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Pwy oedd Aneirin?
Pryd?
Roedd Aneirin – neu Neirin – yn byw yn y chweched ganrif.

Ble?
Yn yr Hen Ogledd, sef rhannau o’r hyn sy heddiw’n ogledd Lloegr a de’r Alban.

Pwy?
Canodd Aneirin gerddi er cof am rai milwyr proffesiynol o deyrnas y Gododdin, sef 
teyrnas â’i phrifddinas yng Nghaeredin.



Pwy oedd Aneirin?
Sut?
Drwy ganu ‘awdlau’, sef cerddi byrion sy, fel arfer, ar un neu fwy o brif odlau.

Pam?
Yn rhannol, er mwyn ennill arian! Roedd bod yn fardd yn broffesiwn.
Ond roedd canu’r cerddi’n ffordd i bobl teyrnas y Gododdin ac i’r bardd hefyd fedru 
galaru am y milwyr a dygymod â’r golled.



Pwy neu beth oedd y Gododdin?
Mae’r gair ‘Gododdin’ yn medru golygu un o dri peth:

1. teyrnas y Gododdin yn yr hyn sy heddiw’n dde-ddwyrain yr Alban;
2. pobl y deyrnas honno;
3. y gyfres hir o gerddi (awdlau) a briodolir i’r bardd Aneirin er cof am filwyr y 

deyrnas a fu farw mewn brwydr yng Nghatraeth (Catterick heddiw, yn swydd 
Efrog) tua’r flwyddyn 600.



Sut ydyn ni’n gwybod?
Ry’n ni’n gwybod am hyn i gyd oherwydd fod un llawysgrif bwysig wedi goroesi i’n 
dyddiau ni.
Enw’r llawysgrif honno yw Llyfr Aneirin.
Cafodd y llawysgrif ei chreu rywbryd rhwng 1250 ac 1300.
Llawysgrif fach bwysig iawn yw hi sy’n cynnwys:

• 132 o gerddi;
• 38 o dudalennau;
• tua 1,480 o linellau o farddoniaeth.







Awdl I
Pam ‘Awdl I’?
Oherwydd y gerdd hon yw’r gyntaf un yn Llyfr Aneirin!

Pwy?
Enw’r milwr a fu farw oedd Owain fab Marro.

Sut?
Yr hyn mae’r bardd Aneirin wedi llwyddo i’w wneud yn wych yn y gerdd hon yw creu darlun 
inni o’i gyfaill Owain:

dyn ifanc trawiadol ar geffyl chwim, tarian ysgafn ar un fraich a chleddyfau yn ei ddwylo, 
ac nid oes arno ddim ofn ymladd hyd angau



Awdl I
(Marwnad Owain fab Marro)
Greddf gŵr, oed gwas, Natur dyn, oedran llanc,
Gwryd amddias. dewrder mawr ei floedd.
Meirch mwth myngfras Meirch chwim a thrwchus eu mwng
A dan forddwyd mygrwas. o dan forddwyd llanc hardd.
Ysgwyd ysgafn llydan Tarian ysgafn a llydan
Ar bedrain mainfuan. ar gefn ceffyl main a chyflym.
Cleddyfawr glas glân, Cleddyfau llwydlas glân,
Eddi aur aphan. ymylon o waith aur.



Y patrwm odli
Greddf gŵr, oed gwas, Natur dyn, oedran llanc,
Gwryd amddias. dewrder mawr ei floedd.
Meirch mwth myngfras Meirch chwim a thrwchus eu mwng
A dan forddwyd mygrwas. o dan forddwyd llanc hardd.
Ysgwyd ysgafn llydan Tarian ysgafn a llydan
Ar bedrain mainfuan. ar gefn ceffyl main a chyflym.
Cleddyfawr glas glân, Cleddyfau llwydlas glân,
Eddi aur aphan. ymylon o waith aur.



Cyflythrennu
Greddf gŵr, oed gwas, Natur dyn, oedran llanc,
Gwryd amddias. dewrder mawr ei floedd.
Meirch mwth myngfras Meirch chwim a thrwchus eu mwng
A dan forddwyd mygrwas. o dan forddwyd llanc hardd.
Ysgwyd ysgafn llydan Tarian ysgafn a llydan
Ar bedrain mainfuan. ar gefn ceffyl main a chyflym.
Cleddyfawr glas glân, Cleddyfau llwydlas glân,
Eddi aur aphan. ymylon o waith aur.



