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JIT Y DARLLENWYH,

Gtfbillion,—
Deng mlynedd yn ol dygwyd yr Hanesion allan yu Uyfr

Is. 6c. wedi ei rwymo mewn llian, ac yn mhen ychydig

fisoedd, heb fyned oddeutu i'w cymhell, Sul, gwyl, na

gwaith, yr oedd argraffiad" ó71','5ÓÖ wedi eu prynu, heb fyned

i'r America; a galwaí^ljo'^ m% am ragor. Ac am na fedrid

eu cael, rhoddwyd canisijtâ^ i . gyfeiUion yn y De ddwyn

allan '' Ranes Joseph,'' ä-y'^äHes Esther," jn llyfrynau

bychain arnyat eu hunain'ý, et mwyn cael eu hadrodd.

Prynid y rhai hyn ar iddynt ddyfod o'r wasg. Parodd y

flfeithiau hyo, a thaer ddymuniadau o bob rhan o Gymru, i

ni ddwyn allan ail-argraffiad o'r Hanesion, wedi ychwanegu

atynt, a Uawer mwy na'u dyblu. Dywed y Cyhoeddwr y

myn roddi darlun o'r Awdwr yn nechreu y llyfr, a'i werthu

oll am bris isel.

Ceir yn y llyfr hanesion oeddynt wedi eu cyhoeddi o'r

blaen yn y Ceonicl, neu yr Tsgriflin aW Dadleuon, neu y

Pregethaua'r Tmddyddanion, megys, "Isaac,"—tair penod;

"Job,"—pum' penod; " Daniel,"—pum' penod; " Yr Af-

radlon,"—pedair penod ;
" Carchariad a Ehyddhad Pedr,"

—chwe' phenod; a'r "Ddadl Hyfryd yn y Nef." Ceir

hefyd hanesion na chyhoeddwyd o'r blaen: rhanau o

" Hanes Moses," a " Paul," " Yr hwn a anesid yn ddall,"—

dwy benod ;
" Teulu Bethania ;

" " T Nos Hon,"—pum'

penod ;
" Paul, Onesimus, a Philemon."

TJnig amcan y llyfr yw gwneud ieuenctyd yr Tsgolion

Sabbathol yn gyfarwydd â hanesion y Beibl, drwy eu gosod

allan mewn dull difyr, eglur, a chywir. Gwelir yn yr
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Hanesion athrawiaethau y Beibl mewn ymarferiad, a'r hyn

a ganmola ac a gondemnia mewn ymddygiadau heb dderbyn-

wyneb. Ceir yn y llyfr luoedd o ddarnau ydynt wedi eu

hadrodd lawer gwaith mewn cyfarfodydd llenyddol, ac a

adroddir lawer gwaith eto ; a cheir ynddo luoedd o ddarnau

na adroddwyd, ond a adroddir wedi cael y llyfr. Credwn y
gwnai lyfr manteisiol i ddoBbeirth mewn Ysgolion Sabbathol.

Nid ei amcan yw troi heibio y Beibl—llyfr yr Ysgol Sab-

bathol, ond ei arwain i fewn, a gwahodd ieuenctyd a hen i

ddyfod i fewn i ystafelloedd y Beibl, ac i edrych ar y dar-

luniau ar hyd eu muriau, a thynu addysg.

Ni chelwn fod iddo gondemnwyr a gwrthwynebwyr.

Beiwyd ieuenctyd am adrodd darnau o hono, os na fygyth-

iwyd eu diarddel ; ond credwn fod hyn wedi tarddu o gen-

figea at boblogrwydd yr adroddwyr ; ac efallai, weithiau,

oddiar genfigen masnach—ofni y bydd Hanesion t Beibl

yn sefyll ar fi'ordd gwerthiad rhywbeth o'u heiddo hwy.

Cynrychioli gwahanol bersonau a theimladau fu ymgais

benaf prif ysgrifenwyr, pregethwyr, chwareuwyr, acadrodd-

wyr y byd. Eu llwyddiant yn hyn a hynododd Elias,

Christmas, "WiUiams, a Bunyan. Y mae ymddyddanion

Taith y Pererin yn awr yn cael eu hadrcdd gyda dylanwad

mawr gan gwmniau yn Uoegr. Os bydd rhyw rai yn dal i

ymfoneddigeiddio a dangos eu coethder a'u crefydd drwy

ddweyd fod diffyg chwaeth yn yr Ymddtddakiok ab

Hanesion t Beibl, ymrwymwn ninau, os bydd galwad, i

ddangos fod mwy o hyny yn mhregethau, ysgrifeniadau, ac

ystnmiau y gwyr enwog ydym wedi enwi, ac yn enwedig

Christmas a Bunyan. Os yw yn deg i un person geisio

cynrychioli gwahanol bersonau a theimladau, y mae yn deg

defnyddio dau neu dri mewn ymddyddan i wneud yr un

peth

J. E.
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HANESION Y BEIBL.

ADDA.—GrEîíESIS II. A III.

PEN. I.

Adda yn cael Gwraig.

GwîîAED Adda yn eifaint. Ni bu ef erioed yn blentyn,

hogyn, na llanc. T mae myrdd myrddiynau yn y nef na
buont erioed yn ganol oed nac yn hen bobl ; eithr nid oes

neb yno na fuont yn fabanod ond Adda a'i wraig. Gwnaed
ef yn ei ddyddiaii goreu.

Gwnaeth Duw toraig i Adda. Er ei fod yn yr ardd, lle y
tarddai yr afon, ac y tyfai y prenau ; ac er bod yr adar a'r

gwâr anifeiliaid o'i ddeutu, edrychai y Creawdwr arno

—

ystyriai ef ei hunan, a dywedai, "Nid da bod dyn ei hunan."
Abglwtdd. "Wel, Adda, ai dy hunan yr wyt ti ?

Adda. lë, fy Arglwydd.

TsBEYD. T mae yr anifeiliaid, y bwyetfilod, a'r adar wedi

bod gyda thi, Adda, yn cael enwau, a gyfarfyddaist di ag
un cydymaith yn eu plith hwy oll ?

Adda. Naddo, fy Arglwydd. Nid oedd yr un o honynt

yn medru cymdeithasu â mi : yr oeddwn fy hunan yn eu
canol.

TsBSTD. A hoffet ti gael un i gymdeithasu â hi, ac i fod

yn ymgeledd gymwys i ti ?

Adda. Hoffwn, fy Arglwydd.

TsBETD. Cysga
;
ymofynaf fìnau erbyn i ti ddeffro am un

i gymdeithasu â thi, ac i fod yn ymgeledd i ti.

Adda. Diolch i ti, fy Arglwydd.

TsBETD. Wel, Adda, gwelaf dy fod wedi deffro, pa fodd

y cysgaist ti ?
_ _

.

Adda. Ardderchog; ni ddarfu i mi eriofì^-^'gysgu mor
drwm ac esmwyth : aeth oriau heibio fel mdmentaü.
TsBETD. Dyma yr ymgeledd gymwys oeddwn wedi

addaw i ti.

Adda. G-welaf hi, fy Arglwydd, ac y mae wrth fy modd.
Tr wyf yn teimlo wrth edrych arni fel pe byddai yn ddarn

o honwyf ; ac y mae hi yn asgwrn o'm hasgwrn i, a chnawd
o'm cnawd i ; ac yr wyf am ei galw hi yn wraig, canys o
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•WT y cymerwyd hi. T mae yn perthyn yn nes i mi na

phe "buasai yn fam neu yn ferch ; mewn gair, fy hunan y

w

hi. Y mae yn perthyn i mi—i gyd-ddyoddef a chydfwynhau,

fel un o aelodau fy nghorff.

PEN. II.

Adda yn dysgu i Efa siarad.

Adda. A fedr hi siarad ?

YsBRTD. Y mae tafod gan dy wraig, ond ni fedd iaith.

Rhaid i ti ddysgu hòno iddi.

Adda. "Wel, fy ngwraig, y mae hi yn ddiwrnod hraf, a

gawn ni fyned i roddi tro ?

Efa. Dim siarad. Dim iaith.

Adda. Fy nghariad, cymer íy mraich, ac edrych i fyny.

Dacw yr haul. Dywed Raul.

Efa. Haul.

Adda. Da iawn ; nid oes dim modd swnio y gair yn well.

Deui i siarad yn union. Dyma bren afalau ; dywed Pren

afalau.

Efa. Pren afalau.

Adda. Ardderehog ! Ond dacw y lleuad yn codi, a ser

yn dyfod i'r golwg.

Efa. Lleuad yn codi, a ser yn dyfod i'r golwg.

Adda. Da iawn, fy anwylyd. T mae genyt well tafod

na myn. Ni byddaf mwy heb un i gymdeithasu â mi.

Efa. Pwy wüaeth yr ardd, y llew, yr oen, a'r golomen

;

yr haul, y lleuad fawr, a'r holl leuadau bychain oedd gyda

ni neithiwr ?

Adda. Y Crëwr, fy anwylyd, á gair o'i enau, mewn chwe

diwmod, a wnaeth nef a daear, a'u holl luoedd hwynt.

Efa. Y Crëwr ! pwy yw hwnw ? ac yn mha le y mae yn
byw?

Adda. Mae efe yn byw yn mhob man.

Efa. A ydyw efe yn byw yn yr haul, y lleuad, a'r

lleuadau bach ? a fydd efe yn dyfod yma weithiau ?

Adda. Ydyw, y mae efe yn byw yn mhob man, ac y mae
yma bob amser. Bydd efe yn ein gweled ni pan na byddwn
ni yn ei weled ef.

Efa. Pa betb yw efe gan hyny ?

Adda. O ! ysbryd anweledig yw efe ; ond bydd yn
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cymeryd corff weithiau er mwya i ni ei weled, a medru
siarad âg ef.

Efa.. Rhyfedd iawn ! Byddai yn dda genyf ei weled ef

eto, a chael siarad âg ef ; caays gallaf siarad yn awr y faint

a fynwyf. Pa beth yw hwn, Adda ? pa beth yw y llall ? a

pha beth yw y trydydd ?

Adda.. Cymer bwyll, fy anwylyd, nid oes atal ar dy
dafod, na diwedd ar dy ofyniadau ; nid oes modd i mi dy
ateb : rhaid i'm tafod i gael gorphwys weithiau.

PEN. III.

Efa yn yincldyclclcui a'r Scirff.

Efa. T mae yn rhaid i mi gael siarad ; os na chyfar-

fyddaf â rhyw un yn medru siarad, siaradaf â mi fy huu ;

canys yr ydwyf wedi cael blas ar holi. Dacw sarff yn
dyfod ; cerdda ar ei thraed. Y mae hi yn frith ac yn bryd-

ferth ! A fedr hi siarad, tybed ? Medr, feddyliwn.

Sabff. Dydd da, Efa.

Efa. Ni wyddwn dy fod yn medru siarad. Bu Adda a
minau yn ymdeithio yn mhlith yr anifeiliaid, y bwystfilod,

a'r adar ; ac ni chyfarfuom âg un o honynt yn medru
siarad. Cafodd Adda lawer o drafferth i'm dysgu i

;
pa le

y dysgaist ti ?

Saeff. Nid myfi sydd yn siarad ; ond rhyw un sydd
ynof fi.

Efa. Rhyw un sydd ynot ti ! pwy yw hwnw ?

Sarff. Ni waeth pwy.
Efa. Wel, o ba le y "daethost ti ?

Saeff. Bum yn rhoddi tro drwy'r ardd yma—teithiais

hi bron oll—y mae hi yn ardderchog! T mae yma y
blodau mwyaf dymunol i'r golwg, a'r ffrwythau mwyaf
melus i'r archwaeth. Ai gwir yw nad oes caniatâd i Adda
a thithau fwyta o ffrwyth prenau yr ardd ?

Efa. Na, ni gawn íwyta o ffrwyth pob pren ond un.

Saeff. Pa un yw hwnw ?

Efa. T pren mawr sydd yn nghanol yr ardd; os bwytawn
ffrwyth hwnw, byddwn feirw.

Saeff. Pa beth yw enw y pren ?

Efa. Pren gwybodaeth da a drwg.
Saeff. Ah ! yr wyf yn deaìl ! Ún cenfigenllyd yw eich
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Duw cliwi
;
gwybod y mae os bwytewch hwnw y byddwch

megys duwiau, mor ddoeth ag yntau, i wybod da a drwg.

Efa. Na, nid wyt yn deall yr ymadrodd, " gwybodaeth

da a drwg." T meddwl yw, pren prawf ein hut'udd-dod

ui, i wybod pa un ai da ai drwg ydym.
SARrF. Taw, nage ; fy esboniad i sydd yn iawn. Bwyta

di ei ífrwythau, nid oes perygl i ti farw.

Efa. Yn wir ni wn i ddim.

Sarff. Mi wn i ; ond gad i ni fyned yn nes at y pren.

Dacw afal braf ar y gangen uchel acw ! a gaf fì ei gyr-

haeddyd ?

Efa. Na, paid.

Saeff. Gwnaf yn wir, y mae efe yn afal digyífelyb.

Efa. Tdyw, yn sicr ; ni welais erioed ei braíiach o liw a

llun
; y mae ei fochau yn gochion, a'r gweddiU o'i wyneb

fel aur melyn.
Saeff. Cymcr ef yn dy law.

Efa. Na wnaf, ífrwyth y pren gwaharddedig ydyw.
Saeff. Cymer ef yn dy law : paid a bod yn ífol ; dyna,

profa ef.

Efa. Na wnaf, ar fy mywyd ; na themtia íi.

Saeff. Profa ef, y beth ynfyd ; a chred fi, ni byddi farw.

Efa. Ehoddais ef wrth fy ffroenau, ac y mae ei arogl yn
beraidd ; a chyffyrddais âg ef â'm gwefusau ; ni wnaf ddim
rhagor, cymer di ef bellach.

Saeff. Profa ef ; a chred fî, nid oes perygl.

Efa. Wel, mi roddais fy nant arno, ac a archwaethais ei

sudd. Mae ei felusder yn rhagori ar ei dlysni a'i berarogl.

Ni phrofais erioed ddim pereiddiach ; ac yr wyt yn dweyd
y byddaf yn ddoethach wedi ei fwyta ?

Saeff. ! byddi.

Efa. Wel, yn wir, mi fentraf ei fwyta. T mae yn dda

!

ond nid wyf yn teimlo fy hun yn gallach.

Saeff. ! rhaid i'r ffrwyth gael amser i effeithio felly

;

a rhaid i dy wr fwyta hefyd : cymer un o'r ffrwythau iddo
ef. Dyma un braf

!

Efa. Ehaid, O ! rhaid, i Adda fwyta, gan fy mod i wedi
bwyta. Gwnaf iddo fwyta, ac onide, mi a'i poenaf ef i

farwolaeth ; ac os rhaid marw, ni waeth marw y naill ffordd

na'r llall.
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PEN. IV.

Efa yn liudo Adda.

Adda. "Wel, fy ngwraig anwyl ! pa le y buost, a plia beth

a welaist tra y bum i yn gorphwys ?

Efa.. Daeth saríf i'm cyfarfod, yn cerdded yn syth, un
o'r rhai harddaf a welais erioed ; ae yr oedd yn medru
siarad. T mae rhywbeth rhyfedd iawn yn y siarad yma.
Adda. Pa beth a ddywedodd ?

Efa. ! yr oedd yn siarad yn ardderchog ! Ac yn y
diwedd gofyuodd ai gwir oedd yr hyn a glywsai, na chaem
ni fwyta o ífrwyth hoU breuau yr ardd ? A dy wedais y
caem fwyta o ôrwyth holl breuau yr ardd, ondpren gwybod-
aeth da a drwg sydd yn y canol. Taerai hithau mai cenfigen

oedd yn peri i'n Duw gadw hwnw oddiwrthym, am yr

eífeithiai i'n gwneud yn ddoeth fel yntau ; a cheisiodd

genyf fì fwyta.

Adda. Ni ddarfu i ti ddim cydsynio, ai do ?

Efa. Tmresymais fy ngoreu yn erbyn. Pa beth oedd

y creadur, fy ngwr ? A yw pob sarff yn medru siarad ?

Adda. Nac ydynt, Tr wyf yn tybio mai rhyw elyn i

ddyn gyfarfyddaist di, wedi cymeryd meddiant o gorff yr

harddaf o'r creaduriaid.

Efa. Taw.
Adda. fdwyf yn wir. Ni ddarfu i ti wrando arno, ai do?

Efa. Grofynodd i mi ddyfod at bren canol yr ardd, ac

aethum. Dangosodd un o'r afalau, a gofynodd a gai ei

estyn. Na, paid, ebe finau ; ond estynodd ef, ac yr oedd

yn dlws. Cymer ef yn dy law, ebai hi ; na wnaf, ebe finau

:

ffrwyth y pren gwaharddedig ydyw. Chwarddodd hithau

;

ac yn lle myned yn destyn gwawd iddi, cymerais ef yn fy

llaw. Profa ef, ebe hi ; na wnaf, ebe finau. Profa ef, y
beth ynfyd, ebe hi drachefn. Tna rhoddais ef wrth fy

ffroenau. Ac O ! yr oedd ei arogl yn hyfryd: metbaia

beidio rhoddi cusan iddo. Profa ef, ebe hi wedy'n; a

rhoddais fy nant ynddo. Peth hawdd oedd hyny, canys yr

oedd mor feddal ! Profais y sudd, ac yr oedd yn felus.

Ar hyn sicrhaodd y sarff nad oedd dim perygl, a mentrais

fwyta.
Adda. A thi a fwyteaist o ffrwyth pren canol yr ardd !

"Wel, yn wir, nis gwn pa beth fydd y canlyniad. Mi wn
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hefyd
; y ddedfryd yw, " Ganfariü y iyddifario.'" Y mae

yn debyg na roddir fi i farwolaeth o'th achos di. Bydd yn
rhaid i ti farw, a gadewir fi eto yn weddw. Pa beth a wnaf ?

Epa. ! fy ngwr ! yr oeddwn yn tybied y buasit tithau
yn bwyta. Dywedais hyny wrth y sarfl^; ac estynodd
hithau UH o'r firwythau. Dyma efe. T mae mor dlysed,

ac yr wyf yn sicr ei fod mor felused a'r un a fwyteais inau.

Adda. Na wnaf. A raid i mi farw am y mynit ti farw ?

Epa. O ! fy ngwr, a adewi di i mi farw fy hunan ? A
elli di fyw yn yr ardd fawr yma hebwyf, ac heb neb i siarad

â thi ? Bydd yn fwy chwith i ti fod dy hunan yn awr na
chynt, wedi i ni gael blas ar gymdeithas y naill a'r llaU.

Gad, ! gad i ni naiìl ai marw ai byw gyda ein gilydd !

Adda. T ddynes ! ystyria pa beth wyt yn geisio.

Efa. Dim ond ceisio genyt fwyta afal er fy mwyn, a

hwnw yn un o'r rhai melusaf ; ac nid yw yn bosibl na wnei
hyny ar ol dy holl brofíes o serch tuag ataf ?

Adda. Gwnawn, bwytawn fil o afalau chwerwon er dy
fwyn: nid dyna sydd yu gwasgu arnaf; ond pa beth ddaw
o'r cyfamod ? Gad lonydd i mi, Efa.

Efa. Edrych ar yr afal yma—cymer ef yn dy law—dod
ef wrth dy ôroenau—rho gusan iddo—dyro dy ddant arno.

Dyna ; brofaist ti y sudd ?

Adda. Do ; ac y mae yn beraidd !

ErA. Weî, yn wir, ni waeth i ti ei fwyta, j mae y cyf-

amod wedi ei dori, os torir ef hefyd; canys y mae edrych i

chwenychu yn dori deddf; ac yr wyt wedi chwenychu,
edrych, teimlo, cusanu, ac archwaethu.

Adda. Tdwyt ti yn meddwl fy mod wedi tori y cyfamod ?

Os felly, bwytâf yr afal, a chymeraf y canlyniad.

Efa. Diolch i ti, fy ngwr. Cawn, bellach, naill ai marw
ai byw gyda ein gilydd.

Adda. Cawn, Efa.

PEN. V.

Bedfryd Efa, Adda, a'r Sarf.

Efa. Pa fodd y cysgaist neithiwr, fy anv/yl briod ?

Adda. Canolig, yn wir, fy ngwraig. Tr oedd fy nghyd-

wybod euog yn fy nefíro. Gobeithio i ti gysgu ; ond y mae

y wawr yn tori, gwell i ni godi.

Efa. Tr wyf fì yn fwy esniwyth wedi i ti gymeryd o'r

ffrwyth ; ac mi gysgais yn well neithiwr nag echnos. Ond
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mi glywaf swn rhywbeth yn rhodio yn yr ardd. Gwrando !

Y mae yn nesu ! Dyna ei lais ! ac nid yw yn debyg i swn y
sarff nag un creadur a glywais erioed o'r blaen.

Adda. Dystawrwydd ! Llais yr Ysbryd mawr yw : ie, yn
wir, yr wyí" ü yn ei adnabod.

Efa. Pa beth a wnawn ? I ba le yr awn ? O ! yr
ydym yn ddau noethion ! Gwell i ni fyned i ymguddio.
Gadawer i ni fyned gyda ein gilydd i'r llwyn tew.

Adda. Ni waeth i ni beidio
; y mae yr Ysbryd mawr yn

sicr o'n cael.

Efa. Grad i DÌ fyned beth bynag, Dyna
; y mae yn

anhawdd iawn i neb ein gweled yn y fan yma.
Adda. Y mae eíe yn gwaeddi, Ädda.
Efa. Paid ag ateb.

Adda. Dyna efe yn galw eto yn uwch, Ädda, Adda.
Efa. Paid ag ateb. ! paid.

Adda. Yn wir, ni waeth ateb na pheidio, y mae yn sicr

o'n cael. Dyna efe yn bloeddio eto yn uwch o lawer, Adda,
Adda, Adda, pa le yr wyt ti ?

Efa. Paid a'i ateb. !, paid, paid! Lleddir fî yn wir!

Bydd yn rhaid i mi farw. Paid, O ! paid a'i ateb.

Adda. Y mae'r Ysbryd mawr yu galw,

Efa. Paid dweyd Ile'r y'm !

Adda. Geilw Adda wrth ei enw,
Efa. Paid dweyd lle'r y'm !

Adda. Cym'ryd arno mae wrth chwilio,

Bydd yn sicr o'n datguddio

;

Ni waeth ini ddweyd na pheidio ;

Efa. ! paid a dweyd !

ABEAHAM.

—

Gten. xvi., xvii., xviii., xxi., xxii.

PEN. I.

Abraham yit ymadael a'i wlad.

Angel t Ctfamod. Clyw, Abram, fy ngwas? Yrwyt
wedi dy fagu yn Caldea eilunaddolgar. Nid rhyfedd dy

fod wedi syrthio i bechod parod dy wlad ; ond yr wyf am i

ti fyned o blith yr eilunaddolwyr i'r wlad a ddaugoswyf i

ti, ac mi a'th wnaf yn genhedlaeth fawr.

Abram. Yr wyf wedi diflasu yma, ac yn foddlon myned;

ond prin y medraf gredu y gwnai fì yn genhedlaeth fawr,
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canys ni feddaf blant, ac yr wyf yn 75 oed, a'm priod yn
65 ; ond dangos y wlad a roddi i mi.

Angel. Na ddaugosaf.

Ab. Dywed beth yw ei henw.
An'Gel. JS'a wnaf.

Ab. Dangos i mi y ffordd i gychwyn.
Angel. Na wnaf. Cymer dy wraig, a'th deulu, a'th

anifeiliaid, a chyehwynwch y ffordd fynoeh ; minau " a'ch

cyfarwyddaf ac a'ch dysgaf chwi yn y ffordd yr eloch."

Byddaf weithiau yn dangos y ffordd i fy mhlant, a phrydiau
eraill yn gadael iddynt fyned y ffordd a fynont ; ambell
waith yn eu cymeryd i ben y bryniau, ac yn dangos y ffordd

iddynt, ac amseroedd eraill yn eu gadael yn yr anialwch,

gan eu harwain gam a cham yn fy Uaw. I'm dilyn fel hyn
y mae eisieu mwyaf o ffydd.

Ab. T mae hyn yn rhyfedd hefyd—myned allan heb
wybod i ba le ! A oes yno lawer o ffordd ?

Akgel. Ni ddywedaf ; cei weled. Mentra di hi.

Ab. Tr wyf fi yn foddlon. T mae fy ngwraig a'm
perthynasau yn foddlon ; ac yr ydym yn barod wedi trefnu

ein clud a'n hanifeiliaid.

Angel. Dyma y wlad ! Dos i ben y bryn acw, ac edrych
i'r gogledd, a'r dwyrain, a'r gorllewin, a'r holl dir a weli, i

ti y rhoddaf ef, ac i'th had byth ; a gwnaf dy hiliogaeth fel

llwch y ddaear. Ac yn awr dewis dy le i breswylio.

Ab. Tr wyf fi yn dewis gwastadedd Mamre, a Ue bynag
y byddaf yr wyf am adeiladu allor, ac yn galw ar enw yr
Arglwydd.

PEN. II.

Ahrahmn yn cael addewid am had.

Angel. Clyw, Abram, yr wyf wedi dyfod i adnewyddu fy

nghyfamod â thi ;
" Nac ofna, myfi yw dy darian, a'th wobr

mawr iawn."

Ab. Angel da, nid yw yr addewid am deulu i mi wedi
ei chyflawni eto, ac yr wyf yn myned yn hen. Tr oeddwn
yn 75 a'm priod yn 65 yn cychwyn o Haran : y mae er hyny
wyth mlynedd

;
yr wyf fi yn awr yn 83, ac y mae hithau

yn 73. Caethwas wedi ei eni yn fy nh, sef Eleazar o

Damascus, fydd fy etifedd ; ac o hono ef y daw yr had sydd
i fod mor aml â llwch y ddaear, os ceir hwynt.
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Angel. iS'age, nid hwn fydd dy etifedd ; ond un a ddaw
o'th ymysgaroedd di. A fedri di gyfrif y ser acw ?

Ab. Na fedraf, fy Arglwydd.
AîîGEL. Y mae yn haws cyfrif y rhai yna nag fydd cyfrif

dy had di.

Ab. Yr wyf yn dy gredu, Arglwydd, er " yn erbyn

gobaith."

Saeai. Yn wir, nid wyf fi yn eredu ; a pha reswm sydd

i gredu ? Dyma fi yn 73 a thithau yn 83 oed. Yr oedd-

ym yn ddigon hen pan gawsom yr addewid, ac yr ydym yn
awr wedi ei chael er's wyth mlynedd ; a'm cyngor i yw i ti

briodi Agar ein morwyn.
Ab. Cydsyniaf; ond nid ymddengys, fy mhriod, dy

fod wrth dy fodd eto. Paham yr ydwyt mor ddrwg dy

naws ?

Sabai. Paham, yn wir ! Wedi i ti briodi Agar, a beich-

iogi o honi, y mae yn fy niystyru i bob cyile a ga. M
arosaf gyda hi ; ni wnaf chwaith. Ehaid dy fod yn cefnogi

yr eneth. Barned yr Arglwydd rhyngom, "a bydded fy

ngham i arnat ti."

Ab. Cymeryd dy gyngor di ddarfu i mi, Sarai ; ae y
mae yn galed dy fod yn codi fel hyn yn fy mhen. Ofnwyf
ein bod wedi gadael Ifordd rhagluniaeth. Ond y mae yr

eneth yn dy law di
;
gwna fel y mynech à hi ; cystuddia hi,

neu rhybuddia hi i ymadael.

Sabai. Yr wyf wedi ei chystuddio, ac yn awr yr wyf yn
gorchymyn iddi fyned dros y drws.

Angel. Fy ngwas Abram ! Yr wyf yn galw eto i

adnewyddu fy nghyfamod â thi, drwy sicrhau y bydJi yn

dad eenhedloedd lawer ; ac i gyfnerthu dy fíydd, yr wyf yn
chwanegu at enwau dy briod a thithau. O hyn allan, nid

Abram, ond Abmham, tad tyrfa, fydd dy enw di ; ac nid

Sarai, ond Sarah fydd ei henw hithau. A'r pryd hyn y
flwyddyn nesaf hi a esgora ar fab, a thi a elwi ei enw ef

Isaac. Ehoddaf i ti, ac i'th had, wlad Canaan yn etifedd-

iaeth, a byddaf yn Dduw i chwi. Fel hyn yr wyf yn
adnewyddu fy nghyfamod ; ac yr wyf am i tithau ei selio,

drwy eìiioaedu pob mab jn 8 niwrnod oed.

Ab. Fy Arglwydd ! Nid oes fawr er pan elwaîst arnaf

o'r blaen ; ond at ba le mae dy wyneb di a'th ddau gyfaill

heddyw ?

AîíGEL. Edrych yr ydym tua Sodom.
J|
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Ab. Foneddigion ! T mae yn awr yn ngwres y dydd,

ac yn boeth iawn. Aroswch gyda mi o dan y pren yma

;

cewch ddwfr i olchi eich traed, a thamaid o fwyd fel y
medrwn ni ei wneud.
Anoel. Diolch i ti am y gwahoddiad ; ond pa le mae dy

wraig ?

Ab. Y mae hi yn y babell : hi oedd yn coginio

;

oddiwrth ei bwrdd hi yr oeddwn yn dwyn yr ymborth i

chwi.

Angel. Deuaf yma eto yn mhen tri chwarter blwyddyn,
ac wele mab fjdd i Sarah.

Saeah. Myfì gael mab yn 90 oed ! Hy ! ha ! ha ! ha

!

Angel. Paham y chwarddodd Sarah ?

Sarah. Ni chwerddais, fy Arglwydd.
Angel. Do, clywais di yn chwerthin, a gwn pa fath

chwerthiniad ydoedd. Nid gwên o lawenydd a diolch, ond
Ha, ha, wawdl^'d, ac anghrediniol. Gwnaf, mi ddychwelaf
yma yn mben tri chwarter blwyddyn, a byddi di y pryd
hyny yn cofleidio mab.

PEN. III.

Isaac yyi cael ei eni a'i ddicldyfnu.

Saeah. Syndod ! T mae Duw yn cyflawni ei addewid.

Dyma fi yn 90 oed yn rhoddi bron i fab i Abraham. Ni
pheidiwn yn fy myw a chwerthin, ac yr wyf yn sicr fod fy

holl gymydogion, yn enwedig pob merch a glyw am danaf,

yn chwerthin. Gwnaeth Duw i mi chwerthin. Drwg
genyf na buasai genyffwy o amynedd i ddysgwyl wrth ei

'

addewid yn ei ff"ordd ef ei hun. Tr wyf yn credu yn awr y
bydd fy nheulu fel llwch y ddaear, tywod y môr, a ser y
nef.

Ab. Gad i minau gael y plentyn yn fy mreichiau.

lë, Isaac yw ei enw ef. Y mae yn awr yu 8 niwrnod oed
;

rhaid ei enwaedu yn ol y gorchymyn.

Saiîah. Ai tybed na byddai yn well ei ddiddyfnu ?

Ab. Bum inau yn meddwl hyny, ac yr wyf yn pen-

derfvnu ewneud gwledd ar y diwrnod hwnw, a gwahodd fy

hoH' berthynasau, fy h}fforddus weision, a'm cymydogion

at y bwrdd. Ca Agar a'i mab Ismael hefyd fod yma.
Sarah. Boddlon wyf fi, ac y mae y peth yn eithaf priodol.

Ae. Wel, Sarah, dyna y wledd drosodd. Aeth
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pob peth heibio yn ddedwydd. Tr oedd ein hyfíbrddus
weision, ein bugeiliaid, a'n cymydogion yn dotio at y
plentyn ; ond nid oeddit ti, ar ddiwedd y wledd, ac nid
ydwyt eto yn edrych mor siriol ag y dymunwn i.

Saeah. Na, nid wyf yn teimlo yn ddedwydd chwaith. A
ddarfu i ti ddim sylwi ar Ismael, oedd wrth dy ochr, yn
mingamu ac yn chwerthin yn wawdlyd ara ben Isaac bach
oedd yn fy ymyl i ? lë, hen hogyn ugain oed fel yna yn
dirmygu eiu bach pum oed ar ddydd gwledd ei ddiddyfniad !

Tr wyì yn sicr fod ei fam wedi ei ddysgu. T pethau cas

ydynt. jS'i arosaf yma gyda hwynt. libaid i ti fwrw y
ddau dros y drws, onide, gadawaf fi di.

Ab. Fy anwyl Sarah, yr ydwyt wedi ffromi gormod.
Nid oedd y llanc yn meddwl dim niwed. Ni ellir atal

plant i fod yn gellweirus, yn enwedig ar ddiwrnod gwledd.

T mae Ismael ac Isaac yn ffrindiau. Bydd yn dda i'r

bychan gael myned gydag ef i chwareu. Da Sarah, paid

a bod mor ddrwgdybus.
Saeah. Tr wyf fì yn dweyd y rhaid i ti fwrw y ddau

allan, ac onide, af fi ac Isaac i.ffordd; paid a meddwl y ca

mab y gaothes hon gyd-etifeddu a'm mab i.

Ab. Wel, Sarab, rhaid ufuddhau, er mor galed. Cânt
fyned dros y drws boreu yfory.

PEN. IV.

Galwacl am ahertliu Isaac.

Angel. Abraham ! Abraham ! dyma fì wedi galw eto.

Myfì fu yn peri i ti fyned o dy wlad, ac yn rlioddi addewid
i ti ara had. Tmweiais â thi lawer gwaith i gadarnhau íj

nghyfamod. Gelwais heibio dy babell yn ugwastadedd

Mamre, pan oeddwn yn uiyued tua Sodom. TeJuis ^m-
weliad â dy deulu y flwyddyn ddilynoi i gyflawni fy addewid
á Sarah. T mae cryn amser yn awr er pan weisom ein

gilydd. Dyma fì wedi dyfod i ymweied â thi yn awr yn
ngwyiiadwriaethau y nos. Ydwyt ti yn effro, Abraham ì

Ab. îdwyf ; llefara, Arglwydd, y mae dy was yn
gwrando. E-hyw air da sydd genyt i mi a'm teulu bob

amser.

Angel. Pa faint sydd er pan y rhoddais ymweliad neill-

duol yn dy d o'r blaen ?
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Ab. Fy Arglwydd, y mae 25 mlynedd
; y mae Isaac

yma yn 25 oed. Tr oedd Sarali y pryd hyny yn 90,

a minau yn iOO ; ac y mae hi yn awr vn 1 15, a minau
yn 125.

Akgel. Pa fodd y mae Isaac yn dyfod yn mlaen ?

Ab. Arddercliog ! Ni bu erioed blentyn mwy diniwed.

Yr wyf fi yn ei hoíB gymaint ag sydd bosibl, ac y mae
ei fam yn ei garu yn fwy nag sydd bosibl. Plentyn ei

fam cedd, a llanc ei fam ydyw. Tn y t gyda bi y mae y
rhan fwyaf o'i amser.

Angel. Nid yw y gorchymyn sydd genyf i'w roddi i ti

heno mor ddymunol.
Ab. Gad i mi ei glywed, Arglwydd, a cheisiaf ei wneud.

Nid oes arnaf ei ofn. Ni ofynaist ddim erioed yn af-

resymol; a gwn y " gwna Barnydd yr holl ddaear farn"

y waith yma eto.

Akgel. Y mae yr oíFrwm a ofynaf yn awr y peth penaf a
feddi. Ni ofynais ei bath gan ddyn erioed. Y mae arnaf

arswyd dweyd.
Ab. Dywed, Arglwydd. T mae genyf ddigon o anifeil-

iaid, ac ni byddai yn ormod genyf eu hoffrymu oll.

A>'GEL. Tr wyf fi yn gofyn mwy na dy holl anifeiliaid.

Ni waeth dweyd yn eglur, G-ofynaf Isaac dyfah ! dy unig

fab ! mah yr addewid, yr Jnon a hoffaist.

PEN. V.

Ahraha-m yn hoäclloni.

NATra. Paid gwrando, Abraham. Gradawodd Duw di i

fyned yn hen cyn rhoddi addewid am fab : ac wedi ei rhoddi

bu 25 mlynedd heb ei chyflawni ; ond addawodd a dyblodd

yr addewid y byddai i ti gael mab, a chael had o hwnw mor
lluosog â ser y nef, llwch y ddaear, a thywod y môr. Ac
yn awr y mae efe wedi rhoddi mab i ti, ond heb haner gyf-

lawni ei addewid eto ; ac os yw yn myned i gymeryd ei

haner rhodd oddiarnat fel hyn, y mae Duw yn ymddwyn yn
annheilwng o hono ei hun

;
ydyw, yn annheilwng o ddyn.

Ab. Taw, Natur, a llefaru yn galed a chabieddus am
fy Nuw i.

Natüe. Llefaru yn galed, yn wir ! Tr wyf fi yn dweyd
fy nheimlad. Os wyt yn myned i ladd Isaac, a ddywedi di
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wrth ei fam ef cyn cyehwyn ? ac a ydwyt yn dysgwyl iddi

hi fod yn foddlon ? Bydd yn sicr o ymaflu yn ei mab, a

chodi yr hoU d yn dy erbyn. A phe cymerit ef heb yn
wybod iddi, a ddeuit ti yn ol, a dweyd wrth ei fam dy fod

wedi lladd ei hunig anwyl blentyn ? Byddai yn sicr o

ddyrysu ei synhwyrau.
Efydd. Taw, IS'atur. T mae Abraham wedi cael digon

o brawf ar ei Ddaw, ac heb erioed gael ei siomi ynddo.
Gwyrth oedd iddo gael Isaac ; a phe byddai iddo eto fentro

ar addewid Duw, a'i ladd, medrai efe ei adgyfodi heb wneud
mwy wyrth nag a wnaethai o'r blaen.

Ab. Gwir iawn.

FFrDD. Ac heblaw hyny, y mae ífydd Sarah yn gryfach
nag y bu. T mae Uawer mam wanach na hi, ac yn gwybod
llai am Dduw, wedi dyoddef colli ei hunig blentyn, ac wedi
medru canu, " Aethum yn fud, ac nid agorais fy ngenau

;

canys ti, Arglwydd, a wnaethost hyn."
Ab. Mentraf, beth bynag, heb ddweyd wrth Sarah.

Efallai y trefna Duw ryw íFordd o waredigaeth, fel

na raid byth glwyfo ei theimladau. T mae yn dechreu
goleuo, a'r wawr ar dori ; codaf fì.

Saeah. Paham, fy anwyl briod, yr wyt yn cyfodi mor
fore heddyw ?

Ab. T mae yr angel neithiwr wedi peri i mi fyned
i dir Moriah, ac Isaac gyda mi ; a dywedai y cawn gyfar-

wyddiadau pa beth i'w wneud wedi cyrhaedd yno.

Saeah. A oes yno lawer o fifordd ?

Ab. Oes, dros -10 milltir.

Saeah. A fyddwch chwi yn hir cyn dychwolyd ?

Ab. Nid wyf yn sicr pa hyd. Ond fy nau ben
gwas, cyfrwywch yr asyn, hoUtwch goed, a dodwch hwy
arno. Byda arnaf eisieu hefyd y gyllell ladd, a thân

;

canys yr wyf yn myned i offrymu. Cychwynwn yn foreu,

fel y gallwn gerdded yn araf. Dyma y trydydd dydd

!

IsAAc. Pa le y mae y fan, fy nhad ?

Ab. Nis gwn, fy mhlentyn; yr wyf yn dysgwyl cael

rhyw arwydd oddiwrth yr ^^glwydd. Tr oll a wn i am
y lle yw mai mynydJ ydyw ar dir Moriah.

IsAAC. Ey nhad ! dacw rhyw gwmwl goleu ar ben y bryn
sydd yn ymyl y pentref acw. Tr •wyí yn sicr na welais

erioed gwmwl tebyg iddo. Gallwn dybio fod mellt yn
chwareu o'i amgylch.
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Ab. Dacw y lle yn ddiau. Brysiwn at odrau y myn-
ydd lle y mae y cwmwl ar ei ben a mellt yn fflachio o hwnw.

IsAAC. Dyma ni wrth droed y mynydd, nhad.

Ab. Fy nau was, arosçvch chwi gyda'r asyn: af finau

a'r llanc Isaac i ben y mynydd i addoli, a dychwelwn.

GwAs. lë, fy meistr ; ond mae y coed, y tân, a'r gyllell

yn ormod i chwi i'w cario.

Ab. Gallwn wneud ; nid yw y pellder yn fawr, na'r tylau

yn serth. Cymeraf fì ofal y tán a'r gyllell, a charia Isaac y
coed : y mae efe yn ieuanc a chryf.

IsAAc. Pa fodd y mae hi yn dyfod, fy nhad ? Tr wyt
yn ddystaw iawn, ac yr oeddwn inau yn myfyrio.

Ab. Am ba beth yr oeddit yn myfyrio, fy mab ?

IsAAC. Meddwl yr oeddwn mai od iawn yw ein bod yn
myned i oíFrymu heb fod genym oen. T mae y coed genyf

fi, a'r tân genyt tithau ; ac y mae genyt ti gyllell ! Ehaid

dy fod yn meddwl lladd rhywbeth ; ond nid oes yma oen !

T mae y peth penaf yn ol ! Pa le y mae oen y poeth

oíFrwm, fy nhad ?

Ab. Py mab ! fy mab

!

IsAAc. Paham yr wyt yn wylo, fy nhad ?

Ab. Êhyw ddeigryn ddaeth o rywle i'm llygaid !
" Duw

a edrych iddo ei hun am oen y poeth oíFrwm." Tyr'd ti yn
dy flaen, fy mhlentyn. Dyma y fan. Tn awr am adeiladu

yr allor. Casgla di y pridd a'r ceryg, adeiladaf finau hi.

Dyna hi yn ddigon uchel ; estyn yma y coed, fy mab. Dyna
bob peth yn barod

!

IsAAC. Nage, fy nhad, nid oes yma oen eto

!

Ab. Wel, nac oes, fy mhlentyn. Nid wyf yn gweled fod

Duw yn darparu. Gan hyny, ni waeth i mi ddweyd yn
eglur, ti yw yr oen.

IsAAc. Tr oeddwn wedi meddwl hyny er pan ofynais ar

ochr y bryn, "Pa le y mae oen y poeth oífrwm ? " Yr wyf fi

yn foddlon, fy nhad. Y mae genyf finau fíydd yn îíuw.

Gwyddost y gallwn ddianc, neu gallwn dy drechu di ; canys

llanc 25 oed wyf fi, a thithau yn hen wr 125. Nid oes

eisieu i ti fy rhwymo, nhad
;
gorweddaf fi ar y coed.

Ab. Na, fy mhlentyn, gwell dy rwymo. Nid oes wybod
pa beth a wna natur pan godir y gyllell.

IsAAC. Wel, rhwyma fi, nhad. Ond paham yr wyt yn
wyln ? ! paid a wylo ! Dyro gusan fíìarwel i mi. Dyna
fi yn barod.
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Ab. lë, dyma y gyllell i fyny, ac yn myned i ddisgyn.

Angel. Abbaham ! Abraham ! na ddod d;i law ar y
llanc. Tyn ef i lawr, datod ei rwym.au, a chymer yn ei le

yr hwrdd yna sydd yn dy ymyl. Dyna oen y poeth oífrwm
wedi i mi ddarparu. Nid oeddwn i yn ameu dy íîydd o'r

blaen, ac ni amheua neb hi ttí'wy.

IsAAC Paham yr wyt yn wylo yn awr wrth ddatod y
llinynau a fy ngollwng yn rhydd, fy nhad ?

Ab. Ni wn i ddim, fy mhlentyn. Dagrau o lawenydd a
diolch yw y rhai hyn. Rhaid i'r lle hwu gael ei alw byth
mwy yn " Jehofa Jire

;
yr Arglwydd a edrycli ac a ddar-

para."

IsAAC. Tr oeddwn i yn meddwl y buasai Duw yn edrycb
iddo ei hun am oen.

Ab, Yr oeddwn inau yn dweyd hyny. Ond awn adref

bellach-

IsAAC. Pa un o honom a adrodda yr hanes wrth fy mam,
nhad ?

Ab. Dywed ti ef, fy mhlentyn i.

* * * * *

Saeah. Wel, diolch i Dduw, a diolch i dy dad a thithau

!

Yn wir, rhyfedd yw pob un o honoch. Diolch am beidio

amlygu y brofedigaeth i mi. Pe yn gwybod, buaswn yn
sicr naill ai dyrysu y cynllun, neu ddyrysu fy synhwyrau, a

Uadd fy hun.

ISAAC A'I DETJLU.—Gen. xxix.

PEN. I.

Isaac yn rhoddi y fendith i Esau.

IsAAC. Hebecca, Belecea, Eebecca I wyt ti yn fy

nghlywed i ? Yr wyf wedi galw lawer gwaith. Ydyw Esau
yn y ty ?

Eebecca. Na, y mae newydd fyned allan ; ae yr oedd ei

gawell saethau ar ei ysgwyddau.

IsAAC. Dywed wrtho am ddyfod yma yn union, fod ei

dad eisieu ei weled.

EsAU. Wele fî, fy nhad
;
pa beth sydd ?

IsAAc. Tyred yn nes, fy mhlentyn
; gwrando. Yr wyf fi
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vn myned yn hen. Gwyddost fy mod yn ymyl cant a deu-

gain oed. Ehaid fod dydd fy marwolaeth yn agoa. Yr wyf

vn awr bron yn ddall. Nid yw y byd wedi cau ei lygaid

arnaf fi ; ond yr wyf fî wedi cau fy llygaid arno ef. Tr wyf
am wneud fy ewyllys, a gadael y cwbl i ti ; canys y mae yn

well genyf di na Jacob yna ydyw y drws yn nghauad ?^

EsAU. Ydyw, nhad.

IsAAc. A oes yna neb yn gwrando ?

EsAU. O, nac oes.

IsAAc. T gwir yw, ni dda genyf fi dy frawd. Cymer
arno fugeilio y praidd a'r mynod o amgylch y ty; y mae y
rhan amlaf yn j t. Dilyna ei fam i bob man. ISTi cha hi

wneud cwpanaid o gawl na bydd efe a'i fys ynddo. Ond
yn sicr, yr wyt ti yn medru coginio yn weil na'r ddau. Er
fy mod i yn hen a gwan, nid wyf wedi colli blas bwyd.

Cymer dy oífer—dy fwa a'th gawell, dos i'r maes, saetha

aderyn neu ddau, a'r brasaf o'r ceirw, a gwna fwyd blasus i

mi fel y byddi yn arfer
;
yna byddaf yn ddigon nerthol i

wneud fy ewyllys, a dy fendithio.

EsAU. Gwnaf, nhad ; bore da i ti, Gobeithio y cei

hamdden i orphwys a chysgu hyd nes y deuaf yn ol.

PEN. II.

Jacob a'i fam yn clwyn y fenditli.

Eebecca. Jacob ! O ! Jacob, druan 1 clywais dy dad yn

galw ar dy frawd. Aethum at y drws i wrando eu hym-

ddyddan. Gwyddost fod yr hen wr yn gwirioni ar ryw

ddanteithfwyd a wna Esau. Y mae wedi gofyn am yr un

peth heddyw, ac y mae dy frawd wedi cychwyn i hela er

mwyn arlwyo y wledd. Dywedai dy dad y byddai iddo

yntau, ar ol bwyta, roddi y fendith batriarchaidd i Esau ; a

beth ddaw o honot ti wed'yn, fy machgen anwyl i ?

Jacob. Gwelais Esau yn myned ! Tr oedd ei fwa yn ei

law, a'i saethau yn ei gawell ; ac ni sylwais erioed arno yn

myned drwy y glwyd a thros y gamfa gyda'r fath frys.

Eebecca. Wel, fy mhlentyn, na ddigalonwn. Ehed i

blith y praidd, cymer ddau o'r myn goreu, lladd, a dwg

hwynt i mi. Yr wyf finau yn adnabod archwaeth dy dad.

Brysia, a byddwn barod o'i flaen ef. Cei dithau gymeryd y
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bwyd i dy dad, a derbyn ei feadith. Y raae yn ddigon
hawdd twyllo yr heo wr wrth ei í'od ya ddall.

Jacob. Yr v\yf yn eithaf parod i dwyllo fy nhad, a dwyn
bendith íy mrawd pe medrwn, ond ya sicr y mae arnaf ofn

cynyg. Y uiae Esau yn wr blewog, ac yr wyf finau yn wr
llyfn ; a chan na fedr fy nhad fy ngweled, bydd yn sicr o'm
teimìo, yna daw o hjd i'r twyU ; ac nid yn unig gwrthoda
fy mendithio, ond bydd yn fy mellditliio.

Eebecca. Paid a bod yn llwfr, y petb gwirion. Gwna
fel yr wyf fi yn gofyn. Byddaf yn sicr o ddyfod o byd i

ryw ystremp i dwyllo Isaac; ac os methwn, cymeraf fi y bai.

Jacob. el, mam, dyna ddau o'r mynod brasaf wedi eu
gwaedu, ac yr wyf yn medciwl pe chwilid lioll wlad yr
addewjd na cheid gwell defnydd arlwy. Dyma y ddau
groen hefyd, mam.
Eebecca. Dyma y bwyd yn barod, Jacob. Cefaís hwyl

i gogÌDÌo, ac y mae yn rhyfedd os na fydd blas fy arlwy yn
peri i ddwy wefas dy dad gusanu eu gilydd. Dwg ef iddo.

Ond—aros, y mae dillad goreu dy fra^d yn y gist; ydyw,

y mae y gwisgoedd fydd ganddo yn myned i liela yno. G-ad

i mi eu rhoddi am danat ti. Aros eto, yr wyf wedi gwneud
cadach a menyg o grwyn y mynod i ti roddi am lyfndra dy
wddf a'th ddwylaw; ac y mae blew y rhai hyny yr un
fí"unud â gwallt Esau. Dyna di, doo yn hyf, yr wyt yn sicr

o Iwyddo.

Jacob. "Wel, nhad, dyma fi wedi dyfod. Ydwyt ti yn
cysgu ?

IsAAC Ah! beth ! îí'a, myfyrio yr oeddwn. Pwy sydd

yna?
Jacob. Myfi yw Esau dy gyntafanedig. Gad i mi dy

helpu i godi, ij nhad, fel y galíot íVyta o'm harlwy, a fy

mendithio.

IsAAc. Pa fodd, fy mab, y daethost mor gynted ? Nid
oes ond megys mynyd er gan oeddit yma o'r blaen.

Jacob. 0, fy nhad, yr oedd yr Arglwydd gyda mi ; ac

am hyny yr oedd pob peth yn hwylus. Pan oeddym yn y
cae agosaf i'r ty dyma y carw brafiaf yn dyfod i'm cyfarfod,

a saethais ef nes oedd yu gelain yn fy ymyl. A chefais

rwyddineb digyíTelyb gyda phob gorchwyl.

ìsAAC Tyred yn nes
;
gad i mi deimlo ai ti yw ij mab

Esau. Pa le y mae dy wddf di ? Wel, y mae hwn yn
flewog. Pa le y mae dy ddwylaw eto ? Yn sicr, y mae y
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rhai hyn yr un íath. Llais Jacob sydd genyt, medd y
clyw ; a dioylaw Esau sydd genyt, medd y teimlad. Dywed
unwaith eto, ai tiyw fy mah Hsau'f

Jacob. le, myfi yw dy fab Esau.

IsAAC. O ! wel, rhaid íbd í'y nheimlad yn iawn, a'm
clustiau yn fy nhwyllo. Pa le y mae yr arîwy a ddarper-

aist, fy mhlentyn i ? Gad i rai fwyta, fel y'th fendithiwyf.

Jacob. Dyma y bwyd, fy nhad ; a dyma win hefyd.

IsAAC. Y mae hwn yn dda ! IS.ì ddarfu i ti yn dy oes

goginio fel heddyw. Tyred yn nes, a dyro gusan i mi. Yr
wyf wedi fy llwyr argyhoeddi mai fy mab Esau ydwyt ti

;

canys y mae arogl maes a fendithiodd yr Arglwydd ar dy
wisgoedd di. Yn awr yr wyf finau yn dy fendithio ; a dyma
y fendith,

—

Rhodded JJuw i ti o iclith y nefoedd, ac ofras-

der y ddaear, ac amldra o yd a gioin ; gwasanaethed pohl-

oedd dydi, ac ymgrymed cenhedloedd i ti ; hydd di yn arg-

Iwydd ar dy frodyr, ac ymqrymed meihion dy fam i ti

;

meUdigedig fyddo a'thfelldithio, a hendigedig ath fendithio.

Jacob. Diolch i ti, nbad. Ymgiliaf bellach, fel y caffech

namdden^i orphwyso.

PEN III.

Esaji yn cli£ío.

EsATJ. "Wel, nhad, wyt ti yn cysgu ?

Jacob. Nac wvf, ond yr ydwyf wedi blino ; canys bum
yn bwyta o arlwy fy mab Esau, ac yn ei fendithio. Pwy
sydd yna eto ?
" EsAU. Dv fab, dy gyntatanedig Esau ! Yr wyf drwy

gryn drafferth wedi daí helfa, ac wedi gwneud bwyd fel y
byddwn yn arfer. Cyfod, nhad, bwyta, a bendithia fi.

IsAAc. Pa beth ! Och ! Pwy ! Y mae yma rywun
wedi bod. Galwai ei hun yn Esau. Yr oedd yn flewog fel

tithau. Yr oedd wedi arlwyo ac ymwisgo yr un ffunud ag

y byddi dithau ; ac yr oedd arogl maes ar ei ddillad. Yr
ydwyf wedi ei fendithio ef, a bendigedig a fydd efe !

EsAU. Yr wyf yn sicr mai Jacob ydoedd ; canys pan yr

oeddwn yn dyfod i'r ystafell, cyfarfyddais ef! Yr oedd

llestri yn ei law, ac yr wyf yn meddwl fod fy ngwisg oreu i

am dano. Ehedai yn llechwraidd i'r gegin at ei fam. Pa
beth a wnaf ! pa beth a wnaf ! ! pa beth a wnaf, ac i ba

le y troaff! Bendithia finau, fy nhad

!
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IsAAC. Y mae dy frawd wedi dwyn y fendith.

EsAU. Ai un fendith sydd genyt, fy nhad ? Bendithia
finau, finau hefyd, fy nhad ! Yn wir, y mae y baehgen yna
a'i fam yn rhai twyllodrus cas ! lawn y gelwir ef Jacob—

y

disodlwr ; canys y mae wedi fy nisodli ddwywaith bellach.

Dygodd fy ngenedigaeth fraint o'r blaen, ac yn awr y mae
wedi dwyn fy mendith. Ond er maiut yw cynlluniau ei

fam ag yntau, mi dalaf iddynt
;
gwìiaf, mi lonafhefyd.

ISAAC. Taw, fy mhlentyn i. Efallai mai trefn y nef yw
iddo gael y fendith. Ceisia ymdawelu, a maddeu iddynt.

EsAU. Ymdawelu ! na wnaf. Maddeu ! na wnaf byth.
Tmdrechaf roddi íFrwyn yn rahen fy nwydau tra byddo byw
fy hen dad ; ond ní bydd hyny yn hir. Ar y dydd y gwel-
wyf roddi pridd ar ei wyneb ef, os bydd anadi yn fy âroenau,
nerth yn fy mraich, camder yn fy mwa, a blaen ar fy saeth,

mi laddnf Jacob fy mrawd : a gwell yw i'r hen wraig yna
edrych ati heíyd.

JOSEPH.

—

Gen. xx5vii., ixxix.—l.

PEN. I.

Yr ymweliacl a'i frodyr.

JosEpn. Wel, fechgyn, pa fodd yr ydych yn dyfod yn
mlaen ? Pa Iwyddiant sydd i'r praidd ? A ydynt yn by

w

yn lew ? A oes llawer yn ddieppil? Ond fy mhrif amcan
yn dyfod yma heddyw yw adrodd rhyw freuddwydion
rhyfedd a gefais. Yr oeddwn yn gweled íy hun mewn maea
yn rhwymo ysgubau ; ac yr oedd fy ysgub i yn codi, ac yn
sefyll yn syth, a'ch ysgubau chwithau o amgylch yn ym-
grymu iddi. Mi welais hefyd yr haul a'r lleuad a'r uu
seren ar ddeg yn ymgrymu iddi. Dyna fy mreuddwydion
i yn fyr. Af adreí' yn awr i'w hadrodd i fy nhad.

Dan. A aeth ef o'r clyw, blant ? Dyna i chwi ddigywil-

ydd-dra ! Mae ei íreuddwydion yn dangos fod yr ysgogyn
yn meddwl arglwyddiaethu arnom ni.

JosEPH. Dyna fy mreuddwydi, nhad.

Jacob. A adroddaist di hwna i dy frodyr ?

JosEPii. Do.
Jacob. Yn sicr yr wyf fi yn meddwl dy fod yn coUi dy

le. Y mae yn wir nad all neb wrth ei freuddwydion ; ond
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os breiiddwydi fel yna eto, yr wyf yn dy gynghori i'w gadw
i ti dy hun ; canys y mae y breuddwydion yna, yn enwedig

yr olaf, yn awgrymu ý rhaid i'th frodyr, dy fam, a minau
ymgrymu i ti. Y mae adrodd breuddwydion fel yna yn
rhoddi lle i genfigenu. Ond dyma dy frodyr yn dyfod i

swper ; rhaid tewi. Wel, fy mhlant i, pa fodd y bu arnoch

beddyw ? Tr wyf am i chwi fyned drenydd i fugeilio i

Sichem ; mae y daith yn mhell, a bydd yn rhaid i chwi gael

yfnry i barotoi.

Reuben. A raid i ni ein äeg fyned, nhad ?

Jacob. Gwell i chwi fyned.

Reuben. Da iawn,—ni awn.

Jacob. We], Joseph, mae dy frodyr wedi ein gadael er's

pum wythnos ; ae ni chlywsom air oddiwrthynt. A ai di

ac ymofyn pa Iwyddiant sydd iddynt, a pha Iwyddiant sydd

i'r praidd, gan frysio yn oí â gair i mi ?

JosEPw. Af; ífarwel, nhad, am rai dyddiau. E.hoddwcli

gusan ífarwel i mi ; er mor fuan yr ydym. yn dysgwyl

gweled ein ^ilydd, nid oes wybod pa beth a all ddygwydd.
Jacob. Nac oes, nac oes, cymer fy nghusan a fy mendith.

JosEpH. Dyma fi yn Sichem o'r diwedd. Tr wyf wedi

cerdded a fy ysgrepan ar fy nghefn ar hyd ffordd ddisathr

am bum niwrnod ; a gwaeth na'r cwbl, er crwydro, yr wyf
yn methu gweled fy mrodyr. Dacw ddyn ! Hei ! A wel-

soch chwi ryw ddeg llanc yn bugeilio oddeutu yma ?

Dtn. Do
;
gwelais hwy lawer gwaith, a byddem yn arfer

ymddyddan. Clywais hwy yn dweyd eu bod am fyned i

Dothan, ac yr wyf yn meddwl i mi eu gweled yn cychwyn.
JosEPH. Dothan ! Dothan ! Pa faint o tfordd sydd i

Dothan ? a pha ffordd y mae cychwyn yno ?

Dyn. T mae Dothan 12 miUtir yn mhellacb, rhyngoch
a'r gogledd.

JosEPH. Dyna waith diwrnod da eto. Oud dacw ben-

tref Dothan ! a dacw y deg llanc ar ochr y ffridd !

PEN. II.

Creulondeb ei frodyr.

Dan. Dacw rywun yn cyfeirio tuag atom. " T breu-

ddwydiwr " ydyw ! lë, yn wir, y mae y siaced fraith ara

dano ! Tr athrodwr digywilydd ! Pa beth a wnawn iddo ?
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Gad. ìsi a'i lladdwn ef, ac a'i tatiwn i un o'r pydewau
yma.

Dan. Ond fe fydd yr hen r, ein tad, yn holi am dano, a

pha beth a ddywedwn ?

Gad. Bydd yn hawdd twyllo yr hen r, drwy ddvçeyd

fod bwystfil drwg wedi ei fwyta. Y raae hyny yn beth

cyíîredin yn y cymydogaethau hyn. Pwy bynag sydd am
ei ladd, coded ei law. Gwelaf fod pawb yn cydsyuio ond

Eeuben, ymaflwch ynddo.

JosEPH. Pa beth ydych yn myned i wneud, fy mrodyr ?

Eich brawd ydwyf, a'ch tad a'm hanfonodd i edrych am
danoch ; ewyllysio yn dda yr wyf fi i chwi, a meddyliau o

hedd sydd genyf.

GrAD. Meddyiiau o hedd, yn wir ! Hen stiward y siaced

a'r breuddwydion wyt ti. Yr ydym ni yn myned i dy

ladd, ac i fwrw dy geíain i'r pydew. Diosgwch ei siaced.

Eeuben. Pa beth sydd ? A ydych chwi yn myned i

ladd y lianc ? O ! na. Teflwch ef "i un o'r pydewau dyfn-

ion yma ; ni fedr ddringo ailan, ac fe geir gwybod pa beth

ddaw hono.

Dan. Pe allai y byddai yn well gwrando ar Eeuben.

Gad. Yr ydym oll yn cydsynio. Dyma y dyfnaf o'r

pydewau sychion, Gollynger ef i lawr. Dyna fe. Yn
awr y mae Eeuben wedi myned i'r pentref. Ca ef fwyd

yno, eisteddwn ninau i fwyta yma. Pa beth yw y camelod

a'r pynau acw sydd yn dyfod o fí'ordd Grilead? A welwch

chwi hwy ?

JuDAH. Gwelwn. Ismaeliaid sydd yn myned ar draws y

wlad i brynu llysiau balm a myrr, a pheth o bobpeth ;
ac

yr wyf yn meddwl eu bod yn prynu plant a llanciau ;
ceir

marchnad i'r holl bethau hyn yn yr Aifl't. Nid oes amheu-

aeth genyf na buaseut yn prynu Joseph. Yr wyf yn

meddwl y byddai yn well i ni ei godi o'r pydew, a'i werthu

iddynt. Ehydd yr Ismaeliaid ychydig am dano. Y mae

ganddynt ddigon o ariau. Os ydych am ei werthu, rhodd-

wch arwydd drwy godi eich dwylaw. Gwelaf eich bod yn

unfryd. Joseph, a wyt ti yn fyw ? Ymafael yn y rhaff

yma ; tynwch : dyna efe ar y lan.
. , ,

JosEPH. Yr oeddwn yn meddwl na adawsech eich brawd

yn y pydew i farw ; canys yr oeddwn yn methu cofio am

un ymddygiad creulon o'm heiddo i tuag atoch chwi. Mi

gaf weled íy hen dad eto.
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Gad. Na chei, machgen i. T mae tymor dy stiwardiaeth

di drosodd. Hei ! Ismaeliaid ! a ydych chwi yn prynu

llanciau ?

IsMAELiAiD. Ydym.
Gad. Edrychwch ar hwna, a dywedwch ar air pa beth a

roddwch am dano. Tr ydym am ei werthu, ac am i chwi ei

gymeryd o'r golwg cyn y daw ei frawd yma.

JoSEPH. O ! fy mrodyr ! ai fy nghymeryd o'r pydew i fy

ngwerthu a ddarfu i chwi ? Tn wir, buasai yn well genyf

i cliwi fy ngadael yno, neu fy lladd.

Is. Wel, pa faint ydych yn ofyn am dano ?

Gad. Fe dâl gant o ddarnau arian ; ond gan ein bod ar

frys ni a'i gwerthwn am ddeg ar hugain.

Is. Tdyw y dyn wedi dylu ! Tr ydych yn gofyn am
dano fwy dair gwaith nag a dâl. Ehoddwn ddeg darn o

arian os ydych yn dewis.

Gad. Na wnawn. Gwell genym ei fwrw i'r pvdew yn
ol, neu ei ladd, na hjny. Mae y btichsen yn ddwy ar bym-
theg oed, yn un o'r llanciau harddaf yn yr holl wîad ; ac y
mae synwyr yn chwareu yn ei lygaid. Tr wyf yn sicr pe
byddai yn yr AiíFt na safai cant o ddarnau arian arno. Ni
ryfeddwn pe byddai i Pharaoh ei brynu. Ond gan ein bod
ar frys, ni a ranwn yr ymraiáel. Tr ydym ni yn gofyn 30,

a chwithau yn cynyg 10, chwi a'i cewch am 20.

Is. Dyna ben ; dyma yr arian : cyfrifwch hwy.

Gad. Pob peth yn iawn.

Is. Pa beth yw enw y llanc ?

Gi-D. Joseph.

Is. Tyred yma Joseph. Dos argefn y camelyma, brysia.

Ni waeth i ti heb wylo ; myned sydd raid. Dyna ti,

Nebaioth, nii brynais y bachgen yma am 20 darn o arian!

Tâl gymaint bedair gwaith. Ha ! ha ! ha ! Mi wn i pwy
sydd eisieu ei fath. Ni chymeraf lai ua chau daru o arian

am dano y mynyd yma.

PEN. III.

Ei frodyr yn twyllo eu tacl.

Gad. Dyma yr ugain darn arian
;
pwy a'i ceidw ?

JuDAH. Cadw di hwy ; tydi wnaeth y fargen. Ond dacw
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Eeuben yn dyfod
; y mae yû myned at y pydew. Yr

oeddwn yn meddwl yr äi. Mae yn rhwygo ei ddiUad, a'i

wyneb mor wyned a'r calch. Dywed wrtho ei hun, "T
llanc nid yw acw, a minau i ba le yr at'? Ow! Ow! Joseph,

i ba le yr aeth ? Khaid í'od rhywbeth wedi ei ladd ! Pa
l'odd yr af at fy nhad hebddo ?

"

Dan. Pa beth a ddywedwn wrth ei dad? canys y mae
yn sicr o oíyn a welsom ni y Uanc.

Gad. Ehaid dweyd, na welsom.

Dan. Ond y mae ei siaced yma
;
pa beth a wnawn â hon?

