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   Un funud fach ...
Diolch Byth am Ffrwythau!

Y tro hwn, canolbwyntir ar erddi a pherllannau, gan fwrw i gof 
enw ambell aderyn sy'n ymweld â hwynt, ee. coch y berllan, ac 
hefyd bryfed o bob lliw a llun. Ia! ynte! fel petai ffrwythau'n 
bodoli er mwyn anghenion plant dynion a neb arall yn unig!
... rhy ychydig o fwyta ffrwythau sydd yng Nghymru. Nid 
ydym wedi dysgu eto eu prisio yn agos i'w gwerth fel ymborth 
maethlawn, nac am eu rhagoriaethau meddygaethol. Heblaw 
bwyta rhy ychydig, yr ydym hefyd yn eu bwyta yn llawer rhy 
afreolaidd, ac, felly, yn colli y gwir rinwedd a berthyn iddynt... 
Mestica Y Frythones, mis Mawrth (1891).
Oddeutu lai na chanrif yn ôl, ceid ar ffermydd yng Nghymru 
berllannau efo afalau, eirin, gellyg, yn cael eu tyfu ynddynt. 
Lleihau a wnaethant ran niferoedd. Eto i gyd, daeth tro ar fyd.
Diodydd sy'n ail-ennill eu plwyf yw Perai a Seidr Traddodiadol o 
Gymru. Roedden nhw'n cael eu cynhyrchu'n bennaf ar ffermydd 
gan ddefnyddio gellyg ac afalau o berllannoedd. Mae adfywiad y 
diodydd yn seiliedig ar gynhyrchwyr artisanaidd yn ailddarganfod 
ac yn adfer hen berllannoedd a phlannu perllannoedd newydd. 
Anferth o hwb' i gynhyrchwyr seidr Cymru. Y Cymro, 16 Mehefin 
(2017).
Yn y flwyddyn 2015 cyhoeddwyd 'Garddwriaeth yng Nghymru', 
ble dywedir bod gan Gymru botensial diwydiant garddwriaeth 
sy'n ffynnu, ar yr amod ei fod yn gallu ymateb i'r her o ychwanegu 
gwerth at gynhyrchu a dyfir yn lleol.
Datgelir mai ond 0.08% o holl dir amaethyddol Cymru sy'n 
cael ei ddefnyddio ar gyfer garddwriaeth, ond dengys Ystadegau 
Amaethyddol Cymru bod y tir a ddefnyddir (ac eithrio tyfu 
tatws) wedi cynyddu dros y pum mlynedd diwethaf, o 1301ha yn 
y flwyddyn 2010, 1599ha yn 2015, hyd 1628ha yn 2016, a cheir 
bod cyfanswm y tir, a ddefnyddir ar gyfer perllannau a ffrwythau 
bychain, wedi cynyddu 16% i 734ha.
Calonogol yn wir, a mwy byth eto ran her i'r dyfodol. Ie! debygaf i!

Dafydd Guto Ifan

BYTH BELLACH
‘A byth bellach nid ymwelwn ni.’ 
Rhaid darllen geiriau yn eu cyd-destun. O beidio â gwneud hynny, 
gall y frawddeg uchod, er enghraifft, swnio’n ddigalon iawn. Ai 
rhywun wedi ei siomi sy’n siarad? Rhywun sy’n ofni’r gwaethaf? 
Rhywun sy’n gwybod na chaiff fyth eto ymweld â lle arbennig? 
Neu waeth fyth, rhywun na chaiff fyth eto weld person arbennig? 
Profiad dirdynnol yw ofni, neu hyd yn oed wybod i sicrwydd, na 
ddaw cyfle eto i weld golygfa gyfarwydd neu i fod yng nghwmni 
cyfaill a châr. ‘Byth bellach nid ymwelwn ni.’
Arferwn ddweud mai geiriau olaf Dewi Sant oedd ‘Gwnewch 
y pethau bychain’. Nid dyna’r gwir yn hollol. A derbyn bod 
Rhygyfarch, a ysgrifennodd hanes Dewi tua’r flwyddyn 1090, 
oddeutu 500 mlynedd wedi marw’r Sant, yn agos ati, dyma eiriau 
olaf Dewi yn llawn: ‘Arglwyddi, frodyr a chwiorydd, byddwch 
lawen. A chedwch eich ffydd a’ch cred. A gwnewch y pethau 
bychain a glywsoch ac a welsoch gennyf fi. A minnau a gerddaf 
y ffordd yr aeth ein tadau iddi. Ac yn iach ichwi. A boed rymus 
ichwi fod ar y ddaear. A byth bellach nid ymwelwn ni.’ 
Ddeuddydd cyn ei farw, wrth ddweud y geiriau hyn ar ddiwedd 
pregeth, mae Dewi’n ffarwelio â’i gynulleidfa. Mae’n eu hannog i 
fod yn llawen; yn eu cymell i lynu wrth eu ffydd; ac yn eu siarsio 
i ddilyn ei esiampl trwy wneud y pethau bychain. Mae’n dymuno 
iddynt iechyd a nerth. Gan wybod ei fod ar fin cerdded ‘y ffordd 
yr aeth ein tadau iddi’, a bod y gwahanu ar ddigwydd, mae’n 
dweud na fydd yn eu gweld eto; ‘A byth bellach nid ymwelwn ni’.
Debyg bod yna ofid a phoen y tu cefn i’r geiriau. Debyg y teimlai 
Dewi chwithdod na fyddai’n gweld ei gyfeillion wedi hynny, a 
mwy o chwithdod na ddeuai cyfle pellach i gyhoeddi’r Efengyl y 
treuliodd ei oes yn ei gwasanaethu. Ac eto, cyd-destun y ffarwelio 
hwn yw ‘Byddwch lawen’. 
Gwyddai Dewi mai rhan yn unig o’r stori oedd y ‘byth bellach’ 
hwn. Nid oedd modd osgoi’r gwahanu oedd ar ddigwydd: ef ei 
hun yn mynd ‘y ffordd yr aeth ein tadau iddi’ a’i gyfeillion yn aros 
‘ar y ddaear’. Ond oherwydd yr Efengyl, ac oherwydd y ffydd a’r 
gred y sonia amdani, gŵyr Dewi mai dros dro y bydd y gwahanu 
hwnnw. Dyna pam y gall, er gwaethaf popeth, eu hannog i fod yn 
llawen.  
Aeth bron i bymtheg canrif heibio ers dyddiau Dewi. Er treigl y 
blynyddoedd, yr un o hyd yw poen a gofid y gwahanu y soniai 
amdano. Ond trwy’r Efengyl, yr un hefyd yw’r gobaith Cristnogol 
nad yw’r gwahanu’n barhaol i’r rhai a roddodd eu ffydd a’u cred 
yn yr Arglwydd Iesu Grist. Trwy ras, rhyw ddydd mi gerddwn 
ninnau’r ffordd yr aeth Dewi a holl ddisgyblion Iesu Grist ym 
mhob oes iddi. Ie, trwy drugaredd Duw mi gerddwn y ffordd i 
fywyd tragwyddol y nefoedd. 
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