig  yn haws i'w gael drwy'r post. Nid  

yw'n gwella iselder, sy'n gyflwr  hirdymor sy'n aml yn dod mewn pyliau ac sy'n gallu bod yn 

glinigol  neu'n adweithiol ond  sy'n driniaeth effeithiol iawn.   

NODER – er bod y triniaethau hynafol hyn yn effeithiol, rydym bob amser yn eich 

cynghori i geisio cyngor meddygol  cyn rhoi cynnig  ar unrhyw lysieuol, neu unrhyw 

driniaeth feddygol  amgen. 

Valerian – Defnyddir gwraidd Valerian yn aml mewn te, neu drwythiads  (dŵrwedi'i ferwi 

gydagef rbs) ac mae'n ymlacio sy'n ymlacio ac yn cynorthwyocysgu, i'r rhai sy'n cael 

anhawster cysgu. 

Marsh Mallow ((Althaea Officinalis) Brodorol i  Brydain ac a ddefnyddir gan y 

Rhufeiniaid. Mae'roots wedi'u gwasgu, eu berwi mewn gwin, eu tewhau a'u defnyddio fel 

tywallt i wella clwyfau, cleisiau a  thiwmor. 

Borage (BoragoOfficinalis) Cyflwynwyd i  Brydain gan y Rhufeiniaid. Mae'r gair yn 

Geltaidd ei darddiad (Borrach) ac  mae'n  golygu "dewrder falch". Roedd gwin wedi'i  

drwytho â diflast a meddwifel iachâd ar gyferiselder ,  calonnau gwan, deliriwm, a 

rhewmatidaeth. 

Mae Samolus (a elwir yn pimpernel dŵr) yn cael ei  ddosbarthu'n eang o tua dwsin o 

rywogaethau o berlysiau sy'n caru dŵr. Fe'i  defnyddir mewn gwyd i drin diferion,  to 

heintiau croen ac anhwylderau'r afu a'r bledren galch. Y ffordd orau o gynaeafu'r 

planhigyn yw ym mis Mehefin a'i sychu i'w ddefnyddio'n ddiweddarach.  Yn aml yn  cael 

ei ddefnyddio'n unffurf gyda dim ond ychydig o ddiferion  o'r gwyd wedi'i wanhau mewn 

dŵr, gan y gall dosau mawr achosi polyuria a tremor. 

Mae Horehound (Marrabium Vulgare) yn berlysiau  lluosflwydd, aromatig  o'r teulu mint.   

Defnyddir y dail a'r topiau blodau  i drin peswch a chwynion ar y frest. Fe'i defnyddir 

bellach mewn cyflasynnau  mewn hylifau,  candies a  gollwng peswchs. 



Selago (Clwb Firmoss) Mae'n debyg bod y  planhigyn ha yn effaith hypnotig   ac  fel 

Psilocybin  mushrooms wedi'i ddefnyddiomewn  dosau bach i helpu i fynd ar 

daith ysgytwol. Mae cnoi tri coesyn ynysgogi meddw ysgafn , tragall  wyth achosi  
cause  anymwybodol. Mae'r gwaith wedi cael ei ddefnyddio fel emetig sy'n gweithredu'n  

gyflym (sylwedd sy'n achosi chwydu) a pur (laxative). Mae tywallt o'r planhigyn cyfan 

wedi'i gymhwyso i'r pen wrth drin cur pen. Mae ateb homeopathig yn cael ei wneud o'r 

planhigyn cyfan, a gasglwyd yn ystod yr haf. Fe'i defnyddir fel llyncu ac i ladd llyngyr. 