Technegau eraill
Greddf gŵr, oed gwas, Natur dyn, oedran llanc,
Gwryd amddias. dewrder mawr ei floedd.
Meirch mwth myngfras Meirch chwim a thrwchus eu mwng
A dan forddwyd mygrwas. o dan forddwyd llanc hardd.
Ysgwyd ysgafn llydan Tarian ysgafn a llydan
Ar bedrain mainfuan. ar gefn ceffyl main a chyflym.
Cleddyfawr glas glân, Cleddyfau llwydlas glân,
Eddi aur aphan. ymylon o waith aur.



Ni bi ef a fi Ni bydd
Cas rhof a thi. casineb rhyngof a thi.
Gwell gwneif â thi, Gwell y gwnaf â thi,
Ar wawd, dy foli. dy foli ar gân.
Cynt ei waed i lawr Cynt ei waed i’r llawr
Nogyd i neithiawr, nag [yr âi ef] i wledd briodas.
Cynt i fwyd i frain Cynt yn fwyd i frain
Nog i argyfrain. nag i gladdedigaeth arferol.
Cu cyfaillt Ywain, Ffrind annwyl oedd Owain,
Cŵl ei fod o dan fain. trueni enfawr ei fod o dan feini.
Marth im pa fro Syndod i mi ym mha fro
Lladd un mab Marro. [y gwelwyd] lladd unig fab Marro.



Ni bi ef a fi Ni bydd
Cas rhof a thi. casineb rhyngof a thi.
Gwell gwneif â thi, Gwell y gwnaf â thi,
Ar wawd, dy foli. dy foli ar gân.
Cynt ei waed i lawr Cynt ei waed i’r llawr
Nogyd i neithiawr, nag [yr âi ef] i wledd briodas.
Cynt i fwyd i frain Cynt yn fwyd i frain
Nog i argyfrain. nag i gladdedigaeth arferol.
Cu cyfaillt Ywain, Ffrind annwyl oedd Owain,
Cŵl ei fod o dan fain. trueni enfawr ei fod o dan feini.
Marth im pa fro Syndod i mi ym mha fro
Lladd un mab Marro. [y gwelwyd] lladd unig fab Marro.

Y patrw
m

 odli



Ni bi ef a fi Ni bydd
Cas rhof a thi. casineb rhyngof a thi.
Gwell gwneif â thi, Gwell y gwnaf â thi,
Ar wawd, dy foli. dy foli ar gân.
Cynt ei waed i lawr Cynt ei waed i’r llawr
Nogyd i neithiawr, nag [yr âi ef] i wledd briodas.
Cynt i fwyd i frain Cynt yn fwyd i frain
Nog i argyfrain. nag i gladdedigaeth arferol.
Cu cyfaillt Ywain, Ffrind annwyl oedd Owain,
Cŵl ei fod o dan fain. trueni enfawr ei fod o dan feini.
Marth im pa fro Syndod i mi ym mha fro
Lladd un mab Marro. [y gwelwyd] lladd unig fab Marro.

C
yflythrennu



Ni bi ef a fi Ni bydd
Cas rhof a thi. casineb rhyngof a thi.
Gwell gwneif â thi, Gwell y gwnaf â thi,
Ar wawd, dy foli. dy foli ar gân.
Cynt ei waed i lawr Cynt ei waed i’r llawr
Nogyd i neithiawr, nag [yr âi ef] i wledd briodas.
Cynt i fwyd i frain Cynt yn fwyd i frain
Nog i argyfrain. nag i gladdedigaeth arferol.
Cu cyfaillt Ywain, Ffrind annwyl oedd Owain,
Cŵl ei fod o dan fain. trueni enfawr ei fod o dan feini.
Marth im pa fro Syndod i mi ym mha fro
Lladd un mab Marro. [y gwelwyd] lladd unig fab Marro.

Technegau 
eraill





Awdl XXIV
Pam ‘Awdl XXIV’?
Oherwydd mai hon yw’r bedwaredd gerdd ar hugain yn Llyfr Aneirin!

Pwy?
Enw’r milwr a fu farw oedd Buddfan fab Bleiddfan.

