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Pennod 3: Cyfeiriadau’r Beirdd at Arfau 

3.1 Cyflwyniad 

Defnyddiwyd testunau golygedig y cerddi i gasglu cyfeiriadau at offer rhyfel, gan gyfeirio 

wedyn at y mynegeiriau i gerddi‘r Hengerdd a Beirdd y Tywysogion er mwyn ailwirio‘r 

rhestrau a chael hyd i unrhyw enghreifftiau a ddihangodd o‘r rhwyd. Defnyddiwyd y 

rhaglen Microsoft EXCEL i storio data a nodiadau ac i hwyluso‘r dadansoddi, cyn 

trosglwyddo‘r cyfeiriadau i‘r rhestrau a gynhwysir yn Atodiadau Ia a Ib. Ymgynghorwyd â 

gwahanol olygiadau, aralleiriadau a chyfieithiadau o‘r testunau, ynghyd â Geiriadur 

Prifysgol Cymru â Geirfa J. Lloyd-Jones, wrth benderfynu ystyr geiriau.
1
 Trefnir 

cyfeiriadau fesul gair yn Atodiadau Ia a Ib, gan restru cyfansoddeiriau o dan y ffurf gysefin 

oni bai bod y cyfansoddair yn air cyffredin am offeryn ynddo‘i hun, fel yn achos ongyr a 

tryfer. Cynhwysir tarddeiriau megis cleddyfawd ‗ergyd â chleddyf‘, enwau am rannau o 

arfau megis pennau gwaywffon, ategolion megis gweiniau cleddyf, a mathau o addurn 

megis calch. Mae Tabl 1 yn crynhoi geiriau‘r beirdd am arfau, wedi eu trefnu yn ôl y math 

o arf, megis ‗gwaywffyn‘ neu ‗darianau‘, fel y gellir defnyddio‘r rhestrau hyn wrth ochr 

Atodiadau Ia a Ib i ddod o hyd i‘r holl gyfeiriadau at offeryn penodol.  

 

Cyfeirir yn aml yn y bennod hon at chwedlau Cymraeg, yn enwedig ‗Culhwch ac Olwen‘, a 

ddyddiwyd naill ai i tua 1100 neu i‘r cyfnod ar ôl 1150,
2
 Pedair Cainc y Mabinogi, a 

ddyddiwyd i amryw gyfnodau rhwng 1060 a chanol y drydedd ganrif ar ddeg,
3
 a‘r tair 

chwedl a adwaenir fel y Tair Rhamant, sef chwedlau ‗Gereint‘, ‗Owein‘ a ‗Pheredur‘, a‘r 

rheini wedi‘u dyddio‘n fras i‘r ddeuddegfed ganrif neu‘r drydedd ganrif ar ddeg, er bod 

                                                 
1
 Dyfynnir enghreifftiau o‘r Hengerdd yn ôl orgraff y ffynonellau a nodir yn y rhestr byrfoddau ar ddechrau‘r 

gyfrol hon, ac yn achos cerddi Beirdd y Tywysogion defnyddir y testunau mewn orgraff ddiweddar a roddir yn 

CBT. Mae‘r aralleiriadau a‘r cyfieithiadau a gynhwysir weithiau isod i egluro ystyr llinellau hefyd wedi eu 

dyfynnu naill ai o CBT neu o olygiadau eraill (fel a nodir fesul darn). Dangosir diwygiadau a rhai amrywiadau 

llawysgrifol yn Atodiadau Ia a Ib, ond ni chyfeirir atynt yn y bennod hon oni bai eu bod yn berthnasol i 

ddehongliad y darn. 
2
 Dyddiwyd ‗Culhwch ac Olwen‘ i c. 1100 gan Idris Foster, a‘r un oedd casgliad Rachel Bromwich a 

D. Simon Evans yn eu golygiad sy‘n seiliedig ar ei waith ef (CO t. xxvii), ond gthg. Simon Rodway, ‗The 

Date and Authorship of Culhwch ac Olwen: A Reassessment‘, CMCS 49 (2005), 21-44, sy‘n dadlau na ellir 

profi bod y stori wedi‘i chyfansoddi cyn canol y ddeuddegfed ganrif, gan awgrymu bod blynyddoedd 

llwyddiant mwyaf yr Arglwydd Rhys o‘r Deheubarth, rhwng 1155 a 1197, yn cynnig cyd-destun addas. 
3
 Gw. Sioned Davies, Crefft y Cyfarwydd (Caerdydd, 1995), tt. 7-8, yn cyfeirio at I. Williams, PKM tt. xii-xx; 

J. Loth, Les Mabinogion du Livre Rouge de Hergest, 2 vols (Paris, 1913), t. 44; Morgan Watkin, La 

Civilization Francaise dans les Mabinogion (Paris, 1962), t. 294), Saunders Lewis, Meistri‟r Canrifoedd: 

Ysgrifau ar Hanes Llenyddiaeth Gymraeg (Caerdydd, 1973), tt. 1-33; T.M. Charles-Edwards (1970), ‗The 

Date of the Four Branches of the Mabinogi‘, THSC (1970), 263-98, a Patrick Sims-Williams (1991), ‗The 

Submission of Irish Kings in Fact and Fiction: Henry II, Bendigeidfran, and the Dating of The Four Branches 

of the Mabinogi‘, CMCS 22 (1991), 31-61. 
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diwedd y ddeuddegfed ganrif neu hanner cyntaf y drydedd ganrif ar ddeg efallai‘n fwyaf 

tebygol.
4
 Cydnabyddir bod y Tair Rhamant yn dangos dylanwad Ffrengig, a hwnnw‘n 

arbennig o eglur yn eu hymdriniaeth ag offer a dulliau brwydo marchogion ac â 

chysyniadau cwrteisi a sifalri, er bod union natur eu perthynas â‘r storïau Ffrengig cyfatebol 

o waith Chrétien de Troyes wedi bod yn destun dadlau.
5
 Gwneir defnydd yma hefyd o 

destunau Cymraeg sydd yn bendant yn gyfieithiadau o destunau Lladin, Eingl-Normaneg 

neu Ffrangeg, megis ‗Ystorya Bown o Hamtwn‘ a‘r storïau sy‘n ymwneud â Siarlymaen.
6
 

Er na ellir cymryd bod y storïau hyn, yn fwy na‘r cerddi, yn darlunio offer Cymreig cyfoes 

bob amser, mae manylder ac amlder eu disgrifiadau o arfau a dulliau brwydro yn golygu y 

gallant fod o ddefnydd mawr wrth ddehongli cyfeiriadau‘r beirdd; ac mae gan y 

cyfieithiadau y fantais ychwanegol fod modd cymharu‘r gair Cymraeg â‘r gair a droswyd. 

Mae cerddi beirdd diweddarach, yn enwedig y sawl a ganai i uchelwyr Cymreig yn y 

bedwaredd ganrif ar ddeg, hefyd yn cynnwys cyfoeth o gyfeiriadau perthnasol y gellir eu 

cymharu â gwaith eu rhagflaenwyr. Ac y mae Trioedd Ynys Prydein yn adnodd pwysig 

arall, gan gynrychioli math o ‗fynegair‘ i‘r wybodaeth draddodiadol a ddefnyddid gan y 

beirdd.
7
 

 

                                                 
4
 Sioned Davies, Crefft y Cyfarwydd, tt. 12-15, yn cyfeirio at R.L. Thomson, Owein, tt. xvi-xvii; R. Middleton, 

‗Chwedl Geraint ab Erbin‘, yn Bromwich, Jarman and Roberts (eds.), The Arthur of the Welsh, tt. 147-57 

(t. 147), a Glenys W. Goetinck, Peredur, t. xxiii. Rhaid crybwyll hefyd ‗Breuddwyd Maxen‘, sef stori am yr 

ymerodwr Rhufeinig Macsen a gyfansoddwyd o bosibl yn ail hanner y ddeuddegfed ganrif neu yn negawdau‘r 

cyntaf y drydedd ganrif ar ddeg (Brynley F. Roberts, BM t. lxxxv), a ‗Breudwyt Ronabwy‘, a honno‘n stori ac 

iddi gefndir hanesyddol ac elfennau dychanol a gyfansoddwyd ar ôl marwolaeth Madog ap Maredudd o 

Bowys (1160) ac efallai mor ddiweddar â‘r bedwaredd ganrif ar ddeg neu ddiwedd y ganrif flaenorol (Sioned 

Davies, Crefft y Cyfarwydd, tt. 15-16, yn cyfeirio at Edgar M. Slotkin, ‗The Fabula, Story and Text of 

Breuddwyd Rhonabwy‘, CMCS 18 (1989), 89-111 (111), a Ceridwen Lloyd-Morgan, ‗Breuddwyd Rhonabwy 

and Later Arthurian Literature‘, yn Bromwich, Jarman and Roberts (eds.), The Arthur of the Welsh, tt. 183-208 

(tt. 192-3); a gw. hefyd Melville Richards, BR t. xxxix, sy‘n awgrymu‘r cyfnod 1220-5, a Helen Fulton, ‗Cyd-

destun Gwleidyddol Breudwyt Ronabwy‘, Llên Cymru, 22 (1999), 42-56, sy‘n dehongli‘r stori fel ‗sylw 

dychanol ar arweinyddiaeth genedlaethol Llywelyn [ab Iorwerth]‘, gan ei dyddio i‘r cyfnod ar ôl 1216).  
5
 Gw. trafodaeth Sioned Davies, Crefft y Cyfarwydd, tt. 10-13, yn cyfeirio at Glenys W. Goetinck, Peredur: 

A Study of Welsh Tradition in the Grail Legends (Caerdydd, 1975), t. 2, a Brynley F. Roberts, Rhagarweiniad i 

Dafydd Ifans a Rhiannon Ifans (cyf.), Y Mabinogion (Llandysul, 1980), t. xxviii. 
6
 Credir bod y gerdd Eingl-Normaneg Geste de Boeve de Haumtone wedi ei throsi i‘r Gymraeg ‗heb fod yn hir 

wedi canol y drydedd ganrif ar ddeg‘ (Morgan Watkin, YBH t. lix; a gw. hefyd Erich Poppe and Regine Reck 

(eds.), Selections from Ystorya Bown o Hamtwn (Cardiff, 2009), t. xiii, ac Erich Poppe and Regine Reck, 

‗A French Romance in Wales: Ystorya Bown o Hamtwn. Processes of Medieval Translations‘, parts 1 and 2, 

ZCP 55 (2006), 122-80, a ZCP 56 (2008), 129-64). Cyfieithwyd llawysgrif Eingl-Normanaidd o‘r Chanson de 

Roland i‘r Gymraeg rywbryd yn hanner cyntaf y drydedd ganrif ar ddeg, a rhan o‘r cyfieithiad hwn (‗Cân 

Rolant‘) yn cael ei gosod yn lle un o benodau ‗Cronicl Turpin‘, a gyfieithwyd o‘r Pseudo-Turpin Lladin gan 

Fadog ap Selyf cyn diwedd trydydd chwarter y ganrif honno (Annalee C. Rejhon, CR t. 89). Cyfieithwyd 

wedyn (o‘r Ffrangeg) ddau destun arall yn ymwneud â Siarlymaen, sef ‗Pererindod Siarlymaen‘ a ‗Rhamant 

Otuel‘, a‘r gwaith wedi gorffen, mae‘n debyg, erbyn diwedd chwarter cyntaf y bedwaredd ganrif ar ddeg 

(Stephen J. Williams, YCM tt. xxix-xlix). 
7
 Gw. Rachel Bromwich, TYP, t. lv. 
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Trafodir cyfeiriadau‘r beirdd isod mewn perthynas â‘r dystiolaeth a drafodwyd yn y bennod 

flaenorol, gan ddilyn yr un drefn, yn fras, wrth ystyried y gwahanol fathau o arfau fesul un. 

Canolbwyntir yn gyntaf ar ffurf yr arf ac wedyn ar ddulliau brwydro, cyn troi at agweddau 

mwy llenyddol. Cedwir tan y bennod nesaf, a‘r bennod olaf, drafodaethau am y 

gwahaniaethau a‘r cyffelybiaethau rhwng cerddi‘r Hengerdd a cherddi Beirdd y 

Tywysogion, ac am berthynas ‗arfau‘r beirdd‘ â realiti. 

 

3.2 Gwaywffyn 

3.2.1 Geiriau a ddefnyddir 

3.2.1.1 Gwaywffyn a phelydr gwaywffyn 

Gwaywffyn oedd y math o arf a grybwyllai‘r beirdd amlaf, gan gynrychioli tua thraean o‘u 

holl gyfeiriadau at arfau.
8
 Ar gyfer gwaywffyn, hefyd, y defnyddid y nifer fwyaf o wahanol 

enwau, yn enwedig yn yr Hengerdd.
9
 Mae‘r enwau hyn yn cynnwys rhai penodol eu hystyr, 

ac eraill a chanddynt ystyron mwy eang, yn ogystal â rhai enwau am bethau eraill a 

ddefnyddid yn drosiadol. Gellid cynnwys glaif, gwayw, mehyr/myhyr, ongyr, pâr, rhôn, 

saffwy ac ysbâr/ysbar ymhlith yr enwau y credir iddynt olygu ‗gwaywffon‘ yn rheolaidd, er 

y gallent gael eu defnyddio‘n drosiadol (fel yn achos gwayw am ‗boen‘ neu ‗ing‘) neu‘n 

ffigurol am arwr neu arweinydd. Mae‘n debyg y dylid hefyd gynnwys yn y rhestr hon y gair 

anghyffredin gelau, nad oes enghreifftiau ohono y tu allan i gerddi Beirdd y Tywysogion 

heblaw ei bresenoldeb yn yr enw lle Abergele.
10

 Gwayw yw‘r prif derm am waywffon yng 

ngherddi‘r Hengerdd a cherddi Beirdd y Tywysogion fel ei gilydd, fel y mae mewn testunau 

rhyddiaith. Mewn trefn ddisgynnol, yr enwau mwyaf cyffredin ar ôl gwayw yw pâr, ongyr a 

paladr yn achos Beirdd y Tywysogion, ond yn yr Hengerdd paladr sy‘n dod yn ail ac mae 

ongyr yn gymharol anghyffredin (Tabl 2).  

 

                                                 
8
 Sef rhwng 31% a 40% yn achos yr Hengerdd a rhwng 31% a 33% yn achos cerddi Beirdd y Tywysogion (yn 

seiliedig ar y cyfansymiau a ddangosir yn Nhabl 2a fel canran o gyfansymiau‘r cyfeiriadau yn Atodiadau Ia a 

Ib). 
9
 Trafodir geirfa amrywiol yr Hengerdd, o‘i chymharu â geirfa Beirdd y Tywysogion, yn adrannau 4.2 a 4.2.1 

isod. 
10

 Mae GPC d.g gelau yn rhoi‘r ystyron ‗llafn, arf, gwaywffon‘, gan darddu‘r gair o‘r gwreiddyn *ĝhel- 

‗cerfio, ysgythru, naddu‘ (cymh. YBH llau. 611-13 Bown [a] dynnawd moglei y gledyf ac ysgathru ac ef . . .). 

Nid yw‘r rhan fwyaf o‘r enghreifftiau‘n caniatáu gwahaniaethu rhwng y gwahanol ystyron posibl hyn, ond 

mae cyd-destun CBT III 21.194-5 Edewis terrwyn tëyrn feibion / A edau gelau yn eu galon yn awgrymu mai 

‗gwaywffon‘ a olygir yn hytrach nag arf trychu megis cleddyf. 
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Mae‘r termau am waywffyn ac iddynt ystyron eraill, mwy eang, yn cynnwys gweilging 

(amryw ystyron, yn cynnwys ‗gwialen, cangen, ffon‘ a ‗phaladr, gwaywffon‘), llain neu 

lläin (‗llafn, cleddyf, gwaywffon‘), rhethren (‗gwaywffon, picell, ffon ddwybig, pastwn, 

ffon, polyn‘) ac, efallai, perging.
11

 At hynny, mae nifer o enwau am ffyn neu wiail a 

ddefnyddid weithiau am waywffyn, megis bagl, ffon a llath, ac fe all tryfer (fel elfen yn 

llawdryfer) gyfeirio at waywffon yn hytrach na phicell driphen, o leiaf o safbwynt y 

weithred o drywanu â‘r arf.
12

 Mae bagl a ffon wedi‘u cysylltu fwyaf â gwaywffyn yn y 

ffurfiau baglawg a ffonogion, sef geiriau y credir eu bod yn dynodi gwayw-wyr, ac fe all 

saffwyawg ddwyn ystyr gyffelyb.
13

 

 

Mae ‗gwaywffon‘ a ‗choes gwaywffon‘ ymhlith gwahanol ystyron paladr,
14

 ac awgrymwyd 

yr un ystyron ar gyfer llory, er bod ‗ffon‘ neu ‗bastwn‘ yn bosibl hefyd.
15

 Mae nifer fawr o 

                                                 
11

 GPC d.gg. Mae ystyron perging yn ôl GPC yn cynnwys ‗(a) Dyfais a ddefnyddid yn y lle tân, ?i gynnal 

crochan neu i droi bwyd, &c.; bach, ?caib, hof‘ a ‗(b) amddiffynnydd, pennaeth, arglwydd; ?gwaywffon‘. Yn 

CBT, dehonglwyd llinellau Phylip Brydydd (VI 12.19) Eryr llewyr, llaw berging, fel ‗Eryr [y] llaweroedd, [un 

sydd megis] llath [mewn] llaw‘, er nodi y gellid hefyd ddehongli llaw berging fel ‗dyn ag awdurdod 

arweinydd‘. Byddai ‗gwaywffon‘ neu ‗baladr gwaywffon‘ gydag ystyr ffigurol yn bosibl hefyd, yn hytrach na 

‗llath‘, ac nid amhosibl fyddai‘r cysylltiad hwn yn achos rhai o gyfeiriadau eraill y beirdd at wrthrychau eu 

cerddi fel perging. (Dehonglir perging yn CBT fel ‗cynheiliad‘ yn achos CBT III 3.193 Post Powys, perging 

cedernyd; fel ‗pen-campwr‘ yn IV 11.3 Perging pâr, gweilging gwaladr; fel ‗arweinydd‘ yn III 13.7 Perging 

glyw glewdraws, maws meddfaith, a 24.56 Gŵr o Ddunoding, gŵr, berging bâr!; fel ‗arglwydd‘ yn III 1.7 

Perging cyniwair, pair pedrydan, 5.66 Perging Cynferching cyn no‟i fyned, 24.167 Llew llawr llid enwair, 

llydw bair berging, IV 9.177 Hil Coeling, perging penaethau, a VI 18.134 Dunoding berging, bargoch, 

hydrfer; fel ‗tywysog‘ yn IV 1.34 Ar berging Coeling am eu coelfain, a fel ‗brenin‘ yn II 26.25 Dialwys 

peirglwys perging Dyfnaint; a chymh. VI 12.19 Eryr llewyr, llaw berging, a‘r ddau air olaf yn cael eu dehongli 

naill ai fel ‗[un sydd megis] llath [mewn] llaw‘ neu fel ‗dyn ag awdurdod arweinydd‘ (gw. ib.n). Gw. hefyd y 

defnydd o perging gyda‘r ystyr ‗pennaeth‘ yn GC 7.182 Doeth o‟i grau purgoeth, Perging drudion, a chyda‘r 

ystyr ‗amddiffynnydd‘ yn GEO 1.62 Gweilging, perging pefrgoeth ddeurudd). Nid oes enghraifft sicr o 

perging yn yr Hengerdd, er bod Jenny Rowland, EWSP t. 527, wedi awgrymu y gallai perchyll, yn CLlH I.33c 

(‗Pyll‘), fod yn gamgymeriad am perging (gydag ystyr ffigurol). Gallai gweilging hefyd gael ei ddefnyddio‘n 

ffigurol am bobl – fe‘i dehonglir fel ‗cynheiliad‘ yn CA (LXX B) 868 bu gwanar gweilging gwrmdde (gw. 

nodyn I. Williams), fel ‗cynhaliwr‘ yn IV 11.3 Perging pâr, gweilging gwaladr, ac fel disgrifiad o ferch yn 

achos yr ymadrodd gweilging porffor yn CBT I 9.64 a 88 (gw. hefyd GPC d.g.); ond yn achos CBT II 30.3 

(Gwilym Ryfel) Gweilging was, gwanas gwaywawr, awgrymir yn CBT fod dau hanner y llinell yn gyfystyr, 

gan gyfeirio at rôl y ceffyl wrth gario arfau ei berchennog, er nodi bod ail ystyr anllad yn bosibl. 
12

 GPC d.gg., a gw. yr enghreifftiau yn yr Atodiadau isod. Dehonglir llawdryfer fel ‗llaw tryferu‘ yn CBT (VII 

38.31), a hynny yng nghyd-destun rhyfel (gw. adrannau 3.2.9 a 3.3 isod). 
13

 Mae ffonogion yn LlymAw 35a Canis fonogion mugc. a lataut mechit yn ymddangos fel gair am filwyr 

‗cyffredin‘ â gwaywffyn, y gellid ei gymharu â‘r ffurf gwayw-wyr a ddefnyddid yn Brut y Tywysogion, e.e. 

ByT (Pen. 20) t. 71, a ByT (RBH) d.f. 1116 (t. 94), ond fe allai baglawg ddynodi gwŷr yn cludo bagl 

eglwysig, yn ogystal â rhai â gwaywffyn. Byddai‘r naill ystyr neu‘r llall yn bosibl ar gyfer EWGP VIII.3a Bid 

gywir baglawg, bid rygyngawd gorwydd, er mai ‗yn cludo gwaywffon‘ sydd debycaf yn achos EWGP II.1a 

Bagla6c bydin, bag6y onn (gw. EWGP t. 73 ac ib.n). Cyd-destun gwahanol sydd gan saffwyawg yn CA 

(XXXIV) 384 vn seirchyawc saphwyawc son edlydan, gan ddisgrifio arwr penodol, ac felly hefyd, o bosibl, yn 

PT XI.28-9 kat ygwensteri ac estygi lloygyr. / safw[y]awc yn awner, yn ôl darlleniad H-cd o‘r geiriau olaf, sef 

saffwyawg nêr yng ngawr. 
14

 GPC d.g. paladr, a gw. hefyd y cyfeiriadau at pen a paladr gwaywffon yn PKM t. 88: ac a‟r guenwynwayw 

y uwrw, a‟y uedru yn y ystlys, yny neita y paladyr ohonaw, a thrigyaw y penn yndaw. Pan ddefnyddid y gair 

am ryfelwyr, gallai ystyron megis ‗colofn, piler, post‘ fod wedi bod yn bwysig hefyd, gan gyfleu‘r syniad o 
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enwau am waywffyn yn ymwneud â ffurf y paladr neu â‘r pren y‘i gwnaethpwyd ohono, 

megis asen (‗ystyllen hirgul‘, ayb., yn llythrennol), cangen (ac efallai cainc a ceingiell), 

coed, genwair, gwialen, gwŷdd (a‘r ffurfiau cyfansawdd erwydd ac onwydd), gwrysg, pren 

(ynghyd ag amhren, prenial a prengyl), ac ysgwr.
16

 Yn ogystal â‘r gair ysgwr ei hun, mae 

erwydd hefyd yn medru cyfeirio at ysgyrion neu deilchion, gan adlewyrchu tuedd 

gwaywffyn i dorri mewn brwydr yn ogystal â‘u ffurf sylfaenol fel darnau cul o bren.
17

 Mae 

termau eraill eto am waywffyn yn adlewyrchu pwysigrwydd traddodiadol pren onn yn y 

cyd-destun hwn, sef y gair onn ei hunan, ynghyd â‘r ffurfiau cyfansawdd llinon, ongyr ac 

onwydd.
18

 Ac mae gwern yn air arall am goed a allai fod wedi‘i ddefnyddio am waywffyn, 

neu am belydr gwaywffyn, er bod ystyron eraill yn fwy cyffredin gan y beirdd.
19

 Yn yr un 

modd gallai haearn, yn enwedig yn ei ffurf luosog hëyrn, ddynodi gwaywffyn tafl, yn 

benodol, er ei fod yn air a ddefnyddid yn fwy cyffredinol hefyd am arfau ac arfwisgoedd.
20

  

 

Mae enwau eraill am waywffyn yn ymwneud â‘u natur bigog – yn wir, y gair pig ei hun 

sy‘n dynodi gwaywffon yr Archangel Mihangel mewn cerdd o waith Madog ap Gwallter.
21

 

Mae cethr yn air arall a welir mewn cerddi crefyddol, gan gyfeirio yn aml at hoelion y 

Croeshoeliad,
22

 a chyd-destun tebyg sydd i‘r cyfeiriadau at cethron a cethrad (‗pigiad, 

                                                                                                                                                     
gynnal neu amddiffyn, megis yn AP 92 Katwaladyr yn baladyr gan y unbyn (a gw. ib.n), neu gellid cyfuno‘r 

gwahanol ystyron fel a awgrymir yng nghyfieithiad Manon Bonner Jenkins o CMGw 80 A Phrydein dan vn 

paladyr ‗And Britain under one spear of defence‘ (AWPVTMA t. 61).  
15

 Mae llyry yn ffurf luosog ar llory a hefyd ar llwrw / llwry ‗trywydd, ôl, llwybr, a.y.b.‘, ac mae hyn, ynghyd 

â‘r tebygrwydd rhwng y ffurfiau unigol, wedi achosi anawsterau dehongli (gw. GPC d.gg. llory a llwrw, 

llwry
1
). Trafodir y ffurfiau hyn ymhellach isod, adran 3.7. 

16
 GPC d.gg. Nid oes ond un enghraifft yr un o cainc, ceingiell, coed a genwair, yn y cyd-destun hwn, a phob 

un yn yr Hengerdd (gw. Atodiad Ia, d.gg., a‘r nodiadau yno). Un enghraifft sydd o gwrysg, hefyd, a honno‘n 

elfen mewn eurwrysg ‗gwiail gwych‘ (CBT III 17.32), sef trosiad am waywffyn gwych, mae‘n debyg. 
17

 GPC d.gg. Ceir hefyd, o bosibl, y gair erwyd, sef ffurf amheus na chynhwysir yn GPC. Awgrymwyd darllen 

naill ai erwyd ‗gwaywffon, picell‘ neu erfid ‗ergyd, brwydr‘ yn achos y gair ervid yn EBedd
LlDC

 49b (gw. G 

tt. 487 a 484, sy‘n ei gyfieithu fel ‗blows‘, a darlleniad H-cd, erwyd). Dehonglir y ffurf luosog erwydedd (CBT 

II 31.33 Hil Cynan erwan erwydedd) fel ‗picelli‘ yn CBT, gan ddilyn G t. 487, er nodi mai ‗gwŷd, camwedd, 

bai‘ yw dehongliad GPC. 
18

 Ymdrinnir â‘r ffurfiau hyn fel ffurfiau cysefin yn yr Atodiadau a‘r Tablau. 
19

 Defnyddid gwern yn aml ar gyfer y corsydd lle tyfai‘r coed hyn, yn enwedig wrth gyfeirio at ‗gors Uffern‘ 

(gw. PBT (LlTARA) 7.112, LPBT 21.22, a CBT I (ES) 16.13 a 24.30, III 3.70, IV 16.14 a 124 a VII 41.37). 

Gallai hefyd gael ei ddefnyddio am darianau (gw. adran 3.2.2) ac am hwylbrenni llongau (PKM t. 40), ac fe 

gyfeirir at lestri yfed o bren gwern yn CA (GwT) 1262. Gw. ymhellach Haycock, LPBT t. 204. 
20

 Defnyddiwyd yr enw arf ei hun am waywffyn tafl yn CA (GwC) 1398-9 Pan vyrywyt arveu / tros benn cat 

vleidyeu, a CBT I 7.97 Am adfod arth arfod arf he (gw. adrannau 3.2.4.2 a 3.14). 
21

 CBT VII 34.16-17. 
22

 Ceir enghreifftiau gan Gynddelw, gan Fleddyn Fardd ac, yn enwedig, gan Ruffudd ab yr Ynad Coch (CBT 

IV 16.182 a VII 40.59, 41.7, 42.48, 43.11 a 57.4), ond mae‘n debyg fod rhywbeth gwahanol ym meddwl 

Gruffudd ab yr Ynad Coch wrth iddo gynnwys cethri osglawg ‗hoelion aml-big‘ fel rhan o‘i ddarlun o 

ddioddefaint eneidiau yn uffern (CBT VII 40.40). Mae enghraifft arall o cethrau gyda‘r ystyr ‗hoelion‘ mewn 

perthynas â‘r Croeshoeliad yn CC 33.67 (‗Difregwawd Taliesin‘). Ni chynhwysir y cyfeiriadau hyn yn yr 

Atodiadau isod. 
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gwaniad‘) yn ‗Armes Dydd Brawd‘, ond yn yr achos hwn mae‘n bosibl mai gwaywffyn, 

neu flaenau gwaywffyn, a ddisgrifir yn hytrach na‘r hoelion.
23

 Nid oes amheuaeth nad arf 

sydd dan sylw, fodd bynnag, yn CA (XIV) 126 (‗Y Gododdin‘) ef rwygei. a chethrei. a 

chethrawr, a‘r ddwy ferf yn disgrifio‘r ergydion gwanu a thrychu a ddisgwylid gan 

waywffon law amlbwrpas, er ei bod yn bosibl mai cyfeiriad mwy cyffredinol at flaenau 

pigfain arfau sydd yma.
24

 Mae llafn yn air arall a ddefnyddid am ben gwaywffon (neu am ei 

lafn, yn benodol), er ei bod yn ymddangos iddo ddynodi‘r arf cyfan yn CA (XXXIX A) 425 

heyessyt y lavnawr rwg dwy vydin.
25

 Mae‘n bosibl, fodd bynnag, mai cydgymeriad yw hwn, 

yn hytrach na bod ‗gwaywffon‘ yn un o ystyron rheolaidd llafn.
26

 

 

Defnyddid cigwain gan y beirdd ar gyfer gwaywffon, yn ogystal ag ar gyfer yr offeryn 

coginio ac wrth ddisgrifio ‗offer uffern‘.
27

 Gallai ei gysylltiadau â chig a choginio fod wedi 

ei wneud yn enw a gysylltid yn arbennig â gwaywffyn hela, fel yn achos cigwain tad 

‗Dinogad‘,
28

 er ei bod yn ymddangos mai arfau rhyfel a ddisgrifir yn PeirFab 61 (‗Peirian 

                                                 
23

 CC 20.123-6 Tauaw-dy‟r cethron / Y mywn vyg callon. / Tauaw-dy gethrat / Y rwg vyn deu lygat. 
24

 Trafodwyd dulliau brwydro â gwaywffyn llaw yn y bennod flaenorol, adran 2.2.3.1. Dehonglwyd 

[c]ethrawr fel cyfeiriad at waywffyn gan I. Williams, CA 126n, a chan Jackson, GOSP t. 121, ond gthg. 

cyfieithiadau Jarman, BOHP ll. 136 ‗He tore and cut with spearpoints‘, ac yn enwedig J.T. Koch, GodA t. 7 

‗[a hero] / was wont to rend and pierce with points [of weapons]‘). Mae colwedd yn air arall a allai gyfeirio 

naill ai at waywffon neu at flaen arf (CA (XX A) 223n, GodA t. 166, a gw. hefyd GPC d.g. col
1
, coly, yn rhoi 

‗barf ar dywys ŷd‘, ‗pig‘ a‘r S. ‗sting‘ ymhlith yr ystyron, gan nodi‘r Gw. colg ‗sword; sting, prickle‘ fel gair 

cytras. 
25

 Gw. hefyd CA (XXXIX B) 431 heyessit e lavnawr rwng dwy vedin. 
26

 Gw. Morris-Jones, Cerdd Dafod, tt. 50-1, am y troad ymadrodd hwn, a elwir hefyd yn pars pro toto neu 

‗y rhan dros y cwbl‘. Cyfieithwyd llafnawr fel ‗spears‘ gan Jarman, BOHP ll. 409, er mai ‗blades‘ yw 

cyfieithiad Jackson, GOSP t. 132, a J.T. Koch, GodA t. 93. Gw. hefyd adrannau 3.2.1.2, 3.2.4.2 a 3.4.1, isod. 
27

 Am y math olaf o gyfeiriad gw. CBT VII 40.49 a 41.42. Ni chynhwysir y rhain yn Atodiad Ib. Nid oedd 

cigwain yn air cyffredin gan feirdd y bedwaredd ganrif ar ddeg ond fe‘i ceir mewn cerdd o waith Llywelyn 

Goch ap Meurig Hen gyda‘r ystyr ‗gwaywffon‘ (GLlG 3.11-12 Hyrddiaw tre Bergaw, bargawd—peithynfain, 

/ A wnaeth dy gigwain, cynrain canrhawd) yn ogystal ag fel rhan o ‗offer uffern‘ yn GGLl 2.47-8 a GGMDii 

2.44. O ran Beirdd y Tywysogion, mae tair o‘r pedair enghraifft o cigwain ‗gwaywffon‘ mewn cerddi o waith 

Cynddelw, a‘r tair wedi‘u goleddfu gan yr ansoddair rhudd. Mae‘n ddiddorol nodi bod y gynharaf o‘r 

cyfeiriadau hyn, sef CBT IV 1.14 (‗Arwyrain Owain Gwynedd‘) Ac esillydd Rhun rhudd ei gigwain, yn 

cysylltu‘r cigwain ag arwr o‘r gorffennol pell (Rhun ap Maelgwn Gwynedd, yn ôl pob tebyg (gw ib.n), a bod 

Einion ap Gwgon yn disgrifio cigwain fel eiddo rhyw ffigur enwog neu draddodiadol (VI 18.67-8 Llywelyn, 

boed hŷn, boed hwy dichwain / No Llywarch hybarch, hybar gigwain (gw. TWP t. 424, sy‘n nodi nifer o 

wahanol bobl o‘r enw ‗Llywarch‘, gan gynnwys brenin ar Ddyfed a fu farw 903, fel na ellir bod yn sicr mai 

Llywarch Hen a olygir)). Mae‘n bosibl felly fod cigwain wedi ei ystyried gan y beirdd hyn fel term mwy 

addas i arwyr y gorffennol nag i‘w noddwyr cyfoes. (Gallai‘r ddwy enghraifft arall gan Gynddelw, ym 

‗Marwnad Owain Gwynedd‘ (IV 4.79 Arglwydd rhwydd, rhudd fu ei gigwain) ac yn ‗Canu Hywel ab Owain 

Gwynedd‘ (IV 6.114 Rhag parau rhiau, rhudd gigwain), fod wedi eu llunio, naill ai‘n ymwybodol neu‘n 

isymwybodol, ar batrwm y gyntaf). 
28

 CA (LXXXVIII) 1115 or sawl yt gyrhaedei dy dat ty ae gicwein, ac am gyfeiriadau eraill at ddefnydd 

gwaywffyn wrth hela, gan gynnwys gwaywffyn tafl, gw. adran 2.2.3.2 uchod (yn enwedig nn. 241-2). 

Cyfieithwyd cigwain yn y llinell hon fel ‗flesh dart‘ gan J.T. Koch, GodA t. 129, ac mae ‗tryfer‘ yn 

bosibilrwydd arall o ystyried fod y bardd yn cyfeirio at ddal pysgod yn y llinell flaenorol (diolchaf i‘r Athro 

R. Geraint Gruffydd am yr awgrym hwn). Mae GPC yn cynnwys ‗fforch‘ yn ogystal â ‗bach neu waell at ddal 

cig‘ a ‗gwaywffon‘ ymhlith ystyron cigwain.  
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Faban‘) A brein ar gelein. a chicwein yn du ac mewn pedair enghraifft o waith Beirdd y 

Tywysogion.
29

 Gall fod arlliwiau tebyg i‘r enw bêr, a hwnnw, fel y ffurf Wyddeleg gytras 

bir, yn medru golygu ‗cigwain‘ yn ogystal â ‗gwaywffon‘ neu ‗baladr‘.
30

 Yn wir, mae‘n 

debyg fod bêr yn gysylltiedig â hela pysgod mewn llinell drosiadol o waith Einion ap 

Gwgon (CBT 18.117-18), yn ogystal â bod yn elfen yn y gair bwystfer ‗gwaywffon hela‘ ac 

yn tryfer (sef offeryn arall a ddefnyddir i ddal pysgod).
31

 Mae gwäell/gwaell yn air arall a 

allai ddynodi gwaywffon yn ogystal â phethau pigfain eraill megis cigwain, nodwydd wau 

neu bin gwäeg – ansicr yw dehongliad yr unig enghraifft o blith y cyfeiriadau dan sylw 

yma,
32

 ond mae‘r defnydd o‘r gair yn ‗Breudwyt Ronabwy‘ yn profi bod ‗gwaywffon‘ yn 

ystyr ganoloesol ddilys.
33

 Enghraifft bosibl arall o enw am offeryn pigog yn cael ei 

ddefnyddio‘n drosiadol am waywffon yw sychyn. Awgrymodd Ifor Williams fod y gair hwn 

yn fachigyn ar swch ‗ploughshare‘, a bod CA (LXXV A) 933 sychyn yg gorun en trydar yn 

disgrifio ‗un fel swch yn gwthio drwy‘r gelyn‘, ond cyfieithwyd y gair gan John Koch fel 

‗javelin‘ neu ‗dart‘.
34

  

 

Yn olaf, cyn gadael yr ‗offer blaenllym‘, rhaid crybwyll yr elfen greiff ar ddechrau‘r gair 

greiffrwys, y ceir yr unig enghraifft ohono mewn llinell gan Phylip Brydydd, CBT VI 13.13 

Dan Rys, fab greiffwrys Gruffudd—ysgwydwyrdd. ‗Trywanwr mewn brwydr‘ yw 

dehongliad CBT ar gyfer greiffwrys, gan ddilyn awgrym J. Lloyd-Jones y gallai greiff fod 

wedi tarddu o‘r Lladin graphium (S. ‗stylus‘), er nodi‘r posibilrwydd mai benthyciad ydyw 

                                                 
29

 Gall fod yn arwyddocaol fod y cigwain yn cael ei chrybwyll yn yr un llinell â‘r gwŷr meirw yn ‗Peirian 

Faban‘, o ystyried bod y meirw yn cael eu disgrifio fel ‗cig‘ yn PT II.12 A gwedy boregat briwgic. Cymh. 

hefyd HGK 15.26-7 a Gucharki Wydel a wnaeth bacwn ohonav ual o hwch, a‘r fersiwn Cymraeg yn rhoi 

argraff gwahanol i‘r fersiwn Lladin, fel y nododd Russell yn ei nodyn ar VGC §18/13 Cuius cadaver ut 

carnem suillam in lardum Gucharki Hybernus sale conduerat ‗Gwcharki the Irishman had preserved his body 

in salt like pork being turned into bacon‘). Nid yw‘r enghreifftiau gan Feirdd y Tywysogion yn dangos y 

cyfryw gysylltiadau, felly rhaid tybied naill ai eu bod yn defnyddio cigwain fel term generig (neu drosiad) am 

waywffon, neu o bosibl fod gwaywffyn hela yn cael eu defnyddio mewn rhyfel (cymh. defnydd Guillaume le 

Breton o‘r gair venabula ‗gwaywffyn hela‘ (gw. n. 242 ym Mhennod 2 uchod)). 
30

 GPC d.gg. Mae‘n debyg mai cyfeiriad at ddefnydd y cyfryw offer mewn gwledd sydd yn PT V.3 a heit am 

vereu (gw. nodyn I. Williams ar y llinell hon am enghreifftiau eraill). 
31

 Gw. adrannau 3.2.8, 3.2.9 a 3.3 isod. 
32

 CLlH III.44b o fraw marchawg ys gweill. Awgrymodd I. Williams, ib.n, y gellid dehongli gweill naill ai fel 

gweyll ‗javelins‘, ac ys yn golygu ‗is, o dan‘, neu fel gwe-ill ‗dychryn, colled‘; ond fel gwyll (ffurf ar gwyllt) y 

dehonglwyd y gair gan Rowland, EWSP t. 566. 
33

 Defnyddir gwaell yn ‗Breudwyt Ronabwy‘ ar gyfer gwaywffon (BR 16.3-4 Gwaell paladyrlas hirtrwm yn y 

law . . .) ac ar gyfer broets (BR 14.1 A gwaell eur yn y llenn . . .). Cyfeiriodd Dafydd ap Gwilym yntau at 

gwäell naill ai fel gair am waywffon neu fel trosiad ohoni (DG.net 127.7 Gwayw llifaid, gwäell ofal). 
34

 CA 933n, a gw. cyfieithiadau J.T. Koch yn GodA t. 21 a ‗llawr en asseδ‘, 254. Yn achos y ddau gyfieithiad, 

mae‘n ymddangos y gallai sychyn, gyda‘r ystyr ‗javelin‘ neu ‗dart‘, gyfeirio naill ai at ryfelwr mewn cerbyd 

rhyfel, neu at arf o‘i eiddo. Am y gair swch, a all ddynodi amgarn neu ‗chape‘ gwain cyllell neu waelod 

pigfain tarian, gw. adrannau 3.6 a 3.13.1 isod. 
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o‘r Ffrangeg gref, greef, griefe ‗trouble, calamity‘.
35

 Offeryn a ddefnyddid i ysgrifennu ar 

dabledi cwyr oedd graphium, a‘i ffurf flaenllym yn ei wneud yn drosiad addas o arf trywanu 

megis gwaywffon.
36

 Mae‘r defnydd o‘r gair greiffiad (grefiat) ‗hawlweithred‘ yng 

nghofnod y ‗Surexit‘ yn dangos bod greiff wedi ei fenthyg i‘r Gymraeg yn gynnar yng 

nghyd-destun ysgrifennu,
37

 ac mae‘r dystiolaeth fod yr offer hyn wedi parhau i gael eu 

defnyddio drwy‘r Oesoedd Canol hefyd o blaid tybied y byddai greiff yn ddigon cyfarwydd 

fel y gallai gael ei ddefnyddio‘n drosiadol mewn cerdd fawl.
38

 Diau mai apêl mwyaf y gair i 

Phylip Brydydd, fodd bynnag, oedd y ffaith ei fod yn odli â Rhys yn ogystal â chyseinio â 

Gruffudd! 

 

Roedd cyrn ceirw yn bethau pigog eraill a gysylltid â gwaywffyn. Yr enghraifft amlycaf yw 

rhaidd, gair benthyg o‘r Lladin radius a ddefnyddid am waywffyn ac am gyrn carw, neu am 

gangen corn carw.
39

 Disgrifir gwŷr Arfon fel rhai rudyon eu redyeu yn fersiwn llsgr. 

Peniarth 29 o englyn y Llyfr Du o‘r Waun, a diau fod y cyseinedd â rhudd wedi cyfrannu at 

apêl y gair hwn ymhlith Beirdd y Tywysogion hefyd, o ystyried mor gyffredin yw 

cyfeiriadau‘r beirdd yn gyffredinol at arfau cochion.
40

 Awgrymodd Ifor Williams fod 

bancarw, yn ‗Y Gododdin‘, yn air arall am waywffon, a‘r ystyr honno wedi datblygu o 

                                                 
35

 CBT VI 13.13n, yn cyfeirio at G t. 588. 
36

 Mae stori Roger o Wendover, Flowers of History, I, t. 216, am ddisgyblion yn lladd eu hathro â‘u hoffer 

ysgrifennu yn ategu‘r cysylltiad rhwng styli ac arfau, ac felly hefyd y stori bod Iŵl Cesar wedi‘i ladd â‘r offer 

hyn (sef stilus, graphium neu‘r gair Ffrangeg grefe) (gw. Huntingdon, c.18 stilis exinanitus est a n. 96 (t. 617), 

yn cyfeirio at ddefnydd grefe yn yr un cyd-destun mewn fersiwn o‘r drydedd ganrif ar ddeg o L.-F. Flutre a 

K. Sneyders de Vogel (eds.), Li Fet des Romains, 2 vols (Paris, 1938), iv.3-4, ac yn nodi bod y stori‘n seiliedig 

ar Suetonius, De uita Caesarum, i.82). Nododd Diana Greenway, Henry of Huntingdon: The History of the 

English People 1000-1154 (Oxford, 2002), t. 144, fod ‗stylus‘ yn gyffelyb i ddagr cul, gan gyfeirio at y gair 

Eidaleg stiletto ‗dagr‘ (bachigyn o stilo) a fenthyciwyd i‘r Saesneg erbyn 1611 (gw. OED d.g. stiletto). Ni 

ddisgwylid i arf a gysylltid â brad gael ei grybwyll mewn perthynas â gwrthrych cerdd fawl, fodd bynnag, ac o 

ystyried prinder cyffredinol cyfeiriadau‘r beirdd at gyllyll (gw. adran 3.6) fe ymddengys yn fwy tebygol mai 

trywanu â gwaywffon, neu â chleddyf o bosibl, oedd ym meddwl y bardd. 
37

 Gw. GPC d.g. greiffiad, a Dafydd Jenkins and Morfydd E. Owen, ‗The Welsh Marginalia in the Lichfield 

Gospels, CMCS 5 a 7 (1983-4), 37-66 a 91-120, yn dyddio‘r cofnod (Chad 2) i‘r blynyddoedd rhwng 820 a 

850. Roedd ‗styli‘ yn adnabyddus yng Nghymru mor gynnar â‘r cyfnod Rhufeinig; gw. H.N. Savory, 

Excavations at Dinorben, 1965-9 (Cardiff, 1971), t. 47, yn cyfeirio at enghreifftiau o Ddinorben (Sir 

Ddinbych) ac o Fynydd Bychan, Llysworney (Morgannwg). 
38

 Crybwyllir llythir ig cuir mewn cerdd o Lyfr Du Caerfyrddin, ac fe all mai‘r un math o dabled yw‘r 

peullawr yn ‗Kat Godeu‘ (Haycock, CC 3.39n a LPBT 5.129n). Darganfuwyd enghreifftiau canoloesol 

diweddar o ‗styli‘ yng Nghastell Trefaldwyn, y credir eu bod wedi eu defnyddio naill ai i dynnu llinellau wrth 

baratoi llawysgrifau neu wrth ysgrifennu mewn tabledi cwyr (Jeremy K. Knight, ‗Excavations at Montgomery 

Castle‘, Archaeologica Cambrensis, 143 (1994), 139-203 (ffigur 50 a t. 152, sy‘n nodi hefyd fod ysgrifennu ar 

dabledi cwyr yn parhau‘n arfer adnabyddus yng nghyfnod Shakespeare (gw. Ann Thompson and Neil Taylor 

(eds.), Hamlet (London, 2006), 1.5.102 a 107 ac ib.nn)). 
39

 GPC d.g. 
40

 Gw. ELlDW
Pen29

, CBT VI 31.54 I abar feddau rheiddiau rhuddion, a‘r cyfansoddeiriau rheiddrudd a 

rhuddraidd a geir yn I 7.121 a 8.48, a III 20.44. Defnyddid hefyd y cyfansoddair digraidd (V 22.21), a hefyd 

gwaedraidd, sy‘n disgrifio cleddyf yn I 9.43 Gwaedraidd fy nghleddyf a godrudd—yng nghad ‗Paladr waedlyd 

yw fy nghleddyf a ffyrnig mewn brwydr‘ (gw. adran 3.4.2 isod). 
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bosibl am fod corn carw yn ddefnydd y gellid creu blaen gwaywffon ohono. Ond o ystyried 

mor bell yn ôl y byddai rhaid mynd i gysylltu‘r gair â‘r arfer hwn, gwell tybied bod 

bancarw yn drosiad o arf pigog, gan ganiatáu cysylltu‘r rhyfelwr ei hun â charw, megis yng 

nghyfieithiad John Koch.
41

 

 

Awgrymwyd y gall y gair saffar, y ceir yr unig enghraifft ohono yn CBT III 24.105 

(Cynddelw) Ergrynynt eu bâr seirff saffar sen, olygu ‗gwaywffon‘ neu ‗gethren‘, gan 

ddwyn cysylltiad o bosibl â saffwy ‗gwaywffon‘.
42

 Ac yn wir, mae‘r cyferbyniad â seirff yn 

dwyn i gof sarff saffwy grain ‗Y Gododdin‘, wrth gymharu gŵr â gwaywffon â sarff ac iddo 

frathiad peryglus.
43

 Mae fersiwn arall o‘r un awdl o‘r ‗Gododdin‘ yn cynnwys y llinell 

sarph seri raen, gan arwain Ifor Williams i awgrymu y gallai seri olygu rhywbeth fel 

‗colyn‘, sef trosiad o waywffon.
44

 Mae‘r cysylltiad rhwng ‗colyn‘ sarff a gwaywffon yn 

haws ei ddeall yng ngoleuni‘r ffaith fod pobl wedi arfer credu, o leiaf yn oes Elisabeth I, 

mai tafod sarff oedd yn cynnwys y gwenwyn – hynny yw fod y tafod (yn wahanol i‘r 

dannedd) yn weladwy o hyd, a bod ei symudiadau o bosibl wedi dwyn i gof symudiad 

rhyfelwr yn trywanu â‘i waywffon.
45

 

 

Erys ychydig o eiriau tywyll neu ddadleuol eu hystyr. Awgrymodd Ifor Williams ‗spear‘ fel 

ystyr bosibl ar gyfer eiddio yn CLlH III.42b Ffrowyllei lauyn ar eidyo, ond awgrymodd 

hefyd yr ystyr ‗enclosure‘, a gwahanol eto yw cyfieithiad Jenny Rowland, ‗[tent] pole‘.
46

 

                                                 
41

 CA (LII) 610n. Cyfieithir banceirw fel ‗spears‘ gan Jarman, BOHP ll. 509, ond fel ‗stag antlers‘ gan J.T. 

Koch, GodA t. 101, ac fe nododd Jarman, BOHP t. lii, fod banceirw ‗gwaywffyn‘ fwy na thebyg yn chwarae 

ar yr enw lle Bancarw yn yr un llinell. Am gyfeiriadau at ryfelwyr fel ceirw – a‘r rheini‘n fwy tebygol o 

ymwneud â ‗delwedd‘ gyffredinol y carw fel anifail cyflym, nerthol a bonheddig yn hytrach nag â‘i gyrn yn 

benodol – gw., e.e., CA (LXXXV) 1033 cellëig ffaw, ‗carw clodfawr‘, neu GMD 4.27 (Madog Dwygraig) 

carw fflamddur, er bod Lloyd-Jones, ‗The Court Poets of the Welsh Princes‘, 172, wedi tynnu sylw at y diffyg 

cyfeiriadau tebyg gan y Gogynfeirdd cynharach. Gw. hefyd P. Lynne Williams, ‗Cywydd ―Y Carw‖ Dafydd 

ap Gwilym: Rhai Ystyriaethau‘, Y Traethodydd, 155 (2000), 80-92. 
42

 Gw. CBT III 24.105n, sy‘n nodi mai posibilrwydd arall fyddai cysylltu‘r gair â‘r Llyd. safar ‗vacarme, 

paroles bruyantes‘, sef ‗sŵn mawr, geiriau swnllyd‘. 
43

 CA (LXIII B) 734, a gw. hefyd CA (LXIII D) 752 sarff saffwy graen. 
44

 CA (LXIII A) 718 a 201n, a gw. y cyfieithiadau o linell 718 gan Jackson, GOSP t. 104 ‗The serpent with the 

terrible sting‘ a J.T. Koch, GodA t. 43 ‗the serpent with the hideous barb‘. Awgrymodd I. Williams ystyr 

gyffelyb ar gyfer seri yn CA (XVIII) 201 sarff seri alon, ond fel S. ‗path‘ y dehonglwyd y gair gan Jackson, 

GOSP t. 123, a chan J.T. Koch, GodA t. 73. 
45

 Gw. King Lear, 2.2.336-7 Looked black upon me, struck me with her tongue / Most serpent-like upon the 

very heart; a hefyd Hamlet, 1.5.36-39 A serpent stung me . . ., a nodyn A. Thompson and N. Taylor (eds.), 

Hamlet, t. 214. 
46

 Gw. CLlH III.42a-c Pwylleis i pan las Elgno / Ffrowyllei lauyn ar eidyo / Pyll a phebyll o‟e vro, nodyn 

I. Williams ar yr ail linell yn CLlH; nodyn a chyfieithiad (‗?A blade beat on the tent / pole and tent from his 

region‘) Rowland yn EWSP tt. 481 a 565, a chyfieithiad J.T. Koch, CHA §143 (‗He brandished a sword over 

the rampart / Of Pyll and a tent from his homeland‘) Ystyr eidio neu eiddio yn GPC yw ‗?Amddiffynfa, caer, 

garthan; eisen, dellten, aseth, ffon‘ (neu ‗?llath, cledren, ffon, gwaywffon‘ yn G t. 453). Yr enghraifft gynharaf 
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Dehonglwyd ysgeth, o‘r ‗Gododdin‘, fel gair am waywffon gan William Owen Pughe a 

John Williams ab Ithel, a hefyd, yn llawer mwy diweddar, gan R.D. Fulk, er cael ei 

ddehongli gan Ifor Williams fel ‗pryd, llun, gosgedd‘, a chan John Koch fel math o darian.
47

 

Ac fe awgrymodd J. Lloyd-Jones y gall ystle, a geir mewn llinell o Ganu Heledd a chan 

Walchmai, fod yn gysylltiedig â‘r gair Hen Wyddeleg sleg ‗gwaywffon‘, er bod dehongliad 

y ddwy enghraifft hyn yn ansicr.
48

 Gair arall am waywffon a allai fod wedi‘i fenthyg i‘r 

Gymraeg yw‘r Hen Saesneg franca, yn ôl dehongliad Andrew Breeze o‘r gair ffranc yn 

englynion y Juvencus ac mewn englyn o Ganu Heledd.
49

 Mae‘r awgrym hwn o ddiddordeb 

mawr o ystyried y posibilrwydd mai math o angon oedd franca – hynny yw, fe all y gair 

ffranc ddisgrifio math o waywffon hirgoes debyg i‘r un a ddarganfuwyd yn Four Crosses.
50

 

Ac eto, amheus yw‘r dehongliad hwn, a Jenny Rowland wedi dadlau‘n argyhoeddiadol na 

ddylid diystyru awgrym gwreiddiol Ifor Williams mai milwr yw‘r ffranc yn y ddwy gerdd 

hyn.
51

  

 

Ceir tair enghraifft o esgyll mewn perthynas â gwaywffyn, sef CLlH I.46c (‗Dwc‘) esgyll 

gwawr oed waewawr Dwc, LPBT 14.54-5 (‗Teithi etmygant‘) glessynt escyll gwawr, / 

escorynt-vy waywawr a PT X.6c (‗Marwnat Owein‘) escyll gawr gwaywawr llifeit. 

Awgrymodd Ifor Williams y gallai‘r ddwy gyntaf ddangos dylanwad yr ymadrodd adenydd 

y wawr a geir yn y Salmau – hynny yw, bod y gwaywffyn yn cael eu cymharu â phelydrau 

llachar yr wawr – ac y dylid darllen gwawr yn hytrach na gawr yn y drydedd linell a 

                                                                                                                                                     
a nodir yn GPC yw PT VI.14 dyrchafwn eidoed oduch mynyd, a‘r gair eidoed wedi‘i ddehongli gan 

I. Williams, ib.n, fel ‗some sort of defensive structure, perhaps a rampart or palisade which could be erected 

quickly‘.  
47

 Gw. trafodaeth R.D. Fulk, ‗Two Words in Y Gododdin‘, B 28 (1978-80), 400-2, am yr ystyr ‗gwaywffon‘ 

neu, yn fwy llythrennol, ‗thing which injures/wearies‘, a hefyd I. Williams; CA 36n a J.T. Koch, GodA t. 179 

(am *sgeth fel math o darian gw. adran 3.12.1 isod). 
48

 Yn achos yr enghraifft o Ganu Heledd, CLlH XI.93b Atwen dy ystle o gat, dilynodd Rowland, EWSP, 

tt. 492 a 607, awgrym I. Williams, CLlH XI.93b.n., wrth ddiwygio i ystlen, gan gyfieithu‘r llinell fel ‗I know 

your nature from battle‘; ond cymh. cyfieithiad J. Lloyd-Jones, ‗Ystle‘, B 1 (1921), 8-9 ‗I bear the marks of 

thy spear‘. Dadleuodd Rowland, EWSP, t. 607, nad yw‘r ail ddehongliad hwn yn debygol ‗since the narrator is 

definitely friendly to Caranfael‘, ond ni fyddai hyn yn broblem pe bai‘r llinell yn cyfeirio at olion gwaywffyn 

ar elynion; hynny yw, fe all mai‘r bwriad yw canmol dawn Caranfael wrth frwydro. Ansicr, hefyd, yw ystyr 

ystle yn CBT I 7.90 Ail Dydd Brawd braw ystawd ystle, a ddiweddarir yn betrus yn CBT fel ‗Tebyg i Ddydd 

Barn yw cwrs braw perthnasau‘. Mae‘r unig enghraifft arall o ystle yng nghorpws Beirdd y Tywysogion yn 

llinell olaf cerdd anghyflawn gan Oronwy Foel, CBT VI.22.7 Gwyn ystle . . ., a ddehonglir yn betrus yn CBT 

fel ‗Yn ddaionus [ei] natur . . .‘ Yn GPC mae ystyron ystle yn cynnwys ‗perthynas‘ a ‗rhyw, math‘ (gan 

gymharu‘r gair yn betrus ag ysglen, ystlen), ond ni chrybwyllir arfau. 
49

 Andrew Breeze, ‗Old English franca, ―spear‖: Welsh ffranc‘, Notes and Queries, 236 (1991), 149-51, ac 

Andrew Breeze, ‗Hen Saesneg franca; Hen Gymraeg franc‘, B 37 (1991), 98-99. 
50

 Gw. adran 2.2.1 a 2.2.3.2 (yn enwedig n. 217). 
51

 Jenny Rowland, ‗Old Welsh franc: An Old English Borrowing?‘, CMCS 26 (1993), 21-5. 
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ddyfynnwyd;
52

 ond mae Marged Haycock wedi dadlau y gellid cadw gawr yn y llinell hon a 

dehongli esgyll gawr fel disgrifiad o waywffyn wedi eu codi, neu o rai sy‘n hedfan drwy‘r 

awyr.
53

 Yn Geiriadur Prifysgol Cymru nodir ‗gwaywffon, paladr‘ ymhlith ystyron asgell,
54

 

ond mae cyfeiriadau beirdd diweddarach at gyllell fel asgell neu adain yn awgrymu y gall 

mai pen y waywffon, neu, yn fanwl gywir, llafn y pen, a olygir. Disgrifiodd Rhys Goch 

Eryri gyllell fel Asgell gwayw isgell gwyar, ac mewn cywydd gofyn arall fe gyfeiriodd 

Guto‘r Glyn at gyllell fel asgell groesgam ac asgell wydr, cyn tynnu cyffelybiaeth fwy eglur 

fyth: Dwyn arf fal adain eryr / Ar hyd clun, ŵyr Hawd y Clyr.
55

 Byddai ‗pen gwaywffon‘ yr 

un mor addas â ‗phaladr‘ ar gyfer cyfeiriad Prydydd Breuan at esgyll ongyr,
56

 ac fe ellid 

nodi hefyd y dardeu asgellawc a geir yn ‗Rhamant Otuel‘ fel cyfieithiad o‘r Ffrangeg 

faussarz acerez ‗dartiau llymion, gaflachau‘.
57

 Anodd iawn, fodd bynnag, yw diddymu‘r 

holl ystyron posibl yn achos yr enghreifftiau o‘r Hengerdd, yn enwedig o ystyried 

cyfeiriadau eraill y beirdd at ymosod ‗gyda‘r wawr‘,
58

 ac nid oes rheswm pam na allai‘r gair 

asgell neu esgyll fod wedi‘i ddefnyddio at wahanol ddibenion trosiadol mewn gwahanol 

gyfnodau. Yn wir, mae John Koch wedi awgrymu y gallai epithed Tartesaidd gyda‘r ystyr 

‗adeiniog‘ fod wedi ei gysylltu â darlun o ŵr yn cludo dwy waywffon yn ei ddwy law ar 

garreg arysgrifenedig o dde Portiwgal, a‘r ddelweddaeth hon o bosibl yn esbonio CA 

(XVII) 167-8 Aer seirchyawc / aer edenawc.
59

 

 

                                                 
52

 PT X.6n. 
53

 LPBT 14.55n (yn trafod PT X.6). 
54

 GPC
2
 d.g. asgell (1e). 

55
 GRhGE 5.82, a GIG 80.41, 43 a 57-8. Mae ‗ystlys, ochr, ymyl‘ (GPC

2
 d.g. asgell (2)) yn ystyron posibl 

eraill yn achos asgell groesgam ac asgell wydr, ond mae cyfeiriad ffigurol at adain, yn cwmpasu‘r llafn cyfan, 

yn ymddangos yn debycach o ystyried ll. 57, a‘r defnydd o gwydr fel ans. am lathredd neu ddisgleirdeb (GPC 

d.g. gwydr). Am Hawd y Clyr a chleddyfau enwog eraill gw. adran 3.4.4 isod.  
56

 GPB 1.3 Aerddrud arth esgud wrth esgyll—ongyr. Dehonglir esgyll ongyr yn GPB fel ‗pelydr gwaywffyn‘, 

ond mae ‗pen gwaywffon‘ yn ymddangos fel dehongliad addas arall, yn enwedig os dehonglir wrth, fel yr 

awgrymir yn nodiadau‘r gyfrol, i olygu ‗gyferbyn â‘ neu ‗yn wyneb‘, a‘r gwaywffyn yn perthyn i elynion y 

gwrthrych. 
57

 YCM 83.2-3, 102.28 a 104.9, a gw. geirfa y testun hwnnw, d.g. dard. Gall mai teflynnau adfachog oedd y 

dardeu asgellawc, a‘r rheini‘n cael eu cyferbynnu yn YCM 83.2-3 â dardeu pedryogl ‗sgwâr‘. Rhestrir 

‗adfachog‘ ynghyd ag ‗adeiniog, pluog, hedegog‘ ac ‗asennog‘ ymhlith ystyryon asgellog yn GPC, ac fe‘i ceir 

yn disgrifio saeth mewn un enghraifft a nodir, er bod honno‘n dyddio o‘r ddeunawfed ganrif. Rhaid nodi 

hefyd fod ‗pluen‘ yn ystyr arall i asgell, a bod Askell saeth  Fedder of a shafte wedi ei gynnwys yng ngeiriadur 

William Salesbury, 1547, er nad oes enghreifftiau cynharach yn ôl GPC (d.g. asgell (1c)). Mae ystyr y 

Ffrangeg wreiddiol o blaid ystyried mai at ben y dardeu y mae asgellawc yn cyfeirio yn YCM, fodd bynnag. 
58

 Yn ogystal â‘r enghreifftiau adnabyddus o‘r ‗Gododdin‘ o wŷr yn mynd i Gatraeth gan wawr neu gan dydd 

(CA (X) 84, (XI) 90, (XII) 97, (XIII) 105 a (XIV) 121)), gw. CA (XIX) 207 awr gan wyrd wawr kyui dodei; 

CA (XXXVI) 406 pan gryssyei gynon gan wyrd wawr, a PT XI.30 kat yn ros terra gan wawr. 
59

 J.T. Koch, Tartessian, tt. 48-51 a 86-7. Gw. hefyd gyfieithiadau Jackson, GOSP tt. 122-3 ‗armoured in 

battle, winged in battle‘, a J.T. Koch, GodA t. 71 ‗armed in battle, / the winged one of battle‘. 
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Fel y trafodwyd uchod, adran 2.2.3.2, credir bod y gair gaflach yn dynodi gwaywffon 

fechan ac iddi ben adfachog byr (gwahanol i‘r gwaywffyn hirgoes). Ond er crybwyll 

gaflachau yn Historia Gruffud vab Kenan
60

 ac yn ‗Peredur‘,
61

 nid oes unrhyw enghraifft o‘r 

gair hwn yng ngherddi‘r beirdd. Gellid cynnig nifer o resymau am hyn. Gallai gaflachau 

fod wedi eu hystyried fel arfau anaddas i dywysogion am eu bod yn bethau estron, neu am 

fod y gair wedi‘i fenthyg o iaith arall (er nad oedd hynny‘n rhwystro glaif neu tarian),
62

 neu 

am eu bod yn rhy fach neu ysgafn i gael eu cymryd o ddifrif, fel a awgrymir gan y gwawd 

sy‘n dod i ran Peredur wrth iddo gyrraedd llys Arthur.
63

 Posibilrwydd arall yw fod y 

broblem yn ymwneud â‘r gair ei hun, a‘r elfen gafl, sy‘n medru golygu ‗cesail morddwyd‘ 

yn ogystal â ‗fforch‘, yn peri i‘r beirdd ystyried nad oedd yn air addas i ganu mawl.
64

 

Trafodir isod, adran 3.2.4.2, y posibilrwydd y gallai‘r beirdd fod wedi cyfeirio at ‗aflachau‘ 

dan enw arall. 

 

3.2.1.2 Pennau gwaywffyn 

Gall rhai o‘r enwau a grybwyllwyd yn yr adran flaenorol, yn enwedig y rheini sy‘n 

gysylltiedig â natur bigog yr arf megis pig neu cethren, fod yn eiriau am bennau gwaywffyn 

a ddefnyddid weithiau am yr arf cyfan. Yn yr un modd, awgrymodd Ifor Williams y gallai 

ais, a ddehonglir fel arfer fel ‗gwaywffyn‘, fod wedi golygu ‗brig‘ yn wreiddiol.
65

 Fe 

ddichon fod gwaywawr, hyd yn oed, yn golygu ‗pennau gwaywffon‘ yn CA (XXXIII) 374 

peleidyr ar gychwyn a llym waewawr, a peleidyr yn dynodi‘r coesau pren, er ei bod yn 

bosibl hefyd fod y ddau air yn cyfeirio at waywffyn cyfan.
66

 At hynny, mae gan y gair 

haearn neu hëyrn, gyda‘r ystyr ‗gwaywffyn tafl‘, gysylltiad amlwg â phen yr arf (gw. adran 

3.2.4.2). 

 

                                                 
60

 HGK 15.11 ac ib.n, a chymh. VGC §18/7 iacula ferreis cuspidibus ‗iron-tipped spears‘. 
61

 Peredur, 7.19 a 14.23. Crybwyllir gaflachau hefyd yn YCM (‗Rhamant Otuel‘) 84.21-2 a YBH llau. 1378 a 

1397-8, ond arfau Sarasenaidd yw‘r rhain (trafodir ‗delwedd‘ yr arfau hyn y tu allan i Gymru yn adran 4.5 

isod). 
62

 Am darddiad glaif a tharian gw. adrannau 3.2.4.3 a 3.13.1. 
63

 Peredur, 12.21-6, a gw. hefyd ymagwedd y marchog yn y weirglodd (Peredur, 14.11-20). 
64

 Rwy‘n ddiolchgar i‘r Athro Marged Haycock am dynnu fy sylw at y pwynt olaf hwn. 
65

 Gw. PT V.11n, sy‘n cymharu ais â‘r gair as yn PT V.25 Vch hynt vch as  vch um pop kamas, gan awgrymu 

y gall y ffurf honno ddwyn yr un ystyr â‘r Wyddeleg as ‗peak‘. 
66

 Nododd I. Williams, CA 374n, mai ‗pen neu flaen gwayw oedd yn llym‘, a gw. cyfieithiad Jarman, BOHP 

ll. 358 ‗Spear-shafts held aloft with sharp points‘, ond gthg. Jackson, GOSP t. 130 ‗shafts held aloft and sharp 

spears‘, J.T. Koch, GodA t. 89 ‗upturned lances and sharp spears‘, a hefyd Rowland, ‗Warfare‘, am yr 

awgrym mai dau fath gwahanol o waywffon a ddisgrifir.  
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Defnyddir y gair pen ei hun wrth ddisgrifio pen gwaywffon yn PeirFab 13 llawer par 

penhir. lawer paladyr hir.
67

 Mae enghreifftiau o‘r rhyddiaith yn ategu‘r ystyr hon i pen,
68

 

a‘r tebyg yw mai pennau gwaywffyn a ddisgrifir hefyd yn CBT I 3.114 (Meilyr Brydydd) 

Tyrfai rhag llafnau pennau peithwydd,
69

 ac yn CA (XI) 95 gwyngalch a phedryollt 

bennawr.
70

 Ond mae‘r enghreifftiau eraill o‘r ffurf luosog pennawr yn yr Hengerdd yn anos 

eu dehongli. Yn achos CA (XIV) 127-8 od uch lled lladei a llavnawr. / en gystud heyrn dur 

arbennawr a GwynNudd (‗Gwyn ap Nudd‘) 4c briuint penaur peleidrad, y tebyg yw mai 

ymosodiadau ar bennau‘r rhyfelwyr eu hunain a ddisgrifir,
71

 ac fe all mai pennau dynol a 

ddisgrifir hefyd yn LPBT 8.6 (‗Golychaf-i Gulwyd‘) yt lethrynt lafnawr ar pennawr 

disgowen.
72

  

 

Gall fod cyfeiriad arall at llafn fel rhan o waywffon (ysgwr) yn CBT VI 2.13-14 (Einion 

Wan) Rhoddes Duw i‟m llyw llafn waedlif—ysgwr / A‟i ysgyrion yng ngnif, os derbynnir 

diwygiad J. Vendryes i‘r llinell.
73

 Ac yn wir, mae‘n debyg fod lavnawr yn dynodi pennau 

gwaywffon cyfan yn CA (IX) 76 lavnawr coch gorvawr gwrmwn, o ystyried defnydd yr 

elfen mwn am soced neu ‗wddf‘ pen gwaywffon mewn testunau canoloesol eraill.
74

 Gallai 

                                                 
67

 Trafodir y cyfeiriad hwn isod, adran 3.2.4.2, mewn perthynas â‘r waywffon dafl o Four Crosses, er nodi y 

gall penhir ddisgrifio hyd llafn gwaywffon, yn hytrach na ffurf arbennig gwaywffon hirgoes. 
68

 Crybwyllir pen gwaywffon yn Peredur, 70.3, ac fe ddisgrifir pen a paladr gwaywffon yn ymwahanu yn 

PKM t. 88 ac yn CO llau. 799-801 (dyfynnir yr ail gyfeiriad hwn isod, n. 167). 
69

 Gw. aralleiriad CBT I 3.114: ‗Tasgai pennau paladrau dinistriol o flaen llafnau‘. 
70

 Trafodir y llinell hon eto isod, yn yr adran hon. 
71

 Dehonglwyd CA (XIV) 127-8 fel cyfeiriad at arfau‘n taro pennau dynion gan I. Williams, CA 128n, 

Jackson, GOSP t. 121, Jarman, BOHP ll. 138, a J.T. Koch, GodA t. 67. O ran yr ail enghraifft, awgrymodd 

B.F. Roberts, AH t. 316, y gellid ei dehongli fel ‗Torrai peleidr bennau‘ neu fel ‗Torrai pennau peleidr‘, gan 

gyfeirio at y darlleniad a gynigir yn G t. 177: briu int penaur peleidrad. Cyfieithiad Rowland, EWSP t. 506, 

yw ‗spear blows shattered heads‘, a hwn yn cyd-fynd yn well ag ystyr arferol peleidrad: GPC d.g. ‗ergyd â 

gwaywffon . . . ?defnyddiwr gwaywffon‘. Trafodir cyfeiriadau eraill at ergydion i bennau rhyfelwyr isod, 

adran 3.4.3. Roedd difrod i waywffyn yn topos cyffredin iawn (gw. adran 3.4.3 isod), er na chrybwyllir pen yr 

arf fel arfer (mae CBT IV 9.49 Briwgoch brig ongyr, brithawd—breithgad gwŷr yn eithriad prin). 
72

 Nododd Haycock, LPBT 8.6n, y gwahanol ystyron posibl ar gyfer pennawr, gan gyfieithu‘r llinell fel 

‗blades were glinting on proud heads‘. Nid yw cyfeirio at lafnau ar bennau gwaywffyn yn amhriodol, fodd 

bynnag, o ystyried bod y pen gwaywffon yn cynnwys soced ac, weithiau, goes fetel hir yn ogystal â‘r llafn. 
73

 Yn y testun gwreiddiol, sef y llafyn waetlif. ae ysg6r ysgyryon yggnif, mae‘r llafn a‘r ysgwr yn ymddangos 

fel dau arf ar wahân (gw. n. y ll. yn CBT, yn cyfeirio at J. Vendryes, ‗Trois Poèmes sur Madawg ap Gruffud 

Maelor‘, Études celtiques, 2 (1937), 92-117 (105)). 
74

 Mae gwrmwn wedi‘i ddehongli naill ai fel gor- + mwn ‗â socedi mawrion‘ neu fel gwrm + mwn ‗â socedi 

du, brown, glas‘. Gw. I. Williams, CA 76n, yn crybwyll hefyd y ffurf Wyddeleg gorm ‗coch‘. Mae 

cyfieithiadau Jackson, GOSP t. 119; Jarman, BOHP ll. 86, a J.T. Koch, GodA t. 61 yn cyfeirio at socedi ‗dark-

blue‘ neu ‗dark‘. Am enghreifftiau eraill o mwn yn y cyd-destun hwn gw. GPC d.g. a hefyd Peredur t. 20, yn 

disgrifio tair ffrwd o waed yn rhedeg ar hyd gwaywffon o‘r mwn hyd y llawr; YCM 70.19-21 ac a‟e gwant y 

dan vog[el] y daryan yny holldes trwydi, a thorri y wayw yn y vwn, a‘r cyfeiriad yn y cyfreithiau (dull 

Cyfnerth) at wthio pen gwaywffon i mewn i berth nes cuddio‘r mwn er mwyn cadw‘r arf yn ddiogel tra oedd 

ei berchennog yn dadleu (Welsh Medieval Law, t. 123, a S.E. Roberts, Legal Triads, X25). Am gwrm mewn 

cysylltiad â chleddyfau ac offer eraill gw. isod nn. 544, 1364 a 1378. Fel y nodwyd yn yr adran flaenorol, 

mae‘n ymddangos bod lavnawr yn dynodi gwaywffyn (tafl) cyfan yn CA (XXXIX A) 425 heyessyt y lavnawr 
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llain, hefyd, gyfeirio at lafn gwaywffon yn ôl dehongliad Ifor Williams o CBT IV 1.18 

(Cynddelw) A llinon yng ngnif a llif rhag llain,
 75

 ac yn yr un modd, mae‘r gair glaif yn 

CBT I 7.121 (Gwalchmai) Lliaws cleddyf claer a glaif rhuddraidd aer wedi‘i dehongli fel 

‗llafn‘,
76

 er bod yr ystyr ‗gwaywffon‘ yn bosibilrwydd arall yn y ddau achos. 

 

Defnyddid rhai geiriau llai penodol am flaenau gwaywffyn. Cyfeiriodd Cynddelw at brig 

drylliedig a gwaedlyd gwaywffon,
77

 ac fe all fod ystyr ddwbl mewn rhai cyfeiriadau yn yr 

Hengerdd at brig onn neu blaen onn, er ei bod yn eglur mai‘r goeden ei hun yw‘r brif 

ystyr.
78

 Awgrymwyd mai at bwyntiau gwaywffyn y mae blaenwydd yn cyfeirio yn 

‗Y Gododdin‘,
79

 ac yn sicr mae blaen yn cael ei ddefnyddio yn y cyd-destun hwn mewn 

testunau rhyddiaith.
80

 

 

Yn ogystal â‘r gair penhir a grybwyllwyd uchod, mae rhai geiriau eraill yn tystio i ffurf 

pennau gwaywffon. Gallai‘r defnydd o‘r gair drain wrth ddisgrifio gwaywawr yn CBT III 

9.1 awgrymu pen cul gwaywffon drywanu, ac felly hefyd yr ansoddair cwr a geir gyda 

banceirw yn CA (LII) 610; a llafn trychu fflat a awgrymir gan y cyfeiriad yn ‗Oianau 

                                                                                                                                                     
rwg dwy vydin, a gw. hefyd adrannau 3.4.1 a 3.6 am ddefnydd y gair llafn mewn perthynas â chleddyfau a 

chyllyll. 
75

 Gw. CA 58n, sy‘n awgrymu bod llinon yn cyfeirio at baladr y waywffon, a llain at ei llafn, a chymh. 

aralleiriad CBT: ‗A gwaywffyn mewn brwydr a llifeiriant [o waed] o flaen llafn‘. Gw. hefyd yr adran 

flaenorol am llain neu lläin fel gair am waywffon, ac adran 3.4.1 am ei ddefnydd mewn perthynas â 

chleddyfau. 
76

 Gw. aralleiriad CBT: ‗Llawer cleddyf disglair a llafn gwaedlyd waywffon brwydr‘, er mai posibilrwydd 

arall yw fod glaif a‘r elfen rhaidd fel ei gilydd yn eiriau naill ai am waywffon neu am ei phaladr. Dehonglwyd 

glaif fel ‗cleddyf‘ yn CBT VII 16.14 (Y Prydydd Bychan) Madawg, laif aerdduriawg lem ‗Oedd Madog [â‘i] 

gleddyf llym wedi ei wneud o ddur at frwydr‘, ond byddai‘r cysylltiad hwn â dur yr un mor addas os 

gwaywffon oedd ei arf: cymh. VI 5.43 Gwayw dur yn yd draul gur trais, a VII 24.154 Mal Arthur wayw dur ei 

derfynau. ‗Gwaywffon‘ neu ‗bicell‘ yw dehongliad CBT o‘r enghreifftiau eraill o glaif (IV 13.26, VI 23.19, 

VII 28.17, a 47.15 a 21). Mae‘r defnydd o‘r gair glaif mewn rhyddiaith yn awgrymu mai ‗gwaywffon‘ oedd ei 

ystyr arferol yng nghyfnod y tywysogion, er ei fod yn trosi gladius yn Historia Gruffud vab Kenan (gw. adran 

3.2.4.3 isod). 
77

 CBT IV 9.49 Briwgoch brig ongyr, brithawd—breithgad gwŷr. 
78

 Gelwir y blaen onn yn gorwyn yn EWGP VI.1a, ac yn breu yn CLlH VI.19a, a‘r olaf, yn arbennig, yn addas 

i waywffon sy‘n cael ei threulio mewn brwydr (gw. isod, adran 3.2.4.4). Cymh. EWGP VI.9a Gorwyn blaen 

der6, chwer6 bric onn (hefyd EWGP VI.10a), a LPBT 23.10-11 Kan kafas  y whel  uch eluyd / mal vcheneit  

gwynt  wrth onwyd, a gyfieithwyd gan Haycock fel ‗Since he secured his stay above the earth (i.e. in Heaven) / 

like a sigh is the wind against the ash-trees‘, gan nodi bod hon yn enghraifft o briodoli emosiynau dynol i 

bethau difywyd. Gallai swyddogaeth coed onn mewn arfau fod wedi ychwanegu at bathos y cyfryw 

gyfeiriadau. 
79

 CA (LXXVI) 945 mac blaenwyd bedin dinus, a gw. cyfieithiad J.T. Koch, GodA t. 115, ‗the army‘s fortress 

who nourishes the points of wooden shafts‘, ond gthg. I. Williams, CA 945n, sy‘n awgrymu‘n betrus yr ystyr 

‗?gwaywffyn blaen‘. 
80

 E.e. defnyddir blaen (a pen) mewn perthynas â gwaywffyn yn Peredur, tt. 57 a 70, a gw. hefyd CR 

LXXVI.7 eu kyrchu yny oed blaeneu ev gleiuieu yn eu plith a LXXVII.6-7 A throssi blaen y wayw a oruc yn y 

gyueir ar lawn gerdet y varch (cymh. YCM 145.20-1 a 30). 
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Myrddin‘ at waywffon deuflaen.
81

 Ond y gair sydd wedi ysbarduno‘r diddordeb mwyaf yn y 

cyd-destun hwn yw [p]edryollt, a geir ddwywaith yn ‗Y Gododdin‘. Mae cyd-destun y 

cyfeiriad cyntaf (CA (XI) 93-6) yn awgrymu mai arf ydyw: 

blwydyn bu llewyn llawer kerdawr. 

coch eu cledyuawr na phurawr 

eu llain. gwyngalch a phedryollt bennawr 

rac gosgord mynydawc mwynvawr.  

 

Ond gwahanol iawn yw‘r ail enghraifft, gan ddisgrifio arwr yn ‗hau‘ gwaywffyn (onn) 

o bedryollt y law.
82

 Mae‘n ymddangos mai ystyr sylfaenol pedryollt yw ‗wedi ei hollti‘n 

bedwar‘, a‘r cysylltiad â llaw‘r arwr yn awgrymu mai‘r holltau rhwng ei fysedd a olygir.
83

 

Awgrymodd Ifor Williams drosglwyddo dehongliad tebyg i bennau gwaywffon, gan 

gymharu [p]edryollt bennawr ‗Y Gododdin‘ (CA (XI) 95) â‘r gwaywffyn ac iddynt bum 

neu naw blaen (cóicrinde a nóirinde) a ddisgrifir mewn testunau Gwyddeleg, er nad yw‘n 

debygol fod y cyfryw offer yn arfau rhyfel arferol ym Mhrydain (nac yn Iwerddon).
84

 

Posibilrwydd arall yw fod yr holltau yn rhedeg i lawr ochrau pen gwaywffon. Os felly, 

gellid dychmygu naill ai pen gwaywffon ac iddo bedwar llafn cul ar onglau croes i‘w gilydd 

– fel yn achos rhai pennau saethau – neu, os oedd yr holltau‘n fas iawn, pen gwaywffon a‘i 

groestoriad bron yn sgwâr, ond bod ochrau‘r ‗sgwâr‘ yn geugrwm.
85

 Byddai‘r ddwy ffurf 

hyn yn addas i arfau ymarferol, ond o ran tystiolaeth archeolegol am waywffyn, yn benodol, 

y ffurf ‗sgwâr‘ sy‘n fwyaf cyfarwydd (gw. adran 2.2.1). 

 

Awgrymodd Kenneth Jackson y gellid uniaethu [p]edryollt bennawr ‗Y Gododdin‘ â‘r 

angon, am fod coes hir y math hwn o waywffon yn sgwâr ei chroestoriad yn aml (Ffigur 

2.c),
86

 ond cyfeiriodd M.J. Swanton at bennau gwaywffyn ‗cethrog‘ yn y cyd-destun hwn, 

                                                 
81

 Oianau
LlDC

 48-50 Pan diffon. dros mor guir eneichauc. / Kadmeirch. y danunt ve. devwynepauc. / 

Deuwlaen. ar eu guaev anoleithauc. Cyferbynnir ffurf yr arfau hyn â dau ‗wyneb‘ llongau (cadmeirch) y 

Normaniaid, sef y delwau ar eu blaenau a‘u starnau (Margaret Enid Griffiths, Early Vaticination in Welsh 

(Cardiff, 1937), t. 95, yn tynnu sylw at ddarn cyffelyb yn y Vita Merlini, I, 654-7). 
82

 CA (XXVI A) 306 a (B) 316. 
83

 Gw. CA 95n, sy‘n cyfeirio at y ffurfiau Gwyddeleg cethirscoiltigde ‗four-cleft‘, cethrochair a cetharchair 

‗four-cornered, four-sided, square‘, a hefyd cethareochracha (a ddefnyddid wrth ddisgrifio saethau), er nodi y 

gellid hefyd ddehongli pedryollt fel cyfeiriad at ffurf sgwâr cledr y llaw. Dilynwyd awgrym cyntaf Williams 

yn llythrennol yng ngyfieithiad J.T. Koch, GodA t. 47 ‗the four clefts of his hand‘, a chymh. Jackson, GOSP 

tt. 105 a 127 ‗the five fingers of his hand‘, a Jarman, BOHP ll. 297 ‗the grasp of his hand‘. 
84

 CA 95n. Gw. hefyd adrannau 2.3 a 3.3., am dryferau a ffyrch mewn rhyfel. 
85

 Am bennau saethau pedwarllabedog o‘r drydedd ganrif O.C. a ddarganfuwyd yng Nghaerllïon ac yn 

Corbridge gw. Bishop and Coulston, Roman Military Equipment, t. 166, a chymh. pen saeth o‘r unfed ganrif 

ar ddeg a ddarganfuwyd yn Nulyn, a chanddo ddau lafn deilffurf wedi‘u gosod un uwchben y llall ar onglau 

croes i‘w gilydd (Halpin, Weapons and Warfare, t. 100 a ffigur 29 (cyf. DWP 127)). Gw. hefyd awgrym 

Thomas Parry, GDG 18.12n, y gallai pedryollt fod wedi golygu yn wreiddiol ‗saeth ag arni nifer o barbs . . . 

ac mai‘r bwlch rhwng pob barb a‘i gilydd yw‘r ―hollt‖ yn y gair‘. 
86

 ‗Note on Pedryollt Bennawr‘, B 6 (1931-3), 313-14, a gw. adran 2.2.1 uchod. 
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megis y rhai Eingl-Sacsonaidd, sgwâr eu croestoriad, a elwir yn fath B1 (Ffigur 2.ch), neu‘r 

rhai trionglog eu croestoriad, ond yn mynd yn sgwâr ger y pwynt, a ddarganfuwyd yn 

Dunadd.
87

 Nid oedd pennau gwaywffon ‗sgwâr‘ yn gyfyngedig i‘r Oesoedd Tywyll, er 

hynny. Roedd rhai pennau gwaywffon canoloesol, a gynllunnid ar gyfer trywanu trwy 

arfwisg, mor gul a thrwchus nes bod ganddynt groestoriad siâp diemwnt sy‘n dod yn agos at 

fod yn sgwâr.
88

 Yr arfau sgwâr mwyaf nodweddiadol, er hynny, yw cwareli neu folltau bwa 

croes (gw. adran 2.11). Defnyddiodd Dafydd ap Gwilym pedryollt neu pedwarollt yn y cyd-

destun hwn,
89

 ac yn wir, gall mai saethau neu folltau bwâu croes – a‘r rheini naill ai‘n 

bedwarllabedog neu‘n ‗sgwâr‘ – yw [p]edryollt bennawr ‗Y Gododdin‘ (gw. adrannau 3.10 

a 3.11).
90

  

 

Rhaid nodi, fodd bynnag, fod yr elfen pedry- (o‘r Lladin quadru-, ‗four-square, four-

angled‘) yn medru dwyn yr ystyr ‗cyflawn‘ neu ‗berffaith‘, ac mae‘n debyg mai ystyron 

tebyg a geir fel arfer yn achos geiriau megis pedryddant neu pedryddawg.
91

 Yn yr un modd, 

er y gall mai gwaywffon yw‘r gwern yn PBT (LlTARA) 9.16 Dullator petrygwern llugyrn 

ymdeith, nid yw‘n eglur ai ‗perfect‘ neu ynteu ‗four-square‘ yw ystyr yr elfen pedry-.
92

 

Ansicr hefyd yw dehongliad CA (GwT) 1299 a llavyn eg wallt eis obedror, er nad amhosibl 

mai gwaywffyn pedeirochrog a ddynodir gan y ddau air olaf.
93

 

                                                 
87

 Spearheads, t. 39. 
88

 E.e. Nicolle, Arms and Armour, rhifau 854 (Amgueddfa Llundain, cyf. C.786) a 856 (University Museum of 

Archaeology and Ethnology, cyf. 34.971, Caer-grawnt) (gw. adran 2.2.1 uchod). 
89

 DG.net 21.12 Â bollt bedryollt bedw ryw, a 163.26 Rhag pen bollt bedwarollt bol (= GDG 18.12 (gw. uchod 

n. 85)). Ansicr yw priodoliad yr ail gerdd i Ddafydd (gw. nodiadau‘r gerdd yn DG.net). Cyfeiriodd Dafydd at 

seithochr wayw yn DG.net 127.11 (‗Gwayw Serch‘), er ei bod yn debygol fod nifer yr ochrau hyn yn mynegi 

maint y poen a achoswyd gan yr arf (trosiadol) hwn, yn hytrach na‘i bod yn adlewyrchu ffurf unrhyw 

waywffon ymarferol. Cymh. y ‗saethau cruaidgerai cethareochracha ―creulon, llym, pedairochrog‖‘ y 

cyfeiriodd I. Williams atynt, CA 95n, a‘r drafodaeth isod, adran 3.4.2, am gyfeiriadau‘r beirdd Cymraeg at 

lafnau deufiniog. 
90

 Nid yw cyd-destun y darn yn rhyw lawer o gymorth wrth benderfynu rhwng y posibiliadau hyn. Mae 

gwyngalch yn awgrymu naill ai presonoldeb tarianau – a gysylltir fwyaf â gwayw-wyr, er na fyddai cysylltiad 

â saethwyr yn amhosibl, fel yn achos y pavises diweddarach – neu ‗arfogaeth liwiedig‘, a all gyfeirio at 

amddiffyniadau‘r fyddin yn gyffredinol (gw. adran 3.13.3). Os oedd y [p]edryollt bennawr yn bresennol yn 

rheng flaen y fyddin, fel yr awgryma‘r ll. nesaf, CA (XI) 96 rac gosgord mynydawc mwynvawr, byddai hynny 

hefyd yn gydnaws naill ai â phennau gwaywffyn neu â bolltau neu saethau. 
91

 GPC d.g. pedry-, pedr-; J. Loth, ‗L‘origine de la Légende d‘Arthur fils d‘Uther Pendragon‘, Revue Celtique, 

49 (1932), 132-49 (194), a J. Vendryes, ‗Le Poème du Livre Noir sur Hywel ab Gronw‘, Études celtiques, 4 

(1948), 275-300 (284). Digwydd pedryddant fel epithed am yr arwr Bedwyr yn PaŴr 47 (gw. Roberts, AH 

t. 306), gan gael ei gyfieithu gan Bromwich, TYP t. 286, fel ‗perfect of sinew‘, ond cymh. T. Gwynn Jones, 

‗Some Arthurian Material in Keltic‘, Aberystwyth Studies, 8 (1926), 37-93 (56): ‗of the four pronged spear (?)‘ 

(yr un yw cyfieithiad Kenneth Hurlstone Jackson, ‗Arthur in Early Welsh Verse‘, yn R.S. Loomis (ed.), 

Arthurian Literature in the Middle Ages (Oxford, 1959), tt. 12-19 (t. 14)). Cymh. hefyd LPBT 4.216-17 

(‗Angar Kyfundawt‘) pan yw du troet alarch gwyn, / pedrydawc gwayw llym ‗why a white swan‘s foot is 

black, / why a sharp spear is mighty‘. 
92

 Gw. nodyn Haycock ar y ll. yn LlTARA. 
93

 Cyfieithwyd y geiriau hyn gan Jackson, GOSP t. 154, fel ‗four-sided (?) shields‘, ond gan Jarman, BOHP 
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Mae gwaywffyn ‗sgwâr‘ yn ymddangos mewn testunau diweddarach hefyd. Defnyddiwyd y 

gair pedrogyl ‗pedronglog‘ yn ‗Rhamant Otuel‘ nid yn unig wrth ddisgrifio pen gwayw 

marchog ond hefyd wrth ddisgrifio dardeu ‗dartiau‘, sef gwaywffyn tafl ysgafn neu saethau 

(o fwâu croes, fwy na thebyg).
94

 Ceir y gair sgwâr ei hun yn disgrifio gwaywffyn mewn 

cerddi beirdd diweddarach, er bod ystyr y gair Saesneg Canol ‗square‘ mewn cyd-destunau 

tebyg yn awgrymu ei fod yn cyfeirio at finiogrwydd yr arf yn hytrach nag at ffurf ei ben.
95

 

 

Yn olaf, mae enfys yn air arall am ran o waywffon, a geir gan Gynddelw (CBT 6.50-4) wrth 

ganmol brwydrau Hywel ab Owain Gwynedd yn y De:  

 Ac ysgwydd yn rhwyd rhag ysgwn plymnwyd, 

             Ac ysgwyd ar ystlys, 

      A pharau yn ffyrf hyd enfys 

      Yn ais meirw, a meirch yn gochwys. 

 

Cynhwysir y drydedd linell yn Geiriadur Prifysgol Cymru fel enghraifft o ail ystyr enfys, 

sef ‗cylchyn (metel), amgarn, ffurel; rhwymyn; modrwy, torch,‘ ac ystyr y llinell yn ôl CBT 

yw fod y gwaywffyn ‗yn gadarn hyd [yr] amgarn‘ yn asennau‘r rhyfelwyr meirw. Mae 

ystyron amgarn ei hun yn eang iawn, gan gynnwys ‗cylch, cwmpas‘ a ‗modrwy am fys‘ yn 

ogystal â ‗chylchyn haearn, fferul am garn neu ddwrn offer neu ar ben blaen ffon neu gorn 

buwch‘.
96

 Ni fyddai darlun o waywffon yn treiddio hyd ei fferul (S. ‗ferrule‘, hynny yw, y 

darn o fetel am ei bôn) yn anghydnaws â rhai darnau eraill o waith Cynddelw, a‘i 

ddelweddaeth o ryfel yn tueddu i fod yn waedlyd ac yn graffig, ac yn wir, disgrifir ergydion 

tebyg mewn chwedlau Cymreig.
97

 Ac eto, yn niffyg tystiolaeth am ddefnydd fferulau ar 

waywffyn Cymreig yn y cyfnod hwn, mae‘n werth ystyried a all enfys ddynodi rhan o ben 

arall yr arf.
98

 Byddai hynny‘n gwneud delweddaeth y gerdd yn fwy realistig, ac yn wir 

mae‘r ystyron ‗cylch, cwmpas‘ neu ‗fodrwy‘ yn ymddangos yn addas iawn ar gyfer soced 

                                                                                                                                                     
ll. 1044, fel ‗javelins scattered‘. Am yr ystyr ‗tarianau‘ gw. n. 892 isod.  
94

 YCM 83.3 a 103.20.  
95

 Gruffydd Aled Williams, ‗―Tudur Aled ai cant yn dda om barn i‖: Cywydd Cymod Wmffre ap Hywel ap 

Siancyn o Ynysymaengwyn a‘i Geraint‘, Llên Cymru, 30 (2007), 57-99 (82), yn cyfeirio at Middle English 

Dictionary (Ann Arbor, 1954-), d.g. squār(e 2(a) ‗Of weapons, needles, the heads of spears or arrows: ground 

or whet at a cutting angle or to a point‘. 
96

 GPC d.g. 
97

 E.e. CO llau. 539-40 a 552-3, yn disgrifio effeithiau‘r ail a‘r drydedd waywffon a daflwyd at Ysbaddaden 

Bencawr. Tebyg iawn yw‘r olaf i‘r ergyd â gaflach yn Peredur, t. 14. 
98

 Mae‘n ymddangos bod fferulau wedi dechrau diflannu yn Lloegr, hyd yn oed, ar ôl y cyfnod Eingl-

Sacsonaidd Cynnar (I.P. Stephenson, The Late Anglo-Saxon Army, t. 107, a gw. adran 2.2.1 uchod). Ni wn am 

dystiolaeth archeolegol fod fferulau wedi‘u defnyddio o gwbl gan y Cymry yn y cyfnodau perthnasol, er bod 

prinder cyffredinol y dystiolaeth yn gadael y posibilrwydd yn agored. Mae‘r term enfys yn sicr yn awgrymu 

darn cylchog a ychwanegid at waywffon, yn hytrach na‘i fod yn air syml am fôn yr arf megis arllost (am y 

gair hwn gw. GPC d.g. arllost ac isod, n. 427).  
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pen gwaywffon, neu ar gyfer rhyw fath o rwymyn neu addurn cylchog ar y soced, fel a 

welir ar y pen gwaywffon Brythonaidd o grannog Buiston (Ffigur 3) ac ar rai pennau 

gwaywffon Eingl-Sacsonaidd Diweddar (gw. adran 2.2.1).
99

 

 

3.2.2 Ffurf a gwneuthuriad gwaywffyn 

Mae nifer o‘r enwau a drafodwyd yn adran 3.2.1 yn ymddangos fel pe baent yn cyfeirio, o 

leiaf weithiau, at fathau penodol o waywffon. Trafodir yn adran 3.2.4.3 y dystiolaeth fod 

glaif wedi ei ddefnyddio am waywffon drom marchog, ac ymdrinnir yn adran 3.2.4.2 â‘r 

dystiolaeth am bêr, pâr ac yn enwedig hëyrn fel geiriau am waywffyn tafl. Mae‘n bosibl y 

gallai lläin neu llain hefyd fod wedi cyfeirio yn wreiddiol at fath arbennig o waywffon, sef 

un ac iddi ben llydan, os benthyciwyd union ystyr y gair Gwyddeleg láigen.
100

 Ac fe allai 

rhai o‘r amryw eiriau eraill am waywffyn hefyd fod wedi eu cysylltu â gwaywffyn o ffurf 

benodol, o leiaf mewn rhai cyfnodau, er nad oes modd dirnad gwahanol arlliwiau‘r geiriau 

hyn erbyn heddiw.
101

 

 

Mae rhai cyfeiriadau yng ngherddi Beirdd y Tywysogion at waywffyn o faint arbennig. 

Defnyddid y geiriau mawr a rhuddbraff ‗gwaedlyd a phraff‘ yn y cyd-destun hwn,
102

 ac 

felly hefyd yr elfen hir, fel yn achos hirwayw Owain Goch ap Gruffudd ap Llywelyn, yn ôl 

Bleddyn Fardd (CBT VII 48.28), a‘r disgrifiad o wŷr Iâl fel rhai hirfelyn eu gwaywawr yn 

‗Englynion Cylchu Cymru‘ (II 15.46). Mae cyfeiriad arall at waywffon hir a melyn 

(keingyell hiryell) yn CA (L) 569, ymysg cyfeiriadau posibl eraill at waywffyn hir neu fras 

yn ‗Y Gododdin‘ ac yng nghanu ‗Taliesin‘,103 ac fe ellid cymharu hefyd y cyfeiriadau 

                                                 
99

 Digwydd enfys eto yng nghyd-destun rhyfel yn LPBT 24.4 (‗Marwnat Vthyr Pendragon‘) vy gwrys bu enuys 

y‟m hescar. Awgrymodd Haycock, ib.n, fod ‗snare‘ yn ystyr bosibl, ond ei bod yn debygol mai camgymeriad 

am eunys (efnys ‗wrathful, hostile‘) oedd enuys yn yr achos hwn. 
100

 I. Williams, CA t. 85, ac eDIL d.g. láigen ‗broadheaded spear‘. 
101

 Tynnodd Jackson, GOSP t. 32, sylw at amrywiaeth y termau am waywffyn yn ‗Y Gododdin‘, ‗doubtless 

really expressing varieties such as javelins thrown, spears or pikes held in the hands of the infantrymen, and 

cavalry lances‘, a gw. hefyd awgrym Rowland, ‗Warfare‘, 23 (n. 50), mai dau wahanol fath o waywffon a 

ddisgrifir yn CA (XXXIII) 375 peleidyr ar gychwyn a llym waewawr (ond gw. uchod, n. 66, am ddeongliadau 

eraill). Cymh. Brooks, ‗Weapons and Armour‘, t. 210 (yn trafod ‗The Battle of Maldon‘): ‗in general it is very 

difficult to be certain whether the poet is simply varying his vocabulary for reasons of style and alliteration or 

whether he intends to indicate different types of spear‘, a Mallory, ‗The World of Cú Chulainn‘, t. 137, sy‘n 

trafod y termau niferus am waywffyn yn Táin Bó Cúailnge: ‗Unfortunately, this quite formidable lexical 

arsenal is not matched by a similar quantity of Iron Age spearheads‘. 
102

 CBT III 16.90 Mawrbar bair o bedair echen; VII 34.17 Â‟th big fawr yn awr yn y rhyfel—taer (wrth 

gyfeirio at yr archangel Mihangel), a III 16.71 Rhuddbraff ei saffwy, ni syll â‟i olwg. 
103

 Gw. I. Williams, PT XI.3n am rhethren rieddawg, sef gwaywffon ‗lordly, tall, majestic‘, a‘i nodyn ar CA 

(XCIX) 1211 bubon a guoreu bar deo, yn awgrymu bod cyfeiriad at yr arwr fel un ‗paladr-fras‘ (pâr + tew) yn 
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mynych at paladr hir yr arwr yn stori ‗Peredur‘.
104

 Er bod y cysylltiad ag ardal benodol yn 

ddiddorol yn achos y gwaywffyn hirfelyn,
105

 yn gyffredinol y tebyg yw fod y beirdd yn 

defnyddio maint y waywffon fel drych i ganmol cryfder a medrusrwydd yr arwr. Yn yr un 

modd, er y gallai ansoddeiriau fel rhëin neu uniawn ddisgrifio gwaywffyn anodd-eu-plygu, 

neu rai syth (neu rai a ddelid yn unionsyth), byddai‘r nodweddion hyn yn cael eu dehongli 

fel drych i ddewrder ac uniondeb y rhyfelwyr hwythau.
106

 Ac fe fyddai gwaywffyn llipa yn 

ategolion addas i ddynion yr oedd eu nerth neu eu gwrhydri yn pallu, megis yn CA (GwM) 

1463 Ystofflit llib llain, os cywir yw dehongli llib fel ‗limp‘.
107

 

 

Hyd yma mae‘r cyfeiriadau a drafodwyd yn cyd-fynd gan fwyaf â‘n gwybodaeth am 

wneuthuriad gwaywffyn yn yr Oesoedd Tywyll a‘r Oesoedd Canol, ac yn wir, prin, a 

bregus, yw‘r enghreifftiau y gellid eu hystyried fel rhai anacronistig. Yr anacronism 

amlycaf, ar yr olwg gyntaf, yw‘r defnydd posibl o‘r gair ‗efydd‘ mewn perthynas â‘r gwaew 

a laddodd Cadwaladr, brenin Gwynedd, yn fersiwn llsgr. Peniarth 3 o ‗Cyfoesi Myrddin a 

Gwenddydd‘ (CMGw
Pen3

 153-5): 

As gwan gwaew euyd o ergrywyd    llong 

     a llaw dyn diuedyd. 

dybyd y gymry gwarth or dyd.
108

 

 

Nid oes gair sy‘n cyfateb i euyd yn fersiwn y Llyfr Coch, CMGw
LlCH

 305-7 As g6an g6ae6 

o ergrywyd llog, / A lla6 kynn diwedyd; / Dybyd Gymry g6arth o‟r dyd, a gyfieithwyd gan 

Rachel Bromwich fel ‗A shaft from the splinters of a ship will pierce him by the hand of an 

unbaptised man(?), shame will come to the Cymry because of that day‘.
109

 A hyd yn oed yn 

achos fersiwn llsgr. Peniarth 3 ni ellir bod yn sicr fod y bardd wedi bwriadu crybwyll efydd, 

am ei bod yn bosibl fod a vyd neu ef vyd wedi troi‘n euyd rywdro yn ystod hanes y gerdd.
110

 

                                                                                                                                                     
un dehongliad posibl ar gyfer y ddau air olaf, ond bod bâr ‗dicter‘ yn bosibiliad arall (yr ail awgrym a 

ddilynwyd gan olygyddion eraill: gw. Jackson, GOSP t. 108; Jarman, BOHP ll. 946, a J.T. Koch, GodA t. 9). 

Dehonglwyd CA (XIX) 203-4 mawr meint e vehyr / ygkyuaruot gwyr fel disgrifiad o waywffyn niferus gan 

Jackson, GOSP t. 124, a Jarman, BOHP ll. 213, ond gthg. J.T. Koch, GodA t. 75: ‗Great was his spears‘ extent 

/ in the confrontation of men‘. 
104

 Mae Arthur yn cyfeirio at Peredur fel y marchawc paladyr hir wrth ofyn pwy ydyw, a dechreuir defnyddio 

Peredur Baladyr Hir fel enw iddo yn nes ymlaen yn y stori (Peredur, tt. 31 a 51, 56). 
105

 Am y lliw, ac enghreifftiau eraill o waywffyn melyn, gw. adran 3.2.3. 
106

 AddGaer 61
LlT 

Gwaywawr ryn rein a derllyssant, ac EBedd
Pen98B

 5a-b Gwedi seirch a meirch crychrawn / a 

gawr a gwaywawr vniawn, a gw. cyfieithiadau I. Williams a T. Jones o‘r llau. hyn. 
107

 Mae I. Williams, CA 1463, yn cymharu‘r ffurf ag enllib ‗slander‘ ac â llibin ‗llesg a gwan‘, gan dynnu sylw 

hefyd at awgrym J. Loth y gallai llib fod yn hen orgraff am llif, fel bod llib llain yn golygu ‗llafnau llifiedig‘. 

Gw. ymhellach gyfieithiad Isaac, ‗Gwarchan Maeldderw‘, ll. 49 ‗Battle-furious, ?limp are the spears, the 

soldiers in the van are distressed‘. 
108

 Am Gadwaladr, brenin Gwynedd yn ystod hanner olaf y seithfed ganrif, gw. TYP tt. 298-9. 
109

 TYP t. 298. 
110

 Diolchaf i‘r Athro Marged Haycock am awgrymu‘r posibilrwydd hwn. Fel y disgwylid mewn cân 
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At hynny, mae dehongliad Bromwich o fersiwn y Llyfr Coch yn awgrymu y gall mai darn o 

bren y llong oedd y g6ae6.
111

 

 

Hyd yn oed os dilys yw‘r ‗waywffon efydd‘ hon, ni ellir ei defnyddio fel tystiolaeth am 

arfau Cymreig, am mai arf estronwr ydyw. Yn wir, y tebyg yw fod y bardd wedi bwriadu 

priodoli arf ecsotig i‘r dyn diuedyd a laddodd Gadwaladr, a hynny nid yn unig er mwyn 

pwysleisio natur estron y dyn ei hun,
112

 ond hefyd o bosibl am fod traddodiad hir o gysylltu 

arfau arbennig â marwolaethau neu glwyfau arwyr pwysig.
113

 Gellid cymharu‘r cyfeiriadau 

gan feirdd diweddarach at gwayw efydd neu glaif efydd ymhlith offer Dioddefaint yr Iesu, er 

mai posibilrwydd arall yma yw fod y beirdd yn ceisio disgrifio offer sy‘n gydnaws â byd y 

Testament Newydd.
114

 

  

Metel arall y mae‘n werth ei drafod yng nghyd-destun gwaywffyn yw plwm, o gofio ei 

ddefnydd gan y Rhufeiniaid i roi mwy o bwysau i‘w gwaywffyn tafl (gw. adran 2.2.3.2).
115

 

Dehonglwyd plwm yn CA (XVIII) 190-1 tri en drin en drwm. / llew lledynt blwm gan Ifor 

Williams, yn betrus, fel cyfeiriad ffigurol at frwydr galed (ar batrwm trwm) neu efallai at 

elyn, ond dehongliad John Koch yn ei olygiad yntau oedd ‗lead[-tipped weapons]‘.
116

 Yn yr 

un modd, aralleiriad Koch ar gyfer plymlwyt, ym ‗(Marwnad) Cunedda‘, oedd ‗plwm llwyd 

[y gad]‘, er bod y gair hwn (a‘r ffurf debyg plymnwyd) yn cael eu dehongli fel arfer fel 

‗brwydr‘.
117

 Pe bai‘r gerdd yn adlewyrchu statws teulu Cunedda fel foederati‘r awdurdodau 

                                                                                                                                                     
ddarogan, mae a vyd yn digwydd nifer o weithiau yn y gerdd (e.e. ll. 39 gwehelyth a vyd ar deyrnas, neu llau. 

80, 86, 89 a 140), ac fe geir hefyd ef vyd arglwyd wyth brif gaer (ll. 58). Mynegodd I. Williams yntau 

amheuaeth ynghylch darlleniad ll. 153 o‘r ‗Cyfoesi‘, gan nodi ei fod wedi darllen eilyd yn wreiddiol oherwydd 

marc uwchben yr u (CMGw
Pen3

 153n). Ni chynhwysir y llinell hon ymhlith yr enghreifftiau o efydd fel ans. yn 

GPC. 
111

 Dehonglir ergrywydd yn G t. 485 fel ffurf luosog ar ergryw ‗?astyllen, dellten, rhwyll‘, gan gyfeirio hefyd 

at kryw ‗cawell neu fagl rwyllog o wiail‘ (G t. 184). 
112

 Mae‘r cyfeiriad at long yn y darn yn arwain rhywun i feddwl mai Llychlynwr oedd y dyn hwn, er bod yr 

unig gyfeiriad arall at farwolaeth Cadwaladr drwy drais, sef llinell o waith Phylip Brydydd, yn dweud mai dyn 

o‘r enw Golydan fu‘n gyfrifol, a hwnnw, a barnu yn ôl cyfeiriadau eraill ato, yn Gymro, ac efallai‘n fardd 

(TYP tt. 299 a 364, a CBT VI, 15.11n). 
113

 Cymh. marwolaethau Bendigeidfran a Lleu yn y Pedair Cainc, neu farwolaeth Arthur yn ôl y Vera 

Historia, er bod y cyfeiriadau hyn yn wahanol o‘r safbwynt fod y gwawywffyn a ddisgrifir yn arbennig o 

beryglus, yn hytrach na bod yn anghyffredin, yn unig (gw. ar ddiwedd yr adran hon). 
114

 GGMDii 15.87 Er y gwayw efydd a wânt yr efrydd; GBDd 5.47 Er y dychryn  (geinwiw ofyn)  gan wayw 

efydd, a GLlG 7.42 Er Dy glwyf ofal a‟r glaif efydd. Ni chrybwyllir efydd yn Ioan 31:34, ond fe allai‘r beirdd 

fod wedi gwybod bod arfau hynafol wedi‘u gwneud o‘r metel hwn. 
115

 Defnyddiai‘r Rhufeiniaid blwm ar gyfer bwledi-sling, hefyd (gw. adran 2.12). 
116

 CA 191n. a GodA t. 73 ‗Three in combat under heavy pressure / slew with ease with lead[-tipped 

weapons]‘, a chymh. Jackson, GOSP t. 123 ‗Three in fight, in hardship, they slew . . . easily (?)‘, a Jarman, 

BOHP llau. 200-1 ‗Three in battle, heavily engaged, / Easily they slew the foe‘. 
117

 LPBT 23.24 dychludent  wyr Bryneich  ym pymlwyt, a gw. cyfieithiad J.T. Koch, ‗―Marwnad Cunedda‖‘, 

ond gthg. cyfieithiad Haycock, LPBT 23.24 ‗they‘d bear off the men of Bernicia in battle‘, a gw ib.n a 5.135n 
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Rhufeinig neu is-Rufeinig yn ardal mur Hadrian, fel yr awgrymodd Koch, byddai cysylltiad 

rhwng y ‗plwm llwyd‘ hwn ac arfau‘r Rhufeiniaid yn ddehongliad deniadol.
118

 Ac eto, 

dadleuodd Marged Haycock y gallai‘r gerdd fod wedi ei chyfansoddi mewn nifer o wahanol 

gyfnodau ar ôl y bumed ganrif, ac efallai mor ddiweddar â‘r ddeuddegfed ganrif neu‘r 

drydedd ganrif ar ddeg hyd yn oed.
119

 

 

Gair diddorol arall sy‘n cynnwys yr elfen plwm yw plymnaid, yn CBT III 3.119-20 

(Cynddelw): 

Pan gyrchwyd, ymlynwyd rhwyd rhyn, 

Ym mhlymnaid ym mhlaid ymwrthfyn.
120

 

 

Mae temtasiwn i gysylltu hwn â rhyw fath o waywffon dafl drom, yn enwedig o ystyried y 

cyfeiriad yn ‗Hirlas Owain‘ at hëyrn ar naid.
121

 Gellid cymharu peleidyr pwys CA 

(LXXVIII) 961, a‘r rheini naill ai‘n bygwth marchogfilwr neu‘n cael eu defnyddio ganddo, 

yn ogystal â CBT VII 16.15 (y Prydydd Bychan) Oedd pargoch yn aes droch, drom (os yw 

trom yn disgrifio‘r waywffon ac nid y darian neu‘r frwydr yn gyffredinol). Os oedd y beirdd 

yn ymwybodol o fanteision pwysau i waywffyn tafl, ni fyddai angen i plwm gyfeirio‘n 

llythrennol at y metel – yn wir, ni ddisgwylid hynny mewn cerdd mor ddiweddar. Erys y 

posibilrwydd, fodd bynnag, fod ymwybyddiaeth fod plwm wedi ei ddefnyddio ar un adeg 

wrth gynhyrchu arfau wedi cyfrannu at darddiad plymlwyd, plymnwyd, ac (yn 

anuniongyrchol) plymnaid.
122

 

                                                                                                                                                     
(hefyd GPC d.g. plymnwyd, plymlwyd, a CA 170n a 1204n), am p(l)ymlwyt fel amrywiad ar plymnwyd, a‘r 

ddau yn golygu ‗brwydr‘. Am enghreifftiau eraill yn yr Hengerdd gw. CA (XVII) 169-70 nyt oed diryf y 

ysgwyt / gan waywawr plymnwyt a 172 eg cat blymnwyt; (LXXV A) 930 an gelwir mor a chynnwr. 

ymplymnwyt, a PT V.5 ei pawb oe wyt  dyfynt ymplymnwyt. Am plymnwyd yng ngherddi Beirdd y Tywysogion 

gw. CBT I 9.40 a 12.9, III 16.161, 19.14 a 26.83, IV 6.50 a 201, V 5.3 a 12.22, VI 1.1 a 20.42, a VII 4.22. Nid 

oes enghraifft o plymlwyd yng nghorpws CBT, ond tynnodd I. Williams sylw at linell Rhys Goch Eryri, Yn 

deg rhwng plymlwyd a dur, fel un anodd ei dehongli (CA t. 123, a gw. GRhGE 12.19 a geirfa‘r gyfrol honno 

lle rhoddir ‗gwrthdaro, brwydr‘ am plymlwyd). 
118

 ‗―Marwnad Cunedda‖‘, t. 171. 
119

 Haycock, LPBT tt. 488-90. 
120

 Diweddariad CBT ‗Pan ymosodwyd, [pan] erlynwyd [y] rhwydwr cyndyn, / Wrth wrthwynebu mintai[‘r 

gelyn] mewn ymosod trwm‘. Ni restrir plymnaid yn GPC. 
121

 CBT II 14.118, a gw. isod adran 3.2.4.2. 
122

 Nid oes enghraifft arall o plymnaid, a go brin y byddai bardd o‘r ddeuddegfed ganrif wedi meddwl am 

blwm fel defnydd addas i arfau, ond byddai‘r cysylltiadau synhwyrol rhwng plwm, trymder a brwydr wedi 

hwyluso creu‘r cyfansoddair hwn. Nid yw gwewyr plwm Dafydd ap Gwilym (DGnet 54.40) neu bwcled plwm 

Gruffudd Gryg (DGG LXXIV.50) yn awgrymu cysylltiad uniongyrchol â‘r metel – yn hytrach, y tebyg yw 

mai swyddogaeth plwm yn y cyfeiriadau trosiadol hyn yw cyfleu lliw gwrthrychau‘r cerddi, sef pibonwy a‘r 

lleuad. O ran y bwcled, fodd bynnag, mae‘r cysylltiad â rhyw fath o fetel yn ddigon naturiol o ystyried bod 

bogail, cylchoedd a/neu lathau o haearn neu efydd yn nodweddion amlwg ar fwcleri Cymreig (gw. I. Edwards 

and C. Blair, ‗Welsh Bucklers‘, a‘r enghraifft o Gaer-hun a ddangosir ym Mhlât 8 isod). 
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Roedd darnau pren gwaywffyn hefyd yn cynnig deunydd cynhyrchiol i‘r beirdd. Nodwyd 

yn barod fod addasrwydd traddodiadol pren onn yn y cyd-destun hwn wedi ei adlewyrchu 

mewn nifer o enwau am waywffyn (onn, ongyr, onwydd a llinon), ac fe gyfeiriai‘r beirdd 

hefyd at onn ferau (Afall
LlDC

 9) a pren onn (PT VIII.13). Trafodir isod (adran 3.2.4.4) y 

cyfeiriadau niferus at waywffyn yn torri‘n ddarnau neu‘n deilchion, ond yn ogystal â bod yn 

frau fe allai pren y paladr gael ei ystyried fel sylwedd garw,
123

 neu, yn achos pren onn, 

gallai ei ddefnydd ar gyfer gwaywffyn fod wedi arwain at gysylltiadau cyffredinol â 

chwerwder.
124

 Nid yw‘n syndod, felly, nodi bod yr onnen yn gwneud cyfraniad ardderchog 

yn ‗Brwydr y Coed‘, sef y frwydr chwedlonol yr adroddir ei hanes yn y gerdd ‗Kat Godeu‘ 

o Lyfr Taliesin.
125

 

 

Y goeden gyntaf i ymosod yn ‗Kat Godeu‘ yw‘r wernen (LPBT 5.75-6 Gwern blaen llin / a 

want gysseuin), a‘r defnydd o‘r ferf gwanu yn awgrymu cysylltiad posibl ag arf ymosodol, 

er ei bod yn eglur mai‘r goeden ei hun, wedi ei phersonoli, yw‘r brif ystyr.
126

 Gwneid rhai 

pelydr gwaywffyn o bren gwern (gw. adran 2.2.1), felly fe all mai hon yw ystyr gwern yn 

LPBT 4.144-5 cwrwf pan yw ystern, / pan yw lletrud gwern,
127

 ac felly hefyd, o bosibl, yn 

CBT I 3.119 (Meilyr Brydydd) Gwern gwygid, gwanai bawb yn ei gilydd.
128

 Ac eto, er bod 

                                                 
123

 Cyfieithodd I. Williams AddGaer
LlDC

 4 Gwaewaur rrin. Rei a darwant. (AddGaer
LlT

 61 Gwaywawr ryn 

rein a derllyssant) fel ‗Spears, rough, unbending, they deserved . . .‘. Gallai rhyn gyfeirio at arwedd y pren, 

oni bai ei fod yn gyfeiriad mwy cyffredinol at yr arf cyfan. Mae‘n debygol hefyd mai pelydr gwaywffyn yw‘r 

dilyfn goed yn CA (LXXXV) 1038; awgrymodd I. Williams, ib.n, naill ai coed arch neu waywffyn, a‘r 

dehongliad olaf a geir gan Jackson, GOSP t. 150 ‗wood [of spears]‘, a Jarman, BOHP ll. 813 ‗spears‘, a 

chymh. J.T. Koch, GodA t. 125 ‗rough [shafts of] wood‘. 
124

 CLlH VI.28a Osglawc blaen derw ; chwerw chweith onn, a gw. Rowland, EWSP t. 627 ‗why the ash 

should be noted as bitter is more uncertain. It was not eaten and does not feature in early Welsh medicinal 

recipes. It could be figurative for the bite of the (ash) spear‘. Cymh. EWGP VI.9a Gorwyn blaen der6, chwer6 

bric onn (hefyd 10a), a all gynnwys ystyr ddwbl gan awgrymu gwaywffyn onn yn ogystal â‘r coed eu hunain. 

Mae cyfeiriadau at onn, a mathau eraill o goeden, yn gyffredin yn y canu gwirebol (e.e. EWGP II.1a Bagla6c 

bydin, bag6y onn, a III.30b gochwiban g6ynt y6ch blaen onn). Yn LPBT 23.10-1 Kan kafas  y whel  uch eluyd 

/ mal vcheneit  gwynt  wrth onwyd, cysylltir ‗ochenaid‘ y gwynt yn y coed ag ymadawiad Cunedda (gw. J.T. 

Koch, ‗―Marwnad Cunedda‖‘, t. 174, a Haycock, LPBT 23.11n). 
125

 LPBT 5.100-1 Onn goreu ardyrched / rac bron teyrned. Rhaid nodi bod rhai planhigion eithaf annisgwyl 

megis rhedyn ac eiddew yn gwneud cyfraniadau da hefyd, serch hynny. Gw. Haycock, LPBT tt. 171-3 am 

ddefnydd y gerdd hon o gonfensiynau arwrol, ac ibid. tt. 210-11 am waywffyn onn ac am y tebygrwydd rhwng 

y llinellau hyn a CBT V 10.94-6 (Prydydd y Moch) Er gorddwy teÿrnedd, / Ongyr gwŷr gwyrynt yng ngwedd, 

/ Onn ger bron breenhinedd. 
126

 Gw. Haycock, LPBT t. 171, am ddefnydd enwau planhigion a choed mewn enwau personol gan y Cymry 

cynnar, gan gynnwys Gwern. Ni ellir dweud bod y flaenoriaeth a roddir i‘r goeden yn y gân yn arwyddocaol o 

safbwynt pwysigrwydd ei phren wrth gynhyrchu arfau, am ei bod yn ymddangos bod ystyriaethau eraill wedi 

dylanwadu ar drefn yr enwau (Haycock, LPBT t. 204). At hynny, mae‘n werth nodi nad oes rhaid dehongli 

gwanu fel ‗trywanu‘, yn benodol, o ystyried bod ‗ymosod‘ a ‗rhuthro‘ ymhlith ei ystyron hefyd yn ôl GPC d.g.  
127

 Gw. Haycock, LPBT 4.1445n, sy‘n awgrymu‘r ystyr ‗ash-stave‘ neu ‗baladr gwaywffon‘ wedi ei gochi gan 

waed, gan gyfeirio at yr enw personol Run Rudwern yn CO ll. 286; a gw. hefyd GPC d.g gwern (c) ‗Ffon 

(o bren gwern), paladr gwaywffon‘.  
128

 Awgrymir yn CBT I 3.119n fod gwern gwygid yn cyfeirio at goed gwern yn cael eu torri wrth greu 



 231 

staen coch, a thorri, yn bethau a gysylltid yn aml â gwaywffyn yn y cerddi, maent yn 

gysylltiedig hefyd â tharianau. At hynny, mae‘r dystiolaeth archeolegol a drafodwyd ym 

Mhennod 2 (adrannau 2.2.1 a 2.13.2) yn dangos bod pren gwern yn cael ei ddefnyddio i 

greu gwaywffyn a tharianau fel ei gilydd. Er nad yw ‗tarian‘ ymhlith ystyron gwern yn ôl 

Geiriadur Prifysgol Cymru, fe‘i ceir, ynghyd â ‗pholyn neu bawl‘, ymhlith ystyron y gair 

Gwyddeleg cytras fern,
129

 ac yn wir, mae‘r Geiriadur ei hun yn cynnwys llinell neu ‗ysgor‘ 

o darianau ymhlith ystyron posibl y gair gwernor.130 At hynny, er y gellid cysylltu 

pedrygwern (PBT (LlTARA) 9.16) â‘r gwaywffyn ‗pedeirochrog‘ a drafodir yn adran 

3.2.1.2, fe all mai tarian sgwâr (neu drefniant sgwâr o darianau) a ddynodwyd, ac felly 

hefyd yn achos eis obedror ‗Gwarchan Tudfwlch‘, os dilys yw dehongli eis fel ‗tarianau‘.
131

 

 

Yr unig gyfeiriad arall at fath penodol o bren mewn perthynas â gwaywffyn yw gwaewaur 

kelin creudei CA (XCIII) 1151, a‘r arfau hyn yn cael eu taflu neu eu ‗hau‘.
132

 Wrth drafod y 

llinell hon, tynnodd Ifor Williams sylw at y disgrifiad yn ‗Peredur‘ o‘r arwr ifanc yn mynd 

i‘r goedwig i chwarae ac y daflu gaflacheu kelyn,
133

 ac yn wir mae cyfeiriad arall at 

waywffon dafl o bren celynnen (bir cuilind) yn y stori Wyddeleg Tochmarc Étaíne.
134

 Mae 

testunau cyfraith o Iwerddon yn crybwyll defnydd pren celyn ar gyfer siafftau cerbydau 

rhyfel a chigweiniau,
135

 ac, yn llawer mwy diweddar, defnyddid y pren gwyn, caled ac 

ystwyth hwn yn aml ar gyfer carnau chwipiau ceffyl.
136

 

                                                                                                                                                     
llathenni i waywffyn, ond byddai cyfeiriad at offer yn torri mewn brwydr yn bosibilrwydd arall (gw. adran 

3.2.4.4). 
129

 Mae‘r ystyron a roddir yn eDIL d.gg. fern 1 a 2 yn cynnwys ‗an alder-tree‘, ‗a shield (made of alder-

wood)‘ ac ‗a pole or stake (strictly of alder ?)‘, ynghyd ag ‗a man (poetic or cryptic term)‘ (cymh. n. 126 

uchod). 
130

 GPC d.g. Ni chrybwyllir gwaywffyn yn GPC wrth ddiffinio gwernor, er bod trefniant amddiffynnol â‘r 

arfau hyn yn bosibilrwydd arall, efallai (gw. isod, adran 3.2.5, yn enwedig n. 373). 
131

 Am wahanol ddeongliadau o CA (GwT) 1299 a llavyn eg wallt eis obedror gw. uchod n. 93, ac am gwern 

fel gair am darian gw. ymhellach adran 3.13.1 isod. 
132

 CA (XCIII) 1150-1 diryeit o eirch meirch yg kyndor  aur. / gwryavr hein gwaewaur kelin creudei. 
133

 Peredur, 7.19-20. Nid yw gaflachau Peredur yn cael eu cymryd o ddifrif gan y marchogion yn llys Arthur, 

er bod y stori‘n ei gwneud yn glir eu bod yn bethau peryglus iawn o gael eu hanelu‘n fedrus (Peredur, 12.21-6 

a 14.23-5). Crybwyllir y gaflacheu kelyn yn fersiwn Llyfr Gwyn Rhydderch (lsgr. Peniarth 4/5) o‘r stori, ond 

fe elwir yr offer hyn yn blaen ysgyron yn y darn cyfatebol o‘r fersiwn hŷn, a byrrach, yn llsgr. Peniarth 14 

(Peredur 182.11). Y gair gaflach a ddefnyddir yn fersiwn Peniarth 14, fodd bynnag, wrth ddisgrifio‘r arwr yn 

cychwyn am lys Arthur ac yn taflu‘r arf i lygad y marchog, a gaflach a geir yn yr episod olaf hwn yn fersiwn 

Peniarth 7 hefyd (sef y fersiwn hynaf, sydd heb gynnwys dechrau‘r stori (Peredur 161.30, 183.16 a 185.12). 

Am y llawysgrifau hyn gw. Sioned Davies, ‗Cynnydd Peredur vab Efrawc‘, yn Sioned Davies a P.W. Thomas 

(goln.), Canhwyll Marchogyon, tt. 65-90, a hefyd D. Huws, ‗Y Pedair Llawysgrif Ganoloesol‘, sy‘n dyddio 

testun Peniarth 7 i tua 1300 a thestun Peniarth 14ii i hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar ddeg, gan nodi bod y 

ddau‘n destunau gogleddol, ond bod y Llyfr Gwyn wedi‘i ysgrifennu tua chanol y bedwaredd ganrif ar ddeg ar 

gyfer noddwr o Geredigion. 
134

 CHA §89 (t. 148), ac Osborn Bergin and R.I. Best (eds.), Tochmarc Étaíne (Dublin, 1938), I.9. 
135

 Kelly, Early Irish Farming, t. 382. 
136

 Mae Mabey, Flora Britannica, t. 217, yn trafod arferion y ddeunawfed ganrif a‘r bedwaredd ganrif ar 
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Yn olaf, mae‘n werth crybwyll y gwaywffyn gwenwynig y cyfeirir atynt mewn nifer o 

chwedlau. Mae gwenwynwayw yn anafu Lleu a Bendigeidfran yn y Pedair Cainc, cyfeirir at 

llechwayw gwenwynig yn ‗Peredur‘ ac yn ‗Culhwch ac Olwen‘,
137

 a phaladr (uirga) 

blaenllym ac arno wenwyn neidr sy‘n taro‘r Brenin Arthur yn y Vera Historia de Morte 

Arthuri.
138

 Ym mhob achos, gelynion sy‘n gyfrifol am y gwenwyn, ac felly hefyd yn achos 

y saetheu gwennwynic yn ‗Rhamant Otuel‘.
139

 Ni fyddai defnyddio unrhyw fath o wenwyn 

yn dacteg a ddisgwylid gan arwr chwedl na chan wrthrych cerdd fawl, ac nid syndod yw‘r 

ffaith nad oes cyfeiriadau at unrhyw arf gwenwynig yn y cerddi dan sylw yma.
140

 

 

3.2.3 Lliw a llymder 

Crybwyllwyd yn yr adran flaenorol y cyfeiriadau at waywffyn hiriell a hirfelyn yn 

‗Y Gododdin‘ ac yn ‗Englynion Cylchu Cymru‘. Yn niffyg tystiolaeth am ddefnyddio paent 

                                                                                                                                                     
bymtheg, ac yn nodi y gellir trin celyn fel prysgoed er mwyn cynhyrchu nifer fawr o ganghennau cul (fel yn 

achos onn). Gw. hefyd Haycock, LPBT 5.112n, am ran y gelynnen yn ‗Kat Godeu‘, er nad ymddengys fod 

cysylltiad â gwaywffyn yn yr achos hwn.  
137

 PKM tt. 44 a 86-8; Peredur, 47.16, a CO llau. 522 a 550, a gw. hefyd Ian Hughes (gol.), Math uab 

Mathonwy: Pedwaredd Gainc y Mabinogi (Aberystwyth, 2000), t. 65. Yn ‗Trioedd Ynys Prydein‘, cyfeirir at 

yr arf a daflodd Lleu at Ronw i gael ei ddial fel g6enwynwayw, ond fe‘i gelwir yn par, yn syml, yn y Pedair 

Cainc (TYP t. 66, a PKM tt. 91-2). Awgrymodd Haycock, LPBT 22.4b, y gallai‘r cyfeiriadau at amgylchiadau 

lladd Dylan Eil Ton yn y farwnad iddo yn Llyfr Taliesin ddangos dylanwad y stori am Leu (ei frawd), er 

dehongli gwenwyn yn LPBT 22.4b Gwrth[g]rif gwastrawt  gwenwyn a wnaeth  gweith gwythloned fel 

‗bitterness, cruely, ferocity, wrath‘, gan wrthod awgrym W.J. Gruffydd, Math vab Mathonwy (Cardiff, 1928), 

tt. 219-20, y dylid diwygio i gwenwyn waewawr. Mae ystyron megis ‗chwerwedd, poen, gofid‘, neu, fel 

ansoddair, ‗trist, chwerw‘ neu ‗lym, tost, creulon‘ (gw. GPC d.g.) yn addas hefyd ar gyfer yr enghreifftiau o‘r 

gair gwenwyn yn ‗Y Gododdin‘, er bod CA (VIII) 69 glasved eu hancwyn a gwenwyn vu yn ymddangos fel pe 

bai‘n chwarae â‘r syniad fod gwenwyn, megis medd, yn sylwedd go-iawn a all gael ei yfed (gw. hefyd CA 

(XXXII) 366 gwenwyn eu hadlam nyt mab mam ae maeth, a (CI) 1234 oed guenuin hic caraitet). Defnyddid 

gwenwyn mewn cyd-destun negyddol weithiau gan Feirdd y Tywysogion, wrth ddisgrifio teimladau colled ar 

ôl marwolaeth (CBT II 14.100 Gwenwyn ei adwyn, gwân edrywant; VI 29.93 Gwenwyn gwŷn gennyf nid 

ymgudd, a VII 5.13 Ban aeth gwawr gwinfaeth, gwenwyn—a golled) neu ddioddefaint eneidiau yn Uffern (IV 

16.132 Yn hirgwyn gwenwyn gweinifiaid, a VII 41.43 Gwenwyn adnair,  gwedd anghywair  mywn pair 

poenau), ond fe‘i ceir hefyd fel disgrifiad canmoliaethus o filwriaeth Llywelyn ab Iorwerth (VI 18.19 

Gwenwyn yn amwyn am dir breiniawl—Powys) ac, yn yr un gerdd gan Einion ap Gwgon, fel gair i ddisgrifio 

cynnen o fewn ei deulu (52 Gwenwyn a gwanar ei ddau gâr gain). Canmoliaethus hefyd yw cyd-destun III 

26.84 Gwayw gweiniad, gwenwyn y‟i dysgwyd, a 28.31 Gŵr gorefras, gwas gwenwyn. Nid oes lle yma i 

ymdrin â‘r ffurfiau cyfansawdd ond gw., e.e., III 20.56 Gwalch gwenwynfalch Gwenwynwyn (a‘r ffaith fod 

gwenwyn yn elfen mewn enw personol yn arwyddocaol ynddo ei hun). 
138

 Lapidge (ed.), ‗The Vera Historia de Morte Arthuri: a new edition‘, tt. 115-44. Trafodir y cyfeiriadau hyn 

mewn perthynas â delwedd gwaywffyn tafl isod, adran 4.5. 
139

 YCM 101.25, a chym. Hamlet, 4.7.138-146 a 5.2.298-306, a chyfeiriad Beda at ddagr deufiniog 

gwenwynig (sicam bicipitem toxicatam) gŵr a anfonwyd i ladd y Brenin Edwin, dan esgus bod yn negesydd 

(Colgrave and Mynors (eds.), Bede‟s Ecclesiastical History, ii.9 (tt. 164-5)). 
140

 Trosiadol yw‘r cyfeiriad at wenwyn mewn perthynas â gwayw yn DG.net 127.27-8 Gwynia‟n dost, 

gwenwyn a dâl, / Gwayw llifaid, gwäell ofal. 
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ar waywffyn ym Mhrydain yn y cyfnod hwn,
141

 y tebyg yw mai at liw neu ddisgleirdeb pren 

y paladr y mae‘r rhain yn cyfeirio, ac yn wir, nodwyd yn barod (adrannau 2.2.1 a 3.2.2) fod 

gan bren onn a chelyn liw golau, a allai fod wedi ei ystyried fel peth i‘w ganmol. Gallai‘r 

gwaywffyn hirfelyn yr ‗Englynion Cylchu‘, felly, awgrymu bod gan wŷr Iâl waywffyn hir a 

wneid o bren o ac iddo liw nodweddiadol, neu rai a gabolid i‘w gwneud yn llachar. Gellid 

dehongli‘r keingyell hiryell yn CA (L) 569 yn yr un modd, ac y mae‘r elfen gell (sef ail elfen 

hiriell) yn disgrifio paladr a gobell ‗cyfrwy‘ fel ei gilydd yn CA (LIII) 621-2.
142

 Mae 

dehongliad yr awdl hon wedi ysbarduno cryn ddadl, am ei bod yn ymddangos bod yr arwr – 

neu un o‘r gelyn, o bosibl – yn cael ei ddisgrifio mewn sefyllfa ddianrhydedd.
143

 Oherwydd 

yr amheuaeth hon, mae‘n werth nodi bod gan y lliw melyn gysylltiadau annymunol 

weithiau, fel yn achos mul (a dannedd) y forwyn bengrych du yn ‗Peredur‘.
144

 Ac eto, nid 

ymddengys fod hyn yn wir yn achos arfau. Nid oes cynodiadau negyddol amlwg gan liw‘r 

darian felen y mae Peredur yn cael ei benthyg yn yr un stori,
145

 ac fe ddefnyddid melyn yn 

rheolaidd wrth ddisgrifio aur, ymysg pethau hardd eraill.
146

 Yn fwyaf arwyddocaol, nid oes 

amheuaeth nad yw gell yn nodwedd ganmoliaethus yn PT I.6 (‗Trawsganu Kynan Garwyn‘) 

Cledyf gwein karrec  dyrngell gwell no neb, ac felly hefyd y gair gorfelyn yn yr epithed 

gorfelyn ei ongyr a ddefnyddiodd Gwalchmai am Owain Gwynedd.
147

 Yn wir, gall mai 

‗euraid‘, gyda‘r ystyr ehangach ‗gwych‘, yw‘r dehongliad gorau ar gyfer gorfelyn yma, ac 

felly hefyd yn achos pâr eurglawr Cynddelw (CBT IV 9.129).
148

 Yn achos CA (GwC) 1393 

                                                 
141

 Ni ellir cymryd yn llythrennol y cyfeiriadau yn ‗Breudwyt Ronabwy‘ at baladr gwedy y liwaw ac asur glas 

(BR 18.6-7) (gw., e.e., Fulton, ‗Cyd-destun Gwleidyddol Breudwyt Ronabwy‘, 47 a 50-1, am natur ‗eithafol‘ 

ac ‗anghyffredin‘ y disgrifiadau manwl o arfau ac offer eraill yn y stori hon, a phwysigrwydd lliwiau yn y 

disgrifiadau hynny).  
142

 CA (LIII) 621-2 gell e baladyr gell / gellach e obell, a gw. I. Williams, CA 621n, sy‘n dehongli gell fel lliw 

lledr, yn achos y gobell, ac fel ‗melyn‘ neu ‗frown‘ yn achos y paladr, er nodi hefyd y Wyddeleg gel ‗gwyn, 

bright‘. Awgrymodd Ryan, ‗Horses‘, t. 95, y gallai‘r lliw melyn fod wedi bod naill ai‘n nodwedd arbennig ar 

offer y milwr hwn, neu‘n ffrwyth ‗poetic licence‘, gan adlewyrchu hoffter y bardd o gyseinedd ac odl. 
143

 Gw. llau. 623-6 (y mae dy ẃr ene gell . . .). Gelyn yw‘r gwrthrych yn ôl I. Williams, 623n, ond dadleuodd 

Jackson, GOSP tt. 136-7, fod y darn hwn yn disgrifio arwr y bu raid iddo fynd ar ffo, ac awgrymodd J.T. 

Koch, GodA t. 217, y gall fod cysylltiad â saga am garchariaeth Aneirin. 
144

 Peredur, tt. 56-7, a gw. Goetinck, ib.n. 
145

 Peredur, tt. 64-5, a gw. hefyd BR 14.7-8 Yn llaw y mackwy yd oed paladyr brasvrithuelyn, a 17.26-7 

Y marchawc a‟e uarch yn aruawc o arueu brychuelynyon. 
146

 GPC d.g. Defnyddir melynawr yn ‗Ysbail Taliesin‘ wrth gyfeirio at gyfoeth neuadd, sef naill ai ffurf luosog 

ar melyn neu melyn + awr ‗aur‘ (I. Williams, PT VIII.21n), a chymh. hefyd y CLlH XI.72b A phluawr [mawr] 

melyn (gw. isod n. 1363), a‘r disgrifiad o wallt Pryderi pan oedd yn faban (kyuelynet oed a‟r eur, PKM t. 23). 

Yn ‗Trioedd Ynys Prydein‘ digwydd Melyn fel enw personol, a Gosgord Melyn mab Kynuelyn yn un o Teir 

Gosgord Adwy(n) Enys Prydein, ac fel elfen mewn enwau ceffylau (Melyngan Mangre ac Ar6wl 6elyn) (TYP 

tt. 70, 108, 113 a 448). 
147

 CBT I.9.96. Er ei bod yn ymddangos bod Gwalchmai weithiau‘n cynnwys sylwadau deufiniog am ei 

noddwyr, hyd yn oed mewn cerddi mawl (Day, ‗―Elidir gwir‖‘, 84), nid yw hynny‘n debygol yn achos y darn 

hwn, nid yn unig oherwydd naws gyffredinol y Gorhoffedd ond hefyd oherwydd bod y bardd yn ymffrostio yn 

y ffaith ei fod yn brwydro dros Owain. 
148

 GPC d.g. gorfelyn ‗melyn disglair, euraid, brigfelyn; melynaidd; rhuddgoch, gwinau‘, a gw. aralleiriad 
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(‗Gwarchan Cynfelyn‘) e wayw drwn oreureit am rodes, ar y llaw arall, mae‘r awgrym mai 

anrheg yw‘r gwayw yn cynyddu‘r tebygolrwydd mai addurn go-iawn a olygir, er nad yw 

hynny‘n profi bodolaeth gwaywffyn euraid go-iawn.
149

 

 

Defnyddid y gair glas ar y cyd â gwahanol eiriau am waywffyn, megis gwaywawr
150

 a 

berau (neu berau hëyrn),
151

 ac fe‘i ceir hefyd, gan Gynddelw, yn y cyfansoddeiriau glasbar 

a glasfer.
152

 Cysylltir llawer o‘r cyfeiriadau hyn â gwaywffyn tafl, a glas efallai‘n awgrymu 

disgleirdeb eu pennau haearn wrth iddynt fflachio drwy‘r awyr.
153

 Nid yw arwyddocâd 

arfau ‗gleision‘ yn gyfyngedig i waywffyn tafl, fodd bynnag. Cyfeiriodd Cynddelw 

ddwywaith at glasfer, ac er bod CBT III 16.199 Drud ŵr gwrdd, gorddrud ei lasfer yn 

ddarn o ganmoliaeth ystrydebol, mae III 26.9-10 Cymyrrws ei hoedl ei hyder / Yng 

ngorwydd glasfre rhag glasfer yn cyfeirio yn ôl pob tebyg at arfau gelynion y gwrthrych.
154

 

Gellid cymharu cwyn brawd Heledd am gloes glas uereu yn ‗Canu Llywarch Hen‘, ac yn 

wir ceir yr un geiriau yn union yn ‗Pa Ŵr yw‘r Porthor‘, unwaith eto‘n disgrifio arfau 

gelynion.
 155

 Defnyddiodd Einion ap Gwalchmai yr un cyfleoliad geiriol wrth ddisgrifio 

offer Dioddefaint yr Iesu yn CBT I 27.37 Porthaist er pym oes gloes glas ferau.  

