
Nôl i'r pridd 
Mae Wyn Maskell yn cyflwyno ei hun fel 
Cynghorydd Materion Gwledig yr Esgobaeth 

Braint a phleser yw ysgrifennu’r erthygl hon fel 
ymgynghorydd materion gwledig newydd Esgobaeth 
Tyddewi. Diolch i’r Esgob ac i Archddiacon Eileen Davies 
am y gwahoddiad. Rwyf yn derbyn gyda braint ac 
anrhydedd ac edrychaf ymlaen at barhau gyda’r gwaith 
da sydd eisoes wedi cael eu cyflawni gan fy 
rhagflaenydd.  

Rydym yn ffodus iawn yma yn yr esgobaeth a hefyd ar 
draws Cymru bod gyda ni draws doriad da o ffermwyr 

sydd yn magu ac yn cynhyrchu cynnyrch o safon uchel ac sydd yn gweithio’n ddiwyd i 
gyflenwi ein siopau. Braf yw gweld  stoc yn ein marchnadoedd yn gwerthu’n dda ar 
hyn o bryd ac i ffermwyr dderbyn prisiau sydd yn ddyledus iddynt am fagu stoc.   

Eleni, mae llawer o bobl wedi dod yn ymwybodol - rhai am y tro cyntaf - o'r rôl hanfodol 
y mae ffermydd yn ei chwarae wrth fwydo ein cenedl, tra bod y prinder bwyd a 
gawsom yn ystod dyddiau cynnar cloi Covid-19 yn ein hatgoffa pa mor fregus oedd y 
gadwyn gyflenwi yn gallu bod. Nifer o bobl yn methu â mynd allan, llawer o bobl wedi 
bod yn coginio a phobi mwy nag yn y gorffennol, ac mae rhai yn tyfu ffrwythau a llysiau 
gartref am y tro cyntaf. Mae hyn oll wedi arwain at ymwybyddiaeth ehangach tuag at 
y bwyd rydyn ni'n ei fwyta ac o ble mae wedi dod. Hyfryd oedd gweld mwy a mwy o 
bobl yn prynu yn lleol oherwydd y cyfyngiadau ac yn parhau i wneud hynny. Mae’r 
busnesau gwledig wir wedi codi i’r sialens.  

Rydym wedi gweld a chlywed ffrwyth llafur cymunedol ac yn bennaf oll y mudiad 
Ffermwyr Ifanc wrth iddynt ddod at ei gilydd i estyn llaw a rhoi cymorth i bobol yn ein 
cymunedau. Mae gweld gwerthfawrogiad cymunedol yn mynd a ni yn ôl i’r adeg pan 
oedd bywyd cymunedol yn rhan annatod o fywyd cefn gwlad. Dwi’n ffyddiog y byddwn 
ni am ail afael gyda’r gweithgarwch cymdeithasol o fewn ein clybiau a chymdeithasau 
gydag egni o’r newydd ar gyfer llesiant personol ac i sicrhau bod cymunedau gwledig 
amaethyddol yn ffynnu. 

Mae pwysigrwydd amaeth yn cael ei grynhoi gan y bardd Dic Jones  

Tra bo dynoliaeth fe fydd amaethu 
A chyw hen linach yn ei olynu, 
A thra bo gaeaf bydd cynaeafu, 
A byw greadur tra bo gwerydu, 
Bydd ffrwythlonder tra pery - haul a gwlith, 
Yn wyn o wenith rhag ein newynnu. 


