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Mae’r cysyniad o ‘bydolwg’ wedi dod yn fwy amwy o
ganolbwynt mewn Addysg Grefyddol yn y DU yn ogystal
ag o fewn cyd-destunau Ewropeaidd a rhyngwladol
ehangach. Yn y Cwricwlwm i Gymru, caiff ‘bydolwg’ ei
adnabod fel cysyniad i’w archwilio mewn Crefydd,
Gwerthoedd a Moeseg (CGM) ac mae cymwysterau
newydd yn ymddangos yng Nghymru sydd hefyd yn tynnu
ar y syniad ‘bydolwg’ fel offeryn cysyniadol defnyddiol i
ddysgwyr hŷn ymgysylltu ag AG.

Gan gydnabod y llenyddiaeth amrywiol a chynyddol o
amgylch ‘bydolygon’ mewn addysg, nod Archwilio
bydolygon: Adnodd ysgogol ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd
a Moeseg yng Nghymru yw gosod cyfeiriad cychwynnol i
ysgolion a lleoliadau yng Nghymru. Dylai dulliau o weithio
gyda’r cysyniad bydolygon yng Nghymru gael eu gosod
bob amser o fewn y cyd-destun addysg Cymreig
presennol er mwyn sicrhau profiadau perthnasol a
chydlynus i’r dysgwr. Crëwyd yr adnodd hwn i helpu
ymarferwyr yng Nghymru wrth iddynt gynllunio ac
adolygu eu cwricwlwm nhw, fel yr un mwyaf addas i’w
dysgwyr.

Gobeithir y bydd ymarferwyr yn ymgysylltu’n feirniadol
â’r cysyniad o ‘bydolwg’, cael eu hysgogi i ddarllen ac

ymchwilio ymhellach, ac ystyried heriau, cyfleoedd, a
chyfyngiadau ‘bydolygon’ i’w hysgol neu eu lleoliad eu
hunain.

Rydymwedi ceisio defnyddio iaith a diwyg clir i wneud yr
adnodd hwn yn hygyrch i ymarferwyr arbenigol a’r rhai
heb fod yn arbenigol fel ei gilydd.

Crynodeb
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Pwrpas Archwilio bydolygon: Adnodd ysgogol ar gyfer
Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yng Nghymru yw rhoi i
ymarferwyr adnodd ysgol defnyddiol a fydd o gymorth ac
yn hawdd ei ddilyn y gellir ei ddefnyddio i:

• ddatblygu’u dealltwriaeth eu hunain o’r cysyniad
‘bydolwg’; a mynd i’r afael ag ef yn feirniadol;

• bod yn sail i brofiadau addysgu a dysgu addas mewn
Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM) ac Addysg
Grefyddol (AG) i ystafelloedd dosbarth yng Nghymru.

• cefnogi ymarferwyr sy’n cofrestru dysgwyr 14 i 16 oed
ar gymwysterau newyddmegis Archwilio Bydolygon
Agored Cymru.

Mae’r adnodd hwn yn cynnig persbectif Cymreig ar
fydoylgon yn seiliedig ar ymchwil perthnasol a’r
meddylfryd cyfredol. Gall ymarferwyr sy’n gweithio ar bob
lefel o addysg yng Nghymru ei ddefnyddio i’w helpu i
hwyluso archwilio llwyddiannus ar ran y dysgwr ynghyd
â’u dealltwriaeth o’r cysyniad cymharol newydd hwn yn y
Cwricwlwm i Gymru.

Ni fwriedir i Archwilio bydolygon: Adnodd ysgogol ar gyfer
Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yng Nghymru gael ei
ddarllen ar ei ben ei hun; fe’i bwriedir i annog darllen,

ymchwilio a myfyrio pellach. Fodd bynnag, ei nod yw
darparu’r wybodaeth sylfaenol sydd ei hangen ar
ymarferwyr i ddechraumeddwl am sut y gallent
ymgorffori bydolygon wrth gynllunio ar gyfer Crefydd,
Gwerthoedd a Moeseg ymMaes Dysgu a Phrofiad (Maes) y
Dyniaethau. Yn fyr, mae’n fan cychwyn da i unrhyw
ymarferydd sy’n dymuno, neu sydd angen, canfodmwy
am fydolygon. Ysgrifennwyd Archwilio bydolygon: Adnodd
ysgogol ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yng
Nghymru i helpu ymarferwyr sy’n ystyried cofrestru
dysgwyr i gymwysterau newydd yn y maes hwn, megis
cyfres gymwysterau Archwilio Bydolygon Agored Cymru.

Gobeithiwn y bydd yr adnodd dysgu proffesiynol hwn yn
sbarduno syniadau ac yn cynnig ysbrydoliaeth am
gynllunio bywiog a blaengar mewn Crefydd, Gwerthoedd
a Moeseg ledled Cymru.

Pwrpas
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Ymmis Ionawr 2020 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y
Cwricwlwm i Gymru sy’n hyrwyddo dull integredig o
ddysgu, gyda Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg gorfodol
(yr hen Addysg Grefyddol) yn ffurfio rhan o Faes y
Dyniaethau ochr yn ochr ag Astudiaethau Busnes,
Daearyddiaeth, Hanes ac Astudiaethau Cymdeithasol.
Datblygwyd y Cwricwlwm i Gymru drwy broses o gyd-
awduro oedd yn cynnwys athrawon, rhieni,
academyddion, busnesau, sefydliadau cenedlaethol, a
Llywodraeth Cymru. I ddyfynnu geiriau’r Gweinidog
Addysg ar y pryd, Kirsty Williams:

Cafodd y cwricwlwm ei wneud yng Nghymru ond fe’i luniwyd
gan ddefnyddio’r syniadau gorau o bob cwr o’r byd. Dyma’r tro
cyntaf erioed i ysgolion yng Nghymru gael cwricwlwm
cenedlaethol sydd wedi’i osod yng Nghyfraith Cymru.