Sut?
Yr un math o gerdd yw hon â’r gerdd i Owain fab Marro ond, y tro hwn, mae Aneirin yn rhoi 
mwy o bwyslais ar allu’r milwr i ymladd:

milwr medrus, dewr a chryf oedd Buddfan, un a chanddo darian a gwaywffon, a chaiff ei 
drosi’n dân ac yn eryr a’i gymharu â cheffyl chwim – roedd yn ffefryn gan y beirdd hefyd



Awdl XXIV
(Marwnad Buddfan fab Bleiddfan)
Arwr dwy ysgwydd a dan ei dalfrith, Arwr [a nerth] dwy ysgwydd o dan ei darian amryliw,

Ac ail tith orwyddan. ac un [a chanddo] symudiad chwim fel ceffyl.
Bu trydar yn aerfre, bu tân, Bu’n gynnwrf ar fryn y frwydr, bu’n dân,
Bu ehud ei waywawr, bu huan, bu ei waywffyn yn gyflym, bu’n llachar.
Bu bwyd brain, bu budd i frân, Bu’n fwyd brain, bu’n beth da i frân,

A chyn edewid yn rhydon – gan wlith a chyn bod yr eryr gosgeiddig ei symuniad chwim
Eryr tith tirion wedi cael ei adael yn y rhydau gyda’r gwlith,

Ac o du gwasgar gwaneg tu bron wrth ymyl gwasgariad y don ar ochr y lan,
Beirdd byd barnant ŵr o galon. [roedd] beirdd y byd yn ei alw’n ddyn dewr.



Y patrwm odli
Arwr dwy ysgwydd a dan ei dalfrith, Arwr [a nerth] dwy ysgwydd o dan ei darian amryliw,

Ac ail tith orwyddan. ac un [a chanddo] symudiad chwim fel ceffyl.
Bu trydar yn aerfre, bu tân, Bu’n gynnwrf ar fryn y frwydr, bu’n dân,
Bu ehud ei waywawr, bu huan, bu ei waywffyn yn gyflym, bu’n llachar.
Bu bwyd brain, bu budd i frân, Bu’n fwyd brain, bu’n beth da i frân,

A chyn edewid yn rhydon – gan wlith a chyn bod yr eryr gosgeiddig ei symuniad chwim
Eryr tith tirion wedi cael ei adael yn y rhydau gyda’r gwlith,

Ac o du gwasgar gwaneg tu bron wrth ymyl gwasgariad y don ar ochr y lan,
Beirdd byd barnant ŵr o galon. [roedd] beirdd y byd yn ei alw’n ddyn dewr.



Cyflythrennu
Arwr dwy ysgwydd a dan ei dalfrith, Arwr [a nerth] dwy ysgwydd o dan ei darian amryliw,

Ac ail tith orwyddan. ac un [a chanddo] symudiad chwim fel ceffyl.
Bu trydar yn aerfre, bu tân, Bu’n gynnwrf ar fryn y frwydr, bu’n dân,
Bu ehud ei waywawr, bu huan, bu ei waywffyn yn gyflym, bu’n llachar.
Bu bwyd brain, bu budd i frân, Bu’n fwyd brain, bu’n beth da i frân,

A chyn edewid yn rhydon – gan wlith a chyn bod yr eryr gosgeiddig ei symuniad chwim
Eryr tith tirion wedi cael ei adael yn y rhydau gyda’r gwlith

Ac o du gwasgar gwaneg tu bron wrth ymyl gwasgariad y don ar ochr y lan,
Beirdd byd barnant ŵr o galon. [roedd] beirdd y byd yn ei alw’n ddyn dewr.



Technegau eraill
Arwr dwy ysgwydd a dan ei dalfrith, Arwr [a nerth] dwy ysgwydd o dan ei darian amryliw,

Ac ail tith orwyddan. ac un [a chanddo] symudiad chwim fel ceffyl.
Bu trydar yn aerfre, bu tân, Bu’n gynnwrf ar fryn y frwydr, bu’n dân,
Bu ehud ei waywawr, bu huan, bu ei waywffyn yn gyflym, bu’n llachar.
Bu bwyd brain, bu budd i frân, Bu’n fwyd brain, bu’n beth da i frân,

A chyn edewid yn rhydon – gan wlith a chyn bod yr eryr gosgeiddig ei symuniad chwim
Eryr tith tirion wedi cael ei adael yn y rhydau gyda’r gwlith

Ac o du gwasgar gwaneg tu bron, wrth ymyl gwasgariad y don ar ochr y lan,
Beirdd byd barnant ŵr o galon. [roedd] beirdd y byd yn ei alw’n ddyn dewr.



Diebyrth ei gerth ei gyngyr, Cipiwyd yr hyn a oedd yn ddyledus iddo gan ei gynhorwyr,
Difa oedd ei gynrain gan wŷr, roedd ei ryfelwyr blaen wedi eu lladd gan filwyr,

A chyn ei olo o dan Eleirch – Fre a chyn ei gladdu o dan Fryn Eleirch
Ydoedd wryd yn ei arch. roedd dewrder yn ei fynwes.

Gorolches ei grau ei seirch, Golchodd ei waed ei arfwisg,
Buddfan fab Bleiddfan ddihafarch. Buddfan gadarn fab Bleiddfan.



Diebyrth ei gerth ei gyngyr, Cipiwyd yr hyn a oedd yn ddyledus iddo gan ei gynhorwyr,
Difa oedd ei gynrain gan wŷr, roedd ei ryfelwyr blaen wedi eu lladd gan filwyr,

A chyn ei olo o dan Eleirch – Fre a chyn ei gladdu o dan Fryn Eleirch
Ydoedd wryd yn ei arch. roedd dewrder yn ei fynwes.

Gorolches ei grau ei seirch, Golchodd ei waed ei arfwisg,
Buddfan fab Bleiddfan ddihafarch. Buddfan gadarn fab Bleiddfan.

Y patrwm odli



Diebyrth ei gerth ei gyngyr, Cipiwyd yr hyn a oedd yn ddyledus iddo gan ei gynhorwyr,
Difa oedd ei gynrain gan wŷr, roedd ei ryfelwyr blaen wedi eu lladd gan filwyr,

A chyn ei olo o dan Eleirch – Fre a chyn ei gladdu o dan Fryn Eleirch
Ydoedd wryd yn ei arch. roedd dewrder yn ei fynwes.

Gorolches ei grau ei seirch, Golchodd ei waed ei arfwisg,
Buddfan fab Bleiddfan ddihafarch. Buddfan gadarn fab Bleiddfan.

Cyflythrennu



Diebyrth ei gerth ei gyngyr, Cipiwyd yr hyn a oedd yn ddyledus iddo gan ei gynhorwyr,
Difa oedd ei gynrain gan wŷr, roedd ei ryfelwyr blaen wedi eu lladd gan filwyr,

A chyn ei olo o dan Eleirch – Fre a chyn ei gladdu o dan Fryn Eleirch
Ydoedd wryd yn ei arch. roedd dewrder yn ei fynwes.

Gorolches ei grau ei seirch, Golchodd ei waed ei arfwisg,
Buddfan fab Bleiddfan ddihafarch. Buddfan gadarn fab Bleiddfan.

Technegau eraill



Casgliadau
Arddull Cerddi byr a chynnil iawn yw awdlau’r ‘Gododdin’ sy’n creu darlun o filwr 

pan oedd yn fyw a phan oedd wedi marw, drwy ddefnyddio mesur syml, 
cyflythrennu, odli mewnol ac ailadrodd sy’n gwneud y gerdd yn bersain.

Neges Yr argraff gref y mae’r cerddi hyn yn ei roi yw bod y bardd Aneirin yn drist
iawn fod y milwyr hyn – pobl roedd e’n eu hadnabod yn dda – wedi marw, 
ond ei fod yn falch hefyd eu bod wedi marw’n ymladd yn anrhydeddus ar 
faes y gad.

Arwyddocâd Byd caled iawn oedd byd ‘y Gododdin’, byd lle roedd disgwyl i ddynion 
fod yn ffyrnig ac ymladdgar. Ond er gwaethaf hynny, yr hyn sy’n ein taro 
yw bod y dynion yn cael eu disgrifio fel pobl o gig a gwaed. Nid ystadegau 
ydyn nhw, nid un fyddin ddiwyneb, ond unigolion unigryw â’u henwau eu 
hunain – Owain a Buddfan – unigolion roedd pobl yn galaru ar eu hôl.