 

Mistletoe - Seremoni grefyddol Geltaidd yw defod derw a chamtletoe, lle'r oedd drygioni clad 

gwyn yn dringo derw sanctaidd, yn torri i lawr y mistletoe yn tyfu arno, yn aberthu dau deirw 

gwyn. Defnyddiwyd Mistletoe  i wneud elixir i wella anffrwythlondeb ac effeithiau 

gwenwyn. Cafodd y Mistletoe  ei ddiswyddo i'r Druidsac , yn ôl traddodiad modern, yr 

oedd tua adeg hydleidg y gaeaf pan   gafodd y Mistletoeei dorri i lawr,   a dyna sut y 

gwnaeth ei ffordd i symbol o  Christmas o bosibl. Er hynny,mae Mistletoeyn wenwynig ( yn 

enwedigi gŵn), felly nidargymhellir  isn’t  ei ddefnyddio. Atodir mistletoe  i'w coeden letyol 

neu eu llwyni gan strwythur o'r enw y cludydd, lle maent yn echdynnu dŵr a maetholion 

o'r planhigyn lletyol. Mae eu ffordd o fyw parasitig wedi arwain at rai newidiadau 

dramatig yn eu metabolaeth, a allai olygu bod gan y Mistletoe a welwn heddiw wahanol 

eiddo, a fyddai'n esbonio pam na ellir ei ddefnyddio mwyach. 

Os ydych am ganolbwyntio ar wella, argymhellir  mwy o astudio. Mae llyfrau  fel 

"TheHealing Power of Celtic Plants"” gan Angela Paine yn adnodd gwych ar gyfer darllen  

a  geirda. 

Ymarfer 

Ystyriwch gael rhestr o berlysiau at  ei gilydd  ac os oes gennych  yard iard neu 

ardd,ystyriwch greu gardd feddygol y gallwch ei defnyddio. Gallwch ddefnyddio potiau 

yn eich  buarth, neu hyd yn oed dan do. Gwnewch drwythiadau, neu arllwys y gallwch 

eu defnyddio ar eich pen eich hun neu i eraill. Defnyddiwch berlysiau'n  gyfrifol a 

byddwch yn gweld  eu  bod yn  gweithio. 

 

 

  



Druids 

Cyfraith Brehon 

Mae gan Druids rôl bwysig drwy gydol hanes y Celtiaid. Yr oeddent yn gynghorwyr i 
ddyfarnwyr Celtaidd, a geisiodd eu doethineb dros faterion. Yr oeddent yn gyfryngwyr 
ac yn wneuthurwyr y gyfraith (Brehons), gwobrau ac offeiriaid. Yr oeddent yn athrawon 
a phan gafodd yr Hen Grefydd ei wahardd parhaodd i addysgu mewn llwyni cudd. 
Bufarw The irish  Celtic Pagan king, Diarmat, yn 565 CE ac ni sonnir am addoliad 
Celtaidd swyddogol mwyach, ond maellawer o'u dysgeidiaethau wedi goroesi ac yn cael 
eu hadfywio gan Orchmynion fel hyn heddiw. 

Yn ystod hanner cyntaf CE y ganrif gyntaf, ceisiodd yr emerowyr Rhufeinig Tiberius a 
Claudius ffrwyno'r Druids. Er nad oedd addoliAd Druidic yn cael ei effeithio ar y cyfan yn 
ystod y cyfnod hwn, sonnir am Druids lai a llai mewn ffynonellau testun. Wrth i 
gymhathu ddod yn flaenoriaeth i'r milwyr Rhufeinig yn ystod eu meddiannaeth o dde 
Prydain, ymosodwyd fwyfwy ar y Druids gan eu bod yn aml yn ffynhonnell gwrthryfel. Er 
mwyn cymhathu'r Britons i ffordd fwy Rhufeinig o fyw, trawodd y Rhufeiniaid arganolydd 
deallusrwydd  Celtaidd. Roedd  y tâl am    "ddisodlydd savage"yn gyffredin yn erbyn 
unrhyw elyn “ i'r ffordd Rufeinig o fyw.      

Priests a Priestesses 

Athrawon ac athronwyr natur oedd Druids. Daeth llawer yn Gristnogion a daeth rhai 
Druids gwrywaidd yn Priests Gatholig. Gall hyn ymddangos yn rhyfedd i paganiaid 
heddiw, fodd bynnag, rhoddodd gyfle i Druid "drosi" recordio straeon Celtaidd hynafol 
yn ysgrifenedig a heddiw mae hyn yn ffynhonnell wych o wybodaeth am fydwleg 
Geltaidd a bywyd.  