Yng Nghymru, am y tro cyntaf, nid yw CGM yn sefyll y tu
allan i’r ‘cwricwlwm cenedlaethol’, mae’n rhan ohono.

Mae’r cwricwlwm yn seiliedig ar egwyddor sysbidiaredd,
sy’n rhoi cyfle i bob ysgol yng Nghymru ddylunio ei
chwricwlwm ei hun. Y man cychwyn a’r dyhead wrth lunio
cwricwlwm ysgol yw’r pedwar diben sy’n cynrychioli’r
math o ddysgwyr y dylai ysgolion helpu i’w datblygu ac

Y Cwricwlwm i Gymru

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cynllunio-eich-cwricwlwm/datblygu-gweledigaeth-ar-gyfer-cynllunio-cwricwlwm/#cynllunio-cwricwlwm-a'r-pedwar-diben
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ethos y system addysg drwyddi draw.

Nid yw sefyllfa gyfreithiol sylfaenol Crefydd, Gwerthoedd
a Moeseg yn y system hon wedi newid, ac mae CGM yn dal
i fod yn elfen fandadol yn Neddf Cwricwlwm ac Asesu
(Cymru) 2021. Fodd bynnag, mae gan ychwanegiadau
newydd at y Ddeddf o safbwynt Crefydd, Gwerthoedd a
Moeseg effaith sylweddol ar sut mae Crefydd,
Gwerthoedd a Moeseg yn cael ei ddysgumewn ysgolion o
2022. Mae’r prif newidiadau’n cynnwys:

• newid yr enw o ‘Addysg Grefyddol’ (AG) i ‘Crefydd, Gwerthoedd
a Moeseg’ (CGM); a’r

• gofyniad i sicrhau fod cynllunio’r cwricwlwm yn adlewyrchu
natur blwraliaethol Cymru, sy’n cynnwys argyhoeddiadau
athronyddol anghrefyddol yn ogystal â’r prif grefyddau a
gynrychiolir yng Nghymru.

Yn ogystal â Fframwaith y Cwricwlwm i Gymru, sy’n
cynnwys canllawiau statudol i Grefydd, Gwerthoedd a
Moeseg, mae gofyniad cyfreithiol ar ysgolion i dalu sylw i
faes llafur cytunedig eu hawdurdod lleol ar gyfer CGM.

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/y-dyniaethau/cynllunio-eich-cwricwlwm#canllawiau-ar-grefydd,-gwerthoedd-a-moeseg
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/y-dyniaethau/cynllunio-eich-cwricwlwm#canllawiau-ar-grefydd,-gwerthoedd-a-moeseg
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• Beth mae’r cysyniad
‘bydolwg’ yn ei olygu i
chi?’

• Ymmha ffyrdd y gallai’r
cysyniad o ‘fydolwg’ fod o
gymorth I ddysgumewn
Crefydd, Gwerthoedd a
Moeseg?

• A oes unrhyw broblemau
neu heriau wrth
ddefnyddio’r cysyniad
‘bydolwg’ yng Nghymru?

Myfyrio

Mae’n rhaid i faes llafur cytunedig

• adlewyrchu’r ffaith mai traddodiadau Cristnogol yw’r
traddodiadau crefyddol yng Nghymru yn bennaf, gan
ystyried ar yr un pryd y prif grefyddau eraill yng
Nghymru; a

• rhaid adlewyrchu hefyd y ffaith bod gan bobl yng
Nghymru amrywiaeth o argyhoeddiadau athronyddol
anghrefyddol.

Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021, adran 375A.

Gallwch ganfodmwy o wybodaeth am y newidiadau
cyfreithiol hyn yn yr adran Crynodeb o’r ddeddfwriaeth yn
y Cwricwlwm i Gymru.

Dylai agweddau ar weithio gyda’r cysyniad o fydolygon
yng Nghymru gael eu gosod bob amser o fewn y cyd-
destun addysg cyfredol yng Nghymru i sicrhau profiadau
perthnasol a chydlynol i’r dysgwyr.

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/crynodeb-o-r-ddeddfwriaeth/#crefydd,-gwerthoedd-a-moeseg
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Myfyrio
• Pa ddisgrifiad/au o

fydolwg sydd o fwyaf
o gymorth i chi a
pham?

• Yn eich geiriau eich
hunain, disgrifiwch
eich dealltwriaeth
bresennol chi o
fydolwg.

Ceir nifer o ddisgrifiadau o ‘bydolwg’, mae’n dibynnu i
bwy rydych yn gofyn, ble rydych yn edrych ac o ba bwnc
neu faes rydych yn edrych arno.

Caiff y term ‘bydolwg’ ei olrhain yn ôl yn aml i’r athronydd
Kant yn y 18fed ganrif. Mae’n dod o’r gair Almaeneg,
‘weltanschauung’ sy’n cyfieithu’n llythrennol i ‘byd olwg’.
Ers i Kant gynnwys y cysyniad yn ei Critique of Judgement
yn 1970, parhaodd athronwyr Almaenig eraill i’w
ddefnyddio (Benoit, Hutchings, & Shillitoe 2020) a
dechreuodd y term ymddangos mewn pynciau eraill
hefyd (Flanagan 2020).

Mewn Addysg Grefyddol (y tu allan i Gymru), defnyddir
amrywiol ddisgrifiadau o ‘bydolwg’. Er enghraifft:

Bydolwg yw dealltwriaeth ddeongliadol y mae rhywun
y dod iddi ar ôl myfyrio ar [eu] profiad o’r byd.

(McKenzie 1991)

Bydolwg yw golwg ar fywyd, y byd, a dynoliaeth.
(McKenzie 1991; De Jong 1998; Vroom 2006; Miedema 2006)

Mae bydolwg yn gysylltiedig â chwestiynau eithaf bywyd.
(Valk 2007)

Bydolwg yw casgliad o argyhoeddiadau pendant sy’n

rhoi canllawiau ymarferol ar sut y dylai bywyd gael ei
fyw a’i ddehongli.