 

Diau fod y cyseinedd rhwng gloes a glas wedi ychwanegu at apêl y cyfleoliadau hyn, er ei 

bod yn werth sylwi bod glas (heb gloes) yn cael ei ddefnyddio ar gyfer poen a achoswyd 

gan lafn ym marwnad Peryf ap Cedifor i Hywel ab Owain Gwynedd, CBT II 21.8 Ydd ym 

lleddir â llafn glas (gw. adran 3.4.2). Gellir deall yn well y cysylltiadau hyn o dybied bod 

glas yn cyfleu miniogrwydd neu ‗greulonder‘ arf yn ogystal â‘i ddisgleirdeb – byddai 

disgleirdeb a miniogrwydd fel ei gilydd yn nodweddu llafn a gabolwyd yn dda. Yn yr un 

                                                                                                                                                     
CBT o pâr eurglawr: ‗[Un megis] picell ddisglair‘, ond gw. hefyd ib.n, sy‘n nodi bod ‗gwlad wych‘ yn 

ddehongliad posibl arall ar gyfer eurglawr. 
149

 Hyd yn oed oes oedd y bardd yn meddwl am arf addurnedig go iawn, fe allai fod wedi ‗chwyddo‘ ei werth, 

gan droi arian yn aur, o bosibl (cymh. Alcock, ‗Gwŷr y Gogledd‘, 14, sy‘n trafod y posibilrwydd mai cadwyni 

arian oedd torchau aur ‗Y Gododdin‘). Am arian ar waywffyn gw. adran 2.2.2, CO llau. 62-3 deu par 

aryanhyeit lliueit yn y law, a Mallory, ‗The World of Cú Chulainn‘, t. 137 am waywffyn ac iddynt addurn 

arian yn Táin Bó Cúailnge. 
150

 CBT V 16.22. 
151

 CBT I 27.37 a IV 4.27; ceir newyddlas ferau yn VII 24.126. 
152

 CBT III 16.37, 16.199 a 26.10. 
153

 Os felly, gallai‘r gair glas fod wedi bod yn arbennig o berthnasol i‘r gwaywffyn tafl hirgoes am fod eu 

pennau‘n cynrychioli rhan gymharol fawr o‘r arf cyfan (gw. adran 3.2.4.2) 
154

Aralleiriad CBT: ‗Byrhaodd ei ehofndra ei einioes / Ar lethr bryn glas yn wyneb gwaywffon ddur‘. Ni ellir 

bod yn sicr, ychwaith, pwy biau glas ferau hëyrn Cynddelw (gw. adran 3.2.4.2, n. 392). 
155

 CLlH XI.101a-c Onyt rac agheu ac aeleu mawr, / A gloes glas uereu, / Ny bydaf leuawr inneu, a PaŴr 78 

Kin gloes glas verev. / Yguarthaw ystawingun / Kei a guant nav guiton. Ond perthyn i arwr y mae‘r glas ferau 

yn CLlH XI.89c A‟r glas vereu naf nwyfei. 
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modd, fe ymddengys fod llachar weithiau‘n awgrymu bod arf yn ddychrynllyd, yn ogystal â 

bod yn wych, ac yn wir mae gan eiriau tebyg swyddogaeth lenyddol ehangach wrth greu 

darlun o ryfelwr neu o fyddin gyfan (adran 3.4.2).
156

 

 

Gall cyfeiriadau‘r beirdd at liw mewn perthynas â gwaywffyn ddynodi staen gwaed yn aml, 

yn hytrach nag addurn neu olwg gynhenid yr arf. Mae ‗brith gan waed‘ yn sicr yn 

ymddangos fel y dehongliad gorau ar gyfer yr enghreifftiau o‘r geiriau amliw ac amryliw 

gan Feirdd y Tywysogion,
157

 ac felly hefyd yn achos CBT II 14.49 Tryliw eu pelydr gwedi 

penwan, er bod addurn yn bosibilrwydd arall, yn enwedig ar gyfer dwy enghraifft arall o‘r 

gair nad ydynt mor gysylltiedig â chanlyniadau brwydro.
158

 Defnyddid tryliw mewn 

perthynas â tharianau hefyd, gan ategu o bosibl y syniad y gall ddynodi addurn weithiau.
159

 

Yn yr un modd, gallai‘r gair cyffelyb trilliw gael ei gyfosod nid yn unig â pâr, megis yn 

CBT VII 10.4 (y Prydydd Bychan) Pwyllawg pâr drylliawg, drilliw,
160

 ond hefyd ag ysgwyd 

‗tarian‘, llafnawr ac arfau.
161

 Er y gall rhai o‘r cyfeiriadau hyn ymwneud ag addurn – yn 

enwedig os baner fach ar waywffon a ddisgrifir yn llinell y Prydydd Bychan, fel a awgrymir 

yn CBT – mae ‗staen gwaed‘ yn ymddangos yn fwyaf tebygol yn achos yr arfau ymosodol, 

ac felly hefyd yn achos cyfeiriad Cynddelw at belydr brith.
162

  

Mae cyfeiriadau‘r beirdd at waywffyn gwaedlyd gan ddefnyddio geiriau fel coch, crau, 

rhudd, gwaed, gwaedlyd, gwyar, creulon a creulyd yn rhy niferus i‘w rhestru,
163

 ac ni 
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 Gw., e.e. CLlH I.3a-b Llym vympar, llachar ygryt. / Armaaf y wylyaw ryt; CBT I 8.43 Ar lath lath lachar, 

ar bâr beri; III 16.225 Taer pair pâr llachar, Lloegr ddiwael; a IV 6.124 Echrys pâr llachar lluch gyfwyrain—

gawr. Gall mai sglein pelydr golau gwaywffyn a ddisgrifir weithiau yn y cyfryw gyfeiriadau, yn hytrach na‘r 

pennau (yn enwedig yn achos CBT I 8.43 Ar lath lath lachar. . .). Gw. hefyd y defnydd o ferfau i gyfleu 

delweddaeth debyg yn LPBT 8.6 yt lethrynt lafnawr ar pennawr disgowen, a CBT III 16.11 Dygwan, 

dywynnyg o‟i anghad.  
157

 CBT II 21.8 Amryliw oedd ei onn ‗Brith [gan waed] oedd ei waywffyn‘ a IV 2.19 Oedd amliw gelau, oedd 

aml gelor ‗Brith oedd gwaywffon, niferus oedd elor‘.  
158

 CBT IV 1.38 Tryliw ei ongyr, angerdd rysgain ‗Lliwgar yw ei waywffon, [yr un sydd] yn taenu llid‘ a IV 

3.43 Tryliw eu peleidr pan fo  . . . . .  ‗Lliwgar eu gwaywffyn pan fo . . .‘. Gw. hefyd aralleiriad CBT ar gyfer 

II 14.49: ‗Lliwiedig yw eu gwaywffyn ar ôl gwanu pennau‘. 
159

 Gw. CBT IV 6.188 Tryliw ei ysgwyd, ysgydwir—yn nhorment, a 9.101 Tryliw goch, trylew droch 

drachwyn, a tryliw goch wedi ei ddehongli yn CBT fel ‗[tarian] liwgar, waedlyd‘ (gw. adran 3.13.3 isod). Gw. 

hefyd CBT IV t. 14 am hoffter Cynddelw o gyfosod tryliw, trylew a trylwyn, a CBT II t. 201 am y tebygrwydd 

rhwng y ddau gyfeiriad at pelydr/peleidr tryliw, a‘r ddau‘n cael eu dilyn gan linell sy‘n dechrau â trylwyn. 
160

 Aralleiriad CBT yw ‗Bwriadus yw[‘r] waywffon ddrylliog [ei baner] drilliw‘, er nodi y gall trilliw 

ddisgrifio‘r pâr ei hun. 
161

 CBT I 7.35 Trilliw ei lafnawr, treulyn ysgwydawr ‗Llwyr staeniedig [h.y. gwaedlyd] [oedd] ei lafnau, fe 

dreulient darianau‘; VI 23.4 Arfau briw trilliw, trillu gyhwng ‗[A chanddo] arfau drylliedig o dri lliw, 

gwrthsafwr tri llu‘, a 5.53-4 Tr[i]nheion gwron! Gorfawr—fu‟r drallawd / O drilliw ysgwydawr ‗Ymladdwyr 

[y] gwron! Dirfawr fu‘r trallod / Oherwydd [yr] un tra gwaedlyd [ei] darianau‘.  
162

 CBT III 12.19 Ciglau beleidr briw, brith—o gyfergyr. Mae tryfrwyd ‗tryfrith‘ yn air arall a all olygu ‗wedi 

ei ystaenio â gwaed‘, a hynny mewn perthynas â gwaywffyn, er bod posibiliadau eraill (Brynley Roberts, AH 

t. 304, a gw. isod, n. 1193). 
163

 Ceir hefyd ffurfiau cyfansawdd megis briwgoch, croywgoch, durgoch, purgoch, parawdrudd a rhuddbraff, 
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fanylir arnynt yma am nad ydynt yn dweud llawer am ffurf arfau na dulliau brwydro. Er y 

gallai geiriau fel coch a rhudd ddynodi paent coch neu fath arall o addurn, mewn egwyddor, 

roedd disgrifiadau o waed ar bob math o arfau mor hollbresennol nes ei bod yn annhebygol 

y byddai neb wedi meddwl y gallai coch gyfeirio at baent, o leiaf wrth ddisgrifio arfau 

ymosodol.
164

 Nid amhosibl, yn wir, fod rhai o‘r enghreifftiau o waywffyn melyn a 

drafodwyd uchod yn disgrifio arfau gwaedlyd.
165

 At hynny, gallai‘r cigwain du yn ‗Peirian 

Faban‘ ddisgrifio gwaywffon wedi ei staenio â gwaed, yn enwedig o ystyried y cyd-destun, 

ac felly hefyd y gwaywawr du mewn cerdd ddarogan arall, ‗Kychwedyl a‘m dodyw‘.
166

  

 

Ychydig yn fwy perthnasol i ffurf arfau yw CBT VI 35.35 Y gŵr gwrdd uchel, a‟r gwayw 

gwaed awel. Roedd dweud bod arf yn medru tynnu gwaed o‘r gwynt yn ddull trawiadol o 

ddisgrifio llymder a ddefnyddiwyd hefyd yn ‗Culhwch ac Olwen‘,
167

 ond gellid disgrifio‘r 

                                                                                                                                                     
oll wedi eu defnyddio gan Feirdd y Tywysogion i ddisgrifio gwaywffyn; ac fe geir y ffurfiau lledrudd a 

gorudd yn LPBT 4.145 a PBT (LlTARA) 8.19 (gw. nodiadau Haycock ar y ddwy linell). Arfer cyffredin arall 

oedd cyfuno rhudd neu coch ag enw am yr arf ei hun, fel yn achos geleurudd, gwaywrudd, paladrgoch, 

pargoch, rheiddrudd, rhuddbar, rhuddfer a rhuddraidd, a‘r geiriau hyn yn aml yn cael eu defnyddio fel 

ansoddeiriau neu fel enwau ffigurol am ryfelwyr, gyda‘r ystyr fod eu harfau wedi eu staenio mewn rhyw 

frwydr benodol, neu‘n cael eu staenio‘n gyson. Mynegwyd yr ail syniad hwn yn fwy eglur gan y Prydydd 

Bychan, ac yntau‘n galw Rhys Foel yn r[h]uddbar fodawg ‗parhaol goch ei waywffon‘ (CBT VII 14.28). Nid 

yw cyfansoddeiriau mor gyffredin yn yr Hengerdd, er defnyddio rhuddfer yn CristIesu 20, a gwaywrudd (neu 

gwaywawr rhudd) yn EBedd
LlDC

 62b. Gall mai enghraifft o gwayw rhudd sydd yn CA (C) 1220 guaurud rac 

ut eidin uruei (gw. y troednodiadau ar y llinellau hyn yn Atodiad Ib), a gw. Bromwich, TYP t. 20, am 

enghraifft bosibl arall (Tri Gwa(y)6ryd Beird Enys Prydein). 
164

 Cymh. y drafodaeth am darianau, adran 3.13.3. Yn achos gwaywffyn, er bod y beirdd yn aml yn cyfeirio at 

liw‘r arf heb roi mwy o fanylion, weithiau mae‘r cyd-destun yn ei gwneud yn eglur mai gwaed a olygir. Gw., 

e.e., CBT II 14.3 Geleurudd ein gwŷr gwedi lludded—trwm, neu VII 24.10 Rhudd barau o beri cochwedd. 

Gellid cyfleu‘r un syniad drwy ddefnyddio berfau megis brithaw, cochi neu creulenwi, e.e. IV 9.49 Briwgoch 

brig ongyr, brithawd—breithgad gwŷr; VII 25.11 A thithau yn gwychaw pan goched—dy bâr, a III 26.91 

Gwayw Einiawn creulawn, creulanwyd. Gall creulawn yn yr enghraifft olaf gyfeirio naill ai at Einion, gyda‘r 

ystyr fodern ‗creulon‘, neu at y waywffon ei hun, gan olygu ‗creulon‘ neu ‗waedlyd‘. At hynny, gall fod 

cyfeiriad at staenio arfau newydd â gwaed yn IV 8.18 Peunydd oedd newydd newid rhuddfer, a ddehonglwyd 

yn CBT fel ‗Beunydd byddai cyfnewid [ergydion gan] bicell waedlyd o‘r newydd‘, er nodi ei bod ‗yn ddigon 

posibl mai‘r ystyr lythr. o gymryd arfau newydd a olygir yma‘. Un ddelwedd a oedd yn hoff gan Feirdd y 

Tywysogion a chan feirdd diweddarach, wedi ei hwyluso gan y cyd-drawiad â paladr (gw. Atodiad II) oedd 

bod gwaed yn llifo fel rhaeadr. Yn wir, daeth hon yn gymaint o ystrydeb nes cael ei gwyrdroi gan 

ddychanwyr (gw. Dylan Foster Evans, „Goganwr am Gig Ynyd‟: the Poet as Satirist in Medieval Wales 

(Aberystwyth, 1996), t. 18). 
165

 Mae ‗rhuddgoch‘ ymysg ystyron gorfelyn, yn ôl GPC. 
166

 PeirFab 60-1, gnawt marchawc llidiawc yn dywyssawc llu. / A brein ar gelein. a chicwein yn du, a PBT 

(RB) 3.22 G6ayawa6r du a lleu lenyn. Ategir y syniad fod du yn cyfeirio at waed os at yr un bobl (sef gwŷr 

Arfon) y mae guir e pist pendhu ‗the men of the black-headed shafts‘ a rudyon eu redyeu ‗of red spears‘ yn 

cyfeirio mewn darn cyfraith yn Llyfr Du o‘r Waun (TYP tt. 491-2; ond cymh. fersiwn E (BL Add. 14931) lle 

ceir rudyon yn rydieu ‗red their fords‘ (M.E. Owen, ‗Royal Propaganda Stories‘, t. 253)). 
167

 CBT VI 35.35n, yn cyfeirio at y disgrifiad o glaif yn CO llau. 64-5 Y gwaet y ar y gwynt a dygyrchei 

(cymh. hefyd CO llau. 799-801 Penn y wayw a daw y ar y baladyr, ac yssef a dygyrch y guaet y ar y guynt, ac 

a diskyn ar y baladyr) a CBT VII 27.40 A‟i bâr oedd gwaedliw fal gwaed Afel. Y gair Awel sydd yn y llsgr. 

wreiddiol, ac fe‘i dehonglir yn G t. 47 fel ‗awel‘, er bod CBT VII 27.40n yn dehongli‘r ymadrodd mewn 

perthynas â llofruddiaeth Abel gan Gain. 
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un nodwedd yn fwy eglur drwy ddefnyddio geiriau megis llym
168

 a‘r cyfansoddeiriau 

awchlym
169

 a rhaglym.
170

 At hynny, gellid cyfuno gair am lymder a gair am arf, fel yn achos 

parllym,
171

 neu gymharu gwaywffyn â drain.
172

 Dull arall o gyfleu‘r un syniad oedd dweud 

bod gwaywffon yn llifaid, sef wedi ei minio,
173

 ac roedd y ffurf parawchrudd yn cyfuno 

llymder pâr a‘i allu i dynnu gwaed.
174

 Gallai‘r gair eirig hefyd fod yn ansoddair yn golygu 

‗llym‘, er bod ‗rhyfelgar‘ yn bosibilrwydd arall.
175

 Gallai gair am lymder gael ei ddefnyddio 

hefyd i ddisgrifio milwyr arfog, fel yn achos cyl yn ‗Prif Gyuarch Geluyd‘.
176

 

 

3.2.4 Dulliau brwydro 

3.2.4.1 Gwaywffyn llaw 

Roedd trychu a thrywanu fel ei gilydd yn bosibl yn achos gwaywffon law, ac yn wir mae‘n 

ymddangos bod y ddau fath o ergyd yn cael eu disgrifio yn CA (XIV) 126 ef rwygei. a 

chethrei. a chethrawr. Yn gyffredinol, er hynny, ergydion trywanu a ddisgrifir amlaf mewn 

perthynas â gwaywffyn, ac mae‘n debyg mai‘r cyfryw ergydion a ddisgrifir mewn llinell 

arall o‘r ‗Gododdin‘, CA (XXXVI) 401-2 e neb a wanei nyt atwenit. / raclym e waewawr.
177

 

Mae cryn nifer o enghreifftiau o‘r ferf gwanu mewn perthynas â gwaywffyn, ac yn enwedig 

yn achos y gair gwayw, fel a ddisgwylid o ystyried y cyseinedd rhwng y geiriau hyn (gw. 

Atodiad II). Er na ellir cymryd fod pob un yn cyfeirio‘n benodol at drywanu,
178

 mae‘r ystyr 

hon yn debygol yn achos llinellau o waith Prydydd y Moch, a geir fel rhan o‘i ganmoliaeth 

ddiflewyn-ar-dafod i gynnydd Dafydd ab Owain (CBT V 1.25-8): 
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 CA (XXXIII) 374 peleidyr ar gychwyn a llym waewawr; LPBT 4.216-17 pan yw du troet alarch gwyn. / 

pedrydawc gwayw llym; Oianau
LlDC

 115 Briuhaud llurugev rac llim waewaur; CLlH I.3a Llym vympar, 

llachar ygryt, ac EWGP VII.11a Bit d6fyn llynn; bit lym g6aewa6r (hefyd yn EWGP VIII.9a). 
169

 CBT VII 8.2 Pâr awchlym wychlith gwyach. 
170

 CA (XXXVI) 402 raclym e waewawr. 
171

 CBT III 24.137. 
172

 CBT III 9.1. Gw. hefyd adran 3.2.1, am enwau am waywffyn sy‘n ymwneud â llymder.  
173

 PT X.6 escyll gawr gwaywawr llifeit. 
174

 CristIesu 33 G6r o gud para6chrud wythuer. 
175

 PT XI.3 eiric y rethgren riedawc yw‘r unig enghraifft a roddir ar gyfer yr ystyron hyn yn GPC d.g., gan 

awgrymu aer ‗rhyfel, brwydr‘ fel elfen gyntaf y gair. 
176

 LPBT 1.87 Gwydyl kyl diuerogyon ‗armed pillaging Irishmen‘, a gw. Haycock, ib.n, am kyl ‗armed, sharp‘. 

Cymh. LPBT 5.142 (‗Kat Godeu‘) handit kyl coetdyd, a ddehonglir gan Haycock, ib.n, fel cyfeiriad at gyrn 

carw (coet + hyd), neu at arfogaeth ‗milwyr‘ brwydr y coed. 
177

 Mynegir syniad tebyg, heb gyfeirio at arf penodol, yn CA (CI) 1230-1 nit at wanei / ri guanei ri guanet. 
178

 Mae‘r ystyron yn ôl GPC d.g. gwanaf yn cynnwys ‗rhuthro‘ ac ‗ymosod‘ yn ogystal â ‗brathu‘, ‗trywanu‘, 

‗tyllu‘, ‗lladd‘, ‗ergydio‘ a ‗gwthio‘. Gallai gwanu hefyd ddisgrifio marchog yn cael ei fwrw oddi ar gefn ei 

geffyl (e.e., Peredur, 31.13-14 y wan ar vn gossot tros [pedrein] y varch y‟r llawr), ac fe‘i defnyddid yn 

ffigurol, e.e. am ofid neu boen. 
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Pen Bryn Ceredig, nid cariad—a‘i dug 

Yn dëyrn pymthengwlad 

Namyn gwayw yn gwân o‘i angad 

A llafn coch yn llaw gynifiad.
179

 

 

Gellid cymharu cyfeiriadau Cynddelw at gwayw gweiniad ‗gwaywffon y trywanwr‘ (CBT 

III 26.84) a hefyd llaw weiniad ‗yn gwanu â‘i law‘ (III 16.38).
180

 

 

Tarddodd rhai geiriau am ergydion o enwau am waywffon, megis peleidr(i)ad, yr amrywiad 

peleidr(i)al, ac, efallai, cigweinawd a lleiniad, ac fe ellid defnyddio enw‘r waywffon ei hun 

i gyfeirio at ergyd yn achos ergyrwayw ac ongyr.
181

 Gallai prenial ddynodi pren, coed 

defnydd neu amryw offer pren, ond yng nghyd-destun rhyfel fe‘i dehonglir fel gair cyfunol 

am bren pelydr gwaywffyn neu fel gair am frwydr.
182

 Cyfunir rhai o‘r amryw ystyron yn 

gelfydd yn PT XI.11-13 (‗Gwallawc‘): 

Digon[if] digones y lyghes. 

 o beleidyr o bleigheit pren wres. 

prenyal yw y pawb y trachwres.
183

 

 

Roedd prenial yn air addas am ornest glòs â gwaywffyn llaw (er nad oes modd gwybod a 

gyfyngid y gair i‘r dull brwydro hwn), ac mae digonedd o gyfeiriadau eraill at y math hwn o 

frwydro, megis y disgrifiadau o waywffyn yn cael eu defnyddio yn erbyn arfau eraill,
184

 

neu‘n gwthio,
185

 neu‘n creu ‗llwybr‘ drwy rengoedd y gelyn.
186

 Awgrymir gornest glòs â 

                                                 
179

 ‗Yn gwanu o‘i afael‘ yw aralleiriad CBT ar gyfer yn gwân o‟i angad. Cymh. CBT III 16.11-12 Dygostwng 

arthan (dygwystl dy wayw!) / Dygwan, dywynnyg o‟i anghad, a‘r ail linell yn cael ei haralleirio yn CBT fel 

‗Trywana, disgleiria trwy [fedrusrwydd] ei law‘, neu IV 7.11-12 Rhuddai, pan lladdai rhag llew, / Rhudd 

onnen o‟i loflen law. Nodir yn CBT, ib.n, y gall o‟e fod yn amrywiad ar i‟w, gan olygu ‗yn ei‘ yn hytrach nag 

‗o‘i‘; cymh. CBT IV 6.93 Ac angerdd, ac ongyr yn llaw, a VII 10.13 Llaw ar bâr anwar enwawg—Faredudd.  
180

 Am ddehongliad yr ail gyfeiriad gw. CBT III 16.38n, sy‘n nodi hefyd na fyddai cysylltiad rhwng gweiniad 

a ‗gwasanaethu‘ yn amhosibl. 
181

 Gw. GPC ac Atodiadau Ia a Ib, d.gg. Datblygodd yr ystyr ffigurol ‗defnyddiwr gwaywffon‘ yn achos 

peleidr(i)ad (I. Williams, CA t. 289), ac felly hefyd yn achos ergyrwayw, a‘i ystyron yn ôl GPC yn cynnwys 

‗un medrus i daro â gwayw, blaenor, arweinydd‘ yn ogystal â ‗gwaywffon hyrddedig‘ a ‗gwthiad â 

gwaywffon‘. Am cigweinawd gw. CBT VII 40.49 A phob cigweinawd â‟r cigweinau. Ni chynhwysir hwn yn y 

Atodiad Ib am mai dioddefaint eneidiau yn Uffern a ddisgrifir, ac nid yw‘n debygol mai ‗gwaywffon‘ yw‘r 

ystyr. Am lleiniad, gw. EWGP VIII.13a-b Bid lew unben a bid awy vryd, / a bid lleiniad yn ardwy. Cymh. 

hefyd y ffurfiau gwaywddawn, haearnddawn a gwaywroddawg a gysylltir â gwaywffyn tafl yn arbennig (gw. 

adran 3.2.4.2). 
182

 GPC ac Atodiad Ia a Ib, d.g., a gw. ymhellach CLlH I.23a.n, PT XI.13n, CBT II 24.38n a J. Lloyd-Jones, 

‗Compounds of Gal‘, yn S. Pender (ed.), Feilscribhinn Torna (Corcaigh, 1947), tt. 83-9 (t. 86). Ceir hefyd cad 

ferau fel ymadrodd am frwydr â gwaywffyn, CA (XXIII A) 262-3 heessit eis / yg kynnor [tr]eis yg cat uereu, 

er y gall hwn gyfeirio‘n fwy at ymladd â gwaywffyn tafl, am ei fod yn dilyn cyfeiriad at ais yn cael eu ‗hau‘ 

(gw. adran 3.2.4.2 am enghreifftiau eraill o berau fel arfau tafl). 
183

 Gw. dehongliad I. Williams, ib.n: ‗He made sufficient wood for a fleet by breaking spears (and shields?) 

into splinters in fierce battles. In his wrath he makes a timber supply for everyone‘, a chymh. CLlH I.30a-c 

Dichonat ysteuyll o es[g]yll ysgwydawr / Tra vydat yn seuyll, / A vriwat ar aghat Byll. 
184

 E.e. CA (XIX) 209-10 pareu rynn rwygyat / dygymynei. e gat; EWGP III.8d a disgynnu bar ar araf, (am y 

dehongliad gw. isod n. 233) a CBT I 3.114 Tyrfai rhag llafnau pennau peithwydd ‗Tasgai pennau paladrau 

dinistriol o flaen llafnau‘. 
185

 CBT II 6.21 Gwneuthum â gwth gwayw gwaith ardderchedd. 
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gwaywffyn hefyd gan ddisgrifiadau Cynddelw a Phrydydd y Moch o ryfelwyr yn sefyll yn 

agos at ei gilydd neu‘n gwthio drwy lu â‘u hysgwyddau,
187

 ac felly hefyd gan CA (LXVI B) 

813 em dodes itu ar guaiu galon, yn ôl dehongliad Ifor Williams.
188

  

 

Ceir disgrifiadau o ganlyniadau brwydro gan rai beirdd, megis y cyfeiriad o waith 

Cynddelw (gw. uchod, adran 3.2.1.2) at waywffon wedi mynd yn sownd hyd yr enfys mewn 

asennau dyn (CBT IV 6.52-3). Mae ‗gadael‘ gwaywffon yng nghorff gelyn yn arwydd o 

filwriaeth etifeddion Cadwallon ap Madog ab Idnerth mewn marwnad o waith Cynddelw,
189

 

ac fe grybwyllodd Prydydd y Moch ei waywffon ei hun mewn cyd-destun tebyg yn CBT V 

14.16 Dyfnant ysgarant gwayw o‟i hasgre.
190

 Ymosodiad ar elyn a ddisgrifir hefyd yn CBT 

IV 6.59 (Cynddelw) A gwaywawr uch gwregys, ac fe gyfeiriodd yr un bardd at niwed i‘r 

pen yn III 16.51-2 Gwayw drwy ben, drwy beri camawn, / Gwaed ar wallt rhag Allt 

Gadwallawn.
191

 Yn gyffredinol, ymddengys fod Cynddelw yn arbennig o hoff o 

ddelweddaeth waedlyd a graffig, ac o ergydion eithafol fel a ddisgrifir yn III 26.89-90 

Gwayw trwy flwng trwy fwng, trwy forddwyd, / Gwayw i drais yn ais, yn ysgwyd.
192

 

Cyfeiriodd Cynddelw at waywffon mewn adain ymhlith disgrifiadau erchyll eraill o 

ryfelwyr meirw yn ‗Arwyrain Owain Gwynedd‘ (CBT IV 1.25 Ar edrywan gwân gwayw yn 

adain). ‗Braich‘ yw adain yma, yn ôl aralleiriad CBT, er dehongli‘r un gair fel ‗ystlys‘ yn 

                                                                                                                                                     
186

 Dehonglwyd CA (LXXIII) 911 hynt am oleu bu godeu beleidryal fel cyfeiriad at waywffyn ‗yn gwneud 

ffordd olau iddynt eu hunain drwy‘r awyr‘ gan Ifor Williams, Canu Taliesin (Caerdydd, 1960), t. 72, ond fe 

awgrymodd J.E. Caerwyn Williams, ‗Lleudir‘, B 21 (1964-6), 224-6, y gall mai‘r syniad yw fod y gwaywffyn 

yn creu llwybr at le neu dir agored. Gw. hefyd Jackson, GOSP t. 144 ‗The last sentence seems to mean that the 

hero was cutting his way through the press to where there was more space for manoeuvre‘, a chymh. J.T. 

Koch, GodA t. 113 ‗a path to the light‘. 
187

 CBT III 16.127-9 Ei ysgwn gynnif, ei ysgwyd yg ngnif, / Ei ysgwyddau fochfoch, / Ei dreiswayw, ei 

dreiswan mor groch ‗Ei frwydro cadarn, ei darian mewn cythrwfl, / Ei ysgwyddau wyneb yn wyneb [â‘r 

gelyn], / Ei waywffon rymus, ei ergyd nerthol mor uchel ei drwst‘, a V 1.22 Pâr trwy fâr, trwy fyrdd 

ysgwyddiad ‗[Gyda] gwaywffon mewn digofaint, un yn ysgwyddo [‘i ffordd] trwy lu‘. 
188

 CA 813n: ‗Gosododd ei ystlys yn erbyn gwaywffyn y gelyn: disgrifiad o filwr yn y cynnor yn gwthio yn 

erbyn cynnor y fyddin arall‘. 
189

 Defnyddiodd Cynddelw ddelweddaeth debyg ddwywaith, yn yr un darn, at ddibenion llenyddol gwahanol: 

CBT III 21.192-5 Edewid eron rhan gofion—galar / A geleurudd yng ngwelyddon, / Edewis terrwyn tëyrn 

feibion / A edau gelau yn eu galon ‗Gadawyd inni gyfran o atgofion [sy‘n peri] galar / A phicell gwaedlyd 

mewn ceimiaid, / Gadawodd yr un chwyrn feibion brenhinol [ar ei ôl] / A fydd yn gadael gwaywffon yn eu 

gelynion‘. Nid yw‘n ymddangos bod y llinellau cyntaf yn cyfeirio at farwolaeth Cadwallon yn benodol, am 

fod gwelyddon yn lluosog. Yn hytrach, fe allai‘r ddelwedd ymwneud â chynnen yn gyffredinol, neu â phoen 

galar hyd yn oed (gw. adran 3.2.9). Cymh. hefyd CBT II 21.40 (Peryf ap Cedifor) Gwae fi, pan ‟i harhoais: / 

Gwayw yn Hywel a welais. 
190

 Aralleiriad CBT yw ‗Arfera gelynion â gwaywffon [wedi ei thaflu] i‘w mynwes‘, er na ellir sicrwydd mai 

gwaywffon dafl a olygir – byddai rhyw ferf fel ‗hyrddio‘ yn bosibilrwydd arall. 
191

 Gw. hefyd CBT II 14.49 Tryliw eu pelydr gwedi penwan. Gallai CA (XIV) 128 en gystud heyrn dur 

arbennawr, a GwynNudd 4c briuint penaur peleidrad, gyfeirio naill ai at bennau dynion neu bennau 

gwaywffyn (gw. adran 3.2.1.2).  
192

 Aralleiriad CBT: ‗Gwaywffon gyda mileindra drwy fwng [ceffyl], trwy forddwyd, / Gwaywffon drwy rym 

[wedi‘i gwthio] i mewn i asennau, i mewn i darian‘. 
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achos CBT VI 14.24 (Phylip Brydydd) Nes gwayw yn adain nid atygid, a‘r ystyr honno‘n 

ymddangos yn fwy addas i gyd-destun y darn hwn.
193

 Os ‗braich‘ a olygir, fe allai hynny 

awgrymu mai gwaywffyn ysgafn sydd dan sylw, ond yn gyffredinol mae‘n anodd cysylltu‘r 

cyfryw gyfeiriadau â dulliau brwydro penodol. 

 

Cyfeirir at waywffyn yn gwneud difrod i arfwisg yn Oianau
LlDC

 115 Briuhaud llurugev rac 

llim waewaur, ac mae nifer o gyfeiriadau at waywffyn yn difrodi tarianau.
194

 Er y byddai 

rhai o‘r cyfeiriadau hyn yn addas fel disgrifiadau o frwydro lawlaw mewn gornest glòs, 

rhaid cofio bod torri tarianau yn rhan nodweddiadol o ddisgrifiadau o farchogion yn 

ymwan, a bod tystiolaeth fod y Cymry, megis y Ffranciaid, yn gwybod sut i faglu tarian 

gelyn drwy daflu gwaywffon i mewn iddi (gw. adrannau 2.2.3.3 a 2.2.3.2, a dwy adran 

nesaf y bennod hon).  

 

3.2.4.2 Gwaywffyn tafl 

Wrth drafod llinell o Ganu Llywarch Hen, awgrymodd Ifor Williams fod pâr yn waywffon 

ysgafn i‘w thaflu, gan gyfeirio at y disgrifiad o Gulhwch yn cludo deu par aryanhyeit lliueit 

yn y law, ac at yr arfau y mae Lleu a Gronwy yn eu taflu at ei gilydd yn y Pedair Cainc.
195

 

Yn stori Lleu, defnyddir y ferf bwrw yn y cyd-destun hwn, neu‘r cyfleoliad bwrw ‗taflu‘ a 

medru ‗taro‘.
196

 Mae CA (GwC) 1398-9 Pan vyrywyt arveu / tros benn cat vleidyeu yn 

dangos bod y beirdd hwythau‘n defnyddio bwrw mewn cyd-destun tebyg weithiau, ond mae 

amrediad ystyron y ferf hon, a chyd-destun amwys yr enghreifftiau yng ngherddi Beirdd y 

Tywysogion, yn eu gwneud yn anodd eu cysylltu ag unrhyw ddull brwydro arbennig.
197
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 Gw. aralleiriadau CBT: ‗[Ac] ar drywaniad brwydr [clywais] wayw mewn braich‘ a ‗Nes [bod] gwaywffon 

yn ystlys nas dygid [hi] ymaith‘, a nodiadau CBT ar y ddwy linell. Defnyddiodd Cynddelw adain eto yn IV 

4.101 Uch gwayw rhyn yn rhuddaw adain. 
194

 Gw. n. 1219 isod. 
195

 CLlH II.3b.n, yn cyfeirio at CO llau. 62-3 a PKM tt. 86-8 a 91-2. Yn y Pedair Cainc fe ddefnyddir pâr a 

gwayw (neu gwenwynwayw) fel termau cyfystyr am y waywffon sy‘n taro Lleu, ond pâr yn unig ar gyfer yr arf 

sy‘n lladd Gronwy (er cyfeirio ato deirgwaith). Gw. hefyd Rowland, EWSP t. 514 (yn trafod CLlH I.3a), yn 

rhoi‘r ystyron ‗spear, light spear‘ ar gyfer pâr, a‘r eirfa ar gyfer cerddi Gwalchmai yn CBT I t. 307, lle ceir 

‗gwayw ysgafn‘, er mai ‗gwaywffon‘, yn syml, yw‘r ystyr yn ôl GPC d.g. pâr. 
196

 PKM tt. 86, 89 a 91-2, a gw. hefyd y disgrifiad o Leu yn taro dryw â nodwydd yn PKM tt. 80 a 275. Yn 

Peredur, t. 14, defnyddir dyfwrw a medru wrth ddisgrifio‘r arwr yn taflu ei gaflach, ond cymh. y defnydd 

rheolaidd o bwrw yn y stori honno i ddisgrifio marchogion yn cael eu bwrw oddi ar gefnau eu ceffylau (gw. yr 

adran nesaf). Cymh. hefyd YBH llau. 1396-8 Sef a wnaeth y cawr yna y vwrw ar gaflach ae vedru yny 

uordwyt, a‘r defnydd o bwrw a medru wrth ddisgrifio taflu cyllell yn YBH llau. 2753-5, er bod y ferf medru 

hefyd yn cael ei defnyddio yn y testun hwn, ar y cyd â gosod, wrth ddisgrifio gwahanol fathau o ymladd megis 

ymwan, ergydio â chleddyf ac ymosodiad gan lew, hyd yn oed, e.e. YBH llau. 1291-3 a 1916-23. 
197

 CBT I 8.49-50 A dygyfor Lloegr, a dygyfrang â hi, / Ac eu dygyfwrw yn astrusi; II 24.22 A llyry tra llyry,  a 
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Berfau eraill a all fod yn gysylltiedig â gwaywffyn tafl yw newid neu cyfnewid, fel yn achos 

llinellau o waith Cynddelw (Peunydd oedd newydd newid rhuddfer), Prydydd y Moch 

(Cyfnewid glas waywawr) a Llygad Gŵr (Cyfnewid newyddlas ferau), er y gall mai 

cyfnewid ergydion yw‘r ystyr, fel yr awgrymir yn aralleiriadau CBT.
198

 O ran yr Hengerdd, 

mae peleitral dyfal dillyd ‗Armes Prydein‘ wedi ei ddehongli fel disgrifiad o ‗ddilyw‘ o 

waywffyn yn cael eu taflu,
199

 ac fe ddefnyddid mewn cerddi eraill y berfau esgor,
200

 ac, 

efallai, llathennu,
201

 gweyelu
202

 ac ymdaflu.
203

 At hynny, awgrymodd John Koch fod y gair 

tafloyw yn CA (LXXXIII) 1008-9 tavloyw ac ysgeth tavlet wydrin. / a med rac teyrned 

tavlei vedin yn cynnwys yr elfen tafl a‘r ffurf Hen Gymraeg guoïu (gwoyw), gan olygu 

‗throwing a spear‘,
204

 ac yn wir fe fyddai cysylltiad â thaflu gwaywffyn yn bosibl hyd yn 

oed os hoyw yw‘r ail elfen.
205

 Un ferf nas defnyddid yn y cerddi am daflu gwaywffyn yw 

saethu neu ymsaethu, er ei bod yn digwydd yn y cyd-destun hwn mewn rhyddiaith.
206

  

                                                                                                                                                     
llwrw tra llwrw  aerfwrw furthiaw; II 24.39 Llan Ystyffan,  llyry byry boethfan,  llwrw bwrw beithiawg; IV 

4.240 Ar llwrw ysgwydfwrw ysgyrion; 6.280 Brwysg rwysg rwyf trydar, bwrw lwrw lid anwar, a 11.9-10 

Gwaedlyd ei läin, gwanar sefyll—lwrw, / Gwayw aerfwrw gwân aerwyll; V 24.49 A gwaedlwrw gwŷr aerfwrw 

arfawg, a VII 24.143 Hylwry fwry, fâr gymell trethau. Dehonglir hylwry yn yr enghraifft olaf fel ‗gwaywffon 

wych‘ yn CBT, ond gthg. diwygiad a dehongliad J.E. Caerwyn Williams, LlyB tt. 78-9 hylwrw fwrw ‗hawdd 

ei ddilyn wrth iddo fwrw ei lid‘. Am y ffurfiau llwrw / llwry gw. adran 3.7 isod. Gw. hefyd GPC d.g. bwriaf, 

a‘r ystyron yn cynnwys ‗taflu‘, ‗hyrddio‘, ‗ergydio‘, ‗taro‘, ‗curo‘, ‗dymchwelyd‘ a ‗gorchfygu‘. 
198

 CBT IV 8.1 (‗Beunydd byddai cyfnewid [ergydion gan] bicell waedlyd o‘r newydd‘), V 16.22 (‗Ergydiad 

[â] gwaywffyn gleision‘) a VII 24.126 (‗[Un ac iddo] bicellau newyddlas [mewn] cyfnewid ergydion‘). Gw. 

hefyd PBT (LlTARA) 8.70 ae newityaw gwaywawr, a gyfieithwyd gan Haycock, fel ‗a‘i ?gyfnewid 

gwaywffyn‘ (ond cymh. darlleniad H-cd, a‟i neidiaw gwaywawr). 
199

 Gw. AP 115n: ‗The allusion is to the spears which are hurled against the enemy, not just in showers but in 

a ceaseless flood (taking dyfal with dillyd, not with peleitral)‘. 
200

 LPBT 14.55-6 glessynt escyll gwawr, / escorynt-vy waywawr. Cyfieithwyd y llinell olaf fel ‗[as] spears 

launched forth‘ gan Haycock, ibid., ac fel ‗They threw spears‘ gan Rowland, EWSP t. 534. 
201

 Digwydd y gair yn Afall
LlDC

 69 id lathennaur gan brid gurhid erwit, gyda‘r ystyr ‗bwrw gwaywffyn‘ yn ôl 

geirfa LlDC, t. 152. Hon yw‘r unig enghraifft ganoloesol yn GPC d.g., er bod yno enghraifft o‘r bedwaredd 

ganrif ar bymtheg gyda‘r ystyr ‗mesur llath‘. 
202

 PT IX.17 Kyt ef mynasswn  gweyhelu henwn, a gw. ib.n am yr awgrym mai bwrw ‗twigs‘ neu ‗rods‘ 

(gwiail) yw‘r ystyr, ac uchod adran 3.2.1.1 am gwialen fel gair am waywffon neu ddart. 
203

 CA (X) 86-7 Milcant a thrychant a emdaflawr. / gwyarllyt gwynnodynt waewawr. Ni ellir cysylltu‘r ferf yn 

bendant â‘r gwaywffyn yn y ll. nesaf; gw. cyfieithiadau Jackson, GOSP t. 119 ‗cast at each other‘; Jarman, 

BOHP ll. 97 ‗charged against each other‘, a J.T. Koch, GodA t. 61 ‗throwing weapons at each other‘. 
204

 GodA tt. 121 (‗Throwing a spear and with a Scots targe, the man who had thrown back a glass / of mead in 

the presence of chieftains would then overthrow armies‘) a 231. Credir bod yr hen ffurf gwoew, a gafodd ei 

diweddaru yn aml i gwayw yn yr Hengerdd, wedi cynnwys yr elfen *gwo (gw. GPC d.g. gwayw), gan 

awgrymu y gallai fod wedi cyfeirio yn wreiddiol at waywffon fechan, ysgafn, megis rai mathau o waywffyn 

tafl (diolchaf i‘r Athro Koch am dynnu‘r pwynt hwn i‘m sylw). 
205

 Gw. I. Williams, CA 1008n, sy‘n dehongli tafloyw fel enw personol a all gynnwys naill ai tafl + hoyw neu 

taf (fel yn enw‘r afon) a gloyw. Dehonglwyd tafloyw fel enw personol hefyd gan Jackson, GOSP t. 149 

(‗Tafloew would toss off a glass of mead in style (?), and in the presence of princes he would overthrow an 

army‘), gan Jarman, BOHP ll. 776, ac yn H-cd. 
206

 Gw. n. 233 yn y bennod flaenorol, a CO ll. 545-6 „Yspadaden Penkawr, na saethutta ni bellach‟ (hefyd 

ll. 560). Cyfeirir at ymsaethu yn PKM t. 72, er na chrybwyllir gwaywffyn yn benodol yn yr achos hwn fel y 

gall mai saethu o fwâu a ddisgrifir. 
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Ymadrodd arall nas ceir gan y beirdd yw sôn am ‗gawod‘ o waywffyn tafl, er bod Historia 

Gruffud vab Kenan yn disgrifio‘r Freinc yn bwrw amryw deflynnau en gawadeu.
207

 Dull 

arall o ddisgrifio peth tebyg, fodd bynnag, oedd dweud bod y gwaywffyn yn ‗rhodd‘, fel y 

dangosodd Marged Haycock yn achos y gair haearnddawn yn ‗Anryuedodeu 

Allyxander‘.
208

 Cyfeiriodd Cynddelw yntau at Ririd Flaidd fel blawdd haearnddawn, sef 

‗[un yr oedd ei] dafliadau o [waywffyn] haearn yn arswyd‘ yn ôl aralleiriad CBT (III 

24.144); defnyddiodd Cynddelw y ffurf gwaywddawn yn ogystal (III 21.23 a 26.140, a IV 

3.40), ac fe ddisgrifiwyd Madog ap Gruffudd, arglwydd Maelor, fel gwaywroddawg ‗taflwr 

gwaywffon‘ gan Ddafydd Benfras (VI 29.9).
209

 Delwedd arall a geir yw fod arfau yn 

‗neidio‘ – yn ogystal â‘r hëyrn ar naid yn ‗Hirlas Owain‘,
210

 gellid crybwyll CBT V 6.11 

(Prydydd y Moch) Llary ysbar ysbenydd ei naid, er ei bod yn bosibl mai‘r rhyfelwr, nid ei 

arf, sy‘n neidio yn yr achos hwn os oes ystyr ffigurol i ysbar.
211

  

 

Perthnasol hefyd yw rhai cyfeiriadau at waywffyn yn dod ‗o law‘ milwr, er bod angen 

ystyried y rhain yn ofalus am y gallai o‟e fod yn amrywiad ar i‟w, gan olygu ‗yn ei‘ yn 

hytrach nag ‗o‘i‘.
212

 Mae‘r tebygolrwydd mai gwaywffyn tafl a olygir yn y cyfryw ddarnau 

yn cynyddu os yw‘r gwaywffyn yn lluosog, fel yn achos CBT III 24.57-8 Parawd o‟i adaf, 

cyn no‟i adaw, / Parau post enwair, pair pedrylaw,
213

 ac mae‘r ystyr yn eglur pan 

                                                 
207

 HGK 20.20. Nid oes gair am ‗gawod‘ yn yr adran gyfatebol o‘r fersiwn Lladin, VGC §24/12. 
208

 LPBT 17.5-7 Alexander magidawr / hewys hayarndawn / cledyfal anwogawn, a gw. Marged Haycock, 

‗―Some Talk of Alexander and Some of Hercules‖: Three Early Medieval Poems from the Book of Taliesin‘, 

CMCS 13 (1987), 7-38 (37) a LPBT 17.6n. Mewn cyd-destunau eraill fe allai haearnddawn olygu ‗natur 

haearn, caledwch, cadernid‘ neu ‗greulonder‘ (GPC d.g.); gall mai‘r ystyr hon sydd i‘r gair ym MarCad 7c 

dangossei Gyno yno haerndawn (R. Geraint Gruffydd, AH t. 40) er bod Rowland, EWSP t. 446, yn awgrymu 

darllen yno dawn. At hynny, mae ‗dan gawod o saethau‘ yn ystyr bosibl ar gyfer goglysur a gochlysur yn CA 

(LXXV A) 932 goglyssur heyrn lliveit llawr en assed a LPBT 9.9 a‟e goch gochlessur, er bod posibiliadau 

eraill (gw. CA 932n, LPBT 9.9n a GodA t. 147). 
209

 Mae Haycock, LPBT 17.6n, yn cymharu gwaywddawn â haearnddawn, gan gyfeirio at CBT III 21.23 a 

26.140 a IV 3.40, ond gthg. y deongliadau ‗ergydion gwaywffon‘ neu ‗ergydio â gwaywffyn‘ a geir yn CBT. 

Am gwaywroddawg fel ‗taflwr gwaywffon‘ gw. CBT VI 29.9 ac aralleiriad y gerdd (nodir yn CBT fod 

‗rhoddwr‘ neu ‗ddosbarthwr‘ yn ystyron eraill i‘r elfen rhoddawg, yn ogystal â ‗thaflwr‘). Cymh. hefyd GEO 

1.169 Rhaidd rhoddiog Rhys frowys fri, a‘r ddau air cyntaf wedi‘u dehongli yn GEO fel ‗picell dafledig‘. 
210

 CBT II 14.118 Glud men ydd ânt gloyw hëyrn ar naid. 
211

 Gw. aralleiriad CBT: ‗Un hael a chanddo waywffon odidog ei llam‘. Cyfeirir yn CA (XXXI) 353 at filwyr 

cydnaid (gw. cyfieithiadau Jackson, GOSP t. 128 ‗bounding forwards together‘, a J.T. Koch, GodA t. 87 

‗lunged forth in unison‘). 
212

 Crybwyllwyd hyn eisoes uchod, n. 179. Tynnir sylw at y pwynt hwn yn CBT mewn nodyn ar IV 7.11-12 

Rhuddai, pan lladdai rhag llew, / Rhudd onnen o‟i loflen law. Am enghreifftiau tebyg gw. III 16.11-12 

Dygostwng arthan (dygwystl dy wayw!) / Dygwan, dywynnyg o‟i anghad; V 1.27 Namyn gwayw yn gwân o‟i 

angad, a VI 12.2 Croywgoch gwayw o‟th adaf. Gw. hefyd nodiadau I. Williams ar CA (L) 9 keingyell hiryell 

oe law, sy‘n dehongli oe law fel ‗yn ei law, i‘w law‘, ac ar CA (LXXVIII) 961 ry duc oe lovlen glas lavnawr 

(CA t. 301 ‗dygai yn ei law lafnawr glas‘). 
213

 Aralleiriad CBT: ‗Yn ddibrin o‘i law, cyn ei ymadawiad, / [Y deuai] gwaywffyn y cynheiliad ffyrnig, 

pennaeth deheuig‘. Gall fod yn arwyddocaol mai parau yw‘r gwaywffyn yma. Gw. hefyd, e.e., CBT VII 

24.143 Hylathr ei ysgwyd, esgud barau—gwrd, a CA (XXIV) 280 bu ehut e waewawr bu huan. Mae CA 
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ychwanegir y ferf hëu (‗hau‘ neu ‗wasgaru‘) megis yn IV 4.27 Glas ferau hëyrn heuasant. 

Mae‘r ferf hon yn awgrymu bod arfau niferus yn cael eu taflu gan un gŵr, megis ffermwr 

yn hau hadau, fel y dadleuodd Leslie Alcock wrth drafod cyfeiriad yn ‗Y Gododdin‘ at yr 

arwr Marchlew yn ‗hau‘ gwaywffyn o bedryollt y law.
214

 Ac yn wir, esbonnir y 

ddelweddaeth hon yn yr un modd ym muchedd Ladin Iudic Hael: 

Uel, more inquilinorum in campo iactantium, Iudicaelus iactaret; ubicumque uoluisset ibi 

iaculum suum descendebat 

(Or, in the manner of farmers in their fields, sowing seed, Iudic Hael scattered his javelins, each 

landing wherever he intended) 
215

 

 

Awgrymir delweddaeth debyg gan rai o‘r cyfeiriadau a grybwyllwyd uchod, megis 

haearnddawn neu peleitral dyfal dillyd, a hefyd, efallai, gan yr ymadrodd pâr pymllyng 

mewn cerdd o waith Phylip Brydydd.
216

  

 

Mae‘n werth nodi yn y cyd-destun hwn y disgrifiad o Gulhwch yn cyrchu llys Arthur a deu 

par aryanhyeit lliueit yn y law, ynghyd â‘r cyfeiriadau mewn storïau Gwyddeleg megis 

Togail Bruidne Dá Derga a Chylch Finn at ryfelwyr yn cludo dwy waywffon, a disgrifiad 

Gerallt Gymro o ryfelwyr Gwyddelig yn cludo dau iaculum ynghyd ag un lancea.
217

 

Crybwyllir nifer amhenodol o arfau yn ‗Peredur‘ wrth ddisgrifio‘r arwr yn teithio i lys 

Arthur a dyrneit gaflacheu blaenllym yn y law, ond yn ei fersiwn ef o‘r stori dywed 

Chrétien de Troyes fod Perceval yn arfer cludo trois gavelos, a‘i fam yn cymryd dau oddi 

wrtho fel nad ymddangosai‘n rhy Gymreig!
218

 Nid oes cyfeiriadau tebyg gan y beirdd at 

nifer benodol o waywffyn, fodd bynnag – heblaw pâr pymllyng Phylip Brydydd, o bosibl – 

ac ni ellir defnyddio eu cyfeiriadau mwy cyffredinol at waywffyn lluosog fel tystiolaeth i 

                                                                                                                                                     
(XIX) 203-4 mawr meint e vehyr / ygkyuaruot gwyr wedi ei ddehongli fel disgrifiad o waywffyn niferus gan 

Jackson, GOSP t. 124, a Jarman, BOHP ll. 213, ond gthg. J.T. Koch, GodA t. 75 ‗Great was his spears‘ extent 

/ in the confrontation of men‘. 
214

 Alcock, Kings and Warriors, t. 174, yn cyfeirio at GodA t. 47 (CA (XXVI A a B) 306 a 316), ac at 

ddehongliad Dr. N.A. Jones.  
215

 J.T. Koch, ‗De sancto Iudicaelo‘, tt. 257-8. Credir bod y testun hwn wedi ei gyfansoddi neu ei gasglu yn 

Llydaw rhwng 1008 a 1034, er y gallai fod wedi tarddu o ffynhonnell ysgrifenedig o tua‘r nawfed ganrif, ac 

mae digwyddiadau‘r stori wedi‘u lleoli c. 570-80 (J.T. Koch, ‗De sancto Iudicaelo‘, tt. 253 a 255). 
216

 CBT VI 12.17. Aralleiriad CBT yw ‗gwaywffon a ollyngir bum gwaith‘, er nodi bod gwaywffon ‗sydd yn 

llyncu [gwaed] bum gwaith‘ yn bosibilrwydd arall. Am enghraifft arall o gysylltu‘r rhif pump â pâr (cysylltiad 

hwylus o ran y gynghanedd, wrth gwrs), gw. VII 1.26 Rhwym pebyll, bumdryll bâr (trafodir y llinell hon isod, 

adran 3.2.4.4).  
217

 CO llau. 62-3, a CHA §90/148 a 165 a §93 (t. 197). Mae taflu gwaywffyn yn gyffredin mewn storïau 

Gwyddeleg (gw. CHA, passim), ac y mae hefyd yn digwydd yn llys y cawr yn stori ‗Culhwch ac Olwen‘, er 

nad parau Culhwch sy‘n cael eu taflu yno (CO llau. 521-58). Am ddisgrifiadau Gerallt Gymro o waywffyn 

tafl, gw. adran 2.2.3.2 uchod. 
218

 Peredur, 10.4-5, a Keith Busby (ed.), Chrétien de Troyes, Le Roman de Perceval ou Le Conte du Graal 

(Tübingen, 1993), llau. 602-11.  
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waywffyn tafl, am fod gwaywffyn yn gyffredinol yn arfau digon ‗hepgorol‘ o‘u cymharu â 

phethau fel cleddyfau.
219

 

 

Cyfeiriai‘r beirdd yn aml at gyflymder gwaywffyn. Disgrifiwyd Llywelyn ab Iorwerth a‘i 

feibion gan Ddafydd Benfras fel Tri chlau eu parau fal Peryddon,
220

 ac mewn cyfeiriadau 

eraill ceir esgud ar y cyd â parau ac â gwayw, yn ogystal â‘r cyfansoddair parfrys.
221

 Gellid 

cyfleu‘r syniadau o gyflymder a disgleirdeb ynghyd, gan ymhlygu hefyd natur beryglus yr 

arf, drwy ddweud bod gwaywffon fel mellten, megis yn CBT III 16.37-8 Diachar llachar, 

lluchiad—ei lasbar, / Llachleufar llaw weiniad.
222

 Yn yr un modd, dehonglwyd CA 

(LXXXV) 1044-5 lluch gwynn gwynn dwll ar ysgwyt / yor yspar llary yor. molut gan John 

Koch fel disgrifiad o waywffon dafl yn fflachio drwy‘r awyr cyn gwneud twll mewn 

tarian,
223

 ac awgrymodd Ifor Williams ddehongliad tebyg ar gyfer CA (LXXIII) 911 hynt 

am oleu bu godeu peleidryat.
224

 Gallai rhai o‘r cyfeiriadau at esgyll a drafodwyd uchod 

(ddiwedd adran 3.2.1.2) fod yn berthnasol hefyd, yn enwedig LPBT 14.54-5 glessynt escyll 

gwawr, / escorynt-vy waywawr,
225

 a PT X.6 escyll gawr gwaywawr llifeit.
226

 Er bod rhai o‘r 

cyfeiriadau hyn yn awgrymu gwaywffyn tafl, mae eraill yn ymddangos fel disgrifiadau 

mwy cyffredinol o drin arfau yn fedrus ac yn gyflym, fel yn achos cleddyf lluch a llachar 

Gwalchmai yn ei Orhoffedd.
227

  

                                                 
219

 Hynny yw, gallai cyfeiriadau‘r beirdd at waywffyn niferus un rhyfelwr ddisgrifio‘r amryw arfau a 

dreuliwyd ganddo yn ystod un frwydr, neu yn ystod ei rawd gyfan hyd yn oed. 
220

 CBT VI 31.65, a gw. ib.n am Peryddon fel enw afon. 
221

 CBT III 26.83 Gwayw ysgwn esgud ym mhlymnwyd; VII 24.143 Hylathr ei ysgwyd, esgud barau—gwrd, a 

46.19 Esgud wayw, waith Rhôn Ofyniad, a hefyd VI 13.18 Lledrudd parfrys Rhys, rhwysg Hiriell—yn aer. 

Dehonglir parfrys yn CBT fel ‗hynt cyflym gwaywffon‘. 
222

 Gw. hefyd CBT IV 6.124 Echrys pâr llachar lluch gyfwyrain—gawr, er y gall pâr gyfeirio‘n ffigurol yma 

at wrthrych y gerdd, sef Owain Gwynedd (aralleiriad CBT: ‗[Un] arswydus [a chanddo] waywffon loyw yn 

codi [fel] mellten [i] frwydr‘). 
223

 GodA t. 125 ‗a white flash, a white hole in the shield / from the javelin of the praiseworthy generous lord‘. 
224

 CA 911n, a gw. I. Williams, Canu Taliesin, t. 72, am y llinell hon fel disgrifiad o waywffyn ‗yn gwneud 

ffordd olau iddynt eu hunain drwy‘r awyr‘ (gw. n. 186 uchod am ddeongliadau eraill). Gallai gwaywffyn fod 

wedi eu cysylltu â disgleirdeb a/neu gyflymder yn CA (XXIV) 280 bu ehut e waewawr bu huan; gw. 

cyfieithiadau Jackson, GOSP t. 126 ‗his spears were impetuous, were flashing‘; Jarman, BOHP ll. 271 ‗His 

spears were swift, he was radiant‘, a J.T. Koch, GodA t. 81 ‗His spears were readied, they were [like] the sun‘. 
225

 Awgrymodd Haycock, LPBT 14.55n, y gellid dehongli gwawr naill ai fel cyfeiriad at y wawr, gan roi‘r 

cyfieithiad ‗The wings of the dawn were becoming blue / [as] spears launched forth‘, neu efallai fel ansoddair, 

‗shining‘. Os yr olaf, rhaid tybied mai‘r escyll hwythau oedd yn ddisglair a hefyd yn glasu, a hynny‘n 

ddisgrifiad addas o bennau gwaywffyn yn sgleinio wrth iddynt gael eu taflu. 
226

 Gw. Haycock, LPBT 14.55n (yn trafod PT X.6): ‗the wings of the battle are the raised spears, or spears in 

flight through the air‘. 
227

 CBT I 9.19, 33 a 75, a gw. y drafodaeth ar gleddyfau mewn perthynas â mellten â thân isod, adrannau 3.4.1 

a 3.4.2. Cymh. CBT II 14.54 (‗Hirlas Owain‘) Fal y bu ym Mangor am ongyr dân ‗Fel y bu ym Mangor o 

amgylch tân o waywffyn onnen‘, a‘r gair tanfer a ddefnyddiwyd yn ffigurol yn III 24.79, gan gael ei 

ddehongli yn CBT fel ‗[y rhyfelwr sydd fel] picell danllyd‘. Gw. hefyd gyfeiriad Llygad Gŵr at Lywelyn ap 

Gruffudd ap Madog fel rhugl eryr ongyr (CBT VII 28.13) – ‗eryr cyflym [y] gwaywffyn‘ yw aralleiriad CBT, 

gan nodi bod ‗[un a‘i] ymosodiad â gwaywffyn [megis] eryr cyflym‘ yn bosibilrwydd arall. 
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Fel y nodwyd yn adran 3.2.3, gallai glas ddisgrifio arf yn sgleinio neu‘n fflachio, ac mae‘n 

ddiddorol fod nifer o enghreifftiau yn ymddangos fel pe baent yn cyfeirio at waywffyn tafl, 

megis y glas waywawr a‘r newyddlas ferau sy‘n cael eu cyfnewid mewn llinellau gan 

Brydydd y Moch a Llygad Gŵr, a‘r glas ferau hëyrn
 
sy‘n cael eu hëu mewn llinell o waith 

Cynddelw.
228

 Mae‘r ymadrodd saeth ferau yn ‗Yn wir dymbi Romani kar‘ yn ategu‘r syniad 

fod berau yn medru bod yn arfau i‘w taflu,
229

 er na ellir cysylltu pob bêr, na hyd yn oed bob 

bêr glas, â‘r math hwn o arf.
230

 O ran y gair pâr, er bod y cyfeiriadau yn y Pedair Cainc, yn 

enwedig, yn ei gwneud yn eglur mai ‗gwaywffon dafl‘ yw un o‘i ystyron, mae 

lluosogrwydd cyfeiriadau‘r beirdd at parau toredig,
231

 yn ogystal â‘r ymadrodd caeadau 

parau am amddiffyniadau ‗caer‘ drosiadol,
232

 a‘r cyfeiriadau yn yr Hengerdd at ddefnydd 

parau mewn gornest glòs,
233

 yn dangos bod y gair hwn hefyd wedi‘i ddefnyddio ar gyfer 

gwaywffyn mwy ‗amlbwrpas‘.
234

 Enghraifft bosibl arall o waywffon dafl yw‘r cigwain yn 

CA (LXXXVIII) 1115 or sawl yt gyrhaedei dy dat ty ae gicwein, a honno‘n arf hela 

arbenigol o bosibl, er bod cyfeiriadau beirdd eraill yn dangos bod y gair yn medru dynodi 

gwaywffon a ddefnyddid mewn rhyfel hefyd.
235

 

 

Un gair y gellir ei gysylltu‘n fwy pendant â gwaywffyn tafl yw haearn, ac yn enwedig y 

ffurf lluosog hëyrn,
236

 a geir ar y cyd â‘r ferf hëu mewn pum darn gan bedwar o feirdd, sef 

CBT II 25.41-2 (Gwynfardd Brycheiniog, ‗Mawl yr Arglwydd Rhys‘): 

Am dëyrn, am gedyrn hëyrn häu, 

Am Degeingl, am dir Eingl yn ymdyrru. 

 

 

                                                 
228

 CBT V 16.22, VII 24.126 a IV 4.27, a gw. hefyd CBT III 16.37 Diachar llachar, lluchiad—ei lasbar. 
229

 PBT (LlTARA) 8.53 rwng saeth vereu ahayarn gwyn, a gw. I. Williams, CA 263n am bêr fel ‗spit, picell, 

gwialen fain‘. 
230

 Gw. CBT I 27.37 (Einion ap Gwalchmai) Porthaist er pym oes gloes glas ferau (yn disgrifio offer 

Dioddefaint yr Iesu) a‘r enghreifftiau eraill o glas ferau fel arfau sy‘n achosi poen (gw. adran 3.2.3).  
231

 Gw. CBT VII 1.26, 2.19, 10.4, 11.7, 13.25 a 16.3-4. Er y gallai gwaywffon dafl dorri wrth gyrraedd ei nod 

(fel yn achos y gwayw neu‘r pâr a anafodd Lleu (PKM, t. 88)), nid yw‘r ddelwedd hon yn ymddangos mor 

addas ar gyfer cerdd fawl, am na fyddai‘r arf bellach yn rhan o‘r un olygfa â‘i berchennog. 
232

 CBT VII 33.27. Trafodir y llinell hon ymhellach yn adran 3.2.5. 
233

 CA (XIX) 209-10 pareu rynn rwygyat / dygymynei. e gat. Dehonglir y llinellau hyn gan I. Williams, ib.n, 

fel disgrifiad o arwr yn torri blaenau gwaywffyn y gelyn â chleddyf, a chymh. Jackson, GOSP t. 124 ‗slashing 

at them, he cut off tough spears in battle‘ a J.T. Koch, GodA t. 75 ‗(With) rough lances he used to tear. / He 

would hew down in battle.‘ At hynny, awgrymodd Jackson, EWGP t. 73, y gallai bar ar araf yn EWGP III.8d 

(‗Eiry Mynydd‘) fod yn ymadrodd adferfol yn golygu ‗gwaywffon yn erbyn arf‘, sef disgrifiad arall o ornest 

glòs. 
234

 Gallai pâr fod wedi dynodi ffon Moses, hyd yn oed, yn CC 10.5 (‗Llath Moesen‘) Ac y vorawc  a orugost  

newyd y par, er bod ystyr y llinell hon yn anodd ei dehongli (gw. Haycock, ib.n). 
235

 Gw. adran 3.2.1.1 (yn enwedig n. 29). Gall y syniad fod gwaywffon yn ‗cyrraedd‘ anifail awgrymu mai arf 

tafl a olygir, yn enwedig am y gwyddys fod hon yn dechneg a arferid wrth hela â gwaywffyn (gw. n. 241 ym 

Mhennod 2). 
236

 Am ystyron eraill haearn a hëyrn mewn perthynas â gwahanol fathau o arfau gw. adran 3.14 isod. 
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IV 6.166-9 (Cynddelw, ‗Canu Hywel ab Owain Gwynedd‘): 

   Pan wasgar hëyrn, pan hëir, 

Pan wesgryn camawn, camp engir, 

Pan lladd yn lluchiad, pan llochir—yn llym, 

            Yn llachar yd fernir. 

 

V 9.7-8 (Prydydd y Moch, ‗Mawl Gruffudd ap Cynan o Wynedd‘): 

Mab medel utgyrn hëyrn dyhe, 

Gruffudd, teÿrnudd tud Elise. 

 

V 10.25 (Prydydd y Moch, ‗Mawl Gruffudd [ap Cynan] o Wynedd‘): 

Pan ddoeth byd i gyd Goed engir—Ceiriawg, 

        Cyrch Gruffudd rhyhonnir,  

Hëynt Loegr, liwed enwir 

Hëyrn am dëyrn, am dir. 

 

Ac yn olaf, VII 36.97 (Gruffudd ab yr Ynad Coch, ‗Marwnad Llywelyn ap Gruffudd‘): 

Pen tëyrn, hëyrn hëid o‘i law.
237

 

 

Mae cyd-destun y darnau hyn yn amrywio. Mae‘r cyntaf yn disgrifio arfau‘n cael eu 

gwasgaru o gwmpas yr Arglwydd Rhys a rhyfelwyr eraill, heb ei gwneud yn glir ai 

hwythau neu ynteu‘r gelynion sydd piau‘r hëyrn;
238

 ac yn wir, yn yr ail ddarn o waith 

Prydydd y Moch a ddyfynnwyd fe ddywedir yn ddiamwys mai arfau gwŷr Lloegr yw‘r 

hëyrn.
239

 Mae cyd-destun y darn gan Gynddelw yn awgrymu, fodd bynnag, fod y 

gwrthrych, Hywel ab Owain Gwynedd, yn un o‘r sawl sy‘n hëu yr arfau, ac nid oes 

amheuaeth nad gwrthrychau tywysogaidd y cerddi sy‘n ‗hau‘ yr arfau yn y darn cyntaf o 

waith Prydydd y Moch ac yn y farwnad a ganodd Gruffudd ab yr Ynad Coch i Lywelyn ap 

Gruffudd.  

 

Heb os, byddai‘r cyd-drawiad rhwng hëyrn a hëu wedi cyfrannu at wneud y ddelwedd hon 

yn ddeniadol i‘r beirdd.
240

 Er hynny, ni ddefnyddid y cyfleoliad geiriol hwn bob tro wrth 

ddisgrifio ‗gwasgaru‘ arfau. Mae sawl math o waywffyn eraill, sef ais,
241

 gwaywawr, 

                                                 
237

 Dehonglir hëid fel enw (‗heuad‘) yng ngolygiad J.E.C. Williams, LlyB, tt. 98-100, ond fel berf yn CBT. 
238

 Gw. CBT II 25.42n, sy‘n dehongli‘r llinell fel cyfeiriad posibl ‗at ddigwyddiad yn y flwyddyn 1167 pan 

oedd Rhys yn rhan o gynghrair a alwyd ynghyd gan Owain Gwynedd i ymosod ar gastell Rhuddlan a 

meddiannu Tegeingl‘. 
239

 Gw. CBT V 10.25n: ‗Y mae‘n bosibl mai cyfeiriad sydd yma at yr ymgyrch llwyddiannus dan arweiniad 

Owain Gwynedd yn erbyn byddin Harri II yng nghoed Dyffryn Ceiriog yn 1165‘. 
240

 Tynnir sylw at y cyfosod cyffredin hwn yn CBT II 25.41n, IV 4.27n a VII 36.97n. 
241

 CA (XXIII A) 262-3 heessit eis / yg kynnor[ tr]eis yg cat uereu. Mae cat uereu yn yr ail linell yn gyfeiriad 

arall at frwydro â gwaywffyn neu waywffyn tafl (gw. cyfieithiadau Jackson, GOSP t. 126 ‗he showered shafts 

in the front rank of the fray, in the javelin-fight‘, a J.T. Koch, GodA t. 79 ‗He scattered javelins / in the front 

rank of shields in the spear fighting‘). O ran ais, awgrymodd I. Williams fod y gair hwn wedi‘i ddefnyddio am 

‗wewyr ysgeifn‘ neu ‗javelins‘ nid yn unig yn ‗Y Gododdin‘ ond efallai hefyd yn PT V.11 ys cu kyn eithyd  y 

eis kygryn kygryt, a‘r gair olaf yn medru cyfeirio at y twrw a wnaethpwyd gan waywffyn tafl wrth iddynt 
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gwaywawr celyn ac onn, yn cael eu ‗hau‘ yn ‗Y Gododdin‘, ac yn wir, mae fersiwn B un 

awdl yn defnyddio‘r ferf ysgeinio ‗gwasgaru‘ yn hytrach na hëu wrth ddisgrifio‘r arwr yn 

taflu ei onn wrth farchogaeth ei geffyl.
242

 Mae‘n debygol mai gwaywffyn, hefyd, yw‘r 

lavnawr sy‘n cael eu hëu gan farchogfilwr mewn awdl arall,
243

 a‘r ‗arfau‘ yn CA (GwC) 

1398-9 Pan vyrywyt arveu / tros benn cat vleidyeu,
244

 a CBT I 7.97 Am adfod arth arfod arf 

he.
245

 O ran yr enghreifftiau o hëyrn yng ngherddi Beirdd y Tywysogion a nodwyd uchod, 

er bod rhaid cadw mewn cof y gallai‘r gair hwn fod wedi cyfeirio at fathau eraill o arfau 

weithiau, yn ogystal â gwaywffyn, mae CBT IV 4.27 Glas ferau hëyrn heuasant yn profi 

bod y ddelwedd o waywffyn (haearn) yn cael eu hëu yn gyfarwydd i‘r beirdd mewn cyd-

destun cyfoes. 

 

At hynny, cyfeiriai‘r beirdd weithiau at daflu hëyrn heb ddefnyddio‘r ferf hëu, fel yn achos 

yr hëyrn ar naid yn ‗Hirlas Owain‘,
246

 ac, efallai, yn CBT VII 11.11-12 (y Prydydd 

Bychan) Oedd aml am amlaen deulu / Hëyrn traws dëyrn trosti.
247

 Ac nid oedd pwyslais ar 

gydrannau haearn gwaywffyn tafl yn gyfyngedig i‘r beirdd, ychwaith. Cyfeiriodd William o 

Malmesbury yn benodol at waywffyn tafl haearn wrth ddisgrifio‘r arf Norwyaidd a laddodd 

yr iarll Huw o Amwythig ym Môn, a‘r arf Seisnig a laddodd y gŵr o Norwy a ddaliasai 

bont Stamford yn 1066;
248

 a thrawiadol hefyd yw disgrifiad yr un awdur o ‗goedwig 

                                                                                                                                                     
daro‘r nod (ib.n). 
242

 CA (XXVI A) 302 heessit waywawr y glyw, a 306-7 heessyt onn o bedryollt / y law; y ar veinnyell 

vygedorth; (XXVI B) 316-17 ur rwy ysgeinnyei y onn o bedryholl / llav y ar vein erch mygedorth, a (XCIII B) 

1151 gwryavr hein gwaewaur kelin creudei. Am gydberthynas y tri chyfeiriad yn fersiynau A a B o awdl 

XXVI gw. J.T. Koch, GodA, t. 172. Nid ymddengys fod y ffurf luosog syml hëyrn wedi‘i defnyddio gyda‘r 

ystyr benodol ‗gwaywffyn tafl‘ yn yr Hengerdd, er cael y llinell hewys hayarndawn yn ‗Anryuedodeu 

Allyxander‘ (gw. uchod, n. 208). Awgrymodd I. Williams, CA 948n, y gellid darllen haearn he ar gyfer y gair 

olaf yn CA (LXXVI) 948 echadaf heidyn haearnde, sef ‗fod cawod o wewyr yn cael ei hyrddio o law Hedyn‘, 

ond haearndde yw darlleniad H-cd, ac fe ddehonglwyd y gair gan J.T. Koch, GodA, t. 115, fel cyfeiriad at law 

‗iron-clad‘ yr arwr (cymh. gwrmdde, gw. isod n. 1378). 
243

 CA (XXXIX B) 431-2 heyessit e lavnawr rwng dwy vedin. / arderchauc varchawc rac gododin (gw. hefyd 

(A) 425-6). Byddai taflu cyllyll yn bosibilrwydd arall mewn egwyddor, ond gw. adran 3.6 am y sylw (neu‘r 

diffyg sylw) a roddid i‘r arfau hyn gan y beirdd. Gw. hefyd CBT IV 6.48 Llathrai lafn o‟i law ar gyfys 

‗Disgleiriai llafn [a ddaeth] o‘i law ar arlais [gelyn]‘, ond gw. uchod (yn yr adran hon) a nn. 179 a 212 o ran 

ystyron posibl o‟i. 
244

 Gw. Jackson, GOSP t. 156: ‗a clear reference to the use of javelins‘. 
245

 Gw. hefyd CBT IV 4.185 Bryd eirfgryd, arf grau a ddodai, a aralleirir yn CBT fel ‗[Ei] fryd [ar greu] 

cyffro arfau, taflai arf gwaedlyd [at ei elyn]‘, er nad yw ‗taflu‘ ymysg ystyron dodaf: dodi yn ôl GPC.  
246

 CBT II 14.118 Glud men ydd ânt gloyw hëyrn ar naid (yn canmol aelodau gosgordd Owain Cyfeiliog). 
247

 Dyfynnir yn CBT ddehongliad gwahanol J. Vendryes, ‗Poèmes de y Prydydd Bychan‘, Études celtiques, 3 

(1938), 274-334 (311): ‗nombreuses étaient autour du chef de la troupe les armures de fer, (symbole de l‘) 

oppression du prince sur le pays‘. 
248

 Malmesbury, tt. 570-1 eminus ferreo hastili perfossus ‗pierced at long range by an iron spear‘ a 420-1 

iaculum ferreum in eum eminus uibrat ‗hurled an iron javelin at him from a distance‘. Gwahanol yw 

amgylchiadau lladd y rhyfelwr hwn yn ôl croniclau eraill – dywed darn a ychwanegwyd at yr Anglo-Saxon 

Cronicles yn y ddeuddegfed ganrif (ASC t. 198) ei fod wedi‘i drywanu o dan ei faelwisg gan ddyn a ddaeth o 

dan y bont, ar ôl i filwr Seisnig arall saethu saeth ato yn ofer, a gw. hefyd Huntingdon, vi.27 Vsquequo quidam 
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haearn‘ (ferratam siluam) ym mynwes Sant Oswald.
249

 Wrth reswm, fe allai ysgolheigion, 

neu feirdd, fod wedi cyfeirio weithiau at haearn mewn perthynas â gwaywffon am mai‘r 

pen haearn yw‘r darn sy‘n anafu neu‘n lladd,
250

 ond serch hynny, mae defnydd y beirdd o 

hëyrn fel gair am waywffyn tafl, yn arbennig, yn haeddu sylw.  

 

Mae‘r ffaith fod yr awduron a ddyfynnwyd yn cyfeirio at ‗waywffyn haearn‘ heb grybwyll 

y pen, yn benodol, yn awgrymu y gall fod cyfran gymharol fawr o‘r arf wedi ei wneud o 

fetel. Mae‘r syniad hwn yn dwyn i gof un o‘r enghreifftiau gorau o ben gwaywffon 

Cymreig o‘r Oesoedd Tywyll sydd wedi goroesi, sef y pen gwaywffon dafl hirgoes o Four 

Crosses, Llandysilio (gw. adran 2.2.1, Ffigur 4 a Phlât 2). Byddai pen haearn y cyfryw arf 

wedi bod yn amlwg iawn, o‘i gymharu â phennau llai gwaywffyn eraill, ac mae‘n hawdd 

dychmygu‘r enw hëyrn yn dechrau cael ei gysylltu â‘r math hwn o waywffon dafl yn 

arbennig. Rhaid cydnabod, serch hynny, y diffyg tystiolaeth fod gwaywffyn hirgoes wedi 

goroesi hyd yr Oesoedd Canol. Er bod disgrifiad Orderic Vitalis o wŷr Gruffudd ap Cynan 

yn ymosod ar Robert o Ruddlan yn 1088 neu 1093 yn gydnaws â‘r dull brwydro a gysylltid 

â‘r arfau hyn, fe allai hefyd ddisgrifio ymosodiad â nifer fawr o ddartiau neu ‗aflachau‘ 

(gw. adran 2.2.3.2). Ac ni ellir dweud bod y beirdd hwythau‘n cyfeirio‘n bendant at 

ddefnyddio gwaywffon hirgoes i faglu tarian gelyn. Er na fyddai CBT VII 16.15 (y Prydydd 

Bychan) Oedd pargoch yn aes droch, drom yn anaddas fel disgrifiad o‘r dull brwydro hwn, 

fe all mai swyddogaeth trom yma yw canmol cryfder y gwrthrych, neu ddisgrifio 

ffyrnigrwydd y frwydr,
251

 ac nid yw cyfeiriadau‘r beirdd at ysgwyd rwyd neu rhwyd ysgwyd 

yn ddigon manwl i fedru dweud sut, yn union, mae‘r rhyfelwyr yn ‗maglu‘ tarianau (gw. 

isod, adran 3.13.4). Yn yr un modd, er bod yr ymadrodd par penhir yn PeirFab 12 yn dwyn 

                                                                                                                                                     
nauim ingressus, per foramina pontis, in celandis eum pescussit iaculo ‗At length someone came up in a boat 

and through the openings of the bridge struck him in the private parts with a spear‘. Mae‘r nodyn ar y darn 

hwn yn Huntingdon, t. 338, yn tynnu sylw at natur ddianrhydedd y weithred hon, gan ei chymharu â‘r 

adroddiad am farwolaeth Edmund Ironside yn Huntingdon, c. 14. Gw. ymhellach y drafodaeth ar ddelwedd 

gwaywffyn tafl yn adran 4.5 isod. 
249

 Malmesbury, tt. 72-3. 
250

 Gall mai‘r agwedd hon sydd bwysicaf yn ‗Culhwch ac Olwen‘, a‘r cawr yn melltithio hayarn gwenwynic 

neu hayarn dur y tair llechwayw a‘i hanafodd, ynghyd â‘r gof a‘u creodd, er ei bod yn ddiddorol mai 

gwaywffyn tafl yw‘r rhain hefyd (CO llau. 527-9, 540-1 a 556-8).  
251

 Aralleiriad CBT: ‗Coch ei waywffon mewn tarian doredig, drom ydoedd‘, a chymh. CBT VII 8.1-2 

Maredudd aestromrudd troch, / Pâr awchlym wychlith gwyach ‗Maredudd [y] doredig darian drom a 

gwaedlyd, / [Maredudd] y waywffon finllym [sydd yn darparu] bwyd rhagorol i aderyn ysglyfaeth‘. Mae 

cyfeiriad posibl arall at waywffyn mewn tarianau yn CA (LXXIII) 910 peleidyr en eis en dechreu cat, ond 

ansicr yw dehongliad ais yma; cymh. cyfieithiadau Jackson, GOSP t. 145 ‗spears in the ribs at the beginning 

of battle‘, Jarman, BOHP ll. 696 ‗Spears were shattered at the commencement of battle‘, a J.T. Koch, GodA 

t. 133 ‗spear-shafts in shields at the outset of battle‘ (gw. adran 2.2.3.2 uchod am daflu gwaywffyn fel tacteg 

gyffredin ar ddechrau brwydr). 
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i gof waywffon Four Crosses (gw. adran 2.2.1), fe ddichon fod y bardd yn cyfeirio at hyd 

llafn rhyw fath arall o waywffon er mwyn pwysleisio natur beryglus yr arf a ffyrnigrwydd y 

frwydr yn gyffredinol.
252

 

 

Nid gwaywffyn hirgoes yw‘r unig bosibiliadau o ran hëyrn y beirdd, fodd bynnag. Byddai 

tybied mai gwaywffyn tafl mwy ysgafn a olygir yn gydnaws â‘r syniad fod nifer fawr o‘r 

arfau hyn yn cael eu ‗hau‘, ac yn gydnaws hefyd â disgrifiad Orderic Vitalis o bwysau nifer 

fawr o deflynnau wedi mynd yn sownd yn nharian Robert o Ruddlan. Ac er na fyddai 

pennau haearn yr arfau hyn mor drawiadol o amlwg â rhai‘r gwaywffyn hirgoes cynharach, 

byddent yn sicr wedi bod yn fwy amlwg – yn enwedig o ystyried eu ffurf adfachog – na 

phennau‘r gwaywffyn tafl ysgafn eraill a ddefnyddid yn yr un cyfnod (gw. Ffigur 5). Yn 

wir, mae‘n debyg fod Historia Gruffud vab Kenan yn rhoi sylw penodol i bennau haearn 

‗gaflachau‘, os cywir yw‘r ddamcaniaeth a gynigir yn y bennod flaenorol fod y cyfieithydd 

wedi drysu rhwng peleu a pennau wrth ddisgrifio‘r Guydyl gaflachauc ac eu peleu 

haearnaul kyllellauc (cymharer iacula ferreis cuspidibus ‗iron-tipped spears‘ y Gwyddyl yn 

y fersiwn Lladin).
253

  

 

Ni waeth beth oedd tarddiad hëyrn fel gair am waywffyn tafl, fe allai‘r ystyr wreiddiol 

honno fod wedi ei hanghofio erbyn diwedd cyfnod canu Beirdd y Tywysogion, onid yn 

gynharach, a‘r beirdd yn ei ddefnyddio i ddynodi amryw fathau o waywffyn tafl ysgafn, a 

elwid mewn testunau eraill yn gaflachau, iacula neu dartiau,
254

 neu i ddynodi gwaywffyn 

amlbwrpas (lanceae) mwy sylweddol, hyd yn oed. (Os felly, rhaid tybied mai‘r ferf hëu, yn 

hytrach na‘r arfau eu hunain, oedd yr elfen fwyaf anacronistig yn nelweddaeth y beirdd am 

waywffyn.)
255

 Anodd iawn, yn gyffredinol, yw cysylltu‘r amryw enwau am waywffyn yn 

bendant â mathau penodol o arf, ac yn wir mae‘n ymddangos bod y beirdd naill ai wedi 

                                                 
252

 Gw. adran 3.2.1.2 am gyfeiriadau eraill at bennau gwaywffon. 
253

 HGK 15.11 a VGC §18/7, a gw. n. 223 ym Mhennod 2 uchod.  
254

 Diffinnir dart yn GPC fel ‗gwaywffon dafl, picell, gaflach, saeth‘, gan nodi ei fod yn air benthyg o‘r 

Saesneg. Nid oes enghreifftiau gan Feirdd y Tywysogion, ond defnyddiodd Gruffudd Llwyd dart fel gair 

cyfystyr ag onnen a gwayw wrth ddisgrifio gwaywffon Owain Glyndŵr yn cael ei thorri‘n dri darn yn ystod 

brwydro yn yr Alban yn 1385 (GGLl 11.53-62 a gw. ll. 55n). Mae‘n glir, fodd bynnag, mai teflynnau yw‘r 

dardeu yn YCM (‗Rhamant Otuel‘) 83.2-3, 101.26, 102.28 a 104.9. Gw. hefyd adran 2.2.3.2, am ddefnydd 

Gerallt Gymro o iaculum a lancea wrth ddisgrifio arfau‘r Cymry a‘r Gwyddyl. 
255

 Gw. Alcock, Kings and Warriors, tt. 174-5, sy‘n dadlau bod ‗hau‘ gwaywffyn yn ymddangos fel 

confensiwn barddol yn ‗Y Gododdin‘, hyd yn oed, am y byddai‘n anodd i farchogfilwyr ymdrin â nifer o 

waywffyn ar yr un pryd mewn amgylchiadau brwydro go-iawn ym Mhrydain. Cyfeiriodd hefyd at y ddiffyg 

darluniadau o farchogfilwyr yn cludo mwy nag un waywffon dafl mewn cerfluniau Pictaidd. Mae‘n werth 

nodi, fodd bynnag, fod Sallwyr Utrecht yn dangos marchog yn cario dwy waywffon sbâr y tu ôl i‘w darian 

(Nicolle, Arms and Armour, rhif 871). 
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anghofio ystyr wreiddiol rhai geiriau, neu wedi dewis anwybyddu eu hystyr fanwl, fel y 

gallent eu defnyddio‘n rhwydd fel cyfystyron am gwayw wrth addurno eu cerddi.
256

 

 

3.2.4.3 Gwaywffyn llonydd (‗couched‘) marchogion 

Mae testunau rhyddiaith canoloesol yn dangos bod gan y Cymry eirfa gynhwysfawr i 

ddisgrifio marchogion yn brwydro â gwaywffyn llonydd – mae stori ‗Peredur‘, er 

enghraifft, yn llawn o ddisgrifiadau o farchogion yn gwahodd ei gilydd i ymwan, ac o‘r 

arwr yn bwrw ei elyn oddi ar gefn ei geffyl.
257

 Defnyddiodd Gruffudd Llwyd y ddau air hyn 

wrth ganmol Owain Glyndŵr Yn ymwan ar dwrneimant / Yn briwio cyrff, yn bwrw cant,
258

 

ond ni cheir y gair ymwan o gwbl gan Feirdd y Tywysogion,
259

 ac er bod digonedd o 

enghreifftiau o bwrw ganddynt nid oes digon o gyd-destun i fedru dweud nad yw‘n air mwy 

cyffredinol am ergydio neu hyrddio, neu am daflu gwaywffyn hyd yn oed, fel y nodwyd yn 

yr adran flaenorol.
260

 Yn yr un modd, er bod rhai o gyfeiriadau‘r beirdd at ruthro at elyn yn 

                                                 
256

 Er ei bod yn ymddangos bod bêr a pâr yn gysylltiedig â gwaywffyn tafl yn aml, fe‘u defnyddid hefyd ar 

gyfer mathau eraill o waywffyn. Geiriau eraill a ddefnyddid am waywffyn tafl yn yr Hengerdd neu yng 

ngherddi Beirdd y Tywysogion, yn ogystal â hëyrn, oedd ais, gwayw ac onn, ac efallai y gellid ychwanegu 

cigwain, llafn, ysbar, llath (yn y ffurf llathennu), gwiail (gweyelu) a paladr (peleitral). Ceir gwayw a pâr yn 

dynodi gwaywffyn tafl weithiau mewn rhyddiaith hefyd, ynghyd â dart, gaflach ac ysgwr (am y gair olaf hwn 

mewn un fersiwn o ‗Peredur‘, gw. n. 133 uchod). Cymh. y termau a allai fod wedi‘u defnyddio am waywffyn 

llonydd marchogion, a restrir isod, n. 288. 
257

 Peredur, passim. Defnyddir ymwan a bwrw ar gyfer y dull brwydro hwn hefyd yn ‗Owein‘ a ‗Gereint‘, ac 

yn ‗Ystorya Bown o Hamtwn‘. Mae dweud bod marchog yn cael ei fwrw dros pedrein y varch y‟r llawr yn 

fformiwla cyffredin yn y Tair Rhamant, ac fe‘i ceir yn y Pedair Cainc, hyd yn oed, wrth ddisgrifio Pwyll, yn 

rhith Arawn, yn ymladd â Hafgan (PKM t. 5), er bod dehongliad y darn hwn wedi bod yn destun dadlau 

oherwydd ei oblygiadau o ran dylanwadau Eingl-Normanaidd ac o ran dyddiad y stori (Sioned Davies, 

‗Horses in the Mabinogion‘, tt. 136-7, yn cyfeirio at Jessica Hooker, ‗A Textual Commentary on the First 

Branch of the Mabinogi‘ (PhD Thesis, University of Cambridge, 1995), tt. 89-97; a gw. hefyd Ryan, ‗Horses‘, 

t. 178, a Reck, The Aesthetics of Combat, adran 2.2). Am ddisgrifiadau o frwydro yn y chwedlau yn 

gyffredinol, a natur fformiwlëig y disgrifiadau yn ‗Gereint‘, yn arbennig, gw. Sioned Davies, Crefft y 

Cyfarwydd, tt. 159-66, yn cyfeirio at Roger Middleton, ‗Chwedl Geraint ab Erbin‘, yn Bromwich et al. (eds.), 

The Arthur of the Welsh, tt. 147-57; a hefyd Reck, The Aesthetics of Combat, adran 2.1 a passim. Geiriau eraill 

a ddefnyddid wrth ddisgrifio brwydro â gwaywffon lonydd oedd cyrchu neu ymgyrchu am yr ymosodiad; 

gosod (fel enw neu ferf) am ymosod, anelu gwaywffon neu daro â hi; gwanu am drywanu, taro, neu fwrw oddi 

ar gefn ceffyl, a dyrnawd am yr ergyd ei hun (e.e. PKM t. 5, a gw. nodyn I. Williams, PKM t. 92); Peredur, 

tt. 22, 31 a 41, YBH llau. 1292 a 3599 a YCM 82.13-14). Nid oedd y geiriau hyn yn gyfyngedig i‘r dull 

brwydro hwn, wrth gwrs, e.e. ceir dyrnawd ac ergyd mewn perthynas â‘r waywffon dafl sy‘n lladd Gronwy yn 

PKM t. 92, ac mae gosod a dyrnawd yn disgrifio ymosod â chleddyf yn YCM 26.29-31 a BD IV.3. 
258

 GGLl 12.77-8. 
259

 Mae pedair enghraifft yn yr Hengerdd, ond mae‘r rhain yn ymddangos fel termau cyffredinol am ymladd. 

Gw. CA (GwT) 1291 ymwan bran yg kynwyt, a nodyn I. Williams, sy‘n dehongli ymwan fel ‗ymladd‘; PT I.22 

lluryc yn ymwan, a gyfieithir gan Isaac, ‗Trawsganu Kynan Garwyn‘, ll. 43, fel ‗A cuirass in the attack round 

about‘, a YmMTh 5 Oed maelgun a uelun in imuan a 28 Llyaus ev hymchuel in eu hymvan (gw. Jarman, 

YmMTh tt. 17 a 40-2 am y cyd-destun). 
260

 Llinell arall a all gyfeirio at ‗fwrw‘ yng nghyd-destun ymwan, er na ellir sicrwydd, yw CBT VI 18.42 

(Einion ap Gwgon) A llinon rhag bron rhag bro eurgrain, a ddehonglir yn CBT fel ‗A gwaywffon ym mlaen 

yn erbyn tiriogaeth [y] cwympwr gwych‘. Dehonglir eurgrain yn G t. 498 fel ‗yn bwrw yn odidog‘ neu 

‗ymdreigliad arfau euraid, ymdreigliad [milwyr] euraid eu gwisgoedd‘; gw. hefyd GPC d.g. crain 
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gydnaws â dull y waywffon lonydd, oni bai bod ceffyl a gwaywffon yn cael eu crybwyll 

mae‘n bosibl eu bod yn cyfeirio at ruthr â mathau eraill o arfau, efallai gan droedfilwyr yn 

hytrach na chan farchogion, neu eu bod yn cyfeirio‘n fwy cyffredinol at gyrch.
261

  

 

Un gair perthnasol yn y cyd-destun hwn yw gleifruthr yn CBT VII 47.21 (Bleddyn Fardd) 

Oedd gleifruthr aruthr arf rhyfel,—oedd hael, er bod angen troi at gerdd arall, gan Einion 

ap Madog ap Rhahawd, i gael cyfeiriad pendant at glaif fel arf i farchogfilwr (CBT VI 

23.19 Gnawd yd gocha glew glaif gan fwng—gorwydd).
262

 Mae glaif yn air benthyg o‘r Hen 

Ffrangeg glaive, efallai drwy gyfrwng Saesneg Canol neu Eingl-Normaneg; mae 

geiriaduron yn rhoi ‗cleddyf‘ yn ogystal â ‗gwaywffon‘ fel ystyr i‘r gair yn y tair iaith, er 

bod yr Oxford English Dictionary yn nodi mai ‗gwaywffon‘ oedd yr ystyr gynharaf, a‘r 

ystyr ‗cleddyf‘ heb ddatblygu tan y bymthegfed ganrif.
263

 Yn y Gymraeg, yn yr un modd, 

mae‘n ymddangos mai ‗gwaywffon‘ oedd yr ystyr wreiddiol.
264

  

 

Mae glaive yn dynodi gwaywffon lonydd marchog yn y Roman de Rou ac yng nghofiant 

William Marshal,
265

 ac yn ‗Cronicl Turpin‘ fe ddefnyddiwyd glaif am waywffyn 

marchogion Siarlymaen.
266

 Mae darn o Brut Dingestow, kyuodi a wnaeth Frollo a gossod 

ar uarch Arthur a‟e gleif dyrnavt agheuavl yny syrthvs y‟r llavr, yn ymddangos fel 

                                                                                                                                                     
‗ymdreigliad, ymdrybaeddiad, cwymp, gorweddiad‘ neu ‗yn ymdreiglo, yn cwympo; wedi cwympo‘. 
261

 Gw., e.e., yr enghreifftiau niferus o‘r gair rhuthr yn CBT VI cerdd 17. Dehonglwyd y gair ffrwythlam, y 

ceir yr unig enghraifft ohono yn ‗Y Gododdin‘, fel cyfeiriad at ruthr gan farchogfilwyr gan Jackson, GOSP 

t. 149, ond fel camddarlleniad o ffrwythlawn gan J.T. Koch, GodA t. 232. 
262

 Mae pum enghraifft arall o glaif yng ngherddi Beirdd y Tywysogion, gan gynnwys dau gyfansoddair arall 

(gwaedlaif a gleifrudd), ond nid yw cyd-destun y cyfeiriadau hyn yn caniatáu damcaniaethu ynghylch pa 

ddulliau brwydro a ddefnyddid (gw. Atodiad Ib, d.g.). 
263

 OED d.g. Ystyr arall a gafwyd yn yr Oesoedd Canol diweddarach oedd bilwg, halberd, neu fath o arf tebyg 

i gleddyf unochrog ar bolyn (OED, GPC ac AND d.g., a DeVries, Medieval Military Technology, t. 30). Am y 

glaif yn ‗Culhwch ac Olwen‘ fel glòs ar enillec ‗bwyell‘ gw. CO llau. 63-4n a Thomas Jones, ‗Gleif 

penntirec‘, B 13 (1948-50), 75-7. 
264

 Tynnodd Marie E. Surridge, ‗Words of Romance Origin in the Four Branches of the Mabinogi and ―Native 

Welsh Tales‖‘, Études celtiques, 21 (1984), 239-55 (251-2), sylw at y ffaith fod glaif a chleddyf yn cael eu 

crybwyll fel dau arf gwahanol, nid yn unig yn y darn o ‗Culhwch ac Olwen‘ a grybwyllwyd uchod ond hefyd 

gan Walchmai a Iolo Goch (CBT I 7.121 Lliaws cleddyf claer a glaif rhuddraidd aer a GIG 4.44 Pwy a 

ddyrchaif glaif neu gledd?; a gw. hefyd, e.e., CR LXII Ac yn diannot gyt a‟r rei hynny yd achwanegwyt dec 

cledyf ereill; a chymryt ev gleiuieu a orugant, ac YCM 139.22-3 a dodi eu cleuydev ar eu hystlys, a chymryt 

eu gleiuev). Dehonglir glaif fel ‗llafn‘ yn CBT yn achos llinell Gwalchmai, ond fe all fod yn air am y 

waywffon gyfan, a rhaidd yn yr ail air yn cyfeirio naill ai at y waywffon eto, neu at ei phaladr (gw. GPC d.g. 

rhaidd am ei darddiad o‘r Lladin radius). Defnyddiwyd glaif i drosi lancea yn Brut Dingestow, fel y nododd 

D. Simon Evans (HGK 15.12n, yn cyfeirio at BD tt. 148 a 156), ac mae‘n debyg mai math o waywffon yw‘r 

glaif sy‘n dal ystondard arbennig, sef pais y Forwyn Fair, yn ‗Gwyrthyeu y Wynvydedic Veir‘ (gol. Gwenan 

Jones, B 9 (1937-9), 144-8 a 334-41 (337)). Ymddengys fod glaif yn trosi gladius yn Historia Gruffud vab 

Kenan, ar y llaw arall, ond fe all nad yw hyn yn arwyddocaol o ran ystyr y gair (gw. n. 268 isod). 
265

 Roman de Rou, rhan III, llau. 1519-20, 4066, 4073 a 8621-8, a William Marshal, llau. 8582-4, 16879 a 

16885. 
266

 YCM 9.23 a 12.28-13.11. 
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disgrifiad o ymwan,
267

 a glaif, hefyd, oedd arf marchogfilwr o Fôn a ymosododd ar Ruffudd 

ap Cynan ym mrwydr Bron yr Erw, yn ôl Historia Gruffud vab Kenan, er na ellir cysylltu‘r 

cyfeiriad hwn ag unrhyw ddull brwydro penodol (ac yn wir, gladius yw‘r arf yn y fersiwn 

Lladin).268 At hynny, mae‘n debyg mai marchogfilwyr oedd rhai, o leiaf, o‘r Gwyndyt 

gleiuyauc tareanauc ym mrwydr Mynydd Carn, yn ôl disgrifiad yr Historia o‘r ddaear yn 

seinio gan duryf y meirch a‟r pedyt.
269

 

 

Roedd y gair glaif yn gyfarwydd i feirdd y bedwaredd ganrif ar ddeg a‘i defnyddiai mewn 

amryw gyd-destunau.
270

 Mwyaf diddorol o safbwynt dulliau brwydro yw dwy linell mewn 

englyn strae o Lyfr Coch Hergest: 

I‘m naf a garaf, a fedr gwyriaw—glaif 

                    Ac a saif heb syrthiaw.
271

 

 

Er y gallai‘r ferf gwyro neu gwyrio olygu ‗troi heibio‘ (hynny yw, pario, yn y cyd-destun 

hwn), mae ei hystyron hefyd yn cynnwys ‗crymu‘, ‗plygu‘ a ‗gogwyddo‘, sef ystyron a 

weddai‘n dda i‘r ddelwedd o farchog yn gostwng ei waywffon cyn rhuthro.
272

 Roedd gan y 

weithred hon arwyddocâd arbennig oherwydd arfer marchogion o gludo gwaywffon yn 

                                                 
267

 BD t. 156. Defnyddir gosod yn aml ar gyfer rhuthr â gwaywffon lonydd yn y Tair Rhamant, ac fe‘i ceir yn 

y disgrifiad o‘r ornest rhwng Pwyll a Hafgan (PKM, t. 5), ond er bod Beirdd y Tywysogion yn ei ddefnyddio 

weithiau yng nghyd-destun rhyfel, ni ellir cysylltu‘r enghreifftiau hyn â dull y waywffon lonydd yn benodol 

(gw. CBT II 28.23, IV 5.62 a 9.224, a VI 18.129, sy‘n dehongli‘r gair fel ‗ymosodiad‘ neu ‗gyrch‘). 
268

 HGK 11.7-9 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. Dyfynnwyd mwy o‘r darn hwn yn adran 2.2.3.3, ynghyd â‘r 

darn cyfatebol o‘r fersiwn Lladin. Gladius ‗cleddyf‘ yw arf Tudur a Gruffudd fel ei gilydd yn y fersiwn 

Lladin, ond troswyd arf Tudur fel glaif, ac arf Gruffudd fel cleddyf. Mae‘n anodd gwybod beth yw 

arwyddocâd hyn, o ystyried y dystiolaeth mai ‗gwaywffon‘ oedd glaif fel arfer yn y cyfnod hwn (gw. n. 264 

uchod). Efallai fod y cyfieithydd wedi rhoi glaif ‗gwaywffon‘ i Dudur am fod hwn yn arf a gysylltid â 

marchogion mewn testunau eraill, ond ei fod wedi trosi‘n fwy llythrennol wrth ddisgrifio Gruffudd oherwydd 

bod y testun yn dweud ei fod yn ‗medi‘ ei elynion – sef delwedd fwy addas i gleddyf nag i‘r math o waywffon 

drywanu a ddefnyddid gan farchogion (gw. adran 3.4.3 isod). Neu efallai fod y ffaith fod y ddau air yn 

dechrau â gl- wedi gwneud glaif yn gyfieithiad deniadol ar gyfer gladius, os oedd y cyfieithydd yn awyddus i 

wneud ei eirfa yn fwy amrywiol, a hynny‘n enwedig os nad oedd yn sicr iawn am union ystyr y gair (diolchaf i 

Dr Barry Lewis am yr awgrym hwn). 
269

 HGK 15.12 a 19-20. Nid oes cyfeiriad penodol at wŷr Gwynedd yn y darn cyfatebol o‘r fersiwn Lladin 

(VGC §18/7). 
270

 Defnyddid glaif weithiau ar gyfer offer Dioddefaint yr Iesu (DG.net 97.38, GLlG 7.42, GMD 6.5 a GDC 

6.3), ond fe‘i ceir yn fwy aml mewn cyd-destunau cyfoes, e.e. fel arf uchelwyr Cymreig (GEO 1.42, GLlBH 

8.42, GLlG 1.3, GMD 2.7 a 3.75, GGMDi 4.63 a 136, GGMDiii 1.75 a GIG 4.44, 5.6 a 7.38) neu fel arf Syr 

Rosier Mortimer (GIG 20.35), neu wrth gyfeirio‘n ffigurol at ryfelwyr (GEO 1.117 a GPB 1.15), neu mewn 

cyfeiriad cyffredinol at frwydro neu sefyllfa beryglus arall (DG.net 112.33). Ceir glaif hefyd mewn nifer o 

gyfansoddeiriau gan gynnwys gleifddur (GDC 12.19 a GMDi 3.219) a gloywlaif (GMBen 17.12). 
271

 GGDT At1.1-2. Credir bod yr englyn yn rhan o farwnad goll, a gynhwyswyd yn y Llyfr Coch ar ôl cerdd 

Gruffudd ap Dafydd ap Tudur i Gedig Sant, er na ellir cymryd mai ef yw‘r awdur (GGDT t. 29). 
272

 GPC d.g. gwyraf, -iaf, a gw. aralleiriad GGDT o‘r llinell. Gellid hefyd gysylltu‘r ail linell â‘r dull hwn, yn 

enwedig o ystyried bod cyfrwyau marchogion, gyda datblygiad arfwisg blât yn y bedwaredd ganrif ar ddeg, yn 

mynd mor uchel nes bod rhyfelwyr fel pe baent yn sefyll wrth farchogaeth (Oakeshott, The Archaeology of 

Weapons, tt. 280-1), er bod ystyr fwy cyffredinol megis ‗dal ei dir‘ neu ‗wrthsefyll‘ yn bosibl hefyd (GPC d.g. 

safaf, 2(c)).  
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fertigol gan amlaf, gan ei gostwng ar y funud olaf wrth ymosod ar elyn, megis yn ‗Rhamant 

Otuel‘: gostwg y waew a‟e ossot yghyueir yr iarll a chymell y uarch.
273

 

 

Mae‘r ffurf gowyrais, y ceir yr unig enghraifft ohoni yn PBT (LlTARA) 9.6 (‗Ymarwar 

Llud Bychan‘) Famen gowyrais, herwydd maris, wedi ei dehongli fel cyfuniad o go, gŵyr 

ac ais ac iddo‘r ystyr ‗couched lances‘,
274

 ac mae cyfeiriad yn ‗Y Gododdin‘ at waywffon 

(cangen) wedi gostwng neu blygu, er y gall mai‘r hyn a ddisgrifir yma yw gwaywffon arwr 

yn gostwng wrth iddo gael ei ladd, yn hytrach na rhuthr (o ryw fath) â gwaywffon 

lorweddol.
275

 Yn yr un modd, anodd gwybod a yw CBT I 3.120 (Meilyr Brydydd) Gwaed 

gwŷr goferai, gwyrai onwydd yn disgrifio ymosodiad ynteu gorchfygiad – os yr olaf, 

gallai‘r gwaywffyn fod naill ai wedi eu plygu fel arwydd o ymostyngiad neu wedi syrthio 

i‘r llawr.
276

 Mae arwydd o ymostyngiad, neu wrogaeth hyd yn oed, yn ymddangos fel 

dehongliad addas hefyd yn y darn hwn gan Brydydd y Moch (CBT V 10.93-6):  

Cochfryn Ceredig cyrchaist, rysedd—gwrdd, 

Er gorddwy teÿrnedd, 

Ongyr gwŷr gwyrynt yng ngwedd, 

Onn ger bron breenhinedd.  

 

Yma fe ychwanegir y manylyn fod y gwaywffyn yn gwyro yng ngwedd, gan gynnig nifer o 

bosibiliadau dehongli. Gallai olygu ‗mewn ymostyngiad‘ megis yn aralleiriad CBT, neu 

‗mewn gwrogaeth‘, ond nid amhosibl, ychwaith, fyddai disgrifiad o res o filwyr yn gostwng 

eu gwaywffyn ar yr un pryd cyn rhuthro.
277
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 YCM 82.13, a gw. hefyd YCM 57.12-15, 70.3-4 a 81.14 am enghreifftiau eraill o ostwng yn y cyd-destun 

hwn. 
274

 GPC d.g. gowyrais. Mae‘n debyg mai estroniaid, nid Cymry, sydd piau‘r gwaywffyn hyn (gw. nodyn 

Haycock ar y llinell a‘r cyfeiriadau a nodir yno). 
275

 CA (LXXII) 893 ystwng kyn gorot goreu gangen, a gw. n. I. Williams a chyfieithiadau Jackson, GOSP 

t. 144 ‗bending a most excellent spear before lying down (?)‘; Jarman, BOHP ll. 685 ‗Couching his best spear 

before he was laid low‘, a J.T. Koch, GodA t. 113 ‗lowering his chosen spear-shaft before rushing over‘. 
276

 Mae‘r ystyr olaf yn debygol yn achos y ddwy enghraifft o‘r ansoddair gwyrfriw, gyda paladr, yn CBT IV 

5.105 a 113 (Cynddelw, ‗Marwnad Gosgordd Owain Gwynedd‘), lle gellid awgrymu bod y bardd yn cysylltu 

cyflwr cwympedig a thoredig yr arfau â chyflwr yr arwyr meirw. Enghraifft bosibl arall o gŵyr fel ansoddair 

(‗gwyrgam, yn gwyro‘, ayb.) yn disgrifio pelydr yw IV 1.51 Gwelais beleidr gwŷr am fagwyr fain, yn ôl GPC 

d.g. a G t. 748, ond gwŷr ‗milwyr‘ yw‘r darlleniad yn CBT, a chymh. hefyd GGMDi 3.189 Trafn traul ongyr 

gwŷr, trefn gwawr—doethwlad. 
277

 Yn ôl GPC d.g. gwedd
2
 mae gan gwedd amryw ystyron ffigurol, sef ‗rhwym, caethiwed, ymostyngiad, 

gostyngeiddrwydd, gwrogaeth‘, yn ogystal â‘r ystyron llythrennol megis ‗iau i gysylltu dau ych‘. ‗Gwaywffyn 

gwŷr a ogwyddai mewn ymostyngiad‘ yw diweddariad ll. 95 yn CBT. Gall yr englyn hwn gyfeirio at ymladd 

ger Bryncaredig, sef ‗nodwedd ddaearyddol a threfgordd ym mhlwyf Llanynys, Clwyd‘ (CBT V 10.93n a 

1.25n). Gw. Contamine, War in the Middle Ages, t. 229, am effeithlonrwydd rhuthr drefnus gan res o 

farchogfilwyr â gwaywffyn llorweddol. 
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Roedd y cyfleoliad rhwng ongyr, gwŷr a ffurfiau ar gwyraw yn un hwylus i‘r beirdd, ac yn 

wir mae enghraifft arall mewn cerdd o waith Dafydd Benfras, fel rhan o restr o ‗bethau 

arferol‘ (CBT VI 24.59-64): 

Gnawd fod cyfranc rhwydd rhagddaw—pan brofed, 

A‘i glywed ar lled hyd yn Llydaw. 

Gnawd fod ongyr gwŷr gwedi gwyraw, 

A chledd gwawr Gwynedd a gwaed arnaw. 

Gnawd yn uthr fod rhuthr i ryngthaw—a‘i esgar, 

A gnawd fod gwyar o‘r ymdaraw. 

 

Mae‘r cyfeiriadau yn y llinellau hyn at gleddyf gwaedlyd gwawr (‗arglwydd‘) Gwynedd, ac 

at rhuthr at y gelyn, yn awgrymu mai peth bygythiol yw‘r gwyraw yma. Ond daw ail 

enghraifft o‘r ferf hon yn nes ymlaen yn yr un rhestr (CBT VI 24.75-8): 

Ac ar llwyth oswydd gnawd llithiaw—cigfrain 

A chaer dew firain yn difuriaw. 

Gnawd gwayw ac arwydd gwedi gwyraw 

A gŵr yn gorfod a chlod iddaw. 

 

Gallai‘r gwayw ac arwydd ddynodi gwaywffon ac arni faner fechan, a hwnnw‘n arfer a 

gysylltir yn arbennig â dull y waywffon lonydd.
278

 Os felly, fe all mai gorchfygiad 

marchogion Eingl-Normanaidd yw‘r ystyr, er nad amhosibl fod y Cymry hwythau‘n gosod 

baneri ar waywffyn yn yr un modd.
279

 Yn wir, mae CBT IV 6.254-5 Gnawd gan drawslyw 

maws luman—archafad / Yn aergad i ar gan (‗Arferol gan arglwydd cadarn [a] gwych yw 

lluman ddyrchafedig / Mewn ymladdfa ar gefn march gwyn‘) yn dangos, o leiaf, fod y 

ddelwedd o farchogfilwyr Cymreig yn cludo rhyw fath o ystondard yn gyfarwydd i‘r 

beirdd.
280

 Yn achos yr arwydd gwedi gwyraw yn llinell Dafydd Benfras, fodd bynnag, 

mae‘n werth sylwi bod cipio neu ddarostwng prif ystondard y gelyn yn un o ddigwyddiadau 

mwyaf arwyddocaol brwydrau canoloesol,
281

 ac yn wir mae‘r cyfeiriadau yn y llinellau 
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 Gw. Ross, ‗L‘originalité de «Turoldus»‘, 133, sy‘n trafod y baneri a ddarlunnir yn nhapestri Bayeux. 
279

 Gw. adran 2.2.2 am ddefnydd y Cymry o faneri, yn gyffredinol. 
280

 Cyfeirir at lluman mewn perthynas â cheffylau eto yn CBT III 1.21-2 (‗Arwyrain Madog ap Maredudd‘) 

Eirioed y perthaist parth ag atan / Emys llaw llamhir a dan lluman ‗Dosberthaist erioed tuag atom / Feirch 

bychain hir eu llam o dan faner‘, ond mae‘r ffaith fod y ceffylau yn lluosog, ac yn cael eu ‗dosbarthu‘, yn 

awgrymu y gall dan lluman gyfeirio‘n fwy cyffredinol at faner y gwrthrych, a honno‘n cynrychioli ei 

awdurdod o bosibl. At hynny, mae VII 10.4 (y Prydydd Bychan) Pwyllawg pâr drylliawg, drilliw wedi ei 

aralleirio yn CBT fel ‗Bwriadus yw[‘r] waywffon ddrylliog [ei baner] drilliw‘, er nodi yno y gall trilliw 

ddisgrifio‘r waywffon ei hun (gw. adran 3.2.3 uchod), a rhaid crybwyll hefyd I 29.29-31 (Einion ap 

Gwalchmai) Addfwyn yw gware gwayw ac arwydd, a drafodir isod, adran 3.2.6. Am gyfeiriadau mwy 

cyffredinol at faneri gan Feirdd y Tywysogion gw. III 16.139 Coch arfau aerfan, cochliw ei luman; IV 5.116 

Gwân wrth wân, gwaedluman liw, a 7.7 Perchennawg parchus lumyn; V 23.89 Llu rhagddaw a llaw ar 

lluman, 24.34 Dy gynnygn digwydd, arwydd eurawg, a 26.125 Dy arwydd ech awydd uchod; VI 8.11 Arwydd 

na elwir yn elain—feddiant, a VII 22.20 Gẃraidd blaidd bliant arwyddon. Rhaid troi at storïau rhyddiaith am 

ddisgrifiadau pendant o faneri ar waywffyn, e.e. Owein, llau. 160 a 189, a BR 14.17-19. 
281

 Gw. adran 2.2.2, yn enwedig n. 166. 
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blaenorol at gigfrain ac at gaer wedi ei dinistrio yn ategu‘r syniad mai gorchfygiad neu ildio 

a ddisgrifir. 

 

Mae cyfeiriad posibl arall at waywffon lonydd yn CBT III 29.24 Rhaeadr ar baladr ar bâr, 

os yw ar bâr yn golygu ‗ar annel‘ yn hytrach na ‗pharod‘.
282

 Mwy arwyddocaol, efallai, yw 

llinell arall gan Gynddelw, CBT III 26.86 Gwayw gwaedrwyf gwâr dirglwyf dorglwyd, 

mewn darn o awdl farwnad i Einion ap Madog ab Iddon (arglwydd o Bowys, fe 

ddichon).
283

 Dehonglir y tri gair cyntaf yn CBT fel ‗gwaywffon waedlyd lonydd‘ – 

disgrifiad addas i waywffon ‗couched‘ marchog, er bod defnydd y bardd o‘r cymeriad 

dechreuol gwayw yn golygu ei fod yn pentyrru disgrifiadau yn y darn hwn, fel y gallai‘r 

gair gwâr fod wedi ei gynnwys er mwyn cynnig amrywiaeth, yn bennaf.
284

 Er hynny, ac er 

bod ergydion eithafol yn ystrydebau cyffredin, mae‘r ddelwedd a geir yn nes ymlaen yn y 

gerdd – o waywffon yn mynd trwy fwng ceffyl, ac efallai drwy forddwyd ei farchog ar yr 

un pryd – yn sicr yn adlewyrchu‘r hyn a allai ddigwydd mewn ymwan rhwng 

marchogion.
285

  

 

Awgrymodd Jane Ryan y gallai‘r gair ergyrwayw fod wedi dynodi trywaniad gan waywffon 

‗couched‘, gan dynnu sylw arbennig at CBT III 1.27 (‗Arwyrain Madog ap Maredudd‘) 

Ergyrwayw cyngad ar feirch cyngan.
286

 Ac eto, er bod y llinell hon yn sicr yn dystiolaeth 

bwysig am frwydro â gwaywffon oddi ar gefn ceffyl, ni ellir sicrwydd mai dull y waywffon 

lonydd a olygir. Yn yr un modd, er bod disgrifiadau o waywffyn yn torri yn gydnaws â‘r 

dull hwn, mae hwn yn topos mor gyffredin (gw. yr adran nesaf) fel na ellir ei gysylltu‘n 

hawdd ag unrhyw ddull brwydro penodol. Mwy arwyddocaol o lawer fyddai darganfod yn y 
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 Gw. aralleiriad CBT (‗ar annel‘) a GPC d.g. pâr
4
, yn rhoi ‗prepared, ready‘ fel ystyron ar bâr, er na restrir 

yr enghraifft hon. Posibilrwydd arall yw fod paladr a pâr yn enwau cyfystyr, neu bron yn gyfystyr, am 

waywffyn (GPC d.g. pâr
3
).  

283
 Nodir yn CBT mai gwawr a geir yn Llawysgrif Hendregadredd, ond bod y golygyddion wedi dilyn llsgr. 

Peniarth 3B wrth roi gwâr, am fod gwawr yn digwydd yn y llinell flaenorol. Am y cyd-destun gw. 

rhagymadrodd y gerdd yn CBT. 
284

 Mae‘r ansoddeiriau eraill a ddefnyddir i ddisgrifio gwayw yn y darn hwn (llau. 82-5) yn cynnwys 

cynflawdd ‗echryslon‘, ysgwn ‗parod‘, esgud ‗chwim‘ a gwanar ‗milain‘. Mae‘n bosibl fod rhai o‘r 

disgrifiadau hyn yn cyfeirio‘n ffigurol neu‘n lled-ffigurol at wrthrych y gerdd yn hytrach nag at ei arf(au) yn 

unig. Yn achos gwâr, wrth gwrs, byddai hyn yn ehangu‘r deongliadau posibl yn sylweddol. 
285

 CBT III 26.89-90 Gwayw trwy flwng trwy fwng, trwy forddwyd, / Gwayw i drais yn ais, yn ysgwyd, a 

chymh. motiff poblogaidd yr ergyd ‗epig‘ â chleddyf a drafodir gan Reck, The Aesthetics of Combat, adran 

5.3.1. 
286

 ‗Horses‘, t. 257, yn cyfeirio at Joseph P. Clancy (trans.), The Earliest Welsh Poetry (London, 1970), t. 137, 

1.8 ‗Spear thrust in strife from a white breasted steed‘, ond cymh. aralleiriad CBT: ‗[Un sy‘n trin] 

hyrddwaywffon ar flaen byddin ar feirch cymesur eu cam‘. 
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cerddi ddisgrifiadau o elynion yn cael eu bwrw i‘r llawr gan farchogfilwyr â gwaywffyn,
287

 

ond nid tan gyfnod Beirdd yr Uchelwyr y gwelir y cyfryw ddelweddaeth, megis yn y 

llinellau o waith Gruffudd Llwyd a ddyfynnwyd uchod. Ni ellir dweud, felly, fod unrhyw 

dystiolaeth bendant am ddull y waywffon lonydd yn cael ei arfer gan wrthrychau Cymreig y 

cerddi dan sylw yma, er bod ambell ‗awgrym‘, a‘r rheini‘n gysylltiedig ag amryw enwau 

am waywffyn.
288

 Mae‘r diffyg cyfeiriadau eglur at y dull hwn yn drawiadol, yn enwedig o 

ystyried mor amlwg ydyw mewn rhyddiaith Gymraeg (gw. adran 4.5).
289

  

 

3.2.4.4 Gwaywffyn yn torri 

Pe gellid cysylltu pob un o gyfeiriadau‘r beirdd at waywffon doredig ag ymwan, ni fyddai 

unrhyw brinder o dystiolaeth, ac yn wir mae rhai cyfeiriadau yn cyd-fynd yn burion â‘r dull 

hwn.
290

 Rhaid cydnabod, er hynny, y gallai gwaywffyn dorri mewn llawer o gyd-destunau 

eraill, ac wrth reswm mae arfau toredig o bob math yn dra chyffredin mewn disgrifiadau o 

frwydro, gan gyfleu ffyrnigrwydd yr ymladd yn gyffredinol neu ddewrder a dygnwch arwr 

penodol.
291

  

 

Gallai amryw fathau o waywffyn dorri, yn ôl y beirdd. Yn yr Hengerdd crybwyllir ais,
292

 

genwair,
293

 gwayw,
294

 a paladr
295

 yn y cyd-destun hwn, ac yng ngherddi Beirdd y 

Tywysogion ceir ais,
296

 bêr,
297

 gwayw,
298

 gwŷdd,
299

 ongyr,
300

 paladr
301

 a pâr
302

, yn ogystal 
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 Dadleuodd Ross, ‗L‘originalité de «Turoldus»‘, 131, mai dull y waywffon lonydd oedd yr unig ddull o roi 

ergyd digon nerthol i fwrw marchog arall oddi ar gefn ei geffyl, dan amgylchiadau arferol. 
288

 Defnyddiai‘r beirdd ais (gowyrais), cangen, glaif, gwayw, ongyr, onwydd a paladr mewn cyfeiriadau posibl 

at ddull y waywffon lonydd, er na ellir dweud bod yr un o‘r termau hyn yn gyfyngedig i‘r dull hwn. Mewn 

rhyddiaith fe ddefnyddid gwayw, paladr a glaif yn y cyd-destun hwn, yn ogystal â‘r gair gwaell yn BR 16.3. 

Cymh. n. 256 uchod, sy‘n nodi geiriau a allai fod wedi dynodi gwaywffyn tafl. 
289

 Am y dull hwn mewn chwedlau gw. M.E. Owen, ‗―Arbennic Milwyr a Blodeu Marchogyon‖‘; Sioned 

Davies, ‗Horses in the Mabinogion‘, a Reck, The Aesthetics of Combat. 
290

 Gw. paragraff olaf yr adran hon. 
291

 Gw. CA t. 71, CBT IV 5.105n a VII 1.26n, ac isod, adrannau 3.4.3, 3.13.5 a 3.14. 
292

 GwynNudd 11b a ?PaWr 22. 
293

 CLlH III.10c. 
294

 CA (XXIX) 336. 
295

 PT XI.12, CLlH I.7b, ?GwynNudd 4c a ?CA (LXXIII) 910. 
296

 CBT I 7.103. 
297

 CBT VII 13.25. 
298

 CBT III 21.126, IV 1.39 a 11.11, V.47, VI 18.132, a VII 52.30 a 55.11, a gw. hefyd y ffurf gwaywdwn yn 

VI 24.58, VII 4.10 a 47.27. 
299

 CBT IV 6.21 a 9.221. 
300

 CBT III 20.19, IV 9.49, V 20.38 a VII 26.20. 
301

 CBT III 12.29, IV 5.105 a 113 a 11.4, V 22.24, a VII 6.18 a 16.21. Cysylltid yr epithed baladrddellt neu 

peleidrddellt â Sant Petroc mewn testunau o‘r bymthegfed ganrif a‘r unfed ganrif ar bymtheg (TYP tt. 481-3). 
302

 CBT VII 1.26, 2.19, ?10.4, 11.7 a 16.3. Yn CBT dehonglir trilliw yn VII 10.4 (y Prydydd Bychan) 
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â gwern, efallai.
303

 At hynny, gallai‘r tair enghraifft o ysgwr neu ysgyrion gan y beirdd hyn 

gyfeirio at ddarnau gwaywffyn toredig yn hytrach nag at yr arf ei hun, neu fe allent 

gynnwys ystyr ddwbl, ac yn wir mae chwarae ar wahanol ystyron y gair yn CBT VI 2.13 

(Einion Wan): 

 Rhoddes Duw i‘m llyw llafn waedlif—ysgwr 

             A‘i ysgyrion yng ngnif.
304

 

 

Yr ansoddair briw a ddefnyddid amlaf gan Feirdd y Tywysogion wrth ddisgrifio gwaywffyn 

toredig,
305

 er bod ambell enghraifft o twn,
306

 ac un enghraifft yr un o drylliawg
307

 ac ysig;
308

 

ac ymhlith yr Hengerdd fe geir twll
309

 ac, efallai, tryfrwyd.
310

 Mae hefyd enghreifftiau o 

gwayw, paladr neu pâr wedi ei dorri‘n ddau hanner neu mewn tri neu bum dryll,
311

 ac o 

waywffyn wedi‘u torri‘n deilchion, megis yr enghreifftiau o ysgyrion a grybwyllwyd uchod, 

neu CA (XXIX) 336 gwaewawr uswyd agkyuan.
312

 Gall CBT IV 7.10 bwlch ynn heddiw 

hefyd gyfeirio at waywffyn toredig, os deellir ynn fel ffurf luosog ar onn, er bod ‗[mae] 

colled i ni heddiw‘ yn ddehongliad tebycach, yn enwedig o ystyried nad oes enghreifftiau 

eraill o‘r gair bwlch yn disgrifio gwaywffyn yng ngherddi Beirdd y Tywysogion.
313

 

Enghraifft bosibl arall yw gwayw crwm mewn llinell o waith Cynddelw, er y gall mai‘r 

syniad yw fod yr arfau‘n cael eu dal yn llac ac yn llipa gan y dynion ofnus.
314

  

                                                                                                                                                     
Pwyllawg pâr drylliawg, drilliw fel cyfeiriad at faner fechan wedi‘i gosod ar y pâr, er nodi y gall drylliawg a 

drilliw fel ei gilydd ddisgrifio‘r waywffon ei hun (gw. uchod, adran 3.2.3, a n. 280). 
303

 CBT I 3.119, a gw. isod n. 319. 
304

 Aralleiriad CBT: ‗Rhoddodd Duw i‘m rheolwr [a chanddo] waywffon waedlyd [ei] llafn / A‘i darnau mân 

mewn brwydr . . .‘. Cymh. IV 4.240 Ar llwrw ysgwydfwrw ysgyrion a VII 22.15 Diarswyd ysgwyd, ysgyrion—

yng ngnif. 
305

 Fe‘i ceir gyda gwayw (CBT VII 52.30), paladr (III 12.29 a VII 16.21) a pâr (VII 16.3). Ceir hefyd hyfriw 

(gyda gwayw (VII 55.11) a paladr (V 22.24)), briwglau ‗amlwg-doredig‘ (gyda gwŷdd (IV 6.21)), briwgoch 

(gydag ongyr (IV 9.49 a V 20.38)) a gwyrfriw ‗wedi plygu a thorri‘ (gyda paladr (IV 5.105 a 113)). 
306

 Gydag ais a pâr (CBT I 7.103 a VII 11.7). Ceir hefyd hydwn, gyda gwayw (III 21.126), a gwaywdwn, 

gyda‘r ystyr ‗gwaywffon doredig‘ (VI 24.58) neu ‗doredig ei waywffon‘ (VII 4.10 a 47.27). 
307

 Gyda pâr (CBT VII 10.4). 
308

 Gyda paladr (CBT VII 6.18). 
309

 Gydag ais (naill ai ‗tarian‘ neu ‗waywffyn‘) yn PaŴr 22. 
310

 CA (LXXV A) 931 yntryvrwyt peleidyr. peleidyr gogymwyt. Awgrymodd I. Williams, ib.n, yr ystyron 

‗toredig‘, ‗tyllog‘, ‗addurnedig‘ ar gyfer tryvrwyt, gan ei gymharu ag eurgrwydr (gw. isod adran 3.13.3), 

ynghyd â‘r ystyr ‗brwydr‘, a all ymwneud â‘r syniad o ‗dyllu‘r llu‘r gelyn‘ neu o ‗drywanu‘. Gw. hefyd 

Jackson, GOSP tt. 145-6 ‗in the break-through of spears; spears of equal length‘, a J.T. Koch, GodA t. 21 ‗in 

the breaking through of spears, spears of equal measure‘, a chymh. PaŴr 21-2 Neus tuc Manauid / Eis tull o 

trywruid (gw. n. 1193 isod). 
311

 CBT IV 11.4 Pum dryll gwnâi Byll o'i baladr, ac 11 Gwaetffrau wayw ddiau ddeuddryll; VI 18.132 Ei 

wayw a orau yn ddau hanner; VII 1.26 Rhwym pebyll, bumdryll bâr, a 2.19 Pâr tri dryll, gwersyll gorsedd. Yn 

achos yr enghraifft olaf, dehongliad CBT o pâr tri dryll yw ‗[gŵr a‘i] waywffon yn dri darn‘, gan nodi bod 

cyfeiriad at rywun sy‘n hollti gwŷr yn dri dryll gyda‘i waywffon yn bosibilrwydd arall, llai tebygol. 
312

 Mae‘n bosibl mai ‗teilchion, ysgyrion‘ yw ystyr ais yn CA (LXXIII) 910 peleidyr en eis en dechreu cat, er 

y gellid hefyd ddehongli ais fel gair am asennau dynion, neu am darianau o bosibl (ib.n, a gw. uchod n. 251). 
313

 Gw. CBT IV 7.10n. Defnyddid bwlch yn aml i ddisgrifio cleddyfau, llafnau a tharianau toredig (gw. isod 

adrannau 3.4.3 a 3.13.5), ond nid oes yr un enghraifft bendant o‘r gair yn disgrifio gwaywffon.  
314

 CBT III 17.31 Gwayw crwm yn nydd trwm trwy ffwyr. Am y dehongliad gw. isod n. 328. 
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Mae enghreifftiau yng ngherddi Beirdd y Tywysogion o gwaywawr ac ongyr yn torri,
315

 ac 

fe geir y ferf briwaw mewn cyd-destun tebyg yn yr Hengerdd.
316

 Dull arall o fynegi‘r un 

ddelwedd oedd ymadroddion fel treuliad genwair yn CLlH III.10c (‗Pen Urien‘), a 

gyfieithwyd gan Jenny Rowland fel ‗a spender of spears‘.
317

 Yn yr un modd, ceir gan Feirdd 

y Tywysogion gwŷdd wosudd ‗torrwr gwaywffyn‘ (IV 9.221),
318

 ac ongyr friwaw ‗[un sydd 

yn] malurio gwaywffyn‘ (VII 26.20), yn ogystal â‘r cyfansoddair eistor ‗drylliwr 

gwaywffyn‘ (IV 2.5) a geir mewn cyferbyniad ag aestwn ‗drylliog ei darian‘. Llai sicr yw 

dehongliad, a chyd-destun, CBT I 3.119 (Meilyr Brydydd) Gwern gwygid, gwanai bawb yn 

ei gilydd.
319

 

 

Er y gellir cysylltu nifer o‘r cyfeiriadau a drafodwyd hyd yma â difrod i‘r paladr pren yn 

benodol, gallai pennau gwaywffyn hefyd dorri neu gael eu treulio, fel y gwnâi cleddyfau a 

llafnau eraill (gw. adran 3.4.3). Cyfeiriodd Cynddelw at briwgoch brig ongyr yr Arglwydd 

Rhys (CBT IV 9.49), ac fe drafodwyd yn barod (adran 3.2.1.2) ystyron posibl pennawr yn 

GwynNudd 4c briuint penaur peleidrad (hynny yw, naill ai pennau dynion neu bennau 

gwaywffyn).
320

 Un peth nas crybwyllir yn benodol yn y cerddi yw torri pen gwaywffon 

oddi ar y paladr. Efallai fod hon yn ddelwedd rhy fanwl i‘w disgwyl mewn barddoniaeth, 

neu fod rhywbeth chwithig neu anarwrol yn ei chylch.
321

 

 

Defnyddid topos y waywffon doredig at amryw ddibenion barddonol. Mae gwaywffyn (ais) 

a tharianau (aesawr) toredig yn rhan o ddisgrifiad cyffredinol o frwydr yn GwynNudd 

11a-b Rac mantvy llv a weleis / aessaur briuhid. torrhid eis,
322

 ac fe gyfeiriodd Gwalchmai 

a Chynddelw at waywffyn toredig (ais, gwaywawr, gwŷdd a peleidr) wrth ddisgrifio 
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 CBT IV 1.39 Gwaith Aberteifi torrynt grain—waywawr; III 20.19 A dyr ongyr, angerdd Wair, a V 5.47 

Deucan wayw terrwyn torres—bâr dygrwn. 
316

 CLlH I.7b Briwaw pelydyr parth y bwyf, a GwynNudd 11b aessaur bri[uh]id. torrhid eis.  
317

 EWSP t. 478. Cymharodd Rowland, EWSP t. 554, y llinell hon â CBT I 7.35 Trilliw ei lafnawr, treulyn 

ysgwydawr; 9.126 Dydd yn ystrad, aesawr dreuliaw, a VII 26.23 Rhwysg aerllew trylew yn treuliaw—arfau 

(gw. isod adrannau 3.13.5 a 3.14). 
318

 Nodir yn CBT fod gŵydd ‗gwyllt, heb ei ddofi‘ yn ddehongliad posibl arall, gan gyfeirio at G t. 730. 
319

 Gw. G t. 675, d.g. gwc, yn cynnig yr ystyron ‗bygythio, ymosod, disgyn, cyrchu, ymladd‘ ar gyfer bôn y 

ffurf gwygid, a CBT I 3.119n, sy‘n dehongli gwern gwygid fel ‗―niweidid, difethid, torrid (coedwigoedd) 

gwern‖, hynny yw, i ddarparu llathau (gwaywffyn)‘. Ond nid amhosibl mai difrod mewn brwydr a ddisgrifir, 

naill ai i waywffyn neu i darianau (am ystyr gwern gw. uchod, adran 3.2.2). 
320

 Gellid nodi hefyd CLlH VI.19a Llwyt gwarthaf bryn [mynyd] ; breu blaen onn. Er mai‘r tebyg yw fod y 

bardd yn cyfeirio at goedydd, gallai cysylltiad onn â gwaywffyn fod wedi awgrymu ail ystyr yn ymwneud â 

byrhoedledd milwyr neu ag oferedd rhyfel. 
321

 Disgrifir torri pen gwaywffon oddi ar baladr mewn cyd-destun anarwrol yn PKM t. 88, a‘r awdur o bosibl 

wedi cynnwys y manylyn hwn er mwyn esbonio effeithiau dybryd clwyf Lleu. 
322

 Mae CA (LXXIII) 910 peleidyr en eis en dechreu cat yn enghraifft bosibl arall, gan ddibynnu ar sut y 

dehonglir eis (gw. uchod n. 251). 
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brwydro neu ganlyniadau brwydro.
323

 Mwy cynnil yw CBT V 22.24 (Prydydd y Moch) 

Hyfriw y peleidr ym Mhorthaethwy, a saif ar ei ben ei hun mewn rhestr o enwau llefydd neu 

ardaloedd, fel cyfeiriad at frwydro yn y fan honno. 

 

Mynegir y ddelwedd o arwr unigol yn torri gwaywffyn yn fwyaf trawiadol, efallai, yn y 

llinellau o Lyfr Taliesin a grybwyllwyd yn barod wrth drafod y ffurf prenial (adran 3.2.4.1), 

a‘r gwrthrych, yn ôl dehongliad Ifor Williams, yn creu digon o ddefnydd, wrth frwydro, i 

adeiladu llynges.324 Yma mae‘n debygol fod y bardd wedi cynnwys arfau‘r gelyn ymhlith y 

rhai sy‘n cael eu torri, ond mewn enghreifftiau eraill fe ymddengys mai arf yr arwr yn unig 

sydd dan sylw, fel yn achos y cyfeiriad at Urien Rheged fel treuliad genwair a grybwyllwyd 

uchod. Crybwyllir gwaywffyn yn llawer mwy aml na chleddyfau neu lafnau yn y cyd-

destun hwn, gan adlewyrchu‘r ffaith fod gwaywffyn yn arfau sy‘n eithaf tebygol o dorri, 

heb unrhyw ganlyniadau erchyll i‘r perchennog, o reidrwydd.
325

 Defnyddiai Beirdd y 

Tywysogion ymadroddion tebyg fel moliant cyffredinol yn aml, er y gellid cyfeirio‘n fwy 

manwl at orchest benodol, fel sy‘n awgrymedig mewn llinell o gerdd fawl i Rodri ab Owain 

Gwynedd, CBT V 5.47-8 (Prydydd y Moch) Deucan wayw terrwyn torres—bâr dygrwn / 

Pan ysgwn esgores. Gellid cymharu‘r darlun o un o arwyr ‗Y Gododdin‘ yn sefyll ymhlith 

gwaewawr uswyd agkyuan, neu‘n brwydro â‘r cyfryw arfau (CA (XXIX) 336), neu‘r 

defnydd o briwaw pelydr yn Canu Llywarch Hen fel trosiad o ‗frwydro caled‘, yn ateb 

urddasol Gwên i wawd ei dad.
326

 Mae‘r darn olaf, yn enwedig, yn dwyn i gof wawd Cai yn 

‗Peredur‘, ac yntau‘n dweud wrth Walchmai na fydd angen iddo dorri na gwayw na chledyf 

oherwydd cyflwr blinedig Peredur ac effeithlonrwydd ei eiriau teg ei hun.
327

 

 

Mae cyfeiriadau Cynddelw at gwayw crwm ac at dorri grain waywawr ‗gwaywffyn 

cwympedig‘ yn dangos bod delweddau tebyg yn medru cael eu cysylltu â phethau negyddol, 

hefyd, sef arswyd (ffwyr) yn achos yr enghraifft gyntaf,
328

 a gorchfygiad yn achos yr ail.
329

 

                                                 
323

 CBT I 7.103 Gwelais Loegr yng ngrwn, gwelais ais yn dwn; III 12.29-30 Ciglau beleidr briw, brith—o 

gyfergyr, / A gwaed gwŷr i ar wlith; IV 1.39 Gwaith Aberteifi torrynt grain—waywawr, a 6.21 Gwŷdd 

briwglau a llafnau lledrudd. Mae I 3.119 (Meilyr Brydydd) Gwern gwygid, gwanai bawb yn ei gilydd yn 

enghraifft bosibl arall, ond gw. uchod n. 319. 
324

 PT XI.11-13 Digonif digones y lyghes. / o beleidyr o bleigheit pren wres. / prenyal yw y pawb y trachwres, 

a gw. ib.n, sy‘n cymharu‘r darn hwn â CLlH I.30a Dichonat ysteuyll o es[t]yll ysgwydawr. 
325

 Cymh. y cyfeiriadau niferus at darianau toredig neu wedi eu treulio (adran 3.13.5). 
326

 CLlH I.7a-c Yssit ym a lauarwyf, / Briwaw pelydyr parth y bwyf. / Ny lauaraf na ffowyf. 
327

 Peredur, t. 32. 
328

 CBT III 17.31 Gwayw crwm yn nydd trwm trwy ffwyr ‗Y mae gwaywffon grwca yn nydd brwydr o 

ganlyniad i arswyd‘. Mae ystyron crwm yn GPC yn cynnwys ‗crwca‘, ‗cam‘, a ‗gŵyr‘, ond mae‘r cysylltiad 

ag arswyd yn y llinell yn cau allan y posibilrwydd fod crwm yn cyfeirio at ostwng gwayw cyn rhuthro (cymh. 
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Gellid cymharu‘r sengi waewawr yn CA (LXIII A) 723), a‘r arwr yn troedio ar waywffyn 

cwympedig.
330

 Peth anrhydeddus, ar y llaw arall, oedd bod arwr yn dod adref ag arfau 

toredig, fel yn achos PaŴr 21-2 Neus tuc Manauid / Eis tull o trywruid.
331

 Crybwyllir 

gwaywffyn toredig yn aml mewn marwnadau,
332

 ac yn wir cyfeiria dwy farwnad at 

waywffon a tharian ynghyd, a‘r ddwy‘n doredig, fel ategolion gweddus i dywysog yn ei 

wedd filwrol.
333

 Yn y math hwn o gerdd, gallai cyfeiriadau at arfau toredig fod wedi dwyn 

ystyr ychwanegol, ingol, megis ym marwnad Bleddyn Fardd i Ddafydd ap Gruffydd ap 

Llywelyn (CBT VII 52.30): Gŵr bwlch nad ydyw, gwayw briw brwydrgar. Cyfunir yma 

ddau topos cyffredin, sef bod yr arwr yn cadw‘r bwlch mewn rhyfel, ac yn cludo arf toredig, 

ond fe allai ystyron bwlch a briw fod wedi‘u hestyn nes ymwneud hefyd â chyflwr corff 

marw‘r tywysog ac â chyflwr truenus y wlad ar ei ôl. 

 

Gwnaeth y Prydydd Bychan ddefnydd amrywiol o waywffyn yn ei farwnad i Faredudd ab 

Owain (CBT VII 13.23-8): 

Oedd glew Maredudd, oedd gloywner—esgud 

Yn ysgwyd dau hanner. 

 

Oedd dau hanner bêr, bâr gwythrudd—yn llaw, 

   Gŵr fal llew digythrudd; 

Oedd erwan gwayw, preiddwan prudd 

Arfoll mawrgoll Maredudd.
334

 

                                                                                                                                                     
y cyfeiriadau at waywffyn wedi gwyro a drafodir yn yr adran flaenorol). Gall mai‘r syniad yw fod y milwyr 

ofnus yn dal eu gwaywffyn yn llac ac yn llipa, yn hytrach na bod yr arfau wedi torri; cymh. y cyfeiriad at 

darianau llaes a drafodir isod, adran 3.13.7. 
329

 CBT IV 1.39 Gwaith Aberteifi torrynt grain—waywawr. Am crain gw. GPC d.g. ‗ymdreigliad, 

ymdrybaeddiad, cwymp, gorweddiad‘ neu ‗yn ymdreiglo, yn cwympo; wedi cwympo, ar ei hyd‘. Gw. hefyd y 

ffurf rhuddgrain yn IV 6.110 Pan rhuthrws hil Rhun ar rhuddgrain—gwaywawr, er bod y diffyg treiglad i 

gwaywawr yn awgrymu mai cyfeirio at gyflwr perchnogion y gwaywffyn y mae‘r bardd, fel yn aralleiriad 

CBT: ‗Pan ymosododd [yr un o] linach Rhun ar rai gwaedlyd a chwympedig [y] gwaywffyn‘. 
330

 Gw. hefyd CA (LXIV A) 777 sengi wit gwned (a CA (LXIV B) 785 segit guid gunet), er bod gwŷdd wedi 

ei ddehongli fel ‗pyst cad‘ gan I. Williams, ib.n, ac fel ‗the trees of battle‘ gan Jackson, GOSP t. 113, sef 

cyfeiriadau ffigurol at ryfelwyr. 
331

 Gw. n. 1193 isod. 
332

 CBT IV 5.105 Llas mab gwyrengyn gwyrfriw—ei baladr, a 113 Llas arglwydd Gwyddrun gwyrfriw—ei 

baladr; 11.11 Gwaetffrau wayw ddiau ddeuddryll a 4 Pum dryll gwnâi Byll o'i baladr; VII 16.21 Oedd briw 

baladr cadr catgwn; 2.19-20 Pâr tri dryll, gwersyll gorsedd, / Pen clod cyn no‟i fod i‟i fedd, a 55.11 Gŵr 

hyfriw ei wayw, gŵr hyfryd—ei fyw. 
333

 CBT III 21.126 Gwayw hydwn, ysgwn ysgwyd amdrai, a VII 16.3-4 A‟i daryan a‟i daerlew bâr / Bu briw 

ger bron ei eryr. Mae gwaywffyn y gwrthrych (Madog Môn) yn cael cryn sylw yn yr ail gerdd hon – 

defnyddir briw eto yn yr englyn olaf (ll. 21, gw. y n. blaenorol) wrth ddisgrifio ei paladr, ac fe gyfeirir at ei 

gwayw yn ennill clod (ll. 8), a, ddwywaith, at ei lliw coch (llau. 15 a 20). Mae ll. 15 hefyd yn cynnwys y 

cyfeiriad posibl at bwysau gwaywffon wedi mynd yn sownd mewn tarian a drafodwyd uchod, adran 3.2.4.2. 
334

 Aralleiriad CBT: ‗Gwrol oedd Maredudd, arglwydd disglair rhwydd ydoedd / Yn chwifio dau hanner [ei 

waywffon]. // Dau hanner oedd [ei] waywffon, gwaywffon waedlyd gan lid yn llaw / [Y] gwron [a oedd] 

megis llew diofn; / Brath gwaywffon [gyda] thrywaniad ysbeilgar trist / Oedd derbyn colled fawr Maredudd‘. 

Nodir yn CBT VII 13.24n fod Vendryes, ‗Poèmes de y Prydydd Bychan‘, 318, yn dehongli ysgwyd fel ‗tarian‘ 

(‗avec son bouclier en deux moitiés‘), gan gyfeirio hefyd at III 16.195 Drud ysgwn, ysgwyd dau hanner ac 

ib.n, ond dehongliad CBT yw fod Yn ysgwyd dau hanner ‗fel petai‘n achub y blaen ar y ll. ddil.‘. Rhaid nodi 
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Gallai ysgwyd dau hanner gwaywffon doredig fod naill ai‘n ystum herfeiddiol gan ryfelwr 

mewn cyfyngder, neu‘n sioe fygythiol o ddifrif – yn wir, cyfeirir at farchogion yn ymladd â 

bonyn toredig gwaywffon nid yn unig yn ‗Ystorya Bown o Hamtwn‘ a ‗Cân Rolant‘ ond 

hefyd yn Gesta Guillelmi William o Poitiers a bywgraffiad William Marshal.
335

 Mae‘r 

Prydydd Bychan yn aros gyda gwaywffyn, mewn ystyr arall, yn llinellau nesaf (ac olaf) y 

gerdd, gan gyffelybu‘r golled ar ôl y dyn marw i ergyd gwaywffon (erwan gwayw).
336

 Ni 

ellir dweud, er hynny, fod y llinellau hyn yn disgrifio amgylchiadau marwolaeth Maredudd, 

am nad oes rheswm dros gredu iddo farw mewn brwydr.
337

 Gall mai amrywiad celfydd ar 

topos arferol yr arwr â‘i arfau drylliedig sydd yma, felly,
338

 er bod manylder y 

ddelweddaeth yn awgrymu cysylltiad posibl â rhyw ddigwyddiad yn ystod rhawd filwrol 

Maredudd. 

 

Defnyddiodd Cynddelw ddelwedd gyffelyb ddwywaith, at wahanol ddibenion, ym 

‗Marwnad y Mab Aillt o Lansadwrn‘ (CBT IV cerdd 11). Mae‘n debyg fod llinell olaf yr 

englyn cyntaf, Pum dryll gwnâi Byll o‟i baladr, yn cyfeirio at filwriaeth y gwrthrych tra fu 

fyw (y tri gair hwn sy‘n agor y gerdd), ond yn y trydydd englyn mae‘n ymddangos bod Pyll 

ei hun yn cael ei gymharu â gwaywffon, yn gyntaf o ran ei allu mewn brwydr, yn ôl y dull 

confensiynol, ond wedyn wrth gyferbynnu cyflwr toredig yr arf â thranc y rhyfelwr (CBT 

IV 11.9-12): 

Gwaedlyd ei läin, gwanar sefyll—lwrw, 

    Gwayw aerfwrw gwân aerwyll, 

Gwaetffrau wayw ddiau ddeuddryll, 

Gwaedryd, gwae feirdd byd am Byll!
339

  

 

                                                                                                                                                     
bod Vendryes, ‗Poèmes de y Prydydd Bychan‘, 318, yn dehongli bâr yn y llinell ddilynol fel bâr ‗llid‘ yn 

hytrach nag fel ffurf dreigledig ar pâr ‗gwaywffon‘ megis yn CBT. 
335

 YBH llau. 475-6 ac yna a dryll y paladyr ymlad a hwy, a CR LXXXVI.1 Ac ar hynny Oliuer a erlynod y 

elyneon a dryll y baladyr yn y law (gw. hefyd YCM 149.7-8). Dywed y Gesta Guillelmi, t. 138, fod Gwilym 

Goncwerwr yn fwy ffyrnig wedi‘i arfogi â bonyn toredig ei waywffon yn unig nag yr oedd ei elynion gyda‘u 

gwaywffyn hir a chyflawn, a gw. hefyd William Marshal, llau. 897-9 Les lances peceient e froissent / E les 

escuz percent e croissent / E s‟entrefeirent des retrois ‗Lances were broken and shattered, / shields were holed 

and crushed, / and all they had to strike at each other with were the stumps‘. Mae‘n bosibl, fodd bynnag, fod y 

ddelweddaeth hon yn ddull confensiynol o bwysleisio dygnwch milwyr neu ffyrnigrwydd brwydr, yn hytrach 

na‘i bod yn adlewyrchu dulliau brwydro cyfoes arferol. 
336

 Gw. adran 3.2.9 isod. 
337

 Nodir yn CBT VII t. 102 ei fod wedi marw yn Llanbadarn Fawr yn 1265, yn ôl Brut y Tywysogion.  
338

 Gw. CBT VII 1.26n a 13.24n. 
339

 Aralleiriad CBT: ‗Gwaedlyd ei lafn, [un] ffyrnig [ei] ddull [wrth] sefyll i ymladd, / Gwaywffon yn taro 

mewn brwydr [â] gwaniad llidiog mewn brwydr, / Gwaywffon [sydd yn achosi] tywallt gwaed [mewn] 

deuddarn sicr [bellach], / Llif o waed, gwae feirdd y byd o [golli] Pyll!‘ Nid rhyfedd, wrth reswm, weld 

cyfeiriadau at waywffyn mewn mwy nag un dryll mewn cerdd i arwr o‘r enw Pyll. 
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Mae‘n bosibl fod bardd arall yn cyferbynnu arf toredig â marwolaeth ei berchennog yn 

LPBT 21.22 (‗Marwnat Corroi m. Dayry‘) Tardei pen am wern gwerin goaduwyn, er bod 

dehongliad y llinell hon yn anodd.
340

 

 

Gellid defnyddio topos arfau toredig er mwyn gwrthgyferbynnu dwy agwedd ar gymeriad 

(neu bersona) tywysogion, megis yn CBT VII 55.11 (Bleddyn Fardd) Gŵr hyfriw ei wayw, 

gŵr hyfryd—ei fyw. Chwarae â‘r syniad o ‗dorri‘ a wnaeth Cynddelw yntau, wrth ganmol 

gwahanol agweddau ar gymeriad ei wrthrych (CBT III 20.19-20):  

A dyr ongyr, angerdd Wair, 

Ac ni dyr ei deÿrnair. 

 

Ac felly hefyd y Prydydd Bychan (CBT VII 11.7-8): 

Twn ei bâr, draig anwar, drud, 

Didwn ei air fal crair cred.
341

 

 

O ran dehongli dulliau brwydro, nid yw‘r rhan fwyaf o‘r cyfeiriadau hyn yn ffrwythlon 

iawn. Fel y nodwyd yn yr adran flaenorol, er bod torri gwaywffyn yn rhan gyffredin o 

ddisgrifiadau o ymwan marchogion, gallai gwaywffyn llaw dorri, hefyd, mewn gornest 

glòs.
342

 Mae dwy enghraifft yng ngherddi Beirdd y Tywysogion yn werth eu trafod mewn 

perthynas â dull y waywffon lonydd, er hynny. Mae CBT IV 4.240 (Cynddelw, ‗Marwnad 

Owain Gwynedd‘) Ar llwrw ysgwydfwrw ysgyrion, yn ymddangos fel disgrifiad addas o un 

agwedd ar y dull hwn, sef bod gwaywffon marchog yn taro tarian ei wrthwynebydd, gan 

dorri yn aml,
343

 ac mae VII 6.18 (Y Prydydd Bychan, ‗Marwnad Cynan ap Hywel‘) Gallwys 

beleidr ysig yn awgrymu bod torri gwaywffyn yn nod ynddo ei hun.
344

 Mae‘n wir y gallai 

hynny gyfeirio at nerth a rhyfelgarwch y gwrthrych yn gyffredinol, wrth iddo frwydro â 

gwaywffyn, ond mae‘n bosibl hefyd fod cysylltiad â‘r disgrifiadau o farchogion yn torri 

gwaywffyn a geir mewn ffynonellau Eingl-Normanaidd a Ffrengig ac mewn storïau 

                                                 
340

 Cyfieithiad Haycock yw ‗The Lord descended swiftly on the [Hell-]swamp of the host in torment‘, er nodi 

y gallai‘r llinell ddisgrifio Cú Roi fel pennaf gwern ‗foremost stave/alder‘, gan gyfeirio at ddehongliad Sims-

Williams, ‗The Evidence for Vernacular Irish Literary Influence‘, t. 250: ‗The chief alder of a fair people 

broke‘ (gan ddarllen pen(h)af (g)wern am pen am wern, a chan ddiwygio goaduwyn i goadwyn er mwyn yr odl 

(gw. ib.n)). 
341

 Gellid cymharu‘r cyfleoliad twn / twyll gan Phylip Brydydd, VI 14.13-14 Ni‟ch traethaf-i gelwydd, nid ef 

gelwid—hwn / Cleddyf ysgwn twn, twyll ei gwndid ‗Ni thraethaf i gelwydd ichwi, ni elwid hwn / [Y] parod 

[a‘r] drylliedig [ei] gleddyf, yn dwyll ei warant‘. 
342

 Gallai gwaywffyn tafl dorri hefyd, ond ni fyddai‘r ddelwedd hon mor addas i gerdd fawl (gw. n. 231). 
343

 Aralleiriad CBT: ‗Ar gwrs gwaywffyn yn taro yn erbyn tarian‘. Byddai‘r ddelwedd yn gryfach fyth o 

ddehongli ysgyrion fel cyfeiriad at deilchion. 
344

 Cymh. GMBen 17.21-2 (Gruffudd (?Llwyd ap Llywelyn Gaplan), ‗Marwnad Syr Rhys ap Gruffudd) Yn 

ddeunawmlwydd y gwyddiad / Dorri pawl onn mewn dur plad ‗Yn ddeunaw mlwydd oed y gwyddai / Sut i 

dorri polyn onn yn gwisgo dur plât‘ (gw. ib.n am pawl onn fel ymadrodd am waywffon), a GLGC 17.4-6 Ei 

fraich ef ar fryn, / ai gorff a‟i farch gwyn, / a dyr gwielyn wrth dre Galais. 
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Cymraeg, yn enwedig o ystyried fod paladr yn un o‘r geiriau a ddefnyddid yn y testunau 

hyn am waywffyn llonydd marchogion. Gall fod yn arwyddocaol fod tad Cynan ap Hywel, 

sef Hywel Sais, wedi treulio cyfnod yn Lloegr fel gwystl, ac wedi bod yn deyrngar bob 

amser i frenin Lloegr, a bod Cynan yntau wedi dewis ochri gydag Eingl-Normaniaid megis 

William Marshal.
345

 Ni ellir sicrwydd fod y pethau hyn wedi‘u hadlewyrchu yn y gerdd, er 

hynny, ac nid oes cyfeiriadau eraill ynddi sy‘n awgrymu bod Cynan wedi mabwysiadu 

arferion estron yn fwy nag y gwnaeth arglwyddi Cymreig eraill. 

 

3.2.5 Cyd-destunau brwydro â gwaywffyn 

Cyfeiriai‘r beirdd at waywffyn mewn nifer o gyd-destunau brwydro. Gallai termau fel cad, 

creulan neu camawn awgrymu brwydrau agored,
346

 ac mae CA(VI) 58 chwerw en trin a 

llain en emdullyaw a PT VII.43-4 peleidyr ar yscwyd. yscwyt yn llaw / godeu a reget yn 

ymdullyaw yn awgrymu rhengoedd trefnus o wayw-wyr.
347

 Ceir darlun o ddwy fyddin yn 

wynebu ei gilydd mewn llinell gan Gynddelw, a gwaywffyn yn cael sylw fel y prif arfau,
348

 

ac mae‘r cyfeiriad at gwaywawr gwrthryn ‗opposing spears‘ yn ‗Englynion y Beddau‘ 

(EBedd
Pen98B

 6b) yn awgrymu delwedd gyffelyb. Yn yr un modd, gallai gwaywawr uniawn 

(EBedd
Pen98B

 5b) ddisgrifio‘r arfau‘n cael eu dal yn fertigol gan droedfilwyr (neu 

farchogfilwyr) mewn rhengoedd, ac fe allai CA (LXXV A) 931 yntryvrwyt peleidyr. 

peleidyr gogymwyt ddisgrifio carfan drefnus o wayw-wyr yn torri trwy rengoedd y gelyn.
349

 

 

Mae cyfeiriadau niferus at waywffyn ar flaen y gad, gan ddefnyddio termau fel amlaen 

‗blaen‘, pryffwn ‗blaenaf‘, rhacter ‗y rheng flaenaf, blaen cad‘, rhagor ‗rheng flaen‘, rhag 

bron ‗ym mlaen‘ a rhagwedd ‗?(safle o) anrhydedd neu barch arbennig‘,
350

 yn ogystal â‘r 

                                                 
345

 CBT VII t. 55. 
346

 Gw., e.e., CBT II 14.88 Cynfaran creulan creulyd ferau; III 5.65 Pargoch cad gadarn rhag calchdöed, a 

16.51 Gwayw drwy ben, drwy beri camawn. 
347

 Mae ystyron dullio yn GPC yn cynnwys ‗ffurfio, llunio, agweddu; ymdrefnu i frwydr, paratoi, trefnu‘. 

Roedd cywydd yn air arall a allai ddisgrifio brwydr neu fyddin drefnus, fel yn CBT I 3.129 Cad Geredigiawn, 

gyfiawn gywydd, a gw. hefyd Isaac, ‗Gweith Gwen Ystrat‘, 63 a 66, yn cyfieithu PT II.21 kyfedwynt y gynrein 

kywym don fel ‗May the ranks of his chiefs feast together‘, gan ddiwygo‘r ddau air olaf i kywydon. Yn 

‗Y Gododdin‘ defnyddir amryw dermau am adrannau o fyddin neu frwydr, megis cynnor ‗blaen‘ (S. ‗van‘), or 

‗asgell‘ (S. ‗wing‘) ac eithaf ‗pen pellaf asgell‘ (CA(XXIII A) 263, (LIV A a B) 630 a 636, a (LXXV A) 930, 

a gw. nodiadau I. Williams ar y llinellau hyn). 
348

 CBT IV 7.21-2 Yn Rhuddlan rhwng dau nifer / Pan gyfrang gwaywawr a gwŷr. 
349

 Gw. cyfieithiadau Jackson, GOSP t. 146 ‗in the break-through of spears; spears of equal length‘, Jarman, 

BOHP ll. 717 ‗in the clash of spears, spears were coequal‘, a J.T. Koch, GodA t. 21 ‗in the breaking through 

of spears, spears of equal measure.‘ 
350

 CBT IV 4.263 Pâr anwar, anwas yn rhacter; CA (GwC) 1367 ysgwn bryffwn bar (a gw. nodyn I. Williams, 

‗ei wayw ef a lediai‘r ffordd‘); CBT V 22.21 Pryffwn ei ddigraidd, praff ei ddirwy; VI 18.42 A llinon rhag 
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cyfansoddeiriau cynwayw ‗blaenwayw‘ ac, efallai, blaenwydd.
351 

Mynegir y ddelwedd hon 

yn fanylaf gan Gynddelw, ym marwnad Einion ap Madog ab Iddon (CBT III 26.81):  

Ef wnaeth â gwaedwayw gwaed abwyd—i frain 

       O Frynaich, tra adwyd: 

Gwayw cynllew, cynlladd ei annwyd, 

Gwayw cynflawdd cynflaidd, cynflaen rwyd.
352

 

  

Mae‘n debyg fod delweddau tebyg ynghlwm yn y gair ergyrwayw, a ddefnyddid yn ffigurol 

gan y beirdd am arweinwyr neu ryfelwyr grymus.
353

 Prif swyddogaeth y cyfryw 

gyfeiriadau, fodd bynnag, yw canmol dewrder y gwrthrych, fel nad ydynt yn dweud llawer 

am drefn byddinoedd mewn gwirionedd. 

 

Trafodwyd yn adran 3.2.4.1 rai disgrifiadau o wayw-wyr yn brwydro mewn gornest glòs, 

ond weithiau mae‘n ymddangos fod nifer fawr o wayw-wyr yn ymladd fel hyn, megis 

disgrifiad Cynddelw o wayw yn mynd drwy beri camawn (CBT III 16.51), neu linell 

Gwalchmai, I 8.43 Ar lath lath lachar, ar bâr beri, yn ei ddisgrifiad o frwydr Tâl Moelfre, 

1157. Ceir hefyd gyfeiriadau llai penodol at waywffyn niferus, a‘r rheini‘n gallu cyfleu‘r 

syniad fod byddin yn fawr, yn hytrach na bod ynddi rengoedd agos iawn, o reidrwydd.
354

 

Awgrymir y ddelwedd o rengoedd agos o wayw-wyr (neu filwyr eraill) yn fwy eglur gan y 

darnau hynny sy‘n cyffelybu byddin i dyfiannau o wiail neu goedydd, megis CBT III 17.31 

Gwân ffysg yn eurwrysg, yn aer.
355

 Yn achos llinellau eraill o waith Cynddelw, sy‘n rhoi 

                                                                                                                                                     
bron rhag bro eurgrain; VII 47.13 Teg yd gafas gwas gwayw hynod—amlaen,; VII 56.7 Gwayw gwrdd rhagor 

yn gorfod, a CA (LXXXIV) 1014-17 Porthloed vedin / porthloed lain. / a llu racwed / en ragyrwed, a gw. 

GPC d.gg. 
351

 Gw. CLlH II.3b oed kynwaew vym par, oed kyn[wan]; CBT IV 4.56 Cynwayw gŵyth, gweithfuddig 

arglwydd, a CA (LXXVI) 945 mac blaenwyd bedin dinus, er y gallai‘r olaf fod yn enw personol, neu ddisgifio 

brigau gwaywffyn (gw. I. Williams, ib.n, a J.T. Koch, GodA t. 115). Gellid nodi hefyd LPBT 5.75-6 (‗Kat 

Godeu‘) Gwern blaen llin / a want gysseuin; prif ystyr gwern yma yw‘r goeden, sef y cyntaf i ymosod ym 

‗mrwydr y coed‘, ond fe allai‘r cyd-destun fod wedi awgrymu ‗paladr gwaywffon‘ fel ail ystyr (Haycock, ib.n, 

a gw. hefyd LPBT tt. 170-3, ac adran 3.2.2 uchod). 
352

 Aralleiriad CBT: ‗Â gwaywffon waedlyd gwnaeth lith o waed i frain / O wŷr Brynaich, tra gadawyd [ef yn 

fyw]: / Gwaywffon pennaeth blaengar, lladd ar y blaen [oedd] ei natur, / Gwaywffon echryslon milwr blaen, 

rhwydwr blaen byddin‘. Mae‘r bardd yn mynd ymlaen â‘i ymdriniaeth â gwaywffyn am ddeg llinell yn rhagor, 

gan gadw gwayw fel cymeriad dechreuol. 
353

 Gw. GPC d.gg. ergyr ‗hwrdd, cyrch, ymosod; blaengad, blaenllu, llu‘ ac ergyrwayw ‗gwaywffon 

hyrddiedig, hyrddwayw, gwaywffon sy‘n ymwthio ymlaen, blaenffon; gwthiad gwaywffon; yn ffig. un medrus 

i daro â gwayw, blaenor, arweinydd‘. Mae nifer o enghreifftiau yng ngherddi Beirdd y Tywysogion (Atodiad 

Ib), a gw. hefyd CA (XXXVIII) 420 ergyr gwayw rieu ryvel chwerthin. 
354

 E.e. CBT VI 18.65 Oedd tew peleidr crau, crëynt cigfrain ‗Niferus oedd gwaywffyn gwaedlyd, crawciai 

cigfrain‘; a gw. hefyd EWGP III.21b llidia6c lluossa6c  ongyr; PeirFab 13 llawer par penhir. lawer paladyr 

hir; PT I.9 kat ar wy kyrchet.  gwaywawr ebrifet; YmMTh 25 Llyavs peleidrad guaedlad guaedlan, a LPBT 

4.192-4 pet dyd ym blwydyn, / pet paladyr yg kat, / pet dos yg kawat. Ymddengys fod yr olaf, yn arbennig, yn 

defnyddio lluosogrwydd y gwaywffyn fel dull o fynegi maint byddin, er bod Haycock yn nodi, ib.n, fod 

paladr yn cael ei ddefnyddio‘n ffigurol weithiau am ‗gynheiliad‘ neu ‗arweinydd‘. 
355

 Aralleiriad CBT yw ‗Y mae ymosodiad chwim ymhlith gwiail gwych, mewn ymrafael‘, ond mae‘n bosibl y 

gellid cysylltu gwân yn fwy penodol â thrywaniad gwaywffyn, yn enwedig o ystyried bod gwayw yn cael ei 
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disgrifiad da o ornest glòs â gwaywffyn a tharianau, nodir yn CBT fod y bardd fel pe bai‘n 

chwarae â gwahanol ystyron gwiail (CBT IV 6.154): 

Hwysgynt huysgwr ysgwydfwrw ysgwn, 

 Ys gwrddfalch ym mhrenial, 

Hwyl taerdan trywan trwy wial, 

Hwrdd aflwfr mal hirddwfr hoywal.
356

 

 

Yn yr un modd, gallai gorwydd, yn ôl dehongliad Graham Isaac, fod wedi golygu ‗ymyl 

coedwig‘, gan gael ei ddefnyddio yn ffigurol yn ‗Gwarchan Maeldderw‘ ar gyfer ‗fringe of 

wooden spears‘ o gwmpas rhyfelw(y)r.
357

 Rhaid cofio, fodd bynnag, fod coed weithiau‘n 

cael eu defnyddio fel trosiadau o ryfelwyr, heb ymwneud ag unrhyw arf yn benodol.
358

 

 

Mwy eglur yw disgrifiad Llywarch Llaety o wayw-wyr wedi eu casglu o amgylch eu 

pennaeth, CBT II 16.9-10 Piau yr ysgwyd esgudwal—cynwan / Â'r canwayw am ei thâl?, 

neu, gan Gynddelw, ddarn sy‘n cyfeirio at ‗lwyn‘ o waywffyn (tewlwyn waywawr) wrth 

ddisgrifio gwŷr yr Arglwydd Rhys (CBT IV 9.101-6): 

Am eurfrwydr, am eurgrwydr eurgwyn, 

Am eurfro, am eurfron terrwyn, 

Torf anwar trydar trydolwyn, 

Twrf taerfaith goddaith gwaeannwyn, 

Teulu a thewlu a thewlwyn—waywawr 

     A gwŷr mawr ymaswyn.
359

 

 

Cynigir math arall o dystiolaeth am bwysigrwydd trefn mewn byddinoedd gan y cyfeiriad at 

belydr anghy[m]on yn ‗Gwasgargerdd Myrddin yn y Bedd‘, sef disgrifiad o anhrefn arfau ar 

ôl brwydr galed, mae‘n debyg,
360

 ac felly hefyd, fe ddichon, gan gyfeiriad Cynddelw at 

gwayw crwm mewn perthynas ag arswyd.
361

 

 

                                                                                                                                                     
chrybwyll yn y llinell flaenorol (Gwayw crwm yn nydd trwm trwy ffwyr). 
356

 Aralleiriad CBT: ‗[Un] grymus ei ruthr [mewn] dygn wrthdaro tarianau, / Dewrwych ydyw mewn ymladd â 

gwaywffyn, / [Un ar] hynt [megis] tân ffyrnig, treiddiol drwy wiail, / [Un] di-lwfr [ei] ymosodiad fel llifeiriant 

chwyrn afon fawr‘, a gw. hefyd ib.n. 
357

 CA (GwM) 1460-1 gorthew am dychuel dychuelit. / gorwyd mwy galwant no melwit, a gw. Isaac, 

‗Gwarchan Maeldderw‘, llau. 46-7 ‗Around the return[ing men], very thick / was the fringe of wooden spears 

– they say they are thicker than honeysuckle!‘. Cyfeiriodd I. Williams yntau, CA 1461n, at gorwŷdd ‗ymyl 

coed‘ fel dehongliad posibl, er ffafrio gorŵydd ‗march‘. Cymh. hefyd Huntingdon, vii.7, silua uexillorum 

alterius exercitus apparuit ‗a forest of standards appeared, belonging to a second army‘. 
358

 Mae Haycock, LPBT tt. 171-3, yn rhoi nifer o enghreifftiau gan gynnwys Mathew 8, sagâu Gwyddeleg, a 

Macbeth. Gellid nodi hefyd y disgrifiad yn Carmen, ll. 321, a roddir yng ngheg negesydd, o‘r Brenin Harold 

yn arwain ‗coedydd‘ i dir agored (Quo graditur siluas planis deducit adesse).  
359

 Aralleiriad CBT (llau. 5-6): ‗Y mae gosgordd a mintai niferus a gwaywffyn [megis] llwyn trwchus / 

A rhyfelwyr mawr [eu] hymbil‘. 
360

 GwasMB 87, a gw. cyfieithiad M.B. Jenkins, ‗(?)disorderly spear-shafts‘. 
361

 CBT III 17.31 Gwayw crwm yn nydd trwm trwy ffwyr (gw. n. 328). 
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Gall cyfeiriadau at waywffyn mewn bylchau awgrymu eu swyddogaeth mewn rhyfel 

gwarchae, yn enwedig yn achos llinellau o ‗Canu Owain Cyfeiliog‘ sy‘n crybwyll cestyll 

hefyd (CBT III 16.73-4): 

Rhudd barau a bair yn adwy,  

Rhudd bebyll, rhyn gestyll gystwy.
362

 

 

Mae cyfeiriad arall at waywffyn (peleidr) ger castell, neu ryw fath o amddiffynfa, mewn 

cerdd arall o waith Cynddelw,
363

 ac fe allai CBT IV 5.128 Oedd anwar bâr yn ei borth 

gyfeirio at gastell neu lys. Disgrifir ymosodiad ar amddiffyniadau trefi yn y farwnad a 

ganodd Meilyr Brydydd i Ruffudd ap Cynan, CBT I 3.111-12 Taer terddyn asau talau 

trefydd / Torri calchdöed tiredd Trenydd,
364

 ac fe all fod awgrym am ddefnydd gwaywffyn i 

ddarostwng rhyw fath o amddiffynfa (garthan) yn III 16.11 (Cynddelw) Dygostwng arthan 

(dygwystl dy wayw!). Cyfeirir at garthan yn ‗Hirlas Owain‘, hefyd, gan ddisgrifio mae‘n 

debyg naill ai cyrch ysbeilio i ennill gwartheg neu filwyr yn amddiffyn gwartheg eu 

harglwydd eu hunain.
365

 

 

Gwarchae trosiadol a ddisgrifir mewn cerdd grefyddol o waith Madog ap Gwallter, a‘r 

gynulleidfa yn cael eu hannog i amddiffyn eu cyrff rhag pechod fel pe baent yn amddiffyn 

castell (CBT VII 33.25-8): 

Corff a‘i bump synnwyr, llwyr y‘i llywych, 

Caer frau ei dorau fal daear sych, 

Caeadau parau perych—yn ei bron, 

Gwirion borthorion a berthynych.
366

 

                                                 
362

 Aralleiriad CBT: ‗Achosa waywffyn gwaedlyd mewn bwlch, / [A] lluest waedlyd, cystuddiwr cestyll 

bygythiol‘. Tynnir sylw yn CBT III t. 186 at gyfeiriadau‘r awdl hon a ‗Hirlas Owain‘ at nifer o ymosodiadau 

gan Owain Cyfeiliog ar gestyll penodol yn y Mers. 
363

 CBT IV 1.51 Gwelais beleidr gwŷr am fagwyr fain ‗Gwelais waywffyn milwyr o amgylch amddiffynfa 

gerrig‘. 
364

 Aralleiriad CBT: ‗Dygn yr holltai gwaywffyn ragfuriau trigfannau, / Bylchai‘r arfwisgwr diroedd 

Trenydd.‘ Gw. hefyd n. ll. 112, sy‘n nodi y gall calchdöed gyfeirio at ‗orchudd amddiffynnol‘ y tiroedd yn 

hytrach nag at Ruffudd ei hun. Anodd, braidd, yw‘r ddelwedd o waywffyn yn hollti amddiffyniadau tref, hyd 

yn oed o ystyried y tebygolrwydd y gwneid y cyfryw amddiffyniadau o bren yn hytrach nag o gerrig yng 

nghyfnod Meilyr. Un posibilrwydd arall yw fod talau yn cyfeirio at darianau (gw. isod adran 3.13.1, ac 

Atodiadau Ia a Ib d.g. tâl). 
365

 CBT II 14.49-50 Tryliw eu pelydr gwedi penwan, / Trylwyn yn amwyn am fiw garthan ‗Lliwiedig yw eu 

gwaywffyn ar ôl gwanu pennau, / [Y maent yn] ddeheuig wrth ymladd am wartheg [mewn] amddiffynfa‘, a 

gw. ib.n, yn tynnu sylw at III 10.65 Deuddegfed amgen am geinwiw—garthan ac 20.14 Yn ffysgiaw biw 

garthan, ac at awgrym I. Williams, CA 385n, y gallai biw garthan ddisgrifio‘r gwartheg ‗a gedwid i fwydo 

byddin mewn gwersyll‘, a garthan ei hun yn golygu ‗battle enclosure‘, ‗gwersyll‘ neu ‗rampart‘. Cysylltir 

gwaywffyn yn benodol ag ysbail yn yr ymadrodd peirfudd barau (CBT VI 29.13, Dafydd Benfras) ac, mewn 

cyd-destun trosiadol, yn VII 13.27 (y Prydydd Bychan) Oedd erwan gwayw, preiddwan prudd. Mae enghraifft 

bosibl arall yn AddGaer
LlDC

 4 Gwaewaur rrin. Rei a darwant, os cywir yw darllen rëi ‗golud, cyfoeth, 

anrhaith‘, er mai rein a geir yn fersiwn Llyfr Taliesin (AddGaer
LlT

 61, a gw. Jarman, JLlDC t. 94, yn cyfeirio 

at J. Lloyd-Jones, ‗Reï, reïawc, reïawr‘, B 4 (1927-9), 55-6). 
366

 Aralleiriad CBT (ll. 27): ‗Pâr [osod] amddiffynfeydd o waywffyn yn ei bron‘. Gw. ib.n am natur gymysg y 

trosiad, a gw. y cyfeiriadau a nodir yn yr un gyfrol, t. 365, am y ddelwedd hon fel un newydd ym 
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Mae ambell gyfeiriad yn yr Hengerdd at frwydro dros geyrydd neu fathau eraill o 

amddiffynfeydd. Gallai CA (LXIII A) 723-5 sengi waewawr / en dyd cadyawr. / yg clawd 

gwernin gyfeirio at sathru gwaywffyn dan draed mewn ffos (clawdd) amddiffynnol, yn ôl 

dehongliad Kenneth Jackson,
367

 a disgrifir gŵr â gwaywffon (saffwyog) yn brwydro ger 

garthan yn CA (XXXIV) 384-5.
368

 Fe all mai math cyffelyb o amddiffynfa oedd yr 

eiddoedd a ddisgrifir yn PT VI.15-17 (‗Gweith Argoet Llwyfein‘) dyrchafwn eidoed oduch 

mynyd. / Ac am porthwn wyneb oduch emyl. / A dyrchafwn peleidyr oduch pen gwyr.
369

 

 

Mewn achosion eraill ymddengys fod y beirdd yn cyfeirio at amddiffyniadau dros dro a 

wneid o‘r arfau eu hunain, fel yn achos awgrym Ifor Williams fod CA (XXIII A) 267 ac 

ysberi y beri creu yn disgrifio ‗[c]ylch o filwyr a‘u gwewyr a‘u tarianau yn ffurfio 

amddiffynfa‘.
370

 Ymddengys mai ‗caer‘ o waywffyn a ddisgrifir hefyd yn GwasMB 76 Gly6 

G6ynlly6 yn ysgor, os cywir yw darllen ynn ysgor,
371

 ac fe all fod cyfeiriad at ‗berth 

gwaywffyn‘ yn CA (GwM) 1437 mavr mur onwyd ar vor.
372

 Byddai dehongliad tebyg – 

neu ‗fur‘ o darianau – yn bosibl hefyd ar gyfer gwernor (CA (CII) 1244) ac, efallai, ar gyfer 

clawdd gwernin (CA (LXIII A) 723), er nad yw‘r cysylltiad ag arfau mor bendant yn yr 

achosion hyn,
373

 ac nid amhosibl, ychwaith, fod pedrygwern (PBT (LlTARA) 9.16) yn 

dynodi trefniant tebyg ac iddo bedair ochr.
374

 

                                                                                                                                                     
marddoniaeth Gymraeg y cyfnod. 
367

 GOSP t. 141. 
368

 CA (XXXIV) 384-5 vn seirchyawc saphwyawc son edlydan. / seinnyessit e gledyf em penn garthan, ac am 

garthan gw. n. 365 uchod. 
369

 Gw. CA 385n, a PT VI.15 ac ib.n. Digwydd eiddoedd hefyd yn PT VII.20 yn eidoed kyhoed yn eil mehyn, 

gan gael ei ddehongli fel ‗defences‘ gan I. Williams, ib.n. Am eiddio fel ffurf unigol ar yr un gair, a all olygu 

‗gwaywffon‘, gw. adran 3.2.1.1 uchod. 
370

 Cymh. hefyd CA (XXIII B) 276 rac ysberi y beri greu, a gw. CA 267n, sy‘n nodi‘r defnydd o‘r un gair yn 

y Pedair Cainc ar gyfer lle diogel i gadw‘r moch, a‘r cyfeiriad yn CA (XIV) 122 at ysgorfa ysgwydawr (gw. 

isod adran 3.12.4); ond cymh. J.T. Koch, GodA tt. 39 a 79, sy‘n dehongli creu fel ‗gwaed‘. Gw. hefyd PT 

VII.45 neu vi a weleis wr yn buarthaw, a nodyn I. Williams, ibid., ‗Was buarth used, like ysgor and creu, to 

denote ―a battlefold, a battle-enclosure‖? . . . If it was so used, buarthaw could mean ―to form a battle-fold, a 

battle-fence‖‘. 
371

 Darllenir glyw gwyn, llyw ynn ysgor yn H-cd, ond yn ysgor ‗in defence‘ yw darlleniad M.B. Jenkins yn 

AWPVTMA. 
372

 Awgrymodd I. Williams, CA 1437n, y gallai ar vor olygu ‗ger y môr‘ yn hytrach nag ‗ar y môr‘, ond gthg. 

cyfieithiad Isaac, ‗Gwarchan Maeldderw‘, ll. 25 ‗His great retinue is expecting the wall of ashen spears on the 

sea‘. Cymh. hefyd PT II.15-16 yn amwyn gwen ystrat y gwelit / gofur hag a gwyr llawr lludedic, er na ellir 

cysylltir y gofur hwn ag arfau, yn benodol. Awgrymodd I. Williams, ib.n, ddiwygio gofur i gofut, sef 

amrywiad ar gofid, ond cedwir y darlleniad gwreiddiol yng ngolygiadau J.T. Koch, GodA t. xxvii (‗In the fight 

for Gwen Ystrat, a thin barrier of exhausted laureate champions was seen‘) ac Isaac, ‗Gweith Gwen Ystrat‘, 63 

(‗Defending Gwen Ystrat a thin wall of protection was seen, and exhausted lone champions‘). 
373

 Am gwernor gw. CA (CII) 1244 ig kynnor guernor guaurdur, ac awgrym I. Williams, ib.n, y gallai‘r elfen 

-ôr olygu ‗ymyl‘, a‘r gair cyfan yn dynodi ‗rampart‘ neu ‗palisade‘ o bren gwern. Dilynodd Jackson, GOSP 

t. 112, yr un trywydd wrth gyfieithu‘r llinell fel ‗In the van, Gwawrddur was a palisade of alder (?)‘, gan 

gysylltu hyn â‘r arfer o ddefnyddio pren gwern mewn tarianau, a chymh. J.T. Koch, GodA t. 23 ‗in the front of 

the barrier of alder wood – Gorddur‘. Gw. hefyd GPC d.g. gwernor: ‗?Gwrthglawdd neu balis o goed gwern; 
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Gall rhodwydd ongyr (CBT VI 27.23, Dafydd Benfras) gynrychioli enghraifft brin o 

gyfeiriad tebyg mewn un o gerddi Beirdd y Tywysogion, os yw rhodwydd yn golygu 

‗amddiffynfa‘, er bod ‗rhyd y gwaywffyn‘ yn ystyr bosibl arall.
375

 Roedd gan rydau 

bwysigrwydd tactegol amlwg, ac yn wir fe gysylltir gwaywffon ag amddiffyn rhyd yn 

benodol yn CLlH I.3a-b (‗Gwên ap Llywarch a‘i Dad‘) Llym vympar, llachar ygryt. / 

Armaaf y wylyaw ryt.
376

 Roedd tir uchel yn nodwedd ddaearyddol allweddol arall, a‘i 

bwysigrwydd milwrol wedi ei adlewyrchu, er enghraifft, yn CBT III 26.10 Yng ngorwydd 

glasfre rhag glasfer, a chan gyfeiriad y Prydydd Bychan at Rys Gryg fel rhuddbar rhiw 

(VII 3.22).
377

 

 

3.2.6 Hyfforddiant, chwaraeon a champau marchogol 

Cyfeiriodd Cynddelw at drin gwaywffyn fel sgil yr oedd angen ei dysgu yn CBT III 26.84 

Gwayw gweiniad, gwenwyn y‟i dysgwyd ‗Gwaywffon y trywanwr, yn greulon y‘i 

meistrolwyd‘, ac fe all fod awgrym o‘r un syniad yn VI 18.84 (Einion ap Gwgon) Yn rhyfel 

â rhôn orddyfniad ‗Mewn rhyfel y mae‘n un cyfarwydd â gwaywffon‘.
378

 At hynny, gallai 

gwerthfawrogiad o sgiliau brwydro â gwaywffon, ymysg rhinweddau (llai penodol) eraill, 

fod ymhlyg yn llinellau Prydydd y Moch, wrth ganmol Rhodri ab Owain Gwynedd, CBT V 

7.11-12 Nid bath llath yn llaw ysgeraint, / Ni bydd byth bydawl ei gymaint.
379

  

 

Yn y rhestr o bleserau‘r byd sy‘n rhan o gerdd grefyddol o waith Einion ap Gwalchmai, 

cysylltir gwaywffon â gware ‗chwarae‘ (CBT I 29.29-34):  

 

                                                                                                                                                     
llinell o darianau o goed gwern a ddelid ynghyd nes gorgyffwrdd (i ffurfio ―crau‖ neu ―ysgor‖)‘, ac uchod, 

adran 3.2.2, sy‘n trafod y gair gwern mewn perthynas â gwaywffyn a tharianau. Am clawdd gwernin gw. CA 

(LXIII A) 721-3 sengi waewawr / en dyd cadyawr. / yg clawd gwernin, a n. I. Williams, sy‘n awgrymu y gall 

mai ‗moat‘ lle tyfai coed gwern yw‘r ystyr (megis yng nghyfieithiad Jackson, GOSP t. 141 ‗he used to trample 

on spears in the day of battle in the alder-grown moat‘) er cymharu‘r ymadrodd â gwernor, hefyd. 
374

 Gw. isod, adran 3.13.4, wrth drafod muriau tarianau. 
375

 CBT VI 27.23 Lleiddiad fryd yn rhyd, yn rhodwydd—ongyr ‗[Un â] bwriad ymladdwr yn [y] rhyd, yn 

amddiffynfa gwaywffyn‘. Am ystyr rhodwydd gw. CLlH tt. 159-69, PT t. 90 a GPC d.g., yn rhoi‘r ystyron 

‗clawdd amddiffynnol, amddiffynfa, ?rhyd‘.  
376

 Cymh. hefyd CA (XCIII) 1154 dyuit en cadw ryt kein as myccei. 
377

 Gw. Atodiad II am enghreifftiau eraill o gyfosod pâr a rhiw, a hefyd y cyfosod rhwng paladr, cadr a cadw 

rhiw a geir ddwywaith ym ‗Marwnad Gosgordd Owain Gwynedd‘ (IV 5.105 a 113). Cymh. hefyd CA (XXIV) 

280-1 bu trydar en aerure bu tan. / bu ehut e waewawr bu huan, ac aerfre yn dynodi ‗battle-slope‘ (GOSP 

t. 126) neu ‗slaughter‘s high ground‘ (GodA t. 81). 
378

 Gellid cymharu‘r enghraifft olaf â CBT V 14.15-16 Dyfnwyd fy ysgwyd yn ysgardde, / Dyfnant ysgarant 

gwayw o‟i hasgre, a 18.21-2 Dy arfau, angau anghywas—galon, / Galofydd rhwy ddyfnas. 
379

 Aralleiriad CBT: ‗Nid tebyg [iddo mo] waywffon yn llaw gelynion, / Ni bydd un dyn fyth gystal ag ef‘. 

Ond gw. isod adran 3.3 am ddehongliad arall, pe bai llath yn golygu ‗ffon‘. 
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Addfwyn march pennill Ebrill ebrwydd, 
Addfwyn yw gware gwayw ac arwydd, 

Addfwyn fydd ysgwyd ar ddewr ysgwydd, 

Addfwyn huysgwr gŵr a gorwydd, 

Addfwyn gwŷr terwyn taer gyfannwydd—cad 

 Pan fydd cedyrn yn ymorchwydd . . .
380

 

 

Os math o adloniant oedd gware gwayw ac arwydd, gallai gwaywffon fod wedi ei dal yn 

llonydd wrth ruthro at nod, fel y gwnâi‘r Eingl-Normaniaid gyda‘u ‗quintains‘,
381

 neu wedi 

ei thaflu, naill ai at nod penodol neu fel prawf ar gryfder.
382

 Posibilrwydd arall yw fod y 

gwayw a‘r arwydd i‘w hystyried gyda‘i gilydd, hynny yw, fod yr arwydd, os ‗baner‘ yw‘r 

ystyr, wedi‘i gosod ar y waywffon. Os felly, gallai‘r gwayw ac arwydd gynrychioli 

cyfeiriad cyffredinol naill ai at ymwan – yn enwedig o gofio‘r arwydd ymwan yn ‗Peredur‘ 

a ‗Gereint‘
383

 – neu at ryfel. Trafodwyd yn barod (adran 2.2.2) ddefnydd croniclwyr o 

faneri fel llaw-fer gyfleus am barodrwydd i ymladd, ac ni fyddai‘r gair gware, ychwaith, yn 

anghydnaws mewn disgrifiad o ryfel.
384

  

 

Fel y trafodir yn adran 3.2.4.3, byddai cysylltu‘r ymadrodd gwayw ac arwydd â gwaywffon 

‗couched‘ marchog yn ddehongliad posibl hefyd yn achos CBT VI 24.77 (Dafydd Benfras) 

Gnawd gwayw ac arwydd gwedi gwyraw, er na ellir sicrwydd yn y naill linell na‘r llall, yn 

enwedig o ystyried na ddywedir yn benodol mai marchogfilwyr sy‘n cludo‘r offer hyn.
385

 

                                                 
380

 Aralleiriad CBT: ‗Dymunol yw cyflym farch côr/ystabl Ebrill, / Dymunol yw chwarae gwayw a baner, / 

Dymunol fydd tarian ar ysgwydd gwron, / Dymunol [a] chadarn yw gwron a march, / Dymunol yw gwŷr 

tanbaid taer ffyrnigrwydd brwydr / Pan fydd gwŷr cedyrn mewn ffyrnigrwydd‘. Am y tebygrwydd rhwng y 

darn hwn a cherddi eraill, yn enwedig ‗Aduwyneu Taliessin‘, gw. CBT I t. 483 a LPBT t. 91. 
381

 Reeves, Pleasures and Pastimes, tt. 96-7. Ni wn am dystiolaeth arall am y cyfryw adloniant yng Nghymru 

(er cyfeirio at dwrnameintiau yn Peredur, tt. 7 a 53-4, ac yn Gereint, tt. 8-9, 12-13, 16, 19-20 a 24, ymwan 

rhwng marchogion a ddisgrifir yno).  
382

 Gw. adran 2.2.4, yn enwedig y cyfeiriadau yn n. 334 at dystiolaeth am y math hwn o adloniant ymhlith y 

Saeson a‘r Normaniaid. Roedd ystondard yn un o nifer o fathau o darged a ddefnyddid ar gyfer ymarferion 

saethu (â bwâu) yn Lloegr (gw. n. 716 ym Mhennod 2). 
383

 Yn Peredur, tt. 26 a 41, a Gereint, ll. 501, mae marchogion yn dyrchafu arwydd ymwan i fynegi eu hawydd 

am ornest. Rhaid nodi hefyd nad oedd angen ceffyl, o reidrwydd, i chwarae gêm ymwan (gw. n. 333 ym 

Mhennod 2). 
384

 Cyfeiriodd Cynddelw at aelod o osgordd Owain Gwynedd fel Gŵr yn gware â Lloegrwys (CBT IV 5.111), 

a chymh. CA (LI C) 598 tec ware rac gododin ystre anhon, a gyfieithwyd gan Jackson, GOSP t. 99, fel ‗fair 

play before the borderland of Gododdin‘. Disgrifir math arall o ‗chwarae‘, ond hefyd mewn cyd-destun 

rhyfelgar, yn PBT (LlTARA) 6.22 a gware pelre a phen saesson, ac yn Afall
LlDC

 10 A guarwyaur pelre ac ev 

pennev. Mewn storïau rhyddiaith, mae amrediad ystyron gware neu chware yn cynnwys popeth o chwarae 

plant neu chwarae gwyddbwyll hyd at ymladd mewn twrnameintiau a gornestau go-iawn (e.e. Peredur, tt. 7, 

14 a 31; Gereint, llau. 239, 456 a 1357-444, a BR tt. 11-18, ac am arwyddocâd y ferf hon yn Peredur, yn 

enwedig, gw. Reck, The Aesthetics of Combat, adran 4.4.2). (Diolchaf i Dr Morfydd E. Owen ac i‘r Athro 

Marged Haycock am dynnu fy sylw at rai o‘r enghreifftiau hyn). 
385

 Er crybwyll ceffylau mewn dwy linell gyfagos yn y darn o waith Einion ap Gwalchmai a ddyfynnwyd 

uchod, nid yw‘n eglur a ellir cysylltu‘r ceffylau hyn â‘r gwayw ac arwydd. Ac yn yr un modd, ni ellir 

sicrwydd fod yr offer hynny i‘w cysylltu â‘r cyfeiriadau at ryfel yn llau. 33-4, yn enwedig o ystyried bod y 

darn a ddyfynnwyd wedi‘i ragflaenu gan gyfeiriadau at bethau megis trefnu oed, medd a gwledd, a harddwch 

llwyn yn yr haf (llau. 26-8). 
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Ni fyddai‘n beth rhyfedd, serch hynny, pe bai‘r Cymry, fel pobloedd eraill, wedi troi 

ymarferion at ryfel yn adloniant. Dywedodd Gerallt Gymro fod Cymry ifainc yn ei amser ef 

yn paratoi at ryfel drwy ymarfer â gwaywffyn a saethau,
386

 ac er nad oes tystiolaeth 

hanesyddol am y Cymry‘n cynnal twrnameintiau ar yr un patrwm â‘r Eingl-Normaniaid, 

roedd y pethau hyn yn sicr yn adnabyddus iddynt, gan gael eu crybwyll nid yn unig mewn 

storïau rhyddiaith
387

 ond hefyd yn y gerdd ddarogan ‗Moch Ddaw Byd‘.
388

 

 

Gallai rhai o gyfeiriadau‘r beirdd at campau fod yn berthnasol yn y cyd-destun hwn, megis 

un o‘r darnau gan Gynddelw a grybwyllwyd eisoes (adran 3.2.4.2) lle cyfosodir taflu 

gwaywffyn a champau i greu darlun o‘r math o frwydr y byddai Hywel ab Owain Gwynedd 

yn disgleirio ynddi.
389

 Mae awgrymiadau yn ‗Y Gododdin‘ fod taflu gwaywffyn wrth 

farchogaeth yn cael ei ystyried fel camp arbennig, ac yn sicr mae‘n hawdd dychmygu 

rhyfelwyr a chanddynt feistrolaeth ar y gamp hon yn dod yn destun edmygedd nid yn unig 

oherwydd eu buddugoliaethau mewn rhyfel ond hefyd oherwydd eu gallu i arddangos eu 

sgiliau ar adeg heddwch.
390

 Er hynny, yn achos Beirdd y Tywysogion ni ellir cysylltu‘r 

                                                 
386

 Descriptio Kambriæ, I.8 (Opera, VI, t. 181; Gerallt Gymro, t. 180). Gellid nodi hefyd y cyfeiriadau yn 

‗Owein‘ (ac yn ‗Peredur‘, mae‘n debyg) at Gymry bonheddig yn saethu â bwâu gan ddefnyddio carnau cyllyll 

fel nod (Eurys I. Rowlands, ‗Saethu Cyllyll‘, Llên Cymru, 6 (1960-1), 109-10), a‘r cyfeiriadau at ymarferion 

neu ornestau saethu yn DG.net 163.22 Rhag llam cocsud, rhag glud glew ac mewn llinell o waith Rhys ap 

Cynfrig Coch (Dafydd Johnston, ‗Cywydd gan Ddisgybl Iolo Goch?‘, YB 18 (1992), 100-9, ll. 19 saethu‟n isel 

barselau). At hynny, fe allai‘r chwarwyva yn ‗Englynion y Misoedd‘ (EWGP IX.8a-d Mis Awst, molwynoc 

morva, / llon gwenyn, llawn modryda; / gwell gwaith kryman no bwa; / amlach das no chwarwyva, a gw. 

nodyn Jackson, EWGP t. 67 ‗i.e. the greens have been turned into rickyards?‘) fod wedi ei defnyddio ar gyfer 

rhyw fath o chwarae cysylltiedig â rhyfel. 
387

 Ymladdodd Peredur mewn twrneimeint, ac yn wir mae‘r stori‘n dechrau drwy ddweud bod ei dad wedi 

marw oherwydd ei hoffter o twrneimeint ac ymladeu a rhyueloed (Peredur, tt. 7 a 53-4), er bod Brynley F. 

Roberts, ‗Y Cysyniad o Destun‘, yn Sioned Davies a P.W. Thomas (goln.), Canhwyll Marchogyon, tt. 50-64 

(55), wedi dangos mai yn fersiynau‘r Llyfr Coch a‘r Llyfr Gwyn y ceir y ‗feirniadaeth gymdeithasol‘ hon, ac 

nid yn y fersiynau cynharaf o‘r stori. Gw. hefyd Ryan, ‗Horses‘, tt.178-9, am dwrnameintiau ‗Peredur‘ a 

‗Gereint‘, a Reck, The Aesthetics of Combat, adran 4.5, am yr awgrym fod pob un o‘r Tair Rhamant yn dangos 

agwedd braidd yn feirniadol tuag at dwrnameintiau. 
388

 MDdB 2 Moch da6 mynych dorr o‟r t6rneimant, a 19 Am taleu tyrua y t6rneimant. Awgrymodd M.B. 

Jenkins, AWPVTMA tt. 150-1, y gallai‘r gerdd hon ddyddio naill ai o ganol y ddeuddegfed ganrif neu o 

ddiwedd y ganrif wedyn, gan nodi mai‘r cyfeiriad cyntaf at dwrnamaint yn Brut y Tywysogion yw‘r un a 

drefnwyd yn Nefyn yn 1284 ar gais Edward I.  
389

 CBT IV 6.166-9 Pan wasgar hëyrn, pan hëir, / Pan wesgryn camawn, camp engir, / Pan lladd yn lluchiad, 

pan llochir—yn llym, / Yn llachar yd fernir. Gw. hefyd CA (XCII) 1145-6 ac en dyd camavn camp a wneei. / 

y ar aruul cann kynn oe dreghi. Deellir camavn yn y llinell hon gan J.T. Koch, GodA tt. 37 a 219 fel ffurf 

gysylltiedig â camp, ac felly hefyd yn CA (LVII) 666 ef lladawd a chymawn a llain (GodA t. 103 ‗He slew 

with a feat of the lance); ond gthg. I. Williams, CA 666n, sy‘n awgrymu camawn ‗pastwn‘. 
390

 CA (XXVI A a B) 300-7 a 312-317, (XXXIX A a B) 425-6 a 431-2, a (XCIII) 1151 (gw. adran 3.2.4.2 

uchod). Awgrymodd Rowland, ‗Warfare‘, 26-7, y gall fod cysylltiad rhwng camp (S. ‗feat‘) a‘r Llad. campus 

‗training ground‘, gan drafod y cyfeiriadau at gampau yn ‗Y Gododdin‘ mewn perthynas â thystiolaeth 

hanesyddol am fathau o ‗exhibition drill‘ gan farchogfilwyr Rhufeinig a Cheltaidd lle teflid gwaywffyn oddi 

ar gefn ceffyl ar garlam. Awgrymodd J.T. Koch, GodA t. 135, y gallai heinim, a geir fel enw ac fel enw 

personol yn ‗Y Gododdin‘, fod yr un gair â‘r enw Celtaidd xunema a grybwyllir yn Ars Tactica Arrianus 

Flavius mewn cysylltiad â‘r gamp hon. Gall fod cyfeiriad arall at gampau yn CA (LXXV A) 932 goglyssur 
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llinellau am Hywel ab Owain Gwynedd, hyd yn oed, â‘r dull hwn yn bendant, ac mae 

cyfeiriadau eraill y beirdd at campau yn rhy gyffredinol i fod o ddefnydd.
391

 Yn wir, yr unig 

waywffyn tafl a grybwyllir ar yr un gwynt â marchogfilwyr yn y corff hwn o ganu yw glas 

ferau hëyrn Cynddelw (CBT IV 4.27-30), er na ellir bod yn gwbl sicr pwy sy‘n hëu yr arfau 

hyn: 

   Glas ferau hëyrn heuasant, 

   Glas lasar gwasgar gwisgasant, 

Am dwll farchogion marchogasant—wŷr 

                           Am du llŷr a lliant.
392

 

 

Eto, nid oes prinder cyfeiriadau eraill at arglwyddi Cymreig fel marchogfilwyr a chanddynt 

waywffyn, ac yn wir mae‘n bosibl iawn fod ceffyl yn rhan ddealledig o‘r darlun o‘r 

tywysog yn ei wedd filwrol bob amser.
393

 O ran y math o frwydro, mae‘r cerddi yn sicr yn 

rhoi‘r argraff fod taflu gwaywffyn yn ddull mwy cyffredin na‘r rhuthr â gwaywffon 

lorweddol – ond trafodir yn y bennod olaf i ba raddau yr oedd y sefyllfa hon yn adlewyrchu 

realiti. 

 

                                                                                                                                                     
heyrn lliveit llawr en assed, os oes cysylltiad rhwng goglyssur a‘r HW. cless ‗camp‘ (CA 932n; a gw. hefyd 

J.T. Koch, GodA t. 147, sy‘n trafod campau mewn cerbydau rhyfel). 
391

 Gw. CBT II 14.66 a 24.29, IV 6.74 a VI 14.2 am gyfeiriadau cyffredinol at camp mewn rhyfel, a I 33.57 

am yr un gair mewn cyd-destun crefyddol. Cymh. hefyd y cyfeiriad at Iarlles y Kampeu yn Peredur, t. 45, er 

nad yw‘n eglur pa fath o orchestion a olygir yn yr achos hwn.  
392

 Mae‘n debyg mai‘r hyn a ddisgrifir yw gwŷr Owain Gwynedd yn gwrthsefyll Saeson sy‘n ymosod ar 

Gaernarfon (CBT IV t. 71). Ond nid yw‘n amhosibl mai‘r Saeson eu hunain yw‘r gwrthrych, am fod y darn a 

ddyfynnwyd yn dod yn syth ar ôl disgrifiad o saith mil o ryfelwyr yn dod i Aber Saint, a‘r cyfeiriadau at arfau 

drylliedig a milwyr anafus yn llau. 28-9 yn cyd-fynd o bosibl â disgrifiad o‘r gwŷr sy‘n gadael maes y gad, 

neu wedi marw yno, a geir yn llau. 32-5. 
393

 Gw., e.e., CA (XXXIII) 373-4 nerth meirch a gwrymseirch ac ysgwydawr. / peleidyr ar gychwyn a llym 

waewawr; (XXXVI) 402-4 raclym e waewawr; / calch drei tyllei vydinawr. / rac vuan y veirch; rac rygiawr; 

(L) 567-9 gnawt ene neuad vythmeirch / gwyar a gwrymseirch. / keingyell hiryell oe law (gw. J.T. Koch, 

GodA tt.98 a 216 am y dehongliad gwythmeirch ‗war horses‘); (LIII) 619-22 ny mat dodes y vordwyt / ar 

vreichir men—llwyt. / gell e baladyr gell / gellach e obell; (LXXVIII) 960-2 ry duc oe lovlen glas lavnawr. / 

peleidyr pwys preiglyn benn periglawr. / y ar orwyd erchlas penn wedawr, ac EBedd
Pen98B

 6a-b Gwedi seirch 

a meirch melyn / a gawr a gwaywawr gwrthryn. Gw. hefyd linellau Gwalchmai (am Owain Gwynedd), CBT I 

8.77-8 Abraidd im arwar ar bâr Golias, / Abrwysgl ei faran ar gan a glas ‗Prin i mi yw ymddiddanwch ar 

waywffon Goliath, / Ofnadwy yw ei lid ar farch gwyn a glas‘; disgrifiad Gwilym Rhyfel o‘i geffyl ei hun fel 

‗cynheiliad gwaywffyn‘ (II 30.3 Gweilging was, gwanas gwaywawr), a darn gan Brydydd y Moch, wrth 

ganmol Rhys Gryg, V 26.25-8 Gnawd ysgyn ac ysgwyd ar gledd / Yn ysgor bronddor brenhinedd; / Gnawd 

gwaywawr gwriawr gwythlonedd, / Gwân trywan trwyddyn‟ gythrymedd (dehonglir ysgyn yn CBT fel ‗esgyn 

[ar gefn march]‘). Gw. hefyd Ryan, ‗Horses‘, tt. 257-8, sy‘n trafod II 16.27 Pwy briw uch browysfarch can?, a 

III 1.27 Ergyrwayw cyngad ar feirch cyngan (am y llinell hon gw. uchod, ar ddiwedd adran 3.2.4.3), ac yn 

tynnu sylw at gyfeiriadau sy‘n awgrymu carfanau o farchogfilwyr yn ymladd, weithiau ar y cyd â 

throedfilwyr. Am swyddogaeth ehangach ceffylau yn y cerddi gw. N.A. Jones, ‗Horses in Medieval Welsh 

Court Poetry‘, a Ryan, ‗Horses‘. 



 272 

3.2.7 Gwaywffyn penodol neu arbennig 

Mae nifer o enghreifftiau o gysylltu gwaywffyn arbennig ag arwyr Cymreig. Nid rhyfedd 

fod gan waywffon Arthur enw, megis cynifer o‘i offer eraill, sef Ron yn ôl Sieffre o Fynwy, 

neu Rhongomiant, Rongymynyat neu Rongoruchel mewn testunau eraill.
394

 Mae‘n bosibl 

fod cyfeiriad at yr arf hwn yn CBT VII 46.19 Esgud wayw, waith Rhôn Ofyniad.
395

 

Awgrymir arbenigrwydd gwaywffon Arthur yn llai penodol gan yr epithed gwayw dur neu 

gwaywddur, er defnyddio‘r ymadrodd hwn am dywysogion Gwynedd hefyd.
396

 At hynny, 

mae‘n bosibl fod awgrym yn Canu Llywarch Hen fod rhywbeth nodweddiadol am 

waywffon (ystle) Caranfael, neu am ei ddull o frwydro â hi.
397

 Crybwyllwyd rhai 

gwaywffyn a berthynai i ffigurau o‘r Beibl, hefyd, fel yn achos cyfeiriad Gwalchmai at pâr 

Golias (sef Goliath, o‘r Hen Destament), wrth ddisgrifio anghydfod rhyngddo ac Owain 

Gwynedd.
398

 Mae pâr yn air eithaf cyffredin, ond dewisodd Madog ap Gwallter 

ddefnyddio‘r gair anghyffredin pig ar gyfer gwaywffon yr Archangel Mihangel (CBT VII 

34.16-17), efallai er mwyn gwahaniaethu rhwng arf Mihangel ac arfau rhyfelwyr meidrol. 

Roedd gwaywffon hefyd yn gysylltiedig â Sant Petroc, yn ôl testunau o‘r bymthegfed ganrif 

a‘r unfed ganrif ar bymtheg.
399

 (Trafodir yn adran 3.3 isod y baglau neu‘r ffyn pwerus a 

gysylltid â seintiau ac â ffigurau o‘r Beibl.) 

 

Mae nifer o enghreifftiau o feirdd yn cyfosod ongyr ag angerdd wrth gymharu gwrthrychau 

eu cerddi ag arwyr megis Brân neu Siarlymaen,
400

 ond nid yw‘r cyfleoliadau hyn – hwylus 
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 Nododd Patrick K. Ford, ‗On the Significance of some Arthurian Names in Welsh‘, B 30 (1982-3), 268-73, 

y gallai rhai o‘r enwau hyn fod wedi tyfu drwy ymgorffori glosau fel rhan o‘r enw. Gallai rhôn hefyd fod yn 

elfen mewn enw personol, e.e. Rhonabwy (ibid., 271). 
395

 Aralleiriad CBT:‗Cyflym [ei] waywffon, [o] wneuthuriad Rhôn Ofyniad‘, a gw. hefyd ib.n, yn cyfeirio at 

G t. 548, am yr awgrym mai ‗atgof o enw gwaywffon Arthur sydd yma‘. Ymddengys fod rhôn yn enw 

cyffredin am waywffon yn PT XI.24 kat ygcoet beit boet ron dyd (gw. ib.n); CBT I 18.27 Bu rhôn im am 

ddragon ddrwg; V 4.39 Ef orau rhïau, nid rhôn—ei gynna, a VI 18.84 Yn rhyfel â rhôn orddyfniad. 
396

 CBT VII 24.154 (Llygad Gŵr) Mal Arthur wayw dur ei derfynau, a 54.30 (Bleddyn Fardd) Gwaywddur fal 

Arthur wrth Gaer Fenlli, a gw. hefyd VI 5.43 (Einion Wan, am Lywelyn ab Iorwerth) Gwayw dur yn yd draul 

gur trais, a VII 49.11 (Bleddyn Fardd, am Owain Goch ap Gruffudd ap Llywelyn) Gwawr gwaywddur ddolur 

ddilyw.  
397

 CLlH XI.93a-c Karanmael, kymwy arnat. / Atwen dy ystle o gat. / Gnawt man ar gran kyniuiat, a gw. n. 48 

uchod am ddehongliad ystle. 
398

 CBT I 8.77 Abraidd im arwar ar bâr Golias. Aralleiriad CBT yw ‗Prin i mi yw ymddiddanwch ar 

waywffon Goliath‘, er nodi bod ‗prin yw ymddiddan‘ yn ddehongliad posibl arall am hanner cyntaf y llinell 

(os darllenir ymarwar), a bod Lloyd-Jones, ‗The Court Poets of the Welsh Princes‘, 172-4, yn rhoi ‗Hardly 

could any resistance be offered to Goliath‘s spear‘. 
399

 Defnyddiwyd yr epithed paladrddellt neu peleidrddellt ar ei gyfer, ac fe‘i disgrifiwyd mewn cerdd gan 

Ddafydd Nanmor fel un o saith gŵr a ddihangodd o frwydr Camlan ac fel Un sydd wrth i waew yn sant (TYP 

tt. 481-3, yn cyfeirio at Thomas Roberts and Ifor Williams (eds.), The Poetical Works of Dafydd Nanmor 

(Cardiff, 1923), VI.1-4). 
400

 CBT III 16.77 Rhudd ongyr angerdd Alaswy, a 97 Balch ongyr, angerdd Urföen; 20.19 A dyr ongyr, 
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o ran y gynghanedd, wrth gwrs (gw. Atodiad II) – yn awgrymu unrhyw gysylltiad rhwng yr 

arwyr hyn a gwaywffyn penodol. Mwy arwyddocaol yw CBT III 7.17 Rhudd ongyr Brân 

fab Llŷr Llediaith, er nad oes traddodiadau eraill am waywffon yn perthyn i Brân.
401

 

Cyfeiriodd Cynddelw mewn cerdd arall at waywffon arwr o‘r enw Gwyn Gwarther,
402

 ac fe 

gysylltodd Bleddyn Fardd waywffon ag arwr traddodiadol arall wrth gymharu hirwayw 

Owain Goch ap Gruffudd ap Llywelyn ag eiddo Nynio, un o feibion Beli Mawr.
403

 Gallai 

llinell Prydydd y Moch wrth ganmol Gruffudd ap Llywelyn, Aerorun fal Rhun rhudd ei 

onnen, gyfeirio at ‗Run rudd baladr‘, cyndad i Ruffudd,
404

 ac fe gyfeiriodd Gruffudd ap 

Gwrgenau yn ei farwnad i Ruffudd ap Cynan ab Owain at waywffyn un o gyndeidiau‘r 

gwrthrych.
405

 Gellid ystyried y cyfryw gyfeiriadau fel amrywiadau ar y dull cyffredin o 

ganmol gwrthrych drwy ei gymharu â ffigur traddodiadol neu hanesyddol, a‘r arfau‘n 

gweithredu fel symbol o filwriaeth y ffigur hwnnw, fwy na thebyg, yn hytrach na bod yn 

enwog ynddynt eu hunain.
406

 

 

Canmolir gwaywffon gwrthrych y gerdd (Rhodri ab Owain) yn benodol yn CBT V 4.39 Ef 

orau rhïau, nid rhôn—ei gynna, ac yn VII 28.3 Henefydd dedwydd, odidawg—dy bâr.
407

 

Gwelir pwyslais arbennig ar waywffon y gwrthrych hefyd ym marwnad Einion ap Madog 

ab Iddon, gan Gynddelw, a‘r bardd wedi dewis cynnal rhan helaeth o un o‘r awdlau gyda 

chymeriad dechreuol gwayw (CBT III 26.79-92). Y tebyg yw, er hynny, fod y cymeriad 

wedi ei ddewis fel un o nifer o ddulliau o ganmol y gwrthrych yn ei wedd filwrol, yn 

                                                                                                                                                     
angerdd Wair; IV 9.154 Ongyr urdd angerdd Fallolwch; V 20.37-8 Angudd fu dy gyrch, angerdd Llŷr—a 

Brân, / A briwgoch dy ongyr, a VI 3.13-14 Syller ei hyder! Hydr raen—ei ongyr, / Un angerdd â Serlmaen. 
401

 Yr unig waywffon a grybwyllir mewn perthynas â Brân, neu Fendigeidfran, yn stori Branwen yw‘r 

guenwynwaew sy‘n ei anafu yn ei droed (PKM t. 44). Am draddodiadau eraill am y ffigur hwn gw. TYP 

tt. 290-2.  
402

 CBT III 26.39 Gwarth wrthryn, gwaywrudd Gwyn Gwarther ‗Gwrthodwr gwarth, [cludwr] gwaywffon 

waedlyd Gwyn Gwarther‘. Nodir yn CBT, ib.n, linellau eraill lle defnyddir yr arwr anhysbys hwn fel patrwm 

o ryfelgarwch, er nad oes cyfeiriadau eraill at ei waywffon. 
403

 CBT VII 48.28 Hirwayw un annwyd â‟r hwn Nyniaw. Nid oes cyfeiriadau eraill at waywffon benodol yn 

perthyn i Nynio, er bod ganddo gleddyf arbennig a elwid yn Angau Glas neu‘n Angau Coch (ib.n, a gw. adran 

3.4.4 isod).  
404

 CBT V 30.17 ac ib.n. Am enghreifftiau eraill o waywffyn fel rhan o epithedau penodol gw., e.e. Arthur 

wayw dur (gw. uchod) neu Peredur Paladr Hir (Peredur, tt. 31 a 51, 56, a cymh. Peredur Arfau Dur yn CA 

(XXXI) 359). Awgrymodd Bromwich, TYP tt. 488-9, fod y cyfeiriad hwn o‘r ‗Gododdin‘ yn cynnwys ‗pun‘ 

ar y gyffelybiaeth rhwng yr enw Peredur, neu Paredur, a ffurf luosog pâr (peri neu parau) + dur , gan dynnu 

sylw at yr esboniad am ei enw a geir yn Y Seint Greal, 187.19-26. 
405

 CBT II 31.33 Hil Cynan erwan erwydedd.  
406

 Gw. Ann Parry Owen, GGMDiii t. 30, sy‘n trafod cyfeiriadau Gruffudd ap Maredudd at wrthrychau‘n 

‗cludo arfau‘ arwyr traddodiadol. 
407

 Gw. aralleiriadau CBT: ‗Y mae ef yn frenin gorau, nid oes waywffon gystal â‘r eiddo ef‘, a ‗Bennaeth 

ffodus, [ŵr] anghyffredin dy waywffon‘. Mae cyfeiriad posibl arall at ddyn a chanddo waywffon ‗wahanol‘ yn 

PBT (LlTARA) 8.2 (‗Yn wir dymbi Romani kar‘) Odit o vab dyn arall y par, er bod Haycock, ib.n, yn 

awgrymu darllen arab ‗bywiog‘ yn lle arall. Cymh. hefyd CBT VI 13.17-18, Lledrudd parfrys Rhys, rhwysg 

Hiriell—yn aer, / Yn arfau anghysbell (gw. n. 1315 isod). 
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hytrach na bod unrhyw beth yn arbennig am waywffon Einion. Yn yr un modd, nid oes 

tystiolaeth bendant fod unrhyw ‗bwerau arbennig‘ wedi eu priodoli i waywffyn arwyr 

traddodiadol, er bod ymffrost Taliesin fod ei waywffyn ef wedi dod o‘r Nef yn awgrymu‘r 

posibilrwydd hwn, ac felly hefyd y cyfeiriad yn ‗Ymddiddan Myrddin a Thaliesin‘ at saith 

gwayw Gofannon (‗y gof mawr‘).
408

  

 

Gwahanol iawn yw arwyddocâd gwaywffyn yn y cerddi hynny sy‘n eu crybwyll fel 

cyfrwng marwolaeth y gwrthrych, megis yn CA (LXXII) 891 disgiawr breint vu e lad ar 

gangen, neu ym marwnad Peryf ap Cedifor i Hywel ab Owain Gwynedd (CBT II 19.23 a 

21.39-40): 

Â gwayw, gwae Ddafydd enwir! 

Gwân gwalch rhyfel, Hywel hir. 

 

Gwae fi, pan ‘i harhoais: 

Gwayw yn Hywel a welais.
409

 

 

Mae enghraifft arall ym marwnad Cynddelw i Iorwerth Goch ap Maredudd, CBT III 12.10 

Porthes glwys gloes waywawr, a‘r llinell hon yn dwyn i gof linell Einion ap Gwalchmai, 

I 27.37 Porthaist er pym oes gloes glas ferau, sy‘n cyfeirio at Ddioddefaint yr Iesu.
410

 Mae 

cyfeiriad arall at berau yn yr un cyd-destun yn CC 20.132-3 (‗Armes Dydd Brawd‘) Jwch 

ny byd madeu / Vyg wan a bereu, ac fe nodwyd yn adran 3.2.2 gyfeiriadau beirdd 

diweddarach at wayw y Dioddefaint fel arf efydd (fel dull o bwysleisio ei statws 

anghyffredin, fe ddichon). Gallai ymwybyddiaeth o ddigwyddiadau‘r Dioddefaint fod wedi 

bod yn gysylltiedig hefyd â‘r ffaith mai‘r waywffon yw‘r arf a ddefnyddid amlaf fel trosiad 

o boen a galar, fel y trafodir yn adran 3.2.9. 

 

                                                 
408

 LPBT 5.187-8 Yn deu wayw anchwant: / o Nef pan doethant, ac YmMTh 33-4 Seith guaew gowanon, seith 

loneid awon, / O guaed kinreinon y dylanuan. Crybwyllir Gofannon mab Dôn yn y Pedair Cainc fel y dyn a 

laddodd Dylan Eil Ton (ei nai), ac yn ‗Culhwch ac Olwen‘ mae cael Gofannon i weithio ar swch aradr yn un 

o‘r anoethau (PKM t. 77-8, a CO llau. 584-5 ac ib.n). Fe‘i ceir fel un o gydymdeithion Taliesin (neu Wion) yn 

‗Prif Gyuarch Geluyd‘, gan grybwyll hefyd Caer Gofannon, ac awgrymodd Haycock y gallai ‗Marwnat Dylan 

Eil Ton‘ gyfeirio at brofi Gofannon drwy ddiheurbrawf â haearn poeth am ladd ei nai, er nad yw‘n cael ei 

enwi (gw. LPBT 1.80 a 83 ac ib.nn., a rhagymadrodd cerdd 22). Awgrymodd Jarman, YmMTh t. 16, fod y 

cyfeiriad at saith gwayw Gofannon yn ‗Ymddiddan Myrddin a Thaliesin‘ ym ymddangos fel ‗elfen ddieithr‘, 

mewn darn sy‘n cynnwys darogan am frwydr Arfderydd, ond mae‘r cyfeiriadau yn ‗Prif Gyuarch Geluyd‘ yn 

dangos, o leiaf, fod rhyw fath o gysylltiad rhwng ‗y gof mawr‘ a Thaliesin. 
409

 Yn y ddau ddarn gwneir defnydd o‘r gynghanedd gref rhwng gwayw a gwae. Cymh. hefyd CBT IV 11.9-10 

(Cynddelw) Gwaetffrau wayw ddiau ddeuddryll, / Gwaedryd, gwae feirdd byd am Byll!, a VI 29.23 (Dafydd 

Benfras) Am Ruffudd gwaywrudd, gwae finnau. 
410

 CBT III 12.10n. Am arwyddocâd glas ferau neu gloes glas ferau gw. adran 3.2.3 uchod.  
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3.2.8 Swyddogaethau eraill gwaywffyn 

Yn ogystal â‘u swyddogaeth amlwg wrth ymladd, mae‘r cerddi‘n rhoi awgrym am 

swyddogaethau eraill gwaywffyn mewn brwydr, ac am eu statws fel ‗ategolyn‘ cyffredin 

ym mywyd beunyddiol dynion. Yn gyntaf, fe allent fod wedi eu defnyddio mewn ‗sioe‘ 

fygythiol i herio gelyn, neu i dorri eu hysbryd. Awgrymodd Ifor Williams y dehongliad hwn 

yn ei nodyn ar CA (XLII A) 456 e myt ef krennit e gat waewawr, gan dynnu sylw at CLlH 

XI.97a-c Pan wisgei Garanma[e]l gatpeis Gyndylan / A phrydyaw y onnen, / Ny chaffei 

ffranc tanc oe benn, ac at yr ymadrodd gan frydyav gleif a geir yn Historia Gruffud vab 

Kenan.
411

 Byddai dehongliad tebyg yn bosibl ar gyfer disgrifiad y Prydydd Bychan o 

Faredudd ab Owain Yn ysgwyd dau hanner (CBT VII 13.4), ac fe ellid cymharu‘r defnydd 

o‘r un ferf yn ‗Rhamant Otuel‘: A brathu y varch ac ysparduneu, dan ysgydweit y waew a 

wnaeth, a gwan Oger drwy y daryan a‟e holl arueu.
412

 Gallai‘r peleidyr ar gychwyn yn CA 

(XXXIII) 374,
413

 neu‘r esgyll gawr yn PT X.6 (‗Marwnad Owain‘), hefyd fod wedi eu dal 

yn uchel fel her, er bod deongliadau eraill yn bosibl,
414

 ac fe allai PT VI.15-19 (‗Gweith 

Argoet Llwyfein‘) ddisgrifio dynion yn gwneud peth tebyg cyn (neu wrth) ruthro at y gelyn: 

dyrchafwn eidoed oduch mynyd. 

Ac am porthwn wyneb oduch emyl. 

A dyrchafwn peleidyr oduch pen gwyr. 

A chyrchwn fflamdwyn yn y luyd. 

A lladwn ac ef ae gyweithyd.
415

 

 

Gallasai codi neu ysgwyd gwaywffyn fod yn ddull o gyfathrebu â milwyr eraill ar yr un 

ochr, hefyd, naill ai wrth roi arwydd penodol neu wrth eu hannog yn fwy cyffredinol (gw. 

adran 2.2.4). Mae awgrym o hynny yn CLlH XI.89c (‗Hedyn‘) A‟r glas vereu naf nwyfei, a 

gyfieithwyd gan Jenny Rowland fel, ‗With the grey spears of a lord he incited‘.
416

 

                                                 
411

 HGK 11.7-9 Ac ena e kyrchus Tuder, guas o Von, penn bratwr Ruffud, gan frydyav gleif (am ystyr glaif gw. 

uchod, n. 264, a chymh. yr ymadrodd stricto gladio ‗drew his sword‘ yn VGC §14/10-11). Cymh. hefyd CR 

XLVIII.3-5 Canys ef a welit idaw y vot ym pyrth yr Yspaen a phaladr onn yn y law. Ac y deuei Wenlwyd a‟e 

dynnu o‟e law a‟e frydeaw yny vei y paladr yn van dryllyeu od uwch y benn (gw. hefyd YCM 133.25-7). 

Gellid cymharu‘r defnydd o ffrydio mewn perthynas â gwaywffyn â defnydd y Llad. vibrare mewn cyd-

destunau tebyg (gw. n. 246 ym Mhennod 2), er nad oes tystiolaeth fod ffrydio (yn wahanol i vibrare) yn medru 

dwyn yr ystyr ‗taflu‘ yn ogystal ag ‗ysgwyd‘ neu S. ‗brandish‘ (gw. GPC d.g. ffrydiaf 
2
 ‗Ysgwyd, chwifio, 

cyhwfan‘). Gw. hefyd adran 2.2.4, am enghreifftiau eraill o filwyr yn ysgwyd gwaywffyn. 
412

 YCM 75.12-14. 
413

 Gw. cyfieithiadau Jackson, GOSP t. 130 ‗shafts held aloft‘, a J.T. Koch, GodA t. 89 ‗upturned lances‘, ond 

gthg. CBT I 7.59 Aes gychwyn ysgwydwyn wanar, a IV 6.174 Pan gychwyn arfau, pan gochir, a‘r llinellau hyn 

yn ymddangos fel cyfeiriadau mwy cyffredinol at filwyr yn gafael yn eu harfau cyn dechrau brwydro.  
414

 PT X.6n, a gw. Haycock, LPBT 14.55n, ac adran 3.2.1.1 uchod.  
415

 Awgrymodd I. Williams, Canu Taliesin, VI.17n, y gallai‘r gwŷr fod wedi ‗codi gwewyr yn uchel uwch eu 

pennau eu hunain cyn eu taflu‘, ond ni chrybwyllodd daflu gwaywffyn yn ei nodiadau i‘r un darn yn PT, gan 

ddweud yn hytrach eu bod yn dal eu gwaywffyn yn uchel ‗in readiness‘. 
416

 EWSP t. 411, ac am y ferf a ffurfiau tebyg (gyda‘r ystyron ‗cyffroi, cynhyrfu‘) gw. nodiadau I. Williams ar 

CLlH I.36b a XI.105b. 
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Anos ei ddehongli‘r yw‘r cyfeiriad at yr Arglwydd Rhys fel gwesti gwystlferau mewn awdl 

ddadolwch o waith Cynddelw.
417

 Gallai‘r elfen berau fod wedi‘i defnyddio‘n ffigurol am 

ddynion a gedwid yn wystlon gan y tywysog, neu, os yw‘r gwystlferau yn arfau go-iawn, 

gallent fod yn arfau a gymerwyd oddi wrth wystlon dynol, gan symboleiddio‘r ffaith nad 

yw‘r gwystlon yn medru ymladd bellach.
418

 Fel arall, gallai‘r gwystlferau fod yn arfau a 

gipiwyd fel ysbail cyffredinol, neu‘n arfau eraill a gedwid am ryw reswm, efallai pan oedd 

eu perchnogion yn mwynhau gwledd, neu‘n dadlau achos cyfreithiol.
419

 Darlunnir defnydd 

gwaywffyn i gymryd gwystlon, ar y llaw arall, yn CBT III 16.11 Dygostwng arthan 

(dygwystl dy wayw!) (‗Tyn i lawr amddiffynfa (pair dy waywffon wystlon!)‘). 

 

Mae CA (GwC) 1393-4 e wayw drwn oreureit am rodes / poet yr lles yw eneit yn awgrymu 

swyddogaeth symbolaidd arall i waywffon, os gellir cymryd [g]oreureit o ddifrif fel 

cyfeiriad at arf addurnedig.
420

 Rhoddai‘r Rhufeiniaid waywffyn, ymysg pethau eraill, fel 

gwobrau i filwyr dewr,
421

 ac er nad oes unrhyw awgrym o system ffurfiol o‘r math hwn yn 

y llinellau o ‗Gwarchan Cynfelyn‘ – yn wir, ymddengys fod y waywffon yn eiddo personol 

y gŵr a‘i rhoddodd – rhaid tybied y byddai rhoi arf addurnedig, arbennig, yn dwyn rhyw 

fath o arwyddocâd ymysg cyfoedion y sawl a‘i derbyniodd.  

 

Mae ambell gyfeiriad at hela â gwaywffyn yn yr Hengerdd. Cyfeiriwyd yn barod at y 

cigwain yn ‗Pais Dinogad‘, ac mae‘n bosibl fod llath, yn yr un gerdd, hefyd yn dynodi 

gwaywffon hela.
422

 At hynny, ceir yn ‗Kat Godeu‘ yr enw bwystfer,
423

 ac fe all cyfeiriad yn 

                                                 
417

 CBT IV 9.179, a gw. aralleiriad CBT: ‗llety gwaywffyn a roddwyd yn wystl‘. 
418

 Er na ddefnyddid bêr yn ffigurol fel hyn mor aml â rhai geiriau eraill am waywffyn, mae un enghraifft 

eglur (tanfer) gan Gynddelw, CBT III 24.79 Pryder am danfer: prydaf iddaw! Defnyddiodd Cynddelw yr 

ymadrodd gwystl bedydd ‗gwarant y byd Cristonogol‘ am Owain Gwynedd (IV 4.154), ond mewn cerddi eraill 

cyfeiria beirdd at gwystlon (dynol) bron fel ‗eiddo‘ tywysogion (hynny yw, fel arwyddion o‘u statws), e.e. III 

7.20 Rhad wastad, wystlon ganhymdaith; IV 6.222-3 Mor gadarn ei ffwyr ar Pharaon—Ffrainc / Ac ar 

ffrawdd o wystlon, a 9.180 Gwastad gryd, gwystlon byd boed tau!; VI 35.85-6 Gwystlwys ei dragon hyd yng 

Nghaerllïon, / Gwystlon i rwyf Môn, rhy‟u mynycha!, a VII 10.19 Cymraisg wystlon a wystlir, a gw. hefyd 

gyfeiriadau‘r beirdd at gwystlaw (I 1.21, V 1.92 a 18.28, a VI 35.66). Rhaid hefyd grybwyll III 16.67 Gwesti 

gwystyl grau a gwystyl Dehau, a ddehonglir yn betrus yn CBT fel ‗Yn gynhaliaeth amddiffynfa (?) gwystl a 

gwystl o‘r Deheudir‘, er tynnu sylw at awgrym Lloyd-Jones, G t. 173, y dylid diwygio greu i gereu neu uereu. 
419

 Mae‘r rhestr o tri g6anas g6ay6 kyfreitha6l yn dadleu yn awgrymu bod rheol neu ddefod yn gwahardd 

dynion rhag dod â‘u harfau i lys barn (Welsh Medieval Law, t. 125, a gw. n. 201 ym Mhennod 2 uchod). 
420

 Hyd yn oed os arf addurnedig a olygir, nid oes angen tybio mai ‗wedi ei oreuro‘ yw‘r ystyr yn llythrennol 

(gw. n. 149 uchod). 
421

 Maxfield, The Military Decorations of the Roman Army, tt. 84-6. 
422

 CA (LXXXVIII) 1105-6 pan elei dy dat ty e helya; / llath ar y ysgwyd llory eny law, a gw. I. Williams, 

ib.n, a deongliadau Jackson, GOSP t. 151 ‗spear-shaft‘; Jarman, BOHP ll. 1002 ‗spear‘, a J.T. Koch, GodA 

t. 127 ‗staff‘. Am y cigwain (CA (LXXXVIII) 1105-6) gw. uchod n. 28 ac isod adran 3.3. 
423

 LPBT 5.210 bum bwystuer [r]yn ‗I was a stout hunting shaft‘. 
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‗Y Gododdin‘ awgrymu bod pren yn cael ei ystyried fel arf addas ar gyfer hela blaidd.
424

 

Nid oes yr un enghraifft gyffelyb yng ngherddi Beirdd y Tywysogion, er bod CBT 

18.117-18 (Einion ap Gwgon) Ei ddylif cynnif cynhebycer / I ddylan am lan, am leisiad fêr 

yn cyfeirio, o bosibl, at ddefnydd bêr i ddal pysgod, fel trosiad o rym anorthrech 

concwestau Llywelyn ab Iorwerth.
425

  

 

Mae EWGP VIII.7b (‗Bidiau II‘) bid nofiaw rhyd wrth beleidr yn tystio i ddefnydd arall eto 

i waywffyn. Er ei bod yn bosibl fod y peleidr yn byst a safai‘n barhaol i ddangos llwybr 

ddiogel dros ryd,
426

 posibilrwydd arall yw fod milwyr neu deithwyr wedi defnyddio 

gwaywffyn i brofi dyfnder afon, fel a ddisgrifir yn Histoire Guillaume le Mareschal ac 

‗Ystorya Bown o Hamtwn‘.
427

 

 

3.2.9 Cyfeiriadau ffigurol a throsiadol 

Yn yr adrannau blaenorol cyfeiriwyd at rai enghreifftiau o waywffyn yn cael eu 

defnyddio‘n ffigurol am ddynion, ac yn wir, hyd yn oed yn yr achosion hynny lle 

ymddengys mai arf go-iawn a olygir, mae nodweddion fel pe baent yn llifo‘n rhwydd rhwng 

yr arfau a‘u perchnogion. Yn ôl y beirdd, gallai gwaywffyn – neu eu perchnogion – fod yn 

esgud neu‘n llachar (fel a grybwyllwyd yn adran 3.2.4.2), yn llidiog, yn ystyfnig neu‘n 

rhyfelgar, ymysg nodweddion eraill,
428

 a‘r defnydd ffigurol neu led-ffigurol o waywffyn am 

                                                 
424

 CA (XLIV A) 482-3 a dalwy mwng bleid heb prenn. ene law; / gnawt gwychnawt eny lenn, a (B) 493-4 

a chynyho mwng bleid heb prenn eny lav / gnavt gwychlaut ene lenn. Ond gw. isod adran 3.3 am ddehongliad 

arall. 
425

 Gallai bêr gyfeirio naill ai at dryfer pysgota neu‘n fwy cyffredinol at waywffon, efallai (gw. ib.n, sy‘n nodi 

bod yr ans. ffêr ‗cadarn‘ yn bosibilrwydd arall). Cymh. CBT VII 38.31 Ef yn wan druan lawdryfer—heb nerth 

(gw. adrannau 3.2.9 a 3.3), a‘r defnydd o bêr fel ail elfen bwystfer. 
426

 Gw. dehongliad Jackson, ib.n, ‗The ford is waded with the help of staves‘. 
427

 William Marshal, llau. 8558-60, ac YBH llau. 1308-10 sef a wnaeth bown dodi arllost y wayw yn y dwfyr y 

edrych a oed dwfyn. Weithiau disgrifir cymeriadau‘n defnyddio arllost gwaywffon i roi ergyd na fydd yn peri 

gormod o niwed i gymeriad arall, er bod arlliwiau o ddirmyg hefyd (Peredur, 14.19; Gereint, ll. 1149, ac 

Owein, ll. 507, a gw. trafodaeth Reck, The Aesthetics of Combat, adran 4.5). Am swyddogaethau eraill eto i 

waywffyn, gw. Peredur, t. 29 a 33, yn disgrifio‘r arwr yn defnyddio ei waywffon i guro ar ddrws castell ac yn 

pwyso arni wrth fyfyrio ar ei gariadferch. 
428

 Mae‘r ansoddeiriau a ddefnyddid gan Feirdd y Tywysogion yn cynnwys angerddol (gydag ongyr, CBT V 

1.167); anoleithiawg ‗nas osgoid‘ (gyda parau, I 3.66); anwar ‗llidiog, creulon, milain‘ (gyda pâr, IV 4.263 a 

5.128, a VII 10.13); brwydrgar ‗rhyfelgar‘ (gyda gwayw, VII 52.30); cadr ‗nerthol‘ (gyda paladr, VII 46.20); 

cyndyniawg ‗ystyfnig‘ (gyda gwayw, VII 28.10); erwan ‗ingol‘ (gydag erwydedd, II 31.33); graen ‗ofnadwy‘ 

(gydag ongyr, VI 3.13); grym ‗grymus‘ (gyda pargoch, III 24.137); gwrdd ‗nerthol, grymus‘ (gyda parau a 

gwrdd, VII 24.143 a 56.7 (hefyd gwrddwayw, III 16.100)); hybar ‗effeithlon‘ (gyda cigwain, VI 18.68); hydr 

‗cadarn, nerthol‘ (gydag ongyr, VI 3.13); rhyn ‗bygythiol‘ (gyda gwayw, IV 4.101), ac ysgwn ‗parod‘ (gyda 

paladr; VII 46.20). O ran yr Hengerdd, hefyd, mae enghreifftiau o waywffyn anoleithiawg (gyda gwayw, 

Oianau
LlDC

 50 (a chymh. YmMTh 30 Seith guaew ny ochel in eu seithran)), llidiawg (gydag ongyr, EWGP 

III.21b) a rhyn (gyda parau, CA (XIX) 209). 
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wrthrychau cerddi mawl yn dangos yn eglur fod hwn yn fath o arf a ystyrid ymhlith 

ategolion mwyaf anrhydeddus tywysog Cymreig. Gallai‘r ymadrodd braint ongyr 

gynrychioli tystiolaeth bellach i‘r perwyl hwn,
429

 ac adlewyrchir y cysylltiad cryf rhwng 

gwaywffon a‘i pherchennog hefyd yn VII 16.8 O‟i wayw nid oedd waeth ei glod 

(Y Prydydd Bychan, ‗Marwnad Madog Môn‘),
430

 ac ym MolCad 41 (‗Moliant Cadwallon‘) 

y ysberi pell yd glywer.
431

 

 

Tystia cyfeiriadau eraill i bwysigrwydd gwaywffyn fel arfau milwyr Cymreig ‗cyffredin‘, 

a‘r beirdd yn crybwyll yr arfau hyn wrth ddisgrifio byddinoedd neu ‗olygfeydd brwydro‘ 

(gw. adran 3.2.5) neu‘n eu defnyddio fel symbolau o ryfel neu o ddewrder. Gwelir hyn 

mewn darnau gwirebol, megis EWGP VII.11a (‗Bidiau I‘) Bit d6fyn llynn; bit lym 

g6aewa6r neu EWGP III.21a-b (‗Eiry Mynydd‘) Eiry mynyd; coch blaen pyr; / llidia6c 

lluossa6c ongyr, a allai gyfeirio naill ai at hollbresenoldeb rhyfel neu at dymhorau arbennig 

a gysylltid â rhyfel.
432

 Mewn achosion eraill defnyddid presenoldeb gwaywffyn, neu 

ddisgrifiadau ohonynt yn torri neu‘n cael eu staenio gan waed, fel llaw-fer i ddweud bod 

brwydro wedi digwydd mewn lle penodol.
433

 

 

Mae rhoi gwaywffon ar ysgwydd a chydio mewn tarian yn rhan o ddarlun o baratoadau am 

ryfel yn PT VII.43-4 (‗Ardwyre Reget‘) peleidyr ar yscwyd. yscwyt yn llaw / godeu a reget 

yn ymdullyaw, a gallai ron dydd (PT XI.24, ‗Gwallawg I‘) olygu ‗dydd y gwaywffyn 

                                                 
429

 CBT III 13.38 Braint ongyr, angerdd anghyflaith ‗[Un a chanddo] fraint hyrddwayw, ffyrnigrwydd na ellir 

ei osgoi‘. 
430

 Mae nifer o enghreifftiau eraill o gysylltu clod â gwaywffyn. Gw. CBT IV 1.35 Ergyrwayw cludlan, clod 

huysgain, a 9.31 Gwelais-i glod a rhod a rhawd—o beleidr; VI 24.77-8 Gnawd gwayw ac arwydd gwedi 

gwyraw / A gŵr yn gorfod a chlod iddaw; VII 2.19-20 Pâr tri dryll, gwersyll gorsedd, / Pen clod cyn no‟i fod 

i‟i fedd, a VII 28.17 Mab Gruffudd gleifrudd, glod wasgarawg. Perthnasol hefyd yw V 18.17 Dy gludfawr 

waywawr, goch leas—cynnygn, os derbynnir newid gluda6r y llawysgrif (clud + gawr), i gludfawr ‗enwog‘ 

(gw. ib.n), a gw. ymhellach V 6.246 Yn enwawg, yn anwar, yn aerbair, yn aerbar; VI 2.2 Pâr enwawg pair 

anaw; VII 10.13 Llaw ar bâr anwar enwawg—Faredudd, a 14.28 Enwawg, ruddbar fodawg, Rys.  
431

 Gallai‘r llinell hon fynegi dymuniad y bardd y byddai campau milwrol y gwrthrych yn cael eu canmol 

ymhobman, er bod ystyr fwy llythrennol yn bosibl hefyd – gw. aralleiriad R. Geraint Gruffydd, ‗Boed i‘w 

waywffyn gael eu clywed ymhell‘. 
432

 Gw. hefyd EWGP VII.15b bit hyuagyl g6yar ar onn, a‘r llau. cyffelyb yn ‗Bidiau II‘ (EWGP VIII.9a Bid 

dwfn llynn; bid llym gwaywawr, a 12b bid hyfagl gwyar ar onn). Gall CLlH VI.28a (‗Claf Abercuawg‘) 

Osglawc blaen derw ; chwerw chweith onn hefyd gyfeirio‘n ffigurol at frath gwaywffon onn (gw. Rowland, 

EWSP t. 627). 
433

 E.e. Bedw 5 (‗Y Bedwenni‘) A pheleidir a gaur inyganhvy (cyfeiriad at frwydro yn Neganwy), a 16 Ar 

peleidir kychuin am edrywuy, neu am waywffyn toredig gw. GwynNudd 11a-b Rac mantvy llv a weleis / 

aessaur briuhid. torrhid eis,
 
a CBT V 22.24 (Prydydd y Moch) Hyfriw y peleidr ym Mhorthaethwy (gw. adran 

3.2.4.4). Cymh. hefyd IV 8.17-18 Yng Nghemais, yn nhrais, yn nhraws ober, / Peunydd oedd newydd newid 

rhuddfer (gw. n. 164 uchod). 
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mawr‘, sef diwrnod brwydr fawr, yn ôl dehongliad Ifor Williams.
434

 Yn ‗Y Gododdin‘ 

canmolir dewrder a rhyfelgarwch arwr drwy ddweud y byddai‘n rhuthro i‘r gad gan afael yn 

ei gwayw fel pe bai‘n gafael mewn gwin gloew o wydyr lestri (CA (LXV) 796-7),
435

 a gall 

mai‘r un syniad o ‗hyfrydwch‘ mewn arf a fynegir yn CA (LXXXI) 990 carasswn neu 

chablwys ar llain.
436

 Fe ddichon fod syniad tebyg ynghlwm yn ymffrost Llywarch wrth ei 

fab Gwên, CLlH I.12c Bydei re ruthrwn y waew, oni bai mai‘r ystyr yw ei fod yn rhuthro‘n 

eofn at waywffyn y gelyn, megis yn CA (LXVI B) 813 em dodes itu ar guaiu galon.
437

 

Dangosir y cysylltiad rhwng gwayw gelyn ac ofn – neu ddiffyg ofn – yn glir mewn llinell o 

‗Gereint fab Erbin‘, GerErb 12b gwyr ny gilynt rac gwaew, ac yn wir mae‘n ddiddorol nodi 

bod y gair ofn yn cymryd lle gwaew mewn rhai llawysgrifau sy‘n cynnwys y gerdd.
438

  

 

Ar y llaw arall, roedd wynebu blaidd heb unrhyw arf (pren) yn arwydd o ddewrder mewn 

llinell arall o‘r ‗Gododdin‘, ac iddi naws dihareb,
439

 a gwahanol eto oedd arwyddocâd 

cyfeiriad Gruffudd ab yr Ynad Coch at wendid llawdryfer dyn, fel rhan o restr o wendidau a 

phechodau: CBT VII 38.30-2 Ef heb gof yng nghyfrif aeredd, / Ef yn wan druan lawdryfer—

heb nerth, / Heb gannerth, heb gnifer. Gall y llinellau hyn olygu naill ai bod nerth dynion 

arfog yn pallu yn llythrennol, ar rai adegau yn eu bywydau (pechadurus), neu fod ergydion 

neu drais yn gyffredinol yn bethau gwan ac ofer o‘u cymharu â chynllun Duw.440 Gallai 

gwaywffon grynu gan ofn, hyd yn oed, yn ôl llinell gan Gynddelw, oni bai mai‘r syniad yw 

ei bod yn crynu oherwydd twrw‘r frwydr.
441

 

 

Cyfeiriwyd yn barod at ddefnydd Einion ap Gwgon o‘r ddelwedd o bysgotwr yn trywanu 

pysgodyn â bêr fel trosiad o goncwestau Llywelyn ab Iorwerth,
442

 ac fe allai arfau tebyg 

                                                 
434

 PT XI.24n. 
435

 Tynnodd I. Williams sylw, CA 796n, at gyfeiriadau tebyg yn CLlH IX.11a-c Kyndylan, hyt tra attat yd adei 

/ Y gallon mor wylat / Gantaw mal y gwrwf y gat, a CA (LXXI A) 873-4 oed garw y gwnaewch chwi waetlin. / 

mal yuet med drwy chwerthin. 
436

 Gan ddarllen ni yn lle neu, awgrymodd I. Williams mai‘r ystyr oedd ‗ni welodd fai ar waywffon‘, hynny 

yw ‗lleihad am ei hyfrydwch ynddi‘, ond yr ystyr yn ôl Jackson, GOSP t. 148, oedd y byddai‘r bardd wedi bod 

yn falch pe bai‘r arwr wedi gweld bai ar y waywffon, hynny yw, ‗not to have been so pugnacious‘.  
437

 Yr ail ddehongliad sy‘n fwyaf tebygol yn ôl Rowland, EWSP t. 517. 
438

 Gw. y testun cyfansawdd, gyda darlleniadau amrywiol, yn EWSP t. 459. 
439

 CA (XLIV A a B) llau. 482 a 493 (gw. uchod n. 424). 
440

 Aralleiriad CBT: ‗Ef heb bwyll oherwydd rhyfelgarwch, / Ef yn wan [a] thruan [ei] law tryferu [a] di-nerth, 

/ Heb gymorth, heb atgyfnerthiad‘.  
441

 CBT IV 3.34 Crynai eleurudd rhag ei we . . . . Awgrymir yn CBT y gall mai waewdawn oedd y gair olaf. 

Mae blaen bragad, elorfeirch, cylch cadlan a calch llasar ‗tarian asurliw‘ hefyd yn crynu yn y darn hwn, llau. 

31-36, a dywedir yn ll. 29 fod maes y gad ei hun yn crynu oherwydd twrw carnau‘r ceffylau (Crynai Faes 

Carnedd rhag carnial ei feirch). 
442

 CBT VI 18.118, a gw. uchod n. 425. 
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gael eu defnyddio‘n drosiadol am fathau eraill o wrthdaro hefyd. Yn achos CBT I 8.77 

(Gwalchmai) Abraidd im arwar ar bâr Golias ymddengys fod pâr Owain Gwynedd (ac 

yntau‘n cael ei gyffelybu i Goliath) yn drosiad am ei ddicter tuag at y bardd, ac fe all PT 

IX.17 (‗Dadolwch Vryen‘) Kyt ef mynasswn  gweyhelu henwn ddisgrifio ‗siarad yn ysgafn 

am henaint Urien‘, yn ôl Ifor Williams, er ei bod yn bosibl fod gweyhelu yn fwy cysylltiedig 

â ‗gwiail‘ gyda‘r ystyr fodern nag â gwaywffyn.
443

 Gwelir defnydd trosiadol gwahanol iawn 

yn y ffurf penbaladr, a allai fod yn enw am ‗benadur, pennaeth‘ neu‘n ansoddair ac iddo‘r 

ystyr ‗cyfan‘ neu ‗o un pen i‘r llall‘ – hynny yw, pen y waywffon yn ogystal â‘i choes 

bren.
444

 Mae‘n debyg mai‘r ystyr gyntaf a geir yn CMGw 80 (‗Cyfoesi Myrddin a 

Gwenddydd‘) A Phrydein dan vn paladyr ac Oianau
LlDC

 122 Kynan kadwaladir. Kymri 

penbaladir, a‘r ail yn CBT II 25.47 (Gwynfardd Brycheiniog) Am hyfryd, cymryd Cymru 

ben baladr. Defnyddir gwaywffon at ddiben trosiadol gwahanol eto yn yr ymadrodd pubell 

peleidr o ‗Gwarchan Tudfwlch‘, a ddehonglwyd gan Ifor Williams fel disgrifiad o lygaid un 

o‘r arwyr, a oedd ‗fel gwaywffyn, yn tremio trwy ddyn‘.
445

 

 

Cymherir gwaywffon onn â‘r awen farddol yn PT VIII.13 (‗Yspeil Taliessin‘) pren onn 

ytyw vy awen gwen. Yn ei nodyn ar y llinell, awgrymodd Ifor Williams mai‘r ystyr yw mai 

pren onn (go-iawn) y bardd oedd ei ‗awen‘, ond mae Marged Haycock wedi dehongli‘r 

llinell fel cyfeiriad ffigurol at yr awen ei hun fel arf pwerus.
446

 At hynny, tynnodd Haycock 

sylw at enghraifft bosibl arall o‘r un ystyr ffigurol (‗poetic gift, resource for [poetic] 

combat‘) yn LPBT 5.187-8 (‗Kat Godeu‘) Yn deu wayw anchwant: / o Nef pan doethant.
447

 

Mae‘n debygol mai ffigurol yw ysberi Prydydd y Moch yntau, yn y gerdd fygwth a ganodd 

i Ddafydd ab Owain, gan gynrychioli gallu‘r bardd i wawdio yn ogystal ag i foli (CBT V 

2.21-2): 

Gŵyl, Ddafydd lawrydd, lawr orthorri—cad, 

Cedawl, ar ogel fy ysberi.
448

 

                                                 
443

 Tynnodd I. Williams, PT IX.17n, sylw at yr ymadrodd bwrw llyscon idaw (Peredur, t. 12) wrth awgrymu 

bod gweyelu yn tarddu o gwial. Ystyr llysg yn ôl GPC yw ‗gwialen, pric, ffon fechan‘. Gellid hefyd grybwyll 

LPBT 2.48 (‗Buarth Beird‘) mal lladu llyry a gwyeil, sef un o‘r pethau sydd, yn ôl ‗Taliesin‘, yr un mor ofer 

ag ymdrech beirdd eraill i gystadlu yn ei erbyn, er mai‘r tebyg yw mai pethau ysgafn (‗twigs‘, yn ôl 

dehongliad Haycock) yw‘r gwiail yma, ac nid gwaywffyn. 
444

 GPC d.g.; J. Lloyd-Jones, ‗Welsh Palach, etc.‘, Ériu, 16 (1952), 123-31 (126). 
445

 CA (GwT) 1280-1 Pubell peleidyr / pevyr pryt neidyr; o lwch nadred (mae‘r ail linell yn cymharu ei lygaid 

â llygaid neidr). Awgrymodd I. Williams, ib.n, fod pelydrau ‗beams of light‘ yn bosibilrwydd arall, ond y 

gymhariaeth â gwaywffyn a ddilynwyd gan Jackson, GOSP t. 154, a Jarman, BOHP ll. 1023. Cysylltir 

gwaywffon (saffwy neu seri) yn fwy pendant â neidr, neu â rhan ohoni, yn CA (LXIII A) 718 sarph seri raen, 

(B) 734 sarff saffwy grain, a (D) 752 sarff saffwy graen (gw. uchod adran 3.2.1.1, nn. 43-5). 
446

 LPBT t. 211. 
447

 LPBT 5.187n. Dehonglir anchwant, ibid., fel ‗keen, eager‘. 
448

 Aralleiriad CBT: ‗Gofala, Ddafydd lawagored, geimiad [sy‘n] dinistrio byddin, / [Un] haelionus, [dy fod] 
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Yn PT V.29 (‗Ar vn blyned‘) eil agheu oedd y par  yn llad y escar canmolir 

effeithlonrwydd gwaywffon (pâr) y gwrthrych wrth ladd ei elynion, ac fe grybwyllwyd yn 

barod y cysylltiad aml rhwng gwaywffyn a phoen, megis yn yr ymadrodd gloes glas 

ferau.
449

 Mor eang oedd y defnydd o‘r gair gwayw am boen sydyn, neu am amryw fathau o 

loes, fel na ellir bod yn sicr a fyddai‘r gynulleidfa wedi meddwl am arf o gwbl, bob 

amser;
450

 fe‘i ceir, er enghraifft, yn rheolaidd mewn testunau meddygol.
451

 Yn ‗Peredur‘, 

mae mam yr arwr yn marw ar ôl iddo ei gadael oherwydd y llamwys gwayw yndi hitheu – 

hynny yw, ei phryder a‘i hiraeth sy‘n ei lladd, yn hytrach nag unrhyw arf go-iawn.
452

 Ac yn 

yr un modd, gallai‘r Prydydd Bychan gyffelybu‘r profiad o golli Maredudd ab Owain i 

erwan gwayw ‗brath gwaywffon‘, heb fod unrhyw awgrym fod Maredudd wedi ei ladd gan 

y math hwn o arf.
453

 Nid gwayw oedd yr unig air am waywffon a ddefnyddid fel trosiad o 

alar, fodd bynnag, fel y gwelir o linell Elidir Sais ym marwnad Ednyfed Fychan a 

Thegwared ab Iarddur, CBT I 18.27 Bu rhôn im am ddragon ddrwg. 

 

Yn olaf, er bod Beirdd y Tywysogion weithiau‘n defnyddio llafnau fel trosiadau yn 

ymwneud â serch (gw. adran 3.4.6), nid ymddengys iddynt ddefnyddio gwaywffon fel 

trosiad o boen serch gwrthodedig fel y gwnâi Dafydd ap Gwilym, er enghraifft, yn ei gerdd 

‗Gwayw Serch‘.
454

 Mae‘n amheus hefyd a fyddai Beirdd y Tywysogion yn defnyddio 

gwaywffyn fel symbolau ffalig, er bod hynny – neu ystyr ddwbl, o leiaf – wedi ei awgrymu 

yn achos CBT II 30.3 (Gwilym Rhyfel, ‗Englyn i Farch‘) Gweilging was, gwanas 

gwaywawr,
455

 ac yn achos II 6.63-6 (‗Gorhoffedd Hywel ab Owain‘) Moch gwelwyf, a‟m 

                                                                                                                                                     
yn osgoi fy ngwaywffyn‘. Gellid cymharu‘r defnydd trosiadol o iacula (gyda‘r ystyr ‗gwaywffyn tafl‘, fwy na 

thebyg) ar gyfer geiriau drygionus neu geryddgar yn Gildas, 40.4 a 76.1, neu am ddefnydd trosiadol mwy 

eang o ergydion arfau cymh., e.e., Hamlet 3.1.57 The slings and arrows of outrageous fortune, ac isod, n. 454. 
449

 Gw. adran 3.2.3 (yn trafod CLlH XI.101b, PaŴr 78 a CBT I 27.37), a diwedd adran 3.2.7. Gallai 

chwerwder onn hefyd gyfeirio at boen a achoswyd gan waywffon (gw. n. 124). 
450

 Gw. GPC d.g. gwayw (2) ‗Poen llym a sydyn . . . gloes, ing, dolur‘. 
451

 Diolchaf i Dr Morfydd E. Owen am yr wybodaeth hon (Aberystwyth, Mai 2008). 
452

 Peredur, t. 21. 
453

 CBT VII 13.27. Gw. hefyd aralleiriad y gerdd, ac ib.n, sy‘n nodi bod J. Vendryes yntau wedi cymryd 

erwan fel enw (‗un coup de javelot‘) ond bod GPC a G (t. 487) yn ei ddehongli fel ansoddair (‗brathog, llym‘, 

ayb.). Ar y darn hwn, gw. hefyd adran 3.2.5 uchod. 
454

 DG.net cerdd 127, a gw. hefyd DG.net 81.1-2 (‗Saethu‘r Ferch‘) Gweywyr, cyfeddachwyr cof, / A â‟n wân 

trywan trwof. Gwnaeth Gruffudd Gryg hwyl am ben hoffter Dafydd o‘r cyfryw ymadroddion ar ddechrau 

cywydd cyntaf yr ymryson rhyngddynt (DG.net 23.3-24). Nododd H.M. Edwards, Dafydd ap Gwilym: 

Influences ac Analogues, t. 209, fod saethau a gwaywffyn trosiadol i‘w cael yng ngwaith Ofydd, ond bod y 

trosiadau hyn yn rhai y byddai‘n hawdd iawn eu datblygu‘n annibynnol. Gallai beirdd hefyd gymharu serch ag 

agweddau ehangach ar ryfel, fel y nododd A. Parry Owen, ‗Rhieingerdd Efa‘, 64-5. 
455

 Gw. nodyn CBT ar y llinell hon. 
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nwyf yn eddëin—i wrthaw / Ac i‟m llaw fy lläin (os ‗gwaywffon‘, ac nid ‗cleddyf‘, yw prif 

ystyr lläin yma).
456

 

 

3.3 Arfau polyn a ffyn 

Prin yw‘r cyfeiriadau y gellir eu cysylltu‘n bendant ag arfau polyn. Ni ellir cymryd mai arf 

Cymreig arferol yw‘r ser(r) ‗bilwg, cryman‘ yn LPBT 5.209 (‗Kat Godeu‘) bum ser gan 

gynbyn, a‘r cynbyn wedi eu huniaethu â‘r Cynocephali, sef y creaduriaid a chanddynt gyrff 

dynol a phennau cŵn y credid iddynt fyw ar ffiniau‘r byd adnabyddus.
457

 Yn wir, ni ellir 

sicrwydd a ddylid ystyried yr offeryn hwn fel arf o gwbl, er bod presenoldeb bwystfer 

(‗lance for hunting animals‘) yn y llinell ganlynol yn gwneud y posibilrwydd hwn yn fwy 

tebygol.
458

 Mae‘n sicr, fodd bynnag, mai offeryn amaethyddol yw‘r cryman a gyferbynnir â 

bwa yn ‗Englynion y Misoedd‘.
459

  

 

Er nad amhosibl dehongli‘r bach a grybwyllir yn y rhestr ‗oferbethau‘ yn ‗Buarth Beird‘ fel 

gair am arf, gallai hefyd ddynodi offeryn pob dydd, efallai ar gyfer pysgota neu drin 

coedydd.
460

 Mae union ystyr y bachau bychain yn CBT VI 18.47-8 Llywelyn, terwyn torf 

anghyngain, / Biau‟r gwŷr â‟u gorau bachau bychain yn dywyll hefyd. Er bod y cyd-destun 

yn awgrymu y gall mai arfau a ddynodir, mae‘n bosibl fod y bardd yn cyfeirio at ryw fath o 

offer, neu ryw nodwedd ar offer, nad yw‘n hysbys i ni heddiw, ac yn wir mae‘r gair bychain 

yn codi cwestiynau o ran dehongli‘r bachau fel arfau polyn, oni bai bod iddo naws 

ddychanol.
461

 Ategir y cysylltiad rhwng bach ac arf rhyfel, fodd bynnag, gan gyfeiriad 

Dafydd ap Gwilym at bach haearn gafaelgarn – sef bachyn haearn ar bolyn – ymysg y 

mathau o offer rhyfel (trosiadol) y mae‘n eu disgrifio‘n ymosod ar ferch fel dial am ei 

                                                 
456

 Gw. M.E. Owen, ‗Byd Hywel ab Owain Gwynedd‘, t. 53, a‘r drafodaeth isod, adran 3.4.6, am ddefnydd 

trosiadol cleddyfau a llafnau. 
457

 Haycock, ib.n, yn cyfeirio at John Morris-Jones, ‗Taliesin‘, Y Cymmrodor, 28 (1918), 1-290 (111). 

Disgwylid i‘r ‗bobl‘ anarferol hyn gludo arfau anarferol – nododd Haycock fod y Cynocephali ar y Mappa 

Mundi enwog yng nghadeirlan Henffordd wedi eu nodweddu gan fwyell ac iddi ddau ben, ac y gallai‘r bardd 

fod wedi bod yn ymwybodol o hyn. Mae gan filwg rywfaint o debygrwydd i fwyell o ran ymddangosiad a 

swyddogaeth, a‘r ddau‘n offer a ddefnyddid wrth dorri a thrin coedydd, yn ogystal â chael eu defnyddio 

weithiau fel arfau. (Gw. Kelly, Early Irish Farming, tt. 480 a 485-90 am yr offer hyn yn Iwerddon). 
458

 Haycock, LPBT 5.210n. 
459

 EWGP IX.8a-d Mis Awst, molwynoc morva, / llon gwenyn, llawn modryda; / gwell gwaith kryman no bwa; 

/ amlach das no chwarwyva. Trafodir y llinellau hyn ymhellach isod, adran 3.10. 
460

 LPBT 2.41, mal haedu awyr a bach, a gw. Haycock, ib.n, sy‘n cymharu‘r llinell â Llyfr y Pregethwr 5:16 a 

Diarhebion 30:4, er na chyfeirir yn benodol at fachyn yno. 
461

 Er na ddisgwylid dychan mewn cerdd fawl i dywysog, byddai elfen o ddychan cyfeillgar yn bosibl yn 

achos cyfeiriad at ei filwyr, yn enwedig pe bai‘r bardd yn arfer brwydro yn eu plith (gw. adran 1.3). 
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‗boen‘ yntau.
462

 Nid amhosibl, felly, cysylltu‘r cyfeiriadau hyn â‘r ‗Welsh bill‘ neu‘r 

‗Welsh hooks‘ a grybwyllir mewn testunau o‘r bymthegfed ganrif ymlaen (neu‘r unfed 

ganrif ar bymtheg yn achos y ‗Welsh hook‘), neu o leiaf â rhyw ffurf gynnar arnynt, fel yr 

awgrymodd R. Geraint Gruffydd yn ei nodyn ar bachau bychain Einion ap Gwgon.
463

 

 

Er crybwyll fforch yn ‗Angar Kyfundawt‘, nid oes rheswm dros gysylltu hon ag arf 

rhyfel.
464

 Nid oedd tryfer, ychwaith (‗picell driphen‘, S. ‗trident‘), yn arf rhyfel arferol.
465

 

Er bod Gruffudd ab yr Ynad Coch wedi defnyddio‘r cyfansoddair llawdryfer ‗llaw tryferu‘ 

(gw. adran 3.2.9), ac er bod Iolo Goch a Gruffudd ap Maredudd wedi crybwyll tryfer yng 

nghyd-destun rhyfel,
466

 y tebyg yw mai gwaywffyn arferol a olygir, a bod tryferi go-iawn 

yn fwyaf cyfarwydd fel offer pysgota, megis yn ‗Culhwch ac Olwen‘.
467

 Mae‘n ymddangos 

mai tryfer (‗trident‘) o‘r math hwn a olygir mewn cerdd dychan o waith yr Ustus Llwyd,
468

 

ac fe grybwyllir pysgota â thryfer yn benodol yn un o gerddi crefyddol Gruffudd ap 

Maredudd, fel un o nifer o ddelweddau sy‘n ymwneud â byrhoedledd dyn: 

Neu hydd awr echwydd yn ochr creigfer—lefn, 

Neu leisiad a‘i gefn mywn trefn tryfer.
469

 

 

Rhaid nodi hefyd awgrym W.J. Gruffydd y dylid darllen tryfer yn lle trahael yn LPBT 22.2 

(‗Marwnat Dylan Eil Ton‘) Py delismaes  pwy ae swynas  yn llaw trahael.
470

 Byddai hyn yn 

rhoi synnwyr da – yn enwedig o ystyried y gallai tryfer fod wedi ei hystyried fel arf addas i 

ladd cymeriad a gysylltid â‘r môr – ond mae‘r diwygiad yn un sylweddol, ac mae 

posibiliadau eraill, a drafodwyd gan Marged Haycock.
471

 Mae cigwain yn air arall a allai 

ddynodi ‗fforch‘, ac mae‘r ystyr hon yn debygol yn achos disgrifiadau‘r beirdd o 

                                                 
462

 DG.net 81.11. Cynhwysodd Dafydd gisarn hefyd (ynghyd â saeth) ymysg yr offer hyn (gw. n. 186 ym 

Mhennod 4). 
463

 CBT VI 18.48n, a gw. adran 2.3 uchod am y ‗Welsh hook‘ a‘r ‗Welsh bill‘, ac am ddefnydd bachyn haearn 

(unco ferreo) fel arf yn ystod gwarchae ar Lwydlo yn 1138, yn ôl Huntingdon, x.10 (er nad oes tystiolaeth mai 

arf Cymreig oedd hwnnw). 
464

 LPBT 4.205-6 pwy uu fforch hwyl / o dayar  hyt awyr ‗who was the support of the covering, / [extending] 

from the earth to the air‘. Crybwyllir trychinfwrch yn CA (GwC) 1341, er nad ymddengys mai arf a olygir 

yma. Awgrymodd I. Williams, ib.n, y gallai fforch olygu ‗gafl‘, ac fe gyfeiriodd Jackson, GOSP t. 155, at y 

darn fel ‗a very unclear comparison with the story of Twrch Trwyth‘. 
465

 Gw. GPC, d.g. ‗picell driphen (at drywanu pysgod), harpŵn, gwaywffon, picell . . . javelin, dart‘. 
466

 GIG 21.32 A thryfer brwydr a thrafod, a GGMDi 2.41 Tryfer cad neirthiad. 
467

 Gw. CO llau. 897-8, yn cyfeirio at Eryr Gwern Abwy yn diot dec tryuer a deugeint o gefn Ehawc Llyn Lliw. 
468

 Cymherir yr offeryn hwn â croth ‗bol‘ y gwrthrych, a‘r gymhariaeth honno‘n cyfeirio at ffurf hanner cylch 

y tryfer, gyda‘i dair pig, yn ôl dehongliad Twm Morys (GMBen 20.29 ac ib.n). 
469

 GGMDii 3.79-80. Dehonglwyd yr ail linell gan Barry Lewis, ib.n, fel cyfeiriad at bysgodyn ‗mewn perygl 

o gael ei fachu gan dryfer a anelir ato, ond nad yw wedi ei ddal eto‘. Mae‘r defnydd o dryfer fel trosiad o 

ffawd bwerus yn drawiadol o‘i gymharu â CBT VI 18.117-18 (Einion ap Gwgon, ‗Mawl Llywelyn ab 

Iorwerth‘) Ei ddylif cynnif cynhebycer / I ddylan am lan, am leisiad fêr ‗Gellir cyffelybu ei gynllun concwest / 

I lanw [yn curo] yn erbyn glan, [i] dryfer yn erbyn eogiaid ifainc‘. 
470

 Haycock, ib.n, yn cyfeirio at W.J. Gruffydd, Math vab Mathonwy, tt. 219-20. 
471

 LPBT 22.2n. 



 284 

ddioddefaint eneidiau yn Uffern,
472

 ond y tebyg yw mai ‗gwaywffon‘ yw‘r ystyr mewn 

cerddi mawl (gw. adran 3.2.1). 

 

Mae‘r tebygolrwydd fod enwau am ffyn megis ffon, bagl, cangen a llath yn cael eu harfer ar 

gyfer gwaywffyn hefyd yn ei gwneud yn anodd dirnad a oes cyfeiriadau gan y beirdd at ffyn 

fel arfau rhyfel.
473

 Credir bod baglawg a ffonogion wedi eu defnyddio wrth ddisgrifio gwŷr 

yn cludo gwaywffyn, yn hytrach na ffyn, ac nid ymddengys fod y beirdd wedi defnyddio‘r 

ffurfiau syml bagl neu ffon i ddynodi arf.
474

 Mae rhethren yn air arall a allai ddwyn ystyron 

tebyg, a ffynonellau o‘r ail ganrif ar bymtheg a‘r ddeunawfed ganrif yn awgrymu y gallai 

ddynodi ‗ffon ddwylaw‘ (S. ‗quarter-staff‘) yn ogystal â ‗gwaywffon‘,
475

 er bod yr ail ystyr 

yn ymddangos yn fwyaf tebygol ar gyfer yr enghreifftiau cynnar o ystyried cyfeiriadau 

beirdd o‘r bedwaredd ganrif ar ddeg at gwayw onnen rethren neu at yr hyn a wnaeth 

rhyfelwr â phen ei rethren.
476

  

 

Yn gyffredinol, gydag eithriadau posibl y llath yn ‗Pais Dinogad‘ (a hwnnw‘n arf hela),
477

 

a‘r ffurfiau llory a llwrw / llwry a allai gyfeirio naill ai at waywffyn, ffyn neu bastynau,
478

 

mae‘r cerddi‘n ategu‘r darlun a geir o dystiolaeth hanesyddol – hynny yw, nad oedd ffyn yn 

arfau uchelwrol arferol. Serch hynny, gallai ffyn fod wedi dwyn arwyddocâd arbennig i‘r 

beirdd fel y ‗math lleiaf‘ o arf.
479

 Awgrymodd John Koch y posibilrwydd hwn yn achos y 

cyfeiriad yn ‗Y Gododdin‘ at ddewrder y sawl a dalwy mwng bleid heb prenn. ene law,
480

 

gan ddeall y ‗blaidd‘ fel trosiad am elyn dynol, a chan dynnu sylw at linell arall yn fersiwn 

                                                 
472

 Gw. CBT VII  40.48-9 A phob rhyw ddefawd er doluriaw cnawd, / A phob cigweinawd â‟r cigweinau, a 

41.42 Llidiawg fyddant,  llym y gwanant  â‟r cigweinau. 
473

 Mae gweilging a perging yn enwau eraill a allai gwmpasu‘r ddau fath hwn o offer (GPC d.gg.), er eu bod 

yn cael eu defnyddio‘n ffigurol am bobl hefyd (gw. n. 11 uchod). 
474

 Gw. adran 3.2.1.1 am y ffurfiau baglawg a ffonogion.  
475

 GPC d.g. 
476

 Gw. GLlBH 5.23 Gwayw onnen rethren, gwae ruthrai,—rhag ofn, a GLlG 5.69 Â phen ei rethren 

aruthredd—a wnaeth. Mae dwy enghraifft arall lle cyfosodir rhethren â rhuthr neu rhuthro (GGLl 11.76 a 

GMBen 22.6), a allai awgrymu mai gwaywffyn marchog a olygir, er y byddai‘r cyflythrenniad wedi gwneud y 

cyfleoliad hwn bron y anochel hyd yn oed heb yr ystyr benodol honno. Mae‘r cyfeiriad yn CO ll. 321 at 

rhethri gyda‘r ystyr ‗props, boards‘ (gw. geirfa y gyfrol) yn awgrymu bod y gair yn addas ar gyfer arf pren, 

ond wrth gwrs roedd pren yn gyfran fawr o waywffon, hefyd, ac mae nifer o enwau am waywffyn yn 

gysylltiedig â‘r defnydd hwn (gw. adran 3.2.1.1). 
477

 CA (LXXXVIII) 1106, gw. uchod n. 422. 
478

 Gw. isod, adran 3.7. 
479

 Gellid cymharu‘r agwedd at ffyn yn ‗Cân Rolant‘, a Rolant yn ceryddu Olifer wrth ei weld yn ymladd â 

darn o‘i waywffon doredig: YCM 149.13-18 ―Nyt o nerth y fynn y mae kynnal brwydyr . . .” / “Ny bu reit ymi 

namyn ffonn . . .” (cymh. hefyd fersiwn CR LXXXVI.7-9). 
480

 CA (XLIV A) 482 (hefyd (B) 493). Dehonglwyd pren fel ‗ffon‘ neu ‗wooden shaft‘ gan I. Williams, CA 

482n, a chan J.T. Koch, GodA t. 33, ond fel ‗spear‘ gan Jackson, GOSP t. 100.  



 285 

B o‘r un awdl lle cyfeirir at yr arwr yn ymladd â‘i law (mewn gawntled) yn unig.
481

 Fe all 

nad cyd-ddigwyddiad yw‘r ffaith fod Cynddelw yntau wedi crybwyll ‗blaidd‘ (gydag 

arwyddocâd gwahanol) yn CBT III 24.98 Nid oedd flaidd amhrudd, nid oedd amhren, a‘r 

gair amhren yn ymddangos fel dull o ddweud ‗heb unrhyw arf‘, er na ellir sicrwydd ai 

‗gwaywffon‘ neu ynteu ‗ffon‘ oedd ystyr fwy llythrennol yr elfen pren. Mae‘r math hwn o 

ddehongliad yn agor y posibilrwydd mai ‗ffon‘ yw‘r llath yn CBT V 7.11 (Prydydd y 

Moch) Nid bath llath yn llaw ysgeraint,
482

 hynny yw, bod y bardd yn cyferbynnu offer 

(a sgiliau) israddol gelynion ag eiddo ei wrthrych, Rhodri ab Owain, ac yntau‘n rhyfelwr da 

a chanddo‘r offer gorau. Yn yr un modd, pethau ‗israddol‘ yw‘r gwyeil yn LPBT 2.48 

(‗Buarth Beird‘) mal lladu llyry a gwyeil, ac fe ddichon mai math o wiail ysgafn a olygir yn 

PT IX.17 (‗Dadolwch Vryen‘) Kyt ef mynasswn  gweyhelu henwn, a allai ddisgrifio ‗siarad 

yn ysgafn am henaint Urien‘, yn ôl Ifor Williams.
483

 

 

Roedd statws y ffon fel ‗perthynas dlawd‘ i‘r waywffon yn cryfhau pathos y cyfeiriadau 

hynny at ffyn hen wŷr, megis yn EWGP III.30c (‗Eiry Mynydd‘) trydyd troet y hen y ffon, 

ac, yn enwedig, yn ‗Cân yr Henwr‘, fel y nododd Elisa Moras.
484

 Serch hynny, gallai beirdd 

bortreadu ffyn fel pethau grymus, neu fel symbolau o rym, mewn cyd-destunau eraill. 

Cyfeirir at wialen Moses mewn cerdd o Lyfr Taliesin sy‘n disgrifio croesi‘r Môr Coch, gan 

ddefnyddio‘r geiriau llath, ac, mae‘n debyg, pâr,
485

 a defnyddid y teitl ‗Llath Moesen‘ nid 

yn unig ar gyfer y gerdd hon ond hefyd, trwy gamgymeriad, ar gyfer cerdd arall o‘r un 

llawysgrif sy‘n ymwneud â ‗gwiail Jesse‘ (a ‗gwiail‘ yn dwyn yr ystyr ffigurol ‗cyff, 

llinach‘).
486

 Credir mai Ieuan ap Sulien (m. 1137) a gofnododd ddernyn byr sy‘n canmol 

ffon fagl Sant Padarn (bacl Patern) am ei gloywder, ei grym amddiffynnol a‘i nerth 

sanctaidd,
487

 ac fe gyfeiriodd Beirdd y Tywysogion hwythau at faglau eglwysig sanctaidd a 

                                                 
481

 GodA t. 161, a gw. CA (XLIV B) 491-2 goruchyd y lav lof len / ar gynt a gwydyl a phryden (GodA t. 33). 
482

 Cymh. aralleiriad CBT: ‗Nid tebyg [iddo mo] waywffon yn llaw gelynion‘. 
483

 Gw. n. 443 ac adran 3.7. 
484

 CLlH cerdd II, a Moras, ‗Gwrywdod, Gwroldeb a Gwrhydri‘, 48. Defnyddir y gair baglan fel arfer yn y 

gerdd hon wrth gyfeirio at ffon y gwrthrych, ond gallai‘r defnydd o cangen ar ei chyfer yn englyn 8a – a 

hwnnw‘n air arall a ddefnyddid weithiau am waywffyn – fod wedi cryfhau‘r cysylltiad ag arfau. Perthnasol 

hefyd yw llinell gyntaf y gerdd, Kynn bum kein vaglawc, bum kyffes eiryawg, ac I. Williams wedi awgrymu 

bod baglawc yn cyfeirio yma ‗at ffurf cefn cwmanog hen ŵr, ar ddelw bagl ffon‘ (hynny yw, y math o ffon y 

mae ei phen yn crymu, megis bagl esgob neu ffon fugail). Gw. CLlH II.1a.n, yn cyfeirio at enghreifftiau eraill 

gan gynnwys rhan o‘r disgrifiad o‘r Forwyn Hyll yn Peredur, t. 57 ascwrn y chefyn oed ar weith bagyl. 
485

 CC cerdd 10. Gw. adran 3.2.1.1 uchod am ddefnydd y geiriau hyn ar gyfer gwaywffyn. 
486

 CC cerdd 11 a tt. 80 a 92. Ni chynhwysir y cyfeiriadau ffigurol hyn at gwiail yn Atodiad Ia nac yn 

y Tablau. 
487

 Gallai‘r pedair llinell hyn fod yn gyfansoddiad byr annibynnol, efallai o waith Ieuan ei hun, neu‘n rhan o 

gerdd hwy i Sant Padarn (gw. golygiad a chyfieithiad Haycock, CC cerdd 23, a rhagymadrodd y gerdd, t. 242, 

yn cyfeirio at I. Williams, BWP t. 183). Gw. hefyd drafodaeth Haycock, CC tt. 242-3, am alluoedd ffon Dewi 
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phwerus yn ‗Canu Tysilio Sant‘ (Cynddelw), ‗Canu Cadfan‘ (Llywelyn Fardd I) a ‗Canu i 

Ddewi‘ (Gwynfardd Brycheiniog).
488

 At hynny, mae‘r enw personol Aryan6agyl, a 

hwnnw‘n was i Elidir Mwynfawr yn ôl y Trioedd, yn dangos bod bagl yn medru bod yn 

symbol o awdurdod seciwlar yn y traddodiad brodorol.
489

  

 

Awgrymodd Marged Haycock fod rhyw fath o ffon bwerus i fardd yn ystyr bosibl (ymysg 

eraill) ar gyfer y pren purawr yn ‗Mydwyf Merweryd‘,
490

 a bod yr eisyng bren yn ‗Buarth 

Beird‘ yn ddisgrifiad ffigurol o‘r bardd (‗Taliesin‘) ei hun fel ffon sy‘n ceryddu neu‘n cadw 

trefn ar farddoniaeth.
491

 Rhaid hefyd grybwyll hudlath Math yn ‗Daronwy‘,
492

 a‘r ffurf 

amheus brithron ‗hudlath‘ y mae un neu ddwy enghraifft ohoni yn ‗Kat Godeu‘, mewn 

perthynas â Gwydion (nai Math).
493

 Cyfeirir at hudlathau Math a Gwydion fel ei gilydd yn y 

Pedair Cainc, ac mae‘n werth nodi bod gan y ddau gysylltiadau barddol.
494

 At hynny, mae‘n 

ymddangos fod awdur ‗Daronwy‘ yn honni bod gan yr hudlath bwerau arbennig a ddeuai i‘r 

bardd ei hun neu i ryw fab darogan arall.
495

  

 

                                                                                                                                                     
Sant, am ffyn esgobol o Iwerddon, ac am gyfeiriad Gerallt Gymro, Itinerarium Kambriæ, I.2, at barch y 

Cymry, y Gwyddyl a‘r Albanwyr tuag at faglau‘r seint (baculi), ymysg creiriau eraill (Opera VI, t. 27, a 

Gerallt Gymro, t. 26). 
488

 Mae disgrifiadau‘r beirdd hyn o fagl balch ‗gwych‘, berth ‗hardd‘, gwerthfawr, neu aur ei phen, neu un â 

bagwy aur hemiaint ‗clystwr o rybedau aur‘ yn gydnaws â‘r baglau addurnedig sydd wedi goroesi o‘r cyfnod 

hwnnw (gw. CBT II 1.51-2 A‟r fagl ferth werthfawr wyrthau newydd / A ludd i‟r gelyn ladd ei gilydd; 

26.186-7 A‟r fagl aur ei phen, fföwch rhegddi / Fal rhag tân, tost yd wân, tyst Duw iddi; III 3.65 Balch ei bagl, 

bagwy aur hemiaint, ac aralleiriadau a nodiadau CBT). Cymh., e.e., y baglau copr, wedi eu goreuro, a 

arddangosir yn nhrysordy Cadeirlan Tyddewi (Lord, Visual Culture, t. 108). Am y gair hemiaint ‗rhybedion‘, 

gw. CBT III 3.65n a chymh. defnydd hemm mewn perthynas â tharian yn CA (GwC) 1357-8 trwy hoel trwy 

hemm; / trwy gibellawr a gemm (gw. I. Williams, ‗Hem, hemyeint‘, B 4 (1927-9), 57-8, ac isod, adran 3.13.3). 

Ni chynhwysir enghreifftiau o bagl eglwysig yn yr Atodiadau na‘r Tablau. 
489

 TYP t. 115. 
490

 LPBT 7.62-3 Neu Pren purawr vyd / ffrwythlawn ygynnyd. Nododd Haycock, ib.n, y gallai gyfeirio at Grog 

Crist, neu at ‗a poet‘s efficacious staff, or tree of timber – possibly figurative – whose increase is fruitful‘. 
491

 LPBT 2.5 wyf eissygpren  kyfyg ar gerd, a gw. cyfieithiad Haycock, ‗I‘m a tough scourge on the art of 

poetry‘. Cymh. y defnydd o pren onn fel trosiad o‘r awen farddol yn PT VIII.13, er bod y cysylltiad ag onn yn 

ei gwneud yn debygol mai ‗gwaywffon‘ yw‘r ystyr yno (gw. adran 3.2.9 uchod). 
492

 PBT (LlTARA) 1.11-13 odit ae gwypwy. / hutlath vathonwy. / yg koet pan tyfwy. 
493

 LPBT 5.45-6 Datwyrein y Vrython / a oreu Gwytyon, a 165-6 A‟m swynwys-i Wytyon — / mawrut o 

brithron. Darlleniad y llsgr. yw vrythron yn achos ll. 45 a mawnut o brython yn ll. 166. Am y ffurf brithron, a 

all gynnwys yr elfen rhôn ‗ffon, gwaywffon‘, ac am y diwygiadau, gw. Haycock, ib.nn, gan gyfeirio at Ifor 

Williams, Chwedl Taliesin, O‘Donnell Lecture 1955-6 (Caerdydd, 1957), tt. 21-2). 
494

 Yn ôl PKM tt. 69 ac 81, daeth Gwydion a‘i gymdeithion i lys Pryderi yn rith beird, a Gwydion a Lleu yn 

dod i Caer Aranrot yn rhith beird o Uorgannwc, ac fe ddisgrifir Gwydion a Math yn canu englynion yn PKM 

tt. 76 a 89-90. Mae Gwydion a Math fel ei gilydd yn berchen ar hudlath yn ôl PKM tt. 75-7 a 90, a gw. hefyd 

Bromwich, TYP tt. 392-4 a 438-40 am y ddau ffigur hwn fel ‗the two great magicians of Gwynedd‘. 
495

 Gw. cyfieithiad Haycock o PBT (LlTARA) 1.11-14: ‗Un arbennig a fo‘n gwybod amdani / (Sef) ffon hudol 

Mathonwy / A dyfo yn y coed. / ? Mae‘n grymuso llwyddiannau‘, ac ib.nn. 
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3.4 Cleddyfau a llafnau 

3.4.1 Geiriau a ddefnyddir 

Er bod cyfeiriadau at gleddyfau‘n cynrychioli rhwng 19% a 22% o gyfeiriadau‘r beirdd at 

arfau,
496

 ychydig iawn o wahanol eiriau a ddefnyddid ar eu cyfer. Yn wir, er bod ‗cleddyf‘ 

ymhlith ystyron llafn a llain/lläin, yr unig eiriau y gellir dweud eu bod yn dynodi‘r arfau 

hyn yn rheolaidd yw cledd neu cleddyf (a‘r amrywiad cleddau).
497

 Mae Geiriadur Prifysgol 

Cymru yn rhoi‘r ffurf Gelteg *kladobio- fel tarddiad cleddyf, a honno‘n cynnwys y 

gwreiddyn *qel-, qela- ‗taro, torri‘; nodir y gair Gwyddeleg claideb fel ffurf gytras, gan 

gymharu‘r ddwy â‘r Lladin gladius. Yn achos cledd, mae modd cymysgu â‘r gair cledd 

‗chwith‘, ac yn wir mae cysylltiad rhwng y geiriau o ran ystyr hefyd, o gofio bod 

cleddyfau‘n cael eu gwisgo ar yr ochr chwith yn yr Oesoedd Canol.
498

  

 

Yn ôl Geiriadur Prifysgol Cymru mae llafn yn fenthyciad o‘r Lladin lamina > lamna, ac fe 

all fod perthynas rhyngddo a‘r Gwyddeleg lann ‗plât tenau, haen, panel; llafn, cleddyf‘ yn 

ogystal â‘r Gernyweg lawn ‗cutting end of pick, &c.‘. Mae llafn yn air a ddefnyddid yn aml 

iawn gan y beirdd, ac fe‘i gwelir fel elfen mewn nifer o gyfansoddeiriau Beirdd y 

Tywysogion. Mae‘r cyfeiriadau aml at law rhyfelwr ar llafn, neu at llafn mewn llaw, yn 

dangos y gallai‘r gair ddisgrifio arf cyfan yn hytrach na‘r darn miniog o arf yn benodol.
499

 

Y tebyg yw mai ‗cleddyf‘ neu ‗lafn cleddyf‘ yw ystyr llawer o‘r enghreifftiau eraill o‘r gair 

hefyd, er bod yr ychydig gyfeiriadau at llafnawr (lluosog) mewn dwrn neu ddyrnau un dyn 

yn awgrymu y gallai‘r gair gyfeirio‘n fwy cyffredinol at arfau.
500

 Yn wir, nodwyd yn adran 

                                                 
496

 Sef rhwng 19% a 20% yn achos yr Hengerdd a 22% yn achos cerddi Beirdd y Tywysogion (yn seiliedig ar 

y cyfansymiau a ddangosir yn Nhabl 4 fel canran o gyfansymiau‘r cyfeiriadau yn Atodiadau Ia a Ib). 
497

 Mae cledd yn ffurf dalfyredig a gyfyngid i farddoniaeth gan amlaf (GPC d.g.). Nid yw cleddau yn digwydd 

yn yr Hengerdd, ac nid oes ond un enghraifft bendant gan Feirdd y Tywysogion (CBT I 9.19 (Gorhoffedd 

Gwalchmai); a gw. III 8.12n am enghraifft bosibl arall). Rhaid nodi hefyd y ffurfiau clefyddau a clefyddawd, 

sef amrywiadau ar cleddyfau a cleddyfawd ‗ergyd cleddyf‘ a geid trwy drawsodiad (GPC, d.g. cleddyfawd, a 

GMW, t. 10). Gw., e.e., Afall
LlDC

 8 In amuin kyminaud clefytaud clev, ac am y ffurf clefyddau gw. YBH 

ll. 2733 a YCM 62.15, 74.26, 98.8, 108.26 a 139.22. 
498

 Gall fod ystyr ddwbl yn CBT VII 33.79-80 (Madog ap Gwallter) Parth cledd i minnau ni mynnych—fy 

mod, / Parth yr Oen gorfod y‟m gosotych, a gw. hefyd V 26.25-6 Gnawd ysgyn ac ysgwyd ar gledd / Yn ysgor 

bronddor brenhinedd, er mai‘r tebyg yw mai ‗ochr chwith‘ yw ystyr yr ail enghraifft hon (ib.n, ond gthg. 

G t. 144; a gw. hefyd adran 3.13.4 isod). 
499

 E.e. CBT IV 1.19-20 Llafn yn llaw a llaw yn lladd pennain, / Llaw ar llafn a‟r llafn ar llu Norddmain, a 

gw. ymhellach III 24.99 Eurddwrn oedd ei lafn yn ei loflen; V 1.28 A llafn coch yn llaw gynifiad; VI 18.11 

Llewychedig llafn yn llaw reddfawl, a 25.27 Oedd bwlch llafn yn llaw gynefin; a VII 11.20 Difraw ei law ar 

lafn rudd; neu, am enghraifft o‘r Hengerdd gw. Oianau
LlDC

 114 llaffnev in ertirn kirn a ganhaur. 
500

 EBedd
LlDC

 73b balch y law ar y lafnawr; CBT I 25.11 Â llafnawr dyrawr dirfawr ei ddyrn, a IV 5.31, 

Gwrdd ei law ar ei lafnawr. Mae cyfeiriadau eraill y beirdd at lafnau (lluosog) dyn unigol hefyd yn 

ymddangos fel y gallent ddynodi arfau yn gyffredinol, ond efallai mai gwell yw peidio â meddwl yn rhy 
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3.2.1.2 y gallai llafn ddynodi pen gwaywffon,
501

 neu waywffon gyfan yn achos CA 

(XXXIX A) 425 heyessyt y lavnawr rwg dwy vydin, oni bai mai taflu cyllyll yw‘r ystyr 

yma.
502

 Ymddengys fod llafn wedi ei ddefnyddio ar gyfer y darn o haearn poeth a ddelid 

mewn diheurbrawf, hyd yn oed, yn awdl Prydydd y Moch i‘r ‗Haearn Twymyn‘.
503

 

 

Fel y nodwyd wrth drafod gwaywffyn, credir y gallai lläin neu llain fod wedi ei fenthyg o‘r 

Hen Wyddeleg láigen ‗gwaywffon flaenlydan‘, er bod ei ystyron yn y Gymraeg yn cynnwys 

‗llafn‘ a ‗chleddyf‘ yn ogystal â ‗gwaywffon‘ neu, fel yr awgrymodd Ifor Williams, ben neu 

lafn gwaywffon.
504

 Nododd Williams fod y gair yn ddeusill (lläin) yn ‗Y Gododdin‘, yn odli 

â trin, ond bod Cynddelw wedi medru ei ddefnyddio fel gair unsill (llain) i odli â gwain (er 

defnyddio‘r ffurf ddeusill hefyd).
505

 Gallai ystyr y gair fod wedi newid, yn ogystal – 

dehonglir llain neu lläin fel ‗gwaywffon‘ neu ‗lafn‘ mewn golygiadau o gerddi‘r Hengerdd, 

ond ‗llafn‘, ‗cleddyf‘ neu ‗arf‘ a geir yn CBT, gan awgrymu bod ystyr y gair wedi dod yn 

eithaf agos i ystyr llafn erbyn y cyfnod hwn, efallai oherwydd y tebygrwydd rhwng ffurf y 

                                                                                                                                                     
lythrennol am y cyfeiriadau hyn (gw. CA (V) 49, (XXXIII) 377, (XCVI) 1176, a (CI) 1221, a CC 30.22a; 

hefyd CBT I 7.35 a 8.76, III 24.142, IV 4.8, 9.7 a 203, V 6.45 a VII 4.6). 
501

 Gw. CA (IX) 76n lavnawr coch gorvawr gwrmwn, a CBT VI 2.13-14 Rhoddes Duw i‟m llyw llafn 

waedlif—ysgwr / A‟i ysgyrion yng ngnif (gw. adran 3.2.1.2 uchod). 
502

 Gw. hefyd CA (XXXIX B) 431, a gw. adran 3.5 isod am y sylw a roddir i gyllyll yn ‗Y Gododdin‘. 

Dehonglwyd CA (LXXVIII) 960 ry duc oe lovlen glas lavnawr fel cyfeiriad at ‗javelins‘ gan Jackson, GOSP 

t. 147, ond ‗blades‘ yw cyfieithiad Jarman, BOHP ll. 740, a J.T. Koch, GodA t. 117. Gellid dehongli CBT IV 

6.48 Llathrai lafn o‟i law ar gyfys, a V 13.17-18 Gwestlid rhag llethrid llathreidrudd—lafnawr / O loflen mab 

Gruffudd, fel cyfeiriadau eraill at daflu arfau, er y gallai o olygu ‗yn‘ neu ‗mewn‘ yn ogystal ag ‗o‘, fel bod 

cleddyf mewn llaw (neu faneg) yn bosibl hefyd (gw. uchod, adran 3.2.4.2). 
503

 CBT V 15.13-16 O afflau fy llaw, llafn wynlas, / O affaith golaith galanas, / Da haearn, diheura, pan llas / 

Llaith Madog, nad o‟m llaw y‟i cafas. Posibilrwydd arall yw fod y bardd yn cyfeirio at yr arf a ddefnyddiwyd 

ar gyfer y llofruddiaeth. Am gefndir y gerdd, gw. y rhagymadrodd yn CBT V, ac erthygl Nerys Ann Jones, 

‗Prydydd y Moch: Dwy Gerdd ―Wahanol‖‘, YB 19 (1982), 55-72. Awgrymodd Haycock, LPBT, t. 481, y gall 

mai cyfeiriad arall at y math hwn o brawf a geir yn ail linell ‗Marwnat Dylan Eil Ton‘, a‘r gerdd honno hefyd 

o bosibl o waith Prydydd y Moch (LPBT 22.2 Py delis mas?  pwy a‟e swynas  yn llaw trafel ‗what held the 

metal? who fashioned it as a hand-ordeal?‘). Ni fyddai‘r gair llafn yn anghydnaws yn y cyd-destun hwn, fodd 

bynnag, os oedd y darn o haearn ar ffurf bar neu roden, fel yn achos yr haearn parod a fasnachid yn yr 

Oesoedd Canol. Nodir yn Llyfr Domesday fod dinas Caerloyw wedi talu, cyn 1066, 36 dicras ferri ‗dickers of 

iron‘ a 100 uirgas ferreas ductiles ad clauos nauium regis ‗drawn iron rods for nails for the King‘s ships‘ 

(John S. Moore (ed./trans.), Domesday Book: Gloucestershire (Chichester, 1982), 162a, a Wilkins, The 

History of the Iron, Steel, Tinplate and other Trades of Wales, t. 10). Am ystyr dicker yn y darn hwn, gw. 

OED d.g.: ‗The dicker (dicra or dacra) of iron in Domesday is generally held to have been ten rods of iron, 

each sufficient to make two horse-shoes‘. Cymh. hefyd y barrau haearn cyfredol a chanddynt bwysau safonol 

a ddarganfyddir weithiau mewn cyd-destunau Oes Haearn Diweddar, a‘r rheini weithiau ar ffurf cleddyf (gw. 

Koch, An Atlas for Celtic Studies, t. 149, sy‘n nodi hefyd gyfeiriad Iŵl Cesar at yr ingotiau hyn yn De Bello 

Gallico, 5.12). 
504

 GPC d.g.; CA t. 85, ac eDIL d.g. láigen ‗broadheaded spear‘. 
505

 CA t. 85, CBT III 16.143n a IV 1.18n. Mae‘r enghraifft ddiweddaraf o lläin yng ngherddi Beirdd y 

Tywysogion mewn cerdd o waith Dafydd Benfras (CBT VI 25.21), ac mae un enghraifft o‘r ffurf hon yn y 

mynegair i farddoniaeth y bedwaredd ganrif ar ddeg (GGDT 11.18), o‘i chymharu â naw enghraifft o‘r ffurf 

unsill (heb gynnwys cyfansoddeiriau) (DG.net 75.17, GMBen 20.7 a 21.49, GGLl 11.73 a 17.41, GGMDi 1.61 

a 3.37, GIG 20.33 a Gruffydd Aled Williams, ‗Adolygu‘r Canon: Cywydd Arall gan Iolo Goch i Owain 

Glyndŵr‘, Llên Cymru, 23 (2000), 63–4, ll. 3). 
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geiriau. Mae cymharu CA (LXXXVII A) 1066 trwm en trin a llavyn yt lladei â (B) 1089 

trwm en trin a llain yt ladei yn dangos bod y ddau air yn medru bod yn gyfystyr, neu, o 

leiaf, fod modd eu cymysgu‘n hawdd. 

 

Er bod llawer o gyfeiriadau‘r beirdd at lläin neu llain heb ddigon o gyd-destun i ddangos yn 

bendant pa arf a olygir, nid oes amheuaeth nad cleddyf a olygir yn CBT IV 6.128 

(Cynddelw) Glew oddef gloeslef a glaslain / Ar glun a glywir ym Mhrydain,
506

 ac mae hyn 

yn debygol hefyd yng Ngorhoffedd Gwalchmai (CBT I.19.17-19): 

Ac ar lles Owain hael hual dilin 

Dychysgogan, Lloegr, rhag fy lläin!  

 

Llachar fy nghleddau, lluch ydd ardwy—glew . . . 

 

Ategir y dehongliad hwn nid yn unig gan y pwyslais a roddir ar cleddau neu cleddyf y bardd 

drwy‘r gerdd (cyfeirir ato bedair gwaith), ond hefyd gan y ffaith fod y lläin yn gorffen un 

caniad a‘r cleddau yn dechrau‘r nesaf – hynny yw, gallai‘r bardd fod wedi defnyddio cyrch-

gymeriad synhwyrol i gysylltu‘r caniadau.
507

 Mewn achosion eraill, gallai llafn a lläin/llain 

fel ei gilydd ddynodi llafn cleddyf, fel yn achos y cledd ysgwn llafndwn yn CBT VI 8.7 

(Llywelyn Fardd II) neu‘r eurllain gledd yn IV 4.77 (Cynddelw). Pan ddigwydd llain a llafn 

gyda‘i gilydd, gall un ddisgrifio‘r llafn a‘r llall yr arf cyfan, megis y r[h]uddlain lafn yn 

CBT VII 4.5 (y Prydydd Bychan), neu fe all y ddau air fod yn gyfystyr, fel sy‘n debygol yn 

III 16.164 Yn rhith llafn anwar, llachar llain.
508

 

 

Mae llif yn air arall a ddefnyddiai‘r beirdd am ryw fath o offeryn blaenllym, er nad oes 

cysylltiad pendant ag arfau rhyfel. Mewn marwnadau y ceir y ddwy enghraifft o‘r gair gan 

Feirdd y Tywysogion, a‘r gyntaf yn drosiad o alar, CBT II 21.22-3 (Peryf ap Cedifor) 

A lladd Rhirid (a‟m llid llif). Diddorol yw cymharu‘r llinell hon â CBT I 9.29-30 

(Gwalchmai) Genilles a‟m llif, cyd am lladdwy—ar air. Er nad oes cysylltiad rhwng yr enw 

llif a‘r ffurfiau llif(i)o ‗hogi‘ a llifaid ‗hogedig‘ o ran tarddiad, yn ôl Geiriadur Prifysgol 

Cymru, byddai‘n hawdd i gysylltiad dyfu rhyngddynt ym meddwl beirdd a‘u 

cynulleidfaoedd, gan hwyluso‘r defnydd trosiadol o llif ar gyfer ‗peth miniog, poenus‘ yn 

                                                 
506

 Cymh. CBT III 8.8 Pob llew a llafn [glew] ar glun a 23.6 Cleddyf clod wasgar a wisgaf ar glun. Am 

gyfeiriadau eraill at wisgo cleddyf ar glun gw. adran 3.4.5 isod, a gw. hefyd adran 2.4.3 am wregysau cleddyf 

canoloesol.  
507

 Am y ffigur hwn gw. Morris-Jones, Cerdd Dafod, t. 69. 
508

 Gallai‘r ddau air hefyd fod yn gyfystyr â‘r cleddyf a grybwyllir yn y llinell nesaf. 
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gyffredinol, ac ar gyfer arfau rhyfel.
509

 Digwydd Llif neu Llifiau fel enw personol yn 

‗Y Gododdin‘, gan chwarae ar ystyr yr enw wrth ddweud bod yr arwr hwn yn llymach na 

neb,
510

 ac fe gymharodd Dafydd ap Gwilym ergyd cledd ag ergyd llif.
511

 

 

Math arbennig o llif a geir yn yr ail enghraifft gan Feirdd y Tywysogion, a Gruffudd ab yr 

Ynad Coch yn disgrifio Llywelyn ap Gruffudd fel gwaesaf llif daradr (CBT VII 36.11).
512

 

Rhestrir yn y cyfreithiau Cymreig dri math o ebill o feintiau gwahanol, sef rhwmp neu 

taradr mawr (S. ‗drill‘), taradr perfedd neu perfedd taradr (‗medium auger‘) ac ebill neu 

ebill taradr (‗gimlet‘).
513

 Mae llif daradr, felly, yn ymddangos fel offeryn cul tebyg i ebill, 

ond bod ganddo ochr finiog yn hytrach na (neu yn ogystal â) phwynt i wneud tyllau.
514

 

Cynigiwyd amryw ddeongliadau ar gyfer gwaesaf llif daradr – ‗a pledge of the sword-

blade‘ oedd cyfieithiad Kenneth Jackson, ond yn CBT fe geir, yn fwy llythrennol, ‗gwarant 

[y] llif ebill‘.
515

 Mae dehongliad J.E. Caerwyn Williams, ‗amddiffynnwr o fin/awch 

taradr/ebill‘ yn rhoi synnwyr da hefyd, gan adlewyrchu‘r cysylltiad cyffredin rhwng llif a 

miniogrwydd a drafodwyd uchod,
516

 ac yn wir nid annhebyg yw defnydd beirdd 

diweddarach o taradr fel trosiad o ryfelwr.
517

 

 

                                                 
509

 Gw. GPC d.g. llif (S. ‗saw, file‘), sy‘n nodi bod y gair yn fenthyciad o‘r Llad. lima, a‘i fod yn cael ei 

ddefnyddio‘n drosiadol yn ogystal ag yn llythrennol. 
510

 CA (XXII A) 248-9 neus adrawd gododin gwedy fossawt / pan vei no llivyeu llymach nebawt, a (XXII B) 

256-7 ny sathravt gododin ar glavr fossaut / pan vei no llif llymach nebaut. 
511

 DG.net 21.45-6 Trawiad un lladdiad â llif, / Toriad hagr trwy iad digrif, a chymh. hefyd DG.net 47.20-2 

Ni‟th dditia neb, ni‟th etail / Na llu rhugl, na llaw rhaglaw, /Na llafn glas na llif na glaw. Cyfieithiad DG.net 

ar gyfer y llinell olaf hon yw ‗nor blue blade nor flood nor rain‘, er nad amhosibl fod y bardd yn cyfeirio at 

arf, neu‘n chwarae ar wahanol ystyron llif (diolchaf i Dr Huw Meirion Edwards am dynnu fy sylw at yr ystyr 

‗flood‘). 
512

 Cyfosodir taradr â Cadwaladr, ac â paladr yn y llinell nesaf. 
513

 Mae‘r enw cyntaf a roddir, yn achos y tri phâr uchod, yn dod o fersiwn Iorwerth o‘r cyfreithiau, a‘r ail o 

fersiynau Cyfnerth a Blegywryd; y termau cyfatebol o‘r fersiwn Lladin D yw terebrum magnum, terebrum 

mediocre a terebrum parvum (D. Jenkins, The Law, t. 299). At hynny, cyfeirir yn fersiwn Cyfnerth at twll 

taradr ‗auger hole‘ wrth nodi gwerthoedd tai (The Law, t. 298). Gw. hefyd GPC d.g., sy‘n nodi bod y gair yn 

cynnwys yr elfen Indo-Ewropeg terə ‗rhwbio, troi, tyllu‘. Dangosir dyn yn defnyddio ‗breast-auger‘ wrth 

weithio ar longau‘r Normaniaid yn nhapestri Bayeux, ac mae darnau o‘r offer hyn wedi‘u darganfod mewn 

safleoedd canoloesol (D.M. Wilson, Bayeux Tapestry, plât 36 a t. 185). 
514

 Gw. Rhian Andrews, CBT VII 36.11n: ‗rhywbeth ar lun yr offeryn y cyfeirir ato heddiw fel ―llif twll clo‖ 

neu ―llif gwmpas‖‘. Byddai hynny‘n cyd-fynd â‘r cyfeiriad at llif daradr mewn cerdd ddychan i ‗Addaf 

Eurych‘ gan Hywel Storm, a‘r cyfryw offeryn yn ymddangos yn addas ar gyfer crefft y gwrthrych (GPB 

6.101-2 Llif daradr paladr plygiedig,—ceirnion / Llifion briwysion, nid browysig). 
515

 Kenneth Jackson, A Celtic Miscellany (Harmondsworth, 1971), t. 229, a CBT VII 36.11. 
516

 LlyB t. 99. 
517

 DG.net 20.25 Cad daradr, ceudod tirion; GSRh 6.17 Aer daer daradr cadr, delltwr coedydd—onn, a 71-2 

Trafn llafn llwybrfryd gryd, di-grin—baladr, / Taradr tŵr eurgadr hyd dir Ergin, a gw. aralleiriadau‘r 

golygiadau hyn, sy‘n dehongli cad taradr fel ‗ebill [i‘r] llu‘ yn achos yr enghraifft gyntaf (sef cyfeiriad at 

wrthrych y gerdd), ac yn rhoi ‗tyllwr‘ am taradr yn achos y lleill.  
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Awgrymodd Ifor Williams mai cleddyf yw‘r glasawg yn CA (LXXX) 979, a‘r enw hwn yn 

ymwneud â lliw neu ddisgleirdeb yr arf, er na ellir sicrwydd fod ystyr mor benodol gan y 

gair.
518

 Yn yr un modd, gallai cyfeiriadau cyffredinol at arfau, gan ddefnyddio geiriau megis 

haearn neu dur yn ogystal ag arf, fod wedi cynnwys cleddyfau yn aml, fel y trafodir yn 

adran 3.14.
519

 Ond mae‘n werth tynnu sylw arbennig yma at y ffurf fflamddur, a geir wrth 

ddisgrifio arwr yn CA (LXXV A) 934 gwr frwythlawn flamdur rac esgar, a hefyd gan 

Ruffudd ab yr Ynad Goch, ac yntau‘n disgrifio Llywelyn ap Gruffudd fel llew fflamddur 

(CBT VII 37.1). Mewn egwyddor, gallai‘r gair gyfeirio at unrhyw ddarn o offer a 

gynhwysai gyfran sylweddol o haearn neu ddur, ond mae‘r ddelwedd o arf yn fflamio, gan 

gyfuno‘r syniadau o ddisgleirdeb a symudiad, yn arbennig o berthnasol i gleddyfau.
520

 Ceir 

delweddaeth debyg yn nefnydd y beirdd o eiriau fel clau, llachar a lluch, fel y trafodir yn yr 

adran nesaf, ond gall fod ystyr fwy llythrennol hefyd, a‘r elfen fflam yn cyfleu‘r syniad fod 

tân, neu wreichion, o leiaf, yn neidio o‘r cleddyf wrth iddo daro ergyd. Mynegir y ddelwedd 

hon yn eglur yn ‗Rhamant Otuel‘, a Rolant yn taro‘r arwr yny neitywys y tan o‟r cledyf ac 

o‟r helym,
521

 ac mae enghraifft arall yn nisgrifiad Henry o Huntingdon o frwydr Hastings, 

Insilit ignita collisio galearum et ensium (‗The clash of helmets and swords produced 

dancing sparks‘).
522

 Adlewyrchir y cysylltiad rhwng tân a chleddyfau hefyd gan gyfeiriad 

Prydydd y Moch at cleddyf fflamddur,
523

 a chan gyfeiriadau beirdd diweddarach at 

fflamddurgledd a [c]ledd o fflamawchddur glân, yn ogystal â‘r ffurf symlach fflamgledd.
524

 

                                                 
518

 CA (LXXX) 979 ae lassawc tebedawc tra mordwy alon, a gw. ib.n. Dehonglwyd glassawc fel ‗blue 

[sword]‘ gan Jackson, GOSP t. 148, ond fel ‗bluish [weapon]‘ gan J.T. Koch, GodA t. 119. 
519

 Gw. CA (GwC) 1378-9 Gomynyat gelyn; / ehangseit ervyn; GerErb 18b gwyr dewr kymynynt a dur, ac, 

efallai, CLlH IV.7a-c Anrec ry‟m gallat o dyfryn Mewyrnyawn / Yg kud yg kelwrn. / A haearn llym llas o dwrn 

(gw. Rowland, EWSP t. 531). 
520

 Roedd symudiadau chwim a medrus yn arbennig o nodweddiadol o gleddyfa, o‘i gymharu â dulliau 

brwydro arfau eraill (gw. adran 2.4.4). 
521

 YCM 60.14-15. 
522

 Huntingdon, vi.30. 
523

 CBT V 9.5-6 Dychymysg aerffysg yn arfle—aesdur, / Â‟i gleddyf fflamddur a‟i glod dyre. 
524

 GDC 1.41, GMBen 17.10 a GGMDi 3.198. Manylir ar yr un ddelwedd yn GGDT 6.26 Llafn fflamddwyn 

fal brwyn, brain ar goludd, a‘r arf yn cael ei gymharu â‘r canhwyllau brwyn a ddefnyddid fel goleuadau (gw. 

n. I. Williams ar CA(XV) 138 ket yvem ved gloyw wrth leu babir). Ceir fflamddur heb gysylltiad ag arf 

penodol yn GMD 4.27 a GGMDi 2.17, a‘r ddwy enghraifft yn cael eu dehongli fel cleddyf ‗fflamiog‘). 

Unwaith eto, ceir delweddaeth debyg gan groniclwyr, e.e. Huntingdon, vii.7 Erat namque Hugonis lancea 

quasi fulmen aduolans, gladius Anselmi quasi flamma diuidua ‗Hugh‘s lance flies like lightning, Anselm‘s 

sword like forked flame‘. Ni ddylid cymysgu‘r cyfryw gyfeiriadau â defnydd y beirdd o dân fel trosiad o 

ryfelwr – yn wahanol i eiriau am ddisgleirdeb megis lluch, nid yw‘n ymddangos bod cysylltiad penodol ag 

arfau yn yr achos hwn (gw. Andrews, WCP t. 105: ‗The poets often liken the warrior‘s destructive ferocity to 

that of fire‘). Digwydd fflam fel elfen mewn enwau arwyr megis Ffleudur Flam a Fflam mab Nwywre, ac fe‘i 

ceir yn llysenw brenin Seisnig, ‗Fflamddwyn‘, hyd yn oed (TYP tt. 17 a 353, CO ll. 218, PT VI.3n a 7 a 

X.11). 
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3.4.2 Disgrifiadau o gleddyfau 

Defnyddid dur yn aml wrth ddisgrifio llafnau a chleddyfau, a‘r gair hwn, megis y ffurfiau 

durawt a durawg, yn medru dwyn ystyron ffigurol megis ‗caled‘ neu ‗greulon‘ yn ogystal â 

chyfeirio at wneuthuriad yr arf.
525

 Dengys cyfeiriad yn ‗Rhamant Otuel‘ at deu gledyf o dur 

gloyw llathredic, fodd bynnag, fod dur yn medru cyfeirio yn llythrennol at y defnydd y 

gwnaethpwyd cleddyf ohono.
526

 At hynny, fel y nodwyd yn yr adran flaenorol, cysylltid y 

ffurf fflamddur yn arbennig â chleddyfau, gan greu delwedd drawiadol o lafn yn disgleirio 

wrth i‘r arf gael ei drin yn fedrus. 

 

Cyfeiriodd Llywelyn Fardd I yn fwy penodol at wneuthuriad cleddyf wrth ganmol [c]leddyf 

o drithawdd yn CBT II 3.50 (‗Dadolwch Owain Fychan‘), a‘r elfen tawdd yn medru golygu 

‗y weithred o fwrw, castio neu foldio‘ yn ogystal â ‗thoddedig, pur, wedi ei foldio‘ ayb.
527

 

Ni châi cleddyfau dur eu bwrw neu eu castio, ond yn hytrach eu llunio â morthwyl ar 

einion, felly rhaid tybio bod tawdd yn cyfeirio naill ai at broses gynharach, wrth greu‘r bar 

dechreuol o haearn a dur, neu at y prosesau diweddarach o dempro a chaledu. Fel yr 

awgrymir yn nodyn y llinell yn CBT, gallai‘r elfen tri- olygu naill ai bod y llafn wedi ei 

ffurfio o dri darn o fetel, neu gyfeirio at ryw broses ‗toddi‘ a wneid deirgwaith. Mae‘r ail 

awgrym yn ymddangos fel ystyr fwy naturiol, megis yng nghyfieithiad D. Myrddin Lloyd ‗a 

sword of three meltings‘,
528

 er na ellir sicrwydd a gyfeirir at doddi metel y llafn yn 

llythrennol, neu‘n hytrach at drochi‘r llafn mewn hylif megis dŵr, dŵr halen, olew neu 

blwm tawdd fel rhan o‘r prosesau caledu a thempro.
529

 

                                                 
525

 GPC d.gg., a gw. CA (LVI) 663 llavyn durawt barawt e waetlin, a (GwT) 1318 eu llavneu dur; CBT I 3.53 

Cadau ddidudydd, cleddyf ddurawg; VI 29.29 Am laith gŵr dewr, dur ei lafnau, a VII 56.27 Llafn 

llidiawgddur cur cyffro. Ceir hefyd y ffurf llafndur, a ddefnyddiwyd unwaith gan Lygad Gŵr a dwywaith gan 

y Prydydd Bychan (VII 14.3, 20.11 a 25.6).  
526

 YCM 83.25-6. Er mai dur oedd defnydd arferol cleddyfau canoloesol (gw. adran 2.4.1), gallai ansawdd y 

metel fod wedi amrywio‘n fawr. 
527

 GPC d.g. 
528

 D. Myrddin Lloyd, ‗The Poets of the Princes‘, yn A.J. Roderick (ed.), Wales Through the Ages, vol. I 

(Llandybïe, 1951), tt, 97-104 (t. 99). 
529

 Byddai toddi metel y llafn, yn llythrennol, yn digwydd yn ystod y prosesau cynharaf oll, yn unig, wrth i‘r 

haearn a‘r dur gael eu paratoi, ac efallai y byddai‘r ‗hud‘ o greu‘r math gorau o ddur, a‘i nodweddion yn 

dibynnu ar y gyfran haearn-carbon, wedi bod yn ddeniadol i feirdd. Ac eto, byddai caledu a thempro‘r llafn 

gorffenedig efallai‘n ymddangos yn fwy ‗hudolus‘ fyth. Byddai‘r caledu yn golygu cynhesu‘r llafn nes ei fod 

yn lliw rhwng coch ac oren ac wedyn ei oeri mewn dŵr, olew neu ddŵr halen, a manylion y broses yn 

amrywio yn ôl y math o gleddyf ac arferion gofaint unigol. Ar ôl y driniaeth hon, gallai‘r llafn fod yn 

anystwyth iawn, fel bod angen ei dempro drwy ei gynhesu eto drwy wahanol ddulliau, fel bod y craidd yn 

mynd yn fwy meddal a‘r miniau yn aros yn galed. Roedd rhoi‘r llafn mewn plwm tawdd yn un o‘r dulliau hyn, 

a hynny‘n ymddangos fel posibilrwydd amlwg ar gyfer yr elfen tawdd yn y gerdd. Pe gallai tawdd gyfeirio 

hefyd at roi llafn mewn dŵr neu olew, gellid awgrymu bod y cleddyf wedi ei galedu drwy ei oeri ddwywaith, 

ac wedyn wedi ei dempro mewn plwm tawdd. Mae‘n bosibl, fodd bynnag, fod yr elfen tri- yn ormodiaith 
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Cyfeirir yn ‗Englynion y Beddau‘ at arwr o‘r enw Ceri Cleddyfhir,530 a gelwid Llywelyn ab 

Iorwerth yn clodfawr cleddyfir mewn cerdd ymryson gan Phylip Brydydd (CBT VI 15.21). 

Byddai ystyr lythrennol cleddyf(h)ir yn addas fel canmoliaeth i filwriaeth y gwrthrych, ac 

yntau‘n llwyddo i drin y cyfryw arf yn effeithiol,
531

 neu fe allai‘r gair fod wedi adlewyrchu 

taldra perchennog yr arf,
532

 neu ddwyn ystyr symbolaidd megis y syniad fod gan y 

gwrthrych ‗gyrraedd‘ hir o safbwynt cyfraith a threfn neu rym gwleidyddol. Er hynny, 

mae‘r cyfeiriadau hyn yn ddiddorol o‘u cymharu â‘r enw cyfatebol Longespee 

(S. ‗Longsword‘) a gysylltid â mwy nag un ffigur enwog ymhlith y Normaniaid a‘r Eingl-

Normaniaid, gan gynnwys Gwilym, iarll Caersallog (m. 1226) – mae‘n werth nodi nad 

bardd o Wynedd a ddewisodd alw Llywelyn ab Iorwerth yn cleddyfir!
533

 Gwahanol iawn 

yw cyd-destun defnydd Gruffudd ab yr Ynad Coch o‘r ymadrodd cleddyfau hir (CBT VII 

36.40) mewn perthynas â marwolaeth Llywelyn ap Gruffudd.
534

 Yma mae hyd yr arfau yn 

gysylltiedig â thrais ac erchylltra‘r digwyddiad, ac yn wir fe all awgrymu brad, hyd yn oed, 

o gofio‘r amryw draddodiadau am ‗Frad y Cyllyll Hirion‘.
535

 

 

Canmolir Urien Rheged fel un lletaf y gled yn ‗Anrheg Urien‘,
536

 gan gyfeirio mae‘n debyg 

at lafn llydan ei arf, er bod Dafydd Jenkins wedi dehongli CA (GwC) 1379 ehangseit ervyn 

                                                                                                                                                     
farddol, a bod tawdd yn cyfeirio‘n llawer llai penodol at y broses gynhyrchu. Gellid bod yn sicr am un peth yn 

unig, sef bod y cleddyf wedi ei wneuthur yn dda iawn (cymh. Othello, 5.2.289 It was a sword of Spain, the 

ice-brook‟s temper). Am y prosesau hyn, gw. atodiad Tony Mansfield, ‗The Living Sword: Construction of 

Modern Replicas of the Knightly Blade‘, yn Oakeshott, Records of the Medieval Sword, tt. 245-52. 
530

 EBedd
LlDC

 5a Bet keri cletif hir. ygodir hen egluis. 
531

 Cymh. rhan o‘r disgrifiad yn Beowulf, ll. 1557, o‘r cleddyf a ddarganfu‘r arwr mewn llyn: to beadulace 

ætberan meahte ‗but it was greater than any other man could bear into battle‘ (gw. Cramp, ‗‗Beowulf and 

Archaeology‘, 64). 
532

 Nododd Dafydd Johnston mewn adolygiad o CBT II yn Llên Cymru, 20 (1997), 157, fod nifer o 

gyfeiriadau‘r beirdd yn awgrymu bod taldra yn nodwedd deuluol ar ddisgynyddion Owain Gwynedd. Gw. 

hefyd N.A. Jones, Hywel ab Owain Gwynedd, t. 8, ac, e.e., y cyfeiriadau at Rhodri Hir a Hywel hir (CBT I 

11.18 a II 19.24).  
533

 Gw. adran 2.4.7 am enghreifftiau eraill o‘r enw (Eingl)-Normanaidd, a Morfydd E. Owen, CBT VI t. 161 

am Phylip Brydydd fel bardd o‘r de, ‗ac efallai o Geredigion yn arbennig‘, a ganodd i Rys Ieuanc ac i Rys 

Gryg. 
534

 Cymh. CBT VII 51.13-14 (Bleddyn Fardd) Budd aerwalch ceinfalch cyn ystynnu—llew / Â llafnau o bob tu 

(gw. ar ddiwedd yr adran nesaf). Am gyfeiriadau croniclwyr at gleddyf a/neu waywffon fel arfau a laddodd 

neu a glwyfodd Lywelyn, gw. J.B. Smith, Llywelyn ap Gruffudd, tt. 562-6, a Llinos Beverley Smith, ‗The 

Death of Llywelyn ap Gruffudd: the Narratives Reconsidered‘, Welsh History Review, 11 (1982-3), 200-13.  
535

 Gw. adran 2.6 am ‗Frad y Cyllyll Hirion‘, a J.B. Smith, Llywelyn ap Gruffudd, tt. 551-7, am y dystiolaeth y 

gallai Llywelyn fod wedi ei fradychu yn ystod ei ddyddiau olaf. Gw. hefyd Bobi Jones, ‗Cerdd Fwya‘r Iaith: 

Cerdd Bradwr‘, Barddas, 194-5 (1993), 34-9, am yr awgrym y gallai llau. 85-6 o‘r un gerdd, Bychan lles oedd 

im, am fy nhwyllaw, / Gadael pen arnaf heb ben arnaw, adlewyrchu edifeirwch y bardd, pe bai yntau wedi 

bradychu‘r tywysog rai blynyddoedd yn gynharach. (Gw. J.B. Smith, Llywelyn ap Gruffudd, t. 433, am y 

rhodd o £20 a gafodd rhyw Ruffudd ab yr Ynad (Gruffino Aberennard) oddi wrth frenin Lloegr ar ôl rhyfel 

1277). 
536

 AnrhU 40, ac am enghreifftiau tebyg diweddarach gw. M.B. Jenkins, AWPVTMA, tt. 138-9. 
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fel ‗[gŵr] eang [arfod] ei lafn‘.
537

 Gellid cymharu‘r ail ddehongliad hwn â chyfeiriad 

Llywarch Llaety at gleddyf clwyfir ‗hir ei glwyf‘ (CBT II 16.17), a‘r ystyr o bosibl yn 

ymwneud â milwriaeth y rhyfelwr yn ogystal â maint ac ansawdd yr arf. Llai eglur yw 

arwyddocâd yr elfen cul yn LPBT 5.3 bum cledyf culfrith, er y gall mai bwriad y bardd oedd 

pwysleisio ei fod yn wahanol i gleddyfau arferol – efallai‘n fwy main neu hyblyg.
538

 

 

Mae claer,
539

 glas,
540

 gloyw (neu gloywddrud),
541

 llathraidd (yn y ffurf llathreidrudd 

‗disgleirgoch‘),
542

 a llewychedig
543

 ymhlith yr ansoddeiriau eraill a ddefnyddid wrth 

ddisgrifio cleddyfau. Er y gallai glas (a‘r ffurf glasawg a nodwyd uchod) efallai gyfeirio at 

gleddyf gwrmsaid, sef cleddyf a driniwyd drwy ddull arbennig i roi lliw glas iddo,
544

 mae‘n 

bosibl iawn fod yr holl ansoddeiriau hyn yn disgrifio disgleirdeb y llafn, neu ei ‗wychder‘ 

yn gyffredinol, a hynny fel rhan o‘r darlun cyffredinol o‘r gwrthrych dynol (neu‘r bardd ei 

hun) fel arwr hardd a gwych. Mynegir y ddelweddaeth hon yn fwyaf cofiadwy, efallai, yng 

Ngorhoffedd Gwalchmai (CBT 9.33-4): 

Llachar fy nghleddyf, lluch ei annwyd—yng nghad, 

Llewychedig aur ar fy ysgwyd.
545

 

                                                 
537

 Ni ellir bod yn sicr mai cleddyf yw‘r ervyn yma, er bod y llinell flaenorol, Gomynyat gelyn, yn awgrymu 

mai rhyw fath o arf trychu a olygir (gw. adran 3.4.3). O ran yr elfen said, er bod GPC d.g. said yn rhoi‘r 

ystyron ‗carn (cyllell, &c.), coes, dwrn, colsaid; ?llafn‘, gan gynnig cysylltiad posibl â‘r Gaeleg saidh, saith 

‗(y rhan o lafn a roddir mewn) carn‘ a‘r Manaweg seiy ‗y rhan o offeryn a roddir mewn carn‘, dangosodd 

Dafydd Jenkins, ‗Said: gwrmsaid, gwynsaid; yslipanu‘, B 35 (1988), 55-61, fod cyd-destun y cyfeiriadau at 

gleddyfau gwrmsaid a gwynsaid yn y cyfreithiau ac yn ‗Culhwch ac Olwen‘ yn ei gwneud yn eglur mai 

triniaethau ar lafn cleddyf a ddisgrifir, a bod yr ystyr ‗llafn‘ hefyd yn gydnaws ag enghreifftiau eraill o said, er 

bod yr ystyr ‗colsaid‘ (S. ‗tang‘) wedi datblygu neu ailymddangos yn yr ail ganrif ar bymtheg. (Gw. adran 

2.4.6 am y cyfeiriadau o‘r cyfreithiau, a n. 563 isod am y rhai yn ‗Culhwch ac Olwen‘). 
538

 Diolchaf i‘r Athro Marged Haycock am y dehongliad hwn. Gallai‘r elfen brith olygu ‗mottled‘, sef 

gwaedlyd, yn ôl pob tebyg, neu, yn llai tebygol, ‗magic‘ (LPBT 5.3n). 
539

 CA (XLIX) 557 o nerth e kledyf claer e hamuc; CBT I 7.121 Lliaws cleddyf claer a glaif rhuddraidd aer; 

III 16.165 Yn rhith cleddyf claer, clod ysgain—yn aer; IV 1.17 Oedd cleudaer, oedd claer cleddyf uch gwain, 

a 6.48-9 Llathrai lafn o‟i law ar gyfys, / Llachar glaer yn aer, yn nyrys (er y gall hwn gyfeirio naill ai at y llafn 

neu at ei berchennog (ib.n)), a VI 18.58 Oedd trist maer, oedd claer cleddyf heb wain. 
540

 CA (LXXVIII) 960 ry duc oe lovlen glas lavnawr; CBT II 21.8 Ydd ym lleddir â llafn glas; IV 6.128 Glew 

oddef gloeslef a glaslain, a V 21.15 Aerwalch balch, bolch ei laslain.  
541

 CBT IV 5.133 Gwae fi, gleddyf glân, gloywddrud—i‟th arwain, a 137 Gwae fi, gleddyf glân, gloyw 

ddaerawd—i‟m llaw. 
542

 CBT V 13.18 Gwestlid rhag llethrid llathreidrudd—lafnawr. 
543

 CBT VI 18.11 Llewychedig llafn yn llaw reddfawl. 
544

 Nododd Dafydd Jenkins, B 35 (1988), 55-61, y gellid lliwio llafn yn las drwy ei drin ag ocsidau, a‘r 

driniaeth hon yn atal rhwd, a gw. hefyd Davidson, The Sword in Anglo-Saxon England, t. 28, sy‘n nodi y 

gellid defnyddio asid tannig i roi lliw glasddu i ddur, a fyddai hefyd yn gwrthsefyll rhwd. Ond dadleuodd 

D. Jenkins, ‗Said‘, fod y ffaith fod cleddyf gwrmsaid yn rhatach na chleddyf gwynsaid yn ôl y cyfreithiau yn 

ei gwneud yn fwy tebygol mai lliw a ddeuai o‘r broses dymheru oedd gwrmsaid yno, a bod cleddyf gwynsaid 

yn cael ei loywi ymhellach wedyn. Diddorol yw nodi, fodd bynnag, y cyfeiriad yn stori Peredur at drin haearn 

â phyg (S. ‗pitch‘) er mwyn ei dywyllu (Peredur, 56.25-6 Duach oedd y hwyneb a‟e dwylaw no‟r hayarn 

duhaf a darffei y bygu, er bod cyd-destun trosiadol y cyfeiriad yn ei gwneud yn anodd dirnad ei arwyddocâd. 

Gw. hefyd n. 563 isod, am y triniaethau ar gleddyf a grybwyllir yn ‗Culhwch ac Olwen‘. 
545

 Gw. hefyd linell 19, Llachar fy nghleddau, lluch ydd ardwy—glew. Defnyddiwyd llachar gan Gynddelw 

yntau wrth ddisgrifio llain neu llafn (III 16.164 ac, efallai, IV 6.48-9). Gellid cymharu ymffrost Otuel, YCM 
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Mae lluch yn cyfleu ystyron tebyg i llachar, ond yn ychwanegu‘r syniad o symudiad 

chwim, fel mellten,
546

 a hwnnw‘n syniad a fynegir gan eiriau eraill sy‘n ymwneud â 

chyflymder megis clau ‗cyflym, chwim, parod‘ (a cleudaer ‗chwim a thaer‘),
547

 dilyth 

‗di-feth, cryf, cyflym‘,
548

 esgud ‗cyflym, parod, rhwyd, dyfal‘,
549

 ac ysgwn ‗parod, dewr, 

cadarn‘.
550

 Wrth gwrs, yr hyn a folir yw medrusrwydd y dyn sy‘n dal y cleddyf, yn gymaint 

â natur y cleddyf ei hun – yn wir, mae enghreifftiau lle priodolir yr un nodweddion i 

ryfelwyr
551

 – er bod cleddyf da, a chanddo gydbwysedd da, yn haws ei ddefnyddio‘n 

‗fflachiol‘ fel hyn na chleddyf gwael. Gellid defnyddio‘r enw llethrid ‗disgleirdeb‘ neu‘r 

ferf llathru ‗disgleirio‘ i gyfleu delwedd gyffelyb.
552

 Mae amrediad y gwahanol enwau a 

arferid am y nodweddion hyn yn dangos mor bwysig oeddynt i ddelweddaeth cerddi, er y 

gellir cysylltu ‗poblogrwydd‘ arbennig rhai geiriau, megis claer, clau, llachar, lluch a 

llathru, â‘u cyflythreniad â cleddyf neu llafn. Nid oedd y cyfryw ddisgrifiadau yn 

gyfyngedig i gerddi‘r beirdd, ychwaith – cyfeirir yn Historia Gruffud vab Kenan, er 

enghraifft, at gleddyf llathraidd neu lluchyadennawl Gruffudd.
553

 

 

                                                                                                                                                     
64.26, am nifer y gelynion a laddai â‘i kledyf gloyw. 
546

 Gw. GPC d.g. lluch ‗melltennol, llachar, disglair, claer, fflachiog, ?yn fflamio neu‘n ffaglu‘. Defnyddiodd 

Gwalchmai lluch eto yn ei Orhoffedd, CBT I 9.75 Lluch fy nghleddyf, fy ngheiniaw ni llwydd, a chymh. LPBT 

18.18 cledyf lluch Lleawc  idaw ry dyrchit. Cymh. hefyd y cysylltiad rhwng cleddyfau a thân a drafodwyd ar 

ddiwedd yr adran flaenorol, a chyfeiriad penodol Iolo Goch at fellten mewn cerdd ddiolch am gyllell: GIG 

11.89-92 Dengwaith, annwyd ieuangwas, / Y tynna‟r llafn gloywhafn glas /I droi‟n fy nghylch yn dröell / Fel 

mellten burwen o bell. 
547

 MGG 44 Eu cled cleu ragot; CBT II 16.17 Piau y cleddyf clau—a drafodir; III 8.12 Haelon cleddyfau 

rhuddion, clau, a IV 1.17 Oedd cleudaer, oedd claer cleddyf uch gwain. Cyfosodir cleddyf â clau neu cleudaer 

mewn dwy enghraifft ychwanegol, ond yma mae‘n ymddangos bod yr ansoddair yn cyfeirio at y rhyfelwr yn 

hytrach nag at ei arf (gw. CBT III 29.25-6, Oedd parawd cleddyf cleudaer—ym marddrin, / Yn nydd trin ger 

traeth Caer, a VII 47.31, Hwyl cad, cleddyf gyrchiad clau).  
548

 CBT VII 45.1-2 Colli Goronw! Gŵr diemyth—fu, / Gorofn llu llafn dilyth. 
549

 CBT VII 50.14 Gẃreiddlafn esgud, gloywddrud glewaf. 
550

 CBT VI 8.7 Cledd ysgwn llafndwn, orofn Llundain—lawr, a 14.13-14 Ni‟ch traethaf-i gelwydd, nid ef 

gelwid—hwn / Cleddyf ysgwn twn, twyll ei gwndid. 
551

 E.e. CBT IV 5.53 Llywelyn llachar, lluchfaran—gyfedd ‗Llywelyn danbaid, cyd-wleddwr [o] ddicter 

melltennol‘. Mewn achosion eraill gallai arfau fod yn ddealledig, ond heb eu crybwyll yn uniongyrchol, e.e. 

pan gyfeiriodd Cynddelw at y dydd pan laddwyd rhai o osgordd Owain Gwynedd fel llachar ddiwyrnawd 

(CBT IV 5.137), neu Brydydd y Moch yn galw Gruffudd ap Cynan yn llawddeawg lleudid (CBT V 8.29, a 

gw. nodyn Andrews, WCP t. 99: ‗This may be intended to convey the flash of weapons in battle‘). 
552

 Gw. CBT V 13.18, Gwestlid rhag llethrid llathreidrudd—lafnawr, a IV 9.97, Llathrai lafn uch afn, uch 

afwyn. Mae LPBT 8.6 yt lethrynt lafnawr ar pennawr disgowen a CBT IV 6.48 Llathrai lafn o‟i law ar gyfys 

yn enghreifftiau posibl eraill, er y gall mai pennau gwaywffyn sy‘n disgleirio yma. Gw. hefyd LPBT t. 279, 

sy‘n nodi defnydd Cynddelw o‘r un ferf gyda calch llassar (CBT IV III 16.55). 
553

 HGK 11.5 a 15.15, a gw. 15.15n am enghreifftiau mewn testunau eraill. Nid yw‘r cyfryw ansoddeiriau yn y 

fersiwn Lladin; gw. VGC §14/10 gladio mortifero ‗death-dealing sword‘ a §18/8 cuncto gladio ‗with every 

blow of his sword‘. Yn yr un modd, cyfeiriodd Reck, The Aesthetics of Combat, adran 5.3.2, at CR LXVI.8-9 

“Durendard, vygcledyf i, vyd canorthwywr ymi, yr hwnn a gerda hediw ymlith y paganieit megis lluchaden 

vuan llem” (gw. hefyd YCM 141.17-18), gan nodi bod y gyffelybiaeth â mellt yn absennol o‘r Ffrangeg 

gwreiddiol. 
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Gallai ansoddeiriau fel balch ‗hardd‘
554

 neu glân ‗prydferth‘
555

 hefyd gyfeirio at 

ddisgleirdeb y llafn. Nid oedd y nodweddion hyn yn rhai cadarnhaol bob amser, er hynny. 

Wrth drafod gwaywffyn (berau) yn adran 3.2.3 uchod, cyfeiriwyd at y cysylltiad a geir 

weithiau rhwng arfau glas a dioddefaint, a diddorol nodi bod enghraifft o lafn glas, hefyd, 

yn y cyd-destun negyddol hwn, a honno ym marwnad Peryf ap Cedifor i Hywel ab Owain 

Gwynedd (CBT II 21.8 Ydd ym lleddir â llafn glas).
556

 Fel y nodwyd yn barod, roedd 

miniogrwydd, yn ogystal â disgleirdeb, yn nodwedd ar arf a oedd wedi ei gaboli‘n dda, a 

hynny o bosibl yn esbonio ‗creulonder‘ llafnau glas. Ategir y syniad hwn gan hoffter y 

beirdd o ddefnyddio‘r ansoddeiriau llifaid ‗hogedig‘
557

 neu llym (a rhaglym ‗llym iawn‘),
558

 

neu‘r ddau gyda‘i gilydd yn AP 79 (‗Armes Prydein‘) llym llifeit llafnawr llwyr y lladant. 

Cyfosodir miniogrwydd min llafn a llyfnder ei led yn CBT II 14.100-1 (‗Hirlas Owain‘) 

Areglydd defnydd dioddeifiant—llafn, / Llyfn ei deutu, llym ei hamgant,
559

 ond nid 

ymddengys fod yr un o feirdd y cyfnodau dan sylw yma wedi cyfeirio at y nodwedd 

amlycaf ar led cleddyfau, sef y rhych (S. ‗fuller‘) a redai i lawr canol y llafn fel arfer.
560
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 CBT VI 29.88 Gwalch oedd falch ei folchlafn uch grudd. 
555

 CBT IV 5.133 Gwae fi, gleddyf glân, gloywddrud—i‟th arwain, a 137, Gwae fi, gleddyf glân, gloyw 

ddaerawd—i‟m llaw. 
556

 Er bod ergyd gan lafn trosiadol yn topos mewn rhai marwnadau, mae‘r ffaith fod Peryf yn lleoli‘r ergyd ym 

Môn, a‘i fod yn cyfeirio mewn rhan arall o‘r gerdd at weld marwolaeth Hywel (llau. 39-40), yn ei gwneud hi‘n 

gwbl bosibl mai clwyf llythrennol a ddisgrifir. 
557

 CA (XIX) 215, a llavyn lliveit lladei, a CBT V 6.45 Yn fwyaf, balchaf bwlch lifaid—lafnawr. Gallai‘r ffurf 

llib yn CA (GwM) 1463 Ystofflit llib llain ddwyn ystyr debyg, er bod ‗limp‘ yn ystyr bosibl arall (ib.n, yn 

cyfeirio at awgrym J. Loth). 
558

 CA (XXXVII) 415 ef lladei oswyd a llavyn llymaf, a CBT III 16.137-8 Coch ei lafn o ladd yn rhagor, / 

Yn rhaglam yn rhaglym eisor.  
559

 Gw. n. y ll. am ddehongli amgant fel ‗gogylch, circumference‘. Dehonglwyd CA (LXIII E) 762 Llafnaur 

let rud gan J.T. Koch, GodA t. 19, fel ‗With red-sided blades‘, ond gthg. Jackson, GOSP t. 111 ‗[With] 

bloodstained blades‘, a gw. ymhellach n. 575 isod. 
560

 Mae nifer o gyfeiriadau mewn testunau Cymraeg eraill at y nodwedd hon, a elwid yn canawl. Gw. Owein, 

ll. 375 a deu ganawl eureit ar yr ellyn; YCM 156.29 a‟r kanawl eur gwerthuorussaf yndaw, Ancient Laws, 

XII.xi gossot achledyf tri awchawl (gw. GPC, d.g. canol (2b) am y gair olaf hwn fel amrywiad ar canawl), a 

BR 12.9-10 A chledyf eurdwrn trwm trichanawl (ac ib.n), 13.11-12 A chledyf mawr trwm trichanawl, 16.29 

gledyf hirdrwm trichanawl a 17.31 cledyf eurdwrn gloew trichanawl. Gw. hefyd DG.net 71.32 (‗Y Cleddyf‘) 

Cain loywgledd canoliglym (a n. T. Parry, GDG t. 546); GMBen 17.34 CynilRys lafn canolrudd; GRhGE 3.10 

Gruffudd, llafn canolrudd llym, a 5.50 Beisledr ddlif, canol-llif gu (a gw. ib.n am llif ‗llafn, hirgul). Tarddodd 

canol o‘r Llad. canālis ‗pipe, groove, channel‘, yn ôl Henry Lewis, Yr Elfen Ladin yn yr Iaith Gymraeg 

(Caerdydd, 1943), t. 34, a gw. GPC d.g. canol. Gw. hefyd n. Barry Lewis, GMBen 17.34n, sy‘n dehongli 

canolrudd fel cyfeiriad at ‗waed yn ymgronni yn y rhigol yng nghanol llafn cleddyf‘. Er bod CBT III 16.143 

Coch bwlch ei läin o drin, o drydar efallai‘n awgrymu delweddaeth gyffelyb, yn niffyg tystiolaeth arall fod 

bwlch yn medru dynodi rhych neu ‗fuller‘ cleddyf y tebyg yw mai difrod neu draul a ddisgrifir, fel yn achos yr 

enghreifftiau o‘r un gair mewn perthynas â tharianau (gw. isod, adrannau 3.4.3 a 3.13.5). 
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Roedd miniogrwydd yn briodoledd arall a allai gael ei rannu rhwng rhyfelwr a‘i arf. Fel y 

nododd Ifor Williams, digwydd hyn yn ‗Y Gododdin‘, wrth ddweud nad oedd neb yn 

llymach na gŵr o‘r enw Llifiau (neu Llif),
561

 ac yn CLlH IV.6a-c: 

Vyn dewis y gynran a‘e gaen 

Arnaw; yn llym megys draen.  

Nyt ouer gnif ym hogi[f] Maen. 

 

Yma hefyd mae chwarae ar ystyr enw‘r arwr, fel y nododd Ifor Williams: ‗nid hogi carreg 

yr oedd yr hen ŵr, ond hogi ei fab, Maen, i‘r frwydr‘,
562

 ac fe drafodir yn adran 3.4.6 isod 

enghreifftiau eraill o ‗hogi‘ trosiadol mewn perthynas â phobl. I gleddyf go-iawn, fodd 

bynnag, roedd llymder yn nodwedd ymarferol bwysig, a byddai angen amryw fathau o 

gaboli, yn ogystal â hogi, er mwyn ei gadw mewn cyflwr da.
563

  

 

Mae‘n debyg fod cyfeiriadau‘r beirdd at lafnau a chanddynt ddau fin yn cynrychioli dull 

barddonol arall o bwysleisio miniogrwydd neu ‗greulondeb‘ arf, yn hytrach na bod yn 

dystiolaeth fod presenoldeb dau fin yn beth nodweddiadol ynddo ef ei hun. Hynny yw, nid 

yw dweud bod gan gleddyf ddau fin yn dystiolaeth fod cleddyfau a chanddynt un min yn 

ddealledig mewn achosion eraill.
564

 Pwysleisio ffyrnigrwydd wrth ymladd, felly, a wna 

CBT II 3.63 (Llywelyn Fardd I) Gwaed gan llu ar llafn dwyawch a V 1.78 (Prydydd y 

Moch) Gwrdd yn lladd â llafn dauafwch, ac mae II 6.57 (Hywel ab Owain Gwynedd) Er fy 

lladd-i â llafnau deufin, fel trosiad o boen serch wrthodedig, yn dwyn i gof gwynion Dafydd 

ap Gwilym am seithochr wayw (DG.net 127.11) mewn cyd-destun tebyg.
565

 Nid oes yn y 

                                                 
561

 CA (XXII A a B) 249 a 257, a gw. hefyd CA 215n a 249n ac uchod, adran 3.4.1, wrth drafod llif. 
562

 CLlH IV.6c.n, a gw. CA t. 131 am maen llifo ‗grindstone‘. Cymh. hefyd yr ymadrodd llym megys draen yn 

y ll. flaenorol, a all gyfeirio naill ai at arf (cyllell?) neu at Faen ei hun. 
563

 Adlewyrchir hyn gan lwyddiant ystryw Cai yn ‗Culhwch ac Olwen‘, ac yntau‘n honni bod yn Yslipanwr 

cledyueu goreu yn y byt er mwyn cael mynediad i lys Wrnach a dwyn ei gleddyf (CO llau. 775-6, a gw. hefyd 

y cyfeiriadau at golchi, glanhau ac yslipanu ‗caboli‘ y cleddyf (llau. 784, 793 a 782, a gw. geirfa y gyfrol), 

ll. 816 Dy wein a lygrwys dy gledyf, a chwestiwn Cai, ar ôl gafael mewn hogfaen, ll. 791-2 Pwy well genhyt 

arnaw, ae guynseit ae grwmseit? (gw. uchod nn. 537 a 544 am y termau hyn, ac nn. 1364 a 1378 am bethau 

gwrm neu gwrmdde eraill yn y cerddi). Perthnasol hefyd yw pryder Otuel am ei gleddyf yntau yn YCM 

54.20-1 os kylymet ef a phann aeth y gennyf i . . . 
564

 Gallai cleddyfau (neu gyllyll mawr) unfiniog fod wedi eu defnyddio rhywfaint fel arfau yng Nghymru, er 

hynny, er nad oes cyfeiriadau penodol at y cyfryw offer yng ngherddi Beirdd y Tywysogion (gw. adrannau 2.5 

a 3.5). 
565

 Gw. uchod n. 89, a chymh. presenoldeb min fel elfen yn y gair miniog, a‘r defnydd o edgéd i olygu ‗sharp‘ 

yn Saesneg (e.e. Henry VI rhan I, 3.3.52 O turn thy edgéd sword another way, a gw. n. Bate a Rasmussen ar y 

gair). Cymh. hefyd H.M. Edwards, ‗Canu Serch Hywel ab Owain Gwynedd‘, t. 91, sy‘n awgrymu dehongli‘r 

llafnau deufin mewn cerdd serch fel cyfeiriad amwys at wefusau merch, a Diarhebion 5:4-4 Y mae gwefusau‟r 

wraig estron yn diferu mêl, / a‟i geiriau yn llyfnach nag olew, / ond yn y diwedd y mae‟n chwerwach na 

wermod, / yn llymach na chleddyf daufiniog. 
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cerddi Cymraeg adleisiau o unrhyw symbolaeth grefyddol neu ‗sifalrig‘ ehangach yn 

perthyn i ddau fin cleddyf.
566

 

 

Mae cyfeiriadau aml y beirdd at gleddyfau neu lafnau coch neu waedlyd hefyd yn ymwneud 

â miniogrwydd neu ‗ffyrnigrwydd‘ arfau (neu eu perchnogion).
567

 Defnyddid yr 

ansoddeiriau coch (a cochliw, cochwedd, gorgoch a lliwgoch),
568

 creulawn ‗gwaedlyd‘,
569

 

creulyd,
570

 gwaedled/gwaedlyd,
571

 gwaedlif,
572

 gwaedliw,
573

 gwyarlled ‗gwaedlyd‘
574

 a 

rhudd (a llathreidrudd ‗disgleirgoch‘, a lledrudd)
575

 wrth ddisgrifio cleddyfau a llafnau, a‘r 

tebyg yw fod brith (a‘r ffurfiau culfrith a brithwedd) hefyd yn disgrifio arfau wedi eu 

staenio neu eu brychu gan waed.
576

 Dehonglir trilliw fel ‗llwyr staeniedig [h.y. gwaedlyd]‘ 

yn CBT yn achos CBT I 7.35 (Gwalchmai) Trilliw ei lafnawr, treulyn ysgwydawr, gan 

                                                 
566

 Gw. adran 2.4.7. 
567

 Er y gallai cleddyfau fod wedi eu haddurno â lliw coch ar ffurf enamel, paent, gemau fel garnedi, neu 

efallai aur coch hyd yn oed, nid yw‘n debygol fod cyfeiriadau‘r beirdd at gleddyfau cochion yn ymwneud ag 

addurn. Mor gyffredin oedd topos arfau gwaedlyd nes y byddai wedi ‗boddi‘ unrhyw ystyr arall, oni bai bod 

bardd yn cynnwys mwy o fanylion er mwyn ei gwneud yn eglur ei fod yn disgrifio addurn.  
568

 CA (XI) 94-5 coch eu cledyuawr na phurawr / eu  llain. gwyngalch a phedryollt bennawr; PeirFab 16 

llawer cleddyf coch. llawer gwas gwrthgroch. gaer gynif gwaetlan; CBT III 16.22 Bolchlafn goch heb guchied 

o gad, 137 Coch ei lafn o ladd yn rhagor, a 143 Coch bwlch ei läin o drin, o drydar; IV 8.46 Cleddyfau 

cochion cochyn friger, a V 1.28 A llafn coch yn llaw gynifiad. Am y cyfansoddeiriau gw. AnrhU 12 Cochli6 

lafneu  tr6y ualch eiryeu  am ffr6ytheu g6yd; Afall
LlDC

 5 goruolet y loegyr gorgoch lawnev, a CBT VII 24.70 

Lliwgoch ei lafnawr, aesawr uswydd. 
569

 CBT III 21.25 Py fydd glew a llew a llafn greulawn?; VI 1.17 Teg goryw fy llyw llafn greulawn—fal gŵr, a 

VII 7.9 Crair nid amharchai creulawn—ei folchlafn. 
570

 CBT VI 27.86 Am drinwychydd rydd, ruddlafn creulyd. 
571

 CBT II 13.9 A lladd â lliwed a gwaedled—ei laifn, a IV 11.9 Gwaedlyd ei läin, gwanar sefyll—lwrw. 
572

 CBT VI 2.13-14 Rhoddes Duw i‟m llyw llafn waedlif—ysgwr / A‟i ysgyrion yng ngnif. Pen gwaywffon yw‘r 

llafn yma, ond cymh. y defnydd o gwaedlif fel enw yn III 14.2-3 Â llafnawr lladd heb rif, / Ac o du gwaedlafn 

gwaedlif, a 21.77 Gŵr a wnaeth gwaedlif, gwaedlafn gochi. 
573

 CBT IV 5.108  Rhudd ei waedlafn o waedliw.   
574

 PT I.9-10 Gwenhwys a ladet. / A lafyn gwyarlet, a CBT V 26.75-6 Aerwyr sŷr, syrthiws eu rhifed / Ar ei 

law a‟i lafn wyarlled. Mae GPC d.g. gwyarllyd, gwyarlled yn nodi nad ffurf fenywaidd yw gwyarlled o 

reidrwydd, gan ei gymharu â creulyd, creuled a gwaedlyd, gwaedled. 
575

 CA (LXIX A) 838 diw sul eu llavneu rud amdyget, a (B) 851 diu sul laueneu rud a atranhet); CBT II 21.27 

Rhy‟u llas â llafnau rhuddion; III 8.12 Haelon cleddyfau rhuddion, clau; 10.41-2 Chweched athrugar 

athraon—Cadwallawn, / Ail Lluddiawn llafn ruddion; 24.49 Gŵr oedd rudd ei lafn o lif gwyar; IV 4.241 Ar 

llwybr lladd â llafnau rhuddion; 5.108 Rhudd ei waedlafn o waedliw; 9.203 Gŵr a ddengys lladd â llafnau—

rhuddion; VII 24.127 Cyfarf wyf o rwyf rhudd lafnau—yng ngnif, a 11.20 Difraw ei law ar lafn rudd. Am y 

cyfansoddeiriau gw. CBT V 13.17 Gwestlid rhag llethrid llathreidrudd—lafnawr; CA (LXIII E) 762-3 

Llafnaur let rud / laun ciuachlud; CBT IV 6.21 Gwŷdd briwglau a llafnau lledrudd; V 23.96 A llafnawr 

lledrudd uwch grudd a gran, a VI 13.16 Llyry drafn llawer llafn lledrudd. Yn CBT dehonglir lledrudd yn 

achos y tair enghraifft olaf fel ‗brithgoch‘ neu ‗waedlyd‘, ac felly hefyd yn achos y llinellau o‘r ‗Gododdin‘ 

yng ngolygiad Jackson, GOSP t. 111 (‗blood-stained‘), er bod J.T. Koch, GodA t. 19, yn dehongli‘r gair fel 

‗red-sided‘. Nodir yn GPC d.g. fod dau air gwahanol yn bosibl ar gyfer yr elfen gyntaf, naill ai lled ‗width‘ 

neu lled ‗hanner, rhannol‘. 
576

 CA (XXVI A) 309 yt ladei a llauyn vreith o eithin; LPBT 5.3 bum cledyf culfrith, a 197-8 Yg cledyf 

brithwed / gwaet bri a‟m darwed. O ran y ffurf culfrith, nododd Haycock, LPBT 5.3n, fod yr ystyr ‗magic‘ yn 

bosibilrwydd arall, llai tebygol, ar gyfer yr elfen brith. 
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gyfeirio at enghreifftiau eraill o‘r gair, ac o‘r ffurf tryliw, gan feirdd eraill,
577

 ac mae‘n 

debyg fod gan yr elfen pedry- ystyr gryfhaol gyffelyb yn CBT III 24.59 Pedryliw ei lafn i 

ladd rhagddaw, er na fyddai cyfeiriad at liw neu ansawdd y llafn ei hun yn amhosibl.
578

 

 

Roedd Beirdd y Tywysogion, yn arbennig, yn hoff o gyfuno ansoddeiriau am waed neu liw 

gwaed ag enwau arfau, gan greu‘r ffurfiau cleddyfgoch a llafngoch,
579

 llafngreulyd,
580

 

rhuddgledd, rhuddlafn a rhuddlain,
581

 ac, yn enwedig, cleddyfrudd a llafnrudd, a 

ddefnyddid yn aml fel epithedau mewn marwnadau.
582

 At hynny, gellid cyfosod enw am 

waed megis crau neu gwyar ag enw arf,
583

 neu greu cyfansoddair megis creulafn neu 

gwaedlafn.
584

 Dull mwy cwmpasog o fynegi syniadau tebyg oedd dweud bod gwaed ar 

arf,
585

 neu fod yr arf yn gwaedliw;
586

 neu gellid ffocysu fwy ar y weithred o frwydro, a 

dweud bod yr arf yn cael ei gochi,
587

 neu‘n achosi llif o waed (neu lyn o waed, hyd yn 

oed),
588

 neu wedi ei gwmpasu gan waed,
589

 neu‘n cochi gwallt rhyfelwyr neu fyddinoedd 

                                                 
577

 Nodir ymhellach, CBT I 7.35n, y byddai diwygio i tryliw yn cryfhau cyseinedd y llinell a‘r cyrch-gymeriad 

â‘r llinell flaenorol. 
578

 Cymh. y gair pedrylef yn y llinell ganlynol, Pedrylef cwynfan cyrdd amdanaw, a gw. aralleiriad CBT o‘r 

ddwy linell: ‗Lliwgar iawn [oedd] ei lafn i ymosod o‘i flaen, / Soniarus iawn [yw] dolefain y minteioedd 

amdano‘. Mae GPC d.g. pedryliw yn awgrymu‘r ystyr ‗lliw perffaith‘ yn ogystal â ‗?lliwgar iawn‘. Am 

gyfeiriadau eraill at arfau trilliw neu tryliw gw. uchod adran 3.2.3, nn. 160-1. 
579

 CBT VII 47.16 Llew llafngroch, cleddyfgoch, clod; 25.83 Doniawg yw fy llyw, llafngoch Gymro, a 54.23-4 

Llywelyn, terfyn torf gymelri—falch, / Llafngoch walch yng nghalch yng Nghaer Ffili. 
580

 CBT VII 51.7 Llas Llywelyn llafngreulyd. 
581

 CBT VII 5.5 Fy hy arglwydd rhwydd, rhuddgledd—rhygollais; III 8.1-2 Ym maes Bryn Actun cannun—neu 

rifais / A‟m rhuddlafn ar fy nghlun; VI 27.86 Am drinwychydd rydd, ruddlafn creulyd; VII 4.1 Owain 

ruddlain, rodd edmyg, a 5 Dinag Owain, ruddlain lafn. 
582

 Gw. EBedd
LlDC

 44b bet y gugaun cletyfrut; CBT II 27.5 Hael udd cleddyf rudd, clod faith,—na‟m gwrthod, 

a‘r wyth enghraifft o cleddyfrudd gan Feirdd y Tywysogion (saith ohonynt mewn marwnadau) a restrir yn 

Atodiad Ib d.g., ynghyd â‘r ffurf eurgleddyfrudd (III 18.9). O‘r chwe enghraifft o‘r ffurf llafnrudd gan Feirdd 

y Tywysogion (Atodiad Ib d.g.), mae pump mewn marwnadau (ac mae pedair mewn cerddi gan y Prydydd 

Bychan). Digwydd cleddyfrudd fel epithed hefyd yn ‗Trioedd Ynys Prydein‘ (Gwga6n Gledyfrud, TYP tt. 46, 

107 a 171), ac mae cymeriad o‘r enw Etlym Gledyf Coch yn Peredur, tt. 49-50, a chanddo march coch ac 

arueu cochyon ymdanaw. 
583

 CBT III 7.22 Llafn gwyar a gâr o gydwaith, a IV 7.23-4 Lladdawdd â hi, llith adar, / Llafn grau, cenau 

Cedifor. Mae crau yn cyfeirio at waed wedi ceulo, yn enwedig yng nghyd-destun brwydr, ac fe all fod yn enw 

neu‘n ansoddair (GPC d.g.). 
584

 CBT III 11.32 O greulafn, o greulawn gynneddf, a gw. Atodiad Ib d.g. am y pum enghraifft o gwaedlafn. 

Defnyddiodd Gwalchmai y ffurf gwaedraidd wrth ddisgrifio ei gleddyf ei hun, a rhaidd yn dynodi gwaywffon 

fel arfer, er bod rhaid tybio bod ‗gwaywffon‘ neu ‗baladr‘ yn cael eu defnyddio yma fel trosiad am y cleddyf 

gwaedlyd, neu am ei lafn (gw. CBT I 9.43 Gwaedraidd fy nghleddyf a godrudd—yng nghad ‗Paladr waedlyd 

yw fy nghleddyf a ffyrnig mewn brwydr‘). 
585

 CBT II 3.63 Gwaed gan llu ar llafn dwyawch, a VI 24.61-2 Gnawd fod ongyr gwŷr gwedi gwyraw, / 

A chledd gwawr Gwynedd a gwaed arnaw. 
586

 CBT IV 5.108 Rhudd ei waedlafn o waedliw. 
587

 CBT III 21.77 Gŵr a wnaeth gwaedlif, gwaedlafn gochi, a VII 54.31-2 Gwawr aruthr gwychruthr am 

gochi—eurgledd / Pan aeth gwŷr Gwynedd tuedd Teifi. 
588

 CBT II 20.53 Ei lafn yng nghreulif, yng nghreulyn—gwyar; III 14.1-3 Owain aer ddilain a ddylif—yng 

ngawr, / Â llafnawr lladd heb rif, / Ac o du gwaedlafn gwaedlif; 21.77 Gŵr a wnaeth gwaedlif, gwaedlafn 

gochi; III 24.49, Gŵr oedd rudd ei lafn o lif gwyar; IV 9.97-8 Llathrai lafn uch afn, uch afwyn, / A llif crau a 

lliw ffrau ar ffrwyn, a VI 18.71 Hydwf yng ngnif â‟i lif o lain. Gwelir cysylltiad llai penodol rhwng llafnau a 
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cyfain,
590

 heblaw‘r cyfeiriadau mwy penodol at lafnau neu gleddyfau yn achosi clwyfau ac 

yn lladd.
591

 Gall fod elfen o bersonoli yn y cyfeiriad yn ‗Y Gododdin‘ at lafn sy‘n ‗barod‘ 

am gwaedlin ‗rhediad o waed‘,
592

 ac felly hefyd efallai yn achos cyfeiriad Prydydd y Moch 

(neu Lywarch ap Llywelyn) at gwaedlid läin, a gwaedlid yn golygu ‗yn gynddeiriog am 

waed‘ neu ‗yn gwledda ar waed‘ yn ôl J. Lloyd-Jones.
593

  

 

Cyfeiriodd Cynddelw at llafn gwyar fel un o hoff bethau tywysog,
594

 ac roedd golchiad 

‗staen‘ ar lläin yn destun balchder i‘r perchennog yn ôl Dafydd Benfras.
595

 Yn yr un modd, 

fe all CA (XI) 94-5 coch eu cledyuawr na phurawr / eu llain. gwyngalch a phedryollt 

bennawr fynegi‘r syniad na ddylid glanhau arfau gwaedlyd, er ei bod yn bosibl hefyd fod y 

bardd yn disgrifio arfau a arhosai‘n staeniedig gan nad oedd neb bellach yn fyw i ofalu 

amdanynt.
596

 Yn achos y dehongliad cyntaf, awgrymodd Kenneth Jackson y gall mai‘r ystyr 

oedd ‗May the men of Gododdin always have plenty of fighting‘, neu bosibilrwydd arall yw 

fod y bardd yn awgrymu y dylid gadael y gwaed ar yr arfau fel math o gofeb. Gellid 

cymharu CLlH I.38a-c Ysgwyt a rodeis y Byll, / Kyn no‟e gysgu neu bu doll. / Dimiaw y 

hadaw ar wall, sy‘n awgrymu y gallai arfau (tarian doredig, yn yr achos hwn) fod wedi eu 

cadw ar ôl brwydr er anrhydedd i‘w perchnogion meirw.
597

 

 

[Mae’r adran hon yn parhau yn yr ail gyfrol] 

                                                                                                                                                     
creulif yn IV 4.241-2 Ar llwybr lladd â llafnau rhuddion, / Ar greulif, ar greulyd feirwion. Gw. hefyd VI 2.13 

Rhoddes Duw i‟m llyw llafn waedlif—ysgwr / A‟i ysgyrion yng ngnif, er bod y llafn hwn yn rhan o waywffon 

(ysgwr). Gall mai gwaywffon arall sy‘n achosi‘r llif yn IV 1.18 A llinon yng ngnif a llif rhag llain. 
589

 CBT IV 4.189 Brwysg lafnau yng nghrau, yng nghrai—calanedd. 
590

 ELlDW
BL14931

a-b Kygleu urth wres eu llawneu / Gan Run ynrudher bydyneu, a IV 8.46 Cleddyfau cochion 

cochyn friger. 
591

 Gw., e.e., CBT V 1.105 Gwayw a llafn yn lladd yn ddeudrwch, a VII 1.6 Gwledig gwychr, hydrig, 

gwychnaws—yw Owain, / Cledd lith brain, clod liaws (am y syniad fod rhyfelwyr yn darparu bwyd i adar 

ysglyfaethus drwy ladd eu gelynion gw. ib.n, yn cyfeirio at T.J. Morgan, ‗Dadansoddi‘r Gogynfeirdd (II)‘). 

Gw. hefyd y drafodaeth yn adran 3.4.3 isod am ergydion llafnau a chleddyfau. 
592

 CA (LVI) 663 llavyn durawt barawt e waetlin, ac am gwaedlin gw. CA 311n. 
593

 CBT V 24.47 Gwaed am draed o drin, a gwaedlid läin (am awduraeth y gerdd hon, gw. n. 98 ym 

Mhennod 1). Nid oes engraifft arall o gwaedlid yn ôl GPC d.g. Gallai‘r gair fod wedi tarddu o gwaed + llid 

‗dicter‘ neu o gwaed + *llid ‗gwledd‘; awgrym arall a geir yn GPC yw ei fod yn wall am gwaedlyd, er 

gwrthod y syniad hwn yn G t. 599. 
594

 CBT III 7.22 Llafn gwyar a gâr o gydwaith ‗Llafn gwaed yr ymfalchïa ynddo o frwydro gydag ef‘. 
595

 CBT VI 25.21 Oedd balch gwalch golchiad ei läin ‗Balch oedd [y] rhyfelwr [o] staen ei erfyn‘. Digwydd y 

llinell mewn darn o gerdd i Lywelyn ab Iorwerth sy‘n disgrifio digwyddiad penodol, sef ymosodiad ar Swydd 

Erbin (Dyfed neu Sir Benfro, efallai) (gw. CBT VI 25.18n). 
596

 Dehonglwyd na phurawr gan I. Williams, CA 94n, fel gorchymyn, ‗na phurer‘, a‘r gwrthrych naill ai‘r 

cleddyfawr yn yr un llinell neu‘r lläin yn y llinell ganlynol. Cymh. Jackson, GOSP t. 120 ‗―Never be 

cleansed‖, perhaps ―May the men of Gododdin always have plenty of fighting‖?‘, a J.T. Koch, God A t. 63 

‗will not be cleansed‘. 
597

 Gw. adran 3.13.6, a chymh. hefyd yr arfer o arddangos arfau uwchben beddrodau (gw. adran 2.1). 
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Pennod 3: Cyfeiriadau’r Beirdd at Arfau (parhad) 

 

3.4.2 Disgrifiadau o gleddyfau (parhad) 

Er hynny, nid oes angen cymryd bod y ddelwedd mae‘r bardd yn ceisio ei chreu yn 

nychymyg ei gynulleidfa yn cynnwys arf a gwaed drosto yn llythrennol, bob tro. Gallai 

ystyr coch neu rhudd gael ei hestyn i ddynodi arf sydd yn arfer neu sy‘n medru tywallt 

gwaed, ar batrwm y gair dremrudd a all ddisgrifio ‗amcan gwaedlyd‘ neu ‗lidiowgrwydd 

arswydus‘ rhyfelwr.
598

 Yn yr un modd, roedd galw noddwr yn cleddyfrudd yn ddull cryno o 

ddweud ei fod yn ymladdwr effeithiol dros ei wlad a‘i bobl. O ddeall rhudd fel hyn, gellir 

dehongli‘r ymadrodd r[h]uddlafn creulyd (CBT VI 27.86) fel disgrifiad o arf sydd wedi 

arfer â brwydro (rhuddlafn) ac sydd hefyd yn waedlyd (creulyd), yn hytrach na bod y bardd 

yn mynegi‘r un syniad ddwywaith. Ar y llaw arall, ni ellid ond meddwl weithiau fod 

Cynddelw, yn arbennig, yn ymhyfrydu mewn cyfuno cynifer o eiriau am waed ag sy‘n 

bosibl, megis yn CBT III 21.77 Gŵr a wnaeth gwaedlif, gwaedlafn gochi neu IV 5.108 

Rhudd ei waedlafn o waedliw.
599

 

 

Defnyddid llawer o ansoddeiriau eraill am gleddyfau a llafnau nad ydynt yn dweud llawer 

am yr arf ei hun, heblaw efallai am y ffaith ei fod o ansawdd da. Ceir, felly, eiriau fel 

adwyth ‗dinistr; dinistriol, ffyrnig‘,
600

 aerfen ‗anrhydeddus‘,
601

 ardderchawg ‗godidog‘,
602

 

argrad ‗dychryn‘,
603

 balch,
604

 braisg ‗gwych, nerthol‘,
605

 brwys ‗chwyrn, pybyr (yn y ffurf 

brwysgledd),
606

 brwysg ‗chwyrn‘,
607

 casnar ‗ffyrnig‘,
608

 diamau ‗sicr‘,
609

 difri 

                                                 
598

 CBT III 13.24n a VI 6.13n. 
599

 Gw. hefyd CBT III 20.53-4 Ei lafn yng nghreulif, yng nghreulyn—gwyar, / Yng nghreulawn ymwrthryn. 

Nodwyd yn barod (adran 3.2.2) fod Cynddelw yn arbennig o hoff o ddelweddau gwaedlyd, ond gw. hefyd, 

e.e., CBT II 13.9-12 (Hywel ab Owain Gwynedd) A lladd â lliwed a gwaedled—ei laifn / A gwaedliw ar giwed 

/ A gwaedlen am ben a banned / A gwaedlan a gran yn greuled, neu V 24.47-50 (Prydydd y Moch neu 

Lywarch ap Llywelyn) Gwaed am draed o drin, a gwaedlid läin, / A gwaedlafn adfuddiawg, / A gwaedlwrw 

gwŷr aerfwrw arfawg, / A gwaedlen am ben yn beithawg. 
600

 CA (XXXVI) 405 en dyd gwyth atwyth oed e lavnawr, a gw. ib.n; Jackson, GOSP t. 131 ‗his blades were 

destructive‘, a J.T. Koch, GodA t. 93 ‗his blades were ferocious‘. 
601

 CBT III 16.105 Baranres aerflaidd, aerfen ei—waedlafn, ond gw. ib.n, sy‘n nodi ail awgrym G t. 12 y gall 

fod yn ffurf ar aeruyn ‗yn lladd neu gymynu mewn brwydr‘. 
602

 CBT VI 6.21 Dedwydd rwyf aerglwyf, eurgledd—ardderchawg. 
603

 CBT III 7.21 Llafn argrad yng nghad, yng nghunllaith. 
604

 CBT V 6.45 Yn fwyaf, balchaf bwlch lifaid—lafnawr. 
605

 CBT III 18.10 Braisg lafnawr, brwysg ofrudd, a 21.97 Oedd brwysg braisg lafnawr can breiddiawr brès. 
606

 CBT V 1.30 A brwysgledd a breisgladd trwm iad, a gw. ib.n, sy‘n nodi bod brwysg ‗ffyrnig; meddw‘ yn 

bosibilrwydd arall, er mai *brwysclet a ddisgwylid wedyn. 
607

 CBT III 21.97 Oedd brwysg braisg lafnawr can breiddiawr brès, a IV 4.189 Brwysg lafnau yng nghrau, 

yng nghrai—calanedd; a gw. y n. blaenorol am enghraifft bosibl arall. 
608

 CBT III 16.55 Lladdai llafn gasnar, llathrai galch llasar. 
609

 CBT II 16.17-18 Piau y cleddyf clau—a drafodir, / Clwyfir, dir, diamau? 
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‗angerddol‘,
610

 dir ‗anorfod‘,
611

 drud (yn y ffurf gloywddrud ‗disglair a ffyrnig‘, a hefyd 

drudlafn),
612

 dyrawr ‗ffyrnig‘,
613

 glew,
614

 glud ‗taer‘,
615

 godrudd ‗angerddol‘,
616

 go-eithin 

‗gwyllt, tanbaid‘,
617

 gogonedd ‗gogoneddus‘,
618

 goruthr ‗arswydus‘,
619

 gwrdd ‗eofn‘,
620

 

hylwrch ‗ffyrnig‘,
621

 parawd,
622

 a taer (yn y ffurf cleudaer).
623

 Fel yn achos gwaywffyn, 

defnyddid cleddyf neu lafn weithiau yn ffigurol am dywysog, megis pan alwodd 

Gwalchmai Fadog ap Maredudd yn llafn dyar ‗llafn creulon‘ wrth wŷr Lloegr (CBT I 7.45). 

Gellid hefyd bersonoli‘r arf, fel yn achos y gair llafngroch ym marwnad Hywel ap Goronwy 

gan Fleddyn Fardd, lle ‗trosglwyddir crochder llais Hywel ar faes y gad i‘w arf‘, yng 

ngeiriau Rhian Andrews, neu‘r gair gẃreiddlafn ‗cleddyf gwrol‘ mewn cerdd arall gan yr un 

bardd.
624

 Anodd yw gwahaniaethu rhwng cyfeiriad trosiadol a phersonoli, mewn llawer o 

achosion, a gwell efallai yw deall bod amrediad o nodweddion – rhai ‗dynol‘ megis 

gwroldeb, ac eraill mwy perthnasol i lafn, fel llymder neu ddisgleirdeb – yn cael eu rhannu 

rhwng y rhyfelwr a‘i arfogaeth. 

 

Rhoddai‘r beirdd sylw weithiau i addurn ar gleddyfau wrth ganmol offer gwych eu 

noddwyr, neu wrth ganmol anrheg yn achos y gyfres o dri englyn a ganodd Cynddelw i 

ddiolch am gleddyf a roddwyd iddo gan Ririd Flaidd (CBT III cerdd 23). Disgrifir y cleddyf 

ei hun yn yr ail englyn, a‘r bardd yn tynnu sylw arbennig at y ffaith ei fod eisoes wedi 

gwisgo‘r cleddyf amdano! 

Cleddyf clod wasgar a wisgaf ar glun 

       Rhwng fy llun a‘m llasar, 

Cleddyf cloÿnnau hygar, 

Cleddyf Rhirid Flaidd flaengar. 

 

Mae Geiriadur Prifysgol Cymru yn rhoi‘r ystyron ‗boglyn, dwrn cleddyf, cnap . . . pommel 

of a sword, boss; protuberance‘ ymhlith ystyron clöyn, gan gyfeirio at nifer o enghreifftiau 

                                                 
610

 CBT I 8.51 A dygyfod clod cleddyf difri. 
611

 CBT II 16.17-18 Piau y cleddyf clau—a drafodir, / Clwyfir, dir, diamau? 
612

 CBT III 16.202 Drud lachar, drudlafn a gymer, a IV 5.133 Gwae fi, gleddyf glân, gloywddrud—i‟th 

arwain. 
613

 CBT I 25.11 Â llafnawr dyrawr dirfawr ei ddyrn. 
614

 CBT III 8.8 Pob llew a llafn [glew] ar glun. 
615

 CBT VI 6.3 Bolchlafn lud am dud, am dir, a VII 25.69 Bolchlafn lud am dud a derfyno. 
616

 CBT I 9.43 Gwaedraidd fy nghleddyf a godrudd—yng nghad. 
617

 CA (XXVI A) 309 yt ladei a llauyn vreith o eithin. 
618

 CBT VII 7.21 Gŵr glew oedd Forgant, gwrdd gledd—gogoned. 
619

 CBT IV 6.148 Cleddyfau goruthr, cleddyfal—ar wŷr. 
620

 CBT VII 7.21 Gŵr glew oedd Forgant, gwrdd gledd—gogoned. 
621

 CBT IV 7.13 Llaw hyladd ar llafn hylwrch. 
622

 CBT III 29.25 Oedd parawd cleddyf cleudaer—ym marddrin. 
623

 CBT IV 1.17 Oedd cleudaer, oedd claer cleddyf uch gwain. 
624

 CBT VII 47.16n. a 50.14. Ceir enghraifft arall o bersonoli mewn marwnad arall o waith Bleddyn Fardd, a 

llafn llidiawgddur yn cael ei ddefnyddio fel trosiad o alar. 
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o‘r gair mewn perthynas â chleddyfau. Yn ‗Rhamant Otuel‘, dywedir bod cleddyf yn crynu 

yn y ddaear hyt y cloynneu wrth i‘w berchennog gael ei daro gan yr arwr, ac mae ymadrodd 

tebyg yn fersiwn Cotton Cleopatra o Brut y Brenhinedd, wrth ddisgrifio Turnus ac Aeneas 

yn ymladd yny dorres eu gwaeuwyr hyt eu dyrnneu. ac eu cledyfeu hyt eu clowynneu.
625

 

Cyfieithwyd clowynneu yma fel ‗guards‘ gan John Jay Parry, hynny yw, dwy fraich ‗croes‘ 

neu ddyrnfol isaf y carn, a‘r ystyr hon yn rhoi ystyr dda hefyd ar gyfer y darn o ‗Rhamant 

Otuel‘. Ategir y dehongliad hwn gan un o‘r geirfaoedd yn llawysgrif Gwilym Tew, Peniarth 

51 (a ysgrifennwyd tua 1470), sy‘n rhoi kroes kledde ar ôl kloyn,
626

 a chan ddefnydd croes 

ar gyfer dyrnfol isaf cleddyf (ar yr un patrwm â ‗cross‘ yn Saesneg) mewn rhestrau o ‗Dri 

Thlws ar Ddeg Ynys Brydain‘.
627

 Mae‘n debygol, felly, fod W. Owen(-Pughe) yn llygad ei 

le wrth gynnwys ‗cross‘ cleddyf ymhlith ystyron clowyn – hynny yw, bod cloÿnnau yn 

cyfeirio yn benodol at ddwy fraich estynedig y dyrnfol isaf.
628

 Mae‘r dehongliad hwn yn 

gydnaws hefyd â‘r ymadrodd clöyn iâ, yn dynodi pibonwy, ac ag ystyr dybiedig y cloyn a 

gerynt y gwraged yn ‗Cân yr Henwr‘.
629

  

 

Anodd, er hynny, yw dehongli disgrifiad Dafydd Benfras o Lywelyn ab Iorwerth a‘i feibion 

fel Tri chlöyn pennyn penguchogion (CBT VI 31.66). Mae ystyr pennyn yn ansicr, fel y 

nodir yn CBT, er dehongli‘r gair hwn fel ‗pigyn‘, a clöyn fel ‗llafn‘, gan gynnig yr 

aralleiriad ‗Tri llafn pigyn gwŷr helmog‘.
630

 Ni wisgid helmau pigog nac yng Nghymru nac 

mewn gwledydd cyfagos, ond mae darn o ‗Cân Rolant‘ yn egluro sut y gallai ‗llafn‘ fod yn 

rhan o helm: 

                                                 
625

 YCM 95.27-8; John Jay Parry (ed./trans.), Brut y Brenhinedd: Cotton Cleopatra Version (Cambridge, 

Massachusetts, 1937), tt. 7-8. 
626

 Mae‘n ymddangos y gall y gair cyn kloyn hefyd fod yn berthnasol, ond yn anffodus ni ellir darllen ond 

diwedd y gair, sef -gay (Peniarth 51, t. 190, ll. 81, yn Anne Elizabeth Jones, ‗Gwilym Tew: Astudiaeth 

Destunol a Chymharol o‘i Lawysgrif, Peniarth 51, ynghyd ag Ymdriniaeth â‘i Farddoniaeth‘ (Traethawd PhD, 

Prifysgol Cymru Bangor, 1980), t. 283)). 
627

 Disgrifir cleddyf Rhydderch Hael yn fflamio o‘i flaen hyd at ei croes neu (mewn un fersiwn) ei dwrn (P.C. 

Bartrum, ‗Tri Thlws ar Ddeg Ynys Brydain (The Thirteen Treasures of the Island of Britain)‘, Études 

celtiques, 10 (1962-3), 434-77). 
628

 W. Owen[-Pughe], A Welsh and English Dictionary (1794): ‗the embossed part, cross, or rest of a sword‘ 

(dyfynnwyd yn GPC d.g. clöyn, clowyn). 
629

 GPC d.g., a gw. I. Williams, CLlH II.11c a 12b a tt. 106-7. 
630

 Gw. GPC d.gg. clöyn, clowyn a pennyn. Nid oes enghreifftiau eraill o‘r gair pennyn cyn 1604, ac mae‘r 

cofnod cynharach o‘r ystyr ‗llafn‘ ar gyfer clöyn mewn geirfa farddonol o‘r unfed ganrif ar bymtheg 

(T. Gwynn Jones, ‗The Welsh Bardic Vocabulary‘, B 1 (1921-3), 310-33 (325)). Gallai penguwch neu 

penguch ddisgrifio penwisg merched yn ogystal â ‗cap (a wisgid dan helm (a phenffestin))‘ yn ôl GPC d.gg. 

penguchogion a penguwch, penguch; a gw. hefyd YBH llau. 545-7 am y ben y dodet penguch bwrkwin a 

ffaylet, ac ar warthaf hynny helym eureit echdywynnedic. 
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―nyt aeth eiryoet am benn dyn helym well no hi, yr honn y mae yr eur mawrweirthiocaf yn 

sawdureaw ac yn rwymaw y llauyneu; a maen carbwnculus yn y gadeir yn y hardhau ar y 

gwarthaf . . .‖ 
631

 

 

Yn ei nodyn ar y darn hwn, tynnodd Stephen J. Williams sylw at ddisgrifiad fersiwn llsgr. 

Peniarth 5 o‘r maen carbunculus yng nghanol y petwar llafyn, gan awgrymu y gallai‘r 

llafneu ddynodi rhwymau sy‘n ffurfio ‗ffrâm‘ i‘r helm, gan groesi ar ei brig (cadair), er ei 

bod hefyd yn bosibl eu bod yn dynodi‘r platiau sy‘n ffurfio ‗bowlen‘ yr helm ei hun (gw. 

adran 2.14).
632

 (Y dehongliad cyntaf a fyddai‘n fwyaf cydnaws â‘r enghreifftiau o clöyn a 

drafodir yn y paragraff blaenorol, fodd bynnag.) Erys union berthynas y geiriau clöyn a 

pigyn yn llinell Dafydd Benfras yn dywyll, ond gellir yr ystyr fras naill ai bod y tri yn 

benaethiaid ar wŷr helmog, neu eu bod yn ‗uchafbwyntiau‘ o‘u cymharu â‘r rhyfelwyr o‘u 

cwmpas. 

 

Os yw‘r dehongliad hwn yn gywir, mae‘n dystiolaeth ddiddorol am y math o helmau a oedd 

yn adnabyddus yng Nghymru tua chanol y drydedd ganrif ar ddeg, am y credir bod 

powlenni helmau fel arfer yn cael eu creu yn un darn erbyn y cyfnod hwn (gw. adran 2.14). 

Mae‘n bosibl, er hynny, fod y bardd yn cyfeirio at ddarn o offer nad yw‘n hysbys i ni 

heddiw. Posibilrwydd arall fyddai awgrymu y gall pennyn fod yn ffurf luosog ar y gair 

benthyg penwn neu penon, a clöyn pennyn yn dynodi rhyw fath o fwlyn (addurniadol?) ar 

ben polyn baner, sef trosiad addas arall ar gyfer tywysog sy‘n arwain milwyr.
633

 Gellid 

cymharu‘r ymadrodd penwn y glêr, mewn marwnad o waith Gruffudd Llwyd,
634

 ac yn wir, 

mae enghreifftiau gan Feirdd y Tywysogion o eiriau am faneri‘n cael eu defnyddio‘n 

drosiadol neu‘n ffigurol am dywysogion, sef gwaedluman ac, efallai, arwydd.
635

 

 

                                                 
631

 CR XLII.3-5, a chymh. YCM 130.12-16.  
632

 YCM 130.14n, a gw. hefyd CR t. 163, nn. 54 a 55. 
633

 Mae penwn yn air benthyg o‘r S. Canol penoun yn ôl T.H. Parry-Williams, The English Element in Welsh 

(London, 1923), t. 118, a‘r enghreifftiau cynharaf o penwn, penon a roddir yn GPC yn digwydd mewn cerddi 

o waith Gruffudd Llwyd (GGLl 9.35-6 Arwain di, orhoen y dydd, / Benwn Morgannwg beunydd, a 13.19-20 

Prid oedd arwain ein pryder, / Paun y glod, penwn y glêr) a Iolo Goch (GIG 2.50 Myn Beuno, mae‟n ei benwn 

/ Tri fflŵr-dy-lis, oris erw, a GIG 5.23 Arwain a wnaf i‟m eurwalch / Gwayw a phenwn, barwn balch). 

Penynau yw‘r unig ffurf luosog ar y gair a nodir yn GPC, ond roedd gan lawer o enwau Cymraeg Canol fwy 

nag un ffurf luosog – cymh. bwlch, a‘r ffurfiau lluosog bylch a bylchau (GMW tt. 27 a 31). 
634

 Gw. y n. blaenorol. Nododd Rhiannon Ifans, GGLl 13.20n, fod gan penwn ystyr drosiadol yma.  
635

 CBT IV 5.116 Gwân wrth wân, gwaedluman liw. Galwodd Dafydd Benfras Lywelyn a‘i feibion yn tri 

arwydd yn ll. 61 o‘r un gerdd sy‘n cynnwys y llinell Tri chlöyn pennyn penguchogion, er dehongli‘r ymadrodd 

yn CBT fel ‗tri rhyfeddodd‘, a gellid dehongli dau air olaf V 24.34 Dy gynnygn digwydd, arwydd eurawg naill 

ai fel cyfeiriad at dywysog (Llywelyn ab Iorwerth unwaith eto) a chanddo luman gwych, megis yn aralleiriad 

CBT, neu fel cyfeiriad ffigurol ato. 
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Nid oes syndod fod y cyfeiriad mwyaf manwl at gleddyf a geir gan Feirdd y Tywysogion, 

sef canmoliaeth Cynddelw i‘w cleddyf clod wasgar gyda‘i cloÿnnau hygar, i‘w gael mewn 

cerdd ddiolch. Dyma fath o gerdd lle gellid disgwyl y byddai bardd yn cymryd amser i roi 

sylw manwl i‘r rhodd, ac ar ben hynny, mae cyd-destun heddychlon, gwaraidd a chyfeillgar 

y gerdd ddiolch yn fwy addas ar gyfer disgrifio addurn, o‘i gymharu â‘r cerddi moliant a 

marwnad sy‘n tueddu i ganolbwyntio fwy ar agweddau llai ‗manwl‘ ar harddwch y cleddyf 

(fel disgleirdeb), os ydynt yn ei ddarlunio fel rhywbeth hardd o gwbl.  

 

Er nad yw ‗Trawsganu Cynan Garwyn‘ yn perthyn i genre y cerddi diolch, cyfeiria‘r bardd 

at nifer o bethau a gafodd fel rhoddion, gan gynnwys Cledyf gwein karrec  dyrngell gwell 

no neb (PT I.6). Fel yn achos cerdd Cynddelw, tynnir sylw at nodwedd ar garn y cleddyf, 

a‘r defnydd o‘r elfen dwrn yn dwyn i gof Dyr(n)wyn, cleddyf Rhydderch Hael, fel y nododd 

Ifor Williams.
636

 O ran dyrngell, fodd bynnag, mae ystyron yr elfen gell yn cynnwys 

‗brown‘, ‗melyn‘ neu ‗ddisglair‘, er bod yr ystyr ‗euraid‘ efallai‘n fwyaf tebygol yn y cyd-

destun hwn (‗golden hilted‘ yw cyfieithiad Graham Isaac).
637

 Dehongliad Isaac o‘r gwein 

karrec yn yr un llinell yw ‗jewelled sheath‘, a hynny, o ystyried y dystiolaeth hanesyddol 

fod gwain cleddyf neu gyllell yn lleoliad cyffredin ar gyfer addurn cain, yn ymddangos yn 

fwy tebygol nag awgrym Williams fod gan y cleddyf wain neu orchudd ‗of stone‘.
638

 Ac 

eto, pe bai‘r bardd yn cyfeirio at emau, disgwylid maen yn hytrach na karrec.
639

 Mae‘n 

bosibl felly mai cyfeiriad ffigurol sydd yma, gan olygu ‗mor galed â charreg‘, er ei bod yn 

anodd deall gwerth y nodwedd honno mewn perthynas â gwain cleddyf.
640

  

 

Gall fod cyfeiriad arall at garn ac arno addurn o aur, neu o leiaf addurn o ryw fath, ym 

‗Marwnad Rhirid Flaidd ac Arthen ei Frawd‘ (CBT III 24.99-100): 

Eurddwrn oedd ei lafn yn ei loflen, 

Eurgledd cymynedd, cymynai ben. 

 

                                                 
636

 PT I.6n, a gw. Bartrum, ‗Tri Thlws ar Ddeg Ynys Brydain‘. Cymh. hefyd Dwr(y)ndal, sef un fersiwn 

Cymraeg ar enw Durendal, cleddyf Rolant, a allai fod wedi ei ddeall fel cyfeiriad at garn ac iddo afaeliad hir 

(gan awgrymu cleddyf mawr) (YCM 51.22 a 107.15), ond gthg. YCM 156.21-2 Durendard oed y enw, sef oed 

hynny, “dyro dyrnawt calet”.  
637

 PT I.6n ac Isaac, ‗Trawsganu Kynan Garwyn‘, 180, a chymh. uchod, adran 3.2.3, wrth drafod gwaywffyn 

gell, hiriell a hirfelyn. 
638

 Isaac, ‗Trawsganu Kynan Garwyn‘, 180, ac I. Williams, PT I.6n. 
639

 Cymh., e.e., BR 15.24-6 Helym eureit ar penn y marchawc a mein mawrweirthawc gwyrthuawr yndi 

(hefyd 17.2 a 18.4), ac YCM 103.20-2 ac a‟e gwant yn y daryan (ar daroed gossot mein mawrweirthawc yndi, 

a hoelonn eur yn amyl trwydi). 
640

 Diolchaf i‘r Athro Marged Haycock am y sylwadau hyn. 
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Gall mai math tebyg o arf cain yw‘r llafn eurllaw yn ‗Arwyrain Owain ap Madog‘, hefyd 

gan Gynddelw, er na fyddai cyfeiriad at fedr neu haelioni llaw Owain yn amhosibl.
641

 

Hawdd oedd cymysgu, hefyd, rhwng dwrn (‗carn‘) cleddyf a dwrn dyn, ac fe allai beirdd 

fod wedi chwarae ar y ddwy ystyr hyn mewn darnau megis yr un a ddyfynnwyd uchod, neu 

CBT III 16.233 Eurddyrn wâl, gleddyfal glywael.
642

 Mae cyfeiriadau mewn rhyddiaith, fodd 

bynnag, yn dangos bod eurddwrn yn medru disgrifio arf yn hytrach na‘i berchennog. Cledyf 

eurdwrn oedd gan Gulhwch wrth gychwyn am lys Arthur, ac fe grybwyllir offer tebyg yn 

‗Gereint‘ ac yn ‗Breudwyt Ronabwy‘.
643

 Yn ‗Rhamant Otuel‘ ymddengys fod gwerth 

addurn – naill ai arian neu aur neu eur coeth – yn dibynnu ar statws y perchennog,
644

 ond ni 

chrybwyllir arian o gwbl gan y beirdd yn y cyd-destun hwn, efallai am nad oedd cyfleu 

gwahaniaethau statws fel hyn yn berthnasol i‘w canu mawl – hynny yw, roedd pob un o‘u 

gwrthrychau hwythau yn haeddu cleddyf euraid! 

 

Ni olygai hyn fod gan wrthrychau cerddi‘r beirdd gleddyfau euraid bob amser, fodd bynnag, 

hyd yn oed yn achos y cyfeiriadau, megis y rhai a drafodwyd hyd yma, sy‘n ymddangos fel 

disgrifiadau pendant o‘r cyfryw addurn. Mewn achosion eraill, ni ellir bod yn sicr a yw‘r 

elfen eur- yn dynodi aur (neu addurn) yn llythrennol, neu‘n hytrach fod y beirdd yn canmol 

cleddyf (neu ryfelwr) gwych mewn termau mwy cyffredinol, wrth iddynt gyfeirio at cledd 

eurin,
645

 neu at eurgledd, ac felly hefyd yn achos y ffurfiau llai cyffredin eurgleddyfrudd ac 

eurl(l)ain.
646

 O ran eurl(l)ain, os yw eur- yn cyfeirio at addurn, haws tybio bod y gair yn 

cyfeirio at yr arf cyfan, yn hytrach na‘r llafn yn benodol, ac felly hefyd yn achos bylchlafn 

eurwaith Llywelyn ap Gruffydd, mewn cerdd fawl gan Lygad Gŵr, er bod cyfeiriad at safon 

wych ‗gwaith‘ yr arf wrth frwydro yn bosibilrwydd arall yma.
647

 Ar y llaw arall, mae‘n 

                                                 
641

 CBT III 13.4 Llyw anaw, llafn eurllaw aerllaith ‗Arglwydd cyfoeth, [yn ymladd â] llafn ysblennydd ei 

ddyrnfol [mewn] cyflafan‘. O‘r pum enghraifft eraill o eurllaw gan Feirdd y Tywysogion, nid yw‘r un yn 

gysylltiedig â chleddyfau (CBT II 24.33 Un, Iarll Cernyw  rhag ein aerllyw,  eurllaw roddawg; VII 26.32 

Deddfau teg, tyngu o‟i eurllaw; 36.12 Gwas rhudd ei baladr, balawg eurllaw, a 59 O leas gwanas, gwanar 

eurllaw; 48.17 Hil Gruffudd wayw rhudd, rhoddfawr eurllaw; a gw. hefyd aralleiriadau CBT, sy‘n dehongli 

eurllaw fel ‗hael ei law‘, ‗llaw wych‘, ‗hael‘, ‗campus ei law‘ a ‗llaw hael‘. 
642

 Yma mae‘r ffaith fod yr eurddyrn yn lluosog o blaid ystyried mai dwylo‘r gwrthrych a ddynodir, er bod y 

cyfosod â cleddyfal yn awgrymu‘r ystyr arall hefyd. 
643

 CO ll. 67; Gereint, llau. 30 a 93, a BR 4.6, 12.9, 15.19 a 17.31. 
644

 Gw., e.e., YCM 47.1, 60.12-13 a 108.10, yn disgrifio cleddyfau Rolant (a‟e dwrn yn eur coeth), Otuel (a‟e 

dwrn yn eureit) a marchog a achubir gan Otuel (a‟e dwrn yn aryant).  
645

 CBT V 18.11-12 A gwedi hynny buost gwas / Cledd eurin, clo byddin clodfras. Ystyr eurin yn ôl GPC yw 

‗euraid, gwych, ardderchog‘. 
646

 Atodiad Ib d.gg. Eurgledd yw‘r cyfansoddair mwyaf cyffredin sy‘n cynnwys cleddyf neu cledd fel elfen, 

gyda 13 o enghreifftiau. Mae chwech o‘r enghreifftiau hyn mewn marwnadau (cymh. y gyfran uwch fyth o‘r 

ffurf cleddyfrudd a geir mewn marwnadau (gw. uchod yn yr adran hon). Gw. isod, adran 3.4.5, am enghraifft 

ddiddorol o eurgledd yng nghyd-destun dedfrydau cyfreithiol. 
647

 CBT VII 24.114 Telaid balch â bylchlafn eurwaith ‗[Un] glandeg cadarn ac chanddo lafn danheddog cain 
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werth nodi bod y llafn ynddo ef ei hun yn beth gwerthfawr yr oedd angen llawer o ymdrech 

i‘w greu, fel y byddai‘n ddigon addas galw llafn da yn ‗euraid‘, yn drosiadol.
 648

 At hynny, 

gallai arysgrifau ar lafnau gael eu llenwi â mewnosodiadau o aur, neu ryw fetel arall (gw. 

adran 2.4.1), neu gellid mewnosod patrwm o wifrau fel a awgrymodd John Koch ar gyfer 

CA (I) 7-8 kledyuawr glas glan / ethy eur aphan.
649

 Gellid awgrymu‘r un dehongliad ar 

gyfer racllauyn eur cleddyf Culhwch, os yw rhacllafn yn dynodi blaen neu fin y cleddyf, 

neu‘r rhan o‘r llafn agosaf at y carn,
650

 er ei bod yn bosibl hefyd fod y gair hwn yn dynodi 

gwain cleddyf, neu‘n cyfeirio‘n benodol at amgarn (S. ‗chape‘) euraid ar waelod y wain.
651

 

 

3.4.3 Brwydro â chleddyfau 

Trafodwyd yn yr adran flaenorol sut y byddai‘r beirdd yn canmol sgiliau rhyfelwyr â 

chleddyf drwy ddweud bod y cleddyf ei hun yn ‗gyflym‘ neu ‗fel mellten‘. Byddent hefyd 

yn disgrifio cyflymder a nerth ergyd cleddyf (cleddyfal neu cleddyfod) yn fwy 

uniongyrchol, gan ddefnyddio‘r ansoddeiriau clau ‗chwim, cyflym‘,
652

 ffysgiolin ‗cyflym, 

chwim‘,
653

 anwogawn ‗grymus‘,
654

 cadarn,
655

 diwan,
656

 a hydr ‗nerthol‘;
657

 ac fe allai 

                                                                                                                                                     
[ei] wneuthuriad‘. O ran dehongli eurwaith fel cyfeiriad at frwydro â‘r arf, cymh., e.e., III 7.8 Tarian yn 

aerwan, yn eurwaith ‗[Fel] tarian mewn rhuthr, mewn brwydr wych‘, a 22 Llafn gwyar a gâr o gydwaith 

‗Llafn gwaed yr ymfalchïa ynddo o frwydro gydag ef‘. Gw. ymhellach y drafodaeth am y ffurf durnid yn 

n. 958 isod. 
648

 Gellid nodi hefyd fod y Llyfr Coch yn rhoi llafyn eur yn lle llafnawr ar gyfer V 23.87 Llywelyn llafnawr 

anghyfan. 
649

 GodA t. 53 ‗[with] bright blue swords / of painstaking gold wirework‘, a chymh. Jackson, GOSP t. 115 

‗bright blue swords and fringes of worked (?) gold‘. Nododd I. Williams, ib.n, fod geirfa Gwilym Tew yn 

dehongli ethy fel ‗ysbardunau‘, er awgrymu y gallai eddi aur ‗gyfeirio at y ridens aur ar wisg neu wregys yr 

arwr hwn‘.   
650

 CO ll. 67 Cledyf eurdwrn ar y glun a racllauyn eur itaw. Yn GPC d.g. rhacllafn, rhoddir yr ystyr ‗blaen 

neu fin cleddyf, dagr, neu gyllell‘, er nodi bod yr ystyr yn ansicr ac yn seiliedig ar eiriaduron cymharol 

ddiweddar. 
651

 Mae‘r ystyr ‗(fel amddiffyniad) yn erbyn‘ a roddir yn GPC d.g. rhag (5) yn gydnaws â swyddogaeth gwain 

cleddyf neu amgarn gwain. Cymh. hefyd, e.e., rhacaer ‗maestref; mur allanol‘, rhagdref ‗maestref; rhan o‘r 

dref y tu allan i‘r muriau‘ a rhactal ‗rhwymyn (addurniadol) i‘w wisgo ar y talcen‘ (GPC d.gg.) o ran defnydd 

yr elfen rhag- ar gyfer rhywbeth sy‘n amgylchynu rhwybeth arall. At hynny, nodir ym Mhennod 2, n. 418, fod 

arian weithiau‘n addurno amgarnau go-iawn, gan gyfeirio‘n arbennig at amgarn Pictaidd o arian wedi‘i oreuro 

o gronfa Eglwys Sant Ninian. Cymh. y disgrifiadau o amgarn (swch) aur yn BR 12.10-11 a swch o rudeur 

coch coeth ar penn y wein, a 13.13 a swch eureit ar y wein, a‘r arianswch mewn cerdd ddiolch am gyllell o 

waith Iolo Goch (GIG 11.19-20 Beth a geisiai erfai ŵr / Eithr arianswch a threinsiwr?, a gw. XI.20n). Gellid 

nodi hefyd BR 15.21 a swch ar y wein o lattwn yr Yspaen, a lattwn wedi ei ddehongli fel ‗metel melyn, tebyg i 

bres‘, efallai‘n perthyn i orichalcum (BR 15.21n, ac am orichalcum gw. adran 3.13.3 isod). Defnyddid y gair 

swch hefyd ar gyfer gwaelod tarian pigfain (gw. isod, adran 3.13.1) ac fe allai‘r ffurf sychyn fod wedi dynodi 

gwaywffon (gw. adran 3.2.1.1). 
652

 Afall
LlDC

 8 In amuin kyminaud clefytaud clev; CBT IV 4.132 Cleddyfal clau ddywal ddiwedd; V 24.27-8 

Cefaist elfydden Alaawg—ynial / O‟th glau gleddyfal, goed gleddyfawg, a VII 24.153-4 Iddaw i gynnal 

(cleddyfal clau) / Mal Arthur wayw dur ei derfynau, a gw. hefyd y ffurf hyrdrglau (n. 657 isod).  
653

 CA (LXXI A) 876 cledyual dywal fysgyolin. 
654

 LPBT 17.7 Cledyfal anwogawn. 
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cleddyfal neu cleddyfawd hefyd fod yn balch ‗gwych‘,
658

 blaengar ‗blaenllaw‘,
659

 cyfwyrain 

‗rhwysgfawr‘,
660

 diarswyd,
661

 diwyrnawd ‗diysgog‘,
662

 dyfal ‗diwyd‘,
663

 dywal ‗chwyrn, 

ffyrnig‘,
664

 glew,
665

 gwrawl,
666

 neu trwm.
667

 Dengys amrediad y geiriau hyn fod beirdd yn 

defnyddio ergyd cleddyf, fel yr arf ei hun, fel drych i rinweddau milwrol eu noddwyr. 

Gellid hefyd ganmol milwriaeth cleddyfwr yn fwy plaen, megis yn V 1.78 (Prydydd y 

Moch) Gwrdd yn lladd â llafn dauafwch.
668

 O ran enwau penodol am yr ergyd ei hun, 

defnyddid dyrnawd yn aml mewn rhyddiaith, ond i‘r beirdd, roedd manteision (mydryddol) 

amlwg o ddefnyddio‘r geiriau cleddyfal neu cleddyfawd. 

 

Mae‘n werth nodi bod y gallu i daro ergydion nerthol â chleddyf yn un o‘r dulliau llenyddol 

ystrydebol o fesur cryfder, yn ogystal â medr milwrol, a gall mai‘r ystyr hon oedd yn 

bwysicaf wrth gyfarch Arthur fel [c]ledyfawc aruthyr neu [c]ledyfawc uwyaf, neu wrth alw 

Alecsandr Fawr yn cledyfal anwogawn.
669

 Ni fyddai hynny‘n golygu bod y beirdd yn 

diystyru medr wrth ymladd â chleddyfau neu lafnau, fodd bynnag. Tynnwyd sylw at ddull 

un o arwyr ‗Y Gododdin‘ o ymladd â llafnau,
670

 ac fe gyfeirir yn benodol at yr Arglwydd 

Rhys fel patrwm o gleddyfwr da yn CBT IV 9.203 Gŵr a ddengys lladd â llafnau—

rhuddion. Mae CBT VII 10.11-12 (y Prydydd Bychan) Llyw dragon, llafnau dreigliaw, / 

Llew ehwybr, o lwybr dy law, yn ymddangos fel cyfeiriad at bario arfau‘r gelyn, a‘r 

                                                                                                                                                     
655

 CA (XXVI B) 315 oed cadarn e gledyual ynyorth. 
656

 CA (XXIX) 337 kledyual dywal diwan. 
657

 LPBT 24.12 cledyfal hydyr rac meibon Cawrnur, a gw. hefyd y ffurf hyrdrglau yn CBT V 11.11 

Hoeddlfrau hydrglau gleddyfal. 
658

 CBT IV 9.62 Bwlch ei gledd, balch ei gleddyfawd. 
659

 CBT III 16.102 Blaengar glew gletyual Urien. 
660

 CBT IV 4.77-8 Arglwydd glew, aerllew i dan eurllain—gledd, / Gleddyfal gyfwyrain. Nodir, ib.n, y gall 

cyfwyrain hefyd fod yn ferfenw, a cleddyfal yn wrthrych iddo, gan roi‘r ystyr ‗yn dyrchafael ergyd‘. 
661

 CLlH III.52c Cledyual dyual diarswyt. 
662

 CBT IV 9.30 Gleddyfal dywal, diwyrnawd. 
663

 CBT IV 6.148-9 Cleddyfau goruthr, cleddyfal—ar wŷr / A orug yn ddyfal. 
664

 CA (XXVI A) 305 dywal y gledyual emborth; (XXIX) 337 kledyual dywal diwan; (LXXI A) 876 cledyual 

dywal fysgyolin; CLlH III.52c Cledyual dyual diarswyt, a CBT IV 9.30 Gleddyfal dywal, diwyrnawd. 
665

 CBT III 16.102 Blaengar glew gletyual Urien. 
666

 CBT III 21.177 Gwrawl gleddyfal gwrial gwron. 
667

 CBT VII 36.40 O gleddyfawd trwm tramgwydd arnaw, a gw. hefyd CA (LXXXVII A) 1066 trwm en trin a 

llavyn yt lladei a (B) 1089 trwm en trin a llain yt ladei. 
668

 Aralleiriad CBT: ‗[Un] grymus yn taro â chleddyf daufiniog‘. 
669

 CC 30.6a a 32a, a LPBT 17.7. Cymh. y disgrifiad o Siarlymaen yn YCM 39.12-15 (‗Cronicl Turpin‘) Kyn 

gadarnet oed ac y trawei varchawc aruawc a‟e uarch yn aruawc o warthaf y benn hyt y dayar ar vn dyrnawt a 

chledyf. 
670

 CA (XCVI) 1176-7 pan ladhei ae lavnawr ynysgoget / yn dayr nyt oed wael men yt welet, a gw. cyfieithiad 

Jackson, GOSP t. 106 ‗When he struck with blades, steadfastly and eagerly, his behaviour was not base to 

see‘, ond cymh. J.T. Koch, GodA t. 51 ‗When he slew with his blades, he was unshaken / in battle. He was not 

weak wherever he was to be seen‘. 
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ymadrodd o lwybr dy law yn cryfhau‘r ddelwedd o ymladd yn fedrus.
671

 Ceir y syniad fod 

profiad yn bwysig yn CBT VI 25.27 (Dafydd Benfras) Oedd bwlch llafn yn llaw gynefin, ac 

mae llinell o waith Cynddelw yn disgrifio hoffter Madog ap Maredudd o frwydro â‘i lafn 

yntau, III 7.22 Llafn gwyar a gâr o gydwaith. Gallai cyfeiriad Cynddelw at yr Arglwydd 

Rhys fel un sy‘n ‗cyfeirio‘ llafnau (llyw llafnawr llwyprawd) fod yn enghraifft arall o fardd 

yn canmol medr â chleddyf, er ei bod yn bosibl mai disgrifiad o‘r tywysog yn cyfarwyddo 

ei filwyr mewn brwydr sydd yma, a llafnawr yn dynodi naill ai‘r rhyfelwyr eu hunain neu 

eu harfau.
672

 

 

Weithiau cysylltid cleddyfal â‘r niwed a achoswyd ganddo, megis yn ‗Darogan Cadwallon‘ 

(PBT (LlTARA) 10.15-16): 

Gweleis i gelein vein abrein ar gnawt 

ac arall ar darwein gwall grein cledyfawt.
673

 

 

Nid annhebyg yw llinellau Cynddelw (CBT IV 9.29-30): 

Gwelais-i glais a thrais a thrallawd, 

Gleddyfal dywal, diwyrnawd. 

 

Neu, gan yr un bardd (CBT IV 5.21-2): 

Cynifiaid, cyrchiaid, cerdd arial—ddrudion, 

            Clwyf eofn cleddyfal.
674

 

 

Mae cyfeiriadau niferus yng ngherddi‘r Hengerdd a Beirdd y Tywysogion at bennau, neu 

rannau o‘r pen neu‘r wyneb, yn cael eu taro gan lafnau neu gleddyfau. Y pen ei hun a 

grybwyllir fwyaf,
675

 ond crybwyllir hefyd gran ‗grudd, boch, wyneb, ?barf, gwallt‘,
676

 iad 

                                                 
671

 Aralleiriad CBT: ‗Arweinydd milwyr, [un sydd yn] gwrthdroi cleddyfau, / Y rhyfelwr chwim, gan ffordd 

[trawiad] dy law‘. Byddai rhai o ystyron eraill treigl(i)o yn ôl GPC hefyd yn addas, megis ‗chwifio‘ neu 

‗brandish‘. O ran y defnydd o llwybr yn y cyd-destun hwn, cymh. CBT IV 4.241 Ar llwybr lladd â llafnau 

rhuddion. 
672

 CBT IV 9.7 Ar lles llawr, llyw llafnawr llwyprawd ‗Er lles ceimiad, bydd yr arweinydd yn cyfeirio 

cleddyfau‘. 
673

 Gw. aralleiriad Haycock: ‗Gwelais i gelain fain, a brain [yn ymborthi] ar gnawd; / Ac un arall ? yn colli 

[gwaed], ? wedi syrthio ac wedi‘i glwyfo gan ergyd cleddyf‘. 
674

 Cyfosodwyd cleddyfal a clwyf hefyd yn CBT IV 4.132 Cleddyfal clau ddywal ddiwedd. / Clwyf efnys 

dyfrys, dyfrydedd—ys mau. Mae‘r cyfleoliadau rhwng clais neu clwyf (neu clau) a cleddyf- yn enghreifftiau o‘r 

math o gyd-daro ffodus rhwng ystyr a sain geiriau a drafodwyd gan Marged Haycock, ‗Medd a Mêl Farddoni‘, 

yn M.E. Owen a B.F. Roberts (goln.), Beirdd a Thywysogion, tt. 39-59, a Marged Haycock, ‗Where Cider 

Ends, there Ale Begins to Reign‟: Drink in Medieval Welsh Poetry, H.M. Chadwick Memorial Lectures, 10 

(Cambridge, 2000), a H. Yn yr un modd, byddai odl wedi gwneud y cyfleoliad rhwng cleddyfal a dyfal neu 

dywal yn ddeniadol i‘r beirdd (gw. yr enghreifftiau a roddwyd uchod yn yr adran hon, a hefyd CBT IV 4.132 

Cleddyfal clau ddywal ddiwedd). Cymh. y drafodaeth am enwau gwaywffyn yn Atodiad II isod). 
675

 CA (XIV) 127-8 od uch lled lladei a llavnawr. / en gystud heyrn dur arbennawr; (XLIV A) 480 en aryal 

cledyual am benn (er bod ‗pennaeth‘ yn ystyr bosibl arall am penn); GwasMB 72 Y treulya6r llafna6r ar benn; 

LPBT 8.6 yt lethrynt lafnawr ar pennawr disgowen (gall mai pennau gwaywffyn, nid pennau dynion, sydd 

yma); CBT II 13.9-12 A lladd â lliwed a gwaedled—ei laifn / A gwaedliw ar giwed / A gwaedlen am ben a 

banned / A gwaedlan a gran yn greuled; III 24.100 Eurgledd cymynedd, cymynai ben; IV 1.19 Llafn yn llaw a 
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‗rhan uchaf y pen, tu blaen y pen, talcen, arlais‘,
677

 cyfys ‗arlais‘, S. ‗temple‘,
678

 gwallt,
679

 

briger ‗gwallt‘,
680

 ac, efallai, trwyn.
681

 Y tebyg yw mai ergydion i‘r wyneb a ddisgrifir 

hefyd yn CBT V 23.96 (Prydydd y Moch) A llafnawr lledrudd uwch grudd a gran, a VI 

29.88 (Dafydd Benfras) Gwalch oedd falch ei folchlafn uch grudd, er na ellir sicrwydd nad 

yw‘r bardd yn creu darlun o ryfelwr yn codi arf uwch ei ben ei hun wrth ei anelu i lawr at 

elyn, neu‘n ei ddal yn uchel am ryw reswm arall. Mynegir y syniad o ergyd tuag i lawr yn 

glir yn ‗Y Gododdin‘, fel rhan o ddisgrifiad arall eto o ergyd at wyneb gelyn (CA (XCV) 

1170-1 kwydassei lafnavr / ar grannaur gwin), a gall mai‘r un math o ergyd a ddisgrifir yn 

CA (LIX) 685 ac ardemyl gledyual, a gyfieithwyd gan John Koch fel ‗and at the high point 

of sword blows‘.
682

 Mae cyfeiriad Cynddelw at cleddyfal gyfwyrain yn enghraifft bosibl 

arall o ergyd oddi uchod, os dehonglir cyfwyrain fel berfenw yn hytrach nag fel ansoddair 

(‗[un] rhwysgfawr‘).
683

  

 

Byddai ymosod ar bennau gelynion yn gwneud synnwyr yn dactegol, yn enwedig os nad 

oedd ganddynt helmau effeithiol, ac yn wir mae tystiolaeth archeolegol am y math hwn o 

glwyf, gan gynnwys rhai olion y gellir eu cysylltu o bosibl â brwydr Caer, 613 O.C.
684

 

                                                                                                                                                     
llaw yn lladd pennain; 6.111-12 Rhaglyddawdd a‟i gleddyf uch gwain, / Rhaglym fu yn pannu pennain, a VI 

18.58-9 Oedd trist maer, oedd claer cleddyf heb wain / A chan llu pannu pen ar ddigrain. Gall mai cleddyfau 

sy‘n taro pennau hefyd yn yr enghreifftiau canlynol, er nad yw‘r cyd-destun mor eglur: V 24.48-50 

A gwaedlafn adfuddiawg, / A gwaedlwrw gwŷr aerfwrw arfawg, / A gwaedlen am ben yn beithawg, a VI 

25.27-8 Oedd bwlch llafn yn llaw gynefin, / Oedd gwaedlyd pennau, gwedi gwaedlin—rhwy. 
676

 CA (XCV) 1170-1 kwydassei lafnavr / ar grannaur gwin, a CBT II 13.9-12 (dyfynnwyd yn y n. blaenorol). 

Gw. GPC d.g., am y syniad fod yr ystyr ‗grudd, boch‘ wedi disodli‘r ystyr wreiddiol ‗blew, barf‘. 
677

 PBT (BTF) 3.59 Ma6r discreina6r llafna6r am iat, a CBT V 1.30 A brwysgledd a breisgladd trwm iad. Am 

yr ystyr gw. GPC d.g. 
678

 CBT IV 6.48 Llathrai lafn o‟i law ar gyfys. 
679

 CA (GwT) 1299 a llavyn eg wallt eis obedror. 
680

 CBT IV 8.46 Cleddyfau cochion cochyn friger. 
681

 CBT IV 9.95-8 Ef gorau fal gŵr yn addwyn / Yn Saint Clêr cleddyfal ar drwyn. / Llathrai lafn uch afn, uch 

afwyn, / A llif crau a lliw ffrau ar ffrwyn. Nid amhosibl mai i geffyl y perthyn y trwyn, megis yr afn (‗?ffroen‘, 

gw. ib.n), yr afwyn, a‘r ffrwyn. Nododd Morris-Jones, Cerdd Dafod, t. 24, fod rhywbeth ‗anfarddonol‘ am y 

trwyn dynol, hynny yw fod rhywbeth yn ei gylch yn ‗creu ysgafnder‘ nes ei fod yn llawer mwy addas i gerdd 

ddychan nag i gân serch, er enghraifft. Gallai hyn esbonio pam yr oedd yn well gan y beirdd ddisgrifio 

anafiadau i rannau eraill o‘r wyneb neu‘r pen, yn eu cerddi mawl a marwnad, er y gellid disgwyl y byddai‘r 

trwyn yn eithaf tebygol o gael niwed wrth frwydro.  
682

 GodA t. 105, ond cymh. I. Williams, CA 685n, sy‘n awgrymu‘r ystyr ‗amddiffynfa‘ ar gyfer teml (gw. 

ymhellach GPC, d.g. teml
2
 ‗crug, pentwr; sedd, gorsedd; cynulliad; hefyd yn ffig.‘). 

683
 CBT IV 4.77-8 Arglwydd glew, aerllew i dan eurllain—gledd, / Gleddyfal gyfwyrain, a gw. ib.n. 

684
 Gw. n. 456 ym Mhennod 2 am y dystiolaeth o fedd torfol Heronbridge, a chymh. yr astudiaeth ar 

ysgerbydau o fynwent Eingl-Sacsonaidd yn Eccles, Caint, a ddangosodd fod chwe unigolyn wedi dioddef 

ergyd i‘r pen â llafn miniog, a dau o‘r rheini hefyd yn dangos olion clwyfau ar rannau eraill o‘r corff (Alcock, 

Kings and Warriors, tt. 177-8, yn cyfeirio at S.J. Wenham, ‗Anatomical interpretations of Anglo-Saxon 

weapon injuries‘, yn S. C. Hawkes, Weapons and warfare in Anglo-Saxon England (Oxford, 1989), 

tt. 123-39). Nododd Alcock, fodd bynnag, Kings and Warriors, t. 178, y byddai rhai clwyfau i‘r corff, a‘r 

rheini‘n ddifrifol neu‘n farwol o bosibl, heb adael olion ar yr esgyrn (gw. hefyd Underwood, Anglo-Saxon 

Weapons, tt. 65-6).  
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Disgrifir ergydion i‘r pen yn aml mewn rhyddiaith hefyd, er bod naws fformiwlëig i lawer 

o‘r cyfeiriadau hyn, a‘r ergyd yn aml yn taro corun pen y gelyn gan hollti ei helm a‘r amryw 

haenau oddi tani.
685

 Gallai‘r beirdd hwythau fod wedi gorbwysleisio‘r math hwn o ergyd am 

ei fod yn rhan o‘u delweddaeth draddodiadol, neu am ei fod yn creu darlun mor bwerus ac 

erchyll o effeithiau ymladd. Mae‘n ddiddorol nodi, fodd bynnag, nad oes cyfeiriadau gan y 

beirdd at gleddyfau Cymreig yn chwalu helmau neu arfwisgoedd. 

 

Cymharol brin yw‘r cyfeiriadau at lafnau neu gleddyfau‘n taro rhannau eraill o‘r corff, er 

bod Cynddelw‘n cyfeirio at ladd Â llafnau trwy forddwyd (CBT IV 6.219), ac fe all mai‘r 

cleddyfau sy‘n achosi‘r clwyfau mewn breichiau yn CBT VI 25.23-4 (Dafydd Benfras): 

Oedd clybod cleddyfau finfin, 

Oedd clybod clwyf ym mhob elin. 

 

Mae‘r cyfeiriad at cleddyfau finfin yn y darn hwn yn ei gwneud yn eglur mai sŵn cleddyf 

yn taro yn erbyn cleddyf arall a olygir, ac awgrymir yr un peth, efallai, gan CBT II 24.23 

A llafn tra llafn,  a llid tra llid  tremid dreiddiaw. Sŵn cleddyf yn taro tarian a geir yn CBT 

V 26.123 (Prydydd y Moch) Dy gleddyf rhyglywsam ar rod, wrth ddisgrifio ymladd hynod 

Rhys Gryg, ac fe gyfeiriodd Gwalchmai yntau at gleddyfau yn taro tarianau heb grybwyll 

sŵn yn benodol (CBT I 7.35 Trilliw ei lafnawr, treulyn ysgwydawr). Mae‘r darnau hyn yn 

gydnaws â‘r hyn a wyddom am gleddyfa canoloesol – hynny yw, ei bod yn well pario â 

tharian os oedd modd, er mwyn osgoi difrod i‘r cleddyf, er na fyddai hyn yn ymarferol bob 

tro.
686

 Yn achos cyfeiriadau eraill at sŵn cleddyfau, gallent ddisgrifio naill ai cleddyf yn 

erbyn cleddyf (neu arf arall),
687

 neu gleddyf yn erbyn tarian neu arfwisg. 

 

Fel yn achos y darn uchod o waith Dafydd Benfras, mewn un fersiwn o ‗Englyn y Llyfr Du 

o‘r Waun‘ mae‘r bardd yn ei osod ei hun yng nghanol y brwydro, fel petai, drwy ddweud ei 

fod yn clywed godwres (sef godwr(y)f ‗twrw, trwst, sŵn‘) llafnau.
688

 Nid annhebyg yw 

                                                 
685

 Gw. Reck, The Aesthetics of Combat, adran 4.3.1. Disgrifir hollti helm, e.e., yn YCM 82.5-7 a 106.1, ac 

fe‘i gwelir hefyd mewn darluniau, e.e. Nicolle, Arms and Armour, rhifau 912B, 953A-B a 957A. 
686

 Gw. adran 2.4.4. Gellid ‗maglu‘ cleddyf gelyn, hyd yn oed, drwy bario â tharian, yn ôl BD IV.3 (yn 

disgrifio sut y daeth cleddyf Iŵl Cesar i feddiant Nynio) erbyn ar y taryan y dyrnavt a oruc, a chymeint uu y 

dyrnavt ac yny glynvys y cledyf yn y taryan.  
687

 Awgrymir brwydro rhwng rhyfelwyr â chleddyf a rhai â gwaywffyn yn CA (XXIX) 336-8 gwaewawr 

uswyd agkyuan. / kledyual dywal diwan. / mal gwr catwei wyaluan, ac yn CBT I 3.114 Tyrfai rhag llafnau 

pennau peithwydd ‗Tasgai pennau paladrau dinistriol o flaen llafnau‘. 
688

 ELlDW
Pen29

 Kikleu odures eu llaueneu, / Can Run en rudhur bedineu, / Guir Aruon rudyon eu redyeu, ac 

am godwres gw. G t. 543 d.g. godwr(y)f. Cyfeirir at wres y llafnau yn hytrach na‘u sŵn yn ELlDW
BL14931

 

Kygleu urth wres eu llawneu . . ., ac fe ymddengys fod y berthynas rhwng y bardd a‘r digwyddiad yn wahanol 

yn y ddau fersiwn (gw. cyfieithiadau Bromwich, TYP tt. 491-2 ‗I heard the clash of their blades . . .‘, a M.E. 

Owen, ‗Royal Propaganda Stories‘, tt. 252-3 ‗I heard that from the heat of their blades . . .‘). 
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LPBT 4.122-3 (‗Angar Kyfundawt‘) Gogwn trws llafnawr / am rud, am lawr, a‘r bardd yn 

defnyddio ei gynefindra â trws (‗sŵn mawr, cythrwfl‘) llafnau fel dull o ddweud ei fod yn 

gyfarwydd â brwydro, a hynny gerllaw‘r ymladdw(y)r gorau.
689

 Cyfeiriad arall at sŵn neu 

‗floedd rhyfel‘ cleddyfau yw‘r gawr llafnawr yn y gerdd ‗Crist Iesu‘,
690

 a rhoddir ‗llais‘ i 

gleddyfau hefyd mewn un o gerddi Bleddyn Fardd,
691

 ac yn gofiadwy iawn ym marwnad 

Cynddelw i‘w fab Dygynnelw, wrth sôn am llafn adrawdd llaith ‗cleddyf yn llefaru 

marwolaeth‘.
692

 At hynny, tynnodd Rhian Andrews sylw at y gair llafngroch fel enghraifft o 

bersonoli,
693

 ac fe gyfosodir sŵn llafnau a sŵn dynion yn PT VII.3-4 (‗Ardwyre Reget‘): 

gnissynt kat lafnawr a chat vereu. 

Gnissynt wyr ydan kylch wyawr.
694

   

 

Mewn cerddi mawl a marwnad roedd dweud bod ergyd cleddyf rhyfelwr unigol yn swnllyd 

yn ddull arall o ddweud bod yr ergyd yn nerthol, a bod y rhyfelwr ei hun yn gryf ac yn 

fedrus. Ystyr bosibl arall yw‘r syniad fod sôn am yr ergyd – hynny yw, cydnabyddiaeth o 

filwriaeth y gwrthrych – yn cael ei glywed yn bell, fel yn achos CBT III 16.233 Eurddyrn 

wâl, gleddyfal glywael.
695

 Mae llinell arall yn yr un gerdd, Blaengar glew gletyual Urien 

(III 16.102), yn dangos bod Urien Rheged yntau‘n enwog am ei ergydion cleddyf, neu o 

leiaf fod y bardd yn tybio bod hwn yn briodoledd addas ar gyfer yr arwr traddodiadol 

hwn.
696

 Cyfeirir at gleddyf yn gollwng gwaet bri yn ‗Kat Godeu‘,
697

 ac fe gysylltir cleddyf 

yn benodol â lledaenu clod yn CBT I 8.51 (Gwalchmai) A dygyfod clod cleddyf difri / Yn 

                                                 
689

 Gw. cyfieithiad Haycock: ‗I know the tumult of blades / around a blood-stained [warrior], around a 

champion‘. 
690

 CI 39-40 Am Aber Kammarch amharch vyd. / Marchd6r6f, ga6r llafna6r, a lluyd. Yn ôl GPC mae ystyron 

gawr yn cynnwys ‗brwydr‘ yn ogystal â ‗bloedd‘, ‗trwst, sŵn‘, neu ‗floedd rhyfel‘, ac fe gynhwysir y llinell 

hon fel enghraifft o‘r ystyr olaf. ‗Noise of blades‘ yw dehongliad M.B. Jenkins, AWPVTMA tt. 177-202. 
691

 CBT VI 8.31 Rhifir ei ddewrllwrw, rhyfel ddarllain—gledd ‗Rhoddir bri ar ei gwrs arwrol, [ei] gleddyf yn 

datgan rhyfel‘, a gw. GPC d.g. darllenaf (b) ‗Datgan ar osteg neu ar gyhoedd o lyfr, &c. . .‘. 
692

 CBT III 30.3, a gw. aralleiriad CBT. Mae‘n bosibl fod ystyr ddwbl yma, hynny yw, nid yn unig fod cleddyf 

y mab wedi lladd eraill, ond hefyd fod ei fywyd rhyfelgar wedi arwain at ei farwolaeth – a hynny‘n 

anuniongyrchol, efallai, o ystyried yr awgrym yn englyn olaf y gerdd (Gŵr a‟i gwnaeth yn ddyn, yn ddelw—

boenedig) fod Dygynnelw wedi marw drwy salwch (gw. Rhian M. Andrews, ‗Galar Tad am ei Fab: ―Marwnad 

Dygynnelw‖ gan Gynddelw Brydydd Mawr‘, Llên Cymru, 24 (2001), 52-60 (59), ac Andrews, WCP t. 122). 
693

 CBT VII 47.16 Llew llafngroch, cleddyfgoch, clod, ac ib.n. 
694

 Awgrymodd I. Williams, PT VII.3n, fod kat lafnawr yn gamgymeriad am rac llafnawr, a rac efallai‘n 

golygu ‗oherwydd‘, ond cadlafnawr a geir yn H-cd, ac mae‘r darlleniad hwn yn gwneud synnwyr perffaith os 

deellir bod sŵn yr arfau yn cael ei gyffelybu i sŵn y dynion ofnus (am y ferf, gw. PT t. 56). 
695

 Nid oes ond un enghraifft arall o glywael, neu clywael, a honno mewn cerdd arall gan Gynddelw, IV 6.90 

Twrf ton, torchawg hael, trwm oedd ei glywael. Yn CBT IV 6.90n dehonglir y ddwy enghraifft fel amrywiad 

ar y berfenw clywed, ond gthg. GPC d.g. glywael a G t. 537, sy‘n dehongli‘r gair (yn betrus, yn achos G) fel 

enw ‗brwydro, ymladd‘ sy‘n cynnwys yr elfen glyw ‗brwydr ayb.‘. 
696

 CBT III 16.102, ac am Urien Rheged gw. TYP tt. 508-12 (nid oes cymeriad traddodiadol arall o‘r enw 

Urien, heblaw un cyfeiriad amheus yn ‗Englynion y Beddau‘ (TYP t. 508)). 
697

 LPBT 5.197-8 Yg cledyf brithwed / gwaet bri a‟m darwed. Cyfieithwyd y llinellau hyn gan Haycock fel 

‗My stained sword / brings me honourable bloodshed‘, neu, yn fwy llythrennol (ll. 198n) fel ‗blood of fame 

[?bringing fame] does it [the sword of line 197] spill for me‘. 
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saith ugain iaith wy faith foli ac yn V 18.20 (Prydydd y Moch) Dy gleddyf dy glod rhyseas. 

Mynegodd Cynddelw syniad tebyg wrth ddweud bod llaw ei wrthrych, ar ei lafn, wedi creu 

clod iddo,
698

 ac mae nifer o enghreifftiau eraill o gyfuno cleddyf a clod, wedi eu hwyluso 

wrth gwrs gan y cyseinedd rhwng y geiriau.
699

 

 

Cyfunir sŵn llythrennol ergyd cleddyf a‘i chanlyniadau dynol yn gofiadwy yn CA (XXVII) 

325 seinnyessyt e gledyf ym penn mameu. Awgrymodd Ifor Williams y gall y llinell hon 

olygu bod y mamau yn siarad am y cleddyf, neu‘n clywed sôn amdano,
700

 ond posibilrwydd 

arall yw fod sŵn y cleddyf ei hun yn atseinio yn eu dychymyg, yn enwedig wrth gymharu 

CA (XXXIV) 385 seinnyessit e gledyf em penn garthan. Diffyg sŵn sy‘n tynnu sylw‘r 

bardd yn CA (VII) 66 wy lledi a llavnawr heb vawr drydar, ar y llaw arall. Mae cudd-

ymosodiad yn un cyd-destun posibl lle byddai tawelwch wrth frwydro yn fanteisiol, ond 

mwy cydnaws â naws arwrol gweddill y gerdd yw dehongliad Ifor Williams: ‗yn bur 

ddigyffro, heb fawr sŵn, bron iawn ―without fuss‖‘.
701

 Yn yr un modd, canmolir 

‗effeithlonrwydd‘ wrth frwydro â llafnau yn ‗Armes Prydein‘, ac mae cyfeiriad tebyg – heb 

enwi arf penodol – yn ‗Y Gododdin‘.
702

 

 

Credir bod cyminedd, gair sy‘n cynnwys yr elfen min ‗awch‘, yn cyfeirio‘n benodol 

weithiau at frwydro â chleddyfau, er y gallai hefyd ddynodi brwydro mwy cyffredinol.
703

 

Ceir hefyd y gair cymynedd ‗lladdfa, brwydr‘, ac iddo darddiad gwahanol (< Celteg 

                                                 
698

 CBT IV 7.13-14 Llaw hyladd ar llafn hylwrch, / Lluniai glod glew dihafarch. 
699

 CBT II 16.17-20, Piau y cleddyf clau—a drafodir, / Clwyfir, dir, diamau? / Clodfawr, clywitor nad gau, / 

Cafas lladd â'r llaw ddeau; III 16.165, Yn rhith cleddyf claer, clod ysgain—yn aer, a V 23.177-9 Mad 

ymddugost wayw, mad y‟th want—arall / Yn arfoll ysgarant, / A chleddyf, a chlodfawr y‟th wnânt. Mewn 

achosion eraill nid yw mor eglur fod y cleddyf yn gysylltiedig yn uniongyrchol â‘r clod – gw. MGG 42-4 

Aerwyr, eryrot, / A weryr eu clot, / Eu cled cleu ragot; CBT II 27.5 Hael udd cleddyf rudd, clod faith,—na‟m 

gwrthod ‗Arglwydd hael, coch ei gleddyf, maith ei glod, paid â‘m gwrthod‘; III 23.5 Cleddyf clod wasgar a 

wisgaf ar glun ‗Cleddyf [y sawl y mae ei] glod wedi ei daenu ar led a wisgaf ar [fy] nghlun‘, a V 9.5-6 

Dychymysg aerffysg yn arfle—aesdur, / Â‟i gleddyf fflamddur a‟i glod dyre ‗Cynhyrfa gythrwfl brwydr yng 

ngwrthdrawiad dur tarian, / Cyfyd gyda‘i gleddyf ac iddo lafn yn fflamio a hefyd â‘i glod‘. 
700

 CA 325n. 
701

 CA 66n. 
702

 AP 79-80 llym llifeit llafnawr llwyr y lladant. / ny byd y vedyc mwyn or a wnaant ‗with keen whetted 

blades they will strike thoroughly: / no surgeon will get much profit from what they do‘, a chymh. CA 

(XXVII) 322-3 men yth glawd e offer / e bwyth madeu; (XXXVI) 401 e neb a wanei nyt atwenit, a (CI) 1230 

nit at wanei. 
703

 GPC d.g. cymynedd, ac am yr enghreifftiau gan Feirdd y Tywysogion, oll gan Gynddelw, gw. CBT III 

24.100 Eurgledd cymynedd, cymynai ben; 26.64 Lloegr dachwedd, gyminedd gymwyd; IV 4.146 Garw wrth 

arw wrth awr gyminedd, a 189-90 Brwysg lafnau yng nghrau, yng nghrai—calanedd, / Cyminedd cymynai, a 

9.214 Braw dachwedd gyminedd gymyn. Credir mai enw lle (Cyminod, yn Nhrefaldwyn) yw cyminawd, a 

grybwyllir fel safle brwydro yn Afall
LlDC

 8 In amuin kyminaud clefytaud clev, a 17 ac am gylch kyminawd 

kymyn leas eingyl), yn Oianau
LlDC

 177 A chad kyminaud. a chad caerlleon, ac yn CBT III 21.133 Am gylch 

Cyminawd cymynai—Saeson (gw. ib.n). 
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*kom-ben, a ben yn golygu ‗taro‘),
704

 a ffurfiau sy‘n perthyn iddo gan gynnwys cymynu 

‗torri i lawr, cwympo, trychu‘.
705

 Mae‘r holl eiriau hyn yn gydnaws â brwydro ag arf trychu 

megis cleddyf, er bod cymynu yn cynnwys, yn ychwanegol, y syniad o rywbeth, neu rywun, 

yn cwympo neu‘n cael ei dorri i lawr.
706

 Gellid cymharu‘r cyfeiriadau trosiadol at arwyr yn 

‗medi‘ eu gelynion,
707

 megis yn CA (XXVI A) 309-10: 

yt ladei a llauyn vreith o eithin. 

val pan vel medel ar vreithin. 

 

Pwysleisir cyflymder neu nerth y weithred yma drwy gyfeirio‘n benodol at fedi mewn 

tywydd ansefydlog, sef adeg pan fydd ‗medelwyr yn lladd â‘u holl egni‘, yng ngeiriau Ifor 

Williams,
708

 ond cyfeirir yn fwy cryno at arwr fel medel gelynion yn ‗Y Gododdin‘ a 

cherddi eraill.
709

  

                                                 
704

 GPC d.g. cymynedd, a gw. CBT III 24.100 Eurgledd cymynedd, cymynai ben. Mae‘r ffurf benyn, y ceir yr 

unig enghreifftiau ohoni wrth ddisgrifio, neu enwi, cleddyfau yn CO ll. 335 tri benyn byneu eu tri chledyf, a 

738 tri benyn byn eu tri chledyf, yn rhannu‘r un tarddiad yn ôl dehongliad petrus GPC, gan gynnig yr ystyr 

‗ysgythrwr, torrwr, rhwygwr‘. (Ni restrir byn neu byneu yn GPC ond fe‘u dehonglir yng ngeirfa CO fel 

‗awchus‘). 
705

 CBT I 3.110 Cyngen gymynid gwyddfid gwrfydd; 9.74 Cymynid ar dres droch lynges lŷr; II 16.62 Ar ffwyr 

lwyr Loegr gymyn (hefyd yn 17.10); 25.37 Taer tra thaer am drom aer, drwm gymynu; III 21.133 Am gylch 

Cyminawd cymynai—Saeson; 24.100 Eurgledd cymynedd, cymynai ben; 28.10 Gwrddlew llawr llaw gymyn; 

IV 4.189-90 Brwysg lafnau yng nghrau, yng nghrai—calanedd, / Cyminedd cymynai; 9.214 Braw dachwedd 

gyminedd gymyn; 6.172 Pan gymyn yng nghad, pan gymysg lluoedd; V 19.15 Aml i‟th gylch, galchdöed 

gymyn; 25.47 Yn llew Lloegr gymyn, yn Iorwerth ei hŷn; 26.61 Lluddwyd, cymynwyd cwbl yn eu pobed, a 73 

Arfawg cymynawg, cymyned—oswydd!; ac am yr ystyr, gw. aralleiriadau‘r llinellau hyn. Mae‘n debygol fod 

GerErb 18b gwyr dewr kymynynt a dur hefyd yn disgrifio brwydro â chleddyfau. Ceir hefyd y ffurf cymin(i)ad 

‗y weithred o gymynu‘, ‗lladdfa‘ neu ‗gymynwr‘ (CBT II 16.21-2 Ysef a‟i trefyd, trefad—amddiffyn 

/Amddiffwys gymynad; III 16.21 Bodd rodd ran, gyman gymyniad; 21.204-5 Golchynt eu deurudd dewr 

weision—o gad, / Gwastad gymynad gymynogion!; IV 5.101 Llas dau gymynawg am gymynad—Eingl; 

V 1.49-50 Ef flawdd cyfrïau, ef fleiddiad—yn nygn, / Ef gynnygn gymynad; VI 18.109 Angor môr, y mawr 

gymynad, a 30.35 Deufab Lywelyn, lew gymynad); a cymynawg ‗yn cymynu, yn lladd‘ neu ‗lleiddiad‘ (III 

21.205 Golchynt eu deurudd dewr weision—o gad, / Gwastad gymynad gymynogion!; IV 5.101 Llas dau 

gymynawg am gymynad—Eingl; V 24.24 Gafaelus ddraig Ffraw, Ffrainc gymynawg, a 26.73 Arfawg 

cymynawg, cymyned—oswydd!), yn ogystal â‘r ffurfiau gomynu a gomyniad sy‘n cynnwys yr un gwreiddyn 

(GPC d.gg., a gw. CA (XXX) tarw bedin en trin gomynyat, a (GwC) 1378-9 Gomynyat gelyn; / ehangseit 

ervyn). 
706

 Byddai brwydro â bwyell yn bosibilrwydd amlwg arall ar gyfer cymynu ayb., yn enwedig o ystyried yr enw 

cymynai ‗bwyell fawr coedwr‘ (er na chofnodwyd y ffurf hon tan 1592 yn ôl GPC, d.g.), ond mae cleddyfau 

yn ymddangos yn fwy tebygol o ystyried prinder cyfeiriadau eraill y beirdd at fwyeill rhyfel (gw. isod, adran 

3.8). 
707

 Cyfosodir kymynu a medelwr yn YCM 141.31-142.2 A thi a‟m gwely i hediw yn eu kymynu wynt ual y 

mynnynt eu marw rac aros dyrnodeu eu medelwr (ymlit, yn hytrach na kymynu, a geir yn CR LXVII.8-9). 
708

 CA 310n, a gw. cyfieithiad Jackson, GOSP tt. 127-8 ‗he slew with a stained fierce blade, as when a 

reaping-party strikes in unsettled weather‘. 
709

 CA (XVII) 161 oed eruit uedel (cyfieithiad J.T. Koch, GodA t. 71 ‗he was a reaper in sword play‘, er na 

cheir yr ystyr benodol hon am erfid yn GPC d.g. (‗dyrnod, ergyd, hwrdd, rhuthr; amcanion i daro; aerfa, 

ymladd‘)) a 164 aer gennin vedel; (GwA) 1335 mein uchel medel e alon; CLlH I.42a Maen, a Madawc, 

a Medel, a PT X.9 Medel galon geueilat, a gw. nodiadau I. Williams ar y llau. hyn. Ceir cyffelybiaeth debyg, 

gan gyfeirio y tro hwn at brwyn yn syrthio, yn CA (XXXVII) 415-16 ef lladei oswyd a llavyn llymaf. / mal 

brwyn yt gwydynt rac y adaf. Gall medel olygu naill ai ‗medelwr‘ neu ‗cwmni o fedelwyr‘, ac mae‘r ail ystyr 

yn bosibl yn achos llinellau o ‗Iesu a Mair a‘r Cynhaeaf Gwyrthiol‘, Sew a wnaethant plant Kaï, / Y vrth y 

medel ymchueli (Haycock, CC 14.79-80 a ll. 80n). (Yn ôl GPC, d.g., mae‘r ystyr ‗medelwr‘ (unigol) yn sicr yn 

achos cyfeiriadau ffigurol at ryfelwyr, yn unig.) 
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Defnyddiai Beirdd y Tywysogion hwythau‘r gair medel wrth ddisgrifio tywysogion neu 

ryfelwyr eraill, a‘r ymadrodd medel wisgi, ym ‗Mawl Cuhelyn Fardd‘, yn dwyn i gof 

fedelwyr esgud ‗Y Gododdin‘.
710

 Cyfeiriodd Cynddelw at Owain Cyfeiliog fel rhudd 

fedel,
711

 gan gryfhau ac amlygu‘r gymhariaeth rhwng medi ac ymladd, ac fe gyfunwyd y 

ddau air yn ‗Y Gododdin‘ ac yn ‗Teithi Etmygant‘, ac mewn marwnad o waith Llygad 

Gŵr.
712

 Defnyddiodd Cynddelw y gair paladur ‗pladurwr‘ i fynegi delwedd gyffelyb wrth 

ganmol Owain Cyfeiliog yn CBT III 16.48 Paladrgoch, paladur estrawn! Gellir cymharu‘r 

disgrifiad yn Historia Gruffud vab Kenan o Ruffudd ar ei geffyl a‟e gledyf llathreit en medi 

a‟e vratwyr a‟e elynyon, a chyfeiriadau mewn testunau rhyddiaith eraill, a‘r darnau hyn o 

bosibl yn adlewyrchu dylanwad y beirdd.
713

 Nid annhebyg oedd ystyr wreiddiol rhuddfaog, 

a gymharwyd gan Ifor Williams â‘r Wyddeleg boingim ‗torraf, medaf‘.
714

 Dadleuodd 

Regine Reck fod gan yr holl gyfeiriadau hyn oblygiadau o ran y dull brwydro a ddefnyddid, 

am eu bod yn awgrymu ergydion llorweddol, yn hytrach na‘r rhai fertigol a ddisgrifir yn 

fwy aml yn y Chanson de Roland, er enghraifft.
715

 Ni ellir sicrwydd fod y cyfeiriadau hyn 

yn ymwneud â dull brwydro penodol bob amser, er hynny, na‘u bod yn dynodi brwydro â 

chleddyf, hyd yn oed.
716

 Gallent gyfeirio‘n fwy cyffredinol at nifer fawr o elynion yn 

                                                 
710

 CBT I 2.25 Medel wisgi,  mêl farddoni  mynogi gŵyth; II 3.30 Hil Madawg, medel glyw; III 21.66 Medel 

glyw glewdraws, maws mynogi; 24.114 Medel gwŷr gwaedfur, oesgur asgen; IV 1.54 Tru ddydd difedydd, 

fedel cyngrain; 4.18-9 Meddgyrn ddyrn ddyrniad  . . . . . ant; / Medel cyfrïau cyfrifant; 5.135 Medel draws a 

drais laddud, a V 9.7 Mab medel utgyrn hëyrn dyhe. 
711

 CBT III 16.81 Rhudd fedel, rhyfel ryferthwy. 
712

 CA (LXV) 793 ruduedel ryuel a eiduni, a gw. nodyn I. Williams: ‗Dymunai‘r arwr fod yng nghanol 

rhuddfedel rhyfel; neu ynteu, ―y lladdwr rhudd – rhyfel a ddymunai‖‘; LPBT 14.45 ruduedel Iwys, a gw. 

nodyn a chyfieithiad Haycock ‗the red reaper of the men of Wessex‘, a CBT VII 27.43 Och am arglwydd 

rhwydd rhuddfedel—utgyrn (nodir yn CBT fod utgyrn hefyd yn V 9.7 Mab medel utgyrn hëyrn dyhe). 
713

 HGK 11.5-6, a chymh. VGC §14/10 Adhuc tamen Griffinus equo insidens inter confertissimos hostes 

gladio mortifero quasi metere proditores ac inimicos videtur ‗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‘. Gw. hefyd BD 34.24 a chynhebic y dygvydei y rei brathedic y yt gan uedelwyr kyulym 

(trafodwyd hyn gan I. Williams, CA 310n). Tynnodd Reck, The Aesthetics of Combat, adrannau 5.2.3 a 5.3.2, 

sylw at YBH llau. 611-17 Bown [a] dynnawd moglei y gledyf ac ysgathru ac ef vegys paladurwr yn llad y 

weirglawd penneu y alon ac eu dwylaw ae breicheu a fob cyfryw aylawt or a gyuarfei ac ef ae gedymdeithion, 

ac at y cyfeiriadau at fedelwyr neu at [p]aladur yn CR LXVII.9-10, LXXXV.2-4 a C.1-2 (cymh. YCM 

142.1-2, 148.28-30 a 152.26-8, ac am enghraifft gyffelyb arall gw. n. 707 uchod), gan nodi nad yw‘r un 

gyffelybiaeth i‘w chael yn y fersiynau Ffrangeg o‘r chwedlau hyn, a chan awgrymu y gallai‘r cyfeiriadau 

mewn barddoniaeth Gymraeg fod wedi dylanwadu ar y cyfieithwyr. Cymh. hefyd awgrym Russell, VGC 

§33/5n, am ddylanwad barddoniaeth ar y fersiwn Cymraeg o gofiant Gruffudd ap Cynan (gw.n. 987 isod). 
714

 CBT II 24.41, III 7.19, IV 6.108, V 24.6, VI 12.22 a 35.54, a VII 24.6 a 28.5, a gw. I. Williams, CA 835n. 

Awgrymodd Bromwich, TYP t. 39-40, wrth drafod y gair hwn, fod y beirdd wedi eu hysbrydoli gan y triawd 

Tri Ruduoa6c Enys Prydein ‗Three Red Reapers (Despoilers/Ravagers) of the Island of Britain‘, gan nodi bod 

y gair wedi mynd yn gyfystyr â cyfoethawg erbyn adeg Dafydd ap Gwilym, ‗presumably because a plunderer 

might by definition be regarded as a wealthy man‘. 
715

 The Aesthetics of Combat, adan 5.3.2. 
716

 Os arf penodol a olygir, byddai arf trychu gwahanol megis bwyell yn bosibilrwydd arall, er ei bod yn 

debygol mai cleddyf a olygir fel arfer o ystyried prinder y cyfeiriadau eraill at bwyeill yn y cerddi (gw. isod, 

adran 3.8). 
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syrthio ar yr un pryd, neu, fel y awgrymodd Rachel Bromwich, gall mai‘r ystyr weithiau yw 

fod cymaint o ddifrod yn llwybr y rhyfelwr (neu ei fyddin) fel na thyfai unrhyw beth ar eu 

holau.
717

  

 

Cyfeirid weithiau at ddifrod i lafnau a chleddyfau gan ddefnyddio ansoddeiriau megis 

anghyfan,
718

 briw (yn y ffurf llafnfriw),
719

 trwch (yn y ffurf llafndrwch),
720

 twn (neu 

llafndwn),
721

 ac yn enwedig bwlch/bolch (a geir fel ffurf gysefin ac mewn cyfansoddeiriau, 

fel y trafodir yn y paragraff nesaf). Gall fod cyfeiriad at lafn yn cael ei dorri oddi ar y carn, 

hyd yn oed (neu at y colsaid, S ‗tang‘, yn dod allan o‘r carn) yn CLlH IV.7c A haearn llym 

llas o dwrn, er ei bod efallai‘n fwy tebygol mai taro cleddyf o law ei berchennog yw‘r 

ystyr.
722

 O safbwynt ymarferol, byddai torri cleddyf yn golygu mwy o berygl i‘r rhyfelwr na 

thorri gwaywffon – yn wir, bron y gellid dweud bod disgwyl i waywffon dorri, yn enwedig 

yn achos rhai dulliau brwydro (gw. adran 3.2.4.4) – ac agwedd negyddol arall ar y 

ddelwedd hon yw‘r ffaith fod torri yn hawdd yn arwydd o gleddyf gwael ei wneuthuriad. 

Serch hynny, ymddengys yn aml fod beirdd yn cyfeirio at gleddyfau toredig fel pe baent yn 

arfau da a defnyddiadwy o hyd, fel yn achos y cledd ysgwn llafndwn (‗cleddyf parod a‘i lafn 

wedi ei ddryllio‘) mewn cerdd o waith Llywelyn Fardd II, neu‘r cleddyf ysgwn twn mewn 

cerdd gan Phylip Brydydd.
723

 Mae‘n bosibl nad yw‘r cyfeiriadau hyn wedi eu bwriadu‘n 

llythrennol, ond yn hytrach eu bod yn ganmoliaeth ystrydebol i ddewrder y gwrthrych, ar 

batrwm disgrifiadau‘r beirdd o waywffyn neu darianau toredig. Posibilrwydd arall yw fod y 

beirdd heb feddwl yn llythrennol am gronoleg defnyddio arf penodol, ond yn hytrach yn 

disgrifio cleddyfau rhyfelwyr sy‘n arfer bod yn ‗barod‘ ac weithiau‘n cael eu torri (gellid 

cymharu‘r cyfeiriadau lu at ladd â chleddyfau gwaedlyd). 

 

                                                 
717

 TYP tt. 39-40. Ceir delweddaeth debyg, heb fod yn gysylltiedig ag unrhyw arf, yn GwynNudd 12a-c Gwin 

ab nut but. bitinaur. kint y sirtheu / kadoet rac carnetaur / dy ueirch. no bruyn briw y laur ‗Gwyn ap Nudd, 

benefit of hosts, armies / would fall before the hooves of your horse / more quickly than severed reeds to the 

ground‘. 
718

 CBT V 23.87 Llywelyn llafnawr anghyfan. 
719

 CBT III 16.183 Nis lludd llew llafnfriw canmiw crwn. 
720

 CBT VII 8.3 Eurwawr, llew yng ngawr, llafndrwch. 
721

 CBT III 20.52 Lluoedd orthew llew llafndwn; VI 8.7 Cledd ysgwn llafndwn, orofn Llundain—lawr; 

14.13-14 Ni‟ch traethaf-i gelwydd, nid ef gelwid—hwn / Cleddyf ysgwn twn, twyll ei gwndid, a VII 14.21-2 O‟i 

ddwyn, cynneddf brwyn, cwynasam—Samswn, / Llyw llafndwn, llew dinam. 
722

 Gw. Rowland, EWSP t. 531. 
723

 CBT VI 8.7 a 14.14, a gw. aralleiriad CBT. Gall fod yn berthnasol y byddai‘r odl rhwng ysgwn a twn wedi 

ffafrio‘r cyfleoliad hwn, hyd yn oed os nad oedd yn hwylus iawn o ran ystyr. 
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Y mae hefyd drydydd posibilrwydd, yn enwedig yn achos y gair bwlch/bolch, a ddefnyddid 

(ar y cyd â balch, yn aml) wrth ddisgrifio cleddyf, llafn neu llain,
724

 ac a welir hefyd yn y 

cyfansoddeiriau bolchgledd a bolchlafn neu bylchlafn.
725

 Gellid ychwanegu‘r syniad fod y 

llafn yn waedlyd, megis yn CBT VII 25.47-8 (Llygad Gŵr) Ofertun (gwawr gwychfawr dy 

gochrudd—fylchlafn) / Dy falchlys nid ymgudd, er ei bod yn werth sylwi bod y llafn hwn 

hefyd yn gwychfawr ‗ardderchog‘.
726

 Er mor hoff oedd y ffurfiau hyn gan feirdd y drydedd 

ganrif ar ddeg, gall mai Cynddelw sy‘n crynhoi orau agwedd y beirdd tuag at gleddyf 

‗bylchog‘ yn CBT III 16.22 Bolchlafn goch heb guchied o gad (‗[A chanddo] lafn gwaedlyd 

drylliedig [yn dychwelyd] heb wg o frwydr‘). Hynny yw, i‘r beirdd, roedd cleddyf bwlch yn 

tystio i filwriaeth ei berchennog, heb ddwyn cysylltiadau negyddol.
727

 Gwelir hyn yn eglur 

hefyd yn llinellau Einion Wan a Llygad Gŵr, Bolchlafn lud am dud, am dir, a Bolchlafn lud 

am dud a derfyno, lle mae bolchlafn yn arf digon effeithiol i feddiannu tir neu i osod ffin.
728

 

Er y gall mai ffrwyth confensiynau barddol yn unig sydd yma, fel y nodwyd yn barod, 

mae‘n bosibl hefyd nad difrod difrifol a ddisgrifir gan y gair bwlch/bolch. Hynny yw, gall 

fod gan gleddyf bwlch fylchau bach (S.‗notches‘ neu ‗nicks‘) ar hyd y min, yn unig, yn 

hytrach na‘i fod wedi torri yn ddarnau neu wedi ei wanychu gan fylchau mawr.
729

 Gellid 

cymharu‘r cyfeiriad uniongyrchol at lafnau‘n cael eu treuliaw yn ‗Gwasgargerdd Myrddin 

yn y Bedd‘,
730

 yn ogystal â‘r disgrifiadau niferus o darianau‘n dioddef difrod neu draul, a‘r 

rheini hefyd, weithiau, yn defnyddio‘r gair bwlch.
731

 

                                                 
724

 Gw. CBT IV 9.61-2 Bolch ei lafn o lafur ffosawd, / Bwlch ei gledd, balch ei gleddyfawd; V 6.45 Yn fwyaf, 

balchaf bwlch lifaid—lafnawr; 21.15 Aerwalch balch, bolch ei laslain; VI 25.27 Oedd bwlch llafn yn llaw 

gynefin, a VII 55.17-20 Gŵr balch yn eurgalch, aergwn waedlyd, / Gŵr bwlch ei eurgledd yn arfeddyd, / Gŵr 

bolch ei darian, dewr wryd—Bedwyr, / Gŵr beilch ei filwyr, eryr aerfryd (tynnir sylw, ib.n, at linellau mewn 

marwnad arall o waith Bleddyn Fardd (VII 52.27-30) lle ceir bolch, yn disgrifio tarian, ac wedyn balch, beilch 

a bwlch (er na chrybwyllir cleddyf yno)). Byddai‘r cyseinedd cryf rhwng bwlch/bolch a balch wedi gwneud y 

cyfleoliad hwn yn ddeniadol i‘r beirdd, wrth gwrs. 
725

 Gw. CBT VII 3.19 Balchgryg barabl bolchgledd drud; 8.11-12 Bolchgledd yn newredd, yn eirf, / 

Balchglod ag arfod ac arf, a 20.3 Aerwalch balch, bolchgledd arfod (a‘r llinellau hyn oll o waith y Prydydd 

Bychan) ac Atodiad Ib d.g. bolchlafn, bylchlafn. 
726

 Gw. aralleiriad CBT, a hefyd VII 7.9 Crair nid amharchai creulawn—ei folchlafn. 
727

 Cymh. CBT IV 6.294-6 A‟th frondor a‟th fro gadarnaf / A‟th folchlafn a‟th falch ymorsaf. / A‟th lurig a‟th 

wlad gadarnaf (yma hefyd fe ymddengys nad yw‘r gwrthrych dan anfantais wrth ymladd). 
728

 CBT VI 6.3 a VII 25.69 
729

 Diolchaf i Dr Nerys Ann Jones am ei sylwadau yn y cyd-destun hwn. Mae ystyron bwlch yn GPC, d.g., yn 

cynnwys ‗adwy, hollt, agen, rhwgn, toriad, breg . . . breach, gap, notch, jag, break, flaw‘. Nododd Oakeshott, 

Records of the Medieval Sword, t. 11, wahanol fathau o olion traul wrth ddisgrifio cronfa o bedwar ugain 

cleddyf a ddarganfuwyd yn afon Dordogne ger Castillon: ‗These were all fine-quality swords, but they were 

not new when they reached the mud of the river. All the good ones . . . show unmistakeable signs of wear – 

considerable wear, nicks in the edges and the irregularities caused by honing‘.  
730

 GwasMB 71-2 Du6 Merchyr, dyd kyghorfen, / Y treulya6r llafna6r ar benn. Cymh. y cyfeiriad at lafnau‘n 

treulio tarianau yn CBT I 7.35 Trilliw ei lafnawr, treulyn ysgwydawr. 
731

 Gw. adran 3.13.5. Gall fod yn arwyddocaol nad oes yr un enghraifft sicr o‘r gair bwlch fel disgrifiad o 

waywffon, a‘r math hwn o arf yn fwy tueddol o dorri yn ddarnau yn hytrach na dangos olion traul (gw. adran 

3.2.4.4 a n. 313). 
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Gall mai torri llafnau‘r gelyn a ddisgrifir yn CBT VII 3.21 ( y Prydydd Bychan) Cad 

gyrchiad, llafn drochiad, llew, er ei bod yn bosibl hefyd mai arf y gwrthrych ei hun sy‘n 

torri, yn enwedig os ‗gwaywffon‘ yw ystyr llafn, megis yn aralleiriad CBT. Mae cyfeiriad 

eglur at gleddyfau gelynion yn CBT VI 24.73 Gnawd cleddyf gilydd yn ymgiliaw,
732

 ac 

weithiau crybwyllir cleddyfau fel arfau minteioedd a byddinoedd Cymreig yn hytrach nag 

fel rhai a berthynai i ryfelwyr uchelwrol penodol.
733

 Mae cyfeiriad pendant at farchogfilwyr, 

sef gwŷr gosgordd Powys, yn gwisgo cleddyfau yn CBT III 8.7-8 Pob llary ar llyfnfarch 

diffun, / Pob llew a llafn glew ar glun, ac fe ddisgrifir ymosod â llafn ar farchogfilwr yn 

CBT IV 9.97-8: 

Llathrai lafn uch afn, uch afwyn, 

A llif crau a lliw ffrau ar ffrwyn.
734

 

 

Mae nifer o ddarnau o‘r ‗Gododdin‘ yn disgrifio marchogfilwyr yn cludo llafnawr, yn 

rhuthro â llafnawr neu‘n defnyddio cleddyfawr wrth dorri trwy rengoedd y gelyn.
735

 

Disgrifir rhuthro â chleddyfau (heb gyfeirio at geffylau, yn benodol) mewn darn arall o‘r 

‗Gododdin‘
736

 ac yn ‗Teithi etmygant‘,
737

 ac fe all mai rhuthr a ddisgrifir hefyd yn CBT VII 

54.31-2 (Bleddyn Fardd) Gwawr aruthr gwychruthr am gochi—eurgledd / Pan aeth gwŷr 

Gwynedd tuedd Teifi, er bod ‗cyrch‘ yn bosibilrwydd arall.
738

 

 

                                                 
732

 Aralleiriad CBT: ‗Arferol yw i[‘r] gelyn cleddyfog gilio‘n ôl‘. Nodir, ib.n, fod yr aralleiriad yn dilyn GPC 

d.g. yn hytrach na G t. 140 wrth ddehongli cilydd fel ‗gelyn‘. 
733

 CBT II 13.9-10 A lladd â lliwed a gwaedled—ei laifn / A gwaedliw ar giwed, a VI 25.22-3 Oedd beilch 

gweilch gweled ei werin, / Oedd clybod cleddyfau finfin. At hynny, ymddengys LPBT 24.11-2 (‗Marwnat 

Vthyr Pen‘) Neur ordyfneis-i waet  am Wythur, / cledyfal hydyr  rac meibon  Cawrnur fel disgrifiad o‘r bardd 

ei hun yn ymladd fel aelod o osgordd (gw. ib.n). 
734

 Aralleiriad CBT: ‗Disgleiriai llafn uwchlaw ffroen [march], uwchlaw afwyn, / A llif o waed a lliw [coch y] 

ffrwd ar ffrwyn‘. Nodir, ib.n, mai petrus yw dehongli auyn fel ‗ffroen [march]‘, gan dynnu sylw at awgrym 

Lloyd-Jones, B 11 (1941-4), 32-3, mai ffurf ydyw ar yr enw lle Afan. 
735

 CA (XXXIII) 373-7 nerth meirch a gwrymseirch ac ysgwydawr. / peleidyr ar gychwyn a llym waewawr. / 

a llurugeu claer a chledyuawr. / ragorei tyllei trwy vydinawr. / kwydei bym pymwnt rac y lavnawr; (XXXVI) 

404-6 rac vuan y veirch; rac rygiawr; / en dyd gwyth atwyth oed e lavnawr. / pan gryssyei gynon gan wyrd 

wawr, a (LXXVIII) 960-3 ry duc oe lovlen glas lavnawr. / peleidyr pwys preiglyn benn periglawr. / y ar 

orwyd erchlas penn wedawr / trindygwyd trwch trach y lavnawr. Mae‘n debyg mai gwaywffyn, neu gyllyll o 

bosibl, sy‘n cael eu ‗hau‘ yn CA (XXXIX A) 425 heyessyt y lavnawr rwg dwy vydin. / arderchawc varchawc 

rac gododin, a gw. hefyd (B) 431. 
736

 CA (LXXXIII) 1012 rac ruthyr bwyllyadeu a chledyvawr. Gall mai rhuthr a ddisgrifir hefyd yn CA (V) 49 

kynran en racwan rac bydinawr / kwydei pym pymwnt rac y lafnawr, yn ôl dehongliad Jarman, BOHP 

ll. 59-60 ‗A princely leader charging before armies, / Five fifties fell before his blades‘, ond cymh. J.T. Koch, 

God A t. 57 ‗a centurion counterthrusting against armies. / Five fifties would fall before his blades‘. 
737

 LPBT 14.53-4 Gweleis waet ar llawr. / rac ruthyr cledyfawr. 
738

 Aralleiriad CBT: ‗Arweinydd didostur cyrch nerthol am gochi cleddyf gwych / Pan aeth gwroniaid 

Gwynedd [i] barthau Teifi‘. Mae cyfeiriad posibl arall at ruthro â chleddyfau yn CBT VI 25.20-1 (Dafydd 

Benfras) Oedd brwysg rhwysg rhag y godorin, / Oedd balch gwalch golchiad ei läin ‗Ffyrnig oedd [y] rhuthr o 

flaen y terfysg, / Balch oedd [y] rhyfelwr [o] staen ei erfyn‘, os gellir cysylltu‘r brwysg rhwysg ‗rhuthr ffyrnig‘ 

â‘r lläin yn y llinell ganlynol. Mae ystyron rhwysg yn ôl GPC yn cynnwys ‗gallu, awdurdod‘, ‗mawredd‘ a 

‗balchder‘ yn ogystal â ‗rhuthr, cyrch, hynt (gyflym), cwrs, llwybr; nerth, grym‘. 
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Er bod CBT III 16.137-8 Coch ei lafn o ladd yn rhagor, / Yn rhaglam yn rhaglym eisor yn 

disgrifio ymladd â llafn ym mlaen y gad,
739

 mae‘n eglur mai gwaywffyn, nid cleddyfau, 

oedd yr arfau a gysylltid fwyaf â‘r cyd-destun hwn mewn barddoniaeth. Gallai‘r 

gwahaniaeth hwn ymwneud â‘r ffaith fod gwaywffyn yn tueddu i gael eu defnyddio fwy ar 

ddechrau brwydr, yn enwedig yn achos gwaywffyn tafl neu rai a ddefnyddid mewn rhuthr. 

Ar ôl i‘r waywffon adael llaw ei pherchennog, neu dorri, byddai angen troi at arf arall megis 

cleddyf, a‘r arf hwnnw wedyn yn amddiffyn y rhyfelwr drwy weddill y frwydr. 

Adlewyrchir y swyddogaeth hon gan gyfeiriadau‘r beirdd at lafnau neu gleddyfau mewn 

brwydrau agored,
740

 a chan rai a all ddisgrifio sefyllfaoedd penodol megis cyfeiriadau 

Cynddelw at lläin neu gwaedlafn rhyfelwyr sy‘n ‗sefyll i ymladd‘ neu ‗dan warchae‘ gan 

fyddin.
741

 Mae‘n bosibl mai sefyllfa gyffelyb a ddisgrifir yn CA (XXVI B) 315 oed cadarn 

e gledyual ynyorth, os gorth ‗gorsaf mewn brwydr‘ sydd yma.
742

 At hynny, mae‘n debyg 

fod cyfeiriad at fardd yn defnyddio cleddyf wrth amddiffyn ei arglwydd yn LPBT 24.11-12 

(‗Marwnat Vthyr Pen‘) Neur ordyfneis-i waet am Wythur, / cledyfal hydyr rac meibon 

Cawrnur,
743

 ac felly hefyd, o bosibl, yng Ngorhoffedd Gwalchmai.
744

  

 

Weithiau cyfeirir at gleddyf a tharian ynghyd. Yn Afall
LlDC

 29 Am yscud. ar wy isguit. am 

clet ar wy clun y mae gwisgo‘r ddau arf hyn yn arwydd o barodrwydd i frwydro,
745

 ac fe 

grybwyllir cleddyf a tharian (ysgwyd) ar yr un gwynt yn ‗Pa Ŵr yw‘r Porthor‘.
746

 Digwydd 

yr un cyfleoliad yn awdl gyntaf ‗Y Gododdin‘ wrth ganmol ymddangosiad gwych yr arwr 

                                                 
739

 Aralleiriad CBT: ‗Coch yw ei lafn o daro ym mlaen byddin, / Yn llym iawn [ei] natur yn y blaengyrch‘.  
740

 Gw., e.e., CBT III 14.1-2 Owain aer ddilain a ddylif—yng ngawr, / Â llafnawr lladd heb rif; IV 6.19-21 

Gwybu bawb heb gêl gŵyth gwrdd hwrdd Hywel / Yn rhyfel cyn rhybudd, / Gwŷdd briwglau a llafnau 

lledrudd, a VII 9.27 Bolchlafn yn aer daer, derydd. 
741

 CBT IV 5.108 Rhwyddfudd feiddiad, gad geithiw, / Rhudd ei waedlafn o waedliw ‗Beiddiwr hael ei anrheg, 

[un a oedd] dan warchae [gan] fyddin, / Coch oedd ei lafn gwaedlyd gan liw gwaed‘, a 11.9 Gwaedlyd ei läin, 

gwanar sefyll—lwrw ‗Gwaedlyd ei lafn, [un] ffyrnig [ei] ddull [wrth] sefyll i ymladd‘. Mae‘r ddau gyfeiriad 

hyn, a‘r ail yn arbennig, yn awgrymu bod y gwrthrych yn ymladd ar ei ddeudroed. Er y gallai sefyll ddwyn yr 

ystyr ‗gwrthsefyll‘ neu ‗dal tir‘, yn hytrach na ‗sefyll ar ei draed‘ yn llythrennol, byddai‘r ddelwedd o ryfelwr 

yn ‗dal tir‘ yn gweddu fwy i droedfilwr nag i farchogfilwr (ond gw. n. 272 am ddehongliad arall ar gyfer sefyll 

yn achos cerddi diweddarach). 
742

 Gw. hefyd CA (XXVI A) 305 dywal y gledyual emborth. Awgrymodd I. Williams, CA 305n a 315n, 

ddehongli‘r gair olaf naill ai fel porth (er nodi bod porth yn digwydd hefyd yn y llinell flaenorol) neu fel gorth 

‗lle, gorsaf mewn brwydr‘. ‗Battle-station‘ a geir yng nghyfieithiadau Jackson, GOSP tt. 127-8 a 105, ond 

cymh. J.T. Koch, GodA t. 47 ‗Before he was slain, mighty was the swordstroke‘. Perthnasol hefyd yw CA 

(XXIX) 337-8 kledyual dywal diwan. / mal gwr catwei wyaluan, os oes cysylltiad rhwng y cleddyfal a‘r syniad 

o ‗gadw‘ safle yn y llinell ganlynol.  
743

 Gw. Haycock, ib.n. 
744

 CBT I 9.19 Llachar fy nghleddau, lluch ydd ardwy—glew. Fe all mai‘r bardd ei hun yw‘r glew yn y llinell 

hon, er bod y llinellau blaenorol, Ac ar lles Owain hael hual dilin / Dychysgogan, Lloegr, rhag fy lläin!, o 

blaid meddwl mai Owain Gwynedd a olygir. Nodir yn CBT, ll. 19n, fod G t. 36 yn cynnig ‗cynnal, cludo, 

arwain‘ ar gyfer ardwy, er mai ‗amddiffyn, noddi‘ a geir yn GPC d.g. 
745

 Gw. isod, adran 3.4.5 a 3.13.4 am gyfeiriadau tebyg at yr arfau hyn yn unigol. 
746

 PaŴr 50-1 Oet guychir y annuyd / O cletyw ac yscuid. 
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Owain,
747

 a chan Lygad Gŵr wrth ddisgrifio effeithiau brwydro ar lafnau a tharianau.
748

 At 

hynny, rhestrir cleddyf ac yscwyt y naill ar ôl y llall mewn rhestr o drawsnewidiadau 

Taliesin.
749

 Yn fwy penodol, ymddengys CBT III 7.22-3 Llafn gwyar a gâr o gydwaith, / 

Llaw esgud dan ysgwyd galchfraith fel darlun o frwydro â llafn o‘r tu ôl i darian 

amddiffynnol, ac fe all mai methiant tarianau i amddiffyn rhag llafnau a ddisgrifir yn CA 

(XCV) 1168-71 o gussyl mynydauc / trossassei ysgwydaur. / kwydassei lafnavr / ar 

grannaur gwin. 

 

Crybwyllir cleddyfau neu lafnau nifer o weithiau mewn perthynas â brwydro ar safle 

penodol, naill ai fel cyfeiriad cyffredinol at yr ymladd (gw. adran 3.4.5), neu wrth ganmol 

rhyfelwr unigol.
750

 Ceir hefyd ddisgrifiadau mwy cyffredinol o frwydro am allt, yn ‗Armes 

Prydein‘,
751

 ac mewn coetir, mewn cerdd o waith Prydydd y Moch (neu Lywarch ap 

Llywelyn).
752

 Crybwyllir brwydro dros amddiffynfeydd (garthan a clawdd) yn 

‗Y Gododdin‘ a ‗Gwarchan Maeldderw‘,
753

 a gall mai ymosodiad ar wersyll a ddisgrifir 

mewn englyn anodd ei ddehongli o Ganu Llywarch Hen (CLlH III.42a-c): 

Gweleis i pan las Elgno 

Ffrowyllei lauyn ar eidyo 

Pyll a phebyll o‘e vro.
754

 

 

Crybwyllodd Prydydd y Moch (neu Lywarch ap Llywelyn) garthan wrth ddisgrifio 

ymosodiad â lläin a gwaedlafn,
755

 ac fe gyfeiriodd Einion ap Gwgon at cleddyf heb wain 

wrth ganmol ymosodiad Llywelyn ab Iorwerth ar Gaerfyrddin (CBT VI 18.55-8): 

                                                 
747

 CA (I) 5-8 ysgwyt ysgauyn lledan / ar bedrein mein vuan. / kledyuawr glas glan / ethy eur aphan. 
748

 CBT VII 24.70 Lliwgoch ei lafnawr, aesawr uswydd. 
749

 LPBT 5.17-18 (‗Kat Godeu‘) Bum cledyf yn aghat, / bum yscwyt yg kat. 
750

 CBT III 8.1-2 Ym maes Bryn Actun cannun—neu rifais / A‟m rhuddlafn ar fy nghlun; 16.53-6 Yn 

Llannerch, yn lleudir Merfyniawn, / Yn llew glew, yn llyw rhag Lleisiawn, / Lladdai llafn gasnar, llathrai 

galch llasar / Mal llachar llaw ddigrawn; IV 7.21-4 Yn Rhuddlan rhwng dau nifer / Pan gyfrang gwaywawr a 

gwŷr, / Lladdawdd â hi, llith adar, / Llafn grau, cenau Cedifor; 9.95-6 Ef gorau fal gŵr yn addwyn / Yn Saint 

Clêr cleddyfal ar drwyn; VI 18.11-12 Llewychedig llafn yn llaw reddfawl / Yn lladd dywrthladd i wrth lys 

Rheidiawl; VI 25.21 Oedd balch gwalch golchiad ei läin (wrth ddisgrifio ymosodiad ar Swydd Erbin (ibid., 

ll. 18n.)), a 26-7 Oedd braw saw Saeson Clawdd y Cnwcin, / Oedd bwlch llafn yn llaw gynefin, a VII 54.23-4 

Llywelyn, terfyn torf gymelri—falch, / Llafngoch walch yng nghalch yng Nghaer Ffili. 
751

 AP 57 Ac am allt lafnawr a gawr a gryn.  
752

 CBT V 24.28-9 Cefaist elfydden Alaawg—ynial / O‟th glau gleddyfal, goed gleddyfawg ‗Enillaist ardal 

Alaog anghyfannedd / Drwy dy ergyd cleddyf sicr, dydi sydd wedi d‘arfogi â chleddyfau [ar gyfer ymladd 

mewn] coetir‘. Am awduraeth y gerdd hon, gw. n. 98 ym Mhennod 1. 
753

 CA (XXXIV) 385 seinnyessit e gledyf em penn garthan, a (GwM) 1443-4 gossodes ef gledyf / ar glawd 

meiwyr. 
754

 Gw. hefyd Rowland, EWSP t. 425, a nodiadau I. Williams a Rowland ar ail linell yr englyn. Mae cyfeiriad 

posibl arall at gyrch yn erbyn amddiffynfa yn CA (XLIX) 557-8) o nerth e kledyf claer e hamuc. / o garchar 

anwar daear em duc, wrth ddisgrifio Aneirin yn cael ei achub o‘i garchar, er nad yw‘n glir a yw‘r brwydro â‘r 

cleddyf yn digwydd ar yr un pryd â‘r achub. 
755

 CBT V 24.47-9 Esgudwan garthan is Garthynnawg, / Gwaed am draed o drin, a gwaedlid läin, / 

A gwaedlafn adfuddiawg.  
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Ni sefis na thŵr na bŵr (bu crain) 

Nac argoed na choed na chadlys drain 

A rhag pyrth bu syrth Saeson yng nghrain, 

Oedd trist maer, oedd claer cleddyf heb wain. 

 

At hynny, gall mai cyfeiriad at gyrchu allan o lys amddiffynedig y gwrthrych ei hun a geir 

yn VII 13.9 (Y Prydydd Bychan, ‗Marwnad Maredudd ab Owain‘) O dewdwr aeth gŵr, 

gwrdd lawhir—bolchlafn, oni bai bod y llinell yn canmol cadernid ei lys yn fwy 

cyffredinol.
756

 

 

Mae awgrym diddorol am frwydro â chleddyfau o fewn llys yn CLlH III.52a-c (‗Diffaith 

Aelwyd Rheged‘): 

Yr aelwyt honn, neus cud kallawdyr llwyt. 

Mwy gordyfnassei am y bwyt 

Cledyual dyual diarswyt. 

 

Awgrymodd Jenny Rowland fod y ddwy linell olaf yn golygu naill ai bod brwydro â 

chleddyfau wedi darparu bwyd ar gyfer gwleddoedd, neu fod y brwydro wedi digwydd yn 

ystod y wledd, ‗recalling Irish sagas in which mock or serious fighting took place at 

feasts‘.
757

 Ymddengys fod cyfeiriad arall at fath o gleddyf (camgledd) yng nghyd-destun 

llys moethus yn ‗Gwarchan Tudfwlch‘, er bod arwyddocâd y darn hwn yn aneglur.
758

 

Cyfeirir nifer o weithiau yng ngherddi Beirdd y Tywysogion, fodd bynnag, at swyddogaeth 

llafnau neu gleddyfau wrth ennill ysbail (a allai fod wedi cynnwys da byw).
759

 

 

                                                 
756

 Aralleiriad CBT: ‗O dŵr cadarn aeth gwron, yr [un] hael dewr danheddog ei lafn‘, a gw. ib.n, sy‘n 

awgrymu bod tewdwr ‗yn cyfeirio at gadernid llys Maredudd‘, er nodi dehongliad Vendryes, ‗Poèmes de y 

Prydydd Bychan‘, 315: ‗De Tewdwr est sorti l‘homme à la main hardie, long, à l‘épée fendante‘. 
757

 EWSP t. 569. 
758

 CA (GwT) 1260-3 e rac meuwed. / e rac mawrwed. e rac maryed. / pan ystyern gwern. / e am gamgyrn. 

e am gamgled, a gw. cyfieithiad Jackson, GOSP t. 153 ‗in the presence of riches, in the presence of 

magnificence, in the presence of splendour [and of] the bitter alder-wood cup as well as the spiral drinking-

horns and the curved swords‘. Am camgledd ‗cleddyf cam‘ gw. G t. 100 ac isod, adran 3.5. 
759

 CBT II 22.5-6 I edmyg dinag, dinas mawrfaith—clod, / Cleddyfrudd yn anrhaith; III 21.97 Oedd brwysg 

braisg lafnawr can breiddiawr brès, a V 24.48 A gwaedlafn adfuddiawg ‗A llafn gwaedlyd yn ysbeilio 

[llawer]‘. Crybwyllir cleddyfau neu lafnau hefyd mewn perthynas ag aur (V 11.11-12 Hoeddlfrau hydrglau 

gleddyfal / Hyd Gaer â‟i aer a‟i aur mâl), â gwystlon (V 13.17-18 Gwestlid rhag llethrid llathreidrudd—

lafnawr / O loflen mab Gruffudd ‗Rhoddid gwystlon yn erbyn disgleirdeb llafnau disgleirgoch / O law mab 

Gruffudd‘), ac â thir (III 14.1-4 Owain aer ddilain a ddylif—yng ngawr, / Â llafnawr lladd heb rif, / Ac o du 

gwaedlafn gwaedlif, / Ac ar dir cynnygn cynnif; V 24.27-8 Cefaist elfydden Alaawg—ynial / O‟th glau 

gleddyfal, goed gleddyfawg; VI 6.3 Bolchlafn lud am dud, am dir, a VII 1.15-16 Cad ddiofn eofn ehangblas—

arglwydd, / O‟i eurgledd y‟i cafas. Dehonglir ehangblas fel ‗eang ei dir‘ yn CBT, er nodi dehongliad 

Vendryes, ‗Poèmes de y Prydydd Bychan‘, 331: ‗il a obtenu par sa brillante épée un vaste palais seigneurial‘. 

Cyfeirir at lafn yn ennill grym a/neu dir hefyd yn V 1.25-8 Pen Bryn Ceredig, nid cariad—a‟i dug / Yn dëyrn 

pymthengwlad / Namyn gwayw yn gwân o‟i angad / A llafn coch yn llaw gynifiad, ac yn VI 1.17-18 Teg goryw 

fy llyw llafn greulawn—fal gŵr / Ar ei gâr a‟i estrawn.  
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Mewn rhai cerddi, rhoddir sylw arbennig i gleddyf neu lafn fel yr arf a darodd ergyd 

dyngedfennol, megis ym marwnad Gruffudd ab yr Ynad Coch i Lywelyn ap Gruffudd, lle 

gwelir y bardd yn manteisio‘n effeithiol ar y cyseinedd rhwng cleddyf-, clwyf a clywed 

(CBT VII 36.37-42): 

   Arglwydd Grist, mor wyf drist drostaw 

   (Arglwydd gwir gwared i ganthaw) 

O gleddyfawd trwm tramgwydd arnaw, 

O gleddyfau hir yn ei ddiriaw, 

O glwyf am fy rhwyf ysy‘m rhwyfaw, 

O glywed lludded llyw Bod Faeaw!
760

 

 

Nid annhebyg yw darn o farwnad Bleddyn Fardd i Lywelyn (CBT VII 51.13-14): 

Budd aerwalch ceinfalch cyn ystynnu—llew 

          Â llafnau o bob tu.
761

 

 

Gall fod cyfeiriad arall at lafnau a laddodd wrthrych cerdd ym marwnad Cynddelw i ryw 

Fleddyn Fardd arall, er bod y cyfeiriad at darian (llasar) yn y llinell ganlynol yn ei gwneud 

yn bosibl fod y llafnawr yn eiddo i‘r gwrthrych ei hun, neu‘n cynrychioli trais yn fwy 

cyffredinol.
762

 Mwy eglur yw disgrifiad Peryf ap Cedifor o llafnau rhuddion yn lladd dau o 

frodyr maeth Hywel ab Owain Gwynedd, ac yn wir cyfeiria‘r bardd mewn cerdd arall at 

llafn glas a‘i tarodd yntau.
763

  

 

3.4.4 Cleddyfau penodol neu arbennig 

Fel yn achos gwaywffyn (gw. adran 3.2.7), gallai beirdd gymharu cleddyf rhyfelwr ag eiddo 

arwr o‘r gorffennol fel dull o ganmol ei filwriaeth. Yn Canu Llywarch Hen mae Llywarch 

yn cyfarch dyn fel cleddyf echel clod vrien, ac fe geir yr ymadrodd eurgledd Echel mewn 

marwnad o waith Llygad Gŵr.
764

 At hynny, crybwyllir cleddyf lluwch Lleawc yn ‗Preideu 

Annwfyn‘ (LPBT 18.18). Gellid uniaethu Lleawc â chymeriad o ‗Culhwch ac Olwen‘, sef 

                                                 
760

 Am y darn hwn ac am amgylchiadau marwolaeth Llywelyn gw. yr adran flaenorol (yn enwedig nn. 534-5). 
761

 Aralleiriad CBT: ‗Ysbail arwr brwydr harddwych [a gaed] cyn diweddu ymladdwr / Â llafnau ar bob ochr‘. 
762

 CBT III 29.1-4 Yn aerdwrf aerdarf, yn aerdew—aerdorf / Yn ardwy rhag trylew, / I dan llafnawr llaith 

woddew, / I dan llasar glas llas llew ‗Yng nghynnwrf gwasgariad brwydr, mewn llu rhyfel yng nghanol 

brwydr / Yn amddiffyn o flaen gŵr dewr iawn, / Dan lafnau [ar] hynt marwolaeth, / Dan darian las lladdwyd 

[y] gwron‘. 
763

 CBT II 21.7-8 Ym Môn, i mewn ei hynys, / Ydd ym lleddir â llafn glas, a 25-8 Brochfael ac Iddon, 

brodorion—Hywel, / A holynt gerddorion, / Rhy‟u llas â llafnau rhuddion / Ar lles draig yn llys dragon. Am y 

posibilrwydd mai llafn trosiadol a darodd y bardd ei hun, gw. n. 816 isod (adran 3.4.6). 
764

 EWSP tt. 414-15 (‗Gwahodd Llywarch i Lanfawr‘) 1a-c Meurygawg marchawg meuen / cleddyf echel clod 

vrien / a elli di drwydded i hen (nid oedd yr englyn hwn yn bresennol yn y llsgrau. a ddefnyddiwyd ar gyfer 

CLlH), a CBT VII 27.41 Och am rwyf aerglwyf, eurgledd Echel. Crybwyllir arwr o‘r enw Echel Forddwyd 

Twll yn ‗Culhwch ac Olwen‘ ac yn Trioedd Ynys Prydein, ond defnyddid Echel hefyd ar gyfer yr arwr clasurol 

Achilles (CO t. 77 a TYP t. 337). 
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Llen(n)l(l)eawc Wyddel, a ddefnyddiodd Kaletvwlch, cleddyf Arthur, i ladd Diwrnach 

Wydel cyn dwyn ei bair.
765

 Rhaid nodi, fodd bynnag, nad oes cyfeiriadau gan feirdd y 

cyfnod hwn at Galedfwlch, nac at unrhyw gleddyf arall a chanddo ei enw ei hun.
766

  

 

Weithiau, fodd bynnag, ymddengys fod cleddyf yn dwyn arwyddocâd arbennig mewn 

cerdd. Mae gan gleddyf Gwalchmai swyddogaeth ganolog yn ei Orhoffedd fel drych i 

wychder y bardd ei hun (CBT I cerdd 9), a rhoddodd Llywarch Llaety sylw mawr i gleddyf, 

ynghyd ag arfwisg a tharian, mewn cyfres o englynion lle defnyddir dull holi-ac-ateb 

anarferol, ond effeithiol, wrth ganmol Llywelyn ap Madog (CBT II 16.17-20): 

Piau y cleddyf clau—a drafodir, 

       Clwyfir, dir, diamau? 

Clodfawr, clywitor nad gau, 

Cafas lladd â‘r llaw ddeau. 

 

Anarferol, hefyd, yw‘r cyfarchiadau uniongyrchol i gleddyf tua diwedd y farwnad a ganodd 

Cynddelw i osgordd Owain Gwynedd. Digwydd hyn ddwywaith, ar ddechrau dau englyn 

olynol. Yn y cyntaf, disgrifir y gwŷr a laddwyd ganddo a‘r ffaith mai dyn o‘r enw Meurig 

fu‘n berchen arno (CBT IV 5.133-6): 

Gwae fi, gleddyf glân, gloywddrud—i‘th arwain, 

     O‘th arwfodd osymud,  

Medel draws a drais laddud, 

Meurig befr bieuoeddud. 

 

Yn yr englyn nesaf, mae‘r bardd yn cyfarch cleddyf sy‘n gloyw ddaerawd ‗rhodd ddisglair‘ 

yn ei law, gan awgrymu y gall mai‘r un arf yw hwn, ac yntau wedi ei dderbyn fel anrheg o 

ryw fath gan Feurig (CBT IV 5.137-40):
767

 

                                                 
765

 Haycock, LPBT 18.18n, yn cyfeirio at CO llau. 253, 293 a 1051-2, ac yn nodi bod y cymeriad hwn yn 

gysylltiedig â phair arbennig yn y gerdd a‘r stori fel ei gilydd. Gw. ymhellach Roger Sherman Loomis, Wales 

and the Arthurian Legend (Cardiff, 1956), tt. 161-3. 
766

 Yn ogystal â‘r enwau a roddir ar gleddyf Arthur a‘i arfau eraill yn ‗Culhwch ac Olwen‘ (gw. yn arbennig 

CO llau. 159-61 . . . a Chaletuwlch uyg cledyf, a Rongomynyat uyg gvayw, ac Vyneb Gwrthucher uy yscwyt, 

a Charnwenhan uyg kyllell . . .), cymh. y cyfeiriad yn Vitae Sanctorum, t. 131, at Hipiclaur, cleddyf 

Guengarth. Ceir hefyd nifer o gyfeiriadau gan feirdd diweddarach at gleddyfau enwog. Cymharodd Iolo Goch 

ei gyllell newydd â rhestr hir o gleddyfau, mewn cywydd diolch, gan ei galw‘n chwaer i Durendardd (cleddyf 

Rolant), yn gyfnither i Hawd y Clŷr (cleddyf Olifer), yn nith i Angau Coch (Llad. Crocea Mors, sef cleddyf 

Iŵl Cesar, a ddaeth i law Nynio), yn Merch o ordderch ddiweirddoeth i Caledfwlch, ac yn wyres i Cwrseus 

(cleddyf Otfel) (GIG 11.37-48, a gw. ib.nn). Enwir Rhawd y Clŷr, Cwrseus, Caledfwlch a Durendardd mewn 

cyd-destun tebyg yng nghywydd gofyn (am gyllell) Rhys Goch Eryri, a galwodd Dafydd ap Gwilym ei 

gleddyf yntau‘n Cyrseus ac yn ŵyr Hawt-clŷr (GRhGE 5.72-8 a DG.net 71.24 a 44, ac am ‗Rhawd y Clŷr‘ fel 

camgymeriad a gododd o gamglywed llinell megis eiddo Dafydd, gw. GRhGE 5.72n). Ategir lle‘r cleddyfau 

hyn fel rhan o ddysg Beirdd yr Uchelwyr gan y ffaith eu bod yn cael eu rhestru, ynghyd ag enwau eu 

perchnogion, mewn nifer o lawysgrifau o‘r bymthegfed ganrif hyd ddechrau‘r ail ganrif ar bymtheg (A.E. 

Jones, ‗Gwilym Tew‘, tt. 124-6). 
767

 Gw. dehongliad Andrews, ‗Galar Tad am ei Fab‘, 58. 
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Gwae fi, gleddyf glân, gloyw ddaerawd—i‘m llaw, 

    O‘r llachar ddiwyrnawd, 

Llas Trawswalch, trais ei ddefawd, 

Fal yd las Breichfras ei frawd. 

 

O ystyried cyd-destun ehangach y gerdd, ymddengys y gallai‘r bardd fod wedi cael y 

cleddyf ar faes y gad, ar ôl i‘w berchennog gael ei ladd – ni fyddai unrhyw warth mewn 

‗achub‘ cleddyf cyfaill rhag syrthio i ddwylo‘r gelyn. Ni waeth beth oedd yr amgylchiadau, 

gwelir y bardd, ar ôl y frwydr, yn troi at ei gleddyf fel ‗cydymaith‘ a oedd wedi rhannu‘r un 

brofedigaeth ag ef. Gwelir sefyllfa nid annhebyg mewn cyd-destun chwedlonol yn 

‗Rhamant Otuel‘ a ‗Cronicl Turpin‘, a‘r arwyr Oger a Rolant fel pe baent yn hel atgofion 

â‘u cleddyfau wrth i amgylchiadau droi yn eu herbyn.768 

 

Un math o gleddyf arbennig sy‘n perthyn yn bendant i gyd-destun chwedlonol yw‘r cleddyf 

hudol. Mae cyfeiriadau posibl at gleddyfau a chanddynt ‗bwerau arbennig‘ yng ngherddi 

‗Taliesin‘, yn enwedig y cledyfawr goruawr gyghallen – sef ‗swords of great protective 

power‘ yn ôl cyfieithiad Marged Haycock – a roddodd y bardd i gymeriad o‘r enw Henben 

ym ‗Marwnat Vthyr Pen‘ (LPBT 24.19-20).
769

 Nid yw‘r dehongliad hwn yn galw am 

esboniad ‗hud a lledrith‘ o reidrwydd, fodd bynnag: gall mai gallu cleddyf ‗arferol‘ da i 

‗amddiffyn‘ ei berchennog a ddisgrifir yma, gydag elfen o bersonoli fel a geir mewn cerddi 

eraill. Ansicr hefyd yw arwyddocâd LPBT 5.3 (‗Kat Godeu‘) bum cledyf culfrith. Nododd 

Haycock fod chwarae â geiriau yn bosibl yn achos culfrith, a‘r ail elfen yn medru bod naill 

ai‘n brith ‗mottled, flecked‘ (gan gyfeirio at staen gwaed, fwy na thebyg) neu‘n brith 

‗magic‘, er dewis y dehongliad cyntaf wrth gyfieithu‘r llinell.
770

 Mae‘r cyfeiriad at cledyf 

lluch Lleawc yn ‗Preideu Annwfyn‘ yn enghraifft bosibl arall o gleddyf a chanddo bwerau 

arbennig, yn enwedig os gellir deall bod hwn ymhlith yr ysbail a enillwyd o Annwfn.
771

 

                                                 
768

 YCM 76.12-17 “Oia Cwrtein”, heb ef, “mawr a beth y dylywn i dy garu di. Yn llys Chyarlys tydi a bereist 

vyg karu i, a‟m clotuori, a hediw yn goruot arnam nineu yn deu ymwahanu. Kynn vwy marw, hagen, mi a 

vynnaf dy broui”, a gw. yn arbennig bryderon Rolant, wrth gyfarch Durendard, 157.2-3 Pwy bellach a aruer 

ohonat? Pwy a vyd perchennawc arnat ti bellach? Y neb a fo medyannus arnat, ny orchyuygir byth . . . Gw. 

hefyd eiriau Gwennwlyd i‘w gleddyf yn CR XXX.3-4 “A gledyf da, fydlawn, prouedic wyt ti ymi yn llawer o 

berygleu, ac ar awr honn mi a brouaf dy fydlonder” (cymh. YCM 125.20-2). 
769

 Gw. LPBT 24.20n, yn cyfeirio at enghreifftiau o‘r gair cyghallen gan Feirdd y Tywysogion ac at ddiffiniad 

GPC d.g. ‗amddiffyn, cysgod‘, er nodi hefyd G. t. 244 ‗medr, celfyddyd, gallu‘. 
770

 LPBT 5.3n, a gw. cyfeithiad Haycock, ‗I was a slender mottled sword‘. Mae‘r dehongliad hwn yn 

ymddangos yn fwyaf addas, o ystyried bod y pethau eraill a restrir yn y gerdd yn bethau ‗arferol‘ yn hytrach 

na phethau hudol, er bod awgrym o hud, a roddid o bosibl gan ddwy ystyr yr elfen brith, yn sicr yn addas i 

bersona Taliesin. 
771

 LPBT 18.17-19 Ny beirw bwyt llwfyr,  ny ry tyghit; / cledyf lluch Lleawc  idaw ry dyrchit, / ac yn llaw 

Leminawc  yd edewit. Nododd Haycock, ib.n, y gallai dyrchit fod yn ffurf naill ai ar tyrchu ‗to dig, pierce‘, 

megis yn ei chyfieithiad, neu ar dyrchu ‗to lift, raise; rise‘. Am ddehongli‘r cleddyf fel rhan o‘r ‗preiddiau‘ 

gw. CO t. xli. 
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Cyfeiriodd Rachel Bromich a D. Simon Evans at y llinellau hyn mewn perthynas â‘r stori 

am yr ymchwil am gleddyf Wrnach Gawr yn ‗Culhwch ac Olwen‘, a hwnnw‘n cael ei 

ddisgrifio fel yr unig arf a allai ladd y Twrch Trwyth.
772

 Mae‘r syniad o osod ymchwil am 

gleddyf yn digwydd hefyd mewn storïau o Iwerddon a‘r Alban, ac mae‘r Wyddeleg an 

claidheamh soluis ‗Y Cleddyf Goleuni‘ yn dwyn i gof gleddyfau lluch y traddodiad 

Cymreig.
773

 Cyfeirir yn fwy pendant at gleddyf hudol yn Brut y Brenhinedd, wrth ddisgrifio 

cleddyf Ninio, ac mae enghreifftiau hefyd yn ‗Tri Thlws ar Ddeg Ynys Brydain‘.
774

 

 

Yn olaf, gwell nodi nad ystyrid cleddyfau a chanddynt bwerau arbennig yn anghydnaws â 

chyd-destun Cristnogol, o reidrwydd. Yn y rhestr o ‗Pedwar Marchog ar Hugain Llys 

Arthur‘, cysylltir llwyddiannau Arthur â‘r arveu kyssegredic a roessai Dduw iddo: 

Rongom(i)an(t) i waew, Caledvwlch i gleddyf, a Charnwennan i ddager,
775

 ac fe gyfeirir yn 

‗Cronicl Turpin‘ at dwywawl nerth cleddyf Rolant.
776

 

 

3.4.5 Arwyddocâd cleddyfau 

Dychysgogan, Lloegr, rhag fy lläin! meddai Gwalchmai yn ei Orhoffedd (CBT I 9.18), ac 

mae‘r llinell hon yn ymgorffori dwy o brif nodweddion cleddyfau mewn llenyddiaeth, 

hynny yw, eu swyddogaeth fel symbolau o ryfel a rhyfelgarwch, neu o harddwch hyd yn 

                                                 
772

 CO t. xli , a llau. 747-9 a 759-824. 
773

 CO t. xl. 
774

 Brynley F. Roberts (ed.), Brut y Brenhinedd, Llanstephan Ms.1 Version (Dublin, 1971), llau. 316-18 Ac 

esef oed enw e cledyf hvnnv Aghev Coch, kanys pwy bynnac a archollyt ac ef ny bydey byw, a gw. hefyd BD 

IV.4, lle gelwir y cleddyf yn Agheu Glas. Yn ‗Tri Thlws ar Ddeg Ynys Brydain‘ nodir rhinwedd debyg ar 

gyfer unrhyw gleddyf (neu arf) a finiwyd gan faen hogi Tudwal Tudclyd (yn ogystal â maen hogi, gelwir yr 

offeryn hwn hefyd yn egalen/ygalen a gwialen Tudwal, ac mewn rhai fersiynau dywedir y byddai‘r maen yn 

hogi arf dyn dewr ond yn pylu arf dyn llwfr). Un o‘r tlysau eraill yw Dyr[n]wyn, cleddyf Rhydderch Hael, a 

chanddo briodoledd gwrth-ladrad hudol, gan fynd ar dân pe bai unrhyw un ar wahân i Rydderch yn ei dynnu 

o‘i wain. Er bod y llsgr. hynaf sy‘n cynnwys y deunydd hwn wedi ei dyddio i tua 1460 (a honno heb gynnwys 

rhyw lawer o fanylion am y ‗tlysau‘), roedd rhai o‘r trysorau hyn, o leiaf, yn adnabyddus yn llawer cynharach. 

Gw. Bartrum, ‗Tri Thlws ar Ddeg Ynys Brydain‘, a hefyd Loomis, Wales and the Arthurian Legend, 

tt. 158-60. 
775

 Dyddiwyd y llsgrau. cynharaf sy‘n cynnwys y deunydd hwn i‘r bymthegfed ganrif a‘r unfed ganrif ar 

bymtheg, ond mae disgrifiadau‘r Annales Cambriæ a‘r Historia Brittonum o Arthur yn cludo Croes Crist neu 

ddelw y Forwyn Fair ar ei ysgwyddau – neu‘n cludo tarian ac arni ddelwedd gyffelyb – yn dangos bod 

traddodiadau tebyg yn llawer hŷn (gw. TYP t. 267, ac A.O.H. Jarman, ‗Y Darlun o Arthur‘, Llên Cymru, 15 

(1984-8), 3-17 (6-7)). 
776

 Mae‘n debyg y cysylltid y nerth hwnnw â‘r ffaith fod y cleddyf yn dwyn dirgeledic enw Duw, „Alpha et O‟ 

yn ysgriuenedic yndaw, yn ôl ‗Cronicl Turpin‘, neu, yn ôl y Chanson de Roland, ei fod yn cynnwys pedwar 

crair sanctaidd o fewn ei gnepyn (‗pommel‘) (YCM 156.29-157.9, a Gerard J. Brault (ed./trans.), The Song of 

Roland, 2 vols (University Park, Pennsylvania, 1978), llau. 2344-50). Gw. hefyd Thomas Jones (ed.), 

Brenhinedd y Saesson, tt. 30-1, yn disgrifio‘r Brenin Æthelstan o Loegr yn cael fel anrheg ‗gleddyf yr 

Ymerawdr Cystennin‘, a‘r arf hwnnw‘n cynnwys un o hoelion Dioddefaint yr Iesu. 
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oed, a‘r cysylltiad cryf rhwng cleddyf a‘i berchennog.
777

 Gwelir yr un math o beth yn CBT 

III 29.25-6 Oedd parawd cleddyf cleudaer—ym marddrin, / Yn nydd trin ger traeth Caer,
778

 

ac yn ‗Rhamant Otuel‘, wrth ddisgrifio clod ac enwogrwydd Rolant: yn erbyn y gledyf na 

thykya dim.
779

 Yma, megis yn y Gorhoffedd, mae‘r cleddyf ar ei ben ei hun yn symbol o 

rym y rhyfelwr arfog, ond gellid hefyd gynnwys y ddau yn fwy llythrennol yn y darlun, 

bron fel partneriaid cyfartal. Mynegir y syniad hwn yn aml yn chwedlau Siarlymaen, megis 

pan ddywed Otuel nad oes arno ofn neb tra gaffwyf y cledyf hwn ar uyg clun,
780

 a gall mai 

syniad tebyg o ‗bartneriaeth‘ a geir yn CA (LXXXI) 993 ef dodes e gledyf yg goethin.
781

  

 

Dwy nodwedd bwysig ar gleddyfau, o ran eu defnydd creadigol yng ngherddi‘r beirdd, oedd 

y ffaith eu bod yn cael eu gwisgo gan y rhyfelwr, a‘u bod yn cael eu cadw mewn cas 

(gwain). Roedd y nodwedd gyntaf hon yn golygu bod cleddyf yn un o ategolion pob dydd 

tywysogion ac uchelwyr (yn llawer mwy na gwaywffyn), fel bod canmol cleddyf yn llaw-

fer effeithiol er mwyn canmol ymddangosiad cyffredinol gwych y dyn ei hun, ac roedd y 

ddwy nodwedd fel ei gilydd yn rhoi i‘r beirdd gyfoeth o wahanol ddulliau o ddweud bod 

dyn yn barod at frwydr. 

 

Gwisgid y cleddyf canoloesol ar yr ochr chwith, ar wregys llac, fel bod y cleddyf yn crogi 

yn eithaf isel (gw. adran 2.4.3). Arbennig o addas, felly, yw‘r ymadrodd cleddyf ar glun a 

welir mewn barddoniaeth a rhyddiaith.
782

 Weithiau cyfeiriai beirdd hefyd at wisgo tarian ar 

                                                 
777

 Mae‘r swyddogaethau hyn yn parhau‘n bwysig heddiw mewn ffuglen, ffilm a theledu. Defnyddir cleddyf i 

symboleiddio agweddau penodol ar arwriaeth yr arwr mwyaf annisgwyl, hyd yn oed, megis Frodo yn The 

Lord of the Rings J.R.R. Tolkein (1954-5), Harry Potter yn Harry Potter: The Chamber of Secrets (J.K. 

Rowling, 1998) neu The Doctor yn Doctor Who: The Christmas Invasion (BBC Cymru, 2005). 
778

 Aralleiriad CBT: ‗Yr oedd cleddyf y [gŵr] disglair yng nghelfyddyd farddol yn barod / Ar ddydd brwydr 

ger traeth Caer‘. Cymh. CBT IV 8.45-6 Pan aeth sarff cadlan Saint clodfan Clêr / Cleddyfau cochion cochyn 

friger, a VI 24.61-2 Gnawd fod ongyr gwŷr gwedi gwyraw, / A chledd gwawr Gwynedd a gwaed arnaw. 
779

 YCM 69.13-14. 
780

 YCM 45.26-7, a gw. hefyd 136.12-13 A digono a nerth Rolond a‟e gledyf ynteu, a ryd kyffelybrwyd y 

anneiryf o lu, a 141.15-16 Dwrndard, vyg kledyf i, a vyd vyg kanhorthwywr. 
781

 Gw. J.T. Koch, GodA t. 119 ‗He sent his sword into the ferocity‘, ond cymh. Jackson, GOSP t. 148 ‗He 

struck with his sword in the fierce fight‘. Gw. hefyd I. Williams, CA 993n, yn tynnu sylw at debygrwydd y 

llinell hon i CA (XXXIV) 385 seinnyessit e gledyf em penn garthan, ac i (GwM) 1443-4 gossodes ef gledyf / 

ar glawd meiwyr. 
782

 Gellid hefyd sôn am gleddyf ar ystlys, megis yn YBH ll. 1959 ar y ystlys yd oed yspodyl drom vnuiniawc 

(math o gleddyf oedd yspodyl, gw. ib.n ac isod, n. 837) a 3593-4 ac a wiscawd morglei y gledyf ar y ystlys; 

YCM 130.3-4 nyt aeth ar glun nac ar ystlys eiryoet cledyf well noc ef (gw. hefyd CR XLI.3-4); 139.22-3 

a dodi eu cleuydev ar eu hystlys, a chymryt eu gleiuev, a 179.2-3 gwedy gwisgaw coron y vrenhinyaeth am y 

benn, a‟e gledyf ar y ystlys. Cymh. hefyd Gereint, ll. 30 a chledyf eurdwrn am y uynwgyl, sef ‗am ei wddf‘, a‘r 

gwas yn cario ei gleddyf mewn dull anffurfiol, mae‘n debyg, heb fod yn barod i ymladd, fel a awgrymir hefyd 

gan y disgrifiad o Beredur yn codi‘n gyflym ar ôl cysgu o‟e grys a‟e lawdwr, a‟e gledyf am y vynwgyl 

(Peredur, 29.27-8). 
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yr ysgwydd, wrth gyfleu darlun o ddyn sy‘n barod at frwydr, ac fe geir y ddwy ddelwedd 

ynghyd yn ‗Afallennau Myrddin‘ (Afall
LlDC

 29): 

Kymaethlissvn e in y bon. ir bot y wun. 

Am yscud. ar wy isguit. am clet ar wy clun. 

 

Roedd Cynddelw yn hoff o‘r ymadrodd cleddyf ar glun – yn wir, ef yw‘r unig un o Feirdd y 

Tywysogion sy‘n ei ddefnyddio, er y byddai‘n apelio hefyd at feirdd diweddarach megis 

Dafydd ap Gwilym.
783

 Fe‘i ceir ddwywaith ym ‗Marwnad Madog, Llywelyn a Theulu 

Powys‘ wrth ddisgrifio brwydrau penodol (gan gyfeirio at ei gleddyf ei hun, yn yr ail 

enghraifft),
784

 ac mewn cerdd arall disgrifiodd glaslain ar glun Hywel ab Owain Gwynedd, 

mewn darn mwy cyffredinol o ganmoliaeth.
785

 Ceir pedwaredd enghraifft yn y gerdd 

ddiolch a drafodir yn adran 3.4.2, ac yma hefyd cyfeirir at darian (llasar) yn ogystal â 

chleddyf (CBT III 23.5-6): 

Cleddyf clod wasgar a wisgaf ar glun 

               Rhwng fy llun a‘m llasar. 

 

Yma nid yw‘r disgrifiad o sut mae‘r cleddyf yn cael ei wisgo yn symboleiddio parodrwydd i 

ymladd (o leiaf, nid yn y fan a‘r lle!) ond yn hytrach yn ddull o dynnu sylw at nodweddion 

arbennig y cleddyf ei hun.
786

  

 

Defnyddid yr un ymadrodd mewn chwedlau, mewn gwahanol gyd-destunau. Yn ‗Rhamant 

Otuel‘, mae rhoi cleddyf ar glun Otuel yn rhan o ddisgrifiad manwl ohono‘n ymbaratoi at 

frwydr benodol, gyda chymorth nifer o ryfelwyr eraill,
787

 ond yn ‗Culhwch ac Olwen‘ 

mae‘r cleddyf yn rhan o ddisgrifiad o offer gwych sy‘n ymwneud â harddwch a 

                                                 
783

 DG.net 71.1-2 Rhyhir wyd a rhy gyflun, / Rho Duw, gledd, ar hyd y glun, a gw. hefyd linellau Rhys ab 

Cynwrig Goch, arwain cledd, mawredd mirain, / glân ei fodd ar y glun fain (Johnston, ‗Cywydd gan ddisgybl 

Iolo Goch?‘, llau. 17-18). Defnyddiodd Iolo Goch yr un ymadrodd wrth ddisgrifio cyllell, GIG 11.81-2 Fal y 

bo haws, gwiwnaws gwân, / Ei harwain ar glun hirwan. Mae‘r tri bardd hyn yn cyfeirio at eu harfau eu 

hunain, fel y gwnaeth Cynddelw mewn dwy o‘r enghreifftiau a nodir uchod. 
784

 CBT III 8.1-2 Ym maes Bryn Actun cannun—neu rifais / A‟m rhuddlafn ar fy nghlun, a 8-9 Pob llary ar 

llyfnfarch diffun, / Pob llew a llafn glew ar glun. Yn ogystal â Bryn Actun yn englyn cyntaf y gyfres, cyfeirir at 

frwydro yn Didlystun yn yr ail (am y llefydd hyn gw. CBT III 8.1n a 5n). 
785

 CBT IV 6.127-8 Glew oddef gloeslef a glaslain / Ar glun a glywir ym Mhrydain. 
786

 Mae elfen o hyn yn yr enghreifftiau eraill gan Gynddelw hefyd, yn enwedig wrth dynnu sylw at glaslain 

Hywel. At hynny, yn achos y gerdd ddiolch, mae‘n bosibl fod disgrifiad y bardd ohono ef ei hun yn gwisgo‘r 

cleddyf yn arwydd o‘i werthfawrogiad o‘r anrheg, fel yr awgrymwyd yn adran 3.4.2. Nid oes modd gwybod a 

oedd y bardd yn dweud y gwir yn llythrennol wrth ganu‘r llinellau hyn – hynny yw, a fyddai wedi gwisgo ei 

gleddyf yn y llys ai peidio. Er bod cyfeiriad yn y cyfreithiau at tri g6anas g6ay6 kyfreitha6l yn dadleu yn 

awgrymu bod rheol neu ddefod yn gwahardd dynion rhag dod â‘u harfau i lys barn (gw. Welsh Medieval Law, 

t. 125, ac n. 201 ym Mhennod 2 uchod), nid yw‘n glir a oedd hyn yn wir yn achos aelodau‘r osgordd mewn 

gwledd. Nid ymddengys yn debygol, fodd bynnag, y byddai bardd wedi gwisgo tarian wrth ganu cerdd neu 

mewn gwledd (fel a awgrymir gan linell 6 Rhwng fy llun a‟m llasar). 
787

 YCM 92.2-4 Oliuer a wisgwys Cwrceus y gledyf ar y glun, ac a dodes taryan hard gadarn am y vynwgwl. 

Perthnasol hefyd yw ymffrost Otuel nad yw‘n ofni neb tra gaffwyf y cledyf hwn ar uyg clun (45.27). 
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boneddigeiddrwydd yr arwr yn fwy na‘i ryfelgarwch.
788

 Yn yr un modd, yn ‗Gereint‘ 

gwisga‘r arwr ei gleddyf eurddwrn ar ei glun wrth fynd i hela,
789

 ond er dodi y law ar dwrn 

y gledyf wrth weld y sarhad i Wenhwyfar, y mae‘n penderfynu peidio â cheisio dial am fod 

y marchawc aruawc arall yn y gael yn rat a heb arueu (hynny yw, heb arfwisg, a heb arfau 

eraill megis gwaywffon).
790

  

 

Roedd dweud bod dyn yn rhoi ei law ar ddwrn ei gleddyf yn ddull ystrydebol o ddweud ei 

fod yn ddig ac yn meddwl am ymladd, hyd yn oed os nad âi ymlaen i‘w dynnu o‘i wain.
791

 

Gellid dehongli CMGw 320-1 Lla6 ar gled, arall ar groes, / Gogelet ba6p y einyoes fel 

hyn, hynny yw, fod y lla6 ar gled yn disgrifio rhai pobl yn ymateb â dicter ag ofn, ar adeg 

gythryblus, a hwythau‘n cael eu cyferbynnu â‘r sawl sy‘n troi at eu ffydd (posibilrwydd 

arall yw fod y bardd yn beirniadu rhagrith y sawl a droseddai yn erbyn ei gyd-ddyn wrth 

esgus bod yn dduwiol).
792

 Eto, mae‘n glir mai cleddyfau allan o‘u gweiniau a ddisgrifir yn 

EBedd
LlDC 

73b balch y law ar y lafnawr, ac yn CBT VII 11.19-20 (y Prydydd Bychan) 

Dyfrys brwydr, bryd ar ymladd, / Difraw ei law ar lafn rudd.
793

 Yma mae dweud bod llaw 

ar lafn gyfystyr â dweud bod (carn) cleddyf yn llaw neu ddwrn y rhyfelwr, fel y dywedir yn 

fwy plaen yn ‗Oianau Myrddin‘ wrth gyfosod llafnau mewn erddyrn (dyrnau) a chyrn yn 

canu, ymhlith symbolau eraill o‘r brwydro a ddarogenir.
794

 

 

Dull arall eto o gyfeirio at gleddyf ‗gweithredol‘ – naill ai wrth ganmol milwriaeth unigolyn 

neu wrth ddisgrifio ffyrnigrwydd brwydr yn fwy cyffredinol – oedd dweud ei fod allan o‘i 

                                                 
788

 CO ll. 67 Cledyf eurdwrn ar y glun, a gw. ibid., t. xxxiii: ‗Yn rhyfedd iawn nid oes awgrym fod Culhwch ei 

hun wedi cyflawni‘r un o‘r tasgau (neu‘r anoethau) a osodwyd arno gan Ysbaddaden‘. 
789

 Gereint, ll. 93 a chledyf eurdwrn ar y glun. 
790

 Gereint, llau. 151-4. 
791

 E.e. YBH llau. 2022-4 ac ar hynt dodi y law ar dwrn y yspodol a wnaeth ef ar uessur taraw bown (am 

yspodol ‗cleddyf‘ gw. n. 837 isod), ac YCM 125.30.1 Ac yna tynnu llinin y uantell a oruc gwennwlyd dros y 

benn, a dodi y law ar dwrn y gledyf (ond cymh. CR XXXI.5-6 A diosc y vantell dros y uwnwgyl a daly y 

gledyf yn y law). 
792

 Cymh. CBT II 13.7 (Hywel ab Owain Gwynedd, ‗Dathlu Buddugoliaeth Gwynedd‘) Llaw ar groes llu a 

ddygrysed ‗[Â] llaw ar groes llu a gyrchwyd‘. 
793

 Mae llinellau‘r Prydydd Bychan yn cynnwys hefyd y syniad o frysio i ymladd, gan ddwyn i gof CLlH I.12c 

Bydei re ruthrwn y waew (gw. adran 3.2.9). Mae‘n debyg mai cleddyf mewn llaw mewn brwydr a olygir hefyd 

yn LPBT 5.17-18 (‗Kat Godeu‘) Bum cledyf yn aghat, / bum yscwyt yg kat.  
794

 Oianau
LlDC

 113-15 ban dottint. ve. guir guinet ev gueith maur. / llaffnev in ertirn kirn a ganhaur. / 

Briuhaud llurugev rac llim waewaur. Cymh. CR XXXI.5-6 A diosc y vantell dros y uwnwgyl a daly y gledyf 

yn y law, a LXVII.7 a Durendard y‟m llaw yn eu trychu y‟m kylch (gw. hefyd YCM 141.30-1). Dull arall o 

gyfeirio at gleddyf mewn llaw nas ceir yn y cerddi yw dweud bod cleddyf yn y deheu, e.e. YCM 85.3-4 a 

110.31, a gw. hefyd CR LI.8 ―. . . nas dialwyf yn y lle o‟m deheu a‟m cledyf (YCM 135.6-7) ac YCM 

200.29-30 ―. . . ny diffic vyng kledyueu i o‟m deheu yn awch llad chwi”. Mae‘r ymadrodd hwn yn addas mewn 

mwy nag yn ffordd – yn ogystal â dweud bod y cleddyf yn y llaw (yn hytrach na bod yn ei wain), mae hefyd 

yn cyfleu‘r syniad ei fod wedi symud o ochr chwith y rhyfelwr, lle byddai‘n cael ei wisgo, i‘w ochr dde, lle 

byddai‘n cael ei ddefnyddio (cymh. DG.net 71.5 (‗Y Cleddyf‘) Cadwaf i di i‟m deau). 
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wain, fel yn achos yr ymadrodd cleddyf uch gwain mewn dwy gerdd o waith Cynddelw, neu 

gyfeiriad Einion ap Gwgon at cleddyf heb wain. 
795

 Yn yr un modd, er nad oes amheuaeth 

nad oedd gwisgo cleddyf ar wregys yn ddelwedd anrhydeddus – fel yn achos cyfeiriadau‘r 

beirdd at gleddyf ar glun – roedd cyfeirio‘n benodol at y wain yn dwyn cysylltiadau 

negyddol, fel y gwelir, mae‘n debyg, yn nefnydd Meilyr Brydydd o‘r ansoddair gweiniawg 

wrth ddisgrifio‘r sawl a drechwyd gan Ruffudd ap Cynan (CBT I 3.43-4): 

Atgoryn deyrnedd yn weinyddawg, 

Pob pump, bob pedwar yn wâr weiniawg.
796

 

 

Gall gweinaw fod yn arwydd o lyfrdra, hyd yn oed, yn y gerdd ‗Cunedaf‘ o Lyfr Taliesin,
797

 

er nad yw‘n dilyn bod beirniadaeth mor gryf ar y teyrnedd yng ngherdd Meilyr, am y gall 

mai‘r syniad yw fod yr arweinwyr hyn yn ddiymadferth yn wyneb grym Gruffudd ap 

Cynan, yn hytrach na‘u bod yn dangos unrhyw wendid cynhenid. 

 

Yn ogystal â dal cleddyfau, byddai dwylo dynol hefyd yn eu creu yn y lle cyntaf, ac 

awgrymodd Marged Haycock mai gwneuthuriad y cleddyf a ddisgrifir, o bosibl, yn LPBT 

5.3-4 bum cledyf culurith, / or adaf pan writh.
798

 Nid oes rhyw lawer o gyfeiriadau eraill at 

greu cleddyfau, ar wahân i‘r rhai sy‘n ymwneud â chanmol yr arf (a‘i berchennog) a 

drafodwyd yn adran 3.4.2. Trafodwyd yn barod, hefyd, y ffaith fod cleddyfau‘n cael eu rhoi 

fel anrhegion i feirdd, nid yn unig yn achos cerdd ddiolch Cynddelw (CBT III cerdd 23), 

ond hefyd yn ‗Trawsganu Kynan Garwyn‘ (PT I.6). At hynny, dywed ‗Taliesin‘ ei fod 

yntau wedi rhoi cledyfawr goruawr gyghallen i ffigur o‘r enw Henben (bardd arall, o 

                                                 
795

 CBT IV 1.17-18 Oedd cleudaer, oedd claer cleddyf uch gwain / A llinon yng ngnif a llif rhag llain, a 6.112 

Rhaglyddawdd a‟i gleddyf uch gwain, / Rhaglym fu yn pannu pennain, a VI 18.57-9 A rhag pyrth bu syrth 

Saeson yng nghrain, / Oedd trist maer, oedd claer cleddyf heb wain / A chan llu pannu pen ar ddigrain. 

Diddorol nodi bod Cynddelw ac Einion fel ei gilydd wedi cyfuno cleddyf a claer yn y cyd-destun hwn – ni 

ellir gweld sglein cleddyf ond pan fydd allan o‘i wain, wrth reswm. Cymh. hefyd yr ymadrodd cleddyf noeth a 

ddefnyddir, e.e., yn BD IV.3 A phan weles Vlkessar Nynnyav yn y gyrchu a cledyf noeth . . ., ac yn CR 

XCII.4-5 A‟e gledyf noeth gwaetlyt yn y law y foes ac adaw y gedymdeithion yn lladedic oll (cymh. YCM 

150.32). 
796

 Er na chrybwyllir cleddyfau yn benodol, mae‘r ystyr ‗a‘u cleddyfau wedi eu gweinio‘ yn ymddangos yn 

debygol, fel a geir yn aralleiriad CBT, er nodi, ib.n, fod ffurf ar gwan yn bosibilrwydd arall, gan gyfeirio at 

G t. 648 ‗?yn gwisgo gwain neu ddyrnfol‘. Ystyron gweiniog yn ôl GPC yw ‗wedi ei roi mewn gwain; yn 

gwisgo gwain neu ddyrnfol, â chleddyf wedi ei weinio, heb allu peri niwed‘. Nid yw‘n glir a yw‘r enghraifft 

arall o gweiniawg, yn yr un gerdd (I 3.73-4 Yfais gan dëyrn o gyrn eurawg / Arfodd faedd feiddiad angad 

weiniawg) yn ymwneud o gwbl â chleddyfau, am y gallai fod yn ffurf sy‘n perthyn i gweini, gan olygu 

‗gwasanaethgar, ufudd‘ (gw. ib.n a G t. 648), neu gall fod yma gyfeiriad trosiadol at law ryfelgar y tywysog 

‗wedi ei roi mewn gwain‘, hynny yw, yn ymroi i bethau heddychlon yn y llys. 
797

 LPBT 23.28 gweinaw  gwaeth llyfred  noc adwyt ‗sheathing [arms] is worse cowardice than death‘. Gthg. 

cyfieithiad J.T. Koch, ‗―Marwnad Cunedda‖‘, t. 187: ‗Gwyddai fod llwfrdra yn waeth nag angau‘, gan 

gymharu gweinaw â‘r ferf ad-waen (ibid., t. 196). 
798

 Gw. nodyn Haycock, a‘i chyfieithiad, ‗I was a slender mottled sword / made from the hand‘. 
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bosibl).
799

 Yn ‗Y Gododdin‘, ar y llaw arall, cyfeirir at lafnau yn cael eu dosbarthu, neu eu 

hailddosbarthu, gan awgrymu perthynas lai ‗personol‘ rhwng rhyfelwr a‘i arf.
800

 

 

Crybwyllwyd yn adran 3.4.3 y syniad fod cleddyfau yn creu neu‘n lledaenu clod, a‘r gwaet 

bri a ollyngir gan gleddyf ‗Taliesin‘ yn ‗Kat Godeu‘.
801

 Gall fod ystyr debyg y tu ôl i‘r 

cyfeiriad yn ‗Anrheg Urien‘ at eiriau balch yn achosi staenio llafnau â gwaed,
802

 er mai 

posibilrwydd arall yw fod yr arfau‘n dial sarhad, fel a awgrymir yng Ngorhoffedd 

Gwalchmai,
803

 ac yn ‗Y Gododdin‘, wrth gysylltu llafn yr arwr Morial â‘r ffaith nad yw‘n 

dwyn gwarth.
804

 Perthnasol hefyd yw‘r syniad fod cleddyf yn rhoi i ryfelwr yr hyn a 

haedda, yn CBT IV 6.112 Rhaglyddawdd a‟i gleddyf uch gwain.
805

 At hynny, mewn rhai 

cerddi darlunnir cleddyfau fel offer sy‘n cynnal cyfiawnder ar lefel mwy cyhoeddus. Yn 

‗Breintiau Gwŷr Powys‘, wrth fynegi cwynion yn erbyn y tywysog ar ran aelodau‘r 

osgordd, cyfeiriodd Cynddelw at eu creulafn yn gwrthsefyll ‗gwrthwynebiad ac 

anghyfraith‘ (CBT III 11.29-32): 

Buant cyd yng ngryd, yng ngreddf—cyfarfod 

   Cyfarfogion dileddf, 

I wrthod annod ac anneddf 

O greulafn, o greulawn gynneddf.
806

 

 

Awgrymir yn CA (L) 563 godolei gledyf e gared fod cleddyf yn cosbi drwgweithredwyr,
807

 

ac mae cysylltiad arall rhwng cleddyf a chyfraith mewn cerdd grefyddol o waith Gruffudd 

ab yr Ynad Coch (CBT VII 41.15-16): 

                                                 
799

 LPBT 24.19-20 ac ib.nn, a gw. hefyd yr adran flaenorol, yn enwedig n. 769. 
800

 CA (LXIX A) 838 diw sul eu llavneu rud amdyget, a (B) 851 diu sul laueneu rud a atranhet. Cyfieithwyd 

fersiwn A gan Jackson, GOSP t. 143, fel, ‗on Sunday their red blades were plied (?)‘, a fersiwn B, GOSP 

t. 109, fel ‗on Sunday red blades were distributed‘. Cymh. J.T. Koch, GodA t. 11 ‗On Sunday their red blades 

were redistributed‘. Mae‘n bosibl mai gwaywffyn, cyllyll neu ‗arfau‘ yn gyffredinol yw‘r ‗llafnau‘ hyn, yn 

hytrach na chleddyfau, neu fod y bardd yn cyfeirio at ‗rannu‘ arfau er mwyn pwysleisio naill ai brawdoliaeth 

yr arwyr neu ofal arglwydd dros ei wŷr (os yr ystyr yw fod yr arfau‘n cael eu dosbarthu yn ganolog). Cymh. 

nn. 1139, 1307 a 1341 isod, am enghreifftiau posibl eraill o dywysogion yn arfogi eu milwyr. 
801

 LPBT 5.197-8, a gw. nodyn a chyfieithiad Haycock. 
802

 AnrhU 12 Cochli6 lafneu  tr6y ualch eiryeu  am ffr6ytheu g6yd. Gw. hefyd EBedd
LlDC

 73b balch y law ar y 

lafnawr. Defnyddid balch yn aml mewn perthynas â chleddyfau neu lafnau (gw. adran 3.4.3, wrth drafod 

llafnau bwlch), er bod rhaid nodi bod gan balch amrediad ystyron eang yn yr Oesoedd Canol, sef ‗gwych, 

hardd, aruchel, urddasol, cadarn, dewr‘ yn ogystal â ‗thrahaus, ffroenuchel‘ ayb. (GPC d.g.). 
803

 CBT I 9.75 Lluch fy nghleddyf, fy ngheiniaw ni llwydd ‗Melltennol fy nghleddyf, ni thycia fy sarhau‘. 
804

 CA (LVI) 662-3 ny phyrth mevyl moryal eu dilin. / llavyn durawt barawt e waetlin, a gw. cyfieithiadau 

Jackson, GOSP t. 138 ‗Morial does not endure reproach in the pursuit, he with the steel blades ready for 

bloodshed‘ a J.T. Koch, GodA t. 103 ‗Morial, who pursues them, bears no disgrace, / with a steely blade, 

ready for a stream of blood‘. 
805

 Aralleiriad CBT: ‗Cafodd ei haeddiant a‘i gleddyf uwchlaw [ei] wain‘. 
806

 Aralleiriad CBT: ‗Buont yn gytûn mewn ymladd, yng nghadernid ymgyrch / Gwŷr cryf-arfog diysgog, / 

I wrthsefyll gwrthwynebiad ac anghyfraith / Drwy [rym] llafn gwaedlyd, drwy natur waedlyd‘. Am gyd-

destun y gerdd gw. CBT III tt. 128-9. 
807

 Gw. cyfieithiadau Jackson, GOSP tt. 135-6 ‗He used to mete out the sword to wrong-doers (?)‘ a J.T. Koch, 
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Ac nad gwell barn eurgledd cadarn arglwydd cadau 

No‘r dyn gwannaf  a distaddlaf yn y daddlau.
808

  

 

Hyd yn oed os yw‘r eurgledd cadarn yn cyfeiriad ffigurol at yr arglwydd ei hun, awgrymir 

cysylltiad rhwng arfau a chyfraith o hyd, er bod y cyd-destun yn negyddol y tro hwn.  

 

Enghraifft arall o agwedd negyddol at arfau, fel pethau sy‘n cynrychioli trais, yw CBT II 

31.17-18 Wythfed yw lladd â llafnau cochwedd / Celain a chathl brain ar ei bronwedd, a 

geir mewn rhestr o bechodau neu bethau drwg ar ddechrau marwnad Gruffudd ap 

Gwrgenau i Ruffudd ap Cynan ab Owain.
809

 Nododd Morfydd E. Owen, wrth olygu‘r 

gerdd, fod lladd celain yn medru dwyn yr ystyr benodol ‗llofruddio‘,
810

 ac yn wir nid 

amhosibl mai cyllyll oedd y llafnau cochwedd hyn, o ystyried rhai o‘r cysylltiadau negyddol 

a drafodwyd yn adran 2.6 uchod. Crybwyllir llafnau eto mewn cyd-destun negyddol – fel 

symbolau o ormes neu drais – yn ‗Anrheg Urien‘,
811

 ac mae‘n bosibl fod y camgledd yn 

‗Gwarchan Tudfwlch‘ yn ymwneud â chwerwder.
812

 At hynny, cysylltir llafnawr lledrudd â 

marwolaeth anochel yn CBT V 23.95-6 (Prydydd y Moch) Rhag llaith anolaith (anolo llan) 

/ A llafnawr lledrudd uwch grudd a gran.
813

 Mae‘r cyfeiriadau hyn, a‘r defnydd o gleddyfau 

fel symbolau o frwydro yn gyffredinol, yn awgrymu y gall fod ystyr ddwbl yn CBT VII 

33.79-80 (Madog ap Gwallter) Parth cledd i minnau ni mynnych—fy mod, / Parth yr Oen 

gorfod y‟m gosotych, a cledd yn golygu ‗cleddyf‘ (gan awgrymu trais a marwolaeth) yn 

ogystal â ‗chwith‘. Gellir cymharu‘r cyfeiriadau mewn cerddi mawl a marwnad at 

bresenoldeb cleddyfau mewn safle penodol fel dull o ddweud bod brwydr yno. 

                                                                                                                                                     
GodA t. 99 ‗He used to administer the sword to the iniquitous‘. 
808

 Aralleiriad CBT: ‗Ac nad gwell fydd dedfryd gwych gleddyf cadarn arglwydd brwydrau / Nag [eiddo]‘r 

dyn mwyaf egwan a mwyaf di-nod yn y cyngaws‘. 
809

 Gw. y rhagymadrodd i‘r gerdd. 
810

 CBT II 31.17-18n, yn cyfeirio at GPC d.g. lladd (ll. celain, ‗to commit murder, slaughter‘), GC 8.47 Na 

ladd galanedd, garedd gurau, a GGLl 20.7 Cael enw o ladd celanedd. Cymh. y defnydd o‘r un ymadrodd 

mewn cyd-destun ‗arwrol‘ yn CR LXXXIV.3-4 ac ar y gniuer gossot, y gniuer kelein a ladei (gw. hefyd YCM 

148.17-18 A phymthec gossot a oruc a‟e wayw a chelein a ladod ar bop gossot). Yn achos cerdd Gruffudd ap 

Gwrgenau, mae‘r cyfeiriad at brain yn y llinell ddilynol – sef topos cyffredin wrth ddisgrifio‘r meirw ar 

gadfaes – yn awgrymu y gall mai lladd dynion a anafwyd mewn brwydr a olygir (cymh. PT XI.38-40 ym pen 

coet cledyfein. / Atuyd kalaned gwein. / A brein ar disperawt, a gw. isod, adran 3.6), er bod yr ystyr fwy 

cyffredinol ‗llofruddiaeth‘ yn ymddangos yn fwyaf tebygol yng nghyd-destun rhestr o bechodau. Ni ellir 

sicrwydd a yw‘r llinellau hyn yn cynrychioli beirniadaeth ar ryfel ai peidio – er canmol gwrthrych y farwnad 

hon fel un gwaywrudd (ll. 31), a chyfeirio at erwan erwydydd ‗picelli ingol‘ ei dylwyth (ll. 33), fe all mai 

ymadroddion fformiwlëig yw‘r rhain, ac mae‘r gerdd arall o waith Gruffudd sydd wedi goroesi (CBT II 32 

‗Englynion i‘w Gymdeithion‘) yn awgrymu ei fod wedi colli cyfeillion mewn brwydr (gw. hefyd CBT II 

t. 536 am yr awgrym y gallai‘r bardd ei hun fod wedi bod yn gyd-aelod o‘r un osgordd, ac y gallai fod ganddo 

gysylltiadau eglwysig). 
811

 AnrhU 16-17 Dyda6 collet  o‟r ymdiryet  y‟r ardelyd, / A lla6 heb ua6t  a llauyn ar gna6t  a thla6t luyd. 
812

 CA (GwT) 1262-3 pan ystyern gwern. / e am gamgyrn. e am gamgled, a gw. isod adran 3.5. 
813

 Gellid nodi hefyd III 15.3 Llafur llafn dolur dilys ‗Poen sicr oedd llafur ei gleddyf‘, er mai canmol 

milwriaeth y gwrthrych, Owain ap Madog, yw‘r bwriad yma. 
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Crybwyllodd Gwalchmai gleddyfau a gwaywffyn yn y cyd-destun hwn yn CBT I 7.121 

Lliaws cleddyf claer a glaif rhuddraidd aer, ac mae nifer o enghreifftiau tebyg o‘r 

Hengerdd, gan gynnwys yr ansoddair cleddyfawg ‗llawn cleddyfau‘.
814

 

 

3.4.6 Cyfeiriadau ffigurol a throsiadol 

Gallai llawer o‘r cyfeiriadau at gleddyfau a drafodwyd yn barod fod yn ffigurol neu‘n lled-

ffigurol, ond mae hefyd enghreifftiau lle cymherir gwrthrych dynol cerdd yn fwy 

uniongyrchol â‘i gleddyf. Yn ‗Pa Ŵr yw‘r Porthor‘, dywedir am Gai, Oet cletyw ighad, ac 

yn ‗Canu Owain Cyfeiliog‘ mae Cynddelw yn cymharu ei wrthrych nid yn unig ag 

anifeiliaid (llew, draig a blaidd) ond hefyd â llafn anwar ‗llafn milain‘, llachar llain, 

cleddyf claer a rhyn ysgwyd, gan ddefnyddio‘r fformiwla yn rhith ‗ar ddelw‘ bob tro.
815

  

 

Mae llafn yn drosiad o boen galar yn CBT VII 56.27 (Bleddyn Fardd) Llafn llidiawgddur 

cur cyffro, ac fe ddefnyddiwyd llif mewn cyd-destun tebyg gan Beryf ap Cedifor.
816

 Gallai 

llafn hefyd ymwneud â serch – mae CBT II 6.57 (Hywel ab Owain Gwynedd) Er fy lladd-i 

â llafnau deufin, / Rhy-m-gwalaeth-i gwraig brawdfaeth brenin (‗Er fy nharo i â llafnau 

daufiniog, / Gwraig brawd maeth brenin sydd wedi fy nhristáu‘) yn awgrymu naill ai bod 

serch (neu rwystredigaeth) y bardd yn ei boeni, neu fod y ferch, Gweirfyl, yn ei frifo‘n fwy 

uniongyrchol â‘r llafnau trosiadol (sef ei gwefusau, yn ôl dehongliad Huw Meirion 

Edwards).
817

 Nododd Edwards fod hon, ynghyd ag EWGP VI.24c (‗Gorwynion‘) g6nelit 

aeth saeth y syber6 (gw. adran 3.10) yn enghreifftiau prin o fotiff ‗arfau serch‘ mewn canu 

                                                 
814

 CI 39-40 Am Aber Kammarch amharch vyd. / Marchd6r6f, ga6r llafna6r, a lluyd; MolCad 35 esgor lluded 

llong llann gledyfawc (gw. aralleiriad R.G. Gruffydd, AH t. 32: ‗Symud ymaith gyfyngder Llong, y fangre 

lawn cleddyfau‘); PeirFab 16 llawer cleddyf coch. llawer gwas gwrthgroch. gaer gynif gwaetlan, a PT 

X1.38-9 ym pen coet cledyfein. / Atuyd kalaned gwein. Gall mai arwyddocâd tebyg sydd yn PBT (LlTARA) 

8.48 (‗Yn wir dymbi Romani kar‘) kyflewynt aessawr yg gawr yg cled (gw. nodyn Haycock, ‗ni thycia ―mewn 

cleddyf‖ na ―fy nghleddyf‖, ac anodd gweld cled ―chwith‖ yma ychwaith‘). 
815

 Pa Ŵr 54 a CBT III 16.161-8. Gellid nodi hefyd y cyfeiriad posibl at Urien fel cledyf cat yn ‗Pen Urien‘, er 

mai‘r darlleniad cledyr (‗post, colofn‘) cat sy‘n cael ei ffafrio gan I. Williams a chan Rowland (CLlH III.11c 

ac ib.n; a gw. EWSP, tt. 421 a 554, yn tynnu sylw at cledyr kad fel ymadrodd yn ‗Enwau meibion Llywarch 

Hen‘ a ‗Canu Heledd‘). 
816

 CBT II 21.21-4 Lladd Brochfael wyn a gwynaf, / Lladd Aearddur (a‟n cur cof) / A lladd Rhirid (a‟m llid 

llif) / A lladd Iddon ac Addaf. Byddai ystyr drosiadol yn bosibl hefyd yn achos ll. 8 Ydd ym lleddir â llafn glas, 

er bod cyd-destun y gerdd – a‘r bardd yn gweld Hywel yn marw, ynghyd â‘i frodyr ei hun – yn gwneud ystyr 

lythrennol yn bosibl iawn hefyd. Os felly, gall fod ystyr ddwbl gan yr ymadrodd a‟m llid llif (a ddehonglir yn 

CBT fel ‗y mae llafn [poen] yn fy ffyrnigo‘). Mae‘r cyferbyniad â‘r ymadrodd a‟n cur cof ‗y mae cof yn 

ergydio ynom‘ yn y llinell flaenorol yn sicr o blaid meddwl fod grym trosiadol i llif. 
817

 Gw. ‗Canu Serch Hywel ab Owain Gwynedd‘, t. 91, sy‘n nodi bod y motiff hwn yn rhan bwysig o‘r 

traddodiad telynegol cyfandirol, gan darddu yn y pen draw o ddelwedd glasurol saeth Ciwpid. Gw. hefyd 

n. 454 uchod, am ddefnydd gwaywffyn yn y cyd-destun trosiadol hwn. 
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Cymraeg cyn y bedwaredd ganrif ar ddeg.
818

 Defnyddiwyd y motiff hwn gan Ddafydd ap 

Gwilym ac, yn gynharach, gan Ruffudd ap Dafydd ap Tudur, a‘r ferch yn ‗ymateb‘ i gwyn y 

bardd yn GGDT 5.39-40 (‗Cwyn Serch‘) „Dy gŵyn fu gynnau dy ladd heb arfau / Â llafnau 

geiriau gwyron llednais‟.
819

  

 

Daeth Gwalchmai yn agos at y cysyniad o ‗ladd heb arfau‘ wrth ddisgrifio ei wraig Genilles 

yn ‗lladd â gair‘ yn ei Orhoffedd (CBT I 9.29-30): 

Genilles a‘m llif, cyd am lladdwy—ar air, 

   Ei muner (nid mawr imi fy ngofwy!). 

 

Gellid cymharu‘r llinellau hyn hefyd â llinell arall o gerdd Gruffudd ap Dafydd ap Tudur 

(GGDT 3.11) Llifo fy ngruddiau a‟m lladd heb arfau. Diau mai cyfeiriad at ddagrau‘n llifo 

yw‘r dehongliad tebycaf o llifo yng ngherdd Gruffudd,
820

 ond nid yw hynny‘n ymddangos 

yn debygol yn achos llinellau Gwalchmai. Yn CBT, cymerir mai‘r hyn sy‘n ‗llifo‘ yw 

‗cyfoeth‘ y ferch,
821

 er nodi mai posibilrwydd arall yw fod Genilles yn ‗awchlymu‘ y bardd 

fel pe bai‘n arf. Ategir yr ail bosibilrwydd hwn gan linell o Ganu Llywarch Hen, CLlH 

IV.6c Nyt ouer gnif ym hogi[f] Maen.
822

 ‗Hogi‘ llencyn at frwydr yw‘r ystyr yma, ac fe 

fyddai ystyr debyg yn bosibl yn y Gorhoffedd – hynny yw, fod geiriau Genilles yn 

ysbarduno‘r bardd i frwydro‘n ddewr, neu‘n gwella rhyw agwedd arall arno. 

 

Posibilrwydd arall, yn achos llinellau Gwalchmai a Gruffudd fel ei gilydd, byddai tybied 

bod llif(i)o yn dwyn ystyr debyg i lladd,
823

 yn enwedig o ystyried presenoldeb posibl hogi 

fel elfen yn yr ymadrodd cad gy[fe]gydd o ‗Gweith Gwen Ystrat‘,
824

 ac yn y gair (ym)gyfogi 

                                                 
818

 Gw. Dafydd ap Gwilym: Influences ac Analogues, tt. 97-8, sy‘n awgrymu y gallai‘r ddwy enghraifft hon – 

oni bai eu bod wedi eu creu‘n annibynnol – ddangos dylanwad Ofydd, am y gwyddys bod beirdd y 

ddeuddegfed ganrif gan gynnwys Hywel yn gyfarwydd â‘i enw, o leiaf (gw. adran 1.5 uchod). 
819

 Nododd H.M. Edwards, Dafydd ap Gwilym: Influences ac Analogues, t. 98, fod y syniad o ladd heb arfau 

yn gyffredin mewn cerddi Ffrengig hefyd, er dadlau bod ymdriniaeth ysgafn Gruffudd â‘r motiff ‗arfau serch‘ 

yn dangos nad oedd yn beth newydd yn ei amser ef, a‘r motiff hwn wedi ei gynrychioli o bosibl mewn cerddi 

‗is-lenyddol‘ cynharach. 
820

 Gw. aralleiriad GGDT: ‗[Iddi] ffrydio fy ngruddiau a‘m lladd heb arfau‘, a hefyd GPC llifaf 
1
, llifiaf 

2
 

‗rhedeg fel dŵr‘ ayb. 
821

 Aralleiriad CBT: ‗Genilles, er iddi fy lladd â gair, a dywallt / Ei chyfoeth imi (nid mawr i mi fy adfyd!)‘. 
822

 CBT I 9.29n a CLlH IV.6c.n (a gw. uchod, adran 3.4.2).  
823

 Gallai llif(i)o olygu ‗torri (coed, & c.) â llif‘ yn ogystal â ‗hogi‘ (GPC d.g. llifiaf 
1
, llifaf 

2
). Yn achos llinell 

Gruffudd, yn arbennig, mae‘n werth nodi bod llifo hefyd yn medru bod yn ffurf ar lliwo (o leiaf o‘r unfed 

ganrif ar bymtheg ymlaen), fel y gallai fod wedi awgrymu‘r ystyr ychwanegol fod y bardd yn gwrido gan 

emosiwn (GPC llifaf 
3
). 

824
 Darlleniad y llawysgrif yw kat kynygyd. Am y diwygiad a‘r dehongliad gw. I. Williams, PT II.7n, a chymh. 

Isaac, ‗Gweith Gwen Ystrat‘, tt. 62-3, yn darllen cad gy[f]ygydd ‗the whetstone of battle‘, a J.T. Koch, GodA, 

tt. xxvi-xxvii ‗battle‘s blade grinding‘, sef cyfeiriad at ddigwyddiad, yn gysylltiedig â safle, yn hytrach nag at 

unigolyn.  
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‗ymladd‘ a geir yn y Pedair Cainc, er enghraifft, ac a ddehonglwyd fel a ganlyn gan Ifor 

Williams: 

Y syniad yw bod y ddau gleddyf yn rhedeg ar hyd ei gilydd, fe pe‘n hogi ei gilydd, wrth i‘r 

ymladdwyr daro a derbyn dyrnod ar y cleddyf, croesi cleddyfau.
825

 

 

Byddai‘r ddelwedd o ‗groesi cleddyfau‘ trosiadol yn gydnaws â ffrae rhwng cariadon, er 

bod posibilrwydd trosiadol gwahanol eto yn cael ei awgrymu gan ddarn yn Hamlet: 

[Ophelia:] You are keen, my lord, you are keen. 

[Hamlet:] It would cost you a groaning to take off mine edge.
826

 

 

Gall mai‘r ystyr yw, felly, fod Genilles – neu ei hagwedd tuag at y bardd – yn ‗hogi‘ ei 

chwant rhywiol, ac nid amherthnasol yn y cyd-destun hwn yw‘r tebygolrwydd eu bod ar fin 

priodi, neu newydd briodi, pan ganwyd y Gorhoffedd.
827

 Fel yn achos cyfeiriadau eraill 

Beirdd y Tywysogion, fodd bynnag, gallai‘r un llinellau fod wedi dwyn amryw ystyron, ac 

wedi eu deall yn wahanol gan garfanau gwahanol o‘r gynulleidfa. Dywed Huw Meirion 

Edwards y byddai‘r ffaith fod Hywel ab Owain Gwynedd yn rhyfelwr ei hun wedi 

ychwanegu ‗mwy nag arlliw o eironi‘ at ei gyfeiriadau at arfau trosiadol merched, a‘r tebyg 

yw fod hynny‘n wir yn achos Gwalchmai yntau.
828

 

 

Yn gyffredinol (ac yn wahanol i rai o‘u holynwyr) byddai Beirdd y Tywysogion yn cadw 

draw o ddefnyddio arfau fel trosiadau am yr organau rhywiol
829

 – yn wir, go brin bod lle i‘r 

gyfryw ddelweddaeth yn y genres o gerddi a genid mewn llysoedd Cymreig (hyd y 

gwyddom). Ond mae un eithriad posibl yng Ngorhoffedd Hywel ab Owain (CBT II 6.63-6): 

Moch gwelwyf, a‘m nwyf yn eddëin—i wrthaw 

        Ac i‘m llaw fy lläin, 

Lleucu glaer, fy chwaer, yn chwerthin, 

Ac ni chwardd ei gŵr hi rhag gorddin.
830

 

 

Cymharodd Dafydd Johnston y darn hwn â cherdd Dafydd ap Gwilym, ‗Y Cleddyf‘, ‗a‘r 

cleddyf eto‘n symbol awgrymog o‘i rym rhywiol ei hun yn ogystal ag yn arf yn erbyn y 

                                                 
825

 PKM tt. 206-7. Yn GPC rhestrir yr ystyron ‗bwrw, taflu, dymchwel; taro ymladd â‘ o dan cyfogi
1
, a all 

hefyd olygu ‗chwydu, taflu i fyny‘, gan gael ei gymharu ag odi ‗taflu, bwrw‘. Cymh. cyfogi
2
 ‗hogi, llymu‘, a 

darddir o cyf + (h)ogi.  
826

 Hamlet 3.2.241-3, a gw. nodiadau A. Thompson and N. Taylor, Hamlet, t. 315, am keen fel ‗sharp, 

incisive‘, a take off mine edge fel ‗put off or deter my jokes; blunt the edge of my sexual desire‘. 
827

 Gw. Andrews, ‗Golwg ar Yrfa Gwalchmai‘, 35-6. 
828

 ‗Canu Serch Hywel ab Owain Gwynedd‘, t. 91. 
829

 Cymh., e.e., y llinell o waith Yr Ustus Llwyd a ddyfynnir yn y n. dilynol, a DG.net cerdd 71 (‗Y Cleddyf‘), 

a‘r arf ‗yn cael ei gyflwyno fel symbol ffalig o‘r cychwyn cyntaf‘ yn ôl y rhagymadrodd.  
830

 Aralleiriad CBT: ‗Buan y gwelwyf, a‘m nwyf yn ddieithr iddo / A‘m cleddyf yn fy llaw, / Leucu loyw, fy 

nghariadferch, yn chwerthin, / Ac ni chwardd ei gŵr oherwydd cythrudd‘. Cymh. y defnydd o llain, gydag 

ystyr anllad, mae‘n debyg, yn GMBen 20.7 (Yr Ustus Llwyd) Grain llain llo truan, groen hoen hen weiniawn 

(gw. ib.n am y dehongliad). 
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Gŵr Eiddig‘.
831

 Gall fod yn arwyddocaol mai mewn cerddi Gorhoffedd y ceir y cyfeiriadau 

mwyaf risqué gan Feirdd y Tywysogion, a bod Hywel ab Owain Gwynedd yn dywysog yn 

ogystal â bod yn fardd.
832

 

 

3.5 Cleddyfau unfiniog a chleddyfau cam 

Crybwyllwyd eisoes (adran 3.4.3) y cyfeiriad yn ‗Gwarchan Tudfwlch‘ at camgledd 

‗cleddyf cam‘ ar y cyd â camgyrn.
833

 Nododd Ifor Williams fod y camgledd yn ymddangos 

allan o‘i le yn y darn hwn, er awgrymu y gallai ystyr ystyern yn y llinell flaenorol (pan 

ystyern gwern) fod wedi estyn i gynnwys y camgledd a‘r camgyrn; os felly, gallai‘r syniad o 

rywbeth ‗chwerw‘, sy‘n addas i lestri yfed oherwydd blas cwrw, fod wedi dwyn ystyr 

drosiadol yn achos y camgledd, gan ddisgrifio‘r poen a ddeuai o ymladd â‘r arf.
834

 Mae‘n 

bosibl fod llinellau tywyll o‘r ‗Gododdin‘, CA (XLV B) 511-12 un s saxa secisiar / 

argouuduit adar, yn cynnwys cyfeiriad arall at gleddyf cam neu unfiniog (neu gyllell), os 

yw saxa yn golygu ‗sacs‘.
835

 Os cywir yw‘r dehongliad hwn, mae‘r awgrym fod y 

Brythoniaid wedi defnyddio arf Seisnig yn y frwydr yn annisgwyl, o safbwynt llenyddol, 

oni bai mai‘r syniad yw fod yr arf wedi ei ddwyn oddi wrth elyn marw. Nid oes cyfeiriadau 

pendant gan Feirdd y Tywysogion at gleddyfau cam neu unfiniog, ac nid ydynt yn 

ymddangos yn aml mewn chwedlau Cymreig ychwaith, er bod un i‘w gael ymysg yr amryw 

                                                 
831

 ‗Hywel ab Owain Gwynedd a Beirdd yr Uchelwyr‘, t. 147. Wrth drafod cymeriad yr ‗Eiddig‘, tynnodd 

H.M. Edwards, ‗Canu Serch Hywel ab Owain Gwynedd‘, t. 103, sylw at y llinellau hyn ‗â‘u hamwysedd 

rhywiol chwareus‘, a gw. hefyd N.A. Jones, ‗Gorhoffedd Hywel ab Owain‘, t. 116, ac M.E. Owen, ‗Byd 

Hywel ab Owain Gwynedd‘, t. 53. Gw. hefyd J.E.C. Williams, ‗Cerddi‘r Gogynfeirdd i Wragedd a Merched‘, 

102, am gyfeiriadau awgrymog eraill yng ngherddi Hywel. 
832

 Nododd Johnston, ‗Hywel ab Owain Gwynedd a Beirdd yr Uchelwyr‘, t. 148, gyffelybiaeth rhwng y ddau 

fardd yn y cyd-destun hwn, a Dafydd ap Gwilym yn fardd cymharol freintiedig (ac annibynnol) yn ei gyfnod 

ef, er nad oedd yn dywysog: ‗Gallai‘r ddau ddefnyddio rôl y bardd gwasanaethgar at eu dibenion eu hunain yn 

eu cerddi, a‘i diosg pan fynnent‘. 
833

 CA (GwT) 1260-3 e rac meuwed. / e rac mawrwed. e rac maryed. / pan ystyern gwern. / e am gamgyrn. 

e am gamgled, a gw. cyfieithiad Jackson, GOSP t. 153 ‗in the presence of riches, in the presence of 

magnificence, in the presence of splendour [and of] the bitter alder-wood cup as well as the spiral drinking-

horns and the curved swords‘. 
834

 CA 1262-3nn. O ran y cysylltiad â gwern a llestri yfed gellid nodi GIG 37.86 (‗Dychan i‘r Gwyddelyn‘) 

Tincr gwawd, wyneb tancr gwern, a‘r cyd-destun yn awgrymu bod rhywbeth annymunol (chwerw?) ynghylch 

y tancr. Am chwerwder gwaywffyn onn, gw. adran 3.2.2. 
835

 Gw. hefyd CA (XLV A) 500-1 vn axa ae leissyar / ar gatwyt adar, a (C) 523-4 am sut seic sic sac / adleo 

gogyuurd gogymrat. Nododd I. Williams, CA 500n, fod y gair Saesneg am gyllell yn un dehongliad posibl ar 

gyfer saxa, gan gyfeirio at arwyd y Saeson yn Brut y Brenhinedd, Nymyth awr saxys (J. Rhŷs and J.G. Evans 

(eds.) The Text of the Bruts from the Red Book of Hergest, t. 139). Gw. hefyd gyfieithiad J.T. Koch, GodA t. 5 

‗A [?] Saxon dirk / was made to do benefit to the birds‘, ond cymh. darlleniad H-cd un aes [eisor]. . .  
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ddisgrifiadau o offer yn ‗Breudwyt Ronabwy‘,
836

 ac fe grybwyllir yspodyl drom vnuiniawc 

fel arf Sarasenaidd yn ‗Ystorya Bown o Hamtwn‘.
837

 

 

3.6 Cyllyll a dagerau 

Er ei bod yn bosibl mai cyllyll oedd rhai o‘r ‗llafnau‘ a drafodwyd yn barod (adran 3.4), 

mae‘r ffaith nad oes unrhyw enghreifftiau o‘r gair cyllell ei hun gan Feirdd y Tywysogion 

yn awgrymu nad ystyrid y cyfryw offer fel arfau anrhydeddus gan y beirdd hyn. Mae 

ychydig o enghreifftiau yn yr Hengerdd, er hynny. Cynhwyswyd cyllell ymhlith arfogaeth 

Heini(f), un o arwyr ‗Y Gododdin‘,
838

 a gallai‘r sacs a grybwyllir (efallai) yn ‗Y Gododdin‘ 

fod wedi dynodi naill ai cleddyf unfiniog neu gyllell o ffurf debyg (gw. yr adran flaenorol). 

Mae englyn o Ganu Llywarch Hen yn ategu‘r syniad fod cyllell yn rhan bwysig o arfogaeth 

arwr (CLlH IV 8): 

Boet bendigeit yr aghysbell wrach, 

     a dywawt o drws y chell, 

―Maen Wynn, nac adaw dy gyllell!‖ 

 

Nid yw‘r darn hwn yn tystio i bwysigrwydd cyllell mewn rhyfel, o reidrwydd, er hynny – 

mae‘n bosibl fod Maen yn cael ei rybuddio am ryw gynllwyn llechwraidd, fel yr 

awgrymodd Jenny Rowland. 839
 

 

Yn ‗Gwallawc I‘ ceir cleddyfain, sef naill ai cleddyfau byr neu gyllyll hir, fel rhan o ddarlun 

o effeithiau brwydr benodol (PT XI.38-40): 

ym pen coet cledyfein. 

Atuyd kalaned gwein. 

A brein ar disperawt. 

 

Gellid efallai uniaethu‘r darn hwn â‘r arfer o ddefnyddio cyllyll i ladd y sawl a anafid mewn 

brwydr, er nad yw hyn yn ymddangos yn addas iawn i gerdd fawl. Byddai‘r un dehongliad 

yn bosibl ar gyfer CBT II 31.17-18 (Gruffudd ap Gwrgenau) Wythfed yw lladd â llafnau 

cochwedd / Celain a chathl brain ar ei bronwedd, er bod cyfeiriad mwy cyffredinol at 

lofruddiaeth yn fwy tebygol yn y cyd-destun (gw. adran 3.4.5). Ceir tystiolaeth fwy pendant 

                                                 
836

 BR 15.19-20 cledyf eurdwrn mawr un min ar glun y gwas, a gwein burlas newyd idaw. 
837

 YBH ll. 1959 ar y ystlys yd oed yspodyl drom vnuiniawc, a gw. ib.n, sy‘n nodi mai math o gleddyf oedd 

yspodyl, gan ei gymharu â‘r Hen Ffrangeg espathele ‗cleddyf bychan‘ a chan awgrymu ei fod yn cael ei 

ddisgrifio fel arf unfiniog mewn cyferbyniad bwriadol â chleddyfau deufiniog y Cristnogion. 
838

 CA (XCVIII) 1204-8 ny wisguis imil imil luit / heinim i guaiu ae yscuit / nae gledyf nae gyllell / no neim ab 

nuithon / gur a uei well. 
839

 Gw. Rowland, EWSP t. 40: ‗It is, of course, impossible to reconstruct in what way the knife came in handy. 

It is not a typical weapon of warfare; its use in some intrigue may be more likely‘. 
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am gyllyll fel arfau ‗israddol‘ yn PBT (LlTARA) 7.73-4 ‗Gwawt Lud y Mawr‘ Ny wan 

cyllellawr / cledyfawr meiwyr, a all olygu na fyddai cleddyf (hyd yn oed) yn arf digonol i 

ddyn llwfr, ac yntau‘n wynebu dyn a chanddo gyllell yn unig.
840

 

 

Fel y trafodwyd yn y bennod flaenorol (adran 2.6), nid oedd statws isel cyllyll fel arfau yn 

golygu na allent gael eu gwerthfawrogi fel ategolion cain a gwerthfawr. Adlewyrchir hyn yn 

y brolio am werth cyllell yn ‗Kat Godeu‘,
841

 ac, o bosibl, yn ‗Llywarch a Maen‘, os at 

gyllell y cyfeirir yn CLlH IV.6a-b Vyn dewis y gyfran a‟e gaen / Arnaw; yn llym megys 

draen.
842

 Byddai‘r beirdd diweddarach hwythau‘n gwerthfawrogi cyllyll fel rhoddion. 

Canwyd cywyddau gofyn neu ddiolch am gyllyll gan Iolo Goch, Rhys Goch Eryri a Guto‘r 

Glyn, gan ddefnyddio termau estron eu tarddiad megis baslard neu baslart (S. Canol 

baselard), bwytgyn ‗bodkin‘, treinsiwr neu traensiwr (trencheour) ac wtgnaiff  ‗wood 

knife‘.
843

 Gofynnodd Guto‘r Glyn am gyllell ar gyfer hela, ond er bod cywydd gofyn Rhys 

Goch Eryri yn dechrau yn yr un modd, erbyn y diwedd ceir y bardd yn disgrifio ei defnydd 

mewn brwydr. Cyfeiriodd Iolo Goch at y gyllell a gafodd yntau‘n rhodd fel pe bai‘n arf 

rhyfel, er nad oes angen cymryd yn llythrennol ei honiad ei bod gystal â chleddyf neu isarm 

(S. Canol gisarme).
844

 Mae cyfeiriad y Prydydd Breuan at gwaedliw gyllyll, gan adlewyrchu 

un o‘r topoi mwyaf cyffredin mewn disgrifiadau o arfau yn y canu mawl, hefyd yn 

awgrymu y gallai cyllyll fod yn arfau rhyfel ‗anrhydeddus‘ yn y cyfnod hwn.
845

 Ond erys y 

cyfryw gyfeiriadau yn gymharol anghyffredin, ac mae cyfeiriad Dafydd ap Gwilym at 

cyllell faelereg ‗cyllell wedi ei hurio‘ fel yr arf a laddodd ei ewythr Llywelyn ap Gwilym yn 

tystio i gysylltiadau negyddol yr offer hyn.
846

 

                                                 
840

 Gw. aralleiriad Haycock: ‗?Nid yw cleddyfau llyfrgwn yn gwanu cyllyll‘. 
841

 LPBT 5.215-6 Pymp pemhwnt aghell / aymtal am kyllell ‗five fifty handmaidens / is its worth together with 

my knife‘, a gw. ib.n am ddeall käwc ‗vessel‘ fel y gwrthrych gwerthfawr arall yn y darn hwn. 
842

 Cyfieithwyd y llinellau hyn gan I. Williams, BWP t. 141, fel ‗Choicest of boons to me with its sheath about 

it / (A blade) with keen point like a thorn‘, gan gysylltu‘r darn â‘r cyfeiriad at gyllell Maen yn yr englyn nesaf, 

ond gw. CLlH IV.6a.n ac EWSP t. 531 am yr awgrym y dylid darllen cynran yn lle cyfran, a‘r llinellau‘n 

disgrifio hoffter y bardd o weld milwr yn ei arfau, a‘r milwr, yn hytrach na‘r llafn, yn llym megys draen. 

Mae‘r ail ddehongliad hwn yn cyd-fynd yn well â‘r chwarae ar ystyr enw Maen yn y llinell ganlynol, lle ceir y 

ddelwedd o hogi dyn at frwydr ar faen llifo (gw. adran 3.4.6).  
843

 GRhGE 5 (‗Gofyn Cyllell gan Ddafydd ap Hywel‘) llau. 51nn a 69n; GIG 11 (‗Diolch am Gyllell‘) llau. 

17n a 20n, a GGG LXXX (‗I Ofyn Wtgnaiff neu Faslard i Ruffudd ap Rhys o Lanferres yn Iâl‘) llau. 37 a 74. 

Digwydd y gair benthyg dager, hefyd, mewn cerddi gan Ddafydd ap Gwilym a Sypyn Cyfeiliog (DG.net 

55.23 Dagrau oer, dagerau iâ, a GSCy 3.11 Dy gariad fel dagerau). 
844

 GIG 11.31-6, a chymh. GRhGE 5.71-8. Gw. uchod, n. 766, am y rhestr o gleddyfau enwog y mae‘r ddau 

fardd hyn yn cymharu‘r cyllyll â hwy. Crybwyllir hefyd wahanol fathau o addurn, megis cnepyn coch 

(bogelrudd) a gwain gyda haen o bres (rhudd elydn) ac amgarn (‗chape‘) arian (arianswch) (GIG 11.10n, 20n 

a 76n, a gw. hefyd GRhGE 5.51 Traensiwr, bwytgyn tirionswch). 
845

 GPB 1.6 Gŵr gwawdlwydd gyllid, gwaedliw gyllyll. 
846

 DG.net 6.81-4 Llithr ddagrau bid mau, modd chweg,—och allell / A chyllell faelereg, / Llawer och dost ar 
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Wrth drafod gwaywffyn, adran 3.2.4.2, nodwyd ei bod yn fwyaf tebygol mai gwaywffyn 

tafl yw‘r llafnawr, yr arfau a‘r hëyrn a ddisgrifir yn cael eu taflu neu eu ‗hau‘ mewn rhai 

cerddi, ond bod taflu arfau eraill megis cyllyll yn bosibilrwydd arall. Yn ‗Culhwch ac 

Olwen‘ mae‘r Brenin Arthur yn lladd gwrach drwy bwrw ei gyllell (a elwir yn 

Carnwennan) ati,
847

 ac fe ddisgrifir gweision yn chwarae â chyllyll a chanddynt garnau o 

asgwrn morfil yn ‗Peredur‘ ac ‗Owein‘, er ei bod yn ymddangos nad yw‘r cyllyll yn cael eu 

taflu yma, ond yn hytrach yn cael eu defnyddio fel nodau ar gyfer bwa saethu.
848

 Hyd yn 

oed yn achos y digwyddiad yn ‗Culhwch ac Olwen,‘ fodd bynnag, ni ellir dweud mai math 

arferol o frwydro a ddisgrifir, ac felly hefyd yn achos y cyfeiriadau at daflu cyllyll yn 

‗Ystorya Bown o Hamtwn‘.
849

 

 

3.7 Pastynau a brysgyllau 

Er bod ambell gyfeiriad yn yr Hengerdd at offer a allai fod yn bastynau, mai anghytundeb 

ynghylch ystyr y rhan fwyaf ohonynt, ac eithrio‘r llory yn ‗Pais Dinogad‘ a ddehonglwyd 

fel pastwn neu ‗club‘ gan Ifor Williams a chan olygyddion diweddarach.
850

 Mae‘r llory yn 

rhan o‘r offer y mae tad ‗Dinogad‘ yn eu defnyddio wrth hela amryw greaduriaid, ac er nad 

hwn yw‘r arf a gysylltir fwyaf â hela, o leiaf yn yr Oesoedd Canol, gallai fod wedi ei 

ddefnyddio efallai i ladd anifail a anafwyd â gwaywffon (llath, yn y gerdd). Yn wir, mae‘n 

bosibl mai pastwn yw‘r hirsgwar taprog yn llaw un o‘r helwyr sydd wedi eu cerfio ar groes 

uchel o‘r nawfed ganrif yn Castledermot, Swydd Kildare.
851

 

 

                                                                                                                                                     
osteg, / Llathr erddyrn, lladd tëyrn teg, a gw. aralleiriad a nodiadau‘r wefan. 
847

 CO ll. 1226-7. Cyfeirir eto at Carnwennan ‗carn wen fechan‘ wrth restru eiddo pwysicaf Arthur yn CO 

ll. 161 (gw. ib.n), ac fe‘i crybwyllir yng nghywydd gofyn Guto‘r Glyn (GGG LXXX.65-6 Ennill a wnaeth 

Carnwennan / Egin dur o‟r gynnau dân). Gw. Ford, ‗On the Significance of some Arthurian Names in Welsh‘, 

am enghreifftiau eraill o‘r elfen gwyn neu gwen mewn enwau am eiddo Arthur, a‘u harwyddocâd. Yn achos y 

gyllell, fodd bynnag, gellid ei chymharu â Dyrnwyn, cleddyf Rhydderch Hael (ibid., 269, a Bartrum, ‗Tri 

Thlws ar Ddeg Ynys Brydain‘, 462-3), a chymh. hefyd garnau asgwrn morfil y cyllyll yn ‗Peredur‘ ac 

‗Owein‘.  
848

 Owein, llau. 45-50 a 48n, a Peredur, 36.30. Trafodwyd y ddau gyfeiriad hwn gan Rowlands, ‗Saethu 

Cyllyll‘, gan ddadlau‘n argyhoeddiadol eu bod yn disgrifio saethu at garnau cyllyll â bwa, yn hytrach na 

thaflu‘r cyllyll eu hunain. Crybwyllir taflu cleddyf, hyd yn oed, yn y gêm ymffrost yn YCM 186.13-21 

(‗Pererindod Siarlymaen‘), ond ni ellir cymryd y ‗chwaraeon‘ hyn o ddifrif. 
849

 Yn YBH llau. 2559-67 mae‘r amherawdyr yn digio wrth negesydd ac yn taflu cyllell ato, ond yn taro un o‘i 

weision ei hun drwy ddamwain. Gwraig sy‘n taflu cyllell yn YBH llau. 2753-5, a hithau‘n lladd ei gŵr ei hun 

i‘w arbed rhag marwolaeth arteithiol. 
850

 CA (LXXXVIII) 1105-6 pan elei dy dat ty e helya; / llath ar y ysgwyd llory eny law, a gw. 1106n, sy‘n 

cymharu llory â‘r Wyddeleg lorg, a geir fel glòs ar clava ‗stick, staff, cudgel‘. Gw. hefyd Jackson, GOSP 

t. 151, Jarman, BOHP ll. 1002, a J.T. Koch, GodA t.127. 
851

 Kelly, Early Irish Farming, ffigur 15 (t. 299). 



 339 

Digwydd ffurf luosog ar llory ymhlith y rhestr o oferbethau yn LPBT 2.48 (‗Buarth Beird‘) 

mal lladu  llyry a gwyeil, a‘r cyd-destun yn awgrymu bod y llyry yn bethau sylweddol, 

cadarn, sy‘n cael eu cyferbynnu â‘r gwiail eiddil, er y byddai ‗ffyn‘ yn ystyr bosibl yn 

ogystal â ‗phastwn‘.
852

 Llai sicr yw‘r cyfeiriadau at bastynau fel arfau rhyfel. Dehonglwyd 

llwry yn CA (XVIII) 179 tri llwry nouant fel ‗cudgel‘ gan John Koch ond fel gair am 

waywffyn (‗spear-shafts‘ neu ‗javelins‘) gan olygyddion eraill.
853

  

 

Mae llyry yn ffurf luosog ar llwrw, llwry ‗trywydd, ôl, llwybr a.y.b.‘ yn ogystal ag ar llory, 

gan beri anhawster wrth ddehongli CBT II 24.22 A llyry tra llyry,  a llwrw tra llwrw  

aerfwrw furthiaw a 39 Llan Ystyffan,  llyry byry boethfan,  llwrw bwrw beithiawg. 

Dehonglir llyry fel ‗cyrsiau‘ a llwrw fel ‗cwrs‘ yn CBT, yn achos y ddwy linell, ond mae 

cymharu llinell 22 â llinell ganlynol yr un gerdd, A llafn tra llafn,  a llid tra llid  tremid 

dreiddiaw, a hefyd â CBT I 8.43 Ar lath lath lachar, ar bâr beri, yn awgrymu y gall llyry 

ddynodi naill ai pastwn neu arf arall megis gwaywffon. Mae dehongliad y ffurfiau hylwry a 

gwaedlwrw hefyd yn ansicr, ond os yw ail elfen y geiriau hyn yn ffurf ar llory, mae hynny‘n 

awgrymu bod yr ystyron ‗pastwn‘ neu ‗ffon‘ yn bosibl, mewn egwyddor, yn ogystal â 

‗gwaywffon‘.
854

  

 

Gair arall am bastwn neu ffon drwchus yw palach, y ceir y ffurf luosog ohono fel glòs ar y 

Lladin clauæ yn llawysgrif y Juvencus, a‘r unigol yn PaŴr 41 Ew a guant penpalach. 

Gellid dehongli‘r llinell hon fel disgrifiad naill ai o rywun yn taro pen pastwn ag arf arall, 

neu o ymosodiad ar ryfelwr o‘r enw Pen Palach ‗cudgel-head‘,
855

 a‘r ddau ddehongliad yn 

awgrymu defnydd pastynau mewn rhyfel. Enw posibl arall am bastwn yw‘r cymawn yn CA 

(LVII) 666 ef lladawd a chymawn a llain. Dadleuodd Ifor Williams fod y cyd-destun o blaid 

                                                 
852

 Haycock, ib.n. 
853

 Awgrymodd I. Williams, CA 179n, fod perthynas rhwng llwry (fel yn achos llory) a‘r Wyddeleg lorg ‗ffon, 

coes bwyall, rhaw ayb.‘ (cymh. yr ystyron yn n. 850), gan awgrymu‘r cyfieithiad ‗They stain (with blood) 

three javelins‘, er nodi bod gair Gw. arall lorg ‗ôl, llwybr‘ (gw. hefyd J.T. Koch, GodA t. 194, a GPC d.g. 

llory, sy‘n awgrymu y dylid efallai ddarllen llyry yn CA 179). Dehonglwyd nouant fel enw am lwyth 

Brythonig o Galloway gan J.T. Koch, GodA tt. lxxxii-lxxxiii, 73 a 193, gan roi‘r cyfieithiad ‗The three 

cudgels of the Novantae‘, ond gthg. ymateb Isaac, Adolygiad o GodA, 155. Awgrymodd Andrew Breeze, ‗Old 

English Lorh ―pole‖; Middle Welsh llory ―cudgel‖‘, Notes and Queries, 240 (1994), 439-40, y gallai‘r Hen 

Saesneg lorh, lorg ‗pole, weaver‘s beam, distaff‘ fod wedi tarddu o ffurf gynnar ar llory, gan gyfeirio at newid 

semantig tebyg yn achos y ffurf Wyddeleg lorg. 
854

 Aralleiriad CBT ar gyfer hylwry fwry (VII 24.145) yw ‗[Un sydd yn] hyrddio gwaywffon wych‘, er nodi 

awgrym J.E.C. Williams, LlyB tt. 78-9, y gellid darllen hylwrw fwrw a‘i ddehongli fel ‗hawdd ei ddilyn wrth 

iddo fwrw ei lid‘. Dehonglir gwaedlwrw yn CBT (V 24.49) fel ‗hynt waedlyd‘, er nodi awgrym GPC y gall 

olygu ‗gwaywffon neu bicell waedlyd‘ yn hytrach na ‗llwybr neu ffrwd o waed‘. O blaid yr ystyr ‗llwybr‘, 

gellid cymharu cyfeiriad Cynddelw at rhudd lwybr gwaed (III 16.77-8). 
855

 Lloyd-Jones, ‗Welsh Palach, etc.‘. Enw personol, PenPalach, yw darlleniad H-cd.  
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deall cymawn fel enw am arf, yn hytrach nag fel camawn ‗rhyfel‘, gan gyfeirio at awgrym 

J. Lloyd-Jones y gallai‘r ffurf fod yn gysylltiedig â‘r Hen Wyddeleg cammán ‗a hurley 

stick‘.
856

 

 

3.8 Bwyeill 

Mae cyfeiriad posibl at ergydion bwyell yn CA (LXXXIII) 1012-13: 

rac ruthyr bwyllyadeu a chledyvawr 

lliveit handit gwelir llavar lleir. 

 

Mae bwyeill yn arfau annisgwyl yma, am nad ydynt yn cael eu crybwyll mewn mannau 

eraill o‘r ‗Gododdin‘, ac erys y posibilrwydd y dylid dehongli bwyllyadeu yn wahanol.
857

 

Nid hon yw‘r unig enghraifft bosibl o fwyell ryfel yn Llyfr Aneirin, er hynny, yn ôl 

dehongliad Graham Isaac o linell yn ‗Gwarchan Maeldderw‘: 

Trengsyd a gwydei neb ae eneu 

y ar orthur teith tith a thedyt. 

‗Those who fell perished, those with their heads 

in the way of the hammerer with a horse‘s gait, and the blade of his axe‘.
 858

 

 

Os rhan o fwyell ryfel yw‘r teddydd neu‘r teddyf yma, gallai fod wedi ei chyfosod yn 

fwriadol â‘r cyfeiriad at yr arwr fel gorddwr ‗hammerer‘ am fod bwyell a gordd fel ei 

gilydd yn arfau anghyffredin a gysylltid ag ergydion nerthol (gw. adrannau 2.8 a 2.9). Yn 

olaf, mae cyfeiriad mwy pendant at fwyell yn ‗Angar Kyfundawt‘ (LPBT 4.233-5), fel un 

o‘r ffurfiau a gymerodd Taliesin:  

bum kyff, bum raw, 

bum bwell yn llaw, 

bum ebill yg gefel 

 

Ond er bod bwyell yn llaw yn dwyn i gof rai ymadroddion a ddefnyddid am gleddyfau (gw. 

adran 3.4.5), mae lleoliad y fwyell rhwng mathau eraill o offer pob dydd yn ei gwneud yn 

annhebygol mae bwyell ryfel a olygir yn benodol. 

                                                 
856

 CA 666n a G t. 100, ond gthg. cyfieithiad J.T. Koch, GodA tt. 103 a 219 ‗He slew with a feat of the lance‘. 

Gw. hefyd Haycock, CC 30.20b.n, am awgrym J.E. Caerwyn Williams y gellid darllen gwroden/gwaroden 

‗ffon daro‘ yn ffigurol am Arthur yn CC 30.20b (‗Ymddiddan Arthur a‘r Eryr‘) Arth gwyr, gwrodeu pob 

eithyaf. Ond yn ogystal â‘r ffaith nad oes enghreifftiau eraill o‘r gair hwnnw cyn y bedwaredd ganrif ar 

bymtheg, yn ôl GPC, dangosodd Haycock, ibid., y gellir ystyr foddhaol o‘r ffurf wreiddiol. 
857

 Ni restrir y llinell hon ymhlith yr enghreifftiau cynnar o bwyellod yn GPC, a pwylliadau yw darlleniad 

H-cd (gw. GPC d.g. pwyllad, pwylliad ‗bwriad, amcan, cynllun‘, er na chynhwysir bwyllyadeu ‗Y Gododdin‘ 

yno ychwaith). Trafodwyd y darlleniad hwn gan I. Williams, CA 1012n, er dadlau bod cyfeiriad at ergyd arf 

yn fwy tebygol oherwydd y cyfosodiad â chledyvawr. Gw. hefyd gyfieithiadau Jackson, GOSP t. 149 ‗Before 

the charge of axe strokes and long sharpened swords there arose a noisy feast‘ a J.T. Koch, GodA t. 121 

‗Because of the onslaught of axe-blows and whetted / swords, many have come to speak afterwards‘. Trafodir 

y cyfeiriad hwn ymhellach yn adran 4.3 isod. 
858

 Isaac, ‗Gwarchan Maeldderw‘, llau. 23-4 (= CA (GwM) 1434-5). 
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Mae‘r diffyg cyfeiriadau at fwyeill rhyfel gan Feirdd y Tywysogion hwythau yn drawiadol, 

yn enwedig o gofio tystiolaeth Historia Gruffud vab Kenan (gw. adran 2.8). At hynny, 

mae‘r disgrifiad o‘r gleif (ennillec) yn ‗Culhwch ac Olwen‘ yn awgrymu bod bwyell ryfel 

yn medru bod yn arf anrhydeddus i arwr mewn rhyddiaith yn ogystal ag i dywysogion go-

iawn,
859

 ac yn wir fe grybwyllir bwyellic ‗bwyell fechan‘, hefyd, yn y testun hwn (er bod 

honno‘n cael ei defnyddio i ladd baedd, yn hytrach nag fel arf rhyfel).
860

 Ond mae‘n amlwg 

nad oedd y beirdd yn meddwl fel hyn, naill ai oherwydd iddynt dybio nad oedd bwyell yn 

arf addas i dywysog Cymreig, neu am nad oedd cyfeirio at fwyeill yn gydnaws â 

thraddodiadau‘r canu mawl. Gall mai cysylltiadau estron yr arfau hyn oedd ar fai, neu eu 

defnydd gan y werin bobl fel offer pob dydd, neu eu cysylltiad aml â brad a llofruddiaeth – 

mae‘n werth nodi bod yr unig gyfeiriadau at fwyeill yn ‗Trioedd Ynys Prydein‘ yn 

ymwneud â‘r Teir Anvat 6wyalla6t a laddodd Aneirin, Golydan Vard, a Yago mab Beli.
861

 

Ni châi bwyeill rhyfel ryw lawer o sylw gan feirdd y bedwaredd ganrif ar ddeg, ychwaith, er 

y gwyddys bod o leiaf un rhyfelwr Cymreig o fri wedi brwydro â bwyell yn y Rhyfel Can 

Mlynedd.
862

  

 

3.9 Morthwylion rhyfel 

Er bod peth tystiolaeth am forthwylion rhyfel a bwyeillforthwylion fel arfau rhyfel 

(anghyffredin), fel y trafodwyd yn adran 2.9, y tebyg yw fod y cyfeiriad at gorddwr 

                                                 
859

 CO llau. 62-4 a deu par aryanhyeit lliueit yn y law. Gleif (ennillec) yn y law, kyuelin dogyn gwr yndi o 

drum hyt awch. Dadleuodd Thomas Jones, ‗Gleif penntirec‘, fod yr enghraifft o glaif yn ‗Culhwch ac Olwen‘ 

wedi dechrau fel glòs ar penntirec, sef gair a darddodd o gamddeall enillec ‗bwyell‘, gan nodi bod y disgrifiad 

o‘r arf yn y stori yn fwy addas i fwyell nag i waywffon (ystyr trum yn GPC yw ‗(copa) mynydd neu fryn, brig, 

esgair, cefnen . . .‘); awgrymodd ymhellach naill ai bod y glosiwr wedi methu â deall ennillec, neu ei fod wedi 

cynnig glaif gan dybio bod bilwg yn ddigon tebyg i fwyell (gw. hefyd Bromwich ac Evans, CO t. 54).  
860

 CO llau. 1017-19 Ac yna y kymerth Kaw o Brydein nerth bwyellic, ac yn wychyr trebelit y doeth ef y‟r 

baed, ac y holldes y benn yn deu hanner. 
861

 Ceir mwy o fanylion am y marwolaethau hyn yn fersiwn Llyfr Gwyn Rhydderch o‘r triawd am y Teir 

Anuat Gyflauan, gan gyfeirio at yr arf a laddodd Aneirin fel b6yall gynnut ‗wood-hatchet‘ (TYP tt. 75 a 79, a 

gw. hefyd Egerton G.B. Phillimore, ‗A Fragment from Hengwrt MS. No. 202‘, Y Cymmrodor, 7 (1886), 

89-154 (128)). 
862

 Canodd Iolo Goch gywydd i ‗Syr Hywel y Fwyall‘ heb grybwyll ei fwyell yn y gerdd, er cyfeirio at 

cleddyf, rhôn, gwayw (ddwywaith), paladr (yn y ffurf paladrdellt) ac ysgwyd (GIG cerdd 2). Gw. GIG t. 185 a 

GGMDiii t. 136 am y rhaglith i‘r gerdd hon yn llsgr. BL Add 14866 (1586-7), sy‘n dweud bod Hywel wedi 

dal brenin Ffrainc ym mrwydr Poitiers, 1356, a chael ohono alowans gan y brenin saig iddo i hun, ac un arall 

yw fwyall. Cyfeirir at fwyeill rhyfel fel arfau‘r Llychlynwyr mewn cerdd arall o waith Iolo Goch ac mewn 

cywydd brud dienw (GIG 4.41-2 Pwy a ludd gwerin, pŵl ym, / Llychlyn â‟u bwyaill awchlym?, a GMBen 

22.35-6 A chantho bwyell ellmyn / Llychlyn, llwybr tremyn trin). Ni chrybwyllir bwyell Syr Hywel ym 

marwnadau Gruffudd ap Maredudd a Rhisierdyn iddo, ychwaith (GGMDiii cerdd 2 a GSRh cerdd 6), er 

cyfeirio at y traddodiad amdani yn GGG LXXXVI.41-4 (Guto‘r Glyn, ‗Moliant i Sieffrai Cyffin‘) Fal Hywel 

yn rhyfelu, / Felly ‟dd wyf, â‟r fwyall ddu, / A gâi unsaig o Winsawr / Ac arall i‟r fwyall fawr (diolchaf i 

Dr Barry Lewis am dynnu fy sylw at y llinellau hyn). 



 342 

‗hammerer‘ yn ‗Gwarchan Maeldderw‘ (gw. yr adran flaenorol) yn enghraifft o ddefnyddio 

ergydion morthwyl fel trosiad o ergydion caled a chyson, fel a welir hefyd yn MGG 4-6 

Brithwyr ar gerdet, / Ac orda6t galet, / Ac ard6y dynghet. Yn yr un modd, nid yw‘n debygol 

mai arf rhyfel yw‘r orddwyn yn LPBT 4.141 pan yw lledyf ordwyn.
863

 

 

3.10 Bwâu a saethau 

Ychydig iawn o sylw a roddid i offer saethu gan y beirdd, o‘u cymharu ag arfau eraill y 

gwyddys iddynt gael eu defnyddio gan y Cymry. Yn wir, nid oes yr un enghraifft o‘r gair 

bwa yn y cerddi dan sylw yma, er crybwyll saeth nifer o weithiau. Mae‘n debyg mai saeth 

trosiadol sydd yn EWGP VI.24c (‗Gorwynion‘) g6nelit aeth saeth y syber6,
864

 ond cyfeirir 

yn fwy pendant at saethau mewn rhyfel yn ‗Afallennau Myrddin‘, wrth ddisgrifio 

ymosodiad ar Wynedd (Afall
Pen3

 6-9): 

dydaw ar wyndyt brithvyt diheu. 

a llyghes dros vor ac angoreu. 

seith long y deuuant a seith gant dros donneu. 

disgynant  ar draeth adan saetheu. 

 

Os arfau‘r ymosodwyr yw‘r saetheu, byddai hynny‘n cyd-fynd â dulliau rhyfel y 

Normaniaid, er bod bwâu saethu‘n cael eu defnyddio hefyd gan y Llychlynwyr, i raddau 

(gw. adran 2.10). Gall fod darlun o saethau ar y cyd â gwaywffyn tafl mewn cerdd ddarogan 

arall, ‗Yn wir dymbi Romani kar‘, a‘r ymosodwyr unwaith eto yn gysylltiedig â‘r môr (PBT 

(LlTARA) 8.52-6): 

lloegyr oll ymellun eu meuoed genhyn. 

Gwelet artebet ygwyr brychwyn. 

rwng saeth vereu ahayarn gwyn. 

Galwhawr ar vor. gwaywawr ae gryn. 

Nuchant yn eigawn tra llydan llyn. 

 

Digwydd y ferf dysaethu yn LPBT 21.13-14 Dyffynhawn lydan  dylleinw dy llyr, / dysaeth, 

dychyrch traeth  diuwg dybyr, ond ystyr drosiadol sydd yma, a‘r môr yn ‗ymosod‘ ar y 

tir.
865

 Cyfeiriad posibl arall at offer saethu, fel y nodwyd yn adran 3.2.1.2, yw [p]edryollt 
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 Gw. cyfieithiad Haycock: ‗why a sledge-hammer is flat‘. Rhestrir yr offeryn hwn rhwng colwyn ‗puppy‘ ac 

iyrchwyn ‗roebuck‘, yn hytrach nag ymhlith offer eraill neu arfau. 
864

 Gall y saeth gynrychioli naill ai tynged neu gosb a ddeuai i ddyn balch, trahaus, neu boen neu dristwch 

carwr – gw. H.M. Edwards, Dafydd ap Gwilym: Influences and Analogues, t. 74, sy‘n nodi bod syberw yn 

medru golygu ‗courtly, well-mannered‘, yn ogystal â ‗proud‘, a‘i fod yn cael ei ddefnyddio‘n aml ar gyfer 

carwr, megis yn EWGP VI.27c med6l sercha6c syber6 vyd (gw. hefyd adran 3.4.6 uchod, am ‗arfau serch‘). 

Crybwyllir bwa mewn cerdd wirebol arall, sef ‗Englynion y Misoedd‘ (EWGP IX.8a-d Mis Awst, molwynoc 

morva, / llon gwenyn, llawn modryda; / gwell gwaith kryman no bwa; / amlach das no chwarwyva), ond credir 

bod y fersiwn cynharaf o‘r gerdd honno yn dyddio o‘r bymthegfed ganrif (gw. n. 128 ym Mhennod 1). 
865

 Gw. Haycock, LPBT 21.14n, a GPC d.g. dysaeth a saethaf, saethu. 
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bennawr ‗Y Gododdin‘ (CA (XI) 94), a all ddynodi saethau pedwarllabedog, er bod bolltau 

sgwâr o fwa croes efallai‘n fwyaf tebygol o ystyried defnydd beirdd diweddarach o‘r gair 

pedryollt yn yr un cyd-destun, ac yn wir mae pennau gwaywffon ‗sgwâr‘ yn bosibilrwydd 

arall eto (gw. adran 3.2.1.2). 

 

O‘r tri chyfeiriad at saethau yng ngherddi Beirdd y Tywysogion, nid yw‘r un yn disgrifio 

offer a ddefnyddid gan wrthrych cerdd fawl. Yn wir, nid oes ond un sy‘n ymwneud ag offer 

go-iawn o gwbl, sef darn o farwnad gan y Prydydd Bychan, lle dywedir bod Blegywryd 

(gŵr na wyddys dim amdano y tu allan i‘r farwnad hon) wedi ei ladd gan saeth cyn ei 

gladdu yn Ystrad Fflur (CBT VII 20.13-14): 866
 

Ger Fflur, er dolur dilen saeth,—dedwydd 

            O‘i dydwedd olo y daeth. 

 

Cyfeirir at sarn saethau ‗sathrfa [o] saethau‘ (CBT VII 40.43) fel rhan o ddisgrifiad o 

ddioddefaint eneidiau yn Uffern mewn awdl grefyddol o waith Gruffudd ab yr Ynad 

Coch,
867

 a gwahanol eto yw‘r drydedd enghraifft, mewn englyn i farch o waith Gwilym 

Rhyfel (CBT II 29.1-4): 868
 

   Pai prynwn seithbwn sathrgrug—i‘th oddau, 

      Pedolau pwyll gaddug 

Mangre grawnfaeth, saeth seithug, 

Main a‘u nadd yn Hiraddug. 

 

Ymddengys o‘r cyd-destun fod y saeth seithug yn drosiad o garnau neu bedolau‘r march, ac 

yn sicr nid oes dim byd sy‘n awgrymu mai arf rhyfel go-iawn a olygir.
869

 

 

Mae cyfeiriad posibl at llinyn bwa gan Einion ap Gwgon (CBT VI 18.40-3): 

Lluddedig edmig meirch mawrthig main 

A lluoedd yng ngwisgoedd yn ymosgrain 

A‘r llinyn ar dynn ar du celain 

A llinon rhag bron rhag bro eurgrain.
870
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 Cyfeirir yn ll. 17 o‘r gerdd at y gwrthrych yn brwydro â‘r Saeson, ond ni ellir cysylltu hynny‘n bendant â‘i 

farwolaeth. 
867

 Awgrymwyd y gallai rhai o‘r darluniau yn y gerdd fod wedi tarddu yn y pen draw o‘r testun ‗Purdan 

Padrig‘, neu o bregethau a glywodd y bardd (CBT VII t. 451, a gw. Costigan, Defining the Divinity, t. 103). 
868

 Awgrymir yn CBT II t. 515 y gallai‘r englyn hwn, ac efallai hefyd englyn arall (a olygwyd fel CBT II 

cerdd 30), fod wedi perthyn yn wreiddiol i gyfres o englynion a oedd yn disgrifio anfon ceffyl fel llatai. 
869

 Gw. aralleiriad CBT o‘r drydedd linell: ‗[Carnau] gre wedi ei magu ar rawn, saeth seithug [fyddent hwy]‘. 

Mae ehediad saeth yn drosiad canoloesol amlwg o gyflymder – yn union fel y defnyddir bwledi yn ein hoes ni 

wrth ddisgrifio pethau cyflym megis trenau ac uwcharwyr! Cymh., e.e., YCM 56.4-6 Kynt y redei pann 

dosturyit ac ysparduneu noc yd ehedei y saeth o‟r llinyn, a‘r defnydd o follt bwa croes at ddiben llenyddol 

tebyg yn YCM 53.16 kwarel, pan ellygit o albrast cadarn. 
870

 Aralleiriad CBT: ‗Blinderus [ond] urddasol yw [ei] feirch rhyfel main / A minteioedd mewn arfwisgoedd 

yn ymgreinio [yn eu gwaed o‘i flaen] / A‘r llinyn [bwa] yn dynn [ar annel] tuag at gelain / A gwaywffon ym 

mlaen yn erbyn tiriogaeth [y] cwympwr gwych‘. 
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Digwydd y darn hwn mewn awdl i Lywelyn ab Iorwerth sy‘n canmol ei fuddugoliaethau yn 

1215 ac yn y pymtheng mlynedd cyn hynny,
871

 er na ellir cysylltu‘r llinellau hyn ag unrhyw 

gyrch penodol. Dehongliad CBT o‘r drydedd linell yw ‗A‘r llinyn [bwa] yn dynn [ar annel] 

tuag at gelain‘, sef cyfeiriad mae‘n debyg at ddefnydd bwâu saethu i ladd y gelyn.
872

 

O ystyried prinder tystiolaeth arall am wŷr Gwynedd yn defnyddio bwâu mewn rhyfel, fe 

all mai disgrifiad o arfau cynghreiriad Llywelyn o‘r De sydd yma, neu (yn llai tebygol) o 

arfau gelynion Eingl-Normanaidd. Ni ellir sicrwydd, ychwaith, ai bwa saethu syml ynteu 

bwa croes a ddisgrifir, am fod llinyn ar dynn yn ymddangos fel disgrifiad addas o fwa croes 

parod i saethu. 

 

Niferus yw cyfeiriadau beirdd diweddarach at fwâu, saethau a saethu, mewn gwahanol gyd-

destunau. Nid oes lle yma i fanylu, er ei bod yn werth nodi bod saethyddiaeth yn cael ei 

harfer weithiau gan y beirdd eu hunain, yn ôl disgrifiad Rhys ap Cynfrig Coch ohono ef ei 

hun yn saethu‟n isel barselau.
873

 Yn wir, yr enghraifft bendant gynharaf o gerdd ofyn sydd 

wedi goroesi yw cerdd Gruffudd ap Dafydd ap Tudur i ofyn am fwa.
874

 

 

3.11 Bwâu croes 

Ymddengys mai‘r llinell o waith Einion ap Gwgon a drafodwyd yn yr adran flaenorol, sef 

CBT VI 18.42 A‟r llinyn ar dynn ar du celain, yw‘r unig gyfeiriad posibl at fwa o unrhyw 

fath yng ngherddi Beirdd y Tywysogion, a‘r llinyn yn medru bod yn rhan naill ai o fwa 

saethu syml neu o fwa croes. Rhaid troi at yr Hengerdd am gyfeiriadau dichonol eraill at yr 

offer hyn. Nodwyd yn adran 3.2.1.2 y gallai CA (XI) 93-4 coch eu cledyuawr na phurawr / 

eu llain. gwyngalch a phedryollt bennawr gyfeirio at folltau bwâu croes, ac mae‘r 

dystiolaeth archeolegol a drafodwyd yn adran 2.11 yn dangos na fyddai hyn yn anghydnaws 

â dyddiad cynnar ar gyfer y gerdd. Yn erbyn y dehongliad hwn daw rhai ystyriaethau 

llenyddol – ni chyfeiriai‘r beirdd yn aml at offer saethu (gw. yr adran flaenorol) ac yn 
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 CBT VI t. 252. 
872

 Cymh. yr ymadrodd lladd celain a drafodir yn adran 3.4.5. Nid oes enghreifftiau ereill o ar dynn neu ar du 

gan Feirdd y Tywysogion, er bod ar dynn wedi ei ddefnyddio mewn cywyddau gofyn gan Ruffudd Fychan a 

Thudur Aled ar gyfer tannau telyn a ffrwyn (neu awenau) ceffyl (GSRh 11.63 Canau aur dannau ar dynn, a 

T. Gwynn Jones (gol.), Gwaith Tudur Aled (Aberystwyth, 1926), CIX.41 Ffrwynwr, o deil ffrwyn ar dyn). 

O ran ar du, pe bai‘r ar yn golygu ‗o flaen, yn wynebu‘, neu ‗at‘ hyd yn oed (GMW tt. 184 a 187-8), fe allai 

ddisgrifio bwa wedi ei anelu at elyn, ac mae digonedd o enghreifftiau canoloesol o llinyn gyda‘r ystyr ‗llinyn 

bwa‘ (GPC d.g. llinyn (b)). 
873

 Johnston, ‗Cywydd gan ddisgybl Iolo Goch?‘, ll. 19. Benthyciad yw parsel o‘r S. parcel ‗targed‘ (ib.n). 
874

 Dafydd Johnston, GGDT t. 30 (rhagymadrodd i gerdd 2). Nid oes rhyw lawer o fanylion am fwâu cyfoes 

yn y gerdd, er cyfeirio yn y bedwaredd linell at fwa brigfelyn (llsgr. v6la, gw. ib.n). 
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gyffredinol mae‘n ymddangos nad ystyrid saethu fel dull brwydro addas i arwyr (gw. 

adrannau 2.10 a 2.11). Ac eto, mae‘r amrediad o offer rhyfel a welir yn yr Hengerdd yn 

ehangach nag yng ngherddi Beirdd y Tywysogion, ac yn ‗Y Gododdin‘ ei hun fe welir 

cyllell, er enghraifft, ymhlith arfogaeth arwr (gw. adran 3.6). Os oes bwâu croes i‘w 

darganfod yn y cerddi, felly, nid rhyfedd fyddai eu gweld yn ‗Y Gododdin‘. 

 

Posibilrwydd arall yw fod [p]edryollt bennawr yn dynodi bolltau mawr a saethid o‘r math o 

beiriant rhyfel a elwid yn catapulta neu‘n ballista.
875

 Gwyddys bod pethau tebyg yn cael eu 

defnyddio gan y Rhufeiniaid ac yn yr Oesoedd Canol, a hefyd yn y nawfed ganrif yn ôl 

adroddiad Abbon am warchae Paris.
876

 Cyfeiriad posibl arall at beiriant rhyfel o ryw fath, 

neu efallai at fwa croes a ddelid yn y dwylo, yw‘r [c]atpwll yn CA (GwT) 1288-91 baran 

mor / yg kynhoryf gwyr. / y am gatbwll. / ymwan bran yg kynwyt, os oes cysylltiad rhwng y 

gair hwn a‘r Lladin catapulta.
877

 

 

Nid oes amheuaeth na chyfeiriodd Dafydd ap Gwilym at fwâu croes, gan ddefnyddio‘r gair 

benthyg albrs am yr arf wrth ddymuno y byddai‘r ‗Gŵr Eiddig‘ yn cael ei ladd gan 

groesfwäwr (albrasiwr) Ffrengig,
878

 a chan gymharu‘r bardd Gruffudd Gryg ag arblastr 

mewn cerdd ymryson.
879

 Ymddengys fod bwa yn dynodi bwa croes yn DG.net 52.21 Â bollt 

benfras a bwa
880

 – oni bai bod y bardd yn defnyddio bollt am saeth o fwa syml – a hon yn 

un o nifer o enghreifftiau lle darlunnir bollt yn bygwth creaduriaid y goedwig.
881

 Cyfeirir yn 

benodol at follten o bren bedw yn DG.net 21.12, ac fe grybwyllwyd yn adran 3.2.1.2 y 

                                                 
875

 Diolchaf i Dr Ken Dark am yr awgrym hwn. 
876

 Gw. n. 791 yn adran 2.11 uchod. 
877

 Diolchaf i‘r Athro John Koch am yr awgrym hwn. ‗Pwll brwydr(?)‘ yw cynnig petrus G t. 89 ar gyfer 

[c]atbwll, ac awgrymodd I. Williams, CA 1290n, y gall fod yn enw lle, a‘i fod wedi ei ddilyn yn wreiddiol 

gan ymadrodd arall ar batrwm CLlH XI.14c Am Drebwll twll dy ysgwyt. Cymh. hefyd Jackson, GOSP t. 154: 

‗There follow some obscure phrases containing unidentified place-names‘, a darlleniad H-cd: Baran môr, / 

yng nghynnorf gwŷr, / i am gatbwll; / ymwan brân yng Nghynwyd. Ystyron catapulta yn ôl DML yw ‗catapult, 

military engine‘ neu ‗arrow, bolt‘, ond gellid awgrymu bod yr ystyr ‗bwa croes‘ hefyd yn bosibl i catbwll, 

o ystyried defnydd yr enw ballista yn yr Oesoedd Canol i ddynodi naill ai bwa croes neu beiriant rhyfel mawr 

(gw. adran 2.11). Trafodir arwyddocâd y cyfeiriad hwn ymhellach isod, adran 4.3 
878

 DG.net 116.54 Traidd o‟r albrs trwyddo‟r eilbrath, a 47 Tithau‟r albrasiwr, tuthia. Mae GPC d.gg. albras, 

albrs, albrast, ac arblast, arblastr yn nodi bod y ffurfiau hyn wedi eu benthyg o‘r S. Canol arblast(e), alblast, 

a fenthyciwyd yn ei dro o‘r Hen Ffr. arbaleste. 
879

 DG.net 30.1 Arblastr yw Gruffudd eirblyg. Crybwyllir bwa crefft, sef bwa syml, mae‘n debyg (gw. ib.n), yn 

llinell nesaf y gerdd, ac ymhelaethir ar y ddelweddaeth hon wrth greu darlun o Ruffudd fel bwa sy‘n saethu‘n 

ddiwahân at bawb o‘i gwmpas ond sy‘n methu â tharo bron yr un o‘i dargedau. 
880

 Nid yw ‗bwa croes‘ ymhlith ystyron y gair bwa ar ei ben ei hun yn ôl GPC d.g., er nodi‘r ystyr hon ar gyfer 

bwa croes a bwa crwys (a gofnodwyd yn y bymthegfed ganrif). 
881

 DG.net 21.12 Â bollt bedryollt bedw ryw; 76.12 Bradog darf, belltarf â bollt; 163.26 Rhag pen bollt 

bedwarollt bol, a 164.46 Gŵr â bollt dan gwr y berth, a gw. hefyd DG.net 53.58 Bolltod braff, mab alltud 

brych. Ansicr yw priodoliad DG.net cerddi 163 a 164 i Ddafydd (gw. nodiadau‘r cerddi hyn yn DG.net). 
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geiriau pedryollt a pedwarollt (DG.net 21.12 a 163.26) a ddefnyddiwyd i ddisgrifio ffurf 

bedwarllabedog neu ‗sgwâr‘ pennau bolltau. Defnyddiodd Gruffudd Llwyd yntau bollt o 

dderw (GGLl 15.63) fel safon o rywbeth caled (ar y cyd â haearn, pres a dur), er y gall 

derw fod yn gyfeiriad ystrydebol, yn hytrach nag yn adlewyrchiad o‘r pren go-iawn a 

ddefnyddid, ac felly hefyd y chwarelau dur a grybwyllodd Gruffudd ap Maredudd (GGMDi 

1.47) wrth ddisgrifio poen galar (er y gall y gair dur gyfeirio at bennau‘r bolltau). Arfau 

trosiadol hefyd yw‘r chwarelau a gysylltir yn fwy uniongyrchol â marwolaeth yn DG.net 

119.7-8 Pan ddêl i osgel esgyrn / Angau a‟i chwarelau chwyrn.
882

 At ei gilydd, teg yw 

dweud bod cyfeiriadau‘r beirdd hyn at saethu â bwâu croes yn tueddu i fod yn rhai 

negyddol, er bod GRhGE 3.85n (Rhys Goch Eryri) Teg hwylbren gwynt, bellynt byllt, yn 

eithriad posibl, a‘r ddau air olaf wedi eu dehongli gan Dylan Foster Evans fel disgrifiad o 

follt yn hedfan yn gyflym o fwa‘r gwrthrych.
883

  

 

Mae‘r cyfeiriadau hyn o gymorth wrth ddehongli PBT (BTF) 3.43-4 (‗Kychwedyl a‘m 

dodyw‘) Ban berit kat ri r6yf d2agon. / Billt na owillt bi6 rac mabon. Nid oes cynnig am 

ystyr billt yn Geirfa J. Lloyd-Jones, er nodi‘r llinell, ond o ddilyn atalnodi mynegair 

Graham Isaac, gellid yr ystyr fod y billt yn rhywbeth (neu bethau) a ‗achoswyd‘ mewn 

brwydr, gan awgrymu y byddai‘r ystyr ‗bolltau bwa croes‘ yn bosibl.
 884

 Os dilys y 

dehongliad hwn, byddai‘n enghraifft brin o offer saethu‘n cael eu darlunio fel arfau rhyfel 

Cymreig, er ei bod efallai‘n fwy tebygol fod y testun yn llwgr, a‘r ystyr wreiddiol yn 

wahanol iawn.
885

  

 

                                                 
882

 Ceir saethau mewn cyd-destun tebyg yn y farwnad Ladin i‘r Arglwydd Rhys, Cor ferit omne ducis dira 

sagitta necis (ByT (Pen. 20, cyf.) t. 78). 
883

 Mae‘r dehongliad hwn yn codi‘r cwestiwn pa mor ganmoliaethus oedd dweud bod gan ŵr fwa croes a allai 

saethu yn bell, ac yn ategu‘r syniad y gallai bollt ddisgrifio saeth o fwa syml yn ogystal â bollten bwa croes, o 

bosibl (gw. uchod, yn yr un paragraff). Os felly, gallai‘r llinell ganmol nerth y gwrthrych, yn hytrach na safon 

ei offer yn unig. Mae‘n bosibl, fodd bynnag, y dylid deall y llinell hon fel cyfeiriad at ‗gyrraedd‘ hir grym 

milwrol neu ddylanwad cyffredinol y gwrthrych (cymh. y drafodaeth am arwyddocâd yr ymadrodd clodfawr 

cleddyfir (CBT VI 15.21) yn adran 3.4.2 uchod), yn enwedig o ystyried y gallai bollt hefyd olygu ‗taranfollt‘ 

(yr ystyr hon a geir, mae‘n debyg, yn GRhGE 9.32 Wyllt rostio, follt eiriastan (gw. ib.n). 
884

 G t. 56, a H-cd ban berid cad rhi, rhwyf dragon, / byllt, na [g]owyllt biw rhag Mabon. 
885

 Gw. cyfieithiad J.T. Koch, CHA §130: ‗When the king, leader of chieftains [lit. ‗dragons‘], ordered battle, / 

. . . cattle for Mabon‘. 
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3.12 Cerrig, slingiau a ffyn tafl 

Nid oes cyfeiriadau pendant at y math hwn o arf gan y beirdd, er bod ‗sling‘ wedi ei 

awgrymu fel ystyr am y gair tafloyw, o‘r ‗Gododdin‘.
886

 Nid oes cyfeiriadau ychwaith at 

beiriannau rhyfel, heblaw‘r posibiliadau a grybwyllwyd yn yr adran flaenorol wrth drafod y 

ffurfiau [c]atbwll a [p]edryollt bennawr. Mae‘n syndod, ar un olwg, na chrybwyllid yr offer 

hyn gan feirdd y drydedd ganrif ar ddeg, ond diau fod hynny‘n adlewyrchu‘r ffaith mai 

milwyr ‗cyffredin‘ fu‘n gweithredu‘r offer hyn, ac nid y tywysogion ei hunain. Gallai 

delwedd ddianrhydedd y syniad o ‗ladd o bell‘ (neu ‗ladd yn hawdd‘, gyda chymorth 

peiriant) fod wedi ychwanegu at ddiffyg apêl yr offer hyn i‘r beirdd, fel yn achos bwâu, a 

bwâu croes yn enwedig. Ni fyddai‘r beirdd diweddarach hwythau‘n cyfeirio‘n aml at 

beiriannau rhyfel, er disgrifio Lloegr yn llawn tân a mwg Gan ddyrnodiau blifiau blwng 

mewn cerdd ddarogan ddienw (GMBen 22.25). Crybwyllwyd blif hefyd gan Iolo Goch, 

wrth ganmol y Brenin Edward III, GIG I.33-4 Curo â blif, ddylif ddelw, / Cerrig Caer 

Ferwig furwelw, ac mae nifer o gyfeiriadau ffigurol neu drosiadol yn dangos bod offer 

tebyg yn adnabyddus i feirdd y cyfnod hwn.
887

 

 

3.13 Tarianau 

3.13.1 Geiriau a ddefnyddir 

Mae geiriau am darianau, neu am addurn ar darianau, yn cynrychioli rhwng 22% a 25% o 

gyfeiriadau‘r beirdd at arfau, sef llai na gwaywffyn ond ychydig yn fwy na chleddyfau.
888

 

Y gair ysgwyd a ddefnyddid amlaf am darian gan Feirdd y Tywysogion ac yn yr Hengerdd, 

a hwnnw‘n air cytras â‘r Hen Wyddeleg scíath; gellid cymharu‘r ddau â‘r Lladin scutum.
889

 

Fel yn achos rhai geiriau am waywffyn, ymddengys fod gan y gair ysgwyd gysylltiad â 

                                                 
886

 Fulk, ‗Two Words in Y Gododdin‘, 402, yn cyfeirio at John Williams ab Ithel, Y Gododin (Llandovery, 

1852), t. 188, ond gw. uchod adran 3.2.4.2 am ddehongli tafloyw fel ‗taflu gwaywffon‘. 
887

 Canmoliaethus oedd cyfeiriad Iolo Goch at ‗Syr Hywel y Fwyall‘ fel mangnel mellt (GIG 2.40), ac mae 

lle‘r maen blif wrth amddiffyn ‗Caer Rhag Cenfigen‘ Dafydd ap Gwilym yn ddigon anrhydeddus (DG.net 

122.31 A maen blif o ddigrifwch, a gw. H.M. Edwards, Dafydd ap Gwilym: Influences and Analogues, t. 224, 

sy‘n cymharu‘r llinell hon â ll. 15084 o‘r Roman de la Rose: Granz caillos de pesans prieres ‗large pebbles of 

weighty supplications‘). Gthg. y darlun negyddol yn DG.net 150.41-2 (‗Morfudd yn Hen‘) Henllath mangnel 

Gwyddeleg, / Hafod oer, hi a fu deg, a‘r defnydd trosiadol o blif ac ysbringal (benthyciad o‘r S. sbringal 

‗?catapult‘) mewn cerddi dychan (GC 11.172, GIG 36.49 a GPB 7.42, 8.19 a 9.56). 
888

 Sef rhwng 22% a 24% yn achos yr Hengerdd a rhwng 23% a 25% yn achos cerddi Beirdd y Tywysogion 

(yn seiliedig ar y cyfansymiau a ddangosir yn Nhabl 7 fel canran o gyfansymiau‘r cyfeiriadau yn Atodiadau Ia 

a Ib). 
889

 CA 5n, GPC d.g. 
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phren, a‘r gair scutum yn tarddu o‘r Proto-Indo-Ewropeg *skoi-to- ‗piece of wood, sheath, 

shield‘.
890

 Dadleuodd John Koch mai gair arall sy‘n perthyn i‘r ffurfiau hyn yw ysgeth neu 

*sgeth, a geir yn y ‗Y Gododdin‘ yn unig, gan awgrymu ei fod fwy na thebyg yn dynodi 

math penodol o darian Sgotaidd, wahanol i‘r sgwyd neu ysgwyd Brythonig.
891

  

 

Y gair ail fwyaf cyffredin am darian yn y ddau gorpws yw aes neu aesawr, os gellir cyfrif y 

ddwy ffurf ynghyd.
892

 Awgrymodd John Koch y gallai aesawr fod wedi tarddu o‘r Lladin 

axis gyda‘r ystyr ‗astell, planc‘,
893

 fel y gellir ei gymharu â tharddiad ysgwyd. At hynny, 

mae‘n debygol fod y beirdd yn defnyddio gwern weithiau i ddynodi tarian neu darianau, yn 

enwedig o ystyried y dystiolaeth archeolegol am ddefnydd pren gwern wrth greu‘r offer hyn 

(gw. adran 2.13.2). Trafodwyd yn adran 3.2.2 uchod enghreifftiau posibl o gwern fel gair 

am darian (yn hytrach nag am waywffon), ynghyd â‘r gair gwernor a all ddynodi mur 

tarianau,
894

 ac ‗alder shields‘ oedd dehongliad John Koch o‘r g6ern yn PBT (BTF) 3.42 am 

ryt o2 am g6ern ygatuaon.
895

 

 

Ar ôl ysgwyd ac aes/aesawr, yr enw a ddefnyddid amlaf am darian yng ngherddi Beirdd y 

Tywysogion yw‘r gair tarian ei hun. Credir bod hwn wedi tarddu o gyflwr genidol yr Hen 

Saesneg targe, targa(n), a‘r gair hwnnw yn ei dro wedi ei fenthyg o‘r Hen Lychlynneg 

targa.
896

 Gan nodi bod yr enghraifft gyntaf o targe yn Saesneg mewn ewyllys o‘r flwyddyn 

                                                 
890

 Credir bod y ffurf hon yn cynnwys yr un elfen â‘r ferf scindō ‗to split, cleave‘, gan adlewyrchu‘r broses o 

greu estyll tarian drwy hollti pren. Gw. Michiel de Vaan, Etymological Dictionary of Latin and the other Italic 

Languages (Leiden and Boston, 2008), d.g. scūtum. Diolchaf i‘r Athro John Koch am dynnu fy sylw at 

darddiad ysgwyd. 
891

 Gw. CA (III) 36 ny nodi nac ysgeth nac ysgwyt, a (LXXXIII) 1008 tavloyw ac ysgeth tavlet wydrin, a J.T. 

Koch, GodA t. 179, sy‘n dadlau bod *sgeth yn cyfateb i‘r ffurf H.W. Cynnar *scēth, sef gair y tarddodd H.W. 

scíath ohono. Cynnig I. Williams am ysgeth, CA 36n, oedd ‗pryd, llun, gosgedd‘, gan dynnu sylw at y triawd 

am Sandde Bryd Angel, ond hefyd at y gair Gw. gasced, gaisced ‗arfau, arfwisg, dewrder‘; ac awgrymodd 

Fulk, ‗Two Words in Y Gododdin‘, yr ystyr ‗gwaywffon‘ neu, yn fwy llythrennol, ‗thing which 

injures/wearies‘. 
892

 Awgrymodd I. Williams, CA 124n, fod aesawr yn ffurf luosog ar aes, ar batrwm (y)sgwyd(awr), er nodi ei 

fod yn fwy cyffredin fel gair unigol. Nodwyd aesawr fel ffurf luosog aes yn GPC yn wreiddiol, yn ogystal â 

rhestru aesawr fel gair ar wahân, ond yn yr argraffiad newydd (GPC
2
) aesau yw‘r unig luosog a nodir ar gyfer 

aes. Rhaid tybied fod perthynas rhwng y geiriau, fodd bynnag. Mae anghytundeb ynghylch y cwestiwn a oedd 

ais yn ffurf luosog arall ar aes – awgrymodd Lloyd-Jones, G t. 13, mai gwell oedd peidio â chysylltu ais (eis) 

ag aes, er trafod y posibilrwydd; ond gw. hefyd Roberts, PaŴr 22n, ac I. Williams, PT V.11n. Mae‘n werth 

nodi hefyd fod yr ystyr ‗tarianau‘ yn ymddangos yn addas iawn yn achos DG.net 161.63 (‗Y Sêr‘) Heulwen i 

ni hoelion ais. 
893

 GodA t. 196, a gw. cyfieithiadau J.T. Koch, GodA tt. 67 a 75, o CA (XIV) 124 en gynnan mal taran twryf 

aessawr ‗in the [?]din – the sound of the boards [of shields] like thunder‘, a CA (XIX) 207-8 . . . kyui dodei. / 

aessawr dellt anibellt a adawei ‗He used to set together / the planks [of shields]; it was shattered splinters he 

would leave behind‘. 
894

 Am gwernor, gw. hefyd adrannau 3.2.2 a 3.2.5 (yn enwedig n. 373). 
895

 CHA §130 ‗at the boundary ford, about the alder shields of the men great in battle‘. 
896

 Kuno Meyer, ‗Early Relations Between Gael and Brython‘, THSC (1895-6), 55-86 (83); Parry-Williams, 
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970, dadleuodd Kuno Meyer na allai fod wedi ei fenthyg yn gynharaf na‘r nawfed ganrif, a 

bod rhaid dyddio unrhyw gerdd Gymraeg sy‘n cynnwys tarian i‘r cyfnod ar ôl y ganrif 

honno.
897

 Aeth A.O.H. Jarman ymhellach wrth drafod yr enghraifft o‘r gair yn YmMTh 12 

(‗Ymddiddan Myrddin a Thaliesin‘) Rys undant oet rychvant y tarian, gan awgrymu y 

‗byddai‘n fentrus amseru unrhyw gân y digwydd ynddi yn gynharach na‘r unfed ganrif ar 

ddeg‘.
898

 Diddorol, felly, yw CA (GwT) 1276-7 Taryaneu bann / am dal hen bann bv 

edryssed. Awgrymodd Ifor Williams mai ffurf ar taran oedd debycaf yma, oherwydd 

‗anaddaster bann fel ans. am darian‘, a ‗loud thunderous [cries]‘ oedd cyfieithiad Kenneth 

Jackson.
899

 Serch hynny, mae enghreifftiau eraill o feirdd yn disgrifio tarianau swnllyd (gw. 

adran 3.13.4), a tarianau ban yw darlleniad Graham Isaac ym mynegair yr Hengerdd. Os 

‗tarianau‘ yw‘r ystyr, byddai hyn yn dwyn goblygiadau mawr naill ai o ran dyddiad y gerdd 

(neu‘r awdl) hon, neu o ran dyddiad benthyg tarian i‘r Gymraeg.
900

 

 

Byddai targe wedi dynodi tarian gron ymhlith yr Eingl-Sacsoniaid, ond nid oes tystiolaeth 

fod y Cymry hwythau wedi deall y gair fel hyn, o reidrwydd. Yn wir, hyd yn oed os 

oeddynt yn cysylltu‘r gair yn arbennig â tharianau Seisnig (ac nid yw hyn yn sicr), rhaid 

cofio bod tarianau barcud yn cael eu defnyddio yn Lloegr mor gynnar ag adeg brwydr 

Hastings, yn ôl tapestri Bayeux.
901

 Er nad yw‘r enghreifftiau o‘r gair tarian gan Feirdd y 

Tywysogion (mewn cerddi o ail hanner y ddeuddegfed ganrif ymlaen) yn cynnig tystiolaeth 

am union ffurf yr offer hyn, mae‘n debygol mai tarianau a chanddynt waelod pigfain a 

olygir weithiau, yn enwedig o ystyried y cyfeiriad yn y Pedair Cainc at ddangos tarian ar un 

o longau Matholwch a swch y taryan y uynyd yn arwyd tangneued.
902

 Gallai‘r darn hwnnw 

ddisgrifio naill ai tarian farcud neu darian ‗haearn smwddio‘, ond mae‘r cyfeiriad at fogail 

                                                                                                                                                     
The English Element in Welsh, t. 33, ac A.O.H. Jarman, YmMTh t. 50. 
897

 ‗Early Relations between Gael and Brython‘, 83. 
898

 YmMTh t. 50. 
899

 CA 1276n, a GOSP t. 154, a chymh. hefyd CC 20.25 Lluchet a tharyan a 21.126 A lluch a tharian. Ystyr 

ban, fel ansoddair, yn ôl GPC, yw ‗uchel, dyrchafedig‘ neu ‗uchel, trystfawr, swnllyd‘. 
900

 Byddai dyddiad cynnar efallai‘n fwy tebygol pe gallai‘r gair fod wedi dod yn syth o‘r Hen Lychlynneg. 

Awgrymodd Kuno Meyer, Adolygiad o Zimmer, Keltische Beiträge, Revue Celtique, 10 (1889), 360-9 (369), 

darddiad tebyg yn achos y ffurf Wyddeleg starga (gw. hefyd eDIL d.g. targa ‗a targe, shield a starga ‗by-form 

of targa‘). 
901

 Mae Bayeux Tapestry, passim, yn darlunio‘r Saeson yn defnyddio tarianau barcud a tharianau crwn, ond y 

cyntaf sydd fwyaf cyffredin (gw. adran 2.13.3). 
902

 PKM t. 30, a gw. nodyn I. Williams, PKM t. 165, sy‘n dadlau mai blaen pigfain y darian yw‘r swch, gan 

wrthod awgrym J. Loth y gallai gyfeirio at fogail tarian, a chan gyfeirio at Owein, ll. 175 a dodi swch vyn 

taryan ar ben vy march a‟i wwg, a dodi y baryflen ar vymphen vy hun, ac y velly porth y gawat, a YCM 

11.13-15 ac a‟e daryan ar y gefyn a‟e llosgwrn y vynyd, ual yd oed deuawt kenadeu yn amser ryuel. Cymh. 

hefyd y defnydd o swch ar gyfer amgarn (‗chape‘) gwain cleddyf (n. 651 uchod). 
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yn y disgrifiad o Bwyll yn ymosod ar Hafgan ym perued bogel y daryan yny hyllt yn deu 

hanner
903

 yn awgrymu naill ai tarian farcud neu darian gron yn yr achos hwn.
904

 

 

Ategir y syniad fod y gair tarian yn aml yn dynodi offer estron neu newydd gan ei 

amlygrwydd yn y Tair Rhamant, lle portreadir yr arwyr Cymreig Owain, Geraint a Pheredur 

yn rhith marchogion Eingl-Normanaidd.
905

 Mae‘n drawiadol mai‘r gair ysgwyd a 

ddefnyddir yn ‗Culhwch ac Olwen‘, er ei bod yn anodd gwybod a ddylid cysylltu hynny â 

rhyw fwriad penodol gan yr awdur i ddisgrifio offer brodorol, neu ynteu â naws gyffredinol 

y stori – sy‘n darlunio arwyr gwahanol iawn i farchogion y Tair Rhamant – neu o bosibl â 

dyddiadau‘r gwahanol destunau hyn.
906

 Yr unig enghraifft o ysgwyd yn y Pedair Cainc, ar y 

llaw arall, yw fel elfen yn yr enw priod Unic Glew Yscwyd, sef cyd-destun lle byddai enw 

hen-ffasiwn yn fwy addas, o bosibl.
907

 Nid oes unrhyw dystiolaeth bendant yn y storïau hyn 

fod ysgwyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer tarianau crynion, yn arbennig, er hynny. Yn wir, 

y dystiolaeth – neu‘r awgrym – amlycaf am darianau crwn yw‘r deudec taryan eureit a 

rithiodd Gwydion o fadarch, ac Ifor Williams wedi awgrymu bod cysylltiad rhwng ffurf y 

madarch a ffurf y tarianau.
908

 At hynny, defnyddir tarian yn ‗Cronicl Turpin‘ wrth 

gyfeirio‘n benodol at [t]aryan gronn Sarasenaidd, yn ogystal â‘i ddefnydd cyffredinol yn 

storïau Siarlymaen ar gyfer marchogion Ffrengig a Sarasenaidd fel ei gilydd.
909

 

Ymddengys, felly, na ellir cysylltu‘r gair tarian yn bendant ag unrhyw ffurf arbennig o 

darian, er ei bod yn bosibl fod y gair yn dwyn cynodiau mwy ‗modern‘ na geiriau megis 

ysgwyd neu aes. 

 

                                                 
903

 PKM t. 5. 
904

 Gw. adrannau 2.13.2 a 2.13.3 uchod. 
905

 Gereint, llau. 174, 305, 773, 1046 a 1096; Owein, ll. 175, a Peredur 17.26, 18.3 a 6, 58.19, 64.28, a 65.8 a 

20. Crybwyllir tarian(au) hefyd yn BM llau. 16, 17 a 82, er nad ydynt yn rhan o ddisgrifiadau o frwydro. 
906

 CO llau. 161 a 335, ac am ddyddio‘r storïau hyn gw. adran 3.1 uchod. 
907

 PKM tt. 33 a 39, a gw. PKM t. 191 am ddarllen ‗bold shield‘ yn hytrach na ‗bold shoulder‘. 
908

 PKM t. 70, a gw. I. Williams, PKM t. 258 ‗Awgrymwyd tarianau crwn i Wydion gan ffurf y madarch‘. Yn 

ogystal â‘r cyfeiriad hwn a‘r ddwy enghraifft a grybwyllir yn y paragraff blaenorol, defnyddir y gair tarian 

wrth ddisgrifio tarian Bendigeidfran, ynghyd â‘r tarianau calch llassar a gynhyrchir gan Fanawydan a 

Phryderi yn Lloegr (PKM tt. 44 a 53). 
909

 Gw. YCM 11.13, 52.30, 54.17, 55.24, 66.24, 70.20, 85.5, 86.11, 89.9, 90.17, 92.3, 98.3, 99.13 a 20, 100.12 

a 23, 101.18, 103.20, 104.31, 110.30, 129.28 (= CR XL.2), 150.1 (= CR LXXXVIII.2), 155.20 a 196.1. Fel y 

nodwyd yn barod, mae YCM 11.13-15 ac a‟e daryan ar y gefyn a‟e llosgwrn y vynyd, ual yd oed deuawt 

kenadeu yn amser ryuel yn awgrymu tarian a chanddi waelod pigfain, ond yn ogystal â‘r cyfeiriad penodol at 

[t]aryann gronn yn YCM 155.20 fe ddefnyddir tarian hefyd yn YCM 89.10 wrth ddisgrifio tarian Sarasenaidd 

a wnaethpwyd yn gyfan gwbl o ledr caled (cymh. y darluniau o darianau crwn addurnedig yn Suzanne Lewis, 

The Art of Matthew Paris, ffigurau 174 a 182). Crybwyllir bogel tarian nifer o weithiau (YCM 53.2, 55.25, 

70.20, 89.10 a 99.20) gan awgrymu naill ai tarian gron – fel sy‘n debygol yn achos disgrifiadau o darianau 

Sarasenaidd ac arnynt addurn o emau neu aur – neu darian ‗farcud‘. 
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Mae rhod yn enw arall am darian a arferid gan y beirdd, a‘r un elfen yn digwydd yn 

rhodawg a‘r ffurf lai cyffredin rhodawr. Gall rhod olygu ‗olwyn‘, ymysg ystyron eraill, ac 

nid oedd gan Ifor Williams amheuaeth nad ‗tarian gron‘ oedd ystyr rhodawg a rhodawr yn 

‗Y Gododdin‘, er bod John Koch wedi dadlau y gall rhai enghreifftiau o‘r geiriau hyn 

adlewyrchu‘r ystyr lythrennol ‗wheels‘ (rhodawr) a ‗wheeled‘ (rhodawg) – hynny yw, fod 

eu defnydd i ddynodi olwynion cerbyd, neu‘r cerbyd cyfan, wedi parhau o‘r Oes Haearn 

gyn-Rufeinig.
910

 Ni ddadleuodd, fodd bynnag, fod y cysylltiadau hyn yn adnabyddus 

ymhlith Beirdd y Tywysogion, gan awgrymu yn hytrach naill ai bod rhodawg wedi ei 

ailddadansoddi fel gair am darian ar ffurf olwyn, neu fod y beirdd yn ei ddefnyddio‘n 

fformiwlëig, heb ddeall ei wir ystyr.
911

 Mae‘r awgrym cyntaf yn ymddangos yn fwy 

tebygol, o ystyried bod beirdd yn defnyddio rhodawg yn yr un modd â geiriau eraill am 

darian, gan ei gyfosod â geiriau fel annibellt, bwlch, briw a briwgalch.
912

 Gallai cylchwy 

ddynodi tarian gron, hefyd, megis yn CBT IV 8.27 Rhactwll ei gylchwy pan amgylcher—

brwydr, ac ystyron eang y gair hwn yn golygu bod nifer o enghreifftiau posibl eraill, ansicr 

eu dehongliad.
913

 

 

Byddai rhai termau am addurn ar darianau yn cael eu hestyn i gynnwys y darian ei hun. Yr 

enghraifft amlycaf, yn enwedig yn yr Hengerdd, yw calch, ond yn ogystal â‘r gair hwn fe 

ddefnyddiai Beirdd y Tywysogion hwythau eurgrwydr, llasar, ac efallai minwydr a tryliw 

fel geiriau am darianau.
914

 At hynny, gallai tâl, gyda‘r ystyr ‗wyneb tarian‘, fod wedi ei 

ddefnyddio ar ei ben ei hun weithiau i ddynodi tarian, efallai fel troad ymadrodd, sef 

cydgymeriad, yn hytrach nag fel term penodol.
915

 Gair arall a allai fod wedi dynodi tarian 

yw brond(d)or, er bod math o arfwisg (i‘r corff yn arbennig) yn bosibilrwydd cryf arall, ac 

yn wir mae‘n ymddangos bod cyfran fawr o‘r enghreifftiau yng ngherddi Beirdd y 

Tywysogion yn rhai ffigurol.
916

 

                                                 
910

 I. Williams, CA 5n a 23n, a J.T. Koch, GodA tt. 157 a 178.  
911

 J.T. Koch, GodA tt. 157 a 178. 
912

 CBT I 11.38, II 4.27, III 19.19, IV 5.91 a VI 4.25, a gw. adran 3.13.5 isod am gyfeiriadau eraill at ddifrod i 

darianau. Mae‘n debyg, er hynny, fod cerbydau‘n dioddef difrod mewn brwydr hefyd, fel y nododd J.T. Koch, 

GodA t. 157. 
913

 Gw. y nodiadau ar yr enghreifftiau ‗amheus‘ (sef y rhai â gofynnod) yn Atodiadau Ia a Ib. Yn GPC ceir 

‗tarian gron; ?cengl, gwregys; gwisg‘ fel ystyron cylchwy, ynghyd ag ystyron megis ‗cylch‘ ac ‗ardal‘. 
914

 Gw. isod, adran 3.13.3. 
915

 Gw. Atodiadau Ia a Ib ar gyfer y gair hwn. Gair arall a allai fod wedi dynodi tarian yw gochlysur, er bod 

posibiliadau eraill (gw. Atodiad Ia). 
916

 O blith yr 11 enghraifft yng ngherddi Beirdd y Tywysogion, dehonglir pum fel ‗amddiffynnwr‘ neu 

‗amddiffynnydd‘ (CBT III 16.23 a 153, VI 2.53, a VII 4.14 a 9.11), a gw. hefyd braw bronddor ‗[un ac iddo] 

arswyd llurig‘ (III 13.32), bre fronddor ‗llurig [yr] ucheldir‘ (IV 9.52) a bronddor brenhinedd ‗[un sydd 

megis] llurig i frenhinoedd‘ (V 26.26). Dehonglir brond(d)or fel cyfeiriad llythrennol at offer y gwrthrych yn 
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3.13.2 Ffurf a gwneuthuriad 

Fel y nodwyd yn yr adran flaenorol, mae‘r geiriau cylchwy, rhod, rhodawg a rhodawr yn 

awgrymu tarianau crwn, ac yn wir mae‘n debyg fod y cyfryw offer wedi eu cludo gan 

Gymry‘r Oesoedd Tywyll, a‘u bod wedi parhau am ganrifoedd yn ddiweddarach, ochr yn 

ochr â ffurfiau eraill (gw. adrannau 2.13.2 a 2.13.3). Y gair tarian a ddefnyddid amlaf am 

darianau barcud neu ‗haearn smwddio‘ mewn rhyddiaith, er tarddu‘n wreiddiol o air am 

darian gron (targe), ac yn yr un modd, y tebyg yw fod geiriau fel aes ac ysgwyd wedi eu 

harfer am darianau o wahanol ffurfiau dros y canrifoedd, gan gyfeirio‘n wreiddiol at 

darianau crynion, neu hirsgwar hyd yn oed, a‘u trosglwyddo wedyn i darianau a chanddynt 

waelod pigfain.
917

  

 

Y mae‘n werth ystyried y cwestiwn a oedd cylchwy, rhod, rhodawg a rhodawr, hyd yn oed, 

yn dynodi offer crwn bob tro. Fel y nododd John Koch, nid yw cyd-destun y cyfeiriadau at 

rhodawg a rhodawr yn ‗Y Gododdin‘ yn caniatáu eu cysylltu‘n bendant â tharianau, hyd yn 

oed, heb sôn am darianau o ffurf benodol,
918

 er y gall LPBT 6.63-4 (‗Mabgyfreu Taliessin‘) 

Py peris keinhawc / o aryant rodawt (> ?rodawg), awgrymu bod y bardd yn gweld 

cysylltiad rhwng ffurf rhodawg a ffurf (gron) ceiniog.
919

 Nid yw‘r rhan fwyaf o gyfeiriadau 

Beirdd y Tywysogion hwythau at rhod neu rhodawg yn rhoi gwybodaeth ychwanegol am 

ffurf y darian, er y gallai‘r ffaith fod cyfeiriadau at ysgwyd a rhodawg ar ddiwedd ac ar 

ddechrau englynion olynol, mewn cerdd o waith Einion Wan, awgrymu ei fod yn trin y 

geiriau hyn fel rhai cyfystyr.
920

 Mae CBT II 16.25-6 (Llywarch Llaety) Piau y rhodawg 

rhudd faran—aerfle / A‟i haerflaidd gyr ei ban? yn ymddangos fel pe bai‘n cyfeirio at ban 

                                                                                                                                                     
achos dau gyfeiriad yn unig, sef IV 6.294 A‟th frondor a‟th fro gadarnaf ‗A‘th lurig a‘th wlad gadarnaf‘ a VI 

23.12 Pen eurddor bronddor, braint a hebrwng ‗Prif arglwydd gwych [yn gwisgo] llurig‘, ac yn wir fe fyddai 

ystyr ffigurol yn bosibilrwydd arall yn achos y llinell olaf hon. Yr unig enghraifft o‘r gair a ddehonglir fel 

‗tarian‘ yn CBT yw II 3.70 Hebawg bryn a bronddor ‗[yr un sydd megis] hebog [uwch] bryn ac [megis] 

tarian‘, ond yn yr achos hwn, hefyd, ymddengys ei fod yn cyfeirio‘n ffigurol at wrthrych y gerdd, fel na ellir 

sicrwydd beth, os unrhyw beth, oedd ei ystyr lythrennol o safbwynt arfau. Gw. ymhellach GPC d.g. bronddor, 

brondor ‗Math o orchudd amddiffynnol ar y fynwes, arfogaeth i‘r fron, llurig, dwyfronneg; tarian‘, a G t. 78 

‗math o orchudd amddiffynnol ar fynwes, amddiffyn‘. Cymh. hefyd DG.net 11.42 Hardd ffysg Deifr unddysg, 

â‟r dew fronddor ‗yn hardd y gwasgara rhai o‘r un ddysgeidiaeth â Deifr, â‘r bronblat cadarn‘, a‘r defnydd o 

bronddor fel ansoddair i ddisgrifio march ‗â bron lydan fel dôr‘ yn ôl dehongliad Dafydd Johnston o GIG 

13.37 Bronddor, pes prynai iôr Iorc (gw. ib.n, a‘r dehongliad hwn yn addas hefyd yn achos GGMDiii 3.40 

Bronddor farch, Tref Lywarch traidd! (gw. ib.n)). Nid yw cyd-destun yr un o‘r enghreifftiau a nodwyd yma yn 

caniatáu gwahaniaethu rhwng yr ystyron ‗tarian‘ ac ‗arfwisg‘. 
917

 Gw. I. Williams, CA 5n: ‗Nid oes dim i brofi beth oedd ffurf yr ysgwyd‘, gan nodi bod scutum y 

Rhufeiniaid yn hirsgwar a‘u clipeus yn grwn fel arfer. 
918

 GodA t. 157. 
919

 Haycock, LPBT 6.64n. 
920

 CBT VI 4.24-5 Ysgor gadw ysgwyd fradw friw. // Briwgalch ei rodawg o ryw tymestl cad. 
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fel rhan uchaf rhodawg, a hynny o bosibl yn awgrymu ymyl uchaf crwn, yn hytrach nag un 

syth – hynny yw, yn awgrymu naill ai tarian gron neu darian farcud, yn hytrach na tharian 

‗haearn smwddio‘.
921

 Mwy arwyddocaol efallai yw LPBT 5.225-6 (‗Kat Godeu‘): 

Rudem vyg kylchwy, 

eur vy yscwytrwy. 

 

Nododd Marged Haycock y dylid deall y llinellau hyn fel pâr, gan eu cyfieithu fel ‗My 

round shield is of ruby, / my shield-ring is gold‘.
922

 Os yw ysgwydrwy yn disgrifio cylch o 

fetel a ddefnyddid i gryfhau min y darian, megis ar darian Sutton Hoo, byddai hyn yn cyd-

fynd yn burion â‘r ystyr ‗tarian gron‘ ar gyfer cylchwy.
923

 Yn niffyg tystiolaeth i‘r 

gwrthwyneb, felly, nid yw‘n afresymol tybio bod y cysylltiad rhwng yr enwau rhod(awg) a 

cylchwy a tharianau crwn wedi aros ym meddyliau‘r beirdd, yn enwedig o ystyried bod y 

geiriau hyn yn cael eu harfer am bethau crwn eraill.
924

 

 

Dadleuodd John Koch, wrth drafod y cysylltiad posibl rhwng rhodawg a cherbydau, fod 

CBT III 16.141 Coch rhodawg pedrydawg pedror yn dynodi rhywbeth pedeirochrog 

(gwahanol yw dehongliad pedrydawg a pedror yn CBT),
925

 a dylid nodi hefyd y 

posibilrwydd fod PBT (LlTARA) 9.16 Dullator petrygwern llugyrn ymdeith yn disgrifio 

tarian(au) (gwern) pedeirochrog, yn hytrach na gwaywffon neu waywffyn a chanddynt 

bennau sgwâr, gwaywffyn neu darianau ‗perffaith‘, neu ryw ystyr arall.
926

 At hynny, 

awgrymodd Kenneth Jackson yr ystyr ‗four-sided (?) shields‘ ar gyfer yr ymadrodd eis 

                                                 
921

 Mae ystyron ban
1
 yn GPC

2
 yn cynnwys ‗pen, blaen, pwynt, brig, copa‘ a hefyd ‗bryn, mynydd, moel‘, a 

nodir ei ddefnydd mewn enwau llefydd. Mae tybied mai tarian farcud neu darian gron a ddynodir yn gydnaws 

â dyddiad y gerdd (tua 1160). 
922

 LPBT 5.225n. 
923

 Ymyl efydd, wedi ei oreuro, oedd am darian Sutton Hoo (Bruce-Mitford, Sutton Hoo, II, t. 33). Llai tebygol 

fyddai cysylltiad rhwng yr yscwytrwy a nodwedd arall ar darian Sutton Hoo, sef modrwy fach o efydd 

goreuraid, a honno mae‘n debyg wedi ei dwyn ar wyneb y darian. Gw. Bruce-Mitford, Sutton Hoo, II, 

tt. 129-37, sy‘n cymharu‘r fodrwy hon â‘r rhai a welir ar garnau rhai cleddyfau (a elwir yn ‗ring-swords‘), ac 

ar gorn yfed o Valsgärde, Sweden, er nodi nad oes enghraifft arall ar darian. Credir y gallai‘r modrwyau ar 

gleddyfau fod wedi bod yn wobrau a roddid am wasanaeth da, er nad yw‘n glir beth oedd eu harwyddocâd 

mewn perthynas ag offer eraill (Bruce-Mitford, Sutton Hoo, II, tt. 129-37, a Davidson, The Sword in Anglo-

Saxon England, tt. 75-7). Ni wn am dystiolaeth am y cyfryw nodweddion ar arfau Cymreig, fodd bynnag. 
924

 At hynny, fe all y cysylltiad rhwng rhod a rhidyll ‗gogr, hidl‘ yn GDC 15.15 (Y Mab Cryg) Ac arganfod 

rhod ridyll y dringod awgrymu ffurf gron, o bosibl. Am enghreifftiau eraill o rhod(og) gan feirdd y bedwaredd 

ganrif ar ddeg gw. GC 2.57 (Casnodyn) Rhodog Fadog, fodur lleng, a 118 Rhod arfod arfau, cenau cynnar; 

GLlBH 9.11 (bardd anhysbys) O‟th ysgwyd rod, glod gloywgain; GGMDi 4.86 (Gruffudd ap Maredudd) Bodd 

rodd rod fflamdan, darian daeraf, a GGMDiii 2.3 Gŵr duriol rod, clod Clydno. Trafodir arwyddocâd y 

cyfeiriadau hyn ymhellach yn adran 4.6 isod, mewn perthynas â defnydd Beirdd yr Uchelwyr o‘r gair benthyg 

bwcled a‘u disgrifiadau aml o‘r offer hyn mewn cerddi gofyn a diolch.  
925

 J.T. Koch, GodA t. 157, a gthg. aralleiriad CBT III 16.141: ‗Coch yw tarian arwr perffaith y pedwar ban‘. 

Trafodir gwahanol ystyron yr elfen pedry- uchod, adran 3.2.1.2. 
926

 Gw. uchod, adran 3.2.1.2. Byddai cyfeiriad at drefniant amddiffynnol pedeirochrog o darianau neu 

waywffyn yn bosibilrwydd arall (gw. adran 3.13.4), neu fe allai gwern gyfeirio‘n ffigurol at ryfelw(y)r, hyd yn 

oed. 
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obedror o ‗Gwarchan Tudfwlch‘, er na ellir sicrwydd nad gwaywffyn a ddisgrifir yma, 

hefyd.
927

 Er na ellir cysylltu‘r un o‘r cyfeiriadau hyn yn bendant â tharianau pedeirochrog, 

gellir eu cymharu nid yn unig â tharianau hirsgwar Rhufeinig ond hefyd â‘r rhai sgwâr neu 

hirsgwar a ddarlunnir ar gerrig Pictaidd.
928

 

 

Mwy cyffredinol yw cyfeiriadau eraill y beirdd at ffurf neu faint tarianau. Ceir y cyfleoliad 

geiriol ysgwyt ysgauyn lledan yn ‗Y Gododdin‘, a digwydd yr un geiriau yn union yn 

‗Hirlas Owain‘ (ymhlith ‗adleisiau‘ niferus eraill o ymadroddion ‗Aneirin‘), a hefyd, gydag 

ychwanegiad ansoddair arall, yn ‗Peirian Faban‘.
929

 Geiriau eraill am darianau mawr oedd 

digyfyng ‗llydan‘, a geir gydag ysgwyd yn Canu Heledd, wrth ganmol Caranfael, a‘r 

ansoddair ysgwydfawr ‗mawr ei darian‘ mewn marwnad a ganodd y Prydydd Bychan i Rys 

Ieuanc.
930

 Cyfeiriodd yr un bardd at darianau trwm yn CBT VII 8.1 Maredudd aestromrudd 

troch, a 16.15 Oedd pargoch yn aes droch, drom. Trafodwyd yn adran 3.2.4.2 y 

posibilrwydd fod yr ail o‘r llinellau hyn yn cyfeirio at bwysau tarian (gelyn) a gwaywffon 

yn sownd ynddi, ond mae‘r gyntaf yn ymddangos fel cyfeiriad at darian y gwrthrych ei hun. 

Os felly, gallai ‗trwm‘ ddynodi cadernid y darian, fel yn achos y gair bodawg yn CBT III 

16.19 Bodawg ei rodawg i rodiaw torfoedd, ac fel a awgrymir hefyd gan y disgrifiad yn 

‗Rhamant Otuel‘ o darian drom gadarn Rolant.
931

 Gallai cryfder neu drymder tarian 

adlewyrchu cadernid y rhyfelwr ei hun yn yr enghreifftiau hynny, fel sy‘n debygol hefyd yn 

achos CBT III 20.49 Gnawd greddf ar ysgwyd ar ysgwn—terrwyn.
932

 Gallai ysgwyd ysgafn, 

ar y llaw arall, fod wedi adlewyrchu dewrder ei berchennog, yn ogystal â chyfrannu at y 

darlun a geir yn ‗Y Gododdin‘ o‘r arwr ifanc (oed gwas) ar ei geffyl mein vuan.
933

 Byddai‘r 

cyseinedd rhwng y ddau air wedi hybu defnydd y cyfleoliad hwn, wrth gwrs, er bod y ffaith 

fod cerddi eraill yn ‗adleisio‘ y gair llydan, yn ogystal, yn awgrymu benthyg yn hytrach na 

chyd-ddigwyddiad. O‘i gyferbynnu ag ysgafn, ni all llydan ymwneud â gallu‘r darian i 

                                                 
927

 CA (GwT) 1299 a llavyn eg wallt eis obedror, a gw. ib.n a GOSP t. 154, ond gthg. dehongliad Jarman, 

BOHP ll. 1044 ‗javelins scattered‘.  
928

 Gw. adran 2.13.2. Defnyddid tarianau hirsgwar yn yr Oesoedd Canol Diweddar hefyd, yn enwedig gan 

saethwyr (gw. adran 2.13.3). Mae‘n werth cadw mewn cof y gallai ffurf debyg o darian fod wedi datblygu‘n 

annibynnol nifer o weithiau mewn ymateb i anghenion gwahanol garfanau o filwyr. 
929

 CA (I) 5-6 ysgwyt ysgauyn lledan / ar bedrein mein vuan; CBT II 14.42 Lluch i dan ysgwyd ysgawn lydan, 

a PeirFab 17 llawer gorwyd hoyw. llawer yscwyt loyw ysgafn lydan. Nododd I. Williams, CA 5n, fod y gair 

Gwyddeleg sciathlethain yn gytras ag ysgwyd lydan. Gw. Gruffydd Aled Williams, CBT II tt. 206-9, am 

ddylanwad ‗Y Gododdin‘ ar ‗Hirlas Owain‘. Mae enghraifft bosibl arall o ysgwyd ysgafn yn PBT (LlTARA) 

2.4 Gnawt yscwyt yscawn ar gefyn yscawt, er bod Haycock, ib.n, yn awgrymu diwygio yscawn i ysgwn.  
930

 CLlH XI 92a-c Edeweis y weirglawd aer. / Ysgwyt digyuyng; dinas y gedyrn, / Goreu gwr Garanmael, a 

CBT VII 2.16 Llew gawr ysgwydfawr, ys gwnâi. 
931

 YCM 52.30-1. 
932

 Aralleiriad CBT: ‗Arferol yw cadernid mewn tarian ar [ysgwydd] un chwim, ffyrnig‘. 
933

 CA (I) 1 a 5-6. 
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amddiffyn ei berchennog. Yn hytrach, ymddengys fel gair arall i ganmol ymddangosiad 

gwych offer, yn enwedig o ystyried y byddai tarianau rhyfelwyr bonheddig yn debygol o 

ddwyn addurn fel arfer.  

 

Mae cyfeiriad arall at faint tarian, yn anuniongyrchol, yn CBT III 23.5-6 Cleddyf clod 

wasgar a wisgaf ar glun / Rhwng fy llun a‟m llasar (gw. adran 3.4.2). Awgryma‘r llinellau 

hyn fod y darian (llasar) ar yr un lefel â chlun y bardd, a hynny, o ystyried y byddai‘r darian 

wedi ei chludo naill ai ar ysgwydd y bardd neu ar ei fraich, yn awgrymu ei bod yn darian 

fawr, neu hir. Gall mai tarian farcud a olygir, felly, neu un o‘r tarianau hir tebyg, ond â‘i 

hymyl uchaf yn fwy fflat, a ymddangosai tua chanol y ddeuddegfed ganrif (gw. adran 

2.13.3), er bod tarian gron fawr fel eiddo‘r Llychlynwyr yn bosibiliad arall, mewn 

egwyddor. 

 

Yn ogystal â‘r geiriau penodol am addurn ar darianau a drafodir yn yr adran nesaf, gellid 

canmol harddwch neu wychder tarian yn fwy cyffredinol, fel yn achos CBT I 7.119 Lliaws 

aes esmwyth falch gaerwys a IV 9.199 Gŵr gorddwy gorddrych ysgwydau.
934

 Yn yr un 

modd ag arfau eraill, byddai tarianau hefyd yn cael eu personoli neu eu defnyddio‘n 

ffigurol, neu‘n rhannu nodweddion â‘u perchnogion, gan gael eu disgrifio fel annïanc 

‗diencil‘,
935

 diarswyd ‗di-ofn‘,
936

 dilesg ‗diysgog‘,
937

 drud ‗chwyrn, hy‘,
938

 esgud 

‗chwim‘,
939

 esgudwal ‗buanllym‘,
940

 gwrawl a hy,
941

 rhyn ‗diysgog‘,
942

 taer ‗eofn‘,
943

 

taerglau ‗parod a thaer‘,
944

 ac ysgwn ‗cyflym, deheuig, diysgog, parod‘.
945

 Fel y disgwylid, 

mae llawer o‘r geiriau hyn yn ymwneud â gwrthsefyll, a honno‘n nodwedd sydd hefyd yn 

                                                 
934

 Aralleiriadau CBT: ‗Llawer tarian lefn hardd brydferth‘ a ‗Gŵr [sydd yn achosi] gorthrwm [a chanddo] 

darianau gwych‘. 
935

 CBT III 24.10 Aesawr annïanc oes annïen! 
936

 CBT VII 22.15 Diarswyd ysgwyd, ysgyrion—yng ngnif. 
937

 CBT VII 25.79 Dilesg eurgrwydr brwydr, bryd ar gyffro—cad. 
938

 CBT I 25.5 Ysgwyd ddrud esgud esgyrn—eliffant, a VI 8.2  Ysgwyd ddrud ddylud Ddyliffain. 
939

 CBT I 25.5 Ysgwyd ddrud esgud esgyrn—eliffant. 
940

 CBT II 16.9-10 Piau yr ysgwyd esgudwal—cynwan / Â‟r canwayw am ei thâl? 
941

 CBT IV 9.63 Gwrawl rod, rodawg hy. 
942

 CBT III 16.161 Yn rhith rhyn ysgwyd rhag ysgwn blymnwyd. 
943

 CBT III 27.1-2 Ednyfed, aerllew a dan eurlliw—claer / Â‟r darian daer dalfriw. 
944

 CBT VI 29.18 Gwelsam Rys Fychan, darian daerglau. 
945

 CBT III 16.223-4 Ysgor ddôr ddyrwn, ys gwn oedd ysgwn / Ysgwyd (twn tâl) Rugun; 21.35 Cad asgen, 

ysgwn ysgwyd Feli, a 126 Gwayw hydwn, ysgwn ysgwyd amdrai; V 10.33 Hawl adwn, ysgwn ysgwyd, yn 

llais—ddraig; VI 5.40 Ysgwn ysgwyd, rhwyd rhacter; 24.58 Llew gwaywdwn, ysgwn ysgwyd Geidiaw, a VII 

55.15-16 Gŵr golud esgud, oesgyd—byddinawr, / Ysgwn ysgwydawr, buddfawr beddyd. Am ddehongliad 

ysgwn yn y llinellau hyn gw. aralleiriadau CBT. Mae EBedd
LlDC

 46d a bet Eidal tal yscvn yn enghraifft bosibl 

o‘r Hengerdd, ac felly hefyd PBT (LlTARA) 2.4 Gnawt yscwyt yscawn ar gefyn yscawt, os diwygir yscawn i 

ysgwn (am y ddwy linell hyn, a‘r diwygiad, gw. nodyn Haycock ar PBT (LlTARA) 2.4). Diau mai‘r cyseinedd 

rhwng ysgwn ac ysgwyd fu‘n gyfrifol am boblogrwydd y cyfleoliad hwn ymhlith y beirdd. 
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gysylltiedig â‘r cyfeiriadau niferus at darianau toredig a drafodir yn adran 3.13.5. Yn yr un 

modd, nid yw‘n annisgwyl gweld tarianau‘n cael eu cysylltu â geiriau megis ardwy 

‗amddiffyn‘,
946

 neu rhyly ‗?amddiffyn‘.
947

  

 

Mae‘r cyfeiriadau a nodwyd uchod at darianau chwim neu ‗fuanllym‘ (esgudwal) yn 

ddiddorol fel tystiolaeth bosibl fod y beirdd yn ymwybodol o swyddogaeth weithredol 

tarianau wrth bario ergydion, ac efallai hyd yn oed wrth roi ergyd. Ac eto, fel yn achos arfau 

eraill, rhaid ystyried y gallai‘r cyfryw gyfeiriadau ymwneud yn bennaf â chanmol 

milwriaeth y perchennog yn hytrach nag esbonio natur yr arf. Mae‘n ymddangos, fodd 

bynnag, y gallai tarian symboleiddio trais yn CBT V 19.7-8 I‟th ysgwyd tebygwyd, torf wŷn, 

/ Ysgwyd ball guall Guhelyn,
948

 ac felly hefyd, o bosibl, yn PBT (BTF) 3.49 Nyt ef dieghis 

ysc6yt owein, oni bai bod hon yn enghraifft arall o darian ‗ddiencil‘.
949

 Mae‘n werth nodi 

hefyd gysylltiad tarian â braw yn PBT (LlTARA) 10.3 (‗Darogan Katwal[adyr]‘) Rodawc 

braw llaw y treghi, a bod tarian Llywelyn ap Madog yn achosi dychryn yn CBT II 16.13 

(Llywarch Llaety) Ysgwyd ac ysgryd rhegddi.
950

 

 

Mae clod yn beth arall a gysylltid weithiau â tharianau, megis yn CA (LXXXIX) 1123 

pellynnic e glot pellws e galch, neu yn CBT III 16.76 Ysgwyd glaer glod arlwy.
951

 Syniad 

tebyg a fynegir am darian Llywelyn ap Madog yn CBT II 16.13-14 (Llywarch Llaety) 

Ysgwyd Llywelyn, lyw cadeithi—bro, / Yw honno i‟w honni.
952

 Cyfeiriad arall sy‘n 

ymwneud â chlod, ond clod menyw y tro hwn, yw CBT VII 30.57 (Iorwerth Fychan, 

‗I Wenllïan‘) Ys cain, ys cyhoedd ar ysgwydydd—cyrdd. Nid yw‘n debygol mai llun o 

Wenllïan, yn llythrennol, a ddygid ar darianau – gwell tybied fod y bardd yn disgrifio‘r 

parch a‘r bri tuag ati ymhlith rhyfelwyr ei gwlad.
953

 

                                                 
946

 CA (XXIV) 277 Arwr y dwy ysgwyd adan e dalvrith, a gw. I. Williams, CA 277n, am ddarllen ardwy 

ysgwyd, ond gthg. darlleniad H-cd, dwy ysgwydd. 
947

 CBT V 20.3 Yn gerdd gydfod, rhod ryly, a gw. ib.n am y ffurf. 
948

 Aralleiriad CBT: ‗I‘th darian y cyffelybwyd, artaith mintai, / Tarian Cuhelyn [sy‘n achosi] dinistr chwim‘, 

ond gthg. Sims-Williams, ‗Irish Elements in Late Medieval Welsh Literature‘, t. 282, yn cyfieithu‘r ail linell 

fel ‗the cloth-faced / tent-like shield of swift Cuhelyn‘ (gw. adran 3.13.6 isod). 
949

 Gw. CHA §130 ‗no one escaped the shield of Owein‘, ond gthg. CBT III 24.10 Aesawr annïanc oes 

annïen!, ac annïanc wedi ei ddehongli fel ‗diencil‘ yn CBT.  
950

 Cymh. CBT III 13.32 Braw bronddor, bâr dyfnfor dyfnfaith ‗[Un ac iddo] arswyd llurig [a] llid eigion dwfn 

a maith‘, a bronddor, o bosibl, yn medru dynodi tarian yn ogystal ag arfwisg (gw. n. 916 uchod). 
951

 Gw. hefyd CBT VI 8.40 Clwyd ysgwyd clod ysgain, V 10.11-12 Hyd ydd â clod rhod rhywyr, / Hyd ydd 

aeth hwyl haul a sŷr, ac, efallai, VI 18.72-3 Hud êl yn rhyfel hyd yn Rhufain / Â‟i raclod a‟i rod o riw feddgain 

(‗cylchdro‘ yw aralleiriad CBT am rhod, yma, er nodi bod ‗tarian‘ yn bosibilrwydd arall). 
952

 Aralleiriad CBT: ‗Tarian Llywelyn, arweinydd rhyfel [y] wlad, / Yw honno i‘w gwneud yn hysbys‘. 
953

 Ni wyddys pwy oedd Gwenllïan, ond mae llinell nesaf y gerdd, Ys gelwir yn wyrdd rif milfyrdd rydd 

‗Gelwir [hi] yn [un] bur [y] milfyrdd rif [o] wŷr rhyddion‘, yn ategu‘r syniad ei bod yn uchelwres neu‘n 
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Nodwyd yn yr adran flaenorol awgrym John Koch y gallai‘r gair aesawr fod wedi tarddu 

o‘r Lladin axis ‗astell, planc‘,
954

 a defnydd (tebygol) y beirdd o gwern i ddynodi 

tarian(au),
955

 ac mae rhai geiriau am ddarnau o darianau toredig, megis dellt ac estyll, hefyd 

yn adlewyrchu‘r ffaith fod yr offer hyn wedi eu gwneud o bren.
956

 Gair arall a grybwyllir 

weithiau mewn perthynas â tharianau yw dur, a geir fel elfen yn aesdur, ac yn yr ymadrodd 

ysgwyd durnid.
957

 Nid amhosibl fod y geiriau hyn yn cyfeirio‘n llythrennol at haearn neu 

ddur ar darianau, ar ffurf rhybedion, hoelion, bogeiliau neu osodiadau eraill, er mai‘r tebyg 

yw mai cyfeiriadau confensiynol at gryfder neu ddisgleirdeb offer sydd yma, neu efallai at 

frwydr galed neu frwydro caled yn achos durnid.
958

 

 

3.13.3 Calch a mathau eraill o addurn a lliw 

Prif ystyr calch yn Geiriadur Prifysgol Cymru yw ‗sylwedd alcalïaidd llosgol o gerrig 

gwynion brau a geir o losgi calchfaen ac a gyfuna‘n rhydd â dŵr, gan gynhyrchu gwres a 

ffurfio calch byddar neu dawdd‘.
959

 Nodir ymhellach fod calch yn elfen bwysig mewn 

cymrwd (S. ‗mortar‘) ac yn cael ei ddefnyddio fel gwrtaith ar y tir ac ‗i liwio muriau, &c.‘. 

Gwyddom fod calchfaen wedi ei losgi yng Nghymru yn yr Oesoedd Canol,
960

 a bod 

                                                                                                                                                     
arglwyddes (gw. CBT VII t. 320). 
954

 GodA t. 196. 
955

 Mae cyfieithiad J.T. Koch, CHA §130, o PBT (BTF) 3.32 (‗Kychwedyl a‘m dodyw‘) tardei galch a ch6yr 

ac yspydat, sef ‗white-washed shields of waxed hawthorn burst forth‘, yn awgrymu defnydd pren draenen i 

wneud tarianau, ond am ddehongliad posibl arall gw. yr adran nesaf, isod. 
956

 CA (XIX) 208 aessawr dellt anibellt a adawei; (GwT) 1298 aessawr yn nellt, a CLlH I.30a-c Dichonat 

ysteuyll o es[t]yll ysgwydawr / Tra vydat yn seuyll, / A vriwat ar aghat Byll, a gw. adran 3.13.5 isod. 
957

 CBT V 9.5 Dychymysg aerffysg yn arfle—aesdur ‗Cynhyrfa gythrwfl brwydr yng ngwrthdrawiad dur 

tarian‘, a VI 14.16 Diachor ysgor ysgwyd durnid ‗Cadarn [ei] hamddiffyn yw[‘r] darian o loywder dur‘. Am 

durnid gw. hefyd y n. nesaf. 
958

 Nid yw durnid yn GPC, ond ceir yno‘r elfen nid
3
 ‗?Gloywder, llewyrch‘, a gynrychiolir gan un enghraifft 

yn unig, sef CBT V 8.8 Parahawd o nebawd ei nid, er nodi‘r ffurf ho[y]wnid yn VII 29.14 Meingan 

weddeiddwan huan hoywnid. Mae‘r nodiadau ar y llinellau hyn yn CBT yn dilyn dehongliad GPC o nid
3
, er 

nodi awgrym I. Williams, BWP tt. 186-7, mai treiglad meddal o *gnid ‗work, toil‘ ydyw. Byddai‘r naill ystyr 

neu‘r llall yn addas ar gyfer durnid; hynny yw, naill ai ‗o loywder dur‘ neu ‗o waith dur‘ (cymh. CBT III 7.8 

Tarian yn aerwan, yn eurwaith, a 27 Hil tëyrn yn hëyrn henwaith; 13.35-6 Brad eurgrwydr, gynfrwydr 

gynfraith—ei darian / Yn aerwan, yn eurwaith, a VII 24.114 Telaid balch â bylchlafn eurwaith). Dehonglir 

eurwaith fel ‗cain [ei] wneuthuriad‘ yn achos VII 24.114 ond fel ‗brwydr wych‘ yn achos y ddwy enghraifft 

arall (cymh. III 7. 22 Llafn gwyar a gâr o gydwaith ‗Llafn gwaed yr ymfalchïa ynddo o frwydro gydag ef‘). 

Yn yr un modd, os *gnid ‗gwaith, gweithgaredd‘ sydd yn durnid, mae‘n bosibl y gellid dehongli‘r gair naill ai 

fel cyfeiriad at frwydr galed neu ‗waith‘ caled y darian wrth frwydro, neu fel disgrifiad o darian ‗galed ei 

gwneuthuriad‘ neu darian yr ychwanegwyd gosodiadau dur ati. 
959

 GPC d.g. (a). 
960

 Gw. Peter B.S. Davies, Pembrokeshire Limekilns (St. David‘s, 1997). Oherwydd natur adweithiol calch 

brau (S. ‗quicklime‘), yr arfer oedd cludo‘r calchfaen at y safle lle roedd angen y calch, yn hytrach na chludo‘r 

calch ei hun, a llosgi‘r calchfaen wedyn mewn odynau megis y rhai y gellir eu gweld hyd heddiw ar arfodir Sir 

Benfro a Cheredigion. Darganfuwyd olion odyn ym Mhriordy Awgwstinaidd Caerfyrddin a oedd yn 

weithredol mor gynnar â 1100 O.C., ac mae sylfeini odynau o‘r drydedd ganrif ar ddeg neu‘r bedwaredd 
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adeiladau wedi eu gwyngalchu – canmolodd Llywelyn Fardd I eglwys wen wyngalch yn 

‗Canu Cadfan‘ (CBT II 1.34), ac mae Historia Gruffud vab Kenan yn cyfeirio at eglwysseu 

kalcheit niferus Gwynedd.
961

 Mae digonedd o dystiolaeth fod calch yn fath o addurn a 

gysylltid ag offer rhyfel hefyd – yn wir, yn ôl Diodorus Siculus, byddai rhyfelwyr Celtaidd 

yn eu haddurno eu hunain yn yr un modd, gan ddefnyddio golch trwchus o galch ar eu 

gwallt a‘i dynnu‘n ôl i greu effaith tebyg i fwng ceffyl.
962

 Er nad oes cyfeiriadau gan y 

beirdd at ddim tebyg i hyn, mae eu defnydd amrywiol o‘r gair calch mewn gwahanol gyd-

destunau yn dangos pwysigrwydd y defnydd hwn – neu bwysigrwydd ac arwyddocâd 

symbolaidd y gair, o leiaf – ac yn gydnaws â‘r syniad fod calch yn ddefnydd a gysylltid yn 

gynnar iawn ag arwyr a rhyfel. 

 

Yn ei nodyn ar CLlH VIII.1d Briwei calch mab Llywarch Hen, awgrymodd Ifor Williams y 

gallai rhyfelwyr fod wedi gwynnu eu tarianau â chalch neu sialc ‗fel y defnyddir pipeclay 

gan filwyr heddiw‘, gan dynnu sylw at y ffurf gytras Wyddeleg cailc ‗chalk, lime, a chalked 

shield‘. Roedd disgrifio difrod i‘r addurn hwn yn ddull cyfleus o gyfleu ffyrnigrwydd 

brwydr a ddefnyddid yn yr Wyddeleg, fel y nododd Williams, yn ogystal ag yn y 

Gymraeg.
963

 Cyfieithwyd LPBT 24.35 Bum kalch vriw vriwat gan Marged Haycock fel 

‗I was a destroyer with a shattered shield‘, ac fe geir briwgalch a calchfraith gan Feirdd y 

                                                                                                                                                     
ganrif ar ddeg o fewn Castell Cilgerran (Ceredigion), Castell Weble (Gŵyr) a Chastell Ogwr (Morgannwg), a 

ger Castell Candleston (Morgannwg) (gw. P.B.S. Davies, Pembrokeshire Limekilns, t. 15 (yn nodi hefyd fod 

arolwg o diroedd Esgob Tyddewi o 1326 yn crybwyll dyletswydd y tenantiaid i gludo glo ar gyfer llosgi 

calch), ac O.E. Craster, ‗A Medieval Limekiln at Ogmore Castle, Glamorgan‘, Archaeologia Cambrensis, 101 

(1950), 72-6). Cyfeirir at odyn yn EWGP IX.1c-d (‗Englynion y Misoedd‘) kul bran, anaml llais gwenyn, / 

gwac buches, diwres odyn, ond y tebyg yw mai odyn sychu grawn a olygir yma, o ystyried y cysylltiad ag 

amser penodol o‘r flwyddyn (mis Ionawr). (Am y math olaf hwn o odyn gw. The Law, tt. 125-6 a 126.2n). 
961

 Awgrymodd Russell, VGC §33/5n, y gall mai llinellau Llywelyn Fardd a ysbrydolodd y ganmoliaeth i 

eglwysseu kalcheit Gwynedd yn HGK 30.17-18, am na chrybwyllir calch yn y fersiwn Lladin. Mae 

cyfeiriadau niferus at adeiladau a muriau wedi eu gwyngalchu gan feirdd y bedwaredd ganrif ar ddeg, e.e. 

DG.net 65.31 Mwy‟r cawdd o boptu‟r mur calch; GDC 12.31 Lluniaf glod gwalch, llyw llys gaergalch; GGDT 

6.66 O fewn caer galchfur, fy modur mad, a GGLl 9.50 Cylch y neuaddau calchaid, ac fe ddefnyddid calch fel 

safon o wynder wrth ganmol merched, e.e. yn DG.net 93.31 a 149.22, a GSCy 3.27 (ceir lliwgalch yn yr un 

cyd-destun yn GSCy 3.4 a 15). Ni fyddai beirdd y bedwaredd ganrif ar ddeg yn cysylltu calch ag arfau yn aml, 

er cael yr ymadrodd taer yn aesgalch mewn cerdd o waith Llywelyn Goch ap Meurig Hen (GLlG 3.51). Mae 

cyfeiriad posibl at wyngalchu caer yn CA (GwM) 1412-13 Doleu deu ebyr am gaer. / ym duhun am galch am 

glaer yn ôl I. Williams, CA 1413n, er nodi bod calch ‗tarian‘, gan gyfeirio yn ffigurol at ryfelwyr, yn 

bosibilrwydd arall. Gw. y drafodaeth isod, am yr ystyr hon, a chymh. Jackson, GOSP t. 157 ac Isaac, 

‗Gwarchan Maeldderw‘, ll. 2, sy‘n dehongli calch fel cyfeiriad at darian Maeldderw neu at yr arwr ei hun fel 

amddiffynnydd (gw. adrannau 3.13.4 a 3.13.7 isod am enghreifftiau tebyg eraill o ddefnydd ffigurol tarianau). 
962

 Mae‘n bosibl mai‘r arfer hwn a ddarlunnir ar rai bathiadau o Gâl a Phrydain, a bod y disgrifiad o wallt 

pigog ac amryliw Cú Chulainn mewn testunau Gwyddeleg yn tystio i arfer tebyg yn Iwerddon (T.G.E. Powell, 

The Celts (new edition; London, 1980), tt. 65-6). 
963

 CA t. 98, yn cyfeirio at ddisgrifiad yn George Henderson (ed.), Fled Bricrend (London, 1899), tt. 14-16, o 

neuadd y mae hanner ohoni yn llawn tân o fin gwaywffyn a chleddyfau a‘r hanner arall yn wyn o cailc na 

scíath. Cymh. Gereint, llau. 1094-6 A dyrnodeu calet tost a rodei pawb onadunt y gilid, yny golles y taryaneu 

eu holl liv. 
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Tywysogion fel ansoddeiriau i ddisgrifio rhodawg ac ysgwyd.
964

 ‗Arfau lliwiedig‘ yw 

dehongliad CBT o‘r calch sy‘n cael ei ‗friwio‘ gan wrthrych cerdd o waith Cynddelw, ar y 

llaw arall.
965

 Nododd Ifor Williams yntau ‗arfau calchedig‘ yn ogystal â ‗tharian‘ fel ystyr i 

calch,
966

 ac ‗arfau‘ oedd dehongliad R. Geraint Gruffydd o calch yn MarCyn 49 briwynt 

calch ar gwyn feibion Cyndrwyny. 

 

Mae‘r deongliadau hyn oll yn gydnaws â chyd-destunau‘r gwahanol ddarnau, am fod treulio 

arfau a difrod i darian (naill ai tarian y gwrthrych ei hun, neu eiddo ei elyn) fel ei gilydd yn 

topoi cyffredin mewn barddoniaeth. Ond mae‘n werth ystyried a oes sicrwydd fod calch yn 

medru golygu ‗arfau‘ yn benodol. Yn ogystal â dioddef difrod, gallai tarianau ac arfau eraill 

fel ei gilydd ddisgleirio, megis yn CBT III 16.55 Lladdai llafn gasnar, llathrai galch llasar, 

neu grynu megis yn IV 3.36 Crynai galch llasar, llas Eithiniawn! Ac er y gallai 

cyfeiriadau‘r beirdd at ryfelwyr yng nghalch,
967

 neu yn eurgalch,
968

 ddynodi ‗arfau‘, 

‗arfogaeth‘ neu ‗arfwisg‘, ar batrwm cyfeiriadau at filwyr yn arfau, mae‘n arwyddocaol fod 

y beirdd yn cyfeirio hefyd at ryfelwyr yn ysgwyd, neu yn ysgwyd loywgalch hyd yn oed.
969

 

Mae presenoldeb yr elfen calch yn y gair calchdöed yn awgrymu, er hynny, fod ‗arfwisg‘ 

yn ddehongliad tebygol ar gyfer rhai enghreifftiau o calch, ac o‘r ymadrodd yng nghalch yn 

arbennig.
970

 Mae‘n bosibl hefyd nad oedd y beirdd hwythau‘n priodoli ystyr benodol i‘r gair 

                                                 
964

 CBT III 7.23 Llaw esgud dan ysgwyd galchfraith, VI 4.25 Briwgalch ei rodawg o ryw tymestl cad, a VII 

37.2 Ysgwyd friwgalch, falch filwr (am ystyr yr elfen -fraith (brith) gw. isod yn yr adran hon). Ceir hefyd yr 

ansoddair calchdrai ‗tyllog ei darian‘ yn CA (XXXVI) 403 calch drei tyllei vydinawr a (CI) 1228 cindynnyauc 

calc drei, ac awgrymodd I. Williams mai ystyr debyg sydd i CA (LXXXIX) 1123 pellynnic e glot pellws e 

galch (gw. adran 3.12.5 isod am eiriau eraill am darianau toredig). 
965

 CBT IV 6.29 Hud friw calch am falch elfydden ‗Fel y dryllia ef arfau lliwiedig o amgylch ardal wych‘.  
966

 CLlH VIII.1d.n. 
967

 CBT V 26.68 Rhys fawrfalch yng nghalch, yng nghadau; VII 1.3 Gorflwng walch yng nghalch yng nghad; 

46.10 Tëyrn yn hëyrn, yn hardd wisgad—balch, / Teÿrnwalch yng nghalch nghylch gorwlad, a 54.24 Llywelyn, 

terfyn torf gymelri—falch, / Llafngoch walch yng nghalch yng Nghaer Ffili. Dehonglir calch yn aralleiriadau 

CBT ar gyfer y llau. hyn fel ‗arfau lliw‘ neu ‗arfwisg liw‘. 
968

 CBT III 14.44 Gwalch yn eurgalch, yn eurgaen, a VII 55.17 Gŵr balch yn eurgalch, aergwn waedlyd. 

Dehonglir eurgalch yn CBT fel ‗arfau euraid‘ yn achos yr enghraifft gyntaf ac ‗arfwisg wych‘ yn yr ail, er nad 

amhosibl fod Cynddelw yn defnyddio eurgalch ac eurgaen fel geiriau cyfystyr am arfwisg (am caen fel 

‗arfwisg‘ cymh. CA (LXIII A) 719 sengi wrymgaen; CBT II 16.3 Pa was a wisg y lasgaen?; IV 6.77 Câr 

cedyrn caen hëyrn heidiaw, a‘r ffurf haearngaen, Atodiad Ib d.g.).  
969

 CBT I 12.14 Lleas Goronwy, gŵr yn ysgwyd, a VII 18.9 Balch yn ysgwyd loywgalch laes, a gw. hefyd II 

16.15 Ysgwyd ac ysgwydd ynddi. Arwyddocaol hefyd yw‘r ymadrodd taer yn aesgalch (GLlG 3.51 (Llywelyn 

Goch ap Meurig Hen)), a‘r elfen aes yn awgrymu mai tarian a ddisgrifir (gthg. dehongliad petrus G t. 13 a 

GLlG, ‗arfau amddiffynnol(?)). Gw. ymhellach adran 3.13.4 isod, a gw. adran 3.14 am ryfelwyr yn arfau. 
970

 Am calchdöed gw. Atodiadau Ia a Ib, d.g., a GPC, d.g., ‗gorchudd amddiffynnol neu arfwisg‘. Dehonglir yr 

enghreifftiau gan Feirdd y Tywysogion, yn CBT, nid yn unig fel ‗arfwisg‘ (II 14.143), ‗arfwisgoedd owmal‘ 

(III 5.65), neu ‗arfwisg lliwiedig‘ (III 16.113 a VII 25.28), ond hefyd fel ‗arfwisgwr‘ (I 3.112) ac fel 

ansoddair, ‗arfog‘ (V 17.22) neu ‗mewn arfau lliwiedig‘ (II 3.53). Yn CBT III 16.238 ceir yr ymadrodd 

cylchwy calchdöed, a ddehonglir yno fel ‗tarian yw [ei] arfogaeth‘. Awgrymodd I. Williams mai esboniad 

(diweddarach) ar gwrym dudet oedd y calch doet yn CA (LXIX A) 834 (gw. ib.n).  
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bob amser, ond yn hytrach yn ei ddefnyddio fel enw traddodiadol, cysylltiedig ag arfau, a 

chanddo‘r fantais sylweddol ei fod yn odli â gwalch a balch.
971

 

 

Ymddengys fod cyfeiriad penodol at galch fel rhywbeth a roddid ar offer yn PBT (BTF) 

3.31-2 (‗Kychwedyl a‘m dodyw‘) Ban disgynn6ys owein rac bi6 y tat. / tardei galch a 

ch6yr ac yspydat. Mae ysbyddad yn air am ddraenen neu ddrain a ddefnyddid hefyd yn 

ffigurol, fel y gallai ddisgrifio ysgyrion pren yn neidio o wyneb tarian, ynghyd â‘r calch a‘r 

cwyr, wrth iddi gael ei hergydio.
972

 Crybwyllir cwyr hefyd yn CA (CI) 1227 cuir oed arnav 

ac canet, fel rhan o ddarn sy‘n disgrifio tarian a elwir yn aessawr a hefyd yn calch (calch 

drei), a‘r canet efallai‘n dynodi gwyngalch, neu rywbeth tebyg.
973

 Awgryma‘r cyfeiriadau 

hyn fod cwyr yn haen arall ar wyneb y darian yn ogystal â‘r calch, neu‘n gymysg â‘r calch. 

Yn ei nodyn ar GGLl 13.22 Peintiwr balch ar galch neu gŵyr, trafododd Rhiannon Ifans 

swyddogaeth cwyr fel elfen mewn plastr ac i selio gwaith celf, gan awgrymu y gallai calch 

ddynodi ‗gesso‘, sef math o baent gwyn trwchus a ddefnyddid ar wrthrychau pren, er 

enghraifft, er mwyn creu arwynebedd llyfn ar gyfer ychwanegu haenau pellach o baent neu 

ar gyfer goreuro.
974

 Mae CA (XI) 93-4 coch eu cledyuawr na phurawr / eu llain. gwyngalch 

a phedryollt bennawr yn ategu‘r syniad mai rhywbeth gwyn oedd calch – fel y disgwylid 

o‘i ystyr sylfaenol.
975

 

 

Y pigment o fewn gesso fyddai sylwedd megis calch (‗chalk‘), gypswm neu blastr, ac fe 

ddefnyddid gelatin neu lud (a wneid, yn rhyfeddol braidd, drwy gymysgu calch (‗lime‘) â 

chaws wedi ei fwydo mewn dŵr) i‘w rwymo.
976

 Defnyddid glud hefyd fel haen gyntaf ar y 

                                                 
971

 Mae dros hanner yr enghreifftiau o calch, neu o eiriau sy‘n diweddu â -galch, gan Feirdd y Tywysogion 

wedi‘u cyfosod â balch, gwalch, neu gyfansoddair sy‘n cynnwys un o‘r geiriau hyn. 
972

 GPC d.g. ysbyddad, ond gthg. CHA §130 ‗when Owein fought to defend his father‘s cattle, / white-washed 

shields of waxed hawthorn burst forth‘. 
973

 CA (CI) 1223-8 rac goduryf y aessaur godechet / techin rac eidin vre uiriuet / meint a gaffeilau / nyt 

atcoryei ohanau / cuir oed arnav ac canet / cindynnyauc calc drei. Awgrymodd I. Williams, CA 1227n, 

ddarllen ac tanet am ac canet, fel ffurf ar tân a all ddisgrifio tân yn neidio o‘r darian – gellid cymharu aesawr 

fflamliw Seisyll Bryffwrch (CBT II 24.41) ac ysgwyd danllachar Bleddyn Fardd (VII 46.18), ond cyfieithiad 

J.T. Koch, GodA t. 17, yw ‗there was wax on it, and it was painted white‘. 
974

 GGLl 13.22n, gan dynnu sylw at gyfeiriad yn Hewitt, Ancient Armour and Weapons, t. 497, at darian o‘r 

bymthegfed ganrif ‗formed of wood, lined with leather and faced with canvas, on which is laid a gesso to 

receive the painting and gilding‘, ac am gesso gw. ymhellach Daniel V. Thompson, The Materials and 

Techniques of Medieval Painting (New York, 1956), tt. 31-2. 
975

 Gellid deall gwyngalch naill ai fel cyfansoddair (‗tarianau wedi eu gwyngalchu‘) neu fel dau air ar wahân, 

gyda‘r ystyr ‗gwyn oedd eu tarianau (calch)‘ (gw. I. Williams, CA 94n, a chymh. cyfieithiadau Jackson, 

GOSP t. 120 ‗[there were] lime-white shields‘, a Jarman, BOHP ll. 105 ‗white were the shields‘). 
976

 D.V. Thompson, Medieval Painting, tt. 31-6. Roedd defnyddio gypsum neu blaster yn gymharol lafurus, fel 

ei bod yn debygol mai calch a ddefnyddid amlaf mewn gwledydd lle roedd cyflenwadau digonol ar gael, 

megis gogledd Ffrainc a Lloegr (D.V. Thompson, Medieval Painting, t. 36). 
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pren, a nifer o haenau o gesso yn cael eu hychwanegu ato wedyn; byddai hyn yn rhoi lliw 

gwyn, ond gellid ychwanegu haenau eraill o baent o wahanol liwiau, a‘r rheini hefyd, o 

bosibl, yn cynnwys calch,
977

 fel yr awgryma llinellau Iolo Goch, Pwy a allai, pei pensaer, / 

Peintio â chalch pwynt fy chwaer?
978

 Yn achos tarianau, yn benodol, byddai angen glud i 

ddal y gwahanol ddarnau o bren at ei gilydd, ac mewn rhai achosion gallai glud fod wedi ei 

ddefnyddio i gysylltu memrwn neu ledr at y pren, a‘r gorchuddion hyn yn cryfhau‘r darian 

yn ogystal â chynnig arwynebedd ar gyfer addurn pellach.
979

 At hynny, gellid defnyddio 

calch ‗lime‘ wrth gynhyrchu‘r lledr ei hun, nid yn unig i gael gwared â blew y croen 

gwreiddiol a‘i baratoi ar gyfer y broses danio, ond hefyd fel mordant i baratoi lledr i 

dderbyn lliw, neu i newid pH y toddiant lliwio (i hwyluso‘r broses liwio, neu i newid y 

math o liw a geid).
980

 Mae‘n werth nodi bod cwyr, hefyd, yn cael ei ddefnyddio wrth 

orffennu lledr
981

 – hynny yw, mae cyfeiriadau‘r beirdd at calch a cwyr fel ei gilydd yn 

gydnaws naill ai â tharian a chanddi orchudd lledr neu ag un heb y cyfryw orchudd. Mae‘r 

cysylltiad hwn rhwng calch a lledr o ddiddordeb arbennig mewn perthynas â defnydd y 

geiriau calch neu calchdöed am arfwisgoedd, ac, o bosibl, â defnydd calch llasar ac 

eurgalch wrth ddisgrifio cyfrwyau a harnais ceffylau.
982

 

 

O ystyried nifer y deongliadau posibl ar gyfer calch sy‘n gysylltiedig â‘r ystyron ‗chalk‘ 

neu ‗lime‘, nid ymddengys fod rheswm, bellach, dros ei gysylltu ag enamel.
983

 Yn ogystal 

                                                 
977

 Calch (‗lime‘) oedd y cyfrwng rhwymo arferol ar gyfer paentio muriau, ac fe fyddai amryw bigmentau‘n 

cael eu cymysgu â dŵr calch (‗lime water‘) neu‘n cael eu cymysgu â dŵr a‘u paentio ar blastr calch ffres 

(D.V. Thompson, Medieval Painting, tt. 32 a 68). 
978

 GIG 24.57-8. 
979

 D.V. Thompson, Medieval Painting, t. 32, Waterer, Leather and the Warrior, t. 26, ac Oakeshott, 

Archaeology of Weapons, tt. 275-6. Gallai CBT V 19.8 (Prydydd y Moch) Ysgwyd ball guall Guhelyn gyfeirio 

at femrwn ar darian, yn ôl dehongliad Sims-Williams, ‗Irish Elements in Late Medieval Welsh Literature‘, o‘r 

gair pall, sef ‗the cloth facing of the shield (probably heraldically decorated)‘. Trafodir y llinell hon ymhellach 

isod, adran 3.13.6. 
980

 Awgrymwyd y cysylltiad posibl rhwng y gair calch a thrin lledr gan Mr John Barber, AOC Archaeology, 

mewn sesiwn trafodaeth yng Nghynhadledd Dathlu Chwarter Canrif yr Early Medieval Wales Archaeology 

Research Group, ‗The Archaeology of Early Medieval Wales in Context‘, 25–26 Ebrill 2009. Diolchaf iddo 

am drafod y posibiliadau â mi ac am fy nghyfeirio at destun o waith Alexis of Piedmont, The Secretes of the 

Reverende Maister Alexis of Piemount (1558), sy‘n disgrifio defnydd ‗lime‘ i liwio lledr yn goch, ac at wefan 

I. Marc Carlson, Leatherworking in the Middle Ages, www.personal.utulsa.edu/~Marc-

Carlson/leather/leather.pdf (cyrchwyd 2 Mehefin 2009). (Dyfynnir y darn perthnasol gan Alexis o Piedmont ar 

y wefan hon). Am ran calch ‗lime‘ yn y broses danio gw. hefyd Waterer, Leather and the Warrior, t. 70, a 

R. Reed, Ancient Skins, Parchments and Leathers (London and New York, 1972), tt. 51-2 a 81-3, sy‘n nodi y 

gellid hefyd ddefnyddio toddiannau a wneid o blanhigion wrth baratoi crwyn, ond bod cofnod am ddefnyddio 

calch mor gynnar â thua 800 O.C. 
981

 Mae Waterer, Leather and the Warrior, tt. 66-9, yn dadlau na ddefnyddid cwyr fel rhan o broses caledu 

cuir bouilli (er bod hon yn gred gyffredin) ond yn hytrach wrth ei orffennu. 
982

 Trafodir calch llasar ac eurgalch isod, yn yr adran hon. 
983

 Cymh., e.e., GPC d.g calch (b) ‗Owmal, lliw neu ddefnydd yr addurnid arfau megis tarian, llurig, helm a 

chyfrwyau, &c., ag ef; arfwisg amddiffynnol‘, a gw. hefyd d.g. llasar ‗Sylwedd (?owmal (glas)) at addurno 
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â‘r ffaith nad oes cysylltiad semantig rhwng ystyron eraill calch ac enamel, mae‘n anodd 

derbyn ystyr lythrennol enamel – sef math o wydr wedi ei asio ar fetel – fel rhywbeth a 

roddid ar wyneb tarian ‗weithredol‘.
984

 Daeth Ifor Williams i‘r casgliad nad ‗enamel‘ ond 

yn hytrach ‗lliw‘ oedd y calch llassar yn y Pedair Cainc,
985

 a nododd Patrick Sims-Williams 

mai camgyfieithiad oedd galw calch yn ‗enamel‘, a bod Whitley Stokes wedi tynnu sylw at 

hyn mor gynnar â diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.
986

 

 

Yn y Pedair Cainc, mae Manawydan a Phryderi yn defnyddio calch lassar i addurno corfau 

cyfrwyau a tharianau, a gall mai‘r un math o liw yw‘r asur glas a ddisgrifir fel addurn ar 

waywffon (paladyr) yn ‗Breudwyt Ronabwy‘.
987

 Mae fersiwn Iorwerth o‘r cyfreithiau 

Cymreig yn rhoi wyth ceiniog fel gwerth tarian arferol ond pedair ar ugain o byd kalch 

llassar neu eurgalch, ac yn ôl fersiwn Cyfnerth, deuddeg ceiniog yw gwerth tarian liw y 

phren, a phedair ar ugain yw gwerth taryan a uo llassar arnei.
988

 Mae‘r fersiwn Lladin A 

o‘r cyfreithiau hefyd yn cyfeirio at darianau calchlassar: 

Precium scuti, si sit coloratum auricalco vel argenteo colore vel glauco, id est, calchlassar, xxiiii 

denarii; si non sit hiis coloribus coloratum, xii denarii.
989

  

 

Mae‘n werth sylwi bod rhan olaf y darn yn awgrymu bod y tri math o addurn yn cael eu 

hystyried fel lliwiau. At hynny, mae‘r darian a ddarlunnir yn llsgr. Peniarth 28 (Plât 5.a) yn 

dangos gwahanol liwiau, gan adlewyrchu o bosibl ddefnydd paent ar darianau go-iawn. 

 

                                                                                                                                                     
tarianau, &c.; yn dros. rhywbeth (e.e. tarian) wedi ei addurno â‘r sylwedd hwn; glas, asur‘. 
984

 Roedd gweithio ag enamel yn sicr yn dechneg adnabyddus ym Mhrydain ers cyn dyfodiad y Rhufeiniaid, 

ond er defnyddio enamel ar bwmel neu wain cleddyfau canoloesol ac ar grogaddurnau harnais ceffyl, ni wn 

am unrhyw enghraifft o enamel ar darian Brydeinig o‘r cyfnodau dan sylw yma – nid enamel, ond garnedi, 

oedd yn y gwaith cloisonné ar osodiadau tarian Sutton Hoo (a honno heb ei defnyddio mewn brwydr erioed, 

mae‘n debyg). Gw. Bruce-Mitford, Sutton Hoo, II, tt. 48-53 a phlât 4; Oakeshott, Archaeology of Weapons, 

tt. 236-8; Oakeshott, The Sword in the Age of Chivalry, tt. 32-4 a 96, a Hinton, Gold and Gilt, t. 193. Mae 

gosodiadau gwydr ar ‗darian Battersea‘, sef clawr efydd i darian, o‘r ganrif gyntaf C.C. neu O.C., ond nid gwir 

enamel yw‘r rhain (Ruth and Vincent Megaw, Early Celtic Art in Britain and Ireland (Princes Risborough, 

2005), tt. 29-30). Gw. ymhellach M. Chamot, English Mediæval Enamels (London, 1930), am y technegau 

cloisonné a champlevé a ddefnyddid ar gyfer tlysau, placiau, llestri eglwysig a seciwlar, baglau esgobion, 

croesau, casgedi, a gosodiadau i fynd ar offer megis cyrn neu harnais ceffylau. 
985

 PKM, tt. 233-4. 
986

 Sims-Williams, The Iron House, t. 12, yn cyfeirio at Whitley Stokes, Togail Troi (Calcutta, 1881), t. vi, ac 

at eiriau Malcolm Jones, yn tynnu sylw at y diffyg tystiolaeth fod calch yn golygu ‗enamel‘ ‗as opposed to 

some lime-based (or, indeed, copper-based) wash or paint‘. 
987

 PKM tt. 52-3, a BR 18.6-7 (gw. n. 141 uchod). 
988

 Llyfr Iorwerth, §141, a Welsh Medieval Law, t. 105. O gymharu‘r darn o fersiwn Cyfnerth a‘r fersiwn 

Lladin, mae‘n debygol mai ystyr liw y phren yw fod y darian o‘r un lliw â‘i phren, hynny yw, heb addurn, yn 

hytrach na‘i bod wedi ei lliwio â math o addurn rhatach na llasar (er bod y dehongliad olaf hwn yn 

ymddangos yn rhesymol o gymharu gwerthoedd y tarianau rhataf yn ôl fersiynau Iorwerth a Chyfnerth). 

Trafodir eurgalch yn nes ymlaen yn yr adran hon. 
989

 Latin Texts, t. 152. Gellid cysylltu‘r auricalco â‘r Gymraeg eurgalch, fel y nododd I. Williams, PKM 

t. 234. 
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Yn ôl Geiriadur Prifysgol Cymru, tarddodd llasar yn y pen draw o‘r Perseg lāzhward ‗lapis 

lazuli, lliw glas‘, fel y Ffrangeg azur a‘r Saesneg azure, er nodi y gallai fod wedi ei fenthyg 

o‘r Hen Wyddeleg lasar ‗fflâm, tân‘, gydag ystyron fel ‗tanbaid, disglair, gloyw‘ wrth 

gyfeirio at darianau.
990

 O ran natur y lliw glas, er bod lapis lazuli‘n cael ei fewnforio i 

Ewrop i ryw raddau, ac yn cael ei ddefnyddio mewn pigmentau costus, roedd mwyn tebyg a 

elwir yn asurfaen (S. ‗azurite‘) ar gael yn naturiol yn Ewrop, a hwnnw‘n cael ei 

ddefnyddio‘n llawer mwy aml i greu pigment ar gyfer paentio mewn llawysgrifau ac ar 

furiau a phaneli.
991

 Nid amhosibl, felly, fod calch llasar yn cyfeirio at addurn a gynhwysai 

baent glas (asurfaen / llasar) ar gesso (calch), er ei bod yn bosibl hefyd fod llasar yn cael ei 

ddefnyddio‘n fwy cyffredinol ar gyfer paent glas, neu ar gyfer paent llachar hyd yn oed. 

O blaid y syniad mai lliw glas a olygir, fodd bynnag, y mae‘r ffaith fod un math o baent 

glas, seiliedig ar gopr ac amonia, yn defnyddio calch (‗lime‘) fel cyfrwng sefydlogi, ac yn 

wir fe ddefnyddid ‗lime‘ wrth baratoi rhai pigmentau o blanhigion, gan gynnwys y glaslys 

(Isatis tinctoria, S. ‗woad‘).
992

 Mae‘r stori yn y Pedair Cainc yn sicr yn awgrymu mai math 

penodol o addurn oedd calch llasar yno, er bod rhaid nodi bod y testun hwnnw yn ‗esbonio‘ 

llasar fel enw priod y cymeriad o Iwerddon a ddyfeisiodd y dechneg addurn hon (yn ôl y 

stori), sef Llasar Llaes Gyngwyd, yn hytrach na‘i gysylltu‘n semantig â lliw glas.
993

 Nid 

yw‘n ymddangos bod calch llasar yn rhywbeth arbennig o Gymreig (neu Wyddelig) yn 

nhyb y beirdd, er hynny, o ystyried bod un o‘r unig ddau gyfeiriad at calch llasar gan 

Feirdd y Tywysogion (y ddau gan Gynddelw) yn disgrifio offer gelynion Seisnig.
994

 At 

hynny, fel yn achos y gair calch ar ei ben ei hun, gallai calch llasar fod wedi cyfeirio 
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 GPC d.g., a gw. hefyd I. Williams, PKM tt. 233-4. Nododd Alcock, Economy, Society and Warfare, t. 288, 

fod lapis lazuli, garnedi ac ifori ymhlith y pethau y byddai‘r Eingl-Sacsoniaid yn eu mewnforio o Affrica ac 

Asia. 
991

 D.V. Thompson, Medieval Painting, tt. 130-5. 
992

 D.V. Thompson, Medieval Painting, tt. 135-43 a 153-4. Gwyddys bod y glaslys wedi ei gyflwyno‘n gynnar 

iawn i Gymru, a Iŵl Cesar wedi cyfeirio at ddefnydd y Brythoniaid ohono i liwio eu croen (Mabey, Flora 

Britannica, tt. 128-9). Mae cymysgu â sylwedd alkali (megis ‗lime‘ neu ‗chalk‘) neu asid yn rhan gyffredin o‘r 

broses o gynhyrchu lliw o blanhigion (D.V. Thompson, Medieval Painting, t. 78). O ran y cysylltiad â chopr, 

cymh. geiriau Malcolm Jones, a ddyfynnir uchod, n. 986. Defnyddid copr hefyd (drwy broses wahanol) i 

wneud lliw gwyrdd, ac yn wir fe fyddai‘r lliwiau glas yn aml yn troi‘n wyrdd, dros amser (D.V. Thompson, 

Medieval Painting, tt. 151-4 a 163-9). 
993

 PKM tt. 35 a 52, a gw. t. 39 am Llashar uab Llayssar Llaesgygwyt fel un o‘r saith a adawyd i warchod y 

deyrnas pan aeth Bendigeidfran â‘i wŷr eraill i Iwerddon. Trafododd Sims-Williams, The Iron House, 

tt. 12-16, arwyddocâd yr enw personol Llasar fel esboniad chwedlonol ar darddiad calch llasar ‗lime of 

azure‘, a‘i gysylltiadau posibl â‘r Llad. lazarus ‗leper‘, Lazarus y Testament Newydd, neu‘r enw personol 

Gwyddeleg Lasa(i)r ‗flame, fire‘, gan ffafrio‘r awgrym olaf. 
994

 CBT III 16.55 Lladdai llafn gasnar, llathrai galch llasar, a IV 3.36 Crynai galch llasar, llas Eithiniawn!. 

‗Tarian asurliw‘ yw aralleiriad CBT ar gyfer calch llasar yn y ddwy linell. Disgrifir gelynion Owain Gwynedd 

ym mwydr Maes Carnedd yn yr ail gyfeiriad, a‘u hoffer yn ‗crynu‘ oherwydd eu hofn. Gw. hefyd yr 

enghreifftiau o‘r gair llasar mewn perthynas â gelynion, ac o fewn patrwm herodrol, a drafodir yn y paragraff 

nesaf. 
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weithiau at ryw fath o driniaeth ar ledr, a hynny, o bosibl, yn berthnasol i gyfrwyau‘r Pedair 

Cainc yn ogystal â tharianau‘r beirdd.
995

 

 

Fel calch, gellid defnyddio llasar fel gair am darian. Gwnaeth Cynddelw yr ystyr hon yn 

arbennig o glir wrth ddweud ei fod yn gwisgo ei gleddyf Rhwng fy llun a‟m llasar, hynny 

yw, rhwng ei gorff a‘i darian (CBT III 23.6), ac mae‘r un ystyr yn debygol ar gyfer III 29.4 

I dan llasar glas llas llew.
996

 Gallai‘r defnydd o‘r ferf gwisgaw mewn trydedd linell gan 

Gynddelw, IV 4.28 Glas lasar gwasgar gwisgasant, awgrymu arfwisg, o bosibl – ac eto, os 

gallai‘r un bardd ddweud ei fod yn gwisgaw cleddyf, nid afresymol fyddai defnyddio‘r un 

ferf ar gyfer tarian a oedd yn crogi ar yr ysgwydd neu‘n cael ei dal gan strapiau am y 

fraich.
997

 Fel y nodwyd yn barod, nid yw‘n eglur ai gwŷr Owain Gwynedd ynteu gelynion 

Seisnig a ddisgrifir yma,
998

 ac yn wir mae (tarianau) lliw llasar yn sicr yn cynrychioli 

gelynion yn CBT III 21.24 Py friw lliw llasar o lin Lleisiawn?.
999

 Diddorol hefyd yw nodi 

bod llassar glas yn cael ei ddisgrifio fel trawst ar darian marchog yn ‗Peredur‘ – hynny yw, 

fel rhan o batrwm herodrol.
1000

 Mae‘n ymddangos felly nad oedd llassar yn rhywbeth a 

oedd yn gyfyngedig i offer Cymreig, nac i gyd-destunau Cymreig traddodiadol (a hynny‘n 

wir hefyd am yr ymadrodd calch llasar, fel y nodwyd uchod). Mae ei statws o fewn y 

traddodiad barddol yn glir, er hynny, o ystyried defnydd llasar fel ansoddair i ddisgrifio 

arfau, dillad neu‘r rhyfelwr ei hun hyd yn oed.
1001
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 Cymh. hefyd GSRh (Sefnyn) 3.20 Llaeswr gofrwysg frwydr, llasar gyfrwy. Er mai pren oedd prif ddefnydd 

cyfrwyau canoloesol, gallai‘r sedd fod wedi‘i gorchuddio weithiau â lledr, brethyn neu groen dafad. Gw. 

Waterer, Leather and the Warrior, t. 112; D.M. Wilson, The Bayeux Tapestry, t. 177 (yn cyfeirio at ddarnau 

pren o gyfrwyau canoloesol a ddarganfuwyd yn Beverley ac yn Efrog), a Ryan, ‗Horses‘, tt. 51-2 a 208, yn 

cyfeirio at R. Ewart Oakeshott, A Knight and his Horse (Lutterworth, 1962), tt. 36-7, ac at Owein, llau. 636-7 

gwascwyn du telediw, a chyfrwy fawyd arnaw. Byddai‘r Rhufeiniaid hwythau‘n gorchuddio eu cyfrwyau â 

lledr (Connolly and Van Driel-Murray, ‗The Roman Cavalry Saddle‘). 
996

 Yn achos yr enghraifft olaf, nodir yn CBT fod Lloyd-Jones, ‗The Court Poets of the Welsh Princes‘, 169, 

yn rhoi‘r ystyr ‗armour‘. Ond cymh. CBT II 14.42 Lluch i dan ysgwyd ysgawn lydan, a 84 Diarchar arial a 

dan dalau; III 7.23 Llaw esgud dan ysgwyd galchfraith, a IV 5.12-13 Mor gynefin trin tra laddai—ysgwyd / 

Ag ysgwydd a danai. 
997

 Rhaid tybio o‘r cyd-destun ehangach (CBT IV 4.27-30 Glas ferau hëyrn heuasant, / Glas lasar gwasgar 

gwisgasant, / Am dwll farchogion marchogasant—wŷr / Am du llŷr a lliant) fod y darian – os tarian ydyw – yn 

cael ei gwisgo fel hyn yn hytrach na‘i dal yn y llaw, o ystyried mai marchogfilwyr â gwaywffyn a ddisgrifir 

(fel na fyddai ganddynt ddigon o freichiau i ddal tarian yn ogystal â gwaywffon ac awenau‘r ceffyl). 

Dehonglir llasar fel ‗tarian‘ (o owmal glas) yn CBT. 
998

 Gw. uchod n. 392. 
999

 Gw. ib.n. 
1000

 Peredur, 58.19-21 Ac ar ysgwyd y marchawc yd oed taryan eurgrwydyr a thrawst o lassar glas yndi, ac vn 

lliw a hynny yd oed y arueu oll. Dychwelir at y darn hwn yn nes ymlaen yn yr adran hon, wrth drafod 

eurgrwydr. 
1001

 CBT VII 52.15 Dewr a was ban llas, yn llasar—arfau, V 23.13 Ef dyfu draig llu yn llasar—ddillad, a IV 

5.93 Llas Morgant mur gawr, llasar wawr—wanar. Y tebyg yw mai ‗disglair‘ yw ystyr llasar yn y tair 

enghraifft hon, er y gallai‘r gyntaf o bosibl awgrymu lliw ar arfau (gan gynnwys tarian) neu arfwisg.  
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Fel y crybwyllwyd yn barod, yn ôl y cyfreithiau Cymreig roedd eurgalch yn fath arall o 

addurn a ddefnyddid ar darianau. Awgrymwyd y gallai fod wedi tarddu o‘r Lladin 

aurichalcum (< orichalchum a‘r Groeg oreichalkos), sef gair am aloi o gopr a sinc a 

ddefnyddid gan y Rhufeiniaid, ac a all fod yn lliw aur neu‘n wyn.
1002

 Fel y nodwyd uchod 

wrth drafod calch llasar, fodd bynnag, ymddengys mai lliwiau, nid gosodiadau metel, oedd 

ar darianau auricalco (eurgalch), argenteo (?math arall o eurgalch) a glauco (calchlassar) y 

cyfreithiau.
1003

 Yn ei nodyn ar CBT VII 11.2 (y Prydydd Bychan) Gwalch eurgalch, aergwn 

gyfor, awgrymodd Morfydd E. Owen y gallai eurgalch fod wedi bod yn lliw wedi ei 

gymysgu â chalch, ac yn wir, er nad yw calch yn elfen mewn eurgalch o ran tarddiad (os 

dilys yw ei darddu o orichalcum),
1004

 rhaid tybio y byddai pobl ganoloesol wedi gweld y 

tebygrwydd rhwng y ddau air – ac y byddent hefyd yn debygol o weld cysylltiad rhwng 

elfen gyntaf eurgalch a‘r gair aur. Os felly, byddai ystyron megis ‗calch aur‘ (‗gold-

painted‘), neu ‗galch ysblennydd‘ (‗splendidly lime-washed‘) yn ymddangos yn naturiol ar 

gyfer eurgalch, fel yr awgrymodd Marged Haycock wrth drafod LPBT 3.17 (‗Aduwyneu 

Taliessin‘) Atwyn march ac eurgalch gylchwy.
1005

 Ni fyddai‘r ystyr ‗goreuraid‘, hyd yn oed, 

yn amhosibl mewn egwyddor, o ystyried y gellid defnyddio calch ‗chalk‘ fel rhan o ‗size‘ 

neu fordant i helpu i lynu‘r aur wrth arwynebedd.
1006

 Neu, os gellid deall calch weithiau 

gyda‘r ystyr gyffredinol ‗haen o addurn‘, gallai‘r ystyr gynnwys nid yn unig baentio â 

phigmentau aur neu oreuro â dalen aur, ond hefyd ychwanegiad darnau o ffoil aur megis ar 

darian Sutton Hoo, neu, o bosibl, osodiadau eraill megis y rhai a geir yn fwy cyffredinol ar 

darianau Eingl-Sacsonaidd neu‘r stribynnau aloi copr ar rai tarianau canoloesol.
1007

  

                                                 
1002

 PKM t. 233, a GPC d.g. eurgalch ‗A olchwyd ag aur neu ag efydd (am darian &c.), eurlliw (am gyfrwy, 

&c.), goreuraid‘, neu, fel enw lluosog, ‗arfau wedi eu haddurno‘n euraid‘. Yn G t. 47 ceir ‗eurlliw, goreuraid; 

arfau wedi eu haddurno‘n euraid‘, ac fe dynnir sylw at calch fel elfen yn y gair, er cyfeirio hefyd at Rudolf 

Thurneysen, ‗Altbretonische Glossen‘, ZCP 2 (1899), 83-5, lle awgrymir tarddiad o aurichalcum ar gyfer yr 

Hen Lydaweg ourgalch ac eurgalch yn y Gymraeg. Y tarddiad hwn a geir hefyd yn GPC. Ystyr orichalcum yn 

ôl yr OLD yw ‗mountain copper‘, sef ‗a metal resembling gold, a form of brass or similar alloy (by Pliny 

supposed to occur naturally)‘. Nodir ymhellach fod y ffurf aurichalcum wedi datblygu drwy ddylanwad y gair 

aurum ‗aur‘. 
1003

 Latin Texts, t. 152 (dyfynnwyd yn llawn uchod), a gw. I. Williams, PKM t. 233, am yr awgrym y gellid 

cysylltu‘r gair argenteo â‘r ffurf wen ar orichalcum. Mae‘n ddiddorol nodi, fodd bynnag, fod cyfieithydd 

‗Pererindod Siarlymaen‘ wedi trosi‘r Llad. optimo auricalco fel elydyn ‗pres‘, yn hytrach nag fel eurgalch 

(YCM 189.18-19 Ac wrth bop piler o‟r kant delw gwr o elydyn, a gw. geirfa y gyfrol honno). 
1004

 Mae calch yn air benthyg o‘r Llad. calc-em, calx (S. ‗chalk‘) yn ôl GPC. 
1005

 LPBT 3.17n. 
1006

 D.V. Thompson, Medieval Painting, tt. 203-8. 
1007

 Cymh. Sims-Williams, The Iron House, t. 12, sy‘n dehongli eurgalch fel ‗gilt‘. Defnyddid powdr aur fel 

pigment ac mewn inc yn yr Oesoedd Canol, ond roedd dalennau aur yn haws eu paratoi ac yn rhatach, o ran y 

maint o aur yr oedd ei angen ar gyfer arwynebedd penodol (D.V. Thompson, Medieval Painting, tt. 191-203). 

Am y ffoil aur ar fogail tarian Sutton Hoo, ac ar osodiadau o bren gwern a roddwyd ar ei hwyneb, gw. Bruce-

Mitford, Sutton Hoo, II, tt. 48-53 a 67-9 (ac adran 2.13.2 uchod). Roedd ffoil aur yn fwy trwchus na dalen aur, 

ac felly‘n haws ei gynhyrchu, er ei fod yn ddrutach o ran costau‘r aur ei hun (D.V. Thompson, Medieval 
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Cyfosodir eurgalch eto â‘r gair cylchwy ‗tarian‘ yn CBT III 16.82 Rhuthr uthrfalch, 

eurgalch ei gylchwy,
1008

 ac fel y nodwyd yn barod, gallai‘r ymadrodd yn eurgalch mewn 

cerddi o waith Cynddelw a Bleddyn Fardd ddisgrifio gwŷr yn ‗gwisgo‘ tarianau.
1009

 Ni ellir 

cau allan y posibilrwydd mai canmoliaeth i ‗arfwisg‘ neu ‗arfogaeth‘ yn gyffredinol yw‘r 

ystyr, er hynny, ac felly hefyd yn achos CBT VII 11.2 (y Prydydd Bychan) Gwalch 

eurgalch, aergwn gyfor.
1010

 Yn wir, cyfeiriodd Cynddelw at cyfystrawd eurgalch, sef 

harnais i geffyl, fel rhan o restr o roddion (III 21.54 Cyfystrawd eurgalch, mygrfalch, 

myged). Mae‘r cyfeiriad yn y cyfreithiau Cymreig at kyurvyeu eurgalch y brenin yn ategu‘r 

syniad fod eurgalch yn medru dynodi addurn cain ar offer ceffyl,
1011

 ac yn awgrymu y 

gallai eurgalch, megis calch, fod wedi cyfeirio weithiau at driniaeth ar ledr, er bod 

gosodiadau neu ddarnau metel yn bosibiliadau eraill yn y cyd-destun hwn.
1012

  

 

Gair arall a all awgrymu addurn euraid yw eurgrwydr, a gynrychiolir gan naw enghraifft 

gan Feirdd y Tywysogion yn ogystal ag un yn ‗Y Gododdin‘. Ystyr wreiddiol crwydr oedd 

‗rhidyll‘,
1013

 sy‘n awgrymu nifer o bosibiliadau. Un syniad yw nad addurn a ddisgrifid o 

gwbl, i ddechrau, ond yn hytrach difrod i darian – hynny yw, fod y darian yn ymddangos fel 

                                                                                                                                                     
Painting, t. 195). Gw. adran 2.13.3 am y stribynnau ar darianau canoloesol, a‘r rheini weithiau wedi‘u 

goreuro. 
1008

 Byddai‘r cyseinedd rhwng calch a cylchwy wedi gwneud y cyfleoliad hwn yn ddeniadol, wrth gwrs. 
1009

 CBT III 14.44 Gwalch yn eurgalch, yn eurgaen, a VII 55.17 Gŵr balch yn eurgalch, aergwn waedlyd. 
1010

 ‗Faucon au bouclier d‘or‘ oedd cyfieithiad Vendryes, ‗Poèmes de y Prydydd Bychan‘, 310, o gwalch 

eurgalch, ond cymh. aralleiriad CBT: ‗Arwr a[‘i] arfau wedi eu haddurno‘n wych‘. Gw. ymhellach adran 3.14 

isod. 
1011

 Llyfr Iorwerth, §31, a PKM tt. 52-3. 
1012

 Gellid goreuro lledr yn ogystal â‘i liwio neu ei baentio, fel a welir, e.e., ar darian y Tywysog Du (Waterer, 

Leather and the Warrior, tt. 30 a 69, a gw. n. 900 ym Mhennod 2 uchod. Cymh. y cyfrwy (gobell) melyn yn 

CA (LIII) 621-2 gell e baladyr gell / gellach e obell, a Ryan, ‗Horses‘, t. 95, sy‘n awgrymu y gallai‘r lliw fod 

naill ai‘n addurn arbennig neu‘n ganlyniad i‘r broses o drin y lledr. Posibilrwydd arall yn achos eurgalch, fodd 

bynnag, yw ei fod yn dynodi mewnosodiadau neu fyclau ar offer ceffyl, fel yr awgrymodd Ryan, ‗Horses‘, 

t. 37, wrth drafod cyfeiriadau at wahanol fathau o fetel ar ffrwynau yn y cyfreithiau Cymreig. Tynnodd Ryan 

sylw hefyd, ‗Horses‘, tt. 96 a 249, at yr addurn ar ffrwyn a grybwyllir, mae‘n debyg, yn CBT IV 4.170 

(‗Marwnad Owain Gwynedd‘) Ffriw eurdo, ffrwyngno, ffroen ddyfrig ‗[Eu] pen wedi [eu] haddurno ag aur, yn 

cnoi ffrwyn [ac yn] ddiferol [eu] ffroen‘, ac at y cyfeiriad at ddefnydd aur ar gyfrwy yn GwynNudd 10a 

Yscithreid vy modruy eur kywruy cann. Gw. hefyd, er nad yw‘r cyd-destun yn realistig o gwbl, y disgrifiad yn 

PKM t. 70 o‘r cyfrwyau y mae Gwydion yn eu creu drwy hud, ac am pob lle y dylyei hayarn uot arnunt, y 

bydei gwbyl o eur, a chymh. YBH llau. 2885-6 ac yskynnu a oruc b[own] y mywn kyfrwy ae gorfeu eureit a 

3594-5 yd yskynnawd ar arwndel y varch mywn korueu eureit. Yn ôl Flowers of History, II, t. 609, roedd 

cyfrwyau wedi eu goreuro, a ffrwynau ac awenau wedi eu haddurno ag aur, yn rhan o‘r anrhegion a roddwyd 

gan Harri‘r III i‘w chwaer Isabel ar achlysur ei phriodas yn 1235. Math arall o addurn a ddefnyddid ar harnais 

canoloesol oedd crogaddurnau o aloi copr, wedi‘u haddurno ag aur neu arian, neu ag enamel hyd yn oed 

(Hinton, Gold and Gilt, t. 193 a ffigur 6.17, a gw. hefyd y rhai o Gymru a arddangosir, e.e., yn Amgueddfa 

Tref Hwlffordd ac Amgueddfa Sir Gaerfyrddin). Er ei bod yn debygol fod yr enghreifftiau Cymreig wedi 

perthyn i uchelwyr Eingl- neu Gambro-Normanaidd, neu o bosibl i‘w gweision mewn lifrai, gall mai rhywbeth 

tebyg i‘r crogaddurnau hyn oedd y canwyl, gwerth un geiniog, a grybwyllir yn y cyfreithiau Cymreig ac a 

gyfieithir gan D. Jenkins, The Law, t. 195, fel ‗horse-brass‘. 
1013

 GPC d.g. 
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rhidyll oherwydd nifer y tyllau ynddi. Yn gyffredinol mae tarianau toredig yn un o hoff 

ddelweddau‘r beirdd (gw. adran 3.13.5), a gellid cymharu‘r defnydd o‘r gair Gwyddeleg 

cytras críathar a‘r Cymraeg rhidyll mewn perthynas â chlwyfau niferus ar gyrff 

rhyfelwyr.
1014

 Yn wir, ceir yr ymadrodd rhod rhidyll gan Y Mab Cryg (bardd o‘r bedwaredd 

ganrif ar ddeg), wrth ddisgrifio‘r offer a ddygodd lleidr yn GDC 15.15 Ac arganfod rhod 

ridyll y dringod / A drylle fy ffon trwy‟r un ffenestr. Nid amhosibl mai tarian a thyllau ynddi 

a olygir, yn enwedig o ystyried y cyfeiriad at ffon neu waywffon doredig yn y llinell 

ganlynol,
1015

 ac yn achos yr enghraifft o eurgrwydr yn ‗Y Gododdin‘, hefyd, crybwyllir 

gwaywffyn toredig yn y llinell ganlynol. Yn ôl y dehongliad hwn fe allai‘r elfen eur- olygu 

‗gwych‘ yn hytrach nag ‗aur‘, yn llythrennol, er bod ‗tarian euraid a thyllau ynddi‘ yn 

bosibilrwydd arall.
1016

 Byddai eurgrwydr yn gweithredu, felly, fel mynegiant o ddewrder a 

dygnwch yr arwr, neu o ffyrnigrwydd y frwydr, fel yn achos y cyfeiriadau niferus eraill at 

ddifrod i darianau. Mae dehongliad tebyg yn bosibl yn achos y gair rhwyd yn CBT VII 8.20 

(y Prydydd Bychan) Aes falchliw rudd eurfriw rwyd, a‘r tri gair olaf i gyd yn disgrifio 

effeithiau ymladd, neu‘r broses o ymladd, er y gallai rhwyd fod yn gysylltiedig hefyd â‘r 

ddelwedd o ‗faglu‘ mewn brwydr.
1017

 Gellid hefyd gymharu‘r geiriau brith a brwyd, a all 

ddisgrifio naill ai addurn amryliw, staen gwaed, neu olion ergydion ar wyneb tarian (gw. 

isod adran 3.13.5).
1018

 

 

Mae cyfeiriadau diweddarach at darianau eurgrwydr megis yn ‗Breuddwyd Maxen Wledig‘ 

ac yn ‗Peredur‘ yn ei gwneud yn glir, fodd bynnag, y deellid eurgrwydr fel gair am addurn 

                                                 
1014

 Gw. eDIL d.g. críathar ‗sieve, riddle‘ ac ‗of bodies riddled with wounds‘; Y Seint Greal 258.7-9 ae daraw 

awnaeth yny vyd y waew trwydaw megys drwy ridill. ac yny vyd ynteu yn varw yr llawr, a Reck, The 

Aesthetics of Combat, adran 5.5, sy‘n nodi nad yw trosiad y rhidyll yn y fersiwn Ffrangeg gwreiddiol. 
1015

 ‗Tarian dyllog‘ yw dehongliad R. Iestyn Daniel, hefyd, yn ei olygiad o‘r gerdd yn GDC. Yn hytrach na 

difrod, nid amhosibl fod y gair rhidyll yn ymwneud â‘r hoelion neu‘r rhybedion niferus a oedd yn nodwedd ar 

fwcleri‘r cyfnod hwn – neu, yn fwy llythrennol, â‘r tyllau bach a lenwid ganddynt (gw. I. Edwards and 

C. Blair, ‗Welsh Bucklers‘, a‘r enghraifft o Gaer-hun a ddangosir ym Mhlât 8 isod). 
1016

 CA (XXIX) 333-6 Keredic caradwy gynran. / keimyat yg cat gouaran. / ysgwyt eur crwydyr cadlan; / 

gwaewawr uswyd agkyuan, a gw. cyfieithiadau Jackson, GOSP tt. 128-9, ‗Ceredig the beloved chieftain, a 

furious champion in battle, the gold-filigreed shield of the battle-field, with broken spears in splinters‘; 

Jarman, BOHP llau. 317-19, ‗Ceredig, lovable chieftain, / A ferocious fighter in battle, / Gold-chased shield of 

the battlefield, / With spears splintered, shattered‘, a J.T. Koch, GodA t. 85, ‗Ceredig, the beloved centurion, / 

the champion in the raging battle, / a shield with sieve-like open-work of gold at the battle enclosure, / [amid] 

splinters of broken spears‘. 
1017

 Cymh. dehongliad CBT: ‗[Perchennog] tarian wych ei lliw [â] rhwyllwaith hardd dolciog coch‘. Am 

rhwyd fel gair am arwr sy‘n maglu tarian gelyn, neu‘n maglu gelyn â‘i darian, gw. adran 3.13.4 isod. Llinell 

nesaf y gerdd yw Rhwyd ysgwyd, ysgwn eurwledd, a aralleirir yn CBT fel ‗[Gŵr y] rhwyllog darian [a‘r] barod 

wledd ardderchog‘ er nodi bod cyfeiriad at arwr sy‘n rhwydo‘r gelyn â‘i darian yn bosibilrwydd arall. 
1018

 Cymharodd I. Williams, CA 931n, y ffurf tryvrwyt ag eurgrwydr, mewn perthynas ag addurn. 
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cain erbyn cyfnod y tywysogion.
1019

 Dehonglodd Ifor Williams yr enghraifft o‘r ‗Gododdin‘ 

fel ‗some kind of sieve-pattern ornamentation‘,
1020

 ac fe ddadleuodd Jenny Rowland hithau 

o blaid y syniad hwn ac yn erbyn awgrym Kenneth Jackson mai ‗gold-filigreed‘ oedd yr 

ystyr, sef math o addurn a wneid o wifrau aur wedi eu cydblethu.
1021

 ‗A shield with gold 

sieve-like open-work‘ oedd dehongliad John Koch, hefyd, er awgrymu y gallai‘r darn 

ddynodi addurn cromlinog (‗curvilinear‘) oherwydd y cysylltiad â‘r ferf crwydro, sy‘n 

tarddu o crwydr.
1022

 Mae ‗open-work‘ neu rwyllwaith yn dechneg addurniadol a welir 

mewn nifer o wrthrychau o‘r Oes Haearn gyn-Rufeinig,
1023

 ond mwyaf perthnasol yw‘r 

pedwar plât efydd crwn o Dal-y-llyn, Meirionydd, a allai fod wedi addurno tarianau, gan 

gael eu gosod fwy na thebyg ar gefndir o ryw sylwedd addurniadol megis gwydr coch 

(Ffigur 17).
1024

  

 

Dull perthnasol arall, a awgrymodd Marged Haycock wrthyf, yw‘r patrymau dotiog a welir 

ar rai gwrthrychau metel o tua‘r un cyfnod, ac o‘r cyfnod ôl-Rufeinig. Gallai‘r dotiau fod 

wedi eu pwnsio, fel a welir ar glawr efydd ar gyfer bogail tarian a ddarganfuwyd ynghyd â‘r 

darnau eraill yn Nhal-y-llyn, neu wedi eu hebillio, yn achos gwain cyllell efydd o Richmond 

a ddyddiwyd i‘r bedwaredd ganrif C.C.
1025

 Defnyddid dotiau wedi eu pwnsio hefyd ymhlith 

y Pictiaid, megis ar lestri arian o‘r wythfed ganrif o Ynys Sant Ninian (Plât 9).
1026

 Byddai‘r 

dotiau hyn yn ffurfio patrymau geometrig neu ryngweol, ac yn wir, mae‘n drawiadol fod y 

                                                 
1019

 Trafodir cyfeiriadau at eurgrwydr mewn rhyddiaith isod, yn yr adran hon. 
1020

 CA 335n, a gw. GPC d.g. eurgrwydr ‗ac arno addurn euraid ar ddull gogr, eur-rwyllog, eurfoglynnog; 

tarian eur-rwyllog; un yn dwyn y cyfryw darian‘. 
1021

 GOSP tt. 128-9, a gw. hefyd Jarman, BOHP ll. 319 ‗gold-chased‘. Tynnodd Alcock, ‗Gwŷr y Gogledd‘, 

13, sylw at froets ffugfylchgron (‗pseudopennanular‘) o Hunterston, Ayrshire (gw. Alcock, Kings and 

Warriors, tt. 321-2), fel yr enghraifft gynharaf o waith ‗filigree‘ ymhlith Brythoniaid y Gogledd neu‘r Pictiaid. 

Nododd nad yw hon yn gynharach na diwedd y seithfed ganrif, fel bod eur crwydyr yn ymddangos yn 

anacronistig yn ‗Y Gododdin‘ (o dderbyn y chweched ganrif fel dyddiad ei chyfansoddi), er awgrymu y gallai 

eur crwydyr fod yn ychwanegiad diweddarach at y gerdd. Erbyn hyn, fodd bynnag, mae‘r posibiliadau eraill a 

awgrymwyd ar gyfer ystyr eurgrwydr yn golygu nad oes angen ei gysylltu â ‗filigree‘ na‘i ystyried fel 

rhywbeth anacronistig. 
1022

 Rowland, ‗Warfare‘, 13 (n. 1), a J.T. Koch, GodA tt. 85 a 202. 
1023

 Gw. E.M. Jope, Early Celtic Art in the British Isles, 2 vols (Oxford, 2000), platiau 25 a 195, am wain 

cyllell efydd o Hammersmith a ddyddiwyd i‘r drydedd ganrif C.C. neu i ddechrau‘r bedwaredd ganrif, ac am 

nifer o blatiau crwn o Swydd Galway. Dangosir enghreifftiau eraill o rwyllwaith efydd, sef disg harnais o‘r 

ganrif gyntaf O.C. a gosodiad oddi ar gerbyd o‘r bumed ganrif C.C., y ddwy o Ffrainc, yn Stuart Piggott 

(introduction), Early Celtic Art: an Exhibition Sponsored by the Edinburgh Festival Society (Edinburgh, 

1970), rhifau 43 a 48. Mae Piggott, Early Celtic Art, rhifau 95-6, yn dangos enghreifftiau o rwyllwaith aur, 

hyd yn oed, a allai fod wedi addurno llestri yn wreiddiol, ac a ddyddiwyd i tua diwedd y bumed ganrif C.C. 

(y naill o‘r Almaen a‘r llall o Wlad Belg). 
1024

 Jope, Early Celtic Art, platiau 96-7 a t. 250. Darganfuwyd y platiau hyn ymhlith casgliad o ddarnau metal 

a ddyddodwyd yn y ganrif gyntaf C.C. 
1025

 Jope, Early Celtic Art, platiau 20f, 21 a 96. 
1026

 Susan Youngs, „The Work of Angels‟: Masterpieces of Celtic Metalwork 6th-9th Centuries AD (London, 

1989), rhifau 97-8. 
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tyllau mewn hidlenni go-iawn weithiau‘n dangos patrymau addurniadol, fel yn achos 

enghraifft o‘r wythfed neu‘r nawfed ganrif O.C. o grannog Moylarg, Swydd Antrim (Ffigur 

18).
1027

 Gellid dychmygu y byddai hidlen o‘r math hwn yn drosiad amlwg o darian gron ag 

addurn dotiog – neu, o ran hynny, ar gyfer tarian gron a thyllau ynddi. 