A fyddai yii well i ni ei chladilu, neu ei thaflu i'r tân ?

G-AD. Na, iîell i ni iadd un o'r myn, trochi y siaced yn
ei waed, a dweyd wrth eiu tad ein bod wedi ei chael yn yr

auiaiwch, a'n bod yn ei gweled yn debyg i siaced eiu brawd
Joseph, ond yn methu bod yn sicr, o herwydd ei lliwio â

gwaed
;
yna gofyu pa beth yw ei farn ef.

Dan. Da iawn. Bydd ein tad yn rhwym o gasglu fod

rhyw fwystfil wedi ei ladd.

Jacob. Wel, fy meibion, a ddaethoch chwi? Buoch
oddicartref yn hir. A ydyçh oU yn iach ? Pa Iwyddiant

sydd i'r praidd ? Pa le y cafodd Joseph bach afael

arnoch ?

JuDAH. Joseph ! Ni welsom ni mo Joseph.

Jacob. Mo Joseph ! mo Joseph ! Yr wyf wedi ei anfon

i eJrych am danoch er's pythefnos; ac ni welsoch chwi mo
hono ef

!

JuDAH. Na welsom ni. Oud yr oeddym yn dyfod drwy'r

coed, a chaícdd Naphthali siaced ar lawr; ac y mae rhai o

honoin yn meddwl mai ei siaced ef ydyw. Dyma hi

;

gwyddost ti.

Jacob. Gadewch weled. lë, siaced fy mab yw hon. lë,

yn wir, yr wyf yn aduabod ei thoriad, a phob pwyth sydd

ynddi ! Diau, bwystfil drwg a'i bwytaodd ef ! gan larpio y
llarpiwyd Joseph ! O ! fy mab ! fy mab ! paham y gofynais

iddo fyned mor bell i edrych am ei frodyr ? a phaham yr

ufuddhaodd yntau ? Ond pa bryd y darfu iddo anut'üdd-

hau i'w dad ? Och ! och !

JüDAH. ! ein tad, pa'm 'rwyt yn wylo ?

Gall daw Joseph eto i dre'

;

Onl os na ddaw, buan, buan,
Cei ei weled yn y nef.
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Jacob. ! fy mhlant ! fy nghysur heddyw
Ydyw wylo dagrau'n lli'

;

Ehwygo'm diUad ac och'neidio

Sydd jm esmwythad i mi.

JuDAH. Beni bach sydd o dy ddeutu
I'th ddyddanu dao y groes ;

Sych dy ddagrau, paid a llefain,

Uawer tad ga'dd drymach loes.

Jacob. Medrwn ganu pe cawn redeg

At fy mab i'r beddrod llaith
;

Mae hi'n agos ! ! na welwn
Eellach derfyn eitba'r daith !

PEN. IV.

Josepli yn nhy Puti'phar.

IsMAELiAiD. A ydyw y tywysog Putipliar gartref ?

Drtsoe. Tdyw. Deuwch i mewn.
Is. Anrhydeddus dywysop ! Deallais i a'm eydfasnach-

wyr fod ar eich arglwyddiaeth eisieu llanc, ac y buasech yn
hoffi cael un o hâd Abraham. Biiom a'n llygaid ar ein hys-

gwyddau tra ar eiu taitb, ac yr ydym yn meddwl ein bod
wedi eael un i'r dim. Y mae efe yn awr gyda'r camelod.

PüTipnAR. Gelwch arno. Wel, yr wyf fi yn hoffi golwg

y llanc, ac y mae fy ngwraig yn ei hoffi. Y mae yn fachgen

iach, hardd o gorff, a gwridog o bryd. Edrych yn fy llygaid,

—ac y mae wyneb agored ganddo. Grwelaf fod ynddo
fwyneidd-dra a chraffder; ac y mae rhywbeth ynddo yn
ymddangos yn foneddigaidd, fel pe bai wedi cael ei ddwyn i

fyny mewn teulu parchus. Pa faint ydych yn ofyn am
dano ?

Is. Ni werthwn ef o dan gan darn o arian ; costiodd yn
agos i hyny, ac yr ydym yn cael digon o gynygion arno.

Pu. À adewch i mi gael wythnos o brawf arno cyn taro

y fargen ?

Is. Gwnawn, fy arglwydd.

Pu. Dere gyda mi. Pa beth yw dy enw ?

JosEPH. Joseph, fy arglwydd.

Pu. Pa beth oedd enw dy dad ? a oedd i ti frodyr a

chwiorydd ? pa fodd y bu i ti adael dy gartref ? a chan

bwy y prynodd y bobl yna di ? Paham yr wyt yn wylo ?
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JosEPH. Grwell genyf beidio ateb y gofyniadau vna.

Maddeu i nii am wylo
; y mae hyny yn un ot'y ugwendi'dau.

Pu. AVel, yn awr, dos droswyf ü i'r swyddía, a brysia yu
ol. Gelli fyned wedi hyny i dynu dwfr, a cbymynu coed

;

a dysgwyliaf i ti fod yma bob boreu i gylymu ci.reiai fy

essidiau i, a phob nos i'w datod.

Is. "Wel, fy arglwydd, y mae yr wythnos i fyny
;
pa fodd

y mae J oseph yn gwneud ? Pa un ai y llanc ai yr arian a
gaí'fi heddyw ?

Pu. Myfi bia y llanc. Dyma y can darn arian i ti

;

cyfrifa hwy.
Is. Dyna i chwi, fy mrodyr ! Enillais bedwar ugain o

ddarnau arian ar y llanc !

Y Wraig. Yn sicr, fy anwyl briod, ni bu genym erioed

gaethwas mor rhinweddol â Joseph. Y mae yn codi yn
foreu ac yn gweithio yn ddiwyd. Y mae ganddo le i bob
peth, a phob peth yn ei Je. Y mae yn ufudd i bawb, heb
un swydd yn rhy isel ganddo ; ac yn nghanol y cwbl y mae
yn foneddigaidd, ac yn un o'r llaneiau tecaf yr olwg a welais

erioed. Ehyfedd y gwahaniatìth y mae gweinidog da yn ei

wneud mewn teulu. Y mae fel pe byddai rhyw fendith ar

bobpeth er pan ddaeth y llauc yna i'r ty. Bum yu meddwl
y byddai yn well i ni ei godi i swydd uwch.

Pu. Bum iuau yn meddwl yr un peth fy anwylyd. Ond
pa swydd a geir iddo ? A gawn ni ei wneud yn benystafeli-

ydd? Bum i yn meddwl weithiau ei wneud yn olygwr ar

ein holl d yn lle Sanbalat, canys nid oes gan na gwas na
morwyn barch i hwnw ; ac yr wyf finau wedi coüi pob ym-
ddiried yoddo, er pan ddeallais ei fod yn gwneud côd iddo

ei hun wrth wasgu ar y rhai sydd dano.

Y WnAiG. lë, fy arglwydd, dyna y swydd. Yr wyffinau
wedi darlod â Sanbaiat, yr hen beth hyil. Y mae Joseph
yn decach o bryd, a glanach yr olwg Oair gwaith nag ete

;

a gwell genyf gael dyn ieuanc yn y palas, ac o'i auigylch, na
hen wr fel yna.

Pu. Wel, Joseph, yr wyt wedi ein boddloui er pan
ddaethost yma. Yr ydym wedi penderfynu dy wneud yn
olygwr ar ein holl dy% a rhoddi pob peth a feddwn o dan dy
law. Tydi sydd i orchymyn i'n hoU weision a'n holl for-

wynion, i mewn ac alian, pa bethau y maent i'w gwneud, a

dyma agoriadau pob drws a phob cell i ti. Tydi sydd i

dderbyn ac i dalu pob arian. W\ wnaf fi ymyraeth â dim,
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oddieithr y bwyd a fwytâf. Ac yr wyt i gael dy wisgo ar

draul y teulu. Dyraa i ti fantell ysgarlad. Bydd hona i

bwy bynag a'i gwel yn arwydd o awdurdod ac o anrhydedd.

GwAS. ("Wrth ei gyd weision). T mae genym olygwr yn
iawn o'r diwedd. Gwell genyf fi ef o'r haner na Sanbalat.

Gwna degwch â ni, a gonestrwydd â'n meistr. Nid yw yn
ceisio gair da na gwên ei arglwydd ar draul un o honom ni.

Y mae yn hyfrydwch ufuddhau iddo. Boed i dduwiau yr

Aifft roddi hir oes iddo, a'i gadw yn ei swydd.
?u. (Vrth ei wraig). Rhaid mai y duwiau a anfonodd

Joseph i ni. Y mae yn well fei golygwr nag ydoedd fel

gwas. Y mae bendith yn y ty ac ar y raaes er pan ddaeth

efe i'w swydd
; y mae yr oli a feddwn wedi dyblu yn yr

ychydig araser y bu gyda ni. Pwy feddyliasai y gallasai

un dyn effeitbio y fath gyfnewidiad? Ond, yr wyf yn eich

gadael : rhaid i mi fyned at y palas, yn dywysog y gos-

gorddlu ; íFarwel, fy anwylyd, bydd Jnseph gyda chwi. Y
mae genyf fwy o ymddiried ynddo ef nag sydd genyf ynof

fy hun
;
gellwch chwithau deimlo yr un fath.

T Weaig. Ffarwel, fy anwyl briod.

PEN. V.

Josepli yn gwrthsefyll profedigaeth.

GwAS. (Wrth ei gyd weision). Onid yw ein meistres yn
hoíî' iawn o'r stiward newydd ? Y mae yn troi ei llygaid ar

ei ol i bob mau. Gwelais hi unwaith yn taflu swp o flodau

iddo. Nid oes digon o geilwair ganddi i wneudâgef; ac

y mae yn ei wahodd i swpera cyda hi bob nos. Pa beth

svdd ar y foneddiges ? y mae yn Uawer hn nag efe.
' Y Wraig. (Wrth Joseph). Trueni yw dy fod ti yn
myned i ystafell dy hunan ar ol swpera, a minau yn cael fy

ngadael fy hunan ; ni byddai waeth i ni dreulio y nos gyda

ein gilydd. Y mae y tywysog wedi myned i'r palas er's

wvthnos, ac ni ddaw yn ol eto am ddiwrnodau a uosweith-

iau.

JosEpn. Pa beth ! Gwelaf fod fy meistres ya lletya

meddyliau llygredig ! Tr wyf yn gwrido ac yu crynu. A
allwn i fod mor anffyddlon i'r tywysog ? Y mae efe wedi

fy rhoddi yn y swydd uwchaf yn y teulu, ac wedi rhoddi

pob peth dan ty llaw ; fy meistres yn unig a waharddodd
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efe. Ac heblaw hyny, y mae genyf fi Dduw, a'i lygaid arnaf
yn mhob man. " Pa fodd y gwnaf y mawr ddrwg hwn, a
phechu yn erbyn Duw." Nos da, fy meistres.

Y "Weaig. (Wrthi ei hun). Yn wir, y mae yn llanc teg

a hawddgar ; ac y mae ei oerfelgarwch ef yn fy ngwresogi i.

Paham y sonia efe am ffyddlondeb i'w t'eistr ? Pa hawl
sydd gan yr hen dywysog arnaf fi ? Ai tybed nad oes geuyf
ryddid i wneud fel y gwelwyf yn dda ? Ac y mae gauddo
efe wragedd heblaw myfi. Pa " fawr ddrwg " yw yr un y
cyfeiria y llanc ato ? a pha Dduw yw yr un a ofoa " bechu
yn ei erbyn ? " Myfi a'i cynygiaf ef eto eilwaith ac eil-

waith âg ymadroddion denu ; îe, ymaflaf ynddo.

JosEPH. Ah ! fy meistres ! paham yr ymeflaist yn fy

ngwisg ? Gwell genyf ffoi na goddef hyn. lë, cya y
goddefaf hyn gadawafd Putiphar a'i wasanaeth.

PEN. VI.

Änfon, Joseph i garchar.

Y "Weaig. "Wel, ni fedr na geiriau teg na gafael tyn ei

orchfygu. Dyna efe wedi tìoi, ond y mae ei wisg genyf fí.

Yr wyf yn dechreu digio wrtho, a mynaf ddial arno. Hai

!

hoU ddynion y t, deuwch i fewn ! fy nhystion i ydych chwi
heddyw. Y mae y tywysog wedi dwyn Hebrewr yma i'm

gwaradwyddo. Daeth yn ei fantell swyddogol i'r t pan
oeddwn yma fy hunan: cymerodd ryddid gorraodol gyda
mi. Minau a ddyrchefais fy llef, ac a waeddais. Pan
glywodd hyny, ffodd ; ond mi a ddeliais ei wisg, a dyma hi

;

mi a'i cadwaf y fan yma nes y daw y tywysog adret. Y
mae yn dvfod heddyw. a dyna drwst carlamiad ei t'arch.

Ptr. VVel, fy anwylyd, pa fodd y bu arnoeh er pan
ymadewais ? Gwelaf fod pobpeth yn ei le, a diau eich bod

yn ddedwydd gyda ein golygwr newydd.

Y WnAiG. Grolygwr newydd yn wir! Yr hen Hebread
twyllodrus ! Pan aeth fy arglwydd i ffordd meddyliodd
mai efe bia bobpeth. Yr oedd yn codi ei lygaid arnaf yn
mhob man. A boreu heddyw daeth i'r t, pan nad oedd

yno neb ond fy hunan
;
ymaflodd ynwyf, bloeddiais inau, a

ffodd vntau ; ond dehais afaei yn ei wisg, a dyma hi.

Gobeithio fy arglwydd na phryni di Hebread mwy.
Pü. Myn eiuioes Pharaoh, pa beth yw hyn ! Dyger y
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troseddwr ger fy mron i. Wel, Joseph ! ai dyma allesit

wneud wedi i mi ymddiried yr agoriadau i ti, a rhoddi pob
peth o dan dy law ?

JosEpn. Yr wyf fi yn ddieuog, fy arglwydd.
Pu. Dieuog, yn wir ! a'r wraig yn tystio dy fod yn gwenu

arni, ac yn edrych ar ei hol yn mhob mau ; a dy fod wedi
dal ar adeg pan oedd y dynion oll allan, ac wedi dyfod i'r

t, ymaflyd ynddi, a fibi pan ddarfu iddi waeddi ! Dyma dy
wisg wedi ei dal ganddi; y mae hon yn tystiolaethu yn dy
erbyn ; ac y mae holl ddynion y t yn dystion hefyd.

JosEPH. Ni wn i beth a ddywedoddfy meistres, ondgwn
pa beth sydd wiriouedd. T mae genyf fi ddau dyst o'm
dieuogrwydd,—un yn fy mynwes, a'r llall yn y nef. Oud
tystiüu o'r golwg a dyeithr i fy arglwydd jw y naill a'r Uall

;

eto ymddiriedaf yn JN'uw. Daeth â mi o lawer cyfyngder,
a daw a mi o hwn eto.

Pu. Na, nid wyf fì am wneud cam â thi ; ond yr wyf am
dy anfon i'r lle y mae carcharorion y brenin yn rhwym, i

aros dy brawf. Dywedaf air o dy blaid wrth benaeth y
carchardy. X mae yno hefyd le i ti gael dyrchafiad, os

byddi yn dewis. Bydd arnaf hiraeth ara danat ti ; ac yr
wyf yn wylo am nai gwn pwy a gaf i lanw dy le.

JosEPH. Wel, dyma fi yn myned i garchar ! IS'id wyf
yn deali yr oruchwyliaeth ; fe allai y caf esboniad ar ol

hyn. Pfarwel i ti, Putiphar. Boed i fy ISÍuw dy fendithio,

a dangos yn fuan i mi foa yn fí"yddlon i ti yn mhob peth.

Y BoBL. Cael crefydd ddeil ei phrofi

Sydd werthfawr iawn i ni

;

Ei grefydd gariodd Joseph
Drwy rwystrau fwy na rhi' :

—

Fe'i daliodd pan ei codwyd
Yn uchel gan ei Dad,

Fe'i daliodd pan ei gwerthwyd
Gan írodyr llawn o frâd.

Do, daliodd, eiriau'r fenywj

A'i liudai i bob drwg,

A daliodd wedi hyny
Eithafion gwaetba'i gwg

;

Er bod yn mhlith dyeithriaid,

A'i dad yn mhell yn byw,
Fe ^ofiai ef er hyuy
Am bresenoldeb Duw.
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PEN. VII.

Pharaoh, ei freiulclwyclion, a'i cldewimaicl.

Teiteliad. Gyda chenad. íj arglwydd, a oddefir i mi
ofyn, Paham y raae ei tawrhydi yn edrych mor syn \ boreu
heddyw ?

Phaeaoh. T mae yn dda genyf dy glywed yn gofyn.

Breuddwydio ddarfu i mi neithiwr, freuddwyd rhyfedd
iawn— a dau freuddwyd yn wir.

Trüll. A fyddai yn ormod hyfdra gofyn i fy arglwydd
frenin adrodd ei freuddwydion i'w was ? canys mi wn inau
rywbeth am freuddwydion, ac am eu dehongh'.

PhAe.. Anfoner am yr holl ddewiniaid a'r doethion, ac mi
a adroddaf fy mreuddwydion yn eich clyw oll.

Teull. Y mae y dewiniaid a'r doethiou yma yn ganoedd.

Phae. Wel, fy newiniaid a'm dysgedigion, efallai eich

bod wedi clywed i mi gael breuddwydion hynod y nos o'r

blaen.

Dewiniaid. Do, ni glywsom rywbeth ; ac os rhynga
bodd i ei fawrhydi, boed iddo adrodd ei freuddwydion i'w

weision.

Phae. Wel, yr oeddwn ar lan y Nilus, ac mi ganfyddwn
saith o wartbeg tewion brafiaf a welswn erioed yn dyfod o'r

afon, a phoreut ar y weirglodd ; ac wedi aros ychydig, can-

fyddwn saith o wartheg teneuon hyllaf a welswn erioed yn
dyfod o'r afon, yn sefyll yn eu hymyl, ac ya eu bwyta ! Ar
byn mi ddeôroais. Oud cysgais drachefn, a gwelais saith o

dywysenau llawnion yn tyfu ar un gorsen. Wedi hyny mi
a welais saith o dywysenau gwaelion, wedi eu deiílo gan

wynt y dwyrain, yn tyfu yu eu hymyl, ac yn en llyncu.

Dyma fy mreuddwydion ; ni bjdd dim yu ormod genyf i'w

wneud i'r hwu a'u dehonglo.

Dewin. Ni fedraf fi eu dehongli. A fedri di, Balaam ?

a fedri di, Beor ? neu a oes un o honoch a fedr ? A oes

neb a fentra ddweyd rhywbeth wrth y brenin ? Ac efallai

mai doethach i ni ddal ein tafodau, canys ni fedrwu drin

Pharaoh fel y triniwn y werin anwybodus. S" mae dy

freuddwydion yn rhai anghyffredin. A wel dy fawrhydi yn

dda ganiatâu i ni fyned adref i chwilio y llyfrau, ac i ym-
gynghori â'n duwiau.
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Phab. Ewch, a deuwch yma erbyn 10 yfory.

Trull. Ehynged bodd i'th fawrhydi, y mae y dewiniaid

a'r doethion yma.

PiîAii. A ydynt yna oll ?

Tbull. Y mae yma ganoedd.

Phar. A ydych chwi, ddysgedigion, wedi cael allan

ddehongliad fy mreuddwydion i ?

Dewin, îí'ac ydym, fy arglwydd frenin.

Phah. jSTeb o honoch!

Dewiîí. jSTeb, fy arglwydd.

Phar. Pa les i'r Aifft eieh cynal ? a pha beth a wnaf ?

Ewch oddiwrthyf. Tr wyf yn fwy annedwydd heddyw na

doe. Och ! Och î po fwyaf feddyliwyf am íy mreuddwyd-

ion, hynotaf ydynt yn fy ngolwg. Ehaid eu bod yn rhag-

ddangos peth o bwys, a dylwn gael rhyw ddehongliad

iddynt.

PEN. VIII.

Pharaoh, ei freuddwydion, a Joseph.

TRrLL. Ey arglwydd frenin ! yr wyf yn cofio fy meiau

heddyw. Gwyr dy fawrhydi i'r pen-pobydd a minau gael

ein bwrw i garchar. Cawsom ein dau freuddwydion hynod

yr un noswaith. Adroddasom hwy i fab ieuanc o Hebread

oedd yn y carchar. Dehonglodd yntau hwy. Dywedodd

y buasai fy nghydwas yn cael ei grogi, ac y buaswn inau yn

cael fy nyrchaíù i fy swydd; ac felly y bu, fel y gwyr dy

fawrhydi.
,

Phar. Pa beth yw enw y mab leuanc t

Trüll. Joseph, fy arglwydd.

Ph vE. 0, mi plywais Putiphar a phenaeth y carchardy

yn son ara dano. Canmolent ei ddoethineb, ei onestrwydd,

a'i Dduw.
Tetjll. lë, íj mrenin, dyna y gwr.

Phae. Ac y mae efe yn medru dehongli breuddwydion,

a^' e? Anfoner am dano. Dos dithau, fy mhentrulliad,

gydafy ngweision i'w gyrchu. Y mae y mab ieuanc yn dy

adnabod di. ,...•,,.
Trull. Wel, Josepb, y mae y brenin eisieu dy weled.

Ond paid a dychrynu, wedi breuddwydio y mae, ae yn

methu cael neb i ddehongli ei freuddwydion. Minau a

gofìais am danat ti, ac a grybwyllais dy enw wrtho, Gwell
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i ti eillio dy ben, golclii dy wyneb, a rhoddi dy ddillad goreu
am danat.

JosEPH. Diwrnod pwyaig yw beddyw
; y mae yn sicr o

naill ai fy nghodi i, a chodi fy nghrefydd, neu ein daros-
twDg. Gwraado fi, ! Arglwydd, gwrando ü ; a dysg i mi
ddehongli y breuddwydion, fel y gwypo Pharaoh niai Duw
yr Hebreaid sydd Dduw.

Phak. Wel, Joseph, yr wyf wedi eael breuddwydion
rhyfedd, ac y mae holl ddewiniaid yr Aiíft yn metha eu
dehongli. Clywais gan fy mhentrulhad y medri di.

JosEPH. Medr fy Nuw i. Efe a etyb Iwyddiant i Phar-
aoh. Ond a wel dy fawrhydi yn dda adrodd dy freuddwyd-
iou ?

Phak. Tr oeddwn ar lan y jN'ilus, a gwelais saith o
wartheg tewion yn dyfod o'r afon, ac yn pori ar y weir-

glodd. Yn mhen tipyn, gwelwn saith o wartheg eraill yn
esgyn o'r afon, teneuon a hyllion, a llyncasant y saith

buwch dew ; ac er eu myned i'w boliau, nid edrychent ddim
gwell. Yna mi a ddeífroais: pnd cysgaist drachefn, a
gwelais saith dywysen lawn a theg ar un gorsen, ac yn
union dyma saith o dywysenau teneuon a gwywedig yn tyfu

ar eu hol, ac yn eu llyncu. Dyna fy mreuddwydion.
JosEPH. TJn meddwl sydd i'r ddau freuddwyd. Amcan

fy Nuw i yn ei ddyblu yw dangos y cyflawnir ef yn sicr, a

hyny yn fuan. Ond y mae y breuddwyd o annhraethol
bwys i'r brenin, ac i'r holl wledydd.

Phar. Brysied Joseph i adrodd i'r breuin ei ddehongliad.

JosEPH. Wel, y mae y saith buwch tew, a'r saith tywysen
lawu, yn rhagddaugos saith mlynedd o amldra. Bydd yn
mhob man fwy na digon o fà i gynal y trigolion. Yn dilyn

yr amldra, fe ddangosir gan y gwartheg teLeuon a'r tywys-

enau gweigion, y paid y ]S^ilu3 a chwyddo dros ei glaaau

;

ac mewn canlyniad, ni cheir mewn saith mlynedd ddim
digon fd a ífrwythau i gynal y trigolion.

Phar. Y mae y dehougliad mor naturiol, feî yr v,'yf yn
cael esmwythâd i fy meddwl, a llwyr argyhoeddiad ei fod

yn gywir.

JosEPH. A ganiatâ y breuin i Joseph ddweyd gair yn
rhagor ?

Phab. Llefara, Joseph.

JosEPH. Py nghynghor i yw, ar fod i'r brenin ddewis gwr
deallgar, a'i osod yn olygwr ar yr holl wlad, i gadw yn y
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dinasoedd bumer' ran eynyrch yr Aifit dros saith mlynedd
yr amldra, fel na ddyfether y trigolion o herwydd priuder y
saith mlynedd a ddilynant.

PEIT. IX.

Joseph yn llyiuydcl y wlacl.

PnAn. Barn y brenin yw na fedrlr cael neb gwell na'r

gwr a roddodd y cynehor i íoA yn llywydd. Y mae ei

waith yn dehongli fy mreuddwydion i yn dangosfod Tsbryd
Duw ynddo; ac y mae ei waith yn cvnghori pa beth i'w

wneud yn dangos fod doethineb yr arolygydd ganddo.

GwA.s. Gyda chenad y brenin, bydd yn iled galed i edrych
ar Hebrewr o'r carchar wedi myned yn ben arnom oU.

Phar. Wei, aeth heibio i'r dewiniaid oU mewn dehongli

breuddwydion, ac aeth heibio i fy nghynghorwyr oU mewn
barn

;
yr wyf finau yn penderfynu dyrohafu pawb yn ol eu

teilyngdod. Gelwch ar Joseph, fel y gallwyf ei neillduo

i'w swydd, a'i anrhydeddu yn eich preaenoldeb.

GwAs. Joseph ! Joseph ! dere i mewn. T mae y brenin

eisieu ymddyddan â thi.

Phar. Wel, Joseph, nid mor ddeallgar neb â thydi ; a

chan wneuthur o dy Dduw i ti wybod hyn oll, ti a gai fod

yn agosaf ataf fi. Ar yr orsedd yn unig y byddaf yn
uwch na thydi. Ti a gai fyw yn y palas a llywodraethu fy

holl bobl. Dyma fi yn tynu fy modrwy, ac yn ei rhoddi ar

dy law di. Rhoddaf hefyd gadwyn aur am dy wddf, a

gwisgoedd sidan am danat ; a phau ä allan y cerbydau
breiniol, byddi yn. yr ail. Gwnaf i'r bobl blygu glin, a

gwaeddi Ahree o dy flaen. Dy enw fydd Saphnath-
Paaneali—datguddiídcl dirgeledigaefhau, a gioaredwr y hyd.

Ac yr wyf wedi meddwl am wraig i ti, y brydferth Asnath,
merch Potipherah, tywysog On.

JosEPU. (Wrtho ei hun). Nid wyf ond 30 oed, eto gwel-
ais lawer tro ar fyd. Cefais fy nyrchafu yn nh fy nhad.
Bum wedi hyny mor isel a'r pydew, cefais fy ngwerthu fel

anifail, íe, taflwyd fi i garchar o dan y cyhuddiad mwyaf
gwaradwyddus. Ond dyma â yn awr wedi fy nghodi at

ymyl gorsedd yr Aifl"t ! ac wedi priodi un o'r gwragedd
anwylaf. O'r Arglwydd y daeth hyn, ac oddiwrtho ef yr

wyf yn dysgwyl am nerth i gyflawni fy nyledswyddau pwysig.
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Tbull. Dyma y saitli mlynedd amldra wedi dyfod fel y
dywedodd Joseph. T mae y ddaear yn cnydio yn ddyrn-
eidiau, nid yn unig wrih y ddinas hon a glanau y Nilus,
ond drwy holl wlad yr Aiíì't. Y mae y sacheidiau d mor
aml a'r tywod.

JosEPH. "Wel, dyma yr amldra wedi darfod, y prinder
wedi dechreu, a minau gartref gyda'm teulu yn nghanol
llawnder. T mae genyf ddau fab. Ehaid i mi gael enwau
arnynt i ddangos i'r oesau a ddeuant fy mod yn cydnabod
fy Arglwydd. Galwaf yr hynaf yn Manasseh, " CaiÌys Duw
a wnaeth i mi anghofio fy llafur, a thylwyth fy nhad."
Galwaf yr ail yn Ephraim, " Canys Duw a'm ffrwythlonodd
i yn ngwlad fy nghaethiwed."
Amaethwb. Fy arglwydd frenin Pharaoh, y mae y newyn

wedi dyfod ! Ni chawsom ffrwyth ar ein meusydd y
blyuyddau diweddaf. T mae genyf fi, a'r brodyr sydd
gyda mi, lonaid tai o blant, ond ni feddwn fara iddynt.

Deallwn fod digon o d yn ystordai dy fawrhydi. A weli
di yn dda adael i ni ei gael am ryw bris ?

Phae. Ewch at Joseph, efe yw aroly^ydd yr ystordai.

Pa beth bynag a ddywedo efe wrthych, gwnewch ; a'r hyn
a roddo efe i chwi, cymerwch.

Am:. Nid oes im cmaethwr yn ein cymydogaeth ni yn
werth sachaid o d, ond clywsom fod genyt ti ddigon.

JosEPH. Oes, ond y mae yn rhaid i Pharaoh gael eich

arian am dano; ac y mae y farchnad wedi codi. Tr wyf
yn synu fod eich cyraydogaeth ar ddechreu y newyn heb
damaid o d o'i mewn. Pa fodd, druain, na buasech yn
cynilo drwy flynyddoedd yr amldra ? Ond dyma i chwi d.
Am. Dyma arian.

JosEPH. Dyma d.
Am, T mae yr arian wedi darfod ! ac y mae y newyn yn

trymhau. Nid yn unig y mae yr arian wedi darfod genyf
fi, ond y maent wedi darfod gan bawb yn y gymydogaeth.
Tr oedd gan Abram y cybudd arian na welsant yr haul er's

blynyddau ; ond darfu i'r newyn ddryllio ei galon ef : y
mae ei gelloedd yn weigion, a'i gôd wedi ei throi a'i hwyneb
i waered. Ac yr wyf fì yn meddwl fod pob cybudd drwy y
gwledydd yn yr un sefyllfa. Pa beth a wnawn ?

JosEPH. E.haid i Pharaoh gael eich anifeiliaid.

Am. Dyma ein hanifeiliaid.

JosEPH. Dyma d.



42 HANESION T BEIBL.

Am. T mae y newyn yn para, ac yn trymhau : ond y mae
ein hanifeiliaid wedi darfod ! Nid oes na march, nac eidion,

na dafad, nac asyn drwy yr hoU wledydd heb nôd Pharaoîi

arnynt ; a pha beth a wnawn ?

JosEPH. Y mae gan Pharaoh ddigon o jà eto, ond rhaid

iddo gael eich tiroedd am dano.

AjSI. Dyma y gweithredoedd am y tiroedd.

JosEPH. Dyma d.
Am. Mae y newyn yn para, ac yn trymhau; ond y mae

ein tiroedd wedi darfod ! Nid yn unig y mae Pharaoh yn
frenin ar holl wlad yr Aifft, ond y mae pob maes, yn gystal

a phob anifail ar bob maes, yn eiddo personol i'r brenin. A
pha beth a wnawn nesaf ?

JosEPH. Y mae gan Pharaoh ddigon o fi eto, ond dylai

gael rhywbeth am dano.

Am. Ni feddwn ni ddim i'w gynyg, ond ein hunain ; ac

yr ydym yn barod i werthu ein hunain.

PEN. X.

Anfon ei frodyr at Joseph.

JuDAH. "Wel, nhad, darfyddodd ein hd ninau
; y mae

yr ysgub ddiweddaf wedi ei dyrnu, a'r dyrnaid olaf wedi ei

falu. Gwir, y mae yma ddigon o laeth, a mêl, a gwin, a

ffrwythau perllanau ; ond pwy fedr weithio yn galed heb

fara?
Jacob. "Wel, fy mhlentyn, y mae digon od yn yr Aifft, a

ehroeso i'w gael ond talu am dano. Bum yn siarad â Daniel,

fy nghymydog ; y mae ei weision ef newydd ddychwelyd,

a'u ffetanau yn llawnion o'r d goreu a falwyd erioed.

Ehoddant air uchel iawn i'r gwr sydd yn llywydd ar y wlad,

ac yn cadw agoriadau ystordai. Y mae genym ninau bynau
asynod o ddarnau arian, nad ydynt dda i ddira ond i'w

newid am nwyddau ydynt o wir werth.

JuDAH, lë, fy nhad; ond y mae yr Aifft yn mhell, Bydd
yn rhaid i'r asynod gael deuddeng niwrnod i fyned, a llawer

rhagor i ddychwelyd o dan eu pynau.

Jacob, Nid yw yr Aifft yn mhellach i chwi nag ydyw i

eraiU, Bu rhai o'n cymydogion yno fwy nag unwaith, ac y
mae rhywun o'n hymyl yn myned yno bob dydd. Bydd yn
hawdd i chwi gael cwmni bob cam, Gwyddoch fod genym
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ni yr asynod goreu am deithio yn yr holl wlad, a digon o
ebran i'w roddi iddynt ; ac y raae deg o honoch chwithau
yn fechgyn cryfion. Paham yr ydych mor llwfr, ac yn
edrych fel hyn ar eich gilydd ? Ewch, brysiwch.

JuDAH. Deg o honom a ddywedaist ti ? Onid oes yma
un-ar-ddeg, fy nhad ? Pa un o honom sydd i aros gartref ?

Jacob. 0, Benjamin. T mae arnaf ofn ei ollwng ef, rhag
dygwydd niwaid iddo.

JunAH. Dyna dy galon di allan, nhad
;
yr wyt tithau yn

gwybod y gellir cael niwaid ar y ffordd ; ond gwell genyt
golli deg o honom ni na dygwydd niwaid i un Benjamin.
Nid oes reswm yn hyn, fy nhad. T mae efe yn awr yn ei

ddyddiau goreu—yn 24 oed
;
gall ddal y daith gystal a neb

o honom. Paham y mae efe yn cael ei arbed o hyd ?

Jacob. Na, fy mhlant, nid yw eich diogelwch chwithau
yn ddibwys yn fy ngolwg ; ond dylai eich hen dad gael rhyw
gwmni gartref. Gwyddoch fy mod wedi claddu eich mamau,
a Ben. yw unig blentyn byw fy hawddgaraf Eahel. Hysbys
yw i chwi fod ei frawd wedi ei larpio. T mae ei siaced

waedlyd genyf yn y t hyd yr awr hon. Ewch, fy meibion,

a pheidiwch gofyn am Ben. T mae llawer o'ch cymydogion
yn cychwyn boreu yfory ; ewch gyda hwy.

JuDAH. Wel, yr ydym yn boddloni ; ond pa beth a gy-
merwn gyda ni ?

Jacob. Cymerwch y goreu o'r asynod, digonedd o ebran

i'w roddi iddynt, a bwyd i chwi eich hunain ; ffetanau i

ddal yr d, a faint a fynoch o ddarnau arian.

JuDAH. Gwnaethom yn ol dy gynghor. T mae pob peth

yn barod, a'r wawr wedi tori ; ac y mae ein cymydogion yn
dyfod yn finteioedd. Ac, ar fy ngair i, dacw yr hen Ddaniel

gyda'i weision ! Bu efe yn yr Aifft lawer gwaith; cawn
addysg a difyrwch ganddo ef ar hyd y ffordd. Tangnefedd

fyddo i'n tad a'n brawd Ben.

Jacob. Taugnefedd, fy mhlant anwyl i. Tnefa'ch am-
ddiffyno ac a'ch llwyddo. T mae Ben. yn cyd-ddymuuo a'i

dad, ac yn bloeddio, Tangnefedd i cbwi.

Daîîiel. Dyna ni drwy yr anialwch, a thros diroedd

ffrwythlawn yr Aifft. Dacw afon ryfedd Nilus, a red o

Ethiopia ; ac wedi ymranu yn saitb ffrwd, a ddisgyna i Fôr

y Canoldir. Dyma ni yn ninas Pharaoh. Draw y mae ei

gastell ef, a dacw balas y llywydd, a dyna yr ystordai

mawrion lle y mae yr d ; ac fel yr wyf yn fyw, dacw y
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llywydd ei hun yn dyfod ! Tynwch eich hetiau bob un, ae

ymgryrawch hyd lawr iddo.

PEN XI.

Josepli yn derhyn ei frodyr yn sychlyd.

Lltwtdd. (Wrtho eihun). Pwy yw y deg dyn yna?
Gwelais hwy o'r blaen. Ai nid fy nirodyr ydynt ? lë, yn
wir, dyma y deg fu yn fy ngwerthu ! Dacw Reuben, fy

mrawd hynaf, drtian. Wel, y mae amser wedi gwneud ei

ol arnynt ; ond y mae er hyny bellach dros ugain mlynedd.

Ehyfedd eu bod oll yn fyw ! Nid ydynt yn fy adnabod i,

A ddywedaf fi wrthynt yn union pwy ydwyf ? Na wnaf.

IN'i fedrant hwy ond iaith Canaan ; cymeraf finau arnaf na
fedraf ond iaith yr AiíFt, a siaradwn drwy gyfieithydd.

Pa le y mae Solomon, fy nghyfieithydd Hebreaidd ? O,
dyma fe. Yr wyf yn dyfalu mai Hebreaid yw y deg dyn
yna. Dywed wrthynt am ddyfod ataf fi i'r swyddfa. O
ba le yr ydych yn dyfod ?

JrDAH. wlad Canaan, fy arglwydd.

Lltwtdd. Pa beth ydych yn geisio ?

JuDAH. Dyfod a wnaethom i brynu lluniaeth.

Lltwtdd. Nid wyf yn hoffi eich golwg. Ysp'iwyr ydych,

ac i edrych ncethder y wlad y daethoch. Y mae brad yn
eich calonau ; chwilio yr ydych am eiu lleoedd gweiniaid,

fel y galloch ddyfod a minteioedd i yspeilio yr Aiíft.

JuDAU. Xage yn wir, ^j arglwydd, i brynu lluniaeth y
daethom. Meibion yr un gwr ydym ni. Y mae ein brawd
ieuangaf gartref gyda ein tad.

Llywtdd. Y dyn! Yr wyf fì yn dweyd mai yspiwyr
ydych. A myn einioes Pharaoh, nid ewch allan hyd oni

ddaw eich brawd. ieuangaf ynia, fel y gwypwyf a ydych yn
dweyd y gwir.

JuDAH. O, fy arglwydd, os cedwir ni yn y carchar, pa
fodd y daw ein brawd yma ? Pwy a ä i'w ymofyn ?

Lltwtdd. Carcharer naw o honoch, ac aed y llall i

ymofyn y brawd ieuangaf, am yr hwn y crybwyllasoch ; ac

os nad ydyw i'w gael, dywedaf eto, Myn einioes Pharaoh
yspíyr ydych chwi. Ond cewch oll fyned i garchar heno.

Mynaf hamdden i ystyried pa fodd i wneud â chwi.

JuDAH. Wel, wel, dyma ni mewn carchar yn yr Aifft, a'r
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drws wedi ei gloi. Buom yma bellach dridiau. Oud,
dyma y llywydd a'i gyfieithydd.

Llywtdd. Bum yn dwjs fyfyrio er's tair noswaith pa
fodd i wueud á chwi, ac yr wyf wedi dod i'r penderfyniad y
cadwaf uu yn garcharor, a cha y naw eraill gymeryd d
rhag newynu eich teuluoedd. Ni fynwn er dim wneud cata

â'r diniwaid, canys ofni Duw yr wyf fì. Pa le y mae eich

arian ?

Daîí. Dyma hwy, fy arglwydd.

JuDAH. Gallwu siarad câ'n gilydd heb i'r llywydd ein

deall, canys y mae ei gytìeithydd wedi myned o'r ystafell.

Tr wyf yn cofio am Dothan er pan ydym yn y carchar.

Diau i ni yno bechu yn erbyn ein brawd. Gwelsom
gyfyugdra ei enaid pan ymbiliodd efe â ni ; ond ni wran-
dawsom, ac am hyny y daeth y cyfyngder hwn arnom.

Reubeît. Dadleuais fy ngoreu am i chwi beidio bod mor
greulon wrth yr hogyu, ond ni wrandawsoch. Vr oeddwn
i yn meddwl y gofynid ei waed ef ; ond a ydych chwi yn
sicr nad yw y ilywydd yn ein deali ? Parodd rhywbeth
iddo ymliwio ac wylo pan qeddym yn siarad â'n gilydd, ac

aeth i'r ystafell arall i sychu ei ddagrau. Dyma efe yn ol,

ac y mae ceidwad y carchar ac eraill o'i weision gydag ef.

Llywtdd. Pa un o honoch a rwymaf ? Pa beth yw enw
y llanc a'r llygaid creulawn yna ?

JuDAH. Simeon, fy arglwydd.

Llywtdd. E/hwymer hwna, ac edrychwch arno yn cael

ei rwymo.
ÜEUBEN. Druan oedd Simeon ! Ond efe oedd y creu-

lonaf wrth ei frawd er's Uawer dydd. Dyma ni wedi eiu

gadael ein hunain eto.

PEN. XII.

Joscph yn avfon ei frodijr at en tad.

Llywtdd. (Wrth ei weision). Llanwer eu sachau o d,
a rhodder eu harian ynddynt, a digon o fwyd ar hyd y
íFordd. Cynhorthwywch hwy i godi y tìetanau ar eu

hasynod, a dywedwch wrthynt ara frysio at eu teuluoedd.

Eeuben. Dyna ni wedi teithio ugain milltir heddyw. Y
mae yr anifeiliaid wedi blino, ac yr wyf finau wedi blino,

Dyma bentref, llety, o digon o ddwfr. Gwell i ni aros yma
heno.
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JrDAH. Tdyw, yn wir, yr ydym oU wedi blino. Gadawer
i ni ddadlwytho yr asynod, a rhodder ebran a dwfr iddynt.

Eel'ben. Syndod ! y mae yn ngenau fy ffetan fwyd,

ddigon amj fis ! Ac yn enw pob petb, dyma fy arian i

befyd !

Judah. Dyma fy rbai inau ! A fy rhai iuau ! medd Lefi.

A fy rhai inau ! medd pob un. ühaid mai y Uywydd orcli-

ymynodd eu rhoddi. Ai caredigrwydd yw hyn, tybed ?

EErBEN. Pan welais y bwyd, tybiais hyny : ond y mae
yr arian wedi l'v nychrynu. Byddant yn sicr o yru ar ein

hol, a'n dal, naiil ai ar y ffordd, neu yn nh ein tad, a'n

cyhuddo ddwyn yr arian.

JuDAH. Dyma foreu yr ail ddydd ; codwch, lanciau,

torodd y wawr. Y mae yn bryd i ni gyfrwyo ein hasynod,

rhoddi y pynau arnynt, a chychwyn. Y mae genym daith

pymtheg niwrnod eto. Dyma ni wedí teitbio 14. Dyma
fynydd Carmel, yn yr hen gymydogaeth. Ni leddwn 15

milltir eto. Byddwn gartref yn gynar yfory. Druan oedd

ein tad ! Dyma ni yn Hebron. Dacw Ben. wrth y drws.

Eetjben. Pa le y mae fy nhad, Ben. ?

Ben. Tn y gweìy.

Eeubeîí. A ydyw efe yn sal ?

Ben. Na, cododd yn foreu heddyw, a bu lawer gwaith

ar y ffridd uchaf yn edrych am danoch. Daeth y gair yma
fod y rhai oedd yn cydfyned â chwi wedi dychwelyd er's

tridiau. Dychrynodd hyn ef ; ac erbyn heno yr oedd wedi

blino, ac yn edrych yn ddigalon ; ac aeth i'w wely yn gynar.

Jacob. A phwy yr wyt ti yn siarad, Ben. ?

Ben. A Eeuben, nhad.

Jacob. Ac y^ maent wedi dyfod ! Diolch i'm Tad nefol.

Mi godaf ; na, yn wir, yr wyf yn rhy lesg. Eeuben, tyred

yma. Deuwch yma i gyd.

Eeebeîí. Dyma ni, nhad.

Jacob. A ydych chwi yn iach, fy mhlant anwyl i ?

Eeuben. Tdym, nhad.

Jacob. A gawsoch chwi d ?

Reuben. Do, ddigon.

Jacob. A fu y llywydd yn garedig ?

Eeubeit. Na—bu yn chwerw ac yn garedig. Tybiodd
mai yspiwyr oeddym ; a cheisiem brofi nad ê. Dywedasom
ein bod unwaith yn ddeuddeg o frodyr, a bod un wedi marw,
a'r ieuangaf gartref. Tr oeddym yn tybio y credai nad
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yspiwyr oedd brodyr, plant yr un tad ; ond dal i'n hameu
yr oedd, a cbarcharodd ni oll am dridiau

; yna daeth atom,
a dywedodd y cai naw o honom fyned a lluniaefch i'n teulu-
oedd, ae i gyrehu eiu brawd ieuangaf, ac y cadwai un yn
garcharor. Y'maflodd ei weision yn Simeon, a rhwymasant
ef o flaen ein llygaid.

Jacob. Pa beth ! a yw Simeon, fy ail fab, mewn cadwyn-
au yn yr Aiíffc ? Wel ! wel ! wel ! ac yr ydych yn dysgwyl
i mi oUwng Benjamin eto !

Eeuben. Ydym, yn wir, fy nhad ; ar yr amod hyny j
cawn Simeon yn rhydd ; ac y mae y gwr yn tyngu na chred
ein bod yn ddynion gonest nes y ca weled ein brawd
ieuangaf. A phan oeddym yn rhoddi ebran i'r anifeiliaid ar

y flFordd, cawsom fod arian pob un o honom yn ngenau ei

sach. Dychrynodd hyn rai o honom ; pa arwydd yw
feddylit ti, nhad ?

Jacob. 0, arwydd ddrwg ! Diau mai ceisio achos y mae
yn eich erbyn. Ni chlywais ei îod yn dychwelyd yr arian

i neb arall. Os ewch yno eto, bydd yn sicr o'ch cymeryd i

fyny fel yspeilwyr Ac a ydych yn dysgwyl i mi ollwng

eich brawd ieuangaf gyda chwi ! Ni ollyngaf fi Ben. yn
wir. T mae yn rhyfedd eich bod yn gofyn. Joseph nid

yw fyw, Simeon hefyd nid yw fyw ; ac a fynech chwi Ben.

eto i'w ladd ! Nid oes un tad fedrai ddal ergydion fel hyn.

Eeubex. GroUwng ef, fy nhad ; mentra ef yn fy llaw i

am unwaith. Dygaf ef yn ol yn sicr. Os na wnaf, cei

ladd fy nau fab i.

Jacob. Yr wyt yn siarad yn ynfyd, Eeuben. Pa gysur i

mi fydd lladd dy ddau fab di, a fy yrion fy hun ? G-wnai

hyny chwanegu fy ngofid. A phe lladdwn fy yrion oll,

marw fyddai Joseph, Simeon, a Benjamin wedy'u. Ond HÌ

waeth i ti dewi, nid ä fy mab ieuangaf i wared gyda chwi.

Eeuben. Gollwng ef, fy nhad ; ! goilwng ef. Pa beth

a ddywedaf ?

Jacob. Ei ollwng ! na ollyngaf fi. Gwyddost i fy mhen
wynu ar ol colli Joseph. Pe y collwn hwn eto ni fedrwn

ddal. Byddai fy mhen gwyn yn rhwym o suddo mewn
gofid i'r bedd.

Mae'r nefoedd yn fy erbyn,—Ydyw'n wir, ydyw'n wir,

A'r ddaear i mi'n ddychryn,—Ydyw'n wir ;

Fy Jo. a ga'dd ei larpio, a'm Simcon hofE ei rwymo,

A Ben. a geisiant eto,—Gwnant yn wir
;

Ni 'llyngai byth mo liono,—na na'n wir.
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PEN. XIII.

Gollwnÿ JBenjamiji.

Jacob. Dyma flwyddyn heb wlaw eto! Rhaid fod rliyw

gyn rhyfedd rhwng yr Arglwydd â thrigolion y wlad.

JuDAH. lë, fy nhad. T mae yr egin fuont unwaith yn
wyrddleision wedi cochi, y borfa wedi gwywo, yr anifeiliaid

yn brefu am ddwfr; a gwaeth na'r cwbl, y mae yr d a

ddygasom o'r Aiíft wedi darfod.

Jacob. Ewch eilwaith, a phrynwch i ni luniaefi.

.JuDAH. A adewi di i'n brawd ieuangaf ddyfod gyda ni ?

Jacob. Nawnaf; paid a gofyn.

JuDAH. Is'id awn ninau ynte ; canys y mae y gwr wedi
ein rhybuddio i beidio dangos ein hwynebau iddo, os na
bydd ein brawd ieuangaf gyda ni.

Jacob. Pahara y dywedasoch fod i chwi frawd arall ?

JuDAH. Oni ofynodd y s;wr, A oes frawd arall i chwi ?

Ni fuasâi yn iawn i ni draethu anwiredd iddo ; ac wrth
addef y gwir, pa fodd y gwyddem y dywedai efe, Dygwch
eich brawd yma ?

Jacob. ISÍi ollyngaf Ben. dywedwch a fynoch.

JuDAH. Grollwng y bachgen, da nhad ; aí yn feichiau am
dano. Os na ollyngi ef, nid awn hebddo, a'r canlyniad

fydd i ti ac yntau, ninau a'n plant farw o newyn.

Jacob. Y mae yn well genyf fi fyned gyda'm plant a'm
hyrion i'r bedd, na gollwng mab fy henaint, Hy ! hy ! hy !

JuDAH. Taw wylo, nhad ; sych dy ddagrau, a gollwng y
bachgen. Tr ydym wedi bod yn ymddadleu er's wyth-

nosau. Buasai yn hawdd i ni yn y cyfamser fyned i'r Aifft,

a dycbwelyd. Os na ollyngi di ef yn union, rhaid i'r newyn
sydd wrth y drws ddyfod i mewn.

Jacob. A oes yna ddhn fd heb ei falu ?

JuDAH. Nac oes, ddim. T mae ein plant yn byw er's

wvthnosau ar ffrwythau, llysiau, ac almonau ; ac y mae rhai

o 'dy wyrion wedi trengu, ac eraiU yn y darfodedigaeth, am
eu böd yn cael rhy fach o fara.

Jacob. Wel, rhaid i mi gydsynio ; ond yn wir nis gwn
pa fodd. Cymerwch gyda chwi yn anrheg i'r gwr y goreu

o ffrwythau y wlad. Efallai mai mewn camgymeriad y
rhoddwyd yr arian yn ngenau eich sachau ; ond dygwch
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hwynt yn ol, a chymerwch gyda chwi y dau cymaint o arian

a'r tro cyntaf. Cymerwch fab fy henaint hefyd ; a Duw
hollalluog a roddo i chwi drugaredd gerbron y g\vr, fel y
gollyngo i chwi fy anwyl Simeon a'm Ben. Ceisiaf fyw heb
neb o honoch am rai wytbnosau. Nis gwn a allaf. Ond o

derfydd ain danaf, darfydded. Ffarwel, fy mhlant ; fiarwel,

Beu. anwyl.

JuDAU. Ffarwel, nhad. Paham yr wyt ti fel yna yn
syrthio ar wddf Ben., yn ei gofleidio, a bron ei foddi â

dagrau ? A oUyugi di mo hono eto ?

Jacob. Gwnaf íi ; a Duw fy nhadau a'ch amddiíFyno oll,

yn enwedig mab fy henaiut. Gofala di am Ben. Juuah.

JiTDAH. Gwnaf yn wir, fy nhad. Tangnefedd. Tyred
Ben. ; dewch, fy mrodyr, y mae yr asynod yn barod.

Beîí. Pa lyn yw hwnacw, Judah ?

JuDAH. Y Mor Marw, fy mrawd.
Beît. Pa anialwch yw hwn ?

JiJDAH. Anialwch Paran.

Bek. Pa fynydd yw hwnacw? •

JuDAH. Mrnydd Sinai.

Beît. Pa fôr yw yr un yma ?

JuDAH. Y Mor Coch.

Ben. Pa afon yw yr afon fawr acw ?

JuDAH. Y Nilus.

Ben. Pa un yw y ddinas fawr acw sydd ar ei glan hi ?

JuDAH. Dacw Memphis, prifddinas yr Aití't. Yma y
mae Pharaoh yn byw. Dyma ni ar ben y daith ; a dacw y
llywydd. Y mae wedi ein gweled, ac yn edrych arnat ti

Ben.

PEN. XIV.

Joseph yn croesawu ei frodyr.

Lltwtdd. (AVrth ystiward). A weli di y deg dyn acw?
Cymer hwy i'r palas, a gorchymyn i'r cogyddion arlwyo

gwledd ; ac i'r trulliad ofalu am y gwiu ; canys y mae y
bobl yma i giniawa gyda mi heddyw am haner dydd.

SriWARD. Paham yr ydych yn edrych mor gytfrous?

Gwelaf fod y llanc ieuanc yna (Benjamin, onide ?) yn
gwyneblasu ac yn crynu.

Reubeîî. Fy arglwydd, caniata i mi ddweyd gair o eglur-

had. Wrth fyned adref y tro o'r blaen cafodd pob un o
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honom ei arian yn ngenau ei sacli. Nis gwyddom pwy a'u
rhoddodd yno ; canys yr ydym yn barod i wneud llw ein
bod ni wedi eu talu. Tr ydym wedi eu dwyn yn ol yn eu
llawn bwysau : ac os cawn ni d eto, yr ydym yn barod i

roddi cymaint arall am dano a'r tro o'r blaen. Ofni yr
ydym cael ein cynieryd i fyuy am yr arian byny, a ninau yn
ddieuog.

Stiwaed. Na, dim o'r fath beth, foneddigion. Heddwch
fyddo i chwi; nac ofnwch : Duw eich tad a roddodd drysor
i chwi yn eich íFetanau. Deuwch i mewn. Dyma i chwi
ddwfr i olchi eich traed. Gofalwn am roddi ebran i'r

asynod hefyd. Dyma Simeon eich brawd ; cafodd bob
caredigrwydd yn eich absenoldeb. A chofiwch, yr ydych i

giniawa am haner dydd gyda'r llywydd.

Reuben. (Wrth ei frodyr). Un caredig yw y stiward

yna. Gwyn fyd na byddai holl stiwardiaid y ddaear yn
debyg iddo. Ond gwell i ni barotoi ein hanrhegion ; canys

y mae yn nesu at haner dydd, pan y daw y llywydd i mewn.
Dyma efe

!

Llywydd. Bore da, foneddigion.

Relben. Bore da, fy arglwydd. Dyma anrheg fechan y
mae ein hen dad yn ei hanfon i dy arglwyddiaeth.

Gobeithio na ddigi wrtho ef a ninau, ac y rhjfuga bodd yn
dy olwg dderbyn ein rhodd. Y mae yma ychydig o lysiau,

myrr, a chnau, ac almonau, a balm, a mel.

Llywtdd. Diolch i chwi. T mae fifrwythau Canaan yn
dderbyniol yn yr Aiíft. Da genyf glywed fod eich tad yn
fyw. A ydyw ef yn iach ? Pa fodd yr ydych chwi yn
teimlo ar ol eich taith ?

Eelbeîí. Tdyw, fy arglwydd, y mae ein tad yn hynod
iacli o'i oed. Tr ydym ninau yn iach, ac yn cydymgrymu
mewn diolchgarwch i'r llywydd am iddo dderbyn ein rhodd,

ac am ei ofyniadau caredig yn ein cylch.

Lltwydd. Ai dyma eich brawd ieuangaf ?

Eeuben. lë, fy arglwydd, dyma ein Benjamin.

Lltwtdd. Rhaid i mi gael rhoddi cusan iddo ef. Dyma
y tro cyntaf i mi ymddyddan âg ef ; ac yr wyf bob amser

yn teimlo dyddordeb yn y plentyn ieuangaf. Duw a ro

a roddo ra ras i ti, fy mab. Esgusodwch fì am fynyd,

rhaid i mi fy fyned i'r i'r ystafell arall.

Eeuben. Pa beth yw y mater ! A welsoch chwi ei

ddagrau pan ysgydwai law â Ben. ? Ceisiai eu cuddio â'i

=s.
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gadach
;
yna troai draw, a'i wefusau yn glasu, a'i wyneb yn

fflamgoch ; a rhedeg i'r ystafell arall a ddarfu er mwyn cael

Ue i wylo. Dyna ei swn yn llefain yn uehel.

Lltwydd. (Wrth ei weision). Gosodwch y byrddau,

—

fy mwrdd i yn uwchaf, bwrdd yr Hebreaid yu nesaf, a

bwrdd yr i\.ifttiaid yn isaf. Eisteddwch chwithau i lawr :

—

Eeubeu, ti yw yr hynaf, eistedd di yn uwchaf; Simeon,
eistedd dithau yn ail; Lefi yn drydydd ; Judah yn bed-
werydd ; Dau yn bunied ; Naphthah yu chweched ; Gad yn
seithfed ; Aser yn wythfed ; Issachar yn nawfed ; Zabulou
yn ddegfed ; a Benjamin yn olaf.

Eeuben. (Wrtho ei hun). Y mae y parch a ddangosir i

ni yn anesboniadwy ; a dangosa y Uywydd, o'r dechreu, fwy
o serch at Ben., pa beth bynag all fod yr achos ; oud yr

ydym yn eithaf boddlon iddo.

Llîwtdd. Foueddigion, Uenwch eich ewpauau á'r ddiod

nad yw feddwol. Y mae yu dda genyf eich gweled oll, a'ch

hysbysu fod yn yr Aifi't ddigou eto o d : boed clod i rag-

luniaeth a rhagddarbodaeth ! ac anógwu bawb i ddiolch yn
ddystaw i Frenin y nef. Boed iechyd da i'u cyfeiUion

dyeithr, yn enwedig y brawd ieuangaf, yr hwn nas gwelsom
o'r blaen ; a iechyd da a hir oes i'r hen wr eu tad y souiant

am dano ; ac addoled bawb Dduw yr Hebreaid.

Judah. Diolch i chwi drosom, yn enwedig dros ein brawd
ieuangaf, yr hwn sydd yn rhy wjlaidd i siarad, a thros ein

hen dad
;
gallwyf ddweyd eu bod hwy yn nes atein calonau,

ac yn anwylach genym na ni ein hunain ; ac y raae yn
anmhosibl i ui beidio canfod gofal rhagluniaeth a bys Duw
yn eich caredigrwydd.

PEN. XV.

Cwpan Joseph yn scicli Benjaiiiin.

Lltwtdd. (Wrth ei olygwr). Llanw sachau yr Hebreaid

o d. Dyro ddigon o fwyd iddynt ; ac arian pob uu yu
Dgenau ei sach fel y tro o'r blaen. Ac yn sach yr ieuangaf

dyro fy nghwpan i, sef y gwpan arian.

GoLTGavE. Gwnaethpwyd fel y gorchymynodd fy arg-

Iwydd.

Lltwtdd. (Wrth yr Hebreaid). Wel, foneddigion,

medrat gydymdeimlo â'r hen wr eich tad. Gwn ei fod yn
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bryderus, ac mai goreu ganddo po gyntaf y ca eicli gweled ;

a chynghorwn chwi i gychwyn.
Reüben. Diolch i fy arglwydd. Grwn fod pob un o'r

dyddiau hyn yn ymddangos i fy nhad fel wythnos ; cych-
wynwn yfory ar doriad y dydd. Gallwn fyned yn galonog
wedi derbyn y fath groesaw. T mae genym newyddion i'w
dwyn i'n tad y tro yma ydynt yu sicr o godi ei ysbryd.
Pan y gwel ei Simeou, ei Ben., a'i blant oll, a phan yr hys-
byswn iddo y croesaw a gawsom, efe a ddychwela at ddydd-
iauei ieuenctyd. Grwna hyn iddo edrych ugaiu mlynedd yn
iau. Pfarwel i fy arçlwydd. Diolch drosom oll ; a bydded
i Dduw yr Hebreaid dy fendithio.

GoLTGWB. Y maent wedi myned, fy arglwydd.
Lltwvdd. Pa bryd y cychwyuasant ?

GoLTGWB. Y bore heddyw.
Lltwtdd. Cymer un o'r camelod, a gyr ar eu holau.

Cyhudda hwy o ddwyn fy nghwpan arian i. Brysia.
GnLYGWit. Hai ! foneddigiou, aroswch ! Y llywydd

barodd i mi ddyfod ar eich ol. Y mae wedi colli ei gwpan
arian o'r hon yr yfai, â pha un yr arferai ddewiniaeth; ac
ni waeth siarad yn eglur, y mae yn barnu fod un o honoch
chwi wedi dwyn y gwpan.

E-EUBEN. Nyni wedi dwyn cwpan y llywydd ! Na ddarfu
i ni. Na ato ein Duw i ni wneud y fath beth. Nyni
ddwyn cwpan eiu harglwydd, wedi derbyn y fath garedig-
rwydd gauddo ! Os ceir y gwpan gan un o honom ni,

bydded hwnw farw ; a boddlona y lleill fod yn gaethweis-
ion i fy arglwydd byth.

GoLTowH. Na, ni fyn ein llywydd cyfiawn ni gospi y
dieuog. Y neb y ceir y gwpan ganddo sydd i fod yn was.
Ca y lleill fod yn rhyddion, a myned adref. Ond mae
genyf loarrant i'ch chwilio.

PEur!EX. Dn ia'^n. Brr«?iwch, lancinu. Tyned pob un
o honoch ei ífetau oddiar ei asyn, ac agored hi.

GoLTGWR. Wel, dechreuaf ar ffetan yr hynaf. Dyma
fwyd, dyma arian, dyma d. Nid oes yma ddim arall.

Eeuben. Nac oes, yr un gwpan yn fy ffetan i wedi i mi
ei rhoddi yno ; ac yn wir, nis gwn o ba le y daeth y bwyd
a'r arian. Rhyw un heb yn wybod i mi a'u rboddodd i

mewn y tro o'r blaen a'r tro yma. Yr oeddit ti yu dweyd,
Mr. Golygwr, pan ddygasom yr arian yn ol, mai Duw ein
tadau a roddasai i ni drysor yn ein sachau.
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GoLTGWE. Tr wyf wedi chwilio, ac heb gael y gwpan yn
ffetanau Eeuben, Simeon, Lefi, Judah, Dan, Naphthali,
Gad, Aser, Issachar, a Zabulon. Nid oes ond un eto.

Eeübeîí. Yt wyf yn sicr na fedd Ben. druan, mor gwpan.
Os oes greadur ar y ddaear yn rhy ddiniwaid, efe ydyw. Y
mae yn debycach o beidio hawlio ei eiddo ei hun, uag ydyw
i gymeryd eiddo arall.

GoLTGWE. Ehaid chwilio ei ffetan yntau hefyd. Dyma
ei fwyd, dyma ei arian. T mae yma rywbeth yn yr d ! Y
mae yn teimlo yn debyg i gwpan. Dyma efe ! Cwpan fy

arglwydd yw. Ei gwpan drudfawr ydyw, o ba un yr yfai

ar adegau neillduol. A. ydych chwi ddim yn ei hadnabod ?

A welsoch chwi mor llywydd yn yfed o honi pan oeddych
acw yn ciniawa ?

JrDAH. Do, yr oeddym wedi sylwi ar y gwpan, ac yr
ydym yn ei hadnabod, ac wedi ein taro â syndod ! ónd pa
beth a ddywedwn ? Beth a wnawn ? Pa fodd y daeth yna ?

Be:îí. Ni ddygais i yu wir mo honi.

GoLTCrWE. Peidiwch tyuu eich gwallt, a rhwygo eich

dillad. ]N^id oes dim i'w wneud ond ymaflyd yn yr euog,

a'i gymeryd yn gaethwas yn ol y gyfraith. Rhodder cad-

wyuau am ei ddwylaw i'w ddwyn yn ol ; canys peth

ofnadwy oedd dwyn cwpan arian y llywydd.

Ben. Tn wir, Mr. Golygwr, yr wyf fi yn ddieuog. Ni
chymeraswn holl wlad yr Aifft am ddwyn cwpan y llywydd.

GoltctWe. Tn dy ffetan di y cafwyd hi, ac nid aeth y gwp-
an yno ei hunan. Tyred yn ol gyda mi, ca dy frodyr fyned

adref. A fyni di dynu dy law o'r gadwyn i ffarwelio â hwy ?

JuDAH. O ! anwyl OÌygwr ! a gauiateir i ninau ddyfod

yn ol i'r ddinas ? Tn wir ni fedrwn fyned adref ac edrych

ar Ben. yn cael ei ddwyn yn ol mewu cadwynau. Gwell

genym ni farw gydag ef.

GoLTGWE. O, gellwch ddyfod i'r ddinas. Y mae y llywydd

eto heb ddyfod o'i foreufwyd. Awu yn union ato, a cha efe

wneud â chwi fel y gwelo yn dda.

Lltwtdd. "Wel, fy ngolygwr, a gefaist ti fy nghwpan i ?

GoLTGws. Do, fy arglwydd.

Lltwtdd. Gan ba un o honynt ?

GoLTGWE. Gan yr ieuangaf. A mynwn iddynt hwy
fyned adref, ac i minau ddwyn yr euog yma i fod yn gaeth-

was, ond yr oedd hwnw yn crynu ; rhwygai ei frodyr eu

diUad, crefent am gael dyfod yn ol, a dyma hwy.
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Lltwx»d. Pa beth yw hyn a wnaethoch ? A oeddych

chwi yn dysgwyl dianc? A. wyddoch chwi ddim y medrai

gwr íel rayfi ddewiniaeth ? Pa fodd y raentrech roddi dwy-

law anonest ar y cwpan â pha un y gwnawn hyny ?

JuDAn. Pa beth a ddywedwn ? Pa fodd yr yragyfiawn-

hawn ? Tn sicr nid ydym yn euog. Ond y mae genyra un

gyrawynas i'w gofyn 'i'n harglwydd, a dim ond un—a gawn

ni oll fod yn gaethion i ti ? oblegid yn wir, ni fedrwn fyned

adref heb ein brawd. Gwell gan bob un o honora farw na

hyny.
Lltwydd. Na ato Duw i mi wneud hyn. Y gwr y

cafwyd y gwpan yn ei ífetan, a fydd yn was i mi. Ewch
chwithau mewn heddwch at eich tad.