(Benoit, Hutchings, & Shillitoe 2020 ar Heidegger)

Yn sicr nid yw ‘bydolwg’ yn gysyniad sydd wedi’i gyfyngu i
Addysg Grefyddol (neu Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg
yng Nghymru), ond i’n diben presennol, byddwn yn
edrych arno o’r safbwynt hwn.

Disgrifiadau o ‘bydolwg’
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Bydolwg mewn Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg
Mae llawer o’r syniadau am fydolwg heddiw yn cwmpasu
bydoylgon crefyddol ac anghrefyddol. O safbwynt
cyfreithiol Cymru, defnyddir y termau crefydd ac
argyhoeddiad athronyddol anghrefyddol i wahaniaethu
rhwng y crefyddol a’r anghrefyddol, ac mae consensws
drwy Ewrop y dylai Addysg Grefyddol gynnwys y ddau.
Mae’r adran Crynodeb o’r ddeddfwriaeth yn y Cwricwlwm
i Gymru yn egluro’r hyn a olygir gan argyhoeddiadau
athronyddol anghrefyddol:

Mae’r llysoedd wedi penderfynu nad yw’n gyfystyr â’r termau
“safbwyntiau” a “syniadau” pan gaiff ei ddefnyddio ar ei ben ei
hun. Mae’n dynodi safbwyntiau sy’n cyrraedd lefel benodol o
rymusrwydd, difrifoldeb, cydlyniant a phwysigrwydd.

Mae defnyddio safbwynt bydolygon yn y dosbarth yn
galluogi dysgwyr i ddeall sut mae gwahanol grefyddau ac
argyhoeddiadau athronyddol anghrefyddol yn cyfrannu
at fywyd heddiw, fel yn y gorffennol. Mae hyn hefyd yn
helpu dysgwyr i adnabod eu sefyllfaoedd unigol eu
hunain, a rhai pobl eraill, sy’n dylanwadu ac yn ffurfio
bydolygon sy’n sail i’w cymunedau, yn lleol, ar draws
Cymru, a’r byd ehangach. O ganlyniad, bydd yr hyn a
ddysgant yn ddefnyddiol ac yn ystyriol, gyda chyfleoedd
i’r dysgwyr ystyried a meddwl yn feirniadol am eu

bydolwg nhw hefyd. Felly, bydd y Crefydd, Gwerthoedd a
Moeseg a ddarperir yn adlewyrchu’r gymdeithas sydd
ohoni, yn hybu cynhwysiant yn y dosbarth, ac yn paratoi
pobl ifanc yn briodol at fywyd a gwaith yn y byd newidiol
ac amrywiol rydym yn byw ynddo.

Fe welwch chi fod ‘bydolygon’ yn cael ei nodi’n benodol
fel cysyniad Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn
Canllawiau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM) y
Cwricwlwm i Gymru.

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/crynodeb-o-r-ddeddfwriaeth/#crefydd,-gwerthoedd-a-moeseg
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/y-dyniaethau/cynllunio-eich-cwricwlwm/#canllawiau-ar-grefydd,-gwerthoedd-a-moeseg
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Myfyrio
• Pa bwyntiau pwysig sy’n cael eu

gwneud yn y darn o Signposts?

• Allwch chi ganfod enghreifftiau
pendant a all gefnogi’r
pwyntiau a wneir yn y darn?
(Trafodwch gyda’ch
cydweithwyr.)

• Ystyriwch adolygu sut rydych yn
cynllunio a chyflwyno
crefyddau ac argyhoeddiadau
athronyddol anghrefyddol yng
ngoleuni’r darn hwn.

Darllenwch y darn canlynol o Signposts – policy and
practice for teaching about religions and non-religious
worldviews in intercultural education (Cyngor Ewrop,
2014, t.67), sy’n cael ei ddyfynnu yn adran Crynodeb o’r
ddeddfwriaeth y Cwricwlwm i Gymru.

Religious and non-religious convictions are diverse and complex
phenomena; they are not monolithic. In addition, people hold
religious and non-religious convictions to varying degrees, and
for different reasons; for some such convictions are central and
may be amatter of choice, for others they are subsidiary and
may be amatter of historical circumstances. The dimension of
religions and non-religious convictions within intercultural
education should therefore reflect such diversity and
complexity at a local, regional and international level.

(Council of Europe 2008a, appendix; paragraph 3).

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/crynodeb-o-r-ddeddfwriaeth/#crefydd,-gwerthoedd-a-moeseg
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/crynodeb-o-r-ddeddfwriaeth/#crefydd,-gwerthoedd-a-moeseg
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Cymdeithasol:
hunaniaeth Gristnogol,
cynulleidfa a chymuned

Athrawiaethol ac
athronyddol: Y Drindod

Sanctaidd

Profiadol ac emosiynol:
teimlo cariad /

presenoldeb Duw

Moesegol a
chyfreithiol: Y

gorchymyn mawr

Defodol: y Cymun
Bendigaid

Naratif neu fyth:
Straeon yr Efengyl /

traddodiad

Deunyddiol: Adeiladau’r
Eglwys ac arteffactau

Cristnogol

CRED YN NUW

O safbwynt bydolwg, gellir galw pob crefydd yn
fydolwg, ond nid yw pob bydolwg yn grefyddol (van der
Kooij, de Ruyter, & Miedema 2013). Cydnabuwyd ers tro
fod gan grefyddau a bydolygon nifer o nodweddion
pwysig yn gyffredin. Er enghraifft, roedd astudiaeth
ffenomenolegol glasurol ac arloesol Ninian Smart,
Dimensions of the sacred (1996) yn disgrifio saith
dimensiwn cyffredin a rhyngberthynol: athrawiaethol
ac athronyddol, defodol, myth neu naratif; profiadol ac
emosiynol, moesegol a chyfreithiol, cymdeithasol, a
deunyddiol. Mae crefyddau’n meddu ar saith
dimensiwn Smart, ac er nad yw bydolygon, yn cynnwys
yr anghrefyddol, bob amser yn meddu ar y saith
dimensiwn, maent yn aml ynmeddu ar y rhan fwyaf
ohonynt i raddaumwy neu lai.

