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I ba raddau y mae Bwdhaeth yn ymateb i heriau 
gwyddoniaeth?

Gellid awgrymu mai dim ond drwy ddull gweithredu detholus y mae Bwdhaeth a gwyddoniaeth yn 

gydnaws.  Er enghraifft, er bod y gred yn realiti ffisegol Mynydd Meru wedi gwanhau, nid yw hynny’n 

wir am y gred yn y bodau sy’n poblogi Mynydd Meru fel y devas nac yn y teyrnasoedd sydd ar gael ar 

gopa Mynydd Meru fel Tavatisma neu’r teyrnasoedd uffern a leolir o dan gyfandir Jambudvipa. Mae’r 

goruwchnaturiol – ac felly yr anwyddonol – wedi’i blethu drwy feddwl ac arfer Bwdhaeth. 

Mae hyn hefyd yn amlwg yn y ffocws ar nodweddion penodol y dhamma fel sunyata. Mae’r Dalai Lama 

yn nodi sut y gallai’r cysyniad hwn fod yn gyson â ffiseg cwantwm, ond yr un Dalai Lama sy’n arfer dulliau 

myfyrio Tantrig gyda mynachod Tibetaidd bob dydd. Mae dulliau myfyrio o’r fath yn cynnwys y gred hollol 

anwyddonol yn effeithiolrwydd defnyddio’r vajra a’r gloch, murdas coeth a chreu a dinistrio mandalas. 

Hefyd, mae angen dychymyg byw wrth ystyried Bwdhas, bodhisattvas, devas, devaputras amrywiol a’r 

teyrnasoedd y maent yn bodoli ynddynt.  Fodd bynnag, yn groes i hyn, byddai’r Dalai Lama yn dadlau bod 

yr egwyddorion sy’n sylfaen i Tantra yn gymharol ‘wyddonol’ mewn gwirionedd.

Mae Lopez yn awgrymu, er y gallai ymchwilwyr ganolbwyntio ar fyfyrio Bwdhaidd a beth y gellir ei fesur 

drwy sgan MRI, bod hyn yn anwybyddu pwynt sylfaenol myfyrio a addysgodd y Bwdha: ‘Fynachod, dyma’r 

llwybr uniongyrchol i buro’r hunan, i oresgyn gofid, i ddileu poen a galar, i gaffael y gwir ffordd, i gyflawni 

nibbana. 

Felly, mae Lopez yn dadlau, er y gall fod rhywfaint o gyffelybiaeth, bod Bwdhaeth a gwyddoniaeth yn y 

bôn yn bethau gwahanol. Er enghraifft, efallai ei bod yn ymddangos bod anatta ac anicca yn cydweddu â 

gwyddoniaeth, ond mae eu diben wedi’i gyfeirio’n benodol tuag at y llwybr Bwdhaidd.

Gellid dadlau bod yr anghydweddiad rhwng Bwdhaeth a gwyddoniaeth yn dod yn amlwg drwy ystyried 

yr avyakata – y cwestiynau amhenodol. Yma, gofynnir cwestiynau o natur fyfyriol i’r Bwdha, fel p’un a 

yw’r cosmos yn annherfynol ai peidio. Mae’r Bwdha yn ateb gyda Dameg y Saeth Wenwynig ac yn dod 

i’r casgliad nad yw’r cwestiynau hyn yn bwysig ac y byddai’r dyn yn marw yn ystod yr amser a dreulir yn 

gofyn y cwestiynau.
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Yn gyffredinol, felly, er bod gwyddoniaeth yn ymwneud â data a ffeithiau gwrthrychol yn seiliedig ar 

ymchwil empirig er mwyn sefydlu gwirioneddau am realaeth, dim ond yn dangiadol y mae Bwdhaeth yn 

ymwneud â’r rhain gan fod ei nod yn gwbl anwyddonol: byw bywyd sanctaidd a thrwy hynny gyflawni 

nibbana.

TASG:  Nodwch unrhyw gasgliadau canolradd a chasgliadau terfynol yn yr ateb gwerthusol canlynol. 

Yna cymharwch nhw gydag aelodau eraill o’r dosbarth i weld a oes yna wahaniaethau arwyddocaol. 

Datblygwch y casgliad terfynol.
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I ba raddau y mae perthynas agos rhwng Bwdhaeth a 
gwyddoniaeth 

Mae nifer o Fwdhyddion yn honni bod perthynas agos rhwng Bwdhaeth a gwyddoniaeth. Gellir gweld 

enghreifftiau o hyn o’r 19eg ganrif. Er enghraifft, sefydlodd yr athronydd o Japan, Inoue Enryo (1858-

1919) sefydliad athronyddol ac ysgrifennodd fwy na chant o lyfrau. Ei bryder - a rannwyd gan sawl un 

o’i gyfoedion Bwdhaidd - oedd y dylid amddiffyn Bwdhaeth rhag pregethu cenhadon Cristnogol yr oedd 

eu dylanwad yn fwyfwy amlwg yn Japan ar y pryd. Roedd Inoue yn ‘feirniadol iawn bod Cristnogaeth 

yn anwyddonol ac yn afresymol, yn wahanol i Fwdhaeth, sy’n wyddonol ... roedd Bwdhaeth yn well na 

Christnogaeth am ei bod yn cytuno â ffeithiau gwyddonol.’ (Deal a Ruppert)

Roedd yr ymagwedd gyffredinol hon o ran cydnawsedd Bwdhaeth â ffeithiau gwyddonol – i’r gwrthwyneb 

i Gristnogaeth – hefyd i’w gweld yn y Gorllewin. Yn ‘Buddhism and Science: A Guide for the Perplexed’, mae 

Lopez yn arsylwi, i sawl un o Oes Fictroria, ‘Buddhism was a tradition that saw the universe as subject to 

natural laws, without the need for any form of divine intervention. This led many European enthusiasts to 

declare Buddhism as the religion most suited to serious dialogue with Science, because both postulated the 

existence of immutable laws that goverened the universe.’

Caiff y ffaith bod Bwdhaeth yn ymddangos yn gydnaws â ffeithiau gwyddonol hefyd ei hamlygu yn y 

dyfyniad hwn gan Einstein: ‘Bydd crefydd y dyfodol yn grefydd gosmig. Dylai fod uwchlaw Duw personol 

ac osgoi athrawiaethau a diwinyddiaeth. Dylai gwmpasu’r naturiol a’r ysbrydol, a dylai fod yn seiliedig ar 

ymdeimlad crefyddol yn deillio o’r profi popeth, boed yn naturiol ac yn ysbrydol, fel undod ystyrlon. Os 

oes unrhyw grefydd a fyddai’n ymdopi ag anghenion gwyddonol modern, Bwdhaeth fyddai honno.’

Ymhellach, mae Bwdhaeth yn gochel rhag cred mewn Duw fel creawdwr sy’n gyfrifol am y ddaear a 

phopeth sy’n byw ynddi. Caiff hyn ei gyfuno â gwrthod yr enaid â’i anfarwoldeb. Hefyd, caiff y cysyniad o 

weddi yn cael ei hateb gan Dduw, neu fod cosb uffern a gwobr y nefoedd yn cael eu pennu gan Dduw, eu 

gwrthod hefyd. Felly, eto, gellid dadlau bod perthynas agos rhwng Bwdhaeth a gwyddoniaeth.
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Mae sawl un yn honni bod y cysyniad Bwdhaidd o karma yn wyddonol. Yn ei hanfod, mae karma yn 

dysgu bod cyswllt pendant rhwng achos ac effaith. Ymddengys bod achosiad yn gysyniad cwbl fodern a 

gwyddonol a chaiff ei ystyried yn gyfraith naturiol sy’n bresennol drwy’r holl fydysawd pan gaiff ei ystyried 

mewn ffordd Newtonaidd fecanistig.

Gallai rhai ddadlau bod y cysyniad a geir yn Sutra’r Galon yn dangos y berthynas agos rhwng Bwdhaeth 

a gwyddoniaeth. Yn hwn, mae Avalokitesvara yn addysgu Sariputra bod ‘ffurf yn wag ac mai gwactod yw 

ffurf’. Y term am wactod yw sunyata ac mae’n gysyniad canolog ym Mwdhaeth Mahayana. Mae ganddo 

gysylltiad agos â chred Dalai Lama, wrth gydnabod ‘nad yw pethau’n bodoli mewn gwirionedd’, mae 

gwyddonwyr yn dod yn agos at gred Ysgol Cittamatra.

Fodd bynnag, mae sawl agwedd oruwchnaturiol i’r ffurfiau amrywiol ar Fwdhaeth ledled y byd, er 

enghraifft, y Tantra mewn Bwdhaeth Dibetaidd.

Er y ‘berthynas agos’ hon rhwng Bwdhaeth a gwyddoniaeth, mae sawl agwedd fetaffisegol ar Fwdhaeth y 

byddai gwyddoniaeth yn eu gwrthod, yn benodol, cosmoleg Fwdhaidd. Felly, nid yw’n ymddangos bod y 

berthynas mor agos â’r hyn oedd yn ymddangos i ddechrau.