PEN. XVI.

Eiriolaeth Judah, a Joseph yn Jiyshysu ci hun.

Jtjdah. O ! fy arglwydd, na enyned dy lid at dy was.

Caniata i mi ddweyd gair.

LLîwrDD. Wel, llefara, Aberthaf ychydig fynydau i

wrando arnat.

JuDAn. Diolch i ti, fy arglwydd. Nid oes genyf ddim
newydd i'w ddweyd ; ond gallwn grynhoi i ychydig eiriau

yr hyn a wyddost. Y mae hoedl ein tad yn nglyn wrth

hoedl éen. ; ac yn wir, os awn i olwg yr hen wr heb fod y
llanc gyda ni, marw fydd ; ac aethum yn feichiau i'm tad y
dygwn ef yn ol. Os na wnaf hyny, byddaf yn euog o fai

yn ei erbyn ef byth
;
gan hyny, O ! drugaro^ lywydd ! yr

wyf yn erfyn yn enw Duw íy nhad, gad i mi íbd yn was
i'm harglwydd, ac aed y llanc i fyny gyda'i frodyr. O ! pa
fodd yr aí at fy nhad heb y llanc ! Ni fedraf ü edrych ar

ofid fy nhad, fy n— , fy nh— , O ! fy an—anwyl hen dad

!

Esgusoda fy nagraa, O ! ardderchog íywydd !

Llywtdd. G-wnaf, gyfaill. Yr wyf yn hoffi clywed

brawd teimladwy a doniol yn eiriol dros ei frawd ieuangaf

a'i heu dad. Nid calon gareg sydd genyf fy hunan, ac nid

yw fy nagrau yn mhell. Pob gwr dyeithr sydd yn yr

ystafell, a welwch chwi yn dda fyned allan ? Arosed yr

unarddeg i mewn, a dim ond hwy. Dyna, cauer a chloer y
drws. el, fy mrodyr, myfi yw Hy, hy, hy ! Eagus-

odwch fy nagrau a fy wylofain inau. O ! hy, hy, hy! Es-
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gusodwch fì ;
ymateliais yn rhy hir, ac y mae fy uatür wedi

ei gorchtygu, O ! hy, hy, hy ! Myfi yw Jo ! hy, hy,

hy ! ^yfi yio Joseph. A yw íy nhad eto ya fyw ? !

ty, hy, hy !

AiFFTiwR. Pa beth yw y swn sydd yn nhv y llywydd?
Aeall. Y mae rhywun yn wylo! Yu wir gaüwn

feddwl eu bod yn wylo i gyd. T maent wedi clywed yn y
palas

;
ydynt yn wir, meddai y bwtler, ac y mae y brenin

wedi synu.

AiFFTiWR. Dystawrwydd ! Dyna lef y llywydd yr wyf
yn sicr.

Aball. lë, yr wyf finau yn ei adnabod. Y mae wedi
ymollwng. Pa beth all fod yr achos .*

LLYwrDD. (Wrth ei frodyr). M/fi yw JosEPn, eich
BEAWD CHWI.
JuDAH. Nid Joseph, y brawd a werthasora ! !

Eeuben. lë, yn wir, yr wyf yn awr yn adaabod y llygad

a'r llais.

JosEPH. lë, myfi yw Joseph eich brawd chwi, yr hwn a
werthasoch i'r Aifft.

Reuben. lë, i'r Aifft y cmerwyd ef
;
yr ydych yn cofio.

JosEPH. Deuwch yn nea, fy mrodyr. Duw a'm heb-
ryngodd i yma er mwyn achub einioes. Dwy flyuedd o'r

newyn sydd wedi myned heibio
; y mae pump yn ol. Peid-

iwch digio wrthych eich hunain, fy mrodyr ; ceisiwch weled
llaw Duw yn yr hanes.

PEN. XVII.

Joseph fy mab eto yn fyiu l

JosEPH. Wel, fy mrodyr, a ydych chwi wedi eicu argy-
hoeddi yn awr mai myfi yw Joseph ?

JuDAH. Y'dym, fy mrawd.
JosEPH. Ac y mae fy hen anwyl dad yn fyw ac yn iach

eto ! Ewch i fyny, mynegwch iddo fy holl anrhydedd i yn
yr Aifft, a dywedwch wrtho yr hyn oll a welsocli.

Jacob. 'Ddaethoch chwi, blant? Buoch yn hir iawn y
tro yma.
Reuben. Do, nhad ; ond y mae genym newydd y waith

hon gwerth ei gyrchu.

Jacob. Dywedwch ef.
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Eeubeîí. T mae arnom ofn na chredi di ddim.

Jacob. Dywedwch, O ! dywedwch ef.

Eeuben-. Wel, Y mae Josepli eto yn fyw, ac y mae yn
lìyicyddar lioìì iclad yr Aift.

Jacob. JosepTi yn fyw !

JuDAH. Ydyw, yn wir, y mae fy nhad.

Jacob. Ah ! ha ! aha !

JuDAH. Och ! y mae fy nhad yn llewygu! Y mae ei

wyneb yn glasu—y chwys oer ar ei dalcen ; ac Oeh ! y mae
ei galon wedi peidio curo ! Dygwch ddwfr, golchwch ei

arleisiau, cynheìiwch ef â photelau, cysurwch efagafalau;

canys y mae yn glaf, ydyw, y mae wedi marw o gariad

!

Dvna, y mae yn dadebru eto ! Anadla, ail-gynhesa ei galon,

ac y mae yn agor ei lygaid

!

Jacob. Paleyrydwyffi? pwysyddo'mhamgyle'h? Ben.,

druan, wyt ti yna? Joseph yn fyw, ddywed'soch chwi!

! gellwair a chreulondeb ! ail-agor hen glwyíau calon eich

tad oeddynt wedi haner gau!

Ben. dyw, yn wir, nhad, y mae Joseph yn fyw, ac yn

llywodraethu ar holl wlad yr Aifft ; ac y mae yn dy wahodd

di, dy blant, a dy wyrion, a'r oll o honom i ddyfod ato i fyw,

a chymeryd yr oll o'n hanifeiliaid gyda ni, ara y bydd eto

bum mlynedd o newyn, A dywed y cawn fyw yn ngwlad

Gosen, yn ei ymyl ef ; ac y mae y brenin yn dweyd yr un
peth.

Jacob. Joseph yn j^íü .' Nis medraf gredu. Buasai ei

weled yn fyw yu y carchar yn ddigon genyf fi, heb son ei

fod yn gyfaill i Pbaraob, ac yn llywodraethu ar holl wlad

yr Aifft.

Bex. Ydyw, yn wir, nhad, y mae JosepTi eto ynfyio, ac yn
llywodraethu ar holl wlad yr Aifft,

Jacob. Pa beth yw yr holl gerbydau a welaf yn dyfod ?

Ben. Cerbydau "breiniol Pharaoh ydynt. Joseph sydd

yn eu hanfon i'n cyrchu.

Jacob. Ai breuddwydio yr wyf ! Os nad ê, rhaid fod

rhywbeth yn hyn. Ymddangosa y meirch a'.r cerbydau yn
fwy dysglaer ac ysblenydd fel y dynesant yma. Ni allasai

fy mhlant i byth gael y fath bethau heb ddyfod i gysylltiad

â rhyw fawredd. Ai tybed fod Joseph yn fyw, ac yn gyd-

nabddus â brenin yr Aifft.

Beodte. (011 ar unwaith). Ydyw, yn wir, nhad ; ac nid

ydym wedi mynegi yr haner am ei fawredd.
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Jacob. Wel, digon yw. Nid oes arnaf eisieu rhagor tu
yma i'r gwynfyd. Af, fel y gwelwyf ef cyn fy marw. Judah,
dos di yn mlaen, a dywed wrth Joseph ein bod ni ar y fibrdd.

JuDAH. ("Wrth Joseph). Yn awr, fy mrawd, y mae fy

nhad yn dyfod, a'i eiddo, a'i blant, a'i wyrion. Y mae yna
66 o honynt ; llanwant gerbydau Pharaoh.

JosEPH. Ewch, fy ngweision
;

parotowch fy ngherbyd
goreu. Af i gyfarfod fy nhad a'm teulu.

JuDAH. Y mae pob peth yn barod, fy mrawd.
JosEPH. Tyred i'r cerbyd, Judah ; eistedd wrth fy ochr i.

Mae yn agos i 30 mlynedd er pan welais fy nhad ! Yr oedd
efe y pryd hwnw yn gant oed. Daew y cerbydau yn dyfod

!

Yr wyf fi am eu cyfarfod yn nghanol tir Gosen. Yn mha
gerbyd y mae fy nhad, Judah ?

JuDAH. Yn y cerbyd blaenaf, fy mrawd.
JosEPH. Dacw nhad ! Wel, y mae amser wedi plygu ei

war, a gwynu ei ben, a rhychu ei ruddiau. Mae yn edrych
yn dda hefyd, pan y cofir am ei ofidiau a'i oedran. Y peth
anwyl

!

Jacob. Dacw fy mab Joseph ! Y mae wedi newid ! ond

y mae delw fy Joseph arno er gwaethaf gauaf a haf, oerni a

gwres deng mlynedd ar hugain. Dacw efe yn neidio o'i

gerbyd
;
ymlusgaf finau o'm cerbyd. Y mae efe yn rhedeg;

ceisiaf finau redeg.

JuDAH. Syrthiodd fy nhad, a syrthiodd fy mrawd ar ei

wddf. Mae y ddau yn wylo, ac yn ceisio cusanu. ííid oes

un o honynt wedi dweyd gair eto.

Jacob. Byddaf farw bellach, fy mab, gan i mi weled dy
wyneb yn fyw.

JosEPH. Na, fy anwyl dad, gobeithio y cawn fyw yn
ymyl ein gilydd am rai blynyddau eto.

PEN. XVIII.

Joseph yn cyfiwyno ei clacl i Pharaoli.

JosEPH. A gaf fi ddweyd gair wrth ei fawrhydi y brenin.

Phae. Llefara, ! ardderchog lywydd.

JosEPH. Wel, y mae fy hen dad, a'm brodyr, eu hanifeil-

iaid, a'r oU a feddant, wedi dyfod o Ganaan ; ac y maent yn
aros yn Gosen, ar lan yr afon. Nis gwn pa beth i'w ddweyd
wrthynt.
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Phar. T mae yn dda genyf glywed, a hoffwn eu gweled,

a cliael ymddyddan â hwynt.

JosEPH. Gryda chenad ei fawrhydi, dyma bump o'm
brodyr.

Phak. Wel, foneddigion, yr wyf yn eich parchu ermwyn
eich brawd. Gwn nad pobl se^ur ydych. Goddefwch i mi
ofyn i chwi pa beth yw eich galwedigaethau ?

Eeuben. Bugeiliaid yw dy weision, ac yr ydym wedi

dwyn ein delaid a'n gwartheg gyda ni. Gwelsom borfa

fras yn Gosen, a hoffem gael trigo yno, os gwel y brenin yn
dda.

Phah. Gwrando, fy llywydd
; y mae yr Aifft i gyd o'th

flaen, cyflea dy dad a'th frodyr yn y man a ddewisont.

JosEPH. Esgusoded Pharaoh íi am ddwyn i'w bresenoldeb

yr hen wr, fy nhad.

Jacob. Goddefed Pharaoh i hen batriarch ddweyd â llais

crynedig, Duio yr Sébreaid atlifenditMo.

Phae. Y mae yn weddus i minau ymgrymu o flaen pen-

llwydni ; canys pan fydd hwn ar ffordd cyfiawnder, y mae
yn fwy anrhydeddus na choron yr Aifft. Pa faint yw dy
oedran di hybarch batriarch ?

Jacob. ÜSTid yw dy was, fy arglwydd frenin, ond cant a

deg ar hugaiu. Gwnaeth gofid i'm pen wynu yn gyflymach

na'r eiddo'm tadau. Tr oedd fy nhad, Isaac, yn gant a
pJiedimr ngain pan yn marw ; ac yr oedd fy nhaid, Abraham,
yn ymyl hyny ; ond er eu bod haner can mlynedd yn hn
nag wyf fî, yr wyf yn sicr eu bod yn edrych yn iau. Nid
oes obaith i rai gyrhaedd eu hoedran hwy ; canys helbulus

a drwg fu blynyddoedd fy einioes i. Tmgrymaf eto, a

dywedaf wrth Pharaoh, Duw fy nhadau a'th fendithio.

Dydd da i'r brenin.

Phae. Nid wyf yn rhyfeddu, fy llywydd, dy fod yn son

am dy dad. Tn wir, hen wr braf ydyw. Methais atal fy

nagrau yn ei bresenoldeb, ac ni fedraf eu sjchu wedi iddo

gefnu. T mae yn anrbydedd i'r Aifft ei fod yn preswylio

ynddi. Ymdreched pawb i'w wneud yn ddedwydd, acestyn

ei oes.

PEN. XIX.

'Jose^jh a gively angau ci clad.

Eeubeit. Pa faint sydd er pan ydym yn yr Aifft, nhad?
Jacob. T mae dwy flynedd ar bymtheg, fy machgen i.
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Tr wyf yn ytnyl cant a haner oed. Teimlwyf yn lled wan-
aidd, a rliaid i mi ymollwng i fy ngwely ; ac y mae hiraeth

wedi codi arnaf am weled Joseph a'i blant.

Retjbeît. O ! fy mrawd Joseph, y mae ein tad yn lled

wanaidd, ac y mae arno awydd dy weled di a'th ddau fab.

JosEPH. A yw ein tad yn sal iawn ?

"Reuben. Nid yw yn boenus, ond y mae yn wanaidd, yn
cadw ei wely, a chryn arwyddion ei fod yn nesu at ei

ddiwedd.

JosEPH. Awn i edrych ara dano yn union. Manasseh ae

Ephraim, gwnewch eich hunain yn barod ; a fy ngweision,
hwyliwch fy ngherbyd, a gyrwch i Grosen at dy fy nhad.

Ë.EüBEy. Fy nhad, y mae dy fab Joseph yma.
Jacob. Y mae efe, fy mhlentyn i. Dyro dy law, a ehwyd

fi ar fy eistedd.

JosEPH. Pa fodd yr ydych chwi, fy nhad anwyl ?

Jacob. Wel, yr wyf yn lled esmwyth, fy machgen i, ond
fy mod yn wan. Gwn fod marw yn agos, a goreu genyf po
agosaf

;
yr wyf yn barod iddo, ac y mae arnaf hiraeth am y

nef lle y mae fy nhadau a'm DuW. Yr wyf wedi bod yn hir

yn yr AiíFt, ac wedi cael llawer o garedigrwydd ; ond nid

wyf am gael fy nghladdu yma : gweìl genyf orwedd nos hir

angau yn meddrod y teulu.

JosEPH. Gofalaf fi am i ti gael hyny, fy nhad.

Jacob. A wnei di, yn wir, fy rahlentyn ?

JosEPH. Gwnaf, yn wir, fy nhad.

Jacob. A fyddai yn anhawdd genyt roddi dy law o dan
fy morddwyd, a thyngu y gwnai hyn ?

JosEPH. Na fyddai, fy nhad. Tr wyf yn rhoddi fy llaw

a'm llw i ti ar y mater.

Jacob. Diolch i ti, fy mhlentyn
; y mae hyna yn gysur

mawr i mi. Hoffwn yn awr roddi fy mhen ar y gobenydd,
a gorphwys ychydig. Dyna, fy anwyl Joseph, cwyd fi i

eistedd eto. Y mae genyf ragor i'w ddweyd; pwy sydd
gyda thi ? T mae fy ngolwg yn pallu

;
yr wyf yn eu clywed,

ond nia gallaf eu gweled.

JosEPH. Fy nau fab, Manasseh ac Ephraim, sydd wrth
dy wely, fy nhad.

Jacob. Éhyfedd iawn ! gadawer i mi eu cofleidio a'u cua-

anu. Ni feddyliais, pan ddygwyd y siaced waedlyd ataf, y
cawn weled fy Joseph ; ond yn awr, dyma fi yn cael ym-
ddyddan ag ef ac a'i feibion !
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JoSEPH. Fy nhad, a weli di yn dda fendithio fy mhlant ?

y mae yr hynaf yn sefyll wrth dy law dde, a'r ieuangaf wrth

dy aswy.

Jacob. Gwnaf, fy mab. Pa le y mae eu penau, fel y
gosodwyf fy nwylaw arnynt ? Yr angel, yr ìnon am gicar-

edodd i oddiicrth bob drwg, a fendithio y Uanciau.

JosEPH. Fy nhad ! O ! fy nhad ! pahatn y darfu i ti

groesi dy ddwylaw ? T mae dy law dde ar ben Ephraim,

yr ieuangaf, a dy law aswy ar ben Manasseh, yr hynaf

!

Jacob. Mi wn, fy mab, mi wn. Bydd dy ddau blentyn

yn fendigedig, ond yr ieuangaf a ragora. Duw a groesodd

fy nwylaw, ac a osododd y dde ar ben Ephraim.

Plant. Diolch i ti, taid. Gadawer i ni dy gusanu eto.

Pa fodd yr wyt yn teimlo yn awr ?

Jacob. Yr wyf yn hollol ddiboen, fy yrion ; ond
teimlwyf fy hun yn myned wanach, wanach, a gwn fod hûa
angau yn ymyl. Hoffwn gael fy mhlant oU at erchwyn îj

ngwely am unwaith.

JosEPH. Anfonaf am danynt, fy nhad ; a dyma hwy yn
dyfod.

Jacob. A ydych chwi yma oll, fy mhlant i ?

Eeuben. Ydym, nhad.

Jacob. Rhyfedd iawn ! Pa dad fel myfi gafodd fyw 147

o flynyddau, magu deuddeg o feibion, a'u cael oU wrth

erchwyn ei wely pan yn marw ! Ond y mae genyf air i'w

ddweyd wrth ac am bob un o honoch, Gen. lxix.

Eeübeîí. Wel, fy nhad, yr wyt wedi dweyd pa beth ydym
ni, a pha beth ddaw o honom ; a oes genyt ti rywbeth i ti

dy hun ?

Jacob. 0, oes, " Ävi dy iaohawdwriaeth di y dysgwyliais,

Arglwydd."
E.EUBEN. A oes genyt ragor i'w ddweyd, fy nhad ?

Jacob. Oes, un gair. Y mae Joseph wedi tyogu na chaf

fy nghladdu yn yr Aifft, ond y cymer fi at fy nhadau, onid

wyt ti, Joseph ?

JosEPH. Ydwyf, fy nhad, ac mi safaf at fy llw.

Jacob. Y mae amaf eisieu nodi y lle. Cleddwch fi yn
maes Machpelah, o flaen Mamre, yn ngwlad Canaan. Yno
y claddasant Abraham, a Sarah ei wraig ; Isaac, a Eebecca

ei wraig ; ac yno y cleddais i Leah. Y maent hwy, i'm

teimladau i, wedi cynhesu y gwely, Y mae cerbyd fy Nhad
nefol wedi dyfod i ymofyn fy ysbryd. All right, angylion.
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Eeubeîí. Mae eia tad wedi llewygu !

Jtjdah. Eí'allai y daw ato ei huu eto. Gwelsom ef yn
llewygu o'r blaen, pan ddywedwyd wrtho fod Joseph yn
fyw.

E.EUBEx. Na, yn wir, y mae yn annhebyg iawn heddyw i'r

hyn ydoedd y pryd hwnw. Peidiodd anadlu, a dyrysodd ei

hwls y pryd hwnw ; ond y mae ei galon wedi daríbd curo
heddyw,—ydyw, y mae loedi marw !

JosEPH. Fy nhad wedi marw ! Nis medraf gredu. Fy
nhad ! fy nhad anwyl ! ! ei wallt gwyn, ei ddwylaw oer-

ion, a'i ruddiau anwyl ! Goddeter i mi eu cusanu, a'u

golehi â fy nagrau. Chwithau, y raeddygon, peraroglwch ei

gorff, fel na lygro, a cbadwn arwyl am dano ddeg niwrnod
a thrugain.

JuDAH. Pwy garia y newydd i dy Pharaoh fod ei tad

wedi marw ?

JosEPH. Efallai y byddai yn well i mi ddwyn y newydd
fy hun. A hoffwn gael siarad gair â Pharaoh yn nghylch y
y claddedigaeth.

JuDAH. lë, fy mrawd, nid oes neb gwell na thi i fyned
at y brenin ar achlysur fel hwn.

JosEPH. Gyda chenad fy arglwydd frenin. Efallai iddo

glywed fod fy nhad wedi marw. Diolchai ar ei wely angau
am garedigrwydd y brenin iddo. Ond yr oedd arno awydd
mawr cael ei gladdu yn meddrod ei dadau. Gwnaeth i mi
dyngu y cymerwn ef yno. Ac yn awr, rhynged bodd i'r

brenin gamatâu i mi fyned i hebrwng corff fy ben dad i wlad
fy ngenedigaeth. Ni bum yno belJach er's deugain mlyn-
edd.

Phae. Do, fy Uywydd, clywais fod dy dad wedi marw, a

methais atal fy nagrau. Dos i'w gladdu yn ol dy ddymun-
iad. Cymer dy berthynasau, a hoU foneddwyr yr Aifft

gyda thi. A phe hyny yn weddus, byddai yn dda genyf

ddyfod i'r claddedigaeth fy hunan.

PEN XX.

Jos&ph yn marw.

JosEPH. Wel, dyna ein tad yn y bedd. Nid ä byth o'm

cof fy nheimladau ar fynwent Machpelah. Gwelais feddau

Leah, chwaer fy mam ; Isaac a Eebecca, fy nhaid a nain

;
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Abraham a Sarah, fy hen daid a'm nain ; ac yn ddystaw,

buasai yn dda genyf fînau gael fy nghiladdu yno. Gwelais yr

ben d y'm magwyd, a'r ystafeli lle y bum yn cysgu ddegau
o nosweitbiau gyda'm tad. Bum yn rhoddi tro drwy y gy-
mydogaeth ; ond nid oedd neb yn íy adnabod, na minau yn
adnabod neb, canys yr oedd deugain mlynedd er pan adaw-

swn y fro. Yr wyf finau yn dechreu heneiddio ; ac ofnwyf
na chaf mwy dalu ymweliad âgwlad íy ngenedigaeth. Prin

y dysgwyliaf gyrhaedd oedran fy nhadau.

Ëeuben. Ty mrodyr, y mae Joseph ein brawd yn sal.

Clywais fod y meddygon yn dweyd nad oes fawr obaith

iddo wella. T mae am ein gweled oll. A gawn ni fyned

gyda'n gilydd i'r palas heno
JuDAH. Awn.
JosEPH. Wel, fy mrodyr, yr wyf fî yn marw !

JüDAH. ! na, paid a son am farw ; nid wyt eto ond
cant a deg. Cyrhaeddodd ein tad 147, a'n taid ISO, a'n

hen daid 177.

JosEPH. K'a, yr wyf fî yn marw. S" mae fy natur wedi
darfüd. Pe treuliaswn fy oes yn Nghanaan, efallai y cyr-

haeddaswn oedran fy nhadau. Bum yma ya gaethwas am
13 mlynedd. Ni allaf, ac nid oes arnaf awydd byw yn
hwy.

JuDAH. ! ein brawd, pa fodd y gwnawn ni '' pa fodd y
gwna yr Aiô't ? îe, pa fodd y gwna y byd hebot ti .-'

JosEPH. Gwnewch yn burion, fy mrodyr. Nid oes

golled am neb wedi ei farw tra byddo Duw yn fyw. Er
cymaint o fawredd gefais yn yr Aifft, nid yma y mae fy

nghalou, ac nid yma y bydd cartref eich teulu chwithau yn
hir. T mae yspryd proffwydoliaeth wedi disgyn arnaf yn
fy ngwely ; ac yr wyf yn dweyd, Duw gan loeled a ymioel

á chwi, ac a'ch dwg cliwi i fyny o'r wlad hon Vr wlad a

dyngodd efe i Abraham, Isaac, a Jacoh. T mae arnaf finau

awydd cael fy nghladdu yn meddrod fy nhadau ; ood ni

feiddiaf ofyn am hyny i freuin a deiliaid yr Aifft yn awr.

A ydych chwi yn addaw, fy mrodyr, rhybuddio eich plant

a'ch yrion i ddwyn fy esgyrn i fyny oddiyma ?

JuDAH. Tdym, ein hanwyl frawd, yr ydym oll yn barod

i wneud llw ar y mater.

JosEPH. Diolch i chwi. Tr wyf fi yn credu adgyfodiad

y meirw ; a bydd"yn dda genyf gael gorwedd a chodi ya
agos i Abraham, Isaac, a Jacob, a'r teulu ; ac y mae dawn
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proíFwydoliaeth yn sibrwd wrthyf nad pell oddiyno y gwna
yr Aëgyfodiad ct'r hywyd ei fedd. Nid yw anrhydedd yr

Ailì't ddim yn íy ngolwg heddyw. Duw ein tadau a ofalo

am danom, fy mrodyr, a'n plant, a'n hyrion. Yr angel

!

Dacw—

.

JtJDAH. O ! y mae ein brawd wedi methu siarad,—rhydd
ei ben ar y gobenydd

; y mae ei wyneb yn glasu, a'i hwls

yn llesgâu ; ni wna sylw o neb
;
ydy w, y mae Joseph ein

hrawd wedi marw !

Dtn A oes unman gallaf dclianc

Na ddaw angau ar fy ol ?

Beibl. Nac oes, nac oes, na ddych'myga,
Byth na ofyn beth mor ffol.

Dtn. Draw i Ganaan mi a droaf,

Beibl. Troa augau ar dy ol,

Dtn. Tua'r Aitìi;, gan hyuy, rhedaf,

Beibl. Eheda angau ar dy ol.

Dtn. I'r gwael fwthyn yr ymlusgaf,
Beibl. Llusga angau ar dy ol,

Dtn. I'r gwych baias jr olwyuiaf,

Beibl. Gyr yr angau ár dy ol.

Dtn. At y gydair ^rithroed plygaf,

Beibl. Plyga augau ar dy ol.

Dtn I'r orseditfainc btjrlog dringaf,

Beibl. Dringa angau ar dy ol.

Dtn. Yn y groes yn dn ymaflaf,

Beibl. Augau yno ddaw i'th 'nol.

Padl. At yr lesu fry ehedaf,

Angau ni ddaw ar fy ol.

MOSES.—Ex. II.—XI. ; ìSTum. xxvii. a xxxi. ; Deüt.

IV., VI., VIII., IX., X., A XXXIV.

PEN. I.

Geni Moses bccoh, a'i giiclclio.

JocHEBED. Diolch i'r nef, y mae fy un anwyl wedi ei

eni, ac y mae yn dlws. Ond, o ran hyny, y mae pob

baban yn dlws, yn enwedig yn ngolwg ei íam. Campwaith

Duw o'r clai yw ei goríF ef, ac wedi yr adgyfodiad, gwna ef

yn " degaa i fyw byth." Y mae pechod heb ei anurddo,

a'r byd heb dynu ei ddwylaw budron ar hyd-ddo. Y mae
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coríF baban yn dlws wedi i'r enaid fyned allan. Y mae ei

lygaid a*i wefusau fel dryaau yn gilagored wedi i'r trigian-

ydd ddianc. Gwena, fel pe byddai yn ysmala ganddo

ddarfod iddo roddi ei droed ar lawr oer ein daear ni. " Tlws

i Dduw " yw fy mhlentyn i. Ond Ocb ! mab ydyw. Ai
tybed y boddant ef ? Tn wir, ni chânt ei foddi, os medraf

fì ei guddio.

MiRiAM. Pwy bia y babi bychan yma, mam ?

Jocn. Nyni, fy ngeneth i.

MiB. Pwy a'i rhoddodd i ni ?

JocH. Duw, fy mhlentyn i.

MiE. Diolch iddo
; y mae genyf fi ddau frawd yn awr.

y mae hwn yn dlysach nag Aaron. A gaf fi gusan ganddo,

neu roddi cusan iddo, mam ?

Aaeon. Ehaid i minau gael cusan gauddo ; caf, rboddaf
ef yn oî yn union.

Amram. Tn wir, Jochebed, byddai yn well i ni guddio

ein tlws. T mae gan bob Aifftddyn ac AiflFtes awdurdod i

ddyfod i dai yr Hebreaid, a chwilio am eu babanod i'w

boddi ; a chwilio y maent yn ddyfal yn y tai nesaf. Gwel-
ais ddau bore heddyw yn croesi o'r naill dy i'r llall.

Gwyddwn ar eu llechwedd pa beth oedd eu neges.

JocH. Yn wir, fy anwyl briod, peth anhawdd iawn yw
cuddio baban. Os gadewir ef ei hunan, efallai y llefa pan
fydd y chwilotwyr yn y t, ac y dywed wrthynt pa le y
mae. Ac os arosaf fi gydag ef, neu os arosa Miriam ei

cbwaer, efallai yr holir am danom ni, ac y ceir ef felly.

Am. Medr Duw ei guddio. T mae ganddo ef aden i'w

dodi drosto, llaw i'w gysgodi, a'i hunan i fod rhyngddo a'r

perygì. Medr efe ddweyd ITst wrth faban, ac ufuddha
hwnw, üs bydd hyny yn atebrhyw ddyben. Suer ef i gysgu,

a rliodder ef yn y gell fechan sydd yn mhen draw y tý.

Gall y naiU a'r llall o honom fyned heibio y drws, a'i wylio

yno.

JocH. Wel, fy mhriod, efallai mai tydi sydd yn iawn.

Cydsyniaf a'th gais. T mae y babi yn cysgu, gadawer i

ni ei guddio.

MiE. Paham yr ydych yn rhoddi y babi yn y fan yna,

mam ?

JocH. Ei guddio yr ydym, fy ngeneth i, rbag i'r petbau
bryntion ddyfod i chwilio, ei gael, a'i foddi. Paid ti a chy-

meryd arnat wrth neb y gwyddost pa le y mae.
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MiR. O, ni wnaf fi ddim, raarn ; ond gallaf fyned heibio

y drw3, yu awr ac yn y man, heb gymeryd arnaf y gwn ei

í'od yno. Ac os bydd yn crio, gallaf droi i fewn yn ddystaw,

a rhoddi ychydig Ìaeth iddo o'r gostrel, a'i suo i gysgu.

JocH. Grelli, Ty ngeneth i.

AiPFTDDYN. Éap, tap ; rap, tap, tap ! A oes yma yr un
baban ? Yr wyf yu meddwî fod ; ac y mae genyf hawl i

chwilio. Líst ! dyna lais plentyn. Pa le y mae ?

JocH. Aarou oedd yna, ac y mae efe yn dair oed. Nid
ydych yn boddi plant o'r oedran hyny, ydych chwi ? Tyred
yma, Aaron, gad i'r gwr dyeithr dy weled.

AiFFTUDTN. Na, nid ydym yn boddi plant o'r oedran

yna, Af ymaith yn awr, y mae arnaf frys i fyned i'r t
nesaf

;
galwaf eto. T mae rhyw bethau yn peri i tni fedd-

wl fod yma faban iau nag Aaron yn y t, neu o'i amgylch.

Dydd da i cùwi.

JocH. Dydd da i chwi.

MiB. Pa beth, mam ! A ydynt hwy yn meddwl y cânt

foddi y baban? Na chânt byth. Gan fod Duw wedi ei

roddi i ni, ni oddefa efe iddynt hwy ei ddwyn a'i foddi.

Aaeon. Dwyn ein baban ni, a'i foddi ! na châut.

Am. Yn wir, bu agos i'r bychan ddweyd pa le yr oedd
drwy wylo. Darfu i'w fam wneud haner twyli i'w ddiogeiu.

Yr ydym yn awr wedi ei gadw am dri mis yn y t^', ac ni

allwn ei guddio yn hwy. Ehaid i ni ei anfon oddiyma i

rywle, a pha beth a wnawn ?

MiB. A allech chwi, fy anwyl rieni, ddim ei anfon i'w

gadw at ein teidiau a'n neiniau ydynt yn byw yn nh Lefi ?

Byddant hwy yn dyner o hono, canys y maent yn gwirioni

arno ; a galiwu i a chwithau fyned yno i'w weied pan
fynera.

JocH. T mae arnaf ofn na byddai yn ddiogel yno. Y
mae yr ymchwilwyr yn myned yn fwy manwl o hyd ; ac

nid ydynt yn arbed ty Lefi. l'y nghyngor i yw, gwneud
cawell llafrwyn, ei ddwbio â chlai ac â phg, gosod y bach-

gen ynddo, a'i roddi yn mysg yr hesg ar fin yr afoa. Ni
bydd perygl i ddwfr ddyfod ato, canys gwneir llongau o

lafrwyn glanau y Nile, Esa. xviii. 2. T mae yr hesg yn
sychion a chynes, a gallem fyned i edrych am y baban y
bore a'r hwyr, a ohymeryd bwyd iddo. Byddai yn well

genyf iddo farw yno na marw yn y t, neu iddynt hwy
ddyfod yma, a'i ddwyn i'w foddi.
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Mm. Wel, os hyn raid wneud, af finau bob dydd, a safaf

o bell, heb gymeryd arnaf fy mod yn ei weled, i edrych pa
beth a wneir iddo.

Am. Tr wyf yn foddlon i'r cynllun. Ehoddaf orchymyn
am y cawell. Suer y baban i gysgu, a rhodder ef ynddo.

JocH. Wel, dyma y cawell yn barod, a'r baban ynddo
wedi cysgu. Gallwn oll roddi ein cusanau ar ei ruddiau, a

gadael ein dagrau yno. A gwell i ni ei gymeryd yn awr,

wrth oleu y lleuad, i hesg glan yr afon.

MiE. Ehodder y cawell a fy mrawd bach yn y fan yma,
mam. Y mae yma le sych, a'r hesg yn dalion a chynes ; ac

y mae yma beth codiad tir, fel y gallwn gael cyfle i weled

o bell pa beth a wneir iddo.

Jocu. Wel, fy ngeneth, rhaid cydsynio a'th gais. Mynaf
weled ei wyneb unwaith eto. ! y mae y peth anwyl yn
cysgu yn drwm. Ond rhaid cau arno, a chefnu. Duw yr

Hebreaid fyddo gyda thi, fy anwy] blentyn.

MiR. Yn wir, y mae yn galed i fyned i'n t}-, a'i adael yno
ei hunan ; ond os ervs y Duw yr ydych yn son am dano
gydag eí', bydd ganddo ddigon o gwmni. Af fìnau i edrych

am dano yfory.

JocH. Wel, Miriam, a gefaist ti y cawell lle gadawsom
ef?

MiE. Do, fy mam. Agorais ef, a rhoddais gusan i'r

babi, a detfrodd. Cymerodd laeth genyf, ac ymollyngodd
eilwaith i gysgu. Sefais wedi hyny i edrych pa beth a

wneid iddo, a chan nad oedd neb yn agoshau, aethum ato

drachefn ganol dydd, a rhoddais laeth iddo, ac ymollyngai i

gysgu yn union. Gwnaf yr un peth eto heno. Ond rhaid

fod ein Duw ni gydag ef, er na welais i mo hono.

JucH. Ydyw, fy ngeneth i. Ehaid fod yma wyrth, neu
fod rhagluuiaeth yn gwneud un o'i gweithredoedd anghy-

ffredin.

MiK. ! íy mrawd bach anwyl ; ac yr wyt yn fyw eto

heddyw ! Oiid rhaid i mi gilio draw, a seíÿll o bell, i edrych

pa beth a wneir i ti.

PEN. II.

Cael Moses hach, a'i fagu.

MiE. Dyna swn cerbydau yn dyfod ! Dacw ryw fon-

eddiges nodedig yn disgyn o'r blaenaf, a'i llancesau yn ei

dilyn 1 Merch Pharaoh ydyw, a'i maids oflionour sydd ar
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ei hol ! Dilynant lii hyd lan yr afon, ac ymddengys ei bod
hi yn myned i ymolchi. Dacw hwy yn ymyl y cawell ! T
mae aruaf ofn iddi ei weled ; ac yn wir, y mae arnaf ofn
braidd na welant mo hono. Och! Ha! y mae y dywysoges
yn sefyll ! Safant oll ! a llithraf fînau yn mlaen i'w cly wed
yn siarad. Ni wyddant nad plentyn ydwyf ddygwyddodd
fod yn y lle ar y pryd.

Meech Phaeaoh. Pa beth yw hwnacw sydd yn yr hesg?
Y mae yn debyg i gawell. A wna un o honoch chwi, fy

llawforwynion, fod gystal a myned i'w gyrchu ? Dyger ef

yma. Agoraf fì ef. Syndod ! Y mae yma faban yn effro,

ac yn wylo. ! y peth anwyl ! Wylaf finau. TJn o blant

yr Hebreaid ydyw. Deddf greulon íy nhad a achosodd iddo

gael ei roddi yn y fan yma.
Maid oe Honoub. Tori o galon wyf fi ; tafler ef i'r afon :

bydd yma ormod o Hebreaid drachefn ; canys y maent fel

pob 'Senters yn lluosogi wrth gael eu gorthrymu.
Llances aeall. Whig wyf finau—pleidwraig pob rhyddid,

tyuerwch, ac iawnder. Ofnadwy fyddai i dywysoges yr Aiftt

daflü baban i'r afon. Mager.ef, meddaf fi.

Merch Phar. Yr w)f finau am ei fagu. Y mae yn dda
genyf am blant, orid ni welais erioed fabau mor auwyl a hwn.
Meddyliwn fod delw un o'r duwiau ar ei wyneb. Pwy a
gawn i'w fagu ?

MiE. 0! dirionaf arglwyddes! agaffialw mamaeth o'r

Hebreesau, fel y mago y bachgen hwn i ti ?

Mekch Phae. Yr wyt tithau, fy ngeneth i, yn dlos, syn-

hwyrol, a boneddigaidd ; aó y mae dy gais yn rhesymol.

Dos, brysia.

MiE. Brysiaf, fy arglwyddes. Mam, mam, daeth merch

y brenin a'i Uancesau at yr afon
;

gwelsant y caweli,

cyrchasant ef, a thynasant allan fy mrawd. Yr oedd yn
wylo, a wylodd y dy wj'soges hefyd. Y mae y baban yn av\ r

ganddi yn ei mantell ysgarlad, ac y mae yn dotio arno.

Gryrodd fi i alw un o'r Hebreesau i'v\r fagu. Brysiwch, da
mam, rhag iddi feddwl am ryw gynilun arall. Cewch yr holl

hanes genyf pan ddychwelwch.
JocH. E.haid i mi, Miriam, gael ychydig fynydau i ym-

olchi ac ymdrwsio, cyn ymddangos gerbron ei Mawrhydi.
Nis gwn pa fodd y medraf ddal golwg y dywysoges, a

chuddio teimladau mam, os caf dderbyn íy maban o'i llaw.

Meech Phae. A ydwyt ti yn fam ?
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JocH. Ydwyf, fy arglwyddes.

Merch Phae. Pa faint yw oed dy faban ?

JocH. Tri mis, fy arglwyddes.

Meech Phae. Pa le y mae dy blentyn ?

JocH. Yr wyf wedi ei golli, fy arglwyddes.

Mebch Phae. AVedi ei foddi y mae yn ddiau. Cefais y
plentyn hwn heddyw mewn cawell yn yr hesg, ar lan yr
afon. Yr wyf yn tybio mai un o blant yr Hebreaid ydyw

;

ond yr wyf yn tosturio wrtho, ac wedi syrthio mewn cariad

âg ef. A. wnai di ei fagu ef i mi ? a minau. a roddaf i ti

dy gyflog.

JocH. Y mae yn dda genyf blant, ac ystyriwyf yn
anrhydedd i fagu hwn i dywysoges yr Aifft.

Mebch Phae. Dyma efe i ti. Duw yr Hebreaid a'i

bendithio, ae a'th fendithio dithau hefyd. Dyma gadwen
aur i'w rhoddi am ei wddf, a'm delw i arni. Ond pa le y
mae yr eneth fach dirion, synhwyrol, a chyflym, a redodd i

dy ymofyn di ?

JocH. Darfu hi, fy mrenhines, flino wrth frysio, fel y mae
wedi aros i orphwys yn fy nh fi.

Meech Phar, Ehodder fy serch i ati, a'r tlysau yma
iddi i gofio am danaf.

JocH. Gwnaf. Duw yr Hebreaid a'th fendithio dithau,

dirionaf dywysoges. Cymeraf bob gofal gyda'r bachgen.

MiE. Ac cliwi gawsoch fy mrawd bach i'w fagu, onid do,

fy mam ? Dioleh byth i Dduw yr Hebreaid. Efe a'i

gwnaeth hi. Pe deuai hen Aifftddyn neu Aifftes ddu i'r tý
yn awr, nid oes perygl iddynt ddwyn y baban, ai oes, mam ?

JocH. Nac oes, fy mhlentyn. Grailwn wahodd y neb a
fynora i'w weled. Gallaf ei gymeryd allan i'r man fynwyf.

jN'ì feiddia y mwyaf gwaedlyd o lofruddion babanod
gyffwrdd ag ef. Dyma gadwen merch y brenin wrth ei

wddf, ac y mae ei sel a'i bargraff hi arni.

MiB. lë, y mae genyf finau hefyd dlysau, a'i sel hi arnynt.
" Ah nhw," " Ah nhw," y gelynion. Gadawer i mi roddi
cusan i'r baban.

Aaeon. Y mae genyf finau gusan i'w roddi i fy mrawd
bach, a phenill i'w ganu iddo.

Hwi, Moses bach, ein baban ni,

A babi'r Lady hefyd
;

Bu yn yr hesg, mae yn ei gryd,

A bydd yn d'wysog bywyd.
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MiEiAM. Hen Aifftes ddu ! tyr'd yma'n awr,

A dwg fy mrawd i'w foddi

;

! na, mae'r gadwen am ei wddf,
Ei gyffwrdd ef ni feiddi.

" Ah nhw ! Ah nhw !
"

Hwi ! Hwi ! Moses bach.

PEN. III.

T Berth yn llosgi.

MosEs. Pwy sydd yn y berth yna ?

Angel. Angel yr Arglwydd.
MosES. Ai nid Duw wyt ti ?

Angel. Nage, ei brif angel.

MosES. Tr wyt yn galw dy hun yn Dduw Abraham,
Isaac, a Jacob.

Angel. Tdwyf
; y mae barddoniaeth yn goddef gwneud

hyn am angel y cyfamod, prif gynrychiolydd Duw.
MosES. A fuost ti ar neges yn y byd yma o'r blaen ?

Angel. Do ; myfi fu yn dal cleddyf tanllyd ysgwydedig
i gadw Ifordd pren y bywyd.
MosES. Ai táìi wyt ti ? T mae y berth lle yr wyt yn

aros fel pe byddai tân ynddi.

Angel. Nage, goleuni wyf fi. Nid oes na brigyn, na
deilen, na blodeuyn o'r berth Ue yr wyí wedi llosgi na
gwywo.

MosES. Wel, mewn gwirionedd, yr wyt yn oleu—yn
oleuach na'r haul ; rhaid i mi guddio fy wyneb ; ni fedraf

ddai yr olwg arnat.

Angel. Cuddia dy wyneb, a diosg dy esgidiau hefyd o

barch i fy Nuw i. T mae ei angel ef pan ddaw ar neges
yn cysegru y ddaear lle byddo.

MosES. 0, gwnaf, ac mi ddeuaf gam yn nes atat.

AîíGEL. A wnei dithau ddweyd ychydig o dy haoes i mi ?

nid am nad wyf yn ei wybod, ond yr wyf yn hoffi clywed
dy lais.

MosES. Myfi gadwyd yn y cawell llafrwyn—a waredwyd
gan ferch Pharaoh—a ddygwyd i fyny yn llys yr Aiíft—

a

ddigiais y brenin drwy gydymdeimlo a'm brodyr—a ddieng-

ais rhag ei lid at fy mherthynasau i Midian—a wnaethum
gymwynas â saith o ferched Jethro yr offeiriad, ac a

wahoddwyd i'w dy—cyflogwyd fi i wylio ei braidd, a phriod-
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ais Sephora, un o'i fercbed—yr wyf wedi bod gydag ef 40

mlynedd—byddaf yn arfer gyru y praidd o'r tu cefn i'r

anialwch, a dyfod í'r fan yma i addoli, a gwnaethum hyny

heddyw.
Akgel. T mae yn dda genyf dy gyfarfod, a ehenyf neges

atat. Y mae y Pharaoh oeddit ti yn adnabod yn yr Aiíft

wedi marw, a ÌPharaoh creulonach o lawer wedi dyfod yn ei

le
;
gorthryma fy mhobl yn ddidrugaredd

;
yr wyf am i ti

fyned i'w gwaredu.

MosES. Myfi fyned at Pharaoh ! Er fod y Pharaoh y
diengais i rhagddo wedi marw, y mae wedi dweyd fy hanes

wrth^'y Pharaoh presenol ; a deallaf fod hwn yn greulonach

na hwnw. Ni wrendy efe na phlant Israel arnaf fi ; a phwy

ddywedaf sydd wedi fy anfon ?

Angel. Dywed wrth blant Israel mai Duw eu tadau

—

Tdwyfyr Rion ydwyf, a'th anfonodd.

MosES. Ni chredant fod yr Arglwydd wedi ymddangos

i mi.

Angel. Dysg Duw i ti wneud gwyrthiau o fiaen eu

llygaid, fel y byddont yn rhwym o gredu mai efe a'th

anfonodd di.

MosES. Ni feddaf fì ddim dawn :
" safndrwm a thafod-

rwm ydwyf

"

Angel. Daw Duw gyda thi ; efe a wnaeth enau i ddyn
;

medr ddysgu i'r mudan lefaru, a rhydd eiriau yn dy enau

i'w dweyd wrth Pharaoh a phlant Israel.

MosES. O ! fy Arglwydd, esgusoda fi, ac anfon gyda

rhywun arall.

Angel. Beth sydd ar y dyn ! ni fedd Duw yr un mwy
cymhwys na thydi. Daw Aaron dy frawd gyda thi ; nid

oes gan neb dafod fel efe ; cai di roddi y meddyliau iddo ef,

a deuaf finau gyda chwi eich dau,

MosES. Pa le y caf afael ar fy mrawd ?

Akgel. T mae efe yn yr Aiíft gyda phobl yr Arglwydd,

yn clywed eu hucheneidiau. Daw i'th gyfarfod i'r anialwch.

MÔsEs. Ni wn a fydd fy nhad-yn-nghyfraith yn foddlon

i mi fyned, a chymeryd Sephora ei ferch, a'r ddau fachgen

yma gyda ni, a gadael ei braidd yn yr anialwch.

Angel. O, bydd
;
parotoa Duw ei galon ef wedi i ti

ddweyd dy resyraau.

MosES. Fy anwyl dnd-yn-nghyfraith, buost yn garedig i

mi er pan wyf yma. Y mae fy mrodyr, plant yr Arglwydd
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sydd yn yr AitFt, yn cael eu gorthrymu yn dost ; ac y mae
Duw yn gorchymyn i mi fyned a'u dwyn oddiyno. A wvt
ti yn Ibddlon i mi, a'm gwraig, a Gershom, ac Eliezer, dy
ddau yr fyned ?

Jethro. Rhaid boddloni, gan fod Duw yn gorchymvn.
Cymer yr asyu goreu yna i gario Sephora a'r plant.

Sephoea.. Ffarwel, fy anwyl dad.

Geeshom ac Eliezee. Ffarwel, taid.

Jetheo. Efarwel i chwi, fy mhlant, a'm hwyrion anwyl.
Efallai na welwn ein gilydci mwy.

MosEs. O ! gwnawn.
Jethro. Dyma yr asyn, Sephora, a'r ddau bleutyn yn

dyfod yn eu holau ! Pa beth sydd ? a ddarfu i chwi
anghofio rhywbeth ?

Sephoea. Na, methu myned drwy'r anialwch ddarfu i

DÌ : safodd angeí ar ein íFordd, a barnasom fod yn well i ni

droi yn ol, a gadael i Moses ei hunan fyned i'r Aiíft.

Jetheo. Weì, fy anwyliaid, y mae i chwi roesaw i aros
gyda mi.

PEN. IV.

Moses yn cladleu afv hohl ac a Pliaraoli.

MosES. Pwy welaf yn dyfod i'm cyfarfod yn yr anialwch?
Y mae yn debyg i Aaron fy mrawd, ond ei fod wedi hen-
eiddio. Aaron ydyw !

Aaeon. Ai Moses wyt ? Y mae ol amser arnat, fy mrawd.
Esgusoda fi am dy gusanu : nid wyf yn meddwl i mi dy
weled er's 10 mlynedd. Yr oedd rhyw yspryd wedi fy

nghynhyrfa i ddyfod i edrych am danat.

MosES. Yr oedd angel Duw wedi peri i miuau ddyfod i

édrych ain danat tithau. Pa fodd y mae arnoch chwi acw ?

Aaeon. Drwg ofnadwy ! Y mae yr hon Pharaoh oeddyt
ti yn adnabod wedi marw, a daeth Pharaoh creulonach yn
ei le, a'i stiwardiaid yn waeth na^ yntau. Y mae rhyw
alwad neillduol am briddfeini i adeiladu y pyramidiau, a'r

bobi yn cael eu gweithio i angeu.

MosES. Yr oeddwn wedi clywed ei bod yn ddrwg arnynt,

ac y mae Duw wedi fy anfon i i'w gwaredu ; a dywedodd y
deuet ti gyda mi at y bobl ac at Plíaraoh. A ddeui di, fy

mrawd ? Y mae genyt ti well tafod na myfi.

Aaeon. Deuaf fi
; y mae rhywbeth wedi bod yn cynhyrfu

fy ysbryd inau ar y mater.
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MosEs. G'well i ni fyned yn gyntaf at henuriaid meibion

Israel.

Aaron. (Wrth y bobl). Ey anwyl gydgenedl,—Y mae
Duw wedi dweyd wrth Moses ei fod wedi clywed ein huch-

eneidiau, a'i fod ara wneud gwyrthiau i'u gwaredu ; ac y
mae wedi ei ddewis ef a minau yn oíFerynau. Dyma y
Moses a fagwyd gan ferch yr hen Pharaoh. Ni bu yn y
wiad yma o'r blaen er's 40 miynedd.

Y BoBL. Diolch i'r Arglwydd ! Diolch iddo byth am
edrycb arnom ! Ymgrymwn ac addolwn ef.

Aaeon. (Wrth Moses). Awn yn awr at Pharaoh, er nad

oes genym fawr obaith y llwyddwn. Dydd da i ti y breniu

Pharaoh.

Phab. Ac i chwithau, foneddigion.

Aaeon. Duw yr Hebreaid a'n hanfonodd atat i ofyn a

fuasit yn caniatâu i'w bobl ef sydd yn gaethion yn dy wlad

fyned daith tridiau yn yr anialwch, ac aberthu iddo ef ?

Phae. Duw yr Hebreaid ! Pwy ydyw hwnw ? Nid ad-

waen i mo hono, ac ni oUyngaf yr Hebreaid ; nid ei bobl ef,

ond fy nghaethion i ydynt.

Aaeon. Y mae y bobl yn cwyno ar eu llafur, ac yn dy-

muDO cael tridiau o wyliau.

Phae. Gwyliau yn wir ! Gormod o hyn maent yn gael

;

segur ydynt. Py swyddogion, rhoddwch fwy o waith

iddynt
;
yn lle bod eraill yn casglu gwellt i'w roddi yn

gymysg a'r clai, cânt ei gasglu eu hunain, a gwneud yr un

rhif briddfeini bob dydd.

SwTDDOG. Gwnaethom fel y gorchymynaist, frenin;

cawsant fyned drwy holl wlad yr Aifft i gasglu sofi yn lle

gwellt, ond ni orphenasant a'u tasg fel arferol ; curasom eu

blaenoriaid am hyny, ac y maent yn cwyno yn erchyll.

Phab. Ar Moses ac Aaron mae y bai ; hwy a'u Duw
sydd wedi aflonyddu y bobl. Cadwch lygad arnynt : gwnaf

finau yr un peth ; ofuadwy yw aflonyddu y bobl ar adeg fel

hyn, paa mae cymaint o alwad am briddfeini. Dalier i

drymhau eu gwaith fel na chaffont amser i edrych am eiriau

ofer.

Y B^BL. ! chwi, Moses ac Aaron ! Rhoddasoch ar

ddeall i ni eich bod wedi dyfod yma i gymeryd ein beichiau

oddiarnom, a'n rhyddhau ; ond yn Ue hyny y mae ein beich-

iau wedi eu dyblu, a'n cadwynau wedi eu tynhau. Taled

Duw i chwi am roddi cleddyf yn Ilaw Pharaoh i'n lladd ni.
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MosEs. Rhaid i mi fyned a dweyd fy nghwyn wrth Dduw
eto. ! Arglwydd ! i ba beth y'm hanfonaist ? Yr oeddwn
yn ofni mai drwg fyddai hi ; ond y mae yn waeth nag y
dychymygais.

Angel. Dos, a dywed wrth y bobl fod Duw wedi gwneud
cyfamod â'u tadau, y buasai yn eu dwyn o'r Aifí"t, ac wedi
arwyddo hwn â'i enw

—

Duio Ilollalìiiog ; ac y mae yn
adnewyddu yr uu cyfamod â chwithau, ac yn ei arwyddo â'

i

enw Jéìiofali.

MosES. Y mae Duw yn peri i mi ddweyd wrthych fel

hyn :
" Myfi a'ch dygaf chwi allan oddi tan Iwythau yr

Aifftiaid â braich estynedig, a baruedigaethau mawrion ; ac

mi a'ch dygaf i'r wlad am yr hon y tyngais y rhoddwn hi i

Abraham, Isaac, ac i Jacob ; ac mi a'i rhoddaf i chwi.

Myfi yw yr Arglwydd."
Y BoBL. Na wrandawer ar Moses ; ni alln ei gredu, yn

wir. Da pe na wrandawsem ar Aaron ac yutau pan oedd-

ynt yn gwneud addewidion i ni o'r blaen.

AyGEL. Moses ! dos eto at Pharaoh, a dywed wrtho am
ollwng meibion Israel o'u caethiwed.

MosES. Nac af fi, yn wir. "Wele, plant Israel ni wran-
dawant arnaf fi ; a pha fodd i'm gwrandawai Pharaoh ? Y
mae yn llawer mwy gwangalon i fyned ato yn awr na'r tro

o'r blaen pan fu Aaron a minau gydag ef.

Angel. Bydd yn rhaid i ti fyned, ac Aaron gyda thi.

Ehydd Duw wialeu cerydd yn dy law ; ac os metha y wialen

gyntaf blygu Pharaoh, cai un arall, ac un arall; a bydd yn
rhaid iddo yn y diwedd naill ai plygu ai tori ; myn Duw ei

bobl allan. Y mae efe wedi estyn ei law, ac ni thyn hi i'w

fynwes nes iddo orphen ei waith.

PEN. V.

Y Plaaii

.

Angel. Rhaid i chwi ymwroli, a myned eto eich dau at

Pharaoh, a gofyn iddo am ollwng meibion Israel o'i wlad

;

a daw Duw gyda chwi.

MosES. Ni awn, fy Arglwydd.
Akgel. Ni wrendy Pharaoh arnoch yn union

;
gadewir

ef i galedrwydd ei galon ; ond myn Duw ei blygu, a gwneud
iddo rif a'r Aifftiaid wybod mai efe yw yr Arglwydd.

MosES. lë, ond y mae swynwyr yr Aifft yn medru rhoddi



7Jí HANESION T BEIBL.

hug ar lyp;aid y bobl, a'u twyllo eu bod hwythau yn medru
gwneud gwyrthiau ; ac y mae Pharaoh yn eu credu.

Angel. Ond myn Duw ddangos iddynt hwy a Pharaoh

y gwahaniaeth sydd rhwng twyll a gwirionedd.

"Moses. (Wrth Pharaoh). Yr wyf fi yn gofyn i ti eto,

Pharaoh, yn enw Duw yr Hebreaid, am ollwng ei bobl ef i

fyned i'w wasanaethu yn yr anialwch ; ac os na wnei, mi

darawaf y Nilus â'r wialen sydd yn fy llaw nes bydd ei

dyfroedd hi a'r íîrydiau a redant iddi yn troi yn waed, fel

y byddo yr holl bysg feirw, ac arogl y dyfroedd mor drwm
fel na bydd modd ei yfed, na byw yn agos iddo.

Phar. Medr swynwyr yr Aiíft wneud yr holl ddyfroedd

yn waed, yn arogliyn drwm, ara hyny ni phlygaf fi.

MosEs. Gan na phlygi di, mi godaf fy ngwialen eto, ac a

darawaf nes bydd yr aton, y tai, a holl derfynau dy wlad yn
llawnion o lyfîaint.

Phae. Ehyfedd iawn ! Y mae llyffaint yn y palas, ar ein

gwelyau a'n byrddau pan yn bwyta ein swper ! Dyna un
mawr vn ymyl dysgl pen y bwrdd. " Bratha dy fforc i'w

lygad Mrs. Pharaoh."

Mes. Phar. Na wnaf fi yn wir, y mae arnaf fi ei ofn

;

tybiaf weled delw Üuw yr Hebreaid yn ei lygaid.

Phar. Galwer am Moses.

Moses. Wele fi, frenin.

Phar. "Wel, yn wir, y mae y llyffaint yma yn annyodd-

efol. Nid ffug yw y rhai hyn, fel rhai y swynwyr. Da di,

gweddia am i dy Dduw eu symud.

MosEs. Gwnaf hyn, hefyd. Pa bryd y dymunet gael eu

•ymud ?

Phae. Goreu po gyntaf ; erbyn yfory os oes modd.

Mrs. Phar. Cyfod, fy mhriod, y mae y llyflaint wedi meirw

bob un yn ein hystafell wely, ac yn mhob ystafell drwy y
paias, a dywed ein gweision eu bod wedi meirw yn mhob
man drwy y wlad. Goreu po gyntaf y teflir hwy o'n ty ; ac

yn wir, dylid eu casglu o bob man o'r wlad, a'u taflu i'r afon,

onide parant haint
; y maent yn dechreu arogli yn drwm.

Phar, Tn wir, un rhyfedd yw Duw yr Hebreaid yna

;

bü agos iddo fy mhlygu, ond yr wyf yn teimlo fy nghalon

yn caledu eto. Ni ollyngaf ei bobl ef.

Aaron. Gwelaf nad yw Pharaoh yn gadael i'r bobl fyned

eto. Codaf finau y wialen yn awr, a tharawaf nes byddo

holl Iwch gwlad yr Aifft yn llau, ar ddyn ac ar anifail.
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Pkae. A fedrwch chwi, swyuwyr, wneud llau ?

SwYNWR. îía fedrwn ni. Bys Duw yw hyn.

Phak. Ni adawaf i'r bobl fyned eto. Ni cha miliynau o

lau ystwytho fy nghalon.

MosEs. Gaa dy fod yn dal i ymgyndynu, y mae Duw yn
anfon chwilenod lonaid dy d, a thai dy weision, a thros yr

holl wlad, nes iddynt eu lîygru a magu pob math o glefydau.

A dal di sylw, na cha yr un chwilen roddi ei throed ar dir

Gosen, ac ni bydd yno neb farw o'r pla.

Phae. Grofyner i Moses ac Aaron ddyfod ataf fî.

MosEs. Wele ni, frenin.

Phae. Aberthwch i'ch Duw yn ngwlad Gosen.

MosEs. O, na, gwnai hyny ni yn ffieidd-dra yn ngolwgyr
Aifftiaid, eanys arferwn ni aberthu hyrddod a theirw, y rhai

y maent hwy yn addoli.

Phak. Wel, ewch i'r anialwch, peidiwch myned yn
mhell, a gweddiwch droswyf.

MosEs. Na, rhaid i ni fyned daith tridiau i'r anialweh,

fel y dywedodd Duw. Mi a weddiaf ar yr Arglwydd am
atal y pla ; ond peidied Pharaph a'n twyllo eto.

Phae. T mae y pla wedi ei atal ; ond yr wyf yn teimlo

fy nghalon yn cryfhau eto. Ni adawaf i'm caethweision

ddianc. Ni cha eu Duw hwy fy nychrynu a'i chwilenod

chwaith.

MosEs. Dyma ti wedi ein twyllo eto, Pharaoh; ac y mae ein

Duw wedipenderfynuanfonhaintyr anifeiliaid i'th wlad, fel

y byddo meirw pob march, asyn, camel, eidion, a dafad.

SwrDDOG. Fy arglwydd frenÌD, Pharaoh, yr wyf wedi
teithi'o heddyw drwy ran fawr o'n gwlad, a gwelais luoedd

o anifeiliaid wedi meirw, a theflais fy llygad wrth fyned

ar wlad Gosen, ac ni welais arwydd afiechyd ar yr un
creadur yno.

Phae. Ni waeth genyf ;
yr wyf yn teimlo fy nghalon yn

myned yn galetach. Ymladdaf yn erbyn Duw yr Hebreaid
yna hyd angeu.

MosEs. G-welaf, Pharaoh, dy fod yn dal yn galed eto, ac

y mae Duw yr Hebreaid yn penderfynu taro yn nes atat

na'r anifeiliaid. Cyfyd cornwydydd arnat ti, dy weision, a'r

swynwyr, fel y byddoch yn methu symud ; a dilynir hyny
gan bläau a haint y nodau, fel y byddo y meirw yn eich

plith yn amlach na'r byw; a dilynir hyny gan saethiad mellt,

rhuad taranau, a disgyniad cenllysg na bu eu bath yn yr
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Aifft er y dydd y sylfaenwyd hi. Hwy a ddr^'lliant boll

goed a llysiau y maes ; ond bydd yn äeg yn Gosen.
Phar. Wel, y mae ergyd ar ol ergyd yn dilyn eu gilydd

heb ]e i ymunioni rhyngddynt

!

MosEs. Os byddi di neu rai o'th weision yn dewis casglu

eich anifeiliaid i dai, cedwir hwynt.
SwTDDOG. Fy arglwydd frenin, y mae pob anifail i ti

oedd yn y ty neithiwr yn fyw heddyw, ac y mae pob un
adawyd ar y maes wedi marw, a deallwyf mai felly y mae
drwy yr holl wlad ; ac yr oedd dy weision oeddynt yn ofni

yr Arglw^ydd wedi eu rhoddi oll i fewn, a'r lleill wedi eu
gadael oU allan.

Phab. Gofyner i Moses ac Aaron ddyfod yma eto.

MosEs. "Wele ni, fy arglwydd.

Phae. Pechais
;
yr Arglwydd sydd gyfiawn, a minau a'm

pobl yn annuwiol
;
gweddiwch drosom y waith hon eto.

MosES. Wel, pan elwyf allan o'r ddinas, gweddiaf drosot,

ond gwn nad wyt ti na'th weision yn ofui yr Arglwydd
eto; y mae rhywbeth yn eich golwg a'ch geiriau yn peri i

mi feddwl hyny.

Phae. T mae yn goleuo, y cenllysg yn peidio, a'r mellt

a'r taranau yn myned yn mhellach ac yn anamlach. Dyna
yr olaf. Meddyliodd Duw yr Hebreaid y medrai fy nych-
rynu á'i daraoau, ond ni phlygaf fi ; ac yr wyf yn dysgwyl

y caf lonydd ganddo yn fuan.

SwYDDOG. ! fy mrenin ! y mae y locustiaid wedi
gorchuddio yr holl wlad ond Gosen. Yr oeddynt yn disgyn

mor dew nes oedd yr awyr yn tywyllu ; ac y maent wedi
difa pob gwelltyn glas a blaguryn pren a adawyd gan y
cenllysg. Y mae dy holl weision yn dymuno am i ti adaei

i'r bobl yna fyned i aberthu i'w Duw cyn y byddont wedi

ein dyfetha.

Phae. Gofyner i Moses ac Aaron ddyfod yma eto.

MosES. "Wele ni, O ! frenin.

Phae. Ewch, gwasanaethwch eich Duw ; ond pwy sydd
yn myned ?

MosEs. Rhaid i ni oll fyned.

Phae. Gwell i chwi adael y rhai bychain. Pa beth
wnewch a'r plant ? ni bydd ond trafferth gyda hwy. Aed
y gwyr ; hyny oeddych yn geisio ar y cyntaf.

MosEs. Na, rhaid i ni gael myned oll. Yr ydym am
gadw gwyl i'r Arglwydd.
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Phab. Wel, ewch ; ond yr wyf fi yn credu fod eich bryd
ar ryw ddrwg.

SwTDDOG. Fy arglwydd frenin, y mae gweddi Moses
wedi ei gwraudo. Daeth gwynt mawr o'r gorllewin, ac

ysgubodd y locustiaid bob un i'r Mor Coch.

Phab. Yr wyf yn lled sicr mai dyna y cynyg olaf.

Teimlaf fy nglialon yn cryfhau yn erbyn Duw a'i bobl ; ni

ollyngaf hwy eto.

Mos£s. Grwelaf, Pharaoh, dy fod wedi ein twyllo eto.

Tn awr, y mae ein Duw yn anfon atat y genad olai ond un,

sef, tywyllwcli.

Phab. AVel, y mae hi yn dywyll ! JSTi welaf fy l!aw, ac

y mae fel hyn er's tridiau. A ydyw yr un fath yn mhob
man, tybed ?

SwYBDOG. Ydyw, drwy yr holl wlad, ond Gosen. Y mae
yn dywyllwch y gellir ei deimlo. Nid oes neb yn codi

allan. Y mae yn amlwg fod yr haul wedi digio wrthym, ac

ni oleua y canwyllau; os pery fel hyn, cleddir ni oll yn fyw.

Phae. Deued Moses ac Aaron yma unwaith eto.

MoäEs. Wele ni, frenin.

Phae. Ewch, oll, a gwasanaethwch yr Arglwydd, ond
gadewch yr anifeiliaid ar ol.