Fodd bynnag, mae yna un nodwedd arbennig y mae
crefyddau’n ei rhannu nad yw yn hanfodol i fydolwg – y
gred neu’r gydnabyddiaeth am y duwiol neu realiti
eithaf. Er enghraifft, os edrychwn ar Gristnogaeth,
gallwn weld sut y gall cred yn Nuw ymwneud â phob un
o’r saith dimensiwn ymmodel Smart.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng crefydd a bydolwg?
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Defodol: geiriau/
gweithrdoedd arbennig

mewn seremoni
digwyddiad bywyd

Athrawiaethol ac
athrnoyddol: un

bywyd, i’w fyw yn
gyfrifol

Deunyddiol: cofebion i
enwogion Dyneiddiol

amlwg, cardiau/
tystysgrifau digwyddiad

bywyd, bathodyn
Dyneiddwyr y DU, torch

Sul y Cofio

Cymdeithasol:
hunaniaeth

Dyneididaeth
genedlaethol/fyd-eang,
aelodaeth/pwyllgorau

Dyneiddiaeth

Naratif neu fyth:
cenedlaethau/straeon

y gorffennol

Profiadol ac emosiynol:
rhoi neu dderbyn

cymorth

Moesegol a chyfreithiol:
cydraddoldeb

• Pa fydolygon y mae
gennych chi fynediad
atyn nhw yn lleol?

Myfyrio

Mewn cyferbyniad, os edrychwn ar Ddyneiddiaeth,
gwelwn y gall bydolwg anghrefyddol rannu nodweddion
bras tebyg â Christnogaeth, er nad oes cred na
chydnabyddiaeth am y duwiol neu realiti eithaf. Felly, nid
crefydd yw Dyneiddiaeth, serch hynny, mae’n fydolwg o
fewnmodel Smart.

Gan ddefnyddio iaith Cwricwlwm Cymru, rhoddir
Dyneiddiaeth fel enghraifft o argyhoeddiad athronyddol
anghrefyddol sydd â ‘lefel benodol o rymusrwydd,
difrifoldeb, cydlyniant a phwysigrwydd’.
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• A oes unrhyw fydolygon
cyfundrefnol nad oes
gennych fynediad atynt yn
lleol?

• Ymhle allech chi geisio
adeiladu cysylltiadau
ehangach?

Myfyrio

Er mwyn deall y cysyniad o fydolwg yn ei ystyr ehangaf,
mae’n ddefnyddiol meddwl amdanomewn dwy ffordd ar
wahân (ond ddim o reidrwydd heb gysylltiad â’i gilydd):
bydolygon cyfundrefnol a bydolygon personol. Mae’r
ddwy adran nesaf yn rhoi sylw i’r rhain yn eu tro.

Y ffordd orau o ddisgrifio bydolygon cyfundrefnol yw fel
safbwyntiau ar fywyd sydd wedi datblygu dros amser fel
systemau cydlynus a sefydledig, sydd â grŵp o gredinwyr
sy’n glynu at y safbwynt hwnnw ar fywyd (van der Kooij,
de Ruyter, & Miedema 2013). Felly, mae’r gwahanol
draddodiadau crefyddol sy’n cael eu cynrychioli yng
Nghymru, fel y rheiny o fewn Cristnogaeth, Islam,
Hindŵaeth, Iddewiaeth, Sikhiaeth a Baha’i i gyd yn
enghreifftiau o fydolygon cyfundrefnol. Fodd bynnag, gan
y gall bydolygon cyfundrefnol fod yn grefyddol ac
anghrefyddol, gellir disgrifio Dyneiddiaeth ac Atheistiaeth
fel bydolygon cyfundrefnol, ymhlith eraill.

Gall bydolygon cyfundrefnol roi ystyr mewn bywyd i’w
hymlynwyr a chynnig atebion i gwestiynau pwysig mewn
bywyd. Gallant ddylanwadu ar werthoedd pobl, sut maen
nhw’n ymddwynmewn sefyllfaoedd arbennig, a sut maen
nhw’n gweithredu ac ynmeddwl mewn bywyd yn
gyffredinol. Gall bydolygon cyfundrefnol hefyd

ddylanwadu ar feddylfryd poblogaidd, normau
cymdeithasol a hyn oed rheolau a deddfau ysgrifenedig
ac anysgrifenedig.

Bydolygon cyfundrefnol
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Gellir disgrifio bydolygon personol fel safbwyntiau
personol rhywun am fywyd a dynoliaeth (van der Kooij,
de Ruyter, & Miedema 2013). Mae bydolygon personol yn
cynnwys credoau, gwerthoedd a delfrydau rhywun, a all
roi ystyr mewn bywyd, a gallant hefyd gynnwys y
gweithredoedd personol sy’n cael eu dylanwadu gan y
rhain.

Gall bydolygon personol, ond nid oes raid iddynt, gael eu
ffurfio neu eu hysbrydoli gan fydolwg cyfundrefnol, p’un
ai bod hwnnw’n grefyddol neu’n anghrefyddol. Felly, os
yw unigolyn yn dweud ei fod yn Hindŵ, mae’n debyg y
bydd eu bydolwg personol yn cael ei ffurfio gan fydolwg
cyfundrefnol o fewn Hindŵaeth, er y gall fod dylanwadau
eraill hefyd.

O ganlyniad i natur amrywiol ein cymunedau yng
Nghymru heddiw a’n gwybodaeth a’n profiad o lawer o
wahanol fydolygon cyfundrefnol crefyddol ac
anghrefyddol gwahanol, gall bydolygon personol gael eu
ffurfio gan fwy nag un bydolwg cyfundrefnol. Gallant
hefyd gael eu ffurfio gan ystod o ffactorau eraill; er
enghraifft, diwylliant, magwraeth, hunaniaeth bersonol,
normau cymdeithasol, profiadau personol. Felly, maent
yn aml yn unigryw ac amrywiol. Gall bydolygon personol
ddylanwadu ar weithredoedd y sawl sy’n eu coleddu a
hefyd ar weithredoedd a bydolygon pobl eraill.

