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ASTUDIO BWDHAETH : GEIRFA 

TERM DIFFINIAD 

Abaty Throssel Hole  Mynachlog yr Order of Buddhist Contemplatives yn Northumberland.  

Abidhamma pitaka Trydedd adran y Canon Pali, sy'n cynnwys trafodaethau ar y 
dysgeidiaethau.  

Amaravati Mynachlog Theravada o'r Traddodiad Coedwig Thai yn Swydd Hertford, o 
dan ofal Ymddiriedolaeth Sangha Lloegr.  

Amida Bwdha goleuni a bywyd anfeidraidd; y mae ymroddiad iddo yn sicrhau 
ailenedigaeth yn ei wlad bur yn dilyn marwolaeth; dyma'r prif fwdha sy'n 
cael ei barchu gan Ysgol y Wlad Bur.  

Amitabha (Skt) Fel Amida – uchod. Hefyd yn un o'r pum bwdha dhyani.  

arhat (Skt) arahant 
(P) 

'Teilwng'. Mewn Bwdhaeth Theravada, y cyflwr uchaf y mae modd ei 
gyrraedd.  

atman (Skt) Yr enaid tragwyddol mewn Hindŵaeth.  

bhavachakra Olwyn bywyd Tibet, sy'n cael ei galw weithiau yn 'Olwyn Samsara'.  

Bon Crefydd frodorol Tibet.  

Bwdhaeth sy’n 
Ymgysylltu â'r 
Gymdeithas 

Unrhyw fath o Fwdhaeth sy'n dadlau y dylai Bwdhyddion gymryd camau i 
liniaru dioddefaint (ymhlith bodau ymdeimladol a'r amgylchedd) yn y byd 
hwn. 

Bwdhaeth Tibetaidd  Yr amrywiol fathau o Fwdhaeth (chwe ysgol yn ôl y gred arferol) a 
ddeilliodd o Tibet (gyda phob un yn seiliedig i ryw raddau ar draddodiadau 
blaenorol).  

Bwdhaeth y Wlad 
Bur   

Math o Fwdhaeth Mahayana sy'n credu mai dim ond yng Ngwlad Bur 
Bwdha Amida y mae modd cyrraedd goleuedigaeth, lle y mae'r cefnogwyr 
hynny sy'n anelu'n daer at gyflawni goleuedigaeth drwy hunan-ymdrech 
yn cael eu geni. 

Bwdhyddion 
Etifeddol 

Bwdhyddion sy'n cael eu geni i deuluoedd Bwdhaidd gweithredol. 
Defnyddir y term yn aml er mwyn gwahaniaethu rhwng Bwdhyddion sydd 
wedi troi at y ffydd a chymunedau sy'n ddiwylliannol Fwdhaidd. Ceir 
cymunedau Bwdhaidd 'etifeddol' cryf yn y DU ymhlith pobl o Sri Lanka, 
Gwlad Thai, China a Tibet. 

Chithurst Un o ganghennau Mynachlog Amaravati.  

Coeden Bodhi Yr enw defosiynol ar y ffigysbren/y goeden fanian y cafodd Siddhartha, yn 
ôl traddodiad, ei oleuo oddi tani.  

cysyniad Rhywbeth a luniwyd yn y meddwl; meddyliau neu syniadau.  

daimoku Yr arfer o lafarganu ‘namu myoho renge kyo’ (cymeraf loches yn y Sutra 
Lotus) gan Fwdhyddion Nichiren. 

  



 

3 
 

Dalai Lama Arweinydd ysbrydol a gwleidyddol pobl Tibet, sydd wedi'i alltudio. Mae'r 
Dalai Lama yn 'tulku' (gwarchodwr llinach benodol) traddodiad Gelug 
Bwdhaeth Tibet; ystyrir ei fod yn ymrithiad o Avalokitesvara Bodhisattva.  
Y Dalai Lama presennol, Tenzin Gyatso, yw'r pedwerydd ar ddeg. Ystyr 
'Dalai' yw moroedd o ddoethineb, ac ystyr 'lama' yw athro.  

Doethineb Sansgrit prajna. Un o'r ddwy nodwedd sy'n gysylltiedig â goleuedigaeth. 
Tosturi yw'r llall.  

dulliau medrus Yn Sangrit upaya kausalya. Mae dulliau medrus yn un o themâu'r  
Sutra Lotus. Mae'n cyfeirio at allu bodau goleuedig i ddefnyddio pa 
bynnag adnoddau sydd ar gael i helpu pobl ar y llwybr tuag at 
oleuedigaeth. Disgrifir y dysgeidiaethau fel 'dulliau medrus' h.y. nid 'Y 
Gwirionedd' ynddyn nhw eu hunain, ond technegau ar gyfer cyflawni 
diben. Dim ond bysedd yn pwyntio at y lleuad ydynt.  