MosEs. Na, mynwn ein hanifeiliaid, canys rhaid i ni

aberthu i'n Duw yn yr anialwch.

Phae. Y mae fy nghalon i mor galed ag y bu erioed ; ni

adawaf i chwi fyned yn wir. Dos o fy ngolwg i Moses.

Grwylia ddangos dy wyneb i mi mwy. Efarwel.

MosEs. Uniawn y dywedaist, ni welaf dy wyneb mwy.

PEN. VI.

T Pla diweddaf.

Angel. Un pla eto ddug Duw ar Pharaoh a'r Aifft, yna

goUynga chwi. Gwnewch eich hunain yn barod, drwy fen-

thyca gan yr Aifftiaid beth bynag fydd arnoch eisieu—yr

ydych wedi hen dalu drwy eich llafur am fîl mwy nag a

gewch.
Y Bobl. iSTid ydym yn gweled arwydd y gollyngir ni

ymaith. Yr oedd Pharaoh yn waeth ei hwyl nag y bu

erioed y tro olaf y bu Moses gydag ef; a dywedodd y
lladdai efe ef os dangosai ei wyneb iddo mwy.
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Akgel. Gadawer rhwng Duw a Pliaraoh. Mis Nisan,

sef diwedd Mawrth a dechreu Ebrill, fydd i chwi mwyach
yn ddechreu blwyddyn ; a'r degfed dydd o'r mis hwn lledd-

wch oen gwryw, dianaí, ar gyfer pob teulu, neu hyn a hyn

o bersonau ; cymerwch dusw o isop, a throchwch ef yn y
gwaed, a rhoddwch hwnw ar y ddau ystlysbost a chapan y
drws, ac arosed pawb yn ei dy ; canys ä yr Arglwydd heibio

y noson hòno, ac a ladd y cyntafanedig i ddyn ac anifail, yn
mJiob ty lle na byddo arwydd y gwaed—o balas Pharaoh

hyd y carchardy, íle y bydd y gaethes.

TJn o'e Bobl. A ydyw Pharaoh yn gwybod hyn ?

Angel. Ni bu Moses gydag ef yn bersonol, ond dywed-

odd fel y byddai am haner nos lle y clywai yr holl bobl

;

clywodd ei weision ef, a rhaid ei fod yntau wedi clywed.

AiEETWE. Buom yn rhoddi tro fin nos yma heibio i holl

dai yr Hebreaid, ac yr oedd pob un o'r ddau ystlysbost a

chapan v drws wedi eu lliwio â gwaed ! Ni welais erioed y
fath beth

!

MosES. Dyma yr haul wedi machludo y nos hon
; y. m.ae

Pharaoh a'i deulu a'r holl Aifîtiaid wedi cysgu. Dacw
augel dysglaer yn drfod, a ehieddyf noeth yn ei law. A
heibio i hoU dai yr Hebreaid sydd o dan arwydd y gwaed,

ond try i dy pob AiíFtwr ; a gwelais ef yn niyned i frenhindy

Pharaoh. Diau fod y cyntafanedig wedi eu lladd yn mhob
man ! Pa beth fydd y canlyniad, tybed ?

Llances. (Wbth Phabaoh). Fy arglwydd frenin, y mae
o fewn chwarter i haner nos, ac y mae dy gyntafanedig

mewn poen angherddol ; os am ei weled yn fyw, fy arg-

Iwydd, brysied ei fam a thithau ddyfod i'w olwg.

PnAR. Deuwn mewn mynyd ; rhed i ymofyn am y medd-
ygon. ! fy nghyntafanedig, pa fodd yr wyt ! A fedri di

ddim siarad ? Wyt ti ddim yn adnabod dy fam a minau !

Dyna hi \n taro haner nos, a'i bwls yntau yn taro ei ergyd

gwan olaf

!

Llances. Nid oes modd cael meddyg, fy arglwydd frenin,

y mae y cyntafanedig yn marw yn mhob ty, a phawb yn
rhedeg ar ol meddygon ; a chlywais fod cyntafanedigion

anifeiliaid mewn poen, ac yn meirw yn mhob man.
Phab. Pe buasid yn medru cael meddyg, y mae yn rhy

ddiweddar
; y mae ein cyntafanedig ni wedi marw.

GwAS. Butn inau yn rhoddi tro drwy wlad yr x\iíFt, ac

yr oedd wedi haner nos arnaf yn dyfod adref. Bod y
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cyntafanedig wedi marw oedd y waedd fawr a glywais i

wrtli bob ty, a'r un fath a ddywedid yn yr ysguboriau am
gyntafanedigion pob anifail.

PendefiCt. Y mae yraa gwmni o honom, O frenin, wedi

cytuno i ddyfod atat am hauer nos, a'n calonau oll yn friw,

am fod ein cyntafanedigion wedi meirw. Credwn oll mai

Duw yr Hebreaid sydd wedi digio, am dy fod yn gomedd
gadael iddynt í'yned i aberthu iddo yu ol ei gais. Da,
freuin, gad iddynt fyned.

Phak. Dywedwclî wrth yr Hebreaid, Ewch o blith fy

mhobl yn ol eich dymuuiad ; cymerwch eich defaid a'ch

gwartheg gyda chwi, a beTidithiwch Pharaoh.

Pendefig. lë, ewch, brysiwch, rhag ofu i ni oll feirw.

AiFFr-DDrN. Grwehiis y caethion yn myned bore heddyw.
Tr oedd pob peth yn barod gauddynt er ueithiwr. Yr
oedd eu rhif yu 000,000 o feibion uwchlaw 20 oed, beblaw

gwragedd a piilant, a phobl gymysg lawer ; rhaid eu bod

felly ddwy i dair mihwu. Yr oedd golwg ardderchog ar

y dyrfa yn cychwyn, yn arfogion ; ac yn Ile myned y ftordd

agosaf drwy wLad y Philistiaid, aethant trwy anialwch y
Mor Coch. Ac yr oedd eu Duw yn eu harwain y dydd
mew colofn o niwl i'w cysgodi rhag gwres yr haul, a'r uos

yr oedd y golofn yn troi yn oleuni i ymlid y tywyllwch
oddiwrthyut.

Phab. Yr wyf yn teimlo fy nghalon yn caledu eto
; y

mae yn edifar genyf fi, a'r hoU bendefigiou sydd o'm ham-
gylch, adael i Israel fyned o'u gwasanaeth. Dyma y tro

ffolaf a wnaethom erioed.

PendefiCt. Gwell gyru ar eu holau.

Phar, Yr wyf fiuau yn meddwl hyn. Tacler y cerbyd

mawr i mi, a chwe chant o'r dewis gerbydau, a holl fân ger-

bydau yr Aifí't, a chadben ar bob uu o honynt. Erlidiwn,

goddiweddwu, a rhanwn yr yspail. Gwnawn i Israel a'u

Duw wybod pwy yw Pharauh. Gan eu bod wedi myued ar

hyd fí"ordd yr anialwch bydd yn hawdd i ni eu dal wrth y môr.

Y BoBL. Wel, dyma ni wrth y môr ! Yr oedd Mosea a'r

golofn yn rhyfygus iawn wrth eiu dwyn i'r fan yma, oni

buasai eu bod wedi darparu llynges i ni groesi ; ac fel mai
byw ni, dyma fyddin yr Aifí"tiaid ar eiu holau, ac yn ein

hymyl ! ! Moses, paham yr arweÌHÌaist ni i'r fan yma ?

Buasai yu well i ni gael ein chiddu yn yr Aifí't na hyn ; ac

yr oeddym yn ofni mai fel hyn y gwnait ti.
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MosES. Nac ofnwch; sefwch, ac edrychwch ar iachawdwr-

iaeth yr Arglwydd.

T EoBL. Nac ofnwch, yn wir ! Ni bu neb erioed yn y
fath gyfyngder. Dyma y iDor o'n blaen, amddiffynfeydd

Piahiroth a Baalsephon o bob tu i ni, yr anialwch o'n ham-

g) leh, a cherbydau a milwyr yr Aifftiaid yn ein hymyl ; a'r

dyn yn peri i ni beidio ofni !

MüsEs. ! fy ISTuw ! pa beth a wnaf ?

A>'GEL. Paham y gwaeddi ? Cyfod dy wialen, estyn dy

law ar y môr ; hollta ef, a dywed wrth feibion Israei am
fyned yn eu blaen ar hyd dir sych.

Hebread. Bubî anwyl ! Y mae y môr wedi hollti, ac y
mae yna ffordd lydan galed drwy ei ganol ; a fentrwn ni ei

thramwy ?

MosES. Gwnawn, i hyny yr agorodd Duw] hi. Dyma

y [golofn yn myned o'n blaenau, ac yn y golofn y mae
Duw.
Y BoBL Wel, mentrwn, gan hyny. Ond Och ! dyna y

golofn oedd o'n blaenau yn myned ar ein holau! Pa beth

yw hyna da ?

MusEtì. Ni bydd eisieu colofn o'n blaenau. Y mae y
môr yn furiau o'n haragylch i'n cadw ar y ffordd, ac y mae

y golofn am sefyll rhyngom â byddin yr Aifftiaid ; canys y
mae yna frwydr i fod yn y môr, ac y mae Duw ei hun am
fod yn agosaf at y gelynion.

AiEFTWR. Dyma eu Duw wedi agor y môr iddynt ! A
fentrwn ni ar eu holau ? Ai tybed y deil efe y môr yn
agnred i ninau eu dilyn ? Efallai y bydd yn rhaid i estron-

iaid dalu toU.

Phaiì. Mentro ar eu holau ! gwuawn. Mi a erlidiaf,

goddiweddaf, a rhanaf yr yspail. Caf fy ngwyniyd arnyut

;

tynaf fy íghledd, fy llaw a'u dyfetha hwynt. lë, m_vfi a'm

cadbeiìiaid dewiaol a'm holl fyddin i droi yn ol yn awr !

Na wnawn ni.

Ajfetwr. Gall y brenin erlid, a gwna ; ond y mae
goddiweddu a rhauu yr yspail yn beth amLeus ; canys y
mae yr olaf o honynt hwy wedi glanio \r ochr arall i'r mor,

a DÌntiu yn ei ganol.

Phab. Yr wyf fi yn meddwl i mi \\eled llygaid Duw yn
edrych arnaf drwy y cwmwl ar y wyliadwriaeth fore.

Pendefig. Gwelais inau ef hefyd, a dychrynodd y meircb
yn llawer o'r cerbydau. Nid aent yn eu byw yn eu blaenau.
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Phar. Y mae rhyw aflouyddwch ar fy meirch inau, ac y
mae y cerbyd yn ^yru yn drwm. Etallai y byddai yn well i

ni droi yn ol, a floi oddiwrth Israel, canys y mae yn amlwg
fod eu Duw yn ymladd drostynt.

PENDEFia. Ni allwn fyned yn mlaen nac jn ol. Y mae
olwynion ein cerbydaa wedi eu tynu, a'r meirch a'r milwyr
wedi ymwylltio. Beth pe byddai y muriau dwfr yn ym-
ollwng ! iS'i all fod dira yn eu dal ond braich Duw yr
Hebreaiû. Pe byddai efe oud tynu ei fraich yn ol, dyna
fel y byddai, a gwna hyny oud i Moses godi ei wialen.

Phar. Dyma y muriau yn dyfod i lawr ! Fíarwel, fy

nghadbeniaid a'm milwyr, fy meirch a'm cerbydau.

MlRIAM.

Fy Moses hawddgaraf ! mae'r gwragedd a.minau
Yn brysur iawn beddyw yn bwylio'n tympanau

;

A dawusiwn oll befyd, os cawn genyt genad,

A geiriau priodol i ddatgan eiu teimlad
;

Y fatb íuddugoliaetb ni cblywyd am dani

!

A pbeidio ei cbanmol a íyddai'u wartb i ni.

Mosí;s.

Wel, cenwcb i'r Arglwydd, fe wnaeth yn arddercbog,
I'r dyfnder y bwriodd y ffrom fareb a'i îarcbog

;

Drwy'r cwmwl edrycbodd, a'r fyddin derfysgodd,
Ergydion ofnadwy o'i lygaid a saetbodd

;

Yn farw fel careg y cwympodd y gelyn,

Mae meddwl am dano byd beddyw yn ddycbryn.

Hen Pbaraob a floeddiai, Mi fynaf tì ddial,

Bytb, bytb ni orpbwysaf, nes rbanu yr yspail

;

Ond yspail i bysgod yr Aift'tiaid a roddwyd,
A'r dyfroedd am danynt fel mantell aragauwyd;
Pwy íel ti, Ü ! Aigiwydd, a wua ryJeddodau !

Na enwer bytb mwyacb yr un o'r boll dduwiau.

Dy bobl arweiniaist beb leitbio eu gwaduau,
Hyd wely y mùr a cbartref y tùnau,
Y newydd a gyrbaedd i'r AiÜ't a gwlad Cauaau,
Yn Edom a Moab y swniant yu fuan

;

Eu " duciaid " a'u " byrddod " mewn dyebryn a ddeuant,
A syna gortbrymwyr y byd pan ddeallaut.

PEN. VII.

Moses yih mariu.

MosEs. "Wel, dyma ni yn nghwr tir yr addewid ; ond ni
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chaf fi eich arwain i'r wlad, am i mi y tro diweddaf yn an-

ialwch Sin daro y graig yn lle llefaru wrthi.

Caleb. Trueni, ar ol yr boll draíFerth gefaist gyda ni o'r

AiíFt hyd yma, na chait ein dwyn i'r wlad. Nid oedd taro

y graig yn drosedd mawr. T mae Duw wedi bod yn bygwth,

ac mewn atebiad i weddi wedi arbed. Ai tybed pe byddai

i ti a niîiau droi ato mewn gweddi na newidiai efe y ddedfryd,

a chaniatâu i ti ddyfod gyda ni i'r wlad ?

MosEs. Myfi yw yr arweinydd ; ac y mae bod swyddog
yn troseddu yn ngolwg y bobl, yn ei gwneud yn fwy pwysig

i Dduw gyflawni ei fygythiad, na phe buasai yr holl bobl

yn troseddu. »

Caleb. A gallem ddadleu y bydd dy golli di cyn croesi

yr lorddonen yn fwy colled na'n colli i gyd
MosEs. 0, gofala Duw am ryw un yn fy lle ; ac y mae

cystal genyf fi yn bersonol gael myned i'r Ganaan nefol cyn
myned i'r un ddaearol.

'Caleb. Ni allaf fi yn fy myw foddloni i ti beidio bod
gyda ni yn croesi yr lorddonen. Tmddengys fel pe byddai

Dnw a thithau yn gadael eich gwaith yn ymyl ei orphen.

MosEs. Ni edy Duw ei waith heb ei orphen. T mae wedi
gorchymyn i mi gymeryd Joshua, mab Nun, at Eleazer yr

archofl^eiriad, a'i urddo i fy swydd i yn ngolwg yr holl bobl.

JosnuA. Gan mai ofer gweddío am i Dduw estyn dy oes

di, a oes genyt ddim cyfarwyddiadau i'w rhoddi i mi ac i'r

bobl cyn ein gadael ?

MosES, Oes, lawer. Cofiwch am ddaioni Duw i chwi.

Ni wnaeth gymaint i un genedi. Nid oes fawr o honoch yn
cofio fel y gorthrymwyd eieh tadau yn yr Aifí't, ac fel y
gwaredodd Duw chwi. Nid oedd y rhan fwyaf o honoch
ond ieuainc pan wnáeth Duw ftordd drwy y môr i'ch tadau,

yr anfotiodd fywd iddynt oddiar fwrdd angylion, ac y parodd
i d'lwfr o'r graig i'w disychedu a'u dilyn.

JosnuA. Gwaredigaethau a breintiau tymhorol yw y rhai

yna ; da pe yr adgofit i'r genedl ieuanc yma y breintiau

crefyddol a gawsant.

MosEs. Disgynodd Duw ar Sinai mewn rhwysg—galwodd
fi ato i'r mynydd—ysgrifenodd y ddeddf â'i law ei hun

—

dysgodd pa fodd i adeiladu pabell i'w addoli, a gwneud
allorau, arch, a thrugareddfa. T mae ei ddeddfau yn yr
arch gyda chwi, ac yr ydycb chwi yn aml wedi eu troseddu
yn waradwyddus.
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JosHUA. Pa oclieliad sydd genyt iV roddi i ni wrtli

edrycli yn mlaen ?

MosEs. T mae arnaf lawer mwy o ofn i chwi adael Duw,
a thori ei ddeddfau, nag i Dduw eieh gadael chwi. Os bydd-

wch chwi yn íFyddlon iddo ef, a dysgu ei ddeddfau i'ch pîant,

y mae efe yn sicr o fod yn fí'yddlon i chwi ; ac os gwrthod-

wch ef, fel y mae arnaf ofn y gwnewch, yntau hefyd a'ch

gwrthyd chwithau, ac nis gwn pa beth fydd y canlyüiad.

Eeuben". Fel y Uefarodd yr Arglwydd wrth dy weision,

felly y gwnawn.
MosES. Gran fy mod ar gyfílniau y wlad y bum am 40

mlynedû yn arwain y bobl tuag ati, buasai yn dda genyf

gael ei gweled, er na chaf fyned iddi. Ond ui ellir ei gweled

o Eosydd Moab yma.
Anüel. A weli di gadwyn mynyddau Aharîm? Deuaf fi

gyda thi i ben yr uchaf o'r rhai yna, ac oddiyno gwelwn
hoU wlad Canaan.

MosEs. Pa beth yw enw y bryniau uchel acw ?

Angel Pisga yw yr uchaf, a JSTebo yw yr agosaf ato.

MosEs. Bydd yn dda genyf ddyfod gyda thi i ben yr

uchaf, ond bydd raid i'm gael yspíenddrych i weled y wlad.

Tr wyf yn awr yn 120 oed, a fy llygaid yn pallu i weled yn
mhell.

Angel. Gwna Duw dy ddau hen lygaid yn ysp'ien-

ddrychau. A weli di yr afon yna sydd yn ymddoleuu oddi-

dauora, ac yn ymdywallt i"r Mor Marw wrth droed y myn-
ydd yma ?

MosEs. Grwelaf, fy Arglwydd.
Angel. Dyua afon yr lorddonen : rhaid croesi hona ; a

dyna ddyfiryn Jericho a dinas y palmwydd. A dacw wlad

Gilead hyd Dan ; a holl dir Nephtali, Ephraim, Manasseh,
a Judah hyd y môr eithaf'.

MosES. Gwelaf hwy, ac yr wyf wedi cael fy llawn fodd-

loni ; oud gwelaf wlad well, a gwell genyf íyned i hòno.

Canaf

—

Oddiyma 'rwy'n canfod y wynfa ysprydol
Yn ganmil rhagorach na'r Ganaan ddaearoî

;

I lawr y mae llygredd, a chamwedd, a phechod

—

Hen boenwyr ! nis beiddiant hwy byth ddyfod uchod.
I lawr bydd raid ymladd, can's gwelaf elynion,

I fyny ceir heddwch—mae pawb yn gyfeilUon
;

I lawr, gan wylofain, y gwlychir y gruddiau.
I flimj eu Harglwydd sych ymaith eu dagrau

;
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I laicr y mae nychiant, afiechyd, ac alaeth,

I fìiny cystuddian a galar ffont ymaith
;

I laicr mae marwolaeth—mi wela'i mynwentydd,
Ond nid oes eu heisieu yn ninas fy Arglwydd ;

I laicr yn y babell, nid oes ond shecina,

J /(/"// y gwelir wynebpryd Jehofa
;

Y wlad sydd o danaf ni ehaf ond ei gweled,

Ond beth waeth am hyny, i fyny 'rwy'n myned.

A>'GEL. T mae Mo.ses yn cau ei lygaid i farw, ac angylion

yn cymeryd ei enaid i fynwes Abraham. Duw a dret'na y
claddu. Ni wahoddir neb i'r claddedigaeth ond teulu y nef.

Ni wyr neb ar y ddaear nac yn uffera pa le y mae y bedd.

Y mae ar y diafol awydd gwybod, a bu yn cabiu Michael yr

archangel am na ddywedai wTtho.

NAOMI A ETJTH.—EuTH i—ir.

PEN. I.

JSÍaomi ct'i theulu yn ymfudo.

Elimelech. Yn sicr, Naomi, rhaid i ni a'n plant fyned

oddiyma i yiuofyn am íára. Y mae y newyn yn drwm
iawn.

jS^aomi. Pa fodd y gallwn adael ein cyfeillion ? Y mae
genyf fi berthynasau hoff, ac y mae genyt tithau berthyn-

asau cyfoethog yma. Dyna Boaz yn perthyn yn agos i ti

—un o'r gAvyr mwyaf yn y wlad yma ; ac y mae gan y
plant gefnderoedd, cyfnitheroedd, a pherthynasau. Bydd
yn anhawdd iawn i ni ymadael.

Eli. Ynfydrwydd yw siarad fel yna, pan y mae newyn
yn edrych yn ein hwynebau. Nid oes yma na phorfa na
dwfr i'r anifeiliaid. mae llawer o honynt wedi meirw,

a'r rhai sydd yn fyw a'u hesgyrn drwy eu crwyn ; ac un o'r

dyddiau nesaf bydd ein plant yn gofyn am fara, heb ddim i

dori iddynt. Ehaid cefnu ar olygfeydd mebyd a chyfeillion

ar adegau fel hyn.

Na. Peth rh/fedd oedd i'n Tad nefol arwain Abraham i

wlad fel hou ! Bu yma newyn yn ei amser ef ac Isaac, ac

yn amser Jacob, pan aeth ein tadau i'r Aifft i brynu llun-

iaeth.

Eli. Addefaf mai gwlad y newyn ydyw yn aml. Y mae
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y tymhestloedd weithiau yn curo i lawr ac yn pydru cawd
y maes ; a byddinoedd estrouiaid brydiau eraiU yu mathru
ac yn bwyta y cwbl ; a lücustiaid brydiau araül yn bwyta y
wlad o'u blaeuau; ac amlach ua duii, y mae y syc-hder yn
ein difa. D_y ma ni yn awr heb wlaw er's blynydcau ! Y
mae pob pydew wedi sychu, a phob glaswelltyn wedi
gwywo. Ni arosaí íi yma yn rhagor.

Na. Hawdd yw i ti, Eiimelecb, son am ymfudo. Peth
helbulus fydd pacio a chychwyn, a cbaei bwyd ar hyd y
ffordd. Ond i ba le yr wyt am ymfudo ?

Eli. Dim ond i Moab, draw i'r lorddonen. T mae yno
ddigon o dir gwastad, braf, i'w gael am ei drin, a deallwyf
nad yw yu sych yno fel yma.

Na. Wel, y mae gwastadedd Moab yn y byd hwn, a
gorthrymder sydd yma. Y nef wyr pa beth svdd o'n
blaenau.

Eli. Ehaid i ni fyned. Yr wyf fì wedi pacio ; ac y mae
ein clud wedi ei anfon. Pa le y mae y ddau fachgen ?

Na. 0, rhedasant i ffarwelio a'u cefnderoedd, a rhai o'r

cymydogion.
Eli. Awn ni heb ryw seremoni felly.

Na. lë, ni waeth hyny. Ond pa fodd yr awn ni a'n
hanifeiliaid drwy'r lorddonen ? Clywais lawer o son aui

Dduw yn gwneud gwyrthiau er mwyn i'n tadau ddyfod
drosti.

Eli. Tr oedd y pryd hyny yn misoddd y cynhauaf

;

chwyddai dros ei glanau. Nid yw felly yn awr
; y mae yn

yr afon ddigon o rydau hawdd i'w croesi.

Na. Ai dyma dir Moab ? Y mae yma wastadedd braf
Pa fynydd yw hwna ?

Eli. Dyma Nebo. Ar hwna y bu farw Mosee, ac yma
mewn glyn y mae Duw wedi ei gladdu.

Na. Ond pa fodd y cawn le i fyw yma ?

Eli. Dacw ddau ffarmwr, gallwn ofyn iddynt hwv. Hai
wr dyeithr ! dyeithriaid ydym ni yn dianc o Ganaan rhag
y newyn

; y mae genym glud ac anifeiliaid. A wyddoch pa
ìe y gallwn gael .fferm yma ?

MoABiAiD. Y mae yma ddigon o dir da i chwi i'w gael
yn mron am_ ddim. Ewch at y llywodraeth ; byddwch yn
sicr o gael eich dewis le i wneud cartref ; ond nid oes yma
aneddau.

Eli. Ni a adeiladwn ein pabellau ein hunain. Y mae y
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defnyddiau genym. E.haid i ni foddloni ar gartref diaddurn

yn y cychwyn. T peth mwyaf yn ein golwg yw cael bwyd
a diod i ni a'n hanifeiliaid.

PEN. II.

Priocl a phlant Jíaomi yn marw.

îs'a. TTel, fy machgen i, y mae yma ddigon o fwyd a

diod, ac ambell gawod o wlaw ; ond nid yw eich tad yn
iach ! Nis gwn pa beth sydd arno. Efallai nad yw y wlad
yma yn cytuno ag ef. Yr oedd yn crynu neithiwr, ac y
mae mewn clefyd poeth heddyw, os nad yn marw.
Mahlon. Tyred i'r babell, Chilion, i edrych am ein tad.

Dywed fy mam ei fod mewn c]efyd poeth. Cerdda yn
ddystaw

; y mae yn cysgu. Nhad ! nhad ! na, wedi marw
y mae!

Chilion. Taw, fy mrawd. Tn wir, ofnwyf ei fod wedi

marw. JSTid yw yn anadlu. ! mam anwyl ! mae ein tad

wedi marw ! Pa beth ddaw o honom mewn bro estronol ?

Na. Peidiwcb tori eich ealonau, fy mhlant i. Claddwn
ef mor barchus ag y medrwn. T mae ein Duw yn fyw eto

;

ac y mae ein cymydogion yn garedig. Pwy oedd y ddwy
eneth ddaethant i edrych am danom pan oedd eich tad

wedi marw ? Gwelais ddagrau yn eu llygaid.

Maii. Eu henwau yw Euth ac Orpah. T mae fy mrawd
a minau wedi syrthio mewn cariad â hwy. Euth yw fy

anwylyd i, ac Orpah yw ei anwylyd yntau. A ydych chwi

yn foddlon i ni briodi, ac iddynt hwy ddyfod yma i fyw ?

Na. Ydwyf fi : bydd yn fendith eu cael i'n teulu bychan.

Gobeithio na dJenant bwy chwi i addoli Duw y Moabiaid

;

ond yr eniìlwch chwi hwy i addoli ein Duw ni.

Mah. Gwnawn ein goreu, mam
;
gwnewch chwithau ein

cynhorthwyo.

Na. Gwnaf, fy mhlant anwyl.

Mah. Dyma eich merched-yn-nghyfraith, mam.
Na. Tr Arglwydd a'ch bendithio, fy merched.
EuTH. Ai dyna eich Duw chwi, mam-yn-nghyfraith ?

Chemosh a Baalpeor yw enwau ein duwiau ni. Yr oeddym
ni wedi hen ddiflasu ar eu haddoliadau. Pa fodd y bydd-
wch chwi yn addoli eich Duw?
Na, Byddwn yn darllen ei gyfraith, yn canu ei fawì, ac

yn galw arno mewn gweddi. Gwna Mahlon heddyw
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ddarlbn Deut. xxxii. ; canwn gyda ein gilydd, a gweddiaf

fìnau.

RuTH. Tr ydym yn hoffi eich Dow, a'ch dull o'i addoli,

ac yn penderfynu eich dilyn. Addoled a gorphwysed ein

mam-yn-nghyfraith
;
gweithiwn ni.

JSTa. Na, fy merched, gwell genyf fi wneud yr hyn a,

allwyf gyda fy meibion a chwithau. Yr ydym wedi bod yn
ddedwydd gyda ein gilydd bellach er's blynyddau.

ErTH. Ydym, mam ; ond y mae genyf newydd trwm
heddyw. Y mae Mahlon yn sal ! a dywedodd Orpah fod

Chilion yn sal ! Ehaid fod rhyw wenwyn i deulu Canaan
yn awyr Ehosydd Moab. Y mae y ddau wedi marw

!

Buont feirw yr un mynydau ! Dywedent fod y breichiau

tragwyddol odditanynt.

Na. O ! fy merched anwyl i ! Dyma ein cartref wedi ei

chwalu. Y mae fy mhriod a'm dau blentyn yn y bedd.

Beth mae rhagluniaeth yn feddwl ? Gwell i mi fyned yn
ol i fy ngwlad. Clywais fod yno yn awr ddigon o fara.

EuTH. Ni cha ein mam fyned yn ol ei hunan ; deuwn ni

i'w hebrwng.

PEN. III.

Buth yn glynu ac Orpah yn cefnu.

Na. Diolch i chwi, fy merched
;
yr ydych wedi dyfod yn

ddigon pell. Gwell i chwi ddychwelyd i d eich mamau.
Yr ydych yn ferched ieuainc hardd a rhinweddol. Bydd-
wch yn sicr o gael gwyr gwell na fy meibion i. Gadewch
i mi roddi cusan fi"arwel i chwi. Paham yr ydych yn wylo ?

RuTH. Na, yn wir, mam, ni allwn dy adael yn y fan yma.
Hebryngwn di yn mhellach.

Na. Dychwelwch oddiyma, fy merched. Ni feddaf
feibion eto i fod yn wyr i chwi. Ni welaf ddim ond tlodi

ac angen o fy mlaen. Y mae yn anwyl genyf am danoch,
ac yn ddrwg genyf drosoch, am i law yr Arglwydd fyned
i'm herbyn. Dychwelwch, iy merched. Paham yr ydych
yn wylo ? Yr ydych yn tori fy nghalon i.

Oepah. "Wel, rhoddwch gusan fi'arwel i mi, fy mam.
Ffarwel ! fíarwel

!

Na. Dyna dy chwaer yn myned, anwylaf Euth. Trueni
ei gweled yn myned ei hunan. Y beth fwyn ! Gwell i ti

redeg ar ei hol cyn yr ä o'r golwg.
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RuTii. Tdyw, inam, y mae yn myued dan wylo ; ac yr

wyf yn synu ei bod yn myned. Os ydyw ei liunan, y mae
yn ei gwlad, nid pell oddicartref ; oiid pe gadawn di, byddit

dy hunan, yn mbell oddicartreí.

Na. Paid, fy mhlentyn, a theimlo droswyf fi. Hen
wraig ydwyf fi yn cefnu ar y byd. Ni byddai golled i neb,

nac yn siomedigaeth i minau, pe'm cleddid yfory.

RuTii. Nac erfyn arnaf ymadaw â thi. Nid yn unlg lle

yr elych di yr af fînau, a lle y lletyech di y lletyaf finau

;

ond dy bobl di fydd fy mhobl i, a dy Dduw di fydd fy Nuw
i ; a íle y byddech di farw y byddaf finau farw, ac yno y'm
cleddir.

Na. Ni ofynaf it' gefnu mwy. Tr wyt wedi rhoddi digon

o brawf o'tb ymlyniad. Awn gyda ein gilydd,

Wrth deithio y byd, nis gwyddom beth ddaw,
Ein gorthiymderau blin a guddia Duw a'i law

;

Pe gwelswn beth a fu cyn symud o fy lle,

Ni all'sa' newyn du na dawn fy nghychwyn byth o dre'.

EOTH.

Pa"m 'roeddit ti mor daer am i mi fyu'd yn ol ?

Fy anwyl chwaer a aeth at ei gau-dduwiau ffol

;

Pe d'wed'sit haner gair, mi wn nad aethai hi

;

A dedwydd fuasai i ni fod ein dwy fach gyda thi.

Naomi.

Mi gamgymerais, do, mi welaf hyny'n awr,

Can's edrych gormod wnes ar orthrymderau'r Uawr,
Heb gofio, pan droi'n ol, y cefnai ar ein Duw ;

Ei gloywon ddagrau ar y pryd a gofiaf tra b'wyf byw.

RUTH.

Bumlawer gyda hi yn more dydd fy oes,

A hitbau gyda mi pau gariem ein du'y groes,

Mae colli y fath un i mi yu ergyd trwm,
A theimlo'i chusan ffarwel wna fy nghalon fel y plwm.

PEN. IV.

Ruth yn lloffa,

Tmofynydd. Pwy ydyw y wraig a'r ferch ieuanc acw
sydd ar yr heol ?

Hanesydd. A ydwyt yn cofio yn amser newyn ddeng
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mljnedd yn ol, i Elimelech, ei wraig, a'i ddau fab fyned
oddiyma i wlad Moab i ymofyu am fwyd ?

Tm. Ydwyf. Yr oeddwn yn eu hadnabod yn dda.

Grwelais hwy yn cychwyn. Hebryngais hwy, a wylais
lawer ar eu holau. Mahlon a Chilion oedd enwau y
meibion.

Haîí. Wel, y mae y tad a'r ddau fab wedi meirw, a'r fam
Naomi yw yr hen wraig yna.

Tii. Ai huna yw Naomi ? Rhyfedd fel y mae wedi hen-
eiddio ! Tr oedd yn wraig ganol oed, landeg, pan yn
myned oddiyma ; ac nid oes oud deng mlynedd er hyny.
Ai Naomi ydyw hi mewn difrif ?

Haît. lë, yn wir.

Tm. Y mae amser wedi gwynu ei gwallt, aredig ei

hwyueb, carau ei gwar, a'i baeddu o'r gwadn hyd y coryn !

Ond pwy yw yr eneth ieuanc sydd gyda hi ?

Han. Ei merch-yn-nghyfraith, gweddw Mahlon ei mab
ydyw. Dywedir ei bod o deulu brenhinol Moab.
Tm. Rhyfedd iawn ! T mae . hi yn ieuanc a hardd !

Bydd yn hawdd i houa gael priod. Khyfedd iddi adael ei

gwlad, a dilyn yr hen wraig yna. Ehaid fod y weddw
ieuanc wedi syrthio mewn cariad â Duw yr hen wraig.

Hax. Tdyw, y mae y ddwy wedi cymeryd t yn Bethle-

hem, ac yn meddwl byw gyda eu gilydd.

Tm. Druain o honynt ! Pa beth gânt at eu cyuhaliaeth ?

Han. Gofelir am danynt. T mae y fath beth a rhaglun-

iaeth yn bud ; ac y mae llawer o ffermwyr cyfoethocaf y
wlad yn perthyn i Naomi.
EuTH. Mam anwyl, ui allwn fyw wrth ddarllen ac

addoli ; rhaid i ni wneud rhywbeth i gael bara. T mae
cynhauaf yr heiddiau wedi dechreu, ac y mae pawb yn
brysur. Gwelaf fod Uawer o ferched y wlad hon yn byw
wrth loffa. T mae y maes mawr sydd yn ymyl y dref yn
perthyn i lawer o foneddigion ; af fi yno, ac efallai y rhydd
rhai o'r medelwyr wahoddiad i mi loffa ar eu holau.

Na. "Wel, dos, fy merch ; eto pan gofiwyf dy fod yn un o

deulu brenhinol Moab, bydd yn ddrwg genyt dy weled yn
lloffa, ac yn dwyn adref dy faich ; ond pe buasai fy nghefn
i yn ddigon ystwyth, daethwn gyda thi.

GwAS. Dacw yr eneth o wlad Moab v;edi dyfod i'r maes.

T mae golwg anwyl arni. Ehoddaf awgrym iddi i ddyfod
i loffa ar eich ol chwi.
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f**MEüEL^VR, Purion
;
gwna. Ond dacw ein meistr, Boaz.

Pa beth a ddywed efe, tybed ?

BoAz. Djdd da i chwi, í'y medelwyr. Yr Arglwydd
fyddo gyda chwi.

Med. Tr Arglwydd a'tli fendithio dithau, ein meistr.

BoAZ. Pwy yw y llances yna sydd yn lloffa ar ol y
medelwyr ?

GwAS. Dyna, fy argiwydd, y llances o wlad Moab, a

ddychwelodd gyda Naomi. Daeth yma boreu heddyw, a

gofynodd a gawsai loffa yn mysg yr ysgubau. Methais
nacâu.

BoAZ. 0, mi glywais son am dani. Y mae arnafeisieu

siarad â hi. Xa ddychryna, Eutb. Da genyf dy weled, fy

merch. Paid a myned i lofta i faes arall. Dilyn fy Ilances-

au a fy medelwyr i. Pan fyddo syched arnat, dos at y
llestri, ac yf o'r hyn a ollyngodd y llanciau. Tr wyf wedi
eu rhybuddio i beidio cymeryd hyfdra arnat.

EuTH. ! fy arglwydd ! pa fodd y cefais ffafr yn dy
olwg, a minau yn alitudes !

BoAz. Anwylaf ferch ! yr wyf yn gwybod dy hanes, a
Lanes dy deulu. Mynegwyd i mi yr hyn a wnaethost i dy
fam-yn-nghyfraith wedi marw ei phriod a'i phlant

; y modd
y gadewaist wlad dy enedigaeth, ac y daethost at bobl na
adwaenit. Tr oedd Elimelech, gwr Naomi, yn perthyn i

mi, ac yn gyfaill mynwesol ; feily yr ydwyt tithau wedi
dyfod i'r teulu. Tr Arglwydd sydd yn talu i ti am dy
garedigrwydd i'r meirw a'r byw.

EuTH. T mae fy nghalon yn orlawn o ddiolch i'r Arg-
Iwydd a thithau.

BoAZ. Dylem oll ddiolch i'r Arglwydd ; ond ni raid i ti

ddiolch i mi am gael llofta. A phan weloch di y medelwyr
a'm llancesau i yn myned at eu bwyd, tyred gyda hwy

;

bwyta ein bara ni, a gwlych dy damaid yn ein gwin.

GwAS. Ehyfedd fel y mae meistr wedi ymserchu yn
llances Moab ! Ehoddodd hi i eistedd ar ginio wrth ochr y
medelwyr. Esfynodd iddi gras yd fwy na fedrai fwyta.

Ehybuddiodd y llanciau am adael iddi loffa rhwng yr

ysgubau—am iddynt beidio ei chilgwthio, a gollwng- peth

o'r ysgubau iddi.

Na. We\, fy merch, yn rhandir pwy y buost yn lloffa ?

EuTH. Yn rhandir Boaz, fy mam ; ac yr oedd y llanciau

a'r llancesau yn garedig iawn wrthyf, a daeth y boneddwr
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ei hunan i'r raaes. Caaiatâodd i rai ddilyn y raedelwyr, a
lloífa rhwno: yr ysgubau ; a dywedodd wrthynt am ollwng
peth o'r ysgubau i mi. Gwahoddodd fi i'r babell i fwyta.

Torai fara, ac estynai ef i mi ei hunan ; ac yr oeddwn yu
cael gwlychu fy nhamaid yn eu gwin hwy.

Na. ü, yr wyf yn adnabod Boaz. Yr oedd yn perthyn
i fy niweddar anwyl briod, a'r cyfaill penaf a feddai.

EuTH. Oedd ; dywedodd wrthyf ei fod yn perthyn i fy

nhad-yn-nghyfraith, ac arddelodd berthynas à minau.
Na. Ond a ydyw yr hyn a loffaist wedi ei ddyrnu ? Pa

faiut haidd sydd genyt ?

EuTH. Y raae genyf epha, digon i wneud bara i ni am
bythefnos.

jS'a. Bendigedig fyddo efe gan yr Arglwydd ; wrth
wneud caredigrwydd a'r byw dangosodd barch i'r marw.
EuTH. Dywedodd Boaz y eawn ddilyn ei lancesau ef hyd

ddiwedd y cynhauaf ; ac os medraf bob dydd gasglu epha,
bydd genyf ddigou i wneud bara i ni ein dwy drwy y
flwyddyn, a llawer i'w werthu er cael enllun a gwisgoedd.

PEN. V.

Ritth yn priocli.

Na. Gwraudo, Euth
; y mae Boaz yn un o'r boneddigion

cyfoethocaf a eharedicat yn y wlad. Byddant heuo ya
nitûio ei haidd yn y Uawr-dyrnu, a bydd efe yn sicr o aros
yn yr ysgubor i wylio yr d. Gran iddo fod mor garedig
wrthyt yn y maes, cynghorwn di i'w ddilyn i'r ysgubor ; ac
wedi iddo gysgu, noetha ei draed, a gorwedd wrthynt.
Efallai y pryn efe y maes sydd yn eiddo i ni ar ol ein gwr.
A phwy wyr na chynygia ei hun yn briod i ti.

EuTH. Taw, fy raam. Gweddw ieuanc wyf fî. T mae
Boaz mor hyned a thithau. Pe priodid ni byddai yn ieuo
anghymharus o ran oedran.

Na. 0, na, y mae llawer o'r patrieirch wedi priodi gwrag-
edd iau na hwy eu hunain, ac wedi byw yn ddedwydd. Pwy
fu yn ddedwyddach nag Abrahara a Sarah ì

EuTH. A fyddai ddim yn anweddaidd i weddw ieuanc
fyned at hen wr boneddig, a noethi ei draed, a gorwedd
wrthynt ?

Na. Na, y mae yn arferiad yma fod merched ya myned i

garu ; ac y mae cymeriad Boaz a thithau uwchlaw amheu-
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aetb. Nid oea neb fedriylia yn ddrwa; am danocb, er i ti

íVned ato i'r yseubor. ÎS'oetba ei draed, a corwedd wrtbynt.

Tr arferiad gyffredin yn y wlad hon yw, fod morwynion yn

cysgu wrtb draed eu meistriaid.
' EuTH. Yn sicr, mi wnaf fel yr wyt yn ceisio. Y mae

Boaz wedi myned i gysççu i gr yr ysgafn ; af finau ato yn

ddystaw, dynoetbaf eì draed, a gorweddaf wrtbynt. Och !

dyiia efe yn deffro ! Y mae yn troi yn gynhyrfus ! Pa beth

a wnaf ? Y raae arnaf ofn iddo ddigio, fy ngbymeryd i fyny,

a'm rboddi yn ngbarcbar.

BoAZ. Pa beth sydd yna ! Pwy wyt ti ?

EuTH. Myä yw Eutb, dy lawforwyn. Yr oeddit yn gâr

i fv nhad-yn-nghyfraith, ac yr wyt yn gyfathrachwr i minau.

Dvfod atat fel plentyn diniwaid a diíimddiffyn yr wyf. i

'Boaz. lë, fy merch, amddiffynaf di. Bendigedis gan yr

Arglwvdd ydwyt. Clywais am dy garedigrwydd i Eliinelech

a dv briod yn nhir Moab. Gwn am dy anwyldeb i Naomi

dy fam ; a dangosi fwy o sercb ataf fi na'r oU, gan nad aetli-

ost ar ol gwyr ieuainc, tlawd na cbyfoetbog, ond at hen wr

fel myfi.

EuTH. Fy arglwydd, gan dy fod yn addo fy amddiffyn,

caniata i mi ddweyd fy ngh\vyn. Y mae yma ddarn o dir

oedd yn perthyn i Elimelech, fy nhad-yn-nghyfraith. Wedi
iddo farw, daetb yn eiddo Mablon fy mbriod i. Y mae yn

awr yn eiddo Naomi a minau. Bydd yn rhaid i ui ei

wertbu i gael modd i fyw. Collid felly enw teulu Eli-

melech o Israel. Ac ni waetb i mi lefaru yn eglur ; fy

nghynygiad ydyw i ti ei brynu, a fy nghymeryd i yn wraig,

fel y cadwer yn y tir enw y teulu.

BoAZ. Yr wyf wedi addo mynu chware teg i ti, ac yr wyf

yn awr yn estyn fy aden drnsot, ac yn ail-gadarnbau fy

addewid; ond y mae yma bertbynas nes i EUmelech na

myfi ; ac yn ol y gyfraitb rhaid iddo ef gael y cynyg cyntaf

ar y tir a thithau ; os na bydd ef yn eich cymeryd, myfi yw
y nesaf. Gofalaf fi am danoch. G-wnaf, fel mai byw yr

Arglwydd. Cwsg hyd y boreu.

EuTH. Y mae yn dechreu dyddio. Gwell i mi fyned at

fy chwegr.

BoAz. Dos, fy merch. Ni waeth heb gyhoeddi i ti fod

gyda mi neithiwr. Y mae yn mhob oes a gwlad feibion a

merched yn byw ar wneud ystoriau, ac eraill yn ymbeagi

wrth fwyta eu cawl. Ni waeth heb roddi defnyddiau
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iddynt ; ond aroa : gad i tni roddi chwe mesur o'r haidd
yma yn áy fantoU i'w gymeryd gyda thi.

BuTH. Mam ! mam ! ydych cbwi yn cysgu ?

Na. Pwy aydd yna ?

EuTH. MyüywRuth. Tn awry daethum o'r llawr-dyrnu.

îs' A. Pa tbdd y bu arnat ?

JtiUTH. Gwnaethum fel y gorchymynaist. Dynoethais
draed Boaz pau oedd ya cys^u, a gorweddais wrthynt. DeíF-

rodd yntau. Gotyuodd pwy oedd yno; addet'ais wrtho, a dy-

wedais fy neges. Taílodd ei aden droswyf, a dywedodd y
prynai y tir ; a rhoddodd awgrymiad y cymerai fi yn wraig, os

na bydd rhyw gâr nes yn fy hawlio. Y mae efe yn myned
i ymddyddan â hwnw heddyw ; a rhoddodd i mi chwe mesur
o haidd, gan ddweyd na chawn ddod at fy chwegr yn waglaw.

Boaz. Dacw gâr agosaf Elimelech yn myued heibio. Ho!
Hwn a hwü, tyred yma, ac eistedded deg o henuriaid y
ddinas yn dystion o'n hymddyddan. Yn awr, rhaid i Naomi
wertúu y rhan o'r maes oedd yn eiddo eiu brawd Elimeiech.

Tydi yw y berthynas agosaí', a chenyt ti, yn ol y gyfraith, y
mae yr hawl i gael y cynyg cyntaf ar y tir ac ar y weddw ieu-

anc. Os wyt am eu prynu, dywed ; ac onide, pryuaf fi hwynt.
HwjST a hwn. Yr wyf wedi rhoddi fy hawl i fyny.

BoAZ. Diosg dy esgid, a dod hi i mi ; canys dyna y
gyfraith wrth drosglwyddo tir o feddiant y naill i'r llall. Tn
awr, yr wyf yn galw y deg henadur, a'r holl bobl, yn dystion

fy mod i heddyw wedi prynu yr hyn oll oedd eiddo Eli-

melech
;
yr wyf hefyd wedi prynu Kuth, gweddw Mahlon, i

fod yn briod i mi.

Hexadur. Y mae plentyn gan Euth, yr hwn a fydd

iddi yn well na saith o feibion, ac o'i llinach hi y daw
Gwaredwr y byd.

JS'a. Bendigedig fyddo fy yr. Gadawer i mi ei gael yn
fy mynwes, a bod yn famaeth iddo. Gwyddwn o'r blaen

pa beth oedd cariad mam at ei phlant ; ond heddyw y gwy-
bum pa beth oedd cariad nain at ei hyr.

D AF TD D

.

PEN. I.

T Ccbwr yn heidclio Israel.

Hanestdd. T mae yn myned yn rhyfel eto rhwng Israel
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a'r Philistiaid ! Tdyw, yn wir
; y mae y byddinoedd

wyneb yn wyneb—Israel ar y mynydd sydd un ochr i

ddyffryn Elah, a'r Philistiaid ar y mynydd sydd yr oehr arall.

Tmoftnydd. A yw byddin y Philistiaid yn lluosog y
waith hon ?

Han. Ydyw
;
gorchuddiant y mynydd, ac y mae yn eu

plith ryw ddyn mawr, mawr. T mae o dair i bedair llath o

daldra, helm o bres am ei beo, coler bres am ei wddf, llung

emog am ei gorff, botasau pres am ei goesau
; y mae yu bres

ac yn emau o'i ben i'w draed. T mae paladr ei waewffon

fel carfan gwehydd, ac yn 8 lath o hyd ! a'i phen haiarn yn
38 o bwysau ! T mae ei ryfel-wisg a'i arfau yn gryn Iwyth

ceffyl—yn 273 o bwysau ! ac y mae dyn yn myned o'i flaen

gan ddwyn tarian.

Tm. Yr wyf yn synu at bwysau ei ryfel-wisg a'i arfau.

T mae 273 o bwysau yn llwyth asyn ; buasai yn ddigon o

waith i'r dyn cryfaf eu cario am haner diwrnod, heb sun am
ymladd ynddynt.

Han. Yr esboniad sydd genyf ar hyn yw, dwpvd fod

Groliath Gath yn gawr cryfach ua phedwar o ddynion
cyffredin. Ond gadawer i ni fyned i olwg y byddinoedd a'r

cawr ; bydd eu gweled yn llawer mwy effeithiol na gwrando
arnaf fi yn ceisio eu darlunio. Dacw y cawr yn sefyll yn
ymyl byddin Israel ! Clywer ei lais croch !

GoLiATH. " I ba betti y deuwch i dret'nu eich byddin-
oedd ? Onid ydwyf fi Philistiad, a chwithau yn weision i

Saul? dewiswch chwi wr i ddyfod i wared ataf fi. Os
gall efe ymladd â mi, a'm lladd i, yna y byddwn ni yn weis-

ion i chwi ; ond os myfi a'i gorchí'ygaf eí, ac a'i lladdaf ef,

yna y byddwch chwi yn weision i ni."

Tm. A oes neb yn ei gyfarfod, neu yn ei ateb ?

Han. Nac oes, cilio yu ol y maent.
GoLiATH. Ha, ha, ha !

" Mi a waradwyddais fyrtdinoedd

Israel y dydd hwn." Dywedais, " Moeswch ataf fi wr fel

yr ymladdom yn nghyd." Ni feiddiodd yr un a honynt
ateb, ac yr oedd rhai yn troi eu cefnau ataf, ac yn rhedeg

;

a'r oll yn cilio yn ol, ac yn ceisio ymguddio y naiU yn
nghysgod y llall.

Ym. "Wel, pa effaith a gafodd yr iaith hon ar Saul a holl

Israel

?

Han. O ! hwy a ddigalonasant, ac a ofnasant yn ddir-

fawr.
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PEN. II.

Dafydcl yn dyfocl i'r ÿwersyll.

Tm. A gafwyd neb i gyfarfod y cawr ?

Han. Do.
Tm. Diolch, canys yn wir yr oedd fy ngwaed yn berwi

dros fyddinoedd y Duw byw, Ai cadfridog, neu gadben,

neii hen íilwr dewr a'i cyfarfu ? neu pwy a ddaeth allan ?

Haít. Dafydd y bugail.

Tm. Syiidod ! Pa fodd y bu ? ! brysia, dywed pa
fodd y bu. Ni butri erioed yn teimlo mor bryderus.

Han. Cvmer bwyll, a gwranJo drosot dy huu.

Jesse. Wel, Dafydd, fy machgea i, pa fodd y mae
rhyngot ti a'r defaid ? A yw y llewod a'r eirth yu peidio

a'u hysglyfaethu ? ac a ydynt yn cadw gartref, ac yu fyw ?

Gobeithio uad wyt ti yn gwirioui gyda dy delyu, ac yn eu
hanghofio.

Dafvud. 0, ydyw, fy nhad, y mae pob peth yn dda.

Gwir fy mod yn ymddifyru gydn'ui telyn; ond ui chollais i

yr uu o'r praidd, ae ni welaia auhwyl ar yr un o honyut er's

wythnosau.
Jesse. Da iawn, fy mhlentyn. T mae arnaf eisieu i ti

godi yn foreu, rhoddi gofal y defaid i geidwad, a myned
droswyf i'r gwersyll i edrych am dy dri brawd. Gwyddost
eu bod yn amdditìyn eu gwlad a'r eiddynt eu hunain. Y
mae aruaf eisieu i ti gario epha o'r cras-yd hwn, deg torth,

a deg cosyn. Dyro y pethau i dywysog y mil, " a gollwng
yn rhydd eu gwystl hwynt ;

" canys y mae arnaf ofn eu bod
wedi prynu bwyd ar y coel, ac wedi rhoddi gwystl am dauo.

Daftdd. Diolch i ti, íy uhad, y mae yn dda genyf gael y
neges. Yr wyf tìnau yn cymeryd dyddordeb yu fy mrodyr,

y rhyfel, a fy uirenin. Bum yn chwareu iddo a'm telyn, ac

am beth yu i^luilydd arfau iddo. Geili fod yn dawel, fy

nhad, y myuaf' ry w un iíofalus i edrych ar ol y praidd yu fy

absenoldeb. Af finau i'r gwersyll, a gwnaf yr oll a ofynaist.

Ym. Brysia, 0! brysia, dywed pa fodd y bu rhwng y
llanc a'r cawr.

Han. Ehedodd i ganol y llu i gyfarch ei frodyr. Lled
ddiystyrllyd yr edrychent arno, a phrin yr addefent ef fel

brawd ; canys yr oeddynt hwj wedi eu dwyn i fyny i drin

y bwäau, y cleddyfau, a'r gwaewöya ; ac yr oeddynt yn
swyddogion yn myddin Saul.
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DAFYPn. Pa fodd yr ydych, fy mrodyr? Gwelaf eich

bod yn fyw eich tri ; a ydych cbwi yn iach, ac heb eich

clwyfo ? Fy nhad a'm gyrodd i edrych am danoch. Dygais

epha gras-yd i chwi, deg torth, a deg cosyn îr ; ac y mae

genyf ycbydig arian i chwi hefyd. Otnai fy nhad eich bod

wedi myned i ddyled, a gwystlo rhywbeth.

PEN. III.

Dafyäcl yn cael ei ddii-mygw gan ei frodyr.

Eliab. Dyro i mi yr arian. Dyna, gwell i ti fyned adref

bellach. Cofia ni at ein tad a'n pedwar brawd.

Daeydd. lë, ond byddai yn dda genyf gael gwybod
ychydig o hanes y rhyfel.

Eliab. Pwy gymerai drafferth i ddweyd hanes y rhyfel

wrthyt ti ?

Daeydd. ("Wrth estron). Pa beth yw y dyn mawr acw
pydrl rhwng y ddau lu yn dyfod oddiwrth fyddin y Phihst-

iaid ?

EsTEOK. A wyddost ti ddim ? Dyna Goliath o Gath.

Beiddia ein holl fyddinoedd ni i yru un i'w gyfarfod ef i

ymladd.
Dafydd. A oes reb wedi derbyn ei her ?

EsTHOîí. Nac oes. T mae wedi bod yn beiddio fel yna

foreu a hwyr am 40 niwraod.

Daftdd. Paham y mae yr holl bobl yn rhedeg, ac yn
edrych raorgyffrous ?

EsTEON. Ofn y dyn mawr sydd arnynt.

DAErDD. Dystawrwydd ! í)yna efe yu dweyd rhywbeth.

ÜOLIATH. "I ba beth y deuwch i drefnu eich byddin-

oedd ? Onid ydwyf fi Philistiad, a chwithau yn weision i

Saul ? dewiswch i chwi r i ddyfod i wared ataf fi. Os
gall efe ymladd â mi, a'm lladd i, yna y byddwn ni yn
weision i chwi ; ond os myfi a'i gorchfygaf ef, ac a'i lladdaf,

yna y byddwch chwi yn weision i ni."

EsTBON. (Wrth eraill). A welsoch chwi Goliath ? Tr
oedd yn llefain beddyw yn uwch nag arferol. Tu wir, y
lEae yn ein gwaradwyddo, canys beiddia ni bellach er's dros

chwech wythnos. Ac nid oes neb yn son am ei gjfarfod,

er fod y brenin yn cjnyg am ei ladd, a thynu y gwarth

oddiarnom, y wobr fwyat a gynygiwyd erioed, scf ei gyfoeth-
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ogi â ehyt'oeth mawr, rhoddi ei terch iddo, a gwneud t ei

dad yn rhydd yn Israel, tel na bydd ar y tealu na threth

nac ardreth byth.

DAPrDD. Pa beth a ddywedodd y gwr yna wneir i'r un a

laddo V Philistiad, ac a dyno ymaith y gwaradwydd oddiar

Israel ?

EsTRON. Cyfoethoga y brenin ef â chyfoeth mawr, rhydd
ei ferch iddo, a gwnad ei dad yn rhydd yn Israel.

Dafídd. Y mne arnaf awydd ei (jynijg, nid ain y wobr,

ond er mwyn anrtiydedd fy ughenedl a'm Duw ; cíinys pwy
yw y Philistiad dienwaededig hwn pan waradwyddai eí'e

fyddinoedd y Duw byw !

Eliab. Pa beth y mae y bachgen yna yn ddweyd ? Pa
beth wyt ti yn ddweyd, hogyn ?

Dafydû. Paham yr edrychi mor ddu arnaf, fy mrawd, a

phaham y cyferchi fi mor ddirmygus? Dweyd yr wyf fy

mod yn teimlo cymaint dros í'y nghenedl a gogoniant í'y

Nuw, fel y m;re arnaf awydd atal ymfl'n.st y dyn iiiawr yua.

Eliab Taw, yr ynfyd ; tydi ymladii ag ef ! Gelli girio

ffon bugail, a swnio yr hen delyn sydd genyt ; ond byddai

yn warth i fyddmoedd Saul weled bwa, na chleddyf, ua

gwaewÖbn yu dy law. Ni byddai waeth genyf weled epa

yn ceisio trin y rhäi hyny na dy weled dithau. Paham y
daethost i wared yma, y peth íìbl ; a chyda phwy y gadew-

aist yr ychydig ddefaid hyuy yn yr auialwch ?

Dafydd. Cymer bwyll, fy mrawd
;
yr wyf wedi gadael y

defaid o dan ofal ceidwad. A'n tad ddymuuodd arnaf

fi ddyfüd a bwyd ac arian i ti, ac i'n dau frawd eraill.

Eliab. Pwyll, yu wir ! Yr wyf yu adüabud dy falchder
;

awydd gweled y rhyfel oedd ar y petli ditfaith. Tydi fjued

i ymladd a'r cawr ! Pe buasai Abinadab neu Samma yn

son am hyuy, gallaswn eu godJef; cauys y maent hwy a

minau yn perthyn i'r fyddiu, ac wedi bod yn trin yr arfau

er's blynyddau.

Daftdd. Tn wir, fy mrawd, yr wyt yn arfer iaith rhy

gas. Ni enillodd neb erioed mewn dadl wrth wneud
cyfeiriadau personol a difenwi. Nid oes arnaf fi ddim

awydd myned o dy tìaeu di a'm dau frawd. Yr ydych chwi

wedi gweled y cawr ddwy waith bob dydd er's deugain

niwrnod; ac y mae wedi beiddio yr holl fyddinoedd i

ddaugos eu dyn.

Eliab. Taw; dos i'r anialwch i fugeilio. Ni fedraf dy oddef

.
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Daftdd, Wel, yn wir, Eliab nid yw o ddim anrhydedd i

ti rnthro i dy frawd ieuengaf fel hyn.

Eliab. A wnei di dewi ?

Dafydd. Gwnaf, peidiaf ymddyddan â thi. Tr wyf eto

yn gofyn i estroniaid, pa beth a wneir i'r gwr a laddo y
Philistiad, ae a dyno y gwaradwydd oddiar Israel ?

EsTBON. Y brenin a'i cyfoethoga â chyfoeth mawr ; ei

ferch hefyd a rydd efe iddo, a thj ei dad a wna efe yn rhydd
yn Israel.

PEN IV.

Dafycld yn cael ei cldiuyn at Saul.

Dafydd. Derhyniaf her y dyn inawr yna. Nid wyf yn
diystyru y wobr a gyuygir ; ond yr hyn sydd yn fy ughyn-
hyrfii yn benaf yw, anrhydedd Israel, a gogoniant íy Nuw.
Han. Aeth y newydd hwn i glustiau pob milwr, siriol-

odd pob wyneb, a goiynid gaa íiloedd o dafodau, pwy ydyw
yr un sydd yn cynyg derbyn yr her, a pha le y mae ?

EsTRON. Fmddensíys ei fod yn perthyn i'r cadfridog

Eliab, a'r cadbeniaid Abinadäb a Samma ; ac felly y mae yn
dyfod o Bethlehem Juda. Llanc ieuanc ydyw, gwridog a
hardd. Deallais ar ei berthynasau mai bugail yw, ac nid
oes nemawr feddwl o hono ganddynt hwy.
Ym. 0, peth cyíFredin yw fod milwyr yn cenfigenu wrth

fugeiliaid, os bydd perygl i'r olat' gymeryd rhyw anrhydedd
oddiaruynt; oud y mae yn rhy ddifrifol yn awr i neb feith-

rin centìgen. Gadawer i'r llanc gynyg y cawr. Rhydd
hyn beth taw ar ymtì'rost Goliath a'r Philistiaid. Ac os

lleddir y gwr ieuanc, ni bydd yn golled i neb ond efe ei

hun. Y mae yn warth ein bod fel hyn yn trefuu ein

byddiuoedd bob dydd er's saith wythnos, a'r oll yn rhedeg i

lecliu iliag un dyn pan ddaw i'r golwg. Ond a yw y Ilauc

sydd yn cynyg ymladd o ddifrif ?

EsTBON. O, ydyw, gwyr pawb a'i gwel, ac a'i clyw, ei fod
yn nieddwl gwueud yr hyn y mae yn ddweyd.
Ym. Yr wyf fi yn meddwi y byddai yn well dweyd am

dano wrch y brenin ; a'r teimlad cyífredin yw, mai tydi,

Mr. Estrou, fyddai y goreu i fyned at Saul ; canys y mae y
brenin yn dy adnaboJ ti, ac y mae ganddo ymddiried ynot.

EsTEON. Wel, cydsyniaf, ar lais y Iluafl s ; ac y mae yn
dda genyf gael dwyn y fath newydd i'r brenin, ar ol wyth-
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nosau o bryder a digalondid. Af yn awr at y brenin i'w

babell.

Beenin. Dydd da, cadben
;
pa newydd sydd o'r fyddin ?

Mae yu debyg fod campwr y Philiatiaid wedi gwueud ei

ymddangjsiad heddyw.
EsTRON. Do, fy arglwydd ; ond y mae yna ryw lanc yn

cyrjyg derbyn ei her.

Bbenin. Y mae hwna yn newydd rhy fawr i'w lyncu beb

ei falu
;
pwy ydyw 't un o tfyddloniaid y byddmoedd, mi

feddyliwn.

EsTRON. Na, rhyw lanc ydyw a ddaeth i edrych am ei

berthynasau, gan ddwyu ychydig o fwydac arian iddyut.

Brenin. Gofyner iddo ddyfod yma.
EsTRON. WeÌe efe, fy mrenin.

Brenín. Boed yr Arglwydd gyda thi, wrieuanc.
Dafîdd. A chyda thithau, ty mrenin.

BuENiN. A ydwyt ti yu barod i dderbyn her campwr y
Philistiaid ?

DAPrDD. Ydwyf, gyda'm Duw.
Bremin. Yu wir, y mae arnaf ofn y canlyniad ; canys

llanc wyt ti, ac y mae yntau yn mlodau ei ddyddiau, yn
gryfach na thi bedair gwaith

;
yn rhyfelwr o'i febyd. ühai

ofnadwy yw y Philistiaid yna, ac efe yw eu campwr ; ond
yr wyf yn deall na wyddost ti ddim am na bwa, na chleddyf,

na gwaewffon.

Dafîdd. Gwn, mi wn beth, fy arglwydd, am arfau

rhyfel. Ond nid yn fy mwa yr ymddiriedat'. Bugail oedd
dy was, hoU arfau fy ngalwedigaeth ydynt ffon a thelyn.

Daeth ilew uawaith a chymerodd oen o'r praidd ; aethum
ar ei ol, ac a'i tarewais, ac a achubais yr oen. Grwnaethum
yr un modd âg arth, a gwnaf yr un modd eto a'r Philistiad

hwn, gan iddo anmharchu byddinoedd y Duw byw.
Brenin. Wel, y mae yr olwg aruat yn ddigalon i bawb

sydd wedi yweled y cawr ; ond y niae dy iaith wedi fy

synu, peri i mi agor fy llygaid, a chodi fy ngolwg yn uwch
na braich o gnawd. Dos, fy mhlentyn, a'r Argìwydd fyddo

gyda thi.

PEN. V.

Dafydcl, arfau, a dillad Saul.

Brenin. Wel, wr ieuanc, dyma y dydd prydems wedi
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dyfüd ; a _\dw'yt ti yn dal yu benderfyaol i wynebu Goliath

y cawr ?

Dafydd. Ydwyf, fy mrenin.

BbjìNin. Tyred gyda mi i'r arfdy, i gael dy wisgo mewn
dillad milwroi. Dyma bar o'r t'ath oreu, a chieddyf a

gwaewflbn yn cyfateb. Gwisga y Uurig am danat, yr helm

am dy ben etu, a'r botasau am dy draed. Grwregysa dy
gieddyf ar dy giuü eto, a chymer y darian yma yn dy law.

Dyua, ui ciiafudd neb erioed ei arfogi yn well. Pa fodd yr

ydwyt yn teimlo ?

Dafydd. Wel, yr wvf yn teimlo yn rhyfedd ynddynt.

Nid wyí yn gyíarwydd a'r fath wisgoedd. Ni ledrat' na
cherdded ua cbudi fy nireichiau ; a pbethau dyeithr iawn i

mi yw y cleddyf a'r dariiiu yma. Yn wir yr wyf yn meddwl
fod yn well i mi gyíarfod y cawr yn íy nillad bugeilio—cy-

meiytl t'y tìon dafl yn fy llaw, a'm hysgrepan ar fy nghefn.

Beenin. Taw, taw
;
paid ynfydu. Llanc bach fel tydi i

gytaríod cawr mawr fei Goliath, ac beb genyt ddim am
danat oud diliad bugail ; tra niae dy wrthwyuebwr â helm
o bres am ei ben, llurig emog am ei gorff", botasau pres am
ei draed, paladr ei waewfl'on fel carfan gwehydd, ac un yn
dwyn tarian o'i flaen ! Paid ynfydu ; rhaid i ti gael dy
art'ogi ; deui i gyuefino â'r dillad ac â'r arfau yn union.