Yn Iwerddon, parhaodd addoliad y duwiau Gwyddelig yn gryf. Roedd y Druids yn 
goddef Cristnogion ac mewn 438 CE, cynhaliodd yr Uchel Frenin Laighaire gynhadledd 
yn Tara i drafod crefydd. Roedd tri Byn ail-siarad, Pagan "siaradwyr y gyfraith" yn 
ogystal â dew, ynghyd â thri chenhadol Cristnogol a luniodd y Seanchus Mór, a oedd yn 
cymysgu cyfraith Cristnogol a Pagan. Roedd y cod cyfreithiol hwn yn para tan yr ail 
ganrif ar bymtheg nes i gyfraith Lloegr gymryd yr awenau.   

Darparodd Cyfraith Brehon Iwerddon gyfreithiau ar gyfer bywyd bob dydd. Mae llawer 

o'r cyfreithiau hyn yn dal i fodoli heddiw. Ysgrifennwyd testun y cyfreithiau   hyn ar ffurf 

fwyaf hynafol yr iaith Gaeleg ac  mae'n  anodd ei gyfieithu. Yr oedd barnwr hynafol 

Iwerddon, neu Brehon, yn ganolwr, yn gynllwyn ac yn ariannu'r gyfraith, yn hytrach na 

barnwr yn yr ystyr fodern. 

  



Diogelu Eiddo a Thir 

Sail y gymdeithas Geltaidd  oedd  llwyth  yncynnwys clans neu grwpiau teuluol. Roedd 
rheolau'r berthynas yn pennu statws gyda  hawliau  a rhwymedigaethau. Roedd undod 
y clas mor bwysig  i fywyd Celtaidd. Y diriogaeth gyfan a feddiannwyd gan glan oedd 
eiddo absoliwt y clan hwnnw. Yn anffodus, y tro, daeth cyfran fawr a chynyddol o'r tir da 
yn eiddo preifat cyfyngedig wrth i Normaniaid a Sacsonans gymryd meddiant drostynt 
eu hunain. Roedd  arwynebedd y tir ffrwythlon sydd  ar gael at ddefnydd cyffredin 
aelodau'r clan  yn  lleihau'n raddol. 

Anaml y gwerthwyd tir ac fe'i rhentu'n aml yn Iwerddon hynafol. Byddai nobles a 
phersonau eraill sy'n dal ardaloedd mawr yn rhentu i aelodau clan nid y tir ei hun ond yr 
hawl i bori gwartheg, ac weithiau roeddent hyd yn oed yn rhentu'r gwartheg eu hunain. 
Roedd dau ddull gwahanol o osod a llogi:  saer  ("am ddim") a  daer  ("heb ei ail"). 
Cafodd amodau  deiliadaeth saer  eu  setlo gan y gyfraith; gadawyd y clansman yn 
rhydd o fewn terfynau cyfiawnder i  justice roi terfyn ar y berthynas, ac ni orfodwyd 
unrhyw atebolrwydd ar gyd-deulu aelodau'r  clan. Ar y llaw arall, roedd  deiliadaeth 
daer,  boed o wartheg neu o'r hawl i bori gwartheg, yn destun diogelwch. Roedd 
aelodau cyd-deulu'r tenant yn agored i wneud iawn o'u heiddo eu hunain yn  ddiofyn  
mewn taliadau. 

Cyfreithiau troseddol 

Ar wahân i gyfreithiau tir ac eiddo, roedd cyfreithiau troseddol hefyd. Nid oedd 
cyfreithiau  troseddol Iwerddon hynafol yn cymeradwyo troi'n  ôl, ail-enw, cosbi un 
drosedd gan un arall, a chosb cyfalaf. Roedd cosbau ar ffurf ad-daliad materol i  deulu'r 
dioddefwr. 

Priodas 

Er i Iwerddon ddechrau cofleidio Cristnogaeth tua  around  1,600 o flynyddoedd yn ôl, 
roedd y Gwyddelod yn dal i gadw llawer o'u harferion pagan, y mae llawer ohonynt yn 
ymdrin â phriodasau. Yn y cyfnod Cristnogol cynnar, adnabyddai'r Gwyddelod ddeg 
math gwahanol o briodas. Yng nghyfraith Gaeleg-Gwyddelig (cyfraith Brehon), roedd 
pob un o'r mathau hyn o briodas yn gontractau ffurfiol a oedd yn amrywio o ran statws y 
personau dan sylw ac yn y cyfraniad a ddaeth i'r briodas gan y ddau barti. Parhaodd 
menywod o Iwerddon i fod yn bartneriaid llawn gyda'u dynion, gartref ac yn y rhyfel. O 
dan gyfraith Brehon, roedd menywod yn gyfartal â dynion pan ddaeth i faterion eiddo. 

Yr oedd Catholigiaeth gynnar Iwerddon yn wahanol iawn i'r Eglwys Gatholig ar hyn o 
bryd. Parhaodd Catholigion Iwerddon lawer o'u ffyrdd pagan, gan gynnwys y ffaith na 
wnaed coroni'r prif swyddog mewn eglwys, ond yn y rath pagan draddodiadol. O ran 
priodas, roedd llawer o'r clerigwyr, gan gynnwys esgobion ac abbots, yn briod. 

  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/tenure
https://www.merriam-webster.com/dictionary/justice
https://www.britannica.com/topic/joint-family
https://www.merriam-webster.com/dictionary/default


Cyflymu dwylo a Chydraddoldeb 

Parhaodd llawer o briodasau i gael eu perfformio drwy gyflymu dwylo. Lughnasadgh 
(sy'n cyfateb i fis Awst yng nghalendr Gregoraidd) oedd y mis mwyaf poblogaidd ar 
gyfer ffasgau dwylo. Roedd yna ffasgau llaw a oedd yn cynrychioli priodas brawf am 
flwyddyn a diwrnod, ac yn ystod y cyfnod hwnnw gallai cwpl ddysgu am ei gilydd a 
gweld a oeddent yn gydnaws. Flwyddyn a diwrnod yn ddiweddarach, gallai'r ddau 
ohonynt gadarnhau eu priodas â ffasgau llaw parhaol, neu ar wahân a bod yn rhydd i 
ail-briodi. 

Newidiodd barn y Rhufeiniaid am fenywod fel"rhimyn plant a gwrthrychaupleser" 
gymdeithas Geltaidd o gymdeithas"duwiaumam"i gymdeithas “patriarchaidd. Gwnaeth 
diwylliant y Rhufeiniaid argraff araf ar gymdeithas Geltaidd. Yn aml, gwrthododd 
swyddogion Rhufeinig ddelio â gwerthwyr benywaidd ac yn achos  Boudicca, 
gwnaethant ymosod ar ei deyrnas ar y cyfrif hwn. Targedwyd gwerthwyr menywod yn 
ogystal â Druidessesgan yr ymleiliaid camogynistaidd. 

Cyflwyno'r grefydd Gristnogol oedd yr ergyd olaf a ddaeth â chyfartaliaeth y gymdeithas 
Geltaidd i ben.  Pan ddechreuodd y Celtiaid dderbyn Cristnogaeth, roedd menywod 
Celtaidd, fel y buont yn amseroedd Pagan yn gyfartal â dynion wrth bregethu 
crefydd. Mae'n debygol,  er bod dyny  Druids a'r Druidesses yn gwrthwynebu troi at 
Gristnogaeth, y gallai rhai fod wedi ymuno â'r Eglwys. O ganlyniad, ychydig o 
broblemau a gafodd menywod i gael swyddi lefel uchel gan fod yr hen grefydd yn 
amlwg wedi derbyn menywod yn gyfartal.  Dangosa Evidence fod yr Eglwys Gatholig, 
yn y 5ed ganrif,  the  wedi cordatu dwy fenyw Esgob, Bridget o Kildare  a Beoferlic o'r 
Eglwys Geltaidd yn Northumbria a'u bod yn perfformio'n dorfol ac yn rhoi'r sacrament. 

Roedd y tri esgob Rhufeinig yn Tours yn gwrthwynebu'n fawr iddynt ac ysgrifennodd at 
ddau Breh arwobrs rhwng 515 a 520 CE yn gwrthwynebu eu cyfranogiad yn y gwaith o 
roi'r sacrament. Pan gynyddodd y cyfathrebu â Rhufain a dechreuodd cenhadon 
Ewropeaidd tir mawr ddod i Ynysoedd Prydain, dechreuodd yr Eglwys wrthod menywod 
rhag mynd i mewn i'w rhengoedd. Roedd menywod yn cael eu gwthio allan o'r drefn 
offeiriad yn ystod yr Oesoedd Canol ac yn cael rolau llai o gneuens given lesser . 
Merched Druids yn caeleu portreadu o  ran  hags  a  gwrachod. Roedd statws uchel 
menywod wedi'i ddileu'n effeithiol gan y ddwy 'ymosodiad' a daeth menywod fel 
menywod Rhufeinig hynafol, eiddo eu dynion. 

  

http://www.unc.edu/celtic/catalogue/femdruids/boudica.html
http://www.unc.edu/celtic/catalogue/femdruids/Bridget.html
http://www.unc.edu/celtic/catalogue/femdruids/Witches.html
http://www.unc.edu/celtic/catalogue/femdruids/Witches.html


Adfywiad Druid 

Mewn tua 750 CE mae'r gair Druid yn ymddangos mewn cerdd gan  Blathmac, 
aysgrifennodd am  Iesu,gan ddweud ei fod yn "... well na phreddf, yn fwy gwybodus na 
phob druid, brenin a oedd yn esgob ac yn sage gyflawn." Yna, mae'r Druids hefyd yn 
ymddangos yn rhai o'r hanesion canoloesol o Iwerddon Cristnogol fel y"Táin Bó 
Cúailnge",lle cânt eu portreadui raddau helaeth fel tristwyr  a wrthwynebodd ddod i 
Gristnogaeth. Yn sgil yr adfywiad  Celtaidd yn ystod y 18fed a'r 19eg ganrif, sefydlwyd  
grwpiau  ffrae Gristnogol a neopagan yn seiliedig ar syniadau am yr hen Druids, mudiad 
o'r  enw Neo-Druidism. Mae llawer o syniadau  poblogaiddamD ruids, yn seiliedig ar 
gamsyniadau  a thwyll ysgolheigion o'r 18fed ganrif, wedi cael eu disodli gan astudiaeth 
fwy diweddar. 

Yn anffodus heddiw, i lawer, mae stigma'r adfywiad Druid hyd at ddiwedd yr 20fed ganrif yn 
rhoi llawer o'r gorau i ddysgu am Druids a Druidesses, yn enwedig menywod. Mae 
llawer wedi'i ystyried yn ddynion yn bennaf  ac, a bod yn  deg, nid yw hyn yn ddi-sail. Bu 
gwahaniad rhwng menywod yn dwysau tuag at Wicca a Witchcraft a dynion tuag at 
Druidry. 

Bydd Gorchymyn Wolves Celtaidd (fel ychydig o Orchmynion modern) yn hyrwyddo 
amrywiaeth a chydraddoldeb. Maent i gyd yn gyfartal ac mae pob rôl yn cael ei 
pharchu'n gyfartal. Mater i chi yw a ydych am hyfforddi ymhellach fel Bardd, Vate, Druid 
neu Druidess. I rai, bod yn gyfranogwr â dealltwriaeth sylfaenol yw'r cyfan sy'n ofynnol. 
Defnyddir Druidry weithiau i gyfeirio at yr hen grefydd Geltaidd, ond syniad modern yw 
hwn. Mae Druid neu Druidess yn rôl, y gallai rhai ohonoch fod eisiau ei chroesawu. 

Ymarfer 

Dychmygwch eich hun yn ffurfio ac yn trefnu Pecyn lleol o bobl o'r un anian o Orchymyn 
Wolves Celtaidd. Mae gan lawer o aelodau eich Pecyn broblemau yn eu bywyd teuluol 
neu maent  wedi cael eu bwlio neu eu herlyn (hyd yn oed o grwpiau pagan yr oeddent 
yn arfer perthyn iddynt). Mae gan rai ddyled, mae gan eraill iselder. Mae gan rai lawer o 
gwestiynau heb eu hateb. 

Dim ond merlod y cwestiwn canlynol ac ysgrifennu eich syniadau i lawr yn eich llyfr 
nodiadau neu gyfnodolyn: - 

• Sut allwch chi ddarparu cymorth amddiffyn i aelodau'r Pecyn o'u problemau 
bywyd o ddydd i ddydd? 
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