Bydolygon personol
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Myfyrio
• Sut byddech chi’n

defnyddio safbwyntiau
bydolwg personol i gefnogi
addysgu a dysgu yn eich
lleoliad?
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Mae’n fater o drafodaeth beth yw nodweddion bydolwg,
p’un ai cyfundrefnol neu bersonol. Gan dynnu ar ac
addasu gwaith cysyniadol van der Kooij, de Ruyter, and
Miedema (2013), dyma rai o’r nodweddion y gellid
ystyried sy’n gysyniadol hanfodol ar gyfer bydolwg:

• Cwestiynau dirfodol
• Dylanwad ar feddwl a gweithred
• Gwerthoedd a delfrydau
• Rhoi ystyr mewn bywyd
• Ymrwymiad.

Cwestiynau dirfodol
Y rhain yw’r cwestiynaumawr neu bwysig mewn bywyd y
mae pobl yn eu cymryd o ddifrif ac yn chwilio am atebion
iddynt. Er enghraifft, pwy a beth ydym ni? Pam ydym ni
yma? Beth sy’n digwydd ar ôl i ni farw? Beth sy’n gwneud
bywyd da? Mae bydolygon cyfundrefnol yn rhoi atebion i’r
cwestiynau hyn a all siapio credoau ymlynwyr ac eraill
sy’n agored iddynt, gan eu helpu hwythau i ffurfio
bydolygon personol. Fodd bynnag, ni fydd pob unigolyn
wedi treulio amser yn meddwl am gwestiynau o’r fath, ac
os felly gall eu hatebion fod yn ansicr, a’u bydolwg heb
ddatblygu.

Dylanwad ar feddwl a gweithred
Gall bydolygon cyfundrefnol a phersonol ddylanwadu ar y
ffordd y mae unigolion ynmeddwl am y byd a’r ffordd y
maent yn gweithredu oddi mewn iddo. Mae bydolygon
cyfundrefnol yn ceisio dylanwadu ar feddyliau a
gweithredoedd ymlynwyr, ac un o’r ffyrdd y maent yn
gwneud hyn yw drwy gynnig atebion i gwestiynau pwysig
mewn bywyd. Mae’r atebion hyn yn aml yn llywio’r
dilynwyr i gyfeiriadau arbennig, o ran sut maent yn
meddwl ac yn ymddwyn. Wrth gwrs, gall p’un ai bod
ymlynwyr yn cael eu dylanwadu gan yr atebion hyn, ac i
ba raddau, amrywio’n fawr ymhlith unigolion.

Mae bydolygon personol, p’un ai’n ymwybodol neu’n
anymwybodol yn debygol o ddylanwadu ar y ffordd y mae
unigolyn ynmeddwl a gweithredu, fel arall gallai rhywun
holi a yw’r bydolwg personol yn aeddfed. Er enghraifft, os
yw rhywun yn credumai dynion yw ceidwaid y ddaear
hon ac y dylent ei diogelu er mwyn ei throsglwyddo i
genedlaethau’r dyfodol, yna mae’n debygol iawn y
byddent, o leiaf yn cymryd rhanmewn un gweithgaredd
sy’n helpu i wneud hyn, er enghraifft ailgylchu. Os na,
byddai’n deg i rywun amau i ba raddau y mae’r bydolwg
wedi cael ei ffurfio a’i integreiddio i fywyd yr unigolyn.

Adnabod nodweddion bydolwg heddiw
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Serch hynny, nid yw pob un o’n gweithredoedd yn cael eu
pennu gan ein bydolwg ac yn aml gall pobmath o
ffactorau eraill yrru’n gweithredoedd. Er enghraifft,
rhesymau ariannol, ymarferol ac iechyd.

Gwerthoedd a delfrydau
Mae gwerthoedd yn ymwneud â’r hyn rydym yn credu
sy’n bwysig mewn bywyd, er enghraifft, cyfiawnder,
cariad, gonestrwydd, caredigrwydd. Mae delfrydau yn
debyg ond yn gweithredu fel y safonau rhagoriaeth rydym
yn anelu atynt, er enghraifft, cydraddoldeb rhwng pobl, a
pharch i bawb. Mae de Ruyter (2003) yn dadlau eu bod yn
bwysig oherwydd y gallant roi cyfeiriad ac ystyr i’n
bywydau. Mae hyn yn wahanol i ddim ond dylanwadu ar
benderfyniadaumoesol rhywun, ac fe’i hystyrir gan rai yn
wahaniaeth pwysig er mwyn i werthoedd a delfrydau gael
eu hystyried yn nodwedd hanfodol o fydolwg.

Yn aml gall gwerthoedd a delfrydau personol gael eu
holrhain i fydolygon cyfundrefnol. Hyd yn oed i’r rheiny
nad ydynt yn dilyn bydolwg cyfundrefnol arbennig. Gallai
eu gwerthoedd fod wedi cael eu dylanwadu gan amryw o
ffactorau yn cynnwys eumagwraeth, diwylliant, normau
cymdeithasol, er enghraifft, a allai yn eu tro fod eisoes
wedi’u ffurfio gan fydolwg cyfundrefnol arbennig, neu
amryw o fydolygon, ymhlyg.