Dafydd. Y uiae yn ddrwg genyf ddweyd yn groes i fy

nireuiri ; ond yu sicr, uid allaf wneud dim yn y rhai byn, a

phan geisiwyí yerddecl \r wyf yn syrthio.

Bremn. Wel, os rliaid i ti ddiosg y rhyfelwisg, a myned
mewu diilad bugail, cymer y cleddyf, y waewflbn, a'r darian.

Paul di>styra hoil ddarpariadau rliyfel ein hoes.

Dafídd. Os goddeía íy mrenin, diosgaf bob peth, ac ym-
wisgaf yn fy uiiiad biigeilio, a chymeraf fy fl'on dafl yn fy

llaw ; canys pa leiaf fyda am danat, a pha waelaf yr arfau

fyddout yu ty llaw, auilycaf oll fydd Ilaw fy Nuw, os caf

luddujíuliaeth ; cauys yuddo ef yr \vyf fi yn ymddined.
Bhenin. Pari siaredi am dy Dduw yr wyf fi yn gorfod

tewi. Buasai yn dda genyf pe gwybyddwn fwy am dano.

Os myui fyued yn dy ddillad bugeilio, a fl'on yn unig yn dy
law, ac os llwvddi felly, bydd yn rhaid i bawb weied dy

Ddnw. Ond a íedri di drin flbn dafi ?

Dafydd. iMedraf, O, medraf ; bum yn defnyddio hon i

amduitìyn y praidd, yn taflu ceryg â hi i drwch y blewyn,

ac vn Uadd bleindiaid.
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Breîsiií. Wel dos, wr ieuanc: rhaid i ti ^ae\ dy íFordd.

Nid oes genyf fi ddim iV ddweyd rac i'w wneud ; ond, pe
medrwn, gweddiwn drosot.

PEN, VI.

Dafydd yn cyfarfod Goliath.

Cawr. Ai dyma yr un sydd yn dyfod i ymladd â mi,

wedi yr holl ddysgwyl ? Wel, fel yr wyf yn fyw hogyn y\v

hwn, heb orphen tyfu ! Gwir ei fod yu wridíîoch a theg yr

olwg. Mae yn debycach i eneth dhìs nng i filwr. Trueni
ei ladd ; ac, yn wir, y raae yn ysraala genyf fi ddefnyddio fy

arfau 1 ladd ei fath. Pa beth yw y íîon yna sydd genyt ti,

ddyn ieuanc ? Yr wyt yn ymddangos fel bugail yn myned
i ffuro cwn. A feddyliaist ti, mewn difrif, raai ci oeddwu i ?

Wel, myn duwiau y Philistiaid, dyma hi ! wedi bod yn
eu herio am ddau fis, a hwn allaseut yru i'm cyfarfod yn y
diwedd

!

Daftdd. Paid rhegi, Goliath. Peth annuwiol a hyll iawn
yw rhegi. Paid rhegi, da Goliath. Oa wyt yn myued i ladd

Dafydd, paid a'i ladd dan regi ;" ac os yw angeu yn dynesu
I atat tithau, paid, ! paid, a rayned i'r farn dan regi

!

Cawe. Taw, hogyn. Pau welais di gyntaf, yr oedd yr

olwg arnat yn creu tosturi ; ond y mae gwrando arnat yn
siarad, yn ormod o dreth ar amynedd cawr. Myn einioes

duwiau Philistia, oyn pen dau fynyd rhoddaf dy gnawd yn
fwyd i frain ac eryrod, a cha anifeiliaid y maes grafu dy
esgyrn.

Daftdd. Ofer i mi, er dy atal i regi, yw ymresymu ar dir

gwareiddiad, boneddigeiddrwydd, na chrefydd ; ond y mae
genyf Dduw fedr rwymo dy dafod : rhoddodd ef ei fach yn
ffroenau, a'i ffrwyn yn ngweflau dy gryfach, pan ymhyfhaodd
i'w gablu. Gwelaf dy fod yn dàl, llydan, a nerthol ; dy
gleddyf, a'th darian, a'th waewfibn yn ddigyffelyb, a gwn
mai yn y rhai hyn yr ymddiriedi.

Cawe. Myn Dagon, y mae yn ysmala genyf fy raod wedi
gwisgo fy rhyfelwiag;, a gwregyau fy arfau i dy gyfarfod di

;

pe buaawn heb ddim ond llodrau am danaf, ac heb arf yn fy

llaw, gallaawn ymaflyd ynot ti, a'th daflu droa fy mhen, nea

buasit yn diagyn yn gelain ar y ddaear.

Daftdd. Nid ydwyt ti wedi adnabod cuddiad fy nghryf-

der i eto. Nid mewn cleddyf a gwaewffon yr ymddiriedaf

;



102 HAÎTESION T BETBL.

ac nid yn nghysgod llurisr, helm, na tharian yr ymguddiaf

;

ond yr wyf yn dyfod i'th gyfarfod yn enw Arglwydd y
lluoedd, Duw'byddinoedd Israel, yr hwn a geblaist ti. Ac

y mae pob gair cableddus ddaw o'th enau yn fantais i mi, ac

yn cryfhau fy ífydd ; canys yr wyt felly yn digio Arglwydd

y lluoedd, ac y mae efe yn lîuchio cawri a brenhinoedd o'r

ffordd " pan gyneuo ei lid ef, íe, ond ychydig."

Cawe. Pahàra ? îe, paham y gwrandawaf ar yr hogyn jn
siarad ? Pa le yr oedd dy Dduw yr holl amser y bum yn
herio ei fyddinoedd ? Cluc'ydd fy nharian, dos yn mlaen.

Dafydd. Aros : cymer bwyll
;
paid rhuthro arnaf yn un-

ion. Y mae genyf air yn ychwaneg i'w ddweyd wrthyt.

Nid oes arnaf dy ofn. T mae fy ffydd yn cryfhau yn fy

I^uw. T dydd heddyw y mae efe yn addaw dy roi yn fy llaw

fechan i, a mi a'th darawaf, ac a doraf dy ben, a cheir

gweled, cyn machlud haul, ar gnawd pwy bydd y brain a'r

eryrod yn ymborthi, ac esgyrn pwy fydd bwystfîlod y maes

yn grafu ; 'ac nid tydi yn unig, ond y raae holl wersyll ym-
ffrostgar y Philistiaid i gael eu chwalu a'u dinystrio gan fy

Nuw i. Erbyn y boreu, bydd yna ddigon o yraborth brain

a bwystfilod i'w gael ar hyd ymylau y ffordd o Elath i

Ecron. Tr wyt ti a hwythau wedi cyflawni mesur eich

anwiredd drwy gablu.

Cawe. Wel, yn wir, ni wrandawaf ragor ar y fath hogyn.

Cludydd fy arfau. dynesa ato.

Daftdd. Mawr yw hyd dy waewffon, Goliath ; ac O ! fel

yr wyt yn troi dy gleddyf dysglaer o amgyleh dy helm

!

eithr ni welodd neb arf genyf fi eto, ond y ffon yma. Am
hyny byddinoedd y ddwy ochr a gânt wybod nad â chleddyf

na gwaewffon y gwared yr Arglwydd ; ac ar ol heddyw ca

Ír holl ddaear, lle y darllenir y Beibl, wybod fod Duw yn
srael. Ni ddywedaf ragor ; tyred yn mlaen.

PEN. VII.

Dafydcl yn taro y cawr.

Cawe. Ni wrandawaf ragor ar yr hogyn : y mae fy amyn-
edd wedi darfod, a fy ngwaed yn berwi, nes yw fy synhwyraa

bron wedi dyrysu.

Dafydd. Tydi, y cawr mawr, paham yr edrychi mor gyff-

rous ? Ni bura i erioed yn fwy tawel. Safaf yn nghysgod

fy Nuw, ac y mae fy achos yn ei law ef.
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Han. Y mae y ddau yn seíyll yn íud. Dacw y cawr
yn dynesu at y llanc, a'i darianydd yn myned o'i flaen.

Y mae wedi ei wisgo mewn pres tew o'i draed hyd goryn ei

ben. Nid oes yna fwlch Ue y gallai careg y üou dafl

gyfí'wrdd âg ef.

Ym. Ai tybed nad yw y llanc wedi ynfydu ac yn pechu ?

Ni byddai waeth i un ladd ei hun na rhuthro i ddanedd
angeu fel yna.

Haíí. Yn wir, ni wn i ddim, ond fel yna y mae. Nid oes
obaith i'r gareg a dafl gyff'wrdd â chnawd y cawr, oddieithr

iddi fyned i'w safn, neu i'w lygaid, neu rhwng cysylltiadau

y llurig ; a byddai yn bosibi i'r talcen fod yn noeth, drwy
iddo beidio tynu yr helm yn ddigon isel. Y mae y cawr yn
cyflymu ei gerddediad. Dacw y waewfíbn i fyny ! ! fel

y mae ei blaen hir a llym yn dysgleirio ! Ond nid yw y
ìlanc yn symud eto.

Ym. Druan o hono ! Y mae yn well genyf beidio ei

weled yn syrthio ! Gelhr dweyd am dano, nid yn unig fod
ei ddiwedd yn agos, ond " daeth ei ddiwedd ef."

Hají. Y mae y llanc yn awr yn nesu i gyfarfod y cawr.

Edrycha yn benderfynol a difriíol hyderus. Mae y ddau
yn sefyll eto. Ehydd Dafydd ei law yn nghod bugail sydd
ganddo ; cymer oddiyno gareg, a gesyd hi yn ei iìbn, yna
gollwng hi, heb gymeryd amser i anelu. Gadawa i'w Dduw
wneud hyny.

Ym. Pa fodd y bu ? ! brysia, dywed pa fodd y bu ?

Han. Y mae y cawr yn pendroni, yn honcian fel medd-
wyn, ac yn syrthio ar ei wyneb.
Ym. Taw^ ; cymeryd arno y mae, efallai.

Han. Nage, yn wir
;
pistyilia ei waed.

Ym. Yn mha le y tarawodd y gareg ef ?

Han. Yn ei dalcen.

Ym. Pa fodd yr aeth y gareg drwy yr helm ?

Han. Nid wyt yn sicr pa un ai drwy dyilau y lly^aid neu
drwy yr helm, neu a ddarfu y cawr ei diosg mewn dirmyg, i

ddangos na buasai yn ofni y llanc Daíydd, à'i dalcen yn
noeth.

Ym. A yw y cawr wedi marw ?

Han. Nac yw, y mae ei aelodau yn ymwingo, a'i dafod
yn ymysgwyd i regu, gan furmur bob yn ail fod Duw yn
Israel, a'i fod yntau wedi cellwair âg ef.

Ym. Efallai y daw ato ei hun eto.
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Han. ìsa. ddaw
; y mae y llauc wedi ei ladd, ac wedi tori

ei ben.

Ym. Tybiais ua feddai arf ond íTon dafl, a plia fodd y
gallai dori ei ben â hòno ?

Han. Torodd ef â cbleddyf y cawr ei Lunan, yr hwn oedd

mewu gwain wrth ei glun.

CADLrwYDD Philibtia. Och ! y mae yr hogyn yna wedi

Uadd ein eawr ! Pa beth a wnawn ? Gwell i ni ífoi.

Maesltwtdd Philistia. Na, ymwrolwn ; awu yn mlaen.

Gallasem fentro byddinoedd Israel. Eíallai y medrwn
ddial gwaed ein cawr ar yr hogyn hwn. Darfu i lawer

heblaw nyni eniU brwydrau er colli eu prif ddynion.

Cadfridog. Na, ynfydrwydd yw i ni fyned yn mlaen.

Gallasem fentro byddiuoe'id Israel ; ond eu Duw hwy yw y
drwg. Ffoi oddiwrth bobl yr Arglwydd yw y peth goreu

fedrwn wneud yn awr.

Maesltwtdd. Pfoi ! Nid oes dim wedi bod mor angeuol

i fyddinoedd a ffoi. Wrth wueud hyn y mae pob trefn yn
darfod—y cefn diamddiffyn ar y gelynion, a'r milwyr yn
cael eu saethu fel petris.

Cadfridog. Gwir ; ond pa beth a wnawn ? y mae ein

dewrach wedi gorfod ffoi ar ol digio Duw y bobl yna. A
glywais ti mo eiriau byddin Pharaoh pan floeddient,

" Ffown oddiwrth Israel, oblegid yr Arglwydd sydd yn ym-
ladd drostynt hwy yn erbyn yr Aifftiaid ? " Efoi a wnaf fi,

pa fodd bynag ; ac yr wyf yn deall mai dyna y teimlad sydd
drwy yr holl fyddinoedd.

Maesltwydd. Wel, pawb drosto ei hun, a duwiau Phil-

istia a'n cynhorthwyo ! Dywedaf eto, nid oea dim mor
ofnadwy a byddin wedi ymddyrysu ac yn ffoi.

Cadltwtdd Israel. Dacw y Philistiaid yn ffoi. A awn
ni ar eu hol, Abner, ein tywysog ?

Abneb. Awn ; dilynwn hwy ar hyd íîordd Saraim, i

lawr y dyffryn, ac hyd byrth Ecron. Y mae y Philistiaid

yna wedi bod yn poeni Israel er's yn agos i 400 mlynedd,

ond heddyw ysgubwn eu milwyr oddiar wyneb y ddaear.

Ym. A laddwyd llawer o'r Philistiaid ?

Han. Do, rhoddwyd celanedd gwersyll y Philistiaid i

adar y nefoedd a bwystfilod y ddaear. Llanwyd ffyrdd â'u

cyrff, a Uiwiwyd cornentydd â'u gwaed o Dammim hyd
Ecron.
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PEN. VIII.

Dafydd yn cael ei luohrwyo.

Beenin. ün rhyfedd yw y llanc yna. Dyweded fy maes-
lywydd Abner, mab i bwy ydyw.
Abnee. Tr wyf ya adnabod y bachgen er's peth amser

;

ond nis gwn o ba deulu y mae, na mab i bwy ydyw.
Beenin. Yr wyf finau yn adnabod y llanc. Efe a íu

gyda mi yn chwareu y delyn pan oeddwn yn sal, a bum yn
ei wisgo mewn dillad rhyfe! pan oedd yn cychwyn i gyfarfod

y cawr ; ond ni ddarfu i mi ofyn o ba deulu y mae, ua phwy
yw ei dad ; o'r hyn lleiaf, uid wyf yn cofio yn awr. Ond y
mae o bwys i mi gael gwybod, canys rhan o'i wobr yw
gwneud ty ei dad yn rhydd yn Israel. Myn wybod Abner,
mab i bwy ydyw.
Abner. Dygaf y llanc at y brenin. Dyma efe, fy

arglwydd.

Beenin. Mab i bwy wyt ti, wrieuanc?
Daeydd. Mab wyf fi, fy mrenin, i dy was Jesse y Beth-

lehemiad.

Beenin. Aros yn y palas gyda mi. Mynaf dy wobrwyo
yn ol fy addewid. Cei fwyta ar fy mwrdd, chwareu â fy

nhelyn, cyfeillachu á Jonathan fy etifedd, a'm merched, a.

bod yn y diwedd yn fab-yn-nghyfraith i mi. Byddai yn
dda genyf adnabod dy Dduw. Y mae genyf barch iddo, a
bydd arnaf arswyd byth ei ddigio.

YSBRYD GOLIATH.

Mewn helm, a chledd, a llurig emog braf,

A braich o gnawd o hyd ymddiried wnaf

;

A'm helm o bres a'm cawjfaidd waewflbn,
Gorchfygwn lu heb ddim ond dangos hon !

LliANC.

Wrth Dduw fy nhad dysgwyliaf fi o hyd,

Ae ato ffo'f tra byddwyf yn y byd
;

Fy ffon a'm cod er hyn ddefnyddiaf fi,

A'r ceryg bach a ge's ar tìn y lli.

Pawb.

Yr lon a'i blant cyd-daro wnant bob pryd,
A beiddio un yw beiddio'r ddau yn ughyd

;

Pharaoh a'i lu sydd dan eu traed yn awr,
Philistia oll a'u hen Olia' mawr.
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Gwybydded pawb hyd eitha'r ddaear bon
Am y Duw hwn rydd uerth i'r egwan fron

;

Piho'wn iddo'r elod nes nayned i'r wlad bell,

Ac yno cawn ei foli'n ganmil gwell.

ESTHEE.
PEN. I.

Ahasferus a'i luledd.

AiiASFERUS. (Wrtho ei hun). Myfi yw yr ymerawdwr
mwyaf yn y byd ! Gallaí' estyn fy uheyrnwialen dros 127

o daleithiau. T raae fy llywodraeth yn cyrhaedd o'r India

hyd Ethiopia. Mi a wnaf wledd deilwng o fy rnawredd, i

barhau am 180 o ddyddiau ; ac anfonaf wahoddiad i holl

fonedd fy nheyrnas i ddyfod iddi, fel y gwelont fy ngogon-

iant. edi hvny, rhcddaf wledd i hoU deuhi y palas.

HABBOisrA. Tr wyf fi a'm cydystafellyddion yn gweled

priodoldeb amcan y brenin ; ond bydd y draíferth a'r draul

vn anferth ; ac nid oes ystafell yn mrenhinllys Susan yn
ddigon eang i gynwys holl dywysogion, rhaglawiaid, a

chadernid Persia a Media.

AnAS. Na soniwch am y draíFerth a'r draul, nid yw hyny
ddim i mi. T mae genyf ddigon o weision a morwynion,

ac y mae holl gyfoeth y byd yu dylifo i fy nhrysorau. Ac
yn awr, parotoer y danteithion a'r gwiu brenhinol ; ac

anfouer llythyrau i holl daleitliiau fy nheyrnas, i wahodd i'r

wledd.

Hahbona. Gwnaethpwyd yn ol gorchymyn y brenin ; ac

y mae y gwahoddedigion wedi dyfod. Ni welodd Susan o'r

blaen y fath dorf o raglawiaid.

AuAS. Wel, cymhellwch hwy at y byrddau
;
gwnewch

bob croesaw iddyut ; rhoddwcu ddigon o'r gwin goreu yn
eu hymyl; ond peidiwch a'u rhwymo i yfed. Os bydd rhai

yn dewis bod yn llwyrymatalwyr, gallant fod heb ddigio y
brenin, er ei fod ef j'n yfed gwin. Dangoswch iddynt y
palas, ei j^ynteddau, y stablau, y meircb, y cerbydau, a fy

ngerddi. Tmddifyraf fiuau gyda'm potelau.

Harbona. Gwuaethpwyd fel y gorchymynaist. Cafodd
pawb ddigon o fwyd a digon o edrych.

Ahas. Pa beth a ddywedant atn fy mawredd ?



ni-NESIOîT Y BEIBL. 107

Haeboîîa. Y maeut oll yu canmol helaethrwydd a phur-
deb y gwin, ysplander y cwpanau aur o ba raiyryfantj
ae edmygant synwyr a thegwch y brenin yn caniatâu i

bawb yr un a tynout ai yíed ai peidio. Wrth edrych ar v
palas a'r dodretn, a'r meirch a'r cerbydau, y cyntedd a'r

lleni, yr ardd a'r blodau, y dref a'r gymydogaeth, yr iaith

gytìredin yw, Ni a glywsom, yn ein gwlad, son am ogoniant
Ahasferus ; ond ni fynegwyd yr haner!

Ahas. Yr oeddwn i yn meddwl y synent hwy dipyn.

Harbona, estyn gwpanaid o win. Dyna, y mae fy

nghalon yn awr yn liawen, ond bod fy mhen yn drwm.
Mae arnaf awydd dangos un peth yn rhagor iddynt, sef y
frenliines. Ni welsant.hi na'i chyíìelyb. Y mae hi yn lâu

odiaeth. Ewch i ystafell wledd y frenhines, a chyrchwch hi.

PEN. II.

Diarcldel Fasti.

Haebona. (Wrth Fasti). Gyda chenad ei mawrhydi;

y brenin a'n gyrodd ni yma i gyrchu y frenhines, fel y
gallai ddangos ei glendid i'r holl dywysogion. Gorchymyn-
odd iddi roddi y gwisgoedd brenhinol am dani, ymaddurno â

chadwynau aur a pherlau, a rhoddi y frenhinol goron ar ei

phen.

Tasti. Myfi wneud ardddangosfa o honof fy hun ! Na
wnaf byth ! Byddai hyn yn groes i bob rheol a gwedd-
eidd-dra. Ehaid fod y brenin o dan eâeithiau gwin pan
geisiai y fath beth. Dywedwch wrtho nas medraf ufudd-

hau.

Haebona. G-yda chenad dy fawrhydi. Y mae y fren-

hines yn gwrthod dyfod.

Ahas. Gwrthod dyfod ! Pa beth mae yn ddweyd ?

Haeboîía. Dywedodd lawer o bethau, fy arglwydd.

Ahas. Wel, ni chafodd neb erioed y fath ddirmyg yn
mhresenoldeb doethion ei deyrnas.

Haebona. Naddo, ein brenin
;
yr ydym ninau yn teimlo

drosot, ac wedi digio. Nid ydym yu rhyfeddu dy weled yn
cynhyríu, a fflamau digofaint yn enyn yn dy lygaid.

Ahas. Apeliaf at aaith tywysog Persia—yr ydych chwi

yn deall yr amserau, ac yn gwybod cyfraith a barn,

—

Pa beth ddylid wneud i'r frenbines ?

Cabsena. Nid ydym yn dweyd dim, frenin.
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MEMüCHAír. AYel, yr wvf fi yn dweyd fod Fasti wedi

troseddu, nid yn unig yn erbyn y brenin, ond yn ein her-

byn uinau y tywysogion, a'r hoU bobl drwy yr holl daleith-

iau. Clyw arglwyddesau Persia a ]\Iedia
;
gwna, clyw, pob

gwraig drwy yr ymerodraeth, fod Fasti wedi anufuddhau i'r

brenin ar y fath amgylchiad, a bydd digter mewn teulu-

oedd ; ac ni bydd modd i'r gwyr fyw gyda'u gwragedd.

Ahas. Dyna ydyw fy marn inau.

Memuchan. Yr wyf fi yn cynghori Ahasferus i wneud
deddf na bydd i rasti byth mwy gael dyfod i'w bresenol-

deb, a bod iddo roddi y frenhin-fraint i ryw foneddiges

deilyngach na hi.

Ahas. Da iawn, Memuchan
;
yr wyf fi, ac y mae yr holl

dywysogion yn cydolygu â thi.

Memüchaîí. Jë, yr oeddwn yn meddwl dweyd yn mhell-

ach,—pan glywir drwy y deyrnas am ddeddf y brenin, a

chosb Fasti, yr holl wragedd a ddychrynant, ac a roddant

anrhydedd i'w gwyr, a dysir allau ddaioni o'r drwg hwn.

Ahas. Tr wyf yn selio y ddeddf
MEMrcHAîí. 'Wel, cyhoedder hi.

Ahas. ! y mae tair blynedd er pan seliais y ddeddf yn
erbyn Fasti,—yr wyf wedi maddeu iddi. Gwraig lân a

synhwyrol oedd hi. Tr oedd fy ngorchyniyn am iddi

ddyfod i ddangos ei hun i'r tywysogion yn afresymol ; ni

allaswn wneud y fath gais oni buasai fy mod o dan ddylan-

wad y gwin. Tmddygodd hi yn llawer callach uag yr ym-
ddygais i. T mae arnaf hiraeth am dani. Drwg genyf fod

y ddeddf a gyhoeddwyd yn ei herbyn mor lym, a bod sel y
Mediaid a'r Persiaid wedi ei rhoddi wrthi. Cyfraith y
tywysog Memuchan hwnw ydoedd. Yr wyf wedi digio

wrtho.

Haebona. Dyna sydd i'w gael wrth fod yn ífyddlon.

Ahas. Dyna sydd i'w gael am wenieithio.

Haebona. lë, ni wnaeth y brenin yr oli oedd Memuchan
yn geisio. Cynghorai ef ei fawrhydi, nid yn unig i dori pob
perthynas â Pasti, ond i ddewis brenhines yn ei ]le ; a dy-

wedwn ninau, Boed i'rbreninneiUduo swyddogion yn mhob
talaeth i bigo allan bob merch ieuanc deg, synhwyrol, a

boneddigaidd, a'u hanfon i Susan y brenhinllys, o dan ofal

ceidwad y gwragedd, fel y gallo y brenin ddewis brenhines

o'u plith.

Ahas. Da iawn, Harbona
;
gwneler yn ol dy air. Tm-
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ofyner am y merched glanaf, anfoner hwy i'r palas ; a boed
i bob un fod ddeuddeng rais yn myned drwy eu puredigaeth,

ac yn dysgu moesau, o dau arolygiaeth Hegai, ceidwad y
gwragedd.

PEN. III.

Bewis Estlier.

MoRDECAi. (Wrth Esther). Wel, fy nghyfnither, hud-

odd dy brydferthwch fy nghalon i pan oeddit yn blentyn

amddifad. Addefiif dy fod yu myned yu decach yn fy

ngolwg, ac yn anwylach gan fy nghalon flwyddyn ar ol

blwyddyn. A fynit ti (jynyg dy hun i focl yn frenhines

Persia ì Y mae genyt gystai siawus ag eraill, a gwell, os

gwn i pa beth yw tegwch. A phwy a wyr nad ydwyt yn
un o blarit rhagluniaeth, a fegir ganddi i wneud pethau

mawriou ? Y uiae rhywbeth yn peri i mi feddwl hyny er

pan welais di yn faban bach, heb ua thad na mam.
EsTHER. ! fy nhad, luddewes ydwyf fi, ac ludciew wyt

tithau. Bydd hyn yn fy erbyn ; canys y mae pawb drwy y
wlad, ac o amgylch y llys, a'u lach ar yr luddew.

MoR. Ni, er hyny, yw yr had a ddewisodd yr Arglwydd.

Os yw efe rìrosom, pwy a all fod yn ein herbyn ? Ac ni

bydd aehos i ti d^latguddio dy genedl, ua son am dy dlodi.

Yr oH a ofynir yw tegwch a synwyr. A fentri di ? Os
gwnei, deuaf i'th ddanfou i'r Uys. Y'r wyf yu gydnabyddus

â Hegai, ceidwad y gwragedd.

EsTHER. Gwnaf, fy nhad. Y mae genyf finau flydd yn
rhagluniaeth. Bum yn blentyn iddi hyd yma. Efallai nad

yw eto am fy ngadael, a bod ganddi rywbeth i mi i'w wneud

dros ei Daw a'i bobl.

MoR. (AVrth Hegai). Gyda'ch cenad, Syr ; dyma eneth

amddifad dynodd fy sylw â'i thegwch a'i synwyr. Mentrais

ei dwyn yma. Deallwyf fod iddi yr un siawns a genethod

eraill i wisgo coron Persia, drwy eniU calon y brenin.

Hegai, Ar fy ngair, dyma y llances brydferthaf a ddaeth

eto dan fy ngofal ; îe, hi yw y decaf a'r foneddigeiddiaf a

welais erioed. Y mae rhywbeth yu dweyd wrthyf mai hon

fydd y frenhines. Gwnaf a allwyt' iddi.

MoR. Nos da, Hegai. Yr wyf yn bryderus yn nghylch

yr eneth amddifad, ac yn methu peidio ymrodio o amgylch
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y porth yma, ac ymwrando am ei helynt. Pa fodd y mae yn
dyfod yn mlaen ?

Hegai. Campus, ! campus, mor bell ag y bu o dan fy

ngofal i ; ond heno y bydd y prawf arni. Os gwrandewir

fy ngweddi ar dduwiau Persia, hi fydd y frenhines. Ehaid
i mi ddweyd mai hi yw y llances fwyaf gostyngedig, ufudd,

ac anwyl fu o dan fy ngofal erioed ; a gwnes inau íy ngoreu

iddi. Y gwir yw, yr oedd pawb a'i gwelai yn ei hoííì. T
mae y llancesau a fuont gyda'r brenin \\eái myned i dy
arall y gwragedd, ac ni chlywais ei fod yn galw yr un o

honynt yn ol. Prawf hyny nad oes neb wedi enill ei galon

eto.

MoR. Bore da, Hegai. Pa fodd y daeth yr eneth am-
ddifad yn mlaen neithiwr ?

Hegai. Ardderchog ! Nid yw hona yn amddifad. Medr
wneud tad o bawb. Ac y mae ganddi ryw Dduw yn dad, a

rhagluniaeth yn forwyn ; clywais hi lawer gwaith yn son

am y rhai hyny, ac y mae pawb yn rhieni iddi, a hithau yn
blentyn i bawb. Deallais ar y jlaìd of Honour a'i cyraer-

odd i bresenoldeb y brenin fod un edrychiad arni yn ddigon

i ddwyn ei galon ; ac erbyn heddyw, Jy mae Ahasferus wedi

rhoddi y deyrngoron ar ei 'ìien !

Ahas. Gwrandawed holl ddeiliaid fy llywodraeth. T
mae y duwiau wedi rhoddi i mi Esther yn wraig yn lle

Fasti. Bydd gwledd ar yr achlysur mor í'uan ag y gallaf

anfon at holl ddeiliaid fy llywodraeth. Gelwir hi, Gicledd

Esther. Tr wyf yn gwahodd iddi fy holl dywysogion, a'm

rhaglawiaid, a'm gweision. Ehoddaf ar y pryd i'm holl

weinidogion anrhegion teilwng o honof fy hun ac o'r fren-

hines. Maddeuaf bob dyled, a chyhoeddaf bob caeth yn
rhydd drwy holl daleithiau fy llywodraeth ; îe, cyhoeddaf

jubili gyffredinol o India hyd Ethiopia ; a dysgwyliaf i ülfil

o dafodau lefain y misoedd hyny, Byio fyddo y frenhines

Esther.
PEN IV.

Bradwyr yn y llys.

EsTHEE. Peth mawr, O ! frenin, yw cael teyrnasu fel hyn
yn nghalonau y myrddiynau ; ond yr wyf yn clywed fod

bradwyr yn y lîys. T mae dau o ystafellyddion y brenin,

hen gyfeillion Fasti, yn penderfynu estyn llaw yn erbyn y
brenin, a'i lofruddio !
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Ahas. Fwy ydynt, fy anwylyd ?

EsTHEE. Bigthan a Therez, fy arglwydd.
Ahas. Yr oeddwn yn meddwl fod rhyw ddrwg ar y ddau

lanc er pan y seliwyd y ddeddf yn erbyn Fasti. Ond pwy
a ddatguddiodd y frâd i'r frenhines Esther ?

EsTHEE. Un o wylwyr y pyrth, o"r enw Mordecai. Ond
cy:ighorwn y brenin i wnend ymehwiliad i'r peth cyn
symud. Bydd Mordecai yu barod i ddwyn tystiolaeth o'r

h.\ II a welodd ac a gly wodd efe.

Ahas. Ey anwjl Esther, y mae y llanciau wedi ea chw^ilio,

a'u cael yn euog, ac wedi eu dienyddio. Yr oedd tystiol-

aethau Mordecai, ac eraiU, yn eu herbyn, raor eglur â'r

liaul, ac mor ddiysgog â careigiau. Yr oedd cynlluniau y
llaneiau bron yn addfed ; -a mwy ua thebyg, pe na chawsent
eu datguddio, y buaswn yn ddyn marw. Tr wyf yn ddy-
ledus am fy mywyd i'm hanwyl Esther, a'm swyddog Mor-
decai ; a thybiwyf fy mod yn gweled cyfryngiad y duwiau
yn hyn.

EsTHEE. Y Duw a wuaeth y ser wyf fl yn addoli ; a'i fys

ef a weiaf íi yn hyn. Y mae yn dda genyf i'r frâd gael ei

datguddio ; canys pe llofruddiasid y brenin, pa beth a

ddaethai o honof fi, ac o'r deyrnas ?

AuAS. Ond byddaf fì yn cadw dyddlyfr, ac yn rnoddi
petbau hynod i lawr ; a dyma un o waredigaethau r'nyfeddaf

íy oes. Pa le y mae fy ysgrifenydd ? Dyro i lawr yr hyn
a gymerodd le, y Üwyddyn, a'r dydd. Rhodder i lawr enwau
Bigthan a Therez, y bradwyr ; ac enw Mordecai yr hwn a
ddatguddiodd y frâd. Ehoddaf finau fy enw yn dyst.

EsTHEE. lë, O ! frenin ! bydd yn etfeithiol ac addysg-

iadol darllen hyn eto ; ac efallai y gwna fy Nuw i ryw
ddefnydd o honyut. Pwy wyr nad rhan o'i gynllun ef yw
ysgriíenu yn y dyddlyfr ? Ac er fy mod i yu awr yn fren-

hiues y byd, o'r Ganges hyd y Xilus, nid wyfam wadu rhag-

luniaeth, fy hen fam.

Ahas. Ni wn i ddim am y Duw wnaeth y ser, y sonia fy

Esther am dano ; na'r rhagluniaeth, yr hon, mi dybiwyf, yw
llaw-forwyn y Duw hwnw. Ond y mae perífaith ryddid i

ni addoli y duwiau a ddewisom.
EsTHEE. Diolch i ti, ! frenin ! Fel hyn, efallai, yr enilli

di fì i addoli dy dduwiau di ; neu, efallai, yr enillaf fi di i

addoli y Duw a wnaeth y ser. .^^_^
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PEN. V.

Ahasferus yn clewis prifweinidog.

Ahas. Fy anrhydeddusaf Haman, yr wyf wedi teyrnasu

ddeuddeng mlynedd ar 127 o daleithiau. Mae beichiau y
îlywodraeth mor drymion fel yr wyf yn blino eu dwyn ; ac

j.

y mae arnaf awydd dewia prifweinidog, a rhoddi rhan o'r

gofaliddoef; cawn felly lonydd i ymddifyru gyda'm gor-

dderchadon a'm gwin ; ac yr wyf wedi bod yn meddwl am
danat ti, fy nhywysog Haman.

Hama>'. Hy—hum—felly—na—îe.

AiiAS. A allai Haman feddwl am un o'r tywysogion

eraill i'w gymeradwyo i'm sylw ?

Ha:man. ! na allaf fi yn sicr ; ac, a dweyd y gwir, nid

wyf fi yn gweled cymhwysder yn yr un o honynt
;
pe

buasai hwn a hwn yn fyw, gallasai efe wneud rhywbeth.

Ahas. Gelii di wneud, aurhydeddusaf Haman. Y mae

y gwaed brenhinol yu dy wythienau, o hen deulu rhyfelgar

Af^ag. Yr wjt mor gyfoethog a minau ; a digon o blwc

ynot, yr hyn sydd o bwys mew-n sefyllfa fel hon.

Hamax. Ydyw, y mae y pethau hyn yn perthyn i mi, ae

yr wyf yn gwybod peth am deyrnasu ; a chan fod fy mrenin

a'i lygaid arnaf, gwuaf fy ngoreu. Ni hoífwn wrthod rhag

i mi ddigio y duwiau.

AiiAs. Dyna ddigon ; nid oes eisieu rhagor. Dyma fy

modrwy i ti—y fodrwy ag y mae sel y llywodraeth ynddi, a

gelli di ei rhoddi wrth y peth a fynech
;
yr wyf yn gosod

dy orsedd goruwch y tywysogion oll, ac yu agusaf ataf fi
;

cofia, yn fy ymyl i, yr ochr agosaf at fy nghalou, y bydd dy

le wrth y bwrdd, ac yn y llys.

Haman. Diolch i'w fawrhydi y brenin ;
yr wyf yn derbyn

y fodrwy, y sel, yr awdurdod, a'r dyrchafiad.

AiiAS. Galwer fy holl weision a'm morwynion yn nghyd
;

y mae arnaf eisieu rhoddi siars iddynt.

Haebona. Ein grasusaf frenin, dyma ni.

AuAS. "Wel, fy ngwasanaethwyr, yr wyf wedi gwneud y
tywysog Haman yn brifweinidog. Êhaid i chwi ymgrymu
iddo, fel y gwnewch i mi. Ehaid i chwi orwedd ar eich

wynebau pan y bydd efe yn myned heibio. Mewn gair,

rhaid i chwi ei addoìi ; canys y mae y Persiaid yn ystyried

eu llywodraethwyr yn dduwiau, ac yn eu haddoli.
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Haiîbona. Tr ydym yn addaw ufuddliau, ! t'reuin.

Ahas. Gochelwch esgeuluso, rhag dwya aruoch fy

ngwg i.

Harboîía. Dyraa Haman yn myued heibio yn ei fren-

hinol wisgoedd, a'r fodrwy a'r sel ar ei law. Ymgrymwn,
lanciau

;
gorweddwn ar y ddaear.

PEN, VI.

Mordecai jjn ÿo7nedd yingrymu.

BizTHA. Ni orweddodd Mordeeai.

Harbuna. Paham na buasit ti, Mordecai, yn gorwedd ar

dy wyueb pan oedd y peutywyso^ Hamau yn uiyued heibio?

Rhaid i ti ei addoli gystal a uiuau.

MoRDEOAi. Na, ui addolat' íi mo houo byth. jVid yw
crefydd yr luddew yu goddef iddo addcjli ueb oud y Duw a

wnaeth y ser ; ac nid yw hyd yn uod brenhiuoedd i^ersia yn
rhwymo yr luddewou i'w haddoli. Ni byddai waeth genym
ni ymgrymu i ddelw o aur uag ymgrymu i Hamaii.

Harboxa. Dyma et'e yu dyfod heibio eto. Ar ein hwyn-
ebau, lanciau.

BizTiiA. Ni ymostyngodd Mordecai eto.

Harbona. Yn sicr, rhaid iddo wneud ; onide, parwu i'w

ystyfnigrwydd gostio yu ddrud iddo. Dyma y tywysog
Hamau yn dyfod heibioeto. Aaddoli di mo iiyno, Mordecair'

MoRDECAi. Na wnaf ; ac yr wyf wedi dweyd fy rheswm.

Harbona. Wel, achwynwn wrth Hamau ; canys nid oes

achos i ti mwy na ninau gael peidio gorwedd ar dy wyneb
pan fydd efe yn myned heibio.

MoRüECAi. Achwynwch chwi, ni phlygaf fi.

Harbona. Yr anrhydeddusaf dywysog Haman, a gauiateir

i mi ddweyd gair wrthyt ?

Haman. Llefara, Harbona.
Harbona. feistr ! gorchymynodd y brenin i'w hoU

wasauaethwyr, pan y byddai y pritwemidog yu myned
heibio, ymgrymu iddo a'i addoli. Yr ydym oil yn ufudahau

gyda byfrydwch ond un, ac luddew yw hwnw.
Haman. Pa beth yw ei enw ?

Habbona. Mordecai, fy arglwydd.

Haman. Yr oeddwn wedi drwgdybio y dyn, ac nid wyf
yn hofíl ei genedl; ond sylwaf yn lanylach wrth ddod trwy

y porth y tro nesaf.
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Haiîbona. Dyma y prifweinidog yn dyfod ; addolwn,

lanciau.

Ha^man. (Wrtho ei hun). Naddo, ni ymgryraodd Mor-
decai i mi, er fod pawb eraill ar eu hwynebau. T mae hyn

yn annyoddefol. Yr wyf yn teimlo í'y ngwaed yn berwi.

'luddew ydyw efe hefyd. Byddai yn gosb rhy fychan ei

roddi ef ei hun i farwolaeth; ond mynaf roddi pob luddew i

farwolaeth drwy gant a saith ar hugain o daleithiau—mynaf,

myn einioes Ahasferus. Bwrw goelbren, Harbona, fel y
gfwypwyf pa ddiwrnod fydd y mwyaf ffodus i ddyfetha yr

luddewon.
Hahbona.. Gwnaf, fy arglwydd.

Haman. Pa beth ddywed y goelbren ?

Harbona. Dengys mai yr amser goreu i ladd yr luddewon

fydd y trydydd dydd yn mis Adar.

Ha^ian. A ganiata Ahasferus i Haman gael siarad gair

a'i fawrhydi ?

Ahas. Deued fy anrhydeddns brifweinidog i'r palas.

Cymerwn ychydig win gyda'n gilydd.

"Hamaîs. Gyda chenad dy fawrhydi, yr oeddwn am alw

svb.v at y bobl yna ydynt yn wasü;aredÌ2: drwy'r hoU dal-

eithiau. T maent yn wahanol eu crefydd a'u cyfreithiau i

eraill : a fy nghred yw na ddylid eu dyoddef. Dymunwn
i'r brenin roddi awdurdod i'w dyfetha; ae os bydd eu lladd

yn golled i gylHd y llywodraeth, gwnaf fi hyny i fyny drwy
'dalu deng míl o dalentau arian. Nid yw hyny ddim genyf

fi, canys gwyr y brenin fod fy nhad, Hammedatha yr Agag-

iad, yn gyfoethog iawn.

A'has. Fy ardderchocaf brifweinidog, y mae dy arian i ti,

ac y mae v bobl wasgaredig i ti i wneud â hwy fel y byddo

da "yn dy olwe:. Cymeraf wydraid yn rhagor o win, a boed

i Haman yfed gyda mi.

HamaîÍ. Ond pa fodd y geiriwn y imrrant ?

AnAS. Boed i Haman ei geirio fel y dewiso.

Haman. Tr oeddwn i yn meddwl fel hyn :

—

Gorchymyn
oädiwrth Ahasferus, y hreniti maior, at hendefigion, duciaid,

a thywysocjion yr holl daìeithiau, am iddynt cldyfetha a lladd

yr holi luddewon, yn ieuainc a hen, yn hlant ac yn wragedd,

mewn un dydd, sefy trydydd oW deuddegfed mis. Enwaf y
dydd hwnw am fod y duwiau wedi ei nodi i mi drwy goel-

bren fel adeg ffodus i wneud y gorchwyl.
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PEN. VII.

Goficl yr Iiuldewoii.

Ahas. Pob peth yn iawri; y mae genyf bob yjnddiried yn
noethineb fv mhrifweinidog. Boed iddowneud fel y dywed-
odd.

Haman. Ond rhaid cael ysgrifenyddion i gyfîeithu a
chopío y icarrant i ieithoedd y gwahanol daleithiau ; a rhaid
eu selio â sel y brenin, ac yna eu hanfon gyda'r rhedegwyr
at bendefigion, duciaid, a thywysogion pob talaeth, fel y
gallont roddi y ddedfryd mewn gweithrediad.

Ahas. Y mae at dy wasanaeth yr ysgrifenwyr, y mod-
rwyau, y sel:au, y rhedegwyr, y meirch, a'r oil sydd o fewn
fy llywodraeth. Os yw pob peth yn barod cychwyned y
rhedegwyr, a boed iddynt frysio ; eisteddwn niüau i yfed
ychydig yn rhagor o win.

BiGTHAN. Fy arglwydd Haman, bura yn rhoddi tro trwy'r

heolydd, a deallwyf fod gair yn y ddiuas, ac yn mhob talaeth,

fod yr lioll luddewon i gael eu lladd ar y trydydd dydd o'r

deuddegfed mis. Edrycha pawb yn athrist. Y mae yr
luddewon yn ymprydio, yn wylofain, yn oernadu, ac yn
gorwedd. ar y ddaear mewn sachlian a lludw. G-welais

Mordecai
;
yr oedd yntau wedi ymwisgo mew^n llian sach, ac

yn gwaeddi â chwerw lef uchel ; a daeth a safodd o flaen

porth y brenin.

Haman. Yr oeddwn i yn meddwl y buaswn yn dwyn y
gwr hwnw ato ei hun, ac mi ddysgaf fi iddo blygu.

EsTHER. Ey llancesau a'm hystafellyddiou, y mae rhyw
sibrwd yn eich plith ; a welwch chwi yn dda ddweyd pa
beth yw y mater ?

Lla'ces. Gyda chenad ei mawrhydi, nid ydym yn gwy-
bod yn sicr ; ond y mae rhyw gyfyngder ar yr luddewon,
canys deallwn eu bod yn mhob man yn ymprydio, yn wylo-
fain, oernadu, ac yn gorwedd mewn sacliiian a lludw.

EsTHEE. Grorchymyner i Hathach, ystafellydd y brenin,

ddyfod yma.
Hathach. Gyda chenad y frenhines, wele fi.

EsTHEB. Hathach, fy ngwas, dos at Mordecai, a myn
wybod pa beth yw achos gofìd yr luddewon. A ddaethost
ti yn ol, fy ngwas ?

Hathach. Do, fy mrenhines.
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PEN. VIII.

Ofn ac addewid Esther.

EsTHER. Pa beth sydd ar yr luddewon ?

Hathach. Dywedodd iMordecai fod gorchymyn wedi
myned i ladd pob luddew yn y deyrnas ar y trydydd dydd
o fis Adar. \ mae Haman wedi cynyg talu dwy filiwn o
bunau o'i logell ei hun am wneud hyny. Anfonwyd gwar-
ant i'r pwrpas at bendefigion, duciaid, a thywysogion pob
talaeth ; dvma gopi— y mae wedi ei selio â sel Ahasferus ;

ac y raae Mordecai yn dymuno ar y frenhines fyned at y
brenin i erfyn ar ran ei phobl.

EsTHEii. Y mae Mordecai yn afresymol, canys y mae pob
gweiuidog yn y palaa yn deall fod yii berygl bywyd i bawb'
fyned at y brenin, ond y rhai y bydd efe wedi estyn atynt

y deyrnwialen aur ; ac lu'in galwodd i fewn er'a deng
niwrnod ar hugain. Ni bum mor hir heb ei weled er pan
wyt' yn y palas. Awgryma hyny ei fod wedi digio wrthyf
am rywbeth. T mae cais Mordecai yr un peth a phe gofyn-

asid i nii fyned i gael ty liofruddio. Dos, Hathach, a dywed
hyn wrtho.

MoRDECAT. Brysia yn ol eto, Hathach, a dywed hyn
wrth y frenhines, Os lleddir yr holl luddewon, na feddwl y
diengi dithau yn nh y brenin ; ac os tewi wnei di y pryd
hwn, ymwnred a gyfyd i'r luddewon o fan arall ; tithau a

th}^ dy dad a gollwch yr anrhydedd. A phwy sydd yn
gwybod nad erbyn y íath amser â hwn y daethost i'r fren-

hiniaeth ? Y mae dy ddyf'odiad i'r frenhiniaeth yn rhyfedd ;

ac y mae y warrant i ladd yr holl luddewon yu un o'r

pethau rhyfeddaf a fu yn Persia erioed. Ac y mae rhyw-
beth yn peri i mi feddwl fod ein Duw ni yn trefnu y naiU

beth rhyfedd ar gyfer y Ilall.

EsTHER. Dychweled Hathach gyda brys, ac atebed Mor-
decai fei hyn, Y mae dy resymau wedi argyhoeddi Esther y
dylai wneud rhywbeth. Dos, casgl yr holl luddewon a

tjeir yn niiifis iSusan, ymprydiwc-h a gweddiwch drosof fi;

na fwytewch, ac na yfwch dros dridiau ; minau a'm Ilances-

au a ymprydiwn ac a weddiwn. Felly, mentraf at y brenin,

yr hyn beth nad yw gyfreithlawn ; ac o derfydd am danaf,

darfydded. Tr wyf yn foddlon mentro i angeu yn nghanol

gweddiau duwiolioD, a chyda'm Duw ar Iwybrau dyled-

swydd.
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MOBDECAI.

Esther, gwel y waedlyd warrant, Oeh ! fy nghalon sydd mewn braw,
Esther, Esther, y mae bywyd myrdd myrddiynau yn dy Uiw

;

Dos, ac erfyu dros dy bobl, at y breuiu dos yn hy',

Medr Duw yr luddew wylio camrau Esther oddiíry.

EsTHEf>.

Aur deyrnwialen ni estynwyd er's wythnosau ataf fi,

Ac heb hyny, gwertb fy mywyd fyddai ufuddhau i ti

;

1' mae nerthol eiriau'th gyngor o fy ol o hyd o hyd,

Am fy ngwthio i hyll wyneb breniu dychryniadau byd.

MOEDECAI.

Esther anwyl, ni ddiengi, os ein difa oll a wneir,

Ond rywle, mi obeithiaf, gwaredigaeth i ni geir

;

Tithau ddygi warth i'th deulu, yn 11 e enw uehel fri,

Pwy a wyr nad erbyn heddyw i'r frenhiniaeth daethost ti ?

ESTHER.

Wel, fy mrawd, gwna di ymprydio, a gweddio ar fy rhau,

A dysgwyliaî i'r Tuddewon wueuthur hyny yu mhob man ;

Minau a'm llancesau hefyd a gydunwn oíl yu nghyd,t

Felly, mentraf, mi a fentraf, os rhaid marw ar y prjd.

Oll.

Aur deyrnwialen Brenin nefoedd ddelir yn ei law o hyd,

Croeso sydd i bawb ddod ato, tra bo'nt yma yn y byd ;

Ond, ryw ddydd, bydd yn ei newid am y wialen haiarn gref,

Myn deyrnasu, myn deyrnasu, rhaid, rhaid plygu iddo ef.

PEN. IX.

Esther yn myjiecl at y hrejiin.

HatiiìlCH. G-yda chenad y frenhines ; mae yr ympryd
a'r gweddio drosodd; ac yr wyí'yu sicr na bu erioíM fwy o

onestrwydd a thaerineb gyda'r gwaith. A rhyfedd iawn, y
dydd heddyw y mae y brenin yn cynal gwjl gyfarcbiadol

yn ei frenhindy ! A deallwyf y bydd yn y brif ystafell ar

ei deyrngadair, ar gyfer y drws sydd yn agor ar y cyntedd.

Bydd y deyrnwialen aur yn ei law ; ac y mae cyfle i'r fren-

hines Esther ddyfod i'w bresenoldeb, a gwneud ei moes-

gyfarchiadau.

EsTHEE. Gwelaf rywbeth tebyg i ragluniaeth yn hyn.

Rhedwch, fy morwynion; cyrchwch fy mrenhinwisg, a'm

perlau. Grwisgwch am danaf, a beiddiaf weddio am i rag-
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luniaeth fy îíhad nefol eicli cyfarwyddo i roddi pob perlyn

a pliilyn yn ei le.

Llaîíces. Dyca, yr ydym wedi boddloni ein hunain wrth
wisgo eiu brenliines heddyw. " Gemwaith aur yw ei gwisg

hi," " Arogl myrr, aloes, a chasia sydd ar ei holl wisg-

oedd" pan a, allan o'r palasau ifori, a'r llancesau yn niyned

ar ei hol. Ein cred yw nas gall y breniu beidio " chwenych
ei thegwch."
EsTHER. Anturiaf at y brenin

;
gwnai, anturiuf, er fod fy

nghalon yn curo, a'm cnawd yn crynu. Dilyn-Rch fi, íy

morwvnÌGn
; y mae caniatâd i dair o honoch wneud hyn :

gobeithio y gweddia eraill droswyf. Mentraf i'r cyntedd

nesaf i mewn ; auturiaf, gwnaf, myfi a anturiaf, pe bawn yn
llesmeirio. Dyma fi yn myned i gyntedd y brenhindy. !

fy JS'had nefol, dysga fi.

Llance3. Dacw y brenin ! Y mae tri o bendefigion

Persia ar ei aswy, ac yn ei ddeheulaw y mae y deyrnwialen

aur. Gwna y frenhines ei moesgyfarchiad iddo ; edrych y
breoin arni, gwelwa hithau ger ei fron, a syrthia i freichiau

ei morwynion.
AiiAS. \'r wyf yn estyn at y frenhines Esther y deyrn-

wialen aur ; ac, yn wir, y mae y wialen fel pe byddai yn
symud ati o hcni ei hun, neu y mae fy nghalon yn ei gwthio

ati heb yn wybod i fy Uaw.

Es'rnEE. Gyda chenad dy fawrhydi, yr wyf yn cyíFwrdd

â phen y deyrnwialen aur.

Ahas. Deued y frenhines Esther yn nes. Ey anwylyd,

gwn ar dy olwg dy fod yn bryderus, a thybiwn y dymunit
gael rhywbeth gan y brenin. Arllwys dy galon ger fy mron,

a gad i mi glywed yr hyn a ddymunit ; ac hyd uaner fy

mrenhiniaeth mi a roddaf i ti pa beth bynag a ofyni, canys

y mae anwyldeb dy ymddangosiad wedi fy llwyr orchfygu.

PEN. X.

Gwledd yn nliy Esther.

EsTHER. 0, frenin ! Nid wyf yn gofyn rhan o'r fren-

hiniaeth, nac yn gofyn aur ac arian : y mae genyf ddigon o

bethau felly ; ond yr wyf wedi darparu gwledd heno yn fy

mhalasdy fy hun, a'm taer ostyngedig ddymuniad yw, am
i'r breuin a Haman ddyfod i hòno. Efallai y bydd genyf

rywbeth yn mhellach i'w ofyn ar ol hyny.
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Ahas. Gorchymyner i Haman wneud yn ol dymuniad
Esther. Deuwn ar yr awr benodedig, ac y mae yn anrliyd-

edd genym gael ein gwabodd. Yy ngweision, a yw y cer-

bydau yn barod ? Gyrer gyda brys at balas Ésther.

EsTHER. T mae yn anrhydedd genyf gael rhoddi derbyn-
iad i'r brenin a'i brifweinidog. Boed iddynt rodio yn mlaen,
a throi i ystafell y wledd. Eistedded a bwytaed y brenin a'i

brifweinidog. Gobeithio eu bod yn mwynhau eu hunain
wrth fwrdd Esther.

Ahas. Ydym, fy anwylyd
; y mae y darpariadau yn rhag-

orol ; ac j mae cael y í'ath ddanteithion ar fwrdd y fren-

bines yn eu dwbl felysu.

EsTHER. Gyda chenad ei fawrhydi, symudwn yn awr i

ystafell cyfeddach y gwin. Y mae geuyf ddigon o win

—

gloyw-win, ie, gloyw-win puredig, wedi bod oesau mewn cos-

trelau
;
yfwch, îe, yfed y breain a'i brifweinidog yn helaeth.

Ahas. Y frenhines Esther, y mae y gwin yn rhagorol, a
theimlaf ei eífeithiau yn llawenhau fy nghalon

; a fy anwyl-

yd, dywed pa beth wyt yn ei ofyn, a sicrhaf, pa beth bynag
ydyw, hyd haner fy mrenhiniaeth, mi a'i rhoddaf i ti.

Estheb. chefais tì'afr 3'n ngolwg y brenin, ac os rhynga
bodd iddo roddi fy nymuuiad, a gwneuthur fy aeisyfiad,

boed iddo , boed iddo ar , boed iddo arbed
,

boed iddo alw yn ol . Esgusoded y brenin fì, nis

medraf fyned yn mhellach. Gwnaf wledd eto yfory. Yr
wyf yn gwahodd y brenin a Haman i hòuo ; ac os bydd ei

fawrhydi mor ostyngedig a chydsynio a'm cais, arlíwysaf

iddo lÿ nghalon y pryd hyny.

Ahas. Buasai yn dda genyf gael allan ddymuniad fy

anwylj'd heddyw. Et'allai y gallaswn roddi iddi ryw es-

mwythád, canys gwelaf ei bod mewn pryder mawr. Ond
bydd yn anrhydedd genyf fi a'm prifweinidog ddyfod yma
eto yfory. Gwn fod gan y frenhines fodd i'n croesawu,

canys y mae holl frasder Persia wrth ei llaw, a holl feibion

a merched y deyrnas at ei gwasanaeth. Noa da, fy anwylyd.

Ha^siaîî. Nos da, fy mrenhines.

EsiHEE. Nos da, fy mrenin, a'r anrhydeddua Haman.

PEN. XI.

Haman yn imjned adref.

Hathach. Ey nghydweision, gwrandewch ; dyna Haman
yn myned adref o wledd y frenhines

;
ymddangosai yn llawen
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•ei'gälon, ond fod ei ben yn rhy drwm i'w goríF; a phan ai

'heibio y brenhindy, eisteddai Mordecai yn y porth, eithr ni

• ehyíbdodd ac ni syílodd iddo. Y mae hwnw yn ddyn pen-

derfynol, os nad rhytygus. Ni chymer ei fywyd yn gyf-

newid am ei egwyddorion. Yr oedd Haman yn ddigon

•sobr i deimlo dirmyg peidio ymgryrau iddo gan un o'r

iporthorion. Gwelais ef yn cochi, ac yn ysgyrnygu ei ddan-

edd
;
gwyddwn fod digUonedd a dialedd yu argratiedig ar

wythienau ei dalcen.

Haman'. Dyma fî gartref; diolch fod genyf balas mor
Ysplenydd, ac ystafelloedd mor ardderchog i ddyfod iddynt.

Galwer ar fy ngharedigion a Zere8 fy ngwraig i ddyfod ataf;

y mae genyf lawer o bethau i'w dweyd wrthynt.

Zeîies. Fy anwyl Haman, y mae wedi myned yn hwyr;

ofnwyf i ti fod ormod yn nghwmni y gwin : y mae rhywbeth

wedi eíFeithio ar dy lygaid.

HamaìS'. Ha, ha, ha ! Nid oes y fath wr boneddig a ü

yn V wlad ! Yr wyf yn fab i Hammedatha yr Agagiad

!

Yr oedd cyfoeth fy nhad yn ddiderfyn. Nid yw arian ac

aur yn ddim i mi ; y maent genyf fel ceryg. Y mae genyf

hefyd lonaid fy nhy o blant. Ac heblaw hyny, y mae y
brenin wedi fy nyrchafu uwchlaw ei dywysogion penaf, ac

wedi fy ngwneud yn brifweinidog ; a mwy na'r cwbl, ni

wahoddodd y frenhines Esther neb ond y brenin a minau i'r

wledd a wnaethai hi heddyw ; ac y mae yn gwneud gwledd

eto yfory, ac wedi gwahodd y brenin a minau i hòno, a ni

yn nnig. Ha, ha, ha. Ond y mae un peth yn fy mlino.

Zeees. Pa beth yw hwnw, fy anwylyd ?

Hamaîî. Yn wir, y mae.

Zeees. Pa beth, fy mhriod ? Dywed pa beth.

Haman. AYel, Mordecai yr luddew yna—nid yw byth yn
ymgrymu i mi ; na, ni chymer draíìerth i godi pan fyddaf yn

myned heibio. Y mae y gweision eraill yn gweled hyn, a'r

boneddigion fydd gyda mi yn sylwi fy mod yn cael fy an-

mharchu. Yn wir, y mae hyn yn rhy ddrwg ; chwerwa fy

holl gysuron ;
gwna i mi deimlo yn dlawd yn nghanol fy

nghyfoeth, ac yn ddirmygedig yn nghanol fy anrhydedd.

Och ! och ! och ! pa beth a wnaf ?

V sydd genyf ddeg o íeibion,

Pwy fel y V ?

Aur, a thai, a thiroedd breision, pwy, &c.
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Vyw prifweinidog Persia,

V a'r brenin fu'n cydfwyta,

V a V yw pobpeth yma !

Pwy ond y V ?

V a'i fawredd eto fory,

Pwy ond y ni

Gydwalioddwyd i'r brenhindy? pwy, &e.;

Eto'r luddew brwnt dig'wilydd

A wrthoda blygu beunydd,
Hyn a sura fy Uawenydd,

Och ! Och ! i V.

Zeres. T mae hyn yn rhy ddrwg hefyd; yr hen luddew
balch ystyfnig ydyw. Tr wyf finau yn teimlo fy ngwaed
yn berwi gan fy nigllonedd tuag ato. T mae dy garedig-

ion a minau yn barnu y byddai yn well i ti heno barotoi

crogbren, a myned at y brenin yn fore yfory, a gofyn am
warrant i grogi Mordecai. Tr ydym hefyd yn cynghori am
i'r crogbren fod yn 50 cyfudd o uchder. Bydd ysgerbwd y
peth penstiff felly wedi ei godi yn uwch na'r tai uwchaf yn
y dref; a bydd hyny yn fanteisiol i bawb ei weled, cymeryd
rhybudd, ac ymostwng i ti. Ar ol gwneud hyn, gelli fyned

i'r wledd yn llawen.

Haìian. Da iawn ; mi a barotoaf y crogbren yn ol eich

gair. Ond rhaid myned i orphwys heno ; credwyf fod y
brenin yn ei wely er's oriau.

PEN, XII.

T hrenin yn methic cysgu na deffro.

Ahas. Och! yr wyf yn methu cysgu. Pan yn effro

byddaf yn meddwl am wyleidd-dra, prydferthwch, a bonedd-

igeiddrwydd Esther. Tr wyf yn bryderus am gael gwybod
ei dymuniad ; ni chysgwn i yn fy myw. !

" pa bryd y
codaf, ac yr ymedy y nos ? " Pa le y mae fy nghofiadur ?

Hoffwn iddo ddyfod yma i ddarllen. Gwelais hyny weith-

iau yn ymlid cwsg yn ddigon pell, a phryd arall yn ei

wahodd yn mlaen ; ac ni waeth genyf pa un. Ond y mae
yn annyoddefol fel hyn—methu cysgu, methu deffro. Pan
gysgwyf, yr wyf yn deffro ; a phan ddeffrowyf, yr wyf yn

cysgu, ac yn annedwydd freuddwydio. T mae arnaf awydd

i fy nghofiadur ddarllen rhywbeth i mi fel y gallwyf naill ai

cau ai agor fy llygaid.
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C^FiADüE. Gyda chenacl j brenin, ya lyfr a ddarllenaf ?

Ahas. Yr wyí yn bur hoíF o glywd ílyfr hanesion yr
aììiseroedd. Cynwys hwnw grynodeb o'r pethau rhyfeddaf

a gymerasant le er's canoedd o flynyddau mewn cysylltiad

â theyrnasiad. brenhinoedd Persia.

CoFiADTTE. Gyda chenad y brenin, pa gyfrol a ddarllenaf ?

Ahas. Nid yw o bwys genyf ; estyned fy nghofiadur ei

law at ryw gytrol.

CoFiADUE. "Wel, daeth i'm llaw y gyfrol sydd yn cynwys
hanesion y dygwyddiadau rhyfeddaf yn nheyrnasiad y brenin

Ahasferus ei hun ; ond, pa ran a gaf ddarllen ?

Ahas. Gadawer i'r gyfrol agor yn y man a fyno ; bydd y
duwiau yn cyfarwyddo felly ; a phwy a wyr na wna Duw
Esther ymostwng i'ra cyfarwyddo ?

CopiADUE. r mae y gyfrol wedi ymagor ar yr hanes

hwn:—Yn y flwyddyn o oed y byd 35SO, darfu i Bigthan a

Therez, dau o ystafellyddion y brenin, a hen gyfeillion

Tasti. benderfynu estyn eu dwylaw yn erbyn y brenin

Ahasferus, a'i lofruddio ; cafodd Mordecai wybod am y
frâd, datguddiodd hi i'r frenhines Esther, a dywedodd
hithau wrth y brenin. Chwiliwyd i'r peth ; cymerwyd y
llanciau i fyny ; holwyd y tystion

; cafwyd hwy yn euog, a

ehrogwyd hwy.

Ahas. Yr wyf yn cofio am y tro, ond pa beth a dalwyd, a

pha anrhydedd a wnaed i Mordecai am hyn ?

CoriADUE. Ni wnaed dim iddo.

Ahas, Gwneud dim iddo ! yr un wobr i'r gwr fu yn
foddion i gadw bywyd brenin Persia ! Deallwyf wrth lyfr

hanesioa yr amseroedd fod eraill wedi cael eu gwobrwyo
am orchwylion llai pwysig. Ac os wyf yn cofio yn iawn,

gorchymynais ysgrifenu gweithred Mordecai mewn crouicl,

ei wobrwyo a'i ddyrchafu ; ac yr ydych yn dweyd na wnaed
dim iddo

!

CoFiADUE. Naddo, medd gweision y palas.

Ahas. Pwy a rwystrodd ei wobrwyo a'i anrhydeddu ?

CoFiADUE. Y mae y rhai sydd yn gwybod yn gomedd
dweyd.
Ahas. Gomedd dweyd ! Ehaid i mi gael gwybod,

CoFiADUE. Y tywysog Haman roddodd yr awgrymiad i

Ganghellydd y Trysorlys.

Ahas. Wel, aeth y nos heibio tra buom yn chwilio y mater

yma. Mae y wawr yn tori
;
ydyw, y mae'n ddydd goleu.
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CoFiADUE. Gryda chenad ei íawrhydi, dywed y gweiaioa

fod Haman yn y cyntedd agosaf allan, a'i fod yn dymuno
am gael gweled y brenin.

Ahas. Gwahodder Haman i fewn, ac arosed nes i mi gael

amser i ymddyddan âg ef.

PEN. XIII.

Anrhydeddib Mordecai.

Ahas. Maddeued Haman am i mi ei gadw mor^hir i

ddysgwyl.

Haìiak. Sicr iawn, ! ardderchog frenin. ^STid yw tri

mis i mi aros i gyfrif fy iriysedd ddim cymaint ag a tuasai

un awr i'w fawrùydi.

Ahas. Gallwn hebgor yn awr foesgyfarchiadau Haman.
T mae un o weision y palas wedi gwneud cymwynasau
pwysig i mi, ac nid wyf yn meddwl . ei fod wedi cael ei gyd-

nabod yn ol ei deilyngdod. Da genyf gael ymgynghori ar

y mater. Ac yn awr, yr wyf yn gofyn beth a wneir i'r gwr

y mae y brenin yn ewyllysio ei anrhydeddu ? Cymered
Hamaa hamdden i ystyried, ac yna bydded i mi gaeì ei

atebiad.

Haìiaît. ("Wrtho ei hun). Nid gelyn i mi, tybed, mae
y brenin yn ewyllysio ei anrhydeddu ? Nid oes neb a

wnaeth fwy o wasanaeth i'r brenin na myfi. I bwy, gan

liyny, yr eyllysiai wneuthur anrhydedd yn fwy na myfi ?

Am hyuy, mentraf ddweyd WTtho yr anrhydedd uchaf a

ddymunai fy ngbalon.

Ahas. A'yw fy mhrifweinidog yn barod i roddi cyfar-

wyddyd am y peth goreu i'w wneud i'r gwr y mae y brenin

yn ewyllysio ei anrhydeddu ?

