
Llawer iawn o flynyddoedd yn ôl, yr oedd cawr o’r enw 
Bendigeidfran yn frenin ar Ynys Prydain. Un diwrnod, gwelodd 
Bendigeidfran tair ar ddeg o longau bach yn hwylio dros y môr 
at Harlech. Matholwch, brenin Iwerddon, oedd yn dod i ofyn 
am ganiatâd Bendigeidfran i briodi ei chwaer hardd Branwen. 
Daeth dynion Iwerddon i gyd i’r llys yn Harlech, a bu gwledd 
fawr. Cytunodd Branwen briodi Matholwch ond yn anffodus 
doedd un person ddim yn hapus gyda hyn sef Efnisien hanner 
brawd cas Branwen a Bendigeidfran.  

Tra bod pawb arall yn dathlu yn y briodas, torrodd Efnisien 
glustiau, cynffonau a gweflau ceffylau hardd, gwyn 
Matholwch. Gwylltiodd Matholwch a’u ddynion. Yn ffodus, 
rhoddodd Bendigeidfran geffylau newydd i Matholwch, 
tlysau aur a phair hud a maddeuodd Matholwch i Efnisien. 
Roedd y pair hud yn arbennig am ei fod yn rhoi bywyd nôl 
i berson marw. 

Y bore wedyn, hwyliodd Matholwch, ei ddynion a 
Branwen yn ôl i Iwerddon. Bu’r ddau yn byw yn hapus 
am flwyddyn a chawsant fab o’r enw Gwern. 

Ond, un diwrnod penderfynodd 
pobl Iwerddon fod angen dial ar 
Branwen am yr hyn a wnaeth 
Efnisien. Ei chosb oedd mynd i’r 
gegin i weithio. Roedd y pobydd yn 
gweiddi arni, y cigydd yn ei tharo 
a’r gweision eraill yn gwneud hwyl 
am ei phen. Ei hunig ffrind oedd 
drudwen fach oedd yn dod at sil y 
ffenest. Yn gyntaf, dysgodd Branwen 
y ddrudwen i siarad gyda hi. Yna, 
dywedodd ei stori drist wrth yr aderyn ac yn olaf ysgrifennodd lythyr i glymu 
ar goes yr aderyn a dweud wrthi am hedfan â’r neges at gawr mawr yng 
Nghymru. 

Hedfanodd yr aderyn dros y môr a chyrraedd Ynys Prydain a glaniodd ar 
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ysgwydd Bendigeidfran. Wedi darllen y llythyr, penderfynodd Bendigeidfran 
gael llongau’n barod a milwyr. Roedd yn flin iawn ac yn barod i achub Branwen. 

Cerddodd ar draws y môr, roedd ei ben yn edrych fel mynydd, ei wallt fel tir 
a’i ddau lygad enfawr fel llynnoedd. Edrychai’r llongau fel coedwig yn symud. 
Ni allai pawb yn Iwerddon ddeall beth oedd yn digwydd.  Wedi cyrraedd 
Iwerddon gorweddodd y cawr i wneud pont fawr i groesi afon. “A fo ben bid 
bont,” gwaeddodd y cawr. Cerddodd milwyr Cymru dros ei gorff. 

Bu ymladd mawr rhwng milwyr Bendigeidfran a Matholwch ond yn anffodus 
roedd gan Matholwch y pair hud. Roedd y Cymry wedi colli’r frwydr. Lladdwyd 
Efnisien wrth iddo geisio torri’r pair a hwyliodd Branwen yn ôl i Gymru. Yn y 
diwedd, bu farw Branwen o dor calon ar lan afon Alaw yn Ynys Môn.
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Llawer iawn o flynyddoedd yn ôl, yr oedd dyn enfawr o’r 
enw Bendigeidfran yn frenin ar Ynys Prydain. Cawr oedd 
Bendigeidfran. Un diwrnod, gwelodd Bendigeidfran tair 
ar ddeg o longau bach yn hwylio dros y môr at Harlech. 
Matholwch, brenin Iwerddon, oedd yn dod i ofyn am ganiatâd 
Bendigeidfran i briodi ei chwaer brydferth Branwen. Daeth 
dynion Iwerddon i gyd i’r llys hardd yn Harlech, a bu gwledd 
fawr. Yn ffodus, cytunodd Branwen briodi Matholwch ond 
yn anffodus doedd un person ddim yn hapus gyda hyn sef 
Efnisien hanner brawd cas Branwen a Bendigeidfran.  

Tra bod pawb arall yn dathlu yn y briodas, torrodd 
Efnisien glustiau, cynffonau a gweflau ceffylau hardd, gwyn 
Matholwch. Gwylltiodd Matholwch a’u ddynion. Yn ffodus, 
rhoddodd Bendigeidfran geffylau newydd i Matholwch, tlysau 
aur a phair hud a maddeuodd Matholwch i Efnisien. Roedd 
y pair hud yn arbennig am ei fod yn rhoi bywyd nôl i berson 
marw. 

Y bore wedyn, hwyliodd Matholwch, ei ddynion a Branwen 
yn ôl i Iwerddon. Bu’r ddau yn byw yn hapus am flwyddyn 
a cawsant fab o’r enw Gwern. 

Ond, un diwrnod penderfynodd pobl Iwerddon fod angen dial ar 
Branwen am yr hyn a wnaeth Efnisien. Ei chosb oedd mynd i’r gegin i weithio. 
Roedd y pobydd yn gweiddi arni, y cigydd yn ei tharo a’r gweision eraill yn 
gwneud hwyl am ei phen. Ei hunig ffrind oedd drudwen fach oedd yn dod at 
sil y ffenest. Yn gyntaf, dysgodd Branwen y ddrudwen i siarad gyda hi. Yna, 
dywedodd ei stori drist wrth yr aderyn ac yn olaf ysgrifennodd lythyr i glymu 
ar goes yr aderyn a dweud wrthi am hedfan â’r neges at gawr mawr yng 
Nghymru. 

Hedfanodd a hedfanodd yr aderyn dros y môr a chyrraedd Ynys Prydain. Pan 
welodd Bendigeidfran, y cawr mawr glaniodd ar ei ysgwydd. Wedi darllen y 
llythyr a chlywed am gosb Branwen, penderfynodd Bendigeidfran gael llongau’n 
barod a milwyr. Roedd yn ofnadwy o flin ac yn barod i achub Branwen. 

Cerddodd ar draws y môr, roedd ei ben yn edrych fel mynydd, ei wallt fel tir a’i 
ddau lygad enfawr fel llynnoedd. Edrychai’r llongau fel coedwig yn symud. Ni 
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allai pawb yn Iwerddon ddeall beth oedd yn digwydd.  Wedi cyrraedd Iwerddon 
gwelodd Bendigeidfran fod pont wedi cael ei thorri er mwyn stopio’r milwyr. 
Gorweddodd y cawr i wneud pont fawr i groesi’r afon. “A fo ben bid bont,” 
gwaeddodd y cawr. Cerddodd milwyr Cymru dros ei gorff. 

Bu ymladd mawr rhwng milwyr Bendigeidfran a Matholwch ond yn anffodus 
roedd gan Matholwch y pair hud. Roedd y Cymry wedi colli’r frwydr. Lladdwyd 
Efnisien wrth iddo geisio torri’r pair a hwyliodd Branwen yn ôl i Gymru. Yn y 
diwedd, bu farw Branwen o dor calon ar lan afon Alaw yn Ynys Môn.  
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Llawer iawn o flynyddoedd yn ôl, yr oedd dyn enfawr o’r enw 
Bendigeidfran yn frenin ar Ynys Prydain. Cawr o ddyn oedd 
Bendigeidfran. Un diwrnod, gwelodd Bendigeidfran tair ar 
ddeg o longau bach yn hwylio dros y môr tuag at Harlech. 
Matholwch, brenin Iwerddon, oedd yn dod i ofyn am ganiatâd 
Bendigeidfran i briodi ei chwaer brydferth Branwen. Roedd 
ganddi wallt hir a du fel y nos a gwefusau coch fel rhosod 
– dyna pam roedd Matholwch am ei phriodi. Daeth dynion 
Iwerddon i gyd i’r llys hardd yn Harlech, a bu gwledd fawr. 
Yn ffodus, cytunodd Branwen briodi Matholwch ond yn 
anffodus doedd un person ddim yn hapus gyda hyn sef 
Efnisien hanner brawd cas Branwen a Bendigeidfran. 

Tra bod pawb arall yn dathlu yn y briodas, torrodd Efnisien 
glustiau, cynffonau a gweflau ceffylau hardd, gwyn 
Matholwch. Gwylltiodd Matholwch a’u ddynion. Yn ffodus, 
rhoddodd Bendigeidfran geffylau newydd i Matholwch, tlysau 
aur a phair hud a maddeuodd Matholwch i Efnisien. Roedd y 
pair dadeni yn arbennig am ei fod yn rhoi bywyd nôl i berson 
marw. 

Y bore wedyn, hwyliodd Matholwch, ei ddynion a Branwen 
yn ôl i Iwerddon. Bu’r ddau yn byw yn hapus am flwyddyn a 
chawsant fab o’r enw Gwern. 

Ond, un diwrnod penderfynodd pobl Iwerddon fod angen dial ar Branwen am yr 
hyn a wnaeth Efnisien. Ei chosb oedd mynd i’r gegin i weithio. Roedd y pobydd 
yn gweiddi arni, y cigydd yn ei tharo a’r gweision eraill yn gwneud hwyl am 
ei phen. Roedd ei bywyd yn anodd a thrist. Ei hunig ffrind oedd drudwen fach 
oedd yn dod at sil y ffenest. Yn gyntaf, dysgodd Branwen y ddrudwen i siarad 
gyda hi. Yna, dywedodd ei stori drist wrth yr aderyn ac yn olaf ysgrifennodd 
lythyr i glymu ar goes yr aderyn a dweud wrthi am hedfan â’r neges at gawr 
mawr yng Nghymru. 

Hedfanodd a hedfanodd yr aderyn dros y môr a chyrraedd Ynys Prydain. Pan 
welodd Bendigeidfran, y cawr mawr glaniodd ar ei ysgwydd. Wedi darllen y 
llythyr a chlywed am gosb Branwen, penderfynodd Bendigeidfran gael llongau’n 
barod a milwyr. Roedd yn wyllt gacwn ac yn barod i achub Branwen. 

Tudalen 1 o 2

Chwedl Branwen 

ewch i twinkl.cymru



Cerddodd ar draws y môr, roedd ei ben yn edrych fel mynydd, ei wallt fel tir a’i 
ddau lygad enfawr fel llynnoedd. Edrychai’r llongau fel coedwig yn symud. Ni 
allai pawb yn Iwerddon ddeall beth oedd yn digwydd.  Wedi cyrraedd Iwerddon 
gwelodd Bendigeidfran fod pont wedi cael ei thorri er mwyn stopio’r milwyr. 
Gorweddodd y cawr i wneud pont fawr i groesi’r afon. “A fo ben bid bont,” 
gwaeddodd y cawr. Cerddodd milwyr Cymru dros ei gorff. 

Bu ymladd ffyrnig rhwng milwyr Bendigeidfran a Matholwch ond yn anffodus 
roedd gan Matholwch y paer dadeni. Bob tro y byddai milwyr Cymru yn lladd 
milwyr o’r Iwerddon, byddent yn cael eu taflu yn y pair ac yn dod 'nôl yn fyw. 
O ganlyniad, roedd y Cymry wedi colli’r frwydr. Lladdwyd Efnisien wrth iddo 
geisio torri’r pair a chollodd Bendigeidfran ei ben. Hwyliodd Branwen yn ôl i 
Gymru. Yn y diwedd, bu farw Branwen o dor calon ar lan afon Alaw yn Ynys 
Môn.
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