Ekayana (Skt) Yn llythrennol, 'un ffordd'. Un o themâu'r Sutra Lotus sy'n hyrwyddo 
llwybr bodhisattva at oleuedigaeth.  

gohonzon 'Gwrthrych i'w addoli': arysgrif o'r daimoku. 

goleuedigaeth i 
bawb 

Un o'r egwyddorion sy'n cael ei hegluro yn y Sutra Lotus ac sy'n cael ei 
chydnabod mewn sawl math o Fwdhaeth Mahayana, sef nad oes 
unrhyw ragofynion mynachaidd ar gyfer cyrraedd goleuedigaeth. 

goruwchnaturiol  Gwyro o'r hyn sy'n arferol, gan ymddangos fel petai'n mynd uwchlaw 
cyfreithiau natur.  

Y Gymdeithas 
Fwdhaidd  

Sefydlwyd y gymdeithas yn 1924 gan Christmas Humphreys; elusen yw 
hi a sefydlwyd yn y DU er mwyn cyhoeddi ac egluro egwyddorion 
Bwdhaeth.  

Hanh, Thich Nhat Athro myfyrio a gweithredwr dros heddwch o Viet Nam a aned yn 1926; 
mae'n awdur sawl llyfr ac yn byw mewn cymuned o'r enw Plum Village 
yn Ffrainc. Sefydlodd Urdd Rhyng-fodolaeth, sy'n addysgu 
meddylgarwch a Bwdhaeth Ymgysylltiol.  

Jodo Shinshu Sefydlwyd Jodo Shinshu yn y 13eg ganrif gan y mynach Japaneaidd 
Shinran. Mae'n ffurf ar Fwdhaeth y Wlad Bur sy'n datgan bod dynoliaeth 
yn byw yn oes mappo, sef oes lle y mae hi bellach yn amhosibl cyrraedd 
goleuedigaeth gan fod bodau dynol yn rhy lwgr a balch. Caiff y rheini 
sy'n anobeithio o ran eu gallu i'w gyrraedd, ac sy'n galw ar Bwdha Amida 
drwy arfer a elwir yn nembutsu, eu haileni yn y Wlad Bur.  

Kalama Sutta Testun Pali pwysig lle mae'r Bwdha yn ymbil ar ei ddilynwyr i beidio â 
derbyn dysgeidiaethau fel gwirionedd yn seiliedig ar unrhyw awdurdod 
ac eithrio eu profiad eu hunain bod y dysgeidiaethau wedi arwain at 
ryddid rhag dioddefaint.  

Kathina (P) Seremoni ar ddiwedd Encil y Glaw, lle y mae  mentyll newydd yn cael eu 
cyflwyno i'r mynachod.  

koan Datganiad paradocsaidd neu gwestiwn dryslyd a ddefnyddir gan athro 
Zen i annog ei ddisgyblion i roi'r gorau i feddwl mewn ffordd gyffredin, 
ddeuolaidd, wahaniaethol.  
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mandala Cynrychiolaeth symbolaidd o'r bydysawd sy'n cael ei chreu ar ffurf 
weledol drwy ddulliau myfyrio Tibetaidd. Caiff mandalas eu portreadu 
mewn darluniau, ac maen nhw'n cael eu creu yn aml yn ddefodol gan 
ddefnyddio powdrau lliw sy'n cael eu dileu ar ddiwedd y ddefod.  

mantra Cyfres o sillafau a ddefnyddir mewn defodau Tibetaidd. Fel arfer, mae 
mantra yn cynnwys enw bod goleuedig, a thrwy ailadrodd y mantra, mae 
rhinweddau'r bod goleuedig hwnnw yn treiddio i fod y myfyriwr.  

meddylgarwch Defnyddiwyd y gair i gyfieithu'r term Pali 'sati' sef arfer sy'n cael ei 
argymell yn y Mahasatipatthana Sutta a thestunau cysegredig eraill. 
Fodd bynnag, yn gyffredinol, defnyddir meddylgarwch i nodi dull myfyrio 
Bwdhaidd a argymhellwyd gan Jon Kabat-Zinn, dull sydd wedi'i addasu 
ac wedi'i gynnwys o fewn amrywiol systemau therapiwtig.  

natur-bwdha Mewn Bwdhaeth Mahayana, cyflwr sylfaenol pob peth, felly potensial 
pob bod.  

nembutsu Adrodd ‘Namu Amida Butsu’ – Cymeraf loches yn Bwdha Amida.  
Gwneir hyn yn ddigymell gan Fwdhyddion Jodo Shinshu, gan anelu'n 
daer at gyrraedd goleuedigaeth drwy eu hymdrechion eu hunain, gan 
ddibynnu ar ewyllys Amida i sicrhau y byddant yn cael eu haileni yn  y 
Wlad Bur.  

Nichiren (1222-82) Diwygiwr Bwdhaidd o Japan a oedd yn credu bod y Sutra 
Lotus yn cynnwys gwir hanfod Bwdhaeth, a bod pob math arall o 
Fwdhaeth yn gamarweiniol. Sefydlodd y Nichiren shu, ac o hynny 
datblygodd mudiadau Nichirenshoshu a Soka Gakkai International.  
Roedd o'r farn mai'r unig arfer effeithiol oedd llafarganu enw'r Sutra 
Lotus ‘namu myoho renge kyo’ (y daimoku). 

olwyn bywyd  Mae Olwyn Bywyd Tibet yn disgrifio'r cysyniad Bwdhaidd o 
pratityasamutpada – sef bod y ffordd y mae pethau yn bodoli yn 
rhyngddibynnol.  

Order of Buddhist 
Contemplatives 

Mae'r Order of Buddhist Contemplatives yn urdd grefyddol sy'n arfer 
dulliau Myfyrio Adfyfyriol Tangnefeddus. Sefydlwyd yr urdd yn 1978 gan 
y Parchedig Feistr Jiyu-Kennett (1924-1996). Ei phencadlys ym 
Mhrydain yw Abaty Bwdhaidd Throssel Hole yn Northumberland. 

pesimistaidd Tuedd i bwysleisio agweddau anffafriol sefyllfa neu ddigwyddiad, neu i 
ddisgwyl y canlyniad gwaethaf posibl. 

plwraliaeth Realiti credoau gwahanol am wirionedd ac ymrwymiadau i wahanol 
draddodiadau crefyddol o fewn yr un gymdeithas.  

puja Seremoni ddefosiynol sy'n dangos parch neu anrhydedd.  

samatha (P, Sgt) Ffurf ar fyfyrio sydd wedi'i llunio i sicrhau llonyddwch meddyliol a 
darfyddiad gweithgarwch meddyliol afiach. 

Samye Ling Canolfan Bwdhaeth Tibetaidd llinach Kagyu yn Dumfries a Galloway, yr 
Alban.  

Siddhartha Enw penodedig y Bwdha. Cyfeirir ato fel Siddhartha fel arfer cyn ei 
oleuedigaeth.  
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Sutra Lotus Mahayana Sutra pwysig, â lleoliad mytholegol, ac sy'n ystyried themâu 
upaya (dulliau medrus), llwybr bodhisattva a'r potensial i bob bod ddilyn 
egwyddorion Bwdhaeth. 

Sutra'r Galon  Sutra Prajnaparamitahrdaya – sutra byr, yn cyfleu cysyniad Mahayana o 
wacter.  

Suttas Pali  
 

Ystyr sutta yw 'edefyn'. Casgliadau o sgyrsiau a roddwyd, yn ôl pob 
tebyg, gan y Bwdha yw'r Pali Suttas.  

Sutta Pitaka Ail adran Canon Pali, sy'n cynnwys sgyrsiau'r Bwdha.  

Tipitaka (P) Tripitaka 
(Skt) 

'Tair basged': Tair adran Canon Pali – sef y Pitaka Vinaya, y Pitaka Sutta 
a'r Pitaka Abidhamma. 

tri nod bodolaeth  (lakshanas) Diagnosis y Bwdha o'r cyflwr dynol. Yr unig beth y gallwn fod 
yn siŵr ohono yw bod tri nod bodolaeth – dukkha (dioddefaint), anicca 
(byrhoedledd) ac anatta (di-hunan). 

Triratna (Friends of 
the Western 
Buddhist Order 
(FWBO) yn 
flaenorol) 

Sefydlwyd yr WBO a'r FWBO yn 1967 gan Fwdhydd o Loegr, Denis 
Lingwood, a oedd yn defnyddio'r enw Sangharakshita. Gweledigaeth 
Sangharakshita oedd sefydlu math o Fwdhaeth a oedd yn addas i 
orllewinwyr. Oherwydd hynny mae Bwdhaeth FWBO yn eclectig iawn, ac 
nid yw 'ffordd o fyw' yn cael ei hystyried mor bwysig ag ymrwymiad. Yn 
2010, newidiwyd eu henw i Triratna.  

triratna (P, Sgt) ‘Y tair gem’: bwdha, dhamma (dysgeidiaethau) a sangha (cymuned), lle 
mae Bwdhyddion yn 'cymryd lloches'.  

Upali Cyn-jain, a newidiodd i Fwdhaeth ar ôl clywed y dharma a addysgwyd 
gan y Bwdha. Cofnodir stori sgwrs y Bwdha gydag Upali yn Majjhima 
Nikaya 56. 

Y Wlad Bur  Y baradwys y dywedwyd iddi gael ei haeddfedu a'i haddurno gan y 
Bwdha Amida, a lle y mae pob un o'r rheini sy'n galw ei enw yn cael eu 
haileni gan gyrraedd goleuedigaeth ar unwaith.   

 

Mae'r terfyniad '-s' a'r terfyniadau '-au', 'iaid' etc. yn dderbyniol wrth ymdrin â thermau  Bwdhaeth. 

 

 

  