Hamaíí. Ydwyf, fy mrenin.

Ahas. Llefared Haman yn hyf
Hamaiî. Ehodder y wisg frenhinol am dano, y cap bren-

hinol am ei ben, a dewisol farch y brenm iddo farehogaeth

arno.

Ahas. Ardderchog! Bum inau yn meddwl am beth

cyffelyb. Tybia pawb a'i gwelant felly mai brenin ydyw

;

canys y mae y pethau yna yn arwyddion o anrhydedd na

faidd neb eu cymeryd ond y brenin a'r rhai y mae efe am ea
j

rhoddi iddynt. „^,
.„:~-^

j

Haìiaîí. A boed i un o dywysogion îardderchocaf y j



124 HANESION T BEIBL.

brenÌD arwain y march drwy heol y ddinas, ac aed udgan-

wyr yn mlaen i lefain, " Fel hyn y gwneir i'r gwr y mae y
brenin yn chwenych ei anrhydeddu."

Ahas. Ardderchog eto ! Bos, giona dí felly i Ilordecai

yr luddeio. I hwnw yr wyf yn ddyledus am fy mywyd. A
chan mai tydi yw un o'r tywysogion penaf, cei di yr an-

rhydedd o arwain y march.

Haman. Pa beth ! Mordecai i gael ei anrhydeddu ! Mor-
decai yr luddew, un o weision y porth ! Mordecai yr

luddew a'r wisg frenhinol am dano, y cap brenhinol am ei

ben, ac yn marchogaeth march y brenin ! a myfi, Haman,
yn arwain y march felly drwy yr heol ! jS'a wnaf byth !

Ahas. Paham y mae Haman yn ymdroi ? Gwna fel y
lleferais.

Haaia>'. Pa beth a wnaf ? Os ufuddhaf, ni fedraf godi

fy mhen ; ac os anufuddhaf, cymer y brenin fy mhen oddi-

amaf ; a gwell i mi gael fy mhen yn rhyw lun.

Hathach. Wel, y mae Haman mewn profedigaetli

chwerw rhwng ei falchder ac ofn y brenin ! Ond gwn mai
ufuddhau a wna, er mwyn eadw ei ben ; canys llwfrddyn

yw efe, a phob gorthrymydd pan ddaw yn wasgfa. Dacw
efe yn dwyn y fantell addurnedig frenhinol, ac yn ei rhoddi

am Mordecai ; a'r cap perlog brenhinol am ei ben ! Dacw
efe yn cyfrwyo dewisol farch y brenin, ac yn dal yr wrthafl i

Mordecai fyned ar ei gefn, ac yn ei arwain drwy heol y ddinas,

a'r holl bobl yn llefain, " Fel hyn y gwneir i'r gwr y mae y
brenin yn mynu ei anrhydeddu." lë, yn mynu ei anrhydeddu.

Zeiies. Ó ! fy anwyl briod Haman, pa beth yw yr olwg

yna sydd arnat ti ?

Haman. Golwg ! ni bu erioed y fath beth. Gofynodd
Ahasferus i mi, " Beth wneir i'r gwr y mae y brenin yn
ewyllysio ei anrhydeddu ? " Tybiais inau mai myfi oedd.

hwnw ; a dywedais, Bhodder y frenhinol wisg am dano,

a'r goron ar ei ben ; rhodder ef ar un o'r meirch brenhinol,

ac arweinier ef drwy heol y ddinas gan un o'r tywysogion

brenhinol, a llefed udganwyr o'i flaen, " Pel hyn y gwneir

i'r gwr y mae y brenin yn chwenych ei anrhydeddu." A
dywedodd y brenin, "Giona di felly d jllordecai yr luddeio!"

Zebes. Wnaethost ti, Haman ?

Haman. Do.
Zebes. Ac ti a fuost yn arwain Mordecai yr luddew

drwy heol y ddinas, yn ngwydd yr holl bobl

!



HANESION Y BEIBL. 125

HìlMa.^". Do, ya wir! A gorfu i mi lefaia fy hunan, " Fel
hyn y gwneir i'r gwr y maey breuin ya aiynueianrliydeddu!"

Zerbs. "Wel, nid ä hyn b\ tli oddiar dy ben di, na minau,
na'r plaut ; a gwaeth na'r cwbl, gan dy fod wedi dechreu
syrthio o flaen Mordecai, ac yntau yn un o had yr luddew-
on, yn îs îs bydd raid i ti fyned ; dyua yw fy ot'n i, a dyna
yw bara y doethion sydd gyda mi, OuJ dyna rywun wrth

y drws
;
gwahodder ef i mewn.

PEN. XIV.

Diwedd Hcnnan.

Ha.rbona. Gyda chenad fy arglwyddes ; yr wyf fi a'm

cydystafeilyddion yn dyfod yma i gyrchu Haman i wledd y
freahines. Y mae dymuniad ar iddo ddyfod ar frys ; caays

y mae y brenia hefyd wedi ei wahodd.

EsTHEE. ! frenin, bydd fyw ya hir. Diolch i'th fawr-

hydi, ac i'th brifweinidog, am íy aurhydeddu a'ch pre«eaol-

deb eto heddyw.
Ahas. T mae y gwin yn rhagorol, ac yn llawenhau eiu

caloaau. Oud, fy anwyl Esther, yn y wledd y dydd o'r

blaen, dymunaist am gael peidio arllwys dy galoni'r bi'enin
;

oud addewaist waeuthur heddyw. Ta awr, dywed pa beth

yw dy ddymuaiad, ac fe'i rhoddir i ti, hyd hauör fy

nhoyrnas.

EsTHEE. Fy arglwydd freaia, y mae fy nghalon ya lles-

meirio wrth feddwl am ddweyd.

Ahas. Tmwrola, fy aawylyd, a dywed.

EsTHEE. Wel, yr wyf fi—yr wyf fi, a'm pobl yr luddewon,

wedi ein s^erthu ; a phe gwerthasid ni i fod vn gaethweis-

ion ac yn gaethforwyuiou, mi a dawswa a soa; ond—ond,

yr ydys wedi ein gwerthu i'u lladd a^ n dyfetìia ! A'm dy-

muniad yw, os rhynga bodd i'r brenin, am roddi i mi fy

eiaioes, ac einioes fy mhobl.

Ahas. T mae y freuhines wedi fy synu ! Eslher a'i

phobl wedi eu gwerthu i'w lladd a'udyfetha! Pwy a glywai

ar ei galou werthu Esther a'i phobl felly ? Pw^y yw y gwr ?

a pha le y mae ?

EsTHEB. T mae efe yn eistedd yn agos at y brenin, ac ni

fedraf ymatal yu hwy heb ei enwi. Ein gelyn yw yr

Saman yna.

Ahas. Tr wyf yn gynhyrfus
;
pa beth a wnaf? Ni
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fedraf edrych ar y dyn. Mi a godaf, ac a af i'r ardd i

ystyried pa ddedfryd a gylioeddaf arno. Yr oeddwn wedi
ei ddrwgdybio ! Dyna fe wedi cadw y wobr a ddylasai

gael ei rhoddi i Mordecai, am iddo fod yn oíferya i gadw fy

mywyd i ; a dyma fe yn awr wedi cynllunio i ladd Esther
a'i pbobl ! T mae marw yn gosb rhy ysgaín arno.

Hamais'. ! drugarog frenhines ! Grwelaf ar wedd y
brenin ei bod wedi darfod am danaf ; nid oes genyf ádim
gobaith os na rydd y frenhines ei dylanwad o'm plaid. O

!

na fydded. iddi wrthod hyn ! Ond dyma y brenin yn dyfod

i mewn.
AuAS. Pa beth ! a yw yr anghenfîl am gymeryd hyfdra

ar y frenhines pan yn y ty ! Tyner y cap du dros ei wyneb
mewn eiliad : y raae rìedfryd marwolaeth wedi ei chyhoeddi

arno yn mynwes y brenin ; ac ni fynaf weled ei wyneb mwy.
Onrl pa fodd y rhoddir ef i farwolaeth ?

Harbona. Pan oeddwn i yn rayned ailan i wahodd
Haman i wledd y frenhines, mi welais wrth ei dy ef grog-

bren mawr wedi ei godi, yn 50 cyfudd.

Ahas. Wel, i ba beth yr amcanwyd y croL-^bren hwnw ?

Haebona. Amcanwvd ef fy rarenin, i grogi arno Mor-
decai, yr hwn a lefarodd ddaioni am dy fawrhydi, ac a fu yn
gysgod i'th fywyd.

Ahas. Croger Haman ar hwnw; îe, cymerer ef allan oddi-

yma, a chroger ef yn union.

Araetli Haman ar y croglren :—
Ces godiad hyd ymyl y sedd, a'm llanw â chyfoeth a bri,

Er hyuy yn uwch niyuwn fod—gwag ydoedd fy nghalon falch i

;

Mi dynais oi wain fy hir gledd i ladd yr luddewon i gyd,

üud ryw fodd fe redodd fy mys i ]ygaid eu Duw yr un pryd.

Dymunais y goron a'r wisg, a marchog mewn rhwysg drwy y dre,

A'r miloedd yn bloeddio o'm blaen, Anwylyd y brenin yw e'

;

Oüd luddew a wisgwyd mewn rhwysg, bum inau yn tywys ei farch,

A llefais wrth gerdded yn mlaen, i hwn myn y brenin roi parch.

Gwnes grogbren yn ymyl fy nhy yn uwch na phinaclan y dre,

Gan dybio cawn ddangos ar hwn fy ngelyn, a hoff-ddyn y ne
;

ünd heddyw, myfi sydd yn ddrych i bobl y ddinas i gyd,

Dymunwn i'm diwedd gael bod yn wers i holl feilchion y byd.
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JOB.
PEN. I.

Yr y-mgom rliiung yr Yshryd mawr a Satan.

TsBRTD. Wel, Satan, a ddaethost ti yma ? Un lled di-

gywilydd wyt ti hefyd ; nid oes llawer er pan godaist

wrthryfel yn y nef, ac y gorfu i mi dy alltudio di a'th gwmni
oddiyno, a'ch rhwymo raewn " cadwynau tragwyddol, dan
dywyllwch hyd farn y dydd mawr ; " ae mi welaf yr hen
gadwynau am dy draed a'th ddwylaw heddyw ; ac yr oedd
genyt hyfdra mawr i ddyfod i fy mhresenoldeb i, ac i ganol

fy meibion fel yna ! Pa le y buost ti ?

Satan. Bum yn tramwy ar hyd y ddaear, ac yn ymrodio
ynddi.

YsBRTD. A gefaist ti lawer o ysglyfaeth y tro yma ?

Satan. Do ; ni raid i mi gwyiio ar y ddaear.

YsBRTD. Do. y mae yn debyg ; cauys yr hen lew rhuad-

wy wyt ti, yn " rhodio oddiamèylch gan geisio y neb a elli

lyncu." Önd pa fodd yr oeddit yn eudal? Ai rhuthro

arnynt y byddit, neu eu hudo i'th ffau ?

Satan. Yr oeddwn yn medru rhuthro ar fy ysglyfaeth

a'u dal yn íy nghrafangau pan fyddent yn cysgu. Eithr

hudo i'm tfauau oedd fy ffordd gyffredin. Gwelais yn un
man eneth hm hardd mewn sidanau ; hudais hòno i ffau

aflendid. Grwelais mewn man arall lanc sychedig cyfeiligar
;

hudais hwnw i ffau meddwdnd. G-welais mewn man arall

benteulu hoff o'r byd ; hudais hwnw i ffau cybydd-dod.

Gwelais mewn man araÌI un a rhyw grefydd oer ganddo. a

deliais hwnw ar dir gwrthgiliad. Wedi cael yr ysglyfaeth

naill ai i'm ffau neu ar fy nhiroedd, yr oeddwn yn gwneud
o'r goreu â hwy.

YsBRTD. A fuGst ti heibio i TJs, yn y dwyrain ?

Sataît. Do
;
yn y gymydogaeth hòno y bum.

YsBRTD. A welais ti yno foneddwr a elwir Job ?

Satan. Wrth edrych ar hwnw y collais i fy holl amser.

YsBRTD. Dyna i ti foneddwr ! Y mae yn wr perffaith

ac uniawn, yn fy ofni i, ac yn cilio oddiwrth ddrygioni.

Nid oes ei fath ar y ddaear. Ni íedri di hudo hwna i'th

ffau, ac ni feddi fach na rhwyd i'w ddal.

Satan. Do, gwelais hwna, ond methais fyned ato ; ac nid



128 HANESION T BEÍBL.

oes modd. Tr wyt ti wedi adeiladu tri o furiau uchel llydain

y nai]l am y llall ac o'i auifîylch. Y mae uu oddeutu ei

berson, y llall odJeutu ei d, a'r trydydd oddeutu e; dir-

oedd a'r oU a fedd. Bum inau oddeutu yr olaf lawer

gwaith, yn ymofyn am adwy, a methais a'i chael. A phe yr

aethwn drwy y mur hwnw, yr oedd yno ddau wedy'n fel

muriau Jericho ; ac yr wyt yn taflu digon o bob peth iddo,—" ei ddâ a gynhyddodd "— i'el nad oes arne angen dyfod

yr ochr yma yn agos ataf fi. Pe byddit yn chwalu y muriau
hyn, ac yn gadael i mi fyned ato, gwnawn iddo dy felldithio

o flaen dy wyneb. Gwelais eraill yn dduwioldeb i gyd yn
nyddiau eu llwyddiant ; ond wedi i ragluniaeth wgu, mi a'u

clywais yn melldithio eu Duw.
TsBRTD. Addefaf fod hyna yn gywir am ambell un, ond

y mae Job yn eithriad.

Satan. Nac ydyw ef, onide gad i mi gael ei brofi.

Chwaìa un o'r muriau, fel y gallwyt fyned heibio ei anifeil-

iaid, ac at dai ei blant.

PEN. II.

T prawf cyntaf.

YsBETD. Am unwaith goddefaf i ti. Chwalaf ar dy ddy-

muniad fur amddiffyn ei eiddo ; a dyna y Sabeaid yspeilgar

a'r Caldeaid rhyfelgar at dy wasanaeth—dy weision di

ydynt o ran hyny. A goddefaf i ti y waith bon gael y mellt

a'r gwynt at dy wasanaeth.

Saxak. Diolch i ti, Arglwydd. Yr wyf yn Ued sicr o

lioni hi bellach. Nid wyf yn meddwl y bydd arnaf eisieu i

ti chwalu dim ond y mur mawr sydd oddeutu ei diroedd a

thai ei blant, er i tigaelclywed melldithio na bu eigyô'elyb.

De'wch yma y Sabeaid ; raiders yn iawn ydych chwi. Dacw
holl ychain Job yn aredig ar y maes, a'i bum cant asynod
yn pori gerllaw iddynt ; ewch drwy y bwlch yna sydd yn y
mur, rhuthrwch ar y llanciau sydd yn dal yr erydr, lledd-

wch hwy oll, a dygwch yr ychain a'r asynod bob un. Dacw
y camelod, dair mil o bonynt, yn pori y ddol fawr ar lan yr

Euphrates, ar dueddau Caldea; aed tair byddin o filwyr

Caldeaidd i ladd y ceidwaid, a dwyn y camelod. Chwithau

y mellt, fy ngweision newyddion, disgynwch a^' y parciau

ac ochrau y liethrau, Ue mae y saith mil defaid yn pori,

yswch hwy oU, a'r bugeüiaid gyda hwy. Y mae hoil feibion
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a merched Job heno yn cynal dawna-wledd yn nh eu
brawd hynaí"; dos dithau, wynt mawr yr auialwch, a
tharawa bedair congl y t, nes bydd yn disgyn ya garnedd
ar eu penau, ac yu eu lladd oll. Brysiwcli, gwuewch íy
eirchion bob llythyren.

GwAS. Gryda chenad " tywysog Hywodraeth yr awyr," y
mae ei holl eirchion wedi eu cyflawni.

Satak. A ydyw Job yn gwybod pa beth sydd wedi cy-
meryd lle ?

GwAs. Tr oedd cenhadon yn parotoi i fyned i ddweyd
wrtho.

Satan. Heddyw y bydd efe yn eistedd ar y fainc farnol

—yr ynadou, y dadleuwyr, a'r cyfreithwyr oddeutu; af
fìnau yno i'w glywed yn melldithio.

Cenad. Fy arglwydd Job ! O ! y mae yspeilwyr Sabeaidd
wedi rhuthro ar yr ychain oeddynt yn aredig ar v maes
mawr, a'r asynod oeddynt yn pori yu y cae araii, ac wedi eu
dwyn, a lladd y llanciau oeddyut yn dal yr er^dr oll oud
myfi.

JoB. Dyna newydd trwm'! Ond peth ydoedd allesid

ddysgwyl oddiwrth Iwythau yspeilgar fel y Subeaid.

Cenad arall. Och ! yr wyf yn methu dweyd gau wylo !

Y mae tair byddin o'r Caldeaid wedi rhuthro ar y caiaelod,

a dwyn y tair mil, ac wedi lladd y llanciau oeddynt yn
edrych ar eu hol bob un ond myfi.

JoB. Colled fwy eto ! ond peth felly allesid ddysgwyl
oddiwith y Caldeaid rhyfelgar : ar yspail y maeut hwy yn
byw.
Cenad aeall. ! yr wyf fi wedi dychrynu ac yn crynu !

Y mae mellt mawrion wedi disgyn o'r nefoedd, ac wedi ysu
y eaith mil detaid, a'r bugeiliaid oll ond myü.

JOB. Dyua golled drymach e'o! a chau mai j melìí íCu

lladdodd, rhaid íbd rhywbeth a fj'nai Duw â hj^u ; cauys efe

sydd yn " gwneud ffordd i fellt y tarauau.''

Cenad aeall. 0, fy arglwydd, Job ! nid , nid allaf

fi ddim dweyd !

JoB. Na, dywed
;
yr wyf yn barod i dderbyn.

Cenad. Wel, yr oedd
,
yr oedd dy feibion a dy

ferched oll mewn ball yn nh eu brawd hynaf, a daeth gwynt
mawr oddiar yr anialwch, ac a darawodd ar bedair congl y
t, nes aeth i lawr yn garnedd, a lladd dy blant oll

!

JoB. Dyna y newydd caletaf eto ! a chan mai y gwynt
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ddarfu, y mae rhywbeth a fyno Duw â hyn hefyd ; canya o'i

drysorau ef y mae y gwynt yn dyfod, ae y mae ele yn medru
ei ddal yn ei ddyrnau.

MosEs. Dacw Job yn cyfodi oddiar y fainc farnol, ac yn
rhwYíîo ei fantell borphoraidd. T mae ei wyneb yn gwelwi,

a'i holl gorft' yn crynu. Tyn ei wallt, a dacw efe ar ei liniau,

íp, ar ei wyneb; nid vw yn dweyd dim. Melldithio yn ddys-

taw y mae, medd Satan. Na, addoli yn ddystaw y mae,

medd rhai sydd yn ei adnabod yn well. Dacw efe yn codi

!

Y mae yn agor ei enau, Duw yn gostwng ei glust i wrando,

a Satan yn dal ei anadl.

JoB. " Noeth y daethum o groth fy mam, a noeth y
dychwelaf."

Satan. Nid oes dim neillduol yn hyna.

JoB. " Yr Arglwydd a roddodd, yr Arglwydd a gymer-
odd ymaith,"

(Satan. Dyna hi yn gweithio; yr Arglwydd sydd yn ei

cbael hi, Nid yw yn bwrw y bai ar y Sabeaid, y Caldeaid,

y mellt, y gwynt, na minau ; ac yn awr am y melldithio !)

JoB. " Bendigedig eyddo enw tb Abglwtdd !

"

Satan. Dyna fì wedi fy siomi ! Ni chefais y fath ergyd
er y dydd y syrthiais. Gadawer i mi fyned allan; af i ym-
guddio i'm ffau.

PEN. III.

Yj^ ail ÿynyÿ-

Ys«BBTD. Wel, Satan, a fentrais ti ddyfod i blith fy meib-

ion, a cher fy mron eto ? Prin y dysgwyliaswn i ti ddangos
dy wyneb uior fiian yn y fath le wedi i ti gael dy faeddu

gan Job. ba le y daethost ti yn awr ?

Satan. Buni eto yn tramwy ar hyd y ddaear, ac yn ym-
rodio ynddi.

Y^sBRTD. A gpfaist ti ysglyfaeth y tro hwn ?

Satan. Nid cymaint ; yr oeddwn o hyd yn myfyrio ar

.Joh. ac wedi fy narn-syfrdîinn gan yr ergyd a roddasai i rai.

Aethum heibio ei gartref y waith hon eto, a gwelwu fod dau
fur liydain ac uchel o'i amgylch eto, sef yr un sydd oddeutu
ei berson, a'r un sydd oddeutu ei d ; a phe cawn y rhai

hyn wedi eu chwalu, a myned i'w balas, ac at ei wely, a

rhoddi íy llaw yn ei law, fy ngwyneb ar ei wyneb, ac anadlu

i'w ff"roenau, gwnawn iddo dy felldithio o flaen dy wyneb.
YsBBTD. Gan ein bod wedi myned i ddadl mor boeth yn



HAKESION T BEIBL. 131

ei gylch, chwalaf y ddau fur yna eto. Dyna efe yn dy law
di

;
yn unii? paid a'i ladd.

Satan. A oddeíì di i mi gael gwasanaeth un o'r ciefydau?

YsBRTD. Goddefaf byny hefyd. Cei dy ddewis.

Satan. (Witho ei hun). Paglefyd a ddewisaf ? Clefyd

cas yw y gwahanglwyf, ond nid yw hwnw yn ddigon
poenus. Lladd niewn byr amser y mae yr Jiaint, ni thâi

hyny ddim. Cornwydydd hlin a ddewisaf. Y mae j rhai

hyny yn poeni beb îadd, ac yn gwneuthur i un fiBeiddio ei

einioes. Y cornwydydd, ewch a tharewch Job
;
peidiwch

gadael modfedd o'i goití', o wadu ei droed, hyd goryn ei ben,

heb un o honoch yu selyll arno, a gwnaed pob uu ei oreu

i'w boeni. Deuaf finau i wrando pa beth a duywed. Dacw
efe ar y domen ! Ni welais olwg mor drueuus ar ddyu
érioed. Y mae ei wraig vn uesu ato : pa beth a ddywed hi,

tybed ?

Y Wraig. Yn enw pob petli, Job, a wyt ti eto yu par-

hau yn dy berlfeithrwydd ? " Melidithia Dduw, a bydú
farw."

Satan. Dyna hi yn fy ochr i ; a rhwug ei ehyügor hi a'r

cornwydydd, nid oes modd ua Iwyddaf Dystawrwydd

!

gwrandawed nef a daear, a gwrandawaf finau.

JoB. Ila ! fy ngwraig, yr wyf yn synu atat. Gwyddost
am yr huU ddaioui a dderbyniasom o law yr Arglwydd drwy
y blynyddau ; ac a gymerwn ni y cysüron, a gwrthod y cer-

yddon, pan etallai mai yr olaf yw y goreu er eiu lies ?

Satan. Dyna fi eto wedi fy maeddu ; rhaid i mi addef
mai yn hyn i gyd ni phechodd Job. Yr wyt' fi mewu
ysbryd meildithio, ac mi wnaf wrth ddychwelyd i'm fl'au.

PEN. IV.

Joh yn mellclithio

.

Eliphaz. Ai dacw y boneddwr a'n prif-ynad Job ? jS'i

buaswn i byth yn ei adnabod ! A fuasit ti, Bildad ?

BiLDAi). Na fuaswn i.

Eliphaz. A fuasit ti, Sophar ?

SoPHAB. ]N"a buaswn i yn wir byth. Paham yr wyt ti yn
wylo, Eliphaz ?

Eliphaz. Paham yr wyt tithau yn wylo ? Gwelaf dy

ddagrau : ni waeth i ti heb geisio eu celu. Y mae Bildad
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hefyd yn wylo. Pa bosibl peidio ? Ni welais i erioed y fath

beth.

Gabddwe. T mae y tri yn " dyrchafu eu llef i w>lo," yn
" rhwygo eu mantelii," ac yn "taenu Uwch ar eu peuau,"

—

eisteddant gyda fy meistr yn y lludw. Yr wyf wedi sylwi

arnynt yn dyfod yma fe] hyn am " saith niwrnod," ac nid

oes yr un o honynt wedi dweyd gair wrth y claf eto !

Gwyddant ei fod yn rhy boenus i wrando arnynt, rhagor eu
hateb. T maent fel y gwelwyd plant o amgyich gwelyau

—

yn fudion pan oedd y meddygon wedi rhoddi eu tad i fyny

i farw—dim cymortli gan neb i'w roddi iddo, a dysgwyliad

bob moment am ei ochenaid ddiweddaf. Ond er syndod i

bawb, y mae fy hen feistr etoyn fyw, ac yn hybu !

Eliphaz. Dyma ni yma eto yn edrych am danat ti, Job.

Gw}ddost i Biîdad, Sophar, a minau fod yma o'r blaen yn
dy wylJo am saith diwrnod. Yr oeddit yn rhy boenus i ni

ofyn pa fodd yr oeddit. Yr oedd yr olwg arnat yn medru
llefaru yn weîl na geiriau ; ond yn awr gwelwn dy fod yn
gweiia, a byddai yn dda geuyra gaei gair o'th brofiad. A
ydwvt í i yu dal i ddweyd, " Bendigedig fyddo enio yr Arg-
Iwydd?'^

JoB. Na, yr wyf yn hynod hiraethîon, poenus, ac isel fy

meddwl—" Melldigedig fyddo y dydd y'm ganwyd." Dy-
munwn i'r dydd hwnw fod yn felldigedig drwy oesau y
ddaear—" Na chydier ef á dyddiau y flwyddyn, ac na ddeued
i rifedi y misoedd." Safed arno ei hun, a noder ef yn hoU
ddyddiaduron y ddaear fel y diwrnod melldigedig yn yr hwn
y ganwyd Job. Dymunwn fod diflÿg ar yr haul wrth godi,

a chwrawi ar y lieuad a pliob seren y cynddydd liwnw.

Hynoder y dydd byth gan fellt, taranau, tywyllwch, a tliym-

lieöilücdd, uea byddo dyn ac anifail yu dychrynu rhagddo.

Elipiia/. Taw a mejidithio, Job
;
yr oeduym yn cydym-

deiralo â thi yn dy boen, ond yr ydym yn digio wrthyt am
fellditliio. Y mae Duw wedi bod yn ymflrostio ynot, ac yn
dy alw yn " wr perâ"aith"—yn dweyd nad oedd dy " fath

ar y ddaear," ac yn dadleu â'r diafol yn dy gylch.

JoB. Tewi, yn wár ! Melldigedig fyddo y bronau rodd-

odd i mi sugn, a'r gliniau a'm cynhaliasant y dydd y'm gan-

wyd. Paham na adawseut i mi y pryd hyny ddisgyn i'r

ddaear ? Ni buaswn baner diwrnod felly yn myned o fy

mhoen—yna cawswn fod fel "erthyl cuddiedig," neu "blant

bychain heb weled goleuni."
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BiLDAD. A ydwyt ti ddim yn credu fod eneidiau gan
fabanod, Job ?

JoB. Nid wyf fi yn meddwl fawr am hyny, na dim arall

;

ac yr wyf yn sicr nad oes neb fedrai feddwl llawer am fyd
arall yn y boen yr wyf fi ynddo. Nid am y nef yr wyf yn
hiraethu, ond am y ledd ; canys yr wyf yn sicr y cawn
lonydd yno. Bod fel " ertbyl cuddiedig," yw fy nymuniad.
Byddai hyny yn nef felus i mi i'w chymharu â phoen pre-

senol fy nghorn" a'm meddwl.
SopHAE. Taw, Job ; bydd Satan yn sicr o dy glywed. Tr

oedd yn dweyd mai fel hyn y byddit ti, a bydd yn danod
eto i Dduw mai efe oedd yn iawn.

JoB. Tewi, yn wir ! Hawdd y gelli di siarad. T mae fy

nheulu i yn felltigedig. Yr wyf yn cofio pan nad oedd neb
yn fy mhalas, hyd yn nod fy mhlant, yn beiddio dweyd gair

yn fy erbyn; ond yn awr, "^Gelwais ar fy ngwasanaethwr,
ac ni'm hatebodd," a'm " morwynion sydd yn fy nghyfrif

yn ddyeithr." "^r wyf yn cofio yr amser pan oedd fy holl

gymydogion yn fy adnabod, ac yn ymffrostio eu bod yn
perthyn i mi; ond yn awr, " ý rhai sydd o'm cydnabod a'm
hanghofiasant." Bum yn " llygaid i'r dall," yn " draed i'r

clofl"," ac yn " dad i'r anghenog." Gwnes i " galon y weddw
dlawd lawenychu"—amddifiynais hi pan ddaeth ataf, a'r

" cwyn ni wyddwn a chwiliwn allan." Do, "drylliais gil-

ddanedd yr anghyfiawn, ac a dynais ei ysglyfaeth allan o'i

ddanedd ef." Ond erbyn heddyw, y mae y rhai y gwnaeth-

um fel hyn iddynt, wedi fy anghofio ! Melldigedig fyddo y
wên a wnaethant arnaf yn "nyddiau fy ieuenctyd, pan dy-

walltai y graig i mi afonydd o olew."

Eliphaz. Taw, Job
;
yn wir yr wyt yn colli dy le.

JoB. Myfi dewi ! Nis medraf. Tr wyf yn cofîo yr amser
pan awn drwy y dref^—byddai Ilanciau drygionus yn fy

ngweled, " ac ymguddient;" a phan awn i'r Ilys, " henuriaid

a gyfodent ac a safent i fyny ; tywysogion a osodent ea
llaw ar eu genau, a phendefîgion a dawent a son ;

" ond
bum trwy y dref ddoe, ac nid oedd neb yn tynu ei het i mi.

Ceí'ais fy ngwatwar gan hogiau y " diystyraswn eu tadau i'w

gosod gyda cbwn fy nefaid." Ehyw farbariaid oedd eu
henafìaid, heb wisgoedd am danynt; rhuent yn mhlith y
perthi, ymgasglent o dan ddanadl, ac yr oeddynt yn ym-
borthi ar " hocys a gwraidd meryw." Byddent weithiau yn
dyfod at fy nh i a thai eraül i yspeilio, a byddai yr hoU
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gymydosion yn gwaeddi lladron ar eu hol, Ond ddoe, myfi

oedd cân plant y rliai hyny ! Ac yn wir, darfu aml un o

honynt " boeri yn fy wyneb." A gaf fi ddim dweyd,
melldigedig fyddo pethau fel hyn î

Eliphaz. Taw, Job ; rhaid dy fod wedi colli dy le cyn y
buasai dy Dduw yn goddef peth fel hyn—rhaíîrith oedd dy
broíFes o "ofni Duw a chilio oddiwrth bob drygioni;"
" canys pa le y tòrwyd y rhai uniawn ymaith ? hyd y
gwelais i, y rhai a arddaut anwiredd, ac a hauant ddrygioni,

a'u medant."

JoB. "Hyd y gwelaist ti, yn wir! " T mae rhai a welodd
fwy na thi yn sicrhau mai yr " un peth a ddamain i'r cyf-

iawn a'r annuwiol, i'r da ac i'r glân." Byddaf fi yn aml
feddwl am roddi terfyn ar fy einioes. Byddai yn well genyf
ymdagu na dyoddef llawer rhagor o bethau fel hyn. " Ffi-

eiddiais fy einioes ; ni fynwn fyw ; am hyny y dewisai fy

enaid ymdagu." Byddai yn well genyf " farwolaeth na'm
hoedl." " O ! na ddeuai fy nymuniad, sef rhyngu bodd i

Dduw fy nryllio, a'm tori ymaith."

Elipha^. "Wel, nid yw Duw yn gwneud cam â thi.

JoB. Tdyw ;
" y mae efe yn troi yn greulon yn fy erbyn,

ac yn fy ngwrthwynebu â nerth ei law." Nid wyf yn deall

y gallasai fod yn llawer casach wrthyf nag y mae. T mae
efe wedi " fy ngosod y« nod''—anela ataf, ac nid yw byth

yn methu ei ergyd ; canys " y mae saethau yr Hollalluog

ynof, a'u gwenwyn yn yfed fyysbryd." T mae peth aneirif

o'i saethau yn íy nghalon—yno y cyfeirir hwynt, Nid yw
chwaith yn tynu y gyntaf allan pan yn gollwng yr aii. Ac
yr wyf yn sicr nad wyf waeth nag eraill na chawsant brofed-

igaethau erioed; " canys gwreiddyn y mater a gaed ynof."

Gwyr Duw " nad wyf annuwiol ;

" er hyuy, y mae yn
" ymaflyd yn fy ngwddf, ac yn fy nryllio yn chwilfriw

; y
mae efe yn rhedeg aruaf fel cawr, ac yn fy rhwygo â rhwyg-

iad ar rwygiad."

Eliphaz. Job, taw
;
yn wir yr wyf yn dyehrynu wrth

wraudo arnat ti. Ni ddywed neb am danat mwy, "Ni phech-

odd Job, ac ni roddodd ddim yn ynfyd yn erbyn Duw."
JoB. "We], dyna fy mhrofìad i; a phe medrwn gael gafael

ar Dduw, " trefnwn fy mater ger ei fron, a llanwn fy ngenau
â rhesymau. Mynwn wybod â pha eiriau y'm hatebai, a pha
beth a ddywedai efe wrthyf " Nid wyf yn eredu y byddai

éfe mor chwerw wrthyf ag yr wyt ti, E!iphaz. T mae rhyw-
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beth wedi melldithio fy oíferynau cerHd: " aeth fy nholyu
yn allar, a'm horgan fel Uais rhai yn wylo."

Elipiiaz. Tn wir, Job, yr wyf ü yu gobeithio na ddarllena

Satan byth y benod yma o'th hanes. Gallai pobi yr Arg-
Iwydd, yn eu profedigaethau, ei darllen yn rhybudd ac addysg.

PEN. V.

Jdb yn dyfod atollei hun.

T Llais. Pwy yw hwn sydd yma yn pentyru geiriau

disynwyr ? Tr wyf fi wedi gwraudo arno yn melldithio

djdd ei enedigaeth, ac yn rhegu pob peth o'i amgylch; a

dywedodd ymadroddion caledion iawn am danaf fiuau.

JoB. Pwy sydd yna ?

T Llais. Tr un y buost ti yn cymeryd arnat ymofyn am
dano, a methu ei gael. Tn awr dyma fi, a dyma i ti gyfie i

siarad â mi. Pan y mae dau yu myned i ymorchestu, y
peth cyntaf a wnant yw gwregysu eu Iwynau ;

" gwregysa
dithau dy Iwynau yn awr fel gwr, a mynega i mi yr hyn a

ofynwyf i ti."

JoB. O, fy Arglwydd, y mae pedwar yn fy mheu, ac y
mae tri o honynt yn " hen iawn," yn hn na myfi ; ac y
mae pob un wedi bod yn giarad deirgwaith, a dyma y gwr
yma, Elihu, wedi siarad yn hir hir. üyma ddeg o areithiau

yn fy erbyn. A gaf fi ddim ateb Elihu ? Tr wyf yn cofio

ei ddywediadau, ac wedi darparu atebion.

Y Llais. T mae gan un fantais i ddadleu â phed var, os

ca efe ddweyd gair bob yn ail â phob un, ac yr wyt i i wedi

cael. Naw gwaith y darfu y tri cyntaf lefaru, a caefaist

tithau ateb naw gwaith. Y mae eich dadl wedi myned yn
ymdaeru, yn ol arferiad cyfí"redin plaut dyuion, ac yr wyf fi

wedi dyfod i roddi terfyn arni, ac i benderfynu rhyngoch.

JoB. A gaf fi ddim ateb Elihu ?

Y Llais. Ni waeth i ti beidio. Dyoddef ychydig, a chei

weled y bydd yn dda genyt dy fod wedi ei adael yn llonydd.

Os taflodd laid ar dy gymeriad, gad iddo sychu, syrthia o

hono ei hun, ac ni welir ei ol. Bydd hyny yn well na'i

goluro ; ac heblaw hyny, ni fedri ateb rhai o'i ofyniadau.

JoB. Pa rai ?

T Llais. Llawer; ond enwaf y mwyaf syml, ac agos

atat ti, sef, " Pa fodd y mae dy ddiilad yn gynes ?
"
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JoB. Ac'ûos eu bod yn gynes, fy Arglwydd.

Y Llais. Pe gwisgid dillad am bren neu gareg, a gyn-

hesai y rhai hyny ?

.ToB. "Wel, na wnaent. Myfi ynte sydd yn cynhesu fy

nillad, debyg senyf fî.

T Llais. Y mae dy ddillad yn dy gynhesu dithau hefyd

;

canys yr wyt yn gynhesach ynddynt nag yn noeth.

JoB. Ehaid mai oddiwrthyf fi y mae y cynhesrwydd yn
dyfod, a'r diUad yn ei gadw gyda mi, gan na chynhesant

bren, na chareg, nae un peth marw.

Y Llais. lë, pa fodd yr wyt ti yn gynes?

JoB. Ai tybed nad y galon sydd yn fy nghynhesu wrth

weithio a lluchio y gwaed trwy fy holl gorff ?

Y Llais. Pa fodd mae y gwaed yn gynes, ac heb fod yn
rhy gynes ? Pe oerai ormod safai y peiriant, a byddit farw

;

a phe poethai ormod cyflymai y peiriant, ai yn glefyd, a

byddit farw felly. Y mae miliynau wedi cael eu hangeu y
ddwy ffordd. Ond pa beth sydd wedi cadw dy waed yn
gynes, a dy ddillad mewn canlyniad, am gynifer o flynydd-

oedd, heb rewi ar un llaw, na berwi ar y llaw arall ?

JoB. Yn wir, ni wn i. Ni ddarfu i mi feddwl fawr am
beth fel yna.

Y Llais. Dylasit feddwl, y mae y gofyniad yn deg ac

agos atat ti ; ond er meddwl, ni buasit yn deall. TJn o'r

pethaü anamgyffredadwy sydd yn dangoa fy noethineb yw
cynhesrwydd y gwaed a'r dillad.

JoB. Ehyfedd iawn

!

Y Llais. "Wel, dywedais na fedrit ateb un o ofyniadau

svmlaf Elihu ; ac y mae gan y gwr ieuanc lawer o bethau

eraill na fedri eu hateb. Ond yr wyf fi yn myned i roddi

ychydig o ofyniadau i ti, a mynega i mi yr hyn a ofynwyf.
" Pa ]e yr oeddit ti pan sylfaenais i y ddaear, ac ar ba beth

y sicrhawd ei sylfeini hi ? " Pe byddit yn taflu i fyny belen

drymach na'r awyr, gwyddost y syrthia yn ol. Gwyddost
mâi y ddaear a'i holl foroedd, ei holl greigiau a'i holl fyn-

yddau, yw y belen drymaf ; ac yr wyt yn ddigon o anianydd

1 ddeall fod hon yn ymrolio yn ddyddiol, ac yn rhedeg ei

chylchoedd blynyddol yn yr eangderau; a'm gofyniad i

yw, pa beth sydd yn ei chynal ? ac ar ba beth y pwysa ei

sylfeini hi ?

JoB. Deddf at-dyniad, mae yn debyg.

Y Llais. Pa le y mae y ddeddf hòno ? a pha beth ydyw ?
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JoB. Tn yr haul, efallai. Ai nid yr un ddeddf ydyw â'r

hon sydd yn tynu y gareg a deflir i lawr i'r ddaear ?

T Llais. Pa fodd na thynai yr haul y ddaear iddo ei

hun, fel y gwna y ddaear â'r gareg a deflir ?

JoB. Meddyliwn y rliaid fod yna ryw gadwen neu gad-
wyni eraill i atal i'r ddaear gael ei thynu i'r haul ; ond yn
wir ni fedraf ddweyd ar ba beth y sicrhawyd ei sylfeini hi.

T Llais. Na tedri, mi wn ; a dyna un o'r pethau na wyr
neb ond y Duw y buost ti yn cymeryd cryn ryddid i siarad

am dano. Ond dyna i ti ofyniad arall, " Pwy a gauodd y
môr â dorau, pan ruthrodd efe allan megys pe deuai allan

o'r groth ? " Pa beth sydd yn codi y môr at ei lanau, ac
yn ei atal i redeg dros wyneb y ddaear ? Wrth weled ei

dônau yn rhuthro o flaen y dymestl, geUid meddwl y neidiai

dros y myuyddoedd, ac y ilanwai yr holl ddyfí'rynoedd ; ond
wedi iddo gusanu y lan, try yn ol ar awgrymiad y tywod.
Pa beth sydd yn peri hyu ? A chan fod y ddaear yn gron,

rhaid fod dynion weithiau a'u penau i lawr, anifeiliaid a'u

cefnau i lawr, a'r môr a'i wyneb i lawr. Ni fedri di droi y
cawg a'i wyneb i lawr, a chadw y dwfr ynddo. Pa fodd y
gall y pethau hyn fod ?

JoB. Tn wir, ni wn i ddim.

T Llais. Paid a bod mor hyf, ynte, i lefaru am yr un a
wyr, ac a wnaeth y deddfau hyn. Ateb eto, " Pwy a ran-

odd ddyfrlle i'r llifddyfroedd ? a fí'ordd i fellt y taranau ?
"

Dýna wlaw yn codi o'r ddaear a'r môr mewn rhyw fan

neiUduol, onid naturiol fuasai i'r cwbl ddilyn eu gilydd o flaen

yr awelon, a disgyn gyda'u gilydd ar yr un dyíFryn, gan foddi

pawb a phob peth sydd ynddo ? Ond y mae yn ymranu,

—

peth ar y dde, a pheth ar yr aswy ; a pheth yn disgyn ar

waelod pob dyflfryn, ar ael pob bryn, a chopa pob mynydd.
T mae y dafnau oeddynt gyda'u gilydd yn y bore ganoedd o

filldiroedd oddiwrtb eu gilydd cyn haner dydd. T mae rhai

yn dyírhau cedrwydd Libanus, ac eraill yn maethu gwin-
wydd, eraill yn diodi glaswellt glanau yr Euphrates, ae

eraill yn myned i ynysoedd y môr. Pa ddeddf sydd yn
trefnu pethau fel hyn ?

JoB. Ni wn i ddim. T mae y pethau sydd o'm ham-
gylch, ac y dylaswn sylwi arnynt, wedi fy synu.

T Llais. Myfi sydd yn rhanu " dyfrlle i'r llifddyfroedd,"

ac myfi sydd yn " gwneud ffordd i fellt y taranau." Ond a

welaist ti rew mawr yn toi pob llyn, afon, a chomant, megys
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à ehaieg—y tnelinau wedi set'yll, a'r ddaear mur anhawdd
i roddi aradr ynddi a phe buasai yn haiarn ? Y mae llaw

pob dyn wedi ei selio, heb ganddynt ddim i'w wneud ond
edrych ar eu gilydd. Pe yr unasai hoU drigolion byd ar y
laf o lonawr i geisio cael pethau yn rhyddion, ofer fuaaai

eu llafur ; ond yn Chwefror y raae y gwynt yn troi, a'r awel

yn tynheru, a'r mân-wlitb yn disgyn; ac mewn pedair awr ar

hugain y mae pobpeth wedi ei ollwng yn rhydd ! A allesit

ti wneud liynyna ? A wyddost ti pwy wnaetli, a pha fodd

y gwnaeth ?

JoB. Grwn mai tydi sydd yn " rhwymo hyfrydwch
Pleiades," ac yn gwneud rhew ; a tbydi sydd yn " datod

rhwyman Orion," ac yn gwneud meiriol ; und pa fodd, nis

gwn.
Y Llais. Dylit tithau fod yn fwy gofalus i siarad yn

barchus ara y Duw mawr ; ond galwaf dy sylw at un dos-

barth arall o weithredoedd Jor. Dyna lonaid nytb cigfran

o gywion ; ni bu eu rhieni erioed yn hau, nac yn msdi, nac

yn cywain i ysguboriau, nac yn pesgi gwartheg na defaid

yn fwyd iddynt. A y cigfrain allan bob bore i ymofyn am
fwyd i'w cywion heb wybod i ba le. Dychwelant cyn nos,

ac ni ddywedodd yr un o honynt erioed wrth eu rhai bycli-

ain, Methodd eich mam a chael tamaid o fwyd i chwi hedd-

yw. Pwy fu yn darparu iddynt ?

JoB. el, dy ragluniaeth di, fy Nuw. " A Job a ateb-

odd yr Arglwydd, ac a ddywedodd, Myíì a wn y gelli di bob
peth ;

" a gwn hefyd íÿ raod i wedi siarad yn ynfyd, a
" chuddio cynghor âg ymadroddion heb wybodaeth." " Y
mae yn ffiaidd genyf íì fy hun. Gwael ydwyf

;
pa beth a

atebaf i ti .'' mi a osodaf fy llaw ar íy ngenau. Dy wedais

unwaith, ond nid atebaf; îe, ddwywaith, ond ni chwan-
egaf."

Elihu. Fy Arglwydd, yr oeddit wedi addaw penderfynu

y ddadl rhwng Job, ei dri chyfaill, a minau. Ti a goíì mai
amddiffyn dy gymeriad di yr oeddem ni, a cheisiasom siarad

yn barchua. Y mae Job yn taeru ei fod efe yn ddyn da, ac

nad yw y gorthrymderau a'i cyferfydd yn proíi yn amgen
;

ac yn awr agorwn eiu clustiau i dderbyn gair oddiwrthyt ti.

Y Llais. O, Job bia y ddadl. " Yr un ddamwain a

ddygwydd i'r cyfîawn a'r annuwiol, i'r da ac i'r glân." Y
mae Merch Seion yn yfed y cwpan chwerw heddyw, a

Merch Edom yn ei yfed yfory. Byddaf yn " ceryddu "
y
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rhaiwyfyn garu, ac yu " fflangellu " y rhai wyf yn dder-

byn. Job bia y ddadl, ond yr wyf yn addef iddo goUi ei

ysbryd.

JoB. Do, yn wir, fy Arglwydd, collais fy ysbryd ; dywed-
ais eiriau rhyfygus, ae " yr wyf yn edifarhau mewn llwch a
Hudw ; " ond ti a oddeíì i mi ddweyd gair mewu hunan-
amdditiyuiad. Yr oedd tri o honynt yn fy mhen, a phed-
war, ond daethost ti yn mlaen i atal i mi ateb Elihu. Tr
oeddynt yn fy ngbyhuddo o fcd yn rhagrithiwr, a gwyddwn
inau yu amgen. Y mae yu haws i'r anonest ddyoddef
bloeddio lleidr ar ei ol na'r gonest. Y mae yn haws i'r

caethfeistr a'r dyu gwaedlyd ddyoddef ei alw yn gaethfas-

nachwr a gwrthryfelwr, na'r un sydd wedi bod yn dadleu
ac yn gweithio, ac yn aberthu dros ryddid a heddwch drwy
ei oes.

Y Lla.is. Yr wyt ti yn cyhoeddi y gwir, fy ngwas Job, a

dywedaf wrth Eliphaz y Temauiad, " Fy nigofaint a gyn-
heuodd yn dy erbyn di, ae yn erbyn dy ddau gyfaill ; am na
ddywedasoch am danaf fi yn uniawn fel fy ngwasanaethwr
Job."

Eliphaz. Wel, dy amddiffyn di, a rhoddi y bai ar Job yr
oeddym ni. Hyn a'n cynhyrfodd i siarad; ac ai dyma
y diolch a gawn ?

Y Llais. lë, ýr wyf fi yn adnabod calonau pob uu o

honoch, ac y inae ei un ef yn fwy uuiawn ger fy mron na'r

eiddo chwi. " Ac yn awr, gau hyny, cymerwch i chwi saith

o fustych, a saith o hyrddod, ac ewch at fy ngwasanaethwr
Job, ac offrymwch boethaberth drosoch ; a gweddied fy

ngwasauaethwr Job drosoch ; canys mytì a dderbyniaf ei

wyneb ef ; fel na wnelwyf i chwi yn ol eich ffolineb, am na
ddywedasùch yn uniawn am danaf fi, fel fy ngwasanaethwr
Job."

D A N I E L .

PEN. I.

Tn gwrtliod y gwin.

Cadfeidog. Dyna Jehoiacim brenin Judah wedi ei orch-

fygu. Pa beth wneir bellach i'r wlad ?

Nebuchodoîíosoii. Lladder Jehoiacim. Cymerer Jehoia-

cin ei fab, a'i fam, a'i wragedd, a'r tywysogion, rhyfelwyr.
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barnwyr, crefftwyr, a boll bobl ddefnyddiol Judab yn gaetb-

ion i Babilon—bydd eu heisieu yno : y roae genyf weitbiau

mawriou mewn golwg ; ond gadawer yr ben bobl, y plant,
j

a'r tlodion ar ol. Llosger eu teml hwy ; torer rhai o'r llestri
'

aur a roddodd Solomon ynddi, a cbymerer y goreu o bonynt
j

a rbodder bwy yn nb}' ein duw ni.
j

Cadfeidog. Pa le y ceir tai iddynt yn Babilon ? i

^STeb. ! cânt adeiladu iddynt fytbynod ar lanau yr ,

afonydd. Byddant felly yn barod i'n gwasanaetbu pryd '

bynag y daw galwad.
_ j

Cadfeidog. Gwr.eir yn ol dy orchymyn, fy mrenin.

Llenwir Sinar o gaethion—pigion pobl Judab.

'Seb. Gofyner i Aspenaz fy mhen-ystafellydd ddyfod

yma.
AsPEXAZ. Wele fi, fy mrenin.

^EB. Byddai yn dda genyf gael rhai o blant y gaetbglud

i'r 11 v3 i'w dysgu yn moesau ac iaitb Caldea ; ond rbaid

iddyÊt fod o'r had breuhinol
;
yn llanciau bardd a synbwyrol.

A weli di yn dda, Aspenaz, ddewis rhai ?

AspE>'AZ. Gwnaf, fy mrenin. Yr wyf wedi sylwi ar bed-

war yn eu plitb yn edrych yn synbwyrol, ac yn llanciau

barudaf a welais erioed.

Xeb. Gwna frys.

AsPENAZ. Dyma y pedwar, fy arglwydd. Enw y cyntaf

yw Daniel, ac enwau y tri eraiU yw, Hananiab, Misael, ac

Azariab.

yEB. Tr wyf yn eu mawr boffi. Ebodder iddynt dair

blyuedd o addysg yn y llys
; y faint a fynont o fwyd y

breniu, a'r gwin a yfaf, ac yna dyger hwy i sefyll ger fy

raron.

Da>-iel. ("Wrtb Aspenaz). T mae bwyd y brenin yn rby

fms 1 ni, ac y mae arnom ofn effeithiau y gwin a yfa efe,

Gwelsom yma lawer o feddwdod yn barod. Byddai yn
weiî genyni gael bwyd mwy syml a diniwaid.

AsPEKAZ. Xi feiddiaf beidio cyflawni gorcbymyn y brenin.

Betb pe gwelai efe eich wynebau yn edrycb yn gulacb na'r

becbgyn eraiU, a gofyn i mi pa betb yw y rheswm ? Byddai

yr atebiad yn sicr o gostio fy mhen i mi. Gofala di, Melsar,

am roddi iddynt fwyd a diod yn ol gorcbymyn y brenin.

Dahiel. Gad i ni gael prawf am ddeng niwrnod ar

fwyta ffa ac yí'ed dwfr, yn lle bwyta bwyd ac yfed gwin y
brenin. Ni bydd deng niwrnod yn llawer, ac ni bydd acbos
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i'r brenin ^ael gwybod. Os gweli ein bod yn edrych yn
waelach, gelli wneud fel y gwelech yu dda.

Melsae. Wel, mi w^uaf. jS'id y\v deg niwrnod yn
llawer. Cymeraf ymaith fwyd y brenin, a chewch äá i'w

bwyta, a dwfr i'w yfed.

AsPEîíAZ. Y mae y deg niwrnod drosodd. Gadawer i mi
weled y bechgyn gyda eu gilydd.

Melsab. Dyma hwy, fy meistr Aspenaz, barna di a'r

boneddigion eraill hwy wrth eu golwg.

AsPENAZ. Weì, yn wir, yr ydym ni yn gweled llanciau y
fla a'r dwfr yu dewach o guawd, a thecach yr olwg na'r holl

fechgyn sydd yu cael rhau o fwyd y brenin. Gan hyny,
Melsar, gad iddynt gael eu dymuniad.
Neb. Pa fodd y mae llanciau Jadah yn dyfod yn mlaeu ?

Hoífwn eu gweled a'u harholi.

AsBENAZ. Wele hwy, fy mrenin, a'r llanciau eraiU gyda
hwy, fel y gallo dy fawrhydi eu cymharu.

ISTeb. Nid oes yma yr un yn edrych gystal a'r pedwar

!

Da genyf eich gweled, wyr ieuainc. Y mae bwyd y brenin,

a'r gwin a yfa, yn eytuno yn dda â chwi.

Daîíiel. Nid y rhai hyny yw ein bwyd a'n diod ni, fy

arglwydd frenin.

Neb. Ar ba beth yr ydych yn byw ?

Daxiel. Darfa i ni ddymuno cael ein porthi â ffa, ac yfed

dwfr, am ein bod yn ofui glythiueb a meddwdod ; a chania-

taodd y pen-ystafellydd i ni gael hyny, gan dybio na byddai

y brenin yn anfoddlon.

îs^EB. Nac wyf fi
; y mae yr olwg arnoch yn cymeradwyo

dirwest, a phwy na ddilynai eich esiampl ?

Daniel. Yr ydym yn iachach, ac yn cysgu yn well na
neb yn y llys. Aml y bydd ein cydysgolheigion yn methu
codi o'u gwelyau gan waew yn eu penau, ond ni byddwn ni

byth yn coUi gwers.

Neb. Rhaid i mi gael eich arholi eto mewn dewiniaeth,

astronomyddiaeth, ac iaith Caldea, a moesau y Uys.

Daniel. Ydym yn barod, frenin.

Neb. (Wrth y tywysogion). Yn sicr, y mae y llanciau

yna yn rhagori ar bawb am bob peth. Ehaid fod eu Duw
yn eu dysgu, a dirwest yn fanteisiol iddynt.
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PEN. II.

Tn dehonÿli y hreudclwyd.

Neb. Breuddwydiais freuddwyd rhyfedd neitlii\n'. Tr
wyf yn sicr fod rhyw goel arno ; oud yr wyf yn methu ei

gofio, ac yn methu cysgu ; teimlaf yn drallodus iawn. A
fydd fy mhenystafellydd gystal ag anfon am i'r dewiniaid,

astronomyddion, hudolicn, a'r Caldeaid i ddyfod yma ?

AsPEîíAZ. Gwnaethum yn ol dy air, fy mrenin ; a dyma

y boneddigion ger dy fron.

Neb. Breuddwydiais freuddwyd, foneddigion, ac y mae
arnaf eisieu gwybod ei ddehongliad.

Dewin. ! frenin ! adrodd i ni y breuddwyd, ac ni a'i

dehonglwn i ti.

ìS"eb. Yr wyf wedi anghofio y breuddwyd. Ac os medr-

wch ei ddehongli, paham na fedrwch ddweyd beth ydoedd ?

a chawn inau brawf felly eich bod yn gwybod rhywbeth.

Pe yr adroddech ef, byddwn yn sicr o'i sofio, canys yr oedd

yn un hynod iawn ; ac yr wyf ani eich proü. Oni fynegwch

i mi y breuddwyd a'i ddehongliad, gwneir chwi yn ddrylliau,

a'ch tai yn donienau ; ond os gwnewch, chwi a gewch rodd-

ion ac anrhydedd o'm blaen i.

Dewiîí. ÂYel, adrodd i ni y breuddwyd, ac ni a'i de-

honglwn.

Neb. Oni ddywedais i chwi fy mod wedi ei anghofîo ?

Nid ydych wrth fy holi yn gwueud dim ond lladd amser
;

ac oni fynegwch i mi y breuddwyd a'i ddehongliad, gwneir

a cbwi íel y dywedais.

Dewin. Nid oes dyn ar y ddaear fedr wneud yr hyn y
mae y brenin yn ei ofyn ; ac ni cheisiodd neb beth mor
afresymol gan na dewin, astronomydd, na Chaldead. Nid
oes neb fedr wneud ond y duwiau nad yw eu trigfa yn y
cnawd.

Neb. Ni fedraf eich goddef ; ac yr wyf yn gorchymyn
eich lladd, a Daniel a'i gyfeillion gyda chwi.

AEiocn. (AYrth Daniel). Y mae yr holl ddoethion i gael

eu lladd, a thithau a'th gyfeilliou yn eu plith, am nad oes

neb yn medru dweyd ei freuddwyd wrth y breuin.

Daniel. (Wrth y brenin). Paham y mae gorchymyn i'n

lladd yn myned oddiwrth y brenin gyda'r fath frys ? Gad-
awer i mi gael amser, ac mi a ddangosaf i'r brenin y breu-

ddwyd a'i ddehongliad.
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Neb. "Wel, rboddaf i ti amser.

Datíiel. ("Wrth y llanciau). Gweddiwcii ar Dduw y
nefoedd am ddatguddio i mi y breuddwyd.

SáJ)BA.cH. Grwnawn, fy mrawd.
Datíiel. Breuddddwydiais inau neitbiwr, yr wyf yn ei

gofio, a medraf ei ddehongli ; ac yr wyf yn eredu fod Duw
wedi datguddio breuddwyd y brenin i mi. Gyda chenad
Arioch, af at y breniu, a dywedaf wrtho y breuddwyd a'i

ddehongliad.

Daniel. (Wrth y brenin). 0! frenin ! bydd fyw byth

!

Y mae Duw y nefoedd wedi datguddio i mi y breuddwyd
a'i ddehongliad.

]N"eb. Wel, adrodd ef i mi, a myfi a gofiaf pan glywaf ef.

Daniel. A yw y brenin yn cofio gweled delw fawr yn
sefyll o'i flaen, a'i dysgleirdeb yn rhagorol, a'r olwg arni yn
ofnadwy ?

ÎSEB. Yr wvf yn cofio.

Daniel. Y mae Duw yn y ddelw yna wedi rhoddi i'r

brenia fyr olwg ar brif deyrnasoedd y byd o hyn hyd ddi-

wedd amser. A ydwyt ti yn co&o fod pen y ddelw o aur ?

jVeb. Yr wyf yn coíio.

Daniel. Tydi, frenin, ac ymerodraeth eang, gadarn, a

c'üyfoethog Babilon yw hwnw. Ac a ydwyt ti yn cofio fod

dwyfron a breichiau y ddelw o arian ?

Neb. Yt wyf yn cofio.

Daniel. Brenhiriiaeth y Mediaid a'r Persiaid a ddaw ar

ol brenhiniaeth Babilon yw hwnw. Ac a wyt ti yn cofio

fod bol a morddwydydd y ddelw o bres ?

Neb. Yr wyf yn cofio.

Daniel. Ymerodraeth eang Groeg a ddaw ar ol Media
a Phersia yw hwnw. Ac a ydwyt ti yn cofio fod coesau a

thraed y ddelw—peth o honynt o haiarn a pheth o bridd ?

Neb. Yr wyf yn cofio. ".Z
"^^

Daniel. Brenhiniaeth eang a rhanedig Rhufain a ddaw
ar ol Groeg yw hwnw. Ae a wyt ti yn cofio gweled careg yn
dyfod o'r mynydd, heb weled y llaw oedd yn ei threiglo, ac

yn taro yn erbyn y ddelw, nes ei malurio yn llwch o'i phen
i'w thraed, a'r gareg hòno yn chwyddo yn fynydd mawr, nes

llenwi y ddaear ?

Neb. Yr wyf yn cofio. Dyna fy mreuddwyd i'r llythyren !

Daniel. Brenhiniaeth Duw y nefoedd yw hòno. Tang-
nefedd yw cymeriad y Tywysog.
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Neb. Mi a wn dy fod wedi darlunio fy mreuddwyd o'r

pen i'r traed ; a chan fy mod yn deall hyny, credaf y de-

hongliad, er na chaf fi weled y cyflawniad. Gwn mai dy
Dduw di yw Duw y duwiau. Af i waelod fy nhrysorau i

dy anrhegu, a gwnaf di yn benaeth ar holl dalaeth Babilon.

Daniel. Diolch i ti, frenin ; a diolchwn pe rhoddit swydd
i fy nhri chyfaill.

Neb. Cânt hwythau fod yn swyddogion o danat ti.

PEN. III.

T Tri Llanc a Daniel.

Neb. Dyma fi wedi adeiladu i mi fy hun Eabilon fawr,

nad oes dinas o'i bath ar y ddaear, Y mae arnaf eisieu

gwneud duw eto.

AspENAZ. Gwneud duw, fy mrenin ! Tr oeddwn yn
meddwl mai peth yn bod erioed oedd duw, a gwneuthurydd
pobpeth arall, ac nid peth i'w wneud. Ond o ba ddefnydd

y gwnei di dduw ?

Neb. Gwnaf dduw o aur : dyma ddefnydd y duw mwyaf
poblogaidd yn y byd.

AsPENAz. A wnei di dduw mawr ?

Neb. Gwnaf, yn 23 llath o uchder, a thair o led.

AspENAZ, A wnei di ef ar lun dyn—a llygaid, clustiau,

tafod, dwylo, a thraed ganddo ?

Neb. Gwnaf, wrth gwrs, ar fy llun fy hun. I mi y
perthyn yr addoliad.

AsPENAZ. A fydd efe yn medru gweled, clywed, siarad, a
cherdded ?

Neb. Na fydd
;
paid di a manylu, Aspena^.

AsPENAz. Tn mha le y mae y brenin am ei oaod i fyny ?

Neb. Tn ngwastadedd Dura.
AspENAz. Gan na fedr gerdded, pa fodd yr ä yno?

bydd yn drwm iawn.

Neb. Rhaid ei gario a'i godi.

AspENAz, A all duw 30 llath o uchder, a dim ond tair

Uath o led sefyll ar ol ei godi ?

Neb. Na, rhaid rhoddi propiau i'w gynal. Ac wedi i mi
gael duw fel hyn, rhaid cael cyfíes a deed ; sefydlu crefydd,
a chael cymanfa i'w addoli.

AspENAZ. Pwy wahoddir i'r gymanfa ?

Neb. Gwahoddaf y tywysogion, duciaid, pendefigion,
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rliaglawiaid, trysorwyr, cyíreitliwyr, trethwyr, a holl lyw-

odraetliwyr y taleithiau, gorsugwyr fy nheyrnas.

AspENAz. A raid i bawb dderbyn dy greíydd di, ac addoli

y ddelw ?

ÎÍEB. O, rhaid. Pan fydd y goreugwyr yn chwythu y
cornet, y chwibanogi, y delyn, y dulsimer, y psaltriag, a'r

symphon, ac oíFerynau bychain eraill, rhaid i bawb syrthio

ar unwaith, ac addoli.

AspENAZ. Beth pe byddai rhai o honynt heb gredu yn dy
dduw a'th gyfíes di ?

Neb. Dim pwys am hyny ; mi wnaf iddynt gredu, neu
gadw at y deed, credu neu beidio.

AspEiíA^. A fydd rhyw gosb am beidio addoli ?

Neb. Bydd
; y neb ni syrthio ac ni addolo, yr awr hòno

a fwrir i ganol ffwrn o dân poeth. Dyma y gymaufa wedi
ymgasglu ar y gwastadedd ; a dyna swn y cornet, &q., a

thyna y goreugwyr oil ar lawr.

AsPENA^. Ofnwyf fod y chan fwyaf yn rhagrithio. Ond
y mae yna dri heb syrthio, a'r rhai hyny mewn swyddau yn
y llys.

Neb. Pwy ydynt ?

AsPENAZ. Sadrach, Mesach, ac Abednego, y rhai a ddyrch-
efaist i swyddau ar gais dy brifweinidog Daniel.

Neb. Dyna y llanciau gonestaf yn fy nheyrnas. Y mae
yn anhawdd genyf gredu y gwrthodant ymgrymu i'm delw.
Gofyner iddynt ddyfod ataf.

AspEîrAZ. Wele hwy, fy mrenin.
Neb. Ai gwir a glywais am danoch Sadrach, Mesach, ac

Abednego, na addolwch fy nuwiau, ac nad ymgrymwch i'r

ddelw aur a gyfodais ?

Sabeach. íë, digon gwir, ! frenin.

Neb. Cewch gynyg eto ; a phan glywoch y eornet, &c., y
tro nesaf, os syrthiwch ac addoli, da; ouide, yr awr hòuo
bwrir chwi i ganol ffwrn o dân poeth.

Sabeach. O ! írenin, nid ydym yn gofalu am ateb i ti yn
j peth hyn.

Neb. Mi a wnaf i chwi ofalu ; canys pa Dduw yw efe

a'ch gwared chwi o'm llaw i ?

Sadeach. T mae y Duw yr hwn yr ydym ni yn ei addoli,

yn abl i'n gwared ni o'r ffwrn danllyd boeth : ac efe a'n
gwared ni o'th law di, O ! frenin ; a phe na wnai, ni addolwn
dy dduwiau, ac nid ymgrymwn i'r ddelw aur a gyfodaist.
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AsPEîíAZ. Paham y mae y brenin mor gynhyrfus ? a pha
beth yw y lliw yna sydd yn ei wynebpryd ?

Neb. O ! y mae y llanciau yna wedi fy nghynhyrfu !

Dywedwch am dwymuo y ífwrn saith waith poethach nag
arferol.

AsPENAZ. Y mae y ffwrn yn barod, ! frenin.

IMeb. Dywedwcti wrth y gwyr cryfa yn fy Jlu am ymaûu
yn y llanciau a'u bwrw iddo.

