
EFFEITHIOL - Gwnewch yn siŵr nad yw hyn yn disgyn i’r dwylo 
anghywir! Os yw’n gwneud fy mywyd, efallai y bydd eich un chi a llawer o bobl 

eraill yn beryglus.

Fy enw i yw Rhys ap Dafydd, milwr a bardd.

Rwy’n ffyddlon i’r Tywysog urddasol, caredig a mwyaf anrhydeddus Owain Glyndŵr.

Rwyf wedi ymladd ag ef. Ond nid yn unig ei filwr yn y maes ydwyf, ond hefyd yn 
was mewn tŷ, cae, tref a glan y ffordd, ble bynnag y deuaf i galon wirioneddol i glywed 
fy stori - stori Owain a’i frwydr yn erbyn anghyfiawnder ac erledigaeth.

Mae’n gwrthryfelwr; Yr wyf yn ei geg. Rwy’n lledaenu ei neges i bawb a fydd yn 
gwrando.

Ond, ni allaf wneud hyn ar fy mhen fy hun.

Meddyliwch am ein tir yng Nghymru. Mae arnom angen i bobl ym mhob man wybod 
Owain a chael mwy o gefnogaeth iddo i ymladd Harri IV Lloegr. Bydd unrhyw wir 
berson yn heidio iddo pan glywant am yr anghyfiawnder a dywalltwyd arno.

Ni all y rhan fwyaf o bobl y dywedaf eu darllen ddarllen. Ni all y rhan fwyaf 
ysgrifennu. Ond rwy’n dweud ei stori gyda pennill, efallai cân, meim neu eiriau… beth 
bynnag y mae’n ei gymryd i wneud i bobl wrando a dysgu.

Ydych chi’n gwybod am unrhyw un sy’n gallu gwneud hynny hefyd? Pwy allai ddod yn 
fardd a gwneud cerdd neu gân, llun, paentiad neu ddrama i drosglwyddo neges brwydr 
fawr Owain?

Meddyliwch! HELPWCH!

Os nad yw pobl yn agos atoch chi’n gwybod ei stori - mae’n rhaid iddynt wybod nawr!



Enw’r tyst

Beth yw eu rôl?

Beth allant ddweud wrthych am y gwrthryfel?
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Clywed fy Stori!

Enw:
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