
 

 

 53 

 Pennod 2: Y Cyd-destun Archeolegol a Hanesyddol  

2.1 Cyflwyniad i‟r ffynonellau 

Defnyddir gwahanol fathau o dystiolaeth yn y bennod hon wrth geisio creu darlun o‟r arfau 

y byddai‟r beirdd yn gyfarwydd â hwy, naill ai o‟u profiad personol, drwy hen 

draddodiadau, neu drwy ddarluniau neu destunau ysgrifenedig cyfoes. Eir yn ôl mor bell â‟r 

cyfnod Rhufeinig Diweddar, gan ymdrin nid yn unig â thystiolaeth o Gymru ac o‟r „Hen 

Ogledd‟ – sef lleoliad traddodiadol y cerddi a briodolir i Aneirin a Thaliesin (gw. Ffigur 1) 

– ond hefyd â ffynonellau a darganfyddiadau o Brydain ac o Ewrop. Gellir defnyddio‟r ail 

fath hwn o dystiolaeth i „lenwi‟r bylchau‟ yn y darlun o offer y Cymry a‟r Brythoniaid, i 

raddau, am fod lle i gredu bod eu harfau‟n bur debyg i rai a ddefnyddid gan y bobloedd 

gyfagos (er na ellir cymryd hyn yn ganiataol bob amser).
1
 Y mae hefyd yn debygol y byddai 

rhywfaint o „gyfnewid‟ arfau yn digwydd rhwng gwahanol ddiwylliannau, o ganlyniad i 

fasnach, ysbeilio a chydymwneud rhwng cynghreiriaid.
2
  

 

Cyfeirir isod at dystiolaeth archeolegol a dogfennol, ynghyd â darluniau, seliau a gwahanol 

fathau o gerfluniau. Ni chynhwysir barddoniaeth lys na rhyddiaith ffuglennol yn y bennod 

hon, ar y cyfan, a‟r agweddau hyn yn cael eu trafod yn y drydedd bennod, ond fe gynhwysir 

croniclau mydryddol megis Roman de Rou Wace, gwaith Jordan Fantosme a‟r testun Eingl-

Normaneg dienw a olygwyd yn ddiweddar dan y teitl The Deeds of the Normans in Ireland, 

ynghyd â chofiant mydryddol William Marshal, er bod rhaid cadw mewn cof y ffaith fod 

rhai o‟r testunau hyn weithiau‟n „benthyg‟ elfennau o chwedlau rhamant neu o‟r chansons 

                                                 
1
 Dadleuodd Alcock, Kings and Warriors, t. 148, fod offer rhyfel, tactegau a strategaethau gwahanol bobloedd 

Prydain yn yr Oesoedd Tywyll yn bur gyffelyb. Am dystiolaeth benodol o „rannu‟ offer, gw., e.e., y darnau 

addurniadol oddi ar darianau, tebyg i rai Eingl-Sacsonaidd, a ddarganfuwyd yn Ninas Powys (James Graham-

Campbell, „Dinas Powys Metalwork and the Dating of Enamelled Zoomorphic Penannular Brooches‟, B 38 

(1991), 220-32 (ffigur 3) (gw. isod, adran 2.13.2). Ond gw. hefyd Dark, Civitas to Kingdom, t. 198, am 

broblemau tynnu cyfatebiaethau rhwng Prydain is-Rufeinig a diwylliannau na phrofiasent y cyfryw ddylanwad 

Rhufeinig, megis Iwerddon. 
2
 Er y byddai‟r rhan fwyaf o arfau wedi eu cynhyrchu‟n lleol ar ôl diflaniad canolfannau cynhyrchu arfau 

(fabricae) y Rhufeiniaid Diweddar, datblygodd rhai unigolion neu ardaloedd arbenigedd wrth greu mathau 

penodol o arfau (megis cleddyfau Ulfberht neu Ingelrii, a drafodir isod, adran 2.4.1), ac roedd gan rai 

brenhinoedd pwerus drefniant canolog ar gyfer cynhyrchu arfau, neu o leiaf ar gyfer eu prynu (Kelly DeVries, 

Medieval Military Technology (Hadleigh, 1992), tt. 48-9; ac am y fabricae gw. Pat Southern and Karen 

Ramsey Dixon, The Late Roman Army (London, 1996), t. 89). Am bwysigrwydd ysbail gw. n. 7 ym Mhennod 

1 uchod, ac am bethau gwerthfawr yn cael eu cyfnewid fel rhoddion gw., e.e., Sims-Williams, The Iron House 

in Ireland, t. 7. 
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de geste.
3
 Yn yr un modd, er cyfeirio – gan ddilyn arfer haneswyr – at y gerdd Hen Saesneg 

„The Battle of Maldon‟, rhaid cofio bod dylanwad barddoniaeth arwrol yn gryf ynddi.
4
  

 

Wrth drafod yr holl destunau hyn mae angen ystyried pellter cronolegol yr awdur oddi wrth 

y cyfnod a ddisgrifir. Mae‟r Roman de Rou, er enghraifft, yn rhoi darlun manwl o frwydr 

Hastings, ond fe‟i cyfansoddwyd, mae‟n debyg, ar gyfer Harri II.
5
 Yn yr un modd, er bod 

ysgolheigion rai degawdau‟n ôl yn tueddu i ystyried „The Battle of Maldon‟ fel pe bai bron 

yn gyfoes â dyddiad y frwydr, sef 991 O.C., credir erbyn hyn y gallai fod wedi ei 

chyfansoddi‟n ddiweddarach, efallai yn ystod teyrnasiad y Brenin Cnut.
6
 Ffactor arall i‟w 

ystyried yw awydd awduron o bob math i fodloni eu noddwyr. Gellir gweld y math hwn o 

ogwydd yn y Roman de Rou ei hun,
7
 ac yn enwedig mewn testunau bywgraffiadol megis y 

Gesta Guillelmi,
8
 cofiant William Marshal,

9
 a fersiynau Lladin a Chymreig cofiant 

Gruffudd ap Cynan.
10

 

 

Yn ogystal â‟r angen i blesio noddwyr a‟r gynulleidfa ehangach – a hynny fwy na thebyg yn 

golygu bod yn gydnaws â‟u bydolwg a‟u hymlyniadau personol, tiriogaethol neu 

genedlaethol – gallai gogwydd darddu o fydolwg neu ragfarnau awdur, gan adlewyrchu ei 

                                                 
3
 Gw. Elisabeth van Houts, „Wace as Historian‟, yn Burgess (trans.), Roman de Rou, tt. xxxv-lxii; R.C. 

Johnston, Fantosme, tt. xvi a 184, a David Crouch, William Marshal: Court, Career and Chivalry in the 

Angevin Empire 1147-1219 (Harlow, 1990), tt. 5-8. Gthg. Mullally, The Deeds of the Normans in Ireland, 

tt. 27-37, yn tynnu sylw at „cultural isolation‟ awdur y testun hwn, a‟r awdur hwnnw mae‟n debyg o darddiad 

Cambro-Normanaidd ac yn ysgrifennu yn negawd olaf y ddeuddegfed ganrif. 
4
 Gw. Richard Abels, „English Tactics, Strategy and Military Organization in the Late Tenth Century‟, yn 

Donald Scragg (ed.), The Battle of Maldon, AD 991 (Oxford, 1991), tt. 143-55 (tt. 147-52). 
5
 Burgess, Roman de Rou, tt xv-xvi. Ystyrir, serch hynny, fod Wace yn ffynhonnell bwysig oherwydd ei 

fanylder, hyd yn oed os yw‟n dweud mwy am arferion y ddeuddegfed ganrif na rhai‟r unfed ganrif ar ddeg.  
6
 Abels, „English Tactics‟, t. 147. 

7
 Ni fyddai‟r darlun arwrol o Wilym Goncwerwr yn Hastings allan o‟i le mewn ffilm fodern megis Henry V 

Kenneth Branagh neu The Lord of the Rings Peter Jackson. Gw., e.e., ei araith cyn y frwydr, ac yntau‟n 

gwneud i‟w geffyl ymgodi (os cywir dehongli s’esterchir fel hyn; gw. Burgess, Roman de Rou, t. 175 

(n. 264)) fel pe bai mewn ymgais i ddramateiddio‟r achlysur. 
8
 Credir bod y Gesta Guillelmi wedi‟i chyfansoddi rhwng 1071 a 1077 gan William o Poitiers, un o gaplaniaid 

y Concwerwr a ymladdasai gynt fel marchog (R.H.C. Davies and Marjorie Chibnall, Gesta Guillelmi, 

tt. xv-xix). 
9
 Ysgrifennwyd yr Histoire de Guillaume le Mareschal rhwng 1226 a 1229, sef yn fuan ar ôl marwolaeth y 

gwrthrych yn 1219 (Crouch, William Marshal, tt. 5-8). 
10

 Disgrifiwyd Historia Gruffud vab Kenan gan D.S. Evans, HGK t. ccxliii, fel „darn o bropaganda o blaid 

teyrnas Gwynedd‟, ac fe gyfeiriodd Moore, „Gruffudd ap Cynan and the Mediaeval Welsh Polity‟, tt. 3-4, at 

bwyslais y testun hwn ar hybu hawl Gruffudd i reoli. Nododd J.E. Caerwyn Williams fod Arthur Jones wedi 

awgrymu bod ei „little romances‟ yn dangos dylanwad beirdd y cyfnod („Beirdd y Tywysogion: Arolwg‟, 6, 

yn cyfeirio at Arthur Jones, The History of Gruffydd ap Cynan (Manchester, 1910), 18), a chymh. Russell, 

VGC §33/5n, wrth drafod eglwysseu kalcheit yr Historia: „It is tempting to wonder whether the Welsh 

translator was familiar with the poem of Llywelyn Fardd‟ (gw. adran 3.13.3 isod, wrth drafod calch). Gw. 

ymhellach Russell, VGC tt. 33-4 a 43-7, sy‟n nodi bod yr Historia yn rhoi mwy o bwyslais ar Wynedd nag a 

welir yn y fersiwn Lladin gwreiddiol, ac y gallai‟r fersiwn Lladin fod wedi‟i gyfansoddi yn Nhyddewi, a 

hynny o bosibl rhwng 1137 a 1148. 
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genedl, ei ryw a‟i addysg yn ogystal â‟i alwedigaeth. Gellir dweud, er enghraifft, fod Gerallt 

Gymro, awdur nifer o lyfrau sy‟n crybwyll arfau a dulliau brwydro‟r Cymry a‟r Gwyddyl, 

yn ysgrifennu fel gŵr ac eglwyswr a fagwyd yng Nghymru ac a addysgwyd ym Mharis, a 

chanddo gysylltiadau teuluol â thywysogion Cymreig a marchogion Eingl-Normanaidd, neu 

Gambro-Normanaidd.
11

 Wynebir math arall o broblem wrth ddehongli‟r cyfeiriadau at 

ddulliau brwydro ym mucheddau‟r seintiau Cymreig, a‟r rhain yn cynnwys elfennau 

chwedlonol yn gymysg â darnau mwy hanesyddol megis breinlenni.
12

 Mae angen gofal 

hefyd wrth ddehongli tystiolaeth y cyfreithiau Cymreig, oherwydd yr „haenau‟ o ddeunydd 

o wahanol gyfnodau sy‟n adlewyrchu eu hanes hir fel cyfeirlyfrau ymarferol.
13

 

 

Ni ellid disgwyl y bydd darluniau, ychwaith, yn adlewyrchiadau perffaith o‟r byd y crëwyd 

hwy ynddo. Roedd darlunwyr yn debygol o gopïo o luniau eraill, yn hytrach nag edrych ar y 

byd o‟u cwmpas,
14

 ac fe fyddai‟r cynseiliau hynny yn aml yn dod o wledydd eraill, gan 

adlewyrchu dylanwadau Carolingaidd, Bysantaidd, neu Rufeinig hyd yn oed.
15

 Er y byddai 

rhai darlunwyr yn addasu‟r lluniau i adlewyrchu arfau a dulliau brwydro cyfoes,
16

 mae‟n 

                                                 
11

 Mae agwedd Gerallt tuag at y Cymry yn gynhesach nag y mae tuag at y Gwyddyl, gan adlewyrchu nid yn 

unig ei gysylltiadau teuluol yng Nghymru, ond hefyd o bosibl ran ei berthnasau yn yr ymgyrchu yn Iwerddon 

adeg Harri II (gw. Robert Bartlett, Gerald of Wales: a Voice of the Middle Ages (2nd edition; Stroud, 2006), 

pennod 7, a Charles Kightly, A Mirror of Medieval Wales: Gerald of Wales and His Journey of 1188 (Cardiff, 

1988)). Nid Gerallt oedd yr unig groniclwr i ddangos rhagfarn tuag at bobloedd yr ystyrid nad oeddynt yn rhan 

o „brif ffrwd‟ ddiwylliannol canol Gorllewin Ewrop; gw. Bartlett, Gerald of Wales, pennod 6.  
12

 E.e. mae‟r Brenin Arthur yn gymeriad mewn nifer o‟r storïau hyn, ac fe ystyrir bod perthynas rhwng rhai 

darnau o fuchedd Cadog Sant a Phedair Cainc y Mabinogi (A.W. Wade-Evans, Vitae Sanctorum, t. xi a 

passim). Credir mai Vita Sancti Dauid (tua 1090) oedd y cyntaf o fucheddau‟r seintiau Cymreig i gael ei 

ysgrifennu, ac fe ddyddiwyd Vita Sancti Cadoci i tua 1100, er bod yr holl fucheddau‟n ymddangos fel pe 

baent yn seiliedig ar ddeunydd o‟r Oesoedd Tywyll (Wade-Evans, Vitae Sanctorum, tt. xii a xx). Rhaid cofio 

hefyd mai cyflwyno math o bregeth oedd prif amcan y bucheddwyr; dywedodd D.A. Binchy na ellir cymryd 

yr un o fucheddau‟r seintiau Gwyddelig fel gwaith „gwir dyst hanesyddol‟ heblaw Vita Columbae Adomnán 

(y credir ei bod yn dyddio o‟r 690au), ac mae‟n debyg fod ei eiriau‟n berthnasol i‟r bucheddau Cymreig hefyd 

(Binchy, „Patrick and His Biographers Ancient and Modern‟, Studia Hibernica, 2 (1962), 7-173 (57); 

D. Simon Evans (ed.), The Welsh Life of St. David (Cardiff, 1988), t. xi (n. 1), ac A.O. Anderson and M.O. 

Anderson (ed./trans.), Adomnán, tt. xxxix-xlii). 
13

 Gall yr haenau hyn estyn o‟r ddeuddegfed ganrif neu‟r drydedd ganrif ar ddeg yn ôl i‟r ddegfed ganrif neu 

hyd yn oed i‟r canrifoedd cyn hynny (David Stephenson, „The Laws of Court: Past Reality or Present Ideal?‟, 

yn Charles-Edwards et al. (eds.), The Welsh King and His Court, tt. 400-14; Hywel David Emanuel (ed.), The 

Latin Texts of the Welsh Laws (Cardiff, 1967), tt. 83-8, a T. Jones Pierce, „Social and Historical Aspects of the 

Welsh Laws‟, yn J.B. Smith (ed.), Medieval Welsh Society: Selected Essays (Cardiff, 1972), tt. 353-68). 
14

 Gw. Gale R. Owen-Crocker, Dress in Anglo-Saxon England (Manchester, 1986; revised edition 

Woodbridge, 2004), tt. 27-8 a 31-2, a rhagymadrodd D. Huws, Peniarth 28, sy‟n nodi bod y llun o‟r brenin ar 

ei orsedd yn llsgr. Peniarth 28 yn adlewyrchu darluniau ystrydebol eraill o‟r un math, ond bod gan y lluniau 

eraill „naws dyfeisio ar y pryd‟ a bod „lle i dybio fod sylwadaeth ofalus y tu ôl iddynt‟. 
15

 Alcock, Economy, Society and Warfare, t. 295; David C. Nicolle, Arms and Armour of the Crusading Era 

1050-1350, 2 vols (New York, 1988), I, tt. 345-6. 
16

 E.e. mewn rhai llawysgrifau o fynachlogydd fel Reichenau a St. Gall fe welir cymeriadau Beiblaidd megis 

Saul a David wedi‟u gwisgo yn ôl arferion cyfoes (sef rhai‟r ddegfed ganrif), a‟u harfau‟n gydnaws â 

darganfyddiadau o Sutton Hoo ac o feddau Llychlynnaidd a Ffrancaidd (Oakeshott, The Archaeology of 

Weapons, tt. 169-72). Nododd Nicolle, Arms and Armour, I, t. 345, fod y tarianau „barcud‟ a‟r cyfrwyau yn 
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anodd dibynnu ar y manylion hyn heb dystiolaeth ategol o archeoleg neu o ffynonellau 

hanesyddol. Peth arall i‟w ystyried yn achos lluniau o filwyr yw beth oedd perthynas yr 

arlunydd â‟i wrthrych. Gall nifer o‟r lluniau o filwyr Cymreig neu Wyddelig adlewyrchu 

rhagfarn Eingl-Normanaidd neu Seisnig tuag at y bobloedd hyn, megis y lluniau o Wyddyl 

yn ymladd â bwyeill,
17

 neu‟r darluniau o saethwyr a gwayw-wyr Cymreig yn y Littere 

Wallie ac iddynt un droed noeth (Plât 7).
18

 

 

At hynny, gall ystyriaethau ymarferol neu gonfensiynau artistig ddylanwadu ar sut y 

darlunnir rhai pethau, yn enwedig yn achos gwrthrychau cymhleth eu gwneuthuriad megis 

arfwisg fael.
19

 Neu, mewn rhai achosion, gallai dangos pwrpas neu ddefnydd arf fod wedi‟i 

ystyried yn bwysicach nag atgynhyrchu ei ffurf yn gywir, gan arwain at ddarluniadau 

symbolaidd neu „gartwnaidd‟, fel yr awgrymwyd yn achos y gwaywffyn „adfachog‟ a welir 

mewn llawysgrifau Eingl-Sacsonaidd Diweddar ac yn nhapestri Bayeux.
20

 Yn ogystal â 

dilyn confensiynau artistig nad oeddynt o reidrwydd yn adlewyrchu realiti, gallai rhai 

darlunwyr hefyd fod wedi cyflwyno amrywiaeth er mwyn amrywiaeth yn unig.
21

 

 

Mae ystyriaethau tebyg ynghlwm wrth ddadansoddi tystiolaeth cerfluniau a chorffddelwau. 

Mae‟r cerfweddau ar gerrig Pictaidd yn ffynhonnell werthfawr ar gyfer arfau gogledd 

Prydain o‟r wythfed ganrif hyd y ddegfed ganrif,
22

 ond fe allent hwythau ddangos dylanwad 

darluniau o wledydd eraill.
23

 Yn achos corffddelwau canoloesol mae problemau dadansoddi 

penodol yn codi am y gallai corffddelw gael ei chreu ymhell ar ôl marw unigolyn, fel yn 

achos y ddwy yng nghadeirlan Tyddewi a gysylltir â‟r tywysogion Rhys ap Gruffudd (yr 

                                                                                                                                                     
Sallwyr Utrecht – y credir iddo gael ei lunio yn Wessex ar ddechrau‟r unfed ganrif ar ddeg – yn debyg i‟r rhai 

yn nhapestri Bayeux, ond bod y tarianau crwn a‟r gwaywffyn tafl yn ymddangos fel pe baent wedi‟u copïo o 

gynsail hŷn (sef sallwyr Carolingaidd, mae‟n debyg). 
17

 Gw. isod, adran 2.8. 
18

 Credir bod y lluniau hyn wedi gweithredu fel math o arwyddion i ddynodi cynnwys Cymreig y casgliad hwn 

o ddogfennau, fel bod ganddynt ryw fath o rym swyddogol (J. Goronwy Edwards (ed.), Littere Wallie 

(Cardiff, 1940), tt. xxviii-xxix). Er hynny, nid oes modd gwybod a oedd yr arlunydd wedi gweld milwr 

Cymreig erioed, neu a oedd naill ai‟n copïo o ryw lun arall neu‟n atgynhyrchu rhyw „ddelwedd‟ ragfarnllyd 

o‟r Cymry a oedd ar led ymhlith y Saeson adeg Edward I. Gw. hefyd Nicolle, Arms and Armour, rhif 1609. 
19

 Gw. Colin A. Gresham, Medieval Stone Carving in North Wales (Cardiff, 1968), t. 51. 
20

 Credir bod tapestri Bayeux wedi‟i greu yn ne Lloegr cyn 1082 (D.M. Wilson, Bayeux Tapestry, t. 13). Er 

bod rhai o‟i ddarluniadau‟n ymddangos yn fformiwlëig a/neu wedi‟u symleiddio, ac er bod y gwneuthurwyr o 

bosibl yn fwy cyfarwydd ag offer y Saeson nag â rhai‟r Normaniaid, fe‟i hystyrir fel tystiolaeth werthfawr ac 

unigryw am ddiwylliant materol yr unfed ganrif ar ddeg (D.M. Wilson, Bayeux Tapestry, t. 213, a Nicolle, 

Arms and Armour, I, t. 343). Am y gwaywffyn „adfachog‟ gw. Swanton, Spearheads, t. 35, ac n. 121 isod. 
21

 Nicolle, Arms and Armour, I, tt. 345-6. 
22

 Gw., e.e., Lloyd Laing, „The Chronology and Context of Pictish Relief Sculpture‟, Medieval Archaeology, 

46 (2000), 81-114. 
23

 Nick Aitchison, The Picts and the Scots at War (Stroud, 2003), t. 45. 
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Arglwydd Rhys, m. 1197) a Rhys Gryg (m. 1233).
24

 Yma hefyd yr oedd tuedd i gopïo 

patrymau ystrydebol neu ffasiynol – nododd Colin Gresham, er enghraifft, fod y 

corffddelwau cynharaf o ogledd Cymru, yn y drydedd ganrif ar ddeg, yn aml yn efelychu 

arddull rhai o Loegr.
25

 

 

Mae angen cymryd i ystyriaeth fathau gwahanol iawn o ogwydd wrth ddehongli tystiolaeth 

archeolegol. Yn achos gwneuthurbethau cludadwy megis arfau, yr unig wrthrychau sy‟n 

debygol o oroesi yw rhai a gafodd eu claddu‟n fwriadol (ym meddau eu perchnogion, yn 

aml), neu eu colli neu eu taflu i ffwrdd, neu rai a gedwid yn ddiogel ar hyd y blynyddoedd 

(dan ofal eglwys, er enghraifft). Mae hyn, yn anorfod, yn cyflwyno math o ogwydd i‟r 

dystiolaeth. Er enghraifft, byddai saethau‟n debygol iawn o gael eu gwasgaru ar draws 

cadfaes, neu o gael eu colli o ddydd i ddydd, tra byddai cleddyf yn cael ei gadw‟n ofalus 

gan ei berchennog; ond fe fyddai cleddyf yn llawer mwy tebygol na saeth o gael ei gladdu 

gyda‟i berchennog, neu o gael ei gadw‟n ofalus ar ôl ei farw.
26

 At hynny, bydd sylweddau 

organig megis pren, lledr neu frethyn yn pydru fel arfer mewn pridd sych, ac er bod metel 

yn medru goroesi‟n dda mewn pridd sych, fe fydd yn cyrydu os yw‟r pridd yn asid (a 

honno‟n broblem y bydd archeolegwyr Cymru yn ei hwynebu‟n aml).
27

 Oherwydd hynny, 

cynrychiolir saethau a gwaywffyn gan eu pennau haearn yn unig, fel arfer, a tharianau gan 

fogeiliau, rhybedion neu osodiadau metel. Gellir dirnad ffurf y darnau pren weithiau fel 

staen yn y pridd, os yw‟r safle yn cael ei gloddio drwy ddulliau archeolegol, ac mae 

cydberthnasau darnau metel â‟i gilydd wedi caniatáu adlunio rhai eitemau mawr a 

thrawiadol megis tarian Sutton Hoo.
28

 Weithiau, hefyd, darganfyddir olion o goed wedi‟i 

fwneiddio, er enghraifft o fewn socedau pennau gwaywffyn neu amgarnau (gw. adran 2.2.1 

isod).  

 

                                                 
24

 Mae‟r corffddelwau hyn, y gellir eu gweld yn eiliau deheuol a gogleddol y côr, yn amlwg yn dangos 

ffasiynau‟r bedwaredd ganrif ar ddeg. Mewn achosion eraill, gallai corffddelw gael ei llunio rai degawdau cyn 

marwolaeth unigolyn (Ewart Oakeshott, The Sword in the Age of Chivalry (Woodbridge, 1964; second edition 

1994), tt. 15-16)). 
25

 Gresham, Medieval Stone Carving in North Wales, tt. 2-3. Yn Lloegr, hefyd, mae cofnodion o‟r bymthegfed 

ganrif yn dangos fod cerflunwyr yn gweithio yn ôl patrymau ystrydebol (Oakeshott, The Sword in the Age of 

Chivalry, tt. 15-16). 
26

 Gw. Andrew Halpin, Weapons and Warfare in Viking and Medieval Dublin (Dublin, 2008), t. 3. 
27

 Diolchaf i Dr Ken Dark am ei gyngor ynghylch methodoleg archeolegol. Am gyflwyniadau i‟r maes hwn 

gw. K.R. Dark, Theoretical Archaeology (London, 1995), a Colin Renfrew and Paul Bahn, Archaeology: 

Theory, Methods and Practice (second edition, London, 1996). 
28

 R.L.S. Bruce-Mitford, The Sutton Hoo Ship Burial, 3 vols (1975-83), II, tt. 1-128. 
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Daw tystiolaeth ategol o‟r safleoedd hynny lle mae amgylchiadau dwrlawn yn caniatáu 

goroesiad sylweddau organig, megis y gwrthrychau o‟r pum canrif gyntaf O.C. a 

ddarganfuwyd mewn corsydd yn Nenmarc a gogledd yr Almaen megis Thorsbjerg a 

Nydam, neu bethau o‟r aneddiadau yng nghanol llynnoedd a elwir yn granogau.
29

 Cyfeirir 

isod at darganfyddiadau o grannog Buiston, a hwnnw wedi‟i leoli o fewn hen diriogaeth 

Ystrad Clud, ac o Lagore, sef safle brenhinol enwog yn Iwerddon, ond yn anffodus ni 

ddarganfuwyd unrhyw arfau yn Llan-gors, sef yr unig grannog Cymreig a adnabuwyd hyd 

yn hyn.
30

 

 

Mae darganfyddiadau o gladdfeydd Eingl-Sacsonaidd a Llychlynnaidd yn cyflwyno 

gwahanol fathau o ogwydd i‟r dystiolaeth. Roedd claddu arfau a phethau gwerthfawr eraill 

gyda‟r meirw yn arfer cyffredin gan y bobloedd hyn cyn iddynt ddod yn Gristnogion,
31

 ac o 

ganlyniad mae‟r dystiolaeth am eu harfau hwythau yn helaeth iawn o‟i chymharu â‟r 

dystiolaeth y gellir ei chysylltu â‟r Brythoniaid neu‟r Cymry cyfoes.
32

 Ni ellir cymryd yn 

ganiataol, er hynny, fod yr arfau a gladdwyd gyda dyn yn adlewyrchu‟r rhai yr ymladdai â 

hwy yn ystod ei fywyd,
33

 na‟u bod yn perthyn i‟r un diwylliant ag ef, hyd yn oed.
34

 Yn 

                                                 
29

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 94, a Lloyd Laing, The Archaeology of Celtic Britain and 

Ireland c. A.D. 400-1200 (Cambridge, 2006), tt. 47-8. 
30

 Credir bod crannog Buiston wedi‟i ehangu yn y bedwaredd ganrif O.C. a‟i ailadeiladu nifer o weithiau; 

cafodd ei adael wedyn, am gyfnod, ond bu adeiladu sylweddol eto yn y chweched ganrif (Laing, Archaeology, 

t. 299). Mae‟n debyg fod Lagore wedi‟i adeiladu yn y seithfed ganrif O.C. ac wedi‟i aneddu hyd tua diwedd y 

ddegfed ganrif (H.O‟N. Hencken, „Lagore Crannog: an Irish Royal Residence of the 7
th

 to 10
th

 Centuries 

A.D.‟, Proceedings of the Royal Irish Academy, 53C (1950), 1-247 (5-7)). Am grannog Llan-gors gw. Ewan 

Campbell and Alan Lane, „Llangorse: a 10
th

 Century Royal Crannog in Wales‟, Antiquity, 63 (1989), 675-81; 

E. Campbell, A. Lane and M. Redknap, „Llangorse Crannog‟, Archaeology in Wales, 30 (1990), 62-3, a 

Christopher J. Arnold and Jeffrey L. Davies, Roman and Early Medieval Wales (Stroud, 2000), t. 164. 
31

 Yn wir, fe allai rhai Eingl-Sacsoniaid fod wedi dal i wneud hyn ar ôl troi at Gristnogaeth, fel arwydd o 

barhad cymdeithasol a diwylliannol (J. Roberts, „Anglo-Saxon Vocabulary‟, yn cyfeirio at P J. Geary, Before 

France and Germany: the Creation and Transformation of the Merovingian World (New York & Oxford, 

1988), t. 174). 
32

 O blith y claddfeydd Eingl-Sacsonaidd Cynnar y gellir bod yn sicr eu bod yn cynnwys cyrff dynion mewn 

oed, mae bron hanner (47%) yn cynnwys arfau. Dechreuodd y cyfryw gladdedigaethau yn hanner cyntaf y 

bumed ganrif ac fe ddaethant yn fwyaf cyffredin yn y chweched ganrif; daeth yr arfer yn llai cyffredin ar ôl 

hynny er bod rhai enghreifftiau mor hwyr â diwedd y seithfed ganrif neu ddechrau‟r wythfed ganrif (Heinrich 

Härke, „“Warrior Graves”? The Background of the Anglo-Saxon Weapon Burial Rite‟, Past and Present, 126 

(1990), 22-43 (25 a 30)). 
33

 Dadleuodd Härke, „“Warrior Graves”?‟, 42-3, fod claddedigaeth gydag arfau yn ymwneud fwy â statws dyn 

nag â‟i hanes fel rhyfelwr yn yr ystyr ymarferol (e.e., awgrymodd fod olion tarianau‟n cael eu darganfod yn 

llai aml na gwaywffyn am fod tarianau‟n gymharol ddrud, ac felly‟n tueddu i gael eu cadw gan y teulu, a‟r 

waywffon ar ei phen ei hun yn ddigon o arfogaeth i symboleiddio statws yr ymadawedig fel dyn rhydd). Gw. 

hefyd Swanton, Spearheads, tt. 2-4. 
34

 Gw. Dark, Civitas to Kingdom, t. 48, am y syniad y gallai‟r „belt-sets‟ a ddarganfyddir mewn rhai 

claddfeydd Eingl-Sacsonaidd fod wedi perthyn i Frythoniaid Rhufeinig neu is-Rufeinig yn wreiddiol, a 

chymh. y dystiolaeth am y Rhufeiniaid yn casglu torchau fel ysbail neu droffïau, gan eu defnyddio mewn 

cyfnod diweddarach fel „medelau gwrhydri‟ (V.A. Maxfield, The Military Decorations of the Roman Army 

(Los Angeles, 1981), tt. 86-9). Credir y gall mai troffïau, hefyd, oedd y gosodiadau cain niferus oddi ar garnau 
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achos Cymru, daw‟r unig dystiolaeth gyffelyb o gladdfeydd Llychlynnaidd Talacre a Chaer-

went, er y gallai‟r darganfyddiadau Llychlynnaidd helaeth o fynwentydd Kilmainham ac 

Islandbridge, ger Dulyn, fod yn berthnasol i‟r sefyllfa Gymreig.
35

  

 

Math pwysig arall o dystiolaeth archeolegol yw‟r wybodaeth a‟r gwrthrychau a geir o 

gloddio safleoedd preswyl neu amddiffynnol. Mae gwahanol ffactorau‟n effeithio ar amledd 

a dosraniad gwahanol wrthrychau yn y cyfryw safleoedd, megis arferion taflu sbwriel, 

defnydd mannau neu safleoedd storio arbennig, ac arferion ailddefnyddio neu ailgylchu.
36

 

Nid yw arfau‟n cael eu darganfod yn aml iawn gan archeolegwyr yn y cyd-destunau hyn, 

am y byddent yn cael eu trwsio neu eu hailgylchu fel arfer yn hytrach na‟u taflu i ffwrdd. Er 

hynny, mae cranogau Iwerddon a‟r Alban wedi ildio cryn nifer o enghreifftiau, am fod 

pethau‟n medru cael eu colli‟n hawdd yn y dŵr o‟u hamgylch,
37

 ac yng Nghymru fe 

ddarganfuwyd nifer o wrthrychau perthnasol wrth gloddio ceyrydd neu gestyll megis Dinas 

Powys a Hen Domen.
38

 Nid yw brwydrau penodol yn gadael tystiolaeth archeolegol yn aml, 

er bod y darganfyddiadau o arfau o gastell Dryslwyn, rhai‟n dyddio o adeg gwrthryfel Rhys 

ap Maredudd (1287), yn eithriad pwysig.
39

 

 

Weithiau darganfyddir arfau na ellir eu cysylltu ag anheddiad penodol. Gallent fod wedi eu 

colli, neu eu cuddio neu eu taflu i ffwrdd fel na syrthient i ddwylo‟r gelyn, neu eu cuddio 

                                                                                                                                                     
cleddyfau, harneisiau cleddyfau a helmau a ddarganfuwyd yn Walsall, Swydd Stafford, fis Gorffennaf 2009, 

fel rhan o gronfa fawr o fetelwaith Eingl-Sacsonaidd a ddyddiwyd i‟r cyfnod rhwng diwedd y chweched ganrif 

a dechrau‟r wythfed ganrif (Kevin Leahy, „The Staffordshire Hoard: Discovery and Initial Assessment‟, yn 

www.staffordshirehoard.org.uk (cyrchwyd Medi 2009)). 
35

 Redknap, Llychlynwyr, tt. 94-7; Nancy Edwards, The Archaeology of Early Medieval Ireland (London, 

1990), tt. 172-92, a gw. hefyd Halpin, Weapons and Warfare, sy‟n trafod darganfyddiadau o arfau o safleoedd 

eraill yn Iwerddon, ac o Ddulyn yn enwedig. Am y cysylltiadau rhwng Cymru, Iwerddon a Sgandinafia, yn 

enwedig yng nghyfnod Gruffudd ap Cynan, gw. HGK tt. lix-xcviii, ac uchod, adran 1.5. 
36

 Dark, Theoretical Archaeology, tt. 41-3, a gw. hefyd Renfrew a Bahn, Archaeology, tt. 50-1. 
37

 Alcock, Kings and Warriors, t. 99. 
38

 Trafodir darganfyddiadau o gastell cylchfur („ringwork casle‟) Dinas Powys, Bro Morgannwg, o‟r cyfnod 

rhwng y bumed a‟r wythfed ganrif, yn Alcock, Economy, Society and Warfare, tt. 23-66 (ond gw. Alcock, 

Kings and Warriors, tt. 87-8, am ailddadansoddiad o‟r llestri gwydr). Am Hen Domen, castell mwnt a beili a 

adeiladwyd gan y Normaniaid yn yr 1070au ac a anheddwyd tan ddechrau‟r drydedd ganrif ar ddeg, gw. 

Robert Higham and Philip Barker, Hen Domen, Montgomery: A Timber Castle on the English-Welsh Border 

(Exeter, 2000). 
39

 Darganfuwyd yn Nryslwyn 92 pen saeth, chwe bollten bwa croes, tri phen gwaywffon, pen brysgyll, 

modrwyau o faelwisg, a nifer fawr o gerrig a allai fod wedi‟u defnyddio mewn rhyfel, er na ellir cysylltu‟r holl 

arfau hyn â‟r gwarchae yn benodol (Chris Caple, Oliver Jessop, R.F. Caple and Chris Phillpotts, 

„Archaeological Evidence of Siege and Warfare‟, in Chris Caple, Excavations at Dryslwyn Castle 1980-95 

(Leeds, 2007), tt. 191-7 (t. 191)). Roedd y rhan fwyaf o‟r milwyr a gasglwyd gan Edmund, iarll Cernyw i 

ymosod ar y castell yn dod o wahanol ardaloedd o Gymru (Chris Phillpotts and Chris Caple, „History of the 

Revolt and Siege (1287-97)‟, yn C. Caple, Excavations at Dryslwyn Castle, tt. 185-91 (tt. 186-7)). 
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am ryw reswm arall, efallai gyda‟r bwriad o ddychwelyd i‟w casglu.
40

 Gallai‟r gwrthrychau 

hyn ddod i‟r golwg wedyn drwy weithgareddau ffermwyr, yn ystod gwaith adeiladu neu 

chwarela, neu ar ôl cael eu canfod gan chwilwyr datgelydd-metel, neu fe allant gael eu 

darganfod ar draethau neu mewn afonydd.
41

 Mae hefyd rai enghreifftiau o gladdu arfau 

gyda brenhinoedd neu arglwyddi canoloesol, megis y cleddyf a ddarganfuwyd yn arch y 

Brenin John, neu o‟u harddangos fel tystiolaeth o gampau‟r ymadawedig uwchben beddrod 

fel yn achos arfau Harri V.
42

 Mae rhai gwrthrychau a gedwid dan do, gan gael eu 

harddangos neu eu cadw at ddefnydd seremonïol, wedi goroesi mewn cyflwr da iawn, er 

enghraifft y „Conyers falchion‟ (gw. isod, adran 2.5) neu gorn cyfarfod (S. „moot horn‟) 

Caer-wynt.
43

 

 

Roedd yr arfer o drosglwyddo offer gwerthfawr o un genhedlaeth i‟r llall, efallai gyda mân 

newidiadau – gan adlewyrchu ffasiwn, dulliau brwydro newydd neu chwaeth ac anghenion 

gwahanol unigolion – yn golygu bod rhai gwrthrychau‟n goroesi ymhell y tu hwnt i‟w 

cyfnod „priodol‟.
44

 Mae testunau canoloesol weithiau‟n crybwyll offer a gysylltid â phobl 

arbennig o‟r gorffennol pell, ac yn enwedig seintiau, fel yn achos torch Cynog Sant, corn 

Sant Padrig, ffon Curig neu gloch (bangu) Dewi Sant.
45

 Ond gwerthfawrogid hefyd 

wrthrychau y credid iddynt berthyn i arweinwyr seciwlar, megis arfau Cystennin a 

                                                 
40

 Gw., e.e., yr adroddiad yn Gesta Normannorum Ducum, v.10, am Hugh, cownt Maine, yn dianc rhag ei 

elynion dan gochl bugail, ar ôl claddu ei arfwisg (lorica) mewn corlan. Disgrifir yr un digwyddiad yn Roman 

de Rou, rhan III, llau. 1627-76, a gw. hefyd rhan II, llau. 3542-3, yn cyfeirio at lu cyfan o Ffrancwyr ac 

Almaenwyr yn taflu eu harfau i ffosydd ac i ddyffrynnoedd (es fossez et es vaux) wrth ffoi. Gallai‟r ddau ben 

gwaywffon o Four Crosses, Llandysilio a drafodir yn adran 2.2.1 isod hefyd fod wedi eu cuddio mewn ffos 

(gw. isod n. 92), ac mae‟r ffaith fod y pen brysgyll efydd o Gastell Dryslwyn wedi‟i ddarganfod mewn pwll 

geudy yn awgrymu bod hwn hefyd wedi ei guddio‟n fwriadol (C. Caple et al., „Archaeological Evidence‟, 

t. 192, ac Oliver Jessop, „Weapons‟, in C. Caple, Excavations at Dryslwyn Castle, tt. 197-208 (t. 207)). 
41

 Yn ogystal â chael eu colli drwy ddamwain, gallai cleddyfau fod wedi‟u taflu‟n fwriadol i afonydd weithiau 

i‟w „hachub‟ rhag syrthio i ddwylo‟r gelyn. Yn y naill achos na‟r llall fe all fod cysylltiad â brwydr fawr, e.e. 

darganfuwyd cryn nifer o gleddyfau canoloesol yn afon Witham, a rhai ohonynt o bosibl wedi‟u defnyddio ym 

mrwydr Lincoln, 1141 (Ewart Oakeshott, Records of the Medieval Sword (Woodbridge, 1991), tt. 4-5 a 141). 

Gw. hefyd Hines, Voices in the Past, t. 108, am yr awgrym y gallai rhai cleddyfau canoloesol fod wedi eu 

taflu‟n seremonïol i afonydd „in practices similar to Bedevere‟s final discarding of Excalibur‟). Am 

ddarganfyddiadau o arfau ar draethau, gw., e.e., Y Parch A. Hume, Ancient Meols: or, some Account of the 

Antiquities found near Dove Point, on the Sea Coast of Cheshire (London, 1863). 
42

 Roedd cleddyf y Brenin John wedi cyrydu yn bedwar darn, pan agorwyd ei arch yn 1742, ac fe‟i 

hailgladdwyd gyda‟r brenin yng Nghadeirlan Caerwrangon, ond fe oroesodd cleddyf Harri V yn weddol dda 

ac mae‟n cael ei arddangos erbyn hyn, ynghyd â‟i helm, ei darian a‟i gyfrwy, yn amgueddfa Abaty 

Westminster (Oakeshott, Records of the Medieval Sword, tt. 14 a 172-3). Gw. hefyd y cyfeiriad yn YCM 

165.21-3 („Cronicl Turpin‟) at gleddyf a chorn yr arwr Rolant yn cael eu claddu gydag ef. 
43

 Mae‟r corn canu dinesig hwn, o‟r ddeuddegfed ganrif, wedi‟i arddangos yn Amgueddfa Dinas Caer-wynt. 
44

 Swanton, Spearheads, t. 13; Härke, „“Warrior Graves”?‟, 34-5 (yn nodi, e.e., fod tystiolaeth am afaelion 

tarianau‟n cael eu haddasu ar gyfer perchnogion newydd), a Cramp, „Beowulf and Archaeology‟, 59, sy‟n nodi 

bod y Tywysog Æthelstan, yn yr unfed ganrif ar ddeg, wedi gadael „cleddyf y Brenin Offa‟ i‟w frawd. 
45

 Gw. Gerallt Gymro, Itinerarium Kambriæ, I.1-2 (Opera VI, tt. 17-18 a 25-7; Gerallt Gymro, tt. 16-17 a 

24-6, a Journey/Description, tt. 78-9 ac 86-7).  
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Siarlymaen,
46

 neu „bais‟ Gruffudd ap Cynan, a wnaethpwyd o fantell (ysgin) Gruffudd ap 

Llywelyn ap Seisyll yn ôl Historia Gruffud vab Kenan.
47

 Gallai parch mwy cyffredinol tuag 

at offer o‟r gorffennol fod wedi peri i arweinwyr y Brythoniaid a‟r Eingl-Sacsoniaid geisio 

efelychu „gwisgoedd gorymdaith‟ y Rhufeiniaid, yn ôl Leslie Alcock,
48

 a‟u hoffer o bosibl 

yn cynnwys rhai pethau a oroesodd o‟r amseroedd gynt, yn ogystal â rhai a ailgrëwyd.
49

 

Boed hynny fel y bo, y mae‟n amlwg nad ar dafodau beirdd yn unig yr oedd pethau 

anacronistig yn goroesi. 

 

2.2 Gwaywffyn 

2.2.1 Ffurf a gwneuthuriad 

Gwaywffyn oedd yr arfau mwyaf cyffredin ymhlith pobloedd Prydain yn yr Oesoedd 

Tywyll, ac fe fyddent yn parhau i gael eu defnyddio drwy‟r Oesoedd Canol. Fe‟u defnyddid 

gan droedfilwyr a marchogion, naill ai fel arfau llaw, fel teflynnau, neu wedi‟u gostwng a‟u 

dal yn llonydd wrth ruthro at elyn. Ym mhob achos, cedwid rhywfaint o bellter rhwng y 

milwr a‟i elyn, ond fe fyddai angen troi wedyn at arf arall megis cleddyf er mwyn parhau 

â‟r frwydr os oedd gwaywffon yn cael ei thaflu, neu pe câi ei cholli (efallai wrth dorri neu 

fynd yn sownd).
50

 

  

Ffurf sylfaenol gwaywffyn yn y cyfnodau dan sylw oedd pen haearn wedi ei osod ar baladr 

pren.
51

 Gallai‟r pen fod yn ddeilffurf, yn onglog, yn adfachog, neu‟n gethrog, ac fe fyddai 

                                                 
46

 Yn ôl Thomas Jones (ed.), Brenhinedd y Saesson or The Kings of the Saxons (Cardiff, 1971), d.f. 925, 

derbyniodd y Brenin Æthelstan gleddyf Cystennin a gwaywffon Siarlymaen, ymysg yr anrhegion gwych a 

sanctaidd eraill a anfonwyd ato gan Hugh, brenin Ffrainc. Mae dau gleddyf a gysylltir â Siarlymaen wedi 

goroesi hyd heddiw (Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 167). 
47

 Gw. HGK 7.23 ac ib.n., a chymh. VGC §11/2 Itaque dono illi obtulit camisiam perpulchram . . . 
48

 Arthur’s Britain, t. 360. 
49

 Gw. isod, yn enwedig wrth drafod arfwisgoedd (adran 2.14). 
50

 Gw., e.e., Roman de Rou, rhan III, llau. 4072-3 Son glaive i a li duc laissié, / si a le brant tot nu sachié „The 

duke [William o Normandi] had left his lance in him and he drew out his naked blade‟. Gallai marchogion, yn 

enwedig, alw ar eu gweision am gyflenwad o waywffyn sbâr; gw., e.e., Roman de Rou, llau. 7561-5 (gw. isod, 

n. 437) a 8757-8. Mae cyfeiriad arall gan Wace yn awgrymu y gall marchog weithiau ddal gafael ar ei 

waywffon a defnyddio ei gleddyf ar yr un pryd, neu newid o un i‟r llall yn sydyn iawn, o leiaf: Roman de Rou, 

rhan III, llau. 8540-4 dous Engleis fist tenir por soz, / l’un od sa lance acraventa, / l’un od s’espee escervela, / 

poinst le cheval, si retorna / si que Engleis ne le tocha „He caused two Englishmen to think they were fools, 

he knocked one over with his lance and brained another with his sword, spurring his horse and turning so that 

no Englishman touched him.‟ 
51

 Er bod Caesar Germanicus wedi cyfeirio at rai milwyr Ellmynig yn defnyddio paladr syml o goed yn unig, 

a‟r pen wedi ei galedu mewn tân, nid oes tystiolaeth am waywffyn o‟r fath yn y cyd-destunau dan sylw yma 

(Swanton, Spearheads, t. 2). Ymddengys mai arf tebyg a ddisgrifir yn y Vera Historia de Morte Arthuri – a 

hwnnw‟n destun y credir iddo gael ei gyfansoddi yng Ngwynedd tua 1200 – fel yr arf (gwenwynig) a laddodd 
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ganddo soced fel arfer i‟w gysylltu â‟r paladr, er bod gan rai enghreifftiau said (S. „tang‟) at 

yr un diben.
52

 Byddai‟r soced naill ai‟n dangos hollt, neu wedi ei asio i ffurfio cylch cyfan 

(neu sgwâr, weithiau), ac fe ellid defnyddio un neu fwy o rybedion i ddal y paladr ynddo.
53

 

Weithiau ychwanegwyd amgarn (neu fferul, S. „ferrule‟) haearn neu efydd wrth fôn y 

waywffon, a hwnnw‟n gonigol fel arfer fel y gallai gael ei ddefnyddio‟n ymosodol pe torrai 

pen y waywffon.
54

 Gellid gwneud hyn hefyd yn achos math gwahanol o amgarn a gysylltir 

â‟r Pictiaid a‟r Gwyddyl, a hwnnw ar ffurf dwrn trwm, tebyg i ddwrn drws.
55

 Ymddengys 

fod amgarnau wedi mynd yn llai cyffredin yn ystod y cyfnod Eingl-Sacsonaidd Diweddar, a 

hynny ymhlith y Llychlynwyr yn ogystal â‟r Eingl-Sacsoniaid hwythau, gan ddiflannu‟n 

gyfan gwbl, o bosibl, erbyn diwedd y cyfnod hwnnw.
56

 

 

Er na fyddai paladr pren gwaywffon yn goroesi fel arfer (gw. yr adran flaenorol), weithiau 

darganfyddir olion pren wedi‟u mwneiddio yn socedau‟r pennau, ac mae dadansoddiad o‟r 

cyfryw olion o feddau Anglaidd wedi dangos amryw fathau o goed yn cael eu defnyddio. 

Adnabuwyd pren gwernen mewn enghraifft o Catterick, Swydd Efrog, ac roedd rhai o 

                                                                                                                                                     
y Brenin Arthur, ond ni ellir cymryd hyn fel tystiolaeth am offer cyfoes arferol am y byddai arf anghyffredin 

neu „arbennig‟ yn ddisgwyliedig yn y cyfryw gyd-destun (Michael Lapidge (ed.), „The Vera Historia de Morte 

Arthuri: a New Edition‟, yn James P. Carley (ed.), Glastonbury Abbey and the Arthurian Tradition 

(Woodbridge, 2001), a gw. hefyd adran 3.2.2, ac yn enwedig adran 4.5 (lle cynhwysir dyfyniad o‟r darn 

ynghyd â thrafodaeth amdano mewn perthynas â „delwedd‟ gwaywffyn tafl)). 
52

 Mae‟r rhan fwyaf o‟r pennau gwaywffyn a drafodir yma yn socedog, ond mae‟r „gaflach‟ Norwyaidd a 

ddangosir yn Ffigur 5.a yn enghraifft o ben gwaywffon gyda said. 
53

 Daeth socedau hollt yn gyffredin ar bennau gwaywffyn Eingl-Sacsonaidd erbyn y chweched ganrif, ond 

roeddynt yn wannach na‟r rhai cyflawn, yn enwedig wrth wrthsefyll grymoedd o‟r ochr, ac mae‟n ymddangos 

iddynt ddiflannu ar ddiwedd y cyfnod Eingl-Sacsonaidd (Swanton, Spearheads, tt. 7-9).  
54

 Gallai milwr roi un ergyd ar ôl y llall â dau ben yr arf, hyd yn oed, yn ôl adroddiad gan Polybius am ryfelwr 

o Roeg glasurol (I.P. Stephenson, The Late Anglo-Saxon Army (Stroud, 2007), t. 107, yn cyfeirio at Polybius, 

The Histories, XI.18.4). Mae amgarnau Eingl-Sacsonaidd niferus wedi goroesi, gan gynnwys rhai o Norton 

(Ffigur 2.n) (Underwood, Anglo-Saxon Weapons, tt. 43-4; Stephen J. Sherlock and Martin G. Welch, An 

Anglo-Saxon Cemetery at Norton, Cleveland, Council for British Archaeology Reseach Report 82 (London, 

1992), ffigurau 43, 49, 54 a 67). Darganfuwyd amgarnau hefyd yn yr Alban: mae enghraifft Bictaidd o Upper 

Scalloway, ac fe gredir mai amgarnau o waywffyn tafl yw‟r gwrthrychau conigol cul a ddarganfuwyd yn 

Dunadd (Aitchison, The Picts and the Scots at War, tt. 54-5, a gw. hefyd nms.scran.ac.uk, cyf. X.HPO 314, 

X.HPO 315 a X-HPO 320). Llai sicr yw dehongliad rhai gwrthrychau cul iawn o gaer Sgotig arall, sef 

Dunollie, a all fod naill ai‟n amgarnau neu‟n bennau saethau (Leslie Alcock and Elizabeth A. Alcock, 

„Reconnaissance Excavations on Early Historic Fortifications and other Royal Sites in Scotland, 1974-84: 4, 

Excavations at Alt Clut, Clyde Rock, Strathclyde, 1974-75‟, PSAS 120 (1990), 95-149, fiche 2: D13, a gw. 

hefyd Aitchison, The Picts and the Scots at War, t. 55). 
55

 At hynny, fe allai‟r amgarnau hyn fod wedi eu defnyddio i greu sŵn dychrynllyd o gael eu taro yn erbyn 

tarianau, fel yn achos yr „afal‟ efydd ar fôn gwaywffyn y Caledonii a‟r Maeatae yn ôl adroddiad Cassius Dio 

am ymgyrchoedd Septimius Severus yn yr Alban yn 208 neu 209-210 O.C. Gw. Aitchsion, The Picts and the 

Scots at War, tt. 55-6, sy‟n nodi hefyd fod tystiolaeth archeolegol am amgarnau „dwrn drws‟ hyd yr ail neu‟r 

drydedd ganrif O.C., ac efallai hyd y bumed ganrif. Defnyddiai‟r Gwyddyl amgarnau conigol yn ogystal 

(Aitchsion, The Picts and the Scots at War, t. 55; Alcock, Economy, Society and Warfare, t. 297; Laing, 

Archaeology, tt. 94-5, Hencken, „Lagore Crannog‟, 98). 
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 I.P. Stephenson, The Late Anglo-Saxon Army, t. 107, gan gyfeirio at enghreifftiau Llychlynnaidd o 

fynwentydd Kilmainham/Islandbridge. 
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Norton, Cleveland, yn cynnwys gwahanol fathau o bren a allai fod wedi dod o goed 

ffrwythau, masarn, palalwyf, gwern, cyll, onn neu fedw.
57

 Mae‟n werth nodi hefyd y 

gwahanol fathau o waywffyn cyflawn a ddarganfuwyd yng nghorsydd Denmarc a gogledd 

yr Almaen, a‟r rheini wedi‟u gwneud o bren onn gan fwyaf, er bod rhai enghreifftiau o bren 

cerddin a bedw.
58

 

 

Mae gan bren onn (Fraxinus excelsior) hanes hir fel defnydd ar gyfer gwaywffyn. 

Cyfeiriodd Homer at belydr onn y Groegiaid a gwŷr Caerdroea, ac roedd pelydr onn yn cael 

eu ffafrio gan y Rhufeiniaid hwythau, er defnyddio coed cyll, hefyd, yn bur aml.
59

 Mewn 

Hen Saesneg æsc (S. Modern „ash‟) oedd y gair a ddefnyddid amlaf am waywffon law,
60

 ac 

roedd onnen ac onwydd ymhlith y geiriau niferus am waywffon yng ngeirfa‟r beirdd 

Cymraeg.
61

 O ran y Normaniaid hwythau, nodwyd bod gan Sieffre, dug Normandi, 

waywffon onn ac iddi ben o ddur Poitou, ac fe gyfeiriodd Wace at waywffyn onn (fresne, 

Ffrangeg Modern „frêne‟) ynghyd â rhai o bren pîn.
62

 At hynny, gwaywffon o bren onn (une 

launce de freyne) oedd gan Owain Gwynedd yn ôl y rhamant Eingl-Normaneg „Fouke le 

Fitz Warin‟,
63

 ac fe grybwyllir yr un math o arf yn „Cân Rolant‟.
64

 Er na fydd ynn yn tueddu 

i fyw‟n hir yn eu ffurf naturiol, maent yn tyfu‟n gyflym ac, fel yn achos cyll, fe ellir eu trin 

fel prysgoed fel y bydd canghennau cul yn tyfu o hyd o fôn y goeden.
65

 Mae‟r pren yn 
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 Spearheads, t. 26, n. 65. 
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„Cynghawsedd, Trioedd a Chwedl Maelgwn Gwynedd: Cipolwg ar Lyfr Cyfraith Unigryw‟, sef darlith a 

draddodwyd yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, 28 Chwefror 2008). 
62

 John Hewitt, Ancient Armour and Weapons in Europe, 3 vols (Oxford and London, 1855-60; reprinted 

Graz, 1967), t. 163, a Roman de Rou, rhan II, ll. 3900 et maint hainte de sap et de fresne bruisier. 
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 Fouke, 20.21. Mae‟r testun hwn yn goroesi mewn un llawysgrif o tua 1330, ond fe all fod yn seiliedig ar 

gerdd a gyfansoddwyd tua diwedd y ganrif flaenorol (Hathaway et al., Fouke, t. xxi). 
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 CR XLVIII.3-4 Canys ef a welit idaw y vot ym pyrth yr Yspaen a phaladr onn yn y law (gw. hefyd YCM 

133.25). 
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 Richard Mabey, Flora Britannica, Concise Edition (London, 1998), tt. 110-13. Yn ogystal â darparu 
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hawdd gweithio ag ef ond hefyd yn gryf, a‟r priodoleddau hyn, ynghyd â‟i hydwythedd a‟i 

allu i wrthsefyll sioc, yn ei wneud yn addas iawn ar gyfer gwaywffyn.
66

 Gallai ei liw 

gwelw, bron yn wyn, fod wedi ychwanegu at ei apêl.  

 

Fel y crybwyllwyd uchod, darganfuwyd nifer fawr o arfau mewn claddfeydd Eingl-

Sacsonaidd Cynnar. Dosbarthwyd y pennau gwaywffon yn fanwl gan M.J. Swanton ar sail 

ffactorau megis maint a ffurf y llafn, hyd y soced, presenoldeb neu absenoldeb coes fetel 

estynedig rhwng y llafn a‟r soced, a phresenoldeb neu absenoldeb asen ganol, pant neu gam 

yn y llafn.
67

 Dangosir rhai o‟r ffurfiau hyn yn Ffigur 2, wedi‟u dewis i gynrychioli rhai o‟r 

darganfyddiadau o‟r „Hen Ogledd‟ neu o‟r parthau agos at Gymru, yn ogystal ag i ddangos 

yr amrywiaeth fawr ymhlith yr arfau hyn (dangosir yn Ffigur 1 leoliad rhai o‟r 

darganfyddiadau a grybwyllir yn yr adran hon). Roedd gan y rhan fwyaf o bennau 

gwaywffon Eingl-Sacsonaidd lafnau fflat, a‟u croestoriad yn siâp diemwnt llydan, er bod 

rhai ffurfiau cynnar (math B2 Swanton) wedi‟u gwneud drwy asio dwy ochr y llafn ar bob tu 

asen ganol,
68

 ac eraill – efallai‟n dangos dylanwad ffurfiau Brythonig – wedi eu cryfhau gan 

bant bas neu rych (S. „fuller‟) ar ochr chwith y llafn (cyfresi I, J a K Swanton), neu gan 

„gam‟ mwy sylweddol (cyfres L Swanton).
 69

 Gallai rhai pennau gwaywffon mewn nifer o 

ddosbarthiadau Swanton fod wedi perthyn i waywffyn tafl.
70

 

 

Llafnau onglog oedd y ffurfiau mwyaf cyffredin gan yr Eingl-Sacsoniaid Cynnar, yn 

enwedig y rhai sy‟n dangos cromlin geugrwm uwchben yr ongl (cyfres H Swanton); mae‟r 

gyfres hon hefyd yn cynnwys rhai o‟r pennau gwaywffyn mwyaf eu maint, a cheinaf eu 
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gyfoethog yn Norton, a threfniant y pen gwaywffon a‟r amgarn yn awgrymu hyd o 2m ar gyfer y waywffon 

gyfan (Sherlock and Welch, Norton, t. 143 a ffigur 43). 
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 Spearheads, tt. 6-7, yn cyfeirio‟n arbennig at bennau bach y mae eu socedau cul yn dangos bod ganddynt 

belydr ysgafn, a gw. hefyd Härke, „“Warrior Graves”?‟, 33, sy‟n nodi bod tua thraean o‟r holl bennau 

gwaywffyn a ddarganfuwyd yn rhai bach (140-210mm o hyd), a bod cyfran sylweddol o‟r rhain yn debygol o 

berthyn i waywffyn tafl. Rhaid nodi hefyd fod gan rai mathau o waywffyn tafl bennau sylweddol, a/neu belydr 

trwm (gw. isod yn yr adran hon wrth drafod pila, angons, a gwaywffyn „hirgoes‟ eraill). 
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gwneuthuriad.
71

 Darganfuwyd nifer o enghreifftiau o wahanol feintiau o‟r fynwent yn 

Norton, ger ffin ddeheuol hen diriogaeth Brynaich, gan gynnwys dau ben gwaywffon 

enfawr, a‟u llafnau‟n mesur 29 a 30cm o hyd, sy‟n ymddangos fel y gallent fod wedi eu 

defnyddio gan droedfilwyr ar gyfer ergydion trychu neu „gymynu‟ (e.e. Ffigur 2.m).
72

 

Roedd hefyd rai bach a chul a allai fod wedi dod o waywffyn trywanu cymharol ysgafn, neu 

o waywffyn tafl (e.e. Ffigur 2.l).
73

 Darganfuwyd nifer o bennau gwaywffyn o gyfres H yn 

Swydd Efrog, hefyd, gan gynnwys un o gladdfa yn Catterick, sef lleoliad tybiedig „brwydr 

Catraeth‟ (Ffigur 2.ll).
74

 

 

Nodweddir cyfresi E ac F Swanton gan lafnau onglog heb gromlin uwchben yr ongl (e.e. 

Ffigur 2.g-h), a‟r enghreifftiau o‟r „Hen Ogledd‟ yn cynnwys darganfyddiad hap o 

Pittington, Swydd Durham a phen gwaywffon arall, heb gyd-destun, o Sweethope, 

Northymbria.
75

 Math olaf, eithaf anghyffredin, o ben gwaywffon onglog yw‟r ffurf hir, „siâp 

cleddyf‟ (cyfres G Swanton, Ffigur 2.i), y ceir un enghraifft ohoni o Driffield (Deira). 

Rhaid tybied y byddai angen i‟r cyfryw arfau gael eu dal yn y ddwy law a‟u defnyddio i 

drychu neu „gymynu‟ fel yn achos y ddau ben gwaywffon o Norton a grybwyllwyd uchod.
76

 

 

Er bod pennau gwaywffyn onglog yn fwy cyffredin na rhai deilffurf ymhlith yr Eingl-

Sacsoniaid Cynnar yn gyffredinol, nododd M.J. Swanton ei bod yn ymddangos bod 

rhyfelwyr Deira yn ffafrio pennau gwaywffyn deilffurf bychain yn fwy nag unrhyw ffurf 

arall.
77

 Ceir enghreifftiau niferus o bennau deilffurf (cyfres C Swanton) o‟r diriogaeth hon,
78

 

ynghyd ag un bach iawn, llai na 8cm o hyd, o Norton, a chanddo groestoriad siâp diemwnt a 

soced cul (Ffigur 2.d).
79

 Darganfuwyd enghraifft hir a chul yn Darlington, hefyd yn nyffryn 
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 Corpus, tt. 18-20, a Spearheads, tt. 101-14. 
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 Sherlock and Welch, Norton, tt. 135, 159, 163, 167, 169 a 194 a ffigur 39, 49, 51, 54, 55 a 64, ac Alcock, 

Kings and Warriors, t. 164.  
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Darlington (Corpus, tt. 13-16 ac o dan yr enwau lleoedd; Spearheads, tt. 77-99, a Roger Miket and Michael 

Pocock, „An Anglo-Saxon Cemetery at Greenbank, Darlington‟, Medieval Archaeology, 20 (1976), 62-74 (67 

a 72, a ffigur 28 (yn y canol)). 
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 Corpus, tt. 17-18 ac o dan „Driffield‟; Spearheads, tt. 99-101, ac Underwood, Anglo-Saxon Weapons, t. 40. 
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 Spearheads, t. 141. 
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 Darganfuwyd enghreifftiau a chanddynt lafnau bychain yn Driffield, Garton, Garton Slack, Kilham a 

Londesborough; rhai cul, o hyd canolig, yng Nghaer Efrog, Saltburn-on-Sea a Sewerby, a rhai hir a chul yng 

Nghaer Efrog, Driffield, Sancton, Sewerby a Staxton (Corpus, tt. 8-13, ac o dan yr enwau lleoedd). 
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 Sherlock and Welch, Norton, t. 151 a ffigur 46. Awgrymodd Alcock, Kings and Warriors, t. 169, y gallai 

hwn fod yn ben bollten o fwa croes. 
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Tees (Ffigur 2.e), ac un o faint canolig o Great Tosson, Northymbria.
80

 At hynny, mae 

enghreifftiau bychain o gyfres D Swanton – sef pennau gwaywffyn deilffurf a‟u socedau‟n 

hwy na rhai cyfres C – o Norton ac o safleoedd yn Deira (e.e. Ffigur 2.ff).
81

 

 

Deilffurf, hefyd, yw‟r unig ben gwaywffon y gellir ei gysylltu‟n weddol bendant â 

Brythoniaid y Gogledd (Ffigur 3 a Phlât 1.a). Daeth hwn o Buiston, Ayrshire, sef crannog 

o fewn hen diriogaeth dybiedig Ystrad Clud lle darganfuwyd nifer o wrthrychau eraill gan 

gynnwys cyllyll, pennau bwyell a bolltau a nyten o fwa croes, ac fe‟i disgrifiwyd fel a 

ganlyn gan Robert Munro: 

This is a well-shaped socketed spear head, 8½ inches long, with a central ridge in the blade. The 

socket end is ornamented by two groups of circular grooves, each group containing three circles. 

Portion of the wooden handle was found in the socket.
82

 

 

Er bod darganfyddiad darn aur Eingl-Sacsonaidd (a hwnnw‟n ffug, ond yn gyfoes â‟r safle) 

yn dangos bod gan bobl Buiston ryw fath o gysylltiad â‟r bobloedd hynny, nid yw ffurf y 

pen gwaywffon, gyda‟i gefnen ganolog, yn hawdd ei chynnwys o fewn dosbarthiad 

Swanton.
83

 Er hynny, credir bod cysylltiadau Eingl-Sacsonaidd gan y ddau ben gwaywffon 

arall o Ystrad Clud (Castlehill, Dalry), ac un o‟r rhain yn onglog.
84

 

 

Mae‟n ymddangos mai pennau gwaywffon deilffurf a ddefnyddid fwyaf gan y Pictiaid a‟r 

Sgotiaid hwythau.
85

 Darganfuwyd enghreifftiau Pictaidd yn Brough Birsay ac Upper 

Scalloway,
86

 a rhai Sgotig o ffurfiau amrywiol o gaer frenhinol Dunadd, gan gynnwys rhai 

bach a chul iawn a allai fod wedi perthyn i waywffyn tafl, yn ogystal â phennau teflynnau 

mwy cethrog (Plât 1.b-c).
87

 Dangosir pennau gwaywffon deilffurf ar gerrig Pictaidd, megis 
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yr un o Ynysoedd Orch lle gwelir tri milwr mewn rhes, oll yn dal gwaywffyn yn fertigol o‟u 

blaenau,
88

 ac ar y groes-lech enwog o Aberlemno y credir ei bod yn darlunio brwydr 

Dunnichen neu Nechtansmere (Ffigur 7).
89

 Serch hynny, er bod pen deilffurf amlwg gan 

waywffon a ddelir gan droedfilwr ar garreg Aberlemno, mae‟n ymddangos bod pennau 

gwaywffyn y marchogion yn fach ac yn gul – yn wir, mae dwy o‟r gwaywffyn hyn wedi eu 

darlunio fel llinellau syml heb unrhyw fath arbennig o ben. Roedd pennau gwaywffon cul 

yn nodwedd ar waywffyn tafl a hefyd ar waywffyn llaw a ddefnyddid i drywanu, a‟r ddau 

ddull hwn yn gydnaws â‟r olygfa sydd ar y garreg.  

 

Awgrymodd M.J. Swanton y byddai‟r pennau gwaywffyn Eingl-Sacsonaidd Cynnar ar ffurf 

cethren hir, sgwâr ei chroestoriad (math B1; Ffigur 2.ch), wedi bod yn addas ar gyfer 

gwaywffyn marchogion, gan eu cymharu â darganfyddiadau o Dunadd ac â‟r pennau 

gwaywffon cul a thrwchus a ddatblygwyd yn yr Oesoedd Canol er mwyn trywanu trwy 

arfwisg.
90

 Awgrymodd ymhellach y gallai‟r ffaith fod y ffurfiau hyn wedi diflannu, hyd y 

gwyddys, rhwng diwedd y seithfed ganrif a‟r unfed ganrif ar ddeg fod yn gysylltiedig â 

diffyg arfwisg gref, a phrinder cymharol marchogfilwyr, yn y cyfnod hwn.
91

 

 

Darganfuwyd y ddwy enghraifft orau o bennau gwaywffyn Cymreig o‟r Oesoedd Tywyll yn 

1984, mewn safle ffos gron yn Four Crosses, Llandysilio, Powys (Ffigur 4 a Phlât 2).
92

 

Roedd un yn 55.5cm o hyd, ac yn ymddangos fel pe bai‟n perthyn i waywffon drywanu 
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 Spearheads, t. 38. 
92

 Mae‟r safle yn un cynhanesyddol, ond credir bod y ddau ben gwaywffon naill ai wedi eu cynnwys mewn un 

o‟r beddau (ansicr eu dyddiad) ger un o‟r ffosydd, neu wedi eu cuddio yn y ffos yn ddiweddarach (P.M. 

Barford, W.G. Owen and W.J. Britnell, „Iron Spearhead and Javelin from Four Crosses, Llandysilio, Powys‟, 

Medieval Archaeology, 30 (1986), 103-6). 
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fawr, ac wedi ei nodweddu gan lafn hir a soced caeëdig, heb hollt.
93

 Soced caeëdig oedd 

gan y pen gwaywffon arall o‟r safle hwn, hefyd, a hwnnw‟n hwy fyth (75.5cm) ac iddo goes 

fetel hir a chul rhwng y llafn a‟r soced.
94

 Credir bod hwn wedi dod o fath o waywffon dafl a 

darddodd yn y pen draw o‟r pilum Rhufeinig,
95

 sef math o waywffon ac iddi ben cul ar goes 

fetel hir a gysylltid â phaladr pren trwm fel ei bod yn medru trywanu‟n bwerus drwy darian 

neu arfwisg o gael ei thaflu o bellter byr.
96

  

 

Defnyddid pila hyd y drydedd ganrif O.C., ac fe‟u cynrychiolir gan enghreifftiau o 

Richborough ac o Gaerllïon (e.e. Ffigur 2.a); ond mae hefyd ddarganfyddiadau o bennau 

gwaywffyn „hirgoes‟ o‟r cyfnod Rhufeinig Diweddar ym Mhrydain ac iddynt bennau 

adfachog (e.e. Ffigur 2.b, math A1 Swanton).
97

 Gall fod cysylltiad rhwng y ffurfiau hyn a‟r 

angon Ellmynig, a hwnnw‟n fath o arf a gysylltir yn arbennig â‟r Ffranciaid, er darganfod 

pennau gwaywffyn tebyg mewn claddfeydd mewn gwledydd eraill gan gynnwys rhai Eingl-

Sacsonaidd yn Lloegr (e.e. Ffigur 2.c, math A2 Swanton, a gw. uchod adran 2.2.3.2 am y 

dull brwydro a gysylltid â‟r arfau hyn).
98

 Yn bur aml fe fyddai coes fetel gul pilum neu 

angon yn plygu wrth i‟r arf daro ei nod, ac yr un modd, fe allai olion cyrydiad ar y pen 

gwaywffon dafl o Four Crosses ddangos lle cafodd hwnnw ei unioni ar ôl iddo blygu.
99

  

 

Yn ogystal â‟r ffurfiau adfachog, gellir disgrifio rhai pennau gwaywffyn Eingl-Sacsonaidd 

Cynnar deilffurf neu onglog fel rhai „hirgoes‟, sef mathau D3 ac F3 Swanton (e.e. Ffigur 

2.ff ac h). Credir eu bod yn fwyaf cyffredin yn y chweched ganrif, ond fe allai rhai 
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 Mae‟r llafn wedi dirywio fel na ellir gweld beth oedd ei ffurf wreiddiol, ond fe allai fod wedi bod yn onglog 

ac yn ysgwyddog, neu‟n driongl hir hyd yn oed (Barford et al., „Four Crosses‟). 
94

 Barford et al., „Four Crosses‟. 
95

 Barford et al., „Four Crosses‟, a Dark, Civitas to Kingdom, t. 199. 
96

 Bishop and Coulston, Roman Military Equipment, tt. 50-3, 76, 150 a 200, a Southern and Dixon, The Late 

Roman Army, tt. 112-13. Adnabuwyd hefyd rai pila mwy ysgafn, gw. Bishop and Coulston, Roman Military 

Equipment, t. 52. 
97

 Bishop and Coulston, Roman Military Equipment, tt. 150 a 200; Southern and Dixon, The Late Roman 

Army, tt. 112-13, a Corpus, t. 5 a ffigurau 5-7. Defnyddir „hirgoes‟ i drosi‟r term Saesneg „long-shanked‟ a 

arferir gan Swanton (e.e. Corpus, t. 6) am waywffyn a chanddynt goes fetel estynedig rhwng y pen a‟r soced. 

Gallai‟r enghreifftiau o fath A1 o Carvoran, Housesteads a South Shields fod wedi perthyn i filwyr Ellmynig a 

fu‟n ymosod ar Fur Hadrian, neu i aelodau‟r cwmnïau cynorthwyol Ellmynig a fu‟n gorsafu‟r Mur tua diwedd 

y drydedd ganrif O.C. a‟r ganrif ddilynol. Mae‟n demtasiwn cysylltu‟r math hwn o arf â‟r uncinata tela 

(„barbed spears‟ yn ôl cyfieithiad Winterbottom) a daflwyd i dynnu amddiffynwyr oddi ar furiau, yn ôl Gildas, 

er iddo ddweud mai arfau‟r Pictiaid neu‟r Sgotiaid oedd y rheini (Gildas 19.2, a Spearheads, tt. 28-9). 
98

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 128; Bishop and Coulston, Roman Military Equipment, t. 200; 

Southern and Dixon, The Late Roman Army, tt. 112-13, a Corpus, tt. 5-7. Ceir enghreifftiau o‟r arfau hyn, a 

chanddynt adfachau mwy cul, mewn cyd-destunau Eingl-Sacsonaidd arferol, gan gynnwys Sutton Hoo, hyd y 

seithfed ganrif (Corpus, tt. 5-6, a Spearheads, tt. 28-37). 
99

 Barford et al., „Four Crosses‟, 104. Gallai plygu wrth daro‟r nod fod wedi gwneud y cyfryw arfau‟n fwy 

effeithiol wrth „faglu‟ tarian gelyn, o bosibl (gw. isod, adran 2.2.3.2), er nad yw‟n debygol eu bod wedi‟u 

cynllunio i wneud hyn yn fwriadol (Bishop and Coulston, Roman Military Equipment, tt. 50-2). 
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enghreifftiau math F3 fod wedi‟u defnyddio ar ddiwedd y bumed ganrif, gan oroesi o bosibl 

hyd y seithfed ganrif.
100

 Nid yw‟r ffurfiau hyn yn niferus iawn, ond fe ddarganfuwyd 

enghraifft onglog, math F3, yn Driffield (Deira), ac mae hefyd enghraifft o gyffiniau Cymru 

na ddaeth o gladdfa, sef pen gwaywffon math D3 tua 32cm o hyd ac iddo lafn deilffurf bach 

a ddarganfuwyd ar flaendraeth ym Meols, Swydd Gaerlleon.
101

 Perthyn yn agos i‟r pennau 

gwaywffyn hirgoes y mae mathau D2 ac F2 Swanton, a‟r rheini‟n dangos coesau neu 

socedau sydd yn estynedig ond heb fod mor hir â‟r lleill. Math F2 oedd yr unig un o blith y 

dosbarthiadau hyn a oroesodd yn hir ar ôl y seithfed ganrif, gan barhau i gael ei ddefnyddio 

yn yr wythfed a‟r nawfed ganrif.
102

 

 

Mae‟r pen gwaywffon o Four Crosses yn rhannu rhai nodweddion â‟r arfau Eingl-

Sacsonaidd hirgoes, ond mae gwahaniaethau pwysig hefyd – megis ei hyd mawr, a‟r ffaith 

nad oes hollt yn y soced – sy‟n caniatáu ei ddosbarthu fel arf Cymreig.
103

 Dyddiwyd y ddau 

ben gwaywffon o‟r safle hwn i‟r chweched neu‟r seithfed ganrif, ac yn wir fe awgrymodd 

Leslie Alcock y gallai gwŷr Cadwallon fod wedi cludo arfau tebyg.
104

 O gael eu hystyried 

gyda‟i gilydd, maent yn ymddangos fel „set‟ o arfau ymarferol i un rhyfelwr – hynny yw, 

gallai‟r perchennog fod wedi taflu‟r waywffon hirgoes, gan gadw‟r waywffon arall er mwyn 

ei amddiffyn ei hun wedyn. Byddai‟r Llychlynwyr hwythau yn aml yn defnyddio 

gwaywffon law ynghyd â darten adfachog, yn ôl tystiolaeth claddfeydd, ac fe ddarganfuwyd 

cyfuniadau tebyg o arfau (a‟r „ddarten‟ naill ai‟n adfachog neu o ffurf arall) mewn ychydig 

o gladdfeydd Eingl-Sacsonaidd Cynnar.
105

 At hynny, mae‟n debyg y cludai milwyr Rhufain 

fwy nag un math o waywffon weithiau, ac felly hefyd y Gwyddyl (gw. adran 2.2.3.2). 

  

Mae‟n bosibl fod tri phen gwaywffon o Coygan Camp, caer bentir yn Sir Gaerfyrddin, yn 

perthyn i‟r un cyfnod â‟r ddau o Four Crosses.
106

 Er bod y pennau gwaywffyn hyn wedi 
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 Corpus, tt. 11-12 a 16-17, a Spearheads, tt. 71-3 a 95-9. 
101

 Spearheads, tt. 71-3 a 95-9, a Corpus, o dan enwau‟r llefydd. Roedd canolfan fasnachu bwysig ym Meols, 

fel y dengys darganfyddiadau mwyfwy niferus o waith metel Eingl-Sacsonaidd o‟r seithfed ganrif hyd y 

nawfed ganrif (Redknap, Llychlynwyr, t. 64). 
102

 Corpus, tt. 11-12 a 16-17. 
103

 Gw. Barford et al., „Four Crosses‟, am ymdriniaeth â‟r arf mewn perthynas â ffurfiau o wledydd eraill, er 

na fynegir barn bendant yno ynghylch ei darddiad. Fe‟i hystyrir fel arf Cymreig gan M. Redknap, The 

Christian Celts (Cardiff, 1991), t. 28, a chan Dark, Civitas to Kingdom, t. 199. 
104

 Alcock, Kings and Warriors, t. 164. 
105

 Spearheads, t. 15. 
106

 Darganfuwyd ar y safle wrthrychau a ddyddiwyd i‟r Mesolithig, y Neolithig, yr Oes Haearn a‟r cyfnod 

Rhufeinig, ynghyd â darnau crochenwaith o‟r cyfnod 400-700 O.C, ac mae‟n bosibl fod y pennau gwaywffyn, 

nad ydynt yn debyg i ffurfiau Rhufeinig, yn perthyn i‟r cyfnod olaf hwn hefyd (K.R. Dark, Discovery by 

Design: The Identification of Secular Elite Settlements in Western Britain A.D. 400-700, British 
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dirywio‟n wael, gellir gweld bod ganddynt asen ganol yn estyn i mewn i‟r llafn (ond heb 

gyrraedd y pwynt, yn wahanol i‟r pen gwaywffon drywanu o Four Crosses), ac mae‟n 

ymddangos mai llafn onglog oedd gan un ohonynt yn wreiddiol.
107

 Mae‟n eglur fod amryw 

ffurfiau ar waywffon wedi eu defnyddio yng Nghymru‟r Oesoedd Tywyll, felly,
108

 er nad 

oes digon o enghreifftiau i fedru dweud a oedd cymaint o amrywiaeth yma ag a welir 

ymhlith pennau gwaywffyn yr Eingl-Sacsoniaid Cynnar.
109

  

 

Yn Lloegr, fodd bynnag, byddai amrywiaeth fawr y cyfnod cynnar yn lleihau‟n sylweddol 

ar ôl y seithfed ganrif. Nid oes enghreifftiau o‟r cyfnod Eingl-Sacsonaidd Diweddar o 

angon adfachog, na phennau gwaywffyn fel cethrau sgwâr neu gleddyfau, neu lafnau‟n 

dangos rhychau neu gamau. Yn hytrach, yr unig ffurfiau a oroesodd, yn ôl dosbarthiad 

Swanton, yw‟r llafnau deilffurf (cyfresi C a D) a rhai onglog ac iddynt ochrau syth uwchben 

yr ongl (cyfresi E ac F).
110

 O fewn y cyfresi hyn, y rhai mwyaf eu maint oedd debycaf o 

oroesi hyd y cyfnod Cristnogol, gan adlewyrchu‟r duedd tuag at lafnau mwy a oedd eisoes 

wedi dechrau yn y cyfnod Eingl-Sacsonaidd Cynnar.
111

 (Awgrymodd Michael Swanton fod 

ffurf hir a chryf y rhan fwyaf o bennau gwaywffyn Eingl-Sacsonaidd Diweddar yn 

gysylltiedig â newidiadau mewn dulliau brwydro, ac ergydion ochrol a phario‟n dod yn 

bwysicach yn y cyfnod hwn.)
112

 

 

Esboniad arall am fabwysiad socedau caeëdig yw dylanwad y Llychlynwyr, a welir yn gryf 

mewn darganfyddiadau o bennau gwaywffon (onglog, yn aml) o Loegr o‟r ddegfed ganrif 

a‟r unfed ganrif ar ddeg.
113

 Defnyddid pennau gwaywffyn onglog gan yr Eingl-Normaniaid 

cynnar hefyd, fel y gall fod yn anodd dweud pwy a ddefnyddiodd yr enghreifftiau sy‟n cael 

                                                                                                                                                     
Archaeological Reports 237 (Oxford,1994), t. 73, a Nancy Edwards and Alan Lane, Early Medieval 

Settlements in Wales A.D. 400-700 (Cardiff, 1988), tt. 45-6).  
107

 Dark, Discovery by Design, ffigur 18. 
108

 Fel y nodwyd uchod, mae darganfyddiadau eraill o gyffiniau Cymru yn cynnwys pen gwaywffon deilffurf 

(math C2 Swanton) o Titterstone Clee, Swydd Amwythig (Ffigur 2.dd), ac un arall, deilffurf, gyda phant ar 

ochr chwith y llafn (cyfres K Swanton) o‟r blaendraeth ym Meols, Swydd Gaerlleon (Corpus, dan enwau‟r 

llefydd, a B.H.St.J. O‟Neil, „Excavations at Titterstone Clee Hill Camp, Shropshire, 1932‟, The Antiquaries 

Journal, 14 (1934), 13-32, ffigur 2.). 
109

 Gellid dadlau y byddai‟r sefyllfa wleidyddol yn Lloegr, adeg ei gwladychu gan yr Eingl-Sacsoniaid, wedi 

ffafrio datblygiad ffurfiau amrywiol gan y gofaint lleol (Swanton, Spearheads, tt. 9-10 a 140-1). 
110

 Corpus, passim. Mae‟n bosibl fod rhywfaint o‟r lleihad mewn amrywiaeth yn gysylltiedig â‟r ffaith nad oes 

cymaint o dystiolaeth o‟r cyfnod hwn, am nad oedd claddedigaethau gydag arfau yn gyffredin bellach. 
111

 Y rhai a oroesodd oedd datblygiadau o fathau C2 a C3, ac, efallai, D2, ynghyd ag E2, E3, ac F2 (Corpus a 

Spearheads, passim). 
112

 Gw. Spearheads, t. 14, sy‟n nodi hefyd y ffaith fod socedau‟r pennau gwaywffon hyn wedi eu hatgyfnerthu 

yn aml yn ogystal â chael eu hasio ynghau (yn lle gadael hollt). 
113

 I.P. Stephenson, The Late Anglo-Saxon Army, tt. 104-5. 



 

 

 71 

eu dyddio i tua‟r unfed ganrif ar ddeg.
114

 Un ffurf arbennig a welwyd yn y cyfnod hwn, ac a 

ddefnyddid am ganrifoedd wedyn, oedd amrywiad mwy trwchus ar y llafn onglog, a 

chanddo groestoriad siâp diemwnt a‟i gwnâi‟n gryf ac yn effeithiol wrth drywanu trwy 

arfwisg neu darian.
115

 Ond fe ddefnyddid o hyd ffurfiau ysgafnach a mwy fflat, efallai yn 

erbyn gelynion heb arfwisg neu ar gyfer hela, ynghyd â phennau gwaywffon bach y credir 

iddynt berthyn i waywffyn tafl.
116

 

 

Math arall o waywffon a oedd yn gyffredin drwy Ewrop, gan ymddangos yn Lloegr efallai 

mor gynnar â‟r nawfed ganrif, oedd y waywffon „adeiniog‟ Garolingaidd a nodweddir gan 

bâr o „adenydd‟ neu glustennau sy‟n estyn o‟r soced o dan y llafn (gallai‟r llafn ei hun fod 

yn onglog neu, yn amlach, yn ddeilffurf).
117

 Er y gall mai swyddogaeth yr adenydd oedd 

atal pen y waywffon rhag treiddio‟n rhy ddwfn, fel na chollai‟r milwr ei afael ar ei arf, 

awgrymodd Logan Thompson, ar sail profiad ailgreadwyr, y gallent fod wedi eu defnyddio i 

bario ergyd neu i faglu llafn gelyn.
118

 Awgrymodd D.E. Nicolle fod y cyfryw arfau wedi‟u 

hystyried yn hen-ffasiwn erbyn diwedd y ddeuddegfed ganrif (os nad yn gynt),
119

 er ei bod 

yn ymddangos mai arf tebyg a ddisgrifir yn y stori am y Brenin Philip Augustus o Ffrainc 

yn cael ei dynnu oddi ar ei geffyl ym mrwydr Bouvines, 1214, ar ôl i adain neu glust 

gwaywffon fynd yn sownd yn ei goiff o fael.
120

 

 

Serch yr amrywiaeth fawr yn ffurfiau pennau gwaywffyn a ddangosir yn nhapestri Bayeux, 

er enghraifft,
121

 y tebyg yw mai pennau deilffurf neu onglog, heb adenydd, oedd fwyaf 
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 Nicolle, Arms and Armour, I, t. 341. 
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 Nicolle, Arms and Armour, rhifau 854 (Amgueddfa Llundain, cyf. C.786) a 856 (University Museum of 

Archaeology and Ethnology, cyf. 34.971, Caer-grawnt). 
116

 Gw., e.e., Nicolle, Arms and Armour, rhifau 855-9 ac 861, neu am rai Cymreig gw. isod ac n. 139. 
117

 Logan Thompson, Ancient Weapons in Britain (Barnsley, 2004), tt. 68-9; I.P. Stephenson, The Late Anglo-

Saxon Army, tt. 104-5; Nicolle, Arms and Armour, rhifau 860 (Museum and Art Gallery, cyf. 236.62, 

Reading), 862 (Bashford Dean Bequest, Metropolitan Museum of Art, Efrog Newydd) ac 863 (o‟r Tafwys; 

Amgueddfa Llundain), a hefyd Halpin, Weapons, ffigur 54 a t. 147 (cyf. DWP 579) am enghraifft o Ddulyn a 

all ddyddio o tua‟r unfed ganrif ar ddeg. Darlunnir gwaywffon o‟r math hwn ar lun adnabyddus o‟r Brenin 

Saul o Psalterium Aureum a grëwyd yn St. Gall, yr Almaen, cyn 883 O.C. (Oakeshott, The Archaeology of 

Weapons, t. 171, ffigur 76), a pheth tebyg sy‟n cael ei bortreadu yn achos rhai o‟r gwaywffyn yn nhapestri 

Bayeux ac yn Sallwyr Utrecht (Bayeux Tapestry, passim, a Nicolle, Arms and Armour, rhifau 871A-871L 

(Utrecht Psalter; Amgueddfa Brydeinig, Llsgr. Harl. 603)), er bod D.M. Wilson, Bayeux Tapestry, t. 224, wedi 

dadlau y gall mai hoelion neu farrau byrion a ddangosir yn y tapestri yn hytrach nag „adenydd‟ go-iawn. 
118

 Ancient Weapons in Britain, t. 69. 
119

 Nicolle, Arms and Armour, I, t. 354 a rhif 908A-B (Guthlac Roll, Swydd Lincoln, c. 1200; Amgueddfa 

Brydeinig, Llsgr. Harl. Roll Y.6)), a gw. hefyd y darlun o ddau farchog yn yr Histoire du Graal (llsgr. o‟r 

Bibliothèque Nationale, Paris) a ddangosir yn H.W. Koch, Medieval Warfare (London, 1978), t. 69. 
120

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 259. 
121

 Mae rhai‟n ddeilffurf, rhai fel trionglau hir, rhai gydag „adfachau‟ hir, a rhai ar ffurf triongl wedi‟i osod y 

tu ôl i bwynt cul iawn, o‟r un trwch â‟r paladr. Weithiau ychwanegir llinell lorweddol o dan ben y waywffon 
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cyffredin yn y cyfnod hwn megis yn y canrifoedd gynt.
122

 Yn wir, mor gul yw rhai pennau 

gwaywffyn canoloesol nes ei bod yn anodd dweud ai onglog ynteu deilffurf ydynt, yn 

enwedig wrth ddehongli darluniau, er gweld weithiau lafnau lletach, „siâp trywel‟ neu bron 

yn drionglog (a‟r rheini, mae‟n debyg, wedi eu cludo gan droedfilwyr).
123

 Byddai 

gwaywffyn y marchogion hwythau‟n mynd yn drymach o ganlyniad i ddatblygiad dull y 

rhuthr â gwaywffon lonydd, lorweddol („couched‟) (gw. isod, adran 2.2.3.3),
124

 a phennau‟r 

arfau hyn yn hir ac yn gul ond hefyd yn bur drwchus fel eu bod yn ddigon cryf i drywanu 

trwy arfwisg.
125

 

 

Mae‟r dystiolaeth Gymreig yn brin ar gyfer y cyfnod rhwng gwaywffyn Four Crosses a 

dyfodiad y Normaniaid, er bod gwaywffon ac iddi ben trionglog llydan i‟w gweld mewn 

darlun o‟r Croeshoeliad ar groes o Lan-gan, Morgannwg, a ddyddiwyd i ddiwedd y nawfed 

ganrif neu ddechrau‟r ddegfed ganrif.
126

 Gellid hefyd nodi‟r pen gwaywffon o gladdfa 

                                                                                                                                                     
(gw. n. 117), ac mae hefyd rai gwaywffyn nad oes ganddynt unrhyw bennau o gwbl. Nid yw‟n ymddangos 

bod y mathau hyn wedi‟u dosbarthu ag unrhyw batrwm arbennig, ar y cyfan, na bod ymdrech i wahaniaethu 

rhwng y Normaniaid a‟r Eingl-Sacsoniaid, gan awgrymu y gallai‟r amrywiaeth adlewyrchu mympwy‟r 

gwneuthurwyr. Mae Sallwyr Utrecht hefyd yn dangos pennau gwaywffon trionglog hir a rhai „adfachog‟, 

ynghyd â rhai fel siâp diemwnt estynedig. Awgrymodd Swanton, Spearheads, t. 35, fod y ffurfiau „adfachog‟ 

yn „draughtsman‟s convention for the well-known angular series, with the lower angle of the blade omitted‟ – 

hyd heddiw, wrth gwrs, y ffurf „pen saeth‟ hwn yw‟r dull arferol o symboleiddio rhywbeth pigfain. Ond gthg. 

D.M. Wilson, Bayeux Tapestry, t. 185, yn disgrifio‟r darluniad eglur o waywffyn ym mhlât 38 „all with barbed 

tips and with cross-pieces below the heads‟, er nodi (t. 224) nad oes tystiolaeth archeolegol am ddefnydd y 

cyfryw arfau yn y cyfnod hwn. Diddorol yw cymharu‟r darluniadau hyn, fodd bynnag, â‟r dystiolaeth am 

ddefnydd gwaywffyn ysgafn adfachog (a gysylltir ag amryw ffurfiau cytras ar yr enw gaflach) gan amryw 

bobloedd gan gynnwys yr Eingl-Sacsoniaid (gw. isod, yn yr adran hon). 
122

 Gw., e.e., Nicolle, Arms and Armour, rhifau 880 a 881 (seliau‟r Brenin Gwilym I o Loegr a‟i fab Gwilym 

II), rhif 901K (murlun yn Eglwys All Saints, Claverly, Swydd Amwythig), rhif 949 (Westminster Psalter, 

Amgueddfa Brydeinig Llsgr. Roy. 2.A XXII), rhif 955E („Apocalypse‟ o Gaer-gaint, Llyfrgell Bodley, Llsgr. 

Douce 180), rhif 956 (darlun o Frwydr Stamford Bridge, L’Estoire de Seint Aedwald le Rei gan Matthew Paris 

a‟i ysgol; Llyfrgell y Brifysgol, Llsgr. Ee.III.59 ffol. 32
v
, Caer-grawnt) a rhif 957A (Chanson d’Aspremont, 

Llyfrgell Brydeinig, Llsgr. Lansdowne 782 ffol. 12
v
).  
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 Darganfuwyd pen gwaywffon „siâp trywel‟ o Lundain a ddyddiwyd i ddiwedd y ddeuddegfed ganrif neu i‟r 

drydedd ganrif ar ddeg (Nicolle, Arms and Armour, rhif 882 (Guildhall Museum, cyf. 11.406, Llundain)), a 

phen trionglog sydd ar waywffon un o‟r gwarchodwyr (mewn arfogaeth ganoloesol gyfoes) sy‟n cysgu ger y 

Beddrod Sanctaidd ar flwch cymun o‟r ddeuddegfed ganrif (Nicolle, Arms and Armour, rhif 895A (Casgliad 

Burrell, rhifau 5 a 6/139, Glasgow Museums and Art Galleries), a Tony McAleavy, Life in a Medieval Castle 

(London, 1998), t. 37). Gallai rhai pennau trionglog mewn darluniau, er hynny, adlewyrchu confensiynau 

artistig yn unig (cymh. y dadleuon ynghylch pennau „adfachog‟ tapestri Bayeux; gw. uchod, n. 121). 
124

 DeVries, Medieval Military Technology, tt. 12-15; D.J.A. Ross, „L‟originalité de «Turoldus» : le 

Maniemant de la Lance‟, Cahiers de civilisation médiévale, 6 (1963), 127-38 (132). Hyd yn oed yn nhapestri 

Bayeux, mae‟n ymddangos bod y gwaywffyn a ddefnyddir ar gyfer y dull „couched‟ yn hwy ac yn drymach 

na‟r rhai a ddefnyddir fel arfau llaw neu arfau tafl (Ross, „L‟originalité de «Turoldus»‟, 133, a R. Allen 

Brown, „The Battle of Hastings‟, Anglo-Norman Studies, 3 (1980), 1-21 (12-13)). 
125

 Gw., Nicolle, Arms and Armour, rhif 883 (Moyse‟s Hall Museum, cyf. L.32, Bury St. Edmunds), yn 

disgrifio‟r pen gwaywffon hwn o Fornham, Suffolk fel enghraifft dda o‟r math o offer a ddefnyddid gan 

farchogion y ddeuddegfed ganrif. 
126

 M. Redknap and J.M. Lewis, A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones and Stone Sculpture in Wales, 

vol. I (Cardiff, 2007), G43 (tt. 337-9). 
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Lychlynnaidd yn Llanasa, Sir y Fflint, a phen gwaywffon Llychlynnaidd arall a 

ddarganfuwyd, ynghyd â phen bwyell, yng Nghaer-went, Sir Fynwy, ac a ddyddiwyd i 

ddiwedd y nawfed ganrif neu i‟r ddegfed ganrif (Ffigur 5.b).
127

 Mae‟n bosibl fod rhai o‟r 

29 pen gwaywffon a ddarganfuwyd yn Nulyn hefyd yn perthyn i ryfelwyr Llychlynnaidd 

neu Wyddelig-Sgandinafaidd, er y gall eraill fod yn arfau Eingl-Normaniaid y drydedd 

ganrif ar ddeg.
128

 Mae gan y rhan fwyaf o‟r darganfyddiadau hyn lafnau deilffurf neu 

onglog, ac yn ôl dehongliad Andrew Halpin mae‟n debyg fod gwaywffyn tafl neu „ddartiau‟ 

ysgafn wedi eu cynrychioli‟n helaeth (45%), ar y cyd â gwaywffyn „amlbwrpas‟ canolig eu 

maint, gyda dwy enghraifft yn unig o waywffyn llaw mwy sylweddol.
129

 

 

Math arbennig o waywffon dafl y ceir tystiolaeth amdani mewn ffynonellau Gwyddeleg 

yw‟r gablach, a‟r un gair wedi‟i gynrychioli gan y ffurf gaflach yn y Gymraeg, yr Hen 

Norseg gaflak a‟r Hen Saesneg gafeluc, yn ogystal â‟r Eingl-Normaneg gaveloc.
130

 Mae 

tarddiad gablach neu gaflach yn awgrymu ei fod yn arf fforchog, ond er crybwyll 

gwaywffyn â phwyntiau niferus mewn testunau Gwyddeleg,
131

 nid yw‟r cyfeiriadau hyn 

wedi eu cefnogi gan dystiolaeth archeolegol. Mae arf adfachog yn ymddangos yn fwy 

ymarferol, a heb fod yn wahanol iawn ei ffurf – nid yw adfach, wedi‟r cwbl, ond yn fforch 

tuag yn ôl! Mae darn o ddialog o King Lear Shakespeare yn ategu‟r dehongliad hwn, a‟r 

enw fork yn cael ei ddefnyddio am ben saeth adfachog: 

Lear:  The bow is bent and drawn, make from the shaft. 

Kent:  Let it fall rather, though the fork invade 

 The region of my heart . . . 
132
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 Roedd y cyntaf yn mesur 50cm o hyd, a‟r ail yn 55cm o hyd (N. Edwards and A. Lane, Early Medieval 

Settlements in Wales, tt. 35-8, a Redknap, Llychlynwyr, t. 53 (Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd; NPTMG: 

D2/43)). 
128

 Halpin, Weapons, pennod 4 (yn enwedig t. 132). 
129

 Halpin, Weapons, t. 147, ac am bennau gwaywffyn canoloesol eraill o Iwerddon gw. Halpin, Weapons, 

t. 132 a Nicolle, Arms and Armour, rhifau 985A-985D, yn disgrifio tri phen gwaywffon dafl posibl, ac un pen 

gwaywffon mwy sylweddol, a arddangosir yn Amgueddfa Genedlaethol Iwerddon, Dulyn, ac a ddyddiwyd i‟r 

ddegfed ganrif neu‟r unfed ganrif ar ddeg. 
130

 Trafodir rhai cyfeiriadau llenyddol at yr arfau hyn yng Nghymru ac Iwerddon isod, adran 2.2.3.2. Gallai‟r 

Eingl-Sacsoniaid hwythau fod wedi benthyg yr arf hwn – neu‟r enw, o leiaf – naill ai gan y Llychlynwyr neu 

gan Frythoniaid y gogledd a‟r gorllewin yn ystod rhyfeloedd y ddegfed ganrif (Swanton, Spearheads, t. 35, ac 

am y gair gw. GPC, d.g. gaflach, ac Andrew Breeze, „Celtic Etymologies for Old English cursung “curse”, 

gafeluc “javelin”. . .‟, Notes and Queries, 238 (1993), 287-97).  
131

 Gw. Breeze, „Celtic etymologies‟, sy‟n trafod hefyd y ffurfiau fogablach a fogablaige „pronged‟ a 

ddefnyddid mewn perthynas â gwaywffyn. Am enghreifftiau penodol o waywffyn „barbed‟, „5-pronged‟, 

„5-pointed‟ neu „branched‟ mewn storïau Gwyddeleg gw. CHA §81 (tt. 84 a 88), §82 (t. 116) a §89 (tt. 152 a 

156). 
132

 King Lear, 1.1.138-40, a gw. ib.n. yn Jonathan Bate and Eric Rasmussen (eds.), William Shakespeare 

Complete Works (Macmillan, 2007). 
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Crybwyllwyd eisoes un math o waywffon adfachog, sef yr angon, ond mae‟n debyg mai 

math ysgafnach o arf oedd y gaflach. Mae Andrew Breeze wedi cysylltu‟r gafeluc Hen 

Saesneg â dartiau adfachog yr Eingl-Sacsoniaid,
133

 ac fe awgrymodd Michael Swanton fod 

pennau gwaywffyn adfachog byr o Norwy o bosibl yn cynrychioli math o gablach yr oedd 

y Llychlynwyr wedi ei fenthyg gan y Gwyddyl (Ffigur 5.a).
134

 

 

Serch hynny, ni wn am dystiolaeth archeolegol am „gaflachau‟ tebyg naill ai yn Iwerddon 

nac yng Nghymru. Yn hytrach, ac fel yn achos gwledydd eraill, mae‟r pennau gwaywffyn a 

ddarganfuwyd yng Nghymru fel arfer yn ddeilffurf neu‟n onglog, neu ryw ffurf ganolig. 

Darganfuwyd enghraifft o gastell Llychwr (Loughor) a ddyddiwyd i ail hanner y 

ddeuddegfed ganrif neu ddechrau‟r ganrif ddilynol,
135

 a rhai o‟r drydedd ganrif ar ddeg o 

gestyll Talacharn (Ffigur 5.c)
136

 a Dryslwyn (Ffigur 5.ch),
137

 ac o fferm Pant Asaph, Sir y 

Fflint.
138

 Gallai dau ben gwaywffon arall o Ddryslwyn, llai eu maint a sgwâr eu croestoriad 

fel y gallent drywanu drwy arfwisg, fod wedi perthyn i waywffyn tafl ysgafn (Ffigur 

5.d-dd), ac wrth drafod y rhain fe gyfeiriodd Oliver Jessop at ffurfiau tebyg, hefyd o‟r 

drydedd ganrif ar ddeg, o gestyll Cricieth a Thredelerch (Rumney) (Ffigur 5.e-ng), ynghyd 

ag enghreifftiau o Loegr.
139

 

  

Pennau onglog neu ddeilffurf, cymharol lydan, a welir mewn darluniau o waywffyn 

Cymreig mewn llawysgrifau. Pen gwaywffon siâp diemwnt sydd gan wayw-wyr y Littere 

Wallie (Plât 7.a-b),
140

 a ffurf debyg, ond ychydig yn gulach, sydd gan y waywffon hir a 
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 Breeze, „Celtic etymologies‟. 
134

 Swanton, Spearheads, t. 35 yn cyfeirio at Jan Petersen, De Norske Vikingesverd (Kristiania, 1919), ffigurau 

23 a 24. Dyddiwyd y rhain i‟r ddegfed ganrif, neu ychydig yn gynharach, ac yn ogystal â‟u maint llai maent 

yn wahanol i‟r angon o ran y ffaith fod ganddynt said („tang‟) yn hytrach na soced. Gelwir arfau o‟r math hwn 

yn fath XII yn nosbarthiad Solberg o bennau gwaywffyn Norwyaidd o‟r Oes Lychlynnaidd (Halpin, Weapons, 

ffigur 56, yn cyfeirio at B. Solberg, „Norwegian spearheads from the Merovingian and Viking periods‟ (PhD 

Thesis, University of Bergen, 1985)). 
135

 J.M. Lewis, „Excavations at Loughor Castle, West Glamorgan 1969-73‟, Archaeologia Cambrensis, 142 

(1993), 99-180 (147). Mae‟r amryw enghreifftiau o gastell Llychwr wedi‟u rhestru ymhlith y pennau saethau, 

er nodi y gallai rhai fod wedi dod o waywffyn, ac fe gyfeiriwyd atynt yn y cyd-destun hwn hefyd gan Jessop, 

„Weapons‟, t. 206.  
136

 Kightly, A Mirror of Medieval Wales, t. 93. 
137

 C. Caple et al., „Archaeological Evidence‟, t. 192 a hefyd Jessop, „Weapons‟, tt. 205-6, sy‟n nodi y gallai‟r 

enghraifft o Ddryslwyn fod o darddiad Cymreig. 
138

 Arddangoswyd hwn yn arddangosfa „Gwreiddiau – Canfod y Gymru gynnar‟ Amgueddfeydd Cenedlaethol 

Cymru. 
139

 „Weapons‟, t. 206, a gw. O‟Neil, „Criccieth Castle‟, 41 a phlât VIII (rhifau 24-32), a S. Lloyd-Fern and 

S.H. Sell, „Objects of Iron, Bronze and Bone‟, in K. Lightfoot, „Rumney Castle, a Ringwork and Manorial 

Centre in South Glamorgan‟, Medieval Archaeology, 36 (1992), 96-163 (134-44 (rhif 17)). 
140

 Mae llun arall o wayw-wr yn y Littere Wallie, a rhan ohono wedi‟i dorri i ffwrdd, yn dangos gwaywffon 

debyg, ond bod ongl y llafn yn llai pendant (J.G. Edwards (ed.), Littere Wallie, ffacsimile yn wynebu t. 139). 
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ddelir gan y rhingyll yn ei ddwy law mewn llun yn llsgr. Peniarth 28 (Plât 5.b)
141

 Darlunnir 

gwaywffon o ffurf debyg yn y darlun o amrywiol arfau yn yr un llawysgrif, yn y darn 

cyfraith sy‟n cofnodi gwerthoedd offer (Plât 5.a). Yn yr achos hwn mae onglau‟r llafn yn 

llai eglur fel ei fod yn nes at siâp deilen, ac ymddengys fod ymdrech i bortreadu naill ai 

asen ganol neu (yn fwy tebygol) gefnen llafn ac iddo groestoriad siâp diemwnt.
142

 

 

Darlunnir amryw ffurfiau o ben gwaywffon ar feddfeini Cymreig o ail hanner y drydedd 

ganrif ar ddeg ac o ddechrau‟r ganrif ddilynol (Ffigur 6.a-dd).
143

 Er y gellid ystyried eu 

bod oll yn amrywiadau ar siâp deilffurf, mae nifer yn dangos ongl amlwg ger y gwaelod, 

neu hyd yn oed yn ymddangos fel deilen wedi ei gosod ar ben triongl yn achos un enghraifft 

o Abaty Glyn y Groes (Ffigur 6.d). Mae‟n demtasiwn gweld cysylltiad â‟r gwaywffyn 

„adeiniog‟ a drafodwyd uchod, er ei bod efallai‟n fwy tebygol fod y ffurf hon, megis y pen 

gwaywffon sy‟n dwyn tyfiant o ddail ar feddfaen arall o‟r un lle (Ffigur 6.dd), yn fympwy 

addurniadol ar ran y cerflunydd.
144

 Dangosir math o „dyfiant‟ hefyd islaw pen y waywffon a 

ddelir gan ddyn ar sêl Sieffre „Sturmi‟ o Forgannwg (c. 1170), nes ei fod yn ymddangos 

bron fel fleur de lys (Ffigur 6.e a Phlât 4.b).
145

  

 

Roedd „tyfiannau‟ felly yn nodwedd ar frysgyllau seremonïol ac ar deyrnwialennau, megis 

teyrnwialen y brenin yn llsgr. Peniarth 28, ffol. 1
v
,
146

 neu‟r deyrnwialen fleur de lys ar 

gorffddelw „Pabo Post Prydain‟ (c. 1380) yn Eglwys Pabo Sant, Llanbabo, Môn (Ffigur 

6.f),
147

 neu‟r brysgyllau canghennog a deiliog a welir ar rai seliau brenhinol o Loegr ac 

mewn lluniau yn llsgr. Peniarth 28 (Ffigur 6.ff-g). Trafodir brysgyllau seremonïol isod 

(adran 2.7), ond o ran gwaywffyn, er bod y cyfreithiau‟n awgrymu bod gan waywffon y 

rhingyll, er enghraifft, swyddogaeth seremonïol, nid yw‟r llun ohoni yn llsgr. Peniarth 28 yn 

dangos unrhyw beth anghyffredin ynghylch ei ffurf.
148
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 Dyddiwyd y llawysgrif hon i ddegawdau canol y drydedd ganrif ar ddeg (D. Huws, Peniarth 28, 

rhagymadrodd a llun 7). 
142

 Peniarth 28, llun 13. 
143

 Gresham, Medieval Stone Carving in North Wales, rhifau 16, 53-4, 122, 124 a 145. 
144

 Posibilrwydd arall yn achos y waywffon sy‟n „tyfu‟ dail yw fod hyn yn dwyn symbolaeth Gristnogol fel 

arwydd o fywyd tragwyddol ar ôl marwolaeth, megis yn y stori yn „Cronicl Turpin‟ am waywffyn rhai o wŷr 

Siarlymaen yn tyuu bric a risc, a gwreid yn wyrthiol ar y noswaith cyn brwydr (YCM 9.21-10.5, a gw. hefyd 

12.28-13.6). 
145

 David H. Williams, Catalogue of the Seals in the National Museum of Wales, vol. I (Cardiff, 1993), rhif 

W405, a David. H. Williams, Welsh History through Seals (Cardiff, 1982), t. 14). Mae‟r dyn yn canu corn, 

gan awgrymu cysylltiad posibl â hela (gw. adran 2.2.4 isod). 
146

 D. Huws, Peniarth 28, ffigur 1. 
147

 Gresham, Medieval Stone Carving in North Wales, rhif 210. 
148

 Gw. adrannau 2.2.2 a 2.2.4 am waywffyn addurnedig a seremonïol mewn diwylliannau eraill. 
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2.2.2 Addurn a baneri 

Er nad yw‟n gyffredin, mae rhai enghreifftiau o addurn ar bennau gwaywffon Eingl-

Sacsonaidd, sef naill ai „asen ganol‟ addurniadol (o‟i chyferbynnu â‟r rhai gweithrediadol a 

grybwyllwyd uchod), patrymau ar y llafn ei hun neu fandiau o amgylch y soced.
149

 Gellid 

cymharu‟r nodwedd olaf hon â‟r rhychau am soced y pen gwaywffon o Buiston, a‟r rheini o 

bosibl wedi dal gwifrau addurniadol yn wreiddiol (Ffigur 3 a Phlât 1.a),
150

 ac fe addurnai‟r 

Llychlynwyr hwythau rai pennau gwaywffon â bandiau neu â mewnosodiadau eraill, gan 

ddefnyddio metelau o wahanol liwiau.
151

 Pe bai amgarn yn bresennol, gallai gael ei addurno 

fel ei fod yn gweddu i ben y waywffon.
152

 Gallai rhai pelydr gwaywffyn fod wedi eu 

paentio, er nad oes tystiolaeth am yr arfer hwn ym Mhrydain yn y cyfnodau dan sylw 

yma.
153

 Nodwedd arall ar rai gwaywffyn cynnar oedd modrwyau haearn neu efydd, neu 

osodiadau efydd, a roddid ar y paladr i ddynodi‟r pwynt cydbwysedd, er y gallent hefyd fod 

yn addurniadol.
154

 Yn gyffredinol, gellir cymryd bod gwaywffyn ac arnynt addurn cain 

wedi‟u bwriadu i‟w defnyddio yn y llaw yn hytrach nag i‟w taflu.
155

 Ac yn wir, gallai‟r rhai 

ceinaf fod wedi eu cadw ar gyfer rhwysg neu seremoni yn unig, yn enwedig yn achos y rhai 

a addurnid ag arian neu aur.
156

 Ymddengys mai rhan o offeryn seremonïol, hefyd, oedd y 
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 Swanton, Spearheads, passim. Mae rhai llafnau onglog, yn arbennig, yn dangos addurn cain, a gwifrau 

efydd neu arian wedi eu mewnosod ar y soced neu tua gwaelod y llafn (Corpus, t. 20, ac Underwood, Anglo-

Saxon Weapons, t. 43). 
150

 Cessford, „Jewellery in the Gododdin poem‟, 60. 
151

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 155, a gw., e.e., addurn arian a chopr y pen gwaywffon main a 

hir (53.5cm) a ddarganfuwyd yn afon Tafwys ac a ddyddiwyd i ddiwedd y nawfed ganrif neu i‟r ddegfed 

ganrif (Amgueddfa Brydeinig, Department of Medieval and Modern Europe, M&ME, 1893, 7-15,2 (gw. ar 

www.britishmuseum.org)).  
152

 Underwood, Anglo-Saxon Weapons, t. 44. 
153

 Mae darganfyddiadau o gors Kragehul, yr Almaen, yn cynnig tystiolaeth am baentio pelydr, ac felly hefyd 

y darluniad o Justinian a‟i gadfridogion mewn mosaig o‟r chweched ganrif yn San Vitale, Ravenna, sy‟n 

dangos bandiau coch, gwyn a gwyrdd ar un ochr i‟r paladr yn unig (Southern and Dixon, The Late Roman 

Army, t. 114). 
154

 Defnyddid cortynnau, rhybedion neu hoelion at yr un pwrpas, a‟r rheini i gyd i‟w gweld ar y pelydr o 

gorsydd Denmarc a gogledd yr Almaen. Byddai canfod y craidd disgyrchiant yn bwysig nid yn unig yn achos 

gwaywffon dafl, ond hefyd yn achos gwaywffon a ddelid mewn un llaw wrth drywanu (Underwood, Anglo-

Saxon Weapons, t. 44; Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 119, a Swanton, Spearheads, t. 26). Gall 

fod cyfeiriad at falansio gwaywffon fel hyn yn y darn o Vita Sancti Cadoci sy‟n disgrifio meichiad yn ymosod 

ar y sant gan dybio mai lleidr ydyw (Vitae Sanctorum, tt. 40-1: librata sursum dextera, mucronę lanceę 

terebrare conatur „he tries with right hand uplifted to pierce him with the point of his lance‟). Gw. hefyd 

Carmen, llau. 473-5, yn disgrifio Gyrth, brawd y Brenin Harold, yn balansio gwaywffon cyn ei thaflu: 

Librando telum celeri uolitante lacerto / Eminus emisso cuspide, corpus equi / Vulnerat . . . „poising a javelin, 

he hurled it from afar with a strong arm. The flying weapon wounded the body of the horse . . .‟. Yn ôl DML 

mae ystyron librare yn cynnwys „to make level or horizontal‟, „to direct, steer‟, „to brandish (weapon)‟ a „to 

throw (weapon), strike (blow)‟, yn ogystal â „to bring to equilibrium, balance, poise‟. 
155

 Swanton, Spearheads, t. 7. 
156

 Gw., e.e., y gosodiadau-gwaywffon arian, wedi‟u goreuro, a ddarganfuwyd mewn claddfa Ellmynig 

Rhufeinig Diweddar yn Vermand (Edward James, The Franks (Oxford, 1988), tt. 49-51); y pen gwaywffon o 

Götland, Sweden a ddyddiwyd i‟r unfed ganrif ar ddeg, a chanddo soced wedi ei ariannu a chydag addurn 
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pen gwaywffon o Welbeck Hill, Swydd Lincoln (cyfres H3 Swanton) ac iddo asen ganol 

addurniadol ynghyd â modrwy fach wedi‟i dal mewn twll yn y llafn, a‟r fodrwy honno fwy 

na thebyg wedi dal rhuban neu faner gul yn wreiddiol.
157

 

 

Baneri oedd y math amlycaf o addurn a gysylltid â gwaywffyn, fodd bynnag, a‟r rheini nid 

yn unig yn cael eu dwyn mewn brwydr ond hefyd yn cyflawni amryw swyddogaethau 

ymarferol a symbolaidd. Erbyn yr Oesoedd Canol mae darluniau niferus yn dangos baneri 

wedi eu gosod ar waywffyn, a gwaywffyn marchogion yn arbennig
158

 – fel yn achos mathau 

eraill o addurn, ni roddid baneri ar waywffyn tafl, a hynny am y rheswm ychwanegol y 

byddai‟r faner yn amharu ar ehediad yr arf drwy‟r awyr.
159

 Mae tapestri Bayeux yn dangos 

nifer fawr o benynau byr tair-fforchog ar belydr gwaywffyn, a‟r rheini wedi‟u haddurno â 

gwahanol liwiau a phatrymau – yn wir, nododd D.M. Wilson mai hwn yw ymddangosiad 

cyntaf baneri ar waywffyn mewn cyd-destun seciwlar ymhlith ffynonellau Eingl-

Sacsonaidd neu Normanaidd.
160

 Dangosir mwy nag un faner weithiau ar gyfer yr un grŵp o 

farchogion, gan awgrymu bod rhai o‟r baneri‟n perthyn i unigolion, er y gallai eraill berthyn 

i garfanau o farchogion (neu o droedfilwyr, yn achos y Saeson).
161

 

 

Byddai ystondardau arweinwyr byddinoedd, neu rai a gysylltid â chenedl, cred neu achos 

arbennig, yn cael eu gosod ar bolyn yn aml yn hytrach nag ar waywffon, ac yn wir fe allent 

gael eu dodi yn y tir i ddynodi pwynt ralio neu fangre yr oedd angen ei amddiffyn.
162

 Ond 

yn aml, hefyd, fe gludai llumanwr neu signifer faner ei arglwydd, fel a welir yn achos 

ystondard y dug Gwilym yn nhapestri Bayeux, sef (yn ôl pob tebyg) y faner dair-fforchog 

fawr ar waywffon y dyn sy‟n marchogaeth nesaf ato.
163

 Roedd y swyddogaeth hon yn llawn 

                                                                                                                                                     
rhwyllog (Nicolle, Arms and Armour, rhif 1043 (Amgueddfa Genedlaethol, Stockholm, Sweden)), a John of 

Worcester III, d.f. 1137 (tt. 228-9), yn cyfeirio at „waywffon frenhinol‟ wedi‟i haddurno ag aur (regalis lancea 

auro prefulgida) a roddodd y dug Roger o Apulia i Lothar, ymerawdwr y Rhufeiniaid. 
157

 Swanton, Spearheads, tt. 103 a 111.  
158

 Gw., e.e., Suzanne Lewis, The Art of Matthew Paris in the Chronica Majora (Berkeley, 1987), plât XIII a 

t. 239, neu Nicolle, Arms and Armour, rhif 905A a 949. 
159

 Ross, „L‟originalité de «Turoldus»‟, 133. 
160

 Bayeux Tapestry, t. 225. 
161

 Arms and Armour, I, t. 343. Mae Wace, Roman de Rou, rhan III, llau. 6505-6, yn gwahaniaethu rhwng 

gonfanons y barwniaid a phenynau‟r marchogion ym mrwydr Hastings: Li baron orent gonfanons, / li 

chevalier orent penons.  
162

 Gwnaethpwyd hyn, e.e., yn achos „draig‟ y Saeson yn Hastings neu caroccium Brwydr yr Ystondard (gw. 

Carmen, llau. 375-6; Roman de Rou, rhan III, llau. 8567-70; Bayeux Tapestry, plât 71, a Jim Bradbury, The 

Medieval Archer (Woodbridge, 1985), tt. 50-3). Mae‟n debyg mai ystondard arbennig brenin Wessex yw‟r 

„ddraig‟ a ddangosir yn Bayeux Tapestry, plât 71, er bod gan y Brenin Harold hefyd ystondard bersonol ac arni 

ddarlun o ŵr arfog (gw. Huntingdon, tt. 394-5 (n. 175)). 
163

 D.M. Wilson, Bayeux Tapestry, t. 194 a phlât 68.  
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anrhydedd, ac yn llawn perygl, fel y dengys cyfeiriadau niferus croniclwyr at lumanwyr yn 

cael eu lladd.
164

 Mae cyfeiriad at lumanwr, hefyd, mewn un o lawysgrifau‟r cyfreithiau 

Cymreig o‟r drydedd ganrif ar ddeg, er nad yw‟n eglur pa mor arwyddocaol yw hyn.
165

 

 

Yn ogystal â grym symbolaidd y baneri pwysicaf,
166

 roedd gan faneri llai swyddogaethau 

ymarferol allweddol wrth reoli byddin. Gallent fod o gymorth wrth geisio cadw milwyr 

mewn ffurfiannau effeithiol wrth ymladd, ac wrth gyd-drefnu gwahanol garfanau o wŷr.
167

 

Defnyddid y termau conroi neu banière „baner‟ am uned dactegol sylfaenol marchoglu, sef 

carfan o hyd at ryw ugain gŵr a chanddynt gysylltiadau teuluol neu ffiwdal.
168

 Yn ogystal â 

baneri bach y gwahanol unigolion o fewn y garfan hon, a fyddai‟n eu helpu i adnabod ei 

gilydd, byddai gan eu harweinydd faner arbennig a weithredai fel arwydd atgynnull ar gyfer 

y garfan gyfan, a‟r arweinwyr hyn yn cael eu galw‟n farchogion banred (S. „banneret‟).
169
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 Gw., e.e., Chronica Majora, II, tt. 586-7; Flowers of History, II, t. 307, ac Orderic Vitalis, VI, tt. 236-7l. 

Yn Carmen, ll. 275, canmolir negeswr drwy ddweud ei fod yn ddigon dewr i fod yn llumanwr. 
165

 Llyfr Iorwerth, §78: Gober brenhyn o tyr ny bo suyd ohonau, chue ugeynt; o tyr y bo suyd ohonau, mal 

penhebogydyaeth neu dysteynnyaeth neu kyghelloryaeth neu lumennydyaeth neu uaerony, punt; o tyr e bo due 

suyd ohonau, chue ugeynt a punt: sef yu henne, o uessur rantyr.” Nododd Wiliam, Llyfr Iorwerth, t. 118, ei 

bod yn ymddangos nad oes cyfeiriad arall at y swyddogaeth hon, a‟r geiriau neu lumennydyaeth i‟w gweld yn 

nhestun E yn unig (Amgueddfa Brydeinig Llsgr. Ychwanegol 14931). 
166

 Yn ystod brwydr, roedd dwyn neu ddarostwng ystondard y gelyn yn nod amlwg i‟r milwyr mwyaf 

beiddgar. Gw., e.e., Roman de Rou, rhan III, llau. 8629-34: A l’estandart en alout dreit / por ço qu’abatre le 

voleit, / mais li Engleis l’avironerent, / od lor gisarmes le tuerent; / la fu trové quant il fu quis, / lez l’estandart 

mort et ocis „He went straight to the standard, because he wanted to knock it down, but the English surrounded 

him and killed him with their pikes. When he was sought, he was found there, dead and slaughtered beside the 

standard‟, a hefyd lau. 8707-10, yn disgrifio‟r dug Gwilym ei hun yn ceisio cyrraedd ystondard Harold: d’aler 

a l’estandart se peine / od le grant pople que il meine, / mult s’entremet de Heraut querre / ker par lui est tote 

la guerre „he made every possible effort to reach the standard with all the forces he had brought with him. He 

did his best to find Harold, for the entire war stemmed from him‟. Roedd colli ystondard, neu ei gweld yn cael 

ei chipio gan y gelyn, yn beth gwarthus ynddo ei hun hyd yn oed os na chollwyd y frwydr, yn enwedig am y 

gallai ystondard gael ei harddangos fel troffi gan y gelyn. Anfonwyd ystondard Harold at y Pab ar ôl brwydr 

Hastings, yn ôl Wace (Roman de Rou, rhan III, llau. 7841-4), a dywedodd Orderic Vitalis, VI, tt. 240-1, fod 

Harri I, ar ôl brwydr Brémule, wedi prynu baner y Brenin Louis oddi wrth y marchog a‟i cipiodd, gan ei 

chadw wedyn pro testimonio uictoriæ celitus datæ „as a memorial of the victory which God had given him‟. 

Perthnasol hefyd yw‟r adroddiad am Henry o Essex yn taflu baner Harri II i‟r llawr yn Coleshill, 1157, gan 

weiddi bod y brenin wedi marw, a hynny‟n peri i filwyr eraill ffoi o‟r sgarmes (H.E. Butler (ed./trans.), The 

Chronicle of Jocelin of Brakelond Concerning the Acts of Samson, Abbot of the Monastery of St. Edmund 

(London & New York, 1949), tt. 69-70, a gw. hefyd N.A. Jones, „Marwnad Bardd-Ryfelwr‟, 100-1).  
167

 Gw., e.e., Roman de Rou, rhan III, llau. 2673-6 e Auveré serreement / dut mener tute l’autre gent; / lez lui 

fist un penun porter / ou lur gent pussent recuvrer „Alfred was to lead the other men in close formation. 

Beside him he had a standard borne to which their men could rally‟, a llau. 1515-18: cil trei orent treis 

gunfanuns / a ralïer lur compaignuns. / En treis conreis sunt fors issu / e en treis lieus se sunt tenu „These 

three each had a banner to rally their companions; they emerged in three troops and took up position in three 

places‟. 
168

 Roman de Rou, t. xliv, a Philippe Contamine (trans. Michael Jones), War in the Middle Ages (Oxford, 

1984), t. 229. 
169

 Nododd J.E. Morris, Welsh Wars, t. 71, y gallai unrhyw filwr ennill yr hawl i fod yn farchog banred, erbyn 

adeg Edward I, er bod y milwyr blaenaf yn dirfeddianwyr fel arfer.  
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O ganlyniad i‟r arferion hyn, byddai baneri yn un o‟r nodweddion amlycaf ar fyddin a welid 

o bell, a‟u niferoedd yn adlewyrchu, i ryw raddau, faint ac ansawdd y fyddin honno. Roedd 

y cyfryw ddelweddaeth yn hoff gan awduron canoloesol, megis yng nghronicl Jordan 

Fantosme (a‟r Brenin Gwilym y Llew o‟r Alban yn edmygu ei fyddin ei hun): 

Or vëez, francs chevaliers,   mult gentil appareil; 

Ne savez acunter   le blanc ne le vermeil, 

Tant i ad gumfanuns   cuntremunt le soleil. 

(„Now behold, noble knights, a very splendid array; so many are the banners gleaming in the 

sunshine that you cannot count the white and the red.‟)
170

  

 

Gallai niferoedd a gwychder baneri ac offer eraill beri ofn, hefyd, fel yn achos disgrifiad 

Roger o Wendover o fyddin y brenhinwyr yn ymdeithio i Lincoln yn 1217: 

vexillis undique micantibus et scutis, terrorem videntibus non minimum incusserunt. 

(whilst the standards and bucklers glittered in all directions, and struck terror into those who 

beheld them.)
171

 

 

Ceir yr un cysylltiad rhwng baneri a braw yn Historia Gruffud vab Kenan. Cyfeirir at 

arwydyon cyn unrhyw offer eraill wrth ddisgrifio lluoedd Gruffudd cyn brwydr Mynydd 

Carn, 1081: 

A dechrynv a orugant y brenhined eissyoes, val y guelsant y torvoed budugaul amravael a 

bedinoed Gruffud vrenhin a‟e arwydyon yn eu herbyn, a gvyr Denmarc ac eu bwyeill 

deuvinyauc, a‟r Guydyl gaflachauc ac eu peleu haearnaul kyllellauc, a‟r Gwyndyt gleiuyauc 

tareanauc.
172

 

 

Nid amhosibl mai confensiwn llenyddol sy‟n bennaf gyfrifol am amlygrwydd y baneri yn y 

darlun hwn, ac felly hefyd yn y disgrifiad o fyddin Gruffudd yn dyrchauael y arwydyon cyn 

ymosod ar gastell Rhuddlan.
173

 Defnyddid y weithred o godi neu ledu baner gan awduron 

canoloesol fel llaw-fer gyfleus am amcan rhyfelgar, fel yn achos darn o gronicl Jordan 

Fantosme sy‟n disgrifio lluoedd Gwilym y Llew yn dynesu at Gaerliwelydd: 

Ki ad enveisié gumfanun,   volentiers le desplie, 

    E sunent ces businës   de chascune establie.  

(Those with gay banners unfurl them, each company sounds its trumpets: the clamour could be 

heard in the anxious city.)
174

 

 

Gellid cymharu hefyd y llythyrau o tua 1275 a 1276 sy‟n cynnwys cwynion Llywelyn ap 

Gruffudd am wŷr Gruffudd ap Gwenwynwyn ac arglwyddi eraill o‟r Mers yn cyrchu dros y 

ffin cum equis armatis et vexillis displicatis („with armed horses and banners unfurled‟) neu 

                                                 
170

 Fantosme, llau. 1356-8, a gw. hefyd Carmen, llau. 313-14: Dux ait, ‘Est ubi rex?’ ‘Non longe’, monachus 

inquit. / Dixit in aure sibi, ‘Signa uidere potes.’ „The duke said : “Where is the king?” “Not far off,” answered 

the monk. He said to him in his ear: “You can see the standards!”‟. 
171

 Chronica Majora, III, t. 19, a Flowers of History, II, t. 393. Gw. Flowers of History, II, tt. 478 a 534 am 

enghreifftiau tebyg. 
172

 HGK 15.7-12, a chymh. y splendentia vexilla yn VGC §18/7 . 
173

 HGK 9.26, a chymh. VGC §13/2 Cum vero signo dato exercitum e castris eduxerat . . . „When the signal 

was given and he led his army out from the camp . . .‟ 
174

 Fantosme, llau. 1347-8. 
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cum vexillis et pentellis deplicatis contra formam pacis („with flags and banners unfurled 

contrary to the peace‟).
175

 

 

Mae Brut y Tywysogion yn defnyddio baneri at ddiben llenyddol gwahanol eto, gan eu 

cysylltu â threfn (neu ddiffyg trefn) byddin Gruffydd ap Rhys a‟i dylwyth wrth baratoi am 

gyrch yn erbyn castell Aberystwyth yn 1116: 

[Fersiwn Peniarth 20]: trannoeth ykyuodes gruffud vab rys aryderch y ewythyr gyd ac ef ay 

veibyon maredud ac ywein aheb gyweiryaw nac ansodi eu bydin yn yawn eithyr dodi yr 

ystondardeu or blaen ac megys kiwdawdbobyl mileinlluc heb lywyawdyr arnadunt kymryd eu 

hynt parth achastell aberystwyth . . .
176

 

[Fersiwn y Llyfr Coch]: Tranoeth y kyuodes Gruffud vab Rys a Ryder[ch] vab Teudwr, y 

ewythyr, a Maredud ac Ywein, y ueibon, yn anssynhwyrus oc eu pebyll heb gyweiraw eu 

bydin a heb ossot arwydon oc eu blaen ; namyn mileinlluc, megys kyweithas o giwtawt bobyl 

digyghor heb lywyawdyr arnunt, y kymerssant hynt tu a chastell Aber Ystwyth . . .
177

 

 

Er gwaethaf yr anghysondeb ynghylch presenoldeb neu absenoldeb ystondardau, y pwynt 

pwysig yw fod y ddau fersiwn yn awgrymu bod baneri‟n rhan ddisgwyliedig o fyddin 

Gymreig barod a threfnus (cywair).
178

 Ac fe gyfleir grym symbolaidd baneri a‟u cysylltiad 

ag arglwyddi penodol yn eglur mewn un o‟r marwnadau Lladin i‟r Arglwydd Rhys: Resus 

obit, vexilla cadunt regalia signa („Bu farw Rhys, cwympa‟r baneri, y llumanau 

brenhinol‟).
179

 Rhaid nodi nad yw‟r un o‟r cyfeiriadau Cymreig hyn yn dweud bod baneri 

wedi eu gosod ar waywffyn, er bod un o seliau Owain ap Morgan yn darlunio‟r cyfuniad 

hwn.
180

 

 

                                                 
175

 Acts, rhifau 385 a 393. 
176

 ByT (Pen. 20), tt. 69-70. 
177

 ByT (RBH), d.f. 1116 (tt. 92-5). 
178

 Gall cywair fod yn enw neu‟n ansoddair, a‟i ystyron yn ôl GPC yn cynnwys „cyflawn neu ddiwall o 

gyfreidiau (arfogaeth, offer, dodrefn &c.)‟ yn ogystal â „threfnus, taclus.‟ Am enghreifftiau eraill o cywair, 

cyweirdeb neu cyweirio mewn perthynas â byddinoedd gw. ByT (RBH), d.ff. 1056, 1109 (t. 60), 1110 (t. 67), 

1213 (t. 196), 1217 (t. 214) a 1221; ByT (Pen. 20), tt. 45 a 51. Weithiau defnyddid y ferf ansoddi yn hytrach 

na cyweirio, neu ar y cyd â hi; gw. ByT (Pen. 20), tt. 18, 69-70, 177 a 183. en. 20), tt.). (Mae „trefnu, gosod, 

ordeinio, sefydlu‟ a „gosod yn gadarn‟ ymhlith ystyron ansoddi yn GPC). 
179

 ByT (Pen. 20, cyf.), d.f. 1197, a gw. golygiad a chyfieithiad Pryce, „Atodiad B: Y Canu Lladin‟, tt. 216-17, 

ac adran 1.5 uchod (yn enwedig n. 179). 
180

 Gw. Siddons, „Welsh Equestrian Seals‟, 295, sy‟n cyfeirio at Amgueddfa Brydeinig, Harleian charter 75 C 

36, 37, gan nodi bod gan Owain ap Morgan sêl arall ac arni ffigur marchogol mwy arferol (c. 1193-1218). 



 

 

 81 

2.2.3 Dulliau brwydro 

2.2.3.1 Dulliau brwydro – gwaywffyn llaw 

Wrth ddefnyddio gwaywffon mewn gornest glòs, byddai‟r rhyfelwr fel arfer yn ei dal ag un 

llaw, a‟i law arall yn dal ei darian. Gan gyfeirio at ffynonellau fel Casged Franks
181

 a 

thapestri Bayeux, ynghyd ag arbrofion ymarferol, eglurodd Richard Underwood y gellid 

naill ai ei dal yn uchel a thrywanu i lawr, gyda‟r un math o afaeliad ag a ddefnyddid i 

daflu‟r arf, neu ddefnyddio gafaeliad dan ysgwydd: 

With the spear held underarm it is supported along the length of the forearm. This allows the 

shaft to be held behind the balance point, giving greater reach, and to be gripped more firmly, so 

that it can be used to parry enemy thrusts.
182

 

 

Mae carreg Aberlemno (Ffigur 7) yn dangos troedfilwr Pictaidd yn dal gwaywffon yn ei 

ddwy law, ac yn wir mae maint rhai gwaywffyn neu bennau gwaywffyn Eingl-Sacsonaidd 

yn awgrymu y byddai rhaid eu defnyddio fel hyn.
183

 Byddai cael y ddwy law ar y waywffon 

yn rhoi mwy o bŵer a rheolaeth i ergyd, gan ei gwneud yn haws symud y waywffon i‟r 

ochrau er mwyn trychu neu bario,
184

 er bod gan y dull hwn yr anfantais na fedrai‟r milwr 

ddal tarian yn ei law chwith.
185

  

 

Roedd hyd gwaywffyn yn eu gwneud yn arfau arbennig o effeithiol o gael eu defnyddio‟n 

dactegol – yn aml ar y cyd â tharianau – mewn rhengoedd, cylchoedd neu sgwariau. 

Cyfeirir at filwyr Eingl-Sacsonaidd yn creu trefniannau megis scyldburh „caer darianau‟, 

bordweal „mur ystyllod‟ neu wihagan „rhyfel-berth‟,
186

 ac mae‟n debyg fod y Saeson wedi 

defnyddio rhyw fath o fur tarianau ym mrwydr Hastings.
187

 O ran y Pictiaid, awgrymodd 

Nick Aitchison fod trefniant â thair rhes o droedfilwyr yn dacteg gyffredin a ddarlunnir, er 
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 Mae hon yn flwch o asgwrn morfil o Northymbria a ddyddiwyd i‟r wythfed ganrif, sy‟n dangos gwahanol 

olygfeydd cerfiedig (Amgueddfa Brydeinig, cyf. M&ME 1867,1-20,1; Underwood, Anglo-Saxon Weapons, 

plât 4). 
182

 Underwood, Anglo-Saxon Weapons, tt. 45-6. 
183

 Underwood, Anglo-Saxon Weapons, tt. 45-6, a gw. adran 2.2.1 uchod, yn enwedig wrth ddisgrifio rhai 

pennau gwaywffyn mawr o fewn cyfresi G ac H Swanton. 
184

 Gw., e.e., gwyn sarhad yn Ancient Laws, XII.xvii: a gosawd ar y dywededig Ieuan . . . a gwaew o ddur a 

haiarn ei ben ai baladyr o bren on o nerth ei law ai vraich ddeau ai law aswy ai vraich aswy ai chryvder ei 

gorf am ben hyny. Mae‟n werth nodi hefyd fod y rhingyll yn dal ei waywffon yn ei ddwy law mewn llun yn 

llsgr. Peniarth 28 (Plât 5.b). 
185

 Yn achos y darlun ar garreg Aberlemno, mae‟n ymddangos bod y milwr wedi‟i amddiffyn gan darian sy‟n 

crogi ar ei ysgwydd. 
186

 Underwood, Anglo-Saxon Weapons, t. 46. 
187

 Gw. adran 2.13.2 isod, yn enwedig n. 851.  
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enghraifft, ar garreg Aberlemno.
188

 Disgrifiodd Guillaume le Breton drefniant tair-rheng 

arall ym mrwydr Bouvines, 1214, a hwnnw‟n cael ei chwalu gan waywffyn marchogion.
189

  

 

Aflwyddiannus hefyd oedd ymdrech gwayw-wyr Madog ap Llywelyn ym mrwydr Maes 

Moydog, 1295, i wrthsefyll marchogion drwy osod bonau eu gwaywffyn yn y ddaear,
190

 a 

honno‟n dacteg a ddangosir, o bosibl, yn y darluniau o‟r Littere Wallie o tua‟r un cyfnod.
191

 

Mae‟n debyg fod buddugoliaeth y Saeson ym Maes Moydog yn gysylltiedig â‟u defnydd o 

groesfwawyr a saethwyr, yn ogystal â marchogion, ac fe nododd J.E. Morris fod natur 

ddisymud y math hwn o drefniant amddiffynnol yn wendid arall, yn gyffredinol.
192

 Ganrif 

yn union ar ôl brwydr Bouvines, bu schiltrom „tarian-dyrfa‟ symudol gwŷr Robert the 

Bruce, gyda‟u picellau hir, yn effeithiol iawn yn erbyn marchogion Edward II ym mrwydr 

Bannockburn, 1314.
193

  

 

Mae digonedd o dystiolaeth fod troedfilwyr â gwaywffyn llaw yn rhan bwysig o fyddinoedd 

Cymreig. Cyfeiriodd Gerallt Gymro at waywffyn, ynghyd â saethau, fel arfau arferol y 

Cymry: 

Armis tamen utuntur levibus, agilitatem non impedientibus; loricis minoribus, sagittarum 

manipulis, et lanceis longis; galeis, et clipeis, ocreisque ferreis rarius. 

(Defnyddiant, er hynny, arfau ysgafn nad ydynt yn rhwystr i‟w cyflymdra: llurigau bychain, 

sypynnau o saethau, a gwaywffyn hir; helmau, a tharianau, a choesarnau haearn yn anamlach.)
194

 

 

Dywedodd Gerallt hefyd fod gwŷr y Gogledd, a rhai Meirionydd yn arbennig, yn brwydro‟n 

effeithiol iawn â‟u gwaywffyn hir,
195

 er bod cyfeiriadau eraill yn ei waith yn ei gwneud yn 
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 The Picts and the Scots at War, tt. 86-7. 
189

 Gw. Philippiad (cân XI, llau. 585-718) yn Georges Duby (trans. Catherine Tihanyi), The Legend of 

Bouvines: War, Religion and Culture in the Middle Ages (Berkeley, 1990), tt. 201-3). Mae‟r Philippiad yn 

fersiwn mydryddol o barhad Guillaume le Breton o‟r Gestes de Philippe Auguste; roedd Guillaume yn gaplan 

i‟r brenin Ffrengig ac yn bresennol yn y frwydr (Duby, The Legend of Bouvines, tt. 8-14). 
190

 Gw. J.E. Morris, Welsh Wars, t. 256 (cyfieithiad o adroddiad Trivet): „The Earl of Warwick, hearing that 

the Welsh were massed in great numbers in a certain plain between two forests, took with him a picked body 

of men-at-arms, together with crossbowmen and archers, and, surprising them by night, surrounded them on 

all sides. They planted the butts of their spears on the ground, and turned the points against the charging 

cavalry so as to defend themselves from their rush. But the earl placed a crossbowman between each two men-

at-arms, and when the greater part of the spear-armed Welsh had been brought down by the bolts of the 

crossbows, he charged the rest with his squadron of horses, and inflicted upon them a loss greater, it is 

believed, than any which had been experienced by them in the past wars.‟ Am astudiaethau diweddar ar y 

frwydr hon gw. rhagymadrodd Michael Prestwich i Welsh Wars Morris, t. viii. 
191

 J.G. Edwards (ed.), Littere Wallie, ffacsimiles yn wynebu tt. 139 a 158, a phlât 7.a-b yn y traethawd hwn. 

Am ddehongliad gwahanol o‟r llun hwn, gw. awgrym Kightly, A Mirror of Medieval Wales, t. 90, y gallai 

troed dde noeth y gwayw-wr fod wedi ei helpu i‟w sadio ei hun cyn taflu ei arf (gw. n. 234 isod). 
192

 J.E. Morris, Welsh Wars, t. 257.  
193

 W. M. Mackenzie, The Battle of Bannockburn (Glasgow, 1913), tt. 48 a 57; Colm McNamee, The Wars of 

the Bruces: Scotland, England and Ireland 1306-1328 (East Linton, 1997), tt. 64-5, a Bradbury, The Medieval 

Archer, tt. 85-7. 
194

 Descriptio Kambriæ, I.8 (Opera VI, tt. 180-1, a Gerallt Gymro, t. 180). 
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eglur bod gwaywffyn yn cael eu defnyddio gan Gymry‟r De hefyd.
196

 At hynny, troedfilwyr 

â gwaywffyn llaw (lanceati) oedd llawer o‟r milwyr o‟r Mers a wasanaethodd ym 

myddinoedd Edward I, a hwythau wedi eu cyfuno‟n aml â saethwyr (sagittarii), yn enwedig 

yn ystod ei ymgyrch cyntaf yng Nghymru.
197

 Nid oedd y gwayw-wyr mor bwysig yn ei ail 

ymgyrch, ac yn wir yn ystod y ddwy ganrif nesaf fe fyddai picellau hirion ac arfau polyn yn 

herio lle‟r waywffon amlbwrpas fel arf llaw pwysicaf troedfilwyr.
198

 Yn ystod y cyfnod dan 

sylw, fodd bynnag, hyd arferol gwaywffyn llaw oedd tua‟r un hyd â thaldra dyn, neu 

ychydig yn hwy,
199

 sef hyd da ar gyfer arf amlbwrpas y gellid ei ddefnyddio naill ai wrth 

drywanu a thrychu, neu mewn trefniant amddiffynnol, neu fel arf tafl hyd yn oed. 

 

Mae‟r darnau cyfraith Cymreig sy‟n crybwyll talu‟r gof llys am bennau gwaywffyn,
200

 

ynghyd â‟r rheolau „iechyd a diogelwch‟ sy‟n nodi ym mha le y dylai dyn adael ei 

waywffon,
201

 yn dangos pwysigrwydd a natur hollgyffredin yr arfau hyn. Roedd gwaywffon 
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 Itinerarium Kambriæ, II.5, a Descriptio Kambriæ, I.6 (Opera VI, tt. 123 a 177, a Gerallt Gymro, tt. 126 a 

176). 
196

 Nododd Gerallt fod gwaywffon hir (lancea longa) wedi‟i chludo gan abad Llandadarn, ac yntau‟n rhan o 

gwmni o wŷr wedi eu harfogi yn ôl yr arfer lleol, a bod Cymry ifainc o Went wedi defnyddio gwaywffyn 

(lanceae) wrth ymosod ar Landdingad (Dingestow), ger Mynwy, yn 1182 (Itinerarium Kambriae, II.4 a I.4 

(Opera VI, tt. 121 a 51-2; Gerallt Gymro, tt. 124 a 49-50)). At hynny, wrth ddisgrifio digwyddiadau ei 

ieuenctid, cofnododd Gerallt fod ei familia wedi‟u gyrru o Lanbadarn, Maelienydd, gan wŷr lleol a chanddynt 

waywffyn hir yn ogystal â bwâu saethu (lanceis quippe longis et sagittis acutis acriter a villa propulsatam), a 

bod mathau tebyg o arfau wedi‟u cludo gan glerigwyr o‟i blaid yntau, a hwythau ar gefn ceffylau, a gyfarfu ag 

Archesgob Llanelwy ar ôl iddo ef a Gerallt esgymuno ei gilydd yng Ngheri (turbam magnam clericorum in 

equis bonis, lanceis etiam et sagittis, qui archidiaconum sequebantur . . .) (De Rebus a Se Gestis, I.5 a I.6, yn 

Opera I, tt. 31 a 37, ac Autobiography, tt. 47 a 54). Gellid hefyd nodi sylw Hubert, archesgob Caer-gaint, 

mewn llythyr at Gerallt a ddyfynnir yn ei lyfr, nad oedd pŵer gan na gwaywffon (hasta) na bwa (arcus) ar 

ochr y Cymry i ladd yr un gŵr ar ochr y Saeson, wrth iddo briodoli buddugoliaeth ei ochr ef yng Nghastell 

Paen, Elfael, i law Duw (De Rebus a Se Gestis, III.6, yn Opera I, tt. 101-2, ac Autobiography, t. 137). 
197

 J.E. Morris, Welsh Wars, tt. 34 a 160. 
198

 J.E. Morris, Welsh Wars, t. 160; DeVries, Medieval Military Technology, t. 15, ac am arfau polyn gw. 

adran 2.3 isod. Nid oedd gwaywffyn hir yn gyfyngedig i‟r Canol Oesoedd Diweddar, fodd bynnag; e.e. roedd 

rhai o‟r pelydr gwaywffyn mwyaf o gors Nydam, Denmarc yn 2.5-3.5m o hyd (Swanton, Spearheads, t. 26, ac 

Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 119). Mae‟r arfau hyn yn gydnaws â disgrifiad Tacitus o 

gyrhaeddiad hir gwaywffyn yr Almaenwyr a frwydrai yn erbyn Germanicus yn 16-17 O.C., ac yntau‟n nodi 

bod hyd enfawr yr arfau hyn yn eu gwneud yn anodd eu trin mewn coedydd neu pan oedd milwyr wedi‟u 

gwthio ynghyd mewn lle cyfyng (F.R.D. Goodyear (ed.), The Annals of Tacitus, Books 1-6, vol. II 

(Cambridge, 1981), I.64, II.14 a II.21, a Michael Grant (trans.), Tacitus: the Annals of Imperial Rome 

(Harmondsworth, 1956; 1975 edition), tt. 69, 83 ac 86). Yn gyffredinol fe allai gwaywffon hir iawn roi ei 

pherchennog dan anfantais mewn gornest glòs, er mor effeithiol oedd yr arfau hyn mewn trefniannau rhyfel. 

Gellid dweud, felly, fod pwysigrwydd cynyddol gwaywffyn hir o adeg Edward I ymlaen yn adlewyrchu 

newidiadau tactegol a gwelliannau cyffredinol yn nhrefn byddinoedd. 
199

 DeVries, Medieval Military Technology, t. 15, a Swanton, Spearheads, t. 4 (n. 8) a t. 26.  
200

 Llyfr Iorwerth, §39, a The Law, tt. 37-8. Y ddau beth arall y telid y gof amdano oedd bwyell gynnud a naill 

ai cwlltwr neu bair. Dadleuodd D. Jenkins, The Law, tt. 234-5, mai bwyell, pair a chwlltwr oedd yn y rhestr 

wreiddiol, ac awgrymodd Sean Davies, Welsh Military Institutions, t. 150, fod pennau gwaywffyn wedi‟u 

hychwanegu am fod maint cynyddol byddinoedd Cymreig yn y ddeuddegfed ganrif a‟r drydedd ganrif ar ddeg 

yn golygu bod mwy o alw am y gwasanaeth hwn, nes bod angen codi tâl amdano. 
201

 Sara Elin Roberts, The Legal Triads of Medieval Wales (Cardiff, 2007), rhifau X25 a Q22 (Teir gwanas 

gwaew / Tri g6anas g6ay6), sef triawd cyfraith yn ymwneud â‟r perygl fod pobl yn eu brifo eu hunain ar 
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yn un o‟r tri aryf kyfreithiol,
202

 a‟r un oedd ei gwerth â bwa a deuddeg saeth, sef pedair 

ceiniog, a hynny‟n draean gwerth y math rhataf o gleddyf.
203

 Roedd y cyfuniad o gleddyf a 

gwaywffon, yn arbennig, yn nodweddu rhyfelwyr breintiedig Cymreig, megis rhai mewn 

diwylliannau eraill.
204

 Mae Brut y Tywysogion, er enghraifft, yn disgrifio Hywel ap 

Goronwy, arglwydd Ystrad Tywi a Rhyd-y-gors, yn cysgu a‟i gleddyf uwch ei ben a‟i 

waywffon is ei draed,
205

 a tharian, cleddyf a gwaywffon (clipeus, mucro a hasta) oedd tri 

phrif arf y Brenin Rhun ap Maelgwn, yn ôl y Vita Sancti Cadoci.
206

 Dangosir cyfuniadau 

tebyg o arfau ar feddfeini a chorffddelwau o ogledd Cymru, fel yn achos beddfaen Madog 

ap Gruffudd yn Abaty Glyn y Groes (tua 1306).
207

 

 

2.2.3.2 Dulliau brwydro – gwaywffyn tafl 

Er y gallai gwaywffyn llaw amlbwrpas gael eu taflu weithiau, roedd amryw fathau o 

waywffon a gynllunnid ar gyfer y dull hwn yn arbennig. Yn ogystal â‟r pilum a 

grybwyllwyd uchod (adran 2.2.1), defnyddiai‟r Rhufeiniaid waywffyn tafl llai, rhai ohonynt 

wedi eu trymhau â phlwm (gwneid hyn yn achos pila hefyd, weithiau).
208

 Gellid cadw nifer 

o waywffyn tafl bychain o fewn crymedd tarian neu mewn cawell (S. „quiver‟), a‟r milwr 

                                                                                                                                                     
waywffon drwy ddamwain yn absenoldeb ei pherchennog (gw. hefyd Welsh Medieval Law, t. 125). Cymh. rhif 

Mk103/Z75 yn yr un gyfrol (Tri gorsaf aryf / Tair gorsedd araf), er mai‟r perygl y tro hwn yw fod arf yn cael 

ei ddwyn a‟i ddefnyddio gan ddrwgweithredwr. (Cymh. hefyd Ancient Laws, XIV.iv Tri gorsaf cleddyf neu 

fwa . . ., a Latin Texts, t. 210, sy‟n nodi mai‟r un yw rheolau galanas ni waeth ai gwayw neu arf arall sydd dan 

sylw, cyn ymdrin â‟r rheolau ynghylch gadael arf yn ddiogel.) 
202

 S.E. Roberts, Legal Triads, K39, yn rhestru cleddyf a bwa gyda 12 saeth fel yr arfau eraill. Cymh. Ancient 

Laws, XIV.iv: Teir amryw arfeu ryfel cyfreithiawl: cleddyf a chyllell gwayw a tharian a bwa a saetheu canys 

gwerth cyfreithiawl y sydd arnunt. 
203

 Llyfr Iorwerth, §141, a The Law, t. 194. 
204

 Ymhlith yr Eingl-Sacsoniaid roedd cael cludo gwaywffon yn nodwedd ar ddyn rhydd, ac mae‟n debyg fod 

gwisgo cleddyf yn dynodi statws uwch fyth, naill ai‟n swyddogol neu‟n answyddogol (Swanton, Spearheads, 

t. 3, ac Alcock, Economy and Society, tt. 255-66). 
205

 ByT (Pen. 20), t. 38. Tebyg yw lleoliad arfau Hywel yn fersiwn y Llyfr Coch, er dweud yno fod ei gleddyf 

ar pen y wely yn hytrach nag uwch ei ben yntau (ByT (RBH), d.f. 1106). 
206

 Vitae Sanctorum, tt. 78-9. Yr un tri arf, dan dri enw gwahanol (scutum, gladius a lancea), a gludid gan 

Guengarth, mab maeth y Brenin Morcant, yn ôl yr un testun (Vitae Sanctorum, tt. 130-1). 
207

 Dangosir gwaywffon, tarian a chleddyf ar y beddfaen hwn (Gresham, Medieval Stone Carving in North 

Wales, rhif 122, ac am enghreifftiau eraill o‟r un cyfuniad gw. rhifau 137, 171 a 198). Darlunnir cleddyf a 

gwaywffon gyda‟i gilydd (heb darian) ar ddau feddfaen arall (rhifau 53-4 yn llyfr Gresham), ac mae hefyd un 

darn o feddfaen ac arno waywffon fel yr unig arf, ac un a ddengys waywffon ar y cyd â tharian (rhifau 145 a 

124, a t. 41).  
208

 Gelwid un ffurf arbennig yn plumbata mamillata, a chanddi „a lead weight fitted below a pointed iron head 

of circular section and flights attached to the opposite end of the shaft‟; darganfuwyd arfau tebyg yn Wroxeter, 

Richborough, Carvoran a Doncaster. Mae‟n debyg fod y plwm yn helpu‟r arfau hyn i drywanu‟n fwy effeithiol 

drwy darianau ac arfwisg, er cyfyngu ar ba mor bell y gellid eu taflu. Gw. Bishop and Coulston, Roman 

Military Equipment, t. 76, a Southern and Dixon, The Late Roman Army, tt. 114-15. 
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efallai‟n cludo gwaywffon law yn ogystal.
209

 Byddai gelynion „barbaraidd‟ y Rhufeiniaid 

hefyd yn taflu gwaywffyn – cyfeiriodd Vegetius, er enghraifft, at ffurf a elwid yn bebra, y 

byddai‟r milwyr yn cludo dau neu dri ohonynt.
210

 Gallai strapen daflu, a elwid yn amentum, 

fod wedi‟i defnyddio weithiau i daflu gwaywffyn megis pila, a plumbata o bosibl, yn fwy 

effeithiol, ac fe allai arferion tebyg fod wedi bod yn adnabyddus ymhlith milwyr Ellmynig, 

Bysantaidd a Gwyddelig.
211

 

 

Defnyddid y pilum hyd y drydedd ganrif O.C., er cael ei alw‟n spiculum erbyn y bedwaredd 

ganrif, yn ôl Vegetius.
212

 Credir bod arfau eraill wedi datblygu ohono, megis y waywffon 

hirgoes Gymreig o Four Crosses a hefyd, o bosibl, yr angons a ddefnyddid gan y Ffranciaid, 

ymhlith pobloedd eraill (gw. adran 2.2.1 uchod).
213

 Cysylltir dull penodol o ymladd â‟r 

angon, a ddisgrifiwyd yn adroddiad yr ysgolhaig Bysantaidd Agathius am frwydr Casilium 

(554 O.C.): 

Suppose a Frank throws his angon in an engagement. If the spear strikes a man anywhere the 

point will penetrate, and neither the wounded man nor anyone else can easily pull it out . . . And 

if it sticks in the shield, it fixes in it at once and is carried around with it, the butt dragging on the 

ground. The man who has been hit cannot pull out the spear because the barbs have gone in, and 

he cannot cut it off because of the iron that covers the shaft. When the Frank sees this he quickly 

treads on it with his foot, stepping on the ferrule and forcing the shield downwards so that the 

man‟s hand is loosened and his head and breast bared. Then, taking him unprotected, he kills him 

easily either cleaving his head with an axe or piercing his throat with another spear.
214

  

 

Nid oes tystiolaeth archeolegol am yr angon ar ôl canol yr wythfed ganrif, ac yn wir nid 

yw‟r arfau hyn mor gyffredin mewn claddfeydd Ffrancaidd cynnar, hyd yn oed, ag y 
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 Southern and Dixon, The Late Roman Army, tt. 112-13, a Bishop and Coulston, Roman Military 

Equipment, t. 78. 
210

 Southern and Dixon, The Late Roman Army, tt. 112-13. 
211

 Am y pilum gw. Bishop and Coulston, Roman Military Equipment, t. 76, ac am arbrofion diweddar am 

ddefnydd amentum gyda plumbata gw. Southern and Dixon, The Late Roman Army, tt. 114-15. Awgrymwyd y 

gallai‟r cortynnau a welwyd ar rai gwaywffyn o Nydam ymwneud ag offer tebyg, er bod Michael Swanton 

wedi dadlau y gallent fod wedi eu bwriadu i ddarparu „dolen fys‟ i ddal y waywffon pan nad oedd yn cael ei 

defnyddio, neu i ddangos lleoliad y pwynt cydbwysedd (Bishop and Coulston, Roman Military Equipment, 

t. 76, a Swanton, Spearheads, t. 26, a chymh. y math arall o linyn yn n. 214 isod). Dadleuodd Ross, 

„L‟originalité de «Turoldus»‟, 129, y gallasai‟r stribynnau hirion ar waywffyn ysgafn, „amlbwrpas‟ 

marchogfilwyr Bysantaidd fod o gymorth wrth eu taflu, ac mae cyfeiriad mewn stori Wyddeleg (CHA §79 

(„Cú Chulainn & Fedelm‟)) at waywffon dafl â strapen, a ddefnyddid i ladd pysgod.  
212

 Southern and Dixon, The Late Roman Army, tt. 112-13. 
213

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 128; Underwood, Anglo-Saxon Weapons, t. 24; Alcock, 

Economy, Society and Warfare, t. 298, a Swanton, Corpus, tt. 5-6. 
214

 Dyfynnir mewn cyfieithiad yn Underwood, Anglo-Saxon Weapons, t. 24. Mae‟n debyg fod Agathius wedi 

gwneud camgymeriad wrth ddweud bod haearn yn gorchuddio‟r paladr, ac mai‟r hyn a ddisgrifiodd mewn 

gwirionedd oedd coes fetel hir soled rhwng y llafn a‟r soced (gw. Oakeshott, The Archaeology of Weapons, 

t. 128). Mae‟r gerdd „Waltheri‟ o‟r ddegfed ganrif yn disgrifio angon Ffrancaidd a gysylltid â thri llinyn, a‟r 

rheini‟n cael eu defnyddio i dynnu tarian o afael gelyn ar ôl i‟r arf fynd yn sownd ynddi (DeVries, Medieval 

Military Technology, tt. 10-11, a Contamine, War in the Middle Ages, t. 177). 
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disgwylid yn ôl adroddiad Agathius.
215

 Er hynny, gwyddys bod arfau hirgoes tebyg wedi eu 

defnyddio yng Nghymru a Lloegr, efallai mor ddiweddar â‟r nawfed ganrif,
216

 ac yn wir, fe 

all fod cysylltiad rhwng yr angon a‟r gair franca a ddefnyddir dwywaith yn „The Battle of 

Maldon‟.
217

 At hynny, mae Sean Davies wedi tynnu sylw at ddisgrifiad Orderic Vitalis o 

wŷr Gruffudd ap Cynan yn ymosod ar Robert o Ruddlan yn 1088 neu 1093, gan gymharu 

eu dulliau brwydro â‟r un a gysylltir â‟r angon:
218

 

Quem cum uiderent solo clipeo protectum, et uno tantum milite stipatum.~  omnes pariter in illum 

missilia destinant, et scutum eius iaculis intolerabiliter onerant.~  et egregium militem letaliter 

uulnerant. Nullus tamen quamdiu stetit et parmam tenuit.~ ad eum comminus accedere uel cum 

ense impetere ausus fuit. Tandem bellicosus heros spiculis confossus genua flexit et scutum 

missilibus nimis onustum uiribus effetus dimisit.~  animamque suam Deo sanctæque Dei genitrici 

Mariæ commendauit. 

(When they saw him with only a shield for protection, accompanied by only a single knight, with 

one accord they flung their javelins at this valiant lord, bore down his shield with the weight of 

their missiles, and fatally wounded him. But as long as he remained standing and held his shield 

none dared come to close quarters or strike him with a sword. At last the noble warrior, riddled 

with darts, fell to his knees, let fall his shield as his strength gave way under the weight of 

weapons, and commended his soul to God and St. Mary, the mother of God.)
219

 

 

Mae‟r geiriau a ddefnyddiodd Orderic am yr arfau hyn yn rhai eithaf cyffredinol. Gallai 

missilia ddynodi amryw fathau o deflynnau, ac er bod ystyron iaculum a spiculum yn 

cynnwys „gwaywffon dafl‟ fe‟u defnyddid am deflynnau eraill hefyd.
220

 Rhaid dibynnu ar y 

cyd-destun, felly, i ddirnad natur arfau gwŷr Gruffudd ap Cynan. 
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 Ni ddarganfuwyd ond tua 150 enghraifft, allan o filoedd o feddau (E. James, The Franks, t. 229). Gw. 

hefyd DeVries, Medieval Military Technology, t. 11, yn codi rhai amheuon ynghylch gwerth adroddiad 

Agathius fel disgrifiad o „the Frankish spear‟. 
216

 Fel y nodwyd uchod (adran 2.2.1) roedd gan y rhain bennau deilffurf neu onglog yn aml, yn hytrach na‟r 

pen adfachog sy‟n nodweddu‟r angon fel arfer. Ond mae llafn deilffurf yn nodwedd hefyd ar rai mathau o 

angon o‟r Almaen, a ddyddiwyd i ddiwedd y bumed ganrif neu i‟r chweched ganrif, ac ar pilum o Gaerllïon a 

ddyddiwyd i‟r drydedd ganrif (Barford et al., „Four Crosses‟). 
217

 Nicholas Brooks, „Weapons and Armour‟, yn Scragg (ed.), The Battle of Maldon, tt. 208-19 (t. 210), yn 

cyfeirio at Scragg (ed./trans.), „The Battle of Maldon‟, llau. 77 a 140, ac at yr ymadrodd suðerne gar (ll. 134) 

a all awgrymu „southern, perhaps foreign manufacture‟. Yn ogystal â‟r cysylltiad posibl rhwng yr enw franca 

a‟r Ffranciaid, mae‟n bosibl fod awgrym o‟u dulliau brwydro yn y disgrifiad o ymdrechion Byrhtnoth i 

ddisodli‟r waywffon sydd wedi mynd yn sownd yn ei darian (llau. 136-7). 
218

 Welsh Military Institutions, t. 150. 
219

 Orderic Vitalis, IV, tt. 140-1. Cyfeirir at yr iacula hyn eto wrth ddisgrifio‟r un digwyddiad ym meddargraff 

Robert o Ruddlan (Orderic Vitalis, IV, tt. 146-7). Am gefndir hanesyddol y digwyddiad gw. Orderic Vitalis, 

IV, tt. xxxv-xxxvii a HGK tt. cli-clii. 
220

 Gallai iaculum ddynodi amryw deflynnau, gan gynnwys saethau a bolltau bwa croes yn ogystal â 

gwaywffyn tafl (DML d.g. jaculum, ac OLD d.g. iaculum). Er defnyddio‟r gair spiculum am y pilum 

Rhufeinig, fel y nodwyd uchod, ni ellir dweud bod hyn yn arwyddocaol erbyn cyfnod Orderic. Yn wir, 

defnyddiai awduron canoloesol y ddau air hyn – spiculum a pilum – wrth ddisgrifio bolltau bwâu croes yn 

ogystal â gwaywffyn tafl. Gw. yr enghreifftiau yn Novum Glossarium Mediae Latinitatis ab Anno DCCC 

usque ad Annum MCC (Bruxelles, 2003), d.g. pilum „arme de jet, javelot‟, neu am enghreifftiau eraill gw. 

Gesta Normannorum Ducum, vii.(14), ac Orderic Vitalis, IV, t. 211, a‟r ddau destun yn disgrifio dynion yn 

cael eu lladd gan pilum a daflwyd oddi uchod, ac Orderic Vitalis, IV, tt. 208-9, yn disgrifio sagitta „saethau‟ a 

pila yn cael eu cynhesu i losgi toi. Am enghreifftiau o spiculi a pila fel bolltau bwa croes, gw. Chronica 

Majora, II, tt. 586-7 capite spiculo balistæ terebrato; Chronica Majora, III, t. 256 de balista spiculum emisit, 

ac Orderic Vitalis, VI, tt. 76-7 balistarius . . . pilum direxit. 
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Mae rhyw fath o waywffon dafl yn sicr ym ymddangos fel y dehongliad tebycaf, o ystyried 

nad oes unrhyw sôn am fwâu er bod y darn mor hir a manwl, a bod Orderic yn cyfeirio‟n 

benodol at bwysau‟r teflynnau. Er hynny, oherwydd pwyslais yr awdur ar nifer fawr yr 

arfau, nid oes angen tybio bod yr arfau unigol yn arbennig o drwm.
221

 Gall mai gwaywffyn 

tafl ysgafn a ddisgrifir, felly, yn hytrach na gwaywffyn hirgoes trwm. Gellid cymharu‟r 

pennau gwaywffyn bach cul a ddarganfuwyd mewn nifer o gestyll Cymreig (gw. adran 

2.2.1 a Ffigur 5.d-ng). Neu, o ystyried bod Gruffudd ap Cynan yn arfer galw ar filwyr 

Llychlynnaidd a Gwyddelig i ymladd drosto, gall fod yn fwy perthnasol tynnu sylw at y 

gwaywffyn ysgafn a elwid yn gaflachau (gw. adran 2.2.1 a Ffigur 5.a), yn enwedig o 

ystyried y byddai eu pennau adfachog wedi eu helpu i aros yn sownd yn y darian. Yn yr un 

modd, wrth drafod y gair benthyg Hen Saesneg gafeluc, tynnodd Andrew Breeze sylw at 

ddisgrifiad Ælfric o lofruddiaeth Sant Edmund gan y Daniaid, a hwythau‟n taflu cynifer o‟r 

arfau hyn nes eu bod yn ei orchuddio fel pigau draenog.
222

  

 

Perthnasol hefyd yw‟r ffaith fod Historia Gruffud vab Kenan
 
yn cyfeirio‟n uniongyrchol at 

gaflachau fel arfau‟r Gwyddyl a frwydrodd dros Ruffudd ap Cynan ym mrwydr Mynydd 

Carn, gan eu cyferbynnu â bwyeill y Daniaid a gleifiau a tharianau gwŷr Gwynedd: 

A dechrynv a orugant y brenhined eissyoes, val y guelsant y torvoed budugaul amravael a 

bedinoed Gruffud vrenhin a‟e arwydyon yn eu herbyn, a gvyr Denmarc ac eu bwyeill 

deuvinyauc, a‟r Guydyl gaflachauc ac eu peleu haearnaul kyllellauc, a‟r Gwyndyt gleiuyauc 

tareanauc.
223

 

 

Crybwyllir „gaflachau‟ (gauelocs) eto yn The Deeds of the Normans in Ireland wrth 

ddisgrifio arfau milwyr Gwyddelig: 
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 Mae‟r pelydr gwaywffyn a ddangosir yn sownd mewn tarianau yn nhapestri Bayeux a Sallwyr Utrecht, er 

enghraifft, yn anelu am i fyny, gan awgrymu nad ydynt yn drwm iawn (Bayeux Tapestry, plât 62, a Nicolle, 

Arms and Armour, rhif 871). 
222

 Andrew Breeze, „Celtic etymologies‟, 289, yn cyfeirio at G.I. Needham (ed.), Ælfric, Lives of Three 

English Saints (London, 1966), t. 50, a M.J. Swanton, Anglo-Saxon Prose (London, 1975), t 99. Gellid hefyd 

gymharu cyfeiriad Malmesbury, tt. 72-3, at Sant Oswald yn gweddïo am eneidiau ei ddilynwyr er bod ganddo 

„a forest of spears in his breast‟ (ferratum siluam in pectore gereret). 
223

 HGK 15.7-12 a 15.10-12n. Mae‟n debyg mai „wedi‟u harfogi â gwaywffyn‟ yw ystyr gleifiawg, a‟r rheini‟n 

arfau trwm o‟u cymharu â‟r gaflachau (gw. adran 3.2.4.3). O ran y peleu haearnaul kyllellauc, awgrymwyd y 

gallent fod naill ai‟n fath arall o waywffon, os y gair Lladin pila oedd yn y fersiwn gwreiddiol, neu‟n „bastwn 

a phigau haearn arno‟, neu‟n arf ac iddo belau haearn ar gadwyni, neu‟n fath o caltrop, hyd yn oed (HGK 

15.11n, yn cyfeirio at Arthur Jones, The History of Gruffydd ap Cynan, t. 171, a J.E. Lloyd, THSC (1899-

1900), n.1)). Gw. isod, n. 242 am awgrym arall; neu, o ystyried na chrybwyllir ail arf o gwbl yn y fersiwn 

Lladin – a hwnnw, yn hytrach, yn dweud bod gan y Gwyddyl iacula ferreis cuspidibus „iron-tipped spears‟ 

(VGC §18/7) – efallai mai‟r dehongliad gorau yw fod peleu yn gamgymeriad am pennau, a haearnaul 

kyllellauc yn disgrifio pennau (adfachog) y gaflachau. 
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Occïant vunt de tut pars 

E de gavelocs e de dars 

(With javelins and throwing-spears / they kill on every side)
224

 

 

Gallai gauelocs fod yn air cyfystyr â dars yma, a‟r ddau‟n disgrifio gwaywffyn tafl ysgafn a 

allai fod wedi‟u galw‟n iacula gan awduron Lladin megis Orderic Vitalis, Gerallt Gymro 

neu, o ran hynny, awdur fersiwn Lladin bywgraffiad Gruffudd ap Cynan.
225

 Ac eto, o gofio 

mor eang yw ystyron iaculum, ni ellir bod yn sicr bod defnydd gaflach i‟w drosi yn yr 

Historia yn arwyddocaol, ac yn wir mae‟n bosibl na ddefnyddid y geiriau gaflachau neu 

gauelocs, hyd yn oed, yn gyson wrth ddefnyddio math penodol o arf. 

 

Mae‟n eglur, er hynny, mai rhyw fath o waywffon a deflid gan y Cymry wrth agor brwydr, 

yn ôl Descriptio Kambriæ Gerallt Gymro: 

In bellico conflictu, primo impetu, acrimonia, voce, vultu terribiles effecti, tam clamore horrendo 

cœlum replente, tubarumque prælongarum clangore altisono, quam pernici pariter ac præcipiti 

cursu, crebris quoque jaculorum ictibus, gens asperrima. 

(Wrth ymgyrchu mewn brwydr, ar yr ymosod cyntaf, gyda‟r gwŷr wedi eu gwneuthur yn 

ddychrynllyd eu chwerwedd, eu llais, a‟u gwedd, tra bo eu twrw ofnadwy yn llanw‟r awyr, a sain 

eu hutgyrn hirion yn darstain yn uchel, a hwythau‟n symud yn heini a chyflym eu rhawd, ac yn 

taflu cawodydd aml o bicellau, y mae‟n genedl erwin dros ben.)
226

 

 

Er y gall y darn hwn adlewyrchu gwahanol fathau o ragfarn,
227

 roedd taflu cawodydd o 

waywffyn neu deflynnau eraill i wanhau rhengoedd y gelyn ar ddechrau brwydr yn dacteg 

effeithlon a arferid nid yn unig gan y Rhufeiniaid a‟u gelynion „barbaraidd‟ ond hefyd gan 

yr Eingl-Sacsoniaid, a chan y Normaniaid hyd yn oed (er y byddent hwythau‟n defnyddio 

saethau gan amlaf).
228

 Ac mae‟r ddelwedd o „gawodydd‟ o waywffyn (crebris . . . 
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 Deeds, llau. 2425-6. Y cyd-destun yw fod gwŷr y Brenin Mac Gilla Mo Cholmóc yn dod i gynorthwyo‟r 

Cambro-Normaniaid a fu‟n amddiffyn Dulyn rhag Daniaid John „the Wode‟. 
225

 AND d.gg. dart a gaveloc. Am ddefnydd y gair iaculum gan Gerallt Gymro, gw. isod yn yr adran hon, a 

gw. uchod n. 223 am iacula y Vita Griffini. 
226

 Descriptio Kambriæ, II.3 (Opera VI, t. 209, a Gerallt Gymro, t. 212). 
227

 Rhaid cymryd i ystyriaeth y ffaith fod Gerallt yn defnyddio‟r disgrifiad hwn o ddechrau brwydr i wneud 

pwynt am „gymeriad cenedlaethol‟ y Cymry, gan gyferbynnu eu „ffyrnigrwydd‟ wrth ymosod â‟u 

„parodrwydd i gilio‟ pe caent eu gwrthsefyll. Gellid awgrymu bod Gerallt wedi crybwyll y gwaywffyn tafl 

oherwydd ei awydd (ymwybodol neu isymwybodol) i gysylltu‟r Cymry â‟r „barbariaid‟ a frwydrai yn erbyn y 

Rhufeiniaid, neu ag arwyr Caerdroea (gw. Thorpe, Journey/Description, tt. 231-2 a 245-8, a‟r nodiadau ar yr 

un tudalennau, am gyfeiriadau Gerallt at y Cymry fel disgynyddion pobl Caerdroea, a‟i ddyfyniadau (neu 

„fenthyciadau‟) o waith Fyrsil a Sieffre o Fynwy). 
228

 Underwood, Anglo-Saxon Weapons, t. 23; a gw., e.e., ddisgrifiad Tacitus o frwydr Mons Graupius, 

84 O.C., neu o arferion yr Almaenwyr (Agricola, § 36, a Germania, §6, yn H. Mattingly and S.A. Handford 

(trans.), Tacitus: The Agricola and the Germania (Harmondsworth, 1948 (1970)), neu ddisgrifiad Diodorus 

Siculus (yn tarddu o waith coll Posidoneus) o arferion y Galiaid (dyfynnwyd yn Jarman, „Y Delfryd Arwrol‟, 

141). Defnyddid gwaywffyn tafl gyda thactegau „plagio‟ gan farchogfilwyr Rhufeinig hefyd, a chan rai 

Llydewig yn y nawfed ganrif (Rowland, „Warfare‟, 25-8). Am ddefnydd bwâu a gwaywffyn tafl ar ddechrau 

brwydr Maldon, 991, gw. I.P. Stephenson, The Late Anglo-Saxon Army, t. 124, a Donald Scragg (ed./trans.), 

„The Battle of Maldon‟, yn Scragg (ed.), The Battle of Maldon, tt. 1-36, llau. 108-10 (crybwyllir yr arfau hyn 

yn ddiweddarach hefyd, e.e., yn llau. a 149-58 a 321-2). At hynny, gellid tynnu sylw at yr ymadrodd „before 

there was any spear thrown‟ yn nisgrifiad yr Anglo-Saxon Chronicles o Saeson yn ffoi rhag byddin yr iarll 
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jaculorum) yn awgrymu y gallai‟r rhyfelwyr unigol fod wedi cludo mwy nag un o‟r arfau 

hyn – fel y gwnaeth y Gwyddyl hwythau, yn ôl disgrifiad Gerallt yn ei Topographia 

Hibernica: 

Tribus tantum utuntur armorum generibus; lanceis non longis, et jaculis binis; in quibus et 

Basclensium morem sunt imitati; securibus quoque amplis, fabrili diligentia optime chalibatis, 

quas a Norwagiensibus et Oustmannis, de quibus post dicetur, sunt mutuati. 

(They use, however, three types of weapons - short spears, two darts (in this they imitate the 

Basclenses), and big axes well and carefully forged, which they have taken over from the 

Norwegians and the Ostmen, about which we shall speak later.)
 229

  

 

Mae Andrew Halpin wedi dangos bod y disgrifiad hwn o waywffyn y Gwyddyl yn gydnaws 

â ffynonellau brodorol, a‟r rheini‟n cyfeirio‟n bur aml at ryfelwyr yn cludo dwy waywffon, 

yn ogystal â disgrifio gwaywffyn yn cael eu defnyddio naill ai fel teflynnau neu fel arfau 

llaw.
230

 Yn wir, awgrymodd Halpin y gellir o bosibl uniaethu iacula Gerallt â‟r dosbarth 

lleiaf o bennau gwaywffyn a ddarganfuwyd yn Nulyn, a‟i lanceae byrion â‟r dosbarth 

canolig.
231

 

 

Defnyddiodd Gerallt y gair lancea, yn hytrach na iaculum, mewn disgrifiad arall o 

arfogaeth y Cymry: 

Sunt autem his in partibus lanceæ longissimæ. Sicut enim arcu prævalet Sudwallia, sic lanceis 

præstat Venedotia: adeo ut ictum hic lancea cominus datum ferrea loricæ tricatura minime 

sustineat. 

(Hefyd, yn y parthau hyn, y mae‟r gwaywffyn yn rhai hir iawn. Canys yn yr un modd ag y mae 

Deheudir Cymru yn rhagori gyda‟r bwa, felly y mae Gwynedd yn arbenigo gyda‟r gwaywffyn: 

yn gymaint felly ag na all llurig haearn ei modrwyau wrthsefyll o gwbl ergyd a drewir yma o 

agos â gwaywffon.)
232

 

 

Mae‟n anodd dadlau, fodd bynnag, fod defnydd Gerallt o‟r termau iaculum a lancea yn y 

ddau ddarn am y Cymry yn dangos eu bod hwythau, fel y Gwyddyl, yn cludo dau fath 

gwahanol o waywffon, o reidrwydd. Gallai Gerallt fod wedi defnyddio iaculum yn y darn 

                                                                                                                                                     
Ælfgar, a‟r fyddin honno‟n cynnwys Gwyddyl yn ogystal â Chymry dan arweiniad Gruffudd ap Llywelyn 

(ASC t. 186), er bod yr ymadrodd hwn yn ymddangos fel un ystrydebol (cymh. y Saesneg modern „before a 

shot was fired‟). Am ddefnydd teflynnau ar ddechrau brwydr Hastings gan y ddwy ochr gw. Carmen, tt. 22-7, 

a Gesta Guillelmi, tt. 128-9.  
229

 Topographia Hibernica, III.x (Opera V, tt. 150-1, a History/Topography, t. 101), a chymh. Expugnatio 

Hibernica, tt. 114-15, sy‟n dweud bod rhyfelwyr Meath wedi‟u harfogi â iaculis binis et securibus amplis. O 

ran y Basclenses, mae‟n debyg fod Gerallt yn cyfeirio at hen draddodiad am bobl o Sbaen yn mudo i 

Iwerddon, y ceir fersiynau ohono gan „Nennius‟, gan Sieffre o Fynwy a chan Gerallt yntau mewn rhan arall 

o‟r Topographia (Lewis Thorpe (trans.), Geoffrey of Monmouth: The History of the Kings of Britain 

(Harmondsworth, 1966), iii.12 (tt. 100-1); John Morris (ed./trans.), British History and the Welsh Annals: 

Nennius (London, 1980), §13; Opera V, t. 148, a History/Topography, tt. 99-100).  
230

 Weapons and Warfare, tt. 16-17. 
231

 Weapons and Warfare, t. 147. 
232

 Itinerarium Kambriae, II.5, a gw. y darn tebyg yn y Descriptio Kambriæ, I.6, sy‟n cyferbynnu lanceis 

longis gwŷr Meirionydd â sgiliau gwŷr y De (a Gwent yn arbennig) gyda‟u bwâu (Opera VI, tt. 123 a 177, a 

Gerallt Gymro, tt. 126 a 176). Cyfeiriodd Gerallt mewn mannau eraill, er hynny, at ddefnydd lanceae mewn 

rhannau eraill o Gymru (gw. uchod, n. 196). 
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cyntaf am fod y gwaywffyn (ni waeth beth oedd eu ffurf) yn cael eu taflu, a lancea yn yr ail 

ddarn am fod y cyd-destun yn fwy cyffredinol. Gellid tybio y byddai wedi crybwyll dau fath 

o waywffon yn yr ail ddarn hwn – fel y gwnâi yn achos y Gwyddyl – pe bai hynny‟n 

cynrychioli arfogaeth arferol gwŷr Gwynedd yn ei dyb ef. Yn yr un modd, un gair am 

waywffon yn unig, sef gwayw, a arferir yn y cyfreithiau Cymreig ac yn Brut y 

Tywysogion,
233

 ac nid yw‟r lluniau o wayw-wyr Cymreig sydd wedi goroesi yn rhoi 

tystiolaeth bendant am ddefnydd gwaywffyn tafl arbenigol.
234

 Serch hynny, roedd 

gwaywffyn ysgafn neu ddartiau yn sicr yn adnabyddus yn y gwledydd cyfagos, ac mae 

darganfyddiadau archeolegol yn tystio i‟w presenoldeb yng Nghymru (gw. adran 2.2.1). 

Y tebyg yw, felly, fod y Cymry‟n defnyddio gwaywffyn tafl arbenigol weithiau, hyd yn oed 

os oedd gwaywffyn amlbwrpas (a allai gael eu taflu dan rai amgylchiadau) yn llawer mwy 

cyffredin ganddynt.
235

 

 

Hyd yn oed mor ddiweddar â brwydr Hastings, mae tystiolaeth tapestri Bayeux, ac 

adroddiadau‟r croniclwyr, yn awgrymu bod y marchogion Normaniaid a‟r troedfilwyr 

Seisnig fel ei gilydd yn taflu gwaywffyn weithiau.
236

 Yn wir, fe ymddengys fod y 

troedfilwyr Seisnig a ddarlunnir yn y tapestri yn defnyddio gwaywffyn tafl ysgafn yn 

ogystal â gwaywffyn llaw trymach (Ffigur 8),
237

 a‟r cyfuniad hwn o arfau o bosibl wedi‟i 
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 Cyfeirir yn Brut y Tywysogion at gwaywawr yn lladd Iorwerth ap Bleddyn, ac yntau‟n gorfod ffoi o dŷ a 

losgwyd o‟i gwmpas (ByT (Pen. 20), t. 55, a ByT (RBH), d.f. 1111, ac at aneffeithiolrwydd gwayw-wyr wrth 

geisio niweidio marchog ac arfwisg amdano ym mrwydr Aberystwyth, 1116 (ByT (Pen. 20), t. 71, a ByT 

(RBH), d.f. 1116 (t. 94)). Mewn rhan arall o‟r un darn yn fersiwn Peniarth 20 dywedir bod y ddwy ochr yn 

ymsaethu, a‟r ferf hon yn medru golygu „taflu gwaywffyn‟ yn ogystal â „gollwng saethau‟, fel y nododd Sean 

Davies, Welsh Military Institutions, t. 151, ond ni ellir bod yn sicr bod y Cymry‟n cymryd rhan yn yr 

ymsaethu, am fod fersiwn y Llyfr Coch yn dweud bod y neill rei yn kyrchu a’r rei ereill yn saethu (ByT 

(RBH), d.f. 1116 (t. 94), a gw. hefyd ByT (Pen. 20, cyf.), n. 43.24-5). 
234

 Awgrymodd Kightly, A Mirror of Medieval Wales, t. 90, fod saethwyr a gwayw-wyr y Littere Walliae yn 

cadw‟r droed dde yn noeth am eu bod yn defnyddio‟r droed honno i‟w sadio eu hunain wrth saethu neu daflu. 

Ac eto, ni ddangosir y weithred o daflu gwaywffon, ac yn wir fe ellid dadlau bod y gwayw-wyr hyn yn gosod 

bôn eu gwaywffyn yn y ddaear yn fwriadol, gan anelu‟r pwynt tuag at ryw elyn. Posibilrwydd arall o ran 

dehongli troed noeth y dynion hyn yw fod y ddelwedd o Gymro a chanddo un esgid yn unig yn un watwarus. 

Gellid cymharu‟r stori yn Vita Sancti Paterni am fynach yn ceisio bychanu‟r sant drwy drefnu ei fod yn dod at 

Samson Sant yn yr un cyflwr ag yr oedd pan dderbyniodd y neges, a hynny‟n golygu ei fod yn cyrraedd dan 

wisgo esgid a legins ar un goes yn unig (Vitae Sanctorum, t. 262). Gall fod cysylltiad hefyd â disgrifiadau 

Gerallt Gymro a Gwallter Map o Gymry‟n mynd yn droednoeth (gw. n. 996 isod). 
235

 Fe ddichon fod Gerallt ei hunan yn dweud bod y Cymry‟n taflu eu lanceae dan rai amgylchiadau, yn ôl 

cyfieithiad Thorpe, Journey/Description, t. 182, o ddiwedd yr ail ddarn a ddyfynnir uchod: „A cuirass of 

chain-mail offers no resistance to one of these lances when it is thrown a short distance as a javelin‟. Mae‟r 

frawddeg Ladin yn amwys, fel y gall ddisgrifio naill ai ergydio â gwaywffon law neu daflu gwaywffon o agos. 
236

 Gw. yr adran nesaf am waywffyn y marchogion, ond am y troedfilwyr Seisnig gw. Gesta Guillelmi, t. 128, 

yn eu disgrifio‟n taflu cuspides ac diuersorum generum tela „javelins and missiles of various kinds‟, a 

Carmen, llau. 473-5 a 504-7, yn disgrifio dau o geffylau‟r dug Gwilym yn cael eu hanafu neu eu lladd gan 

waywffon dafl (iaculum neu telum), ac un o‟r rheini wedi‟i thaflu gan Gyrth, brawd y Brenin Harold.  
237

 Trafodir gwaywffyn marchogion yn Hastings yn yr adran nesaf, isod. Mae‟r darluniad yn Bayeux Tapestry, 

platiau 61-2 (yr atgynhyrchir rhan ohono, wedi‟i symleiddio, yn Ffigur 8 isod) yn dangos carfan o Saeson yn 
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adlewyrchu yn nefnydd yr Eingl-Sacsoniaid Diweddar o‟r gair daroð „darten‟ yn ogystal â 

geiriau am waywffyn llaw megis æsc a steng.
238

 Ar ôl brwydr Hastings, fodd bynnag, 

byddai newidiadau yn nulliau brwydro marchogion (gw. yr adran nesaf) ynghyd â 

phwysigrwydd cynyddol bwâu saethu (gw. adrannau 2.10 a 2.11) yn golygu bod taflu 

gwaywffyn yn mynd yn ddull llai cyffredin fel y cyfryw, gan dueddu i gael ei gyfyngu i rai 

cyd-destunau brwydro penodol. 

 

Mae sefyllfa erlid neu hela yn un o‟r cyd-destunau hyn, a‟r gwaywffyn yn cael eu taflu naill 

ai gan y sawl sy‟n ffoi neu‟r sawl sy‟n erlid. Mae cyfeiriadau posibl at y Normaniaid yn 

defnyddio eu gwaywffyn fel hyn,
239

 ac mae‟n debyg mai gwaywffon dafl oedd y lancea a 

laddodd Payne fitz John yn 1137, yn ôl John o Gaerwrangon, ac yntau‟n ymlid rhai Cymry 

a fu‟n ysbeilio.
240

 Mae‟n werth nodi hefyd y gallai‟r Normaniaid a‟r Cymry fel ei gilydd fod 

wedi ennill profiad o daflu gwaywffyn wrth hela anifeiliaid mawr megis baeddod gwyllt 

neu geirw.
241

 Yn wir, roedd venabula „gwaywffyn hela‟ ymhlith arfau‟r milwyr Cymreig a 

aeth i Ffrainc gyda Rhisiart Lewgalon, yn ôl Guillaume le Breton.
242

 

                                                                                                                                                     
wynebu marchogion Normanaidd. Mae‟r milwr cyntaf yn dal gwaywffon â phen deilffurf, ond mae‟r rhai y tu 

ôl iddo yn codi gwaywffyn adfachog byr, a ffurf debyg sydd gan y gwaywffyn sbâr y mae‟r ddau ddyn olaf yn 

eu cludo ar eu cefnau (gw. n. 121 uchod am y syniad y gall y pennau „adfachog‟ hyn gynrychioli ffurfiau 

onglog, er ei bod yn ddiddorol eu cymharu â‟r „gaflach‟ ac arfau tebyg). Pennau deilffurf sydd gan y 

gwaywffyn a ddarlunnir yn hedfan drwy‟r awyr, fodd bynnag, ac yn gyffredinol mae amrywiaeth fawr yn ffurf 

y pennau gwaywffon a ddarlunnir yn y tapestri (gw. n. 121). 
238

 Dadleuodd Swanton, Spearheads, t. 15, y gallai‟r termau hyn fod wedi colli eu hystyr benodol dros amser. 

Gw. hefyd Brooks, „Weapons and Armour‟, tt. 210-11, am yr awgrym (mewn perthynas â „The Battle of 

Maldon‟) y gallai ord „pwynt‟ fod wedi bod yn air am waywffon gethrog ar gyfer trywanu trwy arfwisg, a 

daroð yn dynodi gwaywffon hirgoes neu angon, a franca, o bosibl, yn cyfeirio‟n benodol at angon (er nodi na 

ellir bod yn sicr fod ystyr dechnegol benodol i‟r geiriau hyn, a‟r bardd efallai‟n amrywio ei eirfa am 

resymau‟n ymwneud ag arddull a chyseinedd). Termau Eingl-Sacsoniaid eraill am waywffyn oedd spere, 

sceaft a gar (Underwood, Anglo-Saxon Weapons, tt. 23-4 a 39). 
239

 E.e. Gesta Normannorum Ducum, ii.(4), yn dweud bod Rollo (c. 911-c. 928) wedi defnyddio hasta i 

„boenydio cefnau‟ ei elynion, a disgrifiad Orderic Vitalis, IV, tt. 200-1, o farchog yn cael ergyd farwol gan 

lancea wrth ffoi rhag gelynion niferus yn 1090 neu 1091. Gw. yr adran nesaf am dystiolaeth bellach am 

waywffyn tafl yn nwylo marchogion. 
240

 John of Worcester III, t. 228. Ategir y syniad mai gwaywffon dafl a olygir gan y defnydd o‟r gair missilia 

wrth ddisgrifio‟r un digwyddiad yn K.R. Potter and R.H.C. Davies (eds./trans.), Gesta Stephani (Oxford, 

1976), t. 24. 
241

 Gw., e.e., Orderic Vitalis, V, tt. 330-1, yn disgrifio Croesgadwyr yn 1101 yn lladd llewod a llewpardiaid 

drwy daflu uenabulae a missilia. Mae fersiwn Lladin D o‟r cyfreithiau Cymreig yn cofnodi‟r rheolau ynghylch 

mynd ar ôl anifail sy‟n cael ei glwyfo gan saeth (sagitta) neu waywffon (lancea) teithiwr (Dafydd Jenkins, 

„Hawk and Hound: Hunting in the Laws of Court‟, yn Charles-Edwards et al. (eds.), The Welsh King and His 

Court, tt. 255-280 (t. 276)), a gw. hefyd y drafodaeth am y geiriau bêr, bwystfer a cigwain, mewn perthynas â 

hela, yn adran 3.2.1.1 isod). Tynnodd Alcock, Kings and Warriors, t. 174, sylw at olygfa hela ar garreg o 

Scoonie, Fife, yn dangos carw wedi ei daro gan waywffon a daflwyd gan ddyn ar gefn ceffyl, fel tystiolaeth 

fod taflu gwaywffyn yn ymarferol hefyd i farchogfilwyr ar faes y gad. 
242

 Dyfynnwyd yn Hewitt, Ancient Armour and Weapons, tt. 105-6: Clavam cum jaculo, venabula, gesa, 

bipennem, / Arcum cum pharetris, nodosaque tela vel hastam. Awgrymodd Hewitt mai guisarme oedd y gesa, 

sef math o waywffon neu arf polyn arall (gw. adran 2.3 isod, a n. 342) ac y gallai‟r nodosa tela fod yn fath o 

ddartiau â phêl wrth fôn y paladr. Gellid cymharu‟r peleu haearnaul kyllellauc o Historia Gruffud vab Kenan, 
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Defnyddid gwaywffyn tafl hefyd, ymysg amryw deflynnau eraill, wrth ymosod ar 

ddinasoedd neu gestyll, ac wrth eu hamddiffyn, er bod croniclau yn aml yn defnyddio 

termau cyffredinol am yr arfau hyn.
243

 Weithiau hepgorir unrhyw enw am arf, hyd yn oed, 

fel yn achos llinellau o The Deeds of the Normans in Ireland sy‟n disgrifio‟r Eingl-

Normaniaid yn cyrchu allan o Ddulyn: 

Les serjanz feseit avant aler 

Pur lancëer e segeter;  

(He sent the men-at-arms out first / to hurl their javelins and shoot their arrows)
244

 

 

Cynhwysodd Jordan Fantosme fwy o fanylion yn ei adroddiad am farchog yn amddiffyn tŵr 

Castell Brough yn erbyn gwŷr y Brenin Gwilym y Llew o‟r Alban a‟i gynghreiriaid: 

Remist il en la tur   e saisi dous escuz 

Sis pendi as kerneaus.   Lungement s‟est tenuz, 

E lança as Escoz   treis espiez esmuluz; 

A chascun des espiez   ad un mort abatuz. 

Quant ceus li sunt failliz,   si reprent peus aguz 

E lançad as Escoz,   si en ad cunfunduz. 

([The knight] remained in the tower and took two shields and hung them over the battlements. He 

held out for a long time and hurled three sharp javelins at the Scots and killed one of them with 

each of the javelins. Having no more of these, he picked up pointed stakes and hurled them at the 

Scots, and did them much mischief.)
245

 

 

Cyd-destun „gwarchae‟ a welir hefyd mewn stori yn Vita Sancti Iltuti. Disgrifir byddin 

Gymreig yn ymosod ar glerigwyr Illtud Sant a phobl Morgannwg, a hwythau‟n llochesu y 

tu ôl i ffos a pherth, a llawer yn marw ex iactu lapidum et lancearum uibratione.
246

  

                                                                                                                                                     
o bosibl (gw. uchod n. 223), neu‟r amgarnau „dwrn drws‟ o‟r Alban ac Iwerddon (adran 2.2.1), neu‟r 

gwaywffyn tafl Rhufeinig yr ychwanegid pwysau plwm atynt (gw. dechrau‟r adran hon). Ond mae‟n anodd 

gwybod beth yw arwyddocâd y cyfeiriadau hyn yn niffyg tystiolaeth ategol o ffynonellau eraill. O ran clava 

„brysgyll‟, bipennis „bwyell‟ ac arca „bwa‟, gw isod adrannau 2.8, 2.7 a 2.10. 
243

 Gw., e.e., y cyfeiriadau at iacula a telae wrth ddisgrifio ymosodiadau ar ddinas Luni a chaer „Mimande‟ 

(Gesta Normannorum Ducum, i.8(9) a v.16), ac, yn enwedig, y disgrifiad o warchae ar Avignon, 1226, yn 

Chronica Majora, III, tt. 114-15: Defensores enim urbis lapides pro lapidibus, tela pro telis, sudes pro 

sudibus, jacula pro jaculis animosius remittentes (Flowers of History, II, t. 479: „for the defenders of the city 

bravely hurled on them stone for stone, weapon for weapon, spear for spear, and dart for dart‟).  
244

 Deeds, llau. 2345-6, a gw. AND d.g. lancer „to throw‟, „to dart, spring out‟ neu „to burst‟ (ystyron tebyg a 

roddir yn Alan Hindley, Frederick W. Langley and Brian J. Levy, Old French-English Dictionary 

(Cambridge, 2000), d.g. lancer, lancier, gan gynnwys „throw a spear, fight with javelins‟, er cael yno hefyd 

„attack (with a lance)‟ a „shoot (arrow)‟). Defnyddiodd Wace y ferf hon wrth ddisgrifio ymosodiadau ar 

gestyll neu ddinasoedd, e.e. Roman de Rou, rhan II, ll. 1847 et lancier et geter et traire a grant aïr „weapons 

were hurled and thrown and arrows shot with great ferocity‟; rhan III, ll. 5021 assez i out lancié e trait „Many 

projectiles were hurled and discharged‟, a hefyd ran II, llau. 828, 3433 a 3483. 
245

 Fantosme, llau. 1496-1501, a gw. R.C. Johnston , ib.n., sy‟n nodi bod y stori hon yn ymddangos fel un 

ffansïol sy‟n benthyg elfennau o‟r chansons de geste. Defnyddiodd Fantosme dermau tebyg mewn rhannau 

eraill o‟i gronicl, fodd bynnag, wrth ddisgrifio dulliau‟r Albanwyr (ll. 1681 Ne prendra le chastel  par traire 

ne par lancier), yr Eingl-Normaniaid (llau. 1793-4 Grant fud la bataillë  e dure d’ambes parz: / Asez purriez 

veeir  lancier e traire darz) a dinasyddion Seisnig (llau. 865-7 Le jor veïssiez burgeis  bien vaillant chevalier / 

Saillir a lur defenses;  chascun set sun mestier: / Les uns des arcs traire,  les autres a lancier). 
246

 Vitae Sanctorum, tt. 232-3: „from the hurling of stones and the vibration of spears‟. Mae ystyron vibrare yn 

ôl OLD yn cynnwys „to wave, brandish‟, „to propel (a weapon) suddenly‟ a „to make a sudden movement, 

flash, dart‟. Fe‟i defnyddid ar gyfer taflu gwaywffyn mewn testunau clasurol, ac felly hefyd gan Malmesbury, 

tt. 420-1 iaculum ferreum in eum eminus uibrat „hurled an iron javelin at him from a distance‟, er ei bod yn 
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Cyd-destun addas arall i waywffyn tafl oedd cudd-ymosod, a honno‟n dacteg a arferid yn 

aml mewn coedwigoedd a thirweddau eraill a oedd yn cynnig lloches.
247

 Disgrifiodd 

Matthew Paris gudd-ymosodiad gan wŷr Dafydd ap Llywelyn, yn 1245, a hwythau‟n taflu 

cerrig a rhyw fath o arfau (tela) at farchogion oddi ar dir uchel,
248

 ac fe gyfeiriodd nifer o 

groniclwyr at frwydr bwysig ger „Cymerau‟ (rywle yn ardal Llandeilo Fawr) yn 1257, pan 

ymgasglodd gwŷr Maredudd ab Owain a Maredudd ap Rhys yn y bryniau gan ymosod ar 

fyddin Stephen Bauzan â saethau a gwaywffyn tafl.
249

 Nid amhosibl mai gwaywffyn tafl, 

hefyd, oedd yr ergydyon neu‟r ergydyeu a ddisgrifir, ynghyd â saethau, yn yr adroddiad yn 

Brut y Tywysogion am wŷr ifainc Maredudd ap Bleddyn yn plagio cwmni Harri I oddi ar 

lethr.
250

 

 

Mae cyfeiriad dichonol arall at ddefnydd gwaywffyn tafl yn yr adroddiad am Lywelyn ab 

Iorwerth a‟i filwyr, yn 1231, yn eu cynnig eu hunain fel „abwyd‟ i ddenu milwyr o gastell 

Trefaldwyn i mewn i faes corslyd: 

                                                                                                                                                     
ymddangos ei fod yn golygu „brandish‟ mewn testunau canoloesol eraill (e.e. Orderic Vitalis, VI, tt. 266-7 

lanceas gladiosque suos uibrantes „brandishing their lances and swords‟). Awgrymodd Ross, „L‟originalité de 

«Turoldus»‟, 130, y gallai croniclwyr canoloesol fod wedi efelychu ffynonellau clasurol wrth ddefnddio‟r gair 

hwn, fel na ddylid dibynnu ar y cyfryw gyfeiriadau fel tystiolaeth am ddulliau brwydro cyfoes. Mae‟r ystyr 

„taflu‟ yn ymddangos yn debygol ar gyfer y cyfeiriad yn y Vitae Sanctorum, fodd bynnag, am fod y 

gwaywffyn yng nghyd-destun gwarchae, a‟r ddwy ochr wedi‟u gwahanu oddi wrth ei gilydd. 
247

 E.e. dywedodd Orderic Vitalis, VI, tt. 28-9, fod saethwyr, adeg Harri I, wedi arfer ymosod ar deithwyr o‟r 

coedydd ar hyd y ffordd a elwid yn Huvel hegen „evil hedge‟ â missilibus uel sagittarii, a gw. Chronica 

Majora, III, tt. 93 a 263, a Flowers of History, II, tt. 458 a 580, am gudd-ymosodiadau mewn coedwig gan 

Richard Marshal a‟i fyddin a chan filwyr y cownt Richard o Poitou, brawd y Brenin Harri III o Loegr, a 

hwythau‟n ysgwyd (neu‟n taflu?) eu gwaywffyn (cum . . . vibramine hastarum). Yn ôl OLD d.g. mae 

uibrāmen yn golygu „an object that quivers‟, ond gw. y n. blaenorol am amrediad ystyron y ferf vibrare. 
248

 Lladdwyd Herbert Fitz-Matthew gan garreg fawr yn ystod yr ymosodiad hwn (Chronica Majora, IV, 

t. 408, ac English History, II, t. 46), a‟i farwolaeth yn destun un o luniau Paris (Caer-grawnt, Coleg Corpus 

Christi llsgr. 16, ffol. 183
v
; gw. Suzanne Lewis, The Art of Matthew Paris, t. 218). 

249
 Gw. J.E. Lloyd, A History of Wales, II, tt. 720-1; J.B. Smith, Llywelyn ap Gruffudd, tt. 98-9, a Sean Davies, 

Welsh Military Institutions, t. 135. 
250

 ByT (Pen. 20), tt. 80-1, a ByT (RBH), d.f. 1121. Gellid cymharu HGK 20.19-20 a’r Freinc oc eu keyryd ac 

eu kedernyt ac eu tyroed en burv ergydyeu a saytheu ac a chuareleu ac a thafleu ac a magneleu en gawadeu, a 

chymh. hefyd VGC §23/12 iacula torserunt, sagittas emiserunt, saxa deiecerunt „hurled spears and fired 

arrows and threw down stones from the walls‟. Awgrymodd Russell, VGC §23/12n, fodd bynnag, y dylid o 

bosibl gyfieithu ergydyeu a saytheu yn Historia Gruffudd vab Kenan fel „blows from arrows‟. (Yn yr un 

modd, „ergydion‟ (S. „blows‟) yw‟r ergydyeu yn HGK 26.9-12 a digwyddaw a orug y Ffreink y ar eu meirch 

fal ffrwyth y ffigys y ar eu gwydd, rhei yn feirw, rhei yn vrathedig o ergydyeu y Llychlynwyr, fel y gwelir wrth 

gymharu VGC §28/6 . . . alii vulnerati crebris ictibus Danorum „. . . others wounded by the unceasing blows 

of the Danes‟ (am gyd-destun y darn hwn gw. hefyd n. 296 isod)). Mae enghraifft arall yn ByT (Pen. 20), 

tt. 160-1, sy‟n disgrifio castell Dinefwr yn cael ei amddiffyn ag ergydyeu ac a cherric ac a pheiryanneu ereill 

(cymh. ByT (RBH), d.f. 1213 (t. 196) ergytyeu a pheiranneu ereill) ond mae‟r cyfeiriad yn yr un cofnod at 

saethydyon a ac albrysswyr yn bwrw ergydyeu (ByT (Pen. 20), t. 161) yn awgrymu mai saethau neu folltau 

yw‟r ergydyeu yn y cyfeiriad cyntaf hefyd. 
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Tunc Walenses, hostium submersionem cognoscentes, reversi sunt cum impetu super eos, et cum 

lanceis suis milites et equos in cœno volutantes crudeliter peremerunt. 

(The Welsh, seeing the condition of their enemies, then rushed impetuously on them, and with 

their lances caused a cruel slaughter amongst them, as they rolled about in the mud.)
 251 

 

Er na ddywedir yn benodol fod y Cymry wedi taflu eu lanceae, mae hynny‟n ymddangos fel 

y dacteg fwyaf ymarferol ar gyfer yr amgylchiadau hyn. Mae‟n werth cymharu disgrifiad 

Matthew Paris o filwyr Ffrisaidd yn taflu gaveloches (ffurf arall ar y gair gaflach) wrth 

ymosod ar William o Holand, brenin yr Almaen, mewn amgylchiadau tebyg yn 1256.
252

  

 

I grynhoi, mae peth tystiolaeth fod y Cymry canoloesol wedi taflu gwaywffyn – naill ai rhai 

arbenigol neu rai amlbwrpas – mewn amryw gyd-destunau brwydro. Ac yn wir, mae‟r ffaith 

na ddefnyddiai Cymry‟r Gogledd fwâu saethu mewn rhyfel, yn ôl pob golwg (gw. adran 

2.10), yn golygu bod „bwlch‟ amlwg yn eu harfogaeth a‟u tactegau, a allai fod wedi‟i lenwi 

gan waywffyn tafl drwy gydol cyfnod y tywysogion.  

 

2.2.3.3 Dulliau brwydro – marchogfilwyr a marchogion 

Er bod gan y Rhufeiniaid farchogluoedd trwm ac ysgafn, olrheinir hanes y marchog 

canoloesol (gyda‟r ystyr Saesneg „knight‟)
253

 i deyrnasiad Siarlymaen fel arfer, ac yntau 

wedi rhoi i‟r waywffon le blaenllaw ymysg offer ei farchogfilwyr.
254

 O safbwynt Prydain, 

gwyddys bod y Normaniaid wedi dod â thactegau marchoglu cyfandirol gyda hwy tua 

chanol yr unfed ganrif ar ddeg,
255

 ond mae‟r cwestiwn i ba raddau y defnyddid ceffylau 
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 Chronica Majora, III, t. 203, a Flowers of History, II, tt. 540-1. 
252

 English History, III, tt. 166-7, a Hewitt, Ancient Armour and Weapons, t. 221. 
253

 Defnyddir „marchog‟ fel arfer yn y traethawd hwn i olygu „knight‟ – hynny yw, y math o filwr marchogol a 

ddefnyddiai waywffon „couched‟, a chanddo arfogaeth drom – a „marchogfilwr‟ fel term mwy cyffredinol am 

filwr marchogol. Defnyddir hefyd y termau „marchogluoedd trymion‟ am garfanau o farchogion ac iddynt 

arfwisg drom a gwaywffyn „couched‟, a „marchogluoedd ysgafn‟ am farchogfilwyr ac iddynt arfogaethau 

ysgafnach, mwy hyblyg. Canolbwyntir yn yr adran hon ar ddulliau brwydro, heb ystyried agweddau ehangach 

megis sifalri a ffiwdaliaeth a oedd ynghlwm wrth ddatblygiad marchogion fel dosbarth pwerus yn y 

gymdeithas ganoloesol (trafodir yr agweddau hyn, e.e., yn Gies, The Knight in History, tt. 26-7, a DeVries, 

Medieval Military Institutions, tt. 95-110). 
254

 DeVries, Medieval Military Technology, t. 11, a Frances Gies, The Knight in History (London, 1986), 

tt. 22-8. Mae ambell gyfeiriad at y math o arfau y dylai milwyr eu cludo yn capitularia neu ordinhadau 

Siarlymaen, e.e., o‟r flwyddyn 806: Ita ut unusquisque cabalarius habeat scutum et lanceam et spatam et 

semispatum, arcum et pharetras cum sagittis „Each horseman is to carry shield and spear, long-sword and short-

sword, bow, quivers and arrows‟ (Alfredus Boretius (ed.), Capitularia Regum Francorum, vol. I (Hanover, 1984), 

t.168 (cap. 75), a P.D. King (trans.), Charlemagne: Translated Sources (Kendal, 1987), t. 260 (cap. 22)). 
255

 Dechreuodd dylanwad y Normaniaid rai blynyddoedd cyn brwydr Hastings; e.e. cyfeirir at y Norman Ralf 

o Mantes, nai‟r Brenin Edward Gyffeswr, yn dysgu tactegau marchoglu Ffrengig i‟w wŷr Seisnig ar ôl cael ei 

greu‟n iarll Henffordd tua 1050 (Frank Barlow, Edward the Confessor (New Haven & London, 1997), t. 94, a 

gw. hefyd Nicolle, Arms and Armour, I, t. 336). Byddai‟r Cymry hwythau‟n wynebu (ac yn trechu) byddin o 

dan arweinyddiaeth Ralf yn fuan wedyn (gw. isod, n. 302). 
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mewn rhyfel cyn hynny yn ddadleuol o ran yr Eingl-Sacsoniaid a‟r Brythoniaid fel ei 

gilydd.  

 

Yn draddodiadol byddai milwyr Eingl-Sacsoniaid, megis y Llychlynwyr, yn brwydro ar eu 

deudroed, gan ddefnyddio eu ceffylau i deithio i faes y gad, ond mae tystiolaeth eu bod yn 

brwydro fel marchogfilwyr weithiau, o leiaf mewn rhai ardaloedd a than rai amgylchiadau 

(er enghraifft, mewn ysgarmes neu wrth ymlid gelyn).
256

 Yn wir, os gwir yw‟r dehongliad 

arferol o‟r ffigurau ar garreg Aberlemno (Ffigur 7), darlunnir yma farchogfilwyr Anglaidd 

yn defnyddio gwaywffyn ysgafn fel arfau llaw, neu‟n paratoi at eu taflu.
257

 O ran y 

Brythoniaid, nododd Jenny Rowland fod cyfeiriadau at farchogfilwyr Brythonig gan Iŵl 

Cesar ac ar un o dabledi Vindolanda, a hwythau wedi ymladd oddi ar gefn ceffylau yn 

ogystal ag mewn cerbydau.
258

 Yn wir, mae‟r dabled o Vindolanda yn crybwyll taflu 

gwaywffyn hefyd, er na ellir cysylltu‟r dull brwydro hwnnw‟n bendant â‟r 

marchogfilwyr.
259

 Gwyddys bod taflu gwaywffyn ymhlith sgiliau marchogluoedd ysgafn y 

Rhufeiniaid eu hunain, fodd bynnag,
260

 ac fe ddefnyddiai marchogfilwyr Bysantaidd 

waywffyn ysgafn fel arfau tafl ac fel arfau llaw.
261

 Arferid tactegau „plagio‟ yn aml wrth 

ddechrau brwydrau, a‟r marchogfilwyr yn ymosod yn gyflym â gwaywffyn, bwâu saethu 

neu flifiau, ac wedyn yn carlamu i ffwrdd cyn dychwelyd i ymosod eto.
262

 Dangosodd 
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 Gw. Richard Glover, „English Warfare in 1066‟, The English Historical Review, 67 (1952), 1-18 (5-9); 

Hooper, „The Aberlemno Stone‟; Nicolle, Arms and Armour, I, t. 336, a Barlow, Edward the Confessor, 

t. 175, a gw. hefyd n. 302 isod am enghraifft benodol. 
257

 Awgrymodd Alcock, Economy, Society and Warfare, t. 265, gan gyfeirio at dystiolaeth „Y Gododdin‟, y 

gallai Angliaid Brynaich fod wedi dysgu‟r cyfryw dechnegau gan y Brythoniaid, a dywed Nicolle, Arms and 

Armour, I, t. 336, hefyd, y gallai‟r Eingl-Sacsoniaid fod wedi dysgu technegau marchoglu gan Geltiaid 

gogledd Prydain. Am farn wahanol, gw. N.J. Higham, „Cavalry in Early Bernicia?‟ Northern History, 27 

(1991), 236-41, a gw. hefyd yr ymatebion i ddadleuon Higham gan C. Cessford, „Cavalry in Early Bernicia: A 

Reply‟, Northern History, 29 (1993), 185-7, a Hooper, „The Aberlemno Stone‟. O ran y Pictiaid hwythau, nid 

yw‟n eglur ai gwaywffon neu ynteu chwip a ddelir gan y marchog yn y rhes waelodol (gw. Hooper, „The 

Aberlemno Stone‟, t. 191 a n. 18). Os gwaywffon ydyw, mae gafaeliad y dyn, a‟i fraich wedi ei hestyn y tu ôl 

iddo, yn dwyn i gof rai o‟r ffigurau yn nhapestri Bayeux (gw., e.e., Ffigur 8, isod). Mae‟r darluniad o ddyn 

wedi‟i daro gan waywffon ysgafn ar yr un rhes yn dangos, fodd bynnag, fod gwaywffyn ysgafn tebyg i eiddo‟r 

marchogfilwyr Anglaidd yn cael eu hystyried gan yr arlunydd fel arfau addas i ochr y Pictiaid hwythau. 
258

 „Warfare‟, 23. 
259

 Gw. tabled 164 yn Vindolanda Tablets Online, vindolanda.csad.ox.ac.uk: nenu...[.]n. Brittones / nimium 

multi · equites / gladis · non utuntur equi- / tes · nec residunt / Brittunculi · ut · iaculos / mittant „the Britons 

are unprotected by armour (?). There are very many cavalry. The cavalry do not use swords nor do the 

wretched Britons mount in order to throw javelins‟, ond gthg. cyfieithiad Cessford, „Cavalry in Early Bernicia: 

A Reply‟, 186: „... very many cavalry. The cavalry do not use swords nor do the wretched Britons take up 

fixed positions in order to throw javelins‟. Tynnodd Cessford sylw at broblemau‟r dehongli‟r darn, ond fe 

ddaeth i‟r casgliad fod Angliaid Brynaich, y Pictiaid a Brythoniaid gogledd Prydain oll yn marchogaeth 

ceffylau wrth ymladd, „and that this is reasonably accurately depicted on the Aberlemno stone and in the 

Gododdin poem‟.  
260

 Rowland, „Warfare‟, 24-8. 
261

 Ross, „L‟originalité de «Turoldus»‟, 129.  
262

 Rowland, „Warfare‟, 24-8. 
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Jenny Rowland fod ffynonellau Ffrancaidd o‟r nawfed ganrif yn cyfeirio at ddefnydd 

tactegau tebyg gan farchogluoedd ysgafn Llydewig, yn enwedig (cyfeirir at y waywffon 

dafl fel eu prif arf), a hefyd gan rai o Wasgwyn ac, efallai, gan y Sacsoniaid cyfandirol.
263

  

 

Byddai marchogfilwyr yn parhau i daflu gwaywffyn, ymysg dulliau brwydro eraill, yn yr 

unfed ganrif ar ddeg. Mae rhai o‟r marchogfilwyr Normanaidd yn nhapestri Bayeux yn dal 

eu gwaywffyn yn llonydd ac yn llorweddol dan eu ceseiliau („couched‟, yn Saesneg), ond 

mae‟r rhan fwyaf yn eu dal hyd braich. Mae‟r gafaeliad olaf hwn yn awgrymu bod yr 

arfau‟n cael eu defnyddio naill ai i drywanu neu, yn enwedig yn achos y rhai a ddelid yn 

uchel, fel arfau tafl. Ac yn wir, dangosir gwaywffyn yn yr awyr mewn dwy olygfa (e.e. 

Ffigur 8).
264

 Nododd D.J.A. Ross fod darluniau yn Sallwyr Utrecht ac mewn llawysgrifau 

cynharach (o‟r nawfed ganrif a‟r ddegfed ganrif) hefyd yn dangos marchogfilwyr yn dal 

gwaywffyn fel arfau llaw, neu‟n paratoi at eu taflu.
265

 Dadleuodd Ross fod tapestri Bayeux 

yn cynrychioli cyfnod cynnar yn natblygiad dull y waywffon lonydd pan oedd marchogion 

yn eithaf hyblyg eu dulliau brwydro, ond bod y cyfnod hwn yn fyr, a dull y waywffon 

lonydd yn disodli‟r rhai eraill erbyn tua 1100 (o leiaf yn Ffrainc).
266

 

 

Er bod anghytundeb ynghylch union amseru datblygiad dull y waywffon lonydd, nid oes 

amheuaeth nad hwn oedd prif ddull brwydro marchogion (S. „knights‟) o ganol y 

ddeuddegfed ganrif hyd ddiwedd yr Oesoedd Canol, gan gael ei arfer yn Lloegr, Ffrainc, yr 

Almaen, yr Eidal a Sbaen.
267

 Yn ogystal â‟r newid yn ffurf y waywffon ei hun, a honno‟n 

mynd yn drymach ac yn gryfach, bu newidiadau yn ffurf cyfrwyau gyda datblygiad blaen 

                                                 
263

 Hooper, „The Aberlemno Stone‟, 188-96, a Rowland, „Warfare‟, 27-8. Awgrymodd Rowland, „Warfare‟, 

27-8, y gallai‟r Llydäwyr fod wedi etifeddu technegau marchoglu o‟r traddodiad Galaidd-Rufeinig neu oddi 

wrth fewnfudwyr Prydeinig.  
264

 Er bod anghytundeb ymhlith ysgolheigion ynghylch y pwynt olaf hwn, fel rhan o ddadl ehangach ynghylch 

rôl taflu gwaywffyn yn Hastings, mae dwy enghraifft eglur yn y tapestri o waywffon yn cael ei dangos yn yr 

awyr ac yn dod o gyfeiriad marchogion Normanaidd (Bayeux Tapestry, platiau 61 a 71-2, a gw. Oakeshott, 

The Archaeology of Weapons, t. 178; Glover, „English Warfare in 1066‟; Ross, „L‟originalité de «Turoldus»‟, 

133, a D.M. Wilson, Bayeux Tapestry, t. 192, ond gthg. Brown, „The Battle of Hastings‟, (12)). At hynny, mae 

cyfeiriad yn y Gesta Guillelmi, tt. 128-9, at iacula a daflwyd at y Saeson yn Hastings, er na ddywedir ai 

troedfilwyr ynteu marchogfion a wnaeth hyn. 
265

 Ross, „L‟originalité de «Turoldus»‟, 130 a 134. Mae un o‟r marchogion a ddarlunnir yn Sallwyr Utrecht yn 

cario dwy wayw „sbâr‟ y tu ôl i‟w darian, hyd yn oed (Nicolle, Arms and Armour, rhif 871). 
266

 Ross, „L‟originalité de «Turoldus»‟, 130-3 a 137, yn cyfeirio‟n benodol at y Chanson de Roland fel 

tystiolaeth am „fuddugoliaeth‟ dull y waywffon lonydd dros yr hen ddulliau. Gallai goblygiadau ymarferol 

hyfforddiant milwyr fod wedi cyfrannu at uchafiaeth dull y waywffon lonydd dros y dulliau eraill, ac felly 

hefyd y newidiadau yn ffurf y waywffon ei hun, a fyddai‟n ei gwneud yn fwy addas i‟r dull „couched‟ ond yn 

llai addas i ddulliau brwydro eraill (Ross, „L‟originalité de «Turoldus»‟, 134, a gw. hefyd DeVries, Medieval 

Military Technology, tt. 14-15). 
267

 Gw. trafodaeth DeVries, Medieval Military Technology, tt. 13-14. 
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uchel a chefn uchel i helpu‟r marchog i aros ar gefn ei geffyl wrth iddo daro, neu dderbyn, 

ergyd.
268

 Byddai gwartholion – a oedd wedi cyrraedd Ewrop erbyn y seithfed ganrif – hefyd 

yn helpu‟r marchog i aros yn ei gyfrwy.
269

 Ni ddylid gorbwysleisio pwysigrwydd 

gwartholion, er hynny. Gwyddys erbyn hyn fod cyfrwyau „corniog‟ y Rhufeiniaid yn 

galluogi marchogfilwyr i eistedd yn ddigon cadarn ar gyfer amrediad eang o ddulliau 

brwydro, a hynny heb unrhyw offer arbennig i‟r traed.
270

 Yn wir, roedd dulliau brwydro‟r 

Rhufeiniaid yn cynnwys math o ruthr â gwaywffon lorweddol, hyd yn oed, a‟r waywffon 

wedi ei dal yn y ddwy law, er nad yw‟n debygol y byddent wedi medru taro ergydion mor 

bwerus ag eiddo‟r marchogion canoloesol gyda‟u gwaywffyn „couched‟ a‟u cyfrwyau 

uchel.
271

  

 

Oherwydd bod dal gwaywffon yn llorweddol dan y gesail yn gofyn cryn ymdrech, delid 

gwaywffyn marchogion yn fertigol y rhan fwyaf o‟r amser, fel y gallai bôn y paladr gael ei 

chynnal yn y warthol.
272

 Byddai‟r marchog yn gostwng ei waywffon ar yr eiliad olaf wrth 

ruthro at elyn, gan ollwng awenau ei geffyl ar yr un pryd er mwyn rhyddhau ei law chwith i 

gydio yn ei darian (a honno cyn hynny yn crogi am ei wddf).273 Wrth ddal ei waywffon fel 

hyn byddai ei fraich wedi plygu fel bod ei law dde yn anelu pwynt yr arf, a holl bwysau‟r 

marchog, ei geffyl, ac offer y ddau y tu ôl i‟r pwynt hwnnw.
274

 Pe bai‟r marchog yn aros yn 
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 Gw. Ross, „L‟originalité de «Turoldus»‟, 132-3, am yr awgrym fod tapestri Bayeux yn dangos cam 

canolradd yn natblygiad y cyfrwy uchel hwn. 
269
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Peter Connolly and Carol Van Driel-Murray, „The Roman Cavalry Saddle‟, Britannia, 22 (1991), 33-50. 

Awgrymodd Ryan, „Horses‟, t. 94, y gallai rhyfelwyr Prydain yn yr Oesoedd Tywyll fod wedi parhau i 

ddefnyddio cyfrwyau tebyg. 
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 Rowland, „Warfare‟, 24-5. Darlunnir dull tebyg ar osodiad-ffrwyn addurniadol Llychlynnaidd o‟r nawfed 

ganrif o Gokstad, Sweden (James Graham-Campbell and Dafydd Kidd, The Vikings (Norwich, 1980), 

tt. 152-5), ac fe gyfeirir yn yr Histoire de Guillaume le Mareschal, hyd yn oed, at farchog yn dal gwaywffon 

yn ei ddyrnau (poinz) (William Marshal, llau. 8582-4). Dadleuodd Ross, „L‟originalité de «Turoldus»‟, 131, 
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lleihau‟r perygl hwn, o bosibl). 
272
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ei gyfrwy, a‟i waywffon heb dorri,
275

 byddai ei elyn mewn perygl o gael ei fwrw oddi ar 

gefn ei geffyl, a hynny‟n golygu ei fod dan anfantais wrth frwydro ar ei ddeudroed, heb sôn 

am y tebygolrwydd y byddai‟n cael ei anafu gan yr ergyd neu gan y cwymp.
276

  

 

Mewn brwydr ar faes, gallai rhuthr gan res o farchogion gael yr effaith ychwanegol o achosi 

braw a phanig, a hynny‟n ychwanegu at eu heffeithlonrwydd wrth dorri drwy rengoedd y 

gelyn (adlewyrchir yr agwedd hon yn y term Saesneg „mounted shock combat‟).
277

 Ac eto, 

nid oedd y dull hwn yn effeithiol ym mhob sefyllfa. Gallai troedfilwyr wrthsefyll y cyfryw 

ruthr pe gallasent ddal eu tir mewn trefniant amddiffynnol (gw. uchod, adran 2.2.3.1), ac 

roedd saethwyr yn berygl mawr i geffylau‟r marchogion, yn arbennig (gw. isod yn yr adran 

hon). At hynny, roedd y dull hwn yn gofyn tir agored, gwastad a gweddol soled. Mewn 

coetiroedd, corsydd neu ardaloedd bryniog gallai milwyr ac iddynt arfogaeth ysgafnach 

ddewis naill ai osgoi‟r marchogion, neu gudd-ymosod arnynt, neu eu „maglu‟ hyd yn oed.
278

  

 

Mae Frederick Suppe wedi dadlau bod arglwyddi‟r Mers wedi defnyddio marchogfilwyr a 

chanddynt arfogaeth gymharol ysgafn (homines equitantes neu muntatores) i amddiffyn eu 
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 Gw. yr enghreifftiau a nodwyd ar ddiwedd yr adran flaenorol o filwyr Cymreig yn cudd-ymosod oddi ar dir 

uchel. Cofnodwyd hefyd fod llawer o wŷr y Brenin Harri II wedi‟u lladd wrth frwydro â gwŷr Cynan a 

Dafydd ab Owain Gwynedd mewn coetir (ByT (Pen. 20), tt. 102-3, a ByT (RBH), d.f. 1157), bod lluoedd y 

Freinc heb feiddio kyrchu y creigau a’r coedyd (neu‟r koedyd a‟r ynyalwch) i ddod o hyd i‟r Cymry yn 1097 

(ByT (RBH), d.f. 1097, a ByT (Pen. 20), t. 28), a bod lluoedd cymysg Reginald, mab y Brenin Harri II, heb 

feiddio ymosod ar yr Arglwydd Rhys ar ôl iddo yntau gasglu ei wŷr ar fynydd o‟r enw Cefn Rhestr neu Gefn 

Rhestr Main (ByT (RBH), d.f. 1159, a ByT (Pen. 20), t. 106, a gw. ByT (Pen. 20, cyf.), n. 61.24). Gw. 
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Deeds, ll. 669, at y Cambro-Normaniaid yn prysuro drwy ddyffryn fel y gallent gwrdd â‟u gelynion 

Gwyddelig ar dir agored a chaled (En dur champe e en la plaine). Er bod y Normaniaid hwythau‟n defnyddio 

tactegau cudd-ymosodiad (gw. Sean Davies, Welsh Military Institutions, t. 89; Suppe, Military Institutions, 

t. 13, ac uchod, n. 247), byddent hefyd yn clirio coedydd ac yn ehangu ffyrdd er mwyn rhwystro eraill rhag eu 

defnyddio yn yr un modd (Suppe, Military Institutions, tt. 20-1, a J.E. Morris, Welsh Wars, t. 105, neu am 

enghreifftiau penodol gw. Flowers of History, II, t. 509; HGK 22.15 a VGC §25/2, a hefyd Orderic Vitalis, 
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tiroedd yn erbyn cyrchoedd Cymreig, am fod y rheini‟n fwy effeithiol na marchogion na 

throedfilwyr arferol wrth ymlid ysbeilwyr.
279

 Cyfeiriodd Suppe at sylw Gerallt Gymro mai 

gwŷr y Mers oedd y rhai gorau ar gyfer ymladd yng Nghymru neu yn Iwerddon, a 

hwythau‟n abl i weithredu naill ai fel troedfilwyr neu fel milwyr marchogol medrus, yn ôl 

yr amgylchiadau (cum alea martis exegerit, nunc equis habilis, nunc pedibus agilis 

inventa).
280

 Mae hefyd yn werth nodi bod cwmnïau bychain o farchogfilwyr Cymreig a 

chanddynt arfogaeth ysgafn wedi ymladd ar ochr Edward I yn 1282/3 a 1295.
281

  

 

Mae cyfeiriadau eraill gan Gerallt Gymro, a rhai ym mucheddau‟r seintiau, yn ategu‟r 

syniad nad oedd gweld dynion arfog ar gefn ceffylau yn beth anghyffredin yng Nghymru.
282

 

Ac fe ddywed Gerallt mewn darn arall fod arweinwyr y Cymry, ac, mae‟n debyg, rhyw 

gyfran o‟u milwyr, yn dewis ymladd naill ai fel marchogfilwyr neu droedfilwyr, yn ôl yr 

amgylchiadau: 

Equis autem cursoribus et generosis, quos patria gignit, nobiliores ad bella feruntur. Pars autem 

populi major, propter terras palustres pariter et inæquales, ad prælia pedestres incedunt. Equites 

autem, pro locorum et temporum opportunitate, seu fugiendo seu fugando facile pedites fiunt. 

(Ond merchyg yr uchelwyr i ryfel ar gefn y meirch buain a rhywiog a gynhyrcha‟r wlad. Â‟r rhan 

fwyaf o‟r bobl, ar y llaw arall, i frwydrau ar draed o achos bod y wlad yn gorsiog ac anwastad. 

Ond gall y gwŷr meirch wasanaethu‟n burion ar draed, yn ôl gofyniadau lle ac amser, boed 

hynny wrth ffoi neu wrth yrru ar ffo.) 
283

 

 

Gallai natur y dirwedd beri i farchogfilwr ddewis ymladd ar ei ddeudroed,
284

 ond fe 

ymddengys fod rhesymau eraill y tu ôl i‟r „ffasiwn‟ am ymladd fel hyn a welid ymhlith 

marchogion Eingl-Normanaidd yn ystod hanner cyntaf y ddeuddegfed ganrif.
285

 Wrth 
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 E.e. ym Mrwydr yr Ystondard, 1138, roedd defnydd y Saeson o farchogion ar eu deudroed ar y cyd â 
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ddisgrifio brwydr Tinchebrai, 1105, nododd Henry o Huntingdon fod marchogion wedi 

disgyn oddi ar eu ceffylau ut constantius pugnarent („in order to fight more steadily‟),
286

 ac 

yn gyffredinol fe allent hefyd sefydlogi a chryfhau rhengoedd y troedfilwyr „cyffredin‟ a‟r 

saethwyr, gan eu galluogi i wrthsefyll rhuthr cyntaf marchogion y gelyn yn well.
287

 Hawdd 

dychmygu y byddai parodrwydd marchog i „ddisgyn i‟r un lefel‟ â‟r troedfilwyr yn llesol ar 

gyfer morâl, yn enwedig o ystyried y byddai‟n cyfyngu‟n sylweddol ar ei allu i ddianc o‟r 

maes, fel y dywedodd Amaury de Montfort cyn brwydr Bourgthéroulde (Rougemontier) yn 

1124, yn ôl Orderic Vitalis: 

Ecce Odo Borleugus cum suis descendit, scitote quia superare pertinaciter contendit. Bellicosus 

eques iam cum suis pedes factus non fugiet, sed morietur aut uincet. 

(„See, Odo Borleng and his men have dismounted; you can be sure that he intends to fight 

resolutely until he has won the day. A mounted soldier who has dismounted with his men will 

not fly from the field; he will either die or conquer.‟)
288

 

 

Ffactor arall, a nodir yn yr un darn gan Orderic, ac yn achos brwydrau eraill, yw‟r ffaith fod 

ceffylau yn darged hawdd i saethwyr. Gallai cawodydd o saethau arafu neu hyd yn oed 

chwalu rhuthr marchogion drwy niweidio neu ddychryn y ceffylau, heb sôn am y perygl y 

byddai ceffylau‟n cael eu lladd.
289

 Gall fod yn arwyddocaol fod y „ffasiwn‟ am ymladd ar 

draed ymhlith marchogion Eingl-Normanaidd wedi digwydd cyn datblygiad arfwisg i 

geffylau (gw. adran 2.15). Yn wir, o ystyried nad oes cyfeiriadau at y Cymry‟n defnyddio 

arfwisg i geffylau tan adeg Llywelyn ap Gruffudd, mae‟n bosibl fod yr angen i warchod 

ceffylau rhag saethau wedi bod yn ffactor arbennig o bwysig iddynt hwythau, a hynny tan 

ganol y drydedd ganrif ar ddeg. 

 

Mae sylw Gerallt fod marchogfilwyr Cymreig yn troi‟n droedfilwyr (pedites) yn hawdd yn 

ôl yr amgylchiadau yn cyd-fynd hefyd â thystiolaeth Historia Gruffud vab Kenan. Mae‟r 

testun hwn yn disgrifio Gruffudd yn ymladd â bwyell, ar ei ddeudroed mae‟n debyg, yn 

                                                                                                                                                     
Llydewig ac Ellmynig yn ymladd fel troedfilwyr mewn gwahanol gyfnodau (Bradbury, The Medieval Archer, 

tt. 39-57), ac awgrymodd Suppe, Military Institutions, tt. 18 a 130-1, y byddai marchogluoedd ysgafn y Mers 

wedi disgyn oddi ar eu ceffylau er mwyn ymladd (fe‟u cymharodd â milwyr Cymreig, gan gyfeirio at y darn o 

waith Gerallt a ddyfynnwyd uchod). 
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Aberlleiniog (gw. isod, adran 2.8), ond yn ymladd fel marchogfilwr ym mrwydr Bron yr 

Erw: 

Ac eissyoes, Gruffud vrenhin en eisted ar y varch en e vedin, a‟e gledyf llathreit en medi a‟e 

vratwyr a‟e elynyon, megys Agamemnon, brenhin Frigia, gynt en emlad Tro. Ac ena e kyrchus 

Tuder, guas o Von, penn bratwr Ruffud, gan frydyav gleif, ac y trosses kyueillyorn ef y‟u gyrchu 

en e goryf ol y‟u gyfrwy. A phan weles Gvyncu, barwn o Von, henne, y tynnvs ef o‟r urwyder 

o‟e anuod hyt y long a oed en Abermenei.
290

 

 

Awgrymodd D. Simon Evans mai‟r hyn a ddisgrifir yw fod y guas o Von „drwy amryfusedd 

wedi troi ac ymosod ar Gruffudd yn ei gefn‟,
291

 ond dehongliad arall sydd yng ngolygiad a 

chyfieithiad Paul Russell o‟r testun Lladin: 

Adhuc tamen Griffinus equo insidens inter confertissimos hostes gladio mortifero quasi metere 

proditores ac inimicos videtur, non aliter atque Agamemnnon rex Frigiae olim proeliabatur. 

Tandem cum Theodorus Monensis proditorum caput stricto gladio visus sit Griffinum ex 

posteriori ephippii parte interficere, Gwyneus Baro etiam Monensis eum e proelio aufert ut ad 

naves deducat, quae in portu Abermeney erant . . . 

(Gruffudd, however, was still sitting on his horse among the tightly packed enemy and looked as 

if he was harvesting traitors and enemies with his death-dealing sword, just like Agamemnon, the 

king of Phrygia, once used to fight. Finally when Tewdwr of Anglesey, the chief traitor, drew his 

sword and seemed to kill Gruffudd from the rear part of his saddle, Gwyncu, also a lord of 

Anglesey, carried him from the battle to lead him off to the ships which were in the port of 

Abermenai . . .)
 292

 

 

Mae‟r arf a ddefnyddiwyd yn yr ymosodiad ar Ruffudd hefyd yn wahanol yn y fersiwn 

Lladin, sef gladius „cleddyf‟ yn hytrach na glaif „gwaywffon‟. Mae‟n anodd damcaniaethu, 

felly, ynghylch pa ddulliau brwydro a olygir, er ei bod yn glir bod Gruffudd yn cael ei 

ddisgrifio‟n ymladd fel marchogfilwr.
293

 

 

O ystyried y ddau ddisgrifiad hyn o Ruffudd ap Cynan o safbwynt llenyddol, gellid dweud 

eu bod yn canmol dwy agwedd wahanol ar ei filwriaeth, sef ei nerth a‟i ddewrder wrth 

sefyll ym mlaen y fyddin gan drychu‟r gelyn llurugauc a helmauc â‟i fwyell, a hefyd ei 

fedrusrwydd wrth ymladd â chleddyf llathraidd oddi ar gefn ceffyl.
294

 Gall mai‟r bwriad, 

hefyd, oedd dangos bod Gruffudd yn gystal milwr â‟r Llychlynwyr ar yr naill law ac â‟r 

marchogion Normanaidd ar y llaw arall,
295

 a/neu i adlewyrchu amrediad a hyblygrwydd y 

dulliau brwydro a ddisgwylid gan ryfelwr uchelwrol Cymreig. Yn wir, mae‟n ymddangos 

fod darn arall o‟r Historia yn gwawdio diffyg hyblygrwydd marchogion Huw, iarll 

Amwythig, a hwythau‟n ymddiried yn eu llurigau ac yn eistedd ar eu meirch og eu defawt 
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wrth weld llongau‟r Brenin Magnus o Norwy yn dynesu at draethau Môn, ac yn syrthio fal 

ffrwyth y ffigys y ar eu gwydd dan ergydyeu y Llychlynwyr.
296

 

 

Mae Historia Gruffud vab Kenan hefyd yn awgrymu defnydd ehangach ceffylau mewn 

rhyfel, wrth ddisgrifio‟r ddaear yn seinio gan duryf y meirch a’r pedyt ym mrwydr Mynydd 

Carn, ac wrth gofnodi bod pymp marchauc ar ugeint o deulu Trahaearn (ap Caradog) wedi 

syrthio o‟i gwmpas.
297

 Mae‟n wir y gallai‟r awdur fod wedi chwyddo niferoedd y ceffylau 

ar ochr y Cymry er mwyn creu darlun mwy gogoneddus o fyddin Gruffudd, ond y mae 

hefyd yn wir, fel yr awgrymodd Nerys Ann Jones, y gallai Gerallt Gymro yntau fod wedi 

tanbwysleisio defnydd y Cymry o farchogluoedd trymion am ei fod yn awyddus i 

bwysleisio‟r gwahaniaethau rhyngddynt a‟r Eingl-Normaniaid.
298

  

 

Mae sylw Gerallt fod y Cymry wedi dysgu gan y Normaniaid sut i drin arfau a sut i 

ddefnyddio ceffylau mewn brwydr hefyd yn amheus,
299

 o ystyried y dystiolaeth a 

drafodwyd uchod am y Brythoniaid yn ymladd fel marchogfilwyr yn y cyfnod Rhufeinig. 

Mae‟n wir y gellid dadlau bod y sgiliau hyn wedi eu colli rhwng y cyfnod hwn a dyfodiad y 

Normaniaid, a‟r Cymry wedi eu hailddysgu yr adeg honno;
300

 ond mae golygfa hela ar 

„Groes Conbelin‟ o Fargam (a ddyddiwyd i ddiwedd y nawfed ganrif neu ddechrau‟r 

ddegfed ganrif) a‟r ddau ffigur marchogol yn cludo tarianau crwn, yn awgrymu bod rhai o‟r 

sgiliau angenrheidiol yn cael eu harfer yr adeg honno, o leiaf (gw. Ffigur 13).
301

 At hynny, 

mae Sean Davies wedi dadlau bod adroddiad John o Gaerwrangon am farchogfilwyr Seisnig 

yn ffoi rhag byddin Gruffudd ap Llywelyn yn 1055 yn tystio i ddefnydd y Cymry o geffylau 

wrth ymlid eu gelynion, o leiaf.
302

 Nid yw‟n debygol, felly, fod y Cymry wedi dysgu sut i 
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 HGK 26.10, a gw. Russell, VGC t. 48 a §28/6n, am yr awgrym y gallai‟r ddelweddaeth hon fod wedi 

tarddu o‟r Hen Destament. Cytuna‟r Vita Griffini a‟r Historia fod Iarll Huw wedi ei ladd gan sagitta neu saeth 

yn ei lygad (VGC §28/7 a HGK 26.13), ond gwaywffon dafl oedd yr arf a‟i lladdodd yn ôl Malmesbury, 

tt. 570-1 eminus ferreo hastili perfossus „pierced at long range by an iron spear‟); y gair amwys missilium a 

geir yn Orderic Vitalis, V, t. 224. Cofnodwyd y digwyddiad hwn hefyd yn Brut y Tywysogion (ByT (Pen. 20, 

cyf.) a ByT (RBH), d.f. 1098). 
297

 HGK 15.27-8, a gw. hefyd VGC §18/13. 
298

 N.A. Jones, „Horses in Medieval Welsh Court Poetry‟, t. 89, a gw. hefyd Bartlett, Gerald of Wales, 

pennod 6.  
299

 Descriptio Kambriæ, II.7 (Opera, VI, t. 218; Gerallt Gymro, t. 221, a Journey/Description, t. 267), a gw. 

N.A. Jones, „Horses in Medieval Welsh Court Poetry‟, t. 89, sy‟n nodi bod Gerallt yn dweud hyn „in passing‟, 

a Sean Davies, Welsh Military Institutions, tt. 158-9. 
300

 Gw., e.e., Nicolle, Arms and Armour, I, t. 336. 
301

 „Warfare‟, 23, a gw. Redknap and Lewis, A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones, I, rhif G79 

(tt. 411-20). Gw. hefyd Dark, Civitas to Kingdom, t. 199: „in the fifth to seventh centuries the Picts probably 

used cavalry and it seems likely that so too did the British, as did Continental sub-Romans‟. 
302

 Sean Davies, Welsh Military Institutions, tt. 169-70. Gw. hefyd John of Worcester II, d.f. 1055. Mae‟r 

cronicl yn nodi bod y Saeson yn ymladd fel marchogfilwyr „yn groes i‟w harfer‟ dan arweinyddiaeth yr iarll 
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ddefnyddio ceffylau mewn rhyfel, per se, gan y Normaniaid, er y gallent fod wedi 

mabwysiadu rhai dulliau brwydro neu offer arbennig megis arfwisg i geffylau.
303

 

 

Mae‟n eglur fod ceffylau‟n rhan bwysig o fyddinoedd Cymreig erbyn y drydedd ganrif ar 

ddeg, ac yn enwedig yn ystod teyrnasiad Llywelyn ap Gruffudd.
304

 Dywedodd Matthew 

Paris fod 10,000 o farchogfilwyr, wedi‟u harfogi‟n dda, mewn byddin Gymreig yn 1256 

(ynghyd â llawer mwy o droedfilwyr),
305

 a dywedodd Peter, Esgob Henffordd, mewn 

llythyr at Harri III fod Llywelyn wedi dod â 300 o farchogfilwyr arfog a 30,000 o 

droedfilwyr (trescentis equitaturis armatis, & triginta millibus peditibus) i diroedd Roger 

Mortimer yn 1262.
306

 Dywed yr Annales Cambriae fod gan Lywelyn 240 o equos loricatos 

cum jumentis nudis yn ei fyddin wrth ymosod ar Ddyfed yn 1260,
307

 ac fe gyfeiriodd 

Llywelyn yntau at farchogfilwyr Gruffudd ap Gwenwynwyn ac arglwyddi eraill o‟r Mers 

mewn llythyrau achwyn at Edward I a Robert, archesgob Caer-gaint, tua 1275 a 1276.
308

 At 

hynny, cytunodd Rhys ap Maredudd, wrth ymostwng i Edward I yn 1277, y byddai‟n dod i 

ymgyrchu ar ochr y brenin cum omni posse suo tam equitum quam peditum,
309

 ac mae 

cytundeb Woodstock, 1282, yn nodi y byddai Llywelyn ap Gruffudd a‟i frawd Owain yn 

darparu mil o droedfilwyr a phedwar ar hugain o farchogfilwyr wedi‟u harfogi‟n dda 

(equitum bene armatorum) i ymladd ar ochr Edward I yng Nghymru neu‟r Mers (neu bum 

cant o droedfilwyr a deg marchogfilwr i ymladd yn Lloegr).
310

 

                                                                                                                                                     
Normanaidd Ralf, nai‟r Brenin Edward Gyffeswr, ac mae‟r Anglo-Saxon Chronicles, wrth ddisgrifio‟r un 

digwyddiad, yn dweud bod y Saeson wedi ffoi „because they were on horse‟ (ASC t. 186). 
303

 Gw. isod adran 2.15 am arfwisg i geffylau ac am ddefnydd y Cymry o geffylau cyfandirol i wella eu 

greoedd. 
304

 Gw. Suppe, Military Institutions, t. 24 (n. 95) am enghreifftiau, ac adran 2.15 isod. Nododd Suppe, Military 

Institutions, t. 24, gyfeiriad posibl at farchogfilwyr yn ogystal â throedfilwyr yn rhoi gwasanaeth milwrol yn 

ardaloedd Cymreig y Mers, adeg y Brenin Rhisiart I, er dadlau y gall mai ceffylau pwn a olygwyd yma. (Am 

ddyletswydd yr eilltion i ddarparu ceffylau pwn, yn ôl y cyfreithiau Cymreig, gw. Suppe, Military Institutions, 

t. 131, a D. Jenkins, The Law, t. 124). 
305

 Chronica Majora, V, t. 597, ac English History, t. 204. Cyfeiriodd Paris hefyd at 500 marchog ym myddin 

Llywelyn yn 1257, a‟r rheini wedi eu harfogi‟n dda a‟u ceffylau „wedi eu gorchuddio‟ â haearn (equis ferro 

coopertis) (Chronica Majora, V, t. 614, ac English History, tt. 217-18, a gw. hefyd Sean Davies, Welsh 

Military Institutions, t. 175, ac isod, adran 2.15). 
306

 Y flwyddyn ddilynol, dywed llythyr arall at Harri III, oddi wrth John de Grey, fod Llywelyn wedi casglu, o 

ogledd Cymru, gorllewin Cymru a de Cymru, tua 180 ceffyl „wedi‟u gorchuddio‟ ynghyd ag eraill heb arfwisg 

a thros 10,000 o droedfilwyr (gw. adran 2.15). Gw. G.R.J. Jones, „The Defences of Gwynedd‟, 39; Williams-

Jones, The Meirioneth Lay Subsidy Roll, t. cxxiv; J.B. Smith, Llywelyn ap Gruffudd, t. 151; J.G. Edwards 

(ed.), Calendar of Ancient Correspondence concerning Wales (Cardiff, 1935), tt. 15 ac 18, a Thomas Rymer 

and Robert Sanderson (eds.), Foedera: conventiones, literæ, et cujuscunque generis acta publica, inter reges 

Angliæ et alios . . . habita aut tractata (London, 1816-1869), vol. I, t. 423. 
307

 Williams-Jones, The Meirioneth Lay Subsidy Roll, t. cxxiv (n. 1), yn cyfeirio at Ab Ithel (ed.), Annales 

Cambriæ, t. 98. 
308

 Acts, rhifau 385 a 393. 
309

 Acts, rhif 92.  
310

 Acts, rhif 312. 
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Ni chyfeiriodd Gerallt Gymro yn benodol at ddulliau brwydro marchogfilwyr Cymreig na 

marchogluoedd ysgafn y Mers, ac yn sicr ni ddisgrifiodd farchogfilwyr Cymreig yn taflu 

gwaywffyn, er ei bod yn hawdd dychmygu y byddai wedi neidio at y cyfle i ddisgrifio 

rhywbeth mor drawiadol o „wahanol‟, pe bai wedi ei weld.
311

 Nid oes adroddiadau pendant 

am y dull brwydro hwn mewn croniclau, ychwaith – er bod nifer o gofnodion a allai 

ddisgrifio milwyr Cymreig yn taflu gwaywffyn, yn enwedig yn achos cudd-ymosodiadau, 

nid oes yr un a ddywed mai marchogfilwyr sy‟n gwneud hyn.
312

 Mae‟n ymddangos yn 

debygol, fodd bynnag, y gallai marchogfilwyr Cymreig ac iddynt waywffyn ysgafn fod 

wedi taflu‟r arfau hyn dan rai amgylchiadau, yn ogystal â‟u defnyddio fel arfau llaw.
313

 

Gallai‟r marchogfilwyr hyn hefyd fod wedi defnyddio eu gwaywffyn „amlbwrpas‟ yn 

llorweddol mewn rhuthr, naill ai‟n llonydd dan y gesail dde fel yr Eingl-Normaniaid neu 

wedi eu dal yn y ddwy law. Erbyn amser Llywelyn ap Gruffudd, fodd bynnag, mae‟r 

dystiolaeth fod byddinoedd Cymreig wedi dechrau mabwysiadu arfwisg ar gyfer ceffylau, 

yn null y marchogion Eingl-Normanaidd, yn awgrymu y gallent hefyd fod wedi 

mabwysiadu y math o waywffon drom a oedd fwyaf addas ar gyfer y dull „couched‟, er na 

ellir bod yn sicr am hyn.
314

 

 

Mae disgrifiad o Dafydd ap Gruffudd yn yr Annales Cambriae fel juvenis in armis 

splendidissimus et in equo fortissimus yn dangos bod sgiliau marchog yn cael eu hystyried, 

ynghyd â sgiliau milwr, fel pethau canmoladwy i dywysog,
315

 ac mae‟r darluniau marchogol 

ar seliau tywysogion ac uchelwyr Cymreig yn ategu‟r syniad hwn, er dangos rhyfelwyr yn 

                                                 
311

 Am agwedd Gerallt tuag at y Cymry a‟i awydd i bwysleisio gwahaniaethau rhyngddynt a‟r Eingl-

Normaniaid gw. Bartlett, Gerald of Wales, pennod 6, a chymh. N.A. Jones, „Horses in Medieval Court 

Poetry‟, t. 89 (gw. uchod ac n. 299), a Sean Davies, Welsh Military Institutions, t. 3 (yn cyfeirio at „Anglo-

French writers‟ yn gyffredinol, o‟r ddeuddegfed ganrif ymlaen). 
312

 Gw. yr adran flaenorol. Byddai‟r adroddiad yn yr Anglo Saxon Chronicles am wŷr Gruffudd ap Llywelyn 

ger Henffordd yn 1055 ymysg y dystiolaeth orau, o ystyried dadl Sean Davies mai marchogfilwyr oeddynt 

(gw. uchod, nn. 255 a 302), oni bai bod naws ystrydebol i‟r disgrifiad o‟r Saeson yn ffoi „before there was any 

spear thrown‟. 
313

 Mae‟n werth nodi bod adroddiad am y dechneg „trywanu i lawr‟ â gwaywffon yn dal i gael ei defnyddio yn 

Iwerddon mor ddiweddar â‟r unfed ganrif ar bymtheg (Katharine Simms, „Warfare in the Medieval Gaelic 

Lordships‟, The Irish Sword, 12 (1975), 98-108 (106)). 
314

 Williams-Jones, The Meirioneth Lay Subsidy Roll, tt. cxxiii-cxxvii, a G.R.J. Jones, „The Defences of 

Gwynedd‟, 39. Gw. hefyd N.A. Jones, „Horses in Medieval Welsh Court Poetry‟, t. 89; Sean Davies, Welsh 

Military Institutions, tt. 175-6, ac isod adran 2.15 (yn trafod arfwisg ceffylau). Byddai gwybod am ffurf 

cyfrwyau Cymreig yn y cyfnod hwn yn berthnasol iawn i unrhyw ddamcaniaethu ynghylch defnydd dull y 

waywffon „couched‟, ond mae‟r dystiolaeth yn brin. Mae‟n debyg fod y gwastrawd yn dal cyfrwy yn 

D. Huws, Peniarth 28, plât 3 (gw. Plât 6 isod), ond mae hwn yn ymddangos bron fel sgwâr, a thair llinell 

drosto. 
315

 J.B. Smith, Llywelyn ap Gruffudd, t. 108, yn cyfeirio at John Williams ab Ithel (ed.), Annales Cambriæ 

(London, 1860), d.f. 1258 (t. 96). 
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cludo cleddyf fel arfer yn hytrach na gwaywffon (e.e. Plât 4.a).
316

 Byddai‟r tywysogion a‟r 

uchelwyr ymhlith y rhai mwyaf tebygol o fabwysiadu arfogaeth y marchogion Eingl-

Normanaidd, a‟r offer uchelwrol hyn yn bwysig wrth ddynodi eu statws.
317

 Ac eto, fe allai‟r 

hen ddulliau hyblyg fod wedi parhau‟n hir ymysg rhai carfanau o filwyr, yn rhannol 

oherwydd ffactorau economaidd a diwylliannol, ond efallai hefyd am y rheswm syml nad 

oedd tactegau‟r marchogion gyda‟u harfogaeth drom yn effeithiol iawn yn nhirwedd 

Cymru, gyda‟i bryniau, corsydd a choedydd.
318

 

 

2.2.4 Gwaywffyn mewn cyd-destunau eraill 

Roedd gwaywffyn yn offer pwysig mewn nifer o gyd-destunau heblaw rhyfel. Awgrymodd 

Colin Gresham mai offer hela oedd y gwaywffyn a ddangosir ar rai beddfeini o ogledd 

Cymru,
319

 ac fe all mai heliwr yw‟r ffigur a chanddo waywffon a chorn ar sêl Sieffre 

„Sturmi‟ o Forgannwg (tua 1170) (Plât 4.b).
320

 Defnyddid gwaywffyn gan y werin bobl i 

amddiffyn da byw yn erbyn bleiddiaid neu i amddiffyn eu heiddo yn erbyn lladron, fel yn 

achos y meichiad yn Vita Sancti Cadoci.
321

 At hynny, mae cyfeiriadau yn y cyfreithiau 
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 Siddons, „Welsh Equestrian Seals‟, a D.H. Williams, Welsh History Through Seals, rhifau 16, 36, 37, 42 a 

43. 
317

 Sean Davies, Welsh Military Institutions, tt. 175-6; N.A. Jones, „Horses in Medieval Welsh Court Poetry‟, 

tt. 90-1, a Pryce, „Welsh Rulers and European Change‟, t. 50. 
318

 Daeth Sean Davies, Welsh Military Institutions, tt. 172-77, i‟r casgliad fod y Cymry wedi dal i ddefnyddio 

technegau marchoglu ysgafn drwy‟r cyfnodau dan sylw yma, er y gallai‟r waywffon „couched‟ a‟r offer 

cysylltiedig fod wedi‟u mabwysiadu i raddau, yn enwedig gan y tywysogion. Ond rhaid nodi bod ei ddadleuon 

yn gwneud cryn ddefnydd o farddoniaeth y cyfnod, a‟r beirdd o bosibl yn cyfleu darlun gwyrdröedig o 

ddulliau brwydro (gw. N.A. Jones, „Horses in Medieval Welsh Court Poetry‟, tt. 85-6, a‟r trafodaethau ym 

Mhennod 3 isod). 
319

 Medieval Stone Carving in North Wales, t. 53. Mae cyd-destun hela yn arbennig o debygol yn achos 

beddfaen Edward ab Iorwerth, yn Abaty Glyn y Groes (dechrau‟r bedwaredd ganrif ar ddeg), lle dangosir 

canwr corn, ci ac ysgyfarnog ynghyd â‟r waywffon, er bod y darian a welir uwchben y pethau hynny yn 

dangos bod ganddo statws (neu ddyheadau) marchogaidd (Gresham, Medieval Stone Carving in North Wales, 

rhif 124). Am enghreifftiau o ddefnydd gwaywffyn wrth hela baedd gwyllt a blaidd, gw. Gesta Normannorum 

Ducum, iii.7, a M.R. James (ed./trans.), revised by C.N.L. Brooke and R.A.B. Mynors, Walter Map: De Nugis 

Curialium / Courtiers’ Trifles (Oxford, 1983), ii.21 (tt. 184-5)). 
320

 D.H. Williams, Seals in the National Museum of Wales, I, rhif W405, a D.H. Williams, Welsh History 

through Seals, t. 14. 
321

 Cyfeirir at waywffon y meichiad fel hasta neu lancea (Vitae Sanctorum, t. 40, a gw. hefyd Sean Davies, 

Welsh Military Institutions, t. 72 ac uchod n. 154). 
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Cymreig yn tystio i ddefnydd gwaywffyn mewn sgarmesau neu wrth gyflawni trosedd,
322

 ac 

felly hefyd rai episodau ym mucheddau Lladin y seintiau Cymreig.
323

 

 

Gall fod swyddogaeth seremonïol neu ddefodol gan rai gwaywffyn, a‟r cyfeiriad penodol at 

hyd chwe throedfedd gwaywffon y rhingyll yn y cyfreithiau Cymreig yn awgrymu bod gan 

yr arf hwn arwyddocâd arbennig mewn perthynas â‟i swydd.
324

 Gallasai gwaywffon fod yn 

symbol o bŵer brenhinol, hyd yn oed, ymhlith Ffranciaid y chweched ganrif, ac fe 

gyfeiriodd John o Gaerwrangon at „waywffon frenhinol‟, wedi‟i haddurno ag aur, a roddodd 

y dug Roger o Apulia i Lothar, ymerawdwr y Rhufeiniaid.
325

 Efallai am resymau 

cysylltiedig, neu efallai am resymau ymarferol yn unig, gallai gwaywffon gael ei defnyddio 

gan arweinydd i osod trefn ar ei wŷr neu i drosglwyddo negeseuon mewn brwydr, yn ôl 

cyfeiriadau yn y Carmen de Hastingae Proelio, neu i dynnu sylw gwŷr at eu harweinydd yn 

„The Battle of Maldon‟;
326

 ac fe allent hefyd gael eu codi neu eu hysgwyd i fygwth neu i 

herio gelynion.
327

 Roedd yr arfer o osod baneri ar waywffyn yn ychwanegu at eu gwerth fel 

offer signalu, a‟r faner yn gallu dangos dyfais i fynegi pwy oedd biau‟r waywffon, yn 

ogystal â gwneud y neges yn fwy amlwg a gweladwy.
328

 

 

Roedd gan y waywffon le pwysig yn y math o „chwarae‟ a elwid yn dwrnamaint neu‟n 

hastiludium,
329

 a‟r rheini‟n cyfuno adloniant ag ymarfer ar gyfer rhyfel go-iawn.
330

 Roedd 
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 Gw. y cyfeiriadau at ceiniog baladr wrth drafod llofruddiaeth (Llyfr Iorwerth, §53, 55, 87, 106 a 109, a The 

Law, tt. 58, 60, 111, 145-6, 149, 152 a 276) a hefyd y rheolau ynghylch gadael arfau yn ddiogel a 

grybwyllwyd uchod, n. 201.  
323

 Gw. y storïau am Frynach Sant yn cael ei glwyfo gan lancea un o‟r gwŷr drwg (uiri nefandi) a anfonwyd 

ato gan wraig y gwrthodwyd ei chariad ganddo, neu am leidr yn cael anaf gan ei lancea ei hun wrth hela ar ôl 

diacon o eglwys y Santes Gwenfrewi (Vitae Sanctorum, tt. 6-7 a 298-9).  
324

 Sean Davies, Welsh Military Institutions, t. 72; The Law, t. 34, a Llyfr Iorwerth, §34 Teyr kyuelyn en hyt e 

waev: dve trach keuyn ac un racdav, a chymh. swyddogaeth brysgyllau fel offer seremonïol (gw. isod, adran 

2.7). 
325

 E. James, The Franks, tt. 144 a 178, a John of Worcester III, d.f. 1137 (tt. 228-9) (a gw. uchod n. 156). Am 

bwysigrwydd cleddyfau mewn cyd-destunau tebyg gw. isod adran 2.4.7. 
326

 Carmen, llau. 310 a 447, a Scragg (ed./trans.), „The Battle of Maldon‟, llau. 42-3 Byrhtnoð maþelode,  bord 

hafenode, / wand wacne æsc,  wordum mælde „Byrhtnoth made a speech, he raised his shield, / waved his 

spear, spoke out with words‟; 230 Offa gemælde,  æscholt asceoc „Offa made a speech, he shook his ash 

spear‟; 255 Dunnere þa cwaeð,  daroð acwehte „Dunnere then spoke, he shook his spear‟, a 309-10 Byrhtwold 

maþelode,  bord hafenode, / se wæs eald geneat  æsc acwehte „Byrhtwold made a speech, he raised his shield, 

/ he was an old retainer, he shook his ash spear‟. 
327

 Gw. Gesta Guillelmi, tt. 130-1 uerberans aut minans hasta „striking out and threatening with his spear‟, a 

hefyd HGK 11.7-9 Ac ena e kyrchus Tuder, guas o Von, penn bratwr Ruffud, gan frydyav gleif (trafodwyd y 

darn hwn uchod, adran 2.2.3.3). 
328

 Gw. uchod adran 2.2.2. 
329

 Mae‟r gair hastiludium, fel cyfuniad o hasta a ludus, yn golygu‟n llythrennol „chwarae gwaywffon‟, er cael 

ei ddefnyddio am dwrnamaint yn ogystal ag ymwan yn ôl DML d.g.  
330

 Gw., e.e., y cofnod am Risiart Lewgalon yn trefnu twrnameintiau mewn gwahanol lefydd yn Lloegr yn 

1194, fel y gallai milwyr brofi eu nerth a‟u sgiliau marchogaeth, a‟r disgrifiad o hastiludum „cyfeillgar‟ ger 
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yr iarll William Marshal o Benfro a‟i feibion yn dwrnameintwyr selog,
331

 ac fe enillwyd 

sylw ac edmygedd Gerallt Gymro, hyd yn oed, gan fath arall o chwarae â gwaywffon a 

welodd yn sgwâr marchnad Arras yn ei ieuenctid: 

Comes enim Flandriæ Philippus . . . quintanam erigi fecerat, clypeum videlicet fortem posti 

firmiter appensum, ubi tyrones et robusti juvenes equis admissis militaria negotia præludendo, 

lanceas frangendo vel obstaculum transpenetrando, vires suas experirentur. 

(For Phillip, Count of Flanders . . . caused a quintain to be set up . . . now a quintain is a strong 

shield hung securely to a beam, whereon aspirants for knighthood and stalwart youths mounted 

on galloping chargers may try their strength by breaking their lances or piercing the obstacle – 

a prelude this to the exercises of knighthood.)
332

 

 

Nid oedd rhaid cael ceffyl, hyd yn oed, ar gyfer y cyfryw chwaraeon: mae‟n ymddangos fod 

llanciau ifainc, o leiaf, wedi chwarae â chwinten ar eu deudroed, neu mewn cychod.
333

 Math 

arall o ymarfer neu adloniant ymhlith y Normaniaid a‟r Saeson oedd taflu gwaywffyn, naill 

ai fel prawf ar gryfder, gan geisio taflu ymhellach na chystadleuydd, neu wrth geisio taro 

cwinten neu fath arall o nod fel yn achos cystadlaethau saethu â bwâu.
334

 Byddai 

marchogfilwyr yn ogystal â throedfilwyr wedi ymarfer eu sgiliau fel hyn, fel y nododd 

Jenny Rowland wrth dynnu sylw at fath o „exhibition drill‟ gan farchogfilwyr Rhufeinig a 

Cheltaidd lle teflid gwaywffyn oddi ar gefn ceffyl ar garlam.
335

 

 

Cyfeiriodd Gerallt Gymro at y Cymry‟n gwneud rhyw fath o ymarfer â gwaywffyn, er nad 

oes awgrym fod hwn yn cael ei ystyried fel adloniant: 

. . . et quasi sub pace prælia dum cogitant, nunc lanceando, nunc sagittando, bella præludunt. 

(ac fel y myfyriant dros frwydrau mewn heddwch, ymbaratoant ymlaen-llaw ar gyfer rhyfel, gan 

ddefnyddio gwaywffon yn awr, a saethau bryd arall.)
336

 

 

Ac nid tan 1284 y ceir unrhyw gyfeiriad yn Brut y Tywysogion at dwrnamaint (torneymant) 

yn cael ei gynnal, a hwnnw yn Nefyn ar gais Brenin Lloegr.
337

  

                                                                                                                                                     
Llundain yn 1216, a‟r marchogion yn defnyddio gwaywffyn ac arfwisg frethyn yn unig (Chronica Majora, II, 

tt. 407 a 650, a Flowers of History, II, tt. 137-8 a 361). 
331

 Mae cyfran helaeth o‟r Histoire Guillaume le Mareschal yn ymwneud â bri Wiliam mewn twrnameintiau 

pan oedd yn ŵr ifanc, ond fe laddwyd ei fab Gilbert mewn twrnamaint yn Hertford yn 1241 (gw. llun Matthew 

Paris, Caer-grawnt, Coleg Corpus Christi llsgr. 16, ffol. 147
v
 (Suzanne Lewis, The Art of Matthew Paris, 

t. 237)). 
332

 Aeth Gerallt ymlaen i gyfaddef iddo wylio‟r chwarae i gyd â diddordeb a mwynhad, er iddo ddefnyddio 

hyn i wneud pwynt wedyn am fyrhoedledd pethau bydol (De Rebus a Se Gestis, II.4, yn Opera I, t. 50, ac 

Autobiography, t. 70). 
333

 Compton Reeves, Pleasures and Pastimes in Medieval England (Stroud, 1995), tt. 96-7, ac am y „cwinten 

dŵr‟ gw. hefyd adroddiad William FitzStephen am chwaraeon pobl Llundain yn ei Vita S. Thomæ (James 

Craigie Robertson (ed.), Materials for the History of Thomas Becket, vol. III (London, 1877), t. 10). 
334

 Joseph Strutt, The Sports and Pastimes of the People of England (London, 1867), tt. 75-6; a gw. Orderic 

Vitalis, II, tt. 30-1, am Normaniaid ifainc yn taflu gwaywffyn fel difyrrwch yn yr unfed ganrif ar ddeg. 

Trafodir ymarferion saethu â bwâu isod, adran 2.10, a gw. yn arbennig n. 716 am y mathau o nod a 

ddefnyddid. 
335

 „Warfare‟, 26-7. Trafodir hyn ymhellach yn y bennod nesaf, adran 3.2.6. 
336

 Descriptio Kambriæ, I.8 (Opera VI, tt. 181, a Gerallt Gymro, t. 180). 
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2.3 Arfau polyn 

Mae „arf polyn‟ yn derm cyffredinol am ddosbarth o arfau a chanddynt baladr hir a phennau 

o wahanol ffurfiau. Mae‟r dosbarth yn cynnwys offer megis bilygau amaethyddol y gellid 

eu troi at frwydro, ynghyd ag arfau arbenigol a gyfunai ben gwaywffon â phen bwyell, 

morthwyl neu frysgyll i greu arf i droedfilwr a allai gael ei ddefnyddio naill ai i ruthro at 

elyn neu i drychu mewn gornest glòs.
338

 Mae rhai ysgolheigion hefyd yn cynnwys yn y 

dosbarth hwn fathau o waywffon ac iddynt lafn mawr anghymesur neu unochrog.
339

 Yn yr 

Oesoedd Canol diweddarach defnyddid y gair Ffrangeg glaive i gyfeirio at un arf o‟r math 

hwn, tebyg i gleddyf unochrog ar bolyn a chanddi fin torri amgrwm, er defnyddio‟r gair yn 

gynharach i ddynodi gwaywffon marchog (cyfystyr â lancea) gan awduron megis Wace a 

chofiannydd William Marshal.
340

 Peth tebyg i‟r glaive diweddarach, o bosibl, oedd y 

g(u)isarme, y cyfeirir ati yn Roman de Rou Wace ac ym mywgraffiad William Marshal fel 

arf i droedfilwyr ac i‟r werin bobl.
341

 Awgrymodd John Hewitt mai arf tebyg i guisarme 

oedd y gesa a restrodd Guillaume le Breton fel rhan o arfogaeth y Cymry a aeth i Ffrainc 

gyda Richard Lewgalon, er na ellir sicrwydd ynghylch union ystyr y gair hwn.
342

 

 

Arf polyn arall a allai fod wedi ei gynrychioli i ryw raddau yn y cyfnodau dan sylw yw‟r 

bilwg. Datblygwyd bilygau rhyfel arbennig yn yr Oesoedd Canol diweddarach, pan 

ychwanegwyd pig syth (a chethrau, weithiau) at lafn crwm bilwg amaethyddol,
343

 ond fe 

                                                                                                                                                     
337

 ByT (Pen. 20), t. 229. 
338

 Nid tan y bedwaredd ganrif ar ddeg y byddai arfau polyn fel yr halberd (arf a chanddo ben gyda llafn 

bwyell ar un ochr a phen caib ar y llall) a‟r ffonfwyell („pole-axe‟) yn dod yn bwysig, er bod rhai ffurfiau 

tebyg wedi eu defnyddio‟n llawer cynharach (DeVries, Medieval Military Technology, tt. 29-33, ac Oakeshott, 

The Archaeology of Weapons, t. 119). 
339

 DeVries, Medieval Military Technology, t. 30.  
340

 DeVries, Medieval Military Technology, t. 30; Nicolle, Arms and Armour, rhif 707G; Adrian Waite, 

Medieval Pole Weapons 1287-1513 (Bristol, 2001), t. 5 (gw. o dan Couteau de Breche a Fauchard); Roman 

de Rou, rhan III, llau. 1519-20, 4066, 4073 a 8621-8, a William Marshal, llau. 8583 a 16883-94. Am y gair 

Cymraeg glaif gw. adran 3.2.4.3 isod. 
341

 Gw. William Marshal, llau. 1083 a 2828-30, a Roman de Rou, rhan II, llau. 1004, 2081 a 4093-4 a rhan III, 

llau. 885, 7769-74, 7777-7810, 8603-6 a 8629-34, ac yn enwedig llau. 8303-4: en lor cols aveient levees / dous 

gisarmes longues e lees, / as Normanz faiseient granz mals, / homes tuoent e chevals „They held two long, 

broad pikes at shoulder height and were doing great harm to the Normans, killing men and horses‟, a llau. 

8563-4: od gisarmes e od coignies / lor ont lor lances peceies „with pikes and axes they shattered their lances‟. 

Cyfieithir gisarme fel „pike‟ gan Burgess, Roman de Rou, t. 101, gan ei ddisgrifio fel „a weapon rather like an 

axe, sometimes with a curved blade and fixed to a lengthy staff‟ (dilynwyd y dehongliad hwn yn William 

Marshal, 2830n: „an infantry weapon like a pike, probably comprising a curved blade fixed to a pole‟), ond 

mae DeVries, Medieval Military Technology, t. 30, yn trin glaive a guisarme fel geiriau cyfystyr.  
342

 Hewitt, Ancient Armour and Weapons, tt. 105-6, a gw. uchod, n. 242, ond gw. hefyd Oakeshott, The 

Archaeology of Weapons, t. 259, yn dweud ei bod yn anodd iawn dirnad union ystyr y gwahanol dermau a 

ddefnyddid gan groniclwyr y drydedd ganrif ar ddeg, megis gaesa, croc, faus, faussal, pikte, guisarme a 

vouge, a chymh. AND d.g. ges „battle-axe or javelin‟. 
343

 DeVries, Medieval Military Technology, t. 30, a H.W. Koch, Medieval Warfare, t. 185. 
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allai offerynnau o‟r ffurf wreiddiol, a ddefnyddid i dorri coed mân neu i blygu perthi, fod 

wedi eu defnyddio weithiau i ymladd, naill ai yn nwylo milwyr nad oedd ganddynt arfau 

gwell neu gan y werin bobl wrth amddiffyn eu cartrefi neu eu heiddo.
344

 Yn achos Cymru, 

nid yw‟n ymddangos bod y bilwg (gwddyf) a grybwyllir nifer o weithiau yn y cyfreithiau 

wedi‟i ystyried fel arf rhyfel,
345

 er y gall mai math(au) o filwg rhyfel oedd y „Welsh bill‟ a 

grybwyllir mewn dogfennau o‟r bymthegfed ganrif ymlaen a‟r „Welsh hook‟ y cyfeiriodd 

Marlowe a Shakespeare ato.
346

 

 

Mae‟n debyg mai bilygau neu grymanau oedd y falces a restrir, ynghyd â gisarmas et alia 

arma minuta, fel arfogaeth y rhydd-ddeiliaid tlotaf yn Aséis Arfau Harri III,
347

 er bod y gair 

falx wedi ei arfer gan y Rhufeiniaid am fath o bolyn bachog a ddefnyddid, ynghyd â 

gafaelfachau (coplae) mewn rhyfel gwarchae.
348

 Defnyddid offer bachog yn yr Oesoedd 

Canol hefyd, nid yn unig yng nghyd-destun gwarchae,
349

 ond hefyd mewn brwydrau ar y 

môr, fel yn achos y gafaelfachau (unci) a grybwyllodd Matthew Paris wrth ddisgrifio‟r 
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 Mae rhai o‟r bilygau a ddarganfuwyd ar safleoedd yn Iwerddon megis crannog Lagore, er enghraifft, yn 

ymddangos fel y gallasent fod yn arfau effeithiol, er nad oes modd gwybod a gawsant eu defnyddio fel hyn 

erioed (Hencken, „Lagore Crannog‟, 105, a Laing, Archaeology, tt. 98-9). Darganfuwyd darn bach o filwg 

(neu gryman) amaethyddol hefyd yn Ninas Powys, a ddyddiwyd i‟r cyfnod rhwng y bumed a‟r seithfed ganrif 

(Alcock, Economy, Society and Warfare, tt. 43, 105 a 108). 
345

 Nodir mai gwerth gwddyf oedd un geiniog, gan ei restru ar y cyd ag offer yn hytrach nag arfau, ac fe 

gyfeirir ato fel rhan o offer y cynutai, fel eiddo caeth, ac, yng Nghyfreithiau‟r Gwragedd, fel rhan o eiddo‟r 

wraig (Llyfr Iorwerth, §37, 44, 110 ac 140, a The Law, tt. 37, 45, 155 a 192). 
346

 OED d.gg., yn rhoi cofnod (Lladin) am achos llys yn 1475 fel yr enghraifft gynharaf o „Welsh bill‟, ac am 

y „Welsh hook‟ gw. hefyd Edward II, IV, vii.45 (cyfarwyddyd llwyfan) Enter with Welch hookes, Rice ap 

Howell, a Mower, and the Earle of Leicester (Fredson Bowers (ed.), The Complete Works of Christopher 

Marlowe (Cambridge, 1973), ii. 73), a Henry IV rhan I, 2.4.250 he of Wales that . . . swore the devil his true 

liegeman upon the cross of a Welsh hook. Mae‟r darn hwn wedi‟i ddehongli fel tystiolaeth fod math o groesfar 

o dan lafn yr offeryn (gw. H.B. Charlton and R.D. Waller (eds.) Christopher Marlowe: Edward II (London, 

1933), t. 172), ond gthg. nodyn Bate and Rasmussen (eds.), William Shakespeare, t. 925: „hooked staff used as 

a weapon and lacking the cross shape of a sword (on which oaths were customarily sworn)‟. Mae‟r cyfeiriadau 

eraill a roddir yn OED yn awgrymu bod „Welsh hook‟ yn debyg i „hedging bill‟, er iddo gael ei grybwyll fel 

arf, ar y cyd â halbert. Gw. ymhellach Michael J. Warren, „Welsh Hooks in “Edward II”‟, Notes and Queries, 

223 (1978), 109-10, sy‟n dadlau bod cyd-destun cyfeiriad Marlowe yn awgrymu bod offer amaethyddol 

wedi‟u troi at ddibenion treisgar. Darganfuwyd yng Nghastell-y-Bere ben offeryn a ddyddiwyd i‟r unfed 

ganrif ar bymtheg a chanddo fachyn ar ochr cethren bigfain, a hwnnw wedi‟i ddosbarthu fel bilwg rhyfel ond 

hefyd wedi‟i gymharu â pholyn cwch (L.A.S. Butler, „Medieval Finds from Castell-y-Bere‟, Archaeologia 

Cambrensis, 123 (1974), 78-112 (t. 95 a ffigur 8.1)). 
347

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, tt. 294-5, a DML d.g. Mae stori fod Falkes de Bréauté, un o 

gapteiniaid drwg-enwog y Brenin John, wedi cael ei enw cyntaf ar ôl iddo ladd marchog â chryman (falx) pan 

oedd yn fachgen yn Normandi (McAleavy, Life in a Medieval Castle, t. 53). 
348

 Bishop and Coulston, Roman Military Equipment, t. 41, a Southern and Dixon, The Late Roman Army, 

t. 162. Roedd falx hefyd yn enw am fath o hwrddbeiriant a chanddo flaen bachog, yn ôl Vegetius (Southern 

and Dixon, The Late Roman Army, t. 162). 
349

 E.e. y ferreis uncinis a ddefnyddid gan Groesgadwyr yn 1098, yn ôl Orderic Vitalis, V, t. 138. 
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frwydr ger Sandwich, 1217.
350

 Ac fe ellid defnyddio offeryn neu arf bachog i dynnu 

marchog oddi ar gefn ei geffyl, yn ôl adroddiadau am frwydr Bouvines,
351

 ac am warchae ar 

Lwydlo yn 1138.
352

 

 

Ymddangosodd „fforch ryfel‟ fel arf (anghyffredin) yn yr Oesoedd Canol diweddarach, a 

chanddi ddwy neu dair pig y gellid eu defnyddio i drywanu drwy arfwisg, weithiau gyda 

bachau er mwyn tynnu gelyn oddi ar gefn ceffyl neu i lawr o waliau castell.
353

 Byddai 

ffyrch amaethyddol wedi eu defnyddio fel arfau am ganrifoedd cyn hynny, fodd bynnag – 

mae‟n debyg mai offer tebyg oedd y ffyrch haearn (forches ferees) a gludid gan werinwyr 

Saesneg ym mrwydr Hastings, yn ôl Wace,
354

 a‟r furcae a gludwyd, ar y cyd â gwaywffyn a 

bwyeill, gan y troedfilwyr a roddodd glwyfau marwol i Richard Marshal yn Iwerddon yn 

1234.
355

 At hynny, cyfeiriodd Jordan Fantosme at werinwyr Dwyrain Anglia yn ymlid 

milwyr Ffleminaidd iarll Caerlŷr a furke e a fleel („â fforc ac â ffust‟ (S. „flail‟)).
356

 Mae‟n 

bosibl hefyd fod tryferi pysgota yn cael eu defnyddio fel arfau weithiau; gall mai offer 

tebyg, yn wir, a „ysbrydolodd‟ y „fforch ryfel‟.
357

 

 

Roedd ceibiau‟n offer eraill y gellid eu troi‟n hawdd at frwydro, ac, fel yn achos bwyeill, 

byddent yn debygol o fod „wrth law‟ gan fyddinoedd oherwydd eu defnydd wrth greu 

gwersylloedd, ffyrdd neu amddiffyniadau maes, neu wrth dorri drwy glwydi neu waliau.
358

 

Mae‟n bosibl mai math o „gaib ryfel‟ oedd y bisacuta, a grybwyllir yn Philippiad 

                                                 
350

 Chronica Majora, III, t. 29, a Flowers of History, II, t. 401. Yn y llun sy‟n cyd-fynd â‟r testun, fodd 

bynnag, dewisodd Paris ddangos y Saeson yn defnyddio angor i afael yn llong y Ffrancwyr (Caer-grawnt, 

Coleg Corpus Christi llsgr. 16, ffol. 52 (Suzanne Lewis, The Art of Matthew Paris, plât I a t. 60)). 
351

 Duby, The Legend of Bouvines, tt. 16-17 a 106. 
352

 Mae Huntingdon, x.10, yn disgrifio Henry, mab y Brenin David o‟r Alban, yn cael ei dynnu oddi ar gefn ei 

geffyl gan fachyn haearn (unco ferreo), ac yn cael ei achub gan y Brenin Stephen. 
353

 DeVries, Medieval Military Technology, t. 32, a gw. hefyd William Marshal, llau. 1059-63, yn disgrifio 

ymdrech milwyr Ffleminaidd i dynnu William oddi ar gefn ei geffyl yn ystod brwydro yn Ffrainc, a hwythau 

wedi dod o hyd i „a pole with a hook at the end, / made of iron, used to pull down houses‟ (Qui un croc a 

hante troverent / Fait de fer por meissuns abatre).  
354

 Roman de Rou, rhan III, llau. 7703-6. 
355

 Flowers of History, II, t. 590, a Chronica Majora, III, t. 279. 
356

 Fantosme, ll. 1081. Gw. hefyd Flowers of History, II, t. 409, yn disgrifio llanc Ffrisaidd yn defnyddio ffust 

haearn (flagellum ferreum) fel arf yn yr ymosodiad ar dŵr Damietta, 1218, a‟r offeryn hwnnw wedi‟i 

ddefnyddio fel arfer i ddyrnu grawn. 
357

 Darganfuwyd tryfer yn Lagore a allai fod wedi‟i ddefnyddio i bysgota neu i ddal cig yn y gegin (Laing, 

Archaeology, t. 104, a Hencken, „Lagore Crannog‟, 117). Trafodwyd tystiolaeth arall am ddefnydd tryferi i 

hela pysgod gan Fergus Kelly, Early Irish Farming (Dublin, 1997), t. 290, gan gyfeirio at ddarganfyddiad o 

grannog Strokestown, Swydd Roscommon, ac at glosau o‟r nawfed ganrif, ac mae cyfeiriad yn chwedl 

„Culhwch ac Olwen‟, CO ll. 897, yn dangos bod yr offer hyn hefyd yn adnabyddus yng Nghymru. 
358

 Gw. Fantosme, ll. 617-20 am gyfeiriad (mewn darn o ddeialog) at fwriad yr Albanwyr i ymosod ar 

Gaerliwelydd â cheibiau o ddur (picois d’acier), a Roman de Rou, rhan II, llau. 1654 a 1855 am ddefnydd 

ceibiau i yrru ceffylau o ystablau ac i dorri drwy balis dinas. 
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Guillaume le Breton,
359

 ac fe allai ceibiau, rhofiau a ffyn, hyd yn oed, fod wedi‟u defnyddio 

fel arfau gan y werin bobl, ynghyd ag arfau mwy arferol fel pastynau, bwyeill a bwâu.
360

 

 

2.4 Cleddyfau 

2.4.1 Ffurf gyffredinol a gwneuthuriad 

Yn ei hanfod mae cleddyf yn llafn hir sy‟n gysylltiedig â charn, fel y gellir cydio ynddo, ac 

yn arf a ddefnyddid ar gyfer gornest glòs. (Cyfyngir y term „cleddyf‟ yma i arfau ac iddynt 

lafn syth a daufiniog, a‟r ffurfiau unfiniog, ynghyd â rhai â llafn crwm, yn cael eu trafod yn 

adran 2.5). Gwneid y llafn yn un darn â‟r colsaid (S. „tang‟), a‟r colsaid yn darparu sylfaen 

ar gyfer gwahanol gydrannau‟r carn, sef y gafael („grip‟) a‟r dyrnfol („guard‟), ynghyd â 

dyrnfol uchaf („upper guard‟) a/neu bwmel („pommel‟) (Ffigur 9). 

 

Roedd creu dur, drwy ychwanegu cyfran fach o garbon at yr haearn, yn rhan allweddol o‟r 

broses o greu cleddyf da. Cynhyrchwyd math o haearn durol („steely iron‟) yn India mor 

gynnar â‟r chweched ganrif C.C., ac yn y cyfnod Rhufeinig, hefyd, byddai‟r dur gorau yn 

cael ei fewnforio o‟r Dwyrain.
361

 Roedd yr Indiaid yn medru ychwanegu‟r carbon wrth 

gynhesu‟r haearn mewn tawddlestr, ond fe ddatblygodd dull gwahanol yn y Gorllewin o‟r 

cyfnod Rhufeinig ymlaen, a hynny mae‟n debyg o ganlyniad i ansawdd gymharol wael y 

mwyn haearn cors a oedd ar gael.
362

 Yn y dull hwn, ychwanegid y carbon at arwyneb 

darnau o haearn, a‟r rheini wedyn yn cael eu cyfuno drwy amrywiol ddulliau wrth greu‟r 

llafn.
363

 Yn aml, byddai‟r gwahanol geinciau o ddur a haearn yn cael eu cydblethu mewn 

proses arbennig a elwir yn „batrwm-asio‟ („pattern welding‟), a‟r dull hwn wedi ei 
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 Hewitt, Ancient Armour and Weapons, t. 155. 
360

 Gw., e.e. Roman de Rou, rhan II, llau. 3537-40: A la voiz et au cri vindrent li païsant, / as hayes et as pas 

lor sont venuz devant, / qui porte pel ou arc ou machue pesant; / o trubles et o forches lez fierent maintenant 

„The peasants arrived with great yells and shouts; over hedges and along paths they came before them, 

carrying poles or bows or heavy clubs. They struck their opponents at once with spades and forks‟, a gw. 

hefyd lau. 3811 a 4054. Am ddefnydd ffyn fel arfau gan amrywiol ddosbarthiadau o bobl, gan gynnwys 

gwragedd, gw. Roman de Rou, rhan II, llau. 882 a 2089-93 a rhan III, ll. 1096. Defnyddid ffyn gan filwyr dan 

rai amgylchiadau – gw., e.e. adroddiad Roger o Wendover, Flowers of History, II, t. 103, am wŷr Esgob Ely 

yn cludo ffyn wrth ddod i eglwys Priordy Sant Martin i fynnu fod Archesgob Tours yn gadael y deyrnas, neu 

Roman de Rou, rhan III, llau. 2987-3036, yn disgrifio‟r dug Robert o Normandi, ac yntau ar ei ffordd i‟r Wlad 

Sanctaidd, yn atal ei wŷr rhag ymosod â phorthor â‟u ffyn, ar ôl i‟r porthor ei daro yntau (gall fod yn 

arwyddocaol fod cyd-destun eglwysig i‟r ddau ddarn hyn).  
361

 H.R. Ellis Davidson, The Sword in Anglo-Saxon England (Oxford, 1962), t. 20. 
362

 Davidson, The Sword in Anglo-Saxon England, t. 23. 
363

 Davidson, The Sword in Anglo-Saxon England, t. 23. 
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ddefnyddio gan yr Eingl-Sacsoniaid a‟r Llychlynwyr yn ogystal â‟r Rhufeiniaid.
364

 Yn 

ogystal â chreu llafn cryf, roedd patrwm-asio yn gadael patrymau hardd yn y llafn 

gorffenedig, a werthfawrogid yn arbennig gan feirdd Eingl-Sacsonaidd.
365

 Arferid y 

dechneg hon hyd y ddegfed ganrif,
366

 ond o‟r nawfed ganrif ymlaen roedd ansawdd gwell y 

mwyn haearn a oedd ar gael, a gwelliannau yn effeithiolrwydd ffwrneisi, yn caniatáu creu 

llafnau cryfach ac ysgafnach a wneid yn gyfan gwbl o ddarnau o ddur, a‟r rheini wedi‟u 

lamineiddio fel bod y llafn yn galed ac yn hyblyg.
367

  

 

Roedd llawer o gleddyfau Eingl-Sacsonaidd a Llychlynnaidd o tua‟r wythfed ganrif ymlaen, 

a‟r rhan fwyaf o gleddyfau canoloesol diweddarach, yn dangos rhych (S. „fuller‟) ar hyd 

canol y llafn, a‟r nodwedd hon yn ysgafnhau‟r llafn ac yn ei wneud yn fwy hyblyg, heb 

amharu ar ei gryfder.
368

 Llai cyffredin oedd asen ganol, yn sefyll allan o‟r llafn, er bod hon 

yn weladwy ar rai llafnau Sgotig a Gwyddelig.
369

 Weithiau rhoddid arysgrif ar lafn i 

gofnodi perchennog y cleddyf, neu enw‟r gwneuthurwr fel yn achos yr enghreifftiau niferus 

sy‟n dwyn yr enwau Ulfberht neu Ingelrii.
370

 Yn ddiweddarach, daeth arysgrifau crefyddol 

yn fwy cyffredin, ac yn wir mae rhai llafnau‟n dwyn llythrennau sy‟n ymddangos yn 
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 Southern and Dixon, The Late Roman Army, t. 103; Davidson, The Sword in Anglo-Saxon England, 

tt. 23-30; Underwood, Anglo-Saxon Weapons, tt. 48-51, a Redknap, Llychlynwyr, tt. 85-7. 
365

 Underwood, Anglo-Saxon Weapons, tt. 49-50. 
366

 Ymhlith yr Eingl-Sacsoniaid, daeth y dechneg batrwm-asio yn fwyfwy cyffredin yn ystod y bumed ganrif 

a‟r chweched ganrif O.C., gan gyrraedd uchafbwynt yn y seithfed ganrif, ond hyd yn oed yn y ddegfed ganrif 

roedd bron hanner y cleddyfau wedi‟u gwneud gan ddefnyddio‟r dechneg hon (Underwood, Anglo-Saxon 

Weapons, t. 48). 
367

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, tt. 142-3; Davidson, The Sword in Anglo-Saxon England, t. 17, a 

Rosemary Ascherl, „The Technology of Chivalry in Reality and Romance‟, yn Howell Chickering and 

Thomas Seiler (eds.), The Study of Chivalry: Resources and Approaches (Kalamazoo, 1988), tt. 263-311 

(t. 273). 
368

 Underwood, Anglo-Saxon Weapons, t. 48; Redknap, Llychlynwyr, tt. 53 ac 85; Oakeshott, The Archaeology 

of Weapons, tt. 98 a 203-45, a Davidson, The Sword in Anglo-Saxon England, t. 39. Roedd rhych, hefyd, ar rai 

cleddyfau Rhufeinig ac Ellmynig o‟r drydedd ganrif O.C., ac mae rhywbeth tebyg ar y cleddyf a ddarlunnir ar 

helm Sutton Hoo (Davidson, The Sword in Anglo-Saxon England, t. 39, a Bishop and Coulston, Roman 

Military Equipment, t. 156). 
369

 Alcock, Kings and Warriors, tt. 161-2, ac Alan Lane and Ewan Campbell, Dunadd: an Early Dalriadic 

Capital (Oxford, 2000), t. 162. Gwelir asen ganol hefyd ar rai cleddyfau o‟r bedwaredd ganrif ar ddeg a‟r 

bymthegfed ganrif, ac ar rai cleddyfau „La Tène‟ (Oakeshott, The Sword in the Age of Chivalry, t. 144 (yn 

cywiro ei sylwadau ei hun ar tt. 58-9)). 
370

 Underwood, Anglo-Saxon Weapons, tt. 54-6. Credir bod cleddyfau Ulfberht – a wnaethpwyd o ddur 

ansawdd-uchel – wedi eu cynhyrchu mewn canolfan yn y Rheindir o ddiwedd y nawfed ganrif hyd ddechrau‟r 

unfed ganrif ar ddeg, a bod cleddyfau Ingelrii o darddiad Ffrancaidd ac wedi dechrau cael eu cynhyrchu 
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ddiystyr.
371

 Byddai‟r llythrennau‟n cael eu hamlygu drwy fewnosod haearn, neu, yn 

ddiweddarach, fetelau gwyn neu felyn (arian, tun, piwter, copr neu bres).
372

  

 

Yn ogystal â chanolfannau Ulfberht ac Ingelrii, a enwid ar ôl y gofaint a‟u sefydlodd, mae‟n 

debyg, roedd nifer o lefydd eraill yn enwog yn yr Oesoedd Canol fel canolfannau 

cynhyrchu cleddyfau ac arfau eraill, megis Poitou, Lorraine a Hwngari yn y ddeuddegfed 

ganrif, a Chwlen yn y drydedd ganrif ar ddeg.
373

 Gallai awduron grybwyll lle penodol fel 

hyn er mwyn awgrymu bod arf o safon dda, fel yn achos cwyn Gerallt Gymro fod ei nai 

wedi lladrata ei gleddyf o Lombardi (gladium nostrum lumbardicum) gan ei gyfnewid am ei 

gleddyf diwerth, rhydlyd ei hun.
374

  

 

2.4.2 Datblygiad y cleddyf o‟r cyfnod Rhufeinig hyd yr Oesoedd Canol 

Yn ogystal â‟r gladius byr a ddefnyddid gan droedfilwyr ar gyfer trywanu a thrychu,
375

 

roedd gan y Rhufeiniaid fath hwy o gleddyf, sef y spatha, a ddefnyddid gan y 

marchogfilwyr, a hwnnw wedi ei „fenthyg‟ oddi wrth y Celtiaid yn ôl pob tebyg.
376

 Yn wir, 

byddai‟r spatha yn cymryd lle‟r gladius fel arf i droedfilwyr a marchogfilwyr fel ei gilydd 

yn ystod y drydedd ganrif O.C. neu ar ddiwedd y ganrif flaenorol, er bod Vegetius, yn y 

bedwaredd ganrif, yn dal i gyfeirio at fath o gleddyf byr a elwid yn semispatha.
377

 Mae‟n 

ymddangos bod y Brythoniaid hwythau, ar y llaw arall, wedi ymladd â chleddyfau trychu 

hir adeg Tacitus (gw. adran 2.4.4), ond wedi datblygu yn ddiweddarach gleddyf byr a 

gyfunai ffurfiau Rhufeinig â rhai nodweddion „La Tène‟.
378
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Yng nghyfnod ymfudiad y bobloedd Ellmynig yr oedd gan y rhan fwyaf o gleddyfau lafnau 

trychu hir a llydan, a‟u hochrau bron yn baralel, er bod rhai enghreifftiau culach ac iddynt 

bwyntiau mwy pigfain.
379

 Darganfuwyd cleddyfau tebyg i‟r math cyntaf hwn mewn 

claddfeydd Eingl-Sacsonaidd, ac nid annhebyg oedd cleddyfau Carolingaidd,
380

 ond fe fu 

newid pwysig tua 900 O.C. pan gyflwynwyd llafnau mwy taprog a chanddynt well 

cydbwysedd.
381

 Cysylltir y ffurf hon â‟r dulliau gwneuthuriad newydd a grybwyllwyd yn y 

rhan flaenorol, ac â‟r enw Ulfberht, ac o‟r arfau hyn y datblygodd cleddyfau canoloesol 

diweddarach.
382

 

 

Mae Ewart Oakeshott wedi cyhoeddi dosbarthiad manwl o gleddyfau canoloesol, yn 

seiliedig ar gyfraneddau‟r arf cyfan.
383

 Yn gyffredinol roedd cleddyfau‟r ddeuddegfed 

ganrif a‟r drydedd ganrif ar ddeg wedi eu cynllunio ar gyfer ergydion trychu, a chanddynt 

lafn hir, naill ai‟n gul neu‟n weddol lydan, a‟i ochrau‟n baralel neu‟n meinhau ychydig; 

roedd amrywiad hefyd yn siâp y pwynt, a allai fod yn grwm neu‟n weddol bigfain.
384

 

Nododd Oakeshott ei bod yn anodd cysylltu‟r gwahanol ffurfiau ag ardaloedd penodol neu â 

chyfnodau penodol o fewn y cyfnod hwn, ond bod newid clir wedi digwydd rhwng 1275 a 

1350.
385

 Tua‟r adeg hon, roedd arfwisg blât yn mynd yn fwy cyflawn ac yn fwy cyffredin, 

ac mewn ymateb i hynny fe ddatblygwyd cleddyfau cul a chryf a gynllunnid ar gyfer 

ergydion trywanu yn arbennig.
386

  

 

2.4.3 Carnau cleddyfau ac ategolion 

Gwneid carnau cleddyfau o gymysgedd o ddeunyddiau, ac fe allent ddwyn gwahanol fathau 

o addurn. Yn achos cleddyfau Rhufeinig diweddar byddai‟r gafaelion wedi eu gwneud o 

asgwrn, ifori neu bren, a‟r dyrnfolau wedi‟u gwneud o haearn, aloi copr, pren neu 
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asgwrn.
387

 Defnyddid pren, asgwrn neu gorn ar gyfer carnau cleddyfau‟r Eingl-Sacsonaidd 

cynnar a chan bobloedd eraill Prydain ac Iwerddon, hyd y gwyddys, nes y daeth carnau 

haearn yn gyffredin tua diwedd yr wythfed ganrif ac yn y ganrif wedyn, o ganlyniad i 

ddylanwad y Llychlynwyr.
388

 Byddai‟r Llychlynwyr yn gorchuddio‟r gafael â phren, corn 

buwch neu ledr, neu weithiau fe ddefnyddid gwifren fel rhwymiad.
389

 Nid oes tystiolaeth 

am ddefnydd gwifrau ar garnau cleddyfau Eingl-Sacsonaidd, er bod rhai enghreifftiau o 

blatiau aur neu fandiau arian yn cael eu hychwanegu at y gafael.
390

 Yn yr Oesoedd Canol, 

gorchuddid haearn y gafael â haen o bren, asgwrn, corn neu ifori, a honno yn ei thro yn cael 

ei gorchuddio â rhyw fath o ddefnydd meddal a/neu ei rhwymo â gwifren neu â chord.
391

 

 

Roedd dyrnfolau uchaf ac isaf cleddyfau Eingl-Sacsonaidd cynnar yn gymharol fyr, syth, a 

syml, fel arfer, a rhaid tybio na fyddent wedi rhoi rhyw lawer o amddiffyniad i law‟r 

rhyfelwr.
392

 Bu newid yn y nawfed ganrif, gydag ymddangosiad dyrnfolau a grymai i 

gyfeiriad y llafn (Plât 3.a-b), a‟r rhain yn llawer mwy effeithiol wrth amddiffyn y llaw.
393

 

Mabwysiadwyd yr un ffurf gan y Llychlynwyr hwythau, i raddau (er parhau i ddefnyddio 

dyrnfolau syth hefyd), ac fe ddarganfuwyd enghreifftiau yn Iwerddon, yn hen diriogaethau‟r 

Pictiaid ac yn Ystrad Clud.
394

 Weithiau mae‟r dyrnfol uchaf yn crymu i fyny, bron fel 

drych-ddelwedd o‟r un isaf.
395
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Gallai dyrnfolau isaf neu uchaf cleddyfau Eingl-Sacsonaidd cynnar gael eu haddurno â 

phlatiau metel megis aur, neu arian wedi‟i oreuro, a‟r rheini hefyd yn helpu i amddiffyn 

pren y dyrnfolau rhag traul.
396

 Weithiau ychwanegwyd pwmel addurniadol at y dyrnfol 

uchaf, a hwnnw fel arfer ar ffurf pyramid, er bod y rhai cynharaf yn fwy crwm. Gwneid y 

rhain o efydd, yn aml, efallai wedi‟u goreuro, neu erbyn y seithfed ganrif fe allent fod 

wedi‟u gwneud yn gyfan gwbl o arian neu hyd yn oed o aur; gallent hefyd ddwyn addurn 

ychwanegol ar ffurf arysgrif, patrymau wedi eu stampio neu eu hendorri, niello (sylffidau o 

arian, copr neu blwm, sy‟n rhoi lliw du), neu waith „cloisonné‟.
397

 Ceir enghreifftiau 

Gwyddelig o bwmeli efydd neu arian,
398

 ac fe fyddai‟r Pictiaid hwythau‟n defnyddio efydd 

ac arian ar gyfer pwmeli cleddyfau cain, fel yn achos pwmel arian, wedi ei oreuro a‟i 

addurno â phatrwm o anifeiliaid wedi‟u rhyngweo, a ddarganfuwyd fel rhan o gronfa 

arianwaith Sant Ninian (Eglwys Sant Ninian, Shetland).
399

 Cymharol ddiaddurn oedd 

cleddyfau Eingl-Sacsonaidd diweddar, er y gallai‟r dyrnfolau isaf – a‟r rheini wedi eu 

gwneud o haearn, fel arfer – gael eu haddurno â haenell o fetel gwyn, gyda mewnosodiadau 

neu wifrau o wahanol fetelau neu hyd yn oed gyda phlatiau o arian, fel yn achos rhai 

dyrnfolau pren cynharach.
400

 Addurn cain iawn a ddangosir, fodd bynnag, ar ddyrnfol isaf 

Llychlynnaidd a ddarganfuwyd oddi ar arfordir Sir Benfro, ar Greigres y Smalls, a niello a 

gwifrau arian wedi eu defnyddio i greu patrwm o anifeiliaid wedi‟u rhyngweo sy‟n dangos 

dylanwadau Gwyddelig a Llychlynnaidd (Plât 3.ch).
401

  

 

Yn yr Oesoedd Canol, fel yn achos nifer o gleddyfau Eingl-Sacsonaidd diweddar a 

Llychlynnaidd, yr arfer oedd cael pwmel ar ei ben ei hun yn hytrach na dyrnfol uchaf neu 

gyfuniad o ddyrnfol â phwmel. O‟r 35 dosbarth o bwmeli a adnabuwyd gan Ewart 
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Oakeshott, un grŵp cyffredin iawn rhwng tua 950 a 1250 oedd y „gneuen Brasil‟ a ffurfiau 

tebyg megis y „cap tebot‟ a‟r „het‟.
402

 Ffurf boblogaidd arall, a ymddangosodd yn y ddegfed 

ganrif, oedd pwmeli disg neu olwyn, a‟r rhain oedd y grŵp mwyaf cyffredin o tua 1150 hyd 

1400.
403

 Gwneid rhai pwmeli o efydd, a‟r rhain wedi‟u goreuro gan amlaf, ond mae 

enghreifftiau hefyd o bwmeli wedi‟u gwneud o garreg gadarn fel maen iasbis („jasper‟) neu 

greigrisial.
404

 Roedd arfbeisiau a‟r Groes Gristnogol yn fath cyffredin arall o addurn, yn 

enwedig ar bwmeli disg neu olwyn lle gellid pantio‟r ddau wyneb fflat er mwyn dal platiau 

bach o enamel, arian neu aur.
405

 At hynny, mae tystiolaeth darluniau cyfoes yn awgrymu y 

defnyddid paent lliwgar i addurno pwmeli.
406

  

 

Roedd dyrnfolau cleddyfau canoloesol yn hir, gan amlaf, gan ymestyn allan fel bod carn y 

cleddyf yn ymdebygu i groes.
407

 Er bod nifer o ffurfiau gwahanol, maent oll yn amrywiadau 

ar y ffurf symlaf, a breichiau‟r dyrnfol yn syth fel arfer, er bod pennau‟r breichiau, neu‟r 

breichiau cyfan, weithiau‟n crymu tuag at y llafn i wahanol raddau.
408

 Roedd y croes-

ddyrnfolau hyn yn ddiaddurn fel arfer, o‟u cymharu â‟r pwmeli,
409

 ond weithiau câi‟r carn 

cyfan ei orchuddio â haenell o aur neu arian, neu fetel gwyn arall fel tun.
410

 Weithiau, 

hefyd, ychwanegwyd fflap o frethyn a elwid yn chappe („clogyn‟) at ochr uchaf y groes-

ddyrnfol fel yr estynnai dros wddf y wain pan nad oedd y cleddyf yn cael ei ddefnyddio, a 

hwnnw‟n medru dangos addurn brodwaith cain.
411
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Byddai cleddyf yn cael ei gadw mewn gwain er mwyn amddiffyn ei berchennog rhag y 

llafn, ac er mwyn amddiffyn y llafn ei hun rhag yr elfennau.
412

 Pren oedd y defnydd arferol 

ar gyfer gwain cleddyf o‟r cyfnod Rhufeinig hyd yr Oesoedd Canol, a‟r pren weithiau‟n 

cael ei orchuddio â lledr.
413

 Erbyn yr Oesoedd Canol roedd yr haen ledr hon wedi dod yn 

arferol, er bod rhai gweiniau wedi eu gorchuddio â brethyn lliwgar, megis melfed coch, ac 

fe allai‟r lledr ei hun gael ei liwio.
414

 Weithiau câi‟r gweiniau eu haddurno ag arian neu aur, 

neu ag enamel hyd yn oed yn achos cleddyfau pwysig a/neu seremonïol.
415

 Yn aml byddai 

haen o ffwr neu gnu o fewn y wain, gan weithredu fel cronfa ar gyfer olew neu saim i helpu 

cael gwared â lleithder er mwyn amddiffyn y llafn rhag rhwd.
416

  

 

Ychwanegid darnau metel at weiniau er mwyn eu cysylltu wrth wregys neu fawdring 

(S. „baldric‟),
417

 neu i‟w hamddiffyn rhag traul, fel yn achos yr amgarn („chape‟) a roddid 

am waelod gweiniau; gallai‟r darnau hyn fod yn addurnedig, neu fe ellid ychwanegu darnau 

eraill, hollol addurniadol, at y wain.
418

 Weithiau, hefyd, gosodid addurn ar wregys neu ar 

fathau eraill o „harnais‟ cleddyf. Credir mai rhan o harnais cleddyf oedd y „pyramid‟ o aur a 

garnedi a ddarganfuwyd yn Dalmeny, ger Aber Gweryd (y „Firth of Forth‟), efallai o 

gladdfa frenhinol o‟r seithfed ganrif.
419

 Awgrymwyd yr un dehongliad ar gyfer tri gosodiad 
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 Underwood, Anglo-Saxon Weapons, tt. 58-9. 
413

 Southern and Dixon, The Late Roman Army, tt. 104-10, ac Underwood, Anglo-Saxon Weapons, tt. 58-9. 
414

 Am na fyddai gwain yn para mor hir â‟r cleddyf ei hun, byddai cleddyf yn cael nifer o weiniau yn ystod ei 

oes, gan adlewyrchu gwahanol ffasiynau neu chwaeth gwahanol berchnogion (Oakeshott, The Sword in the 

Age of Chivalry, t. 17, ac Oakeshott, Records of the Medieval Sword, tt. 71-2). 
415

 Oakeshott, The Sword in the Age of Chivalry, tt. 32-4. 
416

 Underwood, Anglo-Saxon Weapons, tt. 58-9. 
417

 Gwisgwyd cyfuniad o wregys a bawdring dros yr ysgwydd dde gan ddyn a gladdwyd yn Dorchester, 

Swydd Rhydychen, yn y bedwaredd ganrif neu ddechrau‟r bumed ganrif, ac fe ddichon fod rhai milwyr Eingl-

Sacsonaidd yn defnyddio trefn debyg hyd y chweched neu‟r seithfed ganrif, yn ôl darganfyddiadau o Taplow a 

Sutton Hoo (Owen-Crocker, Dress in Anglo-Saxon England, tt. 120 a 195-6, a Bruce-Mitford, Sutton Hoo, II, 

tt. 578-81). Delid cleddyfau‟r Ffranciaid cynnar hefyd gan strapen a âi dros yr ysgwydd, ond erbyn y cyfnod 

Carolingaidd y drefn oedd eu gosod ar wregys (E. James, The Franks, t. 227, a Simon Coupland, „Carolingian 

Arms and Armor in the Ninth Century‟, Viator: Medieval and Renaissance Studies, 21 (1990), 29-50 (45-6)). 

Gwregysau cleddyf syml a wisgir gan filwyr Eingl-Normanaidd a Seisnig fel ei gilydd yn Bayeux Tapestry, 

platiau 11, 12, 45-6, 56, 66 a 69.  
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 Defnyddiai‟r Rhufeiniaid ifori ac asgwrn ar gyfer yr amgarn, weithiau, yn hytrach na metel (Southern and 

Dixon, The Late Roman Army, tt. 104-10). Defnyddid efydd neu arian gan yr Eingl-Sacsoniaid, gyda 

gwahanol fathau o addurn (Underwood, Anglo-Saxon Weapons, t. 58-61), ac mae dwy enghraifft Bictaidd, y 

naill o arian a‟r llall o arian wedi‟i oreuro, o‟r gronfa o Eglwys Sant Ninian, y ddau‟n siâp pedol gyda 

therfynellau ar ffurf pennau anifeiliaid, a‟r ail yn dangos arysgrif Gristnogol ynghyd ag enw‟r perchennog, o 

bosibl (Aitchison, The Picts and the Scots at War, tt. 51-2 a phlât 15). Nododd Aitchison hefyd, The Picts and 

the Scots at War, t. 49, fod amgarnau‟n cael eu dangos ar weiniau cleddyfau ar gerrig Pictaidd. Roedd arian yn 

ddefnydd poblogaidd ar gyfer amgarnau gweiniau cain yn yr Oesoedd Canol, hefyd (Oakeshott, The 

Archaeology of Weapons, t. 229, ac Oakeshott, Records of the Medieval Sword, tt. 72 a 109). 
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 Alcock, Kings and Warriors, tt. 161 a 326, a gw. hefyd Underwood, Anglo-Saxon Weapons, tt. 61-2, am 

byramidiau tebyg o Loegr ac o‟r Cyfandir, ac am yr awgrym y gallent fod naill ai‟n rhan o harnais cleddyf 
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conigol, o arian wedi‟i oreuro, sy‟n rhan o gronfa arianwaith Pictaidd Sant Ninian,
420

 ac ar 

gyfer y pyramidau cain iawn o Sutton Hoo ac o gronfa Swydd Stafford
421

 a‟r styden a 

ddarganfuwyd yn ddiweddar ym Mynwy.
422

 Yn yr Oesoedd Canol, byddai gwregys cleddyf 

wedi ei wneud o ledr neu groen hydd, ac wedi ei wisgo‟n llac, yn wahanol i‟r gwregysau a 

oedd yn rhan o wisg gyffredinol gwŷr bonheddig.
423

 Drwy gydol yr Oesoedd Tywyll a‟r 

Oesoedd Canol fe wisgai rhyfelwyr eu cleddyfau ar yr ochr chwith, fel bod yr arf yn cael ei 

dynnu ar draws y corff.
424

 

 

2.4.4 Dulliau brwydro 

Roedd cleddyf yn un o‟r arfau llaw a ddefnyddid ar ôl i farchog dorri ei waywffon, neu golli 

gafael arni, ond nid oedd yn arf „eilradd‟ o gwbl. Dan rai amgylchiadau gallai marchog 

ddewis rhuthro at elyn â chleddyf yn ei law yn hytrach na gwaywffon,
425

 ac mae‟n debyg y 

byddai‟r marchogion hynny a ddewisodd ymladd ar eu deudroed (gw. adran 2.2.3.3 uchod) 

wedi defnyddio cleddyf fel arfer fel eu prif arf. Yn gyffredinol roedd angen cleddyf hir ar 

farchog, yn enwedig os oedd yn ymladd â throedfilwyr, er mwyn iddo gael cyrraedd ei 

elynion, ond roedd cleddyf byr yn well mewn gornest glòs, pan nad oedd digon o le ar gyfer 

symudiadau rhydd.
426

 Tueddid i ddefnyddio cleddyfau hir ar gyfer trychu, a‟r rhai byr ar 

gyfer trychu a thrywanu, neu ar gyfer trywanu yn bennaf.
427

  

 

                                                                                                                                                     
neu‟n gysylltiedig â gwddf y gwain, fel yn achos y glain o wydr neu ambr a gysylltid weithiau â gweiniau 

Llychlynnaidd. 
420

 Ni ellir bod yn sicr am y dehongliad hwn, a‟r pethau hyn wedi dod o gronfa yn hytrach nag o gladdfa, fel 

na ellir eu cysylltu â chleddyf, yn arbennig; awgrymwyd y gallent hefyd fod yn fotymau neu‟n ddarnau oddi ar 

darian, ymysg pethau eraill (Aitchison, The Picts and the Scots at War, t. 52). 
421

 Mae‟r pyramidiau o Sutton Hoo wedi‟u haddurno â gwaith „cloisonné‟ gyda garnedi a gwydr glas, ynghyd 

â sgwâr o „millefiori‟, sef gwydr glas a choch mewn patrwm „bwrdd gwyddbwyll‟, wedi‟i fewnosod ar y brig 

(Bruce-Mitford, Sutton Hoo, II, tt. 301-2, 305-6, 584 a 594). Roedd deg pyramid, naw o aur ac un o arian, yn 

rhan o gronfa Eingl-Sacsonaidd Swydd Stafford, gan gael eu galw‟n „sword pyramids‟ ac yn „toggles‟ gan 

Leahy, „The Staffordshire Hoard‟, 3. 
422

 Gw. isod, adran 2.4.6 a n. 456. 
423

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, tt. 239-45. 
424

 Hwn oedd y trefniant gorau ar gyfer cleddyf hir, am nad oedd digon o le, fel arall, i‟w dynnu‟n glir o‟r wain 

wrth gydio ynddo â‟r llaw dde. Yn achos cleddyf byr, gellid ei wisgo ar yr ochr dde, ac fe fyddai gladius byr y 

Rhufeiniaid yn cael ei gario fel hyn gan droedfilwyr cyffredin, er bod canwriaid a rhai llumanwyr yn ei wisgo 

ar yr ochr chwith (Bishop and Coulson, Roman Military Equipment, tt. 82 a 154). 
425

 Gw., e.e., Roman de Rou, rhan II, llau. 3869-93, yn disgrifio Richard o Normandi yn gwneud hyn wrth 

achub cyfaill o blith llu o Ffrancwyr. 
426

 Bishop and Coulson, Roman Military Equipment, t. 82. Nododd Tacitus, er enghraifft, fod cleddyfau mawr 

y Brythoniaid heb bwyntiau (sine mucrone) ac yn anaddas ar gyfer gornest glòs (R.M. Ogilvie and Ian 

Richmond (eds.), Cornelii Taciti: De Vita Agricolae (Oxford, 1967), §36, a gw. hefyd Mattingly and 

Handford (trans.), Agricola/Germania). 
427

 Bishop and Coulson, Roman Military Equipment, tt. 78-9. 
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Fel arfer, yn y cyfnodau dan sylw, delid cleddyf mewn un llaw yn unig, er y gellid rhoi‟r 

llaw arall ar y carn weithiau wrth roi ergyd arbennig o gryf.
428

 Prin yw‟r cyfeiriadau at 

gleddyfau deuddwrn go-iawn cyn diwedd y drydedd ganrif ar ddeg, er bod Ewart Oakeshott 

yn tynnu sylw at un enghraifft mewn un o ramantau Alecsandr Fawr o tua 1180.
429

 Er 

hynny, cyfeirir o ail hanner y drydedd ganrif ar ddeg ymlaen at fath o gleddyf mawr iawn 

(espee de guerre neu grant espee) a ddelid naill ai mewn un llaw neu mewn dwy law yn ôl 

yr amgylchiadau, a‟r cyfryw arfau‟n cael eu galw‟n gleddyfau Bastard neu „un a hanner‟ yn 

ddiweddarach.
430

 Credir bod y rhain wedi eu cynllunio i roi ergydion pwerus iawn, ar adeg 

pan oedd arfwisg fael yn cael ei hatgyfnerthu yn aml â darnau o arfwisg blât.
431

 

 

Roedd dysgu ymladd â chleddyf yn rhan bwysig o addysg uchelwyr, ac mae darn gan Wace 

yn crybwyll nifer o symudiadau cleddyfa (S. „fencing‟) arbennig wrth ddisgrifio medrau‟r 

dug Richard o Normandi pan oedd yn llanc: 

as talevaz se sout et couvrir et moller, 

meitre pié destre avant et entredeuls doubler, 

talons sout remuer et retraire et noxer, 

saillir devers senestre et treget tost geter; 

c‟est un coup damageuz, qui ne s‟en soit garder. 

(he knew how to cover and protect himself with a shield, how to advance his right foot and 

double his blows when fencing. He could turn on his heels, withdraw and strike, jump to the left 

and thrust quickly; this is a harmful blow if not parried.)
 432

 

 

Nododd Richard Underwood fod sagâu Llychlynnaidd yn disgrifio amryw fathau o ergyd, 

sef rhai i lawr, tuag at y pen neu‟r ysgwyddau, rhai o‟r ochr, yn anelu at y gwddf, a rhai 

wedi eu hanelu at y goes chwith (o dan y darian) neu at y fraich dde.433 Roedd pario yn rhan 
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 The Sword in the Age of Chivalry, t. 43. 
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mwy a mwy o‟r corff (Oakeshott, The Sword in the Age of Chivalry, tt. 50-1).  
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ymddangos fel camgymeriad). Gellid defnyddio ffyn i ddysgu cleddyfa (Roman de Rou, rhan II, ll. 3084 
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wynt („Everyday Life in Medieval Winchester‟), a thegan, hefyd, oedd y cleddau digon brau o bren a 
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 Anglo-Saxon Weapons, t. 63. 
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bwysig o gleddyfa, a‟r Brythoniaid yn defnyddio eu cleddyfau mawr i bario gwaywffyn tafl 

hyd yn oed, yn ôl Tacitus.
434

 Gallai pario ergyd trwm â chleddyf fod yn beth peryglus i‟r 

cleddyf ei hun, fodd bynnag, ac fe allai fod yn well i ryfelwr geisio osgoi‟r ergyd, neu ei 

dderbyn ar ei darian.
435

 Yn ogystal â thorri, gallai cleddyfau fynd yn bŵl yn ystod brwydr, 

neu blygu fel bod angen i‟r rhyfelwyr sythu‟r llafn dan ei droed, yn ôl sagâu 

Llychlynnaidd.
436

 Nid rhyfedd, felly, fod cyfeiriadau at ryfelwyr yn dod â chleddyf sbâr i‟r 

gad.
437

 

 

Roedd cleddyfau yn gymaint rhan o ddelwedd gyhoeddus uchelwyr
438

 fel y gallai 

croniclwyr ddefnyddio‟r weithred o roi llaw ar garn cleddyf fel llaw-fer am barodrwydd i 

ymladd, neu, yn syml, ar gyfer dicter.
439

 Nid oedd cleddyfau‟n gyfyngedig i‟r dosbarthiadau 

marchogaidd, ychwaith. Gallent gael eu gwisgo gan deithwyr cefnog, a hyd yn oed gan 

eglwyswyr, yn ôl adroddiad Matthew Paris o derfysg St-Marcel, 1229,
440

 neu edliw Gerallt 

Gymro i‟w nai, a hwnnw‟n archddiacon, iddo beidio â bod yn ddigon dewr i dynnu ei 

gleddyf i‟w amddiffyn ei hun.
441

 Ar faes y gad, defnyddid cleddyfau nid yn unig gan 

farchogion ond hefyd gan hurfilwyr, gan rydd-ddeiliaid a hyd yn oed gan saethwyr, er bod 

troedfilwyr yn aml yn defnyddio math o gleddyf byr neu gyllell hir a elwid yn cultellus 

neu‟n coustel (gw. adran 2.6).
442
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Agricola/Germania. 
435

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 155, a gw. isod adran 2.13.1. 
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 Underwood, Anglo-Saxon Weapons, t. 67, yn cyfeirio at „Saga Cormac‟ a „Saga Eyrbyggja‟. 
437
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 E.e., Orderic Vitalis, V, tt. 368-9 manus ad capulos tenent. Awgrymodd Colin Gresham fod symbolaeth 

debyg ynghlwm wrth y corffddelwau hynny sy‟n dangos llaw‟r gwrthrych ar garn ei gleddyf, yn hytrach na 

bod y cleddyf yn cael ei weinio‟n derfynol, gan gyfeirio at enghraifft ddi-enw o Dremeirchion o tua 1295 a 

chorffddelwau Madog ab Iorwerth a Chynwrig ap Hywel, o ddechrau‟r ganrif ddilynol (Medieval Stone 
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 Flowers of History, II, t. 517, a Chronica Majora, III, t. 167. 
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 Lefèvre and Huygens (eds./trans.), Speculum Duorum, rhan II, llau. 319-23. 
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2.4.5 Cleddyfau‟r „Hen Ogledd‟ 

Mae cerrig Pictaidd yn dangos amryw ffurfiau o gleddyfau yn cael eu cludo gan droedfilwyr 

a marchogion.
443

 Maent yn tueddu i fod yn fyr ac yn llydan, a chanddynt ochrau paralel a 

blaenau pŵl, sef math addas o lafn ar gyfer gornest glòs (megis gladius byr y 

Rhufeiniaid).
444

 Er ei bod yn bosibl fod y ffurf hon yn ganlyniad i ystyriaethau ymarferol 

neu artistig, wrth gerfio‟r cerrig, mae‟n drawiadol mai llafn o siâp eithaf tebyg (hyd yn oed 

o ystyried fod y pwynt ar goll) sydd gan gleddyf go-iawn o Torbeckill, Dumfries a 

Galloway (o fewn hen diriogaeth Ystrad Clud) (Plât 3.a). Mae mwy o amrywiaeth yn ffurf 

carnau‟r arfau ar y cerrig Pictaidd. Weithiau mae‟r dyrnfolau‟n syth a byr, gan ddangos 

hefyd bwmel a all fod yn fach, neu‟r un lled â‟r dyrnfol uchaf.
445

 Gallai‟r pwmel fod naill 

ai‟n gromennog neu‟n debyg i bwmeli „het‟ Oakeshott, fel yn achos y pwmel cain o gronfa 

arianwaith Sant Ninian.
446

 Math gwahanol o garn, ac iddo ddyrnfol isaf yn crymu i lawr a 

dyrnfol uchaf, gyda phwmel, yn crymu i fyny, sydd gan y cleddyf a ddangosir ar Garreg 

Aberlemno uwchben y rhyfelwr ar y dde, ar y rhes uchaf (Ffigur 7), a hefyd, efallai, ar 

garreg o Nigg, Shetland.
447

 Trawiadol o debyg yw‟r cleddyf o Torbeckhill a grybwyllwyd 

uchod, ac ail enghraifft o Harvieston, Clackmannan (Plât 3.a-b).
448

  

 

Fel y nodwyd uchod yn adran 2.4.3, credir bod dyrnfolau crwm yn nodwedd a 

ymddangosodd ar arfau Eingl-Sacsonaidd yn y nawfed ganrif, gan gael eu mabwysiadu 

wedyn, i raddau, gan y Llychlynwyr, felly nid oes modd gwybod pwy a ddefnyddiodd y 

cleddyfau hyn. Mae‟n debyg mai cleddyf Llychlynnaidd, fodd bynnag, yw‟r enghraifft o 

Gorton, Moray (Plât 3.c), a chanddo ddyrnfol isaf gweddol hir, yn crymu i lawr ychydig 

bach, a dyrnfol uchaf syth a byr, heb bwmel.
449

 Gellid hefyd nodi‟r dyrnfol o gleddyf 

Llychlynnaidd a ddarganfuwyd yn Castle Rock, Dumbarton (Ystrad Clud),
450

 a‟r cleddyfau 
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 Aitchison, The Picts and the Scots at War, t. 49, a Laing, „Pictish Relief Sculpture‟. 
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 Aitchison, The Picts and the Scots at War, t. 49, ac Alcock, Kings and Warriors, tt. 162-3. 
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 Gw. uchod, n. 399. 
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Pictaidd o‟r ddegfed ganrif, mae‟n debyg), a phennau‟r dyrnfolau wedi ymdorchi gan greu terfynellau pendant 

(„Pictish Relief Sculpture‟, 89 a ffigur 2). 
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 Laing, „Pictish Relief Sculpture‟, 86-9. 
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 Laing, „Pictish Relief Sculpture‟, 89-90. 
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 Alcock, „Gwŷr y Gogledd‟, ffigur 2. 
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Eingl-Sacsonaidd o Acklam Wold a Kirkburn (Deira).
451

 Nid oes cymaint o dystiolaeth am 

gleddyfau‟r Sgotiaid, er darganfod darnau o ddau lafn, ac un yn dangos asen ganol.
452

 Er 

bod asen ganol yn anghyffredin ar gleddyfau Prydeinig mae‟n nodwedd ar rai cleddyfau o 

grannog Lagore.
453

 Yn gyffredinol roedd cleddyfau Gwyddelig cynnar yn tueddu i fod yn 

fach o‟u cymharu â rhai Eingl-Sacsonaidd neu Lychlynnaidd, ac mae hyn yn wir hefyd am y 

cleddyfau a ddangosir mewn darluniadau o Iwerddon o‟r ddegfed ganrif a‟r unfed ganrif ar 

ddeg, nad ydynt yn wahanol iawn i‟r cleddyfau a ddangosir ar y cerfweddau Pictaidd.
454

 

 

2.4.6 Cleddyfau Cymreig 

Darlunnir cleddyf hir ac iddo bwmel mawr crwn a dyrnfol syth ar garreg o Eglwysilan, 

Morgannwg, a ddyddiwyd i gyfnod rhwng yr wythfed a‟r ddegfed ganrif (Ffigur 10.a),
455

 

ac mae nifer o ddarganfyddiadau archeolegol yn dangos bod cleddyfau‟n arfau adnabyddus 

yng Nghymru yn y cyfnod cyn dyfodiad y Normaniaid. Credir mai cleddyfau gwŷr o Bowys 

neu Wynedd a achosodd y clwyfau i‟r pen y gellir dirnad eu holion ar ddau sgerbwd o fedd 

torfol yn Heronbridge, a hwnnw‟n gysylltiedig o bosibl â brwydr Caer, 613 O.C.
456

 At 

hynny, mae darnau o gleddyfau wedi eu darganfod yng Nghymru, er nad oes modd gwybod 

a ddefnyddid yr arfau hyn gan filwyr Cymreig ai peidio. Mae‟n debyg mai o arf Eingl-
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 Darganfuwyd hefyd ddau gleddyf o Darlington, a gollwyd erbyn hyn (Alcock, Kings and Warriors, t. 161). 

Yr unig „gleddyf‟ o fynwent Norton oedd seax neu gyllell mawr unfiniog (gw. yr adran nesaf). 
452

 Alcock, Kings and Warriors, tt. 161-2; Lane and Campbell, Dunadd, t. 162, ac Aitchison, The Picts and the 

Scots at War, t. 47. 
453

 Nodweddir y cleddyfau hyn hefyd gan ysgwyddau gogwyddog y llafn (Hencken, „Lagore Crannog‟, 88-9). 

Mae cefnen ganolog (ynghyd ag ysgwyddau sgwâr i‟r llafn) yn nodweddion ar ddosbarth arall o gleddyfau 

Gwyddelig y credir iddynt berthyn i‟r gladius a‟r spatha Rhufeinig (er nad ydynt mor fawr â‟r arfau hynny) 

(Hencken, „Lagore Crannog‟, 88-91, a B.G. Scott, Earl Irish Ironworking, t. 102). Mewn math arall eto o 

gleddyf Gwyddelig, y gellir ei gymharu â ffurfiau o‟r Oes Efydd Diweddar, mae‟r llafn yn ehangu cyn y 

pwynt (Hencken, „Lagore Crannog‟, 91-2, a B.G. Scott, Early Irish Ironworking, t. 103), a‟r ffurf hon, gyda‟r 

pwynt cydbwysedd yn hanner isaf y llafn, yn awgrymu y byddai‟r cleddyfau hyn yn arfau trychu pwerus; gw. 

B.G. Scott, Early Irish Ironworking, 103-4: „These are the only native produced weapons which would have 

had a chance of producing anything approaching the sort of devastating damage which so delighted early Irish 

storytellers‟. 
454

 Gw. Nicolle, Arms and Armour, rhifau 986-8, am ddarluniadau o Groes yr Ysgrythurau, Offaly (Swydd 

Meath), Croes Muiredach, Uladh (Swydd Louth) a Chysegrfa Sant Maedoc (casged efydd wedi‟i goreuro, 

Amgueddfa Genedlaethol, Dulyn). 
455

 Mae‟r cleddyf yn cael ei wisgo gan ddyn sy‟n cludo tarian fach gron yn ei law. Mae Redknap and Lewis, 

A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones, I, rhif G17 (tt. 293-4), yn nodi bod y ffigur yn ymdebygu i 

raddau i ddarluniau o dduw rhyfel Celtaidd, er bod gwaywffon yn arf mwy cyffredin yn y cyd-destun hwn, 

ond yn awgrymu y gallai fod yn ddarlun Cristnogol cynnar, o bosibl yn dangos y Brenin Dafydd, neu ynteu‟r 

dyn a gladdwyd. Gw. isod adran 2.6 am y gyllell fawr yn llaw‟r ffigur ar garreg o Landyfaelog Fach. 
456

 Gw. David Mason, „Heronbridge Excavation and Research Project‟, ar wefan y Chester Archaeological 

Society, www.chesterarchaeolsoc.org.uk/heronbridge.html (cyrchwyd 7 Rhagfyr 2009): „The care with which 

the bodies were laid in the grave suggests they belonged to the victorious army of Aethelfrith of Northumbria 

rather than the defeated forces of Gwynedd and Powys‟. Diolchaf i Dr Ken Dark am dynnu‟r darganfyddiadau 

hyn i‟m sylw. 
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Sacsonaidd o‟r nawfed ganrif y daeth y carn cleddyf a ddarganfuwyd ger Llanfair-ym-

Muallt, Powys, a chanddo fandiau o arian addurnedig am y gafael a‟r pwmel, ac y mae 

styden arian siâp pyramid a ddarganfuwyd yn ddiweddar ym Mynwy wedi ei chymharu â 

dau byramid aur o Sutton Hoo, y credir eu bod yn rhan o harnais cleddyf.
457

 Ac yn ogystal 

â‟r dyrnfol efydd crwm o Greigres y Smalls a drafodwyd uchod (adran 2.4.3 a Phlât 3.ch), 

mae dau bwmel Llychlynnaidd wedi eu darganfod, un yn Llan-faes, Ynys Môn, a‟r llall yn 

ardal Aberdaugleddau.
458

 Gellid cymharu‟r dystiolaeth helaethach o Iwerddon, lle mae 

cyfran fawr o‟r cleddyfau Oes Lychlynnaidd a ddarganfuwyd yn cyfateb i ddosbarthiadau a 

adnabuwyd gan J. Petersen yn ei astudiaeth o gleddyfau Llychlynnaidd, neu i rai Eingl-

Sacsonaidd.
459

 Mae tystiolaeth archeolegol am gleddyfau Cymreig o gyfnod Beirdd y 

Tywysogion hefyd yn brin, ond un enghraifft yw‟r carn cleddyf, ac arno blatiau o asgwrn 

wedi‟u rhybedu i‟r haearn ar y ddwy ochr, a ddarganfuwyd yng nghastell Hen Domen.
460

 

 

Ni chrybwyllodd Gerallt Gymro gleddyfau wrth ddisgrifio arfogaeth y Cymry (na‟r 

Gwyddyl),
461

 ond mae digonedd o dystiolaeth arall fod cleddyfau‟n bwysig yng Nghymru 

drwy‟r Oesoedd Canol. Cyfeirir ddwywaith at gleddyf Gruffudd ap Cynan yn ei 

fywgraffiad, ac mae Brut y Tywysogion yn disgrifio Hywel ap Goronwy yn cadw ei gleddyf 

(a‟i waywffon) gerllaw wrth gysgu.
462

 Mae‟r cleddyfau a ddangosir ar seliau arglwyddi a 

thywysogion Cymreig (e.e. Plât 4.a) yn ogystal ag ar feddfeini‟r o‟r drydedd ganrif ar ddeg 

ymlaen yn ategu‟r syniad mai hwn oedd yr arf a gysylltid fwyaf â statws uchel yng 
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 Gw. Redknap, The Christian Celts, t. 28, am y carn cleddyf, ac am y styden – a honno‟n mesur 12mm o 

hyd ac o led, ac efallai wedi‟i mewnosod â rhyw fath o faen yn wreiddiol – gw. adroddiad Steffan Rhys yn 

The Western Mail, 6 Mehefin 2009, „The Saxons were Coming! A tiny sword stud found under a shop rewrites 

Welsh history‟ (www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2009/06/06). Diolchaf i Dr Ken Dark am dynnu fy 

sylw at y darganfyddiad hwn. Am y pyramidau o Sutton Hoo a gosodiadau tebyg eraill gw. uchod, ar ddiwedd 

adran 2.4.3. Mae‟n ddiddorol cymharu‟r styden o Fynwy, yn arbennig, â‟r darganfyddiadau o Ddinas Powys 

sy‟n awgrymu bod rhai Cymry wedi defnyddio tarianau tebyg i eiddo‟r Eingl-Sacsoniaid (gw. ar ddiwedd 

adran 2.13.2 isod). 
458

 Laing, Archaeology, t. 269. 
459

 O‟r 90 cleddyf o Iwerddon a adnabuwyd fel rhai sy‟n perthyn i‟r Oes Lychlynnaidd, roedd 71 yn cael eu 

hystyried fel ffurfiau Llychlynnaidd a deg fel ffurfiau Eingl-Sacsonaidd, er y gallai‟r rheini hefyd fod wedi‟u 

defnyddio gan Lychlynwyr (Aidan Walsh, „A Summary Classification of Viking Age Swords in Ireland‟, yn 

Howard B. Clarke, Máire Ní Mhaonaigh and Raghnall Ó Floinn (eds.), Ireland and Scandinavia in the Early 

Viking Age (Dublin, 1998), tt. 222-35). Gw. ymhellach Halpin, Weapons, pennod 5, am y cleddyfau o Ddulyn. 
460

 Robert Higham and Mike Rouillard, „Metalwork and Other Material from the Bailey Excavations‟, yn 

R. Higham and P. Barker, Hen Domen, tt. 98-110 (rhif 51 (t. 98)). 
461

 Awgrymodd Sean Davies, Welsh Military Institutions, tt. 148-9, fod Gerallt wedi canolbwyntio ar fwâu a 

gwaywffyn y Cymry am fod yr offer hyn yn gydnaws â „his picture of a society of poor freemen, fighting as 

equals for their status‟. O ran y Gwyddyl, gw. isod adran 2.8 am bwyslais rhagfarnllyd Gerallt ar eu defnydd o 

fwyeill rhyfel. 
462

 HGK 11.5 a 15.15 a VGC §14/10 a §18/8, a ByT (Pen. 20) t. 38 a ByT (RBH) d.f. 1106. 
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Nghymru, megis mewn gwledydd eraill,
463

 er nad oedd cleddyfau‟n gyfyngedig i uchelwyr 

yn unig. Mae‟n bosibl fod y gair spadarii, a welir mewn siarteri sy‟n dwyn enw Llywelyn 

ab Iorwerth, yn cyfeirio at „gleddyfwyr‟ ac iddynt statws tebyg i wŷr yr osgordd;
464

 ac fe 

gyfeiriodd croniclwyr weithiau at fyddinoedd Cymreig yn achosi dinistr „drwy dân a 

chleddyf‟, er na ellir bod yn sicr fod yr ystrydeb honno‟n adlewyrchiad cywir o‟u hoffer.
465

 

 

Crybwyllir cleddyfau droeon ym mucheddau Lladin y seintiau Cymreig, a hynny nid yn 

unig fel rhan o‟r storïau am fywyd a gwyrthiau‟r seintiau, ond hefyd ymhlith y siarteri sy‟n 

gysylltiedig â‟r deunydd hwn.
466

 Mae cyfeiriadau yn Vita Sancti Cadoci at roi cleddyfau 

gwerthfawr fel iawndal neu er lles enaid y rhoddwr, a‟r rhoddion hyn yn gysylltiedig â 

thirddaliadaeth, neu â breintiau‟n ymwneud â thir, yn y ffynhonnell honno a hefyd yn Llyfr 

Llandaf.
467

 Mae Vita Sancti Cadoci yn crybwyll dau gleddyf wedi eu haddurno ag aur, gan 

nodi bod gan un o‟r rhain ei enw ei hun, sef Hipiclaur, a‟i fod yn werth cymaint â deg 

buwch a thrigain,
468

 er bod gwerthoedd cleddyfau eraill yn y testun hwn, ac yn Llyfr 

Llandaf, yn amrywio‟n fawr, a‟r un rhatach yn werth pedair buwch yn unig.
469
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 Siddons, „Welsh Equestrian Seals‟, a D.H. Williams, Welsh History Through Seals, rhifau 16, 36, 37, 42 a 

43, a gw. hefyd Gresham, Medieval Stone Carving in North Wales, t. 42, sy‟n trafod yr holl feddfeini o‟r 

cyfnod rhwng 1237-1400 sy‟n cynnwys symbolau i ddynodi galwedigaeth (neu, weithiau, ryw) yr 

ymadawedig. Roedd 50 o‟r 62 beddfaen yn dangos cleddyf, ac o blith y rheini, roedd 19 yn dangos cleddyf ar 

y cyd â tharian, dau‟n ei ddangos ar y cyd â gwaywffon, a thri‟n dangos y tri arf ynghyd. Nododd Gresham 

hefyd, t. 53, fod cleddyf yn cael ei ddangos ar yr holl gorffddelwau milwrol o‟r ardal, er bod y gynharaf o‟r 

rhain (rhif 168, o Dremeirchion) wedi‟i dyddio i tua 1295. 
464

 Er mai‟r tebyg yw fod y dogfennau hyn (o Aberconwy) wedi eu llunio ar ôl 1282, fe allent fod yn seiliedig 

ar hen siarteri dilys (Acts, rhifau 218 a 219, a H.C. Maxwell Lyte, R.D. Trimmer and G.C. Crump (eds./trans.), 

Calendar of the Charter Rolls preserved in the Public Record Office, vol. VI (London, 1912)). „Sword-men‟ 

yw cyfieithiad spadarii yn y Calendar, ond ni chyfieithir y gair yn Acts. Diffinnir spatarius yn OLD fel 

ansoddair „armed with a spatha [cleddyf]‟ neu fel enw „a household functionary (the nature of his duties is 

unknown)‟. Awgrymodd G.R.J. Jones, „The Defences of Gwynedd‟, 39-40, y gallai‟r spadarii, ynghyd â‟r 

osgordd farchogol, fod wedi ffurfio „an organising cadre capable of welding the customary levy of freemen 

into a more effective fighting force‟. 
465

 Tynnodd Sean Davies, Welsh Military Institutions, t. 148 (n. 34), sylw at hoffter croniclwyr megis John o 

Gaerwrangon ac Orderic Vitalis o ddefnyddio‟r cyfuniad o gleddyf a thân fel symbolau o drais a dinistr, gan 

nodi „this is a stock phrase, but they saw no reason not to apply it to the Welsh‟. Gw. hefyd ByT (RBH), d.f. 

1116 (t. 96), yn dweud bod gwŷr Owain ap Cadwgan wedi eu hanfon i Ystrad Tywi i ymlid dilynwyr 

Gruffudd ap Rhys ar yr amod nat arbettei y cledyf nac y wr nac y wreic nac y vab nac y verch. 
466

 Gw. y storïau am Feuno Sant yn adfer pobl ar ôl i‟w pennau gael eu torri gan gleddyf, neu am stiward a 

fu‟n gwarchod un o feysydd Cadog Sant yn cael ei adfer ar ôl derbyn cant ergyd cleddyf gan gant o wŷr (Vitae 

Sanctorum, tt. 18, 20-1, 113-14 a 292). 
467

 Vitae Sanctorum, tt. 78-9, 124-5, 130-3 a 139, a J. Gwenogvryn Evans with John Rhys (eds.), The Text of 

the Book of Llan Dâv: Liber Landavensis (Oxford, 1893), tt. 185 a 202-3. Gw. hefyd Sean Davies, Welsh 

Military Institutions, t. 149, a Redknap, The Christian Celts, t. 26. 
468

 Vitae Sanctorum, tt. 130-3. Gwerth buwch ar ei hanterth oedd 60 ceiniog yn ôl y cyfreithiau Cymreig (The 

Law, t. 175). Awgrymodd Sean Davies, Welsh Military Institutions, t. 149, na fyddai‟r cyfryw bris uchel yn 

afresymol am gleddyf o ansawdd da ac iddo addurn gwych. 
469

 Crybwyllir cleddyfau gwerth pedair buwch neu 25 buwch yn Vita Sancti Cadoci, yn ogystal â‟r un gwerth 

70 buwch, ac mae Llyfr Llandaf yn cyfeirio ddwywaith at gleddyfau gwerth deuddeg buwch (Vitae 

Sanctorum, tt. 130-3, a J.G. Evans and J. Rhys (eds.), Book of Llan Dâv, tt. 202-3). 
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Llawer mwy rhesymol yw prisiau‟r tri math o gleddyf a nodir yn fersiwn Llyfr Iorwerth o‟r 

cyfreithiau Cymreig: Kledyf, o byd breulyf, xii.k’; o byd gurymseyt, xvi.k’; o byd guynseyt, 

xxiiii.k’.
470

 Dangosodd Dafydd Jenkins fod y dosbarthiadau hyn yn ymwneud â thriniaeth y 

llafn, gan awgrymu bod y cyntaf wedi ei lifanu ar garreg, yr ail yn dangos lliw glas, efallai 

oherwydd y broses dymheru, a‟r trydydd wedi‟i loywi gan driniaeth caboli ychwanegol.
471

 

Mae fersiwn Blegywryd o‟r cyfreithiau yn nodi‟r un gwerthoedd â fersiwn Iorwerth ar gyfer 

cleddyfau breulif a gwynseit,
472

 ac mae fersiwn Lladin A hefyd yn nodi gwerthoedd 

cleddyfau breulyf a gweynseyt, er mai pedair ceiniog ar ddeg yn unig yw gwerth yr olaf 

yma.
473

 Mae‟r gyfraith yn ôl fersiwn Cyfnerth, ar y llaw arall, yn canolbwyntio ar addurn, 

gan ddosbarthu cleddyfau yn rhai a chanddynt aur neu arian ar y carn, gwerth pedair ceiniog 

ar hugain, a rhai heb aur nac arian, gwerth deuddeg ceiniog.
474

 Crybwyllir cleddyfau a 

chanddynt aur neu arian ar y carn hefyd yn fersiynau Blegywryd a Lladin A, gan ddweud – 

yn fwy realistig na fersiwn Cyfnerth – y dylid tyngu llw ynghylch eu gwerth.
475

 

 

Mae‟r triawd cyfraith sy‟n rhoi‟r rheolau ynglŷn â ble y dylid gadael cleddyf fel y byddai‟n 

ddiogel yn cynnig cipolwg ar le‟r offer hyn ym mywydau pob dydd y Cymry,
476

 ac felly 

hefyd yr un sy‟n rhestru cyllell, cleddyf a llawdyr „trowsus‟ fel tri pheth na thelid iawndal 

amdanynt pe baent yn cael eu colli mewn rhandy („llety‟), a hynny, mae‟n debyg, gan fod 

dyletswydd ar y perchennog i‟w gwarchod yn ofalus.
477

 Crybwyllir cleddyfau eto mewn 

cyd-destun tebyg wrth eu cyfrif fel un o‟r tri pheth y dylai estroniaid eu cadw gyda hwy 

ddydd a nos wrth letya gydag eilltion y brenin.
478

 Mae hyn yn cynrychioli un enghraifft o 

sut y gallai cleddyfau o wledydd eraill fod wedi cyrraedd Cymru, a‟r posibiliadau eraill yn 
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 Llyfr Iorwerth, §141. Gw. y bennod nesaf, adran 3.4.2, n. 537, am ystyr said („carn‟ neu „lafn‟ cleddyf). 
471

 The Law, tt. 194 a 300, a B 35 (1988), 55-61, gan gyfeirio at gyngor Mr. A.R.E. North o Amgueddfa 

Victoria ac Albert. Trafodir y termau hyn ymhellach yn adran 3.4.2 isod, nn. 537, 544 a 563. 
472

 Llyfr Blegywryd, t. 98. 
473

 Latin Redaction A, t. 152, a Latin Texts, t. 74. Rhoddir gwerth cleddyf grymsaid neu g6einsyth „straight-

bladed‟ (pedair ceiniog ar ddeg), ynghyd â rhai breulif (un geiniog ar bymtheg) a g6ynsaid (deuddeg ceiniog), 

mewn gwahanol fersiynau o driawd cyfraith tebyg mewn dwy lawysgrif o‟r bymthegfed ganrif (sy‟n cynnwys 

fersiynau Iorwerth a Blegywryd o‟r cyfreithiau), gan ddweud mai chwe cheiniog yw gwerth pob cleddyf arall. 

Mae‟r term g6einsyth fel petai‟n ategu‟r syniad bod rhai cleddyfau Cymreig yn gam (gw. adran 2.5), er ei bod 

yn bosibl mai camgymeriad yw‟r gair, yn enwedig o ystyried y dystiolaeth arall fod y termau hyn wedi peri 

dryswch i‟r awdur neu‟r copïwr (S.E. Roberts, Legal Triads, K39 ac ib.n).  
474

 The Law, t. 194, a Welsh Medieval Law, t. 105. 
475

 Llyfr Blegyrwyd, t. 98; Latin Redaction A, t. 152, a Latin Texts, t. 74. 
476

 Ancient Laws, XIV.iv: Tri gorsaf cleddyf neu fwa; drws mynwent a dadleu ac . . . . . . y gadawer yr aryf ni 

ddylir y dwyn wynt or lle. Cymh. S.E. Roberts, Legal Triads, Mk103/Z75 (Tri gorsaf aryf / Tair gorsedd araf), 

yn rhestru mynwent, llys barn a naill ai [l]lety dan amdiffyn Duv a’r brenhin neu‟r lle ydd atverer. 
477

 S.E. Roberts, Legal Triads, X69 a Q98, ag. hefyd y nodyn ar X69, yn awgymu bod cynnwys y llawdyr yn y 

triawd yn dangos synnwyr digrifwch yr awdur. 
478

 Llyfr Iowerth, §93, a The Law, t. 124. 
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cynnwys rhoddion, ysbail neu fasnach gyffredinol. Darganfuwyd cleddyfau canoloesol 

tebyg i rai o Loegr neu o‟r Cyfandir yn Iwerddon ac yn yr Alban, ac nid oes rheswm dros 

gredu na fyddai arfau o‟r canolfannau cynhyrchu mawr wedi cyrraedd Cymru yn yr un 

modd, yn enwedig yn achos arfau tywysogion ac uchelwyr.
479

 Mae‟n bosibl hefyd fod 

llafnau‟n cael eu mewnforio o Ewrop, a charnau‟n cael eu hychwanegu wedyn yn ôl dulliau 

a ffasiynau lleol.
480

 

 

Gall y cleddyf a ddarlunnir ynghyd â tharian, cyllell a gwaywffon yn llsgr. Peniarth 28, ffol. 

23
v
 (Plât 5.a) fod yn bortread bywiog o un o‟r mathau arferol o gleddyf canoloesol, ac iddo 

bwmel disg a chroes-ddyrnfol sy‟n crymu i lawr.
481

 Mae croes-ddyrnfolau‟r cleddyfau ar 

seliau marchogol Cymreig hefyd yn ymddangos braidd yn grwm, weithiau, er bod y rhan 

fwyaf yn syth, fel yn achos sêl Llywelyn ab Iorwerth (Plât 4.a); mae rhai o bwmeli‟r 

cleddyfau hyn yn ymddangos yn grwn, er y gallai eraill gynrychioli amrywiadau megis y 

„gneuen Brasil‟.
482

 Mae‟r cleddyfau ar feddfeini o ogledd Cymru o hanner olaf y drydedd 

ganrif ar ddeg a dechrau‟r ganrif ddilynol hefyd yn dangos pwmeli crwn fel arfer, er bod 

rhai enghreifftiau tair- neu bum-llabedog, ac mae‟r dyrnfolau naill ai‟n syth neu weithiau‟n 

crymu i lawr ychydig (e.e. Ffigur 11).
483

 Mae‟r pwmeli llabedog yn dwyn i gof ffurfiau 

Llychlynnaidd ac Eingl-Sacsonaidd cynharach – ac yn wir, fe ddarganfuwyd pwmel pum-

llabedog yn Llan-faes, Ynys Môn, a ddyddiwyd i tua 1000
484

 – ond mae‟r rhai crwn yn 
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 Gw. Nicolle, Arms and Armour, rhifau 989, 994 a 995, a Halpin, Weapons, t. 157, am enghreifftiau o 

Iwerddon, a Nicolle, Arms and Armour, rhif 1024 am gleddyf cain o‟r Alban, a ddyddiwyd i tua 1250, y credir 

iddo gael ei greu yn yr Almaen. 
480

 Awgrymodd Nicolle, Arms and Armour, rhif 995, y gallai hyn fod wedi digwydd yn Iwerddon erbyn tua 

1300. 
481

 Mae maint y crymedd, bron fel llythyren „C‟, yn fwy nag a ddisgwylid, ac felly hefyd faint y pwmel, ac 

mae‟r llafn hefyd yn dangos ffurf ryfedd, a‟i finiau‟n crymu allan ar y ddwy ochr, ond fe allai‟r holl bethau 

hyn fod yn ganlyniad i arddull fywiog yr arlunydd (D. Huws, Peniarth 28, llun 13). Mae‟r arf hwn yn amlwg 

yn wahanol, fodd bynnag, i‟r llafn unfiniog, heb ddyrnfol, a ddarlunnir fel arf i wayw-wr Cymreig yn y Littere 

Wallie (gw. isod, adran 2.5). 
482

 Siddons, „Welsh Equestrian Seals‟, a D.H. Williams, Welsh History through Seals, 16, 36, 37, 42 a 43. 
483

 Gresham, Medieval Stone Carving in North Wales, rhifau 6, 16, 22, 24, 52-4, 57, 118, 119 a 120. (Gw. 

hefyd rifau 81, 96, 101, 104, 109 a 116 am enghreifftiau o bwmeli crynion o ddechrau‟r bedwaredd ganrif ar 

ddeg). Nid oes modd bod yn sicr a yw‟r rhai crynion yn cynrychioli pwmeli disg neu rai sfferaidd (a honno‟n 

ffurf lai cyffredin, gw. Oakeshott, The Sword in the Age of Chivalry, t. 100), er bod un enghraifft, o Abaty 

Glyn y Groes yn dangos cylch o fewn y pwmel crwn, gan awgrymu mai pwmel disg o‟r math arferol ydyw 

(Gresham, Medieval Stone Carving in North Wales, rhif 53, a gw. Ffigur 11.ch isod). Dangosir rhyw fath o 

fwlyn neu bwynt ar frig rhai pwmeli (Gresham, rhifau 45 a 54 (gw. Ffigur 11.d ac ng isod) a hefyd rifau 80, 

113 a 122). Pwmel ac iddo bum llabed sydd gan gleddyf ar feddfaen o Frodordy Bangor (rhif 6), ac mae 

pwmel tair-llabedog, uwchben rhywbeth sy‟n ymddangos fel dyrnfol uchaf (a hwnnw‟n crymu i fyny fel pe 

bai‟n adlewyrchu‟r dyrnfol isaf sy‟n crymu i lawr) ar feddfaen dienw o Abaty Glyn y Groes (rhif 24, a gw. 

Ffigur 11.c isod). Gwelir rhywbeth fel „dyrnfol uchaf‟ hefyd islaw pwmel llabedog cleddyf ar feddfaen o 

Lanfihangel-yng-Ngwynfa, Powys (rhif 146). 
484

 Arddangoswyd y pwmel hwn yn arddangosfa „Gwreiddiau – Canfod y Gymru gynnar‟ Amgueddfeydd 

Cenedlaethol Cymru. 
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hollol nodweddiadol o gleddyfau canoloesol, fel yn achos y cleddyf o‟r bedwaredd ganrif ar 

ddeg a ddarganfuwyd yng Nghastell Caerdydd.
485

 Er na wyddys pwy a gladdwyd dan y rhan 

fwyaf o‟r beddfeini, diogel yw cymryd mai Cymro oedd yr Owain ap Madog y ceir ei enw 

wedi ei arysgrifio ar feddfaen o Abaty Glyn y Groes, o ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg, a 

hwnnw‟n dangos cleddyf ac iddo bwmel crwn a dyrnfol syth.
486

  

 

2.4.7 Arwyddocâd crefyddol, symbolaidd a chymdeithasol 

Roedd gan gleddyfau berthynas unigryw â‟u perchnogion mewn nifer o ddiwylliannau. 

Byddai cleddyf rhyfelwr yn aros yn ei feddiant drwy ei fywyd, fwy na thebyg, ac fe fyddai 

yn ei drwsio pan fyddai angen.
487

 Efallai y byddai wedi ei etifeddu gan ei dad,
 488

 neu ei 

gael yn rhodd gan ei arglwydd fel rhan o seremoni urddo neu mewn rhyw gyd-destun 

anrhydeddus arall,
489

 neu ei ennill fel ysbail neu wobr mewn brwydr neu dwrnamaint.
490

 

Cyfeiriwyd yn yr adran flaenorol at gleddyfau gwerthfawr yn cael eu rhoi yng Nghymru, yn 

aml dan amgylchiadau arbennig neu mewn perthynas â thirfeddiannaeth, ac fe ellid 

cymharu adroddiad Adomnán am Sant Columba yn rhoi i ddyn gleddyf ac iddo addurn o 

ifori, fel y gallai yntau ei gynnig i‟w arglwydd yn gyfnewid am ei ryddid.
491

 Ymhlith y 

Normaniaid hwythau fe gysylltid cleddyfau yn aml ag arglwyddiaeth neu berchnogaeth 

tir,
492

 a‟r symbolaeth hon yn fwyaf cyfarwydd fel rhan o seremonïau coroni brenhinoedd, er 

                                                 
485

 Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru, cyf. 20.419 (Casglu’r Tlysau, cyf. GTJ31545).  
486

 Ni wyddys pwy oedd yr Owain hwn, er bod yr arysgrif yn dweud ei fod yn omine ciuis, sef, yn ddinesydd 

„enwog‟, o bosibl, neu wedi‟i ddewis gan ffawd (Gresham, Medieval Stone Carving in North Wales, rhif 22). 
487

 The Sword in the Age of Chivalry, tt. 14-15. 
488

 Er bod presenoldeb cleddyfau mewn beddau Eingl-Sacsonaidd cynnar yn dangos bod yr arfau hyn yn cael 

eu claddu gyda‟u perchnogion weithiau, mae‟r ffaith fod rhai o‟r cleddyfau yn ymddangos fel pe baent yn hen 

iawn wrth gael eu claddu yn awgrymu iddynt gael eu traddodi o un genhedlaeth i‟r llall, fel y dangosir hefyd 

gan gyfeiriadau mewn ewyllysiau diweddarach (Härke, „“Warrior Graves”?‟, 34 (n. 23)).  
489

 Roedd y cleddyf yr arwisgid dyn ifanc ag ef mewn seremoni urddo marchog yn yr Oesoedd Canol yn 

anrheg, yn aml, ac ymhlith yr Eingl-Sacsoniaid a‟r Llychlynwyr hwythau, byddai llanc yn aml yn derbyn 

cleddyf fel rhodd neu fel etifeddiaeth wrth gyrraedd oed dyn (Gies, The Knight in History, t. 45, a Davidson, 

The Sword in Anglo-Saxon England, t. 212). 
490

 Oakeshott, The Sword in the Age of Chivalry, t. 20. Mae sagâu Llychlynnaidd yn cyfeirio at wŷr ifainc yn 

cael cleddyfau drwy gampau milwrol neu drwy eu dwyn o domenni claddu, yn ogystal â‟u hetifeddu neu eu 

derbyn fel rhoddion (Davidson, The Sword in Anglo-Saxon England, t. 213). 
491

 Aitchison, The Picts and the Scots at War, t. 52, ac Adomnán, ii. 39. Cofnodwyd hefyd fod y dug Richard o 

Normandi wedi rhoi ei gleddyf gwerthfawr ei hun i un o‟r gwŷr a ddaeth i‟w rybuddio rhag brad (Roman de 

Rou, rhan II, ll. 3631, a Gesta Normannorum Ducum, iv.13). 
492

 Cyfeiriodd Wace, Roman de Rou, rhan II, llau. 661-2, at Rou (Rollo) yn rhoi meddiant Lloegr yn ôl i‟r 

Brenin Æthelstan drwy gyfrwng un o‟i gleddyfau. Daeth cleddyf y Brenin Gwilym Goncwerwr yn symbol 

ffiwdal o dirfeddiannaeth arglwyddi Riddesdale (Hewitt, Ancient Armour and Weapons, t. 152), ac roedd gan 

y „Conyers Falchion‟ swyddogaeth debyg (gw. isod, adran 2.5).  
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defnyddio cleddyfau fel arwyddion o awdurdod ieirll a dugiaid hefyd.
493

 Byddai‟r cyfryw 

ddefodau wedi bod yn gyfarwydd i‟r uchelwyr Cymreig hwythau erbyn y drydedd ganrif ar 

ddeg, onid yn gynharach, a hynny o brofiad personol yn achos y Tywysog Dafydd ap 

Llywelyn, ac yntau wedi cael ei wregysu â chleddyf gan Harri III fel rhan o seremoni talu 

gwrogaeth yng Nghaerloyw ar ôl marwolaeth ei dad.
494

 

 

Fel y crybwyllwyd yn barod, roedd ffigur yn dal cleddyf noeth yn ddewis poblogaidd ar 

gyfer seliau neu bortreadau ffurfiol eraill o frenhinoedd, a‟r ffigur hwnnw naill ai‟n 

marchogaeth neu‟n eistedd ar orsedd.
495

 Gallai portread o ddyn ar ei eistedd, gan ddal 

cleddyf a‟i bwynt ar i fyny, hefyd symboleiddio rhinweddau arwr, ac erbyn y drydedd 

ganrif ar ddeg fe estynnwyd yr un eiconograffi i fynegi dewrder diysgog wrth bersonoli 

Rhinweddau a Phechodau.
496

 Mae tapestri Bayeux yn dangos arglwyddi‟n dal eu cleddyfau 

fel hyn wrth eistedd i gynnal trafodaeth, siarad â negeswyr neu gynnal gwledd, a hynny 

mewn cyd-destun llawer mwy naturiol a realistig.
497

 Gellid nodi hefyd ddisgrifiad Wace o‟r 

                                                 
493

 Adeg Gwilym Goncwerwr, byddai brenin yn derbyn cleddyf, modrwy, coron, teyrnwialen a rhoden, wrth 

gael ei goroni (gw., e.e., Carmen, t. 20 (n. 2)). Roedd gan gleddyfau swyddogaethau eraill yn y seremoni, 

hefyd – cyfeiriwyd at dri chleddyf ac iddynt weiniau aur yn cael eu cludo gan dri iarll yn seremoni coroni 

Rhisiart yn frenin Lloegr, er enghraifft, heblaw‟r cleddyf a roddwyd yn ei law gan yr archesgob i „ddarostwng 

gelynion yr Eglwys‟ (Chronica Majora, II, t. 349). Weithiau câi cleddyf ei wneud, neu ei addurno, yn 

arbennig ar gyfer seremoni coroni, neu weithiau, hefyd, byddai traddodiad yn datblygu o ddefnyddio cleddyf 

hynafol at y ddefodaeth hon (Davidson, The Sword in Anglo-Saxon England, tt. 64 a 213, ac Oakeshott, The 

Sword in the Age of Chivalry, tt. 33-4 a 142). Am gleddyf fel symbol o iarllaeth, gw. Chronica Majora, II, 

tt. 346 a 454; Flowers of History, II, tt. 83, 374 a 487, a J.E. Morris, Welsh Wars, tt. 157-8. 
494

 J.B. Smith, Llywelyn ap Gruffudd, t. 29, yn cyfeirio at gronicl Tewkesbury, i, 115 accinxit David nepotem 

suum filium Lewelini gladio militari. 
495

 Am ffigurau‟n eistedd, gw. seliau mawr y brenhinoedd Edward Gyffeswr, Gwilym Goncwerwr, Gwilym 

Rufus, Harri I, Stephen, Harri II, Rhisiart Lewgalon a John (Charles Knight (ed.), Old England: A Pictorial 

Museum of Regal, Ecclesiastical, Municipal, Baronial, and Popular Antiquities (London, 1847; facsimile 

edition, 1987), rhifau 315, 342, 364, 384, 391, 405, 437 a 445), neu luniau Matthew Paris o‟r brenhinoedd 

Cassibelanus, Uthr Bendragon, Sant Edward Ferthyr, Gwilym Goncwerwr, Stephen a Rhisiart Lewgalon 

(Caer-grawnt, Coleg Corpus Christi llsgr. 26, t. 28, ac Amgueddfa Brydeinig, llsgr. Cotton Claudius D. VI. ff. 

6, 8 a 9 (Suzanne Lewis, The Art of Matthew Paris, ffigurau 82, 85, 87, 88 a 91)); neu am rai marchogol gw. 

seliau Harri I, Harri II, Rhisiart I, John, Harri III ac Edward I (Knight (ed.), Old England, rhifau 384, 405, 437, 

445, 815 a 828), neu seliau tywysogion megis Llywelyn ab Iorwerth a Gwenwynwyn ab Owain Cyfeiliog 

(Siddons, „Welsh Equestrian Seals‟, rhifau A.IX ac A.XIII, a D.H. Williams, Welsh History Through Seals, 

rhifau 36 a 37. Defnyddid ffigurau marchogol tebyg ar seliau uchelwyr hefyd, megis eiddo Gilbert de Clare, 

iarll Caerloyw (c. 1220), Maredudd ap Hywel, arglwydd Edeirnion (1176), a Lleision ap Morgan (c. 1220) a 

Morgan Gam (c. 1230), arglwyddi Afan (D.H. Williams, Welsh History through Seals, tt. 12, 18-19 a 20-2). 
496

 Suzanne Lewis, The Art of Matthew Paris, t. 164, yn cyfeirio at gerfluniau ym Mharis, Chartres ac Amiens. 

Cymh. hefyd y beddfeini a‟r corffddelwau sy‟n dangos dwylo‟n cydio yng ngharn cleddyf mewn gwain, fel 

arwydd o barodrwydd i ymladd (gw. uchod n. 439).  
497

 Bayeux Tapestry, platiau 10, 13, 25 a 48. Y dug Gwilym o Normandi a ddangosir amlaf yn gwneud hyn, er 

mai Guy, cownt Poitou, a welir ym mhlât 10 (gw. D.M. Wilson, Bayeux Tapestry, tt. 177 a 180, sy‟n nodi bod 

Guy a Gwilym yn dal eu cleddyfau fel „a sword of state‟ ac yn cyfeirio at R.A. Brown, The Normans and the 

Norman Conquest (London, 1969), t. 12). Mae un o‟r ddau ffigur wrth ochr gorsedd y Brenin Harold yn dal y 

„sword of state‟ mewn golygfa arall (D.M. Wilson, Bayeux Tapestry, t. 182 a phlât 31). Delir y cleddyf bob 

amser a‟i bwynt ar i fyny, megis ar y seliau, ac mewn un achos yn unig (plât 25) y mae‟n ymddangos bod y 

cleddyf mewn gwain, er bod y cownt Guy yn cydio yn llafn ei gleddyf yntau (plât 10). (Nid yw‟r un o‟r 
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dug Gwilym Longue Espee yn anfon ei gleddyf yn nwylo negesydd fel arwydd o‟i 

awdurdod, a hynny‟n ddigon i roi terfyn ar ddadl ffyrnig.
498

 Ac fe ellid cymharu‟r adroddiad 

am Wilym Goncwerwr yn defnyddio ei gleddyf i gyfathrebu â‟i wŷr ym mrwydr Hastings – 

diau fod rhesymau ymarferol dros wneud hyn, ond fe allai‟r cleddyf fod wedi ychwanegu 

awdurdod i‟w arwyddion yn ogystal â‟u gwneud yn fwy gweladwy.
499

 

 

Datblygodd symbolaeth Gristnogol ynghylch cleddyfau, wedi ei hwyluso gan y tebygrwydd 

rhwng y carn a ffurf y Groes,
500

 ac fe briodolwyd ystyr arbennig hefyd i ddau fin yr arf.
501

 

Roedd Cristnogaeth yn rhan bwysig o syniadaeth sifalri, yn enwedig yn sgil y mudiadau 

eglwysig o ddiwedd y ddegfed ganrif a chanol yr unfed ganrif ar ddeg a elwid yn „Heddwch 

Duw‟ a „Chadoediad Duw‟, a‟r rheini‟n gweithredu nid yn unig i ffrwyno natur dreisgar 

marchogion ond hefyd i gyflwyno‟r syniad fod ganddynt gyfrifoldebau tuag at eu cyd-

wladwyr diarfog a thuag at yr Eglwys ei hun.
502

 Datblygodd yr arfer o fendithio cleddyf 

marchog tua‟r un pryd, ac yn 1070 ceir y cyfeiriadau cyntaf at seremoni urddo marchog fel 

defod arbennig.
503

 Cyfeirir droeon mewn croniclau diweddarach at ddynion ifanc yn derbyn 

cleddyf wrth gael eu hurddo‟n farchogion. Byddai arglwydd y darpar farchog, neu efallai 

rhyw berthynas iddo, yn ei wregysu â chleddyf, a hynny‟n aml mewn eglwys a/neu yng 

ngŵydd offeiriad.
504

 Erbyn y ddeuddegfed ganrif roedd seremoni gymhleth, lawn 

symbolaeth, wedi datblygu: 

. . . the candidate first was bathed, the bath symbolizing the washing away of his sins. Then he 

was clothed in a white robe symbolizing his determination to defend God‟s law, with a narrow 

belt to remind him to shun the sins of the flesh. In the church, he was invested with his 

accoutrements: the gilded spur, to give him courage to serve God; the sword, to fight the enemy 

and „protect the poor people from the rich‟. Finally, he received the colée, a blow of the hand on 

the shoulder or head, „in remembrance of Him who ordained you and dubbed you knight‟.
505

 

                                                                                                                                                     
ffigurau hyn yn gwisgo arfwisg yn y golygfeydd perthnasol, fel y nododd Owen-Crocker, Dress in Anglo-

Saxon England, t. 270). Gellid cymharu rhan o‟r disgrifiad o lys Siarlymaen yn YCM 39.25-7 („Cronicl 

Turpin‟): Rac bronn y gadeir yn wastat, o deuawt amherawdyr, y dygit cledyf noeth. 
498

 Roman de Rou, rhan II, llau. 1655-60. Gellid cymharu‟r syniad o anfon modrwy rhywun gyda neges, a 

hwnnw‟n arfer y cyfeirir ato, o bosibl, yn y cyfnod Eingl-Sacsonaidd yn ogystal ag yn yr Oesoedd Canol 

Diweddar (Hinton, Gold and Gilt, t. 241). Gallai cleddyf arglwydd, yn yr un modd â‟i fodrwy, fod yn ddigon 

neilltuol ei ffurf i weithredu fel sicrhad o ddilysrwydd y neges neu‟r negeswr.  
499

 Carmen, llau. 487-8. Disgrifir y dug yn defnyddio ei waywffon at ddibenion tebyg yn Carmen, llau 310 a 

447 (gw. uchod, adran 2.2.4). 
500

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 200, a chymh. rhai o‟r cerrig beddi o Abaty Glyn y Groes sy‟n 

darlunio cleddyf naill ai wrth ochr y Groes neu y tu mewn iddi (Gresham, Medieval Stone Carving in North 

Wales, rhifau 52-4). 
501

 Gw. Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 200 „one side for the strong who persecute the weak and 

the other for rich oppressors of the poor‟, a hefyd Hanley, War and Combat, t. 49. 
502

 Gies, The Knight in History, tt. 32-5. 
503

 Gies, The Knight in History, t. 35. 
504

 Gies, The Knight in History, tt. 35 a 45.  
505

 Gies, The Knight in History, tt. 102-3, gan gyfeirio at L’Ordene de chevalrie (testun o hanner olaf y 

ddeuddegfed ganrif), llau. 110-248. 
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Er na ddefnyddid y seremoni lawn bob tro, roedd gwregysu â chleddyf yn elfen ganolog hyd 

yn oed mewn seremoni ar frys.
506

 Adlewyrchir cysylltiadau crefyddol y cleddyf hefyd yn y 

cyfeiriadau at dyngu llw ar gleddyf,
507

 er y gallai‟r arfer hwn ymwneud hefyd â 

swyddogaeth y cleddyf fel symbol o statws a nerth milwr, yn enwedig yn achos llwon llai 

ffurfiol a dyngwyd gan filwyr yng ngŵydd eu cymdeithion.
508

 

 

Rhoddid bri mawr ar hen arfau ac iddynt gysylltiad ag arwyr y gorffennol. Roedd „Cleddyf 

Tristram‟ ymhlith y teyrndlysau a gollwyd gan y Brenin John, er enghraifft, ac yn seremoni 

goroni Harri III adeg ei briodas fe gariodd iarll Caer gleddyf o‟r enw Curtein, y credid iddo 

berthyn i Sant Edward.
509

 Rhoddid enwau „personol‟ i gleddyfau mewn nifer o 

draddodiadau – cyfeiriwyd yn yr adran flaenorol at y cleddyf Cymreig a elwid yn Hipiclaur, 

ac mae Caledfwlch y Brenin Arthur yn adnabyddus iawn, ac felly hefyd Joyeuse 

Siarlymaen.
510

 Mae enghreifftiau eraill yn cynnwys Sköfnung Skeggi, arwr o Wlad yr Iâ, a 

Hrunting, a roddwyd ar fenthyg i Beowulf, yn ogystal â chleddyf Fergus yn Táin Bó 

Cúailnge, a elwid yn Caladbolg (enw cytras â Caledfwlch).
511

 At hynny, gallai cleddyf, fel 

arfau eraill, fod yn rhan o enw neu gyfenw dyn, megis Gwilym Longue Espee neu 

Longaspata, mab Rollo ac ail ddug Normandi (m. 942).
512

 

 

                                                 
506

 Gies, The Knight in History, tt. 102-3. Byddai croniclwyr yn cyfeirio‟n aml at y cleddyf, wrth nodi bod 

rhywun wedi‟i urddo‟n farchog, er y gellid crybwyll hefyd wregys neu ysbardunau yn y cyd-destun hwn. 
507

 Roedd hwn yn arfer cyffredin ymhlith y Llychlynwyr hwythau, er ei bod yn debygol fod gan yr arfer 

wreiddiau cyn-Gristnogol yn eu hachos hwy (Davidson, The Sword in Anglo-Saxon England, t. 76). Roedd 

tyngu ar gleddyfau‟n parhau‟n adnabyddus yng nghyfnod Shakespeare, e.e. Hamlet, 1.5.147-60. 
508

 Gw., e.e., Deeds, ll. 2113 Morice par sa espé ad juré „Maurice swore by his sword‟. 
509

 W.L. Warren, King John, tt. 284-5; Chronica Majora, III, tt. 337-8, ac English History, I, t. 9. 
510

 Mae GPC d.g. yn nodi Caledfwlch fel enw cleddyf („caled + bwlch‟) „am ei fod yn bylchu‟. Cofnododd 

Roger o Hoveden fod Rhisiart Lewgalon wedi rhoi cleddyf yr honnwyd iddo fod yn gleddyf Arthur (Caliburn) 

i‟r Brenin Tancred o Sisili yn 1191 (Hewitt, Ancient Armour and Weapons, t. 152), ac mae dau gleddyf a 

gysylltir â Siarlymaen wedi goroesi hyd heddiw (Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 167). 
511

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, tt. 91 a 103-6; Underwood, Anglo-Saxon Weapons, t. 54; Cecile 

O‟Rahilly (ed.), Táin Bó Cúailnge from the Book of Leinster (Dublin, 1967), llau. 4719-20, a Dictionary of the 

Irish Language (Dublin, 1983), d.g. Caladbolg. 
512

 Gelwir Gwilym Rufus yn Guilim Gledyf Hir yn HGK 4.17 ond mae‟n debyg fod hynny‟n ganlyniad i 

ddryswch rhyngddo a mab Rollo (HGK 4.17n; yr enw cywir sydd yn VGC §5/13). Rhoddwyd yr enw 

Longespee („Longsword‟ yn Saesneg) hefyd i Wilym, iarll Caersallog a mab anghyfreithlon y Brenin Harri II 

(m. 1226). Am y dynion hyn gw., e.e., Roman de Rou, rhan II, passim.; Orderic Vitalis, III, tt. 81, 83, 91 a 

307, a W.L. Warren, King John, passim. 
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2.5 Cleddyfau unfiniog a chleddyfau cam (sacsys a „falchions‟) 

Mae‟r sacs yn arf a gysylltir yn arbennig â‟r Llychlynwyr ac â‟r bobloedd Ellmynig – yn 

wir, gall mai o‟r gair hwn y cafodd y Sacsoniaid eu henw.
513

 Roedd yn fath o gleddyf 

unfiniog, cymharol fyr, yn aml, a ddefnyddid yn Sgandinafia yn yr Oes Haearn Gynnar 

neu‟r Oes Efydd, hyd yn oed, ond a ddaeth yn fwyaf poblogaidd yn ystod Cyfnod yr 

Ymfudo.
514

 Mae nifer o enghreifftiau wedi goroesi, megis rhai o gors Vimose, a‟r rhan 

fwyaf â llafnau llydan, gyda min torri amgrwm a‟r carn fel pe bai‟n estyniad o gefn y 

llafn.
515

 Credir na chyflwynwyd y cyfryw arfau i‟r Ymerodraeth Rufeinig tan y bedwaredd 

ganrif O.C. er bod sacs ynghyd â‟i wain, tebyg i un o gors Vimose, wedi ei ddarganfod yn y 

gwrthgloddiau yn Stanwick, Swydd Efrog, a adeiladwyd gan y Brigantes ac a 

ddymchwelwyd gan y Rhufeiniaid rhwng 71 a 75 O.C.
516

  

 

Roedd rhai sacsys Eingl-Sacsonaidd yn debyg i‟r ffurf a nodwyd uchod, er bod y carn yn y 

cyfnod hwn wedi ei leoli‟n fwy canolog, ac roedd rhai amrywiadau hefyd yn ffurf y llafn, a 

ddangosai weithiau ongl yn ei gefn fel yn achos y cyllyll bach unfiniog a oedd yn gyffredin 

yn y cyfnod hwn ac yn yr Oesoedd Canol (gw. yr adran nesaf).
517

 Cynhwyswyd sacsys 

mewn rhai claddfeydd Eingl-Sacsonaidd,
518

 ond maent yn aml mor ysgafn, gyda llafn cul 

20-26cm o hyd, nes eu bod yn ymddangos fel arfau atodol yn unig, os arfau o gwbl.
519

 Er 

cyfeirio at y long-seax ynghyd â mathau eraill o arfau mewn ewyllysiau, nododd Richard 

Underwood nad oes fawr o gyfeiriadau ato fel arf rhyfel yn llenyddiaeth yr Eingl-
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 Adlewyrchir traddodiadau am gysylltiad rhwng enwau tirogaethau ac enw‟r sacs mewn rhai fersiynau o‟r 

storïau am „Frad y Cyllyll Hirion‟, er enghraifft (gw. n. 565 isod). Gallai‟r gair Eingl-Sacsonaidd seax neu‟r 

Hen Norseg sax ddisgrifio naill ai cyllell unfiniog, a‟r llafn rhwng 8cm a 31cm o hyd, neu fath o gleddyf 

unochrog hir 54cm i 76cm o hyd a elwir weithiau yn long-seax neu langsax (Underwood, Anglo-Saxon 

Weapons, t. 68, a Davidson, The Sword in Anglo-Saxon England, t. 40). Ceir hefyd y term scramasax, a 

ddefnyddiwyd gan Gregory o Tours ar gyfer cyllyll mawr y Ffranciaid; gellir uniaethu‟r term hwn o bosibl ag 

arf a ddarganfuwyd, ynghyd â chleddyf hir, ym meddrod y Brenin Childeric (m. 482) (Underwood, Anglo-

Saxon Weapons, t. 68, a Davidson, The Sword in Anglo-Saxon England, t. 40). Canolbwyntir yn yr adran hon 

ar yr arfau hwy, fodd bynnag, gan ymdrin â chyllyll yn yr adran nesaf.  
514

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, tt. 59, 96 ac 117-18. 
515

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 118. 
516

 Bishop and Coulson, Roman Military Equipment, t. 205, ac Oakeshott, The Archaeology of Weapons, 

tt. 117-18. 
517

 Underwood, Anglo-Saxon Weapons, tt. 70-1. 
518

 Darganfuwyd sacs yn 4.3% o‟r claddfeydd Eingl-Sacsonaidd a astudiwyd gan Heinrich Härke, „“Warrior 

Graves”?‟, 26 a 28, gan ymddangos am y tro cyntaf yn y chweched ganrif a chan gyrraedd brig yn y seithfed. 

Gw. hefyd Sherlock and Welch, Norton, tt. 34-5, am enghraifft (a chanddo lafn 22cm o hyd) o fynwent Norton 

a ddyddiwyd i‟r chweched ganrif, ac sy‟n dangos cysylltiadau Ffrancaidd o bosibl. 
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 „“Warrior Graves”?‟, 33, a gw. hefyd Sherlock and Welch, Norton, t. 34, sy‟n nodi bod y ffin rhwng cyllell 

a sacs (gyda‟r ystyr „arf‟) yn amwys. 
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Sacsoniaid, gan awgrymu y gall fod wedi ei fwriadu‟n bennaf ar gyfer hela.
520

 Yn wir, 

mae‟r addurn ar rai sacsys, ac ar eu gweiniau, yn awgrymu bod iddynt swyddogaeth 

ychwanegol fel arwyddion o statws neu „prestigious dress accessories‟, yng ngeiriau Gale 

Owen-Crocker.
521

 Awgrymwyd, ar y llaw arall, y gallai Ffranciaid y seithfed ganrif fod 

wedi defnyddio eu sacsys trwm hwythau fel „machetes‟ – hynny yw, fel offer pob dydd yn 

ogystal ag ar gyfer rhyfel – oherwydd yr olion traul ar lawer o‟r rhai a ddarganfuwyd.
522

 

 

O‟r wythfed ganrif hyd y ddegfed ganrif gellir gwahaniaethu rhwng y sacs Eingl-

Sacsonaidd a‟r llafnau unfiniog llawer hwy a ddefnyddid weithiau gan y Llychlynwyr.
523

 

Darganfuwyd enghreifftiau o‟r rhain yn afon Tafwys, ac o fynwentydd Kilmainham ac 

Islandbridge, ger Dulyn.
524

 Darganfuwyd yn Lagore, hefyd, arfau fel cyllyll unochrog mawr 

sy‟n debyg i ffurfiau Llychlynnaidd neu Ffrancaidd, er eu bod yn llai o ran maint, ynghyd â 

dau lafn unochrog o ffurf anghyffredin, fel trionglau estynedig.
525

 Gall mai math o sacs 

Ffrancaidd oedd y cleddyf byr neu semispata a nodwyd fel rhan o arfogaeth milwyr 

Siarlymaen, ynghyd â chleddyf (spata) ac arfau eraill.
526

 Yn yr un modd, mae gan y ffigur 

marchogol ar groes paladr o Repton, Swydd Derby, gleddyf yn ei law, ynghyd â sacs sy‟n 

cael ei wisgo‟n llorweddol ar ei wregys.
527

 

 

Credir mai o‟r sacs Llychlynnaidd y datblygodd y „falchion‟ a oedd yn gyfarwydd ar draws 

Ewrop yn ystod yr unfed ganrif ar ddeg a‟r ddeuddegfed ganrif, ac a ddarlunnir yn aml 
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 Mae Underwood, Anglo-Saxon Weapons, t. 71, yn cyfeirio at ddarlun Ffrancaidd o long-seax yn cael ei 

ddefnyddio i ladd baedd. 
521

 Dress in Anglo-Saxon England, t. 252. Byddai hyn yn cyd-fynd â‟u defnydd ar gyfer hela, a hwnnw‟n hoff 

„ddifyrrwch‟ gan y dosbarthiadau breintiedig (Hinton, Gold and Gilt, t. 74). Gallai llafn sacs gael ei addurno â 

llinellau wedi‟u hendorri neu â mewnosodiadau metel, ac fe roddid addurn hefyd ar rai pwmeli a gweiniau 

(Underwood, Anglo-Saxon Weapons, tt. 70-1). Mae‟n debyg y cedwid seax o faint bychan mewn gwain ledr, a 

all gael ei gwisgo‟n llorweddol ar y gwregys, yn ôl tystiolaeth cerflun o‟r wythfed ganrif o Repton, 

Derbyshire, ond cedwid y rhai mawr mewn gwain debycach i wain cleddyf arferol (Underwood, Anglo-Saxon 

Weapons, tt. 70-2). Roedd gwain y sacs o Vimose a grybwyllwyd uchod wedi‟i gwneud o stribedi pren wedi‟u 

rhwymo â bandiau haearn (Bishop and Coulson, Roman Military Equipment, t. 205, ac Oakeshott, The 

Archaeology of Weapons, t. 117-18). 
522

 E. James, The Franks, t. 229. 
523

 Mae Oakeshott, The Archaeology of Weapons, tt. 148-9, yn dangos darlun o lafn hir a chanddo fin torri syth 

a chefn onglog, ond mae Davidson, The Sword in Anglo-Saxon England, t. 41, yn nodi bod y Llychlynwyr 

wedi defnyddio cleddyfau unfiniog crwm hefyd. 
524

 Davidson, The Sword in Anglo-Saxon England, t. 41, a Walsh, „Viking Age Swords in Ireland‟, tt. 226-9. 
525

 Hencken, „Lagore Crannog‟, tt. 90 a 94. 
526

 Boretius (ed.), Capitularia Regum Francorum, I, t.168 (cap. 75), a King (trans.), Charlemagne, t. 260 

(cap. 22). Dadleuodd Coupland, „Carolingian Arms and Armor‟, 42-3, fod y cyfuniad hwn yn adlewyrchu hen 

arfer Ffrancaidd a oedd eisoes yn diflannu; hynny yw, bod y sacs wedi‟i gario yn wreiddiol fel arf eilaidd ar 

gyfer cleddyfa ysgafn, cyflym, ond bod y mathau newydd o gleddyf hir, a chanddynt gydbwysedd gwell, yn 

perfformio gystal fel nad oedd angen ail arf.  
527

 Credir bod y cerflun hwn, a ddyddiwyd i‟r wythfed ganrif, yn rhan o gofeb i aelod o deulu brenhinol 

Mersia (Underwood, Anglo-Saxon Weapons and Warfare, t. 72).  
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mewn llawysgrifau.
528

 Yn ystod y drydedd ganrif ar ddeg byddai‟r llafn yn mynd yn fwy 

llydan ger y pwynt, fel bod mwy o bwysau y tu ôl i ergydion trychu.
529

 Mae‟r „Conyers 

Falchion‟, cleddyf daliadaeth („tenure sword‟) a gedwir yn Llyfrgell Cadeirlan Durham, yn 

enghraifft wych a ddyddiwyd i tua 1250-1270, a‟i addurn yn cynnwys patrymau deiliog ar y 

groes-ddyrnfol a‟r pwmel, a‟r pwmel ar ffurf disg sydd hefyd yn dangos arfbais enamel ar y 

ddwy ochr.
530

 Er nad oes rhyw lawer o gyfeiriadau at ddefnydd y cyfryw arfau mewn 

brwydr, dywedodd Roger o Wendover fod gan yr Ymerawdwr Otto, ym mrwydr Bouvines, 

gleddyf (gladius) ac iddo fin ar un ochr yn unig fel cyllell (sica) (ad modum sicæ ex una 

parte acuto), gan nodi iddo gydio ynddo â‟i ddwylo unedig (junctis manibus).
531

 Byddai 

defnyddio‟r ddwy law wedi ychwanegu at nerth yr ergydion y gellid eu rhoi
532

 – yn wir, gall 

fod yn berthnasol cymharu‟r disgrifiadau o Gruffudd ap Cynan a‟r Brenin Stephen yn 

ymladd yn arwrol â math arall o arf trychu, sef bwyell (gw. adran 2.8).
533

 

 

Prin yw‟r dystiolaeth am ddefnydd cleddyfau unfiniog gan y Brythoniaid, ac nid oes ond 

dwy enghraifft bosibl o arf tebyg ymhlith y cerfweddau Pictaidd.
534

 O ran Cymru 

ganoloesol, mae cyfeiriad yn Llyfr Iorwerth at honsex yn ddiddorol, a‟r gair hwn yn tarddu 

naill ai o‟r Hen Saesneg hand-seax neu‟r Saesneg Canol hond-s(e)ax a ddefnyddid am fath 

byr o seax Eingl-Sacsonaidd.
535

 Nodir mai dwy geiniog yw gwerth honsex, o‟i gymharu â 

cheiniog ar gyfer kyllell klun neu kyllell gell, gan ategu‟r syniad bod hwn yn fwy na chyllell 

gyffredin (oni bai ei fod yn werthfawr am resymau eraill megis addurn neu wneuthuriad 

gwell). Er nad oes unrhyw dystiolaeth o fewn y cyfreithiau sy‟n awgrymu mai arf oedd yr 
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 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 235. 
529

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 235. Cymh. y cleddyfau (syth) Gwyddelig, lletaf ger y pwynt, a 

grybwyllwyd uchod, n. 452.  
530

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, tt. 236-8. Cyfeiriodd Oakeshott, tt. 168-9 a 238, at ail enghraifft, 

o Baris, ac iddi lafn llawer mwy cul, gan gymharu hon â sabr diweddarach a hefyd â chleddyf o Drysordy 

Ymerodraethol Fienna a gysylltir â Siarlymaen, er bod llafn yr ail arf hwn yn ddaufiniog am hanner ei hyd. 
531

 Chronica Majora, II, tt. 580-1; Flowers of History, II, tt. 301, a Duby, The Legend of Bouvines, t. 150. 
532

 Cyfeiriodd Underwood, Anglo-Saxon Weapons, t. 70, at sacs o Northolt Manor, Middlesex, ac iddo golsaid 

mor hir fel y mae‟n ymddangos iddo gael ei ddal yn y ddwy law, ac mae hyd carn sacsys Ffrancaidd o‟r 

seithfed ganrif yn awgrymu y byddai‟r rheini hefyd wedi‟u dal fel hyn yn aml (E. James, The Franks, t. 229). 
533

 Awgrymodd Duby, The Legend of Bouvines, t. 150, fod Wendover yn awyddus i ganmol Otto am fod 

ganddo rywfaint o waed Plantagenet. 
534

 Cyfeiriodd Laing, „Pictish Relief Sculpture‟, 86, at ddarluniad o „aberrant weapon‟ ar arch o St Andrews a 

all fod yn seax Eingl-Sacsonaidd, ac awgrymodd Aitchison, The Picts and the Scots at War, t. 49, fod 

croesfaen Meigle 2 efallai‟n dangos arf tebyg a chanddo gefn onglog, er nodi bod pastwn yn bosibilrwydd 

arall. 
535

 Llyfr Iorwerth, §143 a t. 156, a The Law, t. 301. 
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honsex,
536

 mae‟n ddiddorol nodi bod gwayw-wyr y Littere Wallie yn cludo cleddyf (neu 

gyllell hir) syth ac unfiniog (Plât 7.a-b).
537

  

 

2.6 Cyllyll a dagerau 

Yn ogystal â‟r cleddyfau byr a hir a grybwyllwyd uchod, roedd milwyr Rhufeinig, o‟r unfed 

ganrif C.C. hyd y drydedd ganrif O.C., hefyd yn gwisgo dagr arbennig (pugio) a chanddo 

lafn llydan, daufiniog gyda „gwregys‟ amlwg.
538

 Erbyn y bedwaredd ganrif, mae‟n debyg 

fod y rhain wedi peidio â chael eu defnyddio, ond fe ddarganfyddir cyllyll byr unfiniog yn 

aml mewn cyd-destunau milwrol o‟r ganrif honno ymlaen.
539

 Roedd cyllyll unfiniog yn 

gyffredin gan yr Eingl-Sacsoniaid a‟r bobloedd Geltaidd fel ei gilydd, rhai gyda min torri 

syth a‟r cefn yn grwm, eraill gyda min torri crwm a chefn syth, ac eraill eto gyda‟r min a‟r 

cefn fel ei gilydd yn grwm; roedd hefyd rai gydag ongl glir yn y cefn.
540

 Fe‟u defnyddid 

wrth fwyta, wrth baratoi bwyd ac at amryw ddibenion eraill gan gynnwys hela, 

llawfeddygaeth a gweithgareddau diwydiannol megis trin lledr.
541

 Mae‟r dystiolaeth helaeth 

o gladdfeydd Eingl-Sacsonaidd yn awgrymu bod cyllyll yn cael eu cario gan bawb, yn wŷr 

ac yn wragedd,
542

 ond ni chyfeirir yn aml at gyllyll fel arfau yn y cyfnod hwn, er ei bod yn 

debygol fod gwŷr yn ymladd â chyllyll os nad oedd arf arall ganddynt, neu‟n eu defnyddio i 

ladd gelyn a anafwyd.
543

 Ni châi‟r gyllell ryw lawer o sylw fel arf ymhlith y Llychlynwyr 

ychwaith, er darganfod cyllyll hir yn y claddfeydd Llychlynnaidd ger Dulyn.
544
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 Cymh. Llyfr Iorwerth, §141, lle rhestrir cleddyfau (a‟r math rhataf yn werth deuddeg ceiniog) ynghyd ag 

arfau eraill, ond heb gynnwys yr honsex. 
537

 Er bod yr arf a ddarlunnir yn ddigon hir i gael ei alw‟n gleddyf, mae‟r ffaith nad oes ganddo unrhyw fath o 

bwmel neu groes-ddyrnfol o blaid ei ystyried fel cyllell hir, ac fe allai hynny hefyd gyd-fynd yn well, o bosibl, 

â‟r „ddelwedd‟ o filwr Cymreig a fyddai‟n debygol o fod ym meddwl arlunydd Seisnig yng nghyfnod Edward 

I (gw. yr adran nesaf). Gw. hefyd uchod, n. 473, sy‟n trafod arwyddocâd posibl y cyfeiriad at gleddyf 

g6einsyth mewn llawysgrif o‟r bymthegfed ganrif. 
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 Southern and Dixon, The Late Roman Army, t. 112, a Bishop and Coulson, Roman Military Equipment, 

tt. 56-7, 83-8 a 134 
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 Bishop and Coulson, Roman Military Equipment, t. 205, a Southern and Dixon, The Late Roman Army, 

t. 112. 
540

 Underwood, Anglo-Saxon Weapons, tt. 68-9; Laing, Archaeology, tt. 96-7; Alcock, Economy, Society and 

Warfare, tt. 43, 105 a 108 (am gyllyll unfiniog o Ddinas Powys, tebyg i rai o gladdfeydd Eingl-Sacsonaidd), 

ac Alcock, Kings and Warriors, t. 97 (am enghreifftiau o Norton, Dunollie, Dunadd a Buiston). Tynnodd 

Alcock, Kings and Warriors, t. 167, sylw hefyd at ffigur ar garreg Bictaidd o Golspie sy‟n wynebu llew neu 

flaidd ac sy‟n cludo bwyell yn ei law dde ac, yn ei law chwith, gyllell ac iddi un ochr syth a‟r llall yn grwm 

neu‟n onglog. 
541

 Awgrymwyd y gallai rhai o‟r cyllyll niferus o Dunadd a Norton fod wedi‟u defnyddio i drin lledr (Lane and 

Campbell, Dunadd, t. 237, ac Alcock, Kings and Warriors, t. 99), ac y gall cyllell siâp fflam o Lagore fod 

wedi‟i defnyddio naill ai at y diben hwn neu fel offeryn llawfeddygol (Laing, Archaeology, t. 97). 
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 Alcock, Kings and Warriors, t. 99. 
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 Underwood, Anglo-Saxon Weapons, t. 71. 
544

 Edwards, Archaeology, t. 181 
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Dangosir ffigur yn cludo dagr mawr ac iddo bwmel crwn, ynghyd ag arf arall (pastwn, 

brysgyll neu waywffon), ar groesfaen o Landyfaelog Fach, Powys, a ddyddiwyd i ddiwedd 

y ddegfed ganrif (Ffigur 10.b).
545

 Os yw hon yn gofeb sy‟n darlunio‟r dyn ymadawedig, 

byddai hynny‟n awgrymu bod cyllell yn medru bod yn ategolyn anrhydeddus, a‟r syniad 

hwn wedi‟i ategu gan y dagr haearn cain a ddarganfuwyd yn Coygan Camp, Sir 

Gaerfyrddin, ac a ddyddiwyd yn betrus i‟r cyfnod rhwng y bumed a‟r seithfed ganrif O.C.
546

 

Roedd rhai o‟r cyllyll Eingl-Sacsonaidd byr a gynhyrchwyd yng Ngogledd Lloegr yn y 

ddegfed ganrif, a‟r cyfnod cyn hynny, hefyd yn gain iawn ac yn addurnedig, ac mae‟r 

cyfeiriadau at anfon cyllyll (cultelli) i‟r Rheindir fel anrhegion yn yr wythfed ganrif yn 

dystiolaeth bellach fod rhai cyllyll yn cael eu gwerthfawrogi‟n fawr.
547

 Byddai‟r 

Normaniaid hwythau‟n rhoi cyllyll cain fel anrhegion,
548

 ac fe allai gwain cyllell gael ei 

haddurno fel arwydd amlwg o statws ei pherchennog.
549

 

 

Roedd rhai cyllyll a gysylltid â rhyfel yn benodol, er hynny. Roedd y cultellus neu‟r coustel 

yn fath o gleddyf byr neu gyllyll hir a ddefnyddid gan droedfilwyr, gan amlaf, er y gallai 

marchogion eu gwisgo fel arfau eilaidd.
550

 Ac yn ystod y drydedd ganrif ar ddeg 

ymddangosodd math newydd o ddagr cul, cryf a daufiniog, a allai drywanu drwy‟r mannau 

gwan rhwng darnau o fael neu blatiau haearn, neu drwy slitiau llygaid helmau caeëdig.
551

 

Defnyddid yr enw misericorde yn aml am ddagerau cul tebyg yn yr Oesoedd Canol 

diweddarach, ac yn wir mae‟r term hwn yn ymddangos mor gynnar â 1221, yn Siartr 

Arras.
552
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 Redknap and Lewis, A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones, I, rhif B16 (tt. 185-90)). Mae‟r ffaith 

nad oes dyrnfol gan yr arf o blaid tybied mai cyllell fawr ydyw yn hytrach na chleddyf byr. 
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 Mae gan y dagr hwn lafn daufiniog, hir a thaprog; nid oes dyrnfol isaf, ond y mae pwmel siâp pêl (Dark, 

Discovery by Design, tt. 73-4). 
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 Davidson, The Sword in Anglo-Saxon England, tt. 41-2. 
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 Roman de Rou, rhan III, llau. 2385-8. 
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 Hinton, Gold and Gilt, tt. 162-3 a ffigur 5.12, yn dangos gwain cyllyll o ledr boglynnog („embossed‟) o 

Lundain, o‟r ddegfed ganrif neu‟r unfed ganrif ar ddeg.  
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 DeVries, Medieval Military Technology, t. 19, ac Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 253. 
551

 Er bod llafnau‟r arfau hyn yn ddaufiniog fel arfer, a‟u croestoriad yn siâp diemwnt, mae Oakeshott, The 

Archaeology of Weapons, tt. 253-6, yn nodi enghraifft unfiniog, trionglog ei chroestoriad. Gw. hefyd Duby, 

The Legend of Bouvines, tt. 17, 81 a 127, a Nicolle, Arms and Armour, rhif 956.  
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 Am yr enw, gw. Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 256: „It seems to have got its name from its 

use in single fights when the uplifted dagger of the victor suggested to his fallen adversary that it would be 

advisable at that point to sue for mercy‟. 
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Er rhestru cyllyll ymhlith offer mwy cyffredinol, yn hytrach nag arfau, yn y darn cyfraith 

Cymreig sy‟n ymdrin â gwerth pethau,
553

 cynhwysir cyllell hir a chul, a chanddi ddyrnfol 

isaf syth a byr ond heb bwmel, yn y darlun o amrywiol arfau yn llsgr. Peniarth 28 (Plât 

5.a).
554

 At hynny, mae cyfeiriad yn y „Cyvreithiau Amryval‟ at gleddyf a chyllell (ynghyd â 

gwaywffon a tharian, a bwa a saethau) fel un o dri arfeu ryfel cyfreithiawl,
555

 a chyllell hir 

neu gleddyf byr unfiniog a gludir gan y gwayw-wr Cymreig a ddarlunnir yn y Littere Wallie 

(Plât 7.a-b).
556

 Serch y tebygolrwydd fod y llun hwn yn adlewyrchu rhagfarnau arlunydd 

Seisnig, nid yw‟n afresymol tybied iddo gynrychioli arfogaeth rhai o‟r Cymry cyfoes, o 

leiaf, yn enwedig o ystyried y dystiolaeth fod y milwyr Cymreig tlotaf yn ystod y Rhyfel 

Can Mlynedd wedi eu harfogi â chyllell yn unig.
557

  

 

Oherwydd eu hollbresenoldeb yn y gymdeithas, defnyddid cyllyll yn aml mewn sgarmesau 

ac i gyflawni trosedd. Dywedodd Gwallter Map, er enghraifft, fod rhyw Lywelyn (mab 

Gruffudd ap Llywelyn (m. 1063), mae‟n debyg) wedi llofruddio gŵr o‟r enw Rotheric â 

chyllell (cnipulus), ymhlith drwgweithredoedd eraill.
558

 Defnyddid cyllyll at ddibenion 

treisgar gan eglwyswyr, hyd yn oed, yn ôl cofnod yn Brut y Tywysogion am abad Clairvaux 

yn cael ei ladd gan amherffeith vanach a chyllell,
559

 ac mae cyfeiriad yn Vita Sancti Cadoci 

at un o swyddogion y sant yn bygwth dyn celwyddog â chyllell fawr.
560

 Nid oedd y cyfryw 

ddigwyddiadau yn gyfyngedig i Gymry, wrth reswm.
561

 Yn wir, erbyn y ddeuddegfed ganrif 
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 Rhestrir kyllell klun, kyllell gell a honsex („dirk‟, „larder knife‟ a „dagger‟, yng nghyfieithiad Dafydd 
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 Er bod y llafn yn ymddangos fel pe bai ychydig yn grwm, ni ellir bod yn sicr fod hyn yn fwriadol 

(D. Huws, Peniarth 28, llun 13, a phlât 5.a isod). Nid oes dyrnfol gan y gyllell a ddefnyddir gan y cog i ladd 

ieir mewn darlun yn ffol. 6
r
 (D. Huws, Peniarth 28, llun 3, ac isod, Plât 6) a honno‟n ymddangos yn debyg i‟r 

cyllyll bach unfiniog a oedd yn offer cyffredin yn yr Oesoedd Tywyll (gw. uchod) ac yn yr Oesoedd Canol 

(cymh., e.e., Ian Goodall, „Iron Artefacts‟, yn C. Caple, Excavations at Dryslwyn Castle, tt. 247-57 (t. 247 a 

ffigur 9.10)). 
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 Ancient Laws, XIV.iv. Crybwyllir cyllell, ynghyd â chleddyf a llawdyr, hefyd mewn triawd yn ymwneud â 

thalu iawndal am bethau a gollid mewn llety (gw. adran 2.4.6 uchod a n. 478). 
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 Gw. uchod n. 18 am ddehongliad y lluniau hyn. 
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 J.E. Morris, Welsh Wars, tt. 35 a 104. 
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 M.R. James (ed./trans.), Walter Map, ii. 23 (tt. 192-3). Er na ellir dibynnu ar dystiolaeth Gwallter fel 

hanesydd, mae‟r stori‟n ddefnyddiol fel tystiolaeth am „ddelwedd‟ cyllyll. 
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 ByT (Pen. 20), t. 127, a gw. hefyd ByT (RBH), d.f. 1175 (anffydlawn vynach o vrath kyllel). 
560

 Vitae Sanctorum, t. 96. 
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 E.e. cyfeirir at gosb am dynnu cultellus i daro cyd-filwr, yn y cyfreithiau a luniodd Rhisiart Lewgalon yn 
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fe ddefnyddid y gair coustillers yn ddifrïol ar gyfer grwpiau o ladron,
562

 ac fe gysylltid 

cyllyll â‟r math o filwyr gwaetgar, ysbeilgar, a fyddai‟n lladd dynion clwyfedig ar ôl brwydr 

neu‟n creu terfysg yn y wlad.
563

 Roedd y ffaith fod cyllyll yn hawdd eu cuddio dan ddillad 

yn ychwanegu at eu henw drwg yn y cyd-destun hwn.
564

 

 

Er ei bod yn debygol mai i fyd chwedloniaeth y perthyn y stori o‟r Historia Brittonum am 

yr Eingl-Sacsoniaid yn llofruddio arweinwyr y Brythoniaid mewn gwledd („Brad y Cyllyll 

Hirion‟),
565

 y mae‟n dal yn bwysig o ran delwedd y gyllell fel arf.
566

 Gallai‟r stori hon fod 

wedi dylanwadu ar yr adroddiad am Wilym Brewys, yn 1176, yn casglu llawer o Gymry 

yng Nghastell y Fenni ac yn datgan ei fod yn gwahardd teithwyr rhag cludo cyllell 

(cnipulus) na bwa, er mwyn eu pryfocio fel y câi esgus dros eu lladd.
567

 Mae‟r adroddiad 

hwn yn dal o ddiddordeb, fodd bynnag, fel tystiolaeth fod y ddau fath hyn o arf ymhlith 

ategolion arferol Cymry‟r De, o leiaf yng ngolwg croniclwr o Loegr. 

 

2.7 Pastynau a brysgyllau 

Ar ei ffurf symlaf gallai pastwn fod yn un darn o goed, gyda phen mawr a thrwm a choes 

gul lle mae‟r llaw yn cydio. Gellid rhoi ergydion pwerus a dinistriol â‟r cyfryw arf, er nad 

                                                                                                                                                     
y brenin â dagr (sica) yn unig wrth geisio osgoi cael ei arestio yn sgil dadl ynghylch trethi (Flowers of History, 

II, t. 147, a Chronica Majora, II, t. 418). 
562

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 253. 
563

 Sean Davies, Welsh Military Institutions, tt. 156 a 219. Nododd Davies, Welsh Military Institutions, t. 156, 

fod croniclwyr Eingl-Normanaidd yn hoff o gyhuddo milwyr Cymreig o ladd ac ysbeilio uchelwyr clwyfedig, 

a chymh. hefyd, e.e., ddisgrifiad Roger o Wendover o fyddin y Brenin John, yn 1216, yn ysbeilio‟r wlad ac yn 

lladd â chleddyfau ac â chyllyll (cultellis) (Chronica Majora, II, t. 639, a Flowers of History, II, t. 351). 
564

 Roedd cuddio unrhyw arf yn cael ei ystyried fel peth gwarthus, fel yn achos y cleddyf a laddodd y dug 

Gwilym „Gleddyfhir‟ o Normandi (Roman de Rou, rhan II, llau. 1972-95), neu‟r fwyell a laddodd Hugh de 

Lacy (Expugnatio Hibernica, n. 480 (t. 353)). Mor gynnar â‟r chweched ganrif roedd cyllyll yn hoff arf gan 

fradlofruddion Bysantiwm, yn ôl dull cyfraith Iwstinian (DeVries, Medieval Military Technology, t. 19). 
565

 Credir bod y stori hon, a geir yn yr Historia Brittonum a chan Widukind o Covey, o darddiad Seisnig, ac 

mae David N. Dumville wedi awgrymu ei bod yn dibynnu ar „a literary play on the words saxones and saxas‟ 

(„The Historical Value of the Historia Brittonum‟, yn Richard Barber (ed.), Arthurian Literature VI 

(Cambridge, 1986), tt. 1-26 (13), a gw. hefyd H. Munro Chadwick, The Origin of the English Nation 

(Cambridge, 1907), t. 42, a T. Jones (ed.), Brenhinedd y Saesson, t. 2, sy‟n cysylltu‟r stori hon ag enwau y 

randiroed West Ssex, Est Ssex, Sswth Ssex). Dywed John o Gaerwrangon fod Thuringia wedi newid ei enw i 

Sæxonia ar ôl i lawer o‟r brodorion gael eu lladd gan gyllyll hir (longos cultros) estroniaid o‟r gogledd mewn 

amgylchiadau tebyg (John of Worcester III, tt. 234-5). Tebyg i‟r rhain, hefyd, yw‟r stori am Sgotiaid yn lladd 

Pictiaid yn y nawfed ganrif sy‟n goroesi mewn cerdd o‟r unfed ganrif ar ddeg, a‟r holl storïau hyn yn 

adlewyrchu thema y gellir ei holrhain yn ôl at Herodotus (Marjorie O. Anderson, „Picts – the Name and the 

People‟, yn Alan Small (ed.), The Picts: a New Look at Old Problems (Dundee, 1987), tt. 7-14 (t. 11).  
566

 Gwnaethpwyd y pwynt hwn gan Sean Davies, Welsh Military Institutions, t. 156, er nodi bod llenyddiaeth 

Gymraeg hefyd yn cynnwys delweddau mwy cadarnhaol o gyllyll (gw. adran 3.6 isod). 
567

 Chronica Majora, II, t. 297, a Flowers of History, II, t. 33. Mae cnipulus yn tarddu o‟r Eingl-Sacsoneg cnif 

(DML d.g.). 
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oedd ganddo awch. Eithaf tebyg oedd brysgyllau, yn eu hanfod, ond roeddynt yn llawer 

mwy soffistigedig eu gwneuthuriad, gyda phen o haearn neu ddur, neu weithiau o efydd.
568

 

O blith yr enghreifftiau sydd wedi goroesi, a ddyddir o‟r unfed ganrif ar ddeg hyd y 

bymthegfed ganrif, mae rhai‟n dangos nifer o fflansys miniog ac eraill, yn ddiweddarach, yn 

fwy cnapiog, ar gyfer torri tarianau neu arfwisg blât.
569

 Mae pen brysgyll efydd (gydag 

ychwanegiad plwm) o gastell Dryslwyn yn enghraifft o frysgyll pen seren („star-headed 

mace‟), sef ffurf arall eto ac iddi dair rhes o „byramidiau‟ miniog.
570

 Darganfuwyd yr arf 

hwn mewn cyd-destun a ddyddiwyd i 1250-60, ac fe gredir iddo berthyn i aelod pwysig o‟r 

osgordd Gymreig.
571

 

 

Mae‟n debyg fod pastynau wedi eu defnyddio gan bobloedd Ellmynig a Cheltaidd ers y 

ganrif gyntaf O.C., onid yn gynharach.
572

 Mae cyfeiriadau atynt mewn testunau Gwyddelig 

o‟r cyfnod Gwyddelig-Sgandinafaidd,
573

 ac mae‟n debyg iddynt gael eu cludo gan filwyr (a 

phobl gyffredin) Normanaidd yn y cyfnod cyn brwydr Hastings, yn ôl Wace, er na 

chyfeiriodd atynt fel arfau i farchogion.
574

 O ran brwydr Hastings ei hun, cynhwysodd 

Wace bastynau (machues a tinels) ymhlith arfau gwerinwyr neu droedfilwyr Seisnig,
575

 ond 

ni chyfeiriodd at y cyfryw offer fel arfau i‟r Normaniaid ar wahân i gibet („pastwn‟) a 

ddefnyddir fel arf eilaidd gan hurfilwr ar ôl i‟w waywffon dorri,
576

 a baston a gariwyd gan 

Odo, esgob Bayeux a hanner brawd i‟r Concwerwr.
577

 Dengys tapestri Bayeux bastynau 

syml yn cael eu cludo gan Odo a chan y dug Gwilym ei hun,
578

 ynghyd â brysgyllau ac 

iddynt bennau llabedog sy‟n cael eu cludo gan un o‟r marchogion Normanaidd pwysig (sef 

naill ai Odo eto, o bosibl, neu Robert, hanner brawd arall) a chan y Saeson sy‟n ffoi yn yr 

                                                 
568

 Byddai‟r pen wedi‟i osod ar goes bren yn y cyfnodau dan sylw yma – nid tan y bedwaredd ganrif ar ddeg y 

dechreuwyd gwneud brysgyllau cyfain o fetel (DeVries, Medieval Military Technology, t. 26). 
569

 DeVries, Medieval Military Technology, t. 26; Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 258, a Nicolle, 

Arms and Armour, rhif 918. 
570

 C. Caple et al., „Archaeological Evidence‟, t. 192; Jessop, „Weapons‟, tt. 206-8 (rhif W102), a Casglu’r 

Tlysau, cyf. GTJ23052. 
571

 C. Caple et al., „Archaeological Evidence‟, t. 192, a Jessop, „Weapons‟, tt. 206-8. 
572

 DeVries, Medieval Military Technology, t. 25. 
573

 Halpin, Weapons, t. 23. 
574

 Roman de Rou, rhan II, llau. 2089-93, 3276, 3539, 3811 a 4094 a rhan III, llau. 1096, 5190 a 5207. Gw. 

uchod adran 2.3 am yr amrediad eang o offer eraill a ddefnyddid fel arfau gan werinwyr a dinasyddion. 
575

 Roman de Rou, rhan III, llau. 7703-6 a 7807. 
576

 Roman de Rou, rhan III, llau. 8324-8 la lance chaï e froissa, / e il a le gibet saisi / qui a son destre braz 

pendi, / l’autre Engleis a feru amont, / que tot le chief li quasse e font „the lance fell and shattered, and he 

seized the bludgeon which hung from his right arm and struck the other Englishman an upwards blow, 

shattering and breaking his head‟. Fe all fod yn arwyddocaol mai hurfilwr yn hytrach na marchog yw‟r dyn 

hwn, a‟r marchogion hwythau‟n arfer defnyddio cleddyf fel arf eilaidd yn ôl Wace. 
577

 Roman de Rou, rhan III, ll. 8123. 
578

 Bayeux Tapestry, platiau 54, 57, 67 a 68. 
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olygfa olaf.
579

 Mae un olygfa yn dangos brysgyll yn yr awyr, hyd yn oed, yr ymddengys 

iddo gael ei daflu o ochr y Saeson (Ffigur 8), ac yn wir fe gyfeiriodd William o Poitiers at y 

Saeson yn taflu math syml o frysgyll, sef carreg wedi ei chlymu wrth goes bren.
580

  

 

Awgrymir weithiau fod Odo, ac eglwyswyr eraill a aeth i‟r gad, wedi cludo pastwn neu 

frysgyll fel y gallent ymladd heb fod yn euog o dywallt gwaed.
581

 Ond er ei bod yn wir fod 

yr Eglwys wedi ceisio gwahardd offeiriaid rhag ymladd,
582

 mae Kelly DeVries wedi dadlau 

nad oes rhyw lawer o dystiolaeth dros gredu bod „milwr-offeiriaid‟ wedi defnyddio‟r math 

hwn o resymeg er mwyn gwneud y pastwn yn arf derbyniol.
583

 Yn achos brwydr Hastings, 

fodd bynnag, credir bod Odo a‟r dug Gwilym (a Robert, efallai) fel ei gilydd wedi cludo 

pastwn neu frysgyll fel arwydd o awdurdod, yn bennaf.
584

 Mae Wace yn disgrifio Odo‟n 

cyfarwyddo‟r milwyr yn ystod y frwydr, ac iddo geffyl gwyn a gwisg arbennig yn ogystal â 

phastwn yn ei law,
 585

 ac mae un o uwchdeitlau‟r tapestri yn cyfeirio at bastwn Odo wrth ei 

ddisgrifio‟n annog y milwyr: Hic Odo eps baculu(m) tenens confortat pueros.
586

 Mae‟n 

bosibl, yn wir, mai defnydd pastynau yn y cyfryw amgylchiadau a arweiniodd at 

ddatblygiad y deyrnwialen fel offeryn seremonïol.
587

  

 

Erbyn y ddeuddegfed ganrif ni ddefnyddid pastynau mewn brwydr fel arfer,
588

 er bod rhai 

cyfeiriadau atynt o hyd fel arfau‟r werin bobl,
589

 neu fel arfau drwgweithredwyr neu 

                                                 
579

 Bayeux Tapestry, platiau 54 a 73. 
580

 Bayeux Tapestry, plât 61, a Gesta Guillelmi, tt. 128-9. 
581

 Gw., e.e., Hewitt, Ancient Armour and Weapons, t. 153. 
582

 Gw., e.e., Orderic Vitalis, III, tt. 120-3, yn dweud bod offeiriaid wedi eu gwahardd rhag cludo arfau tua 

chanol yr unfed ganrif ar ddeg. 
583

 Medieval Military Technology, t. 27. 
584

 DeVries, Medieval Military Technology, t. 27; Nicolle, Arms and Armour, I, tt. 343-4, a D.M. Wilson, 

Bayeux Tapestry, tt. 226-7. Ni chyfeiriodd Wace at Wilym Goncwerwr yn cludo pastwn yn Hastings, ond yn 

Roman de Rou, rhan III, llau. 3859-61 (lor conrez aloent partant / e lor batailles conreant, / en sa main 

chascun un baston) y mae‟n ei ddisgrifio ef, a brenin Ffrainc, yn cludo baston wrth rannu eu milwyr a pharatoi 

am frwydr.  
585

 Roman de Rou, rhan III, llau. 8118-28 un haubergol aveit vestu / desore une chemise blanche, / lé fu le 

cors, lee la manche, / sor un cheval tot blanc seeit, / tote la gent le conoisseit, / un baston teneit en son poig; / 

la ou veeit le grant besoig / faiseit les chevaliers torner / e la les faiseit arester, / sovent les faiseit assaillir / 

e sovent les faiseit ferir „He had donned a short hauberk over a white shirt. Its body was broad and its sleeves 

were broad; he sat on an all-white horse and everyone recognised him. He held a club in his hand, made the 

knights head for where the need was greatest and brought them to a stop there. He often made them attack and 

often made them strike‟. Nid yw Wace yn disgrifio Odo‟n rhoi ergyd â‟i bastwn nac ag unrhyw arf arall. 
586

 Bayeux Tapestry, plât 67. 
587

 DeVries, Medieval Military Technology, t. 27. Cyfeirir at gvyalen haearnaul neu virga ferrea Gruffudd ap 

Cynan yn HGK 9.19 a 30.19 a VGC §12/9 a §33/5. Ac mae Llyfr Iorwerth, §11, yn nodi bod guyalen eur 

gyhyt ac ef ehun a chyn urasset a’y vys y bychan yn rhan o werth sarhaed y brenin (a gw. hefyd §110), er na 

chyfeirir at deyrnwialen ond yng nghyd-destun y sofraniaeth a dducpwyd gan y Saeson ac a gynrychiolid 

hefyd gan Coron Lundeyn (Llyfr Iorwerth, §90).  
588

 DeVries, Medieval Military Technology, t. 26. 
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ormeswyr.
590

 Y brysgyll a gymerodd le‟r pastwn ar faes y gad, ac fe‟i defnyddid gan 

farchogion i ergydio pennau a breichiau troedfilwyr, yn aml, a hefyd fel ail arf y „melée‟ 

mewn twrnameintiau.
591

 Cyfeiriodd cofiannydd William Marshal at frysgyllau (maches) ar 

y cyd â chleddyfau wrth ddisgrifio ffyrnigrwydd yr ergydion ym mrwydr Lincoln, 1217, ac 

mae‟n debyg mai peth tebyg oedd y clava a grybwyllodd Guillaume le Breton wrth 

ddisgrifio brwydr Bouvines, 1214.
592

 Mae cyfeiriad arall gan Guillaume le Breton yn 

awgrymu bod y Cymry hwythau‟n ymladd â‟r arfau hyn weithiau,
593

 ac felly hefyd yr olion 

traul ar y pen brysgyll o gastell Dryslwyn a grybwyllwyd uchod, er y gallasai hwn fod yn 

arwydd o awdurdod hefyd.
594

  

 

Yn yr un modd, mae arwydd o awdurdod yn ddehongliad posibl ar gyfer y brysgyll neu‟r 

pastwn (neu‟r waywffon) a gludir gan ffigur ar groesfaen o‟r ddegfed ganrif o Landyfaelog 

Fach, Powys (Ffigur 10.b),
595

 ac fe ellid hefyd nodi cyfeiriad Gwallter Map at bastwn 

(fustis) fel un o‟r pethau (ynghyd â chleddyf, carreg a gwaywffon) a ddefnyddiai‟r Brenin 

Brychan i daro cludwyr newyddion drwg.
596

 Gellid cymharu‟r byrllysg a gludid gan y 

drysor yn ôl y cyfreithiau Cymreig: 

Ef a dele rvydhau ford e‟r brenhyn a‟e uerllysc, a pha dyn bynnac a travho ar e ford o hyt e 

ureych a‟e uerllysc, ket gouenho yavn ydav ny dele e gaffael.
597

 

                                                                                                                                                     
589

 E.e. Chronica Majora, III, t. 24, a Flowers of History, II, t. 397, yn disgrifio‟r trefwyr a ymosododd ar 

filwyr Ffrengig â chleddyfau a phastynau (gladiis et fustibus), a hwythau‟n ffoi ar ôl brwydr Lincoln, 1217. 
590

 Dangosir pastynau, e.e., mewn darluniad o Fradychiad Crist mewn sallwyr o tua 1130-50 (Amgueddfa 

Victoria ac Albert, rhif 818-1894 (Nicolle, Arms and Armour, rhif 903)), ac yn llaw un o wŷr y Brenin John 

sy‟n gormesu pobl ddiniwed mewn llun gan Matthew Paris (Caer-grawnt, Coleg Corpus Christi llsgr. 16, ffol. 

44
v
 (Suzanne Lewis, The Art of Matthew Paris, tt. 192-3), a Chronica Majora, III, t. 167). Nododd Matthew 

Paris, hefyd, mai cleddyfau (gladii) a phastynau (fustes) a gludid gan y clerigwyr yn ystod terfysg St-Marcel, 

1229, er bod y „pastwn‟ a ddangosodd wrth ddarlunio‟r digwyddiad hwn yn debycach i frysgyll (Caer-grawnt, 

Coleg Corpus Christi llsgr. 16, ffol. 71 (Suzanne Lewis, The Art of Matthew Paris, t. 68), a Chronica Majora, 

III, t. 167). At hynny, pastynau (fustes), ynghyd â bwyeill, a ddefnyddiwyd gan ysbeilwyr wrth ymosod ar 

gysegr Cadog Sant, yn ôl Vitae Sanctorum, tt. 110-13. 
591

 DeVries, Medieval Military Technology, tt. 26-7, a C. Caple et al., „Archaeological Evidence‟, t. 192. 
592

 William Marshal, llau. 16887-94 La oïst l’en parmi les places / Grant cops d’espees e de maches / Sor les 

helmes e sor les braz „You would have heard, from place to place, / great blows delivered by swords and 

maces / on helmets and on arms‟; a gw. hefyd Hewitt, Ancient Armour and Weapons, t. 153. 
593

 Sef Clavam cum jaculo, venabula, gesa, bipennem, / Arcum cum pharetris, nodosaque tela vel hastam 

(dyfynnwyd yn Hewitt, Ancient Armour and Weapons, tt. 105-6, ac am yr offer eraill gw. uchod n. 242). 
594

 C. Caple et al., „Archaeological Evidence‟, tt. 192 a Jessop, „Weapons‟, tt. 206-8. 
595

 Redknap and Lewis, A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones, I, t. 105 a rhif B16 (tt. 185-90), a gw. 

uchod, adran 2.6. Cymh. hefyd y ffigur ar groes o Lan-gan sy‟n cludo arf neu ffon y ei law dde a chorn neu 

fwa yn ei law chwith (Redknap and Lewis, A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones, I, t. 105 a rhif G43 

(tt. 337-9)). Mae‟n bosibl mai brysgyll a ddarlunnid hefyd ar garreg goll o Llanglydwen, Sir Gaerfyrddin, er 

bod morthwyl, neu hoelen enfawr hyd yn oed, efallai‟n fwy tebygol (gw. isod, n. 680). 
596

 M.R. James (ed./trans.), Walter Map, ii.11 (tt. 152-3). Serch naws chwedlonol y darn, mae‟n dangos bod 

pastwn yn wrthrych yr oedd Gwallter yn ei ystyried fel ategolyn addas i frenin Cymreig o‟r oesoedd gynt. 
597

 Llyfr Iorwerth, §19. Defnyddid ffon (virga) at ddibenion tebyg gan yr Eingl-Normaniaid hwythau ar 

achlysuron seremonïol (gw., e.e., y manylion am seremoni coroni Harri III adeg ei briodas (Suzanne Lewis, 
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Mae ffurf ryfedd y brysgyll yn y llun o‟r drysor yn llsgr. Peniarth 28 ffol. 5
v
 (Ffigur 7.g) yn 

ategu‟r syniad mai offeryn seremonïol ydoedd, oni bai fod y llun hwn yn tystio‟n fwy i 

ddylanwad darluniau o deyrnwialennau „deiliog‟ o Loegr.
598

 

 

2.8 Bwyeill 

Roedd bwyeill yn fath arall o offeryn a chanddo ben metel ar goes bren, a phwysau mawr y 

pen yn golygu y gallai roi ergydion trychu pwerus. Yn ogystal â bod yn offer y gellid eu 

defnyddio fel arfau, roedd gan fwyeill nifer fawr o ddefnyddiau eraill megis torri coed, 

gweithio pren, lladd da byw a hela anifeiliaid mawr.
599

 Nid yw‟r gweithgareddau olaf hyn 

yn amherthnasol i ryfel, ychwaith, am fod angen i fyddin ei bwydo ei hunan yn ystod 

ymgyrch yn ogystal â chasglu a thrin pren ar gyfer tanwydd neu er mwyn creu gwersyll, 

amddiffyniadau maes neu offer gwarchae. Roedd bwyeill, ynghyd â cheibiau, morthwylion, 

offer palu a bilygau, yn rhan o offer byddinoedd Rhufeinig,
600

 ac mae ordinhadau 

Siarlymaen yn nodi y dylai certiau ei luoedd yntau gynnwys bwyeill ymhlith amrediad o 

offer tebyg.
601

 Defnyddiai byddinoedd diweddarach fwyeill i godi cestyll „parod‟, i dorri 

ffyrdd drwy goedydd neu dirwedd anodd ac wrth ysbeilio,
602

 ac mewn brwydrau ar y môr 

                                                                                                                                                     
The Art of Matthew Paris, t. 205, a Chronica Majora, III, t. 338), ac fe gyfeirir hefyd at virga fel symbol o 

freintiau‟r ieirll Marshal (Chronica Majora, III, t. 292). 
598

 Gw. D. Huws, Peniarth 28, rhagarweiniad a llun 1, wrth drafod tebygrwydd y llun o‟r brenin i rai o Loegr. 

Eithaf tebyg yw‟r „brysgyll‟ a ddelir gan y penteulu mewn llun arall yn llsgr. Peniarth 28, ffol. 3
r
 (D. Huws, 

Peniarth 28, llun 4), ond ei fod yn cael ei ddal a‟i fôn yng nghledr llaw‟r penteulu, yn yr un modd ag a welir 

mewn darluniau o belenni brenhinol, a‟r rheini hefyd weithiau‟n dwyn „tyfiannau‟ deiliog. Cymh. Bayeux 

Tapestry, platiau 1 a 31, a‟r seliau a ddangosir yn Knight (ed.), Old England, rhifau 316, 437, 445 a 459. Gall 

mai offeryn seremonïol tebyg a gynrychiolir gan y gwrthrych rhyfedd ar sêl Gilbert Burdin (c. 1200), er y gall 

hefyd fod yn flodeuyn neu‟n fflam (D.H. Williams, Welsh History through Seals, t. 22). 
599

 Laing, Archaeology, t. 98; The Law, tt. 34 a 37, a Redknap, Llychlynwyr, t. 54. At hynny, gallasai rhai 

pennau bwyeill bach fod yn rhan o offer y gof (B.G. Scott, Early Irish Ironworking, t. 105). 
600

 Bishop and Coulson, Roman Military Equipment, t. 185. 
601

 Gw. Boretius (ed.), Capitularia Regum Francorum, I, t. 168 (cap. 75) . . . cuniada et dolaturia, tarratros, 

assias, fosorios, palas ferreas et cetera utensilia que in hostem sunt necessaria „. . . axes and stone-cutting 

tools, augers, adzes, trenching-tools, iron spades and the rest of the implements which an army needs‟, a t. 245 

(cap. 77) . . . molas, dolatorias, secures, taretros, fundibulas . . . „. . . whetstones, stone-cutting tools, axes, 

augers, slinging machines . . .‟. (Cyfieithiadau Saesneg gan King (trans.), Charlemagne, tt. 245 a 260 (caps. 15 

a 22)). 
602

 Gw., e.e. Flowers of History, II, t. 509 am filwyr castell Trefaldwyn yn defnyddio bwyeill (secures) i glirio 

coed ac i ehangu ffyrdd, ac Orderic Vitalis, III, tt. 222-3, am ddefnydd morthwylion (mallei) a bwyeill 

(secures) wrth wneud ffordd drwy‟r mynyddoedd. Adeiladodd seiri coed Gwilym o Normandi „gastell parod‟ 

yn syth ar ôl glanio yn Lloegr, yn ôl Wace, ac yntau‟n crybwyll eu bwyeill mawr (granz coignies) ynghyd â‟u 

matogau (doleüres) a‟u neddyfau (besagues) (Roman de Rou, rhan III, llau. 6509-26). Defnyddiwyd 

morthwylion (mallei) a bwyeill (secures) i dorri i mewn i gistiau a storfeydd ar ôl Brwydr Lincoln, 1217 yn ôl 

Roger o Wendover (Chronica Majora, III, t. 23, a Flowers of History, II, t. 396), ac mae Vita Sancti Cadoci yn 

disgrifio ysbeilwyr yn defnyddio bwyeill (bipennis) a phastynau (fustis) wrth ymosod ar gysegr y sant (Vitae 

Sanctorum, tt. 110-13). 
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gellid eu defnyddio naill ai fel arfau neu i dorri pren neu raffau llong y gelyn.
603

 Yn yr un 

modd, roedd bwyeill yn bwysig i fyddinoedd Cymreig ar eu cyrchoedd, a‟r cyfreithiau‟n 

nodi bod gan y brenin hawl i gael gŵr gyda bwyell o bob bileindref i greu gwersylloedd ar 

eu cyfer.
604

 

 

Gellid defnyddio unrhyw fath o fwyell fel arf wrth raid, ond roedd nifer o ffurfiau a 

ddatblygwyd yn unswydd at y diben hwn. Roedd y francisca yn arf tafl a chanddo ben 

haearn miniog a choes bren fer, a gysylltid yn arbennig â‟r Ffranciaid yn ôl adroddiad 

Procopius, ac yntau‟n ysgrifennu yn y chweched ganrif.
605

 Teflid y bwyeill hyn ar ddechrau 

brwydr i dorri tarianau‟r gelyn, er bod angen cryn fedr i wneud hynny oherwydd eu tuedd i 

droelli yn yr awyr.
606

 Credir bod y Rhufeiniaid hwythau wedi defnyddio‟r math hwn o arf 

erbyn y bedwaredd ganrif, a dau ben bwyell o Gastell Burgh yn cynrychioli enghreifftiau 

Prydeinig.
607

 Darganfuwyd rhai bwyeill tafl mewn claddfeydd Eingl-Sacsonaidd yn Lloegr, 

ynghyd â mathau eraill o fwyeill, er bod yr offer hyn yn llawer llai tebygol na gwaywffyn o 

gael eu claddu gyda‟r meirw.
608

 Nid oes tystiolaeth fod y fwyell dafl wedi ei defnyddio gan 

y Pictiaid, y Sgotiaid, y Brythoniaid na‟r Cymry. Yn achos Iwerddon, mae‟n ddiddorol nodi 

darganfyddiad pen bwyell tebyg i francisca yng nghrannog Lagore, er nad oes modd 

gwybod ai rhan o arf oedd hwn.
609

 Yn gyffredinol, mae‟n ymddangos fod bwyeill tafl wedi 

dechrau mynd o arfer o‟r seithfed ganrif ymlaen,
610

 er bod William o Poitiers yn disgrifio 

taflu bwyeill yn Hastings,
611

 ac mae‟n bosibl mai arf tafl yw‟r fwyell fechan a gludir gan un 

o‟r troedfilwyr Seisnig yn nhapestri Bayeux.
612
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 E.e. Expugnatio Hibernica, tt. 114-15 a 136-7, yn disgrifio ymosodiad gan ryfelwyr o Cork, a disgrifiad a 

darlun Matthew Paris o frwydr Sandwich, 1217, yn Chronica Majora, III, t. 29, Flowers of History, II, t. 401 a 

Suzanne Lewis, The Art of Matthew Paris, plât I (Caer-grawnt, Coleg Corpus Christi llsgr. 16, ffol. 52).  
604

 Sean Davies, Welsh Military Institutions, t. 74; The Law, tt. 41 a 125, a Llyfr Iorwerth, §43 a 93.  
605

 Defnyddiai awduron diweddarach y term francisca i ddynodi bwyell law, weithiau, yn hytrach na bwyell 

dafl (Underwood, Anglo-Saxon Weapons, tt. 35-7). 
606

 Underwood, Anglo-Saxon Weapons, tt. 35-7, a Southern and Dixon, The Late Roman Army, tt. 115-16. 
607

 Southern and Dixon, The Late Roman Army, tt. 116, a Stephen Johnson, Burgh Castle, Excavations by 

Charles Green 1958-61, East Anglian Archaeology Report No. 20 (Dereham, 1983), tt. 73-4. 
608

 Alcock, Kings and Warriors, t. 166; Alcock, Economy Society and Warfare, t. 298; D.B. Gallagher, „The 

Anglo-Saxon Cemetery of Hob Hill, Saltburn‟, Yorkshire Archaeological Journal, 59 (1987), 9-27 (ffigur 

4.17). Darganfuwyd bwyeill mewn 2% yn unig o‟r 702 claddfa a astudiwyd gan Härke, „“Warrior Graves”?‟, 

26-8, ac roedd y rhan fwyaf mewn claddfeydd cynnar, o‟r bumed ganrif neu‟r chweched ganrif. Gw. hefyd 

Sherlock and Welch, Norton, tt. 34-5. 
609

 Laing, Archaeology, t. 98; B.G. Scott, Early Irish Ironworking, t. 105, a Hencken, „Lagore Crannog‟, 

106-9. 
610

 DeVries, Medieval Military Technology, t. 16. 
611

 Mae Gesta Guillelmi, t. 128, yn crybwyll bwyeill (secures) mewn rhestr o arfau eraill sy‟n cael eu taflu. 
612

 Bayeux Tapestry, platiau 61-2. Mae‟r fwyell fechan hon yn wahanol iawn i fwyeill rhyfel mawr y Saeson 

ac yn wahanol hefyd i‟r bwyeill torri coed o faint canolig a welir yn cael eu defnyddio wrth adeiladu‟r llynges 
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Yn ogystal â‟r francisca, defnyddid bwyeill llaw fel arfau gan y Rhufeiniaid a‟r 

Ffranciaid,
613

 ac felly hefyd, o bosibl, gan yr Eingl-Sacsoniaid Cynnar, er bod prinder 

cymharol y darganfyddiadau mewn claddfeydd yn awgrymu na wnaethant hyn yn aml.
614

 

Mae‟n debyg mai bwyeill torri coed, neu arfau a grëwyd ar batrwm yr offer hyn, oedd 

llawer o fwyeill Eingl-Sacsonaidd, er darganfod bwyeill-forthwylion („axe-hammers‟) yn 

Sutton Hoo ac yng Nghaint.
615

 Roedd y math hwn o arf, a chanddo ben morthwyl ar gefn y 

pen bwyell, yn gyffredin ar y Cyfandir yn y chweched ganrif, ac yn wir fe gredir bod y 

fwyell-forthwyl o Gaint wedi ei mewnforio yn y cyfnod hwn.
616

 Darlunnir pethau tebyg i 

fwyeill-forthwylion ar gerrig Pictaidd o Glamis, Angus, ac o Rhynie, Swydd Aberdeen, ac 

fe ddangosir bwyell a chanddi ben siâp „T‟ ar garreg o Golspie (Sutherland), ond y gyntaf 

o‟r darluniadau hyn, yn unig, sy‟n dangos brwydro rhwng dynion.
617

 Nid oes tystiolaeth 

arall am filwyr Pictaidd neu Sgotig yn brwydro ag unrhyw fath o fwyell, ac fe allai‟r 

ychydig enghreifftiau o‟r offer hyn a ddarganfuwyd yn yr Alban, megis y pen bwyell siâp 

„T‟ o Dunollie, fod yn offer pob dydd yn hytrach nag arfau rhyfel.
618

 Gall yr un peth fod yn 

wir am y pennau bwyeill bach a ddarganfuwyd mewn cranogau a safleoedd eraill yn 

Iwerddon ac yng nghrannog Buiston, am nad oes tystiolaeth am ddefnydd bwyeill fel arfau 

gan y Brythoniaid na‟r Gwyddyl cyn y cyfnod Llychlynnaidd.
619

 

 

                                                                                                                                                     
ym mhlât 35. Nododd D.M. Wilson, Bayeux Tapestry, t. 184, fod pennau bwyeill o‟r math hwn wedi‟u 

darganfod mewn safleoedd canoloesol. 
613

 Mae carreg fedd o gyfnod y Detrarchiaeth yn dangos marchog a chanddo fwyell gymharol fawr sy‟n 

ymddangos fel arf llaw, ac fe ddisgrifiodd Gregory o Tours – ac yntau‟n ysgrifennu yn y chweched ganrif – 

filwyr Ffrancaidd yn defnyddio bwyeill (securis a bipennis) fel arfau llaw gan amlaf (Southern and Dixon, The 

Late Roman Army, tt. 93 (ffigur 11) a 116; Underwood, Anglo-Saxon Weapons, tt. 35-7, ac E. James, The 

Franks, t. 229). 
614

 Am y claddfeydd, gw. uchod, n. 608. Tynnodd Underwood, Anglo-Saxon Weapons, tt. 72-5, sylw at brinder 

cyfeiriadau at fwyeill mewn llenyddiaeth arwrol, hefyd, er dyfynnu dwy enghraifft. 
615

 Mae‟r enghraifft o Sutton Hoo yn anghyffredin iawn, a hithau wedi‟i gwneud yn gyfan gwbl o haearn, gan 

gynnwys y goes (Underwood, Anglo-Saxon Weapons, tt. 72-3).  
616

 Underwood, Anglo-Saxon Weapons, tt. 72-3. Gw. hefyd isod, n. 619, am ben bwyell o grannog Buiston 

sy‟n dangos rhywfaint o debygrwydd i‟r offer hyn, er nad ystyrir mai rhan o arf yw hwnnw. 
617

 Gw. Aitchison, The Picts and the Scots at War, tt. 64-5 a phlatiau 22 a 23, ac Alcock, Kings and Warriors, 

t. 166 a ffigur 50, am yr awgrym mai ffigurau mytholegol a ddarlunnir, a bod carreg Golspie yn dangos 

dylanwad darluniau o‟r Dwyrain Agos, o bosibl. 
618

 Roedd bwyeill siâp „T‟ yn gyffredin drwy Ewrop fel offer gweithio coed, gan gael eu defnyddio yn Lloegr 

hyd tua chanol y bedwaredd ganrif ar ddeg (The Picts and the Scots at War, tt. 64-5, a Laing, Archaeology, 

t. 98). 
619

 Mae gan y ddwy enghraifft o Buiston finiau torri cul, heb fod yn lletach na‟r soced, ac mae Ann Crone, The 

History of a Scottish Lowland Crannog: Excavations at Buiston, Ayrshire 1989-90 (Edinburgh, 2000), tt.138-9 

a 145, yn eu disgrifio fel ffurfiau Brythonaidd-Rufeinig. Mae gan un o‟r rhain ddarn byr yn estyn o gefn y 

llafn torri, gan arwain Laing, Archaeology, t. 98, i awgrymu y gellid ei galw‟n fwyell-forthwyl (gw. hefyd 

Munro, Ancient Scottish lake-dwellings, t. 221). Mae‟r amryw bennau bwyeill a ddarganfuwyd yn Iwerddon 

yn cynnwys rhai tebyg i‟r ddwy o Buiston, ynghyd â rhai siâp „T‟, rhai „barfog‟, ac un enghraifft o fwyell 

ddaufiniog, ynghyd â‟r ffurf debyg i francisca a grybwyllwyd uchod (Laing, Archaeology, t. 98; Hencken, 

„Lagore Crannog‟, tt. 106-9; a B.G. Scott, Early Irish Ironworking, tt. 105 a 131-3). 
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Defnyddiai‟r Llychlynwyr amryw fathau o fwyeill rhyfel. Roedd y skeggøx, sef bwyell 

„farfog‟ (a rhan waelodol y llafn yn estyn i lawr fel barf) yn ffurf a geid o‟r wythfed ganrif 

ymlaen, gan gael ei defnyddio fel offeryn pob dydd yn ogystal ag fel arf, ond roedd y 

breidøx „bwyell lydan‟, a ymddangosodd tua 1000, yn fwy o arf arbenigol.
620

 Roedd gan y 

fwyell lydan lafn mwy trionglog, a‟i fin yn aml wedi‟i wneud o haearn a oedd wedi ei 

galedu yn arbennig, wedi ei asio i‟r pen, ac weithiau fe addurnid y llafn a‟r gwddf â 

mewnosodiadau o arian neu aur.
621

 Llafnau trionglog cyffelyb sydd gan y bwyeill a ddelir 

yn uchel, ynghyd â chleddyfau, gan res o wŷr ar garreg o Lindisfarne, a all bortreadu 

ymosodwyr Llychlynnaidd fel y‟u gwelwyd gan y trigolion lleol.
622

 Credir mai arf 

Llychlynnaidd, hefyd, oedd y pen bwyell bychan (12.6cm o led a 13.2cm o hyd) a 

ddarganfuwyd, ynghyd â phen gwaywffon, yng Nghaer-went, ac a ddyddiwyd i ddiwedd y 

nawfed ganrif neu‟r ddegfed ganrif.
 623

  

 

Darganfuwyd nifer o enghreifftiau o bennau bwyeill llydan yn Lloegr, megis y rhai o 

Lundain a ddyddiwyd i‟r ddegfed ganrif neu‟r unfed ganrif ar ddeg, ac er y gallent berthyn i 

ymosodwyr, mae‟n bosibl fod rhai‟n arfau Eingl-Lychlynnaidd.
624

 Daeth bwyeill llydan yn 

arfau pwysig ymhlith yr Eingl-Sacsoniaid Diweddar, efallai o ganlyniad i‟w defnydd gan 

filwyr y Brenin Cnut;
625

 ac fe‟u defnyddid hefyd gan fyddinoedd Normanaidd cyn brwydr 

Hastings, er cyfeirio atynt amlaf fel arfau i droedfilwyr yn hytrach na marchogion.
626

 Mae‟n 

ymddangos mai‟r Saeson yn unig a ddefnyddiodd fwyeill rhyfel yn Hastings, fodd bynnag, 

a‟r rheini‟n arfau mawr a ddelid yn y ddwy law.
627

 Roedd trymder y cyfryw fwyeill yn eu 
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 DeVries, Medieval Military Technology, tt. 16-17. 
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 DeVries, Medieval Military Technology, tt. 16-17. 
622

 Graham-Campbell and Kidd, The Vikings, rhif 2 (t. 13). 
623

 Redknap, Llychlynwyr, t. 53. 
624

 Nicolle, Arms and Armour, rhif 876, a Simon Keynes, „The Vikings in England, c. 790-1016‟, yn Peter 

Sawyer (ed.), The Oxford Illustrated History of the Vikings (Oxford, 1997), tt. 48-82 (t. 75). Yn Chronica 

Majora Matthew Paris darlunnir bwyeill llydan nodweddiadol yn nwylo‟r Daniaid sy‟n gwylio‟r ornest rhwng 

Canute ac Edmund „Ironside‟ (er mai cleddyf sydd yn llaw eu brenin) (Caer-grawnt, Coleg Corpus Christi 

llsgr. 26, t. 160 (Suzanne Lewis, The Art of Matthew Paris, plât III)). 
625

 Laing, „Pictish Relief Sculpture‟, t. 97, yn cyfeirio at J.G. Scott, „An 11
th

 century war axe in Dumfries 

Museum‟, Trans. Dumfries Galloway Nat. Hist. Ant. Soc., 3
rd

 ser., XLIII (1966), 117-20 (119). 
626

 Gw., e.e., Roman de Rou, rhan II, llau. 942, 1004, 3363-4 a 3938-40. Gwerinwyr sy‟n ymladd â bwyeill yn 

Roman de Rou, rhan II, llau. 3245, 3275 a 4093-4. 
627

 Gw. D.M. Wilson, Bayeux Tapestry, t. 225, am yr awgrym y gallasai‟r fwyell fod yn arf seremonïol yn 

unig ymhlith y Normaniaid, a Roman de Rou, rhan III, llau. 7769-72, 7791-2, 7807-8, 8213-4, 8284-6, 8371-4, 

8403-4, 8445-6, 8515-16, 8563-4 a 8717-32, yn cyfeirio at haches neu coignies y Saeson. Mewn un darn fe 

ddisgrifiodd Wace fwyell fawr a fedrai dorri trwy wddf ceffyl, gw. Roman de Rou, rhan III, llau. 8257-8 hache 

norresche tint mult bele, / plus de plain pié out l’alemele „He held a very fine Norwegian axe, its blade more 

than a full foot in length‟, a hefyd lau. 8253-6 ac 8259-88. Mae‟n werth nodi bod Wace yn cyfeirio at fwyeill, 

ynghyd â chleddyfau, fel arfau‟r uchelwyr Seisnig (Roman de Rou, rhan III, llau. 7973-6), ac mae awgrym 

arall am statws yr arfau hyn yn Roman de Rou, rhan III, llau. 8396-8 E un Normant avant sailli, / od ses dous 
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gwneud yn arfau hynod ddinistriol yn nwylo dyn cryf; gallent dorri drwy darianau neu 

arfwisg a rhoi clwyfau erchyll, gan gynnwys torri pennau.
628

 Ond roedd ganddynt eu 

hanfanteision hefyd. Roedd angen dwy law i‟w defnyddio yn effeithiol, a hynny‟n golygu 

na ellid defnyddio tarian yn „weithredol‟ ar yr un pryd.
629

 Gallai coes bren y fwyell fod yn 

wendid arall, yn ôl tapestri Bayeux, sy‟n dangos pen bwyell wedi‟i dorri oddi ar y goes gan 

ergyd cleddyf.
630

 

 

Mae pennau bwyeill canoloesol a ddarganfuwyd ym Mhrydain ac Iwerddon yn aml yn 

dangos yr un ffurfiau (llydan neu farfog) â‟r rhai Llychlynnaidd neu Eingl-Sacsonaidd, er 

bod rhai llafnau o‟r ddeuddegfed ganrif a‟r drydedd ganrif ar ddeg yn crymu i fyny yn 

sylweddol, ac fe ychwanegwyd morthwyl, cethren neu lafn arall ar gefn rhai pennau 

bwyeill.
631

 Gwelir ffurfiau tebyg mewn darluniau a cherfluniau canoloesol, ynghyd â rhai a 

choesau byrion, ac eraill a chanddynt bennau hir iawn a‟r pwyntiau‟n crymu‟n ôl tuag at y 

goes.
632

 Byddai „esblygiad‟ y ffurf olaf hon yn arwain at rai ffurfiau o arfau polyn 

diweddarach (gw. adran 2.3), ac yn wir, erbyn y bedwaredd ganrif ar ddeg roedd amryw 

                                                                                                                                                     
mains l’a relevee / que il aveit mult golosee „another Norman dashed forward and with his two hands picked 

up the axe, for he had coveted it greatly‟. 
628

 Am allu bwyeill i dorri tarianau neu arfwisgoedd gw. Southern and Dixon, The Late Roman Army, 

tt. 115-6; DeVries, Medieval Military Technology, t. 16, a HGK 20.4-6 Ac emplith henne neidyav a oruc 

Gruffud o’r blaen en e vydin gentaf y drychu y Freinc llurugauc a helmauc o’e uwyall deuvinyauc, ynghyd â‟r 

disgrifiad gan Gerallt Gymro o ergyd bwyell a ddyfynnir yn n. 656 isod. Am fwyeill yn torri pennau gw. 

nn. 657-8 isod, a hefyd Deeds, llau. 1476-87, yn disgrifio marchogion yn rhoi bwyell (hache) i Gymraes, 

„Alys o‟r Fenni‟, fel y gallai dorri pennau carcharorion Gwyddelig ar ôl brwydr, a hithau newydd golli ei 

chariad yn y sgarmes. Mae cyfeiriadau at ergydion bwyell i bennau dynion yng ngwaith Gregory o Tours 

(Underwood, Anglo-Saxon Weapons, tt. 35-6), ac yn Philippiad Guillaume le Breton (cân XI, llau. 116-32, yn 

Duby, The Legend of Bouvines, t. 200). Cofnodwyd hefyd gyhuddiad gan Gymro, Cynwrig ap David, fod 

rhyw Richard de Gateshead wedi ei glwyfo yn ei ben â bwyell (Cynthia J. Neville (ed.), „A Plea Roll of 

Edward I's Army in Scotland, 1296‟, Miscellany of the Scottish History Society, 11 (1990) (ar gael yn 

www.deremilitari.org/resources/sources/plearoll.htm)). 
629

 Gw. Roman de Rou, rhan III, llau. 8607-12 hoem qui od hace velt ferir / od ses dous mains l’estoet tenir, / 

ne poet entendre a sei covrir / s’il velt ferir de grant aïr; / bien ferir e covrir ensemble / ne poet l’en faire, ço 

me semble „a man who intends to strike with an axe cannot give his mind to protecting himself, as he has to 

hold it in both hands if he is to strike with great vigour. To strike well and protect oneself at the same time is 

impossible, it seems to me‟. Yn nhapestri Bayeux mae‟r rhan fwyaf o‟r Saeson sy‟n brwydro â bwyeill mawr 

yn eu dal mewn dwy law, a hwythau heb darianau, er bod gan un darian yn crogi ar ei ysgwydd, ac mae un 

arall yn dal bwyell fawr yn ei law chwith a tharian yn ei law dde (Bayeux Tapestry, platiau 62, 64-6, a 69-70). 

Mae Psychomachia (Llyfrgell Brydeinig, Llsgr. Cotton Cleo. C. VIII ffol. 24), sef llsgr. Eingl-Sacsonaidd 

Diweddar o ddechrau‟r unfed ganrif ar ddeg, hefyd yn dangos rhyfelwr yn dal bwyell (o faint canolig) mewn 

un llaw, a tharian gron yn ei law arall (Nicolle, Arms and Armour, rhif 874A). 
630

 Bayeux Tapestry, plât 65. Cyfeiriodd Richard Underwood, Anglo-Saxon Weapons, tt. 72-4, at 

ddigwyddiadau tebyg mewn sagâu Llychlynnaidd, ac mae Huntingdon, x.18, yn disgrifio bwyell ryfel y 

Brenin Stephen o Loegr yn cael ei thorri gan ergydion niferus (dyfynnwyd isod). 
631

 DeVries, Medieval Military Technology, t. 18, a Hanley, War and Combat, t. 37, ac am enghreifftiau o 

Iwerddon gw. Edwards, Archaeology, tt. 180-1, Nicolle, Arms and Armour, rhif 992, a Halpin, Weapons, 

tt. 163-5.  
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 DeVries, Medieval Military Technology, t. 18; Nicolle, Arms and Armour, rhifau 940A, 955E, 956, 

973B-D, a Hanley, War and Combat, t. 36.  
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fathau o arfau polyn yn dechrau cymryd lle‟r fwyell ryfel fel arf i droedfilwyr, er bod 

marchogion yn parhau i ddefnyddio bwyeill ysgafnach mewn gornest glòs.
633

  

 

Mewn testunau hanesyddol fe gysylltid bwyeill rhyfel gan fwyaf ag ergydion mawr a 

nerthol, naill ai wrth ddisgrifio troseddau (gw. isod) neu gampau mewn rhyfel. Perthyn i‟r 

ail ddosbarth hwn y mae disgrifiad Wace o‟r Saeson yn Hastings,
634

 ac adroddiadau Henry 

o Huntingdon am y dyn Norwyaidd a amddiffynnodd y bont ym mrwydr Stamford 

Bridge,
635

 ac am y Brenin Stephen ym Mrwydr Lincoln, 1141: 

Tunc apparuit uis regis fulminea, bipenni maxima cedens hos, diruens illos. Tunc nouus oritur 

clamor, omnes in eum, ipse in omnes. Tandem regia bipennis ex ictuum frequentia confracta est. 

Ipse gladio abstracto dextra regis digno rem mirabiliter agit, donec et gladius confractus est. 

(Whereupon the king‟s lightning strength showed itself, as, wielding his great battle-axe, he slew 

some and scattered others. Now a new clamour arose – all against him, he against all. Eventually, 

the royal battle-axe was shattered by incessant blows. He drew out his sword, worthy of a king, 

and performed wonders with his right hand, until the sword, too, was shattered.)
636

 

 

Nid annhebyg yw‟r disgrifiad o Ruffudd ap Cynan yn brwydro ger Castell Aberlleiniog, ger 

Penmon: 

Ac emplith henne neidyav a oruc Gruffud o‟r blaen en e vydin gentaf y drychu y Freinc llurugauc 

a helmauc o‟e uwyall deuvinyauc, vegys Dauyd vrenhin em plith y Philistewyssyon.
637

 

 

Ac eto, er bod y darn hwn yn sicr yn disgrifio Gruffudd yn ymladd â bwyell, mae‟r fersiwn 

Lladin o‟i fywgraffiad yn dweud mai arfau‟r Normaniaid oedd y bwyeill:
638
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 Roedd gan „fwyell y marchog‟ goes tua‟r un hyd ag eiddo‟r brysgyll neu‟r morthwyl rhyfel (DeVries, 

Medieval Military Technology, t. 18).  
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 Gw., e.e., Roman de Rou, rhan III, llau. 8717-20 Un en i out de grant vigor / que l’en teneit por luiteor, / od 

une hache qu’il teneit / a nos Normanz grant mal faiseit „There was a man there with great strength who was 
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drafodwyd uchod. 
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 Huntingdon, vi.27 Quidam uero Norwagensis, fama dignus eterna, super pontem restitit, et plus 
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Archer, t. 19, fod yr adroddiadau hyn yn dangos olion „adeiladu chwedl‟. 
636

 Huntingdon, x.18. Mae nifer o groniclwyr eraill yn disgrifio‟r digwyddiad hwn. Mae Orderic Vitalis, VI, 

tt. 544-5, yn canmol dewrder Stephen, gan ddweud ei fod wedi defnyddio ei gleddyf ynghyd â bwyell 

(securis) Lychlynnaidd a roddwyd iddo gan ŵr ifanc, a gw. hefyd adroddiad John o Hexham yn Thomas 

Arnold (ed.), Symeonis Monachi Opera Omnia: Historia Regum, vol. II (London, 1885), t. 308, sy‟n nodi mai 

un o ddinasyddion Lincoln a roddodd securem Danicam i‟r brenin. At hynny, mae copi o Historia Anglorum 

Henry o Huntingdon o ddiwedd y ddeuddegfed ganrif neu ddechrau‟r drydedd ganrif ar ddeg yn cynnwys 

darluniad o Baldwin FitzGilbert yn annog milwyr y Brenin Stephen cyn brwydr Lincoln, ac un o‟r ffigurau‟n 

pwyso‟n hamddenol ar fwyell (Amgueddfa Brydeinig, Arundel 48, ffol. 168
v
 (Suzanne Lewis, The Art of 

Matthew Paris, t. 37)). 
637

 HGK 20.4-7. 
638

 Gw. nodyn Russell, VGC §23/7n. 
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Tum Griffinus in confertissimos hostes prorupit, seque in primum agmen dat, ut Francos 

loricatos, galeatos bipennibusque armatos prosterneret, ut David rex inter Philisthaeos. 

(Then Gruffudd rushed forward into the most densely packed part of the enemy and placed 

himself in the front line, so that he might lay low the French in their armour, their helmets, and 

armed with two-headed axes, like King David among the Philistines.)
639

 

 

Mae‟n ymddangos, felly, mai ffrwyth camgyfieithu oedd rhoi bwyell yn nwylo Gruffudd. 

Gall fod yn arwyddocaol, er hynny, fod y camgymeriad hwn wedi digwydd ac wedi cael ei 

dderbyn gan gopïwyr diweddarach, gan awgrymu nad oeddynt hwythau‟n gweld unrhyw 

beth anaddas yn y ddelweddaeth hon. Nid amhosibl fod ymwybyddiaeth o ddigwyddiadau 

brwydr Lincoln, 1141 – neu o adroddiadau amdani – wedi ychwanegu at „urddas‟ y fwyell 

ryfel, yn enwedig o ystyried y bu carfan fawr o Gymry yno.
640

 

 

Y gair bipennis a ddefnyddiwyd gan Henry o Huntingdon, ac fe‟i ceir hefyd yn y Vita 

Griffini, gan gael ei gyfieithu‟n uwyall deuvinyauc yn yr Historia – a hynny nid yn unig yn 

y darn am Ruffudd ei hun a ddyfynnwyd uchod ond hefyd wrth ddisgrifio arfogaeth ei 

gynghreiriaid Llychlynnaidd ym mrwydr Mynydd Carn.
641

 Awgryma‟r termau hyn fwyell a 

chanddi ddau lafn, y naill ar gefn y llall, ond er dangos arfau tebyg weithiau mewn 

darluniau,
642

 mae tystiolaeth archeolegol yn brin ar gyfer y cyfnodau dan sylw yma.
643

 

Mae‟n bosibl, fodd bynnag, fod ystyr lythrennol bipennis wedi ei cholli dros amser, fel ei 

bod yn gallu dynodi „bwyell ryfel‟ enerig.
644

 Os felly, gellir priodoli presenoldeb yr 
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 VGC §23/7, a gw. nodyn Russell ar y frawddeg hon. 
640

 Roedd y milwyr Cymreig yn Lincoln wedi‟u harwain gan dri arglwydd Cymreig gan gynnwys Cadwaladr, 

mab Gruffudd ap Cynan (ac yntau wedi ffraeo â‟i frawd, Owain Gwynedd). Gw. Orderic Vitalis, VI, t. 542 

(n. 2) a J.E. Lloyd, A History of Wales, II, tt. 489-91. 
641

 HGK 15.10 a gvyr Denmarc ac eu bwyeill deuvinyauc, a chymh. VGC §17/8 Danos bipennibus armatos. 

Defnyddiwyd bipennis eto mewn perthynas â milwyr estron Gruffudd – a hwythau‟n dod o Ynysoedd Orch, 

mae‟n debyg, yn yr achos hwn – ym muchedd Gwynllyw Sant (Vitae Sanctorum, tt. 184-5, a gw. hefyd Sean 

Davies, Welsh Military Institutions, t. 155). 
642

 Nododd Haycock, LPBT 5.209n, mai bwyell ddaufiniog oedd arf nodweddiadol y Cynocephali yn y Mappa 

Mundi, yng nghadeirlan Henffordd, ac fe gyfeiriodd Hewitt, Ancient Armour and Weapons, tt. 153-4, at luniau 

o fwyell ddaufiniog yn Harleian MS. 603, sef sallwyr o ddiwedd yr unfed ganrif ar ddeg y credir iddo gael ei 

lunio yn Ffrainc. Roedd arfau tebyg yn adnabyddus yn y cyfnod Rhufeinig Diweddar, hefyd, yn ôl darlun yn y 

Notitia Dignitatum (Southern and Dixon, The Late Roman Army, t. 98, ac am y testun hwn gw. n. 854 isod). 
643

 Tynnodd Hewitt, Ancient Armour and Weapons, t. 48, sylw at fath o fwyell ddaufiniog neu fwyell-neddyf a 

chanddi lafn llorweddol ar gefn llafn fertigol a ddarganfuwyd ym mynwent Parfondeval, Aisne, Picardie, er 

dadlau nad oedd yn debygol fod hon yn cyfateb i bipennis y testunau hanesyddol. Offeryn yn hytrach nag arf, 

mae‟n debyg, oedd bwyell fechan ac iddi ddau ben o Clogher, Swydd Tyrone (B.G. Scott, Early Irish 

Ironworking, tt. 133-5), a pherthyn i‟r Oes Haearn yr oedd y „Scythoid battle axes‟, sef dosbarth anghyffredin 

o arfau o ganolbarth Ewrop a chanddynt ddau lafn (Koch, Atlas for Celtic Studies, t. 127). 
644

 „Two-edged‟ a „two-edged tool or weapon, twibill, battle-axe‟ yw‟r ystyron a roddir ar gyfer bipennis yn 

DML. Yn ogystal â twibill (a twilafte æx am bipennis securis) ceir stanæx neu stanex, sef „bwyell garreg‟, fel 

gair cyfystyr â bipennis mewn geirfaoedd Hen Saesneg o‟r ddegfed ganrif a‟r unfed ganrif ar ddeg, gan 

awgrymu nad oedd ystyr bipennis yn sefydlog gan yr Eingl-Sacsoniaid hwythau (Thomas Wright and Richard 

Paul Wülcker (eds.), Anglo-Saxon and Old English Vocabularies, vol. I (2nd edition; London, 1884), colofnau 

141, 143, 194 a 334. Mor gynnar â‟r bumed ganrif, defnyddiodd Sidonius y term bipennis wrth ddisgrifio 

bwyeill a deflid gan y Ffranciaid (Hewitt, Ancient Armour and Weapons, tt. 4-5), er bod tystiolaeth 
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ansoddair deufiniog mewn testunau megis Historia Gruffud vab Kenan a‟r cyfieithiadau o 

waith Sieffre o Fynwy i gyfieithu gorlythrennol, yn unig.
645

 

 

Er nad oes tystiolaeth bendant fod unrhyw dywysog Cymreig wedi ymladd â bwyell ryfel, 

fe allai milwyr Cymreig eraill fod wedi defnyddio‟r arfau hyn weithiau. Cynhwysodd 

Guillaume le Breton bipennis o fewn rhestr o arfau‟r Cymry a aeth i Ffrainc gyda Rhisiart 

Lewgalon,646 ac fe nodir gwerth buyall aryf yn fersiwn Iorwerth o‟r cyfreithiau Cymreig, 

mewn rhestr o arfau eraill, er na chynhwysir bwyeill yn y darn cyfatebol o fersiynau 

Blegywryd neu Ladin A, nac yn y darlun o arfau yn llsgr. Peniarth 28.
647

 Mae fersiwn 

Cyfnerth yn cyfeirio at buyall enillec yn y rhestr arfau,
648

 a‟r un ymadrodd a ddefnyddir yn 

Brut y Tywysogion yn y cofnod am Wyddel, dan orchymyn Maelgwn ap Rhys, yn lladd 

Cedifor ap Gruffudd.
649

 Credir bod genilleg wedi dynodi arf estron yn wreiddiol, ac efallai 

arf Sgandinafaidd yn enwedig, er cael ei ddefnyddio‟n ddiweddarach o bosibl fel gair mwy 

cyffredinol am fwyell ryfel.
650

 Mae cyfeiriadau gan feirdd Cymraeg y bedwaredd ganrif ar 

ddeg yn dangos bod bwyeill yn parhau‟n gysylltiedig â‟r Llychlynwyr hyd yr adeg honno, 

fodd bynnag.
651

 Roedd tarddiad Llychlynnaidd bwyeill rhyfel y Gwyddyl hefyd yn 

adnabyddus yn y Gymru ganoloesol, gan gael ei grybwyll gan Gerallt Gymro, yn ogystal â 

                                                                                                                                                     
archeolegol, fel y trafodir uchod, yn awgrymu mai un llafn yn unig oedd gan y rheini. Cynhwysir bipennis yn 

ogystal â securis mewn rhestr o arfau a ddefnyddiwyd gan y troedfilwyr a roddodd glwyfau marwol i Richard 

Marshal yn Iwerddon yn 1234 yn Chronica Majora, III, t. 279 (gw. hefyd Flowers of History, II, t. 590), gan 

awgrymu o bosibl mai bwyell ryfel arbenigol oedd y bipennis, er nad amhosibl fod y geiriau hyn yn cael eu 

defnyddio fel termau cyfystyr. 
645

 Ceir deuwynebawg yn ogystal â deufiniawg yn goleddfu bwyell mewn gwahanol gyfieithiadau o Historia 

Regum Britanniae Sieffre o Fynwy (Acton Griscom (ed.), The Historia Regum Britanniæ of Geoffrey of 

Monmouth (London, 1929), tt. 243-4 a 255; H. Lewis (gol.), Brut Dingestow, tt. 16 a 22, a John Rhŷs and 

J. Gwenogvryn Evans (eds.), The Text of the Bruts from the Red Book of Hergest (Oxford, 1890), tt. 55 a 61). 
646

 Dyfynnwyd yn Hewitt, Ancient Armour and Weapons, tt. 105-6, a gw. uchod, n. 242.  
647

 Dwy geiniog oedd gwerth buyall aryf (Llyfr Iorwerth, §141, a The Law, t. 194). Nodir gwerthoedd tri math 

arall o fwyeill mewn darn gwahanol sy‟n ymdrin ag offer, sef bvyall ledan (pedair ceiniog), bvyall kynnut 

(dwy geiniog) a bvyall uechan (un geiniog), ac roedd tedyf bvyall kennut „pen bwyell gynnud‟ yn un o‟r tri 

pheth y telid gof y llys am ei waith arnynt (Llyfr Iorwerth, §39 a 140, a The Law, t. 37 a 192). Roedd gan 

fwyell, pair a chwllter arwyddocâd arbennig fel tri thlws cenedl, sef tri pheth a adewid bob amser i‟r mab 

ieuengaf, ac a allai gael eu hawlio‟n ôl gan y tylwyth pe baent yn cael eu rhoi yn ernes (The Law, t. 234). 

Cyfeirir hefyd at hawl y rhingyll i gael bwyell gynnud o marwdy, ac at defnydd bwyell y cynutai i dorri coed 

tân ac i ddatgymalu da byw, ac yng nghyfreithiau‟r gwragedd rhestrir y „fwyell gynnud‟ ymhlith eiddo‟r gŵr 

a‟r „fwyell ledan‟ ymhlith eiddo‟r wraig (The Law, tt. 34, 37 a 45, a Llyfr Iorwerth, §34, 37 a 44). 
648

 Welsh Medieval Law, t. 105. 
649

 ByT (RBH), d.f. 1205; ByT (Pen. 20), t. 150. Mae‟r Annales Cambriae yn defnyddio‟r term securis wrth 

gofnodi‟r llofruddiaeth (ByT (Pen. 20, cyf.), n. 82.38). 
650

 G t. 528 a GPC d.g.; T. Jones, ByT (Pen. 20, cyf.), 82.38n; HGK 15.10n, a Brynley F. Roberts, „Bwyall 

enilleg‟, B 23 (1968-70), 121-2. 
651

 Gw. GMBen 22.35-6 (cywydd brud gan fardd anhysbys) A chantho bwyell ellmyn / Llychlyn, llwybr tremyn 

trin, a GIG 4.41-2 (Iolo Goch) Pwy a ludd gwerin, pŵl ym, / Llychlyn a’u bwyaill awchlym, a hefyd D.S. 

Evans, HGK 15.10n. 
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chael ei adlewyrchu yn y cyfeiriad at fwyeill Lochlann „Llychlynnaidd‟ yn Cogadh Gaedhel 

re Gallaibh (testun Gwyddeleg o‟r ddeuddegfed ganrif).
652

 

 

Yn ei Topographia Hibernica fe restrodd Gerallt Gymro y fwyell (securis) fel un o dri phrif 

arf y Gwyddyl, ynghyd â gwaywffon a gwaywffyn tafl,
653

 ac yn wir mae gwahanol 

gyfeiriadau yn y testun hwn ac yn yr Expugnatio Hibernica yn awgrymu bod bwyeill yr un 

mor bwysig i ryfelwyr Gwyddelig ag yr oedd cleddyfau i‟r Eingl-Normaniaid.
654

 Mae‟n 

debyg mai gorsymleiddio yw hyn, fodd bynnag, sy‟n adlewyrchu rhagfarnau Gerallt.
655

 Mae 

ei ddisgrifiadau graffig o ymosodiadau erchyll â bwyeill,
656

 a‟r ffaith iddo gysylltu‟r arfau 

hyn yn aml â gweithredoedd bradwrus neu ddianrhydedd,
657

 yn awgrymu ei fod yn 

defnyddio‟r fwyell fel symbol o‟r ffyrnigrwydd a‟r trais dirybudd yr oedd mor gyson 

awyddus i gyhuddo‟r Gwyddyl ohonynt.
658

 Gellir gweld olion rhagfarnau tebyg mewn rhai 
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 Topographia Hibernica, III.x (Opera V, tt. 150-1, a History/Topography, t. 101): securibus quoque amplis, 

fabrili diligentia optime chalibatis, quas a Norwagiensibus et Oustmannis . . . sunt mutuati „and big axes well 

and carefully forged, which they have taken over from the Norwegians and the Ostmen‟ (dyfynnwyd yn fwy 

llawn yn adran 2.2.3.2 uchod). Cyfeiriodd Gerallt eto at ddyfodiad yr „Ostmen‟ yn Topographia Hibernica, 

III.xliii, gan ddweud bod y Gwyddyl wedi mabwysiadu‟r fwyell fel arf oherwydd yr ofn yr oedd yr estronwyr 

hyn yn ei achosi (Opera V, t. 187 a History/Topography, t. 122). Am y fwyell Lochlann yn Cogadh Gaedhel 

re Gallaibh gw. Laing, „Pictish Relief Sculpture‟, yn cyfeirio at E. Rynne, „The impact of the Vikings on Irish 

weapons‟, yn Atti del VI Congresso Internazionale delle Scienze Preistoriche e Protostoriche – Roma 1962 

(Rome, 1966), t. 184. Gw. hefyd Halpin, Weapons, t. 17, sy‟n dadlau bod Gerallt yn gywir wrth ddweud bod y 

fwyell wedi‟i chyflwyno gan y Llychlynwyr ac wedi‟i mabwysiadu gan y Gwyddyl, ond mai gorsymleiddio 

oedd dweud bod y fwyell wedi cymryd lle‟r cleddyf fel eu prif arf llaw. 
653

 Gw. y n. blaenorol, a hefyd Expugnatio Hibernica, tt. 114-15, yn dweud bod rhyfelwyr Meath wedi‟u 

harfogi â iaculis binis et securibus amplis. 
654

 Gw., e.e., delerau cyd-drafodaeth rhwng Hugh de Lacy ac Ua Ruairc, brenin Meath, sy‟n nodi bod angen 

i‟w gwŷr fod yn ddiarfog ar wahân i gleddyfau‟r Eingl-Normaniaid a bwyeill y Gwyddyl (Expugnatio 

Hibernica, tt. 112-15), a hefyd „araith Domnall‟ (a gyflwynir yng ngeiriau Gerallt ei hun, bid sicr) 

(Expugnatio Hibernica, tt. 163 a 327 (n. 265)). Nid yw‟n ymddangos, yn ôl Gerallt, fod bwyeill yn gyfyngedig 

i unrhyw ddosbarth arbennig o filwyr; cyfeiriodd, e.e., at ddefnydd y cyfryw arf gan y Brenin Ua Ruairc o 

Meath, yn ogystal â chan ei wŷr (Expugnatio Hibernica, tt. 114-15). 
655

 Gw. Halpin, Weapons, t. 17, ac uchod n. 652. 
656

 Gw. y disgrifiad yn Expugnatio Hibernica, tt. 136-9 o gydymaith Meilir fitzHenry yn cael ei dorri‟n 

ddarnau gan fwyeill, a Meilir ei hun (perthynas waed i Gerallt) yn dianc â dwy fwyell wedi‟u plannu yn ei 

darian a thair yn ei geffyl. Mae enghraifft arall, yn disgrifio ymosodiad gan Lychlynwr y tro hwn, yn 

Expugnatio Hibernica, tt. 76-7 militis quoque coxa ferro utrinque vestita uno securis ictu cum panno lorice 

precisa „with one blow of an axe a knight‟s hip bone was cut away along with the cloth part of his cuirass, 

even though it was protected by armour on both sides‟. Cyfeirir at yr un digwyddiad yn Deeds, llau. 2439-46, 

gan nodi mai arweinydd y Llychlynwyr, John „the Wode‟ (sef „gwallgof‟) fu‟n gyfrifol am yr ergyd.  
657

 Dywedodd, e.e., fod bwyeill wedi‟u defnyddio i ymosod ar ddyn yng nghanol cyngor rhyfel, i lofruddio 

dynion trwy eu taro o‟r tu ôl, ac i dorri pennau dynion a fwriwyd i‟r llawr (Expugnatio Hibernica, tt. 114-15, 

36-7 a 186-7).  
658

 Yn y Topographia Hibernica, III.xxi (Opera V, tt. 165-6, a History/Topography, tt. 107-8), dywed Gerallt 

fod arfer y Gwyddyl o gario bwyeill ym mhobman yn golygu eu bod yn barod at drais bob amser. Cyfeiriodd 

yn benodol at nifer o Eingl-Normaniaid a laddwyd gan fwyeill, ac at yr angen i fod yn wyliadwrus rhag y 

perygl hwn, gan ddweud y dylid gwahardd y Gwyddyl rhag cludo‟r detestabile prodicionis instrumentum 

„abominable instrument of treachery‟ mewn ardal heddychlon neu ar adeg heddwch (Expugnatio Hibernica, 

tt. 234-5, 240-1, 250-3, 319 (n. 204) a 353 (n. 480)). Un digwyddiad a nodwyd gan nifer o awduron heblaw 

Gerallt, fodd bynnag, oedd lladdedigaeth Hugh de Lacy, a‟i ben wedi‟i dorri gan fwyell a guddiwyd, yn ôl 
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darluniau canoloesol o Wyddyl yn cludo bwyeill,
659

 ac fe ellid hefyd gymharu‟r darlun o 

waith Matthew Paris sy‟n dangos gŵr â bwyell yn sefyll nesaf at y Brenin Gwilym y Llew, 

ac yntau mae‟n debyg yn symboleiddio‟r Albanwyr gorchfygedig.
660

 

 

Roedd y cysylltiad rhwng bwyeill a thrais ffyrnig yn eang – yn wir, mae‟n debyg mai eu 

„violent reputation‟ a barodd iddynt gael eu gwahardd o dwrnameintiau
661

 – a pheth 

cyffredin hefyd oedd eu cysylltu â lladd y tu allan i gyd-destun rhyfel. Yn ogystal â 

gweithiau Gerallt Gymro, mae enghreifftiau mewn ffynonellau Normanaidd ac Eingl-

Normanaidd,
662

 ac yng ngwaith Sant Adomnán,
663

 ac fe ddefnyddid bwyeill hefyd fel offer 

dienyddio.
664

 Mae‟n bosibl fod yr agweddau mwy gwaradwyddus yn ymwneud fwyaf â 

bwyeill cyffredin a ddefnyddid i ladd, yn hytrach nag â bwyeill rhyfel, fel y dadleuodd Sean 

Davies wrth drafod y dystiolaeth Gymreig,
665

 er bod y diffyg manylder yn y rhan fwyaf o 

gyfeiriadau yn ei gwneud hi‟n anodd gwybod a oedd hyn yn wir mewn gwledydd eraill.
666

 

Yn gyffredinol, byddai elfennau o ragfarn ddosbarth ynghlwm wrth agweddau‟r 

dosbarthiadau breintiedig tuag at fwyeill.
667

 Hawdd dychmygu y byddent yn teimlo 

                                                                                                                                                     
blwyddnodion Loch Cé, o dan fantell gŵr ifanc o Meath (Expugnatio Hibernica, t. 353 (n. 480), a gw. hefyd 

Historia Rerum Anglicarum William o Newburgh, llyfr 3, pennod 9, yn Richard Howlett (ed.), Chronicles of 

the Reigns of Stephen, Henry II and Richard I, 4 vols (London, 1884-9), vol. I, t. 152). 
659

 Gw. y lluniau o droedfilwr Gwyddelig mewn llsgr. Seisnig o ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg (yr 

Archifau Cenedlaethol, Chapter House, Liber A) neu‟r darluniad o Dermot McMurrough mewn llsgr. Eingl-

Wyddelig o‟r drydedd ganrif ar ddeg neu ddechrau‟r bedwaredd ganrif ar ddeg (Llyfrgell Genedlaethol, 

Dulyn) (Nicolle, Arms and Armour, rhifau 1011-12). Dangosir dau Wyddel wedi‟u harfogi â bwyeill, un yn 

torri pen y llall, mewn un o lawysgrifau‟r Topographia Hibernica (Amgueddfa Brydeinig, Royal Ms. 13 B 

VIII, ffol. 28 (Kightly, A Mirror of Medieval Wales , t. 17)). 
660

 Caer-grawnt, Coleg Corpus Christi llsgr. 26, t. 267 (Suzanne Lewis, The Art of Matthew Paris, t. 221). 
661

 DeVries, Medieval Military Technology, t. 17. 
662

 Defnyddiwyd bwyell pan lofruddiwyd yr Archesgob Ælfheah gan y Llychlynwyr yn 1012, yn ôl 

Huntingdon, vi.8. Gw. hefyd Gesta Normannorum Ducum, vi.7 a vii.14, am Robert de Bellême yn cael ei ladd 

drwy ergyd bwyell (securis) i‟w ben tra oedd yn y carchar (er mai coignie „pastwn‟ yw‟r arf hwn yn Roman de 

Rou, rhan III, llau. 2507-8), ac am werinwr yn cael dial drwy ddull tebyg ar ddyn a oedd wedi ei arteithio gynt. 

Gw. hefyd lun Matthew Paris o derfysg St-Marcel, 1229, yn dangos bwyell yn llaw‟r trefwr (Caer-grawnt, 

Coleg Corpus Christi llsgr. 16, ffol. 71 (Suzanne Lewis, The Art of Matthew Paris, t. 68)). 
663

 Adomnán, ii. 20, yn disgrifio Sant Columba yn proffwydo y byddai uchelwr yn marw ar lawr dyrnu ar ôl 

cael ei daro â bwyell, a gw. hefyd Aitchison, The Picts and the Scots at War, t. 64. 
664

 E.e. John of Worcester III, tt. 26-7, yn disgrifio‟r iarll Waltheof yn cael ei roi i farwolaeth „unworthily and 

cruelly‟ dan orchymyn Gwilym Goncwerwr yn 1075 (indigne et crudeliter securi decapitatur).  
665

 Gw. trafodaeth Sean Davies, Welsh Military Institutions, t. 155, yn cyfeirio at y tri bwyellod a restrir fel 

rhan o driawd y Teir Anuat Gyflauan, sef tair llofruddiaeth a gyflawnwyd ag ergyd bwyell i‟r pen (TYP, 

tt. 75-6). Trafodir y cyfeiriad hwn hefyd ar ddiwedd adran 3.8 isod. 
666

 E.e. defnyddiai Gerallt Gymro ac Orderic Vitalis y gair securis o hyd am fwyell, mewn amryw gyd-

destunau. Mae bipennis, ar y llaw arall, yn derm a geir fel arfer yng nghyd-destun rhyfela „arferol‟, gan ategu‟r 

syniad fod hwn yn air am fwyell ryfel arbenigol (gw. uchod yn yr adran hon). 
667

 Gw., e.e., episod yn „Fouke le Fitz Waryn‟, sef stori Eingl-Normaneg o Ororau Cymru sydd wedi ei chadw 

mewn un llawysgrif o tua 1330. Mae tad maeth Fouke le Brun yn cymryd mai un o wŷr y dre yw Fouke ar ôl 

iddo ymladd â bwyell Ddanaidd fawr (une grose hache deneshe) wrth ei achub (Fouke, 12.9-32). 
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drwgdybiaeth, onid ofn, tuag at offeryn a oedd yn rhan o offer pob dydd y dosbarthiadau 

gwerinol ac a oedd hefyd yn medru torri trwy arfwisg marchog. 

 

2.9 Morthwylion rhyfel 

Roedd morthwylion yn rhan o offer seiri coed,
668

 ac, fel bwyeill, roeddynt hefyd ymhlith 

offer pob dydd byddinoedd canoloesol.
669

 Nid oedd morthwylion yn cael eu defnyddio mor 

aml â bwyeill fel arfau rhyfel yn y cyfnodau dan sylw yma, er bod ychydig enghreifftiau, 

gan gynnwys y bwyeill-forthwylion Eingl-Sacsonaidd o Sutton Hoo ac o Gaint sy‟n 

cynrychioli math o arf a oedd yn gyffredin ar y Cyfandir yn y chweched ganrif, a‟r arfau 

neu‟r offer tebyg a ddarlunnir ar gerrig Pictaidd o Glamis, Angus, ac o Rhynie, Swydd 

Aberdeen.
670

 At hynny, mae‟n debyg mai math o forthwyl rhyfel go-iawn a welir, ynghyd â 

tharian gron, ar gorffddelw o Abaty Malvern, Swydd Gaerwrangon, a ddyddiwyd i tua 1225 

neu 1250 (Ffigur 12).
671

 Awgrymodd David Nicolle y gallasai‟r dyn marw fod yn 

bencampwr proffesiynol, a‟r arfau hyn efallai‟n gysylltiedig â phrawf trwy ornest.
672

 Yn 

gyffredinol nid oes rhyw lawer o dystiolaeth am forthwylion fel arfau rhyfel arferol cyn y 

Rhyfel Can Mlynedd,
673

 er bod Jordan Fantosme, yn ysgrifennu tua 1174/5, yn cyfeirio at 

forthwyl rhyfel (mal de guerre) wrth fychanu‟r Iarll Ferrers, gan awgrymu bod hwn yn fath 

o arf a berthynai i filwyr grymus.
674

  

 

Mae nifer o enghreifftiau o‟r gair martellus „morthwyl bychan‟ yn cael ei ddefnyddio fel 

enw neu lysenw,
675

 ac adnabyddus iawn yw‟r epithed Malleus Scottorum a gofnodwyd ar 
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 Gw. Hencken, „Lagore Crannog‟, tt. 108-9, am enghraifft fechan a wnaethpwyd yn gyfan gwbl o haearn. 
669

 Gw. paragraff cyntaf yr adran flaenorol. 
670

 Underwood, Anglo-Saxon Weapons, tt. 72-3; Alcock, Kings and Warriors, t. 166, ac adran 2.8 uchod. 
671

 DeVries, Medieval Military Technology, t. 28, a Nicolle, Arms and Armour, rhif 936. 
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and Armour, rhif 892, ac adran 2.13.3 isod).  
673

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 258. 
674

 Fantosme, llau. 948-9 E li cuens de Ferrieres — un simple chevalier, / Mïelz deüst bele dame  baisier e 
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feddrod Edward I.
676

 Ond nid yw‟r enwau hyn yn dystiolaeth am ddefnydd morthwylion 

mewn rhyfel – yn hytrach, maent yn dangos grym symbolaidd morthwyl fel offeryn a 

ddefnyddir, yn nwylo gof, i daro‟n gadarn ac yn gyson.
677

 Gallai‟r symbolaeth hon fod wedi 

ei hadlewyrchu hefyd yn nefnydd morthwyl coch fel bathodyn herodrol, fel a welir yn 

lluniau Matthew Paris o Richard Marshal ac o un o wŷr gormesol y Brenin John (ac yntau o 

bosibl yn gysylltiedig â‟r un teulu).
678

 

 

Mae‟n debyg fod enw un o lwythau Celtaidd gogledd Cymru, sef yr Ordovices, yn cynnwys 

elfen sy‟n perthyn i‟r Gymraeg [g]ordd, gan awgrymu rhyw fath o gysylltiad â morthwyl, er 

y gall hwnnw hefyd ymwneud â‟u dygnwch wrth frwydro yn hytrach na‟u harfau yn 

benodol.
679

 Mae tystiolaeth am forthwylion rhyfel Cymreig yn brin, yn gyffredinol, ac er 

crybwyll amryw fathau o forthwyl yn y darn cyfraith sy‟n rhestru gwerthoedd offer, nid 

ydynt yn cael eu cynnwys ymhlith yr arfau.
680

 

 

2.10 Bwâu a saethau 

Defnyddiai‟r Rhufeiniaid fwâu cyfansawdd ac iddynt grymedd dwbl, a‟r rheini‟n cael eu 

cludo gan droedfilwyr a marchogfilwyr, a‟u defnyddio hefyd ar gyfer hela.
681

 Gallai pennau 
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 Gw. Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable: Millennium Edition, revised by Adrian Room (London, 
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678

 Caer-grawnt, Coleg Corpus Christi llsgr. 16, ffol. 44
v
, 85 ac 88

v
 (Suzanne Lewis, The Art of Matthew Paris, 

tt. 192-3 a 232-3). 
679

 Enwir yr Ordovices gan Tacitus, Annals XII.33 ac Agricola XVIII.2 (Henry Furneaux (ed.), revised by H.F. 
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enw am Feirionydd. Diolchaf i‟r Athro Koch am drafod y gair hwn â mi. 
680

 Cyfeirir at forthwyl, morthwyl gof (ordd) a morthwyl pren (gorddwyn) yn Llyfr Iorwerth, §140 (gw. hefyd 
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Heather Jackson, Helen McKee and Patrick Sims-Williams, A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones and 
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unfed ganrif ar ddeg, er nodi na fyddai dyddiad diweddarach y amhosibl). 
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 Gwneid y bwâu hyn o bren a gewynnau, a defnyddid delltenni o asgwrn neu raidd i atgyfnerthu eu pennau 

(neu „glustiau‟); darganfuwyd yng Nghaerllïon gasgliad mawr o‟r clustiau hyn, a ddyddiwyd i ddiwedd y 
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saeth Rhufeinig fod yn sgwâr neu‟n drionglog eu croestoriad, neu gyda‟r corneli wedi estyn 

i ffurfio llabedi, ac roedd ganddynt naill ai soced neu golsaid i‟w cysylltu â‟r paladr pren.
682

 

Ymddangosodd ffurfiau mwy fflat, a‟r rheini‟n drionglog neu‟n ddeilffurf, o tua‟r drydedd 

ganrif O.C. ymlaen, a nifer fawr o‟r rhai trionglog (o ddiwedd y bedwaredd ganrif neu 

ddechrau‟r bumed ganrif) wedi‟u darganfod yn Housesteads, Mur Hadrian.
683

 

Ychwanegwyd plu wrth fôn paladr saethau, megis yn y canrifoedd dilynol, er mwyn sadio 

eu hediad drwy‟r awyr.
684

 Yn wahanol i fwâu cyfansawdd Rhufeinig, roedd y bwâu niferus 

y darganfuwyd darnau ohonynt yn Nydam – a‟r rheini mor hir â 170-185cm yn wreiddiol – 

wedi eu gwneud o un darn o bren ywen (S. „self-bow‟).
685

 Nid annhebyg oedd bwâu‟r 

Eingl-Sacsoniaid, a llawer o‟r rhai canoloesol diweddarach, er defnyddio pren onn a 

llwyfenni weithiau yn ogystal â phren yw.
686

 Gwnaethpwyd y saethau o Nydam o bren pîn 

neu onnen, a‟r onnen hefyd yn cael ei gwerthfawrogi gan seiri saethau canoloesol, er 

defnyddio pren poplys yn amlach am ei fod yn haws dod o hyd iddo.
687

  

 

Nid yw‟n ymddangos bod bwâu wedi eu defnyddio‟n helaeth ar gyfer rhyfel ym Mhrydain 

yn ystod yr Oesoedd Tywyll. Er darganfod pennau saeth deilffurf, siâp diemwnt a chonigol 

yn Dunollie a Dunadd, ni wyddys a ddefnyddid y rhain mewn rhyfel neu‟n hytrach ar gyfer 

hela yn unig,
688

 ac mae‟r un cwestiwn yn berthnasol i dystiolaeth Eingl-Sacsonaidd megis y 

bwa a‟r saethau a ddarganfuwyd yn Chessel Down, Ynys Wyth.
689

 Ni ddarganfyddir offer 

saethu‟n yn aml mewn claddfeydd Eingl-Sacsonaidd, o‟u cymharu â mathau eraill o arfau – 

tua 1% o‟r claddfeydd yn unig sy‟n cynnwys pennau saeth, sef y darnau sydd fwyaf tebygol 

o oroesi.
690

 Serch hynny, mae‟r darluniad ar Gasged Franks o saethwr (sef Egil, yn ôl y 

rŵns y tu ôl iddo) yn amddiffyn neuadd rhag ymosodwyr yn ategu‟r syniad fod bwa yn 
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 Underwood, Anglo-Saxon Weapons, t. 26. 
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medru bod yn arf rhyfel weithiau,
691

 ac felly hefyd un o‟r posau o Lyfr Exeter, sy‟n rhoi 

disgrifiad hawdd ei ddehongli o fwa‟n cael ei ddefnyddio yn erbyn dyn.
692

 At hynny, 

crybwyllir saethu yn „The Battle of Maldon‟,
693

 ac fe ddangosir un saethwr ar ochr y Saeson 

yn nhapestri Bayeux.
694

 Nid yw‟r ffynonellau hyn yn awgrymu bod bwâu saethu‟n bwysig 

iawn, fodd bynnag, o‟u cymharu â gwaywffyn a chleddyfau. 

 

Defnyddiai‟r Llychlynwyr hwythau‟r bwa ar gyfer hela a rhyfel, er nad oedd ymhlith eu 

harfau pwysicaf.
695

 Yn ogystal â phennau saeth niferus, darganfuwyd wyth bwa (neu 

ddarnau o fwâu) o bren ywen yn Nulyn, yn dyddio o‟r cyfnodau Gwyddelig-Sgandinafaidd 

ac Eingl-Normanaidd, ynghyd ag enghreifftiau o Waterford o gyd-destunau tebyg, ac un o 

grannog Ballindery a ddyddiwyd i‟r ddegfed ganrif.
696

 Nid yw‟n ymddangos, fodd bynnag, 

fod y Gwyddyl wedi mabwysiadu‟r bwa fel arf i‟r un graddau ag y byddent yn 

mabwysiadu‟r fwyell ryfel.
697
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Sylwodd Siarlymaen ar ddefnyddioldeb y bwa fel arf, gan orchymyn y dylai bwâu a saethau 

gael eu cario gan ei droedfilwyr a‟i farchogfilwyr.
698

 Yn ddiweddarach, daeth unedau 

arbennig o saethwyr yn rhan bwysig o fyddinoedd Normanaidd, gan chwarae rhan bwysig 

ym mrwydr Hastings.
699

 Darlunnir nifer o saethwyr Normanaidd yn nhapestri Bayeux, a 

rhai ohonynt yn gwisgo cawell saethau ar eu clun de.
700

 Nid yw‟r un o‟r saethwyr yn y 

tapestri yn cludo arf arall, er bod Wace yn dweud bod y saethwyr yn Hastings wedi cario 

cleddyfau, ac er nodi yn Aséis Arfau Harri III (1251) y dylai‟r rhydd-ddeiliaid cymedrol eu 

daliadau gludo cleddyf a chyllell yn ogystal â bwa a saethau.
701

 

 

Byddai saethwyr yn parhau i fod yn rhan bwysig o fyddinoedd Eingl-Normanaidd drwy 

gydol y ddeuddegfed ganrif, ac erbyn canol y drydedd ganrif ar ddeg fe‟u hystyrid fel y 

dosbarth ail bwysicaf o filwyr, ar ôl y marchogion.
702

 Defnyddid saethau yn aml i wanhau 

byddin y gelyn cyn ymosodiad gan farchogfilwyr, fel yn achos brwydr Hastings, ac roedd 

cyfuniad o saethwyr a marchogion ar eu deudroed, ar y cyd â marchogluoedd arferol, yn 

rhan bwysig o dactegau milwrol yn ystod hanner cyntaf y ddeuddegfed ganrif, yn arbennig 

(gw. adran 2.2.3.3 uchod). Wrth wynebu byddin drefnus, a milwyr y gelyn yn sefyll yn agos 

at ei gilydd, byddai saethwyr yn aml yn anelu‟n uchel yn hytrach na dewis nodau penodol, 

fel bod eu saethau‟n syrthio fel cawod ar eu gelynion gan anafu eu hwynebau a‟u llygaid a 

chan gyrraedd y rhengoedd ôl yn ogystal â‟r rheng flaen.
703

 Yn aml, hefyd, byddai saethwyr 

yn targedu ceffylau marchogion, fel y nodwyd yn barod.
704
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Roedd cyrhaeddiad hir y bwa yn ei wneud yn arf defnyddiol ar gyfer cudd-ymosodiadau,
705

 

ac mewn cyd-destunau arbennig eraill. Gallai saethwyr ei gwneud hi‟n anodd i‟r gelyn 

groesi afon, er enghraifft, neu, ar y llaw arall, gallent gael eu defnyddio i roi „cysgod‟ 

(S. „cover‟) i filwyr eu hochr eu hunain wrth iddynt hwythau ymosod ar amddiffyniadau‟r 

gelyn neu wneud rhyw weithgaredd arall mewn tir agored.
706

 Gallai trefniannau 

amddiffynol gwayw-wyr gael eu goresgyn gan saethwyr,
707

 ac roedd saethwyr yn bwysig 

mewn rhyfel gwarchae (wrth ymosod neu amddiffyn)
708

 ac mewn llongau, hyd yn oed.
709

 

Yn wir, mae darlun Matthew Paris o frwydr Sandwich yn dangos bwa yn saethu math o 

lestr, a hwnnw, mae‟n debyg, yn llawn o galch a fyddai‟n cael ei ryddhau i ddallu‟r 

gelyn.
710

 Mwy cyffredin oedd saethau a gynllunnid i ddal defnydd fflamadwy, a‟r rheini 

wedi eu defnyddio yn yr Oesoedd Canol ac yn y cyfnod Rhufeinig.
711

  

 

Er bod sgiliau saethu‟n bur gyffredin ymysg gwahanol haenau o‟r gymdeithas oherwydd 

pwysigrwydd y bwa wrth hela, mae‟n debyg fod gan saethwyr arbenigol hanes hir fel 

dosbarth milwrol.
712

 Mae cyfeiriad gan Wace at falchder saethwyr Vaudreuil (Eure, 

Normandi) yn awgrymu bod rhai o‟r gwŷr hyn yn ymwybodol iawn o werth eu sgiliau,
713

 ac 

mae adroddiadau eraill am saethwyr arbennig o fedrus, gan gynnwys hurfilwr o‟r enw 

                                                                                                                                                     
hwythau fel pe bai‟n anelu at y milwyr a ddarlunnir uwchben, yn ddadleuol (gw. Bradbury, The Medieval 

Archer, t. 33; Huntingdon, n. 174 (t. 173), a Brown, „The Battle of Hastings‟, t. 17 a n. 100). 
704

 Gw. adran 2.2.3.3 uchod, yn enwedig n. 289. 
705

 Gw, e.e., yr ymosodiad ar Harri I yn 1121 (ByT (Pen. 20), t. 80-1; ByT (RBH), d.f. 1121 (trafodir 

ymhellach isod, yn yr adran hon)), neu ddisgrifiad Orderic Vitalis, VI, tt. 28-31, o‟r Huvel hegen „evil hedge‟ 

a roddai loches i saethwyr (gw. uchod, n. 247). 
706

 Gw. Bradbury, The Medieval Archer, t. 5, am enghreifftiau.  
707

 Bradbury, The Medieval Archer, t. 5; Oakeshott, The Archaeology of Weapons, tt. 282 a 294, a gw. hefyd 

uchod, adran 2.2.3.1, yn enwedig wrth drafod brwydr Maes Moydog. 
708

 E.e. dywed HGK 18.6-7 fod marchogyon a phedyt a saethydyon yn garsiynu cestyll yr iarll Huw o Gaer, a 

chymh. VGC §21/2 equites, pedites, sagittariosque (gw. hefyd y nodiadau perthnasol yn HGK t. 18 a VGC 

t. 42). Gw. hefyd Suppe, Military Institutions, t. 138, sy‟n nodi bod cyfeiriad o‟r flwyddyn 1300 at wasanaeth 

dyn â bwa a saethau yng Nghastell Trefaldwyn. 
709

 Gw. Expugnatio Hibernica, t. 137, am frwydr rhwng yr Eingl-Normaniaid a gwŷr Cork yn 1173; Chronica 

Majora, III, t. 26, am frwydr Sandwich, 1217, a J.E. Morris, Welsh Wars, t. 173, am y cofnodion am lynges 

Edward I. 
710

 Caer-grawnt, Coleg Corpus Christi llsgr. 16, ffol. 52 (Suzanne Lewis, The Art of Matthew Paris, plât I a 

t. 59). Mae disgrifiad Roger o Wendover o‟r frwydr, a gynhwyswyd o fewn llyfr Paris, yn cyfeirio at galch 

poeth yn cael ei daflu at y Ffrancwyr gyda‟r bwriad hwn, er na nad yw‟n dweud ei fod wedi‟i roi mewn llestri 

arbennig na‟i saethu o fwa (Chronica Majora, III, tt. 26-7, a Flowers of History, II, tt. 399-400). Gw. hefyd 

Hewitt, Ancient Armour and Weapons, tt. 328 a 489, am ddefnydd llestri calch mewn brwydrau morol ac wrth 

amddiffyn muriau yn y bedwaredd ganrif ar ddeg a‟r bymthegfed ganrif.  
711

 Gw. Halpin, Weapons, tt. 111-15 am y pennau saeth ac iddynt bennau bach ar goesau metel hir y credir 

iddynt gael eu defnyddio at y diben hwn. Gwahanol oedd ffurf y pennau saeth neu‟r bolltau bwa croes a 

ddefnyddid gan y Rhufeiniaid i gynnau tân, a‟r defnydd fflamadwy yn yr achos hwn yn cael ei gynnwys mewn 

cawell (Bishop and Coulston, Roman Military Equipment, tt. 134-5 a 169). 
712

 Underwood, Anglo-Saxon Weapons, t. 35, a Bradbury, The Medieval Archer, t. 26 (am saethwyr 

Normanaidd yn Hastings) a passim. 
713

 Roman de Rou, rhan III, llau. 8505-6 Li archier de Val de Rooil, / qui esteient de grant orgoil. 
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Benkin a saethodd mor gyflym yn ystod gwarchae Bruges nes i bobl feddwl mai mwy nag 

un dyn ydoedd.
714

 Nododd Gerallt Gymro fod y Cymry hwythau‟n ymarfer â‟u bwâu a‟u 

gwaywffyn i baratoi at ryfel ar adeg heddwch,
715

 a dywedodd William FitzStephen fod 

saethyddiaeth ymhlith difyrion gwŷr ifainc Llundain.
716

 

 

Anodd gwybod, er hynny, pa fath o arfau yn union a ddefnyddid gan y gwahanol saethwyr 

hyn. Mae dogfen gyfraith o adeg Edward II (1307-27) yn crybwyll nid yn unig fwa hir (o 

bren ywen) a bwa llwyfen ond hefyd „fwa Twrcaidd‟, sef math o fwa cyfansawdd, mae‟n 

debyg.
717

 Erbyn y bedwaredd ganrif ar ddeg, fodd bynnag, roedd y bwa hir, tua chwe 

throedfedd o hyd, wedi dod yn arf pwysig iawn ym myddinoedd Lloegr (gan gael ei gludo 

yn aml gan saethwyr Cymreig), er bod ei wreiddiau yn ddadleuol.
718

 Gwyddys fod bwâu o 

tua‟r un hyd yn adnabyddus yn llawer cynharach, fel yn achos yr enghreifftiau o Nydam a 

Ballinderry, ac fe ddadleuodd Jim Bradbury a David Nicolle y gallai‟r Normaniaid fod wedi 

defnyddio bwâu o hyd tebyg, neu rai nad oeddynt ond ychydig yn fyrrach.
719

 Rhaid cofio 

bod y term „bwa hir‟ yn un modern, a‟i bod efallai‟n gamarweiniol i geisio gwahaniaethu 

rhwng „bwâu hir‟ a „bwâu byr‟ fel pe baent yn ddau ddosbarth gwahanol o arfau.
720

 Mae 
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 Am y saethwr hwn ac enghreifftiau eraill gw. Bradbury, The Medieval Archer, t. 7. 
715

 Descriptio Kambriæ, I.8 (Opera VI, tt. 181, a Gerallt Gymro, t. 180) et quasi sub pace prælia dum cogitant, 

nunc lanceando, nunc sagittando, bella præludunt „ac fel y myfyriant dros frwydrau mewn heddwch, 

ymbaratoant ymlaen-llaw ar gyfer rhyfel, gan ddefnyddio gwaywffon yn awr, a saethau bryd arall‟. 
716

 Robertson (ed.), Materials for the History of Thomas Becket, III, t. 11. Roedd y nodau a ddefnyddid yn 

cynnwys targed „llygad tarw‟ nid annhebyg i‟r rhai sy‟n gyfarwydd i ni heddiw, ynghyd â gwialen neu 

ystondard, ac o‟r drydedd ganrif ar ddeg ymlaen cyfeirir at saethu at ffigur o aderyn neu barod (S. „popinjay‟) 

ar bolyn (Bradbury, The Medieval Archer, tt. 82 a 162-3, a Strutt, Sports and Pastimes, t. 62). 
717

 DeVries, Medieval Military Technology, t. 34. Roedd bwâu cyfansawdd, wedi‟u hatgyfnerthu ag asgwrn a 

glud, yn adnabyddus yn y Gorllewin drwy‟r Oesoedd Canol, er nad yw‟n eglur a oeddynt yn cael eu defnyddio 

mor aml ag y mae darluniau mewn llawysgrifau (yn enwedig rhai Ffrancaidd) yn awgrymu. Gw. Bradbury, 

The Medieval Archer, tt. 12 a 24, sy‟n nodi y gallai‟r llawysgrifau hyn ddangos dylanwad darluniau 

Bysantaidd neu rai o‟r Dwyrain. 
718

 Gw. Bradbury, The Medieval Archer, tt. 71-2; DeVries, Medieval Military Technology, t. 37; Nicolle, Arms 

and Armour, I, t. 338; Sean Davies, Welsh Military Institutions, t. 153, a Halpin, Weapons, tt. 42-4. Roedd y 

bwâu hyn wedi‟u gwneud o bren ywen yn aml, ond nid yn ddieithriad, a darnau o garn yn cael eu 

hychwanegu‟n aml at y terfynellau i ddal y llinyn. 
719

 The Medieval Archer, t. 38, a gw. hefyd DeVries, Medieval Military Technology, t. 36, a Nicolle, Arms and 

Armour, I, tt. 383 a 343, ac am ddarluniadau o fwâu hir o Loegr o‟r unfed ganrif ar ddeg a‟r ddeuddegfed 

ganrif gw. Nicolle, Arms and Armour, rhifau 872 (Amgueddfa Brydeinig, llsgr. Cotton Claud. B.IV ffol. 41
v
) 

ac 886 (bedyddfaen o Eglwys Alphington, Dyfnaint, 1120-40), a‟r darluniad o ddyn â bwa hir ar fur Castell 

Colchester, y credir iddo ddyddio o‟r cyfnod Normanaidd (Bradbury, The Medieval Archer, t. 34). 

Awgrymodd Bradbury, The Medieval Archer, tt. 74-5, y gallai bwâu, ar gyfartaledd, fod wedi tueddu i fynd yn 

hwy rhwng y ddeuddegfed ganrif a‟r bedwaredd ganrif ar ddeg, er bod rhai „bwâu hir‟ i‟w cael drwy gydol y 

cyfnod hwn, ac yn gynharach hefyd.  
720

 Gw. Halpin, Weapons, t. 74, sy‟n nodi bod „bwâu hir‟ yn cael eu defnyddio yn Iwerddon o‟r ddegfed ganrif 

ymlaen, ond bod bwâu byrrach yn cael eu defnyddio hefyd hyd yr Oesoedd Canol diweddarach. Yn ôl J.E. 

Morris, Welsh Wars, tt. 100-1, yr hyn sy‟n diffinio‟r gwir fwa hir yw‟r arfer o‟i dynnu hyd at y clust, a‟r 

saethwr yn troi ei ochr tuag at y gelyn, ond cymh. Bradbury, The Medieval Archer, t. 73, sy‟n dadlau nad oes 
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angen ystyried hyd bwa mewn perthynas â maint corfforol a chryfder ei berchennog, ac yn 

wir, fe all mai cryfder a gallu cynyddol saethwyr proffesiynol a fu‟n bennaf gyfrifol am 

uchafiaeth y „bwa hir‟ yn yr Oesoedd Canol diweddarach.
721

 

 

Bwa byr, ychydig yn llai na hanner taldra y saethwr, wrth gael ei dynnu‟n ôl at ei frest, a 

ddangosir yn y darluniau o saethwyr yn y Littere Wallie. (Plât 7.c-ch).
722

 Nid yw Gerallt 

Gymro yntau‟n dweud bod bwâu y Cymry yn fyr, wrth eu disgrifio yn ei Itinerarium 

Kambriae, ond nid yw‟n dweud eu bod yn hir, ychwaith: 

Non autem arcu utuntur corneo, non alburneo, non taxeo: solum ex ulmellis silvestribus arcus 

formant, non formosos, non politos, immo rudes prorsus et informes; rigidos tamen et fortes: 

non tantum ad eminus missilia mittenda, sed etiam ad graves cominus ictus percutiendo 

tolerandos. 

(Ond ni ddefnyddiant fwâu nac o gorn, nac o asgwrn eliffant, nac o yw: o‟r llwyfen wyllt yn 

unig y lluniant eu bwâu, nid yn gain, nid yn gabol, ond yn hollol ddi-lun a thrwsgl, er hynny‟n 

galed a chryf: nid yn unig i ollwng saethau ffordd hir, ond hefyd i ddioddef rhoi ergydion 

trymion wrth daro o agos.)
723

 

 

Mae Gerallt yn dangos yma gryn ddiddordeb mewn technoleg saethu. Yn gynharach yn yr 

un darn fe gymharodd y bwâu Cymreig yn ffafriol â bwa croes (ballista) o ran eu gallu i 

dorri drwy arfwisg o ledr a mael, drwy gyfrwy ceffyl neu hyd yn oed drwy ddrws derw 

Castell y Fenni.
724

 Tystiolaeth ychwanegol am bŵer treiddiol bwâu Cymreig, o bosibl, yw‟r 

darn yn Llyfr y Damweiniau sy‟n nodi beth ddylid ei wneud ynghylch sarhaed a galanas pe 

bai saeth yn treiddio drwy un dyn ac yn taro dyn arall.
725

 Cynhwysir bwâu a saethau hefyd 

                                                                                                                                                     
rheswm pam na ellid tynnu bwa byrrach at y clust, gan gyfeirio at ffynhonnell o‟r cyfnod Rhufeinig Diweddar 

sy‟n nodi tri dull o dynnu bwa; at y clust, at y gwddf, neu at y frest. 
721

 Bradbury, The Medieval Archer, tt. 73-4, a J.E. Morris, Welsh Wars, tt. 100-2. 
722

 Gall mai bwa byr sydd yn llaw ffigur ar groes o Lan-Gan, Morgannwg, o ddiwedd y nawfed ganrif neu 

ddechrau‟r ddegfed ganrif, er bod corn canu yn bosibilrwydd arall (Redknap and Lewis, A Corpus of Early 

Medieval Inscribed Stones, I, G43 (tt. 337-9)). 
723

 Itinerarium Kambriae, I.4 (Opera VI, t. 54, a Gerallt Gymro, t. 52). Cymh. cyfieithiad Thorpe, 

Journey/Description, t. 113 „The bows they use are not made of horn, nor of sapwood, nor yet of yew. The 

Welsh carve their bows out of the dwarf elm-trees in the forest. They are nothing much to look at, nor even 

rubbed smooth, but left in a rough and unpolished state. Still, they are firm and strong. You could not shoot far 

with them; but they are powerful enough to inflict serious wounds in a close fight‟. Mae‟r cyfieithiadau 

Cymraeg a Saesneg hyn yn anghytuno â‟i gilydd o ran gallu‟r bwâu i saethu‟n bell, ond cymh. hefyd gywiriad 

R. Hardy, Longbow: a Social and Military History (second edition; Portsmouth, 1986), tt. 37-8 (dyfynnwyd yn 

Halpin, Weapons, t. 43): „Not only could you shoot far with them, but they are also powerful enough to inflict 

serious wounds in a close fight‟. 
724

 Itinerarium Kambriae, I.4 (Opera VI, t. 54; Gerallt Gymro, t. 52, a Journey/Description, t. 113). 
725

 Yr ateb oedd y telid galanas i‟r ddau ddyn, a‟r cyntaf yn cael sarhaed hefyd (The Law, t. 153, a chymh. 

hefyd S.E. Roberts, Legal Triads, Q148). Gw. Ancient Laws, XIV.iv: Tri gorsaf cleddyf neu fwa . . . (gw. 

uchod, n. 476), am gyfeiriad arall at fwa fel arf a allai beri niwed i bobl, a hefyd n. 202 uchod am fwa a 

saethau fel un o‟r Teir amryw arfeu ryfel cyfreithiawl. 
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mewn rhai fersiynau o‟r darn cyfraith sy‟n rhoi gwerthoedd arfau, er bod eu pris, a‟u 

lleoliad yn y rhestr, yn amrywio.
726

 

 

Mae gan y saeth yn y darlun o‟r Littere Wallie ben mawr adfachog (Plât 7.c-ch), a ffurf 

debyg a welir ar y darlun o fwa a saeth ar sêl yr uchelwr Roger Grammus o Gynffig (tua 

1200).
727

 Darganfuwyd rhai pennau saethau adfachog mewn cloddiadau yng Nghastell Hen 

Domen, ger Trefaldwyn, ynghyd â rhai trionglog, weithiau ychydig bach yn adfachog, a 

rhai siâp diemwnt neu siâp deilen, ac fe ddarganfuwyd rhai siâp trionglog tebyg, ynghyd ag 

un siâp trywel, yng Nghastell Llychwr, Gŵyr.
728

 Mae llawer o‟r ffurfiau hyn yn rhai 

amlbwrpas, y gellid eu defnyddio naill ai mewn rhyfel neu ar gyfer hela, ond roedd pennau 

saeth a chanddynt adfachau mawr iawn yn debygol o gael eu defnyddio ar gyfer hela, a‟r 

pennau culaf ar gyfer rhyfel (oherwydd eu gallu i drywanu drwy arfwisg).
729

 Cynrychiolir y 

tri dosbarth hwn ymhlith y darganfyddiadau o Ddryslwyn, er mai‟r dosbarth olaf yw‟r 

mwyaf cyffredin o lawer.
730

 Darganfuwyd y math olaf hwn o ben saeth mewn nifer o gestyll 

Cymreig eraill, hefyd, mewn cyd-destunau o ganol neu ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg, 

gan gynnwys Caergwrle a Fflint (Sir y Fflint), Castell Llychwr (Gŵyr) a Thredelerch 
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 Mae fersiwn Iorwerth (The Law, t. 194, a Llyfr Iorwerth, §141) yn dweud mai pedair ceiniog oedd gwerth 

bwa a 12 saeth, gan eu rhoi‟n ail yn y rhestr, ac mae fersiwn Llyfr Blegywryd, t. 98, yn rhoi‟r un pris, er rhoi‟r 

offer hyn yn is yn y rhestr (yn olaf, heblaw‟r gyllell). Mae‟r fersiwn Lladin A (nad yw‟n crybwyll cyllell o 

gwbl) yn rhoi‟r bwa a‟r 12 saeth ar ôl yr holl arfau eraill, ond yn nodi pris uwch ar eu cyfer, sef saith ceiniog a 

hanner (Latin Texts, t. 152), ac nid yw fersiwn Cyfnerth yn cynnwys bwa o gwbl yn y rhestr arfau (Welsh 

Medieval Law, t. 105). Ni chynhwysir bwa na saethau, ychwaith, yn y darlun o arfau yn llsgr. Peniarth 28 

(D. Huws, Peniarth 28, llun 13, a Phlât 5.a isod).  
727

 D.H. Williams, Welsh History through Seals, t. 14.  
728

 Gallai‟r rhai o Hen Domen berthyn i unrhyw adeg rhwng diwedd yr unfed ganrif ar ddeg a diwedd y 

drydedd ganrif ar ddeg, ond fe ddyddiwyd y rhai o Gastell Llychwr i ddiwedd y ddeuddegfed ganrif neu 

ddechrau‟r ganrif ddilynol (Ian Goodall and Alison Goodall, „Metalwork from the Motte Excavations‟, yn 

R. Higham and P. Barker, Hen Domen, tt. 94-7, a Robert Higham and Mike Rouillard, „Metalwork and Other 

Material from the Bailey Excavations‟, yn yr un gyfrol tt. 98-110, ac A.D. Carr, „Dulliau Rhyfel yr Arglwydd 

Rhys‟ yn Nerys Ann Jones a Huw Pryce (goln.), Yr Arglwydd Rhys (Caerdydd, 1996), tt. 76-93 (t. 85). 
729

 Gw. R. Higham and M. Rouillard, „Metalwork and Other Material from the Bailey Excavations‟, t. 99, a 

thrafodaeth Halpin, Weapons, pennod 3, ar yr amrywiol ffurfiau o bennau saeth a ddarganfuwyd yn Nulyn. 

Gw. hefyd Roman de Rou, rhan III, ll. 7876, yn cyfeirio at saetes barbelees „saethau adfachog‟ y Normaniaid. 
730

 O blith 92 o enghreifftiau roedd un pen saeth hela adfachog, yn dyddio o‟r bedwaredd ganrif ar ddeg, a 16 

pen saeth „amlbwrpas‟ ac iddynt lafnau cul ac adfachau llai sylweddol, o‟r drydedd ganrif ar ddeg, a‟r 

gweddill yn ffurfiau cul, o ddechrau‟r drydedd ganrif ar ddeg hyd ddechrau‟r bymthegfed ganrif (C. Caple et 

al., „Archaeological Evidence‟, t. 192 a Jessop, „Weapons‟, tt. 197-205). Awgrymodd C. Caple et al., 

„Archaeological Evidence‟, t. 192, fod rhai o‟r pennau trywanu-arfwisg o Ddryslwyn mor hir nes bod rhaid 

tybio bod y bwâu a ddefnyddid adeg y gwarchae (1287) bron mor hir â‟r bwâu hir nodweddiadol diweddarach. 

Ond roedd rhai eraill o‟r pennau saeth cul o Ddryslwyn yn fach iawn, tua 3-4cm o hyd, a honno‟n ffurf a 

gysylltir yn arbennig â saethau „clothyard‟ (94cm) traddodiadol y bwa hir (Jessop, „Weapons‟, t. 202 (ffigur 

7.4); Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 297, a Bradbury, The Medieval Archer, tt. 81-2 a 156-7). 
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(Morgannwg), a Chastell-y-Bere a Chricieth (Gwynedd), gan ddangos pwysigrwydd bwâu 

yn rhyfeloedd y cyfnod hwn.
731

  

 

Nododd Gerallt Gymro fod sagittarum manipulis („sypynnau o saethau‟) yn rhan o 

arfogaeth y Cymry, yn gyffredinol, yn ei Descriptio Kambriæ,
732

 ond mewn darn arall o‟r 

llyfr hwn, a hefyd yn ei Itinerarium Kambriae, fe ddywedodd mai‟r bwa saethu oedd prif 

arf gwŷr y De, a‟i bod yn well gan y gogleddwyr eu gwaywffyn.
733

 Cyfeiriodd nifer o 

weithiau at ddawn gwŷr Gwent fel saethwyr, gan gynnwys un cyfeiriad penodol at wŷr 

ifainc o Went yn defnyddio bwâu, ymysg arfau eraill, wrth ymosod ar Gastell y Fenni yn 

1182.
734

 Gwŷr ifainc, hefyd, a anfonwyd gan Faredudd ap Bleddyn yn 1121 yn ôl Brut y 

Tywysogion i blagio cwmni‟r Brenin Harri I, gan anuon ergydyeu a saetheu llymyon ymlith 

yllu, ac un o‟r saethau yn cyrraedd y brenin ond yn cael ei atal gan ei arfwisg.
735

 Mae Brut y 

Tywysogion hefyd yn disgrifio gwŷr Owain ap Cadwgan yn cyfnewid saethau â llu o 

Ffleminiaid yn ardal Caerfyrddin yn 1116,
736

 ac mae‟r Gesta Stephani yn nodi defnydd 

Cymry Ceredigion o saethau yn eu buddugoliaeth dros ddilynwyr Robert Fitz Gilbert ger 

Aberteifi yn 1136.
737

 Cofnodwyd hefyd gyfraniad saethwyr Cymreig a frwydrodd dros yr 

Eingl-Normaniaid, neu fel cynghreiriaid iddynt, fel yn achos amddiffynwyr castell 

Llanymddyfri, o bosibl,
738

 neu‟r ymosodiad ar gastell Dinefwr gan Rhys Ieuanc (ap 

Gruffudd) a‟i gynghreiriaid.
739

 Adlewyrchir pwysigrwydd saethwyr mewn rhyfel gwarchae 

hefyd yn yr ymadrodd heb gymeint ac ergyt saeth a geir yn Brut y Tywysogion wrth 
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 C. Caple et al., „Archaeological Evidence‟, t. 192, a gw. O‟Neil, „Criccieth Castle‟, 40-1 a phlât VIII 

(rhifau 1-23), a Lloyd-Fern a Sell, „Objects of iron, bronze and bone‟, 134-44 (rhif 17). 
732

 Descriptio Kambriæ, I.8 (Opera VI, tt. 180-1; Gerallt Gymro, t. 180, a Journey/Description, t. 234). 
733

 Itinerarium Kambriae, II.5, a Descriptio Kambriæ, I.6 (Opera VI, tt. 123 a 177; Gerallt Gymro, tt. 126 a 

176, a Journey/Description, tt. 182 a 231). 
734

 Itinerarium Kambriae, I.4 (Opera VI, tt. 52-4; Gerallt Gymro, tt. 49-52, a Journey/Description, tt. 111-13). 
735

 ByT (Pen. 20), tt. 80-1. Mae cofnod tebyg yn ByT (RBH), d.f. 1121 (gw. uchod adran 2.2.3.2, am 

enghreifftiau eraill o ergydiau gyda‟r ystyr „teflynnau‟). 
736

 ByT (RBH), d.f. 1116 (t. 98), a ByT (Pen. 20), t. 74. Lleoliad y frwydr hon (lle lladdwyd Owain) oedd 

Ystrad Frwnws, neu Ystrad erbyn hyn, ger cydlifiad afonydd Tywi a Chothi, yn ôl cofnod yn yr Annales 

Cambriae (ByT (Pen. 20, cyf.), n. 45 17-18). 
737

 Potter and Davies (eds./trans.), Gesta Stephani, tt. 24-5. 
738

 ByT (RBH), d.f. 1116 (t. 86) A gwedy ymsaethu o’r twr ac ef a brathu llawer o’e wyr a saetheu a llad 

ereill. . . Dywed y cronicl fod y castell yn eiddo i Richard fitz Pons, ond ei fod yntau wedi‟i roi i stiwardiaeth 

Maredudd ap Rhydderch ap Caradog. Os Cymry oedd y saethwyr, byddai hon yn enghraifft gynnar o‟u 

swyddogaeth bwysig mewn lluoedd Eingl-Normanaidd (gw. y paragraff nesaf). Ni chrybwyllir saethau yn 

uniongyrchol yn y darn cyfatebol o fersiwn Peniarth 20, er cyfeirio o hyd at yr ymosodwyr yn cael eu brathu 

(ByT (Pen. 20), t. 65). (Defnyddid y ferf hon nid yn unig ar gyfer clwyfau gan saethau, ond hefyd ar gyfer 

clwyfau gwaywffyn, neu glwyfau nad ydynt yn cael eu priodoli i unrhyw arf penodol (gw., e.e., ByT (RBH), 

d.ff. 1100, 1116 (tt. 94 a 96), 1118 a 1147, a ByT (Pen. 20), tt. 71, 73, 77-8 a 97). Mae ei ystyron yn ôl GPC 

d.g. brathaf yn cynnwys „clwyfo‟ yn ogystal â „chnoi, gwanu, trywanu‟). 
739

 ByT (Pen. 20), tt. 160-1, a ByT (RBH), d.f. 1213 (t. 196). Yma hefyd mae‟n bosibl fod y saethwyr yn rhan 

o‟r llu a oedd dan arweiniad Falkes, synysgal Caerdydd, er nad amhosibl nad Cymry oeddynt hwythau. 
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ddisgrifio cipio castell Llanfair (Llanfair-ym-Muallt) yn 1260.
740

 Mae‟n drawiadol, er 

hynny, nad oes yr un cyfeiriad at wŷr Gwynedd yn ymladd â bwâu, gan ategu sylwadau 

Gerallt Gymro am ddosbarthiad daearyddol y dull brwydro hwn.
741

 Nid yw hyn yn 

anghyson â‟r dystiolaeth archeolegol a grybwyllwyd uchod, o reidrwydd, am y gallai 

pennau saeth a ddarganfuwyd mewn cestyll megis Cricieth yn hanner olaf y drydedd ganrif 

ar ddeg fod wedi perthyn i filwyr ar ochr y Saeson. 

 

Manteisiodd yr Eingl-Normaniaid yn gynnar ar effeithiolrwydd y bwa saethu yn nwylo‟r 

Cymry. Roedd tri chant o saethwyr ifainc Cymreig (sagittariis quoque pedestribus quasi 

trecentis de electa Guallie iuventute) yn rhan o‟r cwmni a aeth gyda Robert fitz Stephen i 

Iwerddon yn 1170, yn ôl Gerallt Gymro, ac mae‟n debygol fod saethwyr hefyd ymhlith y 

gwŷr a recriwtiwyd gan Richard de Clare („Strongbow‟) wrth deithio ar hyd arfordir y 

De.
742

 Dywedodd Gerallt hefyd fod tair mil o Gymry lanceis et sagittis expeditissima wedi 

eu recriwtio ar gyfer y Drydedd Groesgad,
743

 ac fe gyfeiriodd Guillaume le Breton at arcum 

cum pharetris (bwa a chewyll) ymhlith yr arfau a gludid gan filwyr Cymreig y Brenin 

Rhisiart Lewgalon yn Ffrainc.
744

 Mae cofnodion am saethwyr Cymreig yn ymladd yn 

Lloegr, gan gynrychioli rhan o luoedd buddugoliaethus Simon de Montfort ym mrwydr 

Lewes, 1264,
745

 ac fe fyddent hefyd yn ymladd yn erbyn eu cyd-wladwyr Cymreig 

weithiau. Y tebyg yw fod Cymry ymhlith y saethwyr a recriwtiwyd gan arglwyddi‟r Mers, 

ynghyd â gwŷr â gwaywffyn, i amddiffyn eu tiroedd yn erbyn cyrchoedd Cymreig,
746

 ac fe 

wyddys bod byddinoedd Edward I yn cynnwys nifer fawr o saethwyr o Went, Morgannwg 

ac arfordir y De.
747

  

 

Credir bod y cyfuniad o saethwyr a marchogion yn ffactor pwysig ym muddugoliaethau 

Edward I yn erbyn gwayw-wyr Cymreig ac Albanaidd ym mrwydrau Pont Orewin (1282), 
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 ByT (Pen. 20), t. 212, a chymh. ByT (RBH), d.f. 1260 hep un ergyt. 
741

 Gw. uchod, adran 2.2.3.1, a J.E. Morris, Welsh Wars, tt. 105 a 258. Tynnodd Morris, Welsh Wars, t. 258, 

sylw at frwydr Maes Moydog, 1295, fel tystiolaeth nad oedd Cymry‟r gogledd yn medru ymateb i folltau neu 

saethau‟r Saeson ag unrhyw saethynnau effeithiol o‟u hochr eu hunain, a hynny‟n wendid tactegol mawr (gw. 

uchod, adran 2.2.3.1 a n. 190). 
742

 Expugnatio Hibernica, tt. 30-1 a 64-5; Sean Davies, Welsh Military Institutions, t. 153, a J.E. Morris, 

Welsh Wars, t. 18. 
743

 Itinerarium Kambriae, II.13 (Opera VI, t. 147, a Gerallt Gymro, t. 150: „a‟r rheini‟n gyweiriaf posibl o 

waywffyn a saethau‟). Nid yw‟n ymddangos bod llawer o‟r gwŷr hyn wedi cyrraedd y Wlad Sanctaidd, fodd 

bynnag, yn fwy nag y gwnaeth Gerallt ei hun (J.E. Lloyd, A History of Wales, II, tt. 563-4). 
744

 Dyfynnwyd yn Hewitt, Ancient Armour and Weapons, tt. 105-6, a gw. n. 242 uchod. 
745

 Er bod Llywelyn ap Gruffudd wedi anfon rhai milwyr i‟r frwydr hon, gallai‟r saethwyr fod wedi dod o‟r 

de-ddwyrain, wedi eu recriwtio gan farwniaid y Mers (J.E. Morris, Welsh Wars, tt. 30-1). 
746

 Military Institutions, t. 19. 
747

 J.E. Morris, Welsh Wars, tt. 34, 93-4 a 99. 
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Maes Moydog (1295) a Falkirk (1298).
748

 Nid oedd y tactegau hyn yn newydd, er hynny. 

Ganrif yn gynharach, argymhellodd Gerallt Gymro ddefnyddio cyfuniad tebyg yn erbyn 

teflynnau‟r Gwyddyl, gan adlewyrchu tactegau a arferid gan ei berthnasau Cambro-

Normanaidd: 

In Hibernicis autem conflictibus et hoc summopere curandum, ut semper arcarii militaribus 

turmis mixtim adiciantur, quatenus et lapidum, quorum ictibus graves et armatos comminus 

oppetere solent, et indemnes agilitatis beneficio crebris accedere vicibus et abscedere, e diverso 

sagittis iniuria propulsetur. 

(Besides, in any fighting in Ireland we must be particularly careful to ensure that archers are 

always incorporated in the mounted formations, so that the damage caused by the stones with 

which they usually attack heavily armed troops at close range, alternately rushing forward and 

retreating without loss to themselves because they are so mobile, may be averted by volleys of 

arrows from our side.)
749

 

 

Mewn darnau eraill o‟r Expugnatio Hibernica mae Gerallt yn aml yn cyferbynnu‟r arcarii 

â‟r sagittarii neu‟r sagittarii pedestres. Dehonglwyd y cyfeiriadau hyn gan A.B. Scott a 

F.X. Martin fel tystiolaeth am ddefnydd saethwyr marchogol (yr arcarii) ynghyd â rhai ar 

draed, ond yn fwy diweddar mae Andrew Halpin wedi dadlau na ellir bod yn sicr am hyn 

am nad oes tystiolaeth arall am ddefnydd y gair arcarii i ddynodi saethwyr marchogol.
750

 

Nid yw dehongliad Scott a Martin yn ymddangos yn afresymol, er hynny, o ystyried y 

cofnodion am bedwar deg o saethwyr yn gwasanaethu William Marshal yn 1193, a phob un 

yn meddu ar ddau geffyl, ac am y pedwar saethwr marchogol a anfonodd y Brenin John i 

Norwy yn 1201, a hwythau‟n rhan o gwmni bach a gynhwysai Gymry gan fwyaf.
751

 At 

hynny, cyfeiriodd Gerallt Gymro ei hunan at glerigwyr Cymreig yn cludo bwâu yn ogystal â 

gwaywffyn wrth farchogaeth,
752

 ac roedd marchogfilwyr Gwyddelig hwythau‟n cludo 

bwâu, yn ôl disgrifiad ymwelydd i Iwerddon yn 1397 o wŷr Niall Óg O Neill, brenin Tír 

Eoghain.
753

 

 

Gwyddys, fodd bynnag, fod saethu wrth farchogaeth yn dacteg a arferid yn llwyddiannus 

gan ategwyr (auxilia) byddinoedd Rhufeinig, ac yn ddiweddarach gan filwyr Bysantaidd, 
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 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, tt. 282 a 294, a chymh. buddugoliaeth yr Albanwyr yn 

Bannockburn, y gellir ei phriodoli‟n rhannol i‟w defnydd o waywffyn mewn trefniannau symudol (gw. uchod, 

adran 2.2.3.1 a n. 193). 
749

 Expugnatio Hibernica, tt. 248-9, a gw. hefyd tt. 140-1, yn disgrifio Raymond le Gros yn dod i Wexford 

gyda 400 o saethwyr (arcarii a sagittarii pedestres), a‟r rheini de electa Kambrie iuventute. 
750

 Expugnatio Hibernica, tt. 50-1, 92-3, 140-1, 150-1, 156-9, 160-1, 182-3, 184-5, 188-9, 226-7 a 248-9, a 

n. 56 (t. 289), a gthg. Halpin, Weapons, t. 27. Nododd James Dimock, Opera V, t. xxxiii, fod fersiynau 

diweddarach o‟r Expugnatio Hibernica yn cyfeirio at satellites equestres yn hytrach nag arcarii, a hynny, o 

bosibl, yn ategu‟r syniad mai saethwyr marchogol a olygwyd. 
751

 Gw. Michael Prestwich, Armies and Warfare in the Middle Ages: The English Experience (New Haven and 

London, 1996), t. 135, sy‟n nodi mai‟r gair archerius a ddefnyddid am y saethwyr hyn. 
752

 De Rebus a Se Gestis, I.6 (Opera I, t. 37, ac Autobiography, t. 54). 
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 Simms, „Warfare in the Medieval Gaelic Lordships‟, 105. 
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Twrcaidd a Mongolaidd.
754

 Yn yr unfed ganrif ar ddeg a‟r ddeuddegfed ganrif defnyddiai 

„reconquistadors‟ Cristnogol Sbaen fwâu bychain ysgafn i saethu y tu ôl iddynt wrth 

farchogaeth, a honno‟n dacteg a ddysgasent oddi wrth eu gelynion Moslemaidd.
755

 Ac yng 

ngogledd Ewrop, hefyd, mae rhai darluniau a disgrifiadau o saethu oddi ar gefn ceffyl, er eu 

bod yn gyfyngedig fel arfer i gyd-destunau ymlid. Mae enghreifftiau yng ngolygfa olaf 

tapestri Bayeux, ac yn llun Matthew Paris o filwr Ffrengig (ac yntau‟n gwisgo mael) yn 

saethu at Hugh de Boves wrth iddo ffoi o frwydr Bouvines.
756

 Nid oes tystiolaeth bendant 

am y Cymry‟n saethu wrth farchogaeth, fodd bynnag. Er bod disgrifiad Gerallt Cymro 

ohonynt yn „gwrthymladd â saethau wrth gilio, yn null y Parthiaid‟ yn awgrymu‟r dechneg 

hon, ni ellir bod yn sicr fod Gerallt wedi bwriadu cynnwys yn ei gymhariaeth y syniad fod y 

Cymry hwythau (fel y Parthiaid) yn marchogaeth wrth saethu at y sawl a‟u dilynai.
757

 At 

hynny, dadleuodd Sean Davies na fyddai saethu wrth farchogaeth wedi bod mor effeithiol 

mewn tirweddau Cymreig ag yr oedd mewn gwastatiroedd agored, er awgrymu y gallai‟r 

dechneg fod wedi ei harfer gan uchelwyr wrth hela.
758

 Yn wir, yn ôl William o 

Malmesbury, roedd Gwilym Goncwerwr yn medru tynnu ei fwa wrth farchogaeth ceffyl ar 

garlam.
759

  

 

Yn gyffredinol, gallai ffactorau economaidd a chymdeithasol, megis diffyg parch 

marchogion tuag at sgiliau saethwyr, a statws isel y saethwyr hwythau, fod wedi rhwystro 

ymlediad y dacteg o saethu oddi ar gefn ceffyl mewn rhyfel.
760

 Ffactor pwysig arall oedd 

datblygiadau yn natur y bwa ei hun. Byddai saethwyr marchogol a ddefnyddiai fwâu hir, 

megis y rhai y ceir cofnodion amdanynt yn Lloegr o‟r 1330au ymlaen, wedi gorfod disgyn 
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 John Ellis, Cavalry: The History of Mounted Warfare (1978; new edition Barnsley, 2004), tt. 30-1, 44-6, 

111-12 a 117-18. 
755

 DeVries, Medieval Military Technology, t. 36. 
756

 Bayeux Tapestry, platiau 72-3 (a gw. hefyd Bradbury, The Medieval Archer, tt. 32-3), a Suzanne Lewis, 

The Art of Matthew Paris, tt. 185-6. Dewisodd Paris gynnwys saethwr marchogol arall ymhlith gwŷr y Brenin 

Offa mewn darlun arall (Suzanne Lewis, The Art of Matthew Paris, t. 383), er na ellir cymryd bod hyn yn 

dweud llawer am arferion amser Offa. Cyfeiriodd Robert o Torigni, Gesta Normannorum Ducum, viii.21 

(a gw. ib.n.), at saethwyr marchogol (equitibus sagittariis) ym mrwydr Bourgthéroulde, 1124, ac fe 

grybwyllwyd saethwyr marchogol hefyd yng ngwasanaeth Robert, iarll Caerloyw yn 1139 (Flowers of 

History, I, t. 491), er na ellir bod yn sicr fod y milwyr hyn wedi saethu wrth farchogaeth.  
757

 Descriptio Kambriæ, II.3 (Gerallt Gymro, t. 212, ac Opera VI, t. 210 et tanquam Parthicis a tergo sagittis 

fugiendo repugnans), ac am yr „ergyd Parthaidd‟ gw. Ellis, Cavalry, tt. 35-8. 
758

 Welsh Military Institutions, t. 165. 
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 Malmesbury, tt. 508-9. Ymddengys y darn fel disgrifiad ystrydebol o gryfder, gan ddweud nad oedd pobl 

eraill yn medru tynnu bwa y brenin o gwbl (gellid cymharu‟r stori am fwa Wlysses), ond mae‟n debyg y 

byddai‟r croniclwr wedi dewis camp nad oedd y tu hwnt i ffiniau credadwyaeth ei gynulleidfa. 
760

 Gw. Bradbury, The Medieval Archer, t. 12, ac yn enwedig A.T. Hatto, „Archery and Chivalry: a Noble 

Prejudice‟, The Modern Language Review, 35 (1940), 40-54. Trafodir „delwedd‟ saethu ymhellach ar ddiwedd 

yr adran hon. 
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er mwyn saethu‟n effeithiol, nid yn unig oherwydd hyd yr arf ond hefyd oherwydd y 

grymoedd mawr a gâi eu storio a‟u gollwng.
761

 Gellid cyferbynnu‟r milwyr hyn â‟r rhai o 

Iwerddon o‟r un ganrif a grybwyllwyd uchod, a hwythau wedi defnyddio bwâu hanner mor 

hir â bwâu Lloegr.
762

 Gall mai bwâu cymharol fyr a ddefnyddid gan finteioedd hela ym 

Mhrydain a‟r Cyfandir, hefyd, ac yn wir os bwâu byrion oedd gan y Cymry, adeg Gerallt 

Gymro, byddai hyn yn ei gwneud yn fwy tebygol eu bod hwythau wedi medru saethu o‟r 

cyfrwy.
763

 

 

Mae cwestiwn „delwedd‟ y bwa saethu, yn gyffredinol, yn un cymhleth. Roedd ei 

effeithlonrwydd wrth ladd o bell, a‟r ffaith fod cryfder y milwr wedi‟i ddwysáu drwy 

ddulliau artiffisial, yn mynd yn groes nid yn unig i gysyniadau canoloesol am sifalri ond 

hefyd i ddelweddau arwrol y cyfnod cynharach.
764

 At hynny, roedd bwâu yn cynrychioli 

bygythiad arbennig i uchelwyr, gan wastatáu‟r „maes chwarae‟ rhyngddynt hwythau a 

milwyr cyffredin nid yn unig o safbwynt effeithiolrwydd (neu ddiffyg effeithiolrwydd) eu 

harfwisg ond hefyd am fod saethwyr yn medru tanseilio‟r ddealltwriaeth arferol rhwng 

marchogion (a hwythau‟n arfer pridwerthu marchog arall ar ôl ei fwrw i‟r llawr).
765

 Y tu 

allan i gyd-destun brwydr, hefyd, gallai bwâu fod yn fygythiad i drefn y gymdeithas, gan 

gael eu defnyddio yn aml gan ladron, herwyr neu wrthryfelwyr.
766

 

 

Cafodd bwâu o wahanol fathau eu condemnio yn aml, neu eu gwahardd hyd yn oed, er nad 

yw‟n ymddangos fod y mesurau hyn wedi cael rhyw lawer o effaith.
767

 Cydnabyddid bod 

bwâu yn arfau defnyddiol, ond ni fynegid y syniad yn aml fod saethwyr yn haeddu clod am 

eu sgiliau. Gallai lladd dyn â bwa, neu â bwa croes, gael ei ystyried bron fel damwain, fel 
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 J.E. Morris, Welsh Wars, t. 102. Mae‟n debyg fod y saethwyr marchogol hyn yn cynrychioli arfer a ystyrid 

yn newydd ar y pryd, yn hytrach na dangos parhad arferion y ddeuddegfed ganrif (Prestwich, Armies and 

Warfare, tt. 134-5).  
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 Simms, „Warfare in the Medieval Gaelic Lordships‟, 105. 
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 Mae Prestwich, Armies and Warfare, t.134, yn awgrymu‟r posibilrwydd y gallai saethwyr marchogol y 

ddeuddegfed ganrif (yn wahanol i rai‟r bedwaredd ganrif ar ddeg) fod wedi saethu o‟r cyfrwy, gan nodi nad 

oes tystiolaeth am eu dulliau brwydro y naill ffordd na‟r llall. 
764

 Gw. Aitchison, The Picts and the Scots at War, tt. 63-4, sy‟n dadlau bod y Pictiaid wedi peidio â 

mabwysiadu bwâu fel arfau rhyfel am nad oeddynt yn rhoi‟r cyfle i filwyr ddangos y math o fedrau milwrol a 

werthfawrogid, a hefyd Sean Davies, Welsh Military Institutions, tt. 151-2, ac yn arbennig Hatto, „Archery and 

Chivalry‟, sy‟n trafod rhagfarn marchogion canoloesol, yn arbennig, yn erbyn arfau tafl o bob math. Delwedd 

negyddol oedd gan waywffyn tafl hefyd mewn rhai diwylliannau canoloesol, o‟r ddeuddegfed ganrif ymlaen, 

er eu bod yn cael eu darlunio fel offer arwrol gan y beirdd (gw. isod, adrannau 3.2.4.2 a 4.5). 
765

 Hatto, „Archery and Chivalry‟, a Bradbury, The Medieval Archer, t. 1. 
766

 Trafodir yn Bradbury, The Medieval Archer, tt. 169-70. 
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 E.e. condemniwyd y bwa croes gan y Pab Urban II (1096-97), ac fe geisiwyd gwahardd bwâu saethu yn 

Flanders yn 1120. Yn yr Ail Gyngor Lateran yn 1139 gwaharddwyd defnydd bwâu saethu a bwâu croes fel ei 

gilydd yn erbyn Cristnogion (Bradbury, The Medieval Archer, t. 1). 
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yn achos yr ymosodiad ar Harri I a grybwyllwyd uchod, neu fel gweithred Duw yn achos 

marwolaeth y Brenin Gwilym Rufus, neu fel ffrwyth dylanwad dieflig hyd yn oed.
768

 Ac fe 

allai‟r saethwyr eu hunain gael eu hystyried fel „adnodd‟ peryglus yn hytrach nag fel 

unigolion, gan dderbyn cosbau erchyll gan yr ochr arall, weithiau,
769

 neu hyd yn oed gan eu 

hochr eu hunain.
770

 Nid tan y bedwaredd ganrif ar ddeg y dechreuwyd cysylltu‟r bwa â 

gweithredoedd arwrol, a honno‟n duedd a welir nid yn unig yn achos chwedlau poblogaidd 

am herwyr gwrth-sefydliadol megis Robin Hood,
771

 ond hefyd, i raddau, yn y 

gydnabyddiaeth a roddid i saethwyr yn sgil y fuddugoliaeth fawr yn Agincourt, a 

dymchweliad y gelyn wedi‟i briodoli i „God and our archers‟.
772
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 Disgrifir yr ymosodiad ar Harri I yn ByT (Pen. 20), tt. 80-1, a ByT (RBH), d.f. 1121. Tynnodd Sean 

Davies, Welsh Military Institutions, t. 132, sylw at y ffaith fod y croniclwr yn pwysleisio bod y gŵr ifanc wedi 

gollwng ei saeth heb wybod i ble‟r oedd yn mynd, fel pe bai‟r digwyddiad yn ddamwain yn hytrach nag yn 

ymosodiad ar y brenin, „suggesting that it would not have been right for so great a man to have been killed in 

this way‟. Am farwolaeth Gwilym Rufus fel damwain gw. Roman de Rou, rhan III, llau. 10037-48, cofnodion 

Brut y Tywysogion (ByT (RBH), d.f. 1100 a ByT (Pen. 20), t. 30), a Huntingdon, vii.22 (er y dywed Henry fod 

ei farw‟n haeddiannol), neu am ddehongli hyn fel barn Duw, gw. Orderic Vitalis, V, tt. 287-95. At hynny, mae 

Huntingdon, x.22, yn disgrifio marwolaeth Geoffrey de Mandeville, ac yntau wedi‟i ladd gan saeth pedite 

uilissimo „a lowly footsoldier‟, fel dial Duw am ei ddrwgweithredoedd. Gw. hefyd adroddiad Orderic Vitalis, 

VI, tt. 76-7, am Geoffrey Martel yn cael ei ladd yn ystod gwarchae Candé, 1106, a chroesfwäwr yn saethu ato 

oddi ar y muriau wrth iddo gyd-drafod termau ildio ag arweinwyr garsiwn y castell: balistarius instinctu 

diaboli de munitione pilum direxit (gw. n. 804 isod am groesfwawyr yn lladd pobl eraill wrth saethu o furiau 

cestyll). Gellid hefyd gyfeirio at y gwahanol gofnodion am Huw, iarll Caer, yn cael ei ladd ym Môn. Tynnodd 

D. Simon Evans sylw at y ffaith fod Historia Gruffud vab Kenan a Brut y Tywysogion yn dweud mai‟r Brenin 

Magnus o Norwy a‟i saethodd, ond bod Orderic Vitalis yn dweud mai un o‟i wŷr fu‟n gyfrifol, a William o 

Malmesbury yn gadael y cwestiwn yn agored. Dywed Evans, HGK 26.12-13n: „Mae‟n amlwg na fynnai 

[Orderic] i‟r brenin fod yn gyfrifol am y fath anfadwaith‟.  
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 E.e. gorchmynnodd y Brenin John grogi rhai o‟r croesfwawyr a saethodd lawer o‟i wŷr yn ystod gwarchae 

Rochester (Flowers of History, II, t. 339), ac fe dorrwyd pennau chwe deg saethwr o garsiwn castell 

Crowmarsh ar ôl iddo gael ei gipio gan Henry o Anjou oddi ar y Brenin Stephen (Bradbury, The Medieval 

Archer, t. 2, yn cyfeirio at Howlett, Chronicles, IV, tt. 173-4). Torrwyd bodiau de [g]wyr dieither neu famuli 

Gruffudd ap Cynan ar ôl iddynt gael eu cymryd yn garcharorion gan Huw, iarll Caer, er na ddywedir mai 

saethwyr oeddynt hwythau (HGK 17.13-14 a VGC §19/6). 
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 Torrwyd pennau saethwyr gan eu hochr (Seisnig) eu hunain ym Mauron, 1352, a hwythau wedi ffoi, ac ym 

mrwydr Crécy fe sathrwyd croesfwawyr dan garnau ceffylau‟r marchogion Ffrengig wrth iddynt geisio cilio 

(Bradbury, The Medieval Archer, t. 2).  
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 Bradbury, The Medieval Archer, tt. 58-70. Er bod y faled gynharaf am Robin Hood sydd wedi goroesi 

wedi‟i dyddio i tua 1450, mae cyfeiriad yn Piers Plowman (tua 1377) at rymes Robin Hood, ac mae‟r baledi 

cynnar eu hunain yn cynnwys rhai ffurfiau Saesneg Canol sy‟n gynharach na‟r bymthegfed ganrif (Bradbury, 

The Medieval Archer, tt. 59-60). Credir bod chwedl Robin Hood wedi datblygu o draddodiadau a storïau am 

arwyr cynharach megis Hereward the Wake, a bortreadir fel saethwr medrus, ymysg pethau eraill, yn y Gesta 

Herewardi (a gyfansoddwyd yn y ddeuddegfed ganrif) a Fouke le Fitz Warin, a aeth yn herwr ar ôl ffraeo â‟r 

Brenin John, yn ôl y chwedl (Bradbury, The Medieval Archer, t. 62, ac Ohlgren, Outlaws, tt. xv-xxix). (Am 

groesfwawyr Fouke, gw. yr adran nesaf.) 
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 Bradbury, The Medieval Archer, t. 176, yn dyfynnu o F.W.D. Brie, The Brut, 2 vols (London, 1906-8), II, 

t. 378. 
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Serch hynny, mae defnydd uchelwyr Eingl-Normaniaid o fwâu wrth hela yn awgrymu bod 

yr arf hwn yn medru bod yn anrhydeddus mewn rhai cyd-destunau,
773

 ac felly hefyd y 

llysenw „Strongbow‟ a roddwyd i Richard de Clare (neu Fitz Gilbert), iarll Penfro 

(m. 1176), er y gallai‟r enw hwnnw fod wedi ymwneud â chryfder corfforol yr iarll yn fwy 

na dim.
774

 Roedd helwyr Cymreig hwythau‟n defnyddio bwâu weithiau, yn ôl tystiolaeth o‟r 

cyfreithiau, er na chyfeirir yn benodol at dywysogion yn gwneud hyn.
775

 Yn wir, fe all mai 

ar gyfer hela y byddai teithwyr y De yn cario bwâu, yn stori Roger o Wendover, er bod 

hunanamddiffyniad yn bosibilrwydd arall.
776

 Mae‟r ffaith fod yr uchelwr Roger Grammus 

wedi dewis darlun o fwa a saeth (ar eu pennau eu hunain) ar gyfer ei sêl yn dangos y gallai‟r 

bwa fod yn ategolyn anrhydeddus yng Nghymru,
777

 ac mae‟n werth nodi bod Matthew Paris 

wedi defnyddio bwâu a saethau, yn ogystal â‟i darian frig-i-waered arferol, i symboleiddio 

marwolaeth Dafydd ap Llywelyn.
778

 

 

2.11 Bwâu croes 

Defnyddid amryw fathau o fwa croes gan y Rhufeiniaid. Roedd y gastraphetes („bwa bol‟) 

yn cynnwys bwa cyfansawdd yr ychwanegid carn (S. „stock‟) ato i ddal y saeth, a hwnnw‟n 

dwyn dannedd (S. „ratchet‟) ac yn gorffen mewn croesfar;
779

 ac mae‟n ymddangos mai arf 

tebyg, ond heb y croesfar, a ddarlunnir ar ddwy gerfwedd Galaidd-Rufeinig, efallai o‟r 

drydedd ganrif O.C., a hwnnw o bosibl yn cyfateb i‟r arcuballista a grybwyllodd 

Vegetius.
780

 Defnyddid hefyd fersiynau llai o‟r peiriannau rhyfel a elwid yn catapulta neu‟n 
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 Yn ogystal â marwolaeth Gwilym Rufus (gw. n. 768 uchod) gw., e.e., ddisgrifiad Wace, Roman de Rou, 

rhan III, llau. 5841-6, o‟r dug Gwilym o Normandi yn sefyll mewn parc hela yn Rouen gan gydio mewn bwa 

pan glywodd fod y Brenin Edward o Loegr wedi marw. 
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 Cymh. uchod, n. 759. 
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 Hela ceirw â chŵn sy‟n cael y sylw mwyaf yn y cyfreithiau, ac fe allai‟r carw gael ei ladd naill ai gan y 
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Damweiniau, fodd bynnag, wrth ddweud y câi teithiwr fynd ar ôl anifail pe bai‟n llwyddo i‟w daro â saeth neu 

â rhywbeth arall (cyfeirir at saeth neu waywffon (sagita vel lancea) yn fersiwn Lladin D) (The Law, t. 186, a 

Jenkins, „Hawk and Hound‟, t. 276). 
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 Flowers of History, II, t. 36. Gw. uchod, ar ddiwedd adran 2.6, am gyd-destun y stori hon. 
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 Awgrymodd D.H. Williams, Welsh History through Seals, t. 14, y gallai‟r sêl hon (c. 1200), ynghyd â rhai 

eraill sy‟n dangos carw, blaidd a gŵr â gwaywffon yn chwythu corn, adlewyrchu pwysigrwydd hela yn ardal 

Margam a Chynffig. 
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 Caer-grawnt, Coleg Corpus Christi llsgr. 16, ffol. 198 (Suzanne Lewis, The Art of Matthew Paris, t. 220). 

Weithiau darlunnir yr arf a laddodd ddyn, ond nid yw hyn yn debygol yn achos Dafydd; gall mai‟r bwriad, yn 

hytrach, oedd symboleiddio ei statws fel arweinydd rhyfel (Suzanne Lewis, The Art of Matthew Paris, t. 220). 
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 Byddai‟r milwr yn gwthio‟i fol yn erbyn bar arbennig wrth dynnu‟r arf (Arthur MacGregor, „Two Antler 

Crossbow Nuts and some Notes on the Early Development of the Crossbow‟, PSAS 107 (1976), 317-21 

(319)). 
780

 Bishop and Coulston, Roman Military Equipment, tt. 164 a 205. 
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ballista, megis y cheiroballista neu‟r manuballista.
781

 Er ei bod yn ymddangos mai saethau 

hir a ddefnyddid gyda‟r bwâu ar y ddwy gerfwedd Galaidd-Rufeinig, bolltau byr a saethid o 

fwâu croes fel arfer, ac nid oedd bolltau Rhufeinig yn wahanol iawn i rai canoloesol 

diweddarach.
782

 Roedd y pelydr fel arfer yn gymharol braff, a‟r pennau‟n sgwâr eu 

croestoriad ac iddynt bwyntiau siâp pyramid neu ddiemwnt. Y nodwedd hon oedd tarddiad 

yr enw Saesneg „quarrel‟, a‟r geiriau benthyg Cymraeg chwarel neu cwarel.
783

 Fel yn achos 

saethau, câi hediad bolltau ei sadio gan blu, neu gan ddarnau cul o bren yn y cyfnod 

Rhufeinig.
784

 

 

Mae cryn dystiolaeth am ddefnydd bwâu croes ym Mhrydain yn yr Oesoedd Tywyll. 

Darganfuwyd pennau haearn „sgwâr‟, a all fod yn bennau bolltau, yng nghrannog Buiston 

(Plât 1.d) ac yng ngheyrydd Dunadd a Cadbury,
785

 ac ymhlith y darganfyddiadau o Buiston 

ac o Gastell Urquhart roedd „nytiau‟ wedi eu cerfio o raidd, y mae eu ffurf neilltuol yn 

dangos eu bod yn rhan o‟r mecanwaith sy‟n rhyddhau bollt o fwa croes pan dynnir y glicied 

(Plât 1.d).
786

 Mae dyddiad rhai o‟r gwrthrychau hyn wedi bod yn ddadleuol, oherwydd na 

fu rhyw lawer o newid yn y math hwn o dechnoleg hyd yr Oesoedd Canol diweddarach,
787

 

ond mae darluniau ar rai cerrig Pictaidd yn cynnig tystiolaeth ychwanegol o blaid dyddiad 
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 Byddai‟r rhain wedi‟u tynnu drwy ddull tebyg i‟r gastraphetes, ond yn storio egni nid mewn bwa 

cyfansawdd ond yn hytrach mewn „sbringau‟ rhaff wedi‟u gwneud o wallt neu ewyn fel arfer (Southern and 

Dixon, The Late Roman Army, tt. 152-5, a Bishop and Coulston, Roman Military Equipment, t. 206). 
782

 Bishop and Coulston, Roman Military Equipment, t. 164. Byddai‟r Rhufeiniaid hefyd yn defnyddio math 

arbennig o follten i gynnau tân (Bishop and Coulston, Roman Military Equipment, tt. 134-5 a 169). 
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 Defnyddid pren onnen neu ywen, yn aml, ar gyfer pelydr bwâu croes canoloesol. Gw. Hewitt, Ancient 

Armour and Weapons, t. 159; DeVries, Mediieval Military Technology, t. 42; Bradbury, The Medieval Archer, 
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2
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a 206-7. 
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 Bishop and Coulston, Roman Military Equipment, tt. 89, 166-7 a 206-7, a Hewitt, Ancient Armour and 

Weapons, t. 159.  
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 Alcock, Kings and Warriors, ffigur 51; Crone, Buiston, tt. 145 a 269; Lane and Campbell, Dunadd, 

tt. 160-2, a Leslie Alcock, Cadbury Castle, Somerset: The Early Medieval Archaeology (Cardiff, 1995), 

tt. 76-7 (ffigur 48). Gallai rhai o‟r pennau teflynnau cul eraill, ond mwy fflat, a grybwyllwyd uchod wrth 
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„Forts on the Poltalloch estate‟, ffigur 55 (a Phlât 1.c, isod)); ac Alcock, Kings and Warriors, ffigur 48) a 

Norton (Alcock, Kings and Warriors, ffigur 51 a t. 169). 
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 Laing, Archaeology, t. 96, ac Aitchison, The Picts and the Scots at War, t. 64. Am ffurf arbennig y nytiau 

hyn gw. adluniad Alcock, Kings and Warriors, t. 168, ac esboniad a darluniau MacGregor, „Two Antler 

Crossbow Nuts‟, 318, a Halpin, Weapons, tt. 62-3. Mae Halpin, Weapons, tt. 62-6, yn trafod darn o nyten bwa 

croes o Ddulyn a ddyddiwyd i‟r unfed ganrif ar ddeg, ynghyd â dwy nyten o Waterford ac o Gastell Trim, 

Swydd Meath, a ddyddiwyd i‟r drydedd ganrif ar ddeg. 
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 Gw. Alcock, Kings and Warriors, tt. 106 a 169; MacGregor, „Two Antler Crossbow Nuts‟, tt. 319-20, a 

hefyd Crone, Buiston, t. 144, am yr awgrym y gallai‟r enghraifft o Buiston ddyddio naill ai o‟r ganrif gyntaf 

neu‟r ail ganrif O.C., neu o‟r chweched neu‟r seithfed ganrif O.C. 
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cynnar.
788

 Mae‟n werth nodi, fodd bynnag, fod y cerfweddau Pictaidd hyn yn dangos 

golygfeydd hela gan fwyaf.
789

 Erys ansicrwydd, felly, ynghylch y cwestiwn a ddefnyddid y 

bwa croes fel arf rhyfel ym Mhrydain cyn dyfodiad y Normaniaid,
790

 er bod tystiolaeth am 

ddefnydd peiriannau rhyfel o ffurf debyg ar y Cyfandir mor gynnar â‟r nawfed ganrif.
791

 

 

Gwyddys bod gan y Ffranciaid fwâu croes yn ystod y Groesgad Gyntaf, ac mae peth 

tystiolaeth fod y dug Gwilym o Normandi (Gwilym Goncwerwr yn ddiweddarach) wedi 

dechrau cynnwys croesfwawyr yn ei fyddinoedd yn gynharach yn yr unfed ganrif ar 

ddeg.
792

 Mae‟r Carmen de Hastingae Proelio yn cyfeirio at groesfwawyr (balistantes) yn 

ogystal â chwareli (quadratis iaculis) ar ochr y Normaniaid ym mrwydr Hastings, ac mae‟r 

Gesta Guillelmi yn disgrifio pedites . . . sagittis armatos et balistis.
793

 Mae cofnod am ddyn 

o‟r enw Fulcherius arcibalister fel tyst ar un o siarteri Gwilym Goncwerwr, o 1060, yn 

dystiolaeth arall fod y Normaniaid wedi defnyddio bwâu croes yn y cyfnod hwn,
794

 ac felly 

hefyd, o bosibl, y cyfeiriad yn Historia Gruffud vab Kenan at gastell Aberlleiniog yn cael ei 
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 Mae‟r darluniadau mwyaf eglur ar gerrig Shandwick (Ross a Cromarty), Glenferness (Nairnshire) ac, yn 

enwedig, St Vigeans 1 (Angus), sef darluniad (a ddyddiwyd i‟r nawfed ganrif) o fwa ac iddo groesfar trwchus, 
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Alcock, Kings and Warriors, ffigur 51.1 a tt. 166-9; Aitchison, The Picts and the Scots at War, tt. 62-3, a John 

M. Gilbert, „Cross-bows on Pictish Stones‟, PSAS 107 (1976), 316-17. 
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 Mae‟r bwâu a ddangosir fel rhan o olygfa ymladd ar Garreg Sueno mor aneglur fel na ellir gweld ai bwâu 

croes ynteu bwâu syml ydynt (Aitchison, The Picts and the Scots at War, tt. 62-3). Gw. hefyd Gilbert, „Cross-

bows‟, yn ymdrin â‟r olygfa hon, ynghyd ag un ar Groes Ruthwell, fel darluniad o fwa byr yn hytrach na bwa 

croes. 
790

 Cyd-destun hela, hefyd, sydd gan y cerfweddau Galaidd-Rufeinig y credir iddynt bortreadu arcuballista 

(gw. uchod). Awgrymodd Aitchison, The Picts and the Scots at War, tt. 63-4, fod y Pictiaid wedi peidio â 

mabwysiadu bwâu o unrhyw fath fel arfau rhyfel am nad oeddynt yn rhoi‟r cyfle i filwyr ddangos y medrau 

milwrol a werthfawrogid, a hefyd, yn achos y bwa croes, oherwydd pŵer treiddiol yr arfau hyn nad oedd 

unrhyw amddiffyniad yn ei erbyn. (Gw. yr adran flaenorol am ddelwedd bwâu yn gyffredinol).  
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 Cofnodwyd bod balista wedi‟i ddefnyddio yn erbyn ymosodwyr Llychlynnaidd yn ystod gwarchae ar Paris, 

885-6 O.C., a‟r disgrifiad o un sagitta yn trywanu drwy saith o‟r Llychlynwyr yn awgrymu mai bollten enfawr 

o beiriant rhyfel oedd hwn (Bradbury, The Medieval Archer, t. 8, a H. Waquet (ed.), Abbon, Le Siège de Paris 

par les Normands (Paris, 1942), tt. 22-4 ac n. 4 (t. 23)). Dadleuodd Bradbury, The Medieval Archer, tt. 8 a 18, 

fod un o‟r posau yn Llyfr Exeter yn awgrymu bod peiriant tebyg yn adnabyddus yn Lloegr yn y cyfnod cyn-

Normanaidd. 
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 Bradbury, The Medieval Archer, t. 10, a DeVries, Medieval Military Technology, t. 40. 
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 Carmen, llau. 338, 382 a 411 (tt. 22-6) ac Atodiad C (tt. 112-14), a Gesta Guillelmi, ii. 16 (t. 126). Gw. 

hefyd Bradbury, The Medieval Archer, t. 26. Mae cyd-destun y cyfeiriadau hyn yn ei gwneud yn glir mai 

bwâu croes a ddefnyddid yn y llaw, ac nid peiriannau gwarchae, a olygir, a hefyd fod y quadratis iaculis yn 

cael eu saethu o fwâu yn hytrach na bod yn waywffyn tafl. Am y syniad fod yr unig saethwr yn nhapestri 

Bayeux sy‟n gwisgo helm a maelwisg (Bayeux Tapestry, Plât 60) yn bortread „cudd‟ o groesfwäwr (er nad 

bwa croes sydd ganddo), gw. Morton and Muntz, Carmen, t. 115. 
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 Morton and Muntz, Carmen, t. 114. 
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amddiffyn â chuareleu, er na ellir bod yn sicr mai bolltau o fwa croes a olygir yma.
795

 Nid 

yw‟n ymddangos, er hynny, fod bwâu croes wedi cael lle blaenllaw mewn byddinoedd 

Eingl-Normanaidd hyd nes iddynt gael eu mabwysiadu gan Risiart Lewgalon a‟i frawd 

John.
796

  

 

Tynnid rhai bwâu croes canoloesol â llaw, ond roedd gan eraill fachyn i gysylltu‟r llinyn â 

gwregys y saethwr, fel y byddai‟r bwa yn cael ei dynnu wrth iddo sefyll.
797

 Ar ôl y 

ddeuddegfed ganrif ymddangosodd bwa croes cyfansawdd a gynhwysai gorn, gewyn a glud 

i‟w wneud yn fwy hydwyth.
798

 Ychwanegwyd gwarthol at ben y croesfar, a‟r milwr yn rhoi 

ei droed ynddo er mwyn defnyddio mwy o bŵer wrth dynnu‟r bwa, ynghyd â lifer arbennig 

(„lifer traed gafr‟), ar bifod, gyda chrafangau i dynnu‟r llinyn yn ôl.
799

 Yn ogystal â‟r 

mathau o fwa croes a ddelid yn y dwylo, byddai peirannau rhyfel ac iddynt fecanwaith 

tebyg yn cael eu defnyddio ar gyfer rhyfel gwarchae, ac mae defnydd awduron cyfoes o‟r 

enw Lladin balista, neu arbaleste yn Ffrangeg, ar gyfer y ddau fath hyn o offer yn ei 

gwneud hi‟n anodd dirnad natur yr arf weithiau oni bai fod y cyd-destun yn gwneud hyn yn 

eglur.
800

 

 

Gallai defnydd bwâu croes fel arfau mewn brwydrau agored fod wedi‟i gyfyngu i raddau 

gan y ffaith eu bod yn drwm ac yn araf i‟w defnyddio, o‟u cymharu â bwâu syml.
801

 Roedd 

eu pŵer a‟u cyrhaeddiad hir, ar y llaw arall, yn eu gwneud yn addas iawn ar gyfer rhyfel 

gwarchae, a hynny gan y Rhufeiniaid ac, o bosibl, y Ffranciaid, yn ogystal ag yn yr 
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 HGK 20.19-20 en burv ergydyeu a saytheu ac a chuareleu ac a thafleu ac a magneleu en gawadeu. Gall 

fod yn arwyddocaol na chrybwyllir chwareli‟n benodol yn y fersiwn Lladin (VGC §23/12 iacula torserunt, 

sagittas emiserunt, saxa deiecerunt), ac yn wir fe allai chwarel gyfeirio at „saeth neu bicell ben-ysgwâr‟ yn 

ogystal â „saeth bwa croes‟, yn ôl GPC d.g. 
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 Hewitt, Ancient Armour and Weapons, t. 159. 
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 Gw. Aitchison, The Picts and the Scots at War, t. 63; DeVries, Medieval Military Technology, tt. 39-40, a 
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798

 DeVries, Medieval Military Technology, tt. 40-1. 
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 DeVries, Medieval Military Technology, tt. 41-3, a gw., e.e., lun Matthew Paris o frwydr Lincoln, 1217, a‟r 
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16, ffol. 17
v
 a 51

v
 (Suzanne Lewis, The Art of Matthew Paris, tt 181 a 203)), a hefyd Nicolle, Arms and 

Armour, rhif 945 (bwystawr („bestiary‟) o Loegr, o diwedd y ddeuddegfed ganrif neu ddechrau‟r ganrif 

ddilynol, Amgueddfa Brydeinig, llsgr. Harl 4751 ffol. 8). Nid tan y bedwaredd ganrif ar ddeg y dechreuwyd 

defnyddio dirwynydd i dynnu‟r llinyn (DeVries, Medieval Military Technology, t. 42). 
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 Gallai‟r enw ballista hefyd ddisgrifio math o beiriant rhyfel ar gyfer taflu cerrig, hyd yn oed (Morton and 

Muntz, Carmen, tt. 112-13). Weithiau, fodd bynnag, defnyddid y termau arcubalista neu manubalista i 

gyfeirio‟n benodol at fwa llaw (Bradbury, The Medieval Archer, t. 8). 
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 Southern and Dixon, The Late Roman Army, t. 158, a DeVries, Medieval Military Technology, t. 40. 
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Oesoedd Canol.
802

 Mae marwolaeth Rhisiart Lewgalon yn ystod gwarchae castell Chalus yn 

adnabyddus iawn,
803

 ac fe laddwyd uchelwyr eraill dan amgylchiadau tebyg, yn ogystal â 

milwyr niferus na chofnodwyd eu henwau.
804

 Gellid defnyddio bwâu croes hefyd mewn 

brwydrau ar y môr, fel y nododd Gerallt Gymro a Roger o Wendover, ac fel a awgrymir gan 

y cofnodion am groesfwawyr yn llynges Edward I.
805

 At hynny, mae nifer o gyfeiriadau at 

groesfwawyr marchogol ym myddinoedd y brenhinoedd John, Philip Augustus o Ffrainc, ac 

Edward I.
806

 

 

Mae‟r ffaith mai ffurfiau benthyg ar y geiriau Ffrangeg arbaleste a quarrel a ddefnyddid 

gan y Cymry a‟r Saeson fel ei gilydd yn awgrymu eu bod yn ystyried yr arfau hyn fel rhai 

newydd ac estron.
807

 Gallai‟r Cymry fod wedi dod yn gyfarwydd â‟r arfau hyn yn bur fuan, 

fodd bynnag, os gellir dibynnu ar y cyfeiriad yn Historia Gruffud vab Kenan at albryswyr 

Nordmannyeit yn ymladd ar ochr Caradog ap Gruffudd ym Mrwydr Mynydd Carn.
808

 Ac 

mae Brut y Tywysogion yn crybwyll albrysswyr neu arblastwyr Rhys ap Gruffudd a‟i 

gynghreiriaid, wrth eu disgrifio‟n cipio Castell Dinefwr oddi wrth Rhys Fychan (Rhys 

Gryg) yn 1213.
809

 Erbyn 1244 ceir tystiolaeth fod y Tywysog Llywelyn ab Iorwerth wedi 
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 Southern and Dixon, The Late Roman Army, t. 158, a DeVries, Medieval Military Technology, tt. 40-2. 
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 Gw., e.e., Flowers of History, II, t. 178, neu ByT (RBH), d.f. 1199 val yd oed Rickert, vrenhin Lloeger, yn 

ymlad a chastell neb vn varwn a oed wrthwyneb idaw, y brathwyt a chwarel; ac o’r brath hwnw y bu varw 
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 Lladdwyd llumanwr gan groesfwäwr yn ystod gwarchae ar gastell Northampton yn 1215, ac fe gofnodwyd 

bod llawer o filwyr a marchogion wedi‟u lladd yn yr un modd yn ystod gwarchaeau Rochester (1215) a 
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mewn amgylchiadau tebyg yn Rochester (Flowers of History, II, tt. 376 a 339). Ni chyfeirir at groesfwäwr yn 

benodol bob tro, er hynny – cofnodwyd bod Geoffrey de Mandeville wedi‟i ladd gan saethwr (quidam 

vilissimus sagittarius, yn ôl croniclwr abaty Ramsey) pan dynnodd ei helm, wrth ragchwilio Castell Burwell, 

Swydd Caer-grawnt (Bradbury, The Medieval Archer, t. 3; Howlett, Chronicles, IV, t. 147, a W.D. Macray 

(ed.), Chronicon Abbatiae Rameseiensis (London, 1886), tt. 321-2). 
805

 DeVries, Medieval Military Technology, t. 42; Expugnatio Hibernica, t. 137; Chronica Majora, III, t. 26, a 

J.E. Morris, Welsh Wars, t. 90. 
806

 Contamine, War in the Middle Ages, t. 71; DeVries, Medieval Military Technology, t. 42, a J.E. Morris, 

Welsh Wars, tt. 33, 65 ac 87 (yn nodi mai o Wasgwyn y daeth y rhai a wasanaethodd Edward I). 
807

 Bradbury, The Medieval Archer, t. 27, a gw. HGK 14.10n, sy‟n nodi bod albrys(t), albr(a)s(t) „bwa croes‟ 

yn air benthyg o‟r Saesneg Canol arblast(e), alblast, neu o‟r Hen Ffrangeg arbaleste. 
808

 HGK 14.10. Nid yw‟r fersiwn Lladin yn dweud mai croesfwawyr oedd y Normaniaid hyn (VGC §17/9 una 

cum Normannis . . .). 
809

 ByT (Pen. 20), t. 161, a ByT (RBH), d.f. 1213 (t. 196). 
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cadw un croesfwäwr,
810

 ac awgrymodd Richard Avent y gallai‟r agennau saethu yng 

Nghastell Cricieth a Chastell y Bere fod wedi‟u bwriadu ar gyfer bwâu croes.
811

 Mae‟r 

diffyg cyfeiriadau at fwâu croes yn y cyfreithiau Cymreig, fodd bynnag, yn dangos nad 

oedd yr arfau hyn wedi ymsefydlu fel rhan o arfogaeth draddodiadol y Cymry canoloesol. 

 

Y tebyg yw, yn wir, fod y Cymry‟n fwyaf cyfarwydd â gweld bwâu croes yn nwylo eu 

gelynion. Roedd croesfwawyr yn rhan o garsiwn Castell Trefaldwyn yn y 1240au, ac yn 

1246 fe gofnodwyd trosglwyddiad saith mil o gwareli i Brif Ustus Caer ar gyfer amddiffyn 

y Mers yn erbyn ymgyrchoedd Cymreig.
812

 Gwasanaethai croesfwawyr niferus ym 

myddinoedd Edward I, a hwythau‟n defnyddio bwâu croes „un droedfedd‟ a „dwy 

droedfedd‟ ynghyd â rhai mawr, tebycach i beiriant rhyfel (balista ad turnum).
813

 Cyfeirir 

yn y cyfnod hwn at ganolfannau cynhyrchu a chyflenwi yn Llundain a Bryste a ddarparai 

ddegau neu gannoedd o filoedd o gwareli ar gyfer yr arfau hyn – archebwyd 200,000 o 

gwareli yn 1277, er enghraifft, i gael eu defnyddio yn Ne Cymru.
814

 At hynny, mae 

cofnodion am anfon o leiaf 27,400 o gwareli at warchaewyr castell Dryslwyn yn 1287, er 

mai chwe enghraifft yn unig a ddarganfuwyd wrth gloddio‟r castell (a‟r rheini o gyd-destun 

na ellir ei gysylltu‟n benodol â‟r gwarchae), gan awgrymu y gallai cwareli fod wedi‟u 

casglu a‟u trwsio er mwyn eu hailddefnyddio.
815

 

 

Yn gyffredinol, roedd y bwa croes yn rhannu amryw agweddau ar ddelwedd negyddol bwâu 

syml (gw. yr adran flaenorol), ac yn wir, gellir dweud bod gan y bwa croes ddelwedd waeth 

byth, oherwydd ei bŵer treiddiol mawr, y ffaith nad oedd angen cymaint o sgil i‟w 

ddefnyddio, a‟i allu i saethu ar unrhyw adeg, heb rybudd, ar ôl cael ei dynnu.
816

 Yn achos 
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 Gw. Carr, „Teulu and Penteulu‟, t. 71, yn cyfeirio at gofnod am un o groesfwawyr Harri III, o‟r enw Ralph, 

a fu‟n gwasanaethu Llywelyn gynt.  
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 Avent, Cestyll Tywysogion Gwynedd, t. 13. 
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 Suppe, Military Institutions, t. 113. Mae Suppe, Military Institutions, t. 18, hefyd yn nodi argymhelliad a 

anfonwyd at Edward I yn 1277, sy‟n dweud y dylid anfon deg neu ddeuddeg croesfwäwr i gestyll 

Croesoswallt a Threfaldwyn er mwyn eu hamddiffyn rhag gwŷr Llywelyn ap Gruffudd. 
813

 J.E. Morris, Welsh Wars, tt. 90-1. 
814

 J.E. Morris, Welsh Wars, tt. 90-1. 
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 Chris Caple and Chris Phillpotts, „History of the Lordship and Castle of Dryslwyn 1197-1297‟ in C. Caple, 

Excavations at Dryslwyn Castle, tt. 17-32 (t. 20), a C. Caple et al., „Archaeological Evidence‟, t. 193. 
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 Am bŵer treiddiol yr arf hwn gw. DeVries, Medieval Military Technology, tt. 40-1, yn dyfynnu o E.R.A. 

Sewter (trans.), Anna Comnena: The Alexiad (Harmondsworth, 1969), tt. 316-17, a hefyd Carmen, llau. 382 a 

411, sy‟n nodi nad oedd tarianau‟n amddiffyn rhag bwâu croes. Ac am allu‟r arfau hyn i saethu‟n ddirybudd 

gw., e.e., y storïau am Hubert de Burgh yn dod i siarad â negeswyr y Tywysog Louis o Ffrainc, ar y cyd â 

phum gwarchodwr ac iddynt fwâu croes wedi‟u tynnu (Flowers of History, II, t. 373), ac am Juliana, merch y 

Brenin Harri I, yn ceisio lladd ei thad â bwa croes (Orderic Vitalis, VI, tt. 212-15 Nam balistam tetendit, et 

sagittam ad patrem traxit).  
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Prydain, roedd cysylltiad bwâu croes â hurfilwyr estron yn ychwanegu at eu henw drwg – 

yn wir, roedd diarddel y gwŷr hyn o‟r deyrnas yn un o amodau Siartr Fawr 1215.
817

 

 

2.12 Cerrig, slingiau a ffyn tafl 

Roedd slingiau i daflu cerrig bach, naill ai wedi eu dal yn y llaw neu ar ben ffon, yn arfau 

cyffredin yn yr henfyd,
818

 a‟r Rhufeiniaid hwythau‟n defnyddio slingiau llaw yn ogystal â 

math o beiriant (ballista) ar gyfer taflu cerrig o wahanol feintiau.
819

 Darganfyddir „cerrig‟ 

tafl Rhufeinig wedi‟u gwneud o blwm yn ogystal â rhai clai neu garreg, ac fe gredir mai 

rhan o sling llaw yw‟r darnau eliptig o ledr a ddarganfuwyd yn Vindolanda.
820

 Disgrifiodd 

Vegetius slingiau (fundae) wedi eu gwneud o lin neu wallt, a‟r funditor yn chwyrlïo‟r sling 

uwch ei ben cyn rhyddhau‟r garreg, ac fe gyfeiriodd hefyd at ffon dafl (fustibalus), sef sling 

lledr ar ben ffon.
821

 Mae tystiolaeth ddarluniadol fod yr Eingl-Sacsoniaid hwythau wedi 

defnyddio slingiau weithiau,
822

 ac fe awgrymodd Leslie Alcock mai cerrig tafl oedd y cerrig 

crwn neu wyffurf a ddarganfuwyd yn Ninas Powys.
823

 Mae hefyd ambell gyfeiriad a 

darganfyddiad sy‟n tystio i ddefnydd slingiau a ffyn tafl yn yr Oesoedd Canol, er nad 

ymddengys eu bod yn arfau cyffredin.
824

  

 

                                                 
817

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 293; J.E. Morris, Welsh Wars, t. 28; Bradbury, The Medieval 

Archer, t. 7; a J.C. Holt, Magna Carta (second edition; Cambridge, 1992), tt. 379 a 464 (cymal 52): Et statim 

post pacis reformacionem amovebimus de regno omnes alienigenas milites, balistarios, servientes, 
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croesfwawyr Fawkes de Breauté ym mrwydr Lincoln, 1217, ac at y croesfwäwr a achubodd fywyd Richard 

Marshal yn y frwydr am Gastell Mynwy yn 1233 (Flowers of History, II, tt. 394-5 a 575). Ni ddewisodd 

Matthew Paris ddangos y croesfwäwr, er hynny, wrth ddarlunio buddugoliaeth Richard Marshal (Suzanne 

Lewis, The Art of Matthew Paris, t. 232, yn cyfeirio at Gaer-grawnt, Coleg Corpus Christi llsgr. 16, ffol. 85). 

Mae darluniadau cadarnhaol o groesfwawyr yn stori „Fouke le Fitz Warin‟, hefyd (Fouke, 28.26, 29.4-5 a 

35.28-30, ac Ohlgren (trans.), Outlaws, tt. 135 a 142), gan adlewyrchu‟r newidiadau yn nelwedd bwâu yn 

gyffredinol a welid o‟r bedwaredd ganrif ar ddeg ymlaen (gw. yr adran flaenorol). 
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 DeVries, Medieval Military Technology, t. 33. 
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 Bishop and Coulston, Roman Military Equipment, tt. 88 a 168-9. 
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 Roedd bwledi-sling plwm o‟r bedwaredd ganrif ymhlith y darganfyddiadau eraill o Vindolanda, ac mae 

hefyd enghreifftiau o‟r ail ganrif o safleoedd yn yr Alban megis Burnswark (Bishop and Coulston, Roman 

Military Equipment, tt. 45, 58-9, 88, 135-6 a 206).  
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 Bishop and Coulston, Roman Military Equipment, t. 206, a Southern and Dixon, The Late Roman Army, 

t. 166. 
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 Hewitt, Ancient Armour and Weapons, tt. 58-9, yn cyfeirio hefyd at gerrig tafl ac iddynt rychau cerfiedig a 

arddangosir yn Amgueddfa Copenhagen. 
823

 Economy, Society and Warfare, tt. 45 a 135-6. 
824

 Hewitt, Ancient Armour and Weapons, tt. 204-6, a DeVries, Medieval Military Technology, t. 33, a gw. 

hefyd y darganfyddiadau o Ddryslwyn a grybwyllir isod yn yr adran hon. 
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Fel yn achos arfau tafl eraill, roedd rhyfel gwarchae yn gyd-destun amlwg ar gyfer slingiau 

a ffyn tafl. Cyfeiriodd Wace at droedfilwyr Richard, dug Normandi, yn defnyddio slingiau 

(fondes) wrth amddiffyn Rouen;
825

 dywedodd Jordan Fantosme fod eslingurs, ynghyd â 

saethwyr a chroesfwawyr, yn rhan o fyddin David, brawd y Brenin Gwilym y Llew o‟r 

Alban, wrth ymosododd ar gastell Wark yn 1174,
826

 ac fe gyfeiriodd Roger o Wendover at 

filwyr y Brenin John yn defnyddio fundae wrth ymosod ar gestyll Montauban a 

Rochester.
827

 Yn ôl John o Gaerwrangon, roedd gwŷr â slings ymhlith y fyddin Normanaidd 

a laniodd yn Pevensey yn 1066, gan awgrymu y gallent fod wedi eu defnyddio yn mrwydr 

Hastings (er nad yw‟n dweud hynny‟n benodol).
828

 Mae cofnod mwy pendant am ffyn tafl 

mewn brwydr agored, fodd bynnag, yn „rhyfel bach‟ Chalons, 1274.
829

 Cyd-destun pwysig 

arall ar gyfer slingiau a ffyn tafl oedd brwydrau môr, efallai am nad oeddynt mor dueddol â 

bwâu i ddioddef effeithiau lleithder (er defnyddio bwâu hefyd, fel y nodwyd uchod).
830

 

 

Gallai‟r gair blifiau a ddefnyddid gan y croniclwyr Cymreig fod wedi dynodi ffyn tafl 

weithiau, er ei bod yn ymddangos fel pe bai‟n gyfystyr â magnelau mewn rhai cofnodion.
831

 

Mae darganfyddiad cerrig bach, addas i ffyn tafl, yng nghestyll Dryslwyn a Dolforwyn yn 

dystiolaeth arall am ddefnydd yr offer hyn yng Nghymru, o leiaf yn y drydedd ganrif ar 

ddeg,
832

 ac fe allai cerrig eraill o Ddryslwyn, ychydig yn fwy, fod wedi eu taflu â llaw, neu 
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 Fantosme, ll. 1190. 
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 Chronica Majora, II, tt. 494 a 625, a Flowers of History, II, tt. 218 a 338. 
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 Cyfeiriwyd at droedfilwyr Edward I yn defnyddio ffyn tafl yn ogystal â bwâu yn y frwydr hon, a 

ddechreuodd pan aeth twrnamaint y tu hwnt i reolaeth (J.E. Morris, Welsh Wars, tt. 33 a 111). 
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 DeVries, Medieval Military Technology, t. 33. Mae llun Matthew Paris o frwydr Sandwich, 1217, yn 

dangos defnydd ffon dafl i daflu llestr sy‟n cynnwys calch, mae‟n debyg (am ddiben y calch, gw. n. 710 

uchod) ac fe ddangosir defnydd ffon dafl hefyd yn ei lun o Groesgadwyr yn ymosod ar dŵr Damietta oddi ar 

long (Caer-grawnt, Coleg Corpus Christi llsgr. 16, ffol. 52 a 55
v 
(Suzanne Lewis, The Art of Matthew Paris, 

plât I a tt. 59 a 273)). 
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 Gw. n. 840 isod, wrth drafod peiriannau rhyfel. 
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wedi eu gollwng ar ymosodwyr.
833

 Nid oedd y dacteg hon yn gyfyngedig i gyd-destun 

gwarchae, fel y dengys adroddiad Matthew Paris am farwolaeth Herbert FitzMatthew yn 

ystod ymosodiad Cymreig ar Yr Wyddgrug yn 1245: 

Cui cum finitimorum Anglorum strenua militia resisteret, cum suis sibi subjectis marchisiis, 

Walenses ad inaccessibilium montium prærupta, more suo, ut transeuntibus insidiarentur, 

convolarunt. Qui de excelsis rupibus, telis et lapidum jactibus multos ex Anglis lædentes, unum 

de magnatibus Anglorum strenuissimum, Herbertum filium Mathæi, mole lapidis ad mortem 

conquassatum, fractis cervicibus obruerunt.
834

 

(But when the brave English knights on the borders came to oppose them with the borderers 

subject to them, the Welsh, as was their custom, flew to the crags and inaccessible parts of the 

mountains, to lie in ambuscade for their passing enemies. From the summits of rocks they hurled 

stones and weapons, wounding many of the English; amongst others one of the English nobles, 

named Herbert Fitz-Matthew, was overwhelmed by a mass of rock, which broke his neck and 

crushed him to death.)
835

 

 

Nid yw‟n ymddangos bod taflu cerrig yn rhannu‟r un math o ddelwedd negyddol ag a 

gysylltid â bwâu saethu. Diau fod hyn yn ymwneud i raddau helaeth â‟r ffaith nad oedd yn 

ddull brwydro mor gyffredin, neu mor effeithiol, er ei bod yn bosibl hefyd fod cysylltiad y 

sling â‟r Brenin Dafydd wedi dylanwadu ar ddelwedd yr offer hyn yn gyffredinol.
836

 

Cyfeirir at stori Dafydd a Goliath ym muchedd Illtud Sant, er enghraifft, ac fe all nad yw‟n 

gyd-ddigwyddiad fod yr un testun yn disgrifio Cymry‟n taflu cerrig, wrth amddiffyn cnydau 

rhag adar ac wrth eu hamddiffyn eu hunain rhag ymosodwyr.
837

 Ni chyfeiriodd Gerallt 

Gymro yntau at y Cymry‟n ymladd fel hyn, er dweud yn ei Topographia Hibernica fod y 

Gwyddyl yn fedrus iawn wrth daflu cerrig, pan nad oedd ganddynt arfau amgenach.
838

 At 
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 C. Caple et al., „Archaeological Evidence‟, tt. 193-4, a gw. hefyd R.F. Caple, „Lithic Projectiles‟, t. 208, 

sy‟n nodi mai dehongliad posibl arall, ond efallai‟n llai tebygol, fyddai tybied bod y cerrig hyn yn belenni ar 

gyfer gêm debyg i fowls neu boules. Mae cofnodion hanesyddol a darluniau yn dangos bod gollwng „cerrig 
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t. 193 (o lsgr. Llyfrgell Brydeinig, Cotton Nero EII, rhan 2). Gall mai gollwng cerrig fel hyn a olygir yn VGC 

§23/12 iacula torserunt, sagittas emiserunt, saxa deiecerunt „hurled spears and fired arrows and threw down 

stones from the walls‟, er cynnwys magneleu yn y darn cyfatebol o‟r fersiwn Cymraeg (HGK 20.19-20 en 

burv ergydyeu a saytheu ac a chuareleu ac a thafleu ac a magneleu en gawadeu). 
834

 Chronica Majora, IV, tt. 407-8, a gw. darlun Paris, Caer-grawnt, Coleg Corpus Christi llsgr. 16, ffol. 183
v 

(Suzanne Lewis, The Art of Matthew Paris, t. 218). 
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 Flowers of History, II, t. 46. 
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 Nododd DeVries, Medieval Military Technology, t. 33, fod cyfran fawr o‟r dystiolaeth am slingiau mewn 

darluniadau a llenyddiaeth ganoloesol yn ymwneud â stori Dafydd a Goliath.  
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 Vitae Sanctorum, tt. 206-7, 212 a 232. Dangosir dyn yn defnyddio sling i daflu cerrig at adar yn Bayeux 

Tapestry, plât 11 (ymyl isaf), fel rhan o olygfa amaethyddol a all fod yn gysylltiedig â stori Aesop am y 

wennol a‟r adar (D.M. Wilson, Bayeux Tapestry, t. 177). 
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 Opera V, t. 151, a History/Topography, t. 101; a gw. hefyd y darn o‟r Expugnatio Hibernica, tt. 248-9, a 

ddyfynnwyd uchod, adran 2.10, a Deeds, llau. 2009-11 E Meiler, le bier menbré, / De un cop esteit astuné / 

De une pere en cele guere „Meilyr, the brave and strong man, / was, moreover, stunned by a blow / from a 

stone in that battle‟. Er na chyfeirir yn benodol at slingiau neu ffyn tafl yn y darnau hyn, mae‟n debygol fod 

rhyw fath o offer tebyg wedi‟i ddefnyddio. 
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hynny, mae ffynonellau Gwyddeleg yn awgrymu y byddai‟r Gwyddyl yn taflu cerrig, 

ymhlith teflynnau eraill, ar ddechrau brwydrau.
839

 

 

Un dull o daflu carreg y gwyddys iddo gael ei ddefnyddio‟n bur aml gan y Cymry erbyn 

diwedd y ddeuddegfed ganrif oedd defnyddio peiriannau rhyfel. Crybwyllir yr offer hyn 

nifer o weithiau yn Brut y Tywysogion dan yr enwau blifiau a mangnelau, yn ogystal â 

thermau mwy cyffredinol megis peiriannau neu dychmygion.
840

 Cofnodwyd o ochr y 

Saeson, hefyd, fod gwŷr Dafydd ap Llywelyn wedi creu peiriannau er mwyn gwarchae ar 

gastell Diserth neu gastell yr Wyddgrug yn 1245,
841

 a bod Llywelyn ap Gruffudd wedi 

defnyddio machinis i ymosod ar gastell Llanfair-ym-Muallt yn 1260,
842

 a dywed yr Annales 

Cambriae fod Cnwclas wedi ildio prae timore machinarum yn 1262.
843

 Darganfuwyd yn 

Nryslwyn gerrig mawr a allai fod wedi eu taflu gan beiriannau gwarchae megis y mangonal, 

y balista neu‟r perrier, ynghyd â rhai mwy na allent fod wedi eu taflu gan unrhyw fath o 

beiriant heblaw trebuchet.
844
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ymhellach J.R. Kenyon, „Fluctuating Frontiers: Norman Welsh Castle Warfare 1075-1240‟, Chateau Gaillard, 

17 (1996), 119-26, a Sean Davies, Welsh Military Institutions, tt. 207-17. 
841

 G.R.J. Jones, „The Defences of Gwynedd‟, 39, a gw. J.G. Edwards (ed.), Calendar of Ancient 

Correspondence concerning Wales, t. 22. 
842

 Williams-Jones, The Meirioneth Lay Subsidy Roll, t. cxxiii (n. 3), yn cyfeirio at W.W. Shirley (ed.), Royal 

and other Historical Letters illustrative of the reign of Henry III, II (1866), t. 150. 
843

 Williams-Jones, The Meirioneth Lay Subsidy Roll, t. cxxiii (n. 3), yn cyfeirio at Ab Ithel (ed.), Annales 

Cambriæ (London, 1860), t. 100. 
844

 Gw. C. Caple et al., „Archaeological Evidence‟, t. 194, sy‟n nodi nad oedd gan neb ond lluoedd Coron 

Loegr y peirianwyr profiadol yr oedd eu hangen i adeiladu trebuchet. 
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2.13 Tarianau 

2.13.1 Ffurf gyffredinol a dulliau brwydro 

Pren oedd defnydd sylfaenol tarianau drwy‟r cyfnodau dan sylw yma, er y gallent gael eu 

gorchuddio â defnydd megis lledr neu femrwn a/neu eu haddurno drwy amrywiol 

ddulliau.
845

 Byddai milwr yn dal ei darian naill ai drwy afael soled yn estyn ar draws twll yn 

y canol, neu drwy nifer o strapiau a gysylltid â thu ôl y darian. Gorchuddid y math cyntaf 

hwn o afael gan fogail metel, a hwnnw‟n nodwedd ddefnyddiol am ei fod yn llai tebygol o 

dorri na‟r estyll pren; am y rheswm hwn, defnyddid y bogail yn aml i bario ergydion, neu i 

roi ergyd hyd yn oed.
846

 Fel arall, gellid lleihau‟r perygl o ddifrod i darian drwy ei goleddfu 

er mwyn gwyro grym yr ergyd.
847

 Mae tystiolaeth archeolegol am darianau‟n cael eu trwsio, 

fodd bynnag, yn dangos nad ystrydeb lenyddol yn unig yw‟r cyfeiriadau niferus at darianau 

toredig.
848

 

 

Er bod tarian fach yn hawdd ei chario a‟i thrin mewn brwydr, ac yn hwylus ar gyfer pario 

neu roi ergyd, byddai tarian fawr yn amlwg yn rhoi amddiffyniad „goddefol‟ gwell, yn 

enwedig yn erbyn ymosodiad â theflynnau. At hynny, yn achos milwyr a ymladdai mewn 

rhengoedd trefnus, roedd gan darian fawr y fantais ychwanegol fod pob unigolyn yn cael ei 

gysgodi i raddau gan darianau ei gymdeithion.
849

 Cyfeirir weithiau at „fur‟ neu „gaer‟ o 

darianau, a‟r rheini‟n arbennig o effeithiol yn achos tarianau hirsgwar y Rhufeiniaid,
850

 er y 
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 Gellid gwneud tarian gyfan o ledr, hefyd, fel yn achos rhai enghreifftiau Oes Haearn o Iwerddon (Waterer, 

Leather and the Warrior, tt. 23-4 a 27), ac roedd bwcleri‟r Oesoedd Canol diweddarach a chyfnod y Tuduriaid 

wedi‟u gwneud o ledr wedi‟i atgyfnerthu â chylchoedd a/neu lathau o haearn neu weithiau o efydd, wedi eu 

cysylltu â‟r lledr gan hoelion niferus (gw. Ifor Edwards and Claude Blair, „Welsh Bucklers‟, Antiquaries 

Journal, 62 (1982), 74-115). 
846

 Underwood, Anglo-Saxon Weapons, tt. 81-91. Gw. hefyd Ogilvie and Richmond (eds.), De Vita Agricolae, 

§36, am ddisgrifiad Tacitus o‟r Batafiaid yn rhoi ergydion â bogeiliau eu tarianau (ferire umbonibus) ym 

mrwydr Mons Graupius. Gallai milwyr hefyd fod wedi defnyddio tarian i faglu arf gelyn, yn enwedig yn 

achos y ffurfiau gwarrog („carinated‟) o fogail, neu‟r rhai â botwm ar eu brig, neu‟r tarianau Pictaidd „siâp H‟ 

a chanddynt fylchau yn eu hymylon isaf ac uchaf (Underwood, Anglo-Saxon Weapons, t. 89, ac Alcock, Kings 

and Warriors, t. 170). 
847

 Roedd tarianau crwm yn arbennig o effeithiol wrth wyro ergydion, yn ogystal â bod yn gryfach, er eu bod 

yn anos eu cynhyrchu na rhai fflat (Underwood, Anglo-Saxon Weapons, t. 91). 
848

 Underwood, Anglo-Saxon Weapons, tt. 89-91, a gw. adran 3.13.5 isod. 
849

 Underwood, Anglo-Saxon Weapons, t. 89. 
850

 Cyfeiriodd Aldhelm at testudo, sef math o drefniant amddiffynnol a arferid gan y Rhufeiniaid ac iddo 

nenfwd yn ogystal â muriau, ond roedd hynny‟n rhan o drosiad estynedig, gan ddangos dylanwad ffynonellau 

clasurol yn hytrach nag arferion brwydro Wessex (Bradbury, The Medieval Archer, t. 19). Defnyddid y 

testudo ymhlith yr Almaenwyr a‟r Galiaid yn ogystal â‟r Rhufeiniaid, yn ôl Tacitus ac Iŵl Cesar (Paul 

Erdkamp (ed.), A Companion to the Roman Army (Oxford, 2007), tt. 227-8). 
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defnyddid ffurfiau eraill o darian hefyd at y diben hwn, gan gynnwys tarianau crwn mawr yr 

Eingl-Sacsoniaid, ac, o bosibl, tarianau „barcud‟ hir y Normanaidd.
851

 

 

2.13.2 Datblygiad y darian o‟r cyfnod Rhufeinig hyd yr Oes Lychlynnaidd 

Cludai troedfilwyr Rhufeinig darian fawr, hirsgwar, hanner-silindraidd yn aml, ond gallent 

hefyd gludo tarianau hirgrwn neu grwn, yn enwedig yn y cyfnod Rhufeinig Diweddar, ac fe 

gludai troedfilwyr a marchogfilwyr ategol amryw fathau o darianau hirsgwar, hirgrwn neu 

hecsagonal.
852

 Roedd gan darianau llengol fogeiliau metel, ac fe ddefnyddid metel, neu 

irgroen yn ddiweddarach, i gryfhau‟r ymylon; gorchuddid pren haenog y darian ei hun â 

lledr (neu liain), ac fe allai wyneb y darian gael ei baentio â symbolau megis taranfollt 

(fulmen) ac adenydd, neu, o adeg Cystennin ymlaen, â‟r monogram chi-rho.
853

 Defnyddid 

amryw symbolau ar darianau unedau Rhufeinig Diweddar, fel y gwelir, er enghraifft, yn y 

Notitia Dignitatum (Ffigur 14), a‟r symbolau hynny yn helpu milwyr i adnabod eu huned 

eu hunain yn ystod y frwydr.
854
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 Gw., e.e., Scragg (ed./trans.), „The Battle of Maldon‟, llau. 100-1 Byrhtnoð mid beornum.  He mid bordum 

het / wyrcan þone wihagen  and þæt werod healdan „. . . Byrhtnoth with his men. He commanded that with the 

shields / they form the phalanx, and that the company hold out . . .‟, a gw. ib.n. sy‟n nodi bod wihagen yn 

golygu „battle-hedge‟ yn llythrennol (gan awgrymu bod gwaywffyn yn rhan o‟r trefniant (gw. uchod, adran 

2.2.3.1)), a hefyd y cyfeiriadau at scyldburh „shield-fort‟ a bordweall „shield-wall‟ yn llau. 242 a 277. Gw. 

hefyd Abels, „English Tactics‟, t. 149, a Brooks, „Weapons and Armour‟, t. 215. Awgrymodd DeVries, 

Medieval Military Technology, t. 64, y gellid gosod gwaelod pigfain tarian farcud yn yn y ddaear, a hynny‟n 

ychwanegu at gryfder mur tarianau, er bod Abels, „English Tactics‟, t. 149, yn dadlau bod y math hwn o 

darian yn rhy gul i greu mur effeithiol. Mae „cywirdeb‟ y darlun yn nhapestri Bayeux o garfan o droedfilwyr 

Seisnig yn sefyll y tu ôl i res o darianau barcud wedi bod yn destun dadlau – gw. Abels, „English Tactics‟, 

t. 149, ac I.P. Stephenson, The Late Anglo-Saxon Army, t. 32, sy‟n dadlau bod y milwyr yn sefyll mor agos at 

ei gilydd fel na allent fod wedi defnyddio eu harfau – yn enwedig eu bwyeill rhyfel mawr – yn effeithiol, ond 

gthg. Brooks, „Weapons and Armour‟, t. 215, sy‟n dadlau bod golygfeydd diweddarach yn dangos y mur 

tarianau‟n chwalu (gw. hefyd Bayeux Tapestry, platiau 61-2 a 70-1)). Mae cyfeiriad at „gaer‟ o darianau gan 

Huntingdon, vi.30, Cum ergo Haraldus totam gentem suam in una acie strictissime locasset, et quasi 

castellum inde construxisset, impenetrabiles erant Normannis „Harold had placed all his people very closely 

in a single line, constructing a sort of castle with them, so that they were impregnable to the Normans‟, ac fe 

ddisgrifiodd Wace, Roman de Rou, rhan III, llau. 7793-7804, fur a wnaethpwyd o darianau a darnau eraill o 

bren, er y gall hwn fod yn addurniad diweddarach ar y stori (gw. Bradbury, The Medieval Archer, t. 28). 

Dadleuodd I.P. Stephenson, The Late Anglo-Saxon Army, t. 32, fodd bynnag, y gall rhai cyfeiriadau at „fur 

tarianau‟ ddynodi rhes o filwyr (ac iddynt darianau) yn sefyll yn gadarn fel mur, yn hytrach na mur o darianau 

a‟u hymylon yn cyffwrdd â‟i gilydd. 
852

 Bishop and Coulston, Roman Military Equipment, t. 91, a Southern and Dixon, The Late Roman Army, 

tt. 99-102. Byddai llumanwyr a rhai „arbenigwyr‟ eraill megis cerddorion yn cludo tarianau bach crwn (Bishop 

and Coulston, Roman Military Equipment, tt. 91 a 182). 
853

 Bishop and Coulston, Roman Military Equipment, tt. 92-3, 137-9, 179-82 a 217, a Southern and Dixon, The 

Late Roman Army, tt. 101-2. 
854

 Dywedodd Vegetius y byddai gwahanol arwyddion, ynghyd ag enw‟r milwr ac enw ei gohort neu ei 

gannwr, yn cael eu dangos ar darianau at y diben hwn (Southern and Dixon, The Late Roman Army, t. 103). 

Mae‟r Notitia Dignitatum, sef llawysgrif sydd wedi‟i dyddio i ddiwedd y bedwaredd ganrif O.C. neu 

ddechrau‟r bumed ganrif, yn ffynhonnell werthfawr am arfogaeth a threfn byddinoedd Rhufeinig Diweddar. 

Gellir uniaethu rhai o‟r symbolau a welir yn y testun hwn â bathodynnau sy‟n adnabyddus o ffynonellau eraill, 
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Nid annhebyg i rai tarianau Rhufeinig yw‟r tarianau crwn, 0.8-0.9m mewn diamedr, a 

ddarganfuwyd yn Nydam ac a wnaethpwyd o bren gwern gan fwyaf (er bod rhai 

enghreifftiau o bren sbriws, aethnen, palalwyf a derw), a‟u gorchuddio â lledr paentiedig.
855

 

Er nad yw‟r un darian gyflawn wedi goroesi o‟r cyfnod Eingl-Sacsonaidd yn Lloegr, 

darganfyddir darnau metel megis rhybedion, gafaelion a bogeiliau mewn claddfeydd yn 

aml.
856

 Mae‟r darganfyddiadau o Norton yn cynnwys nifer o fogeiliau a ddyddiwyd i‟r 

chweched ganrif neu i ddiwedd y ganrif flaenorol, a‟u pigau naill ai‟n dwyn disg fflat neu, 

yn achos un enghraifft, yn ymestyn fel cethren.
857

 Er nad yw darnau pren tarianau‟n goroesi 

fel arfer mewn claddfeydd, gellir amcangyfrif eu maint weithiau yn ôl staen yn y pridd, neu 

yn ôl trefniant darnau metel megis rhybedion neu rwymiadau ymylol. Adnabu Heinrich 

Härke dri dosbarth o darianau, seiliedig ar eu maint, sef rhai bychan (0.34-0.42m mewn 

diamedr), rhai canolig (0.45-0.66m) a rhai mawr (0.70-0.92m), gan nodi mai‟r grŵp canolig 

oedd fwyaf cyffredin.
858

 Dangosir tarian fach gron, heb fod yn fwy na phen y milwr, ar 

garreg Repton, a rhai o faint tebyg, ynghyd â tharian fwy sylweddol ei maint, ar Gasged 

Franks,
859

 a tharianau crwn gweddol fach sydd gan y ffigurau Anglaidd ar garreg 

Aberlemno, hefyd (Ffigur 7). 

 

Mewn ffynonellau llenyddol Eingl-Sacsonaidd, pren palalwyf (linden) yw‟r unig bren y 

cyfeirir ato mewn perthynas â tharianau, ac yn wir, weithiau defnyddid y gair linden i 

                                                                                                                                                     
er ei bod yn bosibl fod eraill wedi‟u dyfeisio gan y sawl a gopïodd y llawysgrif o ryw destun swyddogol 

gwreiddiol (Bishop and Coulston, Roman Military Equipment, tt. 18 a 217-8 a phlât 6; Southern and Dixon, 

The Late Roman Army, tt. 98 a 103, a Robert Grigg, „Inconsistency and Lassitude: The Shield Emblems of the 

Notitia Dignitatum‟, The Journal of Roman Studies, 73 (1983), 132-42). 
855

 Defnyddid paent ar gefn y darian hefyd, am y byddai‟n helpu i gadw‟r dŵr allan, gan amddiffyn y glud a 

ddaliai‟r estyll pren at ei gilydd (Bishop and Coulston, Roman Military Equipment, t. 217). Dywedodd 

Tacitus, Germania, §6, fod tarianau‟r Almaenwyr wedi‟u haddurno â gwahanol liwiau yn ôl dewis eu 

perchnogion (Mattingly (trans.), Agricola/Germania, t. 106). 
856

 Dangosodd Härke, „“Warrior Graves”?‟, t. 26, fod bron hanner y claddfeydd gydag arfau (45.2%, allan o 

sampl o 702) yn cynnwys tarianau. Cleddid tarian ar y cyd ag arf(au) eraill fel arfer (gwaywffon, yn aml), er 

bod 36 claddfa yn cynnwys tarian heb arfau ymosodol (Härke, „“Warrior Graves”?‟, t. 34). 
857

 Yn ôl dosbarthiad Tania Dickinson o fogeiliau Eingl-Sacsonaidd Cynnar, byddai‟r enghraifft gethrog o 

Norton yn perthyn i grŵp 4, sef, y ffurf ynysol gyntaf i gael ei ddatblygu, seiliedig ar ffurfiau Ellmynig 

cynharach, a‟r rhai â disgiau yn perthyn i grwpiau 1.1, 2 a 5 (Sherlock and Welch, Norton, tt. 33-4 a ffigurau 

43, 46, 49, 51 a 53, a Tania Dickinson and Heinrich Härke, Early Anglo-Saxon Shields (London, 1992), 

tt. 4-30)). 
858

 Gw. Dickinson and Härke, Early Anglo-Saxon Shields, t. 45, am yr awgrym y gallai rhai o‟r tarianau lleiaf 

fod wedi perthyn i fechgyn ifainc, er bod cydberthynas hefyd rhwng statws oedolion a maint eu tarianau. 

Dadleuodd Härke, ibid. tt. 45-8 a 71, fod y cynnydd ym maint a thrwch tarianau tua diwedd y cyfnod Eingl-

Sacsonaidd Cynnar yn adlewyrchu newidiadau mewn arferion brwydro wrth i filwyr ddechrau ymladd mewn 

grwpiau yn amlach. 
859

 Hinton, Gold and Gilt, ffigur 3.13, yn cyfeirio at Biddle and Kjølbye-Biddle, „The Repton Stone‟, ac 

Underwood, Anglo-Saxon Weapons, plât 4. 
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ddynodi tarian.
860

 Serch hynny, mae‟r samplau a archwiliwyd o estyll tarianau yn awgrymu 

nad y math hwn o bren a ddefnyddid amlaf. Yn wir, tarian Sutton Hoo oedd yr unig un o‟r 

30 sampl a brofwyd i gynnwys pren palalwyf, a‟r samplau eraill yn cynnwys pren helyg 

(Salix), poplys (Populus) neu wern (Alnus) gan amlaf.
861

 Mae palalwyf, gwern, helyg a 

phoplys oll yn brennau ysgafn, ac mae gan bren palalwyf y fantais ychwanegol o fod yn 

wydn ac yn gymharol anodd ei hollti, er nad oedd ei ddosbarthiad daearyddol mor eang â 

rhai o‟r coed eraill.
862

 Mae‟r olion o ledr a ddarganfyddir weithiau o dan fogeiliau neu 

afaelion yn dangos bod pren y darian wedi ei orchuddio â lledr, a hwnnw‟n rhoi gwydnwch 

ychwanegol i‟r darian ac yn helpu i gadw‟r estyll pren ynghyd.
863

 Byddai stribynnau neu 

„glipiau‟ metel wedi eu gosod ar ymyl y darian mewn rhai achosion – ni chynhwyswyd 

rhwymiad cyfan ar yr ymyl fel arfer, er bod tarian Sutton Hoo yn eithriad trawiadol.
864

 At 

hynny, gallai‟r disgiau ar frig rhai bogeiliau ddwyn addurn ar ffurf gosodiad efydd, neu 

orchudd o aur, arian neu din, fel yn achos enghreifftiau o Norton ac o Ddinas Powys.
865

 Yn 

achos tarian Sutton Hoo, addurnwyd y bogail cyfan â ffoil ac â gosodiadau patrymog 

wedi‟u tunio neu eu goreuro, a‟r disg ar ei frig wedi ei addurno â phatrymau gyda garnedi, 

arian a niello,
866

 ond nid yw‟n debygol y byddai tarian mor gain wedi ei defnyddio i ymladd 

erioed.
867

 

 

Weithiau byddai‟r rhybedion a ddaliai‟r bogail neu‟r gorchudd lledr yn cael eu hariannu neu 

eu tunio, ac weithiau, hefyd, ychwanegid amryw fathau o osodiadau haearn neu efydd 

megis bandiau, stydiau neu ddisgiau, neu ddarnau ar ffurf anifeiliaid neu siapiau geometrig, 
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 Dickinson and Härke, Early Anglo-Saxon Shields, t. 48, a gw., e.e., Scragg (ed./trans.), „The Battle of 

Maldon‟, ll. 99 lidmen to lande  linde bæron „the sailors carried their lime-wood shields on to the land‟. Gellid 

cymharu‟r defnydd o‟r Hen Saesneg æsc (> S. ash), neu onnen yn y Gymraeg, am waywffyn (gw. uchod, 

adran 2.2.1). 
861

 Llai cyffredin oedd pren masarn (Acer), bedw (Betula), onn (Fraxinus) a derw (Quercus) (Dickinson and 

Härke, Early Anglo-Saxon Shields, t. 48).  
862

 Mae‟n debyg fod palalwyf wedi eu cyfyngu i dde Lloegr yn y cyfnod ôl-Rufeinig (Dickinson and Härke, 

Early Anglo-Saxon Shields, tt. 48-9). 
863

 Gallai‟r lledr orchuddio naill ai‟r wyneb yn unig, neu‟r wyneb a‟r cefn (Dickinson and Härke, Early Anglo-

Saxon Shields, t. 51). Mae tystiolaeth am yr arfer hwn yn y cyfnod Eingl-Sacsonaidd Diweddar mewn un o 

ddeddfau‟r Brenin Æthelstan, sy‟n gwahardd defnyddio crwyn defaid ar gyfer gorchuddio tarianau, a hynny‟n 

awgrymu mai mathau mwy gwydn o groen neu ledr, o wartheg neu geirw, a ddefnyddid fel arfer (Waterer, 

Leather and the Warrior, tt. 24-5). 
864

 Dickinson and Härke, Early Anglo-Saxon Shields, t. 52, a Bruce-Mitford, Sutton Hoo, II, t. 33. 
865

 Sherlock and Welch, Norton, t. 161, ac Underwood, Anglo-Saxon Weapons, tt. 81-4, ac am yr enghraifft o 

Ddinas Powys gw. diwedd yr adran hon. 
866

 Bruce-Mitford, Sutton Hoo, II, tt. 48-53. 
867

 Nododd Bruce-Mitford, Sutton Hoo, II, tt. 67-9, fod y stribenni ffoil aur ar wyneb y darian yn debyg i‟r 

stribenni haearn (ac arnynt ffoil efydd) a ddefnyddid i gryfhau tarianau o ddwyrain Sgandinafia, ond ei bod yn 

amlwg mai addurniadol yn unig oedd y ffoil aur (a hwnnw wedi‟i osod ar ddarnau cul o bren gwern). 
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a‟r rheini‟n medru cael eu haddurno ag arian, neu ag aur hyd yn oed.
868

 Gallai rhai o‟r 

bandiau haearn fod wedi dal strapiau lledr, fel y gallai‟r rhyfelwr gario ei darian dros ei 

gefn, ac eraill wedi eu bwriadu i gryfhau‟r darian, neu i drwsio tarian doredig, ond mae 

hefyd rai enghreifftiau sydd yn amlwg yn addurniadol yn unig.
869

 At hynny, gallai rhai 

tarianau Eingl-Sacsonaidd fod wedi eu haddurno â darnau ychwanegol o ledr, neu â phaent 

yn achos yr enghreifftiau niferus (56%) lle nad oes tystiolaeth am unrhyw fath arall o 

addurn.
870

  

 

Ceir mwy o dystiolaeth am baent mewn perthynas â tharianau Llychlynnaidd, a‟r rheini 

hefyd yn grwn, ond yn tueddu i fod yn fwy na‟r rhai Eingl-Sacsonaidd, gan fesur hyd at fetr 

neu fwy mewn diamedr, er bod rhai enghreifftiau llai hefyd.
871

 Darganfuwyd 32 tarian yn 

llong Gokstad, wedi‟u paentio‟n ddu ac yn felyn, ac mae tystiolaeth am ddefnydd paent 

coch nid yn unig yn achos tarian a ddarganfuwyd yn Nenmarc, ond hefyd mewn cyfeiriadau 

yn y cyfreithiau Norwyaidd a chan Gerallt Gymro yntau wrth ddisgrifio ymosodiad y 

Daniaid ar Ddulyn yn 1171.
872

 Byddai gwahanol fathau o addurn ar darianau wedi helpu 

milwyr i adnabod ei gilydd, o leiaf yn achos yr arweinwyr neu filwyr blaenllaw eraill.
873

 

 

Mae cerrig Pictaidd yn rhoi cryn dipyn o wybodaeth am darianau‟r „Hen Ogledd‟, er nad 

oes rhyw lawer o dystiolaeth archeolegol uniongyrchol. Mae tarianau‟r marchogfilwyr a 

ddarlunnir yn rhai bach a chrwn, ond fe ddarlunnir troedfilwyr yn cludo naill ai tarian gron 

neu un sgwâr neu hirsgwar.
874

 Er bod y rhan fwyaf o‟r tarianau yn fach, mae rhai yn 

arbennig o fach, tebyg i‟r bwcleri neu‟r „tarianau dwrn‟ a gysylltir yn arbennig â gornestau 
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 Dickinson and Härke, Early Anglo-Saxon Shields, tt. 27-30 a 52-4, a Bruce-Mitford, Sutton Hoo, II, 

tt. 11-69. 
869

 Dickinson and Härke, Early Anglo-Saxon Shields, tt. 52-4.  
870

 Mae enghreifftiau o addurn lledr ar darianau yn cynnwys patrwm sbiral ar darian Alemannaidd o Giengen, 

gorllewin yr Almaen, a siâp blodeuyn ar orchudd (symudadwy) tarian gron Rufeinig o Castleford, Gorllewin 

Swydd Efrog (Dickinson and Härke, Early Anglo-Saxon Shields, t. 54). Mae cyfeiriadau yn Beowulf at 

darianau melyn neu lachar yn awgrymu naill ai paent neu, o bosibl, ledr lliwiedig (Underwood, Anglo-Saxon 

Weapons, t. 79). 
871

 Dickinson and Härke, Early Anglo-Saxon Shields, tt. 46-7. 
872

 Dickinson and Härke, Early Anglo-Saxon Shields, t. 54, ac Expugnatio Hibernica, t. 77. 
873

 Dickinson and Härke, Early Anglo-Saxon Shields, t. 54, ac Underwood, Anglo-Saxon Weapons, t. 91, yn 

cyfeirio at ddisgrifiadau „The Battle of Maldon‟ o ryfelwyr yn codi eu tarianau cyn cyfarch milwyr eraill (gw. 

n. 911 isod). Cymh. hefyd y symbolau Rhufeinig Diweddar a grybwyllwyd uchod yn yr adran hon. 
874

 Byddai tarian gron fechan yn fwy hwylus i farchog nag un sgwâr neu hirsgwar. Gw. Aitchison, The Picts 

and the Scots at War, tt. 57-8, sy‟n nodi hefyd ddau amrywiad anghyffredin ar y ffurf sgwâr, a‟r ymylon isaf 

ac uchaf naill ai ychydig yn geugrwm neu‟n dangos dau fwlch amlwg nes bod y darian yn debyg i lythyren 

„H‟. Gellid cymharu‟r bwlch siâp „V‟ yn ymyl tarian gron a ddarlunnir ar goflech rhyfelwr o orllewin Sbaen, 

tua 1200 C.C. (John T. Koch, Tartessian: Celtic in the South-west at the Dawn of History (Aberystwyth, 

2009), t. 146). 
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sengl.
875

 Dangosir math tebyg o darian, heb fod yn llawer mwy na llaw dyn, yn Llyfr 

Kells,
876

 a gall mai pethau tebyg oedd y tarianau (caetrae) bychain y cyfeiriodd Tacitus 

atynt fel rhan o arfogaeth y Brythoniaid ym mrwydr Mons Graupius.
877

  

 

Er nad oes tystiolaeth uniongyrchol am wneuthuriad tarianau Pictaidd, mae‟r cerfweddau 

weithiau‟n dangos llinell ddwbl a all awgrymu rhwymiad o ledr neu fetel, ac yn aml fe 

ddangosir bogail, a allai fod wedi ei wneud o fetel, lledr neu bren.
878

 Weithiau darlunnir 

tarianau marchogfilwyr a throedfilwyr fel ei gilydd yn crogi am wddf y perchennog, gan 

ryddhau ei ddwylo ar gyfer dal awenau ei geffyl neu arfau eraill – gellir gweld hyn, er 

enghraifft, yn achos un o‟r troedfilwyr ar garreg Aberlemno (Ffigur 7).
879

 Dangosir sawl 

math o addurn, gan gynnwys cylchoedd bach a all gynrychioli stydiau neu rybedion, ac fe 

welir patrwm troellog neu ddeiliog ar darian sgwâr un o‟r ffigurau ar garreg o Brough 

Birsay.
880

 Mae‟n bosibl hefyd fod y Pictiaid wedi defnyddio gosodiadau metel addurniadol, 

er nad oes tystiolaeth bendant.
881

 Gallai‟r Pictiaid, fel yr Eingl-Sacsoniaid, fod wedi 

defnyddio addurn ar darianau fel arwydd o statws, fel a awgrymir gan ddarluniad carreg 

Brough Birsay o dri ffigur, a‟r ddau olaf yn cludo tarianau symlach nag eiddo‟r ffigur 

cyntaf.
882

 

 

Mae bogeiliau tarian a ddarganfuwyd yn Lagore a safleoedd eraill yn Iwerddon, ynghyd â 

darluniadau megis yr un ar Groes Farchnad Kells,
883

 yn dangos bod y Gwyddyl hwythau‟n 

defnyddio tarianau crwn, cymharol fach, hyd yr Oes Lychlynnaidd.
884

 Yn wir, awgryma 
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 Aitchison, The Picts and the Scots at War, t. 59. 
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 Alcock, Economy, Society and Warfare, t. 299, ac Edward Sullivan, The Book of Kells (London, 1920; 

third edition 1986), plât XV (ffol. 200
r
). 
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 Gw. Ogilvie and Richmond (eds.), De Vita Agricolae, §36, a t. 274, sy‟n nodi bod caetra yn air Sbaeneg yn 

wreiddiol ar gyfer tarian fechan a orchuddiwyd â lledr, er nad oedd yn grwn, o reidrwydd. 
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 Aitchison, The Picts and the Scots at War, t. 60. 
879

 Aitchison, The Picts and the Scots at War, tt. 60-1.  
880

 Gallai‟r cyfryw batrwm fod wedi ei baentio, ei gerfio neu ei losgi yn wyneb y darian (Aitchison, The Picts 

and the Scots at War, tt. 61-2 a phlât 16). Mae enghraifft bosibl arall o darian sgwâr addurnedig ar garreg o 

Lywel, Brycheiniog, o‟r cyfnod rhwng y seithfed ganrif a‟r ddegfed ganrif, er bod natur a chyd-destun y 

gwrthrych hwn yn aneglur iawn (Redknap and Lewis, A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones, B42 

(tt. 235-40), yn cyfeirio at ddehongliad R.A.S. Macalister, Corpus Inscriptiorum Insularum Celticum, vol. I 

(Dublin, 1945)). 
881

 Nododd Aitchison, The Picts and the Scots at War, tt. 57, 61-2 a 133, rai enghreifftiau posibl o ddarnau 

metel oddi ar darianau, gan gynnwys darnau arian o gronfa Norrie‟s Law a ddyddiwyd yn betrus i‟r bumed 

ganrif O.C. 
882

 Aitchison, The Picts and the Scots at War, plât 16. Mae Alcock, Kings and Warriors, t. 170, yn awgrymu 

bod y garreg hon yn dangos „a regal ceremonial procession rather than a martial array‟. 
883

 Laing, „Pictish Relief Sculpture‟, tt. 97-9. 
884

 Mae Laing, Archaeology, t. 96, yn dadlau bod y bogeiliau tarian hyn yn debycach i ffurfiau Rhufeinig nag i 

eiddo‟r Eingl-Sacsoniaid. Gw. hefyd Hencken, „Lagore Crannog‟, tt. 98-9. 
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tystiolaeth o‟r mynwentydd ger Dulyn fod trigolion Llychlynnaidd y parthau hynny wedi 

dechrau defnyddio tarianau llai na‟u harfer, dan ddylanwad y traddodiad brodorol.
885

 Yn yr 

un modd, heblaw un darluniad posibl (ond amheus iawn) o darian sgwâr, tarianau bach 

crwn a welir ar gerrig Cymreig cerfiedig o‟r cyfnod cyn-Normanaidd.
886

 Nid yw‟r darian yn 

llaw‟r ffigur sydd wedi‟i endorri ar Garreg Eglwysilan yn fwy ei maint na phen ei 

pherchennog (Ffigur 10.a),
887

 a tharian fach gron, hefyd, sydd gan un o‟r helwyr marchogol 

a ddarlunnir ar waelod croesfaen o Abaty Margam („Croes Conbelin‟) a ddyddiwyd i 

ddiwedd y nawfed ganrif neu ddechrau‟r ganrif ddilynol (Ffigur 13).
888

 Ni ellir dirnad 

unrhyw fanylion ar wyneb y darian ar garreg Eglwysilan, ond mae tarian Croes Conbelin yn 

dangos patrwm cylchog neu sbiral a all awgrymu addurn bwriadol neu gyfuniad o fogail a 

rhwymiad ymylol.
889

 

 

Prin yw‟r dystiolaeth archeolegol uniongyrchol am darianau Cymreig, ond un enghraifft 

bosibl yw‟r darnau o ysgithr baedd o Ddinas Powys a ddyddiwyd i‟r cyfnod rhwng y bumed 

a‟r seithfed ganrif O.C., a‟r rheini o bosibl wedi eu hoelio o amgylch ymyl tarian yn 

wreiddiol yn ôl awgrym Leslie Alcock.
890

 Darganfuwyd hefyd yn Ninas Powys ddarn 

addurniadol crwn euraid oddi ar fogail tarian, gan ddangos patrwm geometrig a chyda‟i 

ymyl wedi‟i dunio, ynghyd â styden euraid a allai fod wedi dal strapen, a styden arall ac 

arni rigolau rheiddiol.
891

 Mae‟r tri darn hyn yn gyffelyb i rai oddi ar darianau Eingl-

Sacsonaidd, ac maent yn cynnig tystiolaeth ddiddorol am arfau‟n croesi ffiniau 

diwylliannol.
892
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 Laing, Archaeology, t. 96. 
886

 Gw. uchod, n. 880, am y „darian sgwâr‟ bosibl. 
887

 Redknap and Lewis, A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones, I, rhif G17 (tt. 293-4). Gw. hefyd 

uchod, adran 2.4.6 (yn enwedig n. 455), a Ffigur 10.a. 
888

 Mae‟n bosibl fod yr ail farchog hefyd yn cludo tarian na ellir ei dirnad yn glir (V.E. Nash-Williams, The 

Early Christian Monuments of Wales (Cardiff, 1950), rhif 234, platiau XXXVIII a LXXI a ffigur 165, a 

Redknap and Lewis, A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones, I, rhif G79 (tt. 411-20)). Er bod tarian 

efallai‟n ymddangos fel peth diangen ar gyfer cyrch hela, fe‟u dangosir mewn golygfeydd hela ar gerrig 

Pictaidd hefyd, a hynny o bosibl yn awgrymu y byddent yn cael eu cario weithiau nid am resymau ymarferol, 

ond fel rhan o ategolion arferol uchelwyr (Alcock, Kings and Warriors, tt. 160-1). 
889

 Dadleuodd Grigg, „Shield Emblems‟, 136, fod patrymau consentrig yn „default‟ ar gyfer arlunydd y Notitia 

Dignitatum, ac fe welir patrymau tebyg ar darianau lledr o‟r Oes Haearn a ddarganfuwyd yn Iwerddon 

(Waterer, Leather and the Warrior, tt. 23-4 a 27). Ni ellir dweud bod cysylltiad rhwng y ffurfiau hyn, fodd 

bynnag, am fod y cyfryw batrymau yn rhai amlwg a naturiol ar gyfer tarianau crwn mewn unrhyw gyfnod; e.e. 

y mae patrwm o gylchoedd consentrig ar darian efydd o‟r Oes Efydd o Lanbedr, Meirionydd (Amgueddfeydd 

ac Orielau Cenedlaethol Cymru, cyf. 42.357/1), ac roedd cylchoedd consentrig o fetel yn nodwedd gyffredin 

ar fwcleri‟r Oesoedd Canol diweddarach a chyfnod y Tuduriaid (I. Edwards and C. Blair, „Welsh Bucklers‟, a 

gw. Plât 8 isod am yr enghraifft o Gaer-hun ). 
890

 Economy, society and warfare, tt. 28-66 (t. 40) a 127-8. 
891

 Graham-Campbell, „Dinas Powys Metalwork‟, 222-3 a ffigur 3. 
892

 Graham-Campbell, „Dinas Powys Metalwork‟. 
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2.13.3 Tarianau canoloesol 

Tua diwedd y ddegfed ganrif neu ddechrau‟r unfed ganrif ar ddeg, newidiodd y darian fawr 

gron a ddefnyddid gan farchogfilwyr Carolingaidd ac a efelychwyd yn eang drwy Ewrop, 

gan fynd yn gulach a chan estyn i lawr i greu‟r ffurf bigfain a elwir yn darian „farcud‟ 

(S. „kite shield‟).
893

 Mantais hon oedd ei bod yn cuddio mwy o gorff marchog, a hynny‟n 

beth pwysig wrth iddo ruthro â gwaywffon, am na fyddai‟n hawdd iddo symud ei darian i‟w 

amddiffyn ei hun rhag ergydion penodol.
894

 Roedd y tarianau hyn hefyd yn rhoi 

amddiffyniad da i goes chwith troedfilwyr, ac yn wir mae tapestri Bayeux yn dangos 

tarianau barcud – a‟r rheini fel arfer yn dwyn bogail ynghyd ag addurn o amrywiol fathau – 

yn cael eu cludo nid yn unig gan farchogion Normanaidd ond hefyd gan y rhan fwyaf o‟r 

troedfilwyr Saesneg (e.e. Ffigurau 9 a 15.a), er bod rhai eraill yn cludo tarianau crwn 

amgrwm tebyg i‟r rhai Eingl-Sacsonaidd cynharach (e.e. Ffigur 15.b).
895

 

 

Byddai‟r darian farcud yn parhau‟n boblogaidd hyd hanner olaf y ddeuddegfed ganrif, ond 

ar ôl tua 1150 tueddai‟r ymyl uchaf i fod yn syth, yn hytrach na chrwm, a hepgorwyd y 

bogail yn fwyfwy aml.
896

 O ddechrau‟r drydedd ganrif ar ddeg ymlaen fe aeth tarianau yn 

llawer ysgafnach a byrrach, mewn ymateb i welliannau yn effeithiolrwydd arfwisg i‟r 

coesau, nes cyrraedd y ffurf a elwir heddiw yn darian „haearn smwddio‟ (S. „heater 

shield‟).
897

 Er nad oes rhyw lawer o enghreifftiau o darianau sydd wedi goroesi o‟r cyfnod 

hwn, fe ddisgrifiodd Ewart Oakeshott rai cyfandirol sy‟n dyddio o‟r drydedd ganrif ar ddeg 
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 DeVries, Medieval Military Technology, t. 62, a gw. hefyd I.P. Stephenson, The Late Anglo-Saxon Army, 

t. 77, sy‟n nodi bod y cyfryw darianau wedi ymddangos gyntaf yn y bydoedd Bysantaidd ac Islamaidd. 
894

 DeVries, Medieval Military Technology, t. 62, ac Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 177. 
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 Bayeux Tapestry, platiau 64, 71 a 72, a gw. hefyd blât 70 lle gwelir tarian fwy hirsgwar, ond a‟i brig a‟i 

gwaelod yn grwm, a all ddangos cysylltiadau â Rwsia neu ddwyrain Ewrop yn ôl Nicolle, Arms and Armour, 

I, t. 344, gthg. D.M. Wilson, Bayeux Tapestry, t. 195: „In pl. 70 a strange oval shield might be a perspective 

rendering of a circular English shield‟. Am ddarluniau eraill o darianau crwn amgrwm o‟r unfed ganrif ar ddeg 

gw. y gerfwedd o Sant Mihangel yn Southwell Minster, Swydd Nottingham; y milwr â bwyell yn y 

Psychomachia (Amgueddfa Brydeinig Llsgr. Cotton Cleo. C. viii ffol. 24); golygfa frwydro yn Amgueddfa 

Brydeinig llsgr. Cotton Tiberius B iv, ffol. 24
v
, a‟r llun o Goliath yn Amgueddfa Brydeinig llsgr. Cotton 

Tiberius C vi, ffol. 9 (Nicolle, Arms and Armour, rhifau 868, 874A a 875, ac I.P. Stephenson, The Anglo-

Saxon Shield (Stroud, 2002), tt. 46-7). Dangosir tarianau siâp barcud ynghyd â rhai crwn yn Sallwyr Utrecht 

(Amgueddfa Brydeinig llsgr. Harl. 603, a Nicolle, Arms and Armour, rhif 871A-L). 
896

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 274, a gw. hefyd Nicolle, Arms and Armour, rhif 944, yn tynnu 

sylw at y bogail bach ar darian mewn darlun o Goliath yn Sallwyr Peterborough (o‟r flwyddyn 1222; 

Amgueddfa Fitzwilliam, Llsgr. 12 ffol. 78) fel nodwedd anacronistig. Mae‟n debyg mai addurn oedd prif 

swyddogaeth y bogail hyd yn oed adeg brwydr Hastings, am nad oedd yn gorchuddio darn gafael soled fel yn 

achos tarianau crwn Eingl-Sacsonaidd. Gw. I.P. Stephenson, The Late Anglo-Saxon Army, t. 79, sy‟n nodi y 

gall fod gan y bogeiliau hyn „a limited offensive function‟, a gw. isod yn yr adran hon am y strapiau a 

ddefnyddid i ddal tarianau barcud a „haearn smwddio‟. 
897

 DeVries, Medieval Military Technology, t. 70, ac Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 274, yn 

cyfeirio hefyd at fath o darian fach a ymddangosodd yn negawdau olaf y drydedd ganrif ar ddeg a oedd yn 

debyg i‟r rhai „haearn smwddio‟ o ran ei siâp ond yn debycach i fwcler o ran maint. 
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neu o ddiwedd y ganrif flaenorol, a‟r rheini wedi eu gwneud o bren palalwyf neu, efallai, 

cedrwydd, a‟u gorchuddio â lledr neu â memrwn.
898

 Mae‟r tarianau hyn yn dangos 

arfbeisiau ar eu blaenau, a thu cefn y darian hefyd wedi‟i baentio neu ei oreuro, hyd yn 

oed,
899

 ac mae paent, aur a lledr wedi‟i fowldio oll yn rhan o‟r addurn ar darian y Tywysog 

Du, a gedwid yng Nghadeirlan Caer-gaint.
900

 At hynny, fe allai rhybedion neu fogeiliau fod 

wedi dwyn addurn weithiau, fel yn achos tarianau Eingl-Sacsonaidd, ac fe gredir mai 

gosodiadau tarianau yw rhai o‟r stribynnau aloi copr, weithiau wedi‟u goreuro, a 

ddarganfyddir mewn amryw safleoedd canoloesol yn Lloegr, am mai stribynnau tebyg iawn 

a ddangosir ar rai darluniadau cyfandirol o darianau barcud (Ffigur 16.a-c).
901

 

 

Ychwanegid amryw fathau o strapiau y tu ôl i‟r darian, sef strapen hir (guige) er mwyn 

crogi‟r darian am wddf y milwr, gan adael ei ddwylo‟n rhydd ar gyfer dal arf a/neu awenau 

ei geffyl, ynghyd â chyfres o strapiau byrrach (enarmes) y rhoddai ei elin chwith drwyddynt 

wrth ddefnyddio‟r darian yn fwy gweithredol.
902

 Roedd trefniant yr enarmes yn galluogi 
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 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, tt. 275-6. 
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 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, tt. 275-6. 
900

 Mae‟n debygol fod y darian hon wedi‟i chynhyrchu‟n arbennig i gael ei harddangos ymhlith yr 

„achievements‟ uwchben bedd y Tywysog Du, ond mae‟n dal yn werthfawr fel tystiolaeth am ddulliau 
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wedi‟u mowldio mewn lledr a‟u goreuro (Waterer, Leather and the Warrior, t. 30). 
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 Gellir gweld y stribynnau hyn ar blât coffa pres enamlog Sieffre Plantagenet ar ei fedd yn Le Mans, ac ar 
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„Excavations at Loughor Castle‟, 144; Ottfried Neubecker, with J.P. Brooke-Little, Heraldry: Sources, 

Symbols and Meaning (London, 1976), t. 62; D. Nicolle, „The Monreale Capitals and the Military Equipment 
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Ancient Meols, plât XX, rhifau 1, 5, 11 a 12; E.M. Jope and R.I. Threlfall, „The Twelfth-century Castle at 

Ascot Doilly, Oxfordshire: its History and Excavation‟, Antiquaries Journal, 39 (1959), 219-73 (ffigur 21); 

R.C.H.M.E, „Wareham West Walls: Excavations by the Royal Commission on Historic Monuments 

(England)‟, Medieval Archaeology, 3 (1959), 120-38 (136-7, ffigur 50, rhif 16); Stephen Moorhouse, 

„Excavations at Burton-in-Lonsdale: a Reconsideration‟, Yorkshire Archaeological Journal, 43 (1971), 85-98 

(rhifau 23 a 24); Alison R. Goodall and Ian H. Goodall, „Copper Alloy Objects‟, yn Brian Durham, 

„Archaeological Investigations in St. Aldates, Oxford‟, Oxoniensia, 42 (1977), 83-203 (150-1, ffigur 3, rhif 

62); David Hinton, „Gold, Silver, Lead or Pewter, and Copper-alloy Fittings‟, yn Martin Biddle, Object and 

Economy in Medieval Winchester, vol. II (Oxford, 1990), tt. 762-75 (ffigur 220, rhifau 2344 a 2346-7). 

Nododd J.M. Lewis, „Excavations at Loughor Castle‟, 144, fod y gosodiadau hyn yn ymddangos fel pe baent 

naill ai‟n addurniadol yn unig, neu wedi‟u bwriadu i gysylltu lledr â choed, a bod coffrau neu gloriau llyfrau 

yn gyd-destunau posibl eraill, yn ogystal â tharianau – yn wir, gosodiadau ar goffrau oedd dehongliad Hume, 

Ancient Meols, a Hinton, „Gold, Silver . . .‟, ar gyfer y gwrthrychau hyn. 
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 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, tt. 274-5, a gw., e.e., William Marshal, llau. 946-7 La les veïsiez 

trestorner, / Les escuz pris par les enarmes „You would have seen them being driven back, / holding their 

shields by their straps‟. Roedd cael dwy law yn rhydd yn bwysig weithiau i droedfilwyr yn ogystal â 

marchogfilwyr, fel yn achos bwyeill mawr y Saeson yn Hastings; gw., e.e., Roman de Rou, rhan III, llau. 

7973-4 Chascun out son hauberc vestu, / espee ceinte, al col escu, / granz haches tindrent en lor cols / donc il 

quident ferir granz cols „Each man had donned his hauberk and had his sword girded on and his shield around 
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adran 2.8, am yr arfau hyn). 
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marchog naill ai i gydio yn y strapen olaf, neu i gadw ei law‟n rhydd ar gyfer ei awenau 

wrth iddo ddal ei darian gyda‟i fraich yn unig.
903

 Dangosir enarmes a guiges weithiau ar y 

tarianau yn nhapestri Bayeux, ynghyd â‟r rhybedion a fyddai wedi eu dal, er ei bod yn 

ymddangos bod trefn y pethau hyn wedi ei symleiddio fel arfer.
904

 Gallai milwr wisgo ei 

darian ar ei gefn, hyd yn oed, pan nad oedd arno ei hangen ar unwaith,
905

 neu er mwyn ei 

amddiffyn ei hunan wrth ffoi.
906

  

 

Yn ogystal â‟u prif swyddogaeth mewn brwydr, roedd maint a siâp hir tarianau barcud, yn 

enwedig, yn eu gwneud yn addas at amryw ddibenion eraill megis cynnal milwr clwyfedig 

neu flinedig (fel rhywbeth i bwyso arno),
907

 cludo‟r meirw,
908

 neu weithredu fel bwrdd neu 

hambwrdd mewn gwledd, hyd yn oed.
909

 Roedd modd i darianau o bob math gael eu crogi 

ar waliau neu ar byst pan nad oeddynt yn cael eu defnyddio, ac yn wir, fe allai hen darianau 

fod wedi eu harddangos yn barhaus fel addurn anrhydeddus.
910

 Roedd maint, addurn a/neu 

liw tarianau hefyd yn eu gwneud yn addas iawn wrth ddangos arwydd. Mae „The Battle of 

Maldon‟ yn disgrifio unigolion yn codi eu tarianau i dynnu sylw milwyr eraill cyn rhoi 
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 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, tt. 274-5. Gallai marchog ollwng ei awenau ar yr eiliad olaf, wrth 
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 Gwelir hyn, e.e., yn llun Matthew Paris o Gilbert Marshal yn syrthio oddi ar ei geffyl (Caer-grawnt, Coleg 

Corpus Christi llsgr. 16, ffol. 147
v
 (Suzanne Lewis, The Art of Matthew Paris, t. 237)). 

906
 Gw., e.e., Carmen, ll. 444 Normanni fugiunt; dorsa tegunt clipei „The Normans fled, their shields covered 

their backs!‟, neu‟r lluniau yn Chronica Majora Matthew Paris o ddau farchogfilwr Ffrengig yn ffoi wrth i 

groesfwäwr anelu atynt o dŵr Castell Lincoln, o‟r Ffrancwyr yn cael eu trechu yn Gaza, o Hugh de Boves 

(marchog a fynnodd ymladd ar y Sul) yn ffoi rhag y Ffrancwyr ym mrwydr Bouvines, ac o Herbert 

FitzMatthew yn ceisio ei amddiffyn ei hun rhag cerrig a theflynnau eraill a deflir gan y Cymry o greigiau 

uchel, a gw. hefyd y darlun o fuddugoliaeth y Brenin Offa yn Vie de Seint Auban Paris (gw. Suzanne Lewis, 

The Art of Matthew Paris, t. 203, Phât XIII, a tt. 185, 218 a 383 (Caer-grawnt, Coleg Corpus Christi llsgr. 16, 

ffol. 51
v
, 133

v
, 37 a 183

v
, a Dulyn, Coleg y Drindod llsgr. 177, ffol. 56)). 

907
 Mae Gesta Guillelmi, tt. 134-5, yn disgrifio rhai Normaniaid yn pwyso ar eu tarianau. Disgrifir y Brenin 

Harold yn gwneud hyn yn Roman de Rou, rhan III, llau. 8167-8, ac felly hefyd y Brenin Arthur yn Lapidge 

(ed.), „The Vera Historia de Morte Arthuri: A New Edition‟, 133. Nid yw‟r testun hwn yn crybwyll ffurf tarian 

Arthur, ond mae ei ddyddiad tebygol, sef tua 1200, yn gydnaws â thybied mai tarian farcud a olygir, o ystyried 

bod storïau Arthuraidd fel y cyfryw yn darlunio eu harwyr yn cludo offer cyfoes. 
908

 Fantosme, ll. 1214. 
909

 Bayeux Tapestry, plât 47. 
910

 Gw., e.e., y cyfeiriad yn Roman de Rou, rhan II, llau. 3355-6, at darianau a helmau‟n crogi ar byst pebyll 

mewn gwersyll Normanaidd, a hefyd llau. 2910-11 am hen darianau a chleddyfau‟n cael eu tynnu oddi ar eu 

bachau wrth i frenin Ffrainc alw ei wŷr i‟r gad. Mae‟r arferion hyn wedi‟u hadlewyrchu yn nelweddaeth 

Matthew Paris, ac yntau wedi defnyddio llun o darian yn crogi ar hoel i symboleiddio diwedd y deyrnlin 

Sacsonaidd yn ei Chronica Majora (Caer-grawnt, Coleg Corpus Christi llsgr. 26, t. 172 (Suzanne Lewis, The 

Art of Matthew Paris, t. 176)).  
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areithiau,
911

 ac fe ddisgrifiodd Orderic Vitalis darian goch (rubeum scutum) a roddwyd ar 

hwylbren llong y Brenin Magnus o Norwy fel arwydd o heddwch, a hynny‟n dwyn i gof 

ddefnydd tarian â‟i brig i waered at yr un diben ym Mhedair Cainc y Mabinogi.
912

  

 

Mae‟n debyg fod marchogion neu farchogfilwyr Cymreig wedi mabwysiadu tarianau 

barcud a haearn smwddio yn ystod cyfnod y tywysogion, er ei bod yn anodd gwybod pryd 

yn union, ac i ba raddau, y digwyddodd hyn. Mae‟n wir mai tarianau hir ac iddynt waelod 

pigfain a wisgir gan amlaf gan y ffigurau marchogol ar seliau Cymreig, gan gynnwys 

seliau‟r tywysogion Gwenwynwyn o Bowys a Llywelyn ab Iorwerth (Plât 4.a), ond ni ellir 

dibynnu‟n ormodol ar y dystiolaeth hon oherwydd dylanwad seliau o Loegr ar y rhai 

Cymreig.
913

 Mae‟n ddiddorol nodi, er hynny, fod bogail yn cael ei ddangos yn aml, a 

hwnnw weithiau‟n ganolbwynt i batrwm o linellau rheiddiol.
914

 Mae‟r tarianau hyn yn 

ymddangos yn debyg i darianau barcud, neu i‟r ffurfiau rhyngol diweddarach ac iddynt 

ymyl uchaf mwy syth, ond tarian fer, o‟r ffurf „haearn smwddio‟ nodweddiadol, a 

ddarlunnir ymhlith yr arfau eraill yn llsgr. Peniarth 28, ffol. 23
v
 (Plât 5.a).

915
 Tarianau 

haearn smwddio a welir hefyd ar feddfeini o hanner olaf neu ddiwedd y drydedd ganrif ar 

ddeg, ac ar feddfeini a chorffddelwau diweddarach hyd tua diwedd y ganrif ddilynol.
916

  

                                                 
911

 Scragg (ed./trans.), „The Battle of Maldon‟, ll. 244 Leofsunu gemælde, and his linde ahof „Leofsunu made a 

speech, and raised his shield‟, a gw. hefyd yr enghreifftiau eraill yn n. 326 uchod. 
912

 Orderic Vitalis, V, t. 223, a chymh. PKM t. 30, yn disgrifio‟r Cymry‟n gwylio llongau Matholwch yn nesáu 

at y tir, ac yn gweld dyrchauael taryan, yn uch no bwrd y llong, a swch y taryan y uynyd yn arwyd tangneued. 

Yn ei nodyn ar y frawddeg hon, tynnodd I. Williams sylw at gyfeiriad tebyg yn YCM 11.13-15 ac a’e daryan 

ar y gefyn a’e llosgwrn y vynyd, ual yd oed deuawt kenadeu yn amser ryuel. 
913

 D.H. Williams, Welsh History through Seals, tt. 19 a 22; D.H. Williams, Seals in the National Museum of 

Wales, I, rhif W1, a gw. hefyd Siddons, „Welsh Equestrian Seals‟, 296, sy‟n nodi bod y darluniadau hyn yn 

bur unffurf fel y cyfryw, ond bod y darian yn absennol weithiau. Gw. hefyd n. 907 uchod am yr awgrym y gall 

mai tarian farcud sydd gan Arthur yn y Vera Historia de Morte Arthuri, a hynny o bosibl yn ategu‟r syniad fod 

y cyfryw offer yn cael eu hystyried fel arfau addas i ryfelwyr Cymreig bonheddig erbyn tua 1200. 
914

 Siddons, „Welsh Equestrian Seals‟, 296, a gw. seliau Morgan ap Caradog ap Iestyn (m. tua 1208), ei frawd 

Cadwallon a‟i feibion Morgan Gam, Lleision ap Morgan ac Owain ap Morgan, a seliau Maredudd ap Hywel, 

arglwydd Edeirnion (fl. 1163-76), Gwenwynwyn ab Owain Cyfeiliog o Bowys (m. 1216), Madog ap 

Maelgwn, arglwydd Maelienydd (m. ?1212), a nifer o ddisgynyddion Trahaearn ap Caradog a oedd yn fyw yn 

hanner cyntaf y ddeuddegfed ganrif (Siddons, „Welsh Equestrian Seals‟, rhifau A I, II, III, IV, V, VII, IX, 

XVI, XIX, XX, a XXI). Byddai bogail wedi bod yn nodwedd henffasiwn erbyn degawdau cyntaf y 

ddeuddegfed ganrif, o leiaf o safbwynt Lloegr (gw. uchod, n. 896). Weithiau, hefyd, mae llinell am ymyl 

tarianau ar seliau yn awgrymu math o fordor (gw. Siddons, „Welsh Equestrian Seals‟, rhifau A II, VII, IX.2 a 

?X). Mae‟n ymddangos bod llew rampant wedi‟i ddarlunio ar sêl y Tywysog Dafydd ap Llywelyn (gw. 

Siddons, „Welsh Equestrian Seals‟, rhif XIV), ac isod, yn yr adran hon, wrth drafod herodraeth.  
915

 D. Huws, Peniarth 28, llun 13.  
916

 Gw. Gresham, Medieval Stone Carving in North Wales, rhifau 6, 16, 118 a 119 a 120 am enghreifftiau o‟r 

drydedd ganrif ar ddeg, a hefyd y beddfeini a‟r corffddelwau diweddarach yn yr un gyfrol. Nid oes tarian ar y 

rhan fwyaf o gorffddelwau o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar ddeg ymlaen, gan adlewyrchu newidiadau mewn 

offer wrth i arfwisgoedd ddod yn fwy effeithiol.  
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Mae‟r darian yn llsgr. Peniarth 28 yn dangos patrwm syml o liwiau, ac fe gyfeiriwyd yn 

barod at y llinellau rheiddiol sy‟n estyn o fogail rhai tarianau a ddarlunnir ar seliau.
917

 Er y 

gallai‟r patrymau hyn adlewyrchu confensiynau artistig, neu fympwy‟r arlunydd, mae 

cyfeiriadau yn y cyfreithiau Cymreig at darianau calch, calch llasar, eurgalch ac eurgrwydr 

yn ategu‟r syniad fod rhyw fath o addurn ar darianau yn gyffredin yng Nghymru.
918

 Nid yw 

hyn yn annisgwyl o ystyried y dystiolaeth am addurn ar darianau cynharach a drafodwyd yn 

yr adran flaenorol, ac fe ellid hefyd gymharu‟r addurn amrywiol ar darianau‟r Normaniaid 

a‟r Saeson yn nhapestri Bayeux (e.e. Ffigur 15),
919

 a chyfeiriad Wace yntau at darianau 

paentiedig ymysg mathau eraill o arwyddion a oedd gan y Normaniaid ym mrwydr Val-ès-

Dunes, ger Caen, 1047.
920

 Erbyn tua chanol y ddeuddegfed ganrif roedd y cyfryw batrymau 

wedi dod yn rhan o system ffurfiol herodraeth ymhlith yr Eingl-Normaniaid, ond fe allai 

addurn mwy anffurfiol ar darianau – neu systemau brodorol gwahanol – fod wedi parhau‟n 

llawer hwy yng Nghymru. 

 

Mae‟n drawiadol mai gan Sais, Matthew Paris, y ceir y darluniad cynharaf o‟r arfbais 

gyda‟r pedwar llew, yn goch ac yn aur, a gysylltir hyd heddiw â thywysogion Gwynedd.
921

 

Priodolodd Paris yr arfbais hon i Ruffudd a Dafydd, meibion Llywelyn ab Iorwerth, ac mae 

Michael Powell Siddons yn nodi nifer o gyfeiriadau ati mewn ffynonellau Saesneg a 

Ffrangeg o ail hanner y drydedd ganrif ar ddeg, naill ai fel arfbais Llywelyn ap Gruffudd 

neu‟n fwy cyffredinol fel arfbais tywysog neu frenin Gwynedd, megis yn y rhamant 

                                                 
917

 Gw. uchod, n. 914. 
918

 Trafodir y termau hyn ymhellach yn y bennod nesaf, adran 3.13.3. 
919

 Bayeux Tapestry, passim. Dangosir creaduriaid tebyg i ddreigiau neu adar ar rai tarianau Normanaidd 

(Bayeux Tapestry, platiau 7, 12, 13, 15, a 70), ac mae tarianau eraill ar y ddwy ochr yn dwyn addurn syml ar 

ffurf croes (ac iddi freichiau cam, yn aml, yn estyn o‟r bogail hyd at yr ymyl) neu batrymau o gylchoedd bach 

a all gynrychioli rhybedion (gw. hefyd DeVries, Medieval Military Technology, t. 64).  
920

 Roman de Rou, rhan III, llau. 3923-8 n’i a riche home ne baron / qui n’ait lez lui son gonfanon, / ou 

gonfanon ou altre enseigne / ou sa maisnie se restreigne, / conoissances e entresainz, / de plusors guises escuz 

painz „There was no rich man or baron who did not have his banner beside him, either a banner or some other 

standard, as a rallying point for his troops, with blazons and ensigns and shields variously painted‟ (a gw. 

hefyd Roman de Rou, rhan III, llau. 7680-1, yn disgrifio‟r Normaniaid yn defnyddio conoissances ym mrwydr 

Hastings, sef rhyw fath o arwyddnodau i sicrhau na fyddai milwyr yn lladd eu cymrodyr drwy gamgymeriad). 

Mae tystiolaeth am ddefnydd paent ar darianau yn yr Alban, hefyd, yn ôl cyfeiriad Fantosme, ll. 1108, at 

darianau paentiedig (beus painz escuz ) gwŷr David, brawd Gwilym y Llew, yn 1174. 
921

 Dangosir yr arfbais ar y darian frig-i-waered a ddefnyddiwyd i symboleiddio marwolaethau Gruffudd a 

Dafydd ap Llywelyn (Caer-grawnt, Coleg Corpus Christi llsgr. 16, ffol. 169 a 198 (Suzanne Lewis, The Art of 

Matthew Paris, tt. 217 a 220)). Mewn llawysgrif arall fe briodolodd Paris darian hollol wahanol i Ddafydd, a 

honno‟n dangos llew passant unigol (cymh. y llew rampant ar sêl Dafydd, gw. isod n. 928), sef „Or, three 

roundels Vert; on a chief dancetty Vert a lion passant Sable‟ (Siddons, The Development of Welsh Heraldry, I, 

t. 280). Cynhwysodd Paris nifer fawr o darianau paentiedig yn ymylon tudalennau ei Chronica Majora a‟i 

Historia Anglorum, gan gynrychioli‟r casgliad cynharaf o arwyddluniau canoloesol sydd gennym. Y tebyg yw 

iddo ddyfeisio rhai ohonynt ei hunan, fel yn achos „arfbais‟ y Brenin Harold, nad oes tystiolaeth amdani yn 

unman arall (Suzanne Lewis, The Art of Matthew Paris, tt. 42 a 176). 
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Arthuraidd „Escanor‟ (tua 1280).
922

 Dywed stori „Fouke le Fitz Waryn‟ fod arfbais gyffelyb 

gan Iorwerth Drwyndwn, tad Llywelyn, hyd yn oed,
923

 ac er na ellir cymryd hyn fel 

tystiolaeth am ddefnydd herodraeth gan dywysogion y ddeuddegfed ganrif, mae‟n dangos 

pa fath o offer a ystyrid yn briodol neu‟n debygol ar gyfer eu disgynyddion, o leiaf o 

safbwynt literati diweddarach y Gororau.
924

 

 

Er mai o‟r tu allan i Gymru y daw‟r rhan fwyaf o‟r dystiolaeth gyfoes am arfbais 

tywysogion Gwynedd, mae un darluniad posibl o‟u cyfnod hwy yn llsgr. Peniarth 21, ar 

waelod un o dudalennau testun o Brut y Brenhinedd (ff. 38
v
).

925
 Dangosir arfbais y pedwar 

llew, o dan yr enw Llywelyn, ymysg pedair arfbais arall gan gynnwys arfbeisiau brenin 

Lloegr (brenhin) a Iarll Caer. Yn ôl Daniel Huws roedd y darluniau hyn yn waith ysgrifydd 

cyfoes, ac yntau‟n dod o Wynedd fwy na thebyg, ac fe allai‟r arfbeisiau, ynghyd â‟r 

llawysgrif ei hun, fod wedi eu llunio o bosibl cyn 1282.
926

 Nid oedd hyn ond yn 

„bosibilrwydd‟ yn ôl Huws, er hynny, felly erys ansicrwydd ynghylch lle herodraeth yng 

Nghymru‟r tywysogion. Yn wir, awgrymodd Colin Gresham y gallai‟r tywysogion fod wedi 

gwrthwynebu ymlediad herodraeth o fewn eu tiriogaethau eu hunain, a hwythau‟n ystyried 

ei symbolau fel rhywbeth estron a pheryglus a berthynai i‟r gelyn.
927

 Tynnodd Gresham 

sylw yn y cyd-destun hwn at y diffyg amrywiaeth ym mhatrymau‟r tarianau ar feddfeini a 

                                                 
922

 Mae‟r ffynonellau hyn yn cynnwys rolau herodrol y credir eu bod yn dyddio o‟r cyfnod cyn 1282, a‟r 

llewod naill ai‟n passant neu‟n rampant, ond yn fwyaf cyffredin yn passant gardant (gan gael eu galw‟n 

„llewpardiaid‟, yn nherminoleg herodraeth), gan gyd-fynd â‟r disgrifiad ohonynt fel llewpardiaid yn „Fouke le 

Fitz Waryn‟ ac yn „Escanor‟ (Siddons, The Development of Welsh Heraldry, I, tt. 281-2). Mae dwy o‟r rolau 

hyn yn dangos arfbais debyg ond iddi liwiau gwahanol (azure, gydag or neu argent) yn perthyn i Ddafydd ap 

Gruffudd, brawd Llywelyn (Siddons, The Development of Welsh Heraldry, I, t. 282). Awgryma Siddons, The 

Development of Welsh Heraldry, I, t. 282, ei bod yn debygol fod yr arfbeisiau hyn wedi tarddu o arfbais 

frenhinol Lloegr („Gules, three leopards, or lions passant gardant, Or‟), o ystyried lliwiau a phatrymau‟r 

arfbeisiau, a‟r ffaith mai Siwan, merch y Brenin John, oedd mam Dafydd ap Llywelyn (ac yntau‟n ddewis 

etifedd ei dad). Mae‟n bosibl fod cyfeiriad arall at arfbais Gwynedd yn „Rhamant Otuel‟, YCM 66.24-5 a’r 

Brytanyeit yn dyuot a’e taryaneu gwedy y lliwaw yn bedwar raeneu (gw. nodyn S.J. Williams, YCM t. 217, 

am yr awgrym y dylid darllen bedwaraneu, gan gyfeirio at y darn cyfatebol o‟r fersiwn Ffrangeg, Bretuns i 

vienent as escuz de quartiers). Mae‟r fersiwn Ffrangeg o‟r stori wedi‟i ddyddio i ganol y drydedd ganrif ar 

ddeg neu ychydig yn ddiweddarach (YCM t. xxiii), ond mae‟n debyg na chafodd ei drosi i‟r Gymraeg tan 

chwarter cyntaf y bedwaredd ganrif ar ddeg (YCM tt. xxiii a xxix-xlix). 
923

 Siddons, The Development of Welsh Heraldry, I, t. 281, a gw. Fouke, 19.32-4 Ataunt vynt Yervard armee, 

dont les armes furent de or e de goules quartylé, e en chescun quarter un leopart . . . 
924

 Nid oes tystiolaeth am ddefnydd arfbeisiau gan dywysogion Powys neu Ddeheubarth cyn y 1280au, er bod 

gwahanol arfbeisiau, oll yn cynnwys llew unigol, a hwnnw‟n rampant fel arfer, wedi‟u priodoli iddynt neu 

wedi‟u defnyddio gan eu disgynyddion (Siddons, The Development of Welsh Heraldry, I, tt. 288-94). 
925

 Diolchaf i Dr Sarah Rowles am dynnu fy sylw at ddarluniau‟r llawysgrif hon, a gedwir yn Llyfrgell 

Genedlaethol Cymru.  
926

 Gw. Daniel Huws, „Y Pedair Llawysgrif Ganoloesol‟, yn Sioned Davies a P.W. Thomas (goln.), Canhwyll 

Marchogyon, tt. 1-9 (tt. 2-5), sy‟n dadlau mai‟r un yw prif law y llawysgrif hon â‟r llaw a ysgrifennodd destun 

y chwedl „Peredur‟ yn llsgr. Peniarth 7. 
927

 Medieval Stone Carving in North Wales, tt. 37-8. 
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chorffddelwau diweddarach, gan ddadlau bod hyn yn dangos nad oedd herodraeth yn 

gweithredu‟n „arferol‟ yng ngogledd Cymru hyd yn oed mor ddiweddar â hanner cyntaf y 

bedwaredd ganrif ar ddeg.
928

 Nid oedd yr agwedd „lac‟ hon tuag at herodraeth yn 

gyfyngedig i‟r Cymry, fodd bynnag – nododd David Hinton, wrth drafod patrymau ar 

grogaddurnau harnais ceffylau, y gallai rhai „arfbeisiau‟ syml fod wedi eu defnyddio fel 

addurn yn unig, heb fod iddynt unrhyw arwyddocâd ffurfiol.
929

 

 

Ni waeth pryd y dechreuwyd dangos symbolau herodrol ar darianau, nid oes amheuaeth nad 

oedd tarianau barcud a haearn smwddio yn adnabyddus yng Nghymru‟r tywysogion, gan 

gael eu gwisgo fwy na thebyg gan y tywysogion eu hunain a chan farchogfilwyr breintiedig 

eraill. Nid yw hyn yn golygu na allai tarianau crwn fod wedi parhau i gael eu defnyddio gan 

garfanau eraill o filwyr, er bod tystiolaeth bendant yn brin. Gwyddys bod tarianau crwn yn 

adnabyddus ar y Gororau – cyfeiriwyd yn barod (adran 2.9) at yr enghraifft a ddangosir, 

ynghyd â morthwyl rhyfel, ar gorffddelw o Abaty Malvern a allai fod wedi perthyn i 

ornestwr proffesiynol (Ffigur 12).
930

 At hynny, mae darlun ar gynhwysydd (cumdach) Llyfr 

Offeren Stowe yn dangos bod tarianau bach crwn yn adnabyddus yn Iwerddon yn yr unfed 

ganrif ar ddeg neu‟r ddeuddegfed ganrif,
931

 ac fe ddefnyddid tarianau crwn gan y 

Llychlynwyr hwythau, ynghyd â rhai siâp barcud, trwy‟r Oesoedd Canol.
932
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 Medieval Stone Carving in North Wales, tt. 36-8: „That 75 per cent of the recorded shields should be 

charged with A lion rampant hardly suggests that heraldry was functioning in a normal manner in North Wales 

during the first half of the 14th century‟. Roedd patrwm bwrdd gwyddbwyll neu checky hefyd yn gyffredin, 

a‟r enghraifft gynharaf a nodwyd gan Gresham i‟w gweld ar feddfaen o ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg o 

Lanferres, Swydd Dinbych (rhif 118). Ychydig yn ddiweddarach yw‟r llew cynharaf yn llyfr Gresham, gan 

gael ei ddangos ar feddfaen Madog ap Gruffydd, o Abaty Glyn y Groes (tua 1306) (rhif 122), ond diddorol yw 

cymharu‟r darlun o lew rampant ar argraff sêl ar un o ddogfennau Dafydd ap Llywelyn o 1241 neu 1242, a 

hwnnw, mae‟n ymddangos, wedi‟i greu drwy addasu sêl fawr Harri III (Siddons, The Development of Welsh 

Heraldry, I, tt. 280-1, a Siddons, „Welsh Equestrian Seals‟, rhif XIV). 
929

 Hinton, Gold and Gilt, t. 193. 
930

 Nicolle, Arms and Armour, rhif 936, a gw. uchod adran 2.9. Wrth drafod dylanwadau Cymreig posibl ar y 

gorffddelw hon, tynnodd Nicolle sylw at ddarlun o ffigur alegorïaidd („Amynedd‟) ar fedyddfaen o Southrop, 

Swydd Gaerloyw, a ddyddiwyd i chwarter olaf y ddeuddegfed ganrif, a hithau‟n cludo tarian fechan gron, heb 

fogail, ynghyd â fflangell (Arms and Armour, rhif 892), er y gallai cyd-destun Beiblaidd y ffigur hwn fod yn 

bwysicach nag unrhyw gysylltiadau Cymreig (e.e. mae tarian gron yn cael ei chludo gan Goliath mewn 

sallwyr o Wessex (Amgueddfa Brydeinig, Llsgr. Cotton Tib. C.VI, tua 1050) a chan yr archangel Mihangel ar 

groes bren o Amgueddfa Genedlaethol, Copenhagen, Denmarc, y credir ei bod wedi ei chreu yn Lloegr, tua 

1070 (Nicolle, Arms and Armour, rhifau 875 ac 879)). 
931

 Mae‟r darian yn amgrwm, ac arni fogail amlwg, ac yn cael ei chludo gan ryfelwr ar y cyd â gwaywffon 

(Royal Irish Academy, Dulyn (Nicolle, Arms and Armour, rhif 1616B)). 
932

 Oakeshott, The Sword in the Age of Chivalry, t. 98, ac Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 274. 

Cyfeiriodd Gerallt Gymro, Expugnatio Hibernica, t. 77, at darianau crwn coch y Daniaid a ymosododd ar 

Ddulyn yn 1171. 
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Awgrymodd Ewart Oakeshott fod y Llychlynwyr wedi ffafrio tarianau crwn am eu bod yn 

fwy hwylus na tharianau pigfain i‟w defnyddio mewn llongau.
933

 Yn yr un modd, gellid 

awgrymu mai tarian gron oedd y ffurf fwyaf hwylus i droedfilwyr mewn coedydd neu 

dirweddau „anodd‟ eraill. Gallai hynny, ynghyd ag addasrwydd tarianau bach crwn ar gyfer 

„light and mobile warfare‟,
934

 fod wedi eu gwneud yn arbennig o addas ar gyfer milwyr 

Cymreig yn ogystal â rhai o‟r Alban. Deuai tarianau crwn yn boblogaidd eto ymhlith 

troedfilwyr Lloegr a‟r Cyfandir tua dechrau‟r bedwaredd ganrif ar ddeg, gan gael eu cludo 

naill ai â strapiau (enarmes), yn achos y math o darian a elwid yn target neu‟n targe, neu 

drwy ddarn gafael o dan y bogail (yn null tarianau Eingl-Sacsonaidd a Llychlynnaidd) yn 

achos y tarianau llai a elwid yn fwcleri (darlunnir enghraifft Gymreig ym Mhlât 8).
935

 

Byddai troedfilwyr yr Oesoedd Canol Diweddar, a saethwyr a chroesfwawyr yn arbennig, 

hefyd yn defnyddio math o darian fawr hirsgwar a elwid yn pavise, a honno‟n cael ei gosod 

ar y llawr fel arfer.
936

 

 

2.14 Arfwisgoedd 

Er nad ymddangosodd arfwisg blât gyflawn tan y bedwaredd ganrif ar ddeg, defnyddid 

gwahanol fathau o arfwisgoedd metel drwy‟r cyfnodau dan sylw, ynghyd â rhai o ledr neu 

frethyn wedi ei badio neu ei galedu, a rhai ffurfiau cyfansawdd. Tarddodd yr enw „mael‟ 

(Ffr. mailles) o‟r Lladin macula „rhwyd‟, gan adlewyrchu ymddangosiad yr arfwisg hon, a 

wneid o fodrwyau bychain, o haearn, gan amlaf, wedi eu cysylltu mewn trefn arbennig.
937

 

Roedd yn amddiffyniad pur effeithiol yn erbyn ergydion trychu, ond fe allai‟r dolenni dorri 

wrth dderbyn ergyd trywanu, yn enwedig gan arf ac iddo flaen cul megis rhai mathau o 

waywffon neu saeth.
938

 Oherwydd ei hyblygrwydd, ni allai arfwisg fael feddalu grym ergyd, 

er y gellid clustogi ergydion i raddau drwy wisgo crys o ledr, gwlân neu liain o dan y 
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mael.
939

 Un anfantais fawr gan faelwisg oedd ei phwysau, a‟r rheini‟n syrthio‟n bennaf ar 

ysgwyddau‟r milwr, er y gellid gwisgo gwregys drosti er mwyn gwneud dosraniad y 

pwysau‟n fwy cyfforddus.
940

 

 

Credir mai‟r Celtiaid a ddyfeisiodd faelwisg, ond fe‟i mabwysiadwyd yn gynnar gan y 

Rhufeiniaid, a hwythau‟n ei galw‟n lorica hamata.
941

 Llai hyblyg na mael, ond haws ei 

chynhyrchu, oedd arfwisg gennog neu lorica squamata, a honno wedi‟i gwneud o „gennau‟ 

fflat o haearn neu aloi copr.
942

 Byddai‟r Rhufeiniaid hefyd yn gwisgo dwyfronegau soled o 

aloi copr addurnedig, efallai ar y cyd â mael neu arfwisg gennog,
943

 a math arall eto o 

arfwisg oedd y lorica segmentata, sef enw modern am fath o lurig a wneid o stribynnau fflat 

o haearn wedi‟u cymalu gan strapiau lledr.
944

 At hynny, gwisgai milwyr goesarnau 

(S. „greaves‟) i amddiffyn rhan isaf eu coesau rhag ergydion a anelwyd o dan ymyl eu 

tarianau,
945

 a‟u breichiau‟n cael eu hamddiffyn naill ai gan lewys hir maelgrys neu gan 

ddarn arbennig o arfwisg.
946

 Roedd helmau Rhufeinig Diweddar, o‟r bedwaredd ganrif O.C. 

ymlaen, yn rhai cyfansawdd a wneid o wahanol ddarnau o fetel (haearn, neu haearn gydag 

aloi copr/efydd) wedi‟u cysylltu ar ffurf powlen, naill ai gyda chefnen yn rhedeg o‟r talcen 

i‟r cefn, a allai ddwyn crib metel, neu mewn ffurf fwy conigol, a elwid yn Spangenhelm yn 

ddiweddarach, gyda „botwm‟ ar y brig lle gellid ychwanegu crib o blu neu ruban.
947

 Mewn 

rhai achosion ychwanegid darnau eraill at yr helmau cyfansawdd hyn i amddiffyn y bochau 
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cyfnod ar ôl 425 O.C (Southern and Dixon, The Late Roman Army, t. 97, ac E. James, The Franks, tt. 48, 56-7 

a 227 a phlât 46). 
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 Southern and Dixon, The Late Roman Army, t. 97. 
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 Bishop and Coulston, Roman Military Equipment, tt. 95 a 140-1, a hefyd t. 173 am ddarnau o‟r cyfryw 

arfwisg o South Shields a ddyddiwyd i‟r drydedd ganrif. 
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 Weithiau gwisgid coesarn ar y goes chwith yn unig, am mai‟r droed chwith a wthid ymlaen gan filwr wrth 

drywanu â‟i gleddyf (Bishop and Coulston, Roman Military Equipment, tt. 64-6 a 99-100). 
946

 Bishop and Coulston, Roman Military Equipment, tt. 99-100 a 141, a Southern and Dixon, The Late Roman 

Army, tt. 97-8. 
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a‟r gwegil ac, weithiau, y trwyn.
948

 Weithiau, hefyd, ychwanegid „cyrten‟ o fael at ymyl y 

bowlen i amddiffyn y gwegil a‟r gwddf, neu fe allai milwr wisgo penwisg gyfan o fael, yn 

lle helm soled.
949

 

 

Ni fyddai maelwisgoedd yn goroesi yn aml, o unrhyw gyfnod, felly mae‟n anodd dirnad i ba 

raddau yr oeddynt yn cael eu defnyddio yn ystod yr Oesoedd Tywyll.
950

 Dim ond un 

faelwisg Eingl-Sacsonaidd gyfan sydd wedi ei darganfod, a honno o Sutton Hoo: er ei bod 

wedi cyrydu‟n helaeth, mae‟n ymddangos yn debyg i faelgrys hir ac iddo lewys byr a 

ddarganfuwyd yn Vimose.
951

 Gallai‟r cylchoedd mawr ar gyrff a breichiau rhai milwyr ar 

Gasged Franks gynrychioli dolenni mael, ac fe all mai maelgrys hir, wedi‟i hollti i hwyluso 

marchogaeth, a wisgir gan yr Angliaid ar garreg Aberlemno (Ffigur 7).
952

 Darganfyddiad 

arall o Sutton Hoo oedd dau glesbyn a allai fod wedi cysylltu dwyfronneg a darn cefn 

arfwisg ledr, gan adlewyrchu, o bosibl, ymwybyddiaeth o‟r diwylliant Rhufeinig, ac 

ymlyniad wrtho, ymhlith haenau uchaf y gymdeithas.
953

 Roedd helmau‟r Eingl-Sacsoniaid 

hefyd yn dilyn patrymau Rhufeinig Diweddar, a‟r pedair enghraifft sydd wedi goroesi, o 

Sutton Hoo, Benty Grange, Wollaston a Chaerefrog oll yn amrywiadau ar y ffurf „powlen a 

chefnen‟ sylfaenol,
954

 gyda chribau o wahanol fathau.
955

 Amddiffynnid gwegil y milwr gan 

„gyrten‟ o fael yn achos yr helm o Gaerefrog, gan ddarn o fetel ar wahân yn achos helm 
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Sutton Hoo, a chan estyniad o‟r bowlen ei hun yn achos helm Benty Grange.
956

 Gellid 

cymharu‟r helm olaf hon, yn arbennig, â‟r darluniad o helm ar garreg Aberlemno (Ffigur 

7), ac iddi ddarnau‟n estyn dros y gwegil yn ogystal â thros y trwyn.
957

 Nid oes rhyw lawer 

o dystiolaeth o Brydain am amddiffyniad arbennig i‟r coesau neu‟r breichiau, er y gallai‟r 

Llychlynwyr fod wedi gwisgo math o goesarn a wneid o stribynnau haearn, cysylltiedig â 

darnau mael,
958

 ac mae ffynonellau Carolingaidd o‟r nawfed ganrif yn cyfeirio at fathau o 

arfwisg ar gyfer y coesau (bagnbergas neu ocreae) a‟r breichiau (bauga), ynghyd â 

gawntledi (manicae neu wanti).
959

 

 

Er bod carreg Aberlemno yn dangos ffigurau sy‟n gwisgo helm ac, o bosibl, faelwisg hir, 

credir mai darluniadau o arfwisg Anglaidd yw‟r rhain, fel y nodwyd uchod. Nid oes 

dystiolaeth bendant fod y Pictiaid hwythau, na‟r Sgotiaid na‟r Brythoniaid, wedi gwisgo 

arfwisgoedd metel, ac yn wir mae‟n bosibl ei bod yn well gan y bobloedd hyn arfwisgoedd 

ysgafnach ar ffurf crysau cwiltiog neu glustogog, neu rai o ledr am eu bod yn fwy hwylus 

i‟r tirweddau a‟r dulliau brwydro yr oeddynt yn gyfarwydd â hwy.
960

 Ar yr un pryd, mae‟n 

bosibl hefyd fod arfwisgoedd metel o wahanol fathau a tharddiadau wedi eu gwisgo gan 

frenhinoedd a rhyfelwyr statws-uchel ar draws Prydain, a‟r offer hyn naill ai wedi eu hennill 

fel ysbail neu wedi eu „hetifeddu‟ gan y Rhufeiniaid.
961

 Gallai arfwisgoedd hefyd fod wedi 

eu cyfnewid fel gwobrau neu anrhegion, neu eu prynu – mae ymdrechion yr awdurdodau 

Carolingaidd i atal allforiad maelgrysau (bruniae) yn dangos bod marchnad ryngwladol ar 

gyfer y pethau gwerthfawr hyn.
962

 Ni wyddys i ba raddau yr oedd dulliau cynhyrchu arfwisg 

yn adnabyddus yng Nghymru, nac yng ngweddill Prydain, er bod Sean Davies wedi 
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awgrymu na ddylid ddiystyru‟r posibilrwydd fod arfwisg Gymreig frodorol yn cael ei 

chynhyrchu.
963

  

 

Mae tapestri Bayeux yn dangos maelwisgoedd a helmau‟n cael eu gwisgo gan y rhan fwyaf 

o‟r milwyr ar y ddwy ochr, a‟r offer hyn yn gyffelyb i rai‟r Eingl-Sacsoniaid cynharach 

neu‟r Llychlynwyr.
964

 Byddai‟r maelgrys neu‟r haubert wedi ei hollti ar y blaen ar ac y tu ôl 

fel y gallai marchogion eistedd ar eu ceffylau, ac yn estyn hyd y pengliniau, fel arfer, er y 

gallai fod yn fyrrach fel yn achos y corz haubers y cyfeiriodd Wace atynt, neu‟r haubergeon 

a grybwyllir mewn ffynonellau canoloesol niferus.
965

 Defnyddiai awduron Lladin yr enw 

lorica am faelgrys, er y gallai ddynodi mathau eraill o arfwisg hefyd, ac fe geir hefyd y 

termau loricati ac armati wrth ddisgrifio gwŷr arfog.
966

 

 

Estynnai llewys maelgrys hyd y penelin, neu weithiau hyd yr arddwrn, ac yn wir yn 

nhapestri Bayeux mae‟n ymddangos weithiau fod llawes hwy o fael yn cael ei gwisgo o dan 

y maelgrys.
967

 Mae‟r tapestri hefyd yn dangos rhai o‟r marchogion uwch eu statws, gan 

gynnwys y Dug Gwilym ei hun, a‟i lumanwr, yn gwisgo chausses, sef darn arbennig o fael 

am eu coesau.
968

 Mae helmau‟r tapestri o ffurf syml, conigol, gyda darn trwyn amlwg,
969

 ac 
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 Welsh Military Institutions, t. 146. 
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ymddengys eu bod naill ai o wneuthuriad cyfansawdd fel y Spangenhelm, neu wedi eu 

haddurno â phaent.
970

 Dangosir penwisg fael (coif) wedi ei gwisgo dan yr helm, neu, 

weithiau, ar ei phen ei hun.
971

 Nid yw‟r tapestri yn dangos unrhyw fath o arfwisg ar gyfer y 

dwylo na‟r traed, er bod darluniadau o‟r cyfryw offer o ddiwedd y ddeuddegfed ganrif 

ymlaen.
972

 Ni fyddai pob marchog wedi gwisgo yr holl amrediad o arfwisg a oedd ar gael 

mewn unrhyw gyfnod penodol, fodd bynnag. Yn Aséis Arfau Harri‟r Ail, er enghraifft, 

nodwyd y dylai pob ffi neu dirddaliadaeth marchog ddarparu maelgrys, helm, tarian a 

gwaywffon, yn unig.
973

 At hynny, byddai rhai sarsiantiaid, megis muntatores y Mers a‟r 

loricati y cyfeiriodd Gerallt Gymro atynt, yn gwisgo arfwisgoedd ysgafnach nag eiddo‟r 

marchogion, sef crys syml o fael, ac efallai helm neu gapan haearn.
974

  

 

Roedd helmau tebyg i‟r rhai yn nhapestri Bayeux, ond weithiau heb y darn trwyn, yn parhau 

i gael eu gwisgo hyd y drydedd ganrif ar ddeg, er bod rhai amrywiadau, megis brig mwy 

crwn, neu frig sy‟n pwyntio ymlaen.
975

 Erbyn yr adeg hon, os nad yn gynharach, gwneid 
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Am enghreifftiau eraill gw. platiau 46 a 55, ond nid oes yr un enghraifft yn y tapestri o ddyn yng nghanol 

brwydr sy‟n gwisgo maelwisg heb helm. Mae Nicolle, Arms and Armour, I, t. 345, wedi awgrymu bod y 

pethau sgwâr a ddarlunnir ar frestiau rhai o‟r Normaniaid yn y tapestri yn cynrychioli ventaille agored, sef 

darn symudol o fael i amddiffyn y gwddf a fyddai‟n cael ei gau mewn brwydr (gw. Nicolle, Arms and Armour, 

rhifau 931 a 934, am ddarluniadau eglur o ffurfiau diweddarach ar gorffddelwau William Marshal a‟i fab 

William yn Eglwys y Deml, Llundain). Ond awgrymwyd hefyd mai darluniadau cynnar o ddwyfronneg fetel 

yw‟r „sgwariau‟ hyn yn y tapestri (gw. trafodaeth DeVries, Medieval Military Technology, t. 66). 
972

 Dangosir menig mael (a‟r rheini heb fysedd ar wahân, megis S. „mittens‟), ynghyd â chausses yn estyn dros 

y traed cyfain, ar gerfluniau o Henffordd o ddiwedd y ddeuddegfed ganrif neu ddechrau‟r drydedd ganrif ar 

ddeg, ac ar gorffddelw o tua‟r un cyfnod, neu ychydig yn ddiweddarach, yn Eglwys y Deml, Llundain 

(Nicolle, Arms and Armour, rhifau 884 a 894A-B). Gw. hefyd y „faneg‟ fael ac iddi un twll mawr ar gyfer y 

bysedd ac ail dwll ar gyfer y bawd a ddarlunnir ym Meibl Caer-wynt (1160-70) (Llyfrgell Cadeirlan Caer-

wynt (Nicolle, Arms and Armour, rhif 905A-B)). Mewn darluniadau o‟r drydedd ganrif ar ddeg fe welir hefyd 

ddarnau o fael (cuisses) i amddiffyn y gliniau a‟r pengliniau, a „phadellau pen-glin‟ o haearn a/neu ledr caled a 

elwid yn poleyns (Oakeshott, Archaeology, t. 267, a Nicolle, Arms and Armour, rhifau 922, 937, 949 a 951A). 

Gwisgid cuisses mael a poleyns gyda‟i gilydd weithiau (Nicolle, Arms and Armour, rhif 955E). Mae‟n 

ymddangos fod marchog ar gorffddelw o Dremeirchion (tua 1295) yn gwisgo math o poleyns (o ledr, efallai) 

dros lodrau cwiltiedig, ynghyd â menig lledr (Gresham, Medieval Stone Carving in North Wales, rhif 168 a 

tt. 51-2). 
973

 Contamine, War in the Middle Ages, t. 67. 
974

 Suppe, Military Institutions, pennod 3; Lynn H. Nelson, The Normans in South Wales, 1070-1171 (London, 

1966), t. 138, ac Expugnatio Hibernica, t. 30. Cyfeirir hefyd at loricae yn cael eu gwisgo gan denantiaid rhydd 

barwniaid Swydd Gaer (Suppe, Military Institutions, t. 77). Gw. hefyd Contamine, War in the Middle Ages, 

t. 69, sy‟n nodi bod sarsiantiaid Urdd y Deml yn gwisgo haubergeon a chapan haearn, ynghyd â mael am eu 

coesau, ond bod eu traed a‟u dwylo heb fael (am ystyr haubergeon gw. n. 965 uchod). Am hetiau neu gapanau 

haearn gw. isod, yn enwedig n. 980. 
975

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, tt. 261, a Nicolle, Arms and Armour, rhifau 870AA, 890A-D, 

891A-F, 905A-C, 906, 907A-B, 909, 910A-B, 911A-C. Dangosir enghraifft o‟r ail fath o helm hefyd ar sêl 
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powlen yr helm drwy forthwylio un darn o haearn, gan alw am gryn fedrusrwydd ar ran y 

gof.
976

 Ffurf arall a ymddangosodd yn y ddeuddegfed ganrif oedd helm ac iddi frig fflat, 

tebyg i sosban – er na fyddai hon mor effeithiol wrth ogwyddo ergydion, byddai‟n 

gymharol hawdd ei chynhyrchu.
977

 Gellid cysylltu miswrn (S. „visor‟) â‟r rhain i amddiffyn 

yr wyneb,
978

 ond nid tan ddiwedd y ddeuddegfed ganrif yr ymddangosodd helmau mawr a 

amgaeai ben y milwr yn gyfan gwbl, ac iddynt slit neu slitiau ar gyfer y llygaid.
979

 

Defnyddid hefyd yn y cyfnod hwn, yn enwedig ar y Cyfandir, fath o het haearn â chantel a 

wisgid gan droedfilwyr yn arbennig, er bod cyfeiriadau at hetiau tebyg yn cael eu gwisgo 

gan farchogfilwyr a marchogion erbyn y drydedd ganrif ar ddeg, gan gynnwys sarsiantiaid 

marchogol y Mers.
980

 

 

Mor gynnar â‟r ddeuddegfed ganrif, byddai platiau haearn yn cael eu hychwanegu weithiau 

at faelwisg,
981

 ac erbyn tua thrydydd chwarter y ganrif honno fe ymddangosodd math 

penodol o arfwisg i‟r ddwyfron a elwid yn cuirie, a honno wedi‟i gwneud o ledr caled neu 

                                                                                                                                                     
Miles Fitzwalter, iarll Hertford ac arglwydd y Fenni a Caldicot (1140-43) (D.H. Williams, Seals in the 

National Museum of Wales, I, rhif W286). 
976

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, tt. 261 a 268, a gw. hefyd Nicolle, Arms and Armour, rhif 

910A-B. 
977

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 261, a gw. Nicolle, Arms and Armour, rhifau 908A-B a 944 am 

enghreifftiau o tua 1200 (Guthlac Roll, Amgueddfa Brydeinig, Llsgr. Harl. Roll Y.6) a 1222 (Sallwyr 

Peterborough, Amgueddfa Fitzwilliam, Llsgr. 12 ffol. 78). 
978

 Gw., e.e., sêl fawr Rhisiart I (Oakeshott, The Archaeology of Weapons, tt. 262-3) a‟r murluniau yn Eglwys 

All Saints, Claverly, Swydd Amwythig (Nicolle, Arms and Armour, rhif 901A-K). 
979

 Gw., e.e., gerflun o Henffordd (Nicolle, Arms and Armour, rhif 894A), neu‟r darluniad o‟r Brenin Rhisiart I 

ar deilsen o ddiwedd y ddeuddegfed ganrif o Abaty Chertsey, ger Windsor (Oriel Edward VII, Amgueddfa 

Brydeinig (Nicolle, Armes and Armour, rhif 913)). Gellir gweld darluniau eraill o helmau caeëdig ar seliau 

Richard de Clare, iarll Caerloyw (1230-62) a‟i olynydd, Gilbert (1262-95) (D.H. Williams, Seals in the 

National Museum of Wales, I, rhifau W293, W294, W298 a W301). Erbyn diwedd y drydedd ganrif ar ddeg fe 

wisgid yr helmau caeëdig hyn gydag aventail, sef math o „gyrten‟ mael yn crogi wrth ymyl yr helm, yn 

hytrach na coif (Nicolle, Armes and Armour, rhifau 938A-B a 939). Mae helm Rhisiart I ar y deilsen o Abaty 

Chertsey (Nicolle, Armes and Armour, rhif 913) yn dwyn coron am ei brig, ac fe allai‟r helmau hyn hefyd gael 

eu haddurno â symbolau herodrol, a‟r rheini‟n baentiedig, o bosibl; gw., e.e., y darlun mewn copi o Hanes 

Outremer (tua 1250) sy‟n dangos aderyn ar ochr helm croesgadwr mewn brwydr ger Antioch (Amgueddfa 

Brydeinig, Henry Yates Thompson Llsgr. 12 ffol. 29
r
 (Nicolle, Arms and Armour, rhif 946B)). 

980
 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, tt. 261-2 a 294-5 (yn nodi bod yr offer hyn wedi‟u gwisgo gan 

rydd-ddeiliaid Harri III); Nicolle, Arms and Armour, rhifau 948, 955A ac E a 957A, a Suppe, Military 

Institutions, tt. 70 a 77. Nododd DeVries, Medieval Military Technology, t. 73, y byddai‟r cantel wedi 

amddiffyn wyneb troedfilwr rhag ergydion gelyn ar gefn ceffyl. Mae‟n debyg fod y Carolingiaid hwythau‟n 

gwisgo weithiau fath o helm debyg i het, ac iddi gantel amlwg ond heb amddiffyniad i‟r trwyn, er eu bod 

hefyd yn defnyddio‟r Spangenhelm (DeVries, Medieval Military Technology, tt. 60-1). Gallai capanau megis 

rhai‟r saethwyr yn nhapestri Bayeux, hyd yn oed, fod wedi rhoi rhywfaint o amddiffyniad i‟r pen (Crocker, 

Dress in Anglo-Saxon England, t. 269, a Bayeux Tapestry, plât 60, a gw. isod, n. 990). 
981

 Cyfeiriodd Guillaume le Breton at Richard, cownt Poitou (sef Richard I o Loegr, yn ddiweddarach), a‟i 

wrthwynebydd yn gwisgo plât o haearn gweithiedig (fera fabricata patenta recocto) yn 1185 (Oakeshott, 

Archaeology, t. 269), ac wrth ddisgrifio‟r ymosodiad ar Ddulyn yn 1171 fe ddywedodd Gerallt Gymro, 

Expugnatio Hibernica, tt. 76-7, fod gan rai o‟r Daniaid faelwisgoedd hir (loricis longis) a bod gan eraill 

blatiau haearn wedi‟u cysylltu‟n fedrus (laminis ferreis arte consutis). 
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cuir bouilli ac wedi‟i gwisgo dros y faelwisg.
982

 Rhywbeth arall a gyflwynwyd tua diwedd y 

ddeuddegfed ganrif oedd y swrcot, sef gwisg ysgafn, a all fod o ddefnydd cain iawn, megis 

melfed neu samit, ac a âi fel haen uchaf dros yr arfwisg.
983

 Roedd hwn yn amddiffyn y mael 

rywfaint rhag effeithiau‟r haul a‟r glaw, er mai ei brif swyddogaeth, mae‟n debyg, oedd 

dangos arfbais y perchennog, gan helpu marchogion i adnabod ei gilydd mewn cyfnod pan 

oedd helmedau caeëdig yn dod yn gyffredin.
984

 

 

Roedd mathau eraill o arfwisg a wneid o gennau neu stribynnau (lames) metel, nid 

annhebyg i‟r rhai a ddefnyddid gan y Rhufeiniaid, yn adnabyddus mewn gwahanol rannau o 

Ewrop yn y cyfnod hwn, gan gynnwys Sweden a Sbaen – yn wir, mae‟n bosibl mai 

rhywbeth tebyg oedd y laminis ferreis arte consutis y cyfeiriodd Gerallt Gymro atynt.
985

 

Mae‟n debyg, er hynny, fod Gorllewinwyr canoloesol yn cysylltu‟r mathau hyn o arfwisg 

yn bennaf naill ai â rhyfelwyr hynafol (o‟r adeg clasurol neu o‟r Beibl) neu â‟r Saraseniaid, 

y Tartariaid neu‟r Mongoliaid.
986

 Drwy‟r cyfnod hwn, defnyddid hefyd fathau o arfwisg heb 

unrhyw fetel. Gwisgai marchog aketon neu gambeson, sef crys wedi ei badio neu ei gwiltio, 

o dan ei faelwisg, neu fe allai wisgo‟r haen isaf hon fel ei unig arfwisg, efallai mewn 

ymwan „cyfeillgar‟ neu er mwyn symud yn rhwyddach wrth iddo frwydro ar ei 

ddeudroed.
987

 Credir bod math o arfwisg gyfansawdd hefyd wedi ei defnyddio, sef brethyn 

wedi‟i leinio â mael, fel a ddangosir o bosibl yn nhapestri Bayeux.
988

  

                                                 
982

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 268. Roedd cuir bouilli yn fath o ledr caled iawn a baratowyd 

drwy wlychu lledr, ei fowldio a‟i sychu mewn siambr boeth (Waterer, Leather and the Warrior, t. 68). 

Weithiau ychwanegid at y cuirie ddarnau metel a/neu ddarnau i amddiffyn y breichiau, ac fe ellid cynnwys 

plât ar gyfer y cefn hefyd (Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 270). Yn ogystal â lledr, haearn neu 

ddur, cyfeirir hefyd at ddefnydd asgwrn morfil, corn a latwm (S. „latten‟, sef math o bres) i amddiffyn rhan 

uchaf y corff (DeVries, Medieval Military Technology, t. 76). Mae‟n debyg mai at bethau tebyg yr oedd 

Guillaume le Breton yn cyfeirio wrth ddweud bod marchogion yn eu hamgylchynu eu hunain â chynifer o 

haenau o haearn, lledr a mathau eraill o ddwyfronneg nes ei bod yn amhosibl eu niweidio oni lwyddid i‟w 

tynnu oddi ar gefnau eu ceffylau neu i anafu‟r ceffylau eu hunain (Philippiad XI, llau. 116-32, yn Duby, The 

Legend of Bouvines, t. 200). 
983

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 270. 
984

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 270. 
985

 Expugnatio Hibernica, tt. 76-7 (gw. n. 981 uchod), a Contamine, War in the Middle Ages, tt. 187-8. Mae‟r 

cwestiwn a wisgai‟r Carolingiaid hwythau arfwisg gennog weithiau yn ddadleuol (gw. Coupland, „Carolingian 

Arms and Armor‟, 40, a DeVries, Medieval Military Technology, tt. 60-2). 
986

 Suzanne Lewis, The Art of Matthew Paris, tt. 285-6, a DeVries, Medieval Military Technology, t. 70. 

Mae‟n bosibl fod y ffigur marchogol ar baladr croes o Repton, Swydd Derby, yn gwisgo arfwisg gennog yn 

hytrach na maelwisg, ond os felly, fe all adlewyrchu dylanwadau clasurol yn hytrach nag arferion cyfoes 

(Hinton, Gold and Gilt, ffigur 3.13, yn cyfeirio at M. Biddle a B. Kjølbye-Biddle, „The Repton Stone‟, 

Antiquity, 14 (1985), 233-92). 
987

 Oakeshott, Archaeology, tt. 266-9. Cyfeiriodd Roger o Wendover at ymwan (hastiludo) a drefnwyd rhwng 

barwniaid gwrthryfelgar Lloegr a marchogion Ffrengig ger Llundain yn 1216 cum hastis tantum et lineis 

armaturis „with only lances and cloth armour‟ (Chronica Majora, II, t. 650, a Flowers of History, II, t. 361). 

Gellir gweld arfwisg gwiltiedig (gan gynnwys llodrau cwiltiedig) ar gorffddelw marchog (Seisnig, mae‟n 

debyg) o tua 1295 yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Tremeirchion, Sir y Fflint, ac mae‟n bosibl mai gwisg 



 

 

 199 

Byddai llawer o filwyr wedi gorfod dibynnu ar ledr neu frethyn cwiltiedig fel eu hunig 

arfwisg. Y gambeson, ynghyd â chapan dur, yw‟r unig arfwisg a nodwyd ar gyfer y rhydd-

ddeiliaid cyfoethocaf yn Aséis Arfau Harri‟r III,
989

 ac fe gyfeiriodd Wace at siyrcynnau 

lledr a dwbledau‟r saethwyr Normanaidd yn Hastings.
990

 Mae‟n debyg mai at ddiffyg 

arfwisg yr oedd Gerallt Gymro yntau‟n cyfeirio, wrth sôn am y Gwyddyl nudi et inermes,
991

 

ac fe ddywedir peth tebyg yn fwy eglur yn The Deeds of the Normans in Ireland: 

E les traiteres sunt tut nus: 

Haubers ne bruines n‟unt vestus. 

 (and the traitors are naked, / they wear neither hauberks nor chain mail)
992

 

 

Defnyddiodd Jordan Fantosme derminoleg debyg wrth gyferbynnu rhwng y nifer gymharol 

fach o filwyr y Brenin Gwilym o‟r Alban a wisgai arfwisg a‟r mwyafrif a oedd heb 

arfwisg,
993

 ac mae Brut y Tywysogion yn cyfeirio at y gwyr noeth[ion] diaryf a adawyd yn 

                                                                                                                                                     
gwiltiedig a ddangosir hefyd ar gorffddelw Iorwerth ab Awr, o Riwabon (o ddechrau‟r bedwaredd ganrif ar 

ddeg), a honno wedi ei gwisgo o dan faelwisg yn yr achos hwn (Gresham, Medieval Stone Carving in North 

Wales, rhifau 168 a 172 a t. 51). 
988

 Dangosir yr Esgob Odo ac, mae‟n debyg, y dug Gwilym (Bayeux Tapestry, platiau 18-19 a 67), yn gwisgo 

math o grys yr un mor hir â maelgrysau‟r marchogion eraill, a hwnnw‟n dangos patrwm o drionglau coch a du 

(neu felyn) mewn rhesi. Awgrymodd Nicolle, Arms and Armour, I, t. 345 y gallai hwn gynrychioli gwisg 

gyfansawdd o frethyn wedi‟i leinio â mael, ac wedi ei badio fel arfer, a ddaeth yn wreiddiol o‟r Dwyrain 

Canol ac a elwid yn kazāghand, neu‟n jazerant neu jazrain yn y Gorllewin. Posibilrwydd arall yw fod y sawl a 

greodd y tapestri wedi rhoi i Odo wisg addurnedig naill ai am ei fod yn eglwyswr, neu, yn syml, er mwyn 

tynnu sylw ato, oherwydd mai ef yn ôl pob tebyg yw‟r dyn y crëwyd y tapestri ar ei gyfer (Owen-Crocker, 

Dress in Anglo-Saxon England, t. 268, a gw. hefyd D.M. Wilson, Bayeux Tapestry, t. 179, yn disgrifio‟r wisg 

hon fel „multicoloured clothes‟ yn achos plât 18-19). 
989

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, tt. 294-5. 
990

 Roman de Rou, rhan III, llau. 7669-76 La gent a pié fu bien armee, / chascun porta arc e espee, / sor lor 

testes orent chapels, / a lor piez liez lor panels, / alquanz orent boenes coiries / qu’il ont a lor ventres lies, / 

plusors orent vestu gambais, / coivres orent ceinz e tarchais „The men on foot were well armed, each carrying 

a bow and a sword. On their heads they had hats, and tied to their feet they had pieces of material. Some had 

fine leather jerkins, which they had tied to their waist, many had on a doublet and they had quivers and sheaths 

girt about them‟. Mae tapestri Bayeux yn ategu‟r darlun hwn, a rhai o‟r saethwyr yn gwisgo capanau pigfain, a 

dillad o wahanol liwiau a allai gynrychioli gwisgoedd padiedig neu rai o ledr; mae un, er hynny, yn gwisgo 

arfwisg fael a helm fel eiddo‟r marchogion (Bayeux Tapestry, plât 60, a gw. hefyd Owen-Crocker, Dress in 

Anglo-Saxon England, t. 269, ac uchod, n. 793). 
991

 Topographia Hibernica, III.x (Opera V, tt. 150-1, a History/Topography, t. 102): Præterea, nudi et inermes 

ad bella procedunt. Habent enim arma pro onere; inermes vero dimicare pro audacia reputant et honore. 

Tribus tantum utuntur armorum generibus . . . „Moreover, they go naked and unarmed into battle. They regard 

weapons as a burden, and they think it brave and honourable to fight unarmed. They use, however, three types 

of weapons . . .‟. Y tebyg yw fod inermes ac arma yn cyfeirio at arfwisg yn hytrach nag at arfau ymosodol 

(gw. ymylnod Dimock yn Opera V). Gw. hefyd Halpin, Weapons, tt. 18-21 am drafodaeth o‟r dystiolaeth arall 

am y cyfnod hwn, ac yntau‟n dod i‟r casgliad ei bod yn debygol mai arfwisg ledr neu frethyn, ar y gorau, oedd 

gan y mwyafrif o filwyr Gwyddelig ond y gallai rhai milwyr fod wedi cael maelwisgoedd oddi wrth y 

Llychlynwyr neu‟r Eingl-Normaniaid. 
992

 Deeds, llau. 672-3, a gw. hefyd llau. 3328-9 E les Yrreis, ki erent nuz, / Se sunt lores respanduz „And the 

Irish, who were naked, / thereupon scattered . . .‟, a chym. cyfieithiad Orpen (ed.), The Song of Dermot and 

the Earl: „And the Irish, who had no armour / Then scattered themselves‟. 
993

 Fantosme, ll. 569 La vint li reis d’Escoce  od armee gent e nue, a gw. hefyd ll. 327-8, yn disgrifio‟r Brenin 

Gwilym o‟r Alban yn cynnig gwasanaeth mil o farchogion gydag arfwisg (armez) a thri deg mil o wŷr heb 

arfwisg (desarmez) fel rhan o‟i fargeinio â brenin Lloegr. Cyfeirir mewn man arall at y Brenin David yn dod i 

Loegr yn 1174 Od haubers e od healmes  e od beus painz escuz „with hauberks and helmets and finely 
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ôl yn llongau‟r Brenin Harri II wrth i‟w cymdeithion mwy rhyfelgar fynd i ysbeilio Ynys 

Môn.
994

 

 

Yn ôl Guillaume le Breton, nid oedd y Cymry a aeth i Ffrainc gyda Rhisiart Lewgalon yn 

gwisgo naill ai dwyfronneg (thorax) na helm (cassida).
995

 Ond er bod Gerallt Gymro‟n 

dweud bod gan y Cymry arfogaeth ysgafn, nid yw‟n eu galw hwythau‟n „noeth‟ o safbwynt 

arfwisg: 

Armis tamen utuntur levibus, agilitatem non impedientibus; loricis minoribus, sagittarum 

manipulis, et lanceis longis; galeis, et clipeis, ocreisque ferreis rarius. 

(Defnyddiant, er hynny, arfau ysgafn nad ydynt yn rhwystr i‟w cyflymdra: llurigau bychain, 

sypynnau o saethau, a gwaywffyn hir; helmau, a tharianau, a choesarnau haearn yn 

anamlach.)
996

 

 

Cyfieithwyd loricis minoribus gan Lewis Thorpe fel „small leather corselets‟, ond nid oes 

cyfeiriad uniongyrchol at ledr yn nhestun Gerallt. Yn ogystal â dynodi arfwisg a ystyrid yn 

israddol am ei bod wedi‟i gwneud o ddefnydd organig (naill ai lledr, neu frethyn o ryw 

fath), gallai‟r ymadrodd hefyd ddynodi arfwisg fer, megis yng nghyfieithiad Cymraeg 

Thomas Jones, a honno wedi‟i gwneud o unrhyw ddefnydd, mewn egwyddor, gan gynnwys 

mael.
997

 Yn yr un modd, gall ocrea gyfeirio naill ai at fwtsias neu legins o ledr, neu at 

arfwisg fetel i amddiffyn y traed a/neu rannau isaf y coesau, megis y chausses a‟r cuisses a 

drafodwyd uchod.
998

  

 

                                                                                                                                                     
coloured shields‟ (Fantosme, ll. 1108), a gw. hefyd ll. 589, yn disgrifio‟r Albanwyr yn gwisgo helmau o 

Poitou (healmes peitevins). 
994

 ByT (RBH), d.f. 1157, a ByT (Pen. 20), t. 103. 
995

 Dyfynnir yn Hewitt, Ancient Armour and Weapons, t. 105: Nec munit thorace latus, nec casside frontem. 
996

 Descriptio Kambriæ, I.8 (Opera VI, tt. 180-1, a Gerallt Gymro, t. 180). Dywedodd Gerallt hefyd, yn y darn 

hwn, fod y Cymry weithiau‟n gwisgo esgidiau o ledr, ac weithiau‟n mynd yn droednoeth. Cyfeiriodd mewn 

rhan arall o‟r Descriptio Kambriæ (I.10) atynt yn gwisgo mantell denau a thiwnig yn unig fel dillad pob dydd, 

ac wrth ddisgrifio Cynwrig, un o feibion yr Arglwydd Rhys, yn yr Itinerarium Kambriæ (II.4), dywedodd mai 

gwisg debyg oedd amdano yntau, a‟i draed a‟i goesau‟n noeth (Opera VI, tt. 184 a 119, a Gerallt Gymro, 

tt. 184 a 122). Mae disgrifiad Gwallter Map o‟r Cymry‟n gwisgo dim cotiau, ac yn gadael eu coesau a‟u traed 

yn noeth (M.R. James (ed./trans.), Walter Map, I.25) yn cytuno i raddau ag eiddo Gerallt, er bod angen cadw 

mewn cof fod Gwallter yn gwneud pwynt am galedi bywyd y Cymry, gan eu cyferbynnu‟n ffafriol â‟r 

mynachod Sistersiaidd (ac yn wir, gallai Gerallt yntau fod wedi gorbwysleisio ysgafnder gwisg y Cymry 

oherwydd ei awydd i ddangos eu bod yn wahanol i‟r Eingl-Normaniaid (gw. uchod, n. 311)). Mae‟n 

ddiddorol, fodd bynnag, fod Guillaume le Breton yn creu darlun tebyg nid yn unig o ran diffyg esgidiau neu 

fwtsias, ond hefyd o ran y syniad fod arfogaeth drom yn medru bod yn feichus: Nec soleis plantas, caligis nec 

crura gravantur: / Frigus docta pati, nulli oneratur ab armis, / Nec munit thorace latus, nec casside frontem 

(dyfynnir yn Hewitt, Ancient Armour and Weapons, t. 105). 
997

 Mae‟n ymddangos bod Hewitt, Ancient Armour and Weapons, tt. 104-5 a 131, hefyd yn dehongli‟r loricis 

minoribus fel maelgrysau byr (haubergeons). 
998

 DML d.g., a chymh. y cyfeiriad yn Vitae Sanctorum, tt. 262-3, at Badarn Sant yn gwisgo ocrea et caliga 

„legging and boot‟, a chyfieithiad Thorpe, Journey/Description, t. 234, o ocrea Gerallt, sef „iron greaves‟. 

Gallai Gerallt fod wedi defnyddio‟r gair rarius i olygu naill ai bod y Cymry‟n gwisgo‟r ocrea weithiau, neu eu 

bod heb eu gwisgo, fel arfer (gyda‟r awgrym eu bod yn cael eu cymharu â milwyr eraill megis marchogion 

Lloegr) (gw. dehongliad Hewitt, Ancient Armour and Weapons, t. 105). 
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Crybwyllodd Gerallt galea hefyd, a‟r gair hwn yn golygu „helm‟ yn rheolaidd.
999

 Mae Sean 

Davies wedi awgrymu bod rhyw fath o benwisg ledr yn debycach,
1000

 a phosibilrwydd arall 

yw fod gan rai milwyr Cymreig hetiau haearn, fel eiddo sarsiantiaid Lloegr a‟r Mers, ond y 

tebyg yw fod eraill wedi gwisgo helmau go-iawn.
1001

 Mae‟r cyfreithiau Cymreig yn cyfeirio 

nid yn unig at lluryg ond hefyd at helym, wrth restru gwerthoedd offer, ac fe all mai mathau 

o helm neu benwisg amddiffynnol arall yw‟r penfestyn a‟r pyrchuyn a grybwyllir yn yr un 

darn.
1002

 Ni roddir gwerth yr un o‟r pethau hyn, gan ddweud bod rhaid tyngu llw 

(damdwng) yn eu cylch, a hynny‟n awgrymu bod cryn amrywiaeth yn eu hansawdd. 

Cyfeirir hefyd at honfest, sef gair benthyg o‟r Saesneg Canol hond-fest (S. Modern 

handfast) a allai olygu naill ai „gawntled‟ neu „efyn‟, ac mae gwerth uchel y rhain (pedair 

ceiniog ar hugain, sef cyfwerth â‟r math drutaf o gleddyf) yn gydnaws â‟r syniad mai math 

o arfwisg a olygir.
1003

 

 

Dadleuodd Sean Davies fod cyfeiriadau yn Brut y Tywysogion at effeithiolrwydd arfwisg yr 

Eingl-Normaniaid yn erbyn gwaywffyn neu saethau Cymreig, ynghyd â‟r disgrifiad 

canmoliaethus o Ruffudd ap Cynan yn ymladd yn erbyn y Freinc llurugauc a helmauc, yn 

dystiolaeth nad oedd y cyfryw arfwisgoedd yn gyffredin iawn ar eu hochr hwythau yn y 

ddeuddegfed ganrif.
1004

 Mae rhywfaint o dystiolaeth am arfwisgoedd Cymreig yn y cyfnod 

hwn, serch hynny – tynnodd Davies sylw at y cofnod am Owain a Chadwaladr, meibion 

                                                 
999

 Ystyr y gair yn OLD d.g. yw „a soldier‟s helmet‟ ac yn DML ceir yr ystyron „helmet‟, „part of head‟ a 

„helmeted soldier‟. 
1000

 Welsh Military Institutions, t. 148. 
1001

 Gw., e.e. Flowers of History, II, tt. 173-4, yn disgrifio Sais yn ymosod ar filwr Cymreig gan gydio yn ei 

helm ar ôl clywed araith yr ustus Geoffrey Fitz-Peter i‟w filwyr, a hwythau‟n wynebu byddin Gymreig fawr 

yn 1198. At hynny, mae molawd Lladin yr Arglwydd Rhys yn cyfeirio at rwd yn cuddio helm a chleddyf y 

tywysog ar ôl ei farw, er ei bod yn bosibl mai ystrydeb gonfensiynol yw hon (gw. ByT (Pen. 20, cyf.), d.f. 

1197, a Pryce (gol.), „Atodiad B: Y Canu Lladin‟, cerdd 1, ll. 11: Resus obit, ferrugo tegit galeam, tegit 

ensem). Gw. isod a n. 1012 am helmau‟r ffigurau marchogol ar seliau‟r tywysogion. 
1002

 Dehonglwyd penfestyn fel „cap of mail‟ gan Dafydd Jenkins, ond fel „protective headgear‟ gan Aled Rhys 

Wiliam, ac fe ddehonglwyd pyrchuyn fel „crib‟ gan Jenkins ac fel „[helm o] Fwrgwyn‟ gan Wiliam (Llyfr 

Iorwerth, §140, a The Law, t. 193). Gall y pethau hyn gynrychioli ychwanegiadau cymharol ddiweddar at y 

testun (Sean Davies, Welsh Military Institutions, t. 147). 
1003

 Llyfr Iorwerth, §140; The Law, t. 193, a GPC d.g. Mewn darnau cyfraith eraill cyfeirir at fenig fel rhan o 

eiddo‟r penhebogydd ac fel un o‟r tri pheth (ynghyd â‟u llodrau a‟u cleddyfau) y dylai estroniaid eu cadw 

gyda hwy ddydd a nos wrth letya gydag eilltion y brenin (Llyfr Iorwerth, §9 a §93, a The Law, tt. 14 a 124). 

Darlunnir math o gawntled, wedi ei wneud o ledr, mae‟n debyg, ar gorffddelw „marchog Tremeirchion‟ 

(Gresham, Medieval Stone Carving in North Wales, rhif 168). 
1004

 Welsh Military Institutions, t. 14, a gw. ByT (Pen. 20), tt. 70-1 a 80-1; ByT (RBH), d.f. 1116 (t. 94), 1121, 

a HGK 20.5-6 (cymh. VGC §23/7 Francos loricatos, galeatos . . .). Mae‟n ymddangos bod arfwisgoedd 

Eingl-Normaniaid wedi creu argraff fawr ar awduron Gwyddelig hwythau, ac felly hefyd arfwisgoedd y 

Llychlynwyr (Sean Davies, Welsh Military Institutions, t. 14, a Halpin, Weapons, t. 18). Byddai‟r Cymry 

hwythau wedi bod yn gyfarwydd ag arfwisg Lychlynnaidd yn y cyfnod cyn-Normanaidd, e.e. cofnodwyd yn 

Brut y Tywysogion fod y Brenin Sitriuc o Ddulyn wedi llogi llongau yn llawn o wŷr llurugawc (neu aruawc) 

fel rhan o gynghrair yn erbyn y Brenin Brian yn 1014 (ByT (RBH), d.f. 1014, a ByT (Pen. 20), t. 14). 
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Gruffudd ap Cynan, yn dod i Geredigion yn 1136 a chanddynt lu a gynhwysai chwemil o 

bedyt adwyuil ovarchogyon llurygawc parawt [y] ymladd.
1005

 Fel yn achos disgrifiad 

Gerallt o arfogaeth y Cymry, mae‟n anodd gwybod beth yw ystyr llurygawc yma. 

Defnyddiwyd yr un gair gan awdur Historia Gruffudd ap Cynan am arfogaeth yr Eingl-

Normaniaid, nid yn unig yn y darn a nodwyd uchod ond hefyd wrth ddisgrifio Normaniaid 

llurugauc a helmauc castell Rhuddlan,
1006

 ac fe‟i defnyddid yn Brut y Tywysogion wrth 

ddisgrifio arfogaeth yr Eingl-Normaniaid.
1007

 Er hynny, mae‟n ddiddorol fod y ddau 

ddisgrifiad penodol o arfwisg yn troi arfau‟r Cymry yn fersiwn Peniarth 20 o Brut y 

Tywysogion yn cyfeirio nid at lluryc yn unig ond yn hytrach at lluryc ynghyd ag arueu.
1008

 

Gallai‟r gair arueu fod wedi ei ychwanegu yn y darnau hyn naill ai fel term cyfystyr â 

lluryc, neu fel term penodol i ddynodi arfwisg fetel, a lluryc yn air mwy cyffredinol.
1009

 

 

Darganfuwyd ychydig o ddolenni mael yng Nghastell Dryslwyn y gellir eu dyddio i‟r 

cyfnod rhwng 1250 a 1287, ac mae dolenni eraill, na ellir eu dyddio‟n bendant, wedi eu 

darganfod yng Nghastell-y-Bere.
1010

 Er na ellir bod yn sicr ai Cymry neu ynteu‟r Eingl-

Normaniaid a wisgai‟r rhain, nododd Sean Davies fod cyfeiriadau at filwyr Cymreig yn 

gwisgo arfwisg yn dod yn fwy cyffredin yn y drydedd ganrif ar ddeg, a hynny‟n cael ei 

adlewyrchu gan bwyslais ychwanegol ar arfwisg yn y cyfreithiau.
1011

 Yn wir, mae 

                                                 
1005

 ByT (Pen. 20), t. 87, a chymh. ByT (RBH), d.f. 1136: whe mil o bedyt aduwyn a dwy vil o varchogyon 

llurugawc dewraf a pharotaf y ymlad. 
1006

 HGK 9.28 a 20.5-6, a gw. hefyd VGC §13/3 a §23/7. 
1007

 Gw. y cofnodion am y marchogion a gyrchodd allan o gastell Aberystwyth yn erbyn Gruffudd ap Rhys a‟i 

gynghreiriaid yn 1116, neu am fyddin Roger Mortimer a Hugh de Sai yn 1196 (ByT (Pen. 20), tt. 70-1 a 136, a 

ByT (RBH), d.ff. 1116 (t. 94) a 1196). 
1008

 Gw. ByT (Pen. 20), tt. 71 (ac val y byd yr holl wayw-wyr yn mynnu y adoedi ay luryc ay arueu yny diffryd 

. . .) ac 80-1 (ac o achaws y lluryc ar arueu a oed amdanaw nyt argywedawd ydaw dim namyn ymchwelut a 

wnaeth y saeth dracheuyn). Cymh. y cofnodion am y digwyddiadau hyn yn ByT (RBH), d.f. 1116 (t. 94) a’e 

luryc a’e hamdiffynnawd, a d.f. 1121 A honno a dygwydawd yghedernit arueu y brenhin, gyferbyn a’e galon, 

heb wybot y’r gwr a’e byryawd; ac nyt argywedawd y saeth y’r brenhin rac daet y arueu – canys llurugawc 

oed – namyn freillaw a oruc y saeth a datlamu drachefen y ar yr arueu. 
1009

 Ymddengys fod gwisg yn air arall a ddefnyddid am arfwisgoedd yn Brut y Tywysogion. Fe‟i ceir mewn 

perthynas ag ysbail yn ByT (RBH), d.ff. 1109 ac 1136, a ByT (Pen. 20), tt. 48 a 87, a gw. hefyd y cofnod am 

wŷr y Tywysog Gwenwynwyn o Bowys yn gadael oll yn ryd a’e gwisgoed gantunt a’e arueu, ar ôl i gastell y 

Trallwng gael ei gipio yn 1196 (ByT (RBH), d.f. 1196). Mae‟r un cofnod yn mynd ymlaen i ddweud bod 

Gwenwynwyn wedi caniatáu i garsiwn y castell adael ynghyd â‟u dillad a‟u harfau, ar ôl iddo ailfeddiannu‟r 

castell, ac fe grybwyllir dillad ac arfau eto wrth ddisgrifio amddiffynwyr Dinefwr yn ildio yn 1213 (ByT 

(RBH), t. 196), er mai arfau yn unig a grybwyllir yn y darnau cyfatebol o fersiwn Peniarth 20 (ByT (Pen. 20), 

tt. 137 a 161). Mae‟r defnydd o‟r gair dillad yn ei gwneud yn llai tebygol mai arfwisg a olygir – yn wahanol i 

gwisg, nid yw „arfwisg‟ ymhlith ystyron arferol dillad, yn ôl GPC d.gg. – ac wrth reswm byddai dillad cain, 

gwerthfawr, yn ddeniadol hefyd fel ysbail. 
1010

 C. Caple et al., „Archaeological Evidence‟, t. 194; Ian Goodall, „Mail‟, yn C. Caple, Excavations at 

Dryslwyn Castle, t. 208; Sian E. Rees and Chris Caple, Dinefwr Castle, Dryslwyn Castle (Cardiff, 1999; 

revised edition 2007), t. 16, a L.A.S. Butler, „Medieval Finds from Castell-y-Bere‟, 95-7. 
1011

 Welsh Military Institutions, t. 147. 
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tystiolaeth seliau Cymreig yn awgrymu bod tywysogion ac uchelwyr Cymru wedi dechrau 

mabwysiadu arfwisgoedd tebyg i eiddo‟r Eingl-Normaniaid mor gynnar â degawdau olaf y 

ddeuddegfed ganrif – neu, o leiaf, eu bod yn awyddus i‟w portreadu eu hunain yn gwisgo‟r 

cyfryw offer.
1012

 Mae‟n werth sylwi hefyd fod croniclwyr o Loegr wedi cymryd yn 

ganiataol y byddai‟r Tywysog Llywelyn ap Gruffudd wedi gwisgo arfwisg fel arfer, a 

hwythau‟n tynnu sylw penodol at y ffaith nad oedd yn ei gwisgo pan gafodd ei ladd.
1013

  

 

Y tebyg yw fod amryw fathau o arfwisg wedi eu gwisgo yng Nghymru, megis mewn 

gwledydd eraill. Byddai‟r arfwisg a wisgid yn dibynnu nid yn unig ar statws a chyfoeth y 

milwr ond hefyd ar amgylchiadau‟r cyrch – er enghraifft, brwydr agored o‟i chyferbynnu â 

chyrch ysbeilio neu gudd-ymosodiad. Os oedd arfogaeth y tywysogion yn un o‟r eithafion 

ar y raddfa hon, gall mai‟r eithaf arall a ddangosir yn narluniau‟r Littere Wallie o saethwyr a 

gwayw-wyr, a hwythau‟n gwisgo tiwnigau syml, ysgafn, heb helmau (Plât 7).
1014

 Ar ganol 

y raddfa gellid dychmygu milwyr ac iddynt arfwisg ysgafn o amryw fathau, a honno, o 

bosibl, heb fod yn wahanol iawn i offer sarsiantiaid neu muntatores Lloegr a‟r Mers.
1015

 Yn 

wir, er y byddai ffactorau economaidd yn sicr wedi cyfyngu ar ddefnydd milwyr Cymreig o 

arfwisgoedd metel, mae‟n bosibl iawn eu bod hwythau, megis awduron fel Gerallt Gymro a 

John o Gaersallog, o‟r farn mai arfogaeth ysgafn oedd fwyaf addas ar gyfer eu tiriogaethau 

a‟u tactegau hwy.
1016

 

 

2.15 Arfwisg ceffylau 

Er bod rhai marchogfilwyr Rhufeinig a Bysantaidd yn defnyddio arfwisgoedd i‟w 

ceffylau,
1017

 nid ymddengys fod gorchuddion mael i geffylau, a elwid yn Ffrangeg yn 

                                                 
1012

 Gw. Siddons, „Welsh Equestrian Seals‟, 296: „He is usually shown wearing a helmet, and armour or mail 

. . . The rider‟s surcoat trails beneath the horse‟s belly. The helmet is more often rounded or conical, with the 

face exposed, but sometimes flat-topped, and closed. In some cases the detail of the coat of mail can be clearly 

seen‟. 
1013

 J.E. Morris, Welsh Wars, t. 183. 
1014

 Am gyd-destun a dehongliad y lluniau hyn gw. n. 18 uchod. Nid amhosibl fod gweithiau Gerallt Gymro 

neu Wallter Map wedi dylanwadu ar yr arlunydd, mewn perthynas â‟r dillad a ddangosir, neu fod syniadau 

tebyg yn gyffredin yn y diwylliant poblogaidd (gw. n. 996 uchod).  
1015

 Gw. uchod adran 2.2.3.3. 
1016

 Descriptio Kambriæ, II.8 (Opera VI, t. 220; Gerallt Gymro, tt. 224-5), ac Expugnatio Hibernica, tt. 246-7. 

Am John o Gaersallog, a ddywedodd fod arfwisg drom yn rhwystro‟r Saeson rhag dal y Cymry, a hwythau‟n 

medru teithio‟n llawer cyflymach, gw. Suppe, Military Institutions, t. 7, yn cyfeirio at Policraticus, VI.6 (John 

Dickinson (ed./trans.), The Statesman’s Book of John of Salisbury (New York, 1963), t. 194). Cymh. hefyd 

sylwadau Guillaume le Breton am y Cymry (n. 996 uchod), a rhai Herodian (n. 960 uchod), mewn pethynas ag 

ymgyrch yn yr Alban yn y drydedd ganrif O.C. 
1017

 Bishop and Coulston, Roman Military Equipment, tt. 123, 190-2 a 227, ac Ellis, Cavalry, t. 44. 



 

 

 204 

treppes neu‟n couvertures de fer, wedi dod yn bethau arferol yng Ngorllewin Ewrop tan 

ddiwedd y ddeuddegfed ganrif.
1018

 Mae darluniau o‟r drydedd ganrif ar ddeg yn dangos bod 

y faelwisg wedi ei rhannu‟n ddau ddarn, y naill yn mynd o flaen y cyfrwy, gan estyn dros 

ben y ceffyl, a‟r llall yn mynd y tu ôl i‟r cyfrwy.
1019

 Nid tan ddiwedd y drydedd ganrif ar 

ddeg y ceir cyfeiriadau at arfwisg ledr ar gyfer pen y ceffyl, a elwid yn copita neu‟n 

testera.
1020

 Datblygiad arall a welid, yn ystod y drydedd ganrif ar ddeg, oedd llen fawr neu 

„gwnsallt‟ a roddid weithiau dros arfwisg ceffyl, yn yr un modd ag y byddai marchog yn 

gwisgo swrcot dros ei arfwisg yntau, gan ddarparu „cynfas‟ mawr ar gyfer addurn neu 

symbolau herodrol.
1021

 Cyfeirir yn aml at y cwnsallt fel couverture pourpointe, yn Ffrangeg, 

o‟i gyferbynnu â‟r couverture de fer.
1022

 Ceir hefyd gyfeiriadau amwys o‟r drydedd ganrif 

ar ddeg a‟r ganrif ddilynol at couvertures ceffylau neu at chevaux couverts, heb fanylu ar 

natur y gorchudd, fel yn achos gwaith Rigord am frwydr Bouvines,
1023

 neu ddisgrifiad 

Histoire de Guillaume le Mareschal o frwydr Lincoln.
1024

 Gallai‟r termau hyn ddynodi 

arfwisg fael, cwnsallt, neu arfwisg ysgafn a wneid o ledr neu ddefnydd cwiltiedig (megis y 

gambeson a wisgid gan ddynion).
1025

 Gall mai‟r mathau olaf hyn o arfwisg a olygid gan 

                                                 
1018

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 279, a Viscount Dillon, „Horse Armour‟, Archaeological 

Journal, 59 (1902), 67-92 (73-6). Er bod cyfeiriad yn HGK 26.15 at farch arfawg yn perthyn i Huw, iarll 

Caer, ni chrybwyllir ceffyl Huw yn benodol yn y fersiwn Lladin gwreiddiol (VGC §28/7). Mae‟n bosibl mai 

anacronistig, hefyd, yw‟r ceffyl tot covert de fer yn Roman de Rou, rhan III, llau. 7490 (gw. nodiadau‟r 

awduron ar y ll.), er nad amhosibl fod rhai marchogion wedi arbrofi gydag offer eu ceffylau, o ystyried bod 

technoleg cynhyrchu mael yn sicr ar gael iddynt. 
1019

 Gw., e.e., Nicolle, Arms and Armour, rhifau 953A-B, 957B a 959A. Mae hyd y wisg yn amrywio, fel ei 

bod yn amddiffyn naill ai‟r corff yn unig neu‟r corff ynghyd â rhannau uchaf y coesau. Rhoddid gorchudd 

lliain o dan y mael i amddiffyn croen y ceffyl, yn ôl cofnod o adeg Edward I (J.E. Morris, Welsh Wars, t. 53). 
1020

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 280, a Dillon, „Horse Armour‟, 68-70. Roedd lledr caled neu 

cuir boulli (gw. n. 982 uchod) yn boblogaidd ar gyfer arfwisg ceffylau oherwydd ei gryfder a‟i ysgafnder, a‟r 

ffaith ei fod yn hawdd ei addurno, gan gael ei ddefnyddio‟n aml ar y cyd ag arfwisg fetel i amddiffyn 

gwahanol rannau o‟r un anifail (Dillon, „Horse Armour‟).  
1021

 Dillon, „Horse Armour‟, 67. Darlunnir cwnsallt, e.e., ar seliau Richard de Clare, iarll Caerloyw (1230-62) 

a‟i olynydd, Gilbert (1262-95) (D.H. Williams, Seals in the National Museum of Wales, I, rhifau W293, W294 

a W301). Nid yw Siddons, „Welsh Equestrian Seals‟, yn cynnwys unrhyw enghraifft o gwnsallt ar sêl tywysog 

neu uchelwr Cymreig, heblaw sêl Owain Glyndŵr, er cyfeirio at y lliain cyfrwy a welir ar sêl Gwenwynwyn 

ab Owain Cyfeiliog (gw. rhifau IX a XII). Edward I oedd y cyntaf o frenhinoedd Lloegr y mae ei sêl fawr yn 

dangos ceffyl â chwnsallt (Knight (ed.), Old England, rhif 828). 
1022

 Dillon, „Horse Armour‟, 73 a 76. 
1023

 Dillon, „Horse Armour‟, 73-4. 
1024

 William Marshal, llau 16890-2: E coutels treire e alesnaz / Por chevals ocire a estoc; / N'i valeit coverture 

un froc „. . . [and seen] knives and daggers drawn / for the purpose of stabbing horses; / their protective 

covering was not worth a fig‟. Mae‟n debyg mai dull o fynegi ffyrnigrwydd yr ymosodiad yw‟r llinell olaf 

hon, yn hytrach na beirniadaeth ar ansawdd yr arfwisg, a‟r cyfryw gymariaethau‟n gyffredin mewn 

llenyddiaeth Ffrangeg (gw. Hanley, War and Combat, t. 149, a hefyd Reck, The Aesthetics of Combat, adran 

5.2, sy‟n nodi nad yw‟r ddelwedd yn gyffredin yn y Gymraeg, er cyfeirio at CR LXXX.4-5 nyt amdiffynnei 

arueu neb o’r paganieit, yn y gossotei y Cristonogeon arnunt, mwy no gwiscoed llein (cymh. YCM 147.21-3 

ny thygyei y’r paganyeit arueu rac dyrnodeu y Cristonogyon mwy no lliein yn vn dyblic)). 
1025

 Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 279, a Dillon, „Horse Armour‟, 67. Mae Dillon, „Horse 

Armour‟, 92, yn nodi cyfeiriad at wŷr Gascony yn 1411 yn defnyddio arfwisg gwiltiedig fel amddiffyniad yn 

erbyn saethau (coultepointes pour doute du trait). 



 

 

 205 

gyfeiriadau at geffylau scutiferii neu ysweiniaid yn cael eu „gorchuddio‟, a‟r ceffylau hyn 

fel arfer yn anifeiliaid cymharol ysgafn (runcini neu „rounceys‟) na ellid disgwyl iddynt 

gludo pwysau arfwisg fetel lawn.
1026

 Mae cofnodion daliadaeth ffiwdal, ar y llaw arall, yn 

awgrymu bod diffyg arfwisg i‟w geffyl yn un o‟r pethau a oedd yn gwahaniaethu rhwng 

sarsiant a marchog.
1027

 Byddai hyn yn golygu nid yn unig fod darpariaeth sarsiantiaid (gan 

gynnwys eu ceffylau) yn rhatach, ond hefyd eu bod yn medru symud yn gyflymach ac yn 

rhwyddach na‟r marchogion hwythau (gyda‟u harfwisgoedd a‟u ceffylau trymion).
1028

  

 

Ni chrybwyllir arfwisgoedd ceffylau yn y cyfreithiau Cymreig, ond mae nifer o gyfeiriadau 

at geffylau arfwisgog yn ystod teyrnasiad Llywelyn ap Gruffudd. Cyfeiriodd Matthew Paris 

at 500 marchog ym myddin Llywelyn yn 1257, wedi eu harfogi‟n dda a‟u ceffylau „wedi eu 

gorchuddio‟ â haearn (equis ferro coopertis);
1029

 dywed yr Annales Cambriae fod gan 

Lywelyn 240 o equos loricatos cum jumentis nudis yn ei fyddin wrth ymosod ar Ddyfed yn 

1260,
1030

 ac amcangyfrifodd John de Grey, mewn llythyr at Harri III yn 1263, fod 180 o 

geffylau „wedi eu gorchuddio‟, ynghyd ag eraill heb arfwisg, yn rhan o fyddin fawr a 

gasglodd Llywelyn o ogledd Cymru, gorllewin Cymru a de Cymru.
1031

 At hynny, cyfeiriodd 

Llywelyn ei hun at „geffylau arfog‟ (equis armatis) Gruffydd ap Gwenwynwyn a‟i feibion 

wrth gwyno am eu cyrchoedd tua 1275.
1032

  

 

Mae‟n ymddangos bod y math o geffylau cryf yr oedd eu hangen i gario arfwisgoedd trwm 

eisoes yn cael eu bridio yng Nghymru adeg Llywelyn ab Iorwerth, yn ôl y cytundeb 
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 Trafododd J.E. Morris, Welsh Wars, tt. 49 a 53, yr agweddau hyn mewn perthynas â chofnodion am fyddin 
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rhyngddo a‟r Brenin John (1211) sy‟n nodi ymysg pethau eraill y byddai Llywelyn yn rhoi 

i‟r brenin bedwar deg cadfarch ynghyd â chwe deg helfarch (quadraginta dextrarios et 

sexaginta chascuros).
1033

 Gellir bod yn bur sicr fod y gair Cymraeg amws, a arferid erbyn 

1200, yn cyfateb i‟r gair Lladin dextrarius (S. „destrier‟) ar sail cyfeiriadau yn y cyfreithiau 

Cymreig ac mewn cyfieithiadau Cymraeg megis „Ystorya Bown o Hamtwn‟ a‟r storïau am 

Siarlymaen.
1034

 Y tebyg yw mai‟r math hwn o geffyl oedd y rhai mawr a chyflym a oedd yn 

cael eu bridio ym Mhowys yn amser Gerallt Gymro, a‟r rheini‟n disgyn o geffylau yr oedd 

Robert o Belesme, Iarll yr Amwythig, wedi eu mewnforio o Sbaen tua 1100.
1035

 Gallai rhai 

o‟r ceffylau hyn, neu rai tebyg, fod wedi cyrraedd Gwynedd fel anrhegion uchelwrol neu 

ysbail, neu drwy fasnach,
1036

 ac yn wir mae cyfeiriadau Cynddelw a Phrydydd y Moch at 

geffylau o Wasgwyn (S. „Gascony‟) yn awgrymu y gallai ceffylau o‟r Cyfandir (efallai o 

Sbaen, mewn gwirionedd, yn hytrach na Gwasgwyn) fod wedi cyrraedd Gwynedd yn 

ogystal â Phowys.
1037

 Hyd yn oed yn yr Oes Lychlynnaidd roedd ceffylau‟n cael eu 

hallforio o Gymru i Iwerddon, ac fe fyddai enw da ceffylau Cymreig yn parhau am gyfnod 

hir.
1038

 

 

Erbyn cyfnod Edward I roedd dextrarii wedi mynd yn drymach, gan gael eu mewnforio (i 

Loegr) o‟r Cyfandir o hyd – yn wir, nododd Keith Williams-Jones fod Edward ei hun wedi 

cael trafferth yn dod o hyd i ddigon o geffylau addas i‟w fyddinoedd, gan awgrymu y 
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byddai‟r problemau wedi bod yn sylweddol fwy i‟r tywysogion Cymreig.
1039

 Dadleuodd 

Sean Davies, fodd bynnag, y byddai‟r tywysogion wedi dal i ddefnyddio‟r ceffylau cyflym 

a heini a oedd fwyaf addas ar gyfer dulliau marchoglu ysgafn, yn ogystal â‟r rhai mawr a 

chryf yr oedd eu hangen ar gyfer marchogion ac iddynt arfogaeth drom.
1040

 

 

2.16 Casgliadau 

Cyn symud ymlaen i drafod y cerddi, mae‟n werth oedi i ystyried y darlun hyd yma. O ran 

yr Oesoedd Tywyll, mae‟n debyg mai gwaywffyn a tharianau (crwn, fel arfer) oedd arfau 

sylfaenol y Cymry a Brythoniaid yr „Hen Ogledd‟, fel yr oeddynt ymhlith yr Eingl-

Sacsoniaid a‟r Pictiaid hwythau, a chleddyfau‟n cael eu gwisgo fel offer ychwanegol gan rai 

gwŷr breintiedig. Er bod offer yr Eingl-Sacsoniaid a‟r Pictiaid yn ymddangos yn fwy 

amrywiol,
1041

 fe all hyn adlewyrchu cyfoeth cymharol y dystiolaeth sydd ar gael, yn hytrach 

na gwahaniaethau yn amrywioldeb yr offer eu hunain. Mae‟r anghydbwysedd yn y 

dystiolaeth yn ei gwneud hi‟n amhosibl damcaniaethu, hefyd, ynghylch presenoldeb neu 

absenoldeb arfau llai cyffredin megis bwâu saethu neu fwyeill ymhlith arfogaeth milwyr 

Cymru a‟r „Hen Ogledd‟.
1042

 Gall fod yn arwyddocaol iawn, felly, fod mwy o dystiolaeth 

am ddefnydd bwâu croes gan y Brythoniaid a‟r Pictiaid na‟r hyn sydd yn achos yr Eingl-

Sacsoniaid (er na wyddys a oedd y bwâu hyn yn arfau rhyfel). 

 

Byddai‟r cyfuniad o waywffon a tharian yn parhau‟n bwysig drwy gyfnod y tywysogion 

Cymreig, er bod y bwa saethu‟n dod yn arf pwysig ac effeithiol, hefyd, yn nwylo Cymry‟r 

De, ac fe allai‟r fwyell ryfel fod wedi ei defnyddio rywfaint adeg Gruffudd ap Cynan, er nad 

ymddengys ei bod wedi‟i mabwysiadu‟n eang. Gall y diffyg tystiolaeth am ddefnydd bwâu 

saethu fel arfau rhyfel yn y Gogledd awgrymu bod milwyr Gwynedd wedi parhau i 

ddibynnu ar waywffyn fel arfau tafl hyd ddiwedd cyfnod y tywysogion, o leiaf yn achos y 

troedfilwyr. Erys ansicrwydd ynghylch dulliau brwydro‟r marchogfilwyr, heb dystiolaeth 

bendant eu bod naill ai wedi taflu eu gwaywffyn neu wedi rhuthro â gwaywffyn llonydd. 
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Mae‟n bosibl fod eu dulliau brwydro wedi parhau‟n hyblyg, ac yn wir fe allai marchogion a 

throedfilwyr fel ei gilydd fod wedi defnyddio gwaywffyn „amlbwrpas‟ (ynghyd â rhai 

gwaywffyn tafl ysgafn, arbenigol, o bosibl). O ran tarianau, y tebyg yw fod y ffurfiau 

pigfain wedi eu mabwysiadu gan y tywysogion a marchogfilwyr breintiedig eraill erbyn y 

drydedd ganrif ar ddeg, er y gallai rhai crwn fod wedi parhau i gael eu cludo, yn enwedig 

gan droedfilwyr, drwy‟r ganrif honno. Ni ellir bod yn gwbl sicr, er hynny, a oedd y 

tywysogion mor barod i fabwysiadu herodraeth, o ystyried bod y cyfeiriadau cynharaf at 

arfbeisiau tywysogion Gwynedd yn dod o ffynonellau o‟r tu allan i Gymru. Mae cyfeiriadau 

– neu ddiffyg cyfeiriadau – y beirdd hwythau at y pethau hyn ymhlith yr agweddau mwyaf 

arwyddocaol ar eu canu am arfau, fel y trafodir yn y penodau nesaf. 