AspEîíAZ. ! fy mrenin, y mae y llanciau wedi eu bwrw
i'r tâu ; ac wrth fod gorchymyn y brenin mor gaeth, a'r

ffwrn yn boeth racorol, y mae y gwyr a'u bwriodd wedi eu
rhostio i farwolaeth.

Neb. Af i olwg y ffwrn fy hunan. Dyma gelaneddau y
gwyr cryfion wrth ei geaau fel gloyn ! Ac onid tri wyr a
fwriwyd i'r tâu yn rhwym ?

AsPENAZ. Gwir, O ! frenin.

Is EB. Yr wyf fi yn gweled pedwar yn rhodio yn rhyddion,

a duU y pedwerydd sydd debyg i Fab Duw.
AsPEKAZ. Y mae dy gynghorwyr yn eu gweled fel

tithau, ond nid oes yr un o honynt yn abl i roddi cyfrif am
y peth.

Neb. T mae y ffvTrn yn dechreu oeri ; af yn nes ati, fel

y gallwyf vinfl(ìvrlr1an â'r llanciau. Chwi Sadrach, Mesach,
ac Abednetio, o;w.nsauaethwvr y Duw guruchaf, deuwch
allan, a deuwch yma.

Sadrach. Wele ni, O ! trenin.

Neb. Pa le y mae eich cadwynau ?

Sadeach. AYedi Uosgi.

Neb. Pwy oedd gyda chwi ?

Sadracii. Angel Duw.
Neb I ba le yr aeth et'e ?

Sadrach. Adref, ara ei fod wedi darfod ei waith.

Neb. DeuwL-h yn mlaen, dywysogion, duciaid, pendefig-

ion, a chynghorwyp, ac edrychwch ar y gwyr hyn. Ni
ddeifiodd blewyn o'u penau ; ni newidiodd eu peisiau, ac

nid oes sawyr tân aruynt ! Ni losgodd ddim ond eu
cadwynau

!

AspENA^. Yrydym oll yn synu, ac yn tewi.

Neb. Wel, yn wir, ni fedraf fi dewi a dweyd, Bendigedig
yw Duw Sadrach, Mesach, ac Abednego, yr hwn a anfon-

odd ei angel i waredu ei weision a ymddiriedasant ynddo,
ac a dorasant orchymyn y brenin.
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AspENAZ. Cydnabyddwn oll íbd j peth yn rhyíedd, ac

awn adret' i fyfyrio arno ogymanfa addoh y ddeiw.

Neb. Bydd genyf íi byth uwch meddyiiau auj, a mwy o
ymddiried yn Sadrach, Mesach, ac Abednego, a'u Duw.

PEN IV.

Daniel yn darllen yr ysgrifen.

Belsassae. Yr wyf am wneud. gwledd yn y palas mawr i

fil o dywysogion, a'u gwragedd, a'u gordderclíadon. Hulier

y byrddau.

Penystaeellydd. Gwnaed yn ol dy air, O ! freuin.

Bel. Diolch i'm penystafellydd. Ni ddarfu i ti na neb
arall erioed arlwyo gwell gwledd ; ac yn awr am y gwin.

Pen. T mae pob math o winoedd ar y bwrdd, fy arglwydd.
Bel. LlanweJ pawb ei gwpau at yr ymylon. Tr wyf yn

cynyg iechyd. da i'r duwiau aur, arian, pres, haiarn, coed a
maen.

Oll. Hwre ! Hwre ! Hwee ! Glod i'r duwiau, ac yn
enwedig i'r rhai aur.

Bel. Y mae y gwiu yn effeithio ar fy mhen, ac yr wyf yn
teimlo fy nghalon yn llawen. Darfu Nebuchodonosor fy

nhaid ddwyn llestri teml Duw yr Hebreaid o Jerusalem, ac

y iii.ieut yu ]ihy eiu duwiau ni ; ac yu mlas y gwiu tarawodd
)\i \'y mhen autbn am danyiit, fel y gallom yfed iech^d da y
duwiau o houyut.

Pen. Ardderchog! anfonir am danynt. Dyma hwy, !

freuin ; ac y maent yn dysgleirio.

Bel. Llanwer y cwpanau eto yn llawnach nag o'r blaen
;

a llanwer llestri y deml, fel y gallwyf íi a'r mwyaf anrhyd-
eddus o'm tywysogioc, a'm gwragedd, a'm gordderchadon
yfed houynt. Molianwn ac yfwu.

Oll. Hwre ! Hwre ! Hwke ! Clod i'r duwiau, yn
enwedig i'r rhai aur,

Bel. Be—, be— , beth a welaf ar y pared o flaen y can-

wyllbren aur ! Gwelaf fysedd llaw dyn yn j^s^rifenu

!

A— , a oes acw rywbeth, neu ai y gwin sydd yu berwi fy

ymeuydd.
Tywysog. Na, frenin, y mae acw fysedd llaw dyn ; ac y

maent wedi ysgrifenu tri gair.

Bel. A fedr neb o bonoch eu darllen ? T mae arnaf ofn
fod rhyw ddrwg yn y geiriau. Tr wyf yn teimlo rhwymau
fy iwynau yn datod, a'm gliniau yn curo yn nghyd.
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Tywysog. ! fy nghyd-dywysogion, gwragedd a gor-

dderchadon y brenin ! y mae lliw wyneb ei fawrhydi wedi
newid ! T mae arnaf ofn iddo lewygu !

Bel. Bobl ! lohl! ! bobl! rheder i ymofyu yr astron-

omyddion, y Caldeaid, a'r brudwyr.
Pen. T maent wedi dyfod ; cymered y brenin galon.

Bel. Pa ddyn bynag a ddarlleno y geiriau hyn, ae a

ddangoso i mi eu dehongliad, a wisgir â phorphor, ca gadwyn
aur am ei wddf, a llywodraethu yn drydydd yn y deyrnas.

A fedr yr un o'r astronomyddion ei darllen ?

AsTEONOMTDDioN. Na fedrwn.

Bel. A fedr un o'r Caldeaid ?

Caldeaid. Na fedrwn.

Bel. A fedr un o'r brudwyr ?

Beudwtr. Na fedrwn. Tr ydym oll wedi bod ar ben y
fainc, ac nid oes yr un o honom yn adnabod y llythyrenau
rhagor deall y geiriau a'u dehongli.

Ttwtsog. Ni welwyd neb wedi cyffroi yu debyg i'r

brenin. Edrycher ar liw ei wyneb ! Dyna efe wedi syrthio

mewn llewyg ! Peth rhyfedd hefyd, serch bysedd llaw dyn
yn yagrifenu tri gair ! T mae yn gynhwrf drwy yr holl balas,

a dyna y frenhines wedi dyfod i ystafell y wledd.

jS'itoceis. Bydd fyw byth, frenin ! na chyffroed dy fedd-

yliau, ac na newidied dy wedd. Myfi yw dy fam. Grwn
hanes llywodraeth Babilon, a gwelais bethau rhyfedd yn
amser Nebuchodonosor dy daid.

Bel. lë, fy mam ; ond y mae arnaf ofa yr ysgrifen yna.

T mae bysedd llaw dyn i'w gweled ar galchiad y pared eto,

ac nid oes neb yu medru darllen y geiriau. Dywed fy

nghydwybod fod drwg ynddynt, o herwydd i mi yfed iechyd
da y duwiau o lestri y deml.

NiTocBis. Bydd fyw byth, frenin, ac na fydd mor gyff-

rous. T mae yn rhywle yn dy deyrcas un ag yspryd y
duwiau ynddo. Grwyr bob peth. Medrodd gael allan freu-

ddwyd dy daid Nebuchodonosor, a'i ddehongliad; a gwnaeth
efe ef yn benaeth y dewiniaid, astronomyddion, Caldeaid,

a brudwyr. Yr wyf yn sicr y medr efe ddarllen a deall y
geiriau sydd ar y pared.

Bel. Anloner am dano.

Pex. Wele y dyn, fy mrenin.

Bel. Ai ti yw Daniel, un o feibion caethglud Judah, a
'

ddygwyd i Babilon gan íy nhaid Nebuchodonosor ?
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DäNiel. lë, myfi yw, O ! frenin.

Bel. Clywais fod yspryd y duwiau ynot, a dy fod yn
medru dehongli breuddwydion, egluro damhegion, a datod
cylymau. A weli di yr ysgrifen acw sydd ar galchiad y
pared o flaeu y canwyìlbren ?

Daítiel. Gwelaf, ! frenin.

Bel. Os medri di ddarllen yr ysgrifen, a mynegi i mi ei

dehongliad, cei dy wisgo mewn porphor, cadwya aur am dy
wddf, a llywodraethu yn drydydd yn y frenhiniaeth.

Da>"IEL. Bydded dy roddion i ti, a dod dy anrhegion i

erailì ; er hyny, yr ysgrifen a ddarllenaf, a'i dehongliad a
hysbysaf. A ffol a fyddai i mi wenieithio : y mae y geiriau
yn cynwys pethau ofnadwy.

Bel. Wel, gadawer i mi wybod eu cynhwysiad.
Daítiel. Nebuchodonosor dy daid oedd y brenin mwyaf

yn y byd. Tr oedd pawb yn crynu rhagddo : y neb a fynai
a laddai, a'r neb a fynai a gadwai yn fyw

; a'r neb a fynai a
gyfodai, a'r neb a fynai a ddarostyngai.

Bel. Grwn hanes fy nhaid.

Daniel. lë, ond aeth dy* daid yn falch—priodolai ei

Iwyddiant iddo ei hun, a chymerodd Duw ei ogouiant oddi-
arno. Tynodd ef i lawr oddiar ei orsedd, ac aníonodd ef i

fyw at yr anifeiliaid, er mwyn dysgu iddo raai efe sydd yn
llywodraethu yn mrenhiniaeth dynion, ac yn eu rhoddi i'r

neb y myno.
Bel. "Wel, gwn hanes fy nhaid.

Daít. Gwyddost, frenin; ac er hyny, darfu i ti ymfalcbio
ac ymddwyn yn union fel yntau ; a thyna paham yr anfon-
wyd y llaw i ysgrifenu y geiriau liyn ar y pared.

Bel. Pa beth yw y geiriau a'u cynhwysiad ? Brysia i'm
hyabysu.

Daniel. "Wel, dyma y geiriau—iîZ'<?j2<?, Tecel, Peres ; a
dyma y dehonghad,

—

Mene, Duw a rifodd dy freuhiniaeth
ac a'i gorpheuodd ; Tecel, ti a bwyswyd yu y clorianau ac
a'th gaed yn brin

; Peres, rhanwyd dy frenhiniaeth a rhodd-
wyd hi i'r Mediaid a'r Persiaid.

Bel. Er fod y dehongliad yn fy erbyn, ac nad yw
Daniel yn edrych am wobrwyon

;
yr wyf yu gorchymyn ei

wisgo â phorphor, rhoddi cadwen aur am ei wddf, a'i gy-
iioeddi yn drydydd yn fy mrenhiniaeth.

Pen. ! fy mrenin ! Meddwodd y ceidwaid neithiwr

;

anghofiasant gloi y pyrth pres sydd ar yr afon. T mae
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milwyr Media a Phersia wedi dyfod i'r dref yn filoedd; ac

y mae lluoedd o honytit yn ymyl y palas

Dakiel. Y nos hòno y Ihiddwyd Belsasear, brenin y
Caldeaid ; a Darius y Mediaid a gymerodd y frenhiniaeth.

PEN. V.

Daniel yii jfaiu y llewod.

Darius. Y mae fv nheyruas mor fawr, yr wyf arn ddewis

120 o dywvsogion i'w rhoddi arni, a gwneud tri rhaglaw, a

Daniel yn henaf o honynt ; a byddaf yn meddwl weithiau ei

rod<li ef ar fy holl deyruas.

EiiiGLAw. "\Vel, dyna y brenin wedi gwneud Daniel yn
ben arnom olì

;
pa bosibl dyoddef? Un o biant y gaeth-

glud, a'r hen ddirwestwr ystyfnig ! Gwir iddo ddweyd a

dehongli breuddwyd Nebuchodonosor. Ni cheisiwyd ganddo

ymgryma i'r ddelw ; gwyddai y brenin ei fod yn rhy ben-

styff i wneud. Byddai yn addasaeh iddo fyned at lymgwn

y gaethglud i wneud priddfeini na bod yn y palas.

TrwYsoo. A fyddai dim modd i ni wneud yn ddrwg
rbyngddo a'r brenin ?

Ehaglaw. Y mae yn anmbosibl cael dim yn ei erbyn fel

swyddog y llywodraeth. Y mae yn cyfodi mor foreu, ac

yn cadw rheolaeth a chyfrifon mor fanwl ; ac ä i'r gwely yn
gynar, heb fod byth yn feddw. Y mae wedi eniU y cy-

meriad yna yn amser ííebuchodonosor a Belsassar, ac y mae
Darius yn gwybod ei banes yn dda.

TrwrsoG. A allwn ni gael yr un ffordd i yru y brenin a'i

Dduw ef yn benben ? Byddai efe yn sicr o lynu wrth ei

Dduw, a myned yn erbyn y brenin.

Eha.gla^v. lë, onide
; y mae efe yn myned ar ei liniau,

ae yn gweddio dair gwaith bob dydd ; a allem ni ddim caeí

deddf i'w atal i weddio ?

TîWTSOG. lë, gwnawn y brenin yn dduw am fis
; a myn-

wn ddeddf yn rhwymo i fwrw i ffau y llewod pwy bynag a

weddio ar arall am ddeng niwrnod ar bugain. Pe gallem

wybod pa bryd y bydd y brenin yn ddarn-meddw, a myned
ato y pryd hyny, byddai yn fantais i ni.

Ehaglaw. Awn at y brenin heno ; clywais ei fod wedi

yfed yn drwm neithiwr

TrwTSOG. Darius frenin, bydd fyw byth. Yrydymwedi
meddwl am dy wneud yn dduw am fis o'r hyn leiaf ; a chael
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deddf yn rhwymo t iflu i íFau y Uewod pwy bynag a weddio
ar dduw arall atn hyny o amser.

DabitjS. D— , d— , diolc'a i chwi, foueddigion
;
yr wyf yn

gweled / peth ya rhesymol.

Ehaglaw. A wna y brenin roddi ei law a sel y Mediaid
a'r Persiaid wrth y ddeddf ?

Dabius. Dyma fy enw a'r sel ; cadwer yr ysgrif yn
ofalus, a chyhoedder y ddeddf drwy fy holl deyrnas. Dyged
fy mhentrulliad wydraid eto i mi ac i chwithau. Iechvd
da, foneddigion

;
yfwch gyda mi.

TrwYSoa. Dyna y ddeddf wedi ei sicrhau; awn yn awr i

wylied ein gelyn. Gwyddom fod ei ystafell weddi yn ochr

y palas sydd yn wynebu ar Jerusalera. Awn gyda ein
gilydd, a llechwn o dan y íFenestri cyn awr ei foreuol weddi.
Ehaglaw. Dyna efe yn dyfod ! Dystawrwydd ! Y mae

yn agor ei íFenestri fel y byddai yn arfer. Dacw efe ar ei

liniau, a thyna efe yn gweddio ! Gwna yr un modd ganol
dydd a'r prydnawn. ìsiá yw yn .gofalu dim am y ddeddf,
er yn gwybod ara dani, ac ni cheisia guddio ei hun.
TrwTSOG. Dygwn yn awr y gyn at y brenin.

Ehaglaw. ! frenin, oni seliaist ti orchymyn am fwrw
i ffau y llewod pwy bynag a weddiai ar yr un duw ond tydi
am ddeg niwrnod ar hugain ?

Daiiius. Efallai mai do ; nid wyf yn sicr pa beth a
wnaethum y nosweithiau diweddaf yma.
Rhaglaw. Do, dyma y ddeddf, y mae sel y Mediaid a'r

Persiaid wrthi ; ac y mae Daniel, uu o feibion y gaethglud,
yn gweddio ar ei Dduw ei hun dair gwaith bob dydd. ííi

wnaeth ddim sylw o'r ddeddf, a rhaid ei fwrw i'r ffau.

Darius. Daniel ! Daniel ! fy mhrifweinidog I Y niae
holl ofal fy nheyrnas arno, ac ni bydd modd i mi ei dwyn
yn mlaen hebddo. Nid oeddwn yn meddwi y deuai efe
i afael y ddeddf. Treuliaf yr holl ddiwrnod i geisiò cael
rhyw ffordd i'w waredu.
Ehaglaw. Y mae Daniel yn ngafael y ddeddf; a chyf.

raith y Mediaid a'r Persiaid ydyw, yr hon ni newicip ; ac
os na rydd y breuin hi mewn gweithrediad, bydd yn chwil-
droad yn ei deyrnas o'r naill ben i'r llall.

Daeius. Dyger fy mhrifweinidog yma. Daniel anwvl
darfu i mi yn fy meddwdod a'm diniweidrwydd selio" y
gorchymyn sydd yn dy fwrw di i ffau y llewod. Dylaswu
wybod na buasit yn gwadu dy Dduw; ac yrwyfyn credu
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eto y gwna y Duw yr hwn wyt ti yn ei wasanaethu yn
wastad dy achub.

Tywysog. T mae y brenin wedi gorfod plygu—y mae
Daniel yn y íFau, a'r gareg arno, a sel y brenin a'i dywysog-
ion ar y gares; ; a gwae y dyn a'i toro. A dacw y brenin yn
ymgilio i'w lys yn atbrist.

Pen. T mae y swper yn barod, fy arglwydi frenin.

Brenin. Dim swper beno.

Petí. T mae y telynorion yn yr ystafell, a'r gwin ar y
bwrdd.
Beenin. Dim difyrwcli na gwin beno.

PeíJ". T mae y gwely yn barod, ! frenin.

Breníît. Dim cysgu heno. Af at y íFau cyn dydd mewn
cryndod a gobaith fod Daniel yn f;y w. A wyt ti— , a wyt ti

yn fyw, Daniel ?

Daîtiel. Tdwyf, O ! frenin, ac ni chefais noswaith erioed

fwy dedwydd na neithiwr. Os oedd llewod un ochr, yr oedd
ancrel yr ochr arall, a'i fraich o dan fy mhen; ac yr oedd geuyf
gydwybod dawel, o herwydd puredd a gaed ynof gerbron

Duw ; ac ni wnaethum niwaid o'th flaeu dithau, frenin.

Daeius. Mi doraf y sei fy hunan, a sel y Mediaid a'r

Persiaid. Tyred allan, Daniel ; ca dy erlidwyr ddyfod yna
yn dy le, a cha y llewod wneud fel y mynont â hwy. Sef-

ydlaf addoliad dy Dduw di.

Daniel. Nid wyf yn gofyn am i ti ddial ar fy ngelynion,

a'u plant, a'u gwragedd, na sefydlu fy nghrefydd i; ond
mynaf ddangos y tâl fy Nuw i ymddiried ynddo. Gwell i

tithau droi ato, ! frenin Darius.

JON AH.

PEN. I.

Tn gwrthod myned i J^inifeh.

Eli. T mae yr Arglwydd yn gorchymyn i ti, Jonah,

fyned i Ninifeh i bregethu.

JoNAH. I Ninifeh i bregethu ! Nac af fi.

Eli. Paham ?

JoNAH. Llawer paham. T mae yn mhell—ganoedd o
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filldiroedd oddiyma. A buasai yn well genyf fyned i bob
gwlad nag i Assyria—pobl baganaidd, farbaraidd, a nerthol
gydd yno.

Eli. Tybiwn fod eu paganiaeth yu rheswm am i ti fyned
yno, a thithau yn broffwyd ac yn genhadwr. Y mae
Ninifeh—ei chyfoeth, ei heilun-addoliaeth, a'i phuteindra,
yn ddiareb

; y raae sawyr ei drygioni wedi cyrhaedd y nef.

Mae yiìojll o filoedd o eneidiau yn carlamu tua damnedig-
aeth. Pa le y gallai cenhadwr gael maes llafur mor bwysig ?

JoNAH. Wel, pa beth raid i mi bregethu ?

Eli. Rhaid i ti lefaru yn ei herbyn hi.

JoNAH. Myfi lefaru yn ei herbyn hi ! na wnaf. Y mae
arnaf ofn. Y maent yn bobl ryfelgar a medrus am drin

bwa. Pa reswm i un fel myfi fyned i bregethu yn erbyn lle

y mae miliwn o drigolion fel hyn ? Byddent mor sicr o fy

lladd ag i mi agor fy ngenau. A phe y pregethwn yn ei

herbyn, ac iddynt edifarhau, efallai y maddeuai Duw iddynt

:

y mae efe mor feddal ; ac yna disgynai yr holl warth ar fy

nghefn i.

Eli. Y mae Duw yn gorchymyn i ti fyned, ac yn dweyd
y daw efe gyda thi,

JoNAH. Nac af fi ddim.
Eli. Nid wyf yn meddwl y gedy yr Arglwydd lonydd i

ti. Canys pwy a ä drosto yn genhadwr at bechaduriaid, os
gwrthoda ei broffwyd ef ei hun fyned ?

Jonah. Os na chaf lonydd, mi ddiangaf oddi ger bron yr
Arglwydd.

Eli. Pa le y mae y fan hòno, druan ? A glywaist ti neb
yn dweyd, " Os dringaf i'r nefoedd, yno yr wyt ti ; os cy-

weiriaf fy ngwely yn uffern, wele di yuo. Pe cymerwn
adenydd y wawr, a phe trigwn yn eithafoedd y môr, yno
hefyd y'm tywysai dy law, ac y'm daliai dy ddeheulaw ? " Y
mae y Duw yna yn dweyd y rhaid i ti fyned i Ninifeh.

PEN. II.

In ffoi i Tarsis.

JoNAH. Yr wyf finau yn dweyd nad af fi ddim. Mi
gychwynaf y boreu yma i ffoi i'r ochr bellaf oddiwrth
Ninifeh. Y mae arnaf awydd myned i TarsÌB, yn Affrica.

Byddaf yn ddigon pell o Ninifeh yno. Af i Joppa i gy-
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meryd llong. Y mae yno rai bob wythnoa yn hwylio dros

Por y Canoldir. Ffarwel i ti, Eli.

Eli. Ffarwel, Jonah; ond gwybydd y goddiwedda dy
becliod di.

JoNAH. Bore da, Cadben
;
ydycb chwi yn arfer mordwyo

i Tarsis yn Aífrica ?

Cadbeîj". Yr ydym yn cychwyn yno bore yfory.

JoNAH. Pa faint fydd raid i mi dalu am ddyfod gyda
chwi ?

Cadben. Beth all fod dy neges? pe byddai yniawn gofyn.

JoNAH. lí'i waeth am hyny. Pa faict yw y llong-lôg ?

Cadbeh". Deg sicl.

JoNAH. Dyma y deg sicl.

Cadben. Gofala am fod ar fwrdd y llong erbyn y drydedd
awr.

JoNAH. Byddaf yn sicr o fod.

Cadben. Bore da, lanciau. Y mae yn ddiwrnod braf, ac

y mae yr awel o'n tu. Codwch yr angorau, gollyngwch y
rhaíFau, a lledwch yr hwyh'au. A ydyw y llanc sydd yn
myned i Tarsis yma ? 0, ydyw. Yn awr, fechgyn, gad-

awer i ni gael Dymuniady Morwyr wrtb hwylio:

—

! anadled yr awelon
du ein llong

;

Nes bo'n llawn yr bwyliau gwynion,
Uwcbben ein Uong :

—

A tbra byddom yn myn'd beibio,

Wyneb teg y mùr ddysgleirio,

A pbob tôn yn dawel lecbo

dan ein ilong.

PEN. III.

Yn ymguddio rhag y dymestl.

JoNAH. Gwelaf dremwedd o fynyddau rhyngom a'r dwy-
rain. Pa rai ydynt, Cadben ?

Cadben. Oddiwrth y rhai yna yr ydym wedi dyfod.
Dyna fynyddoedd Lebanon.

JoNAH. Ond y mae yna ryw dir o'r ochr aswy i ni. Pa
beth yw hwna ?

Cadben. Dyna ynys Cyprus. Ond drwg genyf dy hys-
bysu fy mod yn gweled arwyddion tymestl, ac y mae yn
agos ! G-welais adar y drychin yn hedeg tua'r làn i iechu

;
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ac a weli di y carpiau cymylau acw ? Y mae j rhai yna yn
arwydd fod. tymestl yn ymyl.

Jo>^AH. Yr wyí" yn gweled yr arwyddion ; ac y mae y
cymylau yn llaesu, yn tewychu, ac yu duo.

Cadbeîí. Dyna fellten ! dyna daran ! Dyna fellten fwy !

dyna daran fwy ! Y mae y gwynt yn chwibanu—y mae
yn rhuthro ! Dacw dòn fawr yn codi ! a dacw un arall yn
ei dilyn ! Dyna y ddwy dros y llong !

JoNAH. Y mae arnaí ofn. Af i lecliu.

Cadben. Aed yr ymfudwyr o'r ffordd ; a deued y dwy-
law oU i'r bwrdd. Tynwch i lawr yr hwyliau, fechgyn.

Trowch ben y llestr i'r gwynt. Bwriwch yr angorau.

MoEWE. O, feistr ! y mae y dymestl yn eryfhau, a'r tònau
ya myned fwyfwy. Yr ydym weithiau ar eu brigau, ac

weithiau o dan eu awreiddiau: mae ein holl ddoethineb

wedi pallu, ein henaid wedi toddi ynom gan flinder a dychryn.

Cadben. Bwriwch ddodrefn y. llong i'r môr. Pa le y
mae y Jonah hwnw ?

MoRWE. Och ! fy meistr !> Dyna fellten! dyna daran !

Dyna bwff o wynt ! Dyna dòn ! dacw un arall fwy ! Och !

Och ! Y mae yr hwylbren wedi tori ! yr angorau wedi
gollwng ! y bâd wedi ei ysgubo i'r môr ! Ydyw, y mae j
llong yn drylìio ! ! ein duwiau ! pa beth a wnawn ?

Cadben. Ni Jfeddwn ni ddim i'w wneud ond gweddio.

Llefed pawb ar ei dduw. O ! ser, gwaredwch ni ! O

!

leuad ! ! haul ! ! Baal ! ! Diana ! ! Astaroth 1

Grwareded rhai o bonoch ni! Ond pa le y mae y Jonah
hwnw ? A oes ganddo ef yr un Duw, tybed ?

MoEWE. Y mae efe yn cysgu yn ystlys y llong !

Cadbeîí. Na, ni choeliaf fi fod neb yn cysgu ar y fatli

noson : cymerydîarno y mae. Ond awn ato. Pa le y mae ?

MfiEWE. Dyma fe, meistr. Y mae yn chwrnu.

Cadbeìs". el, ydyw, yn enw Astaroth, y mae yn cysgu

!

Pa beth a ddarfu i ti, gysgadur ? Y mae yn ystorm fwyaf a

deimlwyd erioed, a thithau yn cysgu ! Yr ydym yn dys-

gwyl bob eiliad gael ein claddu yn y dyfnder, ac yr wyt
tithau yn cysgu ! A oes genyt ti yr un Duw, gysgadur ?

Os oes, galw arno. Efallai yr ystyr y Duw bwnw, fel na'n

coller.

JoNAH. Oes, y mae genyf fi Dduw ; ac a dweyd .

MoEWE. Yr wyf fi yn meddwl, meistr, fod y cysgadur yna
wedi digio ei Dduw, ac raai dyna achos yr ystornî. Yr
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ydym oU yn meddwl y byddai yn well bwrw coelbren, fel y
ceir gwybod pa le y mae y drwg.

Cadben. Da iawn. rsgrifener enw pob un ar ddarn o

bren, a rhodder y darnau mewn cisten. Estynaf finau fy

llaw i godi un o'r darnau ; a'r neb y bydd ei enw arno,

hwnw yw yr euog.

JoNAH. Yr ydym oll yn foddlon, a gwell genym i feistr y
llong godi y darn. Ac y mae fy Nuw i wedi llywodraethu

coelbrenau i benderfynu pethau pwysig ar rai achlysuron.

Cadben. Dyma y pren. Edrycher enw pwy sydd arno.

MoBWE. Enw Jonah, y cysgadur, fy meistr.

Cadben. Atolwg, Jonah, dywed pa ddrwg a wnaethost?

pa beth yw dy gelfyddyd ? o ba le y daethost ? a phwy yw
dy bobl

?

JoNAH. Hebread wyf fi. Fy Nuw i yw Arglwydd y nef-

oedd, yr hwn a wnaeth y môr a'r sychdir. Y mae wedi

digio wrth Ninifeh, y ddinas fawr, o herwydd ei hannuwiol-

deb. Gofynodd i mi fyned i bregethu yn ei herbyn. Dy-
wedais inau nad awn. Ehaid i ti fyned, ebe yntau. Nac
af fi, yn wir, ebe finau ; a diengais o'i wyddfod. Ar S'o

rhag fy Nuw yr wyf fi. Mi dybiais, pan welais y fellten

gyntaf, ei fod yn gyru ei genhadau ar fy ol. Ei lais ef yw
y taranau yna ; ac arnaf fi yr oeddynt yn gwaeddi. O'i

ddyrnau ef y mae y gwynt yn dyfod allan ; ac efe sydd yn
ysgwyd y môr ; canys y mae yn dal ei ddyfroedd ar gledr ei

law. Yr oeddwn yn ei glywed ef ac yn eich clywed

chwithau pan yn ystlys y llong

—

cymeryd arnaf gysgu yr

oeddwn. A'r gwir yw, ni waeth i fy Nuw heb alw, nid af

ddim i Ninifeh
;
gwell genyf foddi na hyny.

PEN. IV.

în cael ei dafiu i'r iiwr.

Cadben. Wel, pa beth a wnawn ? Yr wyf fi yn meddwl
fod dy Dduw di yn penderfynu ein boddi oll, canys y mae y
dymestl yn cryfhau. Y mae ein hen long yn gruddfan o

dan ei hergydion, ac ychydig yn rhagor a dÿr ei holl esgym.
JoNAH. Teflwch fi i'r môr, ac yna bydd tawelwch ; canys

gwn mai o fy achos i y mae y dymeatl.

MoBWE. Na, nid ydym yn foddlon dy foddi di. Deuwch,
lanciau, gadawer i ni wneud un ymdrech i rwyfo ara y lan

;

a boed i ni naill ai boddi oll, neu ddianc oll. Och ni

!
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dyna ruthrwjnt ! a dyma dònau ! T tnaent fel mynyddau
yn claddu ein Uong odditanynt. Yn wir, nis medrwn gael

y làn. ! pa beth a wnawn !

JonìlH. Rhaid i chwi fy mwrw i'r môr. Tr wyf yn
liollol argyhoeddedig nad oes dim arall a heddycha fy Nuw •

i, ac a lonydda y dymestl.

MoEWH. Wel, un ofnadwy ydyw dy Dduw di hefyd pan
ddigia ! T mae arnom ni awydd anfon un cais ato, er nad
ydym yn ei adnabod. Atolwg, Arglwydd, cymer ni yn
esgusodol. Nid ydym yn dy adnabod, ac y mae yn debyg
nad wyt tithau yn ein hadnabod ninau. Atolwg, na ddy-
fetha ni am bechod y gwirion hwn, ac na osoder ni o dan
rwymau i'w fwrw i'r laôr. Nid ydym am foddi ein hunain,

ond braidd na byddai yn well geûvm hyny na thaflu yr

Hebread hwn i'r môr. T mae arnoia ofn y gofynir ei waed
ef ar ein dwylaw.

JoNAH. Yr wyf fi yn adnabod fy Nuw ; ac y mae wedi

digio yn y fatli fodd fel na lonydd^i y mòr ddim nes i chwi

fy mwrw iddo. Dyna y pwff mwyaf eto ! Gwna y tònau
ysgyrnygu eu danedd.

Cadben. Yr ydyra yn ufuddhau i dy fwrw i'r môr ; ond
gwyddost y buasai yn well gan y morwyr dy arbed.

Gobeithio y dadleui gyda'th Dduw am iddo beidio gofyn dy
waed ar ein dwylaw. Ffarwel, Jonah. Tr ydym yn troi

draw yn lle edrych arnat yn suddo i'r dyfnder.

JoNAH. Ffarwel, O ! feistr, y morwyr, a chyd-deithwyr
oU. Diolcli i chwi am eich cymwynasau, a'ch cydymdeim-
lad â mi. Er suddo yn y môr, yr wyf yn credu y caf fywyd
mewn byd arall. Dyiaswn son mwy wrthych am hwnw.
Grobeithio y cyfarfyddwn yno. Ffarwel.

Cadben. Dyna y gwynt yn gostegu, y môr yn llonyddu,

a'r tònau yn llechu o dan y dwfr! T mae yn dyddio! Dacw
lecyn goleu ar y wybren ! dacw awyr las ! dacw haul

!

Dyma un o'r dyddiau hyfrytaf welodd môr erioed ! Ond
pa le y mae yr Hebread, druan ? Diau ei fod wedi boddi

Un ofnadwy yw ei Dduw ef hefyd ! Rhaid i ni gofio byth
mwy mai gwreichion ei lygaid efyw y mellt, swn o'i enau ef

yw y daran, llif o'i ddyrnau ef yw y gwynt, a dwfr ar gledr

ei law yw y môr. Gwell i ni wadu ein holl dduwiau ein

hunain, aberthu iddo ef, ac addunedu peidio ei ddigio.

JoiíAH. (Wrtho ei hun yn y môr). Tr wyf eto yn fyw,
feddyliwn ! Nid oes neb yn gwybod pa le yr ydwyf, ond y
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Duw y ceisiais ddianc oddiarno. Nis gwn fy hunan pa le

yr ydwyf o ran hyny. Gwn hefyd fy mod yn eigion y môr.

Disgynais i odre y mynyddoedd, y ddaear a'i tbrosolion

sydd o'm hamgylch. Y niae holl dònau a llifeiriant y môr
ar fy nghefn ! Ond y peth sydd yn rhyfedd i mi yw fy

mod heb foddi. Gwyddwn pan yn cymeryd arnaf gysgu yn
ystlys y llong fod cenadau y Duw y ceisiais ddianc rhagddo
ar fy ol ; ond yn awr y maent wedi fy nal yn y fau yma.
Nid oes yma neb ond ni ein dau ; ac yr wyf finau mewn
yspryd gweddi y dyddiau hyn ; ni bum felly er's blynyddau
o'r blaen. Am hyny y gelwais ar yr Arglwydd, a'm gweddi
a ddaeth i mewn i'w deral santaidd, ac efe a'm hatebodd

;

pan waeddais o fol uffern, efe a glywodd fy llef Diolch am
Dduw nas gellir dianc rhagddo. lë, diolch am Dduw yn
dilyn, nid i ddial, ond i drugarhau, hyd yn nyfnder y môr.

Rhag lon y meddyliais am ddianc,

At Joppa y rhedais yn syth,

A neidiais i long oedd ar hwylio,

Gan dybio na'm delid i hyth ;

Cychwynais hyd Fôr y Canoldir,

A'm llygaid yn gywir o hyd
Ar Tarsis, lle cawswn ymgnddio

olwg Creawdwr y byd.

Ond Duw a anfonodd genhadon
A gwarant i'm dal yn mhob Ue,

Gorch'mynodd i'r mellt a'r corwyntoedd,
Fy nwyn mewn cadwynau i dre'

;

Ehedasant gan ofyn fy mywyd,
O'u cyraedd íe'm taflwyd i'r môr,

Ae yno, O ! diolch, fe'm daliwyd,

Do, daliwyd fi'n wir gan yr lor.

" Am fod yr lesu'n fyw, byw hefyd fydd ei saint,

Er gorfod goddef poen a briw, mawr yw eu braint

;

Bydd melus glanio draw, 'nol bod o Hôn i dòn,

A rhoddaf fíarwel maes o law i'r ddaear hon."

PEN. V.

Tn cael ei fwrw i dir sych.

JoNAH. "Wel, dyma fi ar ddaear sech eto ! Pa le yr wyf
fi ? Ai dyma y byd arall, tybed ? Nage ; nid yw mor
waethed a'r trueni, ac nid paradwys ydyw chwaith. Ai
Jonah wyf fi ? Os felly, rhaid fy mod wedi myned drwy y
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môr i'r ochr arall i'r ddaear. Dyma rywrai yn nesu ataf.

Nid ysprydion drwg ydynt, ac nid angylion ydynt. T
maent yn debyg i ddynion : dynion ydynt ! Mi welais i un
honynt o'r blaen

;
yr wyf yn meddwl mai Eli ydyw : ie,

yn wir, Eli ydyw hefyd.

Eli. Ai ti sydd yna, Jonah ? Pa le y buoat, dywed ?

JoNAH. Yn wir, ni wn pa le y bum. Wedi i mi ífarwelio

â tiii, rhedais i Joppa. Yr oeddwn wedi penderfynu dianc
oddi ger bron yr Arglwydd. Cymerais long i fyned i

Tarsis yn AíFrica. Ond tranoeth cododd ystorm na welais i

erioed ei bath. Fäachiai y mellt, rhuai y taranau, cynddeir-

iogai y gwynt, ac aeth y môc fel crochan berwedig. Deail-

ais fod ceaadau Duw ar fy ol, a dymunais ar swyddogion y
llong fy mwrw i'r môr, a gwnaethaat. Yr oedd arnaí eisieu

boddi, a rhaid fy mod wedi boddi, canys bum yu ngwaelod

y môr. Ai fy hen gyfaiU Eli sydd yma, tybed ?

Eli. lë, fy mrawd Jonah.

JoNAH. Yn mha fyd yr ydym ?

Eli. Yn myd y dynion.

JoîíAH. Oad yn mha le ar y ddaear yrydym?
Eli. Yr ydym ar dir Syria."

JoNAH. Pa beth ddaeth a fi yma ? A ydyw Ninifeh yn
mhell ?

Eli. Ydyw, ond yr wyt yma yn nes i Ninifeh nag yr
oeddit yn y lle y gwelais di o'r blaen. A wyt ti yn foddlou
myned yno i bregethu yn awr ?

JoNAH. A oes ar yr Arglwydd eisieu i mi fyned yno eto ?

Eli. Oes.

PEN. VI.

Tn -pregethu yn Jfinifeh.

JoîfAH. Ni waeth i mi blygu iddo ; ni wrendy arnaf yn
dweyd na ; ac nis medraf ddianc rhagddo. Ond a gaf íi

wneud pre^eth i mi fy hun ?

Eli. Na, ! na chai.

JoNAH. Pa beth raid i mi bregethu ?

Eli. Yr hen bregeth, sef, " Deugain nitornod fyäd eto, a
Ninifeh a gwympir."

JoNAH. Wel, nid oes ond boddloni i fyned. Pa faint o
ffordd sydd yno ?

Eli. Y mae yno ganoedd o filldiroedd, ond deuaf fi i dy
hebrwng ran o'r ffordd

;
yr wyf yn gyfarwydd â hi, Dacw
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Ninifeh, y ddinas fawr. Ffarwel, yn awr. Efallai y caf

dy weled eto.

JoNAH. Pfarwel, Eli. Syndod! Dyma fi yn awr yn
Ninifeh, y ddinas fawr, sydd yn 10 miìldir o led, yn 20 o

hyd, yn 60 o amgylchedd. Ni bu erioed y fath ynfydrwydd
a gyru un fel myfi drwy ei heoljdd i gyhoeddi cwymp dinas

fel hon. Y mae yn amlwg ei bod yn annuwiol iawn
;
gwel-

ais yn barod eilunaddolwyr, a lluoedd o buteiniaid a medd-
won. Pa bwys gan y rhai hyny fyddai lladd creadur fel

myfi ! Ond nid oes dim i'w wneud, rhaid myned, mae'n
debyg, er yn anfoddlon. Ni hoíFwn gael fy nhynu drwy
For y Canoldir eto. Ding, ding, ding ; daliwch sylw,

—

" Deugain niwrnodfydd eto, a Ninifeli a gwympiry Ding,

ding, ding ; daliwch syiw,—" Deugain niwrnod fydd eto, a

Ninifeh a gwympir." Ding, ding, ding ; daliwch sylw,

—

" Deugain niwrnodfydd eto, a Ninifeh a gicympirJ'*

DiNESTUD. Pa beth y mae y dyn yma yn ddweyd?
NiNiFEAD. Dywed, " Deugain niwrnod fydd eto, a

Ninifeh a gwympir." Y mae er y bore yn cerdded o'r naill

heol i'r llall, ac yn cyhoeddi yr un peth â llef uchel.

DiNESTDD. Pwy ydyw y dyn ?

NiNiFEAD. Ni wn i, y mae yn wr dyeithr. Meddyliem
ar ei lediaeth mai luddew yw o dueddau Canaan.

DiNESTDD. Rhaid mai creadur gwallgof ydyw.
NiNiFEAD. Na, yn sicr, nid oes golwg dyn gwallgof arno.

Traetha ei genadwri yn ddirodres, difrifol, ac awdurdodol.

Ey nghred yw ei fod dros ryw dduw. Os luddew yw, ac

os ydym ninau wedi digio Duw y genedl hòno, gwae ni

;

canys y mae efe yn rrenin yr holl ddinasoedd, a'r holl

ddaear. A Duw santaidd ydyw : y mae yn digio wrth aflen-

did ; ac yr ydym ninau yn halogedig iawn. Edrycher ar

ein heilunaddoliaeth, ein puteindra, a'n meddwdod !

DiNESTDD. Dylai rhywrai fyned a dweyd wrth y brenin.

A fyddi di yn genhadwr at y llys ?

NiNiEEAD. Byddaf fi, os na ellir cael rhywun gwell.

DiNESTDD. Nid all fod neb yn fwy cymwys.
NiNiFEAD. Gyda chenad y brenin, y mae genyf air i*w

ddweyd wrtho.

Beenin. Traetha
; y mae i ti ryddid.

NiNiFEAD. Y mae rhyw wr dyeithr wedi bod yn cerdded
yr heolydd drwy'r dydd, gan lefain, " Deugain niwrnod fydd
eto, a Ninifeh a gwympir."
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Beenin. Ai dyn gwallgof ydyw ?

NisriFEAD. Edrycha yn aynhwyroî a difrifol iawn
; y mae

ei lais yn awdurdodol, a hawdd gwybod ar ei lediaeth mai

luddew ydyw ; a chlywaom yr addefa ei fod yn dyfod o

dueddau Canaan, a'i fod yn genad i Arglwydd Dduw yr

holl ddaear.

Bebiíiîí. T mae arnaf ofn ! y mae ein holl ddinas yn

euog ! ?a beth a wnawn ? Galwaf íy nghynghorwyr. Yr
wyf yn penderfynu disgyn o fy ngorsedd, diosg íj mrenhin-

wisg, gwisgo Uian sach, gan eistedd mewn lludw. Ac yr

wyt, yn enw fy mhendefigion, yn gorchymyn i bawb drwy

y ddinas wneud yr un peth. lë, yr wyf am i'r anifeiliaid

beidio bwyta nac yfed, a boed iddynt hwythau gael eu

gwisgo mewn Uian sach ; can/s y mae yn arferiad yn ein

gwlad, ar ddyddiau o alar, i wisgo y meirch a'r camelod yn
deilwng o'r amgylchiadau. A pha ddiwrnod tebyg i hedd-

yw a welodd ISTiuifeh erioed ! Dymunwu hefyd i bawb
weddio, fel y medro, ar Dduw yr Hebreaid ; "ie, bydded i ni
" alw ar Dduw yn lew." Ac y mae yn rhaid i mi adael fy

nrygioni ; rhaid i fy mhendefigion wneud hyn ; rhaid,

rhaid i'r holl ddinas wneud hyn, onide, ni waeth heb
weddio ; canys clywais i'r Duw hwnw ddywedyd wrth
Sodom a Gommorah, " Pan weddiech lawer, ui wrandawaf

;

eich dwylaw sydd lawn o waed." Ond os gweddiwn, a

gadael ein drygioni, pwy a wyr nad edifarha Duw, a throi

oddiwTth angherdd ei lid, fel na'n dyfether ?

Eli. "Wel, Jonab, pa fodd y mae y pregethu yn dyfod yn
mlaen ?

JoNAH. "Yr wyf wedi bod wrthi drwy y dydd, ac wedi
llefain nes yw fy llais wedi darfod. T maent wedi gadael

fy mywyd i mi ; ac yn wir, ni roddodd neb sen i mi. Gwel-
ais hefyd beth arwyddiou edifeirwch. Oud o ba ie y daeth-

ost ti yma, Eli ? ac i ba beth ?

PEN. VII.

Tn digioìwrth drugaredd.

Eli. Duw a'm danfonodd inau i'r ddinas i ddweyd wrth
y^Ninifeaid ei fod efe wedi clywed eu gweddi, a gweled eu
bod wedi gadael eu fiyrdd drygionus. T mae efe wedi
edifarhau son am eu dinystrio, ac yn dweyd na wna eto.

JoNAH. Taw, Eli.
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Eli. Ydjw, yn wir.

JoNAH. A minau wedi bod yn pregethu fel arall drwy y
dydd ! Yn wir, yr wyf wedi digio wrth yr Arglwydd.

Dvwedais i mai fel hyn y gwnai. Mi wyddwn ei fod ef yn
Dduw graslawn, hwyrfrydig i ddig, aml o drugaredd, ac

edifeiriol am ddrwg ; dyna paham yr achubais flaen i íFoi i

Tarsis. Bydd yr holl ddinas yn llefain, Celwyddwr ar fy

ol. Nid oes reswm mewn peth fel hyn. O ! Arglwydd,

lladd íi ; canys gwell i mi farw na byw

!

Eli. N'a, Jonah ; er fod yr Arglwydd wedi gwrando
gweddi y Ninifeaid, ni wrendy dy weddi di ; nid yw am dy
ladd di ; ac y mae yn gofyn a wyt ti yn ddig iawn wrtho ?

JoNAH. Dig iawn ! ydwyf. Grwnaf fwthyn i mi fy hun
yn ochr y ddinas, llechaf ynddo rhag gwres yr haul, ac

arosaf yno i weled pa beth a ddaw o Ninifeh
;
prin yr wyf

yn credu yr arbedir y lle eto. Na, na, Eli sydd wedi

breuddwydio; nid yw yr Arglwydd mor gyfnewidiol a hyn
chwaith ; canys mi glywais ei fod " ddoe a heddyw yr un,

ac yn dragywydd." Ond pa beth yw yr eginyn yma sydd yn
daugos ei ben wrth fy nghabau i ? Y mae yn debyg i

eginyn cicaion. Y mae hwn yn tyfu yn gyflym. Mi a'i

gwelaf ef yn tyfu !

Eli. Ai yma yr wyt ti eto, Jonah ?

Jo>"^AH. lë. Ni welais i erioed y fath beth a'r cicaion

yma ! Y bore, yr wyt yn cofio, yr oedd yn eginyn, ond y
mae yn awr yn gorchuddio fy holi gaban. Y mae ei ddail

yn ysblenydd i'm cadw rhag y gwres; yr wyf yn hofí' o

hono, ac yn llawen oddidano.

Eli. Y mae yn dlws; a dengys ofal yr Arglwydd am
danat.

JoNAH. Ydyw ; cysgais yn ddedwydd oddidano neith-

iwr. Ond Och ! pa beth sydd ar fy nghicaion heddyw ?

Ymddengys ei fod yn sal; y mae ei ddail yn gwywo; ei

bwl& yn Uesgau
;
ydyw, y mae yn marw ! Pa beth a'i

lladdodd ? Y pryf, y pryf; dacw efe wrth ei wraidd
;
yn

mhell y byddo ei ddanedd gwenwynig ef ! Wel, y mae yr

Arglwydd yn gas wrthyf, ac yn fy erlid yn ddireswm. Pan
aethum i'r môr, gyrodd y gwynt ar fy ol

;
pan aethum i'r

ddinas i bregethu yn ei herbyn, gyrodd drugaredd ar fy ol,

ac Eli ar ol hyny
;
pan aethum o dan fy mhren deiliog, tlws,

gyrodd yr hen bryf melldithic) yma ar fy ol. Dacw yr

haul yn codi, y mae yn debyg o wneud diwrnod tesog, a
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minau lieb ddeilen i'm cysgodi. Och ! y mae yr haul yn
taro ar fy mhen, ac yr wyf yn sal.

PEN. VIII.

Tn cwyno am ei gicaion.

Eli. 0, bobl! y mae Jonah wedi ei daro gan yr haul.
Arata a gwanha curiadau ei galon

; y mae yn llewygu.
Eneinier ei arleisiau, cynhalier ef â photelau. Dyna, y mae
yn dadebru ; dywed rhywbeth yn ddystaw.

JoxAH. ! na chawn i farw ! Gwell i mi farw na byw !

Y mae y nef mor gased ag y medr wrthyf.

Eli. Taw, Jonah bach, a son am farw fel yna. Y. mae
yn bleser clywed dyn mewn teimladau nefolaidd yn dymuno
marw, ac yn dweyd, " Gollwng dy was mewn tangnefedd ;

"

neu, "Y mae arnaf chwant i'm datod ;

" ond nid dyma dy
ysbryd di ; gwr mewn uatur ddrwg wyt ti, yn bytheirio
cabledd yn erbyn y nef. Y mae Duw yn gofyn, A wyt ti

yn ddig iawn, Jonah ?

JoNAH. Ydwyf, yn wir, yn ddig iawn
;
yn ddig iawu hyd

angeu, ac ni waeth genyf pwy a'i gwyr. Nid oes dim trefu
ar ymddygiadau rhagluniaeth tuag ataf.

Eli. Y mae yr Arglwydd yn peri i mi geisio ymres^mu
â thi fel hyn. Nid oeddit ti yn foddlon i golli y cicaion, ai

oeddit ti ? Ni lafuriaist i'w fagu, ac ni chefaist ei gwmni
ond am ychydig oriau :

" mewn noswaith y bu, ac mewn
noswaith y darfu." Ond nid wyt yn foddlon iddo ef arbed

y ddinas fawr. Cafodd ef lawer o drafferth gyda hôno. Y
mae yn gwylio gwely pob un o'i thrigolion bob nos, ac y
mae yno rai wedi iddo wylio eu gwelyau filoedd ar filoedd o
nosweithiau, ac ymweled â hwy filoedd ar filoedd o foreuau.
A ydyw yn dda genyt ti blant, Jonah ?

JoífAH. Ydyw, yn ganolig.

Eli. Wel, y mae yn Niuifeh gant ac ugain o filoedd o'r

rhai hyny, na wnaethant ddrwg erioed. Ni wyùdaut ragor
rhwng y llaw dde a'r aswy. A phe dyfethid hwy, ni wydd-
ent am ba beth. A wyt ti yn anfoddlon i arbed y rhai hyny,
ddyn ?

JoNAH. Ni wn i ddim. Ond paham y parodd yr Arg-
Iwydd i mi fyned i bregethu yn ei herbyn hi ?

Eli. Gofyna y Creawdwr tirion i ti, Jonah, a yw yn dda
genyt anifeiliaid ?
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JoNAH, Ydyw, y mae yn dda genyf geffylau, a gwartheg,

a defaid.

Eli. A ydwyt ti yn anfoddlon iddo arbed y rhai hyn ?

A weli di rao honynt ar y parciau sydd yn nghanol y ddinas ?

JoNAH. Wel, 'ie ; ond i ba beth y parodd efe i mi breg-

ethu yn erbyn Ninifeh, a thori fy ngair i fel yna ?

Eli. Os arbed yr edifeiriol wyt yn ei alw yn dori gair, y
mae Duw yn tori ei air ei huu ; ac y mae ei air ef, 'does

boaibl, yn fwy pwysig ua dy air di.

TOEI Y DEED AC YSGYMUNO.—Ioan ix.

PEN. I.

Undebwr. Y mae ein Synagogau ni wedi eu hadeiladu i

ddysgu luddewiaeth : un o e^wyddorion cyntaf gonestrwydd
yw eu cadw i'r dyben hyn ; ac yr ydym ni, aelodau y
Sanhedrim, yn hunanetholedig i ofalu am hyny.

Atoibynwr. A oes rhywun wedi dyfod ag egwyddorion
newyddion i'r byd ?

Undebwb. Oes, un lesu o Nazareth. Y mae yn dysgu
pethau hollol wahanol i'n cyffes ni, sydd yn y deed : ac

wrtb ei fod yn cymeryd arno wneud gwyrthiau, y mae
dylanwad mawr ganddo.

Annibtnwr. Pa wahaniaeth sydd rhwng egwyddorion
lesu o Nazareth â chyftes y deed ?

Undebwb. Y mae yr hen gyffes yn dweyd, " Tâl dy Iwon
i'r Arglwydd ;

" ond y mae lesu yn dweyd, " Na thwng
ddim ; eithr bydded eich 'ie chwi yn îe, a'ch nage yn nage."

Mae y gyffes yn dweyd, " Llygad am lygad, a dant am
ddant ;

" ond y mae lesu yn dweyd, " Pwy bynag a'th

darawo ar dy rudd ddehau, tro y llall iddo hefyd." Y mae

y gyffes yn dweyd, " Câr dy gymydog, a chasâ dy elyn ;

"

ond mae lesu yn dweyd, " Cerwch eich gelynion." Ac y
mae lesu yn dweyd fod y swydd offeiriadol wedi darfod.

Annibtnwe. A ydyw lesu yn dweyd yn erbyn y deg

gorchymyn ?

Undebwe. O ! na, y mae yn canmol ac yn manwl gadw

y rhai hyny, oddieithr y pedwerydd : prin y ceidw efe y
Sabbath bob amser, os byddai rywun eisieu trugaredd. Ond
y mae ei gyfles yn hollol wahanol i ddeed y Synagogau ; a

rhaid i ni ofalu am egwyddor gyntaf gonestrwydd, drwy eu
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cadw i'r dyben yr adeiladwyd hwy. A gwaeth na'r cwbl
yw, y dywed lesu tod y swydd offeiriadol ar ben ; ac yr
ydym ni, yn eiu cyíarfod Undeb diweddaf, wedi penderfyuu
ei ysgymuno, ac ysgymuno pawb a'i harddelant.

ANNiBrNWR. Y mae un o aelodau y Synagog yn awr yn
galw am ddysgvblaeth.

TJndebwe. Pa un ?

AiíNiBrNWE. Y dyn dall fyddai yn eistedd ac yn cardota

wrth borth y deml. Y mae efe yn awr yn gweied, ac yn
dweyd mai lesu o Nazareth roddodd ei olwg iddo.

CrMYDOG. Ai nii hwna fu drwy ei oes yn eistedd ac yn
cardota ?

Aeall. Hwna yw efe.

Aeall. Y mae efe yn debyg iddo.

Y Dyn. Myfi yw efe.

Cymydog. Pa fodd yr agorwyd dy lygaid di ?

Y Dyn. Un a elwir lesu a wnaeth glai, ac a irodd fy

llygaid i, ac a ddywedodd, Dos i lyn Siloam ac ymolch ; ac

wedi i mi ymolchi, mi a gefais fy ngolwg.

Cymydog. Pa le y mae y dn ?

Y Dyn. Ni welais i mo hono ef na neb arall erioed o'r

blaen, ac ni welais ef ar ol hyny.

Undebwr. Twyll i gyd ; ac y mae yr Undeb yn pender-
fynu chwilio y mater. Dyger y dyn at fainc y Sanhedrim.

Phaeisead. Pa fodd y cefaist ti dy olwg ?

Y Dyn. Clai a osododd efe ar fy llygaid i, a mi a ymolch-
ais, ac yr ydwyf yn gweled.

JPhaeisead. Agorodd yr lesu ei lygaid ef ar y Sabbath ?

Rhaid gan hyny mai pechadur yw.
Aeall. Pa füdd y gall dyn pechadurus wneud y cyfryw

arwyddion ?

Aeall. Pa fodd ?

Aeall. lë, pa fodd ?

* Undebwe. Peidiwch cwympo allan. Gadawer i ni gael
gwybod beth yw barn y dyn ei hun am dano :

PEN. II.

PsABiSEAD. Beth wyt ti yn ddweyd am dano ?

T Dyn. Proffwyd yw.
Phasibead. Daeth i'm meddwl y fynyd yma fod dichell

yn cael ei chware—y dyn dall wedi ei guddio, a rhywun
tebyg iddo wedi ei ddwyn yma.
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TJndebwb. lë, dywedai rhai o'r cymydogion mai " tebyg "

iddo ydoedd. Byddai yn well holi y rhieni— y maent hwy
yn aelodau o'n Synagog ni.

Phabisead. Ái hwn yw eich mab chwi, a anwyd yn
ddall ? Pa fodd y mae yn gweled yn awr ?

Mam. lë, hwn yw ein mab ni, ac yn ddall y ganwyd ef

;

ond pa fùdd y mae yn gweled yn awr, nis gwyddom ni.

Mae efe mewn oedran, gofynwch iddo ef ; efe a ddywed am
dano ei hun.

Annibynwe. T mae y fam yn dweyd gwir, ond nid yr

holl wir. Grwyddai hi a'i phriod pwy a agorasai ei lygaid

ef, ond gwadent hyn rhag cael eu hysgymuno ; canys peth

ofnadwy yn ngoiwg pobl dywyll oedd ysgymuno.

Phaeisead. Dywed, ddyn, o ddifrif, ai y pechadur a elwir

lesu roddodd y llygaid yna i ti ?

T Dyn. Ai pechadur yw, nis gwn i ; ond un peth a wn i

—yr oeddwn yn ddall, ac yr wyf yn avrr yn gweled.

Phaeiseap. Dywed i ni pa fodd yr agorodd efe dy
lygaid di.

T Dyn. Mi a ddywedais i chwi o'r blaen, ac ni wrandaw-

soch. Paham yr ydych yn ewyllysio clywed drachefn ?

Tdych chwithau am fod yn ddysgyblion iddo ef ?

Phaeisead. Taw, y peth digywilydd ! dysgyblion Moses
ydym ni. Ni a wyddom lefaru o Dduw wrth Moses, a'i

gyífes ef sydd yn need ein Synagogau oll ; ond ni wyddom
ni o ba le y daeth y dyn hwn.

T Dyn. Mae yn rbyfedd na wyddoch o ba le y daeth, ac

efe a agorodd fy llygaid i, a minau wedi cael fy ngeni yn
ddall ! Rhaid ei fod o Dduw, onide, ni allasai wneuthur hyn.

Phaeisead. Taw, y peth aflan ! wedi ei eni mewn
pechod, ac yn cymeryd arno ein dysgu ni ! Ac yn awr,

teulu yr TJndeb, beth wneir iddo ?

U^DEBWYE. Tsgymuner, ysgymuner ef. Mae egwydd-
oriou cyntaf gonestrwydd yn galw am hyn ; canys nid i

bregethu egwyddorion lesu o ]N'azaretb yr adeiladwyd y
Synagogau ; nid dyna sydd yn y deed

;
ysgymuner ef ar ol

ei athraw ; ac y mae ei rieni yn haeddu eu hysgymuno, am
ei fagu, acna buasent yn tyngu nadefe oedd eu mab.

Iesu. Wel, gyfaill, y mae yr TJndebwyr wedi dy ys-

gymuno o'u Synagogau ar sail eu deed
;
yr wyt ti a minau

yn awr ar yr un tir ; a wyt ti yn credu yn Mab Duw ?

T Dyn. Pwy yw efe, fel y credwyf ynddo ? Dall fum i
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drwy fy oes. Daeth rhyw broffwyd heibio i mi, gwnaeth
glai, irodd ef ar fy llygaid i ; aethum ar ei gais i lyn Siloam
i ymolchi, a chefais fy ngolwg ; ac ni wn i yQ y byd i ba le

yr aeth y proffwyd hwnw; a thyna gymaiut o freintiau cref-

yddol gefais i.

Iesu. Tr un a weli di â dy lygaid newydd, â'r hwn sydd
yn ymddyddan â thi, yw y protfwyd hwnw.
Y DîN. Tr wyf yn credu, ! Arglwydd, ac yn dy

addoìi. Tr wyf yn gobeithio cael bod gyda thi byth i

ddioleh am ddau bâr o lygaid—un i'r corff, a'r llall i'r

enaid ; un i weled pethau naturiol, a'r Uall i weled pethau
ysprydoì.

Annibtnwe. Pwy na ddiolchai am fod yn ysgymunedig-
ion hen ddeedau ? Diau fod cyffes a deed Moses yn
haedc'u mwy o barch na chyffes a deed John Calfin ; ond
daeth oddiwrth Dduw fwy o oleuni ar drefn achub uag a

feddai y ddwy. T mae deed Synagogau yr luddewon wedi
medru cadw Cristionogaeth allan o honyut, ond ni chadw-
odd Fahometaniaeth. Gelyn' gwirionedd yw pob math o
gyffes mewn deedau, ond croesawant bob math o dwyll, a

rhagrith, a thrais.

ANGAU YN T TY A lESU ALLAN.
lOAN XI.

Lazaeus. Fy anwyl chwiorydd, yr wyf yn teimlo yn
glaf, ac yn lled sicr fod angau wedi ymaflyd ynof. O ! na
buasai lesu yma.

Maie. Gwn i pa le y mae, ac anfonwn am dauo. Brysia,

John y gwas, dos at yr lesu y tu hwnt i'r lorddonen, a

dywed fod ei gyfaill Lazarus o Bethania yn sal iawn.

Brysia yn dy ol.

JoHîí. Athraw, y mae dy gyfaill Lazarus o Bethania yn
glaf iawn ; ac y mae efe a'i chwiorydd yn dymuno dy weled.

Iesu. Nid yw y clefyd i farwolaeth : y mae amcan arall

iddo ; cerdd yn dy ol.

Maie, A welais di yr lesu, John ? a pha beth a ddywed-
odd efe wrthyt ?

JoHN. Do, gwelais ef ; dywedodd nad oedd y defyd i

farwolaeth, a gorchymynodd i mi fyned yn fy ol.

Maie. A ddywedodd efe ddim y deuai yntau hefyd ?
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JoHN. Na^ldo, fy meistres.

Mabtha.. Nid oeddwn yn meddwl y buasai efe yn ym-
ddwyn fel yna atom ni a'n brawd. T mae Laaarus yn
marw ! T mae wedi marw !

!

Iesu. (Wrth ei ddysgyblion). Clywsoch John yn dweyd
fod ein cyfaill Lazarus yn glaf

; y mae yn awr wedi huno.

TnoMAS. Arwydd dda yw fod y claf yn huno
; y mae yn

troi i wella, gobeithio.

Iesf. Na, y mae wedi huno yn angau ; ond awn ato ef.

Thomas. Gwell i ti beidio. Pan oeddit yno o'r blaen

darfu i'r luddewon geisio dy labuddio ; ac os ai yno eto,

byddant yn sicr o dy ladd di.

Iesu. O ! na, ni laddant fi ; ni ddaeth fy awr i eto.

Thomas. Wel, 08 ai i Judea, deuaf finau a'r dysgyblion

eraill hefyd, canys gwell genym gael marw gyda thi.

Iesü. Awu gyda ein gilydd ; ond arosaf fi cyn myned yn

hollol i Bethania.

John. O ! fy nwy feistres, clywais fod lesu yn y gymyd-

ogaeth.

Mabtha. Ni waeth iddo heb ddyfod bellach : y mae fy

mrawd wedi ei hen gladdu. Ond myfi a af ato ef.

Maib. Tn wir, nid af fi ato
;
yr wyf yn rhy ddigalon.

Arosaf yma i wylo gyda'r cyfeillion sydd wedi dyfod i

edrych am danom.

Mabtha. lesu anwyl, paham na ddaethost yma pan

ddarfu i ni ddanfon am danat? pe daethet, ni buasai fy

mrawd farw.

Iesu. Adgyfodir dy frawd eto.

Mabtha. Gwn yr adgyfodir ef yn yr adgyfodiad y dydd

diweddaf.

Iesu. Myfi yw yr adgyfodiad a'r bywyd, a medraf fi ei

adgyfodi pan y mynwyf.

Mabtha, Gwrando, fy chwaer Mair; fe ddaeth yr

Athraw, ac y mae yn galw ara danat.

ÄIaib. Esgueodwch fi, gyfeillion, am enyd.

luDDEW. I ba le yr aeth hi, tybed ?

Aball. Aeth at y bedd i wylo.

JoHN. Na, aeth tua'r man y bu Martha yn siarad â lesu.

luDDEW. Áwn ar ei hol; dacw hi ar ei hwyneb wrth

draed yr lesu.

Maie. Arglwydd, pe buasit ti yma, ni buasai fy mrawd
farw. Paham na ddaethost ti ?
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luDDEW. Y mae Mair yn wylo ! a'r luddewon yn wylo

!

Ydyw, y mae yr lesu yu wylo ! Hy, hy, hy ! ! fel yr

oedd efe yn caru Lazarus.

Iestj. Pa le dodasoch chwi y coríF?

Maetha. Yn meddrod y teulu y fan acw ; dacw yr ogof

a'r maen arno.

Iesu. Awn at y bedd
;
gweddiwn. Y Tad, yn dy enw di

y byddaf yn gwneuthur gwyrthiau. Yr ydwyt wedi arfer

fy ngwrando ; ac yr wyf yn dymuno am i ti fy ngwrando
heddyw. Gwrando fì er mwyn cael Lazarus eto yn fyw

—

er mwyn ei ddwy chwaer sydd yn mron tori eu calonau

—

ac er mwyn cryfhau fíydd yr edrychwyr yma ynof fì. Bydd
hyny yn fanteisiol i dy achos mawr di. Cyfodwch y maen.

jMaetha. lesu anwyl, gad ef yn Uonydd
; y mae arnaf fì

ofn ei weled ; rhaid ei fod yn arogli yn drwm, canys y mae
yr hinsawdd yn gynes, ac y mae wedi marw a'i gladdu er's

pedwar diwrnod.

Iesu. Oni ddywedais wrthyt, Martha, pe credit, y cait

ti weled gogoniant Duw ? Cyfodwch y maen.

luDDEW. Dyna y maen wedi ei gyfodi, Arglwydd.