Rhoi ystyr mewn bywyd
Mae bydolygon cyfundrefnol yn anelu i roi ystyr mewn
bywyd drwy gynnig syniadau sy’n rhoi ystyr (van der
Kooij, de Ruyter, & Miedema 2013). Er enghraifft, un
syniad Cristnogol a allai helpu i roi ystyr i fywyd rhywun
fyddai y pwysigrwydd o wasanaethu Duw. Syniad
Bwdhaidd a allai roi ystyr, fyddai pwysigrwydd doethineb
a thosturi, a syniad Dyneiddiol fyddai mai hwn yw’r unig
fywyd sydd gennym. Bydd bydolwg unigolyn, p’un ai
wedi’i ddylanwadu gan fydolwg cyfundrefnol ai peidio, fel
arfer yn rhoi ystyr mewn bywyd iddyn nhw hefyd. Mae
llawer ohonom yn chwilio am ystyr yn ein bywydau ac
rydym yn aml yn dod o hyd iddo drwy’n gwerthoedd, ein
delfrydau, a’n credoau am y cwestiynau pwysig mewn
bywyd, y cyfan o’r rhain yn gwneud ein bydolwg personol.

Ymrwymiad
P’un ai bod y bydolwg yn grefyddol neu’n anghrefyddol,
yn gyfundrefnol neu’n bersonol, mae rhyw lefel o
ymrwymiad ar ran yr unigolyn, naill ai i’r bydolwg
cyfundrefnol maen nhw’n ei ddilyn, neu i werth neu
ddelfryd o fewn eu bydolwg personol. Efallai bod disgwyl
neu hyd yn oed ofyn am yr ymroddiad hwn gan ddilynwyr
bydolwg cyfundrefnol, a gall hefyd gael ei ddathlu neu ei
nodi mewn rhyw ffordd. Er enghraifft, Shahadahmewn
Islam neu gonffyrmasiwnmewn Anglicaniaeth. O fewn
bydolwg personol gallai fod ymrwymiad swyddogol i
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YmrwymiadDylanwad ar feddwl
a gweithred

Gwerthoedd a
delfrydau

Cwestiynau
dirfodol

Rhoi ystyr
mewn bywyd

Bydolwg

fydolwg cyfundrefnol, ond ddim o reidrwydd. Os nad oes,
gallai’r unigolyn ddal i ddangos ymrwymiad i’w credoau,
delfrydau a’u gwerthoedd drwy eu gweithredoedd a sut
maen nhw’n byw eu bywydau.

Mae nifer o ddulliau ffurfiol o drin bydolygonmewn
addysg wedi (neu wrthi’n) cael eu datblygu. Er enghraifft,
Prosiect Bydolygon Cyngor Addysg Grefyddol Cymru a
Lloegr a chynllun Signposts Cyngor Ewrop. Mae’n
ddefnyddiol darllen ymhellach am sut mae bydolygon yn
cael eu cysyniadoli a’u defnyddio mewn trafodaethau
academaidd a phroffesiynol. Fodd bynnag, mae’n bwysig
cofio y dylai dulliau o weithio gyda’r cysyniad o fydolygon
yng Nghymru gael eu gosod bob amser yn y cyd-destun
addysg Gymreig presennol er mwyn sicrhau profiadau
perthnasol a chydlynol i’r dysgwyr.
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• Meddyliwch am nodweddion
eich ‘bydolwg’ eich hun a sut
byddech chi’n eu disgrifio i
gydweithiwr.

• Pa mor ddefnyddiol i chi yw’r
nodweddion a awgrymir sy’n
dynodi bydolwg? A oes unrhyw
beth yr hoffech ei ychwanegu
neu newid?

Myfyrio
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Nid yw bydolygon yn cael eu creu ar unwaith. Mae
bydolygon cyfundrefnol wedi cael eu siapio mewn amser
a lle ac maent wedi cael eu dylanwadu gan amryw o
ffactorau wrth iddyn nhw ddod yn systemau
cydnabyddedig, yn aml gyda sail neu fynegiant defodol.
Gall y ffactorau dylanwadol hyn amrywio o brofiadau,
rhesymu a gweithredoedd unigolion, grwpiau neu
gymunedau i ddigwyddiadau arwyddocaol a hinsoddau
diwylliannol, er enghraifft.

I fydolygon cyfundrefnol crefyddol, un prif ffactor fyddai
cydnabod y dwyfol neu’r realiti eithaf. Er enghraifft, mewn
Islam, mae gan y Qur’an a welwyd fel datguddiadau
dwyfol Allah drwy’r proffwyd Muhammad rôl ffurfiannol
bwysig. Mewn Atheistiaeth, ar y llaw arall, sy’n gwrthod
cred ymmodolaeth y dwyfol, gall bydolygon gael eu
ffurfio gan ffactorau sy’n cynnwys meddylfryd Immanuel
Kant, Charles Darwin, Friedrich Nietzsche, a Karl Marx.

Mae datblygu’ch bydolwg personol eich hun yn aml yn
broses drwy’ch oes ac eto, gall gael eu siapio gan amryw o
ffactorau. Mae bydolygon personol yn unigryw i’r
unigolyn ac yn aml yn gymhleth, o ganlyniad i’r llu o
ddylanwadau y maent yn dod ar eu traws drwy eu hoes.
Fel arfer mae dylanwadau’n dechrau ar oed cynnar yn y

Beth sy’n dylanwadu ar fydolygon?
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Myfyrio
• Dewiswch fydolwg

cyfundrefnol ac ystyriwch
beth allai fod wedi
dylanwadu arno ar draws
amser a lle.

• Meddyliwch am yr hyn
sydd wedi dylanwadu ar
eich bydolwg personol
chi.

cartref, gyda’r teulu yn ffactor pwysig iawn. Yn
ddiweddarach, bydd ffrindiau rhywun a’r gymuned y
maent yn tyfu i fyny ynddi yn helpu i siapio eu bydolygon
personol, a bydd dylanwadau fel addysg a diwylliant yn
dod ar waith hefyd. Yn naturiol bydd ffactorau fel eu
profiadau eu hunain a theimlad o’r hunan yn datblygu yn
parhau i siapio’u bydolwg personol, yn enwedig os ydynt
yn cael cyfleoedd i fyfyrio, ac (yn fwriadol neu’n
anfwriadol) yn dechrau ystyried yn feirniadol y cydlyniad
a’r tensiynau yn eu credoau, gwerthoedd a delfrydau, a’u
gweithredoedd.
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Rhywbeth sy’n aml yn cael ei anwybyddumewn
llenyddiaeth ar fydolygon yw arwyddocâd profiad
ysbrydol neu grefyddol wrth ddeffro, ffurfio a/neu gynnal
agweddau allweddol o fydolygon cyfundrefnol a
phersonol fel ei gilydd, a cheir nifer o enghreifftiau o
ryngweithio rhwng y ddau. Er enghraifft, bu i brofiadau
crefyddol y Bwyles ifanc, Maria Faustina Kowalaska yn yr
ugeinfed ganrif ei hysbrydoli i fynd yn lleian, ac ar ôl ei
marwolaeth cafodd ei chanoneiddio yn sant gan yr
Eglwys Gatholig. Yn ogystal, mae’n bwysig sylweddoli’r
effeithiau y mae profiadau ysbrydol a chrefyddol yn eu
cael ar fydoylgon cyfundrefnol. Er enghraifft, mae
profiadau crefyddol ac ysbrydol personol sylfaenwyr a’r
ffigyrau blaenaf ymmhob crefydd neu fudiad byd-eang fel
arfer yn ganolog i ddatblygiad y bydolygon cyfundrefnol
hynny. Gellir canfod cysylltiad agos hefyd rhwng profiad
ysbrydol a gweithredwyr amgylcheddol, ac UFOlegwyr,
sy’n ddiddorol i’w archwilio.

Yn aml mae gan brofiadau ysbrydol a chrefyddol
nodweddion cyffredin y gellir eu hadnabod ar draws y byd
– er enghraifftmae’n brofiad ‘uchafbwynt’ nad yw’n
para’n hir, yn rhoi mewnwelediad arbennig i wirioneddau
pwysig nad ydynt yn hygyrch i’r deall arferol, yn teimlo

bod yn un â Duw, ag eraill, natur, neu’r bydysawd, yn cael
eich effeithio’n gryf gan deimlad o barchedig ofn a
rhyfeddod a dirgelwch (gweler Francis, 2013, tt. 9-15 yn
Herio Materion Crefyddol). Fodd bynnag, gall profiadau
ysbrydol a chrefyddol gael eu mynegi mewn ffyrdd
diwylliannol a phersonol penodol hefyd. Er enghraifft,
mae profiadau crefyddol y Santes Maria Faustina
Kowalska yn adlewyrchu ei chyd-destun Pwylaidd a
Chatholig, er ei bod yn rhannu rhai o nodweddion
cyffredin sylfaenol profiad crefyddol ac ysbrydol.

Mae o ddefnydd gwahaniaethu rhwng profiadau ysbrydol
neu grefyddol unigol a thorfol – h.y. Ydyn nhw’n digwydd
ar eich pen eich hun neu gydag eraill? Mae llawer o
brofiadau yn bersonol i’r unigolyn, tra bod eraill yn cael
eu profi wrth i grŵp o bobl ddod at ei gilydd (er enghraifft,
mae profiadau grŵp yn gyffredin mewn traddodiadau
Pentecostaidd / carismatig neumewn cynulliadau grŵp
arbennig heb fod yn grefyddol lle mae teimlad torfol o
rywbeth sy’n mynd y tu hwnt i’r unigolyn, beth bynnag yw
hwnnw).

O fewn lleoliadau a chyd-destunau addysgol, mae
ymchwil wedi dangos fod profiadau ysbrydol a chrefyddol

Bydolygon a phrofiad ysbrydol neu grefyddol

http://www.st-marys-centre.org.uk/resources/challengingreligiousissues/Issue%202_heriomaterioncrefyddol.pdf
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yn gymharol gyffredin ymhlith plant ac ieuenctid, ac
mae oedolion yn aml yn gallu edrych yn ôl a disgrifio’r
profiadau hyn (ap Siôn 2006, 2017; Farmer 1992;
Robinson 1977; Scott 2004). Byddai’n rhyfedd pe na
bai profiadau o’r fath yn cael effaith ar fydolwg rhywun
i ryw raddau. Fel ymarferwyr, mae’n bwysig bod yn
ymwybodol o’r dimensiwn yma o brofiad dynol
ymhlith eich dysgwyr a bod yn sensitif iddo.

• Sut byddech chi’n
ymgysylltu â
chymunedau crefyddol
ac anghrefyddol lleol i
archwilio profiad
ysbrydol a chrefyddol a
gafwyd?

• Sut allech chi ddechrau
ymholiad am brofiad
crefyddol ac ysbrydol o
safbwynt bydolygon?

Myfyrio
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Efallai bod rhai pobl yn amgyffred eu bydolwg personol
fel rhywbeth sefydlog, digyfnewid a chywir, tra bod eraill
yn ei amgyffred yn rhywbeth mwy hyblyg (Tharani 2020).
O fewn cyd-destun addysgol cefnogol, mae datblygu
bydolwg personol yn broses gydol oes ac mae, felly, yn
agored i ryw fathau o newid.

Mae bydolygon cyfundrefnol yn systemau sefydledig,
sydd wedi cael eu datblygu’n dorfol dros amser ac felly
gellir eu hystyried yn llai hyblyg. Fodd bynnag, gall
bydolygon cyfundrefnol gael eu dylanwadu hefyd gan
amrywiaeth o ffactorau, yn cynnwys digwyddiadau,
normau cymdeithasol, hinsawdd ddiwylliannol,
tystiolaeth a meddylfryd newydd, ac arfer boblogaidd, er
enghraifft. Gall y ffactorau hyn gyflwyno newidiadau, hyd
yn oedmewn ffyrdd bach ac efallai dros gyfnodau hir o
amser. Er enghraifft, mewn bydolwg cyfundrefnol
crefyddol mae’n bosibl na fydd athrawiaeth ganolog yn
newid fel y cyfryw ond gall dehongli testun sanctaidd ar
fater arbennig newid dros amser i grŵp arbennig o
ymlynwyr. Er enghraifft, agweddau at briodas o’r un rhyw
mewn rhai enwadau Cristnogol. Gall newidiadau eraill
mewn bydolygon cyfundrefnol fod yn fwy dramatig, yn
gynt a chwyldroadol, er enghraifft y Diwygiad

A yw bydolygon yn newid dros amser?
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• Allwch chi feddwl am
unrhyw enghreifftiau eraill
sy’n dangos sut a pham
mae bydolygon yn newid
dros amser?

Myfyrio

Protestannaidd. Gellir gweld newidiadau a
gwahaniaethau hefyd mewn patrymau cred, meddwl ac
ymarfer o fewn bydolygon cyfundrefnol crefyddol ac
anghrefyddol ac felly maent yn dangos rhywfaint o
hyblygrwydd a symudiad.

Beth bynnag ein bydolwg, mae’n bwysig oherwyddmae’n
cael effaith sylweddol ar sut rydym yn amgyffred y byd a
sut rydym yn ymateb iddo yn ein bywydau bob dydd.
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Ystyriwch y dyfyniad canlynol a gymerwyd o Valk, Selçul
and Miedema (2020), sy’n dadlau fel hyn:

The challenge is to avoid or move away from an exclusive focus
on the worldview of the self – worldviews explored only in terms
of one’s own personal beliefs and values. This remains, in effect,
an exclusive study of “the self”. Such a focus becomes attractive
in a society increasingly beset by an individualism, where
personal formation, personal identity, and personal well-being
draw great attention.

Nid yw cymryd persbectif byd-eang o fewn Crefydd,
Gwerthoedd a Moeseg yn ddewis hawdd, ac mae’n gofyn
am adolygiad rheolaidd a disgybledig i osgoi maglau fel y
rheiny a nodwyd gan Valk, Selçul and Miedema.

Mae angen i’r dysgwyr hefyd allu datblygu syniad o
gonsensws o fewn bydolygon cyfundrefnol fel y gallant
ddechrau deall crefydd ac argyhoeddiadau athronyddol
anghrefyddol a sut mae’r rhain yn effeithio ar
gymdeithas, grwpiau o fewn y gymdeithas ac unigolion o
fewn cymdeithas.

Mae archwilio bydolygon yn ffordd ddefnyddiol o alluogi
dysgwyr i chwilio’u ffordd drwy’r amrywiaeth o gredoau,
arferion a phrofiadaumewn ac ar draws crefyddau ac

argyhoeddiadau athronyddol anghrefyddol mewnmodd
cadarnhaol a chynhwysol. Ar yr un pryd, gall archwilio
bydolygon helpu dysgwyr i gloriannu eu credoau,
arferion, gwerthoedd a’u moeseg nhw eu hunain a
datblygu eu bydolygon personol, heb deimlo’n wahanol,
wedi’u heithrio neu’n anghywir. Fodd bynnag, dylid
cymryd gofal i ddangos yn addas a yw bydolwg yn
bersonol neu’n gyfundrefnol er mwyn osgoi drysu neu
gamarwain dysgwyr, tra ar yr un pryd peidio â chreu
rhaniadau artiffisial rhwng bydolygon personol a
chyfundrefnol.

Cofiwch, hyd yn oed os gall iaith bydolygon fod yn
ddryslyd i rai dysgwyr, gellir dal archwilio’r cysyniad a’i
ddefnyddio wrth gynllunio profiadau addysgu a dysgu.

Heriau a chyfleoedd mewn archwilio bydolygon
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• Beth allai fod yr heriau a’r
cyfleoeddmwyaf wrth
archwilio bydolygon yn
eich lleoliad?

Myfyrio
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Yng Nghymru, dylai bydolygon gael eu harchwilio drwy roi
sylw i Fframwaith y Cwricwlwm i Gymru a’r Canllawiau i
Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM) statudol yn ogystal
â’ch maes llafur cytunedig i Grefydd, Gwerthoedd a
Moeseg (CGM).

Mae’r pethau i’w hystyried yn cynnwys:

• Is lensys CGM: chwilio am ystyr a phwrpas; y byd
naturiol a phethau byw; hunaniaeth a pherthyn;
awdurdod a dylanwad; cydberthnasau a
chyfrifoldeb; gwerthoedd amoeseg; taith bywyd

• Datganiadau yr hyn sy’n bwysig yn y Dyniaethau

• Cysyniadau CGM

• Teithiau Dysgu CGM

• Cyfoethogi profiadau dysgwyr o fewn CGM

• Cynefin

• Datblygiad ysbrydol: hunanymwybyddiaeth mewn
perthynas â phobl eraill; cysylltiadau â’r byd
ehangach a’r byd naturiol; creadigrwydd amynd y
tu hwnt i’r cyffredin; archwilio cwestiynaumawr ac
ystyried ystyr a phwrpas.

Sut gellir archwilio bydolygon?

Archwilio bydolygon yng
Nghymru

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/y-dyniaethau/cynllunio-eich-cwricwlwm#canllawiau-ar-grefydd,-gwerthoedd-a-moeseg
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/y-dyniaethau/cynllunio-eich-cwricwlwm#canllawiau-ar-grefydd,-gwerthoedd-a-moeseg
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Myfyrio
• Pa newidiadau allwch chi eu

gwneud i’ch cynllunio a’ch
cyflwyno a fyddai’n helpu i
archwilio bydolygon yn eich
dosbarth?

Gellir archwilio bydolygon drwy’r gwahanol gysylltiadau
rhwng Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg a’r disgyblaethau
eraill ym Maes y Dyniaethau (Astudiaethau Busnes,
Daearyddiaeth, Hanes, Astudiaethau Cymdeithasol).
Gellir archwilio bydolygon hefyd drwy’r gwahanol
gysylltiadau rhwng Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg a’r
Meysydd eraill. Er enghraifft, Gwyddoniaeth a
Thechnoleg, Iechyd a Lles, y Celfyddydau Mynegiannol.

Wrth gynnal ymholiadau gan ddefnyddio persbectif
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