 

Byddai addurn Pictaidd yn gydnaws â tharddiad tybiedig ‗Y Gododdin‘ yn yr ‗Hen Ogledd‘, 

wrth gwrs, ond ni fyddai wedi bod mor gyfarwydd i Feirdd y Tywysogion. Gallent hwythau 

fod wedi defnyddio eurgrwydr – ar ôl ei godi o‘r ‗Gododdin‘, o bosibl – fel epithed 

ystrydebol nad oedd yn dwyn rhyw lawer o ystyr benodol. Yn wir, fe allai eurgrwydr fod 

wedi goroesi‘n bennaf yng ngherddi‘r beirdd oherwydd ei gyseinedd â brwydr, a 

gyfosodwyd ag eurgrwydr mewn saith o‘r naw enghraifft gan Feirdd y Tywysogion. Mae‘n 

bosibl hefyd fod y gair wedi ei ailddehongli a‘i gysylltu â mathau eraill o addurn gwych neu 

euraid, ac yn wir fe allai hyn fod wedi digwydd mwy nag unwaith mewn gwahanol 

gyfnodau. Gallai fod wedi ei ddefnyddio, fe ddichon, ar gyfer y math o batrymau rhyngweol 

a welir ar darian Sutton Hoo,
1028

 yn enwedig os oedd y cysylltiad â ‗chrwydro‘ wedi 

datblygu erbyn yr adeg honno.
1029

 Neu fe allai fod wedi ei ddefnyddio o bosibl ar gyfer y 

stribynnau aloi copr a roddid weithiau ar wynebau tarianau canoloesol, yn enwedig os oedd 

y rheini wedi eu trefnu mewn patrwm (gw. Ffigur 16).
1030

 Neu, yn wir, fe allai eurgrwydr 

fod wedi dal i gyfeirio at batrymau dotiog yn yr Oesoedd Canol, o gofio bod dotiau wedi‘u 

pwnsio mewn lledr yn ffurfio cefndir i‘r dyfeisiau herodrol ar darian y Tywysog Du 

(Ffigur 19).
1031

  

 

Ac eithrio ysgwyd eurgrwydr ‗Hirlas Owain‘ (CBT II 14.48), ymddengys mai fel enw y 

defnyddid eurgrwydr yng ngherddi Beirdd y Tywysogion. Mae CBT III 14.45 Eurgolofn 

                                                 
1027

 Youngs, „The Work of Angels‟, rhif 118, a gw. hefyd Piggott, Early Celtic Art, rhif 155, yn dangos disg 

efydd ac ynddo batrwm o dyllau a all fod yn ddarn o hidlen neu ridyll, a hwnnw‘n dod o Ffrainc a wedi‘i 

ddyddio i‘r bedwaredd neu‘r drydedd ganrif C.C. 
1028

 Awgrymodd Cessford, ‗Jewellery and the Gododdin‘, 59, y gallai tarian eurgrwydr fod wedi dwyn addurn 

tebyg i rai tarianau Eingl-Sacsonaidd, gan nodi bod tystiolaeth am ryngweithio rhwng gweithwyr metel 

Celtaidd ac Eingl-Sacsonaidd yn ystod y seithfed ganrif. Yn wir, mae‘r gosodiadau tarian a ddarganfuwyd yn 

Ninas Powys (er nad addurn rhyngweol sydd ar y rheini) yn awgrymu bod y Cymry weithiau‘n cludo tarianau 

tebyg i eiddo‘r Eingl-Sacsoniaid (Graham-Campbell, ‗Dinas Powys Metalwork‘, 222-3 a ffigur 3). Gw. hefyd 

y drafodaeth yn adran 2.13.2 uchod. 
1029

 Yn ôl GPC d.gg. crwydr a crwydraf, crwydro, ystyr wreiddiol crwydr oedd ‗gwyntyll, rhaw nithio, gogr, 

rhidyll, hidlen‘, a‘r ystyron ehangach megis ‗treigl diamcan o le i le‘ wedi datblygu‘n ddiweddarach. Ond 

cymh. J.T. Koch, GodA t. 202, sy‘n awgrymu y gallai‘r gair eurgrwydr yn ‗Y Gododdin‘ ddynodi addurn 

cromlinog (‗curvilinear‘) oherwydd y cysylltiad â‘r ferf crwydro. 
1030

 Gw. hefyd adran 2.13.3 (yn enwedig n. 901). 
1031

 Waterer, Leather and the Warrior, t. 30, a gw. isod yn yr adran hon, wrth drafod y cyfeiriad at darian 

eurgrwydr yn ‗Peredur‘. 
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arwr yn arwain—eurgrwydr yn awgrymu bod eurgrwydr yn rhywbeth a wisgid neu a gludid 

mewn brwydr, ac roedd hefyd yn rhywbeth a allai gael ei chwalu yn ôl II 25.15 

Cymhenfrwydr am finwydr pan eurgrwydr wasgar.
1032

 Byddai ‗tarian‘ yn ystyr addas yn y 

ddau achos, ond mwy amwys yw eurgrwydr yn yr enghreifftiau eraill, gan ymddangos fel 

cyfeiriad ffigurol at ryfelwr.
1033

 Mae defnydd beirdd y bedwaredd ganrif ar ddeg hwythau 

o‘r elfen -grwydr mewn cyfansoddeiriau megis tariangrwydr a durgrwydr (nid oes 

enghreifftiau o eurgrwydr ganddynt) yn gydnaws â‘r syniad mai math o addurn (ar darian, 

arfwisg neu gleddyf) a olygir, er na fyddai cysylltiad â difrod yn amhosibl, ac yn wir mae‘r 

elfen -grwydr mewn cyfansoddeiriau eraill wedi ei dehongli fel ‗gwib‘, ‗disberod‘, 

‗gwasgar‘, ‗chwalu‘ neu ‗gyrch‘ hyd yn oed.
1034

 Nid amhosibl bod ystyron yn ymwneud â 

chrwydro neu wasgaru wedi eu deall hefyd yn achos rhai o gyfeiriadau llai penodol Beirdd 

y Tywysogion at eurgrwydr, o ystyried defnydd Cynddelw o‘r gair crwydro mewn cyd-

destunau tebyg.
1035

 

                                                 
1032

 Cymh. CBT II 14.48 (‗Hirlas Owain‘) Tâl ysgwyd eurgrwydr torrynt yn fuan. 
1033

 Gw. deongliadau CBT ar gyfer y chwe enghraifft: III 13.35 Brad eurgrwydr, gynfrwydr gynfraith—ei 

darian ‗Yn darian eur-rwyllog [mewn] brad, ei darian yn ysmotiog ei blaen ar flaen y gad‘; IV 4.186 Brwydr 

eurgrwydr, eurgrawn ni guddai ‗[Cludwr] tarian eur-rwyllog [mewn] brwydr na chelai ystôr o aur‘; IV 9.56 

Brwydr eurgrwydr, eurgrair bedysiawd ‗Un yn cludo tarian eur-rwyllog [mewn] brwydr, amddiffynnwr 

gwych y bydysawd‘; IV 9.101 Am eurfrwydr, am eurgrwydr eurgwyn ‗O amgylch [yr un] gwych ei ymladd, o 

amgylch [yr un] gwych ei wledd sydd yn cario tarian eur-rwyllog‘; VII 25.9 Pan fai frwydr, eurgrwydr, 

aergun dynged ‗Pan fyddai brwydr, gludwr tarian eur-rwyllog‘, a VII 25.79 Dilesg eurgrwydr brwydr, bryd ar 

gyffro—cad ‗Un a‘i] darian eur-rwyllog yn ddiysgog [mewn] brwydr, [un a‘i] fryd ar gythrwfl ymladdfa‘. 
1034

 Ceir -grwydr mewn perthynas â tharian yn DG.net 11.45 Heirdd ddigeirdd, i feirdd fawrddor—

dariangrwydr ‗[Ŵr] hardd difai, i feirdd dôr fawr [ydyw] â tharian wedi ei haddurno â rhwyllwaith‘, ac mewn 

perthynas ag arfwisg (neu arfau, o bosibl) yn DG.net 7.35 Durgrwydr yw dôr brwydr ar dir breudraeth—môr 

‗Arfwisg wedi‘i haddurno‘n ddelltog sydd am geidwad brwydr ar dir traeth brau y môr‘, a GMDi 6.53 Côr iôr, 

dôr durgrwydr, frwydr ddifrodedd ‗Arglwydd llys, amddiffynnwr [a chanddo] darian ddur-rwyllog, dinistr 

mewn brwydr‘. Cyfunir -grwydr â geiriau am arfau eraill yn GLlBH 9.7 Cardd waywgrwydr trawsfrwydr 

treisfrys ‗[Un a] gwib ei waywffon [yn achosi] gwaradwydd [mewn] brwydr gadarn yw[‘r un] parod ei 

orthrech‘, ac yn DG.net 71.27 (‗Y Cleddyf‘) Coelfain brain brwydr, treiglgrwydr trin ‗Gwobrwywr brain 

brwydr, addurn rhwyllwaith rhedegog ymladdfa‘, a ddehonglir, ib.n, fel disgrifiad o addurn ar y cleddyf neu ar 

y wain. Cyfunir yr elfen bylch-, a ddefnyddid yn aml am ddifrod i arfau, â‘r elfen -grwydr yn DG.net 116.7 

Brehyrllin weilch beilch bylchgrwydr ‗Gweilch balch o linach bonedd ag addurn eu harfau‘n dolciog‘, a 

chymh. hefyd DGnet 17.43 Llafnfriw, llwrw iawnwiw Llŷr ennaint—Einglgrwydr ‗Un sy‘n dryllio llafn ac yn 

chwalu Saeson yn yr un dull anrhydeddus â Llŷr eneiniog‘; GSRh 4.9 Tudyr yn ongyr enyngad—Einglgrwydr 

‗Un megis] Tudur mewn ymosodiad â gwaywffyn [ym] mrwydr danllyd disberod y Saeson‘, a GDC 2.49 

Gyrfa mawrdda maith, gyrfrwydr dewrgrwydr daith ‗Gyrfa wych a maith [yw‘r eiddo], brwydr sy‘n gyrru ar 

ffo [ar] daith [o] wasgar dewr‘. Ceir hefyd y ffurf aergrwydr yn GEO 1.102 a 128, GGMDi 3.12, 4.16 a 5.43, 

a GSRh 3.19, a‘r gair hwn yn cael ei ddehongli fel ‗rhyfelgyrch‘ neu ‗ymladdgyrch‘, gan ddilyn G t. 13, neu 

fel ‗gwasgarfa brwydr‘ yn achos GEO 1.128 (a gw. hefyd GGMDi 3.12n a 4.16n, sy‘n awgrymu ‗yn cyrchu 

ymladdfa‘ neu ‗yn cyrchu mewn brwydr‘ fel posibiliadau). 
1035

 Gw. CBT IV 6.14 Brwydr a chrwydr a chryd arnaddudd ‗[Bu] brwydr a gwasgar a [bu] arswyd arnynt‘, a 

9.26 Gwrth frwydr crwydr creulawn dybyddawd ‗Mewn brwydr fe ddaw crwydrad gwaedlyd [o‘i achos]‘, a 

chymh., e.e., GGMDi 3.151 A chryd gryd ar grwydr a brwydr bryder ‗A braw ymladdfa ar hynt a gofid am 

frwydr‘; GGMDiii 1.15 Carw eurgyrf traffyrf, Tryffin—beleidr grwydr ‗Pennaeth ar gynheiliaid gwych [a] 

thra chadarn, [ar] hynt gwaywffyn Tryffin‘, a GMBen 4.27 (‗Marwnad Dafydd ap Gwilym‘) Gwawr gryd 

oedd â gwayw ar grwydr ‗Arglwydd brwydr oedd [ef] gyda gwaywffon ar grwydr‘ (mae ystyr watwarus neu 

ddireidus yn bosibl yma os ffug-farwnad yw hon).  
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Mae‘n eglur, fodd bynnag, mai math o addurn hynod o gain yw eurgrwydr mewn chwedlau 

Cymraeg. Mae ays eurcrwydyr Culhwch (os dilys yw diwygio croes eur grwydyr y 

llawysgrifau) yn rhan o ddisgrifiad o offer afrealistig o foethus,
1036

 ac mae‘r tarian 

eurgrwydyr yn ‗Breuddwyd Macsen‘ yn cael ei defnyddio nid mewn rhyfel ond fel 

gobennydd i ben yr ymerawdwr.
1037

 Ceir yn ‗Peredur‘ ddisgrifiad mwy penodol o darian 

eurgrwydr marchog a thrawst o lassar glas yndi.
1038

 Mae‘r trawst yn ymddangos fel gair 

am ddyfais herodrol (S. ‗fess‘ neu ‗bar‘),
1039

 ond fe ellid cysoni‘r elfennau hyn pe bai 

eurgrwydr yn cyfeirio at batrwm wedi ei bwnsio mewn lledr, a‘r lledr hwnnw‘n rhoi cefndir 

i ddyfeisiau herodrol megis ar darian y Tywysog Du.
1040

 Crybwyllir lliwiau tebyg ar darian 

Rolant yn ‗Rhamant Otuel‘, a honno wedy yryskythru yn odidawc ac eurlliw ac ac azur (er 

bod manylder yr addurn a ddisgrifir yn y llinellau dilynol yn ei gwneud yn eglur nad tarian 

herodrol arferol a ddisgrifir),
1041

 ac ar darian Payn Peverel yn ‗Fouke le Fitz Waryn‘.
1042

 

 

Yn ogystal ag eurgalch ac eurgrwydr, digwydd eur- fel elfen mewn geiriau eraill am 

darianau megis eurgylchwy, eur-rodawg ac eurysgwyd,
1043

 er ei bod yn anodd gwybod a 

fwriedid y cyfryw eiriau fel cyfeiriadau llythrennol at aur ar darianau bob amser. Mae 

hynny‘n fwyaf tebygol yn achos y gair eurgalch, a geir yn y cyfreithiau – ac yn wir, nid 

yw‘r pris a nodir yn afresymol o‘i gymharu, er enghraifft, â phris cleddyf a chanddo aur ar y 

                                                 
1036

 CO ll. 67-8 Cledyf eurdwrn ar y glun a racllauyn eur itaw, ac ays eurcrwydyr arnaw, a lliw lluchet nef 

yndi, a lloring elifeint yndi. Ni cheir ays yn y llawysgrifau gwreiddiol; yn hytrach, a ch2oes eur gr6ydy2 

arna6 a geir yn y Llyfr Coch, ac ac hroys eurcr6ydyr arna6 yn y Llyfr Gwyn. Er bod y diwygiad yn gwneud 

synnwyr o‘r safbwynt nad oes gair arall am darian yn y darn, ac yn cyd-fynd ag enghreifftiau eraill o darianau 

eurgrwydr, mae‘n werth nodi bod croes yn air canoloesol dilys am ddyrnfol isaf cleddyf, a hwnnw‘n lleoliad 

tebygol arall ar gyfer addurn cain (gw. adran 3.4.2 uchod ac n. 1056 isod am awgrym Idris Foster fod gair am 

darian, megis ysgwyd, ar goll yn y darn). 
1037

 BM ll. 17-18 Tarean eurgrwyder a dodassant a dan e benn ac e velly e kyscus er amperauder, a gw. 

nodyn Brynley Roberts, ibid., t. 19: ‗The author of BM has used a conventional adj. to denote the rich 

ornamentation appropriate for an emperor of Rome‘. Mae Watkin, La Civilisation Française dans les 

Mabinogion, tt. 297-8, yn cymharu‘r darian hon â‘r disgrifiadau o darianau wedi eu haddurno â gemau 

gwerthfawr yn y chansons de geste. 
1038

 Peredur, 58.19-21 Ac ar ysgwyd y marchawc yd oed taryan eurgrwydyr a thrawst o lassar glas yndi, ac vn 

lliw a hynny yd oed y arueu oll. 
1039

 Stephen Friar, A New Dictionary of Heraldry (London, 1987), d.g. fess. 
1040

 Roedd rhai o‘r dyfeisiau herodrol ar darian y Tywysog Du (ond nid yr ardaloedd dotiog) wedi eu goreuro 

(Waterer, Leather and the Warrior, t. 30). 
1041

 YCM 52.30-53.8. 
1042

 Fouke, 5.8 son escu lusant d‟or ou une croys de asur endentee. 
1043

 CBT I 3.51 (Meilyr Brydydd, ‗Marwnad Gruffudd ap Cynan‘) Ar bob rhai rheidiai yn eur-rodawg ‗Yn 

erbyn pawb brwydrai â tharian euraid‘, a 79 Bu fedd eurgylchwy yn fordwyawg (llsgr. vodrwyawc) ‗Bu llu[‘r] 

un eurdarianog yn teithio'r môr‘. Nodir yn CBT mai ‗cylch, cylchyn‘ a geir ar gyfer yr ail linell yn G t. 230, 

ond bod ‗tarian gron‘ yn well yn y cyd-destun, gan roi‘r aralleiriad ‗Bu llu[‘r] un eurdarianog yn teithio‘r 

môr‘. Am eurysgwyd – a ddefnyddid mewn modd tebyg i ddisgrifio rhyfelwyr – gw. VI 17.3 (Gwgon 

Brydydd) Fal rhuthr eryr eurysgwyd, a VII 35.4 (bardd anhysbys) Am wŷr eryr eurysgwyd. Tynnir sylw yn IV 

17.3n at y cyfleoliad eurysgwyd / eryr yn y ddwy linell hyn. 
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carn.
1044

 Nid amhosibl fod y tywysogion yn cludo tarianau ac arnynt rywfaint o addurn 

euraid weithiau, yn enwedig o ystyried mai coch ac aur oedd lliwiau‘r arfbais a gysylltid â 

thywysogion Gwynedd erbyn amser Dafydd a Gruffudd ap Llywelyn,
1045

 a bod amryw 

ddulliau addurniadol eraill yn cynnwys aur, megis gosodiadau aloi copr eurad, bogeiliau 

euraid neu ffoil aur ar osodiadau pren.
1046

 Nid yw‘n debygol fod tarianau ag addurn aur yn 

gyffredin iawn, fodd bynnag, na bod y rhai ceinaf wedi eu gwisgo mewn brwydr.
1047

 

 

Mae‘n bosibl, felly, fod llawer o darianau ‗euraid‘ y beirdd yr un mor ‗rhithwir‘ â‘r tarianau 

eureit a rithiodd Gwydion o fadarch, a‘r rheini‘n diflannu‘r diwrnod wedyn.
1048

 Hynny yw, 

gallai cyfeiriadau‘r beirdd at offer aur fod yn ystrydebol yn unig, neu fe allai‘r elfen eur- 

ddwyn yr ystyr ‗gwych‘, gan gyfeirio naill ai at safon neu loywder y darian neu at ei 

pherchennog. Eithriad prin y mae rhaid iddo gyfeirio at addurn aur go-iawn yw CBT I 9.34 

(Gorhoffedd Gwalchmai) Llewychedig aur ar fy ysgwyd. Hyd yn oed yn yr achos hwn, gall 

mai ymffrost ydyw yn hytrach na disgrifiad realistig o offer y bardd, er nad yw‘r darlun y tu 

hwnt i gredadwyedd o ystyried pwysigrwydd Gwalchmai a‘i deulu fel tirfeddianwyr, 

cyfeiriadau‘r beirdd yn gyffredinol at roddion o aur, a disgrifiad Cynddelw o‘r cleddyf a 

gafodd yntau yn rhodd.
1049

 Mae‘n debyg mai tarian go-iawn arall yw‘r ysgwyd aur mewn 

cerdd o waith Prydydd y Moch, am ei bod ar ysgwydd ei pherchennog, er y gall mai 

‗gwych‘ yw ystyr aur yma.
1050

 Ac fe all y gair eurglud yn CBT V 28.19 Ysgwyd eurglud, 

balchddrud, berth awgrymu addurn euraid yn llythrennol, os golyga ‗yn dwyn aur‘; ond 

mae ‗yn dwyn ysbail‘ yn bosibilrwydd arall, yn enwedig os yw ysgwyd yn air ffigurol am 

wrthrych y gerdd.
1051

 Mae‘n debyg mai ffigurol hefyd yw‘r aur ysgwyd yn VII 47.20 

                                                 
1044

 Yn ôl fersiwn Iorwerth o‘r cyfreithiau roedd tarian eurgalch yn werth 24 ceiniog o‘i chymharu ag 8 

ceiniog ar gyfer tarian arferol; a 24 ceiniog, hefyd, oedd gwerth cyfrwy eurgalch neu gleddyf ac arno aur (neu 

arian) ar y carn yn ôl fersiwn Cyfnerth (Llyfr Iorwerth, §141; Welsh Medieval Law, tt. 105 a 301, a The Law, 

t. 194). Nodir mewn darn cyfraith arall, Llyfr Iorwerth, §31, y rhoddid hen gyfrwyau eurgalch y brenin i‘r 

gwastrawd awen. 
1045

 Roedd y llewod ar darian y Tywysog Du wedi eu llunio mewn lledr a‘u goreuro (Waterer, Leather and the 

Warrior, t. 26). 
1046

 Gw. uchod yn yr adran hon, ac adrannau 2.13.2 a 2.13.3. 
1047

 Gw. Bruce-Mitford, Sutton Hoo, II, tt. 67-9, ac Alcock, ‗Gwŷr y Gogledd‘, 13, sy‘n awgrymu ei bod yn 

debygol mai ‗parade-piece‘ oedd tarian eurgrwydr. 
1048

 PKM tt. 70-1. 
1049

 Gw. CBT I 4.21-2 (‗Marwysgafn Meilyr‘) Cefais-i liaws awr aur a phali / Gan freuawl riau er eu hoffi, a 

6.12 (Gwalchmai, ‗Arwyrain Madog ap Maredudd‘) Na mwy gronny aur nog erwaint flawd!. Trafodir cerdd 

ddiolch Cynddelw (CBT III cerdd 23) uchod, adran 3.4.2. 
1050

 CBT V 5.5-7 Arfle ysgwyd aur yn armes—cynnygn / Yng nghynnif rhyddodes / Ar ysgwydd ddidramgwydd 

ddidres, a gw. aralleiriad CBT: ‗Tarian wych [ar gyfer] ymladd ynghanol trallod . . .‘. 
1051

 G t. 498 ‗yn dwyn aur, euraid‘, a gw. hefyd GPC d.g. clud ‗y weithred o gario neu gludo, dygiad; 

llwyth . . . cyfoeth, ysbail, anrhaith‘. ‗Euraid‘ yw dehongliad CBT o eurglud yma. 
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(Bleddyn Fardd) Aer ysgwn, aur ysgwyd oedd, gan gael ei ddehongli fel ‗noddfa gwych‘ yn 

CBT.
1052

 

 

Mae ifori, a elwid yn eliffant (< Lladin eliphantus) neu‘n esgyrn eliffant, yn ddefnydd drud 

arall a gysylltid â tharianau.
1053

 Hwn oedd defnydd tarian Llywelyn ab Iorwerth, yn ôl 

Einion ap Gwalchmai,
1054

 ac Owain Gwynedd, yn ôl Cynddelw,
1055

 ac fe ddadleuodd Idris 

Foster a Thomas Jones y gall y lloring elifeint yn ‗Culhwch ac Olwen‘ gyfeirio at fogail 

ifori ar darian, gan ddehongli lloring fel benthyciad o‘r Hen Saesneg laerig.
1056

 Byddai 

bogail yn bosibilrwydd o ran lleoliad yr addurn yng nghyfeiriadau‘r beirdd hefyd, er bod 

ymyl y darian, neu osodiadau eraill ar ei hwyneb, yn bosibiliadau eraill. Ni wn am 

dystiolaeth hanesyddol neu archeolegol am ifori ar darianau yn y cyfnodau dan sylw yma, 

er ei ddefnyddio weithiau ar garnau cleddyfau (gw. adran 2.4.3). Y peth agosaf o bosibl 

fyddai‘r darnau o ysgithr baedd o Ddinas Powys, a allai fod wedi eu hoelio o amgylch ymyl 

tarian yn ôl awgrym Leslie Alcock.
1057

 Mae‘r darganfyddiadau hyn, a ddyddiwyd i‘r cyfnod 

rhwng y bumed a‘r seithfed ganrif O.C.,
1058

 yn sylweddol gynharach na chyfnod Beirdd y 

Tywysogion, ond gellid cymharu‘r cyfeiriadau at asgwrn morfil ‗walrus ifory‘ yn ogystal ag 

asgwrn eliffant mewn chwedlau Cymraeg wrth ddisgrifio offer gwych, gan gynnwys bwâu, 

saethau a charnau cyllyll.
1059

 Nid oes sicrwydd fod modd cysylltu‘r cyfeiriadau hyn â 

thystiolaeth Dinas Powys, fodd bynnag. Gallai‘r ddelwedd o ifori fel defnydd a weddai i 

wŷr bonheddig fod wedi mynd yn gonfensiwn llenyddol erbyn cyfnod y tywysogion, ac 

efallai fod hynny ar ei ben ei hun yn ddigon i arwain y beirdd i‘w gynnwys yn eu 

disgrifiadau o offer milwrol. 

                                                 
1052

 Cymh. yr enghreifftiau o eurysgwyd yn n. 1043 uchod. 
1053

 GPC d.g. 
1054

 CBT I 25.5-6 Ysgwyd ddrud esgud esgyrn—eliffant: / Ys gnawd yn irddant ar ei erddyrn! ‗Tarian hy a 

chwim o esgyrn eliffant: / Arferol yw [iddi fod] mewn caledi [brwydr] ar ei arddyrnau!‘. 
1055

 CBT IV 4.39 Dôr ysgor, ysgwyd eliffant. 
1056

 Idris Ll. Foster, ‗Lloring‘, B 8 (1935-7), 21-3; Thomas Jones, ‗Gleif penntirec‘, a CO ll. 68n. Nododd 

Foster, ‗Lloring‘, fod ystyr laerig, hyd yn oed, yn ansicr, ond ei fod yn ymddangos fel gair am ddarn canol 

tarian neu am ei hymyl, ac fe awgrymodd y gallai‘r Cymry fod wedi ei ddeall fel term ar gyfer ymyl neu fogail 

tarian. Nododd ymhellach y gall y gair ddynodi ‗gwain fechan i orchuddio blaen y cleddyf‘, er ystyried mai 

gwell oedd ei gysylltu â tharian (a chymryd bod gair megis ysgwyd ar goll yn y testun) oherwydd ystyr laering 

ac oherwydd bod y darn hefyd yn crybwyll eurgrwydr, sef gair a gysylltid yn aml â tharianau. Gw. uchod 

n. 1036 am y dyfyniad o CO, a‘r diwygiad ac ays ‗a tharian‘. 
1057

 Economy, society and warfare, tt. 40 a 127-8. 
1058

 Alcock, Economy, society and warfare, tt. 28-66. 
1059

 Owein, llau. 45-8, a gw. y gorflwch a‘r ellyn, llau. 372 a 375, a‘r carnau cyllyll yn Peredur, 36.30; a 

chymh. hefyd gleddyf Rolant, YCM 156.27 y gwynnaf a theckaf y dwrn o asgwrn moruil. Disgrifir cadeir o 

asgwrn eliphant yn BM ll. 60, a gwaec o asgwrn elifant yn BR 15.23 (gw. hefyd y gwaec o asgwrn moruil, 

BR 16.31-17.1). Nid oes cyfeiriadau eraill gan Feirdd y Tywysogion at ‗asgwrn eliffant‘ ac ni ddefnyddid yr 

ymadrodd hwn gan feirdd y bedwaredd ganrif ar ddeg. 
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Mae cyfeiriadau eraill y gellir eu cysylltu‘n fwy penodol, o bosibl, â bogail tarian. Tynnodd 

Ifor Williams sylw at ddisgrifiadau Hen Wyddeleg o darianau a chanddynt tul o aur neu 

arian, gan awgrymu bod tul yn dynodi naill ai wyneb y darian neu‘r bogail, a chan 

gymharu‘r gair hwn â‘r gair Cymraeg tâl.
1060

 Byddai disgrifiadau niferus y beirdd o ddifrod 

i tâl tarianau (rhodawg, rhodawr, neu ysgwydawr) yn sicr yn cyd-fynd â‘r ystyr hon, er nad 

oes digon o gyd-destun i fedru gwahaniaethu rhwng bogail a wyneb y darian, fel 

ystyron.
1061

 (Defnyddiwyd talaith yn yr un cyd-destun gan Daniel ap Llosgwrn Mew.)
1062

 

Pe gellid yr ystyr ‗bogail‘, byddai CA (XXIV) 277 Arwr y dwy ysgwyd adan e dalvrith yn 

ddiddorol fel cyfeiriad posibl at fogail addurnedig, os yw brith yn disgrifio addurn amryliw 

yn hytrach na lliw gwaed.
1063

 At hynny, awgrymwyd y gall mai addurn ar darian neu ar 

fogail tarian a ddisgrifir yn UgTh 6c (‗Ymddiddan Ugnach a Thaliesin‘) ac eur coeth ar di 

wanas, er bod posibiliadau eraill hefyd, a‘r rheini‘n fwy cydnaws ag ystyron arferol 

gwanas.
1064

 Mae bogail a addurnid ag aur yn ymddangos yn fwy tebygol, fodd bynnag, yn 

achos CBT I 9.34 (Gwalchmai) Llewychedig aur ar fy ysgwyd, ac, yn enwedig, yn achos 

eurflaen rodawg Llywelyn ab Iowerth, mewn cerdd gan Brydydd y Moch neu Lywarch ap 

Llywelyn,
1065

 os bwriadwyd y rhain fel disgrifiadau llythrennol o offer.
1066

 

 

                                                 
1060

 CA 23n, ac eDIL d.g. tul, taul, tel, til ‗(1b) boss of a shield . . . hence shield‘. 
1061

 CA (II) 23 twll tal y rodawr ene klywei; (LI A) 587 ysgwyt rugyn rac tarw trin y dal vriw vu (tebyg yw 

fersiynau B a C); (LXXXVII B) 1080 twll tal y rodawc; (LXXXVII A) 1057 twll tal e rodawr; EchYnys 12 

Twll tal y rodawc ffyryf ffo diawc. ffyryf diachor; PT XII.44 Tyllynt tal yscwydawr rac taleu y veirch; CBT II 

14.48 Tâl ysgwyd eurgrwydr torrynt yn fuan; 24.41 Teulu talfriw,  aesawr fflamliw  rhiw rhuddfoawg, a III 

16.224 Ysgwyd (twn tâl) Rugun. Mae‘r holl enghreifftiau yn yr Hengerdd yn ymwneud â difrod, ond gan 

Feirdd y Tywysogion ceir hefyd CBT II 14.84 Diarchar arial a dan dalau ‗Gwrol [yw eu] hanian o dan 

wynebau tarianau‘; 16.9-10 Piau yr ysgwyd esgudwal—cynwan / Â‟r canwayw am ei thâl?, ac, efallai, III 

16.244 Tâl tra thâl, tranial tra chaled!. At hynny, gallai talarw, ll. taleirw, ddynodi wynebau garw tarianau, er 

bod cyfeiriad at wynebau‘r rhyfelwyr hwythau yn bosibl hefyd (gw. G.A. Williams, CBT II t. 242, sy‘n trafod 

II 14.47 a 18.6, a V 1.88).  
1062

 CBT II 18.15-16 Oedd ysgwn, oedd twn talaith—ei darian, / Oedd talarw cyfarwaith. 
1063

 Gw. I. Williams, ib.n, a chymh. cyfieithiadau J.T. Koch, GodA t. 81 ‗The hero with the protective shield 

under its polychrome boss‘, a Jarman, BOHP ll. 268 ‗Hero of the protective shield below his grey forehead‘. 
1064

 Cyfieithodd Rowland y llinell hon, EWSP t. 508, fel ‗and fine gold on your (shield) boss‘, er nodi, t. 641, 

bod ystyron y gair yn eang, a bod J. Loth, Revue Celtique, 41 (1924), 208-11, wedi ei ddehongli fel aur ar 

‗ceinturon‘ (sef gwregys, neu wregys cleddyf) neu ar ‗fibule‘ (bwcl); a chymh. hefyd gyfieithiad Graham 

R. Isaac, ‗―Ymddiddan Taliesin ac Ugnach‖: Propaganda Cymreig yn Oes y Croesgadau?‘, Llên Cymru, 25 

(2002), 12-20: ‗ac aur pur ar dy darian‘. Mae ystyron gwanas yn GPC yn cynnwys ‗peg‘, ‗hoel, bechyn (i ddal 

rhywbeth i fyny)‘, ‗gwaeg, clasp‘, ‗bwcl, rhwymyn‘, ‗paladr‘ a ‗llyffethair‘, a‘r ystyron hyn yn cynnig amryw 

bosibiliadau am bethau a allai fod wedi eu haddurno ag aur; neu yn wir, fe allai‘r llinell gyfeirio at fachyn sy‘n 

dal bag o aur, fel yr awgrymodd yr Athro Marged Haycock wrthyf. 
1065

 CBT V 24.9 Rhyddarfaidd aerflaidd eurflaen rodawg (am awduraeth y gerdd, gw. n. 98 ym Mhennod 1). 
1066

 Yn achos yr ail gyferiad mae tybied fod bogail gan y darian yn gydnaws â dehongli rhodawg fel tarian 

gron, o ystyried bod bogeiliau yn nodwedd gyffredin ar yr offer hyn mewn amryw gyfnodau (gw. adran 

2.13.1-3). Ond mae‘n debyg fod bogeiliau yn nodwedd ar rai tarianau pigfain Cymreig, hefyd, yn y cyfnod 

hwn, a barnu o dystiolaeth seliau (gw. adran 2.13.3, ac yn enwedig n. 914). 
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Crybwyllwyd yn yr adran flaenorol LPBT 5.225-6 (‗Kat Godeu‘) Rudem vyg kylchwy, / eur 

vy yscwytrwy, gan awgrymu bod yr ail linell yn disgrifio ymyl aur, neu oreuraid, o amgylch 

tarian gron. Mae rhuddem, os Saesneg ‗ruby‘ a olygir, yn amlwg yn ymffrost pur, ond gall 

fod cysylltiad â realiti os defnyddiwyd y gair i ddisgrifio tarian wedi ei phaentio‘n goch, neu 

un ac arni osodiadau metel a gynhwysai naill ai gwydr, enamel coch neu emau cochion 

megis garnedi.
1067

 Posibilrwydd arall yw deall y gair fel rhudd + gemm, a gemm ‗cenn, 

croen‘ yn cyfeirio o bosibl at orchudd o ledr, a fyddai wedi ei liwio‘n goch yn yr achos 

hwn.
1068

 Ategir y dehongliad hwn gan linellau yn ‗Gwarchan Cynfelyn‘, CA (GwC) 1357-8, 

sy‘n disgrifio ergyd yn treiddio trwy hoel trwy hemm; / trwy gibellawr a gemm. 

Awgrymodd Ifor Williams mai ar wyneb tarian yr oedd yr hoel (neu hoelion) a‘r hemm 

‗rhybed(ion)‘, ac y gallai cibellawr ‗?crwyn‘ a gemm ‗cenn, croen‘ gyfeirio naill ai at 

orchudd lledr ar y darian neu at arfwisg gennog (gw. adran 2.14).
1069

 Mae‘r ddelwedd a 

grëir gan y bardd yn effeithiol fel dull o ganmol nerth arwr ni waeth os yw‘n cyfeirio at 

ergyd yn mynd drwy wahanol haenau tarian neu drwy darian ac wedyn arfwisg – neu drwy 

flaen cerbyd, hyd yn oed, yn ôl dehongliad John Koch.
1070

 Byddai darlun o darian ac arni 

orchudd lledr a rhybedion yn gydnaws â tharianau Eingl-Sacsonaidd, fodd bynnag, neu â 

rhai canoloesol diweddarach. 

 

Byddai cyfeiriad at darian ac arni rybedion mawr yn ddehongliad addas hefyd ar gyfer CBT 

V 24.44 A lliaws dilaes aes asgethrawg, os ‗boglynnog‘ yw ystyr y gair olaf, er bod ‗dygn‘ 

yn ddehongliad addas arall, yn y cyd-destun.
1071

 Os oedd y bardd yn tynnu sylw arbennig at 

rybedion ar darian, fodd bynnag, byddai hyn yn awgrymu y gallent fod wedi bod yn 

                                                 
1067

 LPBT 5.225 a Haycock, ib.n (yn tynnu sylw at LPBT 7.32 a rudem a grawn ‗and ruby/garnet and berries‘ 

a CBT III 5.105 Ac a dan ruddem, ruddaur fodrwy), a gw. GPC d.g. rhuddem ‗ruby; garnet; ruby-coloured‘. 

Am rhuddem fel term generig am unrhyw em coch, cymh. yn arbennig BM ll. 57 rud em a gwen em pob 

eilwers endunt. Roedd gosodiadau o wydr coch ar ‗darian‘ Battersea, ac roedd garnedi ar fogail tarian Sutton 

Hoo ac ar yr ‗eryr‘ a‘r ‗ddraig‘ ar ei hwyneb (Megaw and Megaw, Early Celtic Art, tt. 29-30, a Bruce-Mitford, 

Sutton Hoo, II, tt. 11-66). At hynny, tynnodd Watkin, La Civilisation Française dans les Mabinogion, 

tt. 297-8, sylw at ddisgrifiadau o darianau wedi eu haddurno â gemau gwerthfawr yn y chansons de geste, a 

gw. hefyd y disgrifiad yn ‗Rhamant Otuel‘ o darian Sarasenaidd ar daroed gossot mein mawrweirthawc yndi, 

a hoelonn eur yn amyl trwydi (YCM 103.20-2). 
1068

 Diolchaf i‘r Athro Marged Haycock am y dehongliad hwn. 
1069

 CA 1357-8nn ac I. Williams, ‗Hem, hemyeint‘, a gw. uchod, adran 3.3 ac n. 488, am ddefnydd hemiaint 

‗rhybedion‘ mewn perthynas ag addurn ar fagl eglwysig. Er cynnig yr ystyr betrus ‗?croen‘ ar gyfer cibellawr, 

cyfeiriodd I. Williams, CA 1358n, at G t. 139 kibell ‗?cwpan, llestr‘ ac at I. Williams, ‗Gem, gemin, 

cibellawr‘, B 7 (1933-7), 276, sy‘n nodi cibellawr fel ffurf luosog cibell, bachigyn o cib ‗llestr, plisg‘. 
1070

 J.T. Koch, ‗llawr en asseδ‘, 254 a 262-4. 
1071

 CBT V 24.44 (aralleiriad CBT: ‗A lliaws [a] tharianau boglynnog heb eu gostwng‘) a gw. ib.n, G t. 44 

‗?pigog, cethrog‘, a GPC
2
 d.g., sy‘n nodi perthynas bosibl â cethr, gan roi ‗dygn, cyndyn‘ fel prif ystyron a 

‗phigog, danheddog‘ fel ystyron geiriadur. Gw. adran 3.13.2 am ddefnydd ansoddeiriau megis annïanc 

‗diencil‘ neu dilesg ‗diysgog‘ i ddisgrifio tarianau. 



 376 

addurniadol, megis rhai a welir ar darianau barcud tapestri Bayeux. Nid oedd rhybedion yn 

nodweddion mor amlwg ar darianau ‗haearn smwddio‘ diweddarach, er y byddai rhaid 

iddynt fod yn bresennol er mwyn dal y strapiau y tu ôl i‘r darian. Mae‘n drawiadol fod 

rhybedion neu hoelion yn nodwedd amlwg ar fwcleri diweddarach, ar y llaw arall,
1072

 a bod 

‗Rhamant Otuel‘ yn disgrifio hoelion o arian neu aur yn addurno tarianau Saraseniaid 

uchelwrol neu frenhinol.
1073

 

 

Gair diddorol arall yw eurflawd, yn CBT IV 9.11 (‗Awdl Ddadolwch yr Arglwydd Rhys‘) 

I adrawdd aerflawdd eurflawd—ei ysgwyd. Dehonglir y llinell yn CBT, gan ddilyn 

Geiriadur Prifysgol Cymru, fel ‗addurnedig â blodau euraid‘.
1074

 Byddai‘r cyfryw batrwm 

yn sicr yn bosibl – mae lle blaenllaw‘r fleur-de-lis ar arfbeisiau brenhinol Ffrainc a Lloegr 

(ac ar arfbais bersonol rhai Cymry, adeg y Rhyfel Can Mlynedd),
1075

 yn dangos nad ystyrid 

blodau yn anaddas fel addurn ar darian rhyfelwr, ac fe welir rhosod neu fleurs-de-lis yn aml 

ar y tarianau a ddarlunnir ar feddfeini a chorffddelwau o ogledd Cymru o‘r bedwaredd 

ganrif ar ddeg, er na ellir cysylltu‘r rheini yn bendant â herodraeth.
1076

 Nid oes tystiolaeth 

fod tywysogion Cymreig wedi defnyddio arfbeisiau herodrol mor gynnar ag amser yr 

Arglwydd Rhys, fodd bynnag – ac yn wir, o ystyried yr arfbais a gysylltid yn ddiweddarach 

â thywysogion Deheubarth, disgwylid llew yn hytrach na blodau.
1077

 Gall mai patrwm mwy 

cyffredinol o flodau ar darian a olygir, a honno wedi ei phaentio neu ei goreuro‘n rhannol. 

Ond posibilrwydd arall yw fod y bardd yn defnyddio blodau ‗aur‘ fel trosiad o rybedion 

euraid neu ‗wych‘, fel yn achos cyfeiriadau beirdd diweddarach at rybedion bwcleri fel 

                                                 
1072

 Gw. I. Edwards and C. Blair, ‗Welsh Bucklers‘, a hefyd yr enghraifft o Gaer-hun a ddangosir ym Mhlât 8 

isod. Defnyddid hoelion i gryfhau targes yn yr Alban, hefyd, fel yn achos yr enghraifft o tua 1720 a 

arddangosir yn yr Arfdai Brenhinol, Leeds (cyf. V.103). 
1073

 YCM 55.25 Y bogel oed eur, y hoelon oedynt aryant; 89.11-12 . . . a deunaw hoel o eur coeth penllydan 

yn hardhav kylch y bogel, a 103.20-2 ac a‟e gwant yn y daryan (ar daroed gossot mein mawrweirthawc yndi, 

a hoelonn eur yn amyl trwydi). 
1074

 GPC d.g. eurflawd, ‗blodau euraid; addurnedig â‘r cyfryw‘. Ni nodir unrhyw enghraifft arall o‘r gair. 
1075

 Roedd gan ‗Syr Hywel y Fwyall‘ faner ac arni dri blodeuyn gwyn gwiw, yn ôl Iolo Goch, ac yntau‘n eu 

henwi yn nes ymlaen yn y gerdd fel tri fflŵr-dy-lis (GIG 2.23-6 a 51-2); a gw. DGG LXXVIII.20 (Gruffudd 

Gryg) am ddisgrifiad tebyg o darian Einion ap Gruffudd ap Hywel, brawd Syr Hywel. 
1076

 Ymddengys mai arfbais yn dangos tri rhosyn sydd ar darian Ieuaf ab Adda (Abaty Glyn y Groes), ond 

gallai‘r rhosod neu‘r fleurs-de-lis a ddangosir o amgylch llewod rampant ar darianau eraill fod yn addurniadau 

confensiynol (megis y llewod eu hunain, o bosibl) yn hytrach na dyfeisiau herodrol (Siddons, The 

Development of Welsh Heraldry, I, tt. 5-7). Cymh. patrwm ‗Kyhylyn‘s coat‘: ‗azure a lion rampant or within 

an orle of eight roses or‘ (Francis Jones, ‗Family Tales from Dyfed‘, THSC (1949-53), 61-83 (67), a gw. isod, 

adran 3.13.6). 
1077

 Nid oes unrhyw dystiolaeth gyfoes am arfbeisiau‘n perthyn i dywysogion Deheubarth, ond yr arfbais a 

gysylltir â hwy fel arfer yw llew rampant, a hwnnw o fewn bordor (‗bordure‘) yn aml (Siddons, The 

Development of Welsh Heraldry, I, tt. 288-9). 
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blodau gefail neu fel briallu‟n berwi allan.
1078

 Posibilrwydd arall eto yw fod yr elfen blawd 

yn dwyn yr ystyr ‗fflŵr‘, neu, yn fwy cyffredinol, ‗powdr (gwyn)‘.
1079

 Os felly, gall mai‘r 

paent (neu‘r calch) ei hun a ddisgrifir, a hwnnw‘n euraid neu‘n wych, yn hytrach nag 

unrhyw batrwm arbennig. 

 

Ceir hefyd rai cyfeiriadau at liw neu ddisgleirdeb tarian na ellir eu cysylltu â dull neu 

ddeunydd addurniadol penodol. Cyfeiriodd Hywel ab Owain Gwynedd at ei darian (ysgwyd) 

gorwen ei hun mewn cân serch, ac fe geir ysgwydwyn fel epithed yn ‗Cyfoesi Myrddin a 

Gwenddydd‘ a chan Walchmai, er na ellir sicrwydd a yw‘r geiriau hyn yn disgrifio tarianau 

wedi‘u gwyngalchu, yn benodol, neu‘n hytrach tarianau disglair (a‘r ystyr efallai‘n estyn i 

gynnwys y rhyfelwyr gwych sy‘n eu gwisgo).
1080

 Dehonglodd Ifor Williams CA (LXXXV) 

1043 lluch gwynn gwynn dwll ar ysgwyt fel disgrifiad o ymddangosiad disglair a gwyn 

tarian, gan ddarllen dull yn lle dwll,
1081

 ac mae‘n debyg fod tarianau‘n cael eu cymharu â iâ, 

o ran eu lliw neu eu disgleirdeb, yn yr ymadrodd ysgwydawr yaen mewn awdl arall.
1082

 

Defnyddiai beirdd hefyd yr ansoddeiriau claer, gloyw (a gloywgalch), llathraid, llethridfawr 

a hylathr, oll wrth ddisgrifio ysgwyd,
1083

 ynghyd â golau, wrth ddisgrifio tarianau.
1084

 Gair 

perthnasol arall yw minwydr, os ‗tarian ddisglair ei min‘ yw‘r ystyr,
1085

 ac fe allai tarianau 

(aes ac ysgwyd) hefyd fod yn fflamliw neu‘n tanllachar ‗gwreichionog‘.
1086

 Mae‘r 

ddelweddaeth hon yn dwyn i gof rai o‘r disgrifiadau o gleddyfau (a‘u perchnogion) a 

drafodwyd yn adran 3.4.2, ac yn wir cyfosodir tarian ddisglair â llafnau ffyrnig ac â gŵr 

                                                 
1078

 Gw. Bleddyn Owen Huws, Y Canu Gofyn a Diolch c. 1350 - c. 1630 (Caerdydd, 1998), t. 176, a‘r 

cyfeiriadau hyn mewn cerddi o waith Gutun Owain (fl. 1450-98) a Siôn Ceri (fl. c. 1520 - c. 1550). Roedd 

cenllysg, cnau, gwlith a pupur hefyd ymhlith y trosiadau a restrodd Huws yn y cyd-destun hwn – a‘r rheini, fel 

blodau, yn bethau bach a welir ar wasgar yn aml. 
1079

 GPC d.g. blawd
1
. 

1080
 CBT II 7.5 Gorwen fy ysgwyd ar fy ysgwydd—i drais (a gw. GPC d.g. gorwyn, ‗disglair, gloyw, hyfryd, 

hardd iawn; claerwyn, cannaid, gwynnaidd‘); CMGw 90 Ysg6ydwyn Ho6el uab Kadwal, 150 Kennat g6astat 

ysg6ydwyn, 157 Deu ysg6ydwyn Veli a dyvi ynaeth, a 162 P6y wledych wedy deu ysg6ydwynn Ueli?, a CBT I 

7.59 Aes gychwyn ysgwydwyn wanar. 
1081

 CA 1043n. Yr un dehongliad a geir gan Jackson, GOSP t. 150 ‗flashing and bright was the white 

appearance of his shield‘, ond gthg. J.T. Koch, GodA t. 125 ‗a white flash, a white hole in the shield‘. 
1082

 CA (LXXII) 902 perchen meirch a gwrymseirch ac ysgwydawr yaen, a gw. I. Williams, ib.n, a 

chyfieithiad Jarman, BOHP ll. 688 ‗The possessor of horses and dark-blue armour and icy-hued shields‘. 
1083

 CBT III 16.76 Ysgwyd glaer glod arlwy; PeirFab 17 llawer gorwyd hoyw. llawer yscwyt loyw ysgafn 

lydan; CBT VII 18.9 Balch yn ysgwyd loywgalch laes; IV 7.4 Ysgwyd lathraid honnaid hael; V 6.34 

Ysgwydawr llethridfawr llathraid, a VII 24.143 Hylathr ei ysgwyd, esgud barau—gwrdd. 
1084

 CBT VI 18.123-4 Torfoedd yng nghyhoedd yng nghyflawnder, / Tarianau golau fal y gweler. Trafodir 

arwyddocâd y llinellau hyn ymhellach yn adran 3.13.4 isod. 
1085

 CBT II 25.15 Cymhenfrwydr am finwydr pan eurgrwydr wasgar. Aralleiriad CBT yw ‗[Un] medrus ei 

ymladd am un disglair ei wyneb pan chwala darian eur-rwyllog‘, er nodi‘r posibilrwydd fod minwydr yn 

dynodi tarian yn hytrach na dyn. 
1086

 CBT II 24.41 Teulu talfriw,  aesawr fflamliw  rhiw rhuddfoawg, a VII 46.18 Ysgwyd danllachar, câr 

cynifiad. 
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llachar yn CBT III 16.55-6 Lladdai llafn gasnar, llathrai galch llasar / Mal llachar llaw  

ddigrawn, er enghraifft. Gellid hefyd gymharu‘r disgrifiad (posibl) o darian Culhwch, a lliw 

lluchet nef yndi.
1087

 

 

Mae‘r ddwy enghraifft o‘r gair ysgwydwyrdd, un gan Gynddelw a‘r llall gan Phylip 

Brydydd,
1088

 yn dwyn i gof y pwyslais ar ddillad gwyrdd mewn barddoniaeth, yn enwedig 

gan feirdd diweddarach.
1089

 Nododd Morfydd E. Owen, mewn cysylltiad â llinell Phylip 

Brydydd, fod yr ymadrodd tarian werdd yn digwydd nifer o weithiau yn ‗Y Seint Greal‘ 

(cyfieithiad o stori Ffrangeg Normanaidd),
1090

 ac y mae hefyd yn ddiddorol mai‘r elfen -

úaine ‗gwyrdd‘ yw‘r unig ansoddair am liw penodol a restrir ymhlith ffurfiau cyfansawdd 

scíath yn yr Electronic Dictionary of the Irish Language. Dehonglwyd CBT VII 50.22 

(Bleddyn Fardd) Gŵr gwyrddliw bebyll gwersyll gorsaf gan D. Myrddin Lloyd fel cyfeiriad 

at ddefnyddio cuddliw ar gyfer pabell mewn gwersyll,
1091

 ac fe fyddai tarianau (a dillad) 

gwyrdd i filwyr yr un mor ddefnyddiol fel cuddliw, mewn egwyddor.
1092

  

 

Cysylltir coch yn aml â tharianau yn y cerddi, ond er ei bod yn bosibl iawn fod tarianau 

wedi eu paentio â‘r lliw hwn – yn wir, diddorol sylwi mai coch, gwyrdd a gwyn sydd ar y 

darian ‗haearn smwddio‘ a ddarlunnir yn llsgr. Peniarth 28 (Plât 5.a)
1093

 – mae‘n amhosibl 

gwahaniaethu rhwng yr ystyr hon a‘r ystyr ‗coch (gan waed)‘ a geir mor aml gydag arfau 

eraill. Mae defnydd coch neu rhudd ar y cyd â geiriau eraill am liw yn awgrymu‘r 

posibilrwydd mai gwaed ar darian addurnedig a ddisgrifir, er hynny, fel yn achos CBT VII 

                                                 
1087

 CO ll. 68, a gw. uchod, n. 1036. 
1088

 CBT III 27.9 Gwodrudd fâr anwar, anwas—ysgwydwyrdd, a VI 13.13 Dan Rys, fab greiffwrys Gruffudd—

ysgwydwyrdd. 
1089

 A.M. Jones, ‗Gwisgoedd ac Ategolion‘, tt. 104-5; ac am enghraifft bosibl yn ‗Y Gododdin‘ o filwyr (sef 

gelynion y gwrthrych) yn gwisgo gwyrdd gw. dehongliad I. Williams o CA 164 aer gennin vedel, ib.n: 

‗cymharu milwyr i gennin? Petasent mewn gwyrdd a gwyn, ac yn rhesi, enw da!‘ (gw. adran 3.4.3 uchod am 

gyfeiriadau eraill at ‗fedi‘ gelynion). 
1090

 CBT VI 13.13n, yn cyfeirio at Y Seint Greal, 251.10, 252.33, 253.1 a 359.23. 
1091

 CBT VII 50.22n; WCP, t. 90, a D. Myrddin Lloyd, ‗The Poets of the Princes‘, t. 99.  
1092

 Gellid cymharu‘r cyfeiriadau at ddefnyddio dillad gwyn fel cuddliw. Nododd Rhian Andrews, mewn 

perthynas â llinell Bleddyn Fardd, fod dillad gwyn wedi eu rhoi i wŷr garsiwn Saesneg castell Dolwyddelan 

yn 1283, yn y gaeaf (WCP t. 90, yn cyfeirio at Prestwich, Armies and Warfare, t. 141), a chymh. hefyd 

ddisgrifiad Huntingdon, x.20, o‘r ymerodres Matilda yn dianc o Rydychen gan wisgo dillad gwyn, fel na 

fyddai gwŷr y Brenin Stephen yn ei gweld yn yr eira 
1093

 Hynny yw, mae‘r lliwiau coch a gwyrdd wedi eu paentio, a darn arall o‘r darian heb ei liwio. Rhaid nodi, 

fodd bynnag, mai coch a gwyrdd yw‘r prif liwiau yn holl luniau‘r testun, er bod melyn a brown yn ymddangos 

yn achlysurol (D. Huws, Peniarth 28). Gellid hefyd nodi mai coch (gwaed y ddraig goch neu sinobr) yw‘r lliw 

a ddewisodd Iolo Goch, allan o‘r bedwar lliw ar darian Rosier Mortimer, i gynrychioli Cymru yn GIG 20.97-8 

(gw. hefyd Johnston, GIG t. 293, sy‘n nodi mai dehongliad personol Iolo a geir yma, a‘r groes goch ar y 

darian yn cynrychioli arfau Wlster mewn gwirionedd). 
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8.20 (y Prydydd Bychan) Aes falchliw rudd eurfriw rwyd,
1094

 neu, yn enwedig, IV 9.100 

Tryliw goch, trylew droch drachwyn, a tryliw, yn niffyg enw am darian neu offeryn arall, 

efallai‘n golygu ‗[tarian] liwgar‘.
1095 

Byddai naill ai ‗lliwgar‘ neu ‗staeniedig â gwaed‘ yn 

bosibl ar gyfer achosion eraill o tryliw, neu trilliw.
1096

 At hynny, gallai‘r geiriau neu‘r 

elfennau brith a brwyd ddisgrifio naill ai tarianau amryliw addurnedig neu rai wedi eu 

staenio â gwaed, ac yn wir mae ‗toredig, drylliog‘ yn ystyr bosibl arall, o ystyried y gallai 

difrod i wyneb tarian achosi smotiau o liw gwahanol drwy ddisodli gwyngalch, paent neu 

addurn arall.
1097

 

 

Mae staen gwaed ar darian yn ystyr debygol hefyd ar gyfer y lliw coch yn CBT III 16.141 

Coch rhodawg pedrydawg pedror, yn enwedig o ystyried bod yr un lliw yn cael ei 

ddisgrifio ar llafn, ar arfau, ar ‗fwlch‘ lläin ac ar pâr mewn llinellau cyfagos. Ni fyddai lliw 

coch addurniadol mor debygol ar y pethau eraill hyn ag y byddai ar darian, er bod y naill 

ddehongliad neu‘r llall yn bosibl ar gyfer y cochwisg ar ddechrau‘r darn hwn, a‘r pall coch 

‗mantell goch‘ ar ddiwedd y caniad blaenorol.
1098

 Gall fod ystyr ddwbl fwriadol, yn wir, a‘r 

bardd yn chwarae â‘r syniad fod coch yn lliw a ddynodai statws uchel yn ogystal â bod yn 

lliw gwaed.
1099

 Nid oes amheuaeth, fodd bynnag, nad staenio â gwaed a olygir yn yr 

ymadroddion ysgwyd gochi ac ysgwyd wyarlled.
1100

 Ond tarianau toredig, yn hytrach na rhai 

gwaedlyd, sydd fwyaf cyffredin fel symbolau o ddygnwch arwr neu ffyrnigrwydd ymladd 

(gw. adran 3.13.5), a diau fod hyn yn adlewyrchu realiti brwydr yn ogystal â chonfensiynau 

barddol. Gellid cyfuno‘r ddau topos, fodd bynnag, megis yn CBT VI 24.81 (Dafydd 

                                                 
1094

 Aralleiriad CBT: ‗[Perchennog] tarian wych ei lliw [â] rhwyllwaith hardd dolciog coch‘, a gw. uchod, 

wrth drafod tarianau eurgrwydr. 
1095

 CBT IV 9.100n. 
1096

 CBT III 16.132 Ei darian dryliw, droch; IV 6.188 Tryliw ei ysgwyd, ysgydwir—yn nhorment, a VI 5.53-4 

Trinheion gwron! Gorfawr—fu‟r drallawd / O drilliw ysgwydawr (a gw. ib.n). Cymh. defnydd y geiriau hyn ar 

gyfer gwaywffyn, llafnawr ac arfau, a‘r cyfeiriadau hyn yn fwy tebygol o ddisgrifio staen gwaed nag addurn: 

CBT II 14.49 Tryliw eu pelydr gwedi penwan; IV 3.43 Tryliw eu peleidr pan fo . . . .; 1.38 Tryliw ei ongyr, 

angerdd rysgain; VII 10.4 Pwyllawg pâr drylliawg, drilliw; I 7.35 Trilliw ei lafnawr, treulyn ysgwydawr, a VI 

23.4 Arfau briw trilliw, trillu gyhwng. 
1097

 GPC d.g.; CBT III 7.23 Llaw esgud dan ysgwyd galchfraith; 13.35 Brad eurgrwydr, gynfrwydr gynfraith—

ei darian; VI 24.81 Gnawd fod ysgwyd frwyd, friwdoll arnaw, ac YmMTh 4 Oed yscuid o tryuruyd o tryuan, a 

gw. Jarman, ib.n, am y ffurf godryfrwyd fel disgrifiad o ‗darian wedi ei hystaenio neu ei churo mewn brwydr‘ 

(gw. ymhellach adran 3.13.5 isod). 
1098

 CBT III 16.134-44. Mae ‗gwaedlyd‘ yn ystyr debygol i coch yn achos LPBT 9.9 (‗Kadeir Teÿrnon‘) Ae 

goch gochlessur, hefyd, er y gallai gochlessyr gyfeirio at arfwisg, neu gawod o waywffyn hyd yn oed, yn 

hytrach na tharian (Haycock, ib.n). 
1099

 Gw. CBT III 16.134 Ei bebyll, ei byll, ei ball coch, ac ib.n. Cymh. hefyd y chwarae ar syniadau herodrol 

yn yr araith am farwolaeth Priam yn Hamlet, 2.2.390-6, ac arfau Pyrrhus yn troi o sable i gules wrth iddo 

ymladd.  
1100

 Naws darogan sydd i‘r cyfeiriad cyntaf, a‘r ail yn cael ei ddisgrifio fel ‗peth arferol‘: CBT VII 24.63 

O Bwlffordd osgordd ysgwyd gochi—hydr, a 25.21-2 Gnawd er draig dragon ymddired, / Grym ysgwn, 

ysgwyd wyarlled. 
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Benfras) Gnawd fod ysgwyd frwyd, friwdoll arnaw, VII 8.1 (y Prydydd Bychan) Maredudd 

aestromrudd troch, neu CA (C) 1219-20 gnaut ar les minidauc scuitaur trei / guaurud rac 

ut eidin uruei, o ddilyn dehongliad John Koch.
1101

 

 

Yn olaf, rhaid nodi nad oes unrhyw gyfeiriadau gan y beirdd dan sylw yma y gellir eu 

cysylltu‘n bendant ag arfbais tywysogion Gwynedd, gyda‘i phedwar llew coch ac aur. Yn 

wir, nid ymddengys fod cyfeiriadau at unrhyw arfbais arall, ychwaith, ac eithrio, o bosibl, 

CBT V 19.7-8 (Prydydd y Moch) I‟th ysgwyd tebygwyd, torf wŷn, / Ysgwyd ball guall 

Guhelyn.
1102

 

 

3.13.4 Cyd-destun tarianau mewn rhyfel 

Roedd cyfeirio at darian ‗mewn rhyfel‘ yn ymadrodd cyffredin iawn gan y beirdd. 

Dywedodd ‗Taliesin‘ bum yscwyt yg kat (LPBT 5.18.), a disgrifir aessaur in aghad ac 

iscuid in aghen yn ‗Gwyn ap Nudd‘.
1103

 Roedd Cynddelw yn arbennig o hoff o 

ymadroddion tebyg, gan gyfuno gwahanol eiriau am darian a brwydr, a‘r darian weithiau‘n 

cynrychioli gwrthrych y gerdd yn ffigurol, gan ddisgrifio ei swyddogaeth fel amddiffynnwr 

ei bobl.
1104

 Cyflëir yr un syniad gan yr ymadroddion cylchwy cyfryfel neu brwydr 

eurgrwydr, hefyd gan Gynddelw,
1105

 ac fe gyffelybodd ef Owain Cyfeiliog yn ddiamwys â 

tharian yn CBT III 16.161-2 Yn rhith rhyn ysgwyd rhag ysgwn blymnwyd / Ar ysgwydd yn 

arwain.
1106

 Mae‘n bosibl fod CA (XVII) 155 aes e lwrw budyn, hefyd, yn defnyddio tarian 

arwr fel symbol o‘i allu i amddiffyn eraill mewn brwydr.
1107

 

 

                                                 
1101

 GodA t. 9 ‗It was usual for the sake of the mountain court that shields be broken through / [and] reddened 

before Yrfai Lord of Eidyn‘, ond gthg. Jackson, GOSP t. 108 ‗usual were shields broken on behalf of 

Mynyddog; [usual] a red spear before that lord of Eidyn, Urfai‘. 
1102

 Gw. isod, adran 3.13.6. Ac am gyfeiriad posibl at arfbais yn ‗Rhamant Otuel‘, gyffelyb i eiddo tywysogion 

Gwynedd, gw. n. 922 ym Mhennod 2. 
1103

 GwynNudd 4a-b Ban deuaw o kad a chiminad maur / ac aessaur in aghad, a 5b gur. ae iscuid in aghen.  
1104

 CBT III 3.122 Yn nydd rhaid a rhodawg yng ngryn; 7.8 Tarian yn aerwan, yn eurwaith, a 10 Tarf esgar, 

ysgwyd yn nylaith; 13.35-6 Brad eurgrwydr, gynfrwydr gynfraith—ei darian / Yn aerwan, yn eurwaith; 16.127 

Ei ysgwn gynnif, ei ysgwyd yg ngnif, a IV 5.88 Llyw glyw glewdraws yng ngofid, a gw. hefyd V 5.5 (Prydydd y 

Moch) Arfle ysgwyd aur yn armes—cynnygn. 
1105

 CBT III 16.83 Cylchwy cyfryfel, cyfraith ordden—rwyf, a IV 9.56 Brwydr eurgrwydr, eurgrair bedysiawd. 
1106

 Cymh. y defnydd ffigurol o‘r gair bron(d)dor (gw. uchod n. 916). 
1107

 Dehongliad I. Williams, ib.n, oedd ‗tarian fel amddiffynfa‘, a gw. hefyd Jackson, GOSP tt. 122-3 ‗with his 

shield like a cattle-pen (?)‘; Jarman, BOHP ll. 165 ‗With his shield as a stronghold‘ a J.T. Koch, GodA t. 71 

‗[with] a shield like a cattle-fold‘. Awgrymodd J.T. Koch, GodA t. 193, y gallai buddyn fod wedi dechrau cael 

ei arfer yng nghyd-destun brwydro drwy gamddehongli hen sillafaid (budin) y gair modern byddin. Cymh. 

hefyd y cyfeiriad posibl at ysgwyd Guhelyn fel ‗pabell‘ drosiadol (gw. adran 3.13.6). 
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Gall yr ymadrodd ysgwyd canaer (CBT III 29.27) fod yn ddull o ddweud bod gwrthrych y 

gerdd, Bleddyn Fardd, ynghyd â‘i darian, wedi brwydro gant o weithiau, ac fe geir y syniad 

fod tarian wedi arfer â brwydro yn CBT IV 6.256 Gnawd rhodawg rhag marchawg midlan, 

a V 14.15 (Prydydd y Moch) Dyfnwyd fy ysgwyd yn ysgardde (‗Arferwyd fy nharian mewn 

chwalfa [brwydr]‘). Weithiau cynhwysir mwy o fanylion – mae CBT III 16.19 Bodawg ei 

rodawg i rodiaw torfoedd yn ymddangos fel disgrifiad o arweinydd yn goruchwylio ei 

luoedd yn ystod brwydr, a gallai IV 8.27 Rhactwll ei gylchwy pan amgylcher—brwydr 

ddisgrifio‘r rhan galetaf o‘r frwydr, ac un ochr wedi amgylchynu‘r ochr arall. At hynny, 

wrth ddweud am ysgwyd Hywel ab Owain Gwynedd, I gadwent yd gedwir (CBT IV 6.188), 

mae‘n bosibl fod Cynddelw yn beirniadu‘r sawl a ddefnyddiai eu tarianau (a‘u harfau 

eraill?) ar gyfer rhodres ar adegau eraill. 

 

Fel yn achos arfau eraill, defnyddid presenoldeb tarianau nid yn unig fel symbol o frwydr 

ond hefyd wrth ddisgrifio neu ‗gynrychioli‘ brwydrau penodol.
1108

 Gallai tarianau 

gynrychioli rhyfelwyr ‗cyffredin‘, hefyd, yn ogystal â rhai breintiedig, ac yn wir, ceir yr 

ansoddair lluosog tarianogion fel enw am ryfelwyr.
1109

 Cysylltir tarianau â nifer penodol o 

ryfelwyr yn CLlH III.33a-b Neu‟m rodes i Run ryueduawr / Cant heit, a chant ysgwydawr, 

os yw heit yn golygu ‗llu o filwyr‘,
1110

 ac mae‘n debyg fod sglein y tarianau golau yn 

adlewyrchu maint y torfoedd mewn llinellau a ganodd Einion ap Gwgon i Lywelyn ab 

Iorwerth,
1111

 gan ddwyn i gof ddisgrifiad Roger o Wendover o fyddin y brenhinwyr yn 

ymdeithio i Lincoln yn 1217:  

                                                 
1108

 PeirFab 17 llawer gorwyd hoyw. llawer yscwyt loyw ysgafn lydan; CBT IV 2.18 Oedd amlwg ysgwyd am 

Waun Ysgor; 9.31 Gwelais-i glod a rhod a rhawd—o beleidr; V 24.43-4 A lluoedd yng ngnif a llueddawg—

faes, / A lliaws dilaes aes asgethrawg, a VI 29.18-19 Gwelsam Rys Fychan, darian daerglau, / Ym mhyrth 

Caerfyrddin â‟i fyddinau. Gw. isod adran 3.13.5 am gyfeiriadau at darianau toredig mewn cyd-destunau tebyg, 

a chymh. hefyd VII 24.63 Pob cyman ddarogan derfi, / O Bwlffordd osgordd ysgwyd gochi—hydr / Hyd eithaf 

Cydweli ‗Pob darogan aruchel a ddigwydd, / O Bwlffordd [gyda] gosgordd [sydd yn peri] cochi tarian[au] yn 

eofn / Hyd eithaf Cydweli‘. 
1109

 Gw. I 7.119-20 Lliaws aes esmwyth falch gaerwys / Ar ei helw a hwylynt tra Llynnwys; IV 2.36 

Porthloedd ysgwydawr pyrth mawr marmor; IV 10.19 A‟th dwrf o‟th darianogion, ac, efallai, VII 55.15-16 

Gŵr golud esgud, oesgyd—byddinawr, / Ysgwn ysgwydawr, buddfawr beddyd. Gallai V 10.71 Pan ddoeth aes 

aesawr yng ngryn efallai ddisgrifio gwrthrych y gerdd, Gruffudd ap Cynan, fel aes (‗rhyfelwr‘) sy‘n arwain 

neu‘n amddiffyn aesawr (‗rhyfelwyr‘), ond mae‘n bosibl hefyd fod Gruffudd yn cael ei foli fel yr aes orau 

ymhlith yr holl aesawr eraill. Mae enghraifft bosibl arall yn LPBT 19.7-8 Yscwydawr ymordei / arnaw a 

torrei, a gyfieithwyd gan Haycock fel ‗Shields in halls / used to break over him‘, er nodi y gellid dehongli 

arnaw a torrei fel ‗routed, defeated him‘. 
1110

 Gw. Rowland, EWSP t. 562: ‗One should probably understand the line: ―a hundred hosts each with a 

hundred shields‖‘. 
1111

 CBT VI 18.124 Torfoedd yng nghyhoedd yng nghyflawnder, / Tarianau golau fal y gweler. 
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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)
1112

 

 

Cysylltid gwisgo tarian yn gryf â brwydro, neu â pharatoi at frwydr, ac roedd gan y beirdd 

amryw eiriau i ddisgrifio sut y cawsant eu cario neu eu gwisgo. Weithiau defnyddid y 

berfau arwain neu goborthi,
1113

 ac fe geir yr ymadrodd aes gychwyn ‗un yn cychwyn [allan] 

â tharian‘,
1114

 ond mwy cyffredin o lawer oedd disgrifio lleoliad y darian mewn perthynas â 

chorff ei pherchennog.
1115

 Hoff ymadrodd y beirdd yn y cyd-destun hwn oedd ysgwyd ar 

ysgwydd, a geir wrth ddisgrifio paratoadau at y gad,
1116

 neu‘r cyflwr o fod yn filwr,
1117

 neu i 

gynrychioli natur frwydrgar, ymddangosiad gwych neu lwyddiannau milwrol unigolion.
1118

 

Gellid hefyd ddweud bod ysgwydd o dan ysgwyd,
1119

 neu o dan ‗baich‘ ysgwyd,
1120

 neu ‗yn‘ 

ysgwyd, hyd yn oed,
1121

 neu gyfuno‘r geiriau hyn â‘r ferf arwain.
1122

 

 

Mae ysgwyd ac ysgwydd yn un o‘r cyfleoliadau ffodus hynny lle mae cyseinedd yn cyd-

ddigwydd ag ystyr. Mae‘r ffaith fod cyfeiriadau mewn rhyddiaith at darian (tarian) ar 

ysgwydd rhyfelwyr yn awgrymu bod gan y ddelwedd hon sail mewn realiti,
1123

 ac fe allai‘r 

                                                 
1112

 Chronica Majora, III, t. 19, a Flowers of History, t. 393 (gw. hefyd ibid. tt. 478 a 534 am enghreifftiau 

tebyg – cyfeirir at faneri ar y cyd â tharianau yn y tri achos). 
1113

 CBT III 14.45 Eurgolofn arwr yn arwain—eurgrwydr, 16.161-2 Yn rhith rhyn ysgwyd rhag ysgwn 

blymnwyd / Ar ysgwydd yn arwain; IV 1.36 Eryr huysgwr ysgwyd arwain; LPBT 23.47 Ef goborthi aes  yman 

regorawl, a PT II.31 aessawr gwyr goborthit wrth aghen. 
1114

 CBT I 7.59 Aes gychwyn ysgwydwyn wanar. 
1115

 Cymh. yr ymadroddion fel cleddyf ar glun a drafodir yn adran 3.4.5. 
1116

 CA (LXV) 796-7 ae ysgwyt ar y ysgwyd. hut arolli / wayw mal gwin gloew o wydyr lestri. 
1117

 Cysylltir tarian ac arfau â chyrraedd oed dyn yn LlymAw 28a-c Kin imtuin ariweu ac yscuid arnad. / 

diffreidad kad kynuid. / pelis pa tir. yth uaguid, ond maent yn arwyddion mwy cyffredinol o statws dyn fel 

milwr yn CBT I 29.31 Addfwyn fydd ysgwyd ar ddewr ysgwydd. Trafodir ymhellach isod, adran 3.13.7, 

symbolaeth LlymAw 6b segur yscuid ar iscuit hen, a 7c kadir yscuid ar yscuit glev. 
1118

 Afall
LlDC

 28-9 Kymaethlissvn e in y bon. ir bot y wun. / Am yscud. ar wy isguit. am clet ar wy clun;  

CLlH III 43a-c Eilweith gweleis gwedy gweithyen awr / Ysgwyt ar ysgwyd Vryen. / Bu eil yno Elgno Hen; 

CBT II 1.78 Ni chablwyd ysgwyd ar ysgwydd iôr; 7.5 Gorwen fy ysgwyd ar fy ysgwydd—i drais; V 5.5-7 Arfle 

ysgwyd aur yn armes—cynnygn / Yng nghynnif rhyddodes / Ar ysgwydd ddidramgwydd ddidres; 23.179-80 

A chleddyf, a chlodfawr y‟th wnânt, / Ac ysgwyd ar ysgwydd anchwant, a VI 27.20 Llafuriwyd ysgwyd ar ei 

ysgwydd. Defnyddiodd Prydydd y Moch yr un ymadrodd ar gyfer tarianau gelynion yn V 5.43-4 Tu goror 

hallfor holles—ysgwydawr / Ar ysgwyddau gwyngnes. 
1119

 CBT IV 5.13-14 Mor gynefin trin tra laddai—ysgwyd / Ag ysgwydd a danai (mae hwn yn gyfeiriad arall at 

darianau gelynion). Cymh. hefyd PT VII.4 (‗Arwyre Rheged‘) Gnissynt wyr ydan kylchwyeu (gw. isod, yn 

enwedig n. 1130). 
1120

 CBT IV 4.72 Braw Brynaich, ysgwyd faich ysgwydd ‗Arswyd y Brynaich, [ei] ysgwydd [dan] faich 

tarian‘. 
1121

 CBT II 16.15 Ysgwyd ac ysgwydd ynddi. Cymh. y cyfeiriadau at ryfelwyr ‗yn‘ ysgwyd a drafodir yn y 

paragraff dilynol. 
1122

 CBT III 16.161-2 Yn rhith rhyn ysgwyd rhag ysgwn blymnwyd / Ar ysgwydd yn arwain. 
1123

 Gw. YBH llau. 557-69 Ysgynnu y bown ar y march a chymryt y daryan a delw llew oed yn y daryan a 

honno a dodet ar yr ysgwyd asseu idaw, a llau. 1914-16 a chywreinyaw y daryan ar y ysgwyd asseu a thynnu y 

gledeu; YCM 85.4-5 a‟e gledyf yn noeth yn y deheu a‟e daryan ar y ysgwyd; 101.18-19 a tharyan ar y ysgwyd, 

a helym am y benn, a 110.30 a‟e daryan ar y ysgwyd, a Chwrceus, y gledyf, yn y deheu, a chymh. y 

cyfeiriadau at darianau am mynwgl rhyfelwyr yn YCM 52.30, 55.24, 89.9 a 92.3-4. 
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beirdd hwythau gyfleu darlun tebyg mewn geiriau eraill drwy ddweud bod ysgwyd ar ystlys, 

neu ar gledd – hynny yw, ar ochr chwith y rhyfelwyr.
1124

 Neu, gellid hepgor y geiriau hyn 

am ddarnau o‘r corff a dweud bod yr ysgwyd ‗ar‘ y rhyfelwr ei hun,
1125

 neu rhag (‗o flaen‘) 

y rhyfelwr,
1126

 neu fod y rhyfelwr ‗yn‘ ei darian, hyd yn oed.
1127

 Nid yw‘r ymadrodd olaf 

hwn mor chwithig ag y mae‘n ymddangos ar yr olwg gyntaf, o gofio bod tarianau barcud a 

‗haearn smwddio‘ yn tueddu i grymu am gyrff y milwr, a bod rhai tarianau crwn yn 

amgrwm.
1128

 Gellid hefyd ddweud bod rhyfelwyr ‗o dan‘ eu tarianau, gan gyfosod y syniad 

hwn â‘u gwrhydri neu eu dawn wrth frwydro, a hynny o bosibl yn awgrymu‘r ddelwedd o 

ryfelwr yn ei amddiffyn ei hun yn arwrol yn erbyn ymosodiad chwyrn.
1129

 Yn wir, mae 

llinell Cynddelw yn ei farwnad i Fleddyn Fardd, CBT III 29.4 I dan llasar glas llas llew, yn 

awgrymu y bu farw‘r gwrthrych yn y cyfryw amgylchiadau. Ond fe allai beirdd ddefnyddio 

swyddogaeth amddiffynnol tarian wrth ddisgrifio ymddygiad anarwrol hefyd, fel a welir, 

mae‘n debyg, yn PT VII.4 (‗Arwyre Rheged‘) Gnissynt wyr ydan kylchwyeu.
1130

 

 

Mae enghraifft arall o ddefnydd creadigol o‘r ymadroddion hyn am leoliad tarian yn CLlH 

I.15a-16c (‗Marwnad Gwên‘): 

Gwen wrth Lawen yd wylwys neithwyr 

  A‘r ysgwyt ar y ysgwyd. 

 Kan bu mab ymi bu hywyd. 

 

Gwen wrth Lawen yd wyliis neithwyr 

  A‘r ysgwyt ar y gnis 

 Kan bu mab ymi nyt egis. 

 

O gymharu ail linellau‘r ddau englyn, gwelir y darian yn dechrau ar ysgwydd Gwên ond yn 

symud wedyn i‘w gnis (‗wyneb‘ neu ‗ên‘), gan gyfleu‘r syniad fod y rhyfelwr ifanc yn 

                                                 
1124

 CBT IV 6.50-1 Ac ysgwydd yn rhwyd rhag ysgwn plymnwyd, / Ac ysgwyd ar ystlys, a V 26.25 Gnawd 

ysgyn ac ysgwyd ar gledd. 
1125

 CBT III 20.49 Gnawd greddf ar ysgwyd ar ysgwn—terrwyn ‗Arferol yw cadernid mewn tarian ar 

[ysgwydd] un chwim, ffyrnig‘, a VI 24.81 Gnawd fod ysgwyd frwyd, friwdoll arnaw. 
1126

 CBT V 26.129 Dy ysgwyd rhwygwyd rhagod—trychanwaith, a gw. hefyd IV 6.256 Gnawd rhodawg rhag 

marchawg midlan, er aralleirio‘r llinell hon yn CBT fel ‗Arferol yw tarian yn erbyn marchog [ar] faes y gad‘. 
1127

 CBT I 12.14 Lleas Goronwy, gŵr yn ysgwyd, a VII 18.9 Balch yn ysgwyd loywgalch laes, a chymh. y 

cyfeiriad at ysgwydd yn ysgwyd (n. 1121 uchod). 
1128

 Gw. adran 2.13.3 uchod, a Siddons, Welsh Equestrian Seals, t. 296: ‗The shield is usually long and pointed 

at the bottom and concave towards the holder‘. 
1129

 Gw. CBT II 14.42 Lluch i dan ysgwyd ysgawn lydan ‗[Un fel] mellten o dan darian ysgafn lydan‘, ac 84 

Diarchar arial a dan dalau ‗Gwrol [yw eu] hanian o dan wynebau tarianau‘, ac, yn enwedig, III 7.22-3 Llafn 

gwyar a gâr o gydwaith, / Llaw esgud dan ysgwyd galchfraith ‗Llafn gwaed yr ymfalchïa ynddo o frwydro 

gydag ef, / Llaw chwim dan darian amryliw ei howmal‘. Mae‘n debyg, fodd bynnag, mai parodrwydd i 

ymladd a ddisgrifir yn LlymAw 23a O kiscaud yscuid ac aral goruit (gw. y paragraff nesaf ac n. 1132 isod). 
1130

 Gw. I. Williams, PT VII.4n: ‗The men of Rheged did not have the heart to fight: they skulked behind their 

shields‘. Cymh. y cyfeiriad at ysgwydd o dan ysgwyd a ddyfynnir yn n. 1119, uchod, a‘r llinell honno hefyd yn 

disgrifio gelyn(ion) y gwrthrych, er nad ymddengys eu bod hwythau‘n cael eu cyhuddo o lwfrdra. 
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synhwyro bod perygl yn dod yn nes ac yn ei amddiffyn ei hun yn fwy gofalus (a hynny‘n 

cynyddu tensiwn y gerdd drwy rag-gyfeirio at y frwydr i ddod). Cysylltir tarianau eto â‘r 

nos, o bosibl, yn PBT (LlTARA) 2.4 (‗Glaswawd Taliesin‘) Gnawt yscwyt yscawn ar gefyn 

yscawt.
1131

 Yma hefyd mae‘r cyd-destun yn awgrymu bod ar wyliadwriaeth yn erbyn 

ymosodiad – y math o ymosodiad, efallai, a ddisgrifir yn LlymAw 23a-c O kiscaud yscuid 

ac aral goruit. / a guir deur diarchar / tec nos. y. ffisscau escar.
1132

 Mae ‗Mabgyfrau 

Taliesin‘ yn cynnwys cyfeiriad arall eto at darian yn y nos sy‘n awgrymu naill ai bod tarian 

yn ‗ategolyn‘ cyffredin i ddynion wrth deithio, neu fod y profiad o fod ar wyliadwriaeth yn 

y nos yn un cyffredin, gan gyflwyno amrywiad diddorol ar sut i ddisgrifio tywyllwch pur 

(LPBT 6.14-16):  

pan yw nos lloergan, 

arall ny chanhwyt 

dy yscwyt allan?
1133

 

 

Cymharol brin yw‘r cyfeiriadau at gludo tarian ar fraich neu mewn llaw, er bod Einion ap 

Gwalchmai yn disgrifio tarian ifori ar erddyrn ‗arddyrnau‘ Llywelyn ab Iorwerth,
1134

 ac fe 

geir tarianau yn llaw yn ‗Kychwedyl a‘m dodyw‘ ac yn ‗Arwyre Rheged‘.
1135

 Mae‘r 

cyfeiriad cyntaf yn gydnaws â‘r awgrym mai tarian marchog a olygir, a honno‘n cael ei 

chludo drwy enarmes gan adael y llaw chwith yn rhydd i ddal awenau‘r ceffyl, er na ellir 

cysylltu‘r dehongliad hwn â tharian farcud neu ‗haearn smwddio‘ yn benodol am y gellid 

defnyddio enarmes i gludo tarian gron, fel y gwneid yn achos targes neu targets yr Oesoedd 

Canol Diweddar (gw. adran 3.13.3). Yn yr un modd, er bod y cyfeiriadau at darian yn llaw 

yn awgrymu tarian gron a chanddi ddarn gafael soled y tu ôl i‘r bogail, byddai modd i 

ryfelwr gydio mewn un o enarmes tarian farcud neu ‗haearn smwddio‘ â‘i law, hefyd, pe 

bwriadai ei defnyddio i bario neu i ymladd yn fwy gweithredol. 

 

Mae dweud bod tarian yn llaw rhyfelwr yn dangos ei fod yn barod i frwydro, ond nid yw‘n 

glir beth yw arwyddocâd y cyfeiriad yn ‗Gwyn ap Nudd‘ at ryfelwr yn dychwelyd o frwydr 

ac aessaur in aghad, oni bai bod y bardd wedi bwriadu dweud ei fod yn dychwelyd â 

                                                 
1131

 Gw. nodyn Haycock ar y llinell yn LlTARA.  
1132

 Cyfieithiad Rowland: ‗Under the shelter of a shield on a spirited steed / with brave, dauntless warriors / 

the night is fine to attack the enemy‘. Nododd Sean Davies, Welsh Military Institutions, tt. 140-2, fod y Cymry 

weithiau‘n ymosod gyda‘r nos, er dod i‘r casgliad eu bod yn osgoi gwneud hyn fel rheol oherwydd y perygl y 

byddai pethau‘n mynd o chwith. Mae‘n bosibl fod y rhyfelwyr yn ‗Llym Awel‘ yn cael eu canmol fel rhai 

arbennig o fentrus, felly. 
1133

 Cyfieithiad Haycock, ‗whence comes a moonlit night / [yet] another [so dark] that you cannot perceive / 

your shield outside?‘ 
1134

 CBT I 25.5-6 Ysgwyd ddrud esgud esgyrn—eliffant: / Ys gnawd yn irddant ar ei erddyrn! 
1135

 PBT (BTF) 3.24 ysc6yda6r yn lla6 garthan yggryn, a PT VII.43-4 peleidyr ar yscwyd. yscwyt yn llaw / 

godeu a reget yn ymdullyaw. 
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tharian doredig yn ei law.
1136

 Neu tybed a ellid cysylltu‘r cyfeiriad hwn â tharddiad aesawr 

o‘r Lladin axis ‗astell, planc‘ (gw. adran 3.13.1), fel y gallai aesawr, ar ei ben ei hun, 

awgrymu tarian doredig? Cyfeiriad anodd arall yw CBT V 1.18 Heb ysgar ysgwyd ac 

angad, sy‘n digwydd mewn rhestr o bethau sy‘n nodweddu cyflwr truenus y wlad cyn 

dyfod Dafydd ab Owain i rym, ac a allai ddisgrifio naill ai brwydro cyson neu adeg pan nad 

oedd neb yn ymladd.
1137

 

 

Dull arall o ddisgrifio dyn yn cludo tarian oedd defnyddio‘r ansoddeiriau tarianawg neu 

ysgwydawg, a‘r rheini naill ai‘n epithedau canmoliaethus am unigolyn neu, yn achos y ffurf 

luosog tarianogion, yn enw a allai ddisgrifio gosgordd neu lu.
1138

 Gellid hefyd gyfeirio at 

ryfelwr fel cledrwy (‗cynheiliad‘), canhymdaith (‗hebryngwr‘) neu gweinifiad (‗cludwr‘ neu 

‗ddarparwr‘) tarian.
1139

 Gallai‘r ystyr ‗darparwr‘ awgrymu swyddogaeth tywysog wrth 

arfogi ei wŷr, oni bai mai cyfeiriad mwy cyffredinol ato fel cynhaliwr ei bobl a olygir. Yn 

achos yr ymadrodd gwenidawg rhodawg ‗gwasanaethwr a chanddo darian gron‘ (CBT III 

27.25), ar y llaw arall, y tebyg yw fod y bardd yn cyferbynnu rhinweddau milwrol y 

gwrthrych, sef Ednyfed, arglwydd Crogen, â‘i ddyletswyddau i‘w uwch-arglwydd (Madog 

ap Maredudd, mae‘n debyg, neu un o‘i ddisgynyddion). Y tarianau eu hunain sy‘n 

‗gwasanaethu‘, fodd bynnag, neu‘n ‗gwneud gwaith caled‘, yn ôl dehongliad Ifor Williams 

o CA (XLIV A) 479 gweinydyawr ysgwydawr yg gweithyen.
1140

 

 

Yn ogystal â‘r cyfeiriad yn ‗Llym Awel‘ at ymosodiad gyda‘r nos a nodwyd uchod,
1141

 mae 

nifer o gyfeiriadau pendant eraill at farchogfilwyr yn cludo tarianau, naill ai fel rhan o 

ddisgrifiad cyffredinol o‘u hoffer,
1142

 neu wrth ddisgrifio brwydro.
1143

 Mae CA (I) 5-6 

                                                 
1136

 GwynNudd 4a-c Ban deuaw o kad a chiminad maur / ac aessaur in aghad. / briuint penaur peleidrad. 

Gw. adran 3.13.5 am topos y darian doredig, a chymh. y cyfeiriad posibl at bennau gwaywffyn yn cael eu torri 

yn nhrydedd llinell yr englyn (er y gall mai pennau dynion sy‘n cael eu briwaw, gw. uchod adran 3.2.1.2). 
1137

 Hynny yw, naill ai bod tarianau yn nwylo rhyfelwyr o hyd, neu fod neb yn ymladd fel nad oedd tarianau‘n 

cael eu colli neu eu chwalu mewn brwydr. 
1138

 CBT III 20.17 Tarianawg enwawg, enwair—anghynnwys; IV 10.18-19 Diheuborth cerddorion, / A‟th dwrf 

o‟th darianogion, a V 24.45-6 A rhagod, ben clod claer ysgwydawg, / Esgudwan garthan is Garthynnawg. Yn 

ei nodyn ar CA (XCVI) 1179 atwythic scuidauc madauc eluet, awgrymodd I. Williams y gallai scuidauc fod 

naill ai‘n air i ddisgrifio Madog Elfed, neu‘n enw yn dynodi dyn arall (‗shield-bearer‘). Y dehongliad cyntaf a 

ddilynwyd gan Jackson, GOSP t. 106; Jarman, BOHP ll. 918, a J.T. Koch, GodA t. 51. 
1139

 CBT IV 6.198 Cludfan glod yn gledrwy ysgwyd (am ddehongliad arall gw. isod, n. 1197); III 7.7 Dôr 

ysgor, ysgwyd ganhymdaith; 16.1-2 Dysgogan derwyddon dewrwlad—ei esgar / I ysgwyd weinifiad, a V 1.23 

Pôr eisor, aesawr weinifiad, a gw. aralleiriadau‘r llinellau hyn yn CBT. Am gyfeiriadau eraill at ‗ddarparu‘ 

arfau, gw. nn. 800, 1307 a 1341. 
1140

 I. Williams, CA 479n, a gw. cyfieithiad Jarman, BOHP, ll. 449 ‗The shields rendered service in combat‘, 

ond gthg. Jackson, GOSP t. 133 ‗struggling vigorously with the shields‘. 
1141

 LlymAw 23a-c O kiscaud yscuid ac aral goruit. / a guir deur diarchar / tec nos. y. ffisscau escar. 
1142

 CA (XXXIII) 372-3 Gwyr a aeth gatraeth yg cat yg gawr. / nerth meirch a gwrymseirch ac ysgwydawr; 
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ysgwyt ysgauyn lledan / ar bedrein mein vuan yn rhoi darlun diddorol o darian yn cael ei 

chynnal ar harnais ceffyl wrth i ryfelwr deithio i‘r gad, efallai‘n crogi y tu ôl i‘r cyfrwy, ac 

mae awgrym o arfer tebyg yn CC 31.12b (‗Englynion y Clywaid‘) Bit dy ysgwyd ar dy 

uarch. Mae‘n werth cymharu‘r cyfeiriadau hyn â‘r olygfa hela ar ‗Groes Conbelin‘, a 

tharian gron un o‘r ffigurau marchogol wedi ei dangos yn isel, ychydig o flaen coesau ôl yr 

anifail (Ffigur 13).
1144

 Nid wyf wedi gweld darluniau o farchogion canoloesol yn rhoi 

tarianau barcud neu ‗haearn smwddio‘ ar harnais eu ceffylau fel hyn – yn hytrach, fel y 

trafodwyd eisoes, byddai‘r darian yn cael ei gwisgo ar y fraich neu‘r ysgwydd chwith, neu 

efallai‘n crogi am wddf y marchog. Nodwyd yn barod ddisgrifiad Einion ap Gwalchmai o 

darian ar erddyrn Llywelyn ab Iorwerth,
1145

 ac mae CBT V 26.25-6 (Prydydd y Moch) 

Gnawd ysgyn ac ysgwyd ar gledd / Yn ysgor bronddor brenhinedd, hefyd, yn gydnaws â‘r 

syniad fod y gwrthrych yn gwisgo ei darian ar ei fraich neu ei ysgwydd chwith wrth esgyn 

(ysgyn) ar gefn ei farch. 

 

Cysylltir tarianau weithiau ag amddiffynfeydd megis garthan,
1146

 rhodwydd,
1147

 neu 

ysgor,
1148

 a‘r ddau air olaf, am resymau amlwg, yn cael eu cydosod amlaf â rhodawg ac 

                                                                                                                                                     
(XXXVI) 402-4 raclym e waewawr; / calch drei tyllei vydinawr. / rac vuan y veirch; rac rygiawr; (LXXXIX) 

1122-3 ac ar ryt benclwyt pennawt oed e veirch; / pellynnic e glot pellws e galch; LPBT 3.17 Atwyn march ac 

eurgalch gylchwy; PeirFab 17 llawer gorwyd hoyw. llawer yscwyt loyw ysgafn lydan; CBT III 14.31-2 

Marchawg balch, bwlch ei aesawr, / Meirch anfonawg mynawg mawr, 16.141-2 Coch rhodawg pedrydawg 

pedror / I ar orwydd pedrongl pedreinddor, a VII 8.19-20 Oesawg farchawg, feirch gydnaid, / Aes falchliw 

rudd eurfriw rwyd. Cysylltir tarianau â cheffylau yn llai penodol yn CA (LXXII) 902 perchen meirch a 

gwrymseirch ac ysgwydawr yaen, yn EBedd
LlDC

 47a-c Eitew ac eidal diessic alltudion. / kanavon cylchuy drei. 

/ mekid meibon meigen. meirch mei, ac, efallai, yn CBT I 29.31-2 Addfwyn fydd ysgwyd ar ddewr ysgwydd, / 

Addfwyn huysgwr gŵr a gorwydd. Dehonglir CBT IV 6.256 Gnawd rhodawg rhag marchawg midlan fel 

‗Arferol yw tarian yn erbyn marchog [ar] faes y gad‘ yn CBT, er bod ‗tarian o flaen marchog‘ (hynny yw, yn 

cael ei chludo neu ei gwisgo gan farchog) yn bosibl hefyd, ar batrwm V 26.129 Dy ysgwyd rhwygwyd 

rhagod—trychanwaith. 
1143

 CA (LIII) 617-20 Ny mat wanpwyt ysgwyt / ar gynwal carnwyt. / ny mat dodes y vordwyt / ar vreichir 

men—llwyt, a PT XII.44 Tyllynt tal yscwydawr rac taleu y veirch.  
1144

 Gw. Redknap and Lewis, A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones, I, rhif G79 (t. 419): ‗one rider has 

a buckler slung from his mount‘ (cymh. y marchogion ar ail a thrydedd res Carreg Aberlemno, a hwythau, 

mae‘n ymddangos, yn cludo eu tarianau crwn ar eu breichiau chwith (Ffigur 7), a‘r hen ŵr a‘r Garreg Bullion, 

a‘i darian yn crogi‘n llac ar ei ochr dde (ond gw. n. 1274 am arwyddocâd y darlun hwn)). 
1145

 CBT I 25.5-6 Ysgwyd ddrud esgud esgyrn—eliffant: / Ys gnawd yn irddant ar ei erddyrn! 
1146

 PBT (BTF) 3.24 ysc6yda6r yn lla6 garthan yggryn (gallai‘r ysc6yda6r a‘r garthan fel ei gilydd gyfeirio‘n 

ffigurol at wrthrych y gerdd) a CBT V 24.45-6 A rhagod, ben clod claer ysgwydawg, / Esgudwan garthan is 

Garthynnawg. 
1147

 CBT III 3.122-3 Yn nydd rhaid a rhodawg yng ngryn, / Yn rhodwydd, ebrwydd yn erbyn; 16.219-21 Ys 

gnawd rhag Owain ysgafael i frain, / Ysgafaeth i faidd cun / Ar ysgwyd rwyd rhodwydd fal Rhun; 19.18-19 

Rhwyddwan rhudd yn rhodwydd, / Yn rhodawg friw, fraisg arwydd. ‗Rhyd‘ neu ‗glawdd i amddiffyn y rhyd‘ 

oedd dehongliad I. Williams ar gyfer rhodwydd yn CLlH V.10a-c Teneu fy ysgwyd ar asswy fy nhu, / Cyd bwyf 

hen, as gallaf. / Ar Rodwydd Forlas gwiliaf (ib.n, a chymh. CLlH XI.55a-c Y dref wenn rwng Trenn a 

Throdwyd, / Oed gnodach ysgwyt tonn yn dyuot o gat / Nogyt ych y echwyd, ac ib.n). 
1148

 CBT I 3.100 Cynreinion ysgwyd, ysgor orwydd; 7.59-60 Aes gychwyn ysgwydwyn wanar, / Ysgor gorf, 

ysglyf torf taerfar; III 7.7-8 Dôr ysgor, ysgwyd ganhymdaith, / Tarian yn aerwan, yn eurwaith; 16.75-6 Rhudd 
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ysgwyd. Gall fod rhai cyfeiriadau at amddiffynfeydd ‗dros dro‘ megis muriau tarianau, 

hefyd. Awgrymodd Ifor Williams fod ysgorva ysgwydawr ‗Y Gododdin‘ yn dynodi mur neu 

‗ffens‘ o darianau wedi eu cysylltu, gan gyfeirio at y Wyddeleg sgor – a gymharwyd â‘r 

Hen Norseg skarad skjöldum ‗a row of shields (formed like a wall of shields)‘ – ac at y 

disgrifiad o greu ffens o‘r math hwn yn stori marwolaeth Cú Chulainn.
1149

 At hynny, 

gallai‘r gwernor yn CA (CII) 1244 ig kynnor guernor guaurdur ddynodi mur neu ‗gaer‘ o 

darianau,1150 ac fe all mai pethau tebyg a ddisgrifir yn CA (XIX) 207-8 awr gan wyrd wawr 

kyui dodei. / aessawr dellt anibellt a adawei
1151

 a (LXXVII) 953 ef dodes rac trin 

tewdor.
1152

 Gellid awgrymu bod pedrygwern (PBT (LlTARA) 9.16) yn cyfeirio‘n benodol 

at drefniant pedeirochrog o darianau, hyd yn oed, er bod deongliadau eraill yn bosibl (gw. 

adrannau 3.2.1.2 a 3.13.2). Perthnasol hefyd, o bosibl, yw‘r cyfeiriad yn ‗Yn wir dymbi 

Romani kar‘ at ‗osod‘ neu ‗drefnu‘ tarianau, er y byddai‘r llinellau hyn yr un mor addas 

wrth ddisgrifio tarianau gwŷr sy‘n ymladd mewn rhengoedd, yn hytrach na mur neu ‗gaer‘ 

go-iawn o darianau.
1153

 Ac yn yr un modd, gallai ysgwydawr angkyman ‗Y Gododdin‘ – os 

hwn yw‘r darlleniad cywir – ddisgrifio naill ai chwalu mur neu ‗gaer‘ tarianau, neu anhrefn 

fwy cyffredinol.
1154

 

                                                                                                                                                     
fydd gryd grym aer, ysgor glyw glewdaer, / Ysgwyd glaer glod arlwy, 147 Trais ar ei ysgwyd rhag ysgor—

Dinteirw, a 223-4 Ysgor ddôr ddyrwn, ys gwn oedd ysgwn / Ysgwyd (twn tâl) Rugun; 26.23-4 Ysgor gadw ni 

gedwis llyfrder, / Ysgwn walch, ysgwyd dau hanner; IV 2.18 Oedd amlwg ysgwyd am Waun Ysgor; 4.39 Dôr 

ysgor, ysgwyd eliffant; 6.252-3 Gâl ysgwn ysgwyd anghyfan, / Garw esgar yn ysgor Gadfan; IV 9.137 Dôr 

ysgor ysgwydau amdrwch, a 165 Llydw ysgor, ysgwyd byddinau; V 1.17-18 Heb ysgor hygor hygarad, / Heb 

ysgar ysgwyd ac angad; 6.33-4 Ef ysgydw am ysgor ei daid / Ysgwydawr llethridfawr llathraid; 26.25-6 

Gnawd ysgyn ac ysgwyd ar gledd / Yn ysgor bronddor brenhinedd; VI 4.24 Ysgor gadw ysgwyd fradw friw; 

14.16 Diachor ysgor ysgwyd durnid; VII 46.23-4 Ysgor côr, Cymru ddiffreidiad, / Aesgur fal Arthur, erthyst 

laddiad; VII 52.18-19 Ysgwn y drylliwyd ysgwyd esgar, / Ysgor dygyfor, dig afar—obaith. Tynnir sylw at y 

cyfleoliad ysgwyd / ysgor yn CBT VI 4.24n.  
1149

 CA (XIV) 121-2 Gwr a aeth gatraeth gan wawr. / wyneb udyn ysgorva ysgwydawr, ac ib.n, yn cyfeirio at 

Whitley Stokes, Urkeltischer Sprachschatz (Göttingen, 1894), t. 310, a Whitley Stokes, ‗Cuchulainn‘s Death‘, 

Revue Celtique, 3 (1976-8), 175-85 (177). Gallai creu a buarth ddynodi pethau tebyg, yn ôl dehongliad 

I. Williams o linellau yn ‗Y Gododdin‘ ac ‗Ardwyre Reget‘, er na chyfeirir yn uniongyrchol at darianau yn yr 

enghreifftiau hyn (gw. uchod, adran 3.2.5 a n. 370).  
1150

 Gw. n. 373. 
1151

 Gw. cyfieithiad J.T. Koch, GodA t. 75, ‗. . . the battle cry with the green dawn. He used to set together / 

the planks [of shields]; it was shattered splinters he would leave behind‘, ond gthg. Jackson, GOSP t. 124 

‗. . . the battle-cry with the green dawn; wherever (?) he went he left shields splintered and broken‘.  
1152

 Gw. J.T. Koch, GodA t. 117 ‗he set a thick barrier against the assault‘, a hefyd Jackson, GOSP tt. 146-7, 

sy‘n cyfieithu‘r llinell fel ‗he set up a stronghold in the face of battle‘ gan nodi ‗―He set up a stronghold‖ 

means he drew up his men in a square like a fortress of shields‘. 
1153

 PBT (LlTARA) 8.48 kyflewynt aessawr yg gawr yg cled, a gw. nodyn ac aralleiriad Haycock. 
1154

 CA (XXXI) 360 achubyat eng gawr ysgwydawr angkyman (cyfieithiad J.T. Koch, GodA t. 87 

‗(a) conqueror(s) in the uproar of battle with shields disarrayed‘), ond cymh. CA (IV) 44-5 o gussyl mab 

ysgyrran / ysgwydawr angkyuan (cyfieithiad J.T. Koch, GodA t. 57 ‗for the counsel of Ysgyrran's son: [there 

were] shattered shields‘). Ni ellir sicrwydd ai angkyman ynteu angkyuan yw‘r darlleniad cywir yn ll. 360 – 

nododd I. Williams, CA 45n a 360n, y gallai‘r ail elfen fod naill ai cyman ‗llu‘ neu cyfan ‗heb dorri, cyflawn‘, 

am y gallai m gynrychioli f yn yr hen orgraff, ‗a diweddarai‘r copiwyr yn ôl fel y deallent y gair‘. Gallai‘r 

llinellau hyn olygu naill ai bod tarianau unigol wedi torri neu fod trefniant o darianau wedi chwalu, felly – o 
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Tynnwyd sylw at ysgorva ysgwydawr ‗Y Gododdin‘ yn CBT wrth aralleirio IV 9.137 Dôr 

ysgor ysgwydau amdrwch fel ‗Amddiffynnwr caer o darianau drylliog‘. Diau fod hwn yn 

ddehongliad posibl iawn, er mai posibilrwydd arall fyddai deall dôr ysgor ac ysgwydau 

amdrwch fel ymadroddion annibynnol, a‘r ddau‘n cyfeirio‘n ffigurol at wrthrych y 

gerdd.
1155

 Enghraifft ddichonol arall o fur tarianau yw cwr ysgwydawr, mewn cerdd arall o 

waith Cynddelw, a ddehonglir yn CBT fel cyfeiriad at ‗gylch neu ffin o darianau ar flaen 

byddin, yn llunio wal i wynebu‘r gelyn‘.
1156

 Ac mae disgrifiad bardd anhysbys (Prydydd y 

Moch, efallai) o Lywelyn ab Iorwerth a‘i wŷr yn CBT VI 20.15-16 Calchdöed saith rhifed 

sŷr / Cylch fy rhwyf yn ei rechdyr yn awgrymu trefniant amddiffynnol o wŷr arfog, er na 

chrybwyllir tarianau yn benodol.
1157

  

 

Er mai fel offer amddiffynnol y disgrifir tarianau gan amlaf, fe‘u ceir ar flaen y gad yn 

LPBT 23.47 (‗Cunedaf‘) Ef goborthi aes  yman regorawl,
1158

 ac fe gyfeirir at darian fel pe 

bai‘n arf ymosodol yn CBT II 16.9-10 (Llywarch Llaety) Piau yr ysgwyd esgudwal—

cynwan / Â'r canwayw am ei thâl?.
1159

 Ni ellir sicrwydd a oedd y canwayw hyn yn perthyn i 

elynion y gwrthrych neu ynteu i‘w wŷr ffyddlon ei hun – byddai‘r naill ddehongliad neu‘r 

llall yn gydnaws â chyfeiriadau‘r beirdd at ryfelwyr yn cludo gwaywffyn ar y cyd â 

tharianau,
1160

 ac at darianau‘n amddiffyn yn erbyn gwaywffyn.
1161

 Crybwyllir hefyd, yn llai 

                                                                                                                                                     
blaid yr ail bosibilrwydd, cymh. CA (XXIII A) 258-9 Aryf angkynnull / agkyman dull agkysgoget, a 

ddehonglwyd gan I. Williams fel disgrifiad o rengoedd byddin yn torri (CA 259n, a gw. hefyd CA (GwT) 

1258-9 Aryf angkynnull / angkyman dull; twryf en agwed, a 1320-1 Aryf angkynnvll / angkyman dull twryf 

neus kigleu). Cymh. hefyd CA (XCV) 1168-11 o gussyl mynydauc / trossassei ysgwydaur. / kwydassei lafnavr 

/ ar grannaur gwin, ac am ystyr y drydedd linell gw. cyfieithiadau Jackson, GOSP t. 106, ‗shields had gone 

rolling‘; Jarman, BOHP ll. 908, ‗shields had been toppled‘, a J.T. Koch, GodA t. 49, ‗shields had gone over‘. 
1155

 Pe dehonglid ysgwydau amdrwch fel ‗un sy‘n (arfer) torri tarianau‘, byddai hwn yn epithed addas naill ai 

ar gyfer rhyfelwyr megis gwŷr ‗Y Gododdin‘, neu ar gyfer marchogion y traddodiad sifalrig. Cymh. hefyd 

CBT III 7.8 Dôr ysgor, ysgwyd ganhymdaith, a IV 4.39 Dôr ysgor, ysgwyd eliffant. Er bod y ffaith fod y 

tarianau yn lluosog yn IV 9.137 yn awgrymu mur tarianau, rhaid nodi bod llinellau eraill gan y beirdd yn 

cyfeirio at darianau lluosog mewn perthynas ag un gŵr (efallai wrth ddisgrifio‘r amryw darianau yr oedd yn 

arfer brwydro â hwy (a‘u treulio) yn ystod ei rawd filwrol, neu darianau‘r rhyfelwyr o‘i amgylch); gw. CBT 

IV 9.199 Gŵr gorddwy gorddrych ysgwydau, V 6.33-4 Ef ysgydw am ysgor ei daid / Ysgwydawr llethridfawr 

llathraid, a VII 55.15-16 Gŵr golud esgud, oesgyd—byddinawr, / Ysgwn ysgwydawr, buddfawr beddyd. 
1156

 Gw. CBT IV 3.36-8 Crynai [g]alch llasar, llas Eithiniawn! / Crynai  . . . yf a chwr ysgwydawr / Pan 

dorres  . . . . wr Mebwyniawn, ac ibid., ll. 36n, a gw. GPC d.g. cwr, ‗cornel . . . ael, min, terfyn, ffin‘. 
1157

 Aralleiriad CBT: ‗Yr oedd amddiffynfa [o wŷr] saith gwaith rhif y sêr / O amgylch fy arglwydd yn ei 

arglwyddiaeth‘. 
1158

 Gw. cyfieithiad Haycock: ‗He used to bear a shield in the vanguard‘. 
1159

 Aralleiriad CBT: ‗Pwy biau‘r darian fuanllym [ar] flaen byddin / Gyda‘r picelli niferus o amgylch ei 

hwyneb?‘. Gallai CBT V 19.7-8 (Prydydd y Moch) I‟th ysgwyd tebygwyd, torf wŷn, / Ysgwyd ball guall 

Guhelyn hefyd fod yn berthnasol gan ddibynnu ar sut y dehonglir yr ail linell (gw. isod, adran 3.13.6). 
1160

 CA (LXV) 796-7 ae ysgwyt ar y ysgwyd. hut arolli / wayw mal gwin gloew o wydyr lestri; CBT III 16.76-7 

Ysgwyd glaer glod arlwy, / Rhudd ongyr angerdd Alaswy; 16.132-3 Ei darian dryliw, droch, / Ei barau, ei 

arfau arfoloch; 21.126 Gwayw hydwn, ysgwn ysgwyd amdrai; IV 2.18-19 Oedd amlwg ysgwyd am Waun 

Ysgor, / Oedd amliw gelau, oedd aml gelor; 6.51-2 Ac ysgwyd ar ystlys, / A pharau yn ffyrf hyd enfys; 9.31 

Gwelais-i glod a rhod a rhawd—o beleidr; V 14.15-16 Dyfnwyd fy ysgwyd yn ysgardde, / Dyfnant ysgarant 
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aml, wŷr wedi eu harfogi â chleddyf (neu llafn) a tharian,
1162

 neu darianau‘n amddiffyn yn 

erbyn cleddyfau neu llafnawr.
1163

 Ac fe ellid cyfuno tarian, cleddyf a gwaywffon, wrth 

ddisgrifio arfogaeth un gŵr.
1164

  

 

Defnyddiodd Cynddelw y cyfansoddair ysgwydfwrw (‗gwrthdaro tarianau‘ neu ‗ymladd â 

tharianau‘) mewn darnau sydd hefyd yn crybwyll ymladd â gwaywffyn (prenial) neu â 

llafnau.
1165

 Ac fe geir gan yr un bardd y ffurf aestrawd, a all ddynodi naill ai ymosodiad â 

tharianau neu frwydro yn erbyn tarianau,
1166

 ac ysgwydaw, a ddehonglir yn CBT fel 

‗ymladd â tharianau‘, er nodi y gellid darllen ysgwyddaw neu ddiwygio i ysgwydawr.
1167

 

Dull arall o ddisgrifio swyddogaeth tarian mewn brwydr oedd cyfeirio at sŵn – naill ai sŵn 

y darian yn derbyn ergyd, ac efallai‘n hollti, neu‘r sŵn a wneid wrth wthio neu roi ergyd â‘r 

darian. Byddai‘r holl ystyron hyn yn bosibl yn achos CA (XLI) 443-5 mal taranaur / nem 

tarhei scuytaur / rac rynnaud eithinin.
1168

  

 

Gallai gryn awgrymu gwthio (â tharianau) yn CBT III 3.122 Yn nydd rhaid a rhodawg yng 

ngryn a V 10.71 Pan ddoeth aes aesawr yng ngryn, ac efallai yn PT V.11 (‗Ar Un 

Blynedd‘) ys cu kyn eithyd  y eis kygryn kygryt, os tarianau yw‘r eis (yn hytrach na 

                                                                                                                                                     
gwayw o‟i hasgre; VII 16.3-4 A‟i daryan a‟i daerlew bâr / Bu briw ger bron ei eryr; 22.15 Diarswyd ysgwyd, 

ysgyrion—yng ngnif; 24.143 Hylathr ei ysgwyd, esgud barau—gwrdd; 46.18-19 Ysgwyd danllachar, câr 

cynifiad, / Esgud wayw, waith Rhôn Ofyniad, a 48.27-8 Hir ddewrllew traglew yn treiglaw—ysgwyd, / 

Hirwayw un annwyd â‟r hwn Nyniaw. Gall CBT I 29.30-1 Addfwyn yw gware gwayw ac arwydd, / Addfwyn 

fydd ysgwyd ar ddewr ysgwydd, hefyd fod yn berthnasol yma (gw. adran 3.2.6 uchod). 
1161

 Gw. n. 1219 am gyfeiriadau at waywffyn yn gwneud difrod i darianau, a hefyd CBT IV 5.65 Clod wasgar, 

aesgar eisgur—gyfarfod ‗Lledaenwr [ei] glod fu[‘r] hoff o‘i darian [mewn] ymrafael [lle yr oedd] gwaywffyn 

yn taro‘. Gall fod cyfeiriad arall at waywffyn yn ymosod ar darianau yn PBT (BTF) 3.58 keig arysc6yda6r 

(cyfieithiad CHA §130 ‗. . . spear-shafts against shields‘). 
1162

 Afall
LlDC

 29 Am yscud. ar wy isguit. am clet ar wy clun; PaŴr 50-1 Oet guychir y annuyd. / o cletyw ac 

yscuid; CBT I 9.33-4 Llachar fy nghleddyf, lluch ei annwyd—yng nghad, / Llewychedig aur ar fy ysgwyd; III 

7.22-3 Llafn gwyar a gâr o gydwaith, / Llaw esgud dan ysgwyd galchfraith; 21.97-8 Oedd brwysg braisg 

lafnawr can breiddiawr brès, / Oedd bwlch ei ysgwyd, nid ysgoges, a VII 55.18-19 Gŵr bwlch ei eurgledd yn 

arfeddyd, / Gŵr bolch ei darian, dewr wryd—Bedwyr. 
1163

 CBT I 7.35 Trilliw ei lafnawr, treulyn ysgwydawr, a V 26.123 Dy gleddyf rhyglywsam ar rod. 
1164

 CA (XCVIII) 1204-8 ny wisguis imil imil luit / heinim i guaiu ae yscuit / nae gledyf nae gyllell / no neim 

ab nuithon / gur a uei well, a CBT V 23.177-80 Mad ymddugost wayw, mad y‟th want—arall / Yn arfoll 

ysgarant, / A chleddyf, a chlodfawr y‟th wnânt, / Ac ysgwyd ar ysgwydd anchwant. 
1165

 CBT IV 4.240-1 Ar llwrw ysgwydfwrw ysgyrion, / Ar llwybr lladd â llafnau rhuddion, a 6.152-3 Hwysgynt 

huysgwr ysgwydfwrw ysgwn, / Ys gwrddfalch ym mhrenial. 
1166

 CBT IV 9.46 Buchedd glyw, gloyw ystryw aestrawd ‗[Un sydd yn] foddion cynhaliaeth [i] ryfelwyr [ac 

iddo] ystryw ddisglair [mewn] ymladd yn erbyn tarianau‘, a gw. hefyd GPC
2
 d.g. aestrawd. 

1167
 CBT IV 6.86 Tarf ar ysgwydaw, terwyniaw—addysg ‗Gwasgarwr mewn ymladd â tharianau, addysgwr 

[mewn] ffyrnigo‘, a gw. ib.n. 
1168

 Gw. I. Williams, CA 445n, a chyfieithiad Jackson, GOSP tt. 109-10 ‗Shields resounded like the thunder of 

heaven before the onslaught of Eithinyn‘, a J.T. Koch, GodA t. 13 ‗Like the thunder bolts of heaven / against 

the charge of Eithinyn / shields used to burst through‘. 
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gwaywffyn).
1169

 Ac fe fyddai ‗(un sy‘n) gwthio â tharian‘ yn ddehongliad addas ar gyfer ail 

enw Talan Talyrth yn ‗Englynion y Beddau‘ (EBedd
LlDC

 52a), er na ellir cysylltu‘r elfen tâl 

yn bendant â tharian yma. Wrth drafod CA (XIV) 124n en gynnan mal taran twryf aessawr 

a (CI) 1223 rac goduryf y aessaur godechet, awgrymodd Ifor Williams y gallai‘r sŵn fod 

wedi ei greu nid yn unig wrth frwydro â‘r tarianau, ond hefyd wrth i‘r rhyfelwr guro arnynt 

yn fwriadol er mwyn peri ofn i‘r gelyn.
1170

 Byddai‘r naill ystyr neu‘r llall yn bosibl yn 

achos YmMTh 4 Oed yscuid o tryuruyd o tryuan,
1171

 ac fe fyddai‘r ystyr ‗tarianau swnllyd‘ 

yn caniatáu cadw‘r darlleniad gwreiddiol ar gyfer CA (GwT) 1276-7 Taryaneu bann / am 

dal hen bann bv edryssed.
1172

 

 

Er bod Beirdd y Tywysogion hwythau‘n disgrifio sŵn neu gynnwrf (twrf) tarianau mewn 

rhyfel, gan gymharu tarian â tymestl cad hyd yn oed, nid oes yr un enghraifft ganddynt y 

gellir ei chysylltu‘n bendant â churo tarian fel rhan o sioe fygythiol.
1173

 Mae awgrym 

diddorol am sŵn tarianau mewn cyd-destun mwy heddychlon, er hynny, a twrf ysgwydawr 

yn cael ei grybwyll ar y cyd â meddwi a rhannu anrhegion yn awdl ymryson gyntaf Phylip 

Brydydd (CBT VI 14.45-8): 

Ciglau-i dorf a thorf a thwrf ysgwydawr, 

   Nos Galan Ionawr mwynwawr meddwid, 

Ac am byrth clod wasgar, llyry daear difrisg, 

   Llawer march a gwisg a wesgerid. 

 

Yma, gallai sŵn y tarianau adlewyrchu sŵn y rhyfelwyr yn mwynhau eu hunain yn y llys, 

neu‘r cynnwrf wrth iddynt gyrraedd. 

 

Gall cyfeiriadau Cynddelw a Phrydydd y Moch at ryfelwyr yn ysgwyd eu tarianau ddisgrifio 

math arall o sioe fygythiol, o bosibl, ar batrwm y disgrifiadau o ryfelwyr yn ysgwyd 

gwaywffyn a drafodir yn adran 3.2.8.
1174

 Serch hynny, ni ddylid dibynnu‘n ormodol ar y 

dystiolaeth hon, o ystyried mor ddeniadol (o safbwynt y gynghanedd) y byddai‘r cyfleoliad 

                                                 
1169

 Trafododd I. Williams y ddau gyfeiriad gan Gynddelw a Phrydydd y Moch yn ei nodyn ar PT V.11 (gan 

ffafrio‘r ystyr ‗gwaywffyn (tafl)‘ ar gyfer eis yno), ac ymhelaethodd ar ystyron gryn fel gair am wthio neu 

yrru, ac yng ngrynn fel disgrifiad o ‗frwydr lawlaw‘, yn ‗Grynn, gryniaw, gosgryn‘, B 3 (1926-7), 54-5. Gw. 

hefyd GPC d.g. gryn, ‗gwth, hwrdd, ymwrdd, ymladd, brwydr lawlaw, trwst arfau‘. 
1170

 CA 124n, a gw. n. 55 ym Mhennod 2 am ddefnydd posibl amgarnau gwaywffon i greu sŵn fel hyn. 
1171

 Gw. Jarman, ib.n, am godryfan ‗trystfawr, uchel ei sain, resounding‘. 
1172

 Gw. adran 3.13.1 uchod, wrth drafod dyddiad benthyca‘r gair tarian i‘r Gymraeg. 
1173

 CBT V 26.123 Dy gleddyf rhyglywsam ar rod, a VI 4.25 Briwgalch ei rodawg o ryw tymestl cad ‗Drylliog 

ei hwyneb oedd ei darian gron [a oedd] o natur tymestl [mewn] brwydr‘. Gallai tarf olygu ‗chwaliad, 

gwasgariad‘ yn ogystal â ‗chyffro, cynnwrf‘ (GPC d.g.); gw. CBT III 20.31 Argae torf rhag twrf aesawr, a 

chymh. PBT (LlTARA) 8.70-1 ae taryf yscwytawr / ae newityaw gwaywawr. 
1174

 CBT IV 6.188 Tryliw ei ysgwyd, ysgydwir—yn nhorment, a V 6.33-4 Ef ysgydw am ysgor ei daid / 

Ysgwydawr llethridfawr llathraid. 
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rhwng y ferf ysgwyd ac ysgwyd ‗tarian‘. Ac yn wir mae‘n anodd gwybod sut i ddehongli‘r 

darlun o Rodri ab Owain yn ysgwyd ysgwydawr (lluosog) o amgylch ysgor ei daid (CBT V 

6.34-5), oni bai mai cyfeiriad cyffredinol ydyw at gryfder (a rhodres?) y milwyr sy‘n 

amddiffyn un o‘i geyrydd. Mae ysgwyd y cael ei treiglaw mewn cerdd o waith Bleddyn 

Fardd, sef ei ‗chwifio‘ yn ôl aralleiriad CBT, er bod ‗troi‘, ‗dymchwel‘ neu ‗fwrw‘n ôl‘ 

tarian gelyn yn bosibiliadau eraill.
1175

 

 

Defnyddid y cyfleoliad odli ysgwyd rwyd neu rhwyd ysgwyd yn aml gan y beirdd wrth 

ganmol rhyfelwyr, a‘r ymadroddion hyn wedi eu dehongli fel arfer fel ‗rhwyd tarian‘ neu 

‗rwydwr tarian‘.
1176

 Os yr ystyr yw fod y milwr yn ‗rhwydo‘ tarian ei elyn,
1177

 byddai 

hynny‘n awgrymu ei fod naill ai‘n cydio ynddi, neu‘n gadael arf ynddi. Ac os ‗gadael arf‘ a 

olygir, y tebyg yw nad cleddyf a olygir – go brin fod ‗colli‘ cleddyf fel hyn yn fanteisiol i‘w 

berchennog nac yn beth addas i gerdd fawl – ond yn hytrach gwaywffon, neu waywffon dafl 

yn benodol, o ystyried y dull brwydro a gysylltir â gwaywffyn hirgoes megis angons y 

Ffranciaid (gw. adrannau 3.2.4.2 a 2.2.3.2). Posibilrwydd arall a awgrymodd Morfydd E. 

Owen yw fod y rhyfelwr yn ‗rhwydo‘ y gelyn â‘i darian ei hun.
1178

 Gallai hynny olygu bod 

y darian yn cael ei defnyddio‘n weithredol wrth frwydro, naill ai wrth wthio, pario, neu 

efallai wrth ‗faglu‘ arf gelyn (yn enwedig cleddyf gelyn) yn fwriadol. Ni ellir sicrwydd fod 

y beirdd yn bwriadu ystyr mor benodol, fodd bynnag, am y gallai‘r cyfleoliadau geiriol hyn 

fod wedi parhau‘n hir yn y traddodiad barddol oherwydd yr odl, heb ddwyn unrhyw ystyr 

fanwl ar wahân i‘r syniad fod rhyfelwyr yn medru trechu (neu ddrysu) amddiffyniadau eu 

gelynion yn effeithiol. Ategir y dehongliad mwy cyffredinol hwn gan CBT III 19.13 

Detholais fy rhwyf yn rhwyd—gelynion,
1179

 a chan gyfeiriadau‘r un bardd (Cynddelw) at 

noddwyr fel cadwyn neu hual.
1180

 

                                                 
1175

 CBT VII 48.27 Hir ddewrllew traglew yn treiglaw—ysgwyd ‗Arwr dewr tal [a] gwrol iawn yn chwifio 

tarian‘, a gw. GPC d.g. treiglaf, ‗troi, rholio, twmblo, chwyrlïo, chwifio, cwhwfan, cylchdroi; bwrw‘n ôl, 

gwrthdroi‘. Cymh. cyfeiriadau‘r bardd at darianau‘n cael eu gwasgaru, eu lladd, neu eu trosi (CBT II 25.15 

Cymhenfrwydr am finwydr pan eurgrwydr wasgar; IV 5.13-14 Mor gynefin trin tra laddai—ysgwyd, a CA 

(XCV) 1169 trossassei ysgwydaur, a gw. isod adran 3.13.5). 
1176

 CBT III 16.221 Ar ysgwyd rwyd rhodwydd fal Rhun; IV 9.12 Mal ysgwyd rwyd Rahawd; V 10.20 Ac wyd 

ysgwyd rwyd, rwyf llawr, a 12.43 Rhy-i-gelwid rhwyd ysgwydawr, a gw. aralleiriadau CBT. Enghraifft bosibl 

arall yw VII 8.21 Rhwyd ysgwyd, ysgwn eurwledd, a aralleirir yn CBT fel ‗[Gŵr y] rhwyllog darian‘, er nodi 

bod cyfeiriad at ‗arwr sydd yn rhwydo‘r gelyn â‘i darian‘ yn bosibl hefyd. 
1177

 CBT III 16.221n. 
1178

 CBT VII 8.21n. 
1179

 Gw. hefyd CBT IV 6.50-1 Ac ysgwydd yn rhwyd rhag ysgwn plymnwyd, / Ac ysgwyd ar ystlys, a all 

ddangos y bardd yn chwarae ar yr ymadrodd mwy cyffredin drwy ddefnyddio ysgwydd yn hytrach nag ysgwyd 

(ib.n). Cyfunwyd ysgwyd a rhwyd hefyd yn VI 5.40 Ysgwn ysgwyd, rhwyd rhacter, er nad oes cysylltiad rhwng 

y geiriau o ran synnwyr y llinell. 
1180

 CBT III 20.25 (cadwyn cyfrïau), IV 9.88 (gyfrïau gadwyn), 6.45 (hual gryd) a 142 (estronion hual), a 



 392 

3.13.5 Difrod i darianau 

Roedd disgrifio difrod i darianau‘n un o hoff ddulliau‘r beirdd o gyfleu ffyrnigrwydd 

ymladd a dewrder a dygnwch milwyr. Defnyddid amryw ansoddeiriau i ddisgrifio difrod i 

darian, i wyneb (tâl neu talaith) tarian neu i‘w haddurn (calch), sef anghyfan,
1181

 

annibellt,
1182

 bradw,
1183

 brau (yn y ffurf aesfrau),
1184

 briw (hefyd aesfriw, briwgalch, 

briwdwll, talfriw ac ysgwydfriw),
1185

 bwlch (hefyd bylchawg ac ysgwydfwlch),
1186

 

gwasgarawg,
1187

 trai (hefyd aestrai, amdrai a calchdrai),
1188

 trwch (neu amdrwch),
1189

 twll 

(hefyd briwdwll a rhactwll),
1190

 a twn (neu aestwn).
1191

 Rhaid nodi hefyd ddau air gyda‘r 

                                                                                                                                                     
chymh. hefyd y deongliadau a awgrymir ar gyfer aergad aerwy yn GSRh 4.102n (gan gyfeirio at yr 

enghreifftiau hyn gan Gynddelw). 
1181

 CA (IV) 44-5 o gussyl mab ysgyrran / ysgwydawr angkyuan; (XXXI) 360 achubyat eng gawr ysgwydawr 

angkyman (am y posibilrwydd o gymysgu rhwng yr elfennau cyman a cyfan mewn hen orgraff gw. n. 1154 

uchod), a CBT IV 6.252 Gâl ysgwn ysgwyd anghyfan. 
1182

 CBT I 11.38 Gorsefyll yn rhyd, rhodawg—annibellt. 
1183

 CBT III 24.94 Cerrynt aesawr bradw, brad gynghallen; IV 9.119 Bradw ysgwyd bryd ysgain wrth lef; VI 

4.24 Ysgor gadw ysgwyd fradw friw; VII 4.20 Terfyn gadw, tarian fradw, friw, a 22 Bradw ysgwyd, hud 

blymnwyd hydr. 
1184

 CBT I 7.39 Gorllechais-i eisiau o‟i oesfriw, aesfrau. 
1185

 CA (XLII A) 449 ysgwyt vriw rac biw beli bloedvawr; (LI A) 587 ysgwyt rugyn rac tarw trin y dal vriw vu 

(hefyd (B) 596 a (C) 607); CLlH I.9c Ysgwyt brwyt briw kynn techaf, a 29a Pan las [vy mab] pyll oed teuyll 

briw (gw. isod, n. 1210, am tefyll); LPBT 24.35 Bum kalch vriw vriwat (a gw. Haycock, ib.n, am briw, briwaw 

a briw(y)at); CBT II 24.41 Teulu talfriw,  aesawr fflamliw  rhiw rhuddfoawg; III 10.68 Hil Gwriaeth Ysgoyw 

ysgwydfriw; 19.19 Yn rhodawg friw, fraisg arwydd; 27.2 Â‟r darian daer dalfriw; IV 6.29 Hud friw calch am 

falch elfydden; VI 4.24-5 Ysgor gadw ysgwyd fradw friw. // Briwgalch ei rodawg o ryw tymestl cad; 24.81 

Gnawd fod ysgwyd frwyd, friwdoll arnaw; VII 2.23-4 (Am ysgwydd gawr, fawr fur ced, / Am ysgwyd friwdoll), 

golled; 4.20 Terfyn gadw, tarian fradw, friw; 10.1 Oesfyr dy alon, aesfriw—Faredudd; 16.3-4 A‟i daryan a‟i 

daerlew bâr / Bu briw ger bron ei eryr, a 37.2 Ysgwyd friwgalch, falch filwr. 
1186

 PBT (BTF) 3.50 Ysc6yt uolch 6rthyat ygkat trablud; CBT II 4.27 Hirwalch balch, bwlch ei rodawg; III 

8.43 Cedwyr balch, bwlch eu hysgwyd; 14.31 Marchawg balch, bwlch ei aesawr; 19.16 Yn walch balch bolch 

ei ysgwyd; 20.16 Eurwalch balch, bolch ei darian; 21.98 Oedd bwlch ei ysgwyd, nid ysgoges; IV 5.91 

Gwrwalch balch, bwlch ei rodawg; VII 11.26 Gwnaeth fy llyw, llew ysgwydfwlch; 18.6 Gwên, lawen lyw, 

ysgwyd folch; 24.35 Dy gynna ni bu, bolchawg—dy darian; 52.27 Gŵr bolch ei darian, daerfar—yng nghyni, 

a 55.19 Gŵr bolch ei darian, dewr wryd—Bedwyr. 
1187

 CA (XXXV) 394-5 rac bedin ododin bu gwasgarawc. / y gylchwy dan y gymwy bu adeuawc, a gw. 

cyfieithiadau Jackson, GOSP t. 131 ‗before the army of Gododdin his shield was shattered, he was steadfast in 

affliction‘, a J.T. Koch, GodA, t. 91 ‗For the sake of Gododdin‘s host, fragments of his shield were scattered 

far. / He withstood fierce pressure‘. Cymh. y defnydd o‘r ferf gwasgaru (gw. n. 1200 isod). 
1188

 CA (XXXVI) 403 calch drei tyllei vydinawr; (C) 1219 gnaut ar les minidauc scuitaur trei; EBedd
LlDC

 47b 

kanavon cylchuy drei; CBT II 14.44 Ergyrwayw trylew, trai ei darian, a 70 Trai eu dwy aesawr gan un ystyr; 

III 21.126 Gwayw hydwn, ysgwn ysgwyd amdrai, a IV 4.208 Glew ddefawd, glyw oestrawd aestrai. 
1189

 CBT III 16.132 Ei darian dryliw, droch; IV 9.100 Tryliw goch, trylew droch drachwyn, a 137 Dôr ysgor 

ysgwydau amdrwch; VII 8.1 Maredudd aestromrudd troch, a 16.15 Oedd pargoch yn aes droch, drom. 
1190

 CA (LXXXVII A) 1057 twll tal e rodawr (hefyd (B) 1080 twll tal y rodawc); (II) 23 twll tal y rodawr ene 

klywei; CLlH I.38a-b Ysgwyt a rodeis y Byll, / Kyn no‟e gysgu neu bu doll, a XI.14c Am Drebwll twll dy 

ysgwyt; EchYnys 12 Twll tal y rodawc ffyryf ffo diawc. ffyryf diachor; PaŴr 21-2 Neus tuc Manauid / Eis tull 

o trywruid (ond gw. uchod n. 927 o ran ystyr eis); CBT III 9.21 Tyll eu hysgwydawr, terfysgfawr—faon; IV 

8.27 Rhactwll ei gylchwy pan amgylcher—brwydr; VI 24.81 Gnawd fod ysgwyd frwyd, friwdoll arnaw, a VII 

2.23-4 (Am ysgwydd gawr, fawr fur ced, / Am ysgwyd friwdoll), golled. 
1191

 CLlH XI.55b-c Oed gnodach ysgwyt tonn yn dyuot o gat / Nogyt ych y echwyd; PeirFab 29 pan vei varw 

llonn pann vei ysgwyd tonn; CBT II 18.15 Oedd ysgwn, oedd twn talaith—ei darian; III 16.224 Ysgwyd (twn 

tâl) Rugun; 21.51 Caraswn aestwn as dirperi, a IV 2.5 Aer gyngrwn ysgwn, aestwn eistor. 
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ystyr ‗amryliw‘, sef brith (yn y ffurfiau calchfraith a cynfraith),
1192

 a brwyd (ac efallai 

godryfrwyd),
1193

 a allai ddynodi naill ai addurn ar darian, neu staen gwaed, neu batrwm o 

liwiau a achoswyd gan guro ar wyneb y darian, efallai wrth i baent neu calch gael ei 

ddisodli. Crybwyllwyd yn adran 3.13.3 y cyfeiriad mwy eglur at ddisodli calch a phethau 

eraill (er na chrybwyllir tarian) yn PBT (BTF) 3.31-2 (‗Kychwedyl a‘m dodyw‘) Ban 

disgynn6ys owein rac bi6 y tat. / tardei galch a ch6yr ac yspydat, ac fe dynnodd Ifor 

Williams sylw at ddelweddaeth gyffelyb a ddefnyddid yn Iwerddon.
1194

 Gellid hefyd 

gymharu‘r disgrifiad o darianau marchogion yn ‗Gereint‘: A dyrnodeu calet tost a rodei 

pawb onadunt y gilid, yny golles y taryaneu eu holl liv.
1195

 

 

Dull arall o ddisgrifio difrod i darian oedd defnyddio berfau megis briwaw,
1196

 ?cledrwy,
1197

 

curaw (yn y ffurf aesgur),
1198

 dryllio,
1199

 ?gwasgaru,
1200

 holli,
1201

 rhwygaw,
1202

 torri,
1203

 

treuliaw,
1204

 a tyllu,
1205

 neu eiriau i ddisgrifio‘r darnau a adewid, megis dau hanner,
1206

 

                                                 
1192

 CBT III 7.23 Llaw esgud dan ysgwyd galchfraith, a 13.35 Brad eurgrwydr, gynfrwydr gynfraith—ei 

darian. 
1193

 CLlH I.9c Ysgwyt brwyt briw kynn techaf, a CBT VI 24.81 Gnawd fod ysgwyd frwyd, friwdoll arnaw. 

Dangosodd Ifor Williams, ‗Vocabularium Cornicum II‘, B 11 (1941-4), 92-100 (94), mai ystyr brwyd yw 

‗amryliw, o wahanol liwiau‘, ac y gallai ddynodi naill ai staen gwaed neu olion traul brwydr ar darian. Ceir 

hefyd y ffurf tryfrwyd, a ddefnyddid i ddisgrifio canu celfydd, tarianau addurnedig neu doredig, neu (drwy 

estyn yr ystyr olaf) fel gair am frwydr, neu fel enw lle (I. Williams, CA 931n). Digwydd y gair fel enw lle, 

traethev Trywruid, yn PaŴr 48 a hefyd yn llau. 21-2 o‘r un gerdd, Neus tuc Manauid / Eis tull o trywruid. 

Gallai‘r ail enghraifft hon fod naill ai‘n enw lle eto (yn cyfeirio at frwydr Tryfrwyd, un o frwydrau Arthur a 

grybwyllir yn yr Historia Brittonum), neu‘n enw am ‗frwydr‘, neu fe all mai godrwyfrwyd sydd yma, fel gair i 

ddisgrifio‘r darian. Byddai deongliadau tebyg yn bosibl yn achos YmMTh 4 Oed yscuid o tryuruyd o tryuan 

(gw. B. Roberts, AH t. 304, a Jarman, YmMTh tt. 36 a 60). Cymh. hefyd GGMDi 8.24 (Gruffudd ap 

Maredudd) Fy mhôr llawged  tirion drefred,  tarian dryfrwyd, a tryfrwyd yn cael ei ddehongli fel ‗gwych‘ yn 

yr aralleiriad. 
1194

 CA t. 98, a gw. uchod n. 963. 
1195

 Gereint, llau. 1094-6. 
1196

 CLlH I.30a-c Dichonat ysteuyll o es[t]yll ysgwydawr / Tra vydat yn seuyll, / A vriwat ar aghat Byll, a 

VIII.1d Briwei calch mab Llywarch Hen; AddGaer
LlDC

 9 Ac am kewin llech Vaelvy kylchuy wriwant; 

GwynNudd 11a-b Rac mantvy llv a weleis / aessaur briuhid. torrhid eis, a MarCyn 49 briwynt calch ar gwyn 

feibion Cyndrwyny. Am calch, gw. adran 3.13.3 uchod. 
1197

 CBT IV 6.198 Cludfan glod yn [g]ledrwy ysgwyd. Darllenir gledrwy yn lle cledrwy yn CBT, gan 

ddiweddaru‘r llinell fel ‗[Un] aruchel [ei] glod sydd yn gynheiliad tarian‘, er nodi bod G t. 144 yn deall 

cledrwy fel berf ‗ysgyrioni, delltennu‘. 
1198

 CBT VII 46.24 Aesgur fal Arthur, erthyst laddiad. 
1199

 CBT VII 52.18 Ysgwn y drylliwyd ysgwyd esgar. 
1200

 CBT II 25.15 Cymhenfrwydr am finwydr pan eurgrwydr wasgar. Gall y llinell hon olygu naill ai bod 

darnau o un darian yn cael eu chwalu, neu fod tarianau gelynion yn cael eu gwasgaru. 
1201

 CBT V 5.43 Tu goror hallfor holles—ysgwydawr, a VII 23.8 Gŵr eurglawr aesawr uswydd holli. 
1202

 CBT V 26.129 Dy ysgwyd rhwygwyd rhagod—trychanwaith. 
1203

 LPBT 19.7-8 Yscwydawr ymordei / arnaw a torrei; CBT II 14.48 Tâl ysgwyd eurgrwydr torrynt yn fuan, a 

VII 54.26 Defodau Drystan, darian dorri. 
1204

 CBT I 7.35 Trilliw ei lafnawr, treulyn ysgwydawr, a 9.126 Dydd yn ystrad, aesawr dreuliaw. 
1205

 PT XII.44 Tyllynt tal yscwydawr rac taleu y veirch. 
1206

 CBT III 16.195 Drud ysgwn, ysgwyd dau hanner, a 26.24 Ysgwn walch, ysgwyd dau hanner, ac efallai VII 

13.23-4 Oedd glew Maredudd, oedd gloywner—esgud / Yn ysgwyd dau hanner, yn ôl dehongliad Vendryes, 

‗Poèmes de y Prydydd Bychan‘, t. 317, er dehongli ysgwyd yn CBT fel berf, a‘r dau hanner yn perthyn i‘r bêr 
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dellt,
1207

 estyll,
1208

 ?mynud,
1209

 tefyll,
1210

 ac uswydd.
1211

 Ceir hefyd y ffurf pellws, a 

ddehonglodd Ifor Williams naill ai fel ansoddair, ‗tyllog‘, neu fel berf, ‗tyllodd, 

briwodd‘.
1212

 Gallai tarian gael ei threulio gymaint mewn brwydr fel nad oedd ond tua 

maint llaw ar ôl, yn ôl llinellau o‘r ‗Gododdin‘ ac ‗Ymddiddan Myrddin a Thaliesin‘,
1213

 a 

defnyddir lleihad (litotes) i fynegi syniad tebyg yn CA (XVII) 169-70 nyt oed diryf y ysgwyt 

/ gan waywawr plymnwyt.
1214

  

 

Perthnasol hefyd yw cyfeiriadau at darianau yn dioddef ergydion neu drais,
1215

 neu at 

ryfelwyr yn eu llafuriaw ‗curo‘ neu‘n eu lladd ‗torri (i lawr)‘.
1216

 Gall mai cyfeiriad at 

darianau wedi eu dymchwel sydd yn CA (XCV) 1169 trossassei ysgwydaur, ac efallai hefyd 

yn CBT VII 48.27 (Bleddyn Fardd) Hir ddewrllew traglew yn treiglaw—ysgwyd,
1217

 a II 

25.15 (Gwynfardd Brycheiniog) Cymhenfrwydr am finwydr pan eurgrwydr wasgar.
1218

 

Enwir gwaywffyn weithiau fel yr arfau‘n sy‘n difrodi tarianau, neu‘n mynd yn sownd 

ynddynt.
1219

 Y tebyg yw fod gwaywffyn yn ddealledig yn y cyfeiriadau at drywanu 

                                                                                                                                                     
yn y llinell nesaf. 
1207

 CA (XIX) 208 aessawr dellt anibellt a adawei, a (GwT) 1298 aessawr yn nellt. 
1208

 CLlH I.30a-c Dichonat ysteuyll o es[t]yll ysgwydawr / Tra vydat yn seuyll, / A vriwat ar aghat Byll. Am y 

diwygiad gw. I. Williams, ib.n, a Rowland, EWSP t. 526, ac am yr ystyr, cymh. PT XI.11-13 Digonif digones 

y lyghes. / o beleidyr o bleigheit pren wres. At hynny, trafododd Rowland, EWSP t. 584, y posibilrwydd mai 

darnau o darianau ar gadfaes yw‘r ystyllod yn CLlH XI 17a-c Kan vyg callon i mor dru / Kyssyllu y ystyllot du 

gwynn gnawt / Kyndylan kyngran canllu. 
1209

 PaŴr 83-4 y iscuid oet mynud / erbin cath paluc, a gw. Brynley Roberts, ib.n, sy‘n awgrymu y gallai 

mynud fod yn fenthyciad o‘r Lladin minutus, gyda‘r ystyr ‗darniog, bychan, toredig‘, er nodi mai ‗a fragment‘ 

yw dehongliad TYP t. 474. 
1210

 CLlH I 29a Pan las [vy mab] pyll oed teuyll briw. Er na chrybwyllir tarian yn uniongyrchol, dehonglwyd 

teuyll briw fel cyfeiriad at ddarnau toredig tarian gan I. Williams, ib.n, a chan Rowland, EWSP t. 470: ‗When 

my son, Pyll, was killed there were shattered splinters (of shields)‘. 
1211

 CBT VII 23.8 Gŵr eurglawr aesawr uswydd holli, a 24.70 Lliwgoch ei lafnawr, aesawr uswydd. 
1212

 CA (LXXXIX) 1123 pellynnic e glot pellws e galch, ac ib.n. 
1213

 CA (CI) 1223-6 rac goduryf y aessaur godechet / techin rac eidin vre uiriuet / meint a gaffeilau / nyt 

atcoryei ohanau, ac YmMTh 12 Rys undant oet rychvant y tarian (gw. Jarman, ib.n, am rhychwant fel mesur 

tebyg i led llaw). Cymh. PaŴr 83-4 y iscuid oet mynud / erbin cath paluc (gw. n. 1209 uchod). 
1214

 Gw. I. Williams, CA 169n, am tiryf: ‗y gwrthgyferbyniad yw i ―tenau, gwyw‖.  
1215

 CA (XCIII) 1148 Scwyt dan wodef. ny ystyngei rac neb (gw. cyfieithiadau Jackson, GOSP t. 105 ‗With his 

shield suffering blows, he would not kneel to anyone‘, a J.T. Koch, GodA t. 45 ‗With his shield suffering 

violence, he would submit to no one‘), a CBT III 16.147 Trais ar ei ysgwyd rhag ysgor—Dinteirw, a IV 6.38 

Hud ymbyrth ei ysgwyd asgen ‗Felly y dioddefa ei darian niwed‘. 
1216

 CBT VI 27.20 Llafuriwyd ysgwyd ar ei ysgwydd, a IV 5.13-14 Mor gynefin trin tra laddai—ysgwyd / Ag 

ysgwydd a danai, a gw. aralleiriadau CBT am y dehongliad. 
1217

 Gw. n. 1175 uchod am ddehongliad posibl arall. 
1218

 Gallai‘r llinell hon ddisgrifio gwasgaru naill ai tarianau neu ddarnau o darian – gw. y drafodaeth uchod am 

ddehongli ymadroddion megis ysgwydawr angkyman (CA (XXXI) 360) mewn perthynas â threfniannau 

amddiffynnol (adran 3.13.4, yn enwedig n. 1154). 
1219

 CA (XVII) 169-70 nyt oed diryf y ysgwyt / gan waywawr plymnwyt, CBT III 26.90 Gwayw i drais yn ais, 

yn ysgwyd; VII 16.15 Oedd pargoch yn aes droch, drom, a 52.17-18 Esgudfab Gruffudd, barawdrudd bâr, / 

Ysgwn y drylliwyd ysgwyd esgar. Gallai CA (LXXIII) 910 peleidyr en eis en dechreu cat hefyd fod yn 

berthnasol, gan ddibynnu ar sut y dehonglir eis, a hefyd CA (LXXXV) 1043 lluch gwynn gwynn dwll ar 

ysgwyt, yn ôl dehongliad J.T. Koch, GodA t. 125 (gw. adran 3.2.4.2 ac nn. 223 a 1081). 
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tarianau, hefyd,
1220

 ac fe geir cyferbyniad celfydd rhwng cyflwr toredig tarian y gwrthrych 

a‘i ddawn wrth dorri gwaywffyn eraill yn CBT IV 2.5 Aer gyngrwn ysgwn, aestwn eistor. 

Serch hynny, mae‘n drawiadol nad oes cyfeiriadau gan y beirdd dan sylw at y math o dorri 

tarianau – gan waywffon ‗couched‘ marchog – a ddisgrifir mor aml mewn chwedlau megis 

‗Gereint‘: 

Sef a oruc ynteu Ereint, ymhoylut arnaw a gossot a gwayw yn dewret y daryan hyny hyllt y 

daryan a hyny dyrr yr holl arueu yn y gyueir honno, ac hyny uyd ynteu dros bedrein y uarch y‘r 

llawr . . .
1221

 

 

Er bod y beirdd weithiau‘n disgrifio rhyfelwyr yn gwneud difrod i darianau eu gelynion,
1222

 

darlunnid tarianau toredig neu dreuliedig gan amlaf fel rhan o offer gwrthrychau‘r cerddi. 

Nodwyd eisoes, yn adran 3.13.2, fod ansoddeiriau sy‘n ymwneud â gwrthsefyll yn cael eu 

cyfosod yn aml â tharianau, ond mewn perthynas â tharianau toredig y gwelir y cysylltiadau 

hyn amlaf. Yn y cyfryw gyfeiriadau mae‘r difrod i‘r darian yn arwydd anrhydeddus o 

barodrwydd rhyfelwr i ymladd mewn sefyllfa lle byddai eraill yn ffoi – dywedir hyn yn 

eglur, yn wir, yn EchYnys 12 (‗Echrys Ynys‘) Twll tal y rodawc ffyryf ffo diawc. ffyryf 

diachor.
1223

 Darlun tebyg a geir yn CA (XXXV) 394-5 rac bedin ododin bu gwasgarawc. / 

y gylchwy dan y gymwy bu adeuawc,
1224

 ac yn CBT I 11.38 Gorsefyll yn rhyd, rhodawg—

annibellt a III 21.98 Oedd bwlch ei ysgwyd, nid ysgoges. Awgrymir pwysigrwydd balchder 

ac anrhydedd fel rhan o‘r topos hwn yn CA (XCIII) 1148-9 Scwyt dan wodef. ny ystyngei 

                                                 
1220

 CA (LIII) 617-18 Ny mat wanpwyt ysgwyt / ar gynwal carnwyt; CBT II 1.55 Ail Osfran gynnan aeswan 

oswydd ‗Megis Osfran soniarus yn trywanu tarian y gelyn‘, a III 1.17 Erchwyniawg esgar, ysgwyd trywan 

‗Noddwr i estron, [yn cludo] tarian ddrylliedig‘. Enghraifft bosibl arall yw YmMTh 4 Oed yscuid o tryuruyd o 

tryuan; gw. Jarman, ib.n, am godrywan ‗wedi ei drywanu‘, er ffafrio‘r darlleniad tryfan ‗trystfawr, uchel ei 

sain‘ ar gyfer y gair olaf. Cymh. hefyd CBT II 24.13 Gwenydd gwrth lawr,  gwenydd aesawr,  oswydd 

gwyddaw, a gwenydd yn cael ei ddehongli yn GPC ar gyfer y llinell hon fel ‗trywanwr, lleiddiad‘, er mai 

‗cyrchwr‘ a geir yn aralleiriad CBT. 
1221

 Gereint, llau. 1044-8. 
1222

 Defnyddid berfau yn aml, yn hytrach nag ansoddeiriau, yn y cyd-destun hwn. Gw., e.e., CBT I 7.35 Trilliw 

ei lafnawr, treulyn ysgwydawr; II 14.48 Tâl ysgwyd eurgrwydr torrynt yn fuan; V 5.43 Tu goror hallfor 

holles—ysgwydawr; VII 16.15 Oedd pargoch yn aes droch, drom; 52.18 Ysgwn y drylliwyd ysgwyd esgar , a 

54.26 Defodau Drystan, darian dorri. Mae cyfeiriadau at ddifrod i fwy nag un darian hefyd yn debygol o 

ddynodi tarianau gelynion, e.e. CBT III 24.94 Cerrynt aesawr bradw, brad gynghallen, ac, efallai, CA (XIX) 

208 aessawr dellt anibellt a adawei, gan ddibynnu ar sut y dehonglir aessawr (gw. n. 1151 uchod). Nid yw‘n 

eglur pwy biau‘r tarianau yn CA (GwT) 1298-9 aessawr yn nellt / a llavyn eg wallt eis obedror; CBT I 9.126 

Dydd yn ystrad, aesawr dreuliaw, a VII 10.1 Oesfyr dy alon, aesfriw—Faredudd (dehonglir aesfriw yn CBT 

fel ‗â tharian ddrylliedig‘, er nodi mai‘r ystyr ‗yn dryllio tarian‘ a geir yn G t. 13 a GPC d.g. ar gyfer yr 

enghraifft hon). 
1223

 Cyfieithiad I. Williams: ‗Pierced was the front of his shield: mighty, loth to flee, mighty, resolute‘. 

Cyfosodir twll a tâl hefyd yn CA (II) 23-4 twll tal y rodawr ene klywei / awr. ny rodei nawd meint dilynei, ac 

yn (LXXXVII A a B) 1057 a 1080 twll tal e rodawr / cas ohir gwythawc, a twll tal y rodawc / cas ohir 

gwychauc. Ceir chwarae ar yr un ymadrodd mewn cyd-destun gwahanol iawn mewn cerdd ddychan o Lyfr 

Coch Hergest (GPB 7.19 (dienw) Gronianwr, twyllwr, twll tâl—ei waedog). 
1224

 Gw. cyfieithiadau Jackson, GOSP t. 131 ‗before the army of Gododdin his shield was shattered, he was 

steadfast in affliction‘, a J.T. Koch, GodA, t. 91 ‗For the sake of Gododdin‘s host, fragments of his shield were 

scattered far. / He withstood fierce pressure‘. 
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rac neb / wyneb cared erythuaccei,
1225

 ond gallu a pharodrwydd y gwrthrych i amddiffyn ei 

wlad a bwysleisir yn CBT III 16.195: 

Dychymell Prydain o‘r pryder—yd fu, 

              Prif dëyrn a‘i differ, 

       Drud ysgwn, ysgwyd dau hanner, 

       Drud afrdwyth, amnwyth amnifer.
1226

 

 

Gallai cyndynrwydd rhyfelwyr i gilio arwain at farwolaeth, fel a awgrymir o bosibl yn 

CLlH XI.14a-c (‗Cynddylan‘): 

Kyndylan kymwyat wyt, 

Armeithyd na bydy[d] lwyt, 

Am Drebwll twll dy ysgwyt. 

 

Yn y ddadl rhwng Gwên a Llywarch, ar y llaw arall, mae Gwên yn defnyddio difrod i‘w 

darian fel ffon fesur i benderfynu pryd y byddai‘n cilio (CLlH I.9a-c): 

Gwasgarawt neint am glawd caer. 

        A minneu armaaf 

     Ysgwyt br[w]yt briw kynn techaf.
1227

 

 

Cysylltir difrod i darianau eto â marwolaeth rhyfelwyr yn CLlH I 29a Pan las [vy mab] pyll 

oed teuyll briw, er y gallai‘r darnau a ddisgrifir fod wedi dod naill ai o darian Pyll neu o 

darianau ei elynion. Mae englyn nesaf ‗Pyll‘, CLlH I.30a-c Dichonat ysteuyll o es[t]yll 

ysgwydawr / Tra vydat yn seuyll, / A vriwat ar aghat Byll, yn sicr yn awgrymu bod tarianau 

gelynion wedi eu cynnwys yn y darlun, er na fyddai‘r syniad o greu ystafelloedd neu 

neuaddau o ddarnau o darianau un arwr yn amhosibl o ystyried gormodiaith y beirdd, a‘r 

ffaith y gallai‘r englyn ddisgrifio cyfnod hir o frwydro, neu rawd filwrol gyfan y gwrthrych. 

Awgrymir cysylltiad rhwng difrod i darian Pyll a‘i farwolaeth yn fwy pendant yn CLlH 

I.38a-c Ysgwyt a rodeis y Byll, / Kyn no‟e gysgu neu bu doll. / Dimiaw y hadaw ar wall, er 

na ddywedir mai methiant y darian a achosodd ei farw.  

 

Mae‘r parch a ddangosir at darian doredig Pyll yn yr englyn hwnnw yn drawiadol, ac nid 

amherthnasol yw‘r cyferbyniad rhwng tarian doredig a chlod (a marwolaeth) yn CA 

(LXXXIX) 1123-5 pellynnic e glot pellws e galch. / a chyn golo gweir hir a dan dywarch; / 

                                                 
1225

 Gw. Jackson, GOSP t. 105 ‗With his shield suffering blows, he would not kneel to anyone, he used to 

foster love of honour (?)‘, a J.T. Koch, GodA t. 45 ‗With his shield suffering violence, he would submit to no 

one. / It was love of honour that sustained him‘. 
1226

 Aralleiriad CBT: ‗[‗Dirgymhella Prydain o‘r gofal y bu [ynddo], / Prif frenin a‘i hamddiffynna, / [Un] 

mentrus dewr [a‘i] darian yn ddau hanner, / [Un] ffyrnig [mewn] dygnedd [gyda] dewrder [yn wyneb] rhifedi 

mawr‘. 
1227

 Gan gyfeirio at yr englyn hwn, dadleuodd Jarman, The Cynfeirdd, t. 76, fod yr agweddau at arwriaeth a 

fynegir yn Canu Llywarch Hen yn wahanol iawn i‘r delfryd arwrol a geir yn ‗Y Gododdin‘, er enghraifft; ond 

gthg. Rowland, EWSP tt. 14-15. Cymh. hefyd CLlH I.7a-c Yssit ym a lauarwyf, / Briwaw pelydyr parth y 

bwyf. / Ny lauaraf na ffowyf. 
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dyrllydei vedgyrn vn mab feruarch. Ni ellir sicrwydd fod y bardd wedi bwriadu awgrymu 

bod cysylltiad uniongyrchol rhwng y difrod i‘r darian a marwolaeth ei pherchennog, er 

hynny, o ystyried mai ‗testun ymffrost oedd tarian dyllog, fel prawf o ddewrder‘, yng 

ngeiriau Ifor Williams.
1228

 Gellid cymharu EBedd
LlDC

 47a-b Eitew ac eidal diessic 

alltudion. / kanavon cylchuy drei, neu‘r enghreifftiau ym marwnadau Beirdd y Tywysogion 

o gyfosod tarianau toredig â marwolaeth y gwrthrych, na ellir cymryd yr un ohonynt fel 

disgrifiad o amgylchiadau marw‘r gwrthrych.
1229

 Nid oes amheuaeth nad peth negyddol yw 

‗trywanu‘ tarian yn CA (LIII) 617 Ny mat wanpwyt ysgwyt / ar gynwal carnwyt, fodd 

bynnag, a‘r weithred hon efallai‘n gysylltiedig â marwolaeth y gwrthrych.
1230

 

 

Byddai trywanu drwy darian, yn amlwg, yn golygu perygl i‘w pherchennog, ond weithiau 

gallai tarianau fod wedi dangos olion traul ‗anrhydeddus‘ sylweddol ar eu hwynebau heb 

amharu ar eu swyddogaeth amddiffynnol. Mae‘r esboniad hwn yn gydnaws â‘r cyfeiriadau 

hynny lle disgrifir difrod neu draul heb unrhyw awgrym bod cyflwr y darian yn peri 

anhawster i‘r perchennog, megis yn LPBT 24.35 (‗Marwnat Vthyr Pendragon‘) Bum kalch 

vriw vriwat,
1231

 neu mewn rhai cyfeiriadau gan Feirdd y Tywysogion, gan gynnwys CBT VI 

24.81 (Dafydd Benfras) Gnawd fod ysgwyd frwyd, friwdoll arnaw.
1232

 Yn ‗Y Gododdin‘ 

mae‘r ymadrodd twll tal y rodawr yn cael ei ddilyn yn syth gan ddisgrifiad o‘r un arwr yn 

erlid y gelyn yn ddidostur,
1233

 a dywedir peth tebyg, mewn cyd-destun mwy cyffredinol, yn 

                                                 
1228

 CA 23n. 
1229

 CBT VI 4.25 (Einion Wan, ‗Marwnad Madog ap Gruffudd‘) Briwgalch ei rodawg o ryw tymestl cad / Cyn 

oerwely diddestl; 27.20 (Dafydd Benfras, ‗Marwnad Llywelyn ab Iorwerth‘) Lladdawdd Duw arnam am 

ddwyn lleurwydd—frwyd, / Llafuriwyd ysgwyd ar ei ysgwydd; VII 2.22-4 (Y Prydydd Bychan, ‗Marwnad 

Rhys Ieuanc‘) Doeth i‟i feirdd o‟i fyned / (Am ysgwydd gawr, fawr fur ced, / Am ysgwyd friwdoll), golled, a 

16.3-4 (‗Marwnad Madog Môn‘) A‟i daryan a‟i daerlew bâr / Bu briw ger bron ei eryr. Gwyddom na fu farw 

Llywelyn ab Iorwerth na Rhys Ieuanc mewn brwydr, ac nid yw hynny yn debygol ychwaith achos Madog ap 

Gruffudd (ByT (Pen. 20, cyf.), d.ff. 1240, 1222 a 1236). Nid oes modd gwybod yr un ffordd na‘r llall, yn 

achos Madog Môn (CBT VII t. 124). 
1230

 Gw. cyfieithiad J.T. Koch, GodA t. 101 ‗Not fortunately was the shield pierced, / for Cynwal was buried 

under stone‘, ond gthg. I. Williams, CA 617n, sy‘n dehongli carnwyt fel ansoddair yn cynnwys yr elfennau 

car ‗caredig‘ neu carr ‗cyflym‘, a chyfieithiad Jackson, GOSP t. 137 ‗It was with ill luck that the shield which 

kindly Cynwal bore (?) was pierced‘. Gall y disgrifiad o‘r gŵr ene gell yn llau. 623-6 awgrymu ymddygiad 

‗anarwrol‘ (gw. n. 143 uchod), gan wneud y darn hwn yn anodd ei ddehongli. Cymh. hefyd CLlH XI.22a-b 

Stauell gyndylan neut athwyt heb wed. / mae ym bed dy yscwyt, a‘r cyd-destun yma yn awgrymu bod yscwyt 

yn cyfeirio‘n ffigurol at Gynddylan ei hun, er y gallai‘r ystyr fod wedi cynnwys ei darian go-iawn yn ogystal 

(gw. Rowland, EWSP t. 585, am yr awgrym ei bod yn well deall ym bed fel ‗yn farw‘, yn hytrach na bod yr 

arwr wedi ei gladdu yn llythrennol). 
1231

 Cyfieithiad Haycock: ‗I was a destroyer with a shattered shield‘. 
1232

 Gw. hefyd, e.e., CBT III 10.68 Hil Gwriaeth Ysgoyw ysgwydfriw; VII 11.25-6 Tranc ar bob Ffranc, 

frawddus gylch / Gwnaeth fy llyw, llew ysgwydfwlch, a 24.69-70 Llyw ysy‟n, synhwyrfawr riydd, / Lliwgoch ei 

lafnawr, aesawr uswydd. 
1233

 CA (II) 23-4 twll tal y rodawr ene klywei / awr. ny rodei nawd meint dilynei, a gw. cyfieithiadau Jackson, 

GOSP t. 116 ‗The front of his shield was pierced; when he heard the battle-cry he gave no quarter where he 

pursued‘, a J.T. Koch, GodA t. 55 ‗His [?] round shield [< wheeled car] used to be broken-fronted wherever he 
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CBT IV 9.119 Bradw ysgwyd bryd ysgain wrth lef.
1234

 Cyferbynnir tarian doredig â 

nodweddion sionc ac ymosodol ei pherchennog hefyd yn CA (LXXXVII A) 1057-8 twll tal 

e rodawr / cas ohir gwythawc,
1235

 ac, efallai, yn CA (XXXI) 360 achubyat eng gawr 

ysgwydawr angkyman.
1236

  

 

Defnyddid tarianau toredig hefyd fel arwydd gyffredinol o frwydro caled yn y 

gorffennol,
1237

 weithiau fel ‗peth arferol‘,
1238

 ac fe geir yr un topos mewn cerddi darogan
1239

 

ac mewn rhyddiaith.
1240

 Cyfeirir weithiau at frwydro mewn lle penodol, naill ai wrth 

ddisgrifio brwydr yn gyffredinol neu weithredoedd un gŵr,
1241

 ac roedd dweud bod gŵr neu 

wŷr yn dod yn ôl o frwydr â tharian doredig yn amrywiad arall ar y topos.
1242

 Dull arall o 

gyfeirio at frwydr benodol oedd rhoi manylion am yr amgylchiadau, megis yn PaŴr 83-4 

y iscuid oet mynud / erbin cath paluc, neu CBT II 14.70 (‗Hirlas Owain‘) Trai eu dwy 

aesawr gan un ystyr. Gellid nodi hefyd CBT I 9.126 Dydd yn ystrad, aesawr dreuliaw, sy‘n 

ymddangos fel cyfeiriad at frwydro mewn lle penodol, er y gall mai canmoliaeth gyffredinol 

i Owain Gwynedd yw aesawr dreuliaw yn hytrach na disgrifiad o‘r frwydr honno. 

 

3.13.6 Tarianau arbennig 

Cyfeiriai‘r beirdd weithiau at darianau a gysylltid ag arwyr penodol, wrth ganmol 

milwriaeth eu noddwyr, fel yn achos CBT III 21.35 Cad asgen, ysgwn ysgwyd Feli, a VI 

24.58 (Dafydd Benfras) Llew gwaywdwn, ysgwn ysgwyd Geidiaw.
1243

 Ymddengys fod 

                                                                                                                                                     
heard [battle‘s] uproar. / He would give no mercy to those he pursued‘. 
1234

 Aralleiriad CBT: ‗[Un] treuliedig ei darian [a‘i] fwriad [yw] gwasgaru[‘r gelyn] wrth [glywed] rhyfelgri‘.  
1235

 Gw. hefyd (B) 1080-1 twll tal y rodawc / cas ohir gwychauc, ac I. Williams, CA 1058n, am cas ohir fel 

‗un sy‘n casáu gohirio‘, ynghyd â gwythawc ‗llidiog‘ a gwychauc ‗dewr‘. 
1236

 Gw. cyfieithiad Jarman, BOHP ll. 344 ‗Attackers in the fight with broken shields‘, a J.T. Koch, GodA 

t. 87 ‗(a) conqueror(s) in the uproar of battle with shields disarrayed‘, ond gthg. Jackson, GOSP t. 129 ‗who 

rushed forwards in battle among broken shields‘. 
1237

 CA (IV) 44-5 o gussyl mab ysgyrran / ysgwydawr angkyuan.  
1238

 CA (C) 1219 gnaut ar les minidauc scuitaur trei, a chymh. n. 1242 isod.  
1239

 PeirFab 29 pan vei varw llonn pann vei ysgwyd tonn, a PBT (LlTARA) 8.70-1 ae taryf yscwytawr / ae 

newityaw gwaywawr. 
1240

 YCM 90.16-17 Ny dechreuir ryuel erot vyth; ny thorrir taryan a 100.29-31 Peri a wneynt tyllu y taryaneu 

a rwygaw eu llurugeu a chochi eu gwaywyr yn y gwaet. 
1241

 CLlH XI.14c Am Drebwll twll dy ysgwyt; AddGaer
LlDC

 9 Ac am kewin llech Vaelvy kylchuy wriwant; 

GwynNudd 11a-b Rac mantvy llv a weleis / aessaur briuhid. torrhid eis; CBT III 16.147 Trais ar ei ysgwyd 

rhag ysgor—Dinteirw, a V 5.42-4 Tir Llëyn er llithiaw branes: / Tu goror hallfor holles—ysgwydawr / Ar 

ysgwyddau gwyngnes. 
1242

 CLlH XI.55a-c Y dref wenn rwng Trenn a Throdwyd, / Oed gnodach ysgwyt tonn yn dyuot o gat / Nogyt 

ych y echwyd. Perthnasol hefyd, efallai, yw PaŴr 21-2 Neus tuc Manauid / Eis tull o trywruid ac YmMTh 4 

Oed yscuid o tryuruyd o tryuan (ond gw. uchod nn. 927 a 1193). 
1243

 Roedd Beli Fawr ap Mynogan yn un o gyndeidiau traddodiadol y tywysogion, a digwydd yr enw Ceidiaw 
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adlais o‘r ‗Gododdin‘ yng nghyfeiriad Cynddelw at ysgwn / Ysgwyd (twn tâl) Rugun (CBT 

III 16.223-4), o‘i gymharu â CA (LI A) 587 ysgwyt rugyn rac tarw trin y dal vriw vu, ac 

yntau efallai wedi codi‘r ymadrodd ysgwyd Rugun o‘r ffynhonnell honno yn hytrach na‘i 

fod yn ymwybodol o unrhyw draddodiad annibynnol am Grugun (neu am ei darian).
1244

  

 

Mwyaf trawiadol yw CBT V 19.7-8 (Prydydd y Moch) I‟th ysgwyd tebygwyd, torf wŷn, / 

Ysgwyd ball guall Guhelyn. Aralleiriad y llinellau hyn yn CBT yw ‗I‘th darian y 

cyffelybwyd, artaith mintai, / Tarian Cuhelyn [sy‘n achosi] dinistr chwim‘, a diddorol yw 

cymharu cyd-destun ‗ymosodol‘ cyfeiriad Dafydd ap Gwilym at ysgwyd Guhelyn yn DG.net 

71.39-40 (‗Y Cleddyf‘) Na chêl, ysgwyd Guhelyn, / Ar fy llaw o daw y dyn. Ond cynigiodd 

Patrick Sims-Williams ddehongliad gwahanol, gan gyfieithu Ysgwyd ball guall Guhelyn fel 

‗the cloth-faced / tent-like shield of swift Cuhelyn‘ a chan ddadlau bod y bardd yn 

canolbwyntio fwyaf ar ymddangosiad y darian yn hytrach nag ar enwogrwydd ei 

pherchennog mewn brwydr, ar batrwm y cyfeiriad ym mhedwaredd linell y gerdd at 

Lywelyn fel [c]yndlid Cynfelyn (‗of the cloth [i.e. worth] of Cynfelyn‘).
1245

 Awgrymodd 

Sims-Williams ymhellach y gallai cyfeiriad Dafydd ap Gwilym at ysgwyd Guhelyn, fel 

trosiad am gleddyf, ymwneud yn bennaf â disgleirdeb y ddau arf, fel a welir hefyd yn GIG 

XI.93-4 (Iolo Goch, ‗Diolch am Gyllell‘) Digri‟ gan ŵr heini hyn, / Heulo ysgwyd 

Guhelyn.
1246

 

 

O ran yr enw Cuhelyn ei hun a‘i gysylltiad â tharian arbennig, tynnodd Rachel Bromwich 

sylw at chwedl am wneuthuriad tarian yr arwr Gwyddelig Cú Chulainn, a‘r enw hwn yn 

digwydd yn y Gymraeg fel Cuhelyn, yn ôl J. Morris-Jones.
1247

 Mae Patrick Sims-Williams 

wedi dangos, er hynny, nad oes gwir berthynas rhwng yr enwau hyn, a‘i bod yn fwy tebygol 

                                                                                                                                                     
ym Monedd Gwŷr y Gogledd ac ym Monedd y Saint; defnyddid Ceidiaw gan y beirdd fel ‗safon o ddewrder 

milwrol‘, er y gall hefyd fod yn enw lle, yn y cyd-destun (gw. nodiadau‘r llinellau hyn yn CBT). Cymh. hefyd 

GGMDiii 1.3-4 (Gruffudd ap Maredudd, ‗I annog Owain Lawgoch i feddiannu Cymru‘) Cais dynnu dy lu, 

Custennin—aesawr, / O Gaer Ffili Gawr Gaer fawr Fyrddin. 
1244

 Gw. hefyd CA (LI B) 596 scuyt grugyn iractaryf trun tal briv bu, a (C) 607 ysgwyt rugyn rac doleu trin tal 

vriw vu. Digwydd yr enw Grugunan mewn cerddi eraill o waith Cynddelw (gw. CBT III 6.26n a 28.24n), ac 

awgrymodd Ifor Williams y gall Grugun fod yn elfen yn yr enw lle Grugunog/Gregynog (CBT III 16.223-4n, 

yn cyfeirio at I. Williams, ‗Gregynog‘, Y Llenor, 9 (1930), 227-8). 
1245

 Gw. Sims-Williams, ‗Irish Elements in Late Medieval Welsh Literature‘, t. 282, sy‘n nodi tarddiad pall o‘r 

Llad. palla, ‗either referring to the cloth facing of the shield (probably heraldically decorated), or else 

referring to the shield as a metaphorical ―tent‖ (presumably brightly decorated) protecting Llywelyn‘s host‘. 
1246

 Nododd Sims-Williams, ‗Irish Elements in Late Medieval Welsh Literature‘, t. 281, fod y gair gloyw yn 

digwydd yng ngherdd Dafydd yn y llinell ar ôl y ddwy a ddyfynnwyd. 
1247

 Rachel Bromwich, ‗Cyfeiriadau Dafydd ap Gwilym at Chwedl a Rhamant‘, YB 12 (1982), 57-76 (65-6); 

J. Morris-Jones, ‗Taliesin‘, 273, a gw. hefyd nodiadau T. Parry, GDG 143.39n, a Johnston, GIG 11.934n. 
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fod y beirdd yn cyfeirio at darian rhyw Guhelyn Cymreig.
1248

 Nododd mai‘r unig enghraifft 

arall o‘r enw ymhlith beirdd y bedwaredd ganrif ar ddeg yw cyfeiriad Dafydd ap Gwilym at 

eos fel chwaer Guhelyn (DG.net 155.43), gan dynnu sylw at gyfeiriadau o‘r unfed ganrif ar 

bymtheg at gerddor o fri o‘r enw Cuhelyn, y gellid o bosibl ei uniaethu â Chuhelyn Fardd 

(fl. tua 1100-1130), mab Gwynfardd Dyfed.
1249

 Roedd Cuhelyn Fardd yn uchelwr yng 

nghantref Cemais (gogledd Sir Benfro) ac yn gyndad i ‗tua chant a hanner o deuluoedd 

uchelwrol de-orllewin Cymru‘, a‘i ddisgynyddion yn cynnwys Dafydd ap Gwilym ei 

hun.
1250

 Cadwyd cerdd fawl yn Llyfr Du Caerfyrddin sy‘n cynnwys canmoliaeth 

gonfensiynol i‘w filwriaeth a‘i haelioni, gan roi sylw hefyd i‘w farddoniaeth a‘i Cymräeg 

coeth, a hyd yn oed i‘w ddawn wrth chwarae gwyddbwyll, ond ni chrybwyllir ei darian er 

cyfeirio ato nifer o weithiau fel amddiffynnwr.
1251

 Mwy perthnasol i‘r cwestiwn dan sylw 

yma yw‘r cysylltiad posibl rhyngddo a‘r arfbais a elwid yn ‗Kyhylyn‘s coat‘, yn ôl 

ffynhonnell o‘r ail ganrif ar bymtheg.
1252

  

 

Mae awgrym Sims-Williams fod lliwiau disglair herodrol ‗Kyhylyn‘s coat‘ wedi tynnu 

sylw‘r beirdd yn gydnaws â‘r ddau gyfeiriad mwy diweddar, yn enwedig o ystyried y 

cysylltiad teuluol rhwng Dafydd ap Gwilym a Chuhelyn Fardd, ond mwy problemus yw 

llinellau Prydydd y Moch. Yn gyntaf, byddai tybied fod arfbais herodrol enwog wedi ei 

chysylltu â Chuhelyn Fardd mor gynnar â diwedd y ddeuddegfed ganrif yn dwyn 

goblygiadau mawr o ran amseru datblygiad herodraeth yng Nghymru.
1253

 Nododd Michael 

Powell Siddons mai‘r dystiolaeth eglur gynharaf am arfbais Gymreig yw‘r darluniau o 

arfbais a briodolir i Ddafydd a Gruffydd ap Llywelyn mewn un o lawysgrifau Matthew 

                                                 
1248

 Hynny yn enwedig o ystyried mai du, tywyll neu goch tywyll oedd tarian Cú Chulainn, yn ôl y chwedlau 

amdano, o‘i chyferbynnu â‘r darian ddisglair yng ngherdd Iolo Goch (gw. Sims-Williams, ‗Irish Elements in 

Late Medieval Welsh Literature‘, t. 282). 
1249

 Sims-Williams, ‗Irish Elements in Late Medieval Welsh Literature‘, t. 280; a gw. CBT I tt.25-34. 
1250

 CBT I t. 25. 
1251

 CBT I cerdd 2. Ni chrybwyllir tarian ychwaith, nac unrhyw nodweddion rhyfelgar yn ymwneud â 

Chuhelyn, yn y chwedlau gwerin am sut yr enillodd ei diroedd a‘i wraig a gofnodwyd yn yr unfed ganrif ar 

bymtheg (F. Jones, ‗Family Tales from Dyfed‘, 78-80). 
1252

 Sims-Williams, ‗Irish Elements in Late Medieval Welsh Literature‘, t. 282, ac am ‗Kyhylyn‘s coat‘ 

(‗azure a lion rampant or within an orle of eight roses or‘) gw. F. Jones, ‗Family Tales from Dyfed‘, 67, yn 

dyfynnu adroddiad George William Griffith o Benybenglog, ac yntau‘n ysgrifennu yn yr ail ganrif ar 

bymtheg: ‗All or most of the auncient gentry and famelies now lyveinge in kemes & divers other houses of 

longe contynuance doe derive their descents from this Kuhylyn . . . his coate of Armes is to be seene on the 

window at Nevarne church, in the auncient house of Pentre Jevan, in the cathedrall of St Davids, & in dyvers 

other gent houses in Pembr & knowen by the name of Kyhylyn‘s coat‘. Mae‘n debyg fod Griffith wedi gweld 

cysylltiad rhwng yr arfbais hon a ‗Kühylyn surnamed fardh‘, er tybio ei fod yn dal yn fyw mor ddiweddar ag 

amser y Brenin John (F. Jones, ‗Family Tales from Dyfed‘, 67). 
1253

 Er na chrybwyllir digwyddiadau hanesyddol yng ngherdd Prydydd y Moch, gellir ei dyddio‘n fras i 

ddiwedd y ddeuddegfed ganrif ar sail y cyfeiriadau at ieuenctid Llywelyn ab Iorwerth (CBT V t. 178). 
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Paris o tua 1253.
1254

 Y tebyg yw, felly, os oes cysylltiad rhwng ‗Kyhylyn‘s coat‘ a 

Chuhelyn Fardd, fod yr arfbais wedi ei chreu ar ei gyfer gan ei ddisgynyddion – roedd 

‗retrospective attribution of coats of arms‘ yn beth cyffredin iawn yng Nghymru o ail 

hanner y bedwaredd ganrif ar ddeg hyd yr unfed ganrif ar bymtheg, ac roedd yn sicr yn 

digwydd yn gynharach na hynny mewn rhannau eraill o Ewrop.
1255

 Crëwyd arfbeisiau ar 

gyfer arwyr Arthuraidd mor gynnar â 1200-40, ac yn wir mae‘n ymddangos fod Matthew 

Paris ei hun wedi dyfeisio rhai o‘r arfbeisiau yn ei lawysgrifau, fel yn achos ‗arfbais‘ y 

Brenin Harold, nad oes tystiolaeth amdani yn unman arall.
1256

  

 

Nid afresymol fyddai tybied bod disgynyddion Cuhelyn Fardd ymhlith y Cymry cyntaf i 

fabwysiadu herodraeth, os yw‘n wir fod y chwedlau gwerin amdano‘n ennill Cemais drwy 

briodi Gwrangen Feintroed, merch Iarll Caerwrangon, yn ‗diogelu atgof i Wynfardd [ei dad] 

gymodi â‘r Normaniaid . . . ac iddo dderbyn ei awdurdod ar eu llaw‘.
1257

 Os derbynnir 

ysgwyd Guhelyn yng ngherdd Prydydd y Moch fel cyfeiriad at arfbais herodrol, y cwestiwn 

nesaf yw pam y byddai‘r bardd wedi dewis y darian hon, gyda‘i chysylltiadau â diwylliant 

yr Eingl-Normaniaid, fel cyfrwng i ganmol Llywelyn. Un posibilrwydd fyddai tybio bod y 

bardd wedi cyfeirio at yr arfbais fel dull o grybwyll rhyw gysylltiad teuluol rhwng Llywelyn 

a Chuhelyn, nas dangosir yn yr achau sydd wedi goroesi.
1258

 Neu fe all mai ei fwriad oedd 

dweud bod gan Lywelyn darian gystal ag eiddo Cuhelyn Fardd o ran ansawdd ac addurn. Os 

felly, gallai hynny olygu naill ai bod y bardd yn ceisio hybu lledaeniad herodraeth yn y 

Gogledd (ni waeth a oedd hyn wedi dechrau yn barod ai peidio) neu ei fod yn dweud bod 

mathau brodorol o addurn lawn cystal â phatrymau herodrol. Erys y posibilrwydd, er hynny, 

fod Prydydd y Moch yn cyfeirio at ryw Guhelyn Cymreig arall, a‘r darian yn symbol o 

filwriaeth y ffigur hwnnw fel yn achos y cyfeiriadau a grybwyllwyd ar ddechrau‘r adran 

hon.
1259

 

                                                 
1254

 The Development of Welsh Heraldry, I, tt. 1 a 280, a gw. adran 2.13.3 uchod. 
1255

 Siddons, The Development of Welsh Heraldry, I, t. 194. 
1256

 Siddons, The Development of Welsh Heraldry, I, t. 194, a Suzanne Lewis, The Art of Matthew Paris, 

t. 176.  
1257

 R. Geraint Gruffydd, CBT I t. 26. 
1258

 Diolchaf i Dr Barry Lewis am yr awgrym hwn. Ni ddangosir cysylltiad teuluol rhwng Cuhelyn Fardd a 

Llywelyn yn P.C. Bartrum (ed.) Early Welsh Genealogical Tracts (Cardiff, 1966), ond mae‘n ddiddorol nodi 

bod gor-ŵyr Cuhelyn Fardd wedi priodi merch Ednyfed Fychan – ac yntau‘n un o swyddogion pwysicaf 

Llywelyn, a chanddo gysylltiadau teuluol â‘r bardd Einion ap Gwalchmai, hefyd (Bartrum, Early Welsh 

Genealogical Tracts, ‗Gwynfardd 1‘ a ‗Marchudd 4‘). Mae‘r cysylltiadau teuluol hyn yn gydnaws â thybied 

bod traddodiadau am Guhelyn Fardd yn adnabyddus yng Ngwynedd yng nghanol y drydedd ganrif ar ddeg, er 

nad oes modd gwybod i ba raddau roedd hynny‘n wir ar ddiwedd y ganrif flaenorol. 
1259

 Mae CBT V 19.7n yn nodi bod sawl Cuhelyn arall yn cael eu crybwyll yn yr achau, a gw. hefyd fynegai 

Bartrum, Early Welsh Genealogical Tracts, yn rhestru saith Cuhelyn ar gyfer y cyfnod rhwng 985 a 1215. 
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Tynnodd Llywarch Llaety sylw arbennig at ysgwyd neu rhodawg Llywelyn ap Madog 

(ymysg arfau eraill) heb ei chysylltu ag arwr o‘r gorffennol,
1260

 a gellid nodi hefyd y 

chwarae ar rhodawg / Rhodri mewn cerdd o waith Gwalchmai,
1261

 a‘r cyfeiriad at ysc6yt 

owein yn ‗Kychwedyl a‘m dodyw‘.
1262

 Nodwyd yn barod y posibilrwydd y gall tâl ‗tarian‘ 

fod yn elfen yn yr enw personol Talan Talyrth yn EBedd
LlDC

 52a, ac fe all ysgwyd fod yn 

elfen yn enw ceffyl yn LPBT 15.47-8 „Yscwydurith‟ yscodic / gorwyd llemenic.
1263

 Nid oes 

cyfeiriadau gan y beirdd at darianau a chanddynt eu henwau ‗personol‘ eu hunain, fodd 

bynnag, er bod tarian y Brenin Arthur yn dwyn yr enw Vyneb Gwrthucher ‗Wyneb yr 

Hwyr‘ yn ‗Culhwch ac Olwen‘, a‘r enw ‗Pridwen‘ yn ôl Sieffre o Fynwy.
1264

 

 

Fel y nodwyd yn yr adran flaenorol, cyfeirir deirgwaith yn y gerdd ‗Pyll‘ at darian neu 

darianau, a difrod i darian yr arwr efallai‘n gysylltiedig â‘i farwolaeth. Yn llinell olaf yr 

englyn olaf ond un, sef CLlH I.38c Dimiaw y hadaw ar wall, dywedir ei bod yn drueni fod 

tarian Pyll yn cael ei hesgeuluso, a hynny‘n awgrym diddorol fod tarianau arwyr yn cael eu 

cadw a‘u gwerthfawrogi, hyd yn oed os oeddynt yn doredig.
1265

 Efallai y byddent yn cael eu 

trwsio a‘u hailddefnyddio, neu eu harddangos mewn neuaddau, er ei bod yn bosibl hefyd 

fod y llinell yn mynegi pryder mwy cyffredinol fod gwroldeb Pyll yn mynd yn angof.
1266

 

                                                 
1260

 CBT II 16.13-16 Ysgwyd Llywelyn, lyw cadeithi—bro, / Yw honno i‟w honni, / Ysgwyd ac ysgwydd ynddi, / 

Ysgwyd ac ysgryd rhegddi, a gw. hefyd llau. 25-6 Piau y rhodawg rhudd faran—aerfle / A‟i haerflaidd gyr ei 

ban? 
1261

 CBT I 11.38-40 Gorsefyll yn rhyd, rhodawg—annibellt, / Nid heb waed ar wellt ar wallt peithiawg, / Ac o 

rodrïoedd y rhodrïawg. 
1262

 PBT (BTF) 3.49 Nyt ef dieghis ysc6yt owein. 
1263

 Dehonglir Yscwydurith gan Haycock, LPBT 15.47n, naill ai fel ‗Dappled Withers‘ neu ‗Dappled Refuge‘, 

a gw. hefyd TYP tt. 113-14 Ysgwydvrith march llemenic m. Mawan. 
1264

 CO ll. 160. Awgrymodd Ford, ‗On the Significance of some Arthurian Names in Welsh‘, 270, ‗bright 

(evening) face‘ fel esboniad o Vyneb Gwrthucher, gan dynnu sylw at ddefnydd y Llad. vesper ar gyfer 

‗evening star‘ yn ogystal ag ‗evening‘, a chan nodi bod y dehongliad hwn yn rhoi ystyr debyg i‘r enw 

‗Pridwen‘ a ddefnyddiodd Sieffre (er mai enw llong Arthur yw Prydwen yn CO ac yn ‗Preideu Annwfyn‘). 

Gellid rhoi enw ar darian yn nhraddodiadau Iwerddon hefyd, fel yn achos Dubhan Cú Chulainn (Bromwich, 

‗Cyfeiriadau Dafydd ap Gwilym at chwedl a rhamant‘, 65). 
1265

 Gw. I. Williams, CLlH I.38c n (yn cyfeirio at II Samuel 1:21 yno y bwriwyd ymaith darian y cedyrn yn 

ddirmygus, tarian Saul), a Rowland, EWSP t. 529 ‗Llywarch seems to be saying ―it is a pity to leave it 

neglected‖ – in other words it should be displayed, talked about and praised as a means of spreading his son‘s 

fame‘. Cymh. CA (XI) 94-5 coch eu cledyuawr na phurawr / eu llain. gwyngalch a phedryollt bennawr, a‘r 

syniad na ddylid glanhau arfau ar ôl brwydr (gw. uchod, adran 3.4.2). 
1266

 Gw. adran 2.13.3 yn y bennod flaenorol (yn enwedig n. 910) am gyfeiriadau at grogi tarianau ar fachau 

neu hoelion pan nad oeddynt yn cael eu defnyddio. Gwyddys bod arddangos tarianau herodrol ar furiau yn 

arfer cyffredin yn Lloegr yn yr Oesoedd Canol diweddarach (Hines, Voices in the Past, tt. 105-6), ac mae‘n 

ddiddorol nodi bod Dafydd ap Gwilym wedi cyfeirio at baentio darluniau o darianau (herodrol) ar furiau yn ei 

gyfnod ef (DG.net 138.25-32). Byddai crogi tarian ar fur yn ddull ymarferol o‘i storio pan nad oedd ei hangen 

mewn rhyfel, fodd bynnag – cyfeirir at darianau ac arfau eraill yn cael eu crogi ar begiau neu eu storio ar reseli 

yn J.T. Koch, ‗De sancto Iudicaelo‘, t. 250, ac yn CHA tt. 116 (§82 Mesca Ulad) a 176 (§90 Togail Bruidne 

Dá Derga).  
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3.13.7 Arwyddocâd tarianau 

Mae‘r cerddi fel y cyfryw yn portreadu tarianau fel offer anrhydeddus, ac fel rhan deilwng o 

arfogaeth yr arwyr dewraf. Fel y nodwyd yn adran 3.13.4, gallai tarian fod yn symbol o 

barodrwydd i ymladd, o ddawn unigolyn i amddiffyn eraill neu o‘r cyflwr o fod yn filwr; ac 

fe allai difrod i darian(au), yn arbennig, gynrychioli naill ai ffyrnigrwydd brwydr neu 

wrhydri a dygnwch rhyfelwr penodol. At hynny, mae‘n debyg fod Cynddelw wedi 

defnyddio‘r gair aesgar ‗hoff o‘i darian‘, fel dull o ddweud bod y gwrthrych yn hoffi 

brwydro (yn hytrach na‘i fod yn hoffi ei ddiogelu ei hun mewn brwydr!),
1267

 ac fe 

ymddengys fod cysylltiad rhwng ysgwyd ac anrhydedd arglwydd yn CBT II 1.78-9 

(Llywelyn Fardd I) Ni chablwyd ysgwyd ar ysgwydd iôr, / Ni chablaf fy naf yn ei achor—

faran.
1268

 

 

Yn yr Hengerdd, defnyddid tarianau weithiau i gyfleu priodoleddau gwahanol iawn. 

Defnyddir tarian i sylwi ar wahanol gyfnodau oes dyn yn LlymAw 6b (‗Llym Awel) segur 

yscuid ar iscuit hen, a 7b kadir yscuid ar yscuit glev, ac yn englyn cyntaf ‗Gwên a 

Llywarch‘ mae cyfeiriad Llywarch at ei darian teneu ei hun, yn ogystal â‘i henaint, yn ddull 

o ysgogi ei fab i ymladd yn ei le.
1269

 Gellid cymharu CLlH VI.8 (‗Claf Abercuawg‘) Neu‟r 

laesswys vyg kylchwy, a ddehonglwyd naill ai fel disgrifiad o ddillad y dyn claf yn mynd yn 

llac amdano, neu fel cyfeiriad at ei darian yn mynd yn aneffeithiol, gan adlewyrchu ei 

wendid corfforol.
1270

 Ac fe gyfeiriodd ‗Taliesin‘ yn ddirmygus at lawyr llaes eu kylchwy yn 

‗Preideu Annwfyn‘, er nad yw‘r cyd-destun yn ymwneud yn uniongyrchol â rhyfel, fel y 

gallai‘r llinell gyfeirio naill ai at wŷr sy‘n rhy lipa i ddal tarianau – hynny yw, i ymladd – 

neu at rai a chanddynt ddillad neu abidau llusg.
1271

 Mae CBT V 24.44 A lliaws dilaes aes 

asgethrawg yn ategu‘r syniad bod tarian llaes yn beth negyddol yn nhyb y beirdd, ac eto, 

canmoliaethus yw cyd-destun CBT VII 18.9 Balch yn ysgwyd loywgalch laes. Efallai fod y 

                                                 
1267

 CBT IV 5.65 Clod wasgar, aesgar eisgur—gyfarfod. 
1268

 Awgrymodd Catherine McKenna, CBT II t. 9, fod y darn hwn o‘r gerdd (llau. 71-9) yn cyfeirio at Forfran, 

arglwydd Tywyn, ac y gellir eu dehongli ‗fel mawl i arwr rhyfelgar sydd newydd gael ei orchfygu ac sydd yn 

dal yn sensitif o‘r herwydd‘. Gw. hefyd llau. 76-7 Ni chymyrth aesawr yr un eisior / Na cham leferydd ar lid 

Echdor ‗Ni chymerodd yr un cyffelyb na tharian / Na baldordd yn nigofaint Echdor‘. 
1269

 CLlH V.10a-c Teneu fy ysgwyd ar asswy fy nhu, / Cyd bwyf hen, as gallaf. / Ar Rodwydd Forlas gwiliaf, a 

gw. EWSP tt. 404-6 am leoliad yr englyn hwn (sy‘n digwydd hefyd ar ddiwedd ‗Gwahodd Llywarch i 

Lanfawr‘) ar ddechrau ‗Gwên ap Llywarch a‘i Dad‘ (CLlH I) yn llsgr. NLW 4973b. Trafodwyd arwyddocâd y 

darn gan Rowland, EWSP t. 12: ‗The thinness of his shield indicates that the gesture is ridiculous‘. 
1270

 Awgrymodd I. Williams, ib.n, ddehongli‘r llinell fel cyfeiriad at ddillad, a gw. hefyd gyfieithiad Rowland, 

‗My clothing has become loose‘, ond gthg. EWSP t. 619, a‘r awgrym y gallai‘r darian gyfleu cyflwr corfforol 

y claf: ‗he is too weak to hold it in readiness‘. 
1271

 LPBT 18.35-6 Ny obrynaf-i lawyr  llaes eu kylchwy / ny wdant-wy py dyd peridyd pwy, a gw. cyfieithiad a 

nodyn Haycock. 
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gair yn (‗mewn‘) yn allweddol yma, gan awgrymu bod y gwrthrych yn gwisgo ei darian ar 

ei ysgwydd ar ei ffordd i‘r gad, a‘r darian yn crogi‘n llac gerfydd ei strapiau am nad yw‘r 

amser wedi dod eto i‘w throsglwyddo i‘w law neu ei fraich.
1272

 Awgrymodd John Koch yr 

esboniad hwn – sy‘n golygu y gallai llaes fod naill ai‘n negyddol neu‘n rhan o ddisgrifiad 

canmoliaethus, gan ddibynnu ar y cyd-destun – ar gyfer yr enghreifftiau yn yr Hengerdd, 

wrth drafod CA (XLII A) 448 wyre llu llaes ysgwydawr.
1273

 Diddorol yw cymharu darlun 

(negyddol) y cerflun Pictaidd ar Garreg Bullion, sy‘n dangos hen ŵr yn yfed o gorn, ac 

yntau‘n marchogaeth ceffyl blinedig yr olwg, a‘i darian fach gron yn crogi yn isel ar ei ochr 

dde.
1274

 Negyddol, hefyd, yw‘r darlun yn PT VII.4 Gnissynt wyr ydan kylchwyeu o wŷr 

ofnus yn griddfan y tu ôl i‘w tarianau – neu efallai oddi tanynt, yn llythrennol, os oeddynt 

yn wynebu teflynnau.
1275

 Defnyddiodd Cynddelw darianau yn fwy uniongyrchol i 

gynrychioli ofn neu galedi brwydr, gan eu disgrifio yn crynu, ar y cyd â phethau eraill 

megis gwaywffon, ceffylau, a‘r cadfaes ei hun.
1276

 Gwneir defnydd gwahanol eto o 

swyddogaeth amddiffynnol tarianau yn CA (III) 36 ny nodi nac ysgeth nac ysgwyt, drwy 

ddisgrifio aneffeithioldeb amddiffyniadau‘r gelyn fel dull o foli‘r sawl sy‘n ymosod.
1277

 

 

Cysylltir tarian yn uniongyrchol â swyddogaeth arglwydd wrth amddiffyn ei bobl ym 

MolCad 40 kedwessid grut Kymry can differ y ysgwyd, ac felly hefyd yn CBT VI 8.40 

Clwyd ysgwyd clod ysgain, ac efallai yn V 20.3 Yn gerdd gydfod, rhod ryly.
1278

 At hynny, 

gall yr elfen aes yn aesdrygwydd, ym marwnad Dafydd Benfras i Lywelyn ab Iorwerth, 

CBT VI 27.5 Mor draws fu Iesu am aesdrygwydd, gyfeirio naill ai at Lywelyn ei hun, neu 

efallai at yr amddiffyniad cadarn a gynhelid yn ystod ei fywyd.
1279

 Mae‘r ystyr 

‗amddiffynwyr‘ yn glir, fodd bynnag, ym marwnad Cynddelw i Ririd Flaidd a‘i frawd 

                                                 
1272

 Awgrymir hyn yn YCM 92.2-4 (‗Rhamant Otuel‘) Oliuer a wisgwys Cwrceus y gledyf ar y glun, ac a 

dodes taryan hard gadarn am y vynwgwl.  
1273

 GodA t. 212 ‗this phrase . . . is taken to mean literally ―with shields hanging by straps over the soldiers‘ 

shoulders‖ as opposed to being held by the handgrips in readiness for battle‘, a gw. hefyd gyfieithiad J.T. 

Koch, GodA t. 95, ‗he used to incite a host with lax shields‘, ond gthg. Jarman, BOHP ll. 426, ‗A host with 

lowered shields arose‘. O ran y syniad o ddal tarian yn isel, cymh. cyfieithiad Isaac, ‗Gweith Gwen Ystrat‘, 63, 

o PT II.31 aessawr gwyr goborthit wrth aghen, ‗The shields of men would be carried low in battle-need‘, ond 

gthg. J.T. Koch, GodA tt. xxvi-xxvii ‗Shields of men were borne towards doom‘, ac I. Williams, PT II.31 

‗Cymerwch [eich] tarianau at y frwydr‘. 
1274

 Trafodwyd arwyddocâd y darlun hwn gan Moras, ‗Gwrywdod, Gwroldeb a Gwrhydri‘, 52, gan ei 

ddisgrifio fel ‗dychan cynnar iawn ac ymdrech fwriadol i bortreadu hen ddyn nad yw‘n cydymffurfio â 

safonau arwriaeth disgwyliedig‘. 
1275

 Gw. n. 1130 uchod. 
1276

 CBT IV 3.36-7 Crynai galch llasar, llas Eithiniawn! / Crynai  . . .yf a chwr ysgwydawr. 
1277

 CA (III) 36 ny nodi nac ysgeth nac ysgwyt. 
1278

 Aralleiriad CBT: ‗Yn byw mewn cytundeb â [gwŷr o] gelfyddyd, tarian sy‘n amddiffyn (?)‘, ac am rhyly 

gw. ib.n. 
1279

 Aralleiriad CBT: ‗Mor orthrwm fu Iesu gyda golwg ar lwyr gwymp [ein] tarian‘.  
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Arthen: CBT III 24.9-10 Mor eisiau eu dwyn yn eu dyrwen, / Aesawr annïanc oes annïen!. 

Roedd cyfeiriadau tebyg at dywysogion fel tarianau yn gyffredin mewn canu mawl a 

marwnad fel ei gilydd, ond mewn marwnadau byddent wedi dwyn arwyddocâd arbennig 

wrth atgoffa‘r gynulleidfa am yr amddiffyniad nad oedd yn cael ei gynnig mwyach, fel yn 

achos CA (LXXVIII) 958 O gollet moryet ny bu aessawr a CLlH XI.22b (‗Stafell 

Cynddylan‘) Mae ym bed dy yscwyt.
1280

 

 

3.13.8 Cyfeiriadau ffigurol a throsiadol 

Trafodwyd yn y paragraff blaenorol rai cyfeiriadau at dywysogion neu ryfelwyr fel 

‗tarianau‘, sef ‗amddiffynwyr‘ eu gwlad neu eu pobl, ac fe ellid hefyd nodi yma y gair 

brond(d)or, yr ymddengys ei fod yn dwyn yr ystyr hon yn fwy aml na‘i fod yn cyfeirio at 

offer go-iawn.
1281

 Mewn marwnadau, hyd yn oed os nad oedd y syniad fod y wlad wedi 

colli ei ‗tharian‘ yn cael ei fynegi,
1282

 gallai‘r pryder hwn fod wedi dod yn hawdd i 

feddyliau‘r gynulleidfa o glywed llinellau megis CA (GwM) 1413 ym duhun am galch am 

glaer,
1283

 CLlH III.11b (‗Pen Urien‘) Oed ysgwyt ar wlat; oed olwyn yg kat, neu CBT VII 

47.20 (Bleddyn Fardd, ‗Marwnad Hywel ap Goronwy‘) Aer ysgwn, aur ysgwyd oedd.
1284

 

Byddai‘r croniclwyr hwythau yn cyffelybu tywysogion i darianau, yn enwedig wrth gofnodi 

eu marwolaethau, gan gyfosod y gair tarian gan amlaf ag enw gwlad, rhanbarth neu 

bobl.
1285

 Yn yr un modd, galwodd Phylip Brydydd Rys Gryg yn tarian Ystrad Tywi (CBT 

                                                 
1280

 Mae Rowland, EWSP t. 585, yn dehongli ysgwyd fel cyfeiriad ffigurol at Gynddylan (sef ‗amddiffynnwr‘ 

stauell gyndylan, mae‘n debyg), ac yn awgrymu bod ym bed yn golygu ‗yn farw‘, yn hytrach na bod y 

gwrthrych wedi ei gladdu yn llythrennol.  
1281

 Gw. n. 916 uchod, a chymh. hefyd y defnydd o eiriau fel arwyneb, dinas, dôr, mur neu ysgor mewn cyd-

destunau cyffelyb. 
1282

 Cymh. y ddau gyfeiriad ar ddiwedd y paragraff blaenorol. 
1283

 Gw. n. 961 uchod am y gwahanol ddeongliadau posibl. 
1284

 Mae enghraifft bosibl arall yn ‗Y Gododdin‘, os ‗un megis tarian‘ yw ystyr CA (XLV A) 500 vn axa ae 

leissyar a (B) 511 un s saxa secisiar (gw. darlleniad H-cd, un aes [eisor], ond am ddehongliad gwahanol gw. 

n. 835 uchod). Am eisor gw. GPC d.g., ‗dull, modd, natur; tebyg neu gyffelyb (i), cyfryw (â)‘. 
1285

 Yr enghraifft gyntaf yn Brut y Tywysogion yw‘r cofnod am farwolaeth Gruffudd ap Llywelyn, sy‘n ei 

alw‘n pen a tharyan ac amdiffynwr y Brytanyeit (ByT (RBH), d.f. 1063, a ByT (Pen. 20), t. 19). Disgrifiwyd 

Maelgwn ap Rhys fel taryan a chedernnyt y‟r Deheu oll (neu holl gymry) wrth gofnodi ei ymosodiad ar 

Ddinbych-y-Pysgod (ByT (RBH), d.f. 1187, a ByT (Pen. 20), t. 131), a defnyddiodd fersiwn Peniarth 20 eiriau 

tebyg wrth gofnodi carchariad Maelgwn yn 1189 (ibid., t. 132). Mae gweddill yr enghreifftiau oll yn rhan o 

gofnodion o farwolaethau. Galwyd yr Arglwydd Rhys yn ben a thar[y]an a chedernit y Deheu a holl Gymry 

ac yn ogonyant y ryueloed a tharyan y marchogyon (ByT (RBH), d.f. 1197; ByT (Pen. 20), t. 138), 

disgrifiwyd ei ŵyr Rhys Ieuanc fel [c]olofyn a thwr a tharyan y wlat (ByT (Pen. 20), t. 185), a galwyd Dafydd 

ap Llywelyn yn taryan kymry (ByT (Pen. 20). Ni fyddai‘r croniclwyr yn cymharu arglwyddi ag arfau 

ymosodol mor aml, er cyfeirio at yr Arglwydd Rhys fel tegwch arueu (ByT (Pen. 20), t. 139, a ByT (RBH), 

d.f. 1197). 
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VI 12.10),
1286

 ac fe geir yr ymadrodd ysgwyd pedeiriaith ‗amddiffynnwr (y) pedair cenedl‘ 

ddwywaith gan Gynddelw.
1287

 Uniaethir Owain Cyfeiliog yn bendant â tharian (ar 

ysgwydd!) yn CBT III 16.161-2 Yn rhith rhyn ysgwyd rhag ysgwn blymnwyd / Ar ysgwydd 

yn arwain, ac ymffrostiodd ‗Taliesin‘ iddo fod yn ysgwyt yg kat (LPBT 5.18), ymysg offer 

eraill; ond mewn enghreifftiau niferus eraill gall y darian fod naill ai‘n drosiad o‘r tywysog 

neu‘n gyfeiriad at ei darian go-iawn, a ddefnyddir i‘w gynrychioli neu i rannu nodweddion 

canmoliaethus ag ef.
1288

 Fel yn achos arfau ymosodol, gallai tarianau hefyd gael eu 

personoli, megis yn CBT II 1.56 Aesawr hael orfawr arhawl orfydd, a 16.25 Piau y 

rhodawg rhudd faran—aerfle.
1289

 

 

Weithiau mae‘n ymddangos fod yr ‗amddiffynnwr‘ wedi ei leoli‘n benodol mewn brwydr, 

ac yntau‘n amddiffyn ei gyd-filwyr, megis yn CLlH XI.92b-c (‗Caranfael‘) Ysgwyt 

digyuyng; dinas y gedyrn, / Goreu gwr Garanmael,
1290

 neu yn CBT IV 9.165 Llydw ysgor, 

ysgwyd byddinau.
1291

 Cyfunir trosiadau o‘r tywysog fel amddiffynnwr ei bobl ac fel 

amddiffynnwr ffiniau ei wlad yn CBT I 3.100 Cynreinion ysgwyd, ysgor orwydd, ac fe 

gyfeirir at dywysog fel ‗tarian‘ yn erbyn bradwriaeth, hyd yn oed, yn CBT III 13.35 Brad 

eurgrwydr, gynfrwydr gynfraith—ei darian, oni bai bod brad yn dynodi ystrywiau mewn 

brwydr.
1292

 Yn olaf, fel y nodwyd yn adran 3.13.4, gallai gair am darianau gynrychioli 

                                                 
1286

 Cymh. CBT VI 24.58 Llew gwaywdwn, ysgwn ysgwyd Geidiaw, os enw lle yw Ceidiaw, yn hytrach nag 

enw personol – gw. n. 1243 uchod), a VI 8.2 Ysgwyd ddrud ddylud Ddyliffain, a aralleirir yn CBT fel 

‗Amddiffynnwr Dyliffain chwyrn [yr] ymosod [arni]‘, er nodi y gellid cymryd drud gydag ysgwyd, a dylud 

ddyliffain yn golygu ‗yn trefnu ymosod‘. 
1287

 CBT III 7.26 (‗Marwnad Madog ap Maredudd‘) Hwyl ysgwn, ysgwyd pedeiriaith, a 13.6 (‗Arwyrain 

Owain ap Madog‘) Llid ysgwn, ysgwyd pedeiriaith, ac am yr ystyr gw. aralleiriadau CBT. 
1288

 CA (XXIX) 335 ysgwyt eur crwydyr cadlan (gw. n. 1016 uchod); PBT (BTF) 3.24 ysc6yda6r yn lla6 

garthan yggryn; CBT I 3.79 Bu fedd eurgylchwy yn fordwyawg; III 7.8 Tarian yn aerwan, yn eurwaith; 16.83 

Cylchwy cyfryfel, cyfraith ordden—rwyf; 29.27 Llid ysgwn, ysgwyd canaer; IV 4.186 Brwydr eurgrwydr, 

eurgrawn ni guddai; 5.88 Llew torf, tarian eurgymid; 9.56 Brwydr eurgrwydr, eurgrair bedysiawd, a 101 Am 

eurfrwydr, am eurgrwydr eurgwyn; V 10.11 Hyd ydd â clod rhod rhywyr; 20.3 Yn gerdd gydfod, rhod ryly; VI 

8.40 Clwyd ysgwyd clod ysgain; VII 22.15 Diarswyd ysgwyd, ysgyrion—yng ngnif; 25.9 Pan fai frwydr, 

eurgrwydr, aergun dynged, a 79 Dilesg eurgrwydr brwydr, bryd ar gyffro—cad. Awgrymodd Rowland, EWSP 

tt. 495 a 614, fod cyfeiriad at Gadwallon, ‗shield in battle‘, yn bosibl ar gyfer MarCad 6c a diliuat kat 

kylchwy, er ffafrio‘r ystyr ‗the battle of the border‘ (gw. hefyd R.G. Gruffydd, AH t. 40 ‗brwydr [ar] y terfyn‘). 
1289

 Aralleiriadau CBT: ‗Tarianau[‘r] arglwydd haelionus gwych [a‘i] hawl a fydd yn rhagori‘ a ‗Pwy biau‘r 

darian gron sydd yn cynnau llid gwaedlyd mewn brwydr‘. Cymh. IV 9.62 Gwrawl rod, rodawg hy, er y gall 

mai cyfeiriadau ffigurol at wrthrych y gerdd sydd yma yn hytrach na tharianau wedi eu personoli. 
1290

 Cyfieithiad Rowland, EWSP t. 492 ‗A broad shield, a fortress for strong men, / the best warrior is 

Caranfael‘. 
1291

 Aralleiriad CBT: ‗[Un megis] caer i fintai, tarian byddinoedd‘. Gw. hefyd CBT III 7.10 Tarf esgar, 

ysgwyd yn nylaith ‗Gwasgarwr y gelyn, amddiffynnwr mewn cyflafan‘. 
1292

 Gw. GPC d.g. brad (b) ‗ystryw, dyfais‘. 
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milwyr ‗cyffredin‘ hefyd, fel y gall cyfeiriad Prydydd y Moch at aes aesawr olygu naill ai 

‗rhyfelwr (?gorau) y rhyfelwyr‘ neu ‗amddiffynnydd y rhyfelwyr‘.
1293

 

 

Gall tarian (unigol) fod yn drosiad o arfwisg gwŷr arfog (lluosog) yn CBT II 14.143-4 

Menestr, gwelud di galchdöed—cyngrain / Yng nghylchyn Owain, gylchwy enwir,
1294

 ac yn 

drosiad o amddiffynfa, o bosibl, yn CA (XVII) 155 aes e lwrw budyn a CBT V 19.8 Ysgwyd 

ball guall Guhelyn.
1295

 Ymddangosai tarianau trosiadol mewn cyd-destunau mwy 

cyffredinol hefyd – dywedodd ‗Taliesin‘ mai ei wên oedd ei ysgwydawr yntau,
1296

 ac fe 

allai rhod gynrychioli ‗gwrthwynebiad‘, o bosibl, yn CBT V 23.203-4 Can orfod pob rhod 

yn rhamant / Can folawd â thafawd a thant, er ei ddehongli fel ‗ardal‘ yn CBT. Gall fod 

cyfeiriad at darian a wisgir gan Dduw, hyd yn oed, yn CBT IV 16.191 Can gwledych 

Gwledig aur gylchwy yn ôl dehongliad Henry Lewis, ‗Arglwydd â‘r aur darian‘, er bod yr 

ystyron ‗cylch‘ neu ‗ardal‘ yn ymddangos yn fwy tebygol ar gyfer cylchwy yma.
1297

 

 

3.14 Arfau amhenodol 

Mae cyfran sylweddol o gyfeiriadau‘r beirdd at arfau yn defnyddio geiriau na ellir eu 

cysylltu ag unrhyw offeryn penodol.
1298

 Mwyaf cyffredin oedd y gair arf ei hun, a 

ddefnyddid at yr un math o ddibenion llenyddol â‘r enwau a drafodwyd eisoes wrth 

ddisgrifio rhyfelwyr yn ymosod â‘u harfau neu wrth ddefnyddio‘r arfau fel drych i 

nodweddion canmoliaethus y perchennog. Defnyddiai‘r beirdd y gair arf yn ffigurol, hefyd, 

am wrthrychau dynol eu cerddi,
1299

 ac fe geir arfau wedi eu personoli mewn cerdd o waith 

Llywarch Llaety (CBT II 16.33-4): 

                                                 
1293

 CBT V 10.71 Pan ddoeth aes aesawr yng ngryn. 
1294

 Gw. aralleiriad CBT, ‗Weinyddwr, gallet ti weld arfwisg rhyfelwyr / O amgylch Owain [yn] darian 

greulon‘, er bod y cyd-destun yn awgrymu y gallai ‗gwregys‘ fod yn ystyr bosibl arall i cylchwy yma. 
1295

 Gw. uchod, n. 1107 ac adran 3.13.6. 
1296

 PT VIII.14 yscwydawr y rac glyw gloyw glas gwen. 
1297

 Gw. CBT IV 16.191, yn cyfeirio at G t. 230, GPC d.g., a Henry Lewis (gol.), Hen Gerddi Crefyddol 

(Caerdydd, 1931). O ran dehongliad Lewis, gellid cymharu‘r cyfeiriad (tebygol) at ‗arfau‘ yr Iesu yn CBT VI 

33.75 A wnaeth yma dda yng nghalchdöed (gw. ib.n, sy‘n nodi bod cyfeiriad at wrthrych y farwnad yn 

bosibilrwydd arall, llai tebygol), a‘r defnydd o‘r gair llurig a‘r Llad. lorica fel enwau am weddïau 

amddiffynnol (gw. n. 1338 isod). 
1298

 Y canran yn ôl cyfansymiau Tabl 8 yw rhwng 19% a 20% yn achos yr Hengerdd a 25% yn achos cerddi 

Beirdd y Tywysogion, er bod rhaid cofio y gall rhai o‘r cyfeiriadau hyn ddynodi arfwisgoedd, neu harnais 

ceffylau. 
1299

 CBT III 12.56 Arf tarf, torf angor, Iorferth; 16.121 Arf torfoedd terfysg, Eingl yng nghydoch; 24.147 

Aerdarf derfysgdaryf, arf Arodriawn; IV 6.107 Arf dewrwyr y dwyrain; V 1.5 I filwyr eryr, arf gwenwlad—a 

gwaedd; 8.11 A thithau, arf cadau cydlid; 10.55 Arf myrdd, aradr cyrdd can iawn; 21.16 Eryr, arf  prifwyr 

Prydain; VII 24.50 Arf lluoedd, eurwisgoedd wisgi; 25.45 Arf torfoedd terfyn heb warthrudd; 26.17 Arf 
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Piau yr arfau arfod heb giliaw, 

Ni giliant hyd angau? 

 

Cyfeirir at arfev coch yn Oianau
LlDC

 37, ac fe ddefnyddiai Beirdd y Tywysogion hwythau‘r 

geiriau coch,
1300

 crau,
1301

 creuled,
1302

 rhudd,
1303

 a rhuddgrau
1304

 wrth ddisgrifio arf, ynghyd 

â‘r cyfansoddair arfrudd.
1305

 Y tebyg yw mai staen gwaed a olygir yn yr holl gyfeiriadau 

hynny, ac mai arfau toredig a gwaed arnynt a ddisgrifir yn yr ymadrodd arfau briw trilliw 

(CBT VI 23.4). Gair arall am ddifrod a ddefnyddid gydag arfau oedd bwlch, ac fe geir 

hefyd y cyfansoddair arfdrwch ‗(un) toredig ei arf‘.
1306

 Mae‘n bosibl fod y ferf treuliaw yn 

CBT VII 26.23 (Llygad Gŵr) Rhwysg aerllew trylew yn treuliaw—arfau hefyd yn 

ymwneud â difrod mewn brwydr, er bod rhannu neu ddosbarthu arfau yn bosibilrwydd 

arall.
1307

 Yn ogystal â bod yn goch neu ddangos difrod, gallai arfau fod yn edwyn ‗llym‘ a 

lliwaid ‗miniog‘,
1308

 yn eirian ‗disglair, hardd‘, yn golau, neu yn llasar,
1309

 ac fe allai‘r 

epithed peredur arueu dur, hefyd, gyfleu nodweddion fel sglein a chadernid, yn ogystal â 

disgrifio‘n llythrennol fetel llafn cleddyf neu ben gwaywffon.
1310

 At hynny, defnyddid rhai 

ansoddeiriau am nodweddion dynol, megis arfoloch ‗bygythiol‘,
1311

 gorflwng ‗milain, 

dicllon‘,
1312

 taer
1313

 a trylew ‗dewr iawn‘.
1314

  

                                                                                                                                                     
torfoedd, terrwyn achubaw; 47.17-22 Arwymp glod orfod, arf cyhoedd—hywerth / Fu Hywel o‟r pobloedd, / 

Eryr tirfawr, arf torfoedd, / Aer ysgwn, aur ysgwyd oedd. // Oedd gleifruthr aruthr arf rhyfel,—oedd hael, / 

Oedd hwylfawr glod uchel, a 53.28 Arfaeth Llŷr, arf mawrwyr Môn. Gall fod enghraifft arall yn CA (LXXVII) 

955-6 o osgord vynydawc ny diangwys / namen vn aryf amdiffryf amdiffwys, o ddilyn cyfieithiad J.T. Koch, 

GodA t. 117 ‗Of the retinue from the mountain court there escaped / only one defensive weapon from the 

chasm‘, ond cymh. Jackson, GOSP t. 147 ‗Of the retinue of Mynyddog there did not escape but one man, 

brandishing his weapon, huge‘. Gw. hefyd CBT IV 4.83 Arf eryf eryr Nanhoywnain, ac ib.n: ‗fe‘i deellir 

yma‘n ffig. am Owain sydd yn offeryn neu‘n gyfrwng i ddarparu gwledd i eryr yn rhinwedd ei ymladd‘. 
1300

 CBT II 14.6 Diarswyd ar frwydr, arfau goched!; III 16.139 Coch arfau aerfan, cochliw ei luman, a gw. 

hefyd III 21.86 Arfau pendrychion cochion coches, a IV 6.174 Pan gychwyn arfau, pan gochir. 
1301

 CBT IV 4.185 Bryd eirfgryd, arf grau a ddodai. 
1302

 CBT III 16.243 Barf ar farf, a‟i arf yn greuled, a IV 5.98, Aer greulawn arf greuled. Nodir yn GPC, d.g., 

mai creuled oedd ffurf wreiddiol yr ansoddair hwn, a‘r ffurf creulyd yn datblygu‘n ddiweddarach (gan gael ei 

ddefnyddio wedyn fel ffurf wrywaidd, a creuled yn dod yn ffurf fenywaidd). 
1303

 CBT II 14.91 Achubiaid pob rhaid rhudd eu harfau; IV 6.249 Yn arfod ag arfau rhuddion, a 33.19 

Gruffudd arfau rhudd, rhydebygir. 
1304

 CBT IV 13.33 Rhuddgrau ei arfau, arfaidd erlyn—Lloegr. 
1305

 Gw. Atodiad Ib d.g., a chymh. cleddyfrudd a gwaywrudd. 
1306

 CBT III 12.25-6 Caswallawn eisior eisiau—ei ddifod, / Balch arfod, bwlch arfau, a IV 9.161 Na‟m 

gwrthod, eirf drafod arfdrwch. 
1307

 CBT, ib.n, a chym. nn. 800 a 1139 uchod a n. 1341 isod. 
1308

 CBT II 14.36 Cyfoedon arfawg arfau edwyn, a 123-4 Ciglau am dâl medd myned plaid—Gatraeth, / Cywir 

eu harfaeth, arfau lliwaid.  
1309

 EWGP III.8b gna6t gan gynran eiryan araf (ond gw. Jackson, ib.n, am yr awgrym y dylid darllen varaf 

(am barf) am fod araf (arf) yn digwydd eto ym mhedwaredd linell yr englyn); CBT VII 55.13 Gŵr golau ei 

arfau, aergrau ergryd, a 52.15 Dewr a was ban llas, yn llasar—arfau. Am llasar gw. adran 3.13.3. 
1310

 CA (XXXI) 359 peredur arueu dur; gwawrdur ac aedan, a gw. isod, yn yr adran hon, am dur a haearn fel 

geiriau am arfau. 
1311

 CBT III 16.133 Ei barau, ei arfau arfoloch. 
1312

 CBT III 16.112 Gorflwng arf, aerfeddawg bennaeth. 
1313

 CBT VII 6.23  Ein llyw aer, arf taer fal tân. Nodir yn CBT ei bod yn well deall arf yn ffigurol yma am nad 
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Gall fod cyfeiriad at arfau estron gan Phylip Brydydd, wrth ganmol Rhys Ieuanc yn ei arfau 

anghysbell,
1315

 ond posibilrwydd arall yw fod ei ddull o ymladd yn ei neilltuo oddi wrth ei 

gymdeithion (naill ai‘n llythrennol neu‘n ffigurol).
1316

 Roedd ymadroddion fel draig arfau 

neu aerwalch eirf yn ddull arall o ganmol milwriaeth,
1317

 ac fe geir gan Brydydd y Moch y 

disgrifiad arab arfau dras ‗o fonedd gwych arfau‘ (CBT V 19.9) wrth ganmol Llywelyn ab 

Iorwerth yn ei ieuenctid, gan awgrymu bod milwriaeth yn rhywbeth a etifeddwyd.
1318

 

Defnyddid y gair arfod ‗ergyd‘, hefyd, mewn ymadroddion fel balch arfod (CBT III 12.26), 

neu wrth ddweud fod gan ryfelwr arfod rhyw arwr traddodiadol.
1319

 Gallai arfod hefyd 

ddwyn ystyron mwy eang fel ‗brwydr‘ neu ‗gyrch‘, gan gael ei gyfosod yn aml ag arf neu 

arfaeth.
1320

 Dull y gwrthrych o frwydro â‘i arfau a ganmolir eto, gan Einion ap Gwalchmai, 

wrth ddisgrifio Llywelyn ab Iorwerth fel eirf drabludd angudd ‗[Un sy‘n peri] twrw hyglyw 

ag arfau‘ (CBT I 25.17). Ac mae‘n debyg fod CBT VI 17.16 (Gwgon Brydydd) Arf glyw a 

glywir hyd Frawd! yn disgrifio‘r enwogrwydd a gâi Llywelyn o ymladd â‘i arf, er y gallai 

sŵn llythrennol ei ergydion fod yn ddealledig hefyd. Mynegwyd syniadau tebyg drwy 

grybwyll clod yn uniongyrchol, neu gyda‘r ansoddair cyhoedd ‗amlwg‘,
1321

 ac felly hefyd, 

efallai, yn IV 6.60-1 Pan ddinau gwyar grau ar grys, / Arfau gŵr gwron a‟i dengys.
1322

 

 

Mae PT VII.36 Haf ydan ayaf ac araf yn llaw, fel disgrifiad o gyfnod hir o frwydro, yn 

dwyn i gof ymadroddion am gludo gwaywffyn, cleddyfau a tharianau fel symbolau o 

ymladd neu barodrwydd i ymladd, ac fe ddefnyddiodd Cynddelw yntau y ddelwedd o gludo 

arfau â‟i loflen wrth ganmol Hywel ab Owain Gwynedd.
1323

 Defnyddid presenoldeb arf fel 

                                                                                                                                                     
yw taer wedi treiglo, er bod arf yn fenywaidd fel arfer (cymh. yr enghraifft yn y n. dilynol). 
1314

 CBT IV 5.74 Arf trylew trais allael. 
1315

 CBT VI 13.17-18 Lledrudd parfrys Rhys, rhwysg Hiriell—yn aer, / Yn arfau anghysbell. Cymh. n. 407 

uchod, sy‘n nodi enghreifftiau o waywffyn arbennig neu anghyffredin; ac am arwyddocâd arfogaeth estron 

mewn chwedlau gw. Reck, The Aesthetics of Combat, adran 2.2. 
1316

 Gthg. aralleiriad CBT: ‗[Gŵr] mewn arfau na ellir cyrraedd atynt‘, sy‘n dilyn G t. 18 ‗anhygyrch, dieithr, 

pell, na ellir dyfod ato‘ a GPC d.g. (a), ond gw. hefyd GPC
2
 (c) ‗gwahanol, annhebyg . . . ?dieithr, rhyfedd‘. 

Cymh. CBT VII 28.3 Henefydd dedwydd, odidawg—dy bâr ‗Bennaeth ffodus, [ŵr] anghyffredin dy 

waywffon‘, a gw. GPC d.g godidog, odidog ‗anarferol (anghyffredin, eithriadol) o dda neu deilwng‘ ayb. 
1317

 VII 23.38 a VII 8.4. 
1318

 Gwelir y bardd, yma, yn canmol cyndeidiau Llywelyn, ac yn mynegi ei obeithion at y dyfodol. 
1319

 Gw. CBT VI 31.12 (arfod Blathaon); VII 46.15 (arfod Peredur) a 51.31 (arfod Geraint). 
1320

 Gw. Atodiadau Ia a Ib d.g. Ni thrafodir arfod ymhellach yma, am fod ehangder ei ystyron yn golygu nad 

yw mor ddefnyddiol at ddibenion yr astudiaeth hon â geiriau fel cleddyfawd neu peleidr(i)ad. 
1321

 CBT VII 8.12 Balchglod ag arfod ac arf , ac am arf cyhoedd (yn disgrifio‘r gwrthrych ei hun, naill ai fel 

‗arf‘ ffigurol neu fel rhyfelwr amlwg ei arf(au)), gw. CBT II 4.1-2 Cedifor, eurgorf o Argoed—pan oedd, / Arf 

cyhoedd cyn addoed, a VII 47.17-18 Arwymp glod orfod, arf cyhoedd—hywerth / Fu Hywel o‟r pobloedd. 
1322

 Aralleiriad CBT: ‗Pan ymdywallt gwaed cyflafan ar grys, / Arfau [y] gŵr arwrol a amlyga hyn‘. 
1323

 CBT IV 6.31-4 Hud af yng nghynnorf yng nghynnen—â‟m cerdd / A‟m cynnelw o‟m perchen, / Hud arfoll 

archoll yn archlen, / Hud arwedd arfau â‟i loflen. 
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symbol o ryfel wrth ddisgrifio brwydrau penodol hefyd,
1324

 ac mae tair enghraifft o‘r ffurf 

arfle ‗maes brwydr, ymladd‘, oll gan Brydydd y Moch.
1325

 Ceir hefyd y gair arfgryd (arf + 

cryd) a olygai ‗twrf arfau‘ neu, yn fwy cyffredinol, ‗cyffro mawr‘,
1326

 ac fe allai cyfarf 

olygu ‗taro arfau‘ yn ogystal â chyfeirio at arfogaeth rhyfelwyr.
1327

 Ymadrodd perthnasol 

arall yw bar ar araf (EWGP III.8d), sef ‗gwaywffon yn erbyn arf‘, fel disgrifiad o ornest 

glòs.
1328

 Cyfosodir arf ac ysgwyd yn ‗Llym Awel‘, a‘r ddau‘n cael eu cysylltu â chyrraedd 

oedran dyn,
1329

 gan ddwyn i gof yr ystrywiau a gyflawnir gan Wydion yn y Pedair Cainc er 

mwyn cael enw, arfau a gwraig i Leu yn erbyn ewyllys ei fam Ar(i)anrhod.
1330

 

 

Nid yn aml y gellir dweud bod arf yn cael ei ddefnyddio am fath penodol o offer – 

anghyffredin o ddiamwys yw CBT IV 4.143 Gŵr gwaedrwyf aerglwyf, eurgledd—oedd ei 

arf, gan awgrymu naill ai mai cleddyf oedd hoff arf y gwrthrych, neu fod y cleddyf hwnnw 

yn haeddu sylw arbennig oherwydd ei wychder. Mae‘n debygol mai cleddyf arall yw‘r 

ehangseit ervyn yn CA (GwC) 1378-9, er na ellir sicrwydd.
1331

 Os disgrifir arfau yn cael eu 

bwrw neu eu ‗hau‘, ar y llaw arall, y tebyg yw mai gwaywffyn tafl a olygir, megis yn CA 

(GwC) 1398-9 Pan vyrywyt arveu / tros benn cat vleidyeu, neu CBT I 7.97 (Gwalchmai) 

Am adfod arth arfod arf he.
1332

 Ond fel y cyfryw, ymddengys mai‘r ystyr gyffredinol ‗arfau‘ 

sydd orau, fel yn achos y cyfeiriad yn ‗Gweith Gwen Ystrat‘ at elynion yn gollwng eu 

eiryf,
1333

 neu‘r ganmoliaeth i un o arwyr ‗Y Gododdin‘ fel y dewraf sy‘n emdwyn aryf.
1334

 

                                                 
1324

 GerErb 6a Yn llogporth gueleis e arwev, a 9a-b Yn llongborth gweleis .i. waetfreu. / ac elorawr rac arueu; 

PeirFab 12 llawer tarf a chyuarf. llawer perchen arf. yn eidaw aedan, a 54 llawn vydd y koedydd o wyr ac 

arueu; CBT I 18.17 Nodded ni‟m rhodded rhag rhysgyr—arfau, a II 13.1-5 Pan uchel uched, pan achubed—

Ffrainc, / Pan Ffaraon fföed, / Pan fu yrf am gyrf am galed, / Pan fai arf am farf a fyried, / Yng Nghoed 

Gorfynwy yng ngorddibed—Lloegr. 
1325

 Atodiad Ib d.g. 
1326

 LPBT 5.69 Mwyhaf Teir Aryfgryt, a gw. nodyn Haycock; CBT IV 4.185 Bryd eirfgryd, arf grau a ddodai, 

a gw. GPC
2
 d.g. arfgryd. 

1327
 Atodiad Ib d.g. 

1328
 Gw. Jackson, EWGP t. 73, ac am y gair pâr ‗gwaywffon‘ gw. adrannau 3.2.1.1 a 3.2.4.2 uchod. 

1329
 LlymAw 28a-c Kin imtuin ariweu ac yscuid arnad. / diffreidad kad kynuid.  pelis pa tir. yth uaguid. 

1330
 PKM, tt. 79-83. Cyfeirir at y stori hon yn TYP t. 185 (wrth restru Tri Eur Gryd Ynys Brydein): A Lleu 

Lla6gyffes, pan vu ef a G6ydyon yn keissio henw ac arueu y gan (Aran)rot y vam. Cysylltir gwisgo arfau â 

chyrraedd oed dyn hefyd yn YBH llau. 203-5 os ef a ryd ymi hoeydyl hyt pan allwyf marchogaeth a gwiscaw 

arueu . . . 
1331

 Gw. n. 537 uchod.  
1332

 Gw. uchod, adran 3.2.4.2 ac n. 245. 
1333

 PT II.17-18 Yn drws ryt gweleis y wyr lletrudyon. / eiryf dillwg y rac blawr gofedon, a gw. cyfieithiad 

Isaac, ‗Gweith Gwen Ystrat‘, 63 ‗At the entrance to the ford I saw bloodstained men, dropping their weapons 

before the hoary warlord.‘ Mae llinellau nesaf y gerdd yn helaethu ar yr un syniad, gan gynnig y disgrifiad 

diddorol llaw yg croes a all gyfeirio at arwydd o ymostyngiad, a‘r gwŷr gorchfygedig yn dal eu llaw dde, 

neu‘r ddwy law, ‗yng nghroes‘ ar y frest (I. Williams, PT II.20n). 
1334

 CA (XXXVII) 412-13 or sawl a weleis ac a welaf ymyt; / en emdwyn aryf gryt gwryt gwryaf, a gw. 

cyfieithiadau Jackson, GOSP, t. 139 ‗Of all I have seen and shall see in fight, plying their weapons in the 

battle-shout, his valour was the boldest‘ a J.T. Koch, GodA, t. 105 ‗Of those that I have seen and shall see in 
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Yn yr un modd, mae‘r ymadrodd cymryd arfau mewn marwnad a ganodd Dafydd Benfras i 

Ruffudd ap Llywelyn yn dwyn i gof yr ymadrodd modern ‗codi arfau‘ (CBT VI 29.3-7):
1335

 

Gwelsam-ni gynt, a‘i wynt yn orau, 

Gwalch Cymru yn cymryd arfau 

Yn Lloegr, yn llosgi ei thyrau: 

A‘i gwelai, eiliai yn olau; 

A‘i gweles, gwelynt ryfeddau! 

 

Ceir delwedd debyg, efallai, mewn cyd-destun gwahanol iawn yn CBT VII 32.51 (Madog 

ap Gwallter, ‗Geni‘r Iesu‘) Rhwystrwyd Erod,  greulawn arfod,  ar ei arfau.
1336

 A‘r ystyr 

gyffredinol ‗arfau‘ sy‘n gweddu orau i gyfeiriadau mewn cerddi crefyddol eraill hefyd. Fe‘i 

cynghorodd Einion ap Gwalchmai ei hun i ymwrthod ag arfau yn CBT I 27.107-8 Mynnid 

im gyreifiaint mwyniant creiriau—Duw / A diofryd arfau,
1337

 ac fe geir beirniadaeth neu 

gyngor mwy cyffredinol i‘r sawl sy‘n cymryd arf gan Lywelyn Fardd II, CBT VI 10.33-4 

Ni mad gymyrth arf ni gymer—benyd / Can ni ŵyr ennyd pa hyd ater.  

 

Mae arfau, neu o leiaf y ddelwedd o ymarfogi, yn dwyn ystyr fwy cadarnhaol yn LPBT 

13.6-9 (‗Kanu y Cwrwf‘): 

Ys tidi a uedyd 

dylif deweint a dyd: 

dyd yma[ru]ogawr, 

 nos ymorffowysawr 

 

Nododd Marged Haycock y gallai‘r ymarfogi fod yn llythrennol neu, yn fwy tebygol, yn 

drosiadol, gan gymharu‘r darn â CC 26.1a-c Kyntaw geir a dywedaw / Y bore ban kyuodaw: 

/ „Croes Crist in wissc ymdanaw‟, 2a Ar helv uy ren y guiscav  hetiu, a 3a Guiscaw 

ymdanaw in berth. Y math o wisgo neu ymarfogi a olygir, felly, yw ymgymryd ag arfau neu 

                                                                                                                                                     
battle, / plying weapons on the stony ground, his valour was mightiest‘.  
1335

 Ceir ymadrodd tebyg yn CBT VI 10.33 Ni mad gymyrth arf ni gymer—benyd / Can ni ŵyr ennyd pa hyd 

ater (gw. y paragraff dilynol). 
1336

 Aralleiriad CBT (ll. 51): ‗Rhwystrwyd Herod, creulon [ei] ymosodiad, yn ei arfau‘, er nodi, ib.n, y gall fod 

cysylltiad rhwng y gair arfau yma a‘r ferf arfu ‗arfaethu‘, gan roi‘r ystyr lythrennol ‗yn ei fwriadau‘ ar gyfer 

yr ymadrodd olaf. Sylwodd y beirdd hwythau ar y tebygrwydd rhwng arf ac arfaeth, ac mae nifer o 

enghreifftiau o‘r cyfleoliad geiriol hwn wrth ddisgrifio cynlluniau penodol. Gw. CBT II 1.135-6 Arfaeth 

ehelaeth, wrth ei holi, / Arfau o Ddeau, barau beri; II 3.3 Arfaeth yw gennyf, arfau gyrchiad—Deifr; 14.123-4 

Ciglau am dâl medd myned plaid—Gatraeth, / Cywir eu harfaeth, arfau lliwaid; III 16.120-1 Ni fwlch dyn ei 

arfaeth. // Arf torfoedd terfysg, Eingl yng nghydoch, a VII 53.28 Arfaeth Llŷr, arf mawrwyr Môn. Cyfosodwyd 

arfaeth hefyd ag arfod, yn III 29.11 Ei arfod oedd ei arfaeth, a VII 19.7 Aerwalch arfod falch arfaeth. Wrth 

drafod CA (XIII) 111 e aruaeth uch arwyt awgrymodd J.T. Koch, GodA t. 188, y gallai arfaeth fod wedi 

tarddu o ffurf Frythoneg *armaχtā ‗arms taking (in preparation for battle)‘, seiliedig ar y Llad. arma (gw. 

GodA tt. 64-5), er nodi mai tarddiad gwahanol a awgrymwyd gan G.R. Isaac, The Verb in the Book of Aneirin: 

Studies in Syntax, Morphology and Etymology (Tübingen, 1996), t. 308. Gw. hefyd gyfieithiadau J.T. Koch o 

CA (XIII) 111 e aruaeth uch arwyt ‗whose preparing for battle [while carousing] over mead drinking‘; (XIX) 

217 er amot aruot aruaethei ‗To fulfil his contract he took arms‘, a (XXV) 295 diw calan yonawr ene aruaeth 

‗on the first day of January; as he mobilised for warfare‘. 
1337

 Aralleiriad CBT: ‗Fe fyn gwneud defnydd o greiriau Duw / Ac ymwrthod ag arfau faddeuant i mi‘. 
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arfwisg ysbrydol, fel yn achos trosiadau ‗milwrol‘ o‘r Beibl;
1338

 ac yn wir fe gyfeirir at 

arfogaeth yr Iesu, hyd yn oed, yn CBT VI 33.75 (Dafydd Benfras) A wnaeth yma dda yng 

nghalchdöed.
1339

 Cyfeirir at ddefnyddio arfau i wneud daioni yn EBedd
LlDC

 55c gur a 

digonei da ar y arwev, ac mae‘r syniad o frwydro dros gyfiawnder yn un a fynegir mewn 

cerddi eraill hefyd.
1340

 Mae‘n debyg mai balchder Gwalchmai o frwydro dros ei arglwydd, 

Owain Gwynedd, a fynegir yn CBT I 9.96 Honnaf arfau gorfelyn ei ongyr, er y gallai hefyd 

gyfeirio‘n fwy llythrennol at arfau a roddwyd i‘r bardd fel gwobrau am ei ganu, neu fel rhan 

o ddosbarthiad cyffredinol i aelodau‘r osgordd. Dywedodd Llygad Gŵr mai gan Lywelyn 

ap Gruffudd y cawsai ei arfau yntau (CBT VII 24.127 Cyfarf wyf o rwyf rhudd lafnau—yng 

ngnif), ac fe all fod awgrym fod tywysog yn gyfrifol am arfogi‘r wlad gyfan yn CBT VII 

46.17 (Bleddyn Fardd) Arf Prydain ysgain, ysgarlad—wasgar.
1341

 

 

Mae arfau Llywelyn ab Iorwerth yn golygu marwolaeth i elynion yn CBT V 18.21-2 

Dy arfau, angau anghywas—galon, / Galofydd rhwy ddyfnas, a‘r bardd hefyd yn cyfeirio at 

gynefindra Llywelyn â‘u defnyddio,
1342

 ac mae‘n ymddangos bod arfau‘n peryglu‘r bardd 

Elidir Sais ei hun yn CBT I 18.17-18 Nodded ni‟m rhodded rhag rhysgyr—arfau / Arfod 

Cai a Bedwyr.
1343

 Ceir yn ‗Y Gododdin‘ y syniad fod gelynion yn ofni arf y gwrthrych,
1344

 a 

defnyddiodd Gwilym Rhyfel syniad tebyg mewn cerdd ddadolwch, wrth gyferbynnu dwy 

anian wahanol Dafydd ab Owain yn ei lys ac mewn brwydr (CBT II 28.21-4): 

                                                 
1338

 Haycock, CC t. 25, yn cyfeirio at I Thesaloniaid 5:8 ‗gadewch inni fod yn sobr, gan wisgo amdanom ffydd 

a chariad yn ddwyfronneg, a gobaith iachawdwriaeth yn helm‘, Effesiaid 6:11-18 ‗Gwisgwch amdanoch holl 

arfogaeth Duw . . .‘ (yn crybwyll arfwisg, ‗tarian ffydd‘, ‗iachawdwriaeth yn helm‘ ac ‗yr Ysbryd, sef gair 

Duw, yn gleddyf‘), ac Esei 59:17 ‗Gwisgodd gyfiawnder fel llurig, a helm iachawdwriaeth‘; a chymh. hefyd 

Gildas, 65.2 nunc obvallatis sanctorum duobus clipeis lateribus invictis . . . capite pro galea adiutorio domini 

fidissime contecto ‗Now my two sides are protected by the victorious shields of the saints . . . my head as its 

helmet has the help of the lord for its sure covering‘. Nododd Haycock, CC t. 272, fod y gerdd hon (CC 26) yn 

dechrau ‗yn null y cerddi llurig‘ (sef gweddïau amddiffynnol) megis CC 3 (‗Erchi Nawdd y Drindod‘ / ‗Llvruc 

alexandyr‘). 
1339

 Nodir yn CBT fod cyfeiriad at wrthrych y farwnad yn bosibilrwydd arall, llai tebygol. 
1340

 Gw. cyfieithiad Thomas Jones: ‗a man who wrought good with his weapons‘. Am gyfeiriadau at gleddyfau 

mewn perthynas â chyfiawnder gw. adran 3.4.5 uchod, a gw. hefyd CBT VII 33.25-8 (Madog ap Gwallter), yn 

annog y gynulleidfa i osod caeadau parau i amddiffyn eu cyrff rhag pechod fel pe baent yn amddiffyn castell 

(gw. uchod, adran 3.2.5). 
1341

 Gw. aralleiriad CBT: ‗[Gŵr yn] taenu arfogaeth Prydain, [gŵr yn] rhannu gwisgoedd ysgarlad‘, er ei bod 

yn bosibl mai ystyr ysgain yw fod y rhyfelwr yn ‗gwasgaru‘ arfau megis gwaywffyn tafl ar faes y gad (gw. 

GPC d.g. ysgeiniaf ‗Lledaenu, taenu, dosbarthu, gwasgaru‘). Hefyd, gall VII 26.23 (Llygad Gŵr) Rhwysg 

aerllew trylew yn treuliaw—arfau ddisgrifio tywysog naill ai‘n dinistrio arfau neu‘n eu rhannu, gan ddibynnu 

ar sut y dehonglir treuliaw (ib.n). Gw. hefyd nn. 800, 1139 a 1307 uchod. 
1342

 Cymh. CBT III 26.84 Gwayw gweiniad, gwenwyn y‟i dysgwyd, ac yn enwedig V 14.15-16 Dyfnwyd fy 

ysgwyd yn ysgardde, / Dyfnant ysgarant gwayw o‟i hasgre; 18.21-2 Dy arfau, angau anghywas—galon, / 

Galofydd rhwy ddyfnas, a VI 18.84 Yn rhyfel â rhôn orddyfniad. 
1343

 Gw. aralleiriad CBT: ‗Ni roddwyd nodded i mi rhag arfau rhyfelgyrch / Ymladdfa Cai a Bedwyr‘, ac am 

arwyddocâd y llinellau hyn gw. n. 64 ym Mhennod 1 uchod. 
1344

 CA (LII) 608 Er kryn e alon araf. 
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Hawdd i bawb â thi i‘th wyneb—am fudd 

      Ymfeiddiaw am ateb; 

I‘th arfod, osod oseb, 

I‘th arfau ni‘th arfaidd neb.
1345

  

 

Ochr arall y geiniog, fel petai, oedd dweud nad oedd y tywysog, yn ei arfau, yn ofni neb, fel 

yn achos llinellau Prydydd y Moch, wrth ganmol Rhys Gryg: CBT V 26.71-2 Rhys nis cil 

na deng mil na dau / Pan êl Rhys yn rhwysg ei arfau! 

 

Nid oedd ystyr arf(au) yn gyfyngedig i arfau ymosodol bob tro. Byddai‘r ystyr ‗arfogaeth‘, 

gan gynnwys tarian ac arfwisg, yn addas ar gyfer y ddau ddarn olaf a ddyfynnwyd, ac ar 

gyfer cyfeiriadau eraill at ryfelwyr yn arfau
1346

 neu i‟th arfau.
1347

 Gallai CA (XXIII A) 

256-7 Aryf angkynnull / angkyman dull ddisgrifio arfwisg, yn ogystal ag arfau ymosodol a 

tharianau, yn mynd ar chwâl,
1348

 ac mae‘r ystyron ‗arfwisg‘ neu ‗darian‘ yn ymddangos yn 

debygol hefyd yn achos CBT III 21.86 Arfau pendrychion cochion coches, am mai‘r cyd-

destun yw fod ergyd y gwrthrych wedi peri i arfau gelynion gael eu staenio gan waed. 

 

Byddai cyfosod aruawc a kaeawc yn ‗Y Gododdin‘ wedi creu darlun pwerus drwy 

gyferbynnu arfau ac arfwisg yr arwr â‘i ategolion addurniadol,
1349

 ac felly hefyd y disgrifiad 

o ryfelwyr eurdorchawg a cyfarfawg ‗cwbl arfog‘ (CA (XVI) 1133-6). Gall fod adlais 

bwriadol o‘r ddelweddaeth hon yn CBT VII 24.111 (Llygad Gŵr) Taleithawg arfawg 

aerbaith—Dinefwr, wrth ddisgrifio Llywelyn ap Gruffudd. Y mae mwy nag awgrym o 

harddwch personol rhyfelwr arfog yn CBT 13.22 (‗Mawl Llywelyn ab Iorwerth‘) Wyt 

prydfawr i‟th arfau, ac fe ellid cymharu hefyd y cyfosodiad rhwng tëyrn, hëyrn a hardd 

                                                 
1345

 Cyfosodwyd ffurfiau ar arfeiddiaw (‗anturio, mentro, bod yn hy‘ neu ‗feiddgar‘ (gw. aralleiriadau CBT)) 

ag arf hefyd yn CBT IV 6.34-5 Hud arwedd arfau â'i loflen. / Hud arfaidd tra Thren treiddiaw ei alon, 74-5 

Camp rhagod arfod, arfeiddiaw—ag arf / Ac aros heb giliaw, a 174-5 Pan gychwyn arfau, pan gochir, / Pan 

arfaidd, pan braidd, pan brofir, a 13.33 Rhuddgrau ei arfau, arfaidd erlyn—Lloegr, a gw. hefyd V 24.9-11 

Rhyddarfaidd aerflaidd eurflaen rodawg / Arfogion ddragon, draig llys eurawg; / Rhyarfeiddaf naf 

nerthawg—ddygyrchu. 
1346

 CBT III 20.29 Arglwydd teithïawg, twythfawr—yn arfau; IV 9.163-4, Dadolwch llachar Llachau—

gyfarpar, / Yn aerfar yn arfau; V 23.16 Yn arfau bu cenau Cuniar; 24.3 Arwr yn arfau, aerfeddawg—dëyrn; 

VII 1.23 Drud yn arfau yn ieuanc; 7.5 Mab Rhys, eurbost llys, aerbair—yn arfau; 24.135 Llwyrwys taer yn 

aer yn arfau; 52.15 Dewr a was ban llas, yn llasar—arfau, a gw. hefyd VII 8.11 Bolchgledd yn newredd, yn 

eirf. Cymh. yr ymadrodd yn ysgwyd a drafodir uchod, adran 3.13.4. 
1347

 CBT IV 13.21-2 Ym Môn, ben-dragon, ban ddreigiau—Prydain, / Wyt prydfawr i‟th arfau. Yn achos CBT 

II 28.23-4 I‟th arfod, osod oseb, / I‟th arfau ni‟th arfaidd neb, dehonglwyd arfod fel ‗arfogaeth‘ yn CBT, ac 

arfau fel ‗arfau‘, ond gall mai cyfystyron yw‘r ddau air. 
1348

 Digwydd yr un llinellau yn CA (GwT) 1258-9 a 1320-1. Gw. cyfieithiadau Jackson, GOSP tt. 126 a 153-4 

‗When the weapons were scattered and the ranks broken‘, a J.T. Koch, GodA t. 79 ‗[With] armament 

disarrayed / [and] ranks broken‘.  
1349

 CA (V) 46 Kaeawc kynhorawc aruawc eg gawr, a gw. GPC d.gg. cae 2(a) ‗gwäeg, bwcl, tlws‘ a caeog 

‗yn gwisgo cae neu dalaith‘. 
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mewn cerddi gan y Prydydd Bychan a Bleddyn Fardd.
1350

 Defnyddiwyd yr ansoddair 

arfawg mewn cyd-destun canmoliaethus mewn cerddi eraill gan Feirdd y Tywysogion,
1351

 

er bod y ffurf luosog arfogion yn cael ei defnyddio nid yn unig wrth ganmol y 

tywysogion,
1352

 ond hefyd, fel enw, ar gyfer eu milwyr,
1353

 ac ar gyfer gelynion hyd yn 

oed.
1354

 Yn yr un modd, defnyddid cyfarf amlaf gan Feirdd y Tywysogion fel enw am filwyr 

yn gyffredinol neu am dywysogion,
1355

 er ei ddefnyddio fel ansoddair weithiau.
1356

 Ceir 

hefyd cyfarfawg a cyfarfogion fel enwau wrth ddisgrifio aelodau o osgordd Powys, a 

cyfarfawg fel ansoddair i ddisgrifio Llywelyn ab Iorwerth.
1357

 

 

Roedd dweud bod gan elynion arfogaeth dda yn ddull o bwysleisio milwriaeth a dewrder y 

Cymry a ymladdai yn eu herbyn. Mae awgrym o hyn yn y disgrifiad yn Historia Gruffud 

vab Kenan o‘r tywysog yn brwydro yn erbyn y Freinc llurugauc a helmauc,
1358

 ac felly 

hefyd mewn llinellau o waith Prydydd y Moch (neu Lywarch ap Llywelyn) sy‘n cyferbynnu 

gwrhydri Llywelyn ab Iorwerth wrth wynebu gelynion arfog â beiddgarwch y bardd ei hun 

wrth ddod i‘w ŵydd i berfformio ei gerdd (CBT V 24.9-12): 

Rhyddarfaidd aerflaidd eurflaen rodawg 

Arfogion ddragon, draig llys eurawg; 

Rhyarfeiddaf naf nerthawg—ddygyrchu 

Yn rhwyfan teulu, rhwyf teuluawg. 

 

Gallai ceffylau fod yn arfawg, hefyd, yn ôl llinellau Llygad Gŵr (CBT VII 28.5-6): 

Ys bydd it, arglwydd rhwydd rhuddfoawg, 

       Llywelyn, lluyddfeirch arfawg, 

A chlod a gorfod am Geiriawg—ddyffrynt,  

   Gwrawl hawl, hwysgynt hynt hirlidiawg. 

                                                 
1350

 CBT VII 3.16 Tëyrn yn hëyrn yn hardd, a 46.9 Tëyrn yn hëyrn, yn hardd wisgad—balch. Trafodir 

enghreifftiau eraill o hëyrn fel gair am arfau neu arfogaeth yn nes ymlaen yn yr adran hon. 
1351

 E.e. CBT III 21.127 Gwartherfab Madawg, arfawg erfai, neu VII 2.1 Colled gŵr arwr arfawg, chwyrn—

yng nghad, a gw. ymhellach Atodiad Ib d.g. 
1352

 CBT VI 5.29 Iorferth esillydd! Arfogion—ei hil!, a 31.42 Am fawrweilch, aerfeilch arfogion. 
1353

 CBT VII 22.17-18 Digardd, hardd, i‟w fardd a‟i faon, / A‟i fyrddau a‟i fyrdd arfogion, a gw. hefyd y 

defnydd o‘r gair wrth ddisgrifio aelodau o osgordd Powys yn CBT III 10.6 a 43. 
1354

 CBT I 8.33-4 Un o Iwerddon, arall arfogion / O‟r Llychlynigion llwrw hirion lli, a IV 4.246 Amdrychid 

erfid arfogion—i lawr / Am eurglawr mwynfawr Môn.  
1355

 Gw. CBT II 12.11-12 A decant cynran a‟i ciliai, / Cyfarf heb un farf ar Fenai, a IV 1.65-6 Gwelais darf ar 

gyfarf, ar gyfaniain, / Gwelais aer uch Caer, uch Coed Llwyfain, a chymh. I 10.24 Cyfarf fu a‟m perchi 

(Gwalchmai, yn disgrifio Cadwaladr ab Owain Gwynedd), a Chynddelw yn galw Owain Cyfeiliog yn cyfarf 

tarf (III 16.86) neu‘n cyfeirio at dri mab Cadwallon ap Madog ab Idnerth o Faelienydd fel Tri chyfarf rhag 

tarf, rhag torf haelon (III 21.202). 
1356

 CBT III 10.35 (‗Gwelygorddau Powys‘) Mawrdorf darf gyfarf gyweithydd, a VII 24.127, Cyfarf wyf o 

rwyf rhudd lafnau—yng ngnif. 
1357

 CBT III 11.29-30, Buant cyd yng ngryd, yng ngreddf—cyfarfod / Cyfarfogion dileddf; IV 5.66, Clod 

wasgar, aesgar eisgur—gyfarfod, / Gyfarfawg benadur, a V 24.21-2 Mynnaist gyfarfod yn gyfarfawg / 

Â Gwenwynwyn rhyn, rhwyf lluosawg. Mae‘r cyfosodiad â cyfarfod ym mhob un o‘r cyfeiriadau hyn yn 

gwneud iddynt ymddangos braidd yn fformiwlëig. 
1358

 HGK 20.5-6, a gw. adran 2.14 uchod (yn enwedig n. 1004). 
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Mae‘r llinellau hyn o ddiddordeb mawr fel tystiolaeth am ddefnydd arfwisg i geffylau – yn 

wir, ni fyddai hyn yn annisgwyl ar gyfer tywysog o Bowys yn y cyfnod cymharol 

ddiweddar hwn (tua 1279-80).
1359

 Mae‘r ffurf pedreinddor, yn ‗Canu Owain Cyfeiliog‘ gan 

Gynddelw, yn ymddangos fel cyfeiriad clir arall at arfwisg ceffyl,
1360

 ac fe fyddai‘r un ystyr 

yn bosibl ar gyfer rhai cyfeiriadau at seirch, yn enwedig CBT VI 14.15 (Phylip Brydydd) 

Diseirch meirch a seirch osethrid—borthfor.
1361

 Awgrymodd Jane Ryan y gallai‘r seirch 

yng ngherddi‘r beirdd fod wedi dynodi rhyw fath o orchudd o ledr neu frethyn, a hynny yn 

achos ei ddefnydd mewn perthynas â dynion a cheffylau fel ei gilydd, er nodi bod arfwisg 

fael yn bosibilrwydd arall erbyn cyfnod Beirdd y Tywysogion.
1362

 Tynnodd Ryan sylw 

hefyd at PT I.3-4 kant gorwyd kyfret / aryant eu tudet, gan awgrymu y gall yr ail linell hon 

ddynodi ‗ornamentation and buckling on a leather base‘.
1363

 

 

Yn ogystal â dynodi arfwisg i geffyl neu i ddyn, neu harnais cain,
1364

 mae‘n bosibl fod 

seirch weithiau‘n golygu ‗arfau‘, yn enwedig yn achos CBT I 3.82 (Meilyr Brydydd) 

Dyfforthynt ei seirch meirch rhygyngawg, a 9.59-60 (Gwalchmai) Caraf eilon mygr, maith 

arnaddudd / Eilywedd aserw â seirch cystudd.
1365

 Yn yr un modd, gallai CLlH III 33c 

                                                 
1359

 Am gefndir y gerdd gw. CBT VII tt. 281-2. Mae‘n werth sylwi, fodd bynnag, fod y bardd yn dweud y 

bydd y lluyddfeirch arfawg yn dod i ran ei wrthrych, Llywelyn ap Gruffudd ap Madog, yn hytrach na‘u bod yn 

perthyn iddo yn barod. 
1360

 CBT III 16.141-2 Coch rhodawg pedrydawg pedror / I ar orwydd pedrongl pedreinddor ‗Coch yw tarian 

arwr perffaith y pedwar ban, / Ar farch cadarn [sy‘n gwisgo] arfwisg ar y pedrain‘, a gw. ib.n, sy‘n cymharu 

pedreinddor â brond(d)or ‗arfogaeth i‘r fron‘ (am yr ail air hwn gw. n. 916 uchod). 
1361

 Aralleiriad CBT yw ‗Diharneisydd meirch a [gŵr] mawr ei borth [oherwydd] sarnu harnais‘, er nodi bod 

G t. 373 yn awgrymu diserch ‗heb hoffter‘ fel darlleniad arall o‘r gair cyntaf. Pe dilynid y dehongliad hwn, 

gellid dehongli seirch yn yr un llinell fel ‗arfwisg‘ (i ddyn) neu ‗arfau‘ yn hytrach nag fel offer ceffyl; cymh. 

CA (LXIII A) 719 sengi wrymgaen, a (LXXIII) 908 seingyat am seirch seirch seingyat. 
1362

 ‗Horses‘, tt. 93-4 a 249. 
1363

 ‗Horses‘, t. 95, yn cyfeirio at CLlH XI.72a-b Gwedy meirch hywed a chochwed dillat / A phluawr [mawr] 

melyn fel enghraifft bosibl arall o offer ceffylau fel arwydd o statws, er nodi na ellir bod yn sicr mai‘r meirch 

oedd yn gwisgo‘r dillat a‘r [p]luawr. 
1364

 Gw. GPC d.g. ‗arfwisg; offer meirch, harnais‘. Cynhwysid seirch yn aml, ar y cyd â meirch, ymhlith 

rhestrau o gyfoeth a rhoddion. Gw. CBT I 3.94 Ni chronnai na seirch na meirch gweilydd; 15.24 Rhoddi 

seirch a meirch marchogaeth; IV 16.217 Wedi serch a seirch, meirch meingan; V 11.35-6 Ethynt feirdd, er 

pan athwyd, / Heb aur seirch, heb feirch, heb fwyd, a 23.58 Gwasgwynfeirch goseirch, gosathar. Sylwer na 

ddywedir yn bendant fod y seirch yn rhan o offer y ceffylau ond yn yr enghraifft olaf – byddai‘r odl wedi 

hybu‘r cyfleoliad geiriol hwn heb bresenoldeb unrhyw gysylltiad (o reidrwydd) o ran ystyr. Gallai‘r seirch fod 

yn arfwisg i ddyn, neu‘n rhywbeth a wisgid gan geffyl mewn brwydr, yn IV 9.11-12 Molawd yw yng ngnif mal 

yn nhanfre, / Edeinfeirch a seirch serrigl gynwe (gw. ib.n, ac aralleiriad CBT: ‗Canmoladwy ydyw mewn 

brwydr fel ar fryn coelcerth, / [Ei] feirch cyflym a harnais drylliog ei wead‘, a gw. hefyd Ryan, ‗Horses‘, 

t. 257), ac felly hefyd yn VII 27.17 Hydorf cylch ei gorf, gwrmseirch ar lled (am yr elfen gwrm- ‗glas, dulas‘ 

gw. n. 1378 isod ac nn. 74 a 544 uchod). Ymddengys fod arfwisg i ddynion yn ystyr gyffredin i seirch yn yr 

Hengerdd, er defnyddio‘r gair hefyd ar gyfer offer ceffylau, a hynny yng nghyd-destun rhyfel (gw. Atodiad Ia 

d.g.). 
1365

 Ceir ‗arfau‘ ar gyfer seirch yn aralleiriadau CBT I 3.94, 9.60, 15.24 a IV 16.217. Gellir cymharu‘r llinell 

gan Feilyr Brydydd a ddyfynnwyd uchod â CA (LXXVI) 943-4 Dyfforthes cat veirch a chat seirch / greulet ar 

gatraeth cochre, fel y nododd I. Williams, CA 943n, wrth awgrymu darllen y llinellau hynny fel dyfforthes 
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Heyrn ar veirch enwired olygu ‗arfau‘, neu ‗arfwisg‘ hyd yn oed, er bod Ifor Williams wedi 

awgrymu mai ‗gefynnau‘ yw‘r dehongliad mwyaf tebygol.
1366

 Nid oes lle yma i ymhelaethu 

ar ymdriniaeth y beirdd ag arfwisgoedd, ond gweler adran 3.13.3 uchod am y defnydd o 

calchdöed ac, efallai, calch yn y cyd-destun hwn. 

 

Gallai defnydd arf mewn nifer o gyfleoliadau geiriol defnyddiol (o safbwynt y 

gynghanedd), ynghyd â‘i hwylustod fel gair byr, addas ar gyfer creu cyfansoddeiriau, fod 

wedi ei wneud yn arbennig o ddeniadol i‘r beirdd fel opsiwn arall wrth ddisgrifio cleddyfau 

neu waywffyn, yn ogystal â‘i ddefnydd pan oedd angen gair mwy cyffredinol am ‗arfau‘ 

neu ‗arfogaeth‘.
1367

 Ond nid hwn oedd yr unig air yn ymwneud ag ‗arfogaeth‘ yng 

ngwaddol y beirdd. Nodwyd yn barod eu bod yn defnyddio hëyrn am waywffyn tafl a 

haearn a dur ar gyfer cleddyfau,
1368

 ond roedd amrediad ystyron y geiriau hyn yn llawer 

ehangach. Gallai haearn gyfeirio at arfau yn gyffredinol, neu at rym milwrol, megis yn yr 

ymadrodd trwy dân a haearn, neu fe allai gael ei ddefnyddio‘n ffigurol am galedwch neu 

gryfder.
1369

 Yn yr un modd, gallai dur ddwyn ystyron ffigurol megis ‗caled‘ neu ‗greulon‘ 

yn ogystal â chyfeirio at arfau neu‘r defnydd y gwnaethpwyd hwy ohono.
1370

 Mae‘n debyg 

fod yr elfen glas, mewn perthynas ag arfau, hefyd yn gysylltiedig â‘r metelau hyn. 

Trafodwyd y gair glasawg, o‘r ‗Gododdin‘, yn barod fel enw am gleddyf neu ‗arf glas‘, ac 

fe geir hefyd y ffurf gorlasawg yng ngherddi ‗Taliesin‘, fel ansoddair i ddisgrifio arfau 

gleision rhyfelwyr.
1371

 Cyfosodir y ddwy enghraifft o gorlasawg â gorlasar, sef gair arall 

                                                                                                                                                     
catveirch [e] gatseirch neu dyfforthes [e] gatveirch gatseirch; ond gthg. dehongliad J.T. Koch, GodA t. 155 

‗He maintained battle horses with blood-spattered / battle harness, a reddened herd for Catraeth‘. Awgrymodd 

H. Lewis, Yr Elfen Ladin yn yr Iaith Gymraeg, fod seirch ‗offer meirch, arfau‘ yn tarddu o‘r Llad. sarcio 

‗clytio‘, ‗a roes air am wisg ledr wedi ei chlytio â haearn, cf. HS. syrce ―shirt of mail‖‘. Nododd J.T. Koch, 

‗De sancto Iudicaelo‘, t. 258, y gellir cymharu‘r cyfeiriadau at meirch a seirch yn ‗Y Gododdin‘ â‘r cyfeiriad 

at equi falerati mewn cyd-destun tebyg yn De sancto Iudicaelo, a hynny‘n ategu o bosibl y syniad mai offer i 

geffylau oedd seirch, yn wreiddiol. 
1366

 CLlH III 33c.n. 
1367

 Crybwyllwyd yn barod rai geiriau a gyfosodid yn aml ag arf, sef arfaeth, arfod ac arfaidd/arfeiddiaw, yn 

ogystal â‘r cyfleoliad cyfarfawg/cyfarfod. Byddai Beirdd y Tywysogion yn cyfosod arf hefyd ag aer, Arfon, 

barf, corf, eryr, tarf (gw. IV 4.11n), a torf, ac fe‘i ceir fel elfen yn arfdrwch, arfle, arfod, arfgryd, arfrudd a 

cyfarf (gw. Atodiad Ib).  
1368

 Gw. adran 3.2.4.2 am waywffyn tafl ac adran 3.4.1 am gleddyfau, yn enwedig wrth drafod y ffurf 

fflamddur. Gw. hefyd GerErb 18b gwyr dewr kymynynt a dur, a CLlH IV.7a-c Anrec ry‟m gallat o dyfryn 

Mewyrnyawn / Yg kud yg kelwrn. / A haearn llym llas o dwrn, sydd efallai‘n disgrifio cleddyf yn cael ei daro o 

law rhywun gan (?gleddyf) haearn (gw. Rowland, EWSP t. 531). Gallai haearn a dur (ac arf) hefyd gyfeirio at 

gyllell, e.e. yn DG.net 6.69 Gŵr, nid gwas, a las o loes archoll—dur, 87 A laddo dyn â‟i loywddur, 91-2 Llwyr 

ydd aeth, gwingaeth gyngyd, / Haearn â chof a barn byd, a 108 Llas ag arf glas gorf y glod.  
1369

 GPC d.g., ac am yr ymadrodd trwy dân a haearn gw., e.e., ByT (RB), d.f. 1215 (t. 202) a chymh. y Llad. 

ferro et igne (DML d.g. ferrum). 
1370

 GPC d.g. 
1371

 CA (LXXX) 979 ae lassawc tebedawc tra mordwy alon (gw. adran 3.4.1, n. 518); PT V.28 Gorgoryawc 

gorlassawc  gorlassar, a VIII.17 goryawc gorlassawc gorlassar.  
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am ddisgleirdeb arfau neu arfwisg a geir hefyd yn LPBT 24.3 (‗Marwnat Vthyr Pendragon‘) 

Neu vi  a elwir  gorlassar.
1372

 Gellid nodi hefyd CBT III 27.12 Gwisgws llid llew lliw glew 

glas, a all ddisgrifio naill ai arfogaeth, arfwisg neu ddillad cain, er bod offer milwrol yn 

ymddangos yn fwyaf tebygol o ystyried y cyfeiriad yn yr un englyn (ll. 9) at y gwrthrych fel 

un ysgwyddwyrdd. Mae‘n bosibl mai arf, hefyd, yw‘r eurlliw yn CBT III 27.1-2 Ednyfed, 

aerllew a dan eurlliw—claer / Â'r darian daer dalfriw, er na ellir sicrwydd.
1373

 

 

Mae tair enghraifft o haearn neu hëyrn fel gair am arfau (amhenodol) yn yr Hengerdd,
1374

 a 

dwy yng ngherddi Beirdd y Tywysogion, sef yr haearn y daethpwyd ag ef i‘r gad gan 

Ruffudd ap Cynan, yn ôl Meilyr Brydydd, a hëyrn gelynion Dafydd ap Llywelyn, yn ôl 

Dafydd Benfras.
1375

 Gallai‘r llwyth hëyrn mewn llinell gan Einion ap Gwalchmai, lle 

canmolir cryfder ei wrthrych, fod wedi cynnwys arfwisg fael (drom) yn ogystal ag arfau, ac 

felly hefyd yr hëyrn henwaith mewn llinell gan Gynddelw.
1376

 Canmolodd y Prydydd 

Bychan a Bleddyn Fardd harddwch tëyrn yn hëyrn, gan gyfeirio naill ai at arfwisg neu 

arfogaeth yn fwy cyffredinol,
1377

 ac mae‘r un ystyron yn debygol ar gyfer haearndde yn 

‗Y Gododdin‘
1378

 a caen hëyrn Cynddelw.
1379

 Ceir hefyd y ffurf haearngaen, fel enw neu 

                                                 
1372

 Gw. cyfieithiad Haycock, ‗It‘s I who‘s styled ―Armed in Blue‖‘, a‘i nodyn, yn cyfeirio at enghreifftiau o 

calch llassar (gw. uchod, adran 3.13.3).  
1373

 Aralleiriad CBT (ll. 27): ‗o dan [arfau o] liw gwych [a] disglair‘, a gw. ib.n. Er bod nifer o enghreifftiau o 

feirdd yn cyfeirio at ryfelwyr ‗o dan‘ darianau (gw. n. 1119 uchod, a chymh. hefyd yr yscwyt eurlliw yn Llyfr 

Blegywryd, t. 98, a‘r defnydd posibl o tryliw fel gair am darian yn CBT IV 9.100 (gw. adran 3.13.3 uchod)), 

mae‘r cyfeiriad at darian fel pe bai‘n offeryn ar wahân yn yr ail linell a ddyfynnwyd yn awgrymu mai arf 

megis cleddyf yw eurlliw, yn enwedig o gymharu‘r llinellau hyn â CBT IV 4.77 Arglwydd glew, aerllew i dan 

eurllain—gledd. Posibilrwydd arall yw mai baner oedd yr eurlliw, o gymharu‘r cyfeiriad hwn â CBT III 1.22 

Emys llaw llamhir a dan lluman, ac â GGMDi 6.48 (Gruffudd ap Maredudd) Eurlliw ei faner o ieirll fonedd. 

Defnyddid eurlliw hefyd gan feirdd y bedwaredd ganrif ar ddeg fel ansoddair i ddisgrifio helm a phabell (pall) 

yn ogystal â tarian, aesawr ac ysgwyd (gw. GC 2.36, GGrG 8.11-12, GGMDi 7.90 a GIG 20.76 ac 84). 
1374

 CA (LXXV A) 932 goglyssur heyrn lliveit llawr en assed; PBT (LlTARA) 2.10 O heyrn erchwyrn edyrn 

dyrnawt, ac 8.54 rwng saeth vereu ahayarn gwyn. Dylid nodi hefyd CLlH III 35a-c Ym myw Run, reawdyr 

dyhed, / Dyrein enwir eu byded, / Heyrn ar veirch enwired, er bod I. Williams, ib.n, yn awgrymu ‗gefynnau‘ 

fel y dehongliad gorau yma. 
1375

 CBT I 3.125-6 I gad gynghywair ym Meirionnydd / Arglwydd glew gadarn haearn dyfydd, a VI 30.67-8 

I Goron Llundain, er garwedd—hëyrn, / Ni roddes tëyrn tŷ o Wynedd!. Nodir yn CBT fod G t. 758 yn 

awgrymu‘r ystyr ‗hualau, gefynnau, cenglau‘ ar gyfer yr enghraifft olaf. 
1376

 CBT I 25.13 Nid emyth, nid llyth yn llwyth hëyrn ‗Nid araf, nid gwan yw [ef] dan lwyth arfau heyrn‘, a III 

7.27 Hil tëyrn yn hëyrn henwaith. Cymh. defnydd croniclwyr o‘r Llad. ferro ‗mewn (arfwisg) haearn‘ a 

ferratus ‗iron-clad, armoured‘ (gw., e.e., Orderic Vitalis, VI, t. 240 ferro enim undique uestiti erant ‗They 

were all clad in mail‘, a DML d.g. ferrare (7)). 
1377

 CBT VII 3.16 Tëyrn yn hëyrn yn hardd, a 46.9 Tëyrn yn hëyrn, yn hardd wisgad—balch. 
1378

 CA (LXXVI) 948 echadaf heidyn haearnde. Cymh. CA (LXX A) 860 bu gwyar gweilch gwrymde, a (B) 

868 bu guanar gueilging gurym de, a gwrmdde yn cael ei ddehongli fel ‗arfwisg ddulas‘ gan J.T. Koch, GodA 

t. 15. Digwydd gwrm ar ei ben ei hun yn EBedd
LlDC

 14a Gwydi gurum a choch a chein, gan ddynodi rhyw fath 

o ‗bethau dulas‘ – efallai dillad, arfwisg neu arfau. Am gleddyfau gwrmsaid gw. adran 2.4.6 uchod a n. 544 yn 

y bennod hon, a gw. nn. 1364 a 1378 am gwrmseirch a gwrmdde. 
1379

 CBT IV 6.77 Câr cedyrn caen hëyrn heidiaw. Nodir yn CBT y gall caen hëyrn olygu naill ai ‗arfogaeth o 

ddarnau haearn‘ neu ‗orchudd o arfogaeth haearn‘. 
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ansoddair, a‘i defnydd gyda gwisg mewn llinell o waith Einion Wan yn dangos yr ystyr 

‗arfwisg‘ yn glir, er bod yr enghreifftiau eraill yn fwy amwys.
1380

 Y tebyg yw mai cyfeiriad 

arall at arfwisg haearn a geir yn CA (XLIX) 556 mor eiryan gadarn haearn gaduc.
1381

  

 

Mae ystyr y cyfeiriadau Cymraeg at dyrn hëyrn a talaith haearn yn fwy anodd eu dehongli, 

yn enwedig o ystyried fod y ddau beth yn digwydd gyda‘i gilydd mewn dwy linell o waith 

Cynddelw.
1382

 Er y gallai dyrn hëyrn gyfeirio at gawntled fael,
1383

 nid yw ystyr lythrennol 

yn ymddangos mor debygol yn achos y talaith haearn. Mae‘n bosibl, felly, fod yr 

ymadrodd cyntaf yn cyfeirio‘n fwy cyffredinol at gryfder milwrol tywysog, a‘r ail yn 

symboleiddio cadernid ei lywodraethu.
1384

 Gellid cymharu‘r cyfeiriadau yn Historia 

                                                 
1380

 CBT II 16.1-2 Gofynnwys nebun (ni bu raen—gan rai / Cyn rhuddaw haearngaen) / Pa was a wisg y 

lasgaen?; VI 3.15 A braw gwas gwisg haearngaen, a VII 15.22 Prif walch cadarn haearngaen. Mae‘n glir 

mai arfwisg yw‘r gwisg haearngaen yn yr ail enghraifft – gw. hefyd ddisgrifiad y Prydydd Bychan o Rys 

Ieuanc fel gŵr Yng nghadarnwisg hëyrn (VII 2.2) neu o Rys ap Llywelyn fel Gwisgawg farchawg feirch 

hywedd (VII 15.17). Yn ogystal â gwisg â‘r geiriau eraill a grybwyllir yn yr adran hon a allai gael eu 

defnyddio am arfwisg (arf, arfod, caddug, caen, calch, haearn/hëyrn, llasar a seirch), a‘r gair brond(d)or, a 

allai fod wedi dynodi arfwisg neu darian (gw. n. 916 uchod), defnyddiai‘r beirdd y geiriau mwy penodol helm 

(PeirFab 15), a llurig (Bedw 11 (llurigogion), CA (XVIII) 184 (llurugawg), (XXXIII) 375 (llurugau), (LX) 

690 (llurugogion), (LXXII) 897, (XCVIII) 1201, CC 3.11 (lluryg), CLlH XI.113a, LPBT 9.67 (lluryg), 

MolCad 52, Oianau
LlDC

 115 (llurugau), PBT (LlTARA) 8.36 (llurygogion), PeirFab 15, PT I.22 (lluryg), CBT 

I 8.47, III 19.25 (lluriglas), 24.168, IV 4.94, 6.101, V 24.62 (llurigawg), VI 11.13, 18.18 (lluriglas), 18.110, 

VII 7.18 (llurigwalch), a 36.48). Gellid hefyd grybwyll y ffurf cadwynog, a all olygu naill ai ‗yn gwisgo 

cadwyn (addurniadol)‘ neu ‗yn gwisgo llurig‘ (GPC d.g., CLlH XI.5b.n a 6b, a CBT II 24.34), rhisg (CBT IV 

9.54) a tudded (CA (LXIX A a B) 833 a 846, a CBT VI 33.65). At hynny, gallai peithyn ddynodi maelwisg 

neu arfwisg gennog, o bosibl, yn ôl Rowland, EWSP t. 527 (ac am y ffurf peithynad gw. Jackson, GOSP 

t. 105, a J.T. Koch, GodA t. 47, ond gthg. I. Williams, CA 1161n a 246n); a gw. uchod, adran 3.13.3 a n. 1069, 

am yr awgrym y gall fod cyfeiriad at arfwisg gennog yn CA (GwC) 1357-8 trwy hoel trwy hemm; / trwy 

gibellawr a gemm. 
1381

 Am ystyr caddug gw. I. Williams, ib.n, yn cyfeirio at G t. 93 ‗caen, gorchudd, gwisg arfau‘, a 

chyfieithiadau Jackson, GOSP t. 135 ‗one so handsome and strong in his iron armour‘, a J.T. Koch, GodA 

t. 99 ‗any one more fair or steadfast in iron armour‘. Defnyddiodd Prydydd y Moch y gair caddug yn V 1.107 

a 129, a 25.51, gyda‘r ystyr ‗arfwisg‘ yn ôl CBT, er mai ‗wedi ymarfogi‘ yw‘r aralleiriad yn achos yng 

nghaddug yn V 25.27. 
1382

 CBT III 7.37-8 Oedd difarn gadarn gedymdaith—unbyn, / Oedd dyrn yn hëyrn, haearn dalaith, a 13.29-30 

Dwrn dra dwrn, dra dengyn yd baith, / Dyrn hëyrn, haearn ei dalaith. Nodir yn CBT fod J. Vendryes, ‗Trois 

Poèmes de Cynddelw‘, Études celtiques, 4 (1948), 1-47 (34 a 46), yn awgrymu darllen dyn yn lle dyrn yn yr 

enghraifft gyntaf, er mwyn cael odl, yn hytrach na lled-odl, ag unbyn, ond bod cymhariaeth â‘r enghraifft arall 

gan Gynddelw o blaid cadw darlleniad y llsgr. 
1383

 Cymh. defnydd y beirdd o‘r gair lloflen yn nghyd-destun brwydro, yn CBT III 24.99 Eurddwrn oedd ei 

lafn yn ei loflen; IV 6.34 Hud arwedd arfau â'i loflen; 7.11-12 Rhuddai, pan lladdai rhag llew, / Rhudd onnen 

o‟i loflen law, a V 13.17-18 Gwestlid rhag llethrid llathreidrudd—lafnawr / O loflen mab Gruffudd, a gw. 

hefyd CA (XLIV B) 491 goruchyd y lav lof len; (LXVI A) 802 dimcones lovlen benn eryron; (B) 810 riuesit i 

loflen ar pen erirhon; (LXXII) 896 anglas asswydeu lovlen, a (LXXVIII) 960 ry duc oe lovlen glas lavnawr. 

Ceir yn GPC d.g. lloflen yr ystyron ‗llaw, gafael; ?maneg‘, gan awgrymu mai ‗maneg‘ oedd yr ystyr 

wreiddiol, a‘r ystyr ‗llaw‘ yn drosiadol. Awgrymodd I. Williams, CA 491n, yr ystyr ‗llaw ddeheu‘ ar gyfer 

lloflen law, ond ‗gauntlet‘ neu ‗gauntleted‘ yw dehongliad J.T. Koch, GodA tt. 23, 33, 113 a 117, ar gyfer y 

pedair enghraifft o‘r ‗Gododdin‘ (gw. ymhellach GodA, t. 161), ac fe awgrymodd A.M. Jones, ‗Gwisgoedd ac 

Ategolion‘, t. 73, y gall mai maneg fetel a ddisgrifir yn CA (LXXII) 896 os oes cysylltiad rhwng y gair anglas 

a glas. Dehonglir yr enghreifftiau yn CBT fel ‗llaw fanegog‘ (IV 7.12), ‗maneg‘ (III 24.99) neu ‗law‘ (IV 6.34 

a V 13.18). 
1384

 Nid yw‘n debygol y byddai tywysog wedi gwisgo talaith wedi ei wneud yn gyfan gwbl o haearn, ond 
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Gruffud vab Kenan at y tywysog yn llywio ei bobl â gwialen haearnawl neu virga 

ferrea,
1385

 neu, yn fwy cyffredinol, y defnydd o haearn fel symbol o gryfder di-ildio mewn 

perthynas â Siarlymaen ac Edmund ‗Ironside‘.
1386

 Perthnasol hefyd, o bosibl, yw‘r cyfeiriad 

yn y gerdd ddarogan ‗Daronwy‘ at ddwy wraig a chanddynt adenydd o haearn, a‘r rheini 

efallai‘n symboleiddio naill ai cadernid eu cymeriadau yn gyffredinol neu eu 

gweithgareddau milwrol.
1387

 Yn yr un modd, gallai disgrifiad Cynddelw o wŷr gosgordd 

Powys fel rhai greddf hëyrn (CBT III 11.34) gwmpasu eu milwriaeth yn ogystal â‘u 

dygnwch mwy cyffredinol. Ansicr yw arwyddocâd y ffurf haearnlly yn CBT IV 9.80 Traws 

trydar, trydydd haearnlly, a‘r ail elfen naill ai‘n amrywiad ar llw, gan roi‘r ystyr ‗cadarn ei 

lw fel haearn‘ neu ar yr elfen lle-, gyda‘r ystyr ‗yn lladd ag arf haearn‘.
1388

 

 

Fel haearn, gallai dur ddynodi arfau yn gyffredinol, fel yn achos cyfeiriad gan Brydydd y 

Moch at dryllio arfau,
1389

 ac fe drafodwyd eisoes ei ddefnydd ar gyfer cleddyfau, yn 

enwedig yn y ffurf fflamddur.
1390

 Yn yr Hengerdd, mae‘r ffaith fod Taliesin yn ei alw ei hun 

yn dur, a bod pridwerth Aneirin, yn ôl ‗Gwarchan Cynfelyn‘, yn cynnwys eur pur a dur ac 

aryant, yn tystio i statws a phwysigrwydd y defnydd hwn.
1391

 Defnyddid dur yn aml fel 

                                                                                                                                                     
gallai symbolaeth ‗coron haearn‘ fod wedi tyfu o wybodaeth am goron Siarlymaen (‗Coron Haearn 

Lombardi‘), a honno‘n goron o aur a gemau ac ynddi stribyn haearn cul y credid iddo gael ei greu o un o 

hoelion Dioddefaint yr Iesu (Brewer‟s Dictionary, t. 617). Gw. hefyd Bromwich, TYP tt. 41-2, am 

enghreifftiau eraill o talaith fel arwydd o awdurdod neu wrhydri ar faes y gad (megis cae, hual a torch) neu fel 

arwydd o awdurdod tywysog dros ei wlad. Yr ail ystyr sydd bwysicaf yn yr enghreifftiau o talaith a 

taleithiawg gan Feirdd y Tywysogion (gw. n. 172 ym Mhennod 4 isod). 
1385

 HGK 9.19 a 30.19, a VGC §12/9 a §33/5, a gw. y bennod flaenorol, adran 2.7. 
1386

 Gw. Huntingdon, vi.12 Qui uocatus est Irenside, id est latus ferreum. Quia maximi uigoris et mirabilis 

pacientie bellicis erat in negociis ‗. . . who was called ‗Ironside‘, that is ‗side of iron‘, because he possessed 

tremendous strength and remarkable endurance in warfare‘, a gw. ib.n, sy‘n nodi bod Henry o Huntingdon yn 

defnyddio enw Saesneg y brenin ac yn cyfeirio at y ffurf Ladin a geir yn John of Worcester II, t. 480 

Eadmundus, cognomine Ferreum Latus. Am Siarlymaen fel ‗brenin haearn‘ gyda‘i holl offer milwrol wedi eu 

gwneud o haearn gw. Oakeshott, The Archaeology of Weapons, t. 167. Adlewyrchir cysylltiadau tebyg mewn 

epithedau mwy modern, fel yn achos Dug Wellington (‗The Iron Duke‘) neu Margaret Thatcher hyd yn oed 

(‗The Iron Lady‘) (gw. Brewer‟s Dictionary, tt. 617-18). 
1387

 PBT (LlTARA) 1.28-31 Dydeuho dwy rein. / gwedw agwryawc vein. / heyrn eu hadein. / ar wyr yn 

goryein. Gall mai‘r Ymerodres Matilda a Matilda, gwraig y Brenin Stephen, a olygir, a‘r Ymerodres wedi ei 

chynrychioli gan eryr ym ‗mhroffwydiolaeth‘ Sieffre o Fynwy hefyd (gw. Griffiths, Early Vaticination in 

Welsh, tt. 119 a 142, er awgrymu yno mai gweddw Henry I (yn hytrach na‘i ferch, yr Ymerodres) a gwraig 

Stephen yw‘r ddwy Matilda).  
1388

 Gw. ib.n. Gall fod cyfeiriad yma at y Tri Aryanllu a grybwyllir yn Trioedd Ynys Prydein (gw. CBT III 

t. xli, a‘r drafodaeth am ystyr wreiddiol yr elfen gyntaf (naill ai aryan ‗arian‘ neu aran ‗great, huge‘) yn TYP 

tt. 87-8 a PKM tt. 269-70). 
1389

 CBT V 10.89-90 Hwn a ddug rhagor rhagoch,—wŷr Cymru, / Cymriwai ddur fochfoch. Gellid nodi hefyd 

II 2.41 Ysgor ddôr, ddurddor ddiachoraf, a‘r trydydd gair yn cael ei ddehongli‘n betrus fel ‗?yn torri â dur‘ yn 

GPC d.g. durdor, ond fel ‗drws dur‘ yn CBT. 
1390

 Gw. adran 3.4.1. 
1391

 LPBT 2.9 wyf dur, wyf dryw,  wyf syw, wyf saer, a CA (GwC) 1409-10 Mab coel kerth vyg werth y a 

wnaethant. / o eur pur a dur ac aryant. 
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ansoddair, hefyd, wrth ddisgrifio arfau,
1392

 neu bobl ‗gwydn‘ neu ‗galed‘,
1393

 neu agwedd 

neu weithred gas.
1394

 Digwydd dur fel ansoddair gyda hëyrn, hyd yn oed, yn ôl y 

dehongliad arferol o CA (XIV) 127-8 od uch lled lladei a llavnawr. / en gystud heyrn dur 

arbennawr,
1395

 ond posibilrwydd arall fyddai cymryd gystud heyrn fel ymadrodd am y 

frwydr (ar batrwm cat uereu),
1396

 fel bod y llinell hon yn cynrychioli enghraifft arall o dur 

fel enw yn golygu ‗arfau‘ neu ‗gleddyf‘. 

 

Gair arall am arfau oedd offer, y ceir un enghraifft ohono yn ‗Y Gododdin‘ fel rhan o‘r 

topos nad oedd rhaid i arwr daro ond unwaith.
1397

 Gallai gochlysur neu goglysur olygu 

‗arfogaeth‘, ymhlith ystyron eraill,
1398

 ac fe drafodwyd yn adran 3.2.2 y posibilrwydd fod y 

cysylltiad rhwng plwm a brwydr, mewn geiriau megis plymnwyd, wedi tarddu yn wreiddiol 

o ymwybyddiaeth fod plwm wedi ei ddefnyddio i ychwanegu pwysau at waywffyn tafl 

Rhufeinig (ac, yn wir, ar gyfer eu bwledi-sling (gw. adran 2.12)). Geiriau perthnasol eraill 

nas cynhwysir yn yr Atodiadau, am nad ydynt yn cynnwys enw arf fel elfen, yw cywair, 

megis yn AP 126 yn gyweir gyteir gytson gytfyd,
1399

 a cynghywair ‗cwbl arfog‘,
1400

 ac fe 

allai dull hefyd ymwneud ag offer milwrol, er cyfeirio‘n bennaf at drefn byddinoedd.
1401

  

                                                 
1392

 CA (XXXI) 359 peredur arueu dur; gwawrdur ac aedan; (GwT) 1318 eu llavneu dur; CBT VI 5.43 

Gwayw dur yn yd draul gur trais; 29.29 Am laith gŵr dewr, dur ei lafnau; VII 16.14 Madawg, laif 

aerdduriawg lem, a 22.4 Durgoch bâr llachar (a chym. y llafn durgoch yn GMD 2.12 (gw. CBT VII 22.4n)); 

24.153 Mal Arthur wayw dur ei derfynau, a 56.27 Llafn llidiawgddur cur cyffro, a gw. hefyd y ffurfiau aesdur, 

gwaywddur, fflamddur (a gysylltir â chleddyfau), a llafnddur (Atodiadau Ia a Ib), a‘r ansoddeiriau durawd 

(CA (LVI) 663 llavyn durawt barawt e waetlin), durawg (CBT I 3.53 Cadau ddidudydd, cleddyf ddurawg) a 

durnid (VI 14.15 Diachor ysgor ysgwyd durnid). 
1393

 E.e. PT VII.24 ioed ydygyfranc adur breuer; CBT I 6.3 Ystryw dra mesur, ysgawl pybl pobl ddur; IV 5.67 

Blaidd blaengawr bâr dyrawr dur, a 17.73 Rhybu Ercwlff mawr, rhwysg dyrawr dur, a gw. hefyd yr 

enghreifftiau o durawd (a durddor) yn Atodiadau Ia a Ib.  
1394

 Gw. CBT VI 12.17-18 (Phylip Brydydd, ‗Dadolwch Rhys Gryg‘) Ar dy fawlfar, pâr pymllyng,—na‟m 

gwartha, / Na‟m gwrthod yn ddurfing ‗Ar dy ddicter canmoladwy, [gwron sydd fel] gwaywffon a ollyngir 

bum gwaith, na waradwydda fi, / Na wrthod fi yn gas‘, a chymh. YBH llau. 950-1 ae gymryt ae rwymaw yn 

duruig gadarn. 
1395

 Gw. cyfieithiadau Jackson, GOSP t. 121 ‗above the . . . in [battle-]straits he struck with blades, steel 

weapons on the heads [of men]‘; Jarman, BOHP ll. 137-8 ‗Above the bloodshed he struck with blades, / In the 

strife of harsh weaponry, on heads‘, a J.T. Koch, GodA t. 67 ‗Above the bloodshed, he used to slay with 

blades / in the affliction of hardened iron against the front of heads‘. Awgrymodd I. Williams yntau, CA 128n, 

ystyried heyrn a dur gyda‘i gilydd fel gwrthrych lladei. 
1396

 CA (XXIII A) 262-3 heessit eis / yg kynnor [tr]eis yg cat uereu. 
1397

 CA (XXVII) 322-3 men yth glawd e offer / e bwyth madeu. Nid oes enghreifftiau o offer ‗arfau‘ gan Feirdd 

y Tywysogion, ond mae GPC d.g. offer (c) yn rhestru nifer o enghreifftiau mwy diweddar. 
1398

 Gw. Atodiad Ia d.gg. 
1399

 Cyfieithiad Bromwich: ‗well-equipped, unanimous, one in word and faith‘, a gw. hefyd PBT (LlTARA) 

6.7-8 Deu lu yd ant bydant gysson. / yn vn redyf vn eir kyweir kymon. Am enghreifftiau o cywair, cyweirdeb 

neu cyweirio (neu c[h]weirio) mewn cyd-destunau tebyg yn y croniclau Cymraeg gw. n. 178 ym Mhennod 2. 
1400

 Defnyddir y gair hwn am fyddin yn CBT I 3.125-6 I gad gynghywair ym Meirionnydd / Arglwydd glew 

gadarn haearn dyfydd, ac am dywysog yn VII 28.19 Mawr bair cynghywair, cynfarchawg—yng nghad. 
1401

 Mae perthynas ag arfau neu offer eraill yn ymddangos yn debygol yn achos CA (XXII B) 252 ef rodei 

gloyw dull glan y gwychiauc (gw. cyfieithiadau Jackson, GOSP t. 103 ‗He marshalled a bright shining array, 
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3.15 Casgliadau byrion 

Er bod trefniant y bennod hon wedi ystyried yr arfau fesul un, mae rhai themâu wedi 

ymddangos droeon, yn enwedig y defnydd o arfau gwaedlyd neu doredig i ddisgrifio 

milwriaeth unigol neu ffyrnigrwydd brwydr, y ddelwedd o gludo arf mewn llaw neu ar 

ysgwydd fel arwydd o ymladd neu barodrwydd i ymladd, a rhannu nodweddion 

canmoladwy rhwng dyn a‘i arf mewn cerddi mawl a marwnad. Mewn cyd-destunau eraill, 

defnyddid arfau i wneud pwyntiau crefyddol, moesegol neu wleidyddol, a gallent hefyd gael 

eu defnyddio‘n drosiadol yng nghyd-destun serch. Mae amrywiaeth yn ymdriniaeth y beirdd 

â gwahanol arfau, er hynny. Mae tarianau, er enghraifft, yn fwy tebygol o ddioddef difrod, a 

llai tebygol o gael eu staenio â gwaed, nag arfau ymosodol, ac mae awgrymiadau o 

‗bartneriaeth‘ yn y berthynas rhwng rhyfelwr a‘i gleddyf nas ceir i‘r un graddau yn achos 

arfau eraill. 

 

Er bod y darlun a geir yng ngherddi Beirdd y Tywysogion yn gydnaws â‘r dystiolaeth am y 

Gymru gyfoes weithiau – fel yn achos y cyfeiriadau at gleddyfau, a‘r diffyg neu brinder 

cyfeiriadau at forthwylion rhyfel, arfau polyn, pastynau, bwâu croes a slingiau – mae 

gwahaniaethau sylweddol. Ni chrybwyllir bwyeill rhyfel o gwbl, serch y dystiolaeth am eu 

defnydd yng Nghymru (o leiaf adeg Gruffudd ap Cynan) ac mae‘r prinder cyfeiriadau at 

fwâu saethu yn drawiadol o ystyried eu pwysigrwydd hanesyddol, o leiaf yn y De. Mwy 

amrywiol, fel y cyfryw, yw‘r arfau a ddisgrifir yn yr Hengerdd, ac fe drafodir yn y bennod 

nesaf, ac olaf, y gwahaniaethau rhwng geirfa‘r beirdd hyn a geirfa Beirdd y Tywysogion, 

gan ganolbwyntio‘n arbennig ar bwysigrwydd genre yn y cyd-destun hwn, ac ar y darlun o 

arfau a geir yn ‗Y Gododdin‘. 

 

Un agwedd arbennig o ddiddorol o safbwynt hanesyddol yw ymdriniaeth y beirdd â 

gwaywffyn a tharianau, yn enwedig y cyfeiriadau cymharol niferus at waywffyn tafl, y 

diffyg disgrifiadau eglur o ruthro â gwaywffon lonydd, a‘r gwahanol eiriau a ddefnyddid am 

addurn ar darianau. Roedd dull y waywffon lonydd yn un o‘r prif elfennau mewn sifalri, a 

herodraeth yn un arall, fel y gallai‘r darlun o waywffyn a tharianau a geir yn y cerddi 

gynnig tystiolaeth werthfawr am ddatblygiad y pethau hyn yng Nghymru. Trafodir hyn 

                                                                                                                                                     
the bold one‘; Jarman, BOHP ll. 257 ‗He gave a bright shining array to the brave‘, a J.T. Koch, GodA t. 41 

‗The splendid man used to present a sheer, bright array‘), a (LXI A) 697 gloew dull y am drull yt gytvaethant, 

a (B) 704 gloew dull e am drull yt gynuaethant (cyfieithiad Jackson, GOSP t. 106 ‗in a shining array they fed 

together round the wine vessel‘); a gw. hefyd Oianau
LlDC

 111 atuit dillad hoev a gloev dullin. Roedd cywydd 

yn air arall a ddefnyddid i ddisgrifio brwydr neu fyddin drefnus (gw. n. 347 uchod). 
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mewn perthynas ag agweddau‘r beirdd tuag at newidiadau a dylanwadau estron, gan 

ystyried ai ceidwadaeth farddonol ynteu dyheadau gwleidyddol fu‘n bennaf gyfrifol am 

oroesiad pethau fel tarianau eurgrwydr (a gwaywffyn tafl?) yn y cerddi. 