Iesu. Lazaeus, tyred allan.

luDDEw. Ni chlywais erioed y fath floedd ! ac mewn
moment dacw yr hwn a fuasai farw yn dyfod allan, yn

rhwym ei draed a'i ddwylo mewn amdo, a'i wyneb wedi ei

rwymo mewn napcyn. Grwyddom bellach y gall y " meirw

glywed lleferydd Mab Duw, a'r rhai a glywant a fyddant

byw."
Iesu. Grollyngwch ef yn rhydd, gadewch iddo fyned,

luDDEW. Dacw Lazarus yn myned i'r ty rhwng ei ddwy
chwaer, a'r lesu a'i ddysgyblion yn eu dilyn 1

Maie. Gwelsom y teulu lawer gwaith yn gwahodd eu

cyfeiilion i ddyfod i'r ty i'w cysuro ;
ond ni welsom yr hwn

a gladdesid yn mhlith y gwahoddedigion erioed o'r blaen.

luDDEw. (Wrth y Phariseaid). Y mae yr lesu wedi

adgyfodi ei gyfaill Lazarus, ac y mae efe yn awr gyda ei

ddwy chwaer yn y ty, mor iached ag y bu efe erioed.

Phaeisead. Y mae efe ! Wel, archofíeiriaid anwyl, pa

beth a wnawn ! Rhaid gwneud rhywbeth i'r dyn, onide, ä

y byd ar ei ol, a bydd pawb yn ein diystyru ninau ; ac ni

ryfeddwn pe deuai y Ehufeiniaid yma, a'n hysgubo oddiar

wyneb y ddaear.

Caiaphas. Myfì yw cadeirydd yr undeb y flwyddyn hon,
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a'm cynghor i yw, i ni ymofyn am ryw ffordd i'w roddi i

farwolaeth.

Pharísead. Hwre, hwre, hwre ! Tr ydym oll yn cyd--

synio â'r cadeirydd. Croger ef ; a cheisied pawb gyíie i'w

ddal, a bydd gwobr i bwy bynag a'i deil.

TnoMAS. lesu anwyl, y maent am dy ddal a dy ladd;

gwell i ti a ninau ymgilio oddiyma, ac ymguddio.

Iesu. "Wel, deuaf i'r wlad, i ddinas a elwir Ephraim, sydd

yn nghanol yr anialwch, ac myfi a ymguddiaf yno.

Phaeisead. Y mae gwyl y Pasg yn ymyl : ä yr hoU
wlad yno'i gymanfa yr offeiriaid ; awn ninau, a cheisiwn ei

ddal, er mwyn enill y wobr.

lüDDEW. A ddaliwyd ef ?

Phaeisead. Naddo, ni ddaeth i'r wyl, ac y mae pawb yn
synu.

lüDDEW. Ebaid ei fod wedi clywed ein bod am ei ddal

;

canys y mae ganddo ffrindiau, ond eu bod yn rhy wangalon
i ddangos eu wynebau i ni.

TR AFRADLON.— LiTc xy.

PEN. I.

Tad. Bore da, Er. Dyma amser braf i godi ! Y mae o

fewn dwy awr i haner dydd. Y mae dy frawd a minau ar

ein traed er's oriau. Buom yn rhoddi tro am y defaid a'r

pfwartheg ; daethom adref wedi hyny, a chawsora flas ar ein

boreufwyd. Am faint o'r gloch y daethost adref neithiwr?

Blinais i yn aros. Gweddiais drosot, ac aethum i'r gwely.

Yn wir, fy mhlentyn, ni ddaw dim daioni o beth fel hyn.

Dylit tithau ymaflyd mewn rhyw orchwyl.

Ee yn troi ei drwyn, yn rhwbio ei lygaid, ac yn agor ei

Tad. Yr wyt heb ddeffro yn lawn eto, mi welaf.

Er. Myfi ymaflyd mewn gorchwyl, a chan fy nhad ddigon

o fodd i fy nghadw ! na wnaf byth. Os caf fi fy rhan a

ddygwydd o'r da, mi af fi oddiyma. Yr wyf fi wedi hen
ddiflasu.

Tad. Pa beth sydd genyt yn erbyn dy gartref, fy mach-
gen i ?

Ee, Y mae genyf lawer o bethau. Mewn gair, nid oe«
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y ijia ddim wrth fy modd. Nid wyf yn hoffi bwyd y teulu.

J)ylem gael mwy o ddanteithion ; mwy o win wedi ciniaw
;

a mwy o wirod wedi swper. Ond y mae rheolau y teulu

yn ^asach genyf na'r ymborth. Nid wyf yn hoffi yr awr
mjdi. E-hai caeth yv\ y rheolau i fod gartref y nos erbyn
*.', uno gyda'r teulu mewn addoüad, a bod yn fy ngwely
cru 11. Dyua fab y ty nesaf, y mae efe yn cael dyfod

adref pan y myno, ac yn y cwmni a'r llun y myno. Os
hydd ef yn feddw, a benyw yn mhob braich iddo, nid oes

ueb a ddywed ddim yn ei erbyn. Aethum gydag ef

iit'ithiwr i'r gin palas, yna i'r chwareudy, wedi hyny i'r fan

a'i- tan, ac ar ol y cwbl yr oeddwn yn fy ngwely erbyn codiad

iiaul. Ni fedraf ddyoddef i ti, fy nhad, awgrymu y dylwn
i ymaflyd mewn gorchwyl, a minau yn r bonheddig—
•• byro i mi y rhan a ddygwydd o'r da," ac mi a af ymaith.

Tad. Tn ei ewyllys wrth farw, y mae tad yn rhanu ei

t'tifeddiaeth, oddieithr ei fod yn rhoddi cynysgaeth i rai o'i

biant ar ddydd eu priodas. Nid yn àml y clywyd am lencyn

fel ti, yn hawho ei ran i fyned allan i grwydro. Ond efallai

y byddai yn well i ti gael dy ífordd, a bod yn wialen arnat

ily hun. T mae arnaf ofn na ddeui byth i werthfawrogi dy

gurtref nes ei golli. " Diystyraist fy holl gynghor i, ac ni

fymt ddim o'm cerydd." Pa faint o'r da wyt yn ddysgwyl ?

Kr. T drydedd ran.

Tad. O, ac yr wyt ti yn hawlio cymaint a dy frawd a

ìiiiiiau, er mai ni drwy ein gofal, ein diwydrwydd, a'n

Ihifur, gasglodd y cwbì ; ac na wuaethost ti ddim erioed ond
segura a gwastraflu ? "Wel, yr ydyra wedi cael ein prisio yn
'/.'//• mil himau. T mae hyny dros naio mil o arian

l'rjdain. A dyma i ti un fil. A ydwyt ti ddim yn diolch

am danynt ?

Kr. Diolch ! nac wyf fi ; fy rhm i ydynt. Ac yn wir,

fy nhad, y mae yn ysmala genyf dy glywed yn awgrymu na
fedraf drin fy eidiio, ac y byddaf vn wiaien arnaf fy hun.

Tíarwel, nhad. Dacw fy mrawd Esau gyda'r gweision yn y
buarth,—Ffarwel i ti, Esau ; ffarwel i chwithau, fechgyn

;

liarwel, Neli, a'r holl ferched ;—flarwe], nhad, unwaith eto.

Paham yr wyt yn troi draw fel yna wrth ysgwyd llaw ?

Tad. líhyw ddeigryn bach ddaeth i í'y llygaid i, ac i

sychu hwnw yr oeddwn i yn troi draw. A phe buasit ti yn
gaìlu gweled a chlywed, yr oedd fy nghalon i hefyd yn troi

yjiof, ac yn dywedyd, "'Pa fodd y'th roddaf ymaith ? " A
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pha fodd y'th roddaf i fynu ?—ffarwel, fy mhlentyn anwyl i.

Af fi i'm hystafell i weddio drosot ti, ac yna i'r gwely.

Ee. (Wrtho ei hun). Ffarwel, nhad. Dyma fì yn ddyn
rhydd, a mil o bunau yn fy llogell. Ni ddarfyddant byth

;

ac mi ddangosaf i'r byd y medraf drin arian. I ba le yr af

heno ? Af i geisio ychydig win beth bynag. Waiter

—

gwydraid o gwrw. He ! gwydraid o win eto. I ba le nesaf ?

0, i'r chwareudy. Y mae * * * yn cael ei chwareu heno

yn Haymarket; gwydraid o frandy eto cyn cychwyn.

Wel, dyna y chwareu drosodd ; nid yw ond haner awr wedi

12 o'r gloch. I ba le yr af nesaf ? Ehaid gorphen yn ei

thy hi ; ac yna af i'm llety. Dyma dranoeth eto. Wele fi

wedi treulio diwrnod a noswaith, wedi cael boreufwyd yr

ail ddydd ar ol gadael ty fy nhad, ac wedi talu fy holl

fìliau
;
pa faint weriais i, tybed ? Nis gallaf gotìo pa faint

a delais, canys yr oedd niwl ar fy ymenydd wrth alw am fy

miliau. T ffordd i mi gael sicrwydd yw cyfrif pa faint

sydd yn ol. Tr oedd genyí Jíl o bunau yn gadael ty fy

nhad. Pa faint sydd genyf yn awr ? TJn cant, dau, tri,

pedwar, pump, chwech, saith, wyth, naw cant. Naw ! naw !

Nid oes yma ddim ond naw ! Nid oes modd fy mod wedi
gwario cant ; rhaid fod merched y fall wedi íy yspeilio

!

Wel, y mae genyf ddigon eto,

—

naw cant o hunau ! Ehaid
bod yn fwy gofalus o hyn allan. A dyma fy mil punau
mewn chwarter blwyddyn wedi myned yn hum^ cant ! Ond
peth garw yw cadw arian mewn llogell, yn lle ar y llog ; a

gwario o hyd, heb enill dim. Ond rhaid i mi fod yn gynil-

ach. Ac er pob peth, yn mhen naw mis, dyma fi wedi
gwario y cwbl, ond un bunt ! Pa beth a wnaf â hon ? A
wariaf fi y cwbl ? Ni waeth hyny bellach ; os gwnaf
hyrîy, pa fodd y talaf am lety nos yfory ? Ond ni waeth
tewi, rhaid i'r swllt olaf fyued. Dyna fe,—ac yn wir, y
mae wedi. dyfod yn auaf, a minau mewn gwlad bell. A
dyraa fì wedi bod un noswaith yn cysgu allan. T mae fy

nghylla yn wag, fy esgidiau wedi dryllio, a'm gwisg yn
garpiau ; ac y mae y bwyd yn ddrud yn y wlad yma eleni

;

pa beth a wnaf ? Ehaid i mi geisio gwneud rhywbeth am fy

mwyd. Ond pwy a rydd waith i mi ? a pha beth a fedraf

wneud o ran hyny ? Dacw ryw amaethwr yn myned o'r

farchnad. Hei ! A oes arnoch eisieu gwas ?
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PEN. II.

Amaethwb. Pa beth yw dj enw di ?

Er. Er y byddant yn fy ngalw.

Amaethwr. Pa beth fedri di wneud ? Nid oes dim
golwg gweithiwr arnat ti. Buaswn yn casglu wrth edrych
ar dy ddwylaw, dy wisgoedd, dy het, a dy esgidiau, dy fod
wedi gweled byd da. Ai nid mab gwr boneddig wyt ti

wedi troi yn afradlon ? A fedri di gloddio ?

Ee. Medraf, am wn i.

Amaethwr. Wel, os medri, dyma i ti le i gynyg. Ai
fel yna yr wyt ti yn cloddio ! Daw y clawdd i lawr yn y
pen yma cyn i ti gyraedd y pen acw. Ac y mae digon o faw
arnat, fel y gellit wneud tywarchen o honot dy hun, a'i

dodi yn y elawdd o ran hyny ! Ond efallai y gellit ddyrnu
yn well.

Er. Efallai j gallwn i, Syr. Gwelais weision fy yn
dyrnu.

Amaethwr. Grweision pwy ? Paham yr ateliaist wedi
dweyd fy ?

Er. G-weision, gweision—rhyw fFerm draw yna.

Amaethwr. Pa fodd y mae y dyrnu yn dyfod yn mlaen,
Er ? A oes llawer o d ar y llawr ?

Er. Nid llawer, Syr. Canolig yr wyf yn medru dyrnu.
Tarewais fy mhen â'r ffyst boreu heddyw, a bum mewn
Uewyg yn y gwellt am beth amser. Ac yn wir, y mae fy

nwyla\v yn dolurio. Byddai yn dda genyf gael rhywbeth
i'w wneud heblaw dyrnu.

Amaethwb. Wel, pa beth fedri di wneud ? A fedri di

borthi moch yn y maes ?

Er. Medraf; rhaid y medraf; ond pa faint o gyflog a
gaf?
Amaethwe. Cyflog ! A wyt ti yn dysgwyl cyflog ? Da

os cai haner digon o ryw fath o fwyd ar y flwyddyn ddrud
yma. Y mae Uawer o'n tlodion ni ein hunain wedi newynu
ac eraill ar newynu

Er. (Wrtho ei hun). Wel, nid oes dim i'w wneud ond
ceisio cwympo i'r ammodau, a phorthi moch! Och fi! T
mae hwn yn waith caled, budr ! Blwyddyn i heddyw, yr
oedd gweision a morwynion fy nhad yn ymgrymu i mi ; ond
yn awr y mae y distadlaf o'r moch yn hyf arnaf ! Rhodd-
ant eu danedd drwy fy llodrau. T raae fy nghob yn dyllau.



174 HA>ÍESI0N T BEIBL.

í'y het yn dolciau, ac ni feddaf ond un esgid rtwDg dau

droed. Ond gallwn oddef hyn pe y cawn ddigon o fwyd.

Medrwn fwyta gwehilion y moch pe cawn hyny. Bum yn
gofyn i lawer a gawswn lenwi fy mol â'r cibau a adawai v

moch ; ond ni roddai neb i mi. Pa beth a wnai ? Ehaiu i

mi ddianc oddiyma, neu farw ! Ond i ba le yrafíi? ÎSi

wiw i mi fyned yn mhellach. Tr unig beth allwn wneiid

fyrìdai codi a myned at ij nbad, addef fy nrygioni, a goíyii

a gawn fod yn was iddo ef Efallai y derbyniai fi
; y mae yii

llawn tiHondeb. Ond pa fodd yr af ato ? Tr wyf mewii

gwlad bell ; ni feddaf hatling yn fy Uogell i dalu am fy

Uety ; ac nid oes dim tosturi yn nghalonau pobl y wlad

yma ; ac o ran hyny, y mae yr olwg arnaf yn amheus, ac }v.

peri i bawb gilio draw. Ond rhaid eodi a chynyg myued.
neu newynu. Efarwel, gibau ; íiarwe), foch ; fiarwel, feistr-

iaid ; fy iihad i mi. Os caf fod yn was iddo et, pob peth yît

iawn eto.

PEN. III.

Tad. (Wrtho ei huu). Dwy flynedd i heddyw j gadaw-
odd íy macligen ieuengaf fi. A ydyw ef yn fyw, tybed r

Os ydyw. v mae wedi dyfod ato ei hun. mi feddyliwn.

Druan o Er ! Tr oedd rhywbeth yn lled ddiniwaid ynddo.

Ni chysgais noswaith er pan ymadawodd heb feddwl am
dano. Ni bum gymaint ag un prydnawn teg o hyny eto

heb fyned i ben y bryn i edrych tua'r cyfeiriad yr aeth o'r

golwg. Af yno heno eto. rr wyf wedianghofioeihollgoll-
iadau, ac yn teimlo dyddordeb yn y man lle y gwelais ei gefu

ddiweddaf. Y mae hi yn braf ar beu y bryu yma heno;—
yr awei yn iach, a'r awyr yn glir. Dacw ry wbeth yn symud
yn mheiì tu hwnt i'r fan y gwelais fy mhlentyn ddiweddaf.

Daw yn nes yma. Aderyn ydyw, nage ; dafad ydyw, na,

dyn ydyw. Y mae yn cerdded yr un fí'unud a fy mab
ieuengaf; efe ydyw. JNage; y mae yn gwargrymu. lë

;

yr oedd yn taflu ei fraich yn awr yr un fath ag ef yn union.

Nage, rhyw gardotyn ydyw hwnacw, heb het am ei ben,

esgidiau am ei draed, na dillad am dano. Efe ydyw, yn
wir ! Mi redaf i'w gyfarfod—mi redaf.

Ek. Dacw fwg t fy nhad ! Dacw yr hen gaeau ! A
dacw y bryn oddiar y t ! Llawer canwaith y gwelais fy

nhad yn myned i ben hwnacw ar fin nos
;
yr oedd acw

rywun heno. Dacw ef yn rhedeg i lawr, ac yn dyfod yma :
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—nhad ydyw ! Nage ; ni welais fy nhad yn rhedeg mor
gyflym er's blynyddau. Nhad ydyw, yn wir ! T mae yn
rhedeg, a rhedaf tìnau i'w gyfarfod.

Tad. Fy raab !

Er. Fy nhad

!

Tad. Fy mab anwyl

!

Er. Nid wyf deilwng i'm galw yn fab i ti
;
gwna fì fel

; pechais .

Tad. Maddeuais. Paham, fy rahlentyn i, yr wyt yn
gorwedd ar y ddaear, ac yn wylo ? Maddeu i mi am
syrthio ar dy wddf, a dy gusanu. Ba yn dda geuyf dy
gusan ganwaith pan oeddit yn faban bach, ond ni chefais

erioed gymaint o flas ar dy gusan a heddyw. Yr wyt wedi
teithio drwv y llwch a'r llaid, fy mhlentyn. Tyred gyda mi
i'r ífynon l'ey byddaf yn arfer ymolcbi. William, fyngwas,
rhed i ymofyn gwisg iddo.

"WiLLiAM. Pa wis'j[, Meistr ?

Tad. Y wisg oreu.

WiLLiAM. Efallai fod hòna yn rhy fawr iddo.

Tad. Nag yd\ w. Yr oeddwu yn meddwl am dano wrth
ei phrynu. Cnfia am ddwyu yr esgidiau goreu hefyd.

WiLLiAM. Y mae pob peth yma, Meistr.

Tad. Gwisgwch am dano. Dyna di, fy mhlentyn, ni

waeth pwy a dy wel di. Dyma y fodrwy eto, rhoddwch
hona ar ei law.

Efi. ! fy nhad ! y raae y llaw yma wedi ei llychwino
wrth borthi moch. Gwell i mi beidio cael y fodrwy yn
union ; a modrwy berlog arddeliad perthynas yw hon.

Grwnai modrwy waelach y tro i mi, yn enwedig nes i mi
ail-eniU fy nghymeriad.

Tad. Rlioddwch y fodrwy ar ei law. Të, y fodrwy ag

y mae yn ysgrifenedig arni, Rhodd tad i'w blentyn. A
Johu, rhed i ladd y Uo pasgedig—y mwyaf tyner a da.

Tîydd dithîiu yn barod i'w drin, Sara, fy mhen-eogyddes.
Fy mhen-pobydd, gofala dithau am y teisenau ; fy mhen-
trulliad, gofala dithau am y gwin ; y cantorion a'r cantoresau,

hwyliwch chwithau eich telynau, a byddwch yn barod
;

Dafydd, rhed dithau drwy yr ardal i wahodd y cymydogion
a'r cyraydogesau i ddyfod yma i swpera heno. Bydd yn
barod am 6. Eisteddaf fy hunan ar ben y bwrdd, a fy mab
ieuengaf ar fy neheulaw. Dyna y swper drosodd, a'r

Iheiniau wedi eu symud. Tn awr am yr ymddyddan, y
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gynglianedcl, a'r dawnsio. Yr nnig golì a welwyd yma heno

oedd absenoldeb Esau. Ond ni cbeir yr un wledd yn y byd
hwn heb ei wermod. Dystawrwydd ! Dyna y gloch yn
canu

; y mae yna rywim wrth y drws— agor, John.

PEN IV.

EsATJ. Yn enw pob peth, John ! pa beth sydd yma ?

Yr oeddwn yn clywed swn cynghanedd a dawnsio pan ar y
ffridd bellaf

!

JoHN. Wel, dy frawd a ddaeth, a'th dad a laddodd y llo

pasgedig, am iddo ei dderbyn ef yn iach ; a chanu a dawnsio

y maent yn awr ar ol swper. Tyred dithau i fewn. Y mae
dy frawd yma heb i ti ei weled er's dwy flynedd ; ac y mae
pawb yn lîawen dros ben.

EsAU. Myfi i fewn ! na ddeuaf byth. Dyna yr hen
grwydryn drygionus wedi dyfod yn ol, Bydd yn sicr o

wirioüi fy nhad eto, canys y mae ef mor feddal. Ni ryf-

eddwn pe y cai ran eto o'r da. Y mae arnaf finan awydd
cymeryd fy nhaith i wlad bell. lë, byddai yn well genyf
fyned i foddi na dyfod i fewn.

JoHN. Esau sydd yma, Meistr ; ond ni ddaw i fewn.

Tad. Rhaid i mi fyned allan fy hunan i ymbil ag ef.

EsAU. Wel, fy nhad ! yr ydynt wedi ei gwneud hi

heddyw. Bum i yn gweithio ar y fíarm yma am yr holl

flynyddau, ac ni chefais erioed swper fel hyn ; naddo, ni

leddaist erioed fýn i'm gwneud i yn llawen gyda'm cyfeill-

ion ; ond am dy fab hwn, ni wnaeth ef ddim erioed ond
byw yn wr boneddig, a gwario pob dimai a gai gyda'r bibell,

y gwin, y dawns, a'r puteiniaid. Bu agos iddo ddifa yr oll

a feddem, a thòri ein calonau ; ac eto pan ddaeth efe adref,

ti a leddaist iddo y llo pasgedig !

Tad. Yr wyt ti yn wastad gyda mi ; a'r eiddo fi oll

ydynt eiddot ti. Nid i mi yn unig yr oeddit yn Uafurio,

ond i ti dy hun hefyd ; a byddi di yn debyg o fod yn byw
yma, ac yn mwynhau dy lafur ar fy ol i. Ond plentyn
anwyl fy henaint i yw Er ; ac y mae yn frawd i tithau. A
gwyddost i ni ein dau feddwl ei fod wedi marw. Ond wedi
iddo ddyfod adref yn fyw, rhaid oedd Ilawenychu a gorfol-

eddu. Tyred dithau i fewn, fy mab ; maddeu ac anghofia y
tro yma. Yr wyf yn meddwl yn sicr fod Er wedi ei ail-eni.

Mae eich mam wedi marw. G-adawer i ni bellach fyw ein

tri gyda'n gilydd yn ddedwydd, nes cleddir fi, beth bynag.j
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Pawb.
Croesaw gartref i'r afradlon,

Can' mil croesaw, medd ei dad ;

Croesaw hefyd, etyb Esau,
Er fy mrawd sydd wr difrâd

;

Croesaw iddo ydyw adsain
Holl dclynau mwyn y lle,

Adre', adre', aíradloniaid,

De'wch, cewch groesaw yn y nef.

"Y NOS HON."—Maec xiv.

AwTDD dwyn prif ddygwyddiadau y nos ryfedd hon i ymyl
plant a'n cynhyrfa i ysgrifenu,

PEN. I.

T Jfos Hon ar Swper.

Iestj. Yr oedd arnaf awydd mawr i eistedd gyda chwi i

fwyta y paag hwn, ac ordeinio y swper cyn eich gadael.

IoAK. A wyt ti yn myned i'n gadael ?

Iesu. Ydwyf, ond ni adawaf chwi yn amddifad chwaith.
loAN. Yr ydym ni oll yn ffyddlon i ti.

Iesu. Na, y mae un o honocb chwi a'm bradycha i.

loAN. TJn o honom ni! ai myfi yw, Arglwydd ?

Pedb. Ai myfi ?

Iago. Ai myfi ?

PoB uiî. Ai myfi ?

Pede. Na, ni ofynodd Judas eto. A ydyw efe yn
gwybod, tybed ? Yr wyt ti, loan, a dy ben ar fynwes lesu

;

gofyn iddo am roddi arwydd pa un o honom a'i bradycha.
Iesu. Yr un yr estynaf iddo y tamaid wedi i mi ei

wlychu.
Pede. Y mae yn ei estyn at Judas Iscariot.

JuDAS. Ai myfi a'th fradycha di ?

Iesu. lë, tydi; a'r hyn yr wyt yn meddwl ei wneuthur,
gwna ar frys.

JuDAS. G-an dy fod wedi fy nynoethi i'r dysgyblion, af
ati yn awr. Nos da i chwi.

Iesu. Dymunwn nos dda i tithau, Judas ; ond un ddrwg
fydd hi

: gwnai waith y bydd yn edifar genyt am dano.
Pede. A welsoch chwi wyneb Judas ! Yr cedd ei wefusau

j

yn crynu, a'r Satan a aeth i'w galon wedi ei liwio yu welw-las.
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Iesu. Dyna Judas wedi myned ; awn yn mlaen â'r

swper.

IoAK. A oes genyt yr un gair o gysur i'w roddi i ni cyn
ein gadael ?

IssiJ. Oes, yr wyf yn myned i barotoi lle i chwi ; ac mi a

ddeuaf drachefn, ac a'ch cymeraf chwi ataf fy hun.

Pedr. A gawn ni neb yn dy le di ?

Iesu. Cewch, Ddyddanydd arall, yr hwn a erys gyda
chwi yn dragwyddol.

Iago. A oes genyt ddim i'w roddi i ni i gofîo am danat ?

Iesu. Oes ; fy uhantinefedd ydwyf yn ei roddi i chwi.

Codwch, y mae yn bryd i ui fyned i'r ardd yn ol ein

harfer.

PEN. II.

T J^os Hon yn eu Cynghor hioynt.

JuDAS. (Wrtho ei hun). I ba le yr af y pryd yma o'r

nos ? Y mae yr archcíFeiriaid yn arfer bod gyda eu gilydd

yn hwyr. Af i'r Cyngliordy. Yr wyf yn meddwl y gwelaf

oleii yno. Curaf y ddor.

MoEWíNiG. Pwy sydd yna y pryd hyn o'r nos ?

JiTUAS. Jiidas Iscariot, un o dHysííyblìon yr lesu.

Y FoEWYNiG. Y mae Judas Iscariot, un o ddyBgyblion

lesn yna, íy arglwyddi.

Caiaphas. Dywed wrth Judas am ddyfod i mewn.
JuDAS. JSros dda, fonedditîion.

Caiavhas. iS'os dda i tithau, Judas. Y mae yn dda

gei;yra dy weled. lesu a'i ddysgyblion oedd testyn ein

hyniddyddan btno. Yr ydym yn gweled fod y byd yn
myiied ar ei ol. Y mae arnom awydd cael íFordd i'w ddal

a'i ladd ; ac y mae o bwys i ni fedru gwneud hyn Leb

wyl.'od i'r bobl, rhag iddynt gynhyrfu. A elli di roddi cyf-

arv.' vddyd i ni r

JuDAS. Gallaf, oddiwrtho ef y daethum; gwn pa le niae,

a pha ]e y bydd hrd y bore.

Caiaphas. Beth gymeri di am ein dysgu i'w ddal ?

JuDAS. Ehaid i mi gael 30 o ddarnau arian.

Caiaphas. Cei, yn union ; talaf hwy o'm Uogell fy hun i

aros myned i'r drysorfa.

JuDAS. Pwy ddaw gyda rai i'wddal ?

Caiaphas. 'O, anfonwn fyddin arfog gyda thi.

JuDAs. lë, purion yw cael tipyn o nerth ; canys bydd



HANESION T BEIBL. 179

deuddeg o honynt hwy. Gî-allant gyfodi yn ein herbyn.

Ae y mae efe yn medru galw angylion i'w gynhorthwyo.
Gwelais et' unwaith yn ysgubo lleng o gythreuíiaid i'r môr.

Caiaphas. Ni raid i ti bryderu : gofalaf am fyddin,

swyddogion, ac arfau. Y mae genym ddigon o'r rhai hyny
dan ein hawdurdod.

JuDAs. GrweJl iddynt ddwyn lampau gyda liwy, fel y
gellir ei adnabod ef.

Caiaphas. Grofalwn am hyny hefyd.

JuDAs. Dilyned y milwyr fi. Awn dros afon Cedron.
SwYDDOG. Pa fodd y gallwn wybod pa un yw yr lesu ?

JuDAS. Ehoddaf gusau iddo.

PF.N. III.

Y' Jíos Hoii yn yr J.rcld.

JuDAS. Gwrandewcb a oes swn siarad.

SwYDDOG. Dyna ryw swu !

JuDAs. Dacw yr unarddeg fel pe byddent newydd
ddeftro

; dyna yntau yn sefyll gerllaw iddynt. "Henffych
well, Athraw ! Mae yn dda genyf dy weled ; derbyn fy

nghusan !

"

Iesu. A ydwyt ti yn fy anerch i fel Athraw, ae â chusan
yn íy mradychu ?

SwYDDOG. Ewch yn mlaen, ymeflwch ynddo, filwyr.

Iesu. Am bwy yr ydych yn ymofyn ?

SwYDDOG. Am lesu o Nazaretb.

Iesu. Myfi yw. Paham y mae dy filwyr di yn edrych
ar fy nysgybliou i, ac yn codi ofn arnynt ?

SwYDDOG. Y mae dy lais wedi dychrynu y milwyr, nes
ydynt oll wedi syrthio.

Iesu. ! deuant yo mlaen ; hon yw eich awr chwi, a
galln y tywyliwch.

SwYDDOG. Deuwch yn mlaen, filwyr, rhwyoìwch ef.

Pedk. Ni fedrwu edrych arnynt yn dy rwymo. A gawn
ni daro ? Cael neu beidio, tynaf fi fy nghleddyf, a chynyg-
iaf am ben gwas brwnt yr archoffeiriad yna.

Iesu. Paid a gwylltio, Pedr.
Pedr, Ni fethais lawer ; torais ymaith ei glust ddeheu ef.

Iesu. Dod dy gleJdyf yn y wain. Pedr
;
pe ara eu gorch-

fygu fel yna, gallaswn ddeisyf ar fy Nhad, ac yn y fao efe

a roddasai i'm helpu fwy na deuddeg lleng o angyb'on.
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SwYDDOG. Y mae gwas yr arcboffeiriad yn gwaedu yn
anghyffredin ; ofnwyf fod ei fywyd mewn perygl.

Iesu. A welwch chwi yn dda ddatod y gadwen oddiar

fy Uaw dde, fel y gallwyf ei hestyn i'w wella ?

SwTDDOG. Gadawer iddo. A ydyw wedi gwella ?

Malchus. Tdyw, y mae yn berffaith iach, heb na phoen
na chraith.

Iesu. E.hyfedd i chwi feddwl dyfod i fy nal i â chleddyf-

au ac á ffyn. Dylasech wybod na buaswn yn codi llaw yn
eich herbyn.

SwTDDOG. Rhwymer ef eto i'w gymeryd i'r llys.

PEN. IV.

T Jfos Eon yn y Llysoedd.

JuDAS. Arweiniwyd ef yn gyntaf at Annas ; ond ni

wnaed nemawr sylw o hono yno. Anfonwyd ef yn rhwym
i lys Caiaphas. Cefais i eistedd yn ymyl yr orsedd; a chaf-

odd loan ddyfod i mewn drwy ryw ddylanwad, ond cadwyd
Pedr allan.

Iago. Pa fodd y trodd y prawf yn eu cynghor hwy ?

JuDAS. Tarawyd ef ar ei wyneb, a phoerwyd arno, pan
oedd yn amddiffyn ei hun. Cyhoeddwyd ef yn euog o

gabledd, am wneud ei hun yn Fab Duw ; a dedfrydwyd ef i

farw ; ond am na feddent hawl i'w roddi i farwolaeth, an-

fonwyd ef i lys Pilat.

Iago. Pa fodd yr oeddit yn teimlo erbyn hyn ?

JuDAS. Nid dedwydd
;
yr oedd fy nghydwybod yn fy

mrathu wrth ei weled yn cael cam.

Iago. A welais di Pedr yn y llys ?

JuDAS. Do, a chlywais ef yn gwadu drwy Iw ei fod yn
adnabodlesu; a dywedais wrthyf fy hun, nid yw hwna ddim
gwell na minau.

Iago. A anfonwyd ef i lys Pilat ?

JuDAS. Do, yn rhwym ; a dilynais inau ef gyda'r dorf a'r

archoffeiriaid.

Iago. A aethoch chwi i fewn i'r 11 ys ?

JuDAS. Naddo, yr oedd yr archoffeiriaid yn rhy santaidd

i fyned i lys y cenhedloedd ar y Pasg, ond bu Pilat yn
ddigon caredig i godi ei orsedd allan.

Iago. Pa fodd y cyhuddid ef yma?
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JuDAS. Dywedai yr archoffeiriaid ei fod yn deyrn-fradwr,

ac am wneud ei hun yn frenin yn lle Cesar.

Iago. Pa fodd y bu yma ?

JuDAS. Y mae Pilat yn ei holi yn eu gwydd hwy, ac yn
ei gymeryd i'r dadleudy i'w holi yn ddirgel ; a dywed nad
yw yn cael dim bai ynddo.

Iago. Pa beth ddywedai yr archoffeiriaid am hyny ?

JuDAs. Bloeddient fod yn rhaid ei roddi i farwolaeth, am
ei fod yn cyffroi y bobl, o Galilea hyd Judea ; a cheisiodd

Pilat esgus i'w anfon at Herod, am mai efe oedd llywydd
Galilea.

Iago. Pa fodd y bu arno yno ?

JuDAS. Dilynodd ei gyhuddwyr ef, ac aethum inau gyda
hwy.

Iago. Pa beth a wnaeth Herod iddo ?

JuDAS. Darfu iddo ef a'i fìlwyr ei drin fel gwallgofddyn,
rhoddi gwisg glaerwen am dano, a'i anfon yn ol at Pilat ; a
dyma y pryd yr aeth Herod a Philat yn ffrindiau.

Iago. Beth wnaeth Pilat ?

JuDAS. Dywedodd ei fod wedi ei holi yn gyhoeddus a dir-

gel, a'i anfon at Herod, ac nad oedd yr un o honynt yn cael

dim ynddo yn haeddu marwolaeth ; a dymunodd aruynt
oddef iddo ei geryddu a'i anfon ymaith.

Iago. A ddarfu iddynt foddloni ?

JuDAS. JSTaddo.

Iago. Pa beth wnaeth Pilat eto ?

JuDAs. Ceisiodd ganddynt ddewis lesu i'w ollwng yn
rhydd yn lle Barabas y llofrudd; ond dysgodd yr arch-

ofíeiriaid y bobl i floeddio, Nid lesu i ni, ond Barabas.

Iago. Pa beth wnaeth Pilat ?

JuDAS. Caniatâodd ei fflangellu, er heb ei gondemnio,
a'i gymeryd i'r dadleudy, rhoddi y wisg borffor am dano,

coron ddrain ar ei ben, a chorsen yn ei law, a phlygu gliniau

ger ei }ron
;
yua dygwyd ef i olwg y bobl.

Iago. A ddarfu hyn fagu tosturi ynddynt ?

JuDAS. Na, dysgai yr archoffeiriaid a'r swyddogion y
bobl i floeddio, " Croeshoelieref."—" T mae genym ni gyf-

raith, ac wrth ein cyfraith ni efe a ddylai farw, am iddo wneud
ei hun yn Pab Duw ;

" ac os gollyngai Pilat ef yn rhydd,

nad oedd yn garedig i Cesar.

Iago. Beth fu ar ol hyn ?

JuDAS. y mae Pilat yn ofni Cesar ; ac wedi golchi ei
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ddwylaw, a dweyd, " Dieuog wyf fi oddiwrth waed y cyf-

iawn hwn," y mae yn ei draddodi iddynt i'w groeshoelio.

O ! ni bu erioed y fath gam

!

Iago. A welais di ef yn dyfod allan o'r pretorium wedi

ei gondemnio ?

JuDAS. Do, ac ni anghofiaf byth yr olygfa ! Bu yn
edifar genyf ei fradychu. Methais ddal. Rhedais a'r arian

at yr archoíFeiriaid oeddynt y bore hwnw yn y deml.

PEN. V.

F Jfos Hon yii y Deml.

CAiAPnAs, Pa fodd y daetliost i'r deml mor fore ?

JuDAS. Yr oeddwn yu deall íod yr archoíFeiriaid a'r hen-

uriaid yn dyfod yma yn fore, ac yr oedd arnaf eisieu eu

gweled.

Caiaphas. Paham yr wyt yn edrych mor drist a chyn-

hyrfus, a thithau wedi bod yn oíFeryn i'n cynhorthwyo i

ddal yr adyn

!

JuDAS. lë, dyna sydd yn fy Uadd !
" Pechais, gan frad-

ychu gwaed gwirion." Pa beth a wnaf? 0! pa beth a

wnaf!
Caiaphas. Edrych di at hyny ; nid yw ddim i ni.

JuDAS. Dynia y SOdarn arian ynol i chwi.

Caiaphas. Ni chymerwn ni hwy.

JüDAs. Ni chymeraf finau hwy. Y maent yn llosgi íy

enaid i. Dyna hwy i chwi. Af i roddi terfyn ar fy einioes
;

ac ! na aìiai fy enaid farw 1

CARCHAEIAD A RHTDDHAD PEDE.—Act. xii.

PEN. I.

Herodias. Pe medrit ti, fy mrawd Herod, dòrì peu Pedr
eto, ti a foddheit yr archoíîeiriaid a'u canlynwyr yn anghy-
ffredin. Y mae efe drwy ryw foddion, yn enw lesu, wedi
rhoddi traed i gloff, gwella clefydau iawer iawn, a chodi y
marw, Y mae gan y bobl y fath ffydd ynddo, fel y tybiant

fod ei gysgod yn ddigon i'w gwella. Efe yn ddiau yw y
pregethwr mwyaf dylanwadol o honynt.

Heeod. Yr wyf yn adnabod y dyn, ac y mae fy Hygad
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arno. Bu efe ac loan yn y carchar o'r blaen, a thraaoeth
cymerwyd hwy o flaen yr archoíFeiriaid, a buout yn y llys

yn dafndog a hyíìon. Tinfi'rostiai Pedr mai yu enw yr
lesu yr oeddynt yn pregethu ac yn gwneud gwyrtbiau.
Ac er i'r arcboíFeiriaid fod mor garedig a'u rhyddhau, goui-
eddasant addaw peidio pregethu a gwneud gw^^thiaa yu yr
un enw. Yr oedd íel pe buasai yn anrhydedd ganddyut
ddyoddef erledigaeth er mwyn ei enw ef. Y maeot yn
gwneud rhyw bethau tebyg i wyrthiau, yn enwedig Pedr
yna. Ehoddodd draed i un a fuasai yn gloff o'r groth, ac a
fuasai am flynýddau yn gofyn elusen wrth borth y deiul.

Clywais iddo yn Joppa, y dydd o'r blaen, gyfodi Dorcas o
farw i fyw. Gwellhaodd lawer o gleifion, a gwn íbd y bobl
yn ddigon ffol i feddwl fod " c^sgod Pedr pan ddel heibio,"
yn ddigon i'w gwella. Yr wyf fi wedi rhybuddio gweision
yr archoffeiriaid am gadw Hygaid arno, a'i gymeryd i fyuy,
os cânt esgus. Yr wyf yn dysgwyl bob dydd cJywed eubod
wedi gwneud, ac yr wyf yn gwylio y llysoedd fy hunan, er
mwyn cael ei ddedfrydu. Ond a oes carcharor i'w brofi

heddyw ?

GrWAS YE Archoffeieiad. Oes un.

Heeod. Safed i fyny. Pa beth yw ei enw ?

GwAS. Pedr, fy Mrenin.
Heeod. 0, íe, yr wyf yn ei adnabod. Pa gyhuddiad

sydd yn ei erbyn yn awr ?

GwAS. Wel, fy Mrenin, y mae yn twyllo y bobl ei fod
yn gwneud gwyrthiau, yn enwedig gwella cleífion a chodi
meirw. Dywed mai yn enw lesu y gwna hwyut, ac s mae
yn pregethu yn yr uu enw. Yr oedd yn llefaru neithiwr
ar risiau y castell, a miloedd yn gwrando. Y mae ei dwyll
yn ei wneud yn boblogaidd. Tybiem ei fod yn troseddu
cyfreithiau crefydd yr luddewon, a llywodraeth Cesar, drwy
achosi cynhwrf yn y ddinas. Ac felly darfu i ni ei gymeryd
i fyny, ei gadw yn rhwym neithiwr, ac yr ydym hed'dyw yn
ei ddwyn gerbron y llys.

Herod. A fu efe yn sefyll o flaen y fainc o'r bhien ?

GwAs. Do, fy arglwydd, o flaen m"^ainc Annas, Caiaphas,
loan, Alexander, a holl gsnedl yr archoffeiriaid.

Hesod. A oedd y cyhuddiadau yn ei erbyn y pryd byny
yn debyg i'r hyn ydynt yn awr ?

GwAS. Yr un peth yu union, £y arglwydd, oddieithr ei

fod yn myned yn hyfach yn awr, a mwy tyrfa yn ei ddilyu.
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Herod. A gafwyd ef yn euog y pryd hyny ?

GwAS. Do, fy arglwydd, o bregethu a gwneud gwyrthiau

yn enw lesu.

Heeod. A gafodd efe ei gosbi ?

GwAs. Naddo, fy arglwydd
;
gollyngwyd ef a'i gydym-

aith loan yn rhyddion, ar yr amod iddynt beidio pregethu

na gwneud gwyrthiau mwy yn yr enw hwn.

Hebod. Ac o dan amgylchiadau fel hyn, darfu iddo ym-
hyfhau i gasglu tyrfa, a phregethu yn yr un enw echnos !

Wel, fy nghyd-ynadon, yr ydych wedi gwrando tystiolaeth-

au gwas yr archoffeiriad, yr hwn a ddaliodd y carcharor

;

ac nid yw efe ei hun yn gwadu y cyhuddiadau a ddygir yn
ei erbyn, oddieithr nad oedd yn bwriadu codi terfysg. Ac
yn awr, pa beth fydd y ddedfryd ?

Edetchydd. Y mae Annas, Caiaphas, loan, Alexander,

a holl aelodau y Sanhedrim, yn ysgwyd eu peuau ; ac wedi

dau fynyd o ymddyddan dystaw, cyhoeddwyd y ddedfryd

ganlynoí :

—

Heeod. Pedr, y carcharor, y mae cyfreithiau crefydd yr
Juddewon, a Uywodraeth Cesar, yn dy gyhoeddi yn euog.

A'r ddedfryd yw, i ti gael dy gymeryd yn ol i'r carchar, a

dy roddi dan ofal 16—pedwar pedwariaid o filwyr, yn ys-

tafell bellaf y carchar—4 yn dy wylio ar y tro—wedi dy
rwymo wrth ddau, a dau eraill yn gwylio y pyrtb, a'u

cleddyfau ar eu clun ; ac ar ol i ddyddiau y bara croyw
fyned drosodd, dy fod i gael dy ddwyn allan, a thòri dy ben.

Ac yr wyf yn eich rhybuddio chwithau, filwyr, i edrych ar

ei ol. Gochelwch gysgu. Diangodd o'r carchar unwaith

o'r blaen.

PEN. II.

Maec. O ! Mair, fy mam. A glywais di pa bethau sydd

wedi dygwydd i Pedr ?

Maie. Na chlywais i, fy mhlentyn. Pa beth sydd ?

Maec. Wel, yr oedd efe echnos yn pregethu Crist ar

risiau y casteìl, ac yr oedd yno lawer o bobi ; canys y mae
son am ei bregethau a'i wyrthiau wedi myned, nid yn unig

drwy Jerusalem, ond drwy yr holl wlad o amgylch. Myn
rhai fod ei gysgod yn ddigon i'w gwella ; ac, yn wir, ni

ryfeddwn os yw ffydd yn ei gysgod ef, ac yn enw ei Feistr,

wedi gwneud hyn. Yr oedd pawb yn gwrando arno yn
astud a lionydd, oddieithr fod ambell un yn wylo. Ond yr
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oedd Herod wedi gorchymyn i weision yr archoífeiriaid

wylio y pregethwr, a'i gymeryd i fyny ; ac felly y gwnaeth-
ant. Cadwasant ef yn rhwym y noswaith hòno, a thranoeth
dygasant ef i lys Herod. Tr oedd y brenin ei hun ar y
fainc, a'r archoffeiriaid a blaenoriaid y deml o'i amgylch.
Cyhuddid Pedr o droseddu cyfreithiau yr luddewon, v
deml, a Cesar. Ni cheisiodd, ac ni chaniateid iddo, ani-

ddiffyn ei hun. Ac wedi i Herod ymgynghori dau fynyd
â'r archoffeiriaid, cyhoeddwyd y ddedfryd lymaf yn erbyn
Pedr, sef ei fod i'w gymeryd oddiyno i'r carchar nesaì' i

mewn, a'i roddi dan ofal 16 o filwyr, i'w wylio bob yn ail

deirawr, pedwar ar y tro ; a bod ei fraich dde yn rhwym
wrth fraich aswy un o'r milwyr, a'i fraich aswy yn rhwym
wrth fraich dde y llall. Ac y mae yno ddau filwr cleddyfog
yn effro bob amser, i wylio y pyrth. A dydd Gwener,
wythnos i yfory, y mae Pedr i gael ei ddwyn allan i'w

ddienyddio. Y maent yn rhy dduwiol i wneud hyny ar y
Pasg, a dyddiau y bara croyw, onide, yr wyf yn credu y tôr-

asent ei ben ef heddyw. Y maent yn sicr o wneud, oblegid

dyna ben lago wedi ei gymeryd. O ! mam anwyl, pa beth
a wnawn

!

Maie. Yn wir, Marc, yr wyt wedi fy nharo â syndod. Nis
gwn pa beth a wnawn, na pha beth ddaw o'r achos. Lleddir

y diwygiad yn ei gychwyniad. Nis gwn pa fodd y mae y
Bod mawr yn goddef peth fel hyn. Y mae y gyfeillach

grefyddol i fod yn ein ty ni heno. Dysgwylir llawer vn
nghyd, ac yn eu plith hen frodyr profiadol. Gailwn ym-
gyngbori pa beth i'w wneud.

loAN. Ymddengys mai myfi sydd i lywodraethu y gyf-
eillach yma heno. G-awn ni ddechreu darllen, a chanu, a
daw y brawd Thomas i weddio. G-welwch yn dda gloi y
drysau, a rhoddi y lleni ar y ffenestri. Y mae sefyllfa ein

brawd Pedr, y tebygolrwydd y cymerir ei íywyd oddiarno,
a rhagolygon achos Cristionogaeth mewn caniyniad, yn
adnabyddus i ni oll. Ac ni fedraf feddwl am faler mwy
priodol i ni i'w drin, na gofyn i'n gilydd, a gofyn i'r Arg-
Iwydd, Pa letli a lonawn ?

Andeeas. Yr wyf fi yn cynyg am i ni wneud gwaredig-
aeth fy mrawd Pedr yn destyn gweddi, ac anfon at yr holl
eglwysi, a dymuno ar bob aelod sydd yn caru yr achos i

wneud yr un peth.

Thomas. Yr wyf fi yn cydweled âg Andreas ; ond heb-
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law bod pob un yn gweddio arno ei hun, y mae arnaf

awydd cael cyfarfod gweddi cyffredinol wythnos i heno, y
nos lau cyn y bwriadant ddwyn Pedr allan i'w ddienyddio;

canys yr ydym wedi clywed a tbeimlo fod pwys mawr i

gydsynio mewn gweddi.

Mair. Da iawn ; y mae fíydd wan yn sibrwd wrthyf fi

mai drychfeddwl a gynhyrfa y nef yw hwna. A wnewch
chwi gyfarfod yn ein ty ni am 12 nos lau nesaf? Ni
byddai yn ddoeth cyfarfod yn gynarach na hyny, rhag i ni

gael ein haflonyddu. Gwyddoch fod genyf íi un o'r ystafell-

oedd mwyaf cyfleus yn y ddinas ; ac y mae llawer o gyfrin-

achau crefyddol wedi eu cynal ynddi. Bu lago a Phedr,

druain, a thithau loan, lawer tro yn gweddio yma.

loAN. Wel, y mae pawb yn cydsynio. Cofier nos lau,

am 12. Bydded i ti yn gyfrinachol roddi hyn ar ddeall i'n

hoU gyfeillion, a cheisied pob un, heblaw hyny, ddelio â

Duw yn y dirgel, a chofio "fod i ni Eiriolwr gyda'r Tad."

Mathew. Wel, dyma y noson bwysig wedi dyfod ! Da
geoyf weled yr ystafell mor lawn. Cloer y drysau, a

rhodder y lleni ar y ffenestri, Dechreuaf y cwrdd drwy
ddarllen 1 Bren. xviii. 36 a 37 adnodau. Cymeraf ryddid i

ddefnyddio ni yn Wefi, a'u cymhwyso at ein hamgylchiadau:
" O Arglwydd Dduw Abraham, Isaac ac Israel, gwybydder

heno mai tydi sydd Dduw yn Seion, a niuau ynweision i ti,

ac mai trwy dy air di y gwnaeth ein brawd Pedr yr holl

bethau a wnaed. Gwrando ni, O ! Arglwydd, gwrando ni,

fel y gwypo Herod, Annas, Caiaphas, loau, Alexander, a

holl geuedl yr archoffeiriaid, mai tjdi yw yr Arglwydd

Dduw, ac mai tydi fedr waredu dy bobl, a gofalu am dy

achos." loan, a weli di yn dda weddio ?

loAN. Ein Tad graaol, gan fod i ni Eiriolwr gyda thi, yr

ydym yn auturio atat. Gwel ein trallod. Yr wyt yn can-

iatâu i ni ddweyd wrthyt yr hyn a wyddost. Y mae ein

brawd Pedr yn y carchar am bregethu Crist, ac y mae i'w

ddienyddio yn mhen ychydig oriau. Pa beth a wnawn?
lë, pa beth a wna dy aciios ? Y mae plant ysprydol dy

was Pedr yn fiìoedd yn y ddinas hon, y gwledydd, a'r dinas-

oedd oddiamgylch ; a pba beth ddaw o honynt os coUant

eu tad yn awr yn eu mabaudod? Dad ! os yw bosibl,

boed i ti waredu dy was Pedr. Ac ni waeth i ni addef, yr

vdym yn methu dweyd yn groyw, " Nid ein hewyllys ni a
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wneler ;
" canys yr ydym ain i'th ewyllys di fod yr un peth

a'n hewyllys ni. O ! ein Heiriolwr, dadleu ein hachos.
Yb holl Bobl. Amen ac Amen, ac Amen.
Mathew. Ledia benill, Andreas.

Andeeas. Salm cxxvi.—" Pan ddychwelodd yr Arg-
Iwydd gaethiwed Seion, yr oeddym fel rhai yn breuddwydio.
Yna y llanwyd ein genau â chwerthin, a'n tafod â chanu."

" Daw'r holl dduwiolion yno'n nghyd
Yn dyrfa hardd ddiri',

A'u boU gadwynau'n ddarnau mân,
Â'u cân am Galfari."

Mathew. Mair, gweddia.

Maie. O ! fy Nhad ! nid oes'genyf fi ddim ond yr un peth
i'w geisio genyt ag a ofynodd loan, eef, am i ti waredu ein

brawd Pedr. Dyma ein testyn heno. Nid pob peth, eithr

un peth ydym yn geisio. Ond dymunwn ninau, fel ein

Hiesu yn yr ardd, " weddio yn ddyfalach, ddyfalach." Yr
wyf yn ceisio dweyd, " Nid fy ewyllys i, ond dy ewyllys di

a wneler ;
" ond eto, dyger Pedr oddiarnynt. Ti fedri godi

un arall yn ei le. Diolch î ti am ddychwelyd Saul—cynal

ef, Arglwydd. Ond os yw yn bosibl, dwg Pedr oddiarnynt.

Y mae yn bosibl, ti a'i cymeraist ef o'r carchar yna o'r

blaen. Dyna hwy wedi tòri pen lago, brawd loan, a'r

cleddyf—y mae ein Boanerges wedi ei ladd. Ond O ! paid

a gadael iddynt ladd Pedr eto. Nid wyf finau am groesi dy
ewyllys, fy Nhad ; ond fy mod am i dy ewyîlys di a minau
fod yr un y waith hon. O ! dwg Pedr oddiarnynt, anwyl
Dad.
Ye holl Bobl. Amen ac Amen, ac Amen.

PEN. III.

GwEANDAWTDB GwEDDi. Dystawrwydd, angylion

!

Gwrandewch, seintiau ! Y mae clychau un o ystafelloedd

y ddaear yn swnio. Tynir wrth y rhaflau yn ddidor, a swn-
iant yn uchel a chynhyrfus. Dyna hwy eto.

loAN. Gyda chenad fy Arglwydd, a gaf fi ofyn yn ostyng-
edig o ba un o'r ystafelloedd gweddi y mae y swn yn dyfod?
GwEANDAWYDD. O d Mair yn Jerusalem.

Iago. d Mair ! Ehyfedd iawn ! Bum yno mewn
cyfarfodydd gweddi lawer gwaith. Myned yno yn rhy aml
i weddio, a chanmol ychydig ar fy Ngwaredwr, oedd yr
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aclios i Herod fy " lladd a'r cleddyf." Ond pwy sydd mor
gynhyrfus yn gweddio, neu yn tynu wrth y rhaflfau yn
awr?

GwEAîíDAWTDD. loan a Mair sydd wedi bod yn gweddio
yn gyhoeddus. Eu dwylaw hwy sydd ar y rhaffau ; ond y
maent oll yn tyuu, gan ddywedyd, Amen ac Amen.

Iago. loan ! y mae efe yn frawd anwyl i mi yn ol y
cnawd ac yn yr efengyl, ac y mae Mair yn un hynod o daer
mewn gweddi. Byddai hi weithiau yn tòri i orfoleddu,

nes byddai Pedr a llawer o honom yn llwyr anghofìo y
ddaear. Ond pa un ai dydd ai nos ydyw yn awr ar y
ddaear ? Tr wyf fì wedi anghofio, am ei bod yn ddydd jfl

yma o hyd.

GwBAjsTDAWYDD. Hauer nos ydyw yn Jerusalem. 1
Iago. Ehyfedd iawn fod y clychau yn swnio mor gyn- '«

hyrfus ar yr awr hòno. Peth cyíFredin yw dirgel weddio 1
yn y nos. Dywedai fy nghyfaill Dafydd, y saut yma

—

" Pan ddeffrowyf, gyda thi yr wyf yn wastad, a myíyriaf am
danat yn ngwyliadwriaethau y nos." Ond peth anghy-
ffredin yw cynal cyfarfodydd gweddi am haner nos. Hoff-
wn wybod pa gyfyngder sydd arnynt, a pha beth maent yn .^
geisio ? 'm

GwEANDAWTDD. Podr, dy hen gyd-lafurwr, sydd wedi ei 1
ddal gan Herod am bregethu Crist. T maent wedi ei gon- 1
demnio, ei ddedfrydu, a'i garcharu, a'r " nos hon " y maent
yn ei ddwyn allan i'w ladd.

Iago, 0, y mae Herod am wneud âg ef fel y gwnaeth â
minau. Gadawer iddo ; nid yw y boen ond dim. Gweith-
iodd Pedr yn dda, ac y mae yn bryd iddo orphwys. Byddai
yn dda genyf gael ei gwmni yma.
GwEANDAWYDD. T mae y gweddiwyr yn dadleu am iddo

gaei ei waredu er mwyn yr achos ; a sicrhant fod yn haws i

ni yn y nef wneud heb Pedr, nag ydyw iddynt hwy ar y
ddaear. T mae yno yn awr ddiwygiad crefyddol, a Phedr
yw ei fywyd.

PEN. VI.

Iago. Tr wyf fî yn tewi ; ond pwy a anfonir i'w waredu?
A gaf fi íyned ? Neu a gaiffAbraham, neu Moses, neu
Dafydd, neu Daniel, neu y Llanciau fyned ? T maent oll

yn hofiì myned ar neges fel hona i wlad y ddaear. •

GwEANDAWTDD. Na, perthyu i'r dosbarth angylaidd y
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mae y swydd. Hwy sydd wedi eu danfon i wasanaethu er

mwyn y rhai a gânt etifeddu iachawdwriaeth. Gweision
Arglwydd y nef sydd yn gwneud gwaith fel hwn, ac nid ei

blant, Oûd pa angel a ä i waredu Pedr ?

MiCHAEL. Af fi ; myfi yw yr angel penaf. Af fi, ac af

fi, medd mil o filoedd ar unwaith.

GwfiANDAwrDD. JN'id oes eisieu ond un o honoch. A
chan mai Michael atebodd gyntaf, ac mai efe yw yr arch-

angel, efe ga fyned.

Iago. Gan mai tydi, Michael, yr ardderchog arcbangel,

sydd yn myued, a chan fod ar yr eglwys ar y ddaear fwy o
eisieu Pedr na'r eglwys yn y nef, yr wyf fi, yn enw yr hoU
seintiau, yn dywedyd, Duw yn rhwydd wrthyt. Brysia,

canys y mae yn awr wedi haner nos. T mae y ddaear yn
mhell, a deallwyf mai y "nos hon " y bwriada Herod
ddwyn allan Pedr i'w farwolaethu. Gwnaeth y gymwynas
hyny â mi cyn dydd.

MicHAEL. Nid oes perygl i deulu y ddaear gael y blaen

arnaf. Gwn am bellder y iFordd, canys bum yno o'r blaen.

Medraf deithio yn gynt nà'r trydan. Yr oeddwn i a'm
cwmni wrth y preseb " liw nos," ac wrth y bedd " a hi eto

yn dywyll ;
" a byddaf wedi dwyu Pedr o'r carchar cyn y

deffry y dienyddwyr. Da bo'ch chwi, nefoüon.

Iaöo. Tangnefedd i ti, Michael. Gobeithio y medri
waredu Pedr oddiarnynt. Ond os mynant dòri ei ben,

ehwi a ddeuwch yma gyda eich gilydd yn mhen ychydig
oriau.

MiCHAEL. (Wrtho ei hun). Rhyfedd iawn ! y mae
ymerodraeth fy Arglwydd yn yr eangderau yn fawr

!

Daethum heibio i beth aneirif o fydoedd,—gwelais fyrdd-

iynau heno, na welswn erioed o'r blaen, er fy mod yn arfer

crwydro y wybreuau er's miloedd o flynyddoedd. Cryn
beth yw dyfod o hyd i'r ddaear fach yn eu plith. Tebyg
ydyw i geisio tywodyn ar draethau y moroedd. Ond dyma
hi, a dyma Jerusaiem ; dyma y carchar, a dyma Pedr.

Druan ydoedd ! y mae yn cysgu, ac y mae y ddau filwr yn
cysgu ; ond gallaf ei ddeffro ef heb yn wybod iddynt hwy,
drwy ei daro ar ei ystlys. Pedr, Pedr, deffro.

Pede. Y! oh! ah!

MicHAEL. lë, y ! oh ! ah ! Deffro, Pedr, deffro. lihwbia

dy lygaid.

Pedr. Ni allaf fi eu rhwbio
; y mae fy arddyrnau
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yn rliwym wrth freicliiau y milwyr yma. Pwy sydd

yna?
MiCHAEL. Cenad o'r nef sydd yma ?

Pedb. Rbyfedd iawn ! Pan ddaethost ti yma i'm deffro,

yr oeddwn inau yn y nef mewn breuddwyd, a byddaf yno
mewn gwirionedd cyn pen ychydig oriau

; canya y " nos

hon" y maent yn myned i gymeryd fy mhen oddiarnaf, a

thybiais mai Herod a'r dienyddwyr oeddynt yn fy neffro.

Pa awr o'rnos ydyw ?

MicHAEL. O gylch y nawfed awr, neu dri y bore.

Pedb. Maent yu sicr o ddyfod yma cyn y ddeuddegfed

awr. Ai un o'r seintiau wyt ti ?

MicHAEL. Nage—un o'r angylion.

Pede. Pa beth yw y " goleuni sydd yn dysgleirio o'th

amgylch ? " Ni ddarfu i mi erioed sylwi ar y fath oleuni

o'r blaen, er na welwn yn fy myw na chanwyll na lamp.

MiCHAEL. Naddo, mae yn debyg. Tr wyf wedi cymeryd
corff daearol ; ond teflais dros hwnw un o'r gwisgoedd

•ymlaf a feddaf gartref, ac o hòno y mae y goleuni yn
dyfod.

Pedr. A fuost ti yn y ddaear yma o'r blaen ?

MicHAEL. Do, lawer gwaith. Myfi yw yr angel fu yn
cynhorthwyo ac yn gwaredu Daniel.

Pede. Ó, mi wn. Ti yw Michael y " tywysog penaf,"

a'n "tywysog ni," a'r "archangel." A ydwyt yn gydna-

byddus â llawer o'r seintiau sydd yn y nefoedd ?

MicHAEL. Ydwyf, adwaenwn hwy oll. Yr wyf yn gyd-

nabyddus iawn âg Adda, Noah, Abraham, Moses, Job,

Dafydd, Daniel, y Llanciau, Stephan, a'r oU o ran hyny.

Pede. A adwaenost ti lago ?

MicHAEL. Adwaen yn dda. Newydd ddyfod acw y mae.

Pede. Pa fodd y mae ?

MicHABL. Dedwydd iawn. Ag ef y bum yn ymddyddan
olaf cyn cychwyn. Mynai ddyfod yraa yu fy lle ; ond
dadleuid mai gwaith y gweision yw peth fel hyn, ac nid

gwaith y plant. Boddlonodd i aros gartref ; ond dymun-
odd am i mi ei gofio atat ti yn y modd anwylaf.

Pede. Diolch i ti, ardderchog archangel, am gario y
fatli genadwri i le mor isel. Tr oeddwn yn gydnabyddus

iawn âg lago. Byddai efe, ac loan, a minau, a'r GrwareJwr

gyda ein gilydd yn aml. Nyni oedd gydag ef ar fynydd y
gweddnewidiad, a ni aeth bellaf gydag ef yn yr ardd

;
yr
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oeddym yn ei ymyl pan ddaliwyd ef. Tr wyf yn meddwl
Uawer am lago, am fy mod newydd ei weled yn cael ei

" ladd a'r cleddyf," a fy mod inau i gael yr un peth heno.

O diolch ! byddaf gyda lago, ie, gyda'r G-waredwr yn y nef,

cyn y cyfyd haul

!

MrcHAEL. Na, y mae dy eisieu, ac y mae dymuniad am i

ti aros ar y ddaear am ychydig eto ; ac yr ydwyf ü wedi

dyíod yma i dy waredu di.

Pede. Grweil fyddai geayf fi gael tôri fy mhen, a thòri y
llinynau sydd yn rhwymo fy yspryd wrth glai, fel y gallai

ehedeg i'r nef, nag aros yma; eithr yr wyf yn foddlon i

aros ar y ddaear os oes gan y Gwr a wedais rywbeth i mi
i'w wneud, Ond nid wyf yn meddwl fod modd fy ngwaredu.
Y mae fy arddyrnau wedi eu rhwymo â chadwynau wrth

y ddau filwr yma. Y mae dwy wyliadwriaeth, a'r porth

mawr haiarn cloedig rhyngwyf ag allan ; ac wrth hwnw y
mae dau filwr yn rhwym o fod yn efí"ro i ddal cleddyfau

noethion ; ac y mae deuddeg o fiiwyr eraill yn cysgu yn y
ddw-y wyiiadwriaeth. Nid oes modd fy rhyddbau oddiwrth

y ddau tilwr yma heb eu dëtì'ro ; a phan ddefíry y rhai hyu,

a deall fod rhywun am ddatod i'j nghadwynau, bloeddiant

ar y ddau arali sydd yn eífro, a bioeddiant hwythau ar y
deuddeg sydd yn yniyl. Yna bydd y " pedwar pedwariaid"

gyda'u gilydd, a holl nérthoedd y carchar wedi defíro : ae

ni wn pa fynyd y bydd Herod a'r dienyddwyr yn dyfod i

fewn.

MicHAEL. Gad rhwng dy Dduw a hyn : cyfod di.

Pedr. Cyfodi ! ni chyfodwn i yn fy myw, Onid yw fy

nwy fraich yn rhwym wrth y ddau fiiwr yma ? Pe ba'wn
yn gwneud osgo i godi, byddwn yn sicr o'u defí"ro,

MiCHAEL. Dywedaf eto, gad rhwng dy Dduw a minau â

hyny. Dyro i mi dy law. Wel, dyna ti ar dy draed. Pa
le y mae dy gadwynau ?

Pedb. üíis gwn. 2íid ydynt yma, ! dyna hwy wrth
freichiau y ddau filwr ! Syndod ! Pa fodd y datodwyd
hwy, ac yu enwedig pa fodd y gwnaed hyny heb ddefíro y
milwyr?
MicHAEL, Gwisga am danat, Pedr.

Pedr. O, tydi ardderchocaf archangel, caniatâ i mi
roddi un awgrymiad,—A fyddai ddim yn well i mi gymeryd
fy nillad o dan fy nghesail, a gwisgo am danaf wedi myned.
i'r heol?
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MiCHAEL. Na, gwisga am danat fel arferol. Y mae gor-

mod ledneisrwydd yn y nef i arwain neb i'r heol yn eu
dillad nos.

Pede. Dyma fi wedi gwisgo fy niUad ond fy sandalau.

Gwetl i mi gario y rhai hyny—eerddaf yn Uawer ysgafnach

hebddynt, a bjddaf yn aml yn dyfod o íÿ ystafell wely heb
wisgo am fy nhraed.

MicHAEL. Na, Pedr, gwisga dy sandalau.

Pede. T mae genyf hen fantell eto—cariaf hòno ar fy

mraich. Dyna fel y gwnaf y rhan amlaf.

MiCHAEL. Isa, gwisga dy fantell. Tn awr, wyt ti yn
barod ? A yw pob peth wedi ei fyclu, a phob pin yn ei le ?

Pede. Tdwyf, fy arweinydd angylaidd.

MiCHAEL. Wel, yn awr dilyn fi.

Pede, Gwnaf. T mae yn hawdd gwneud lijny yn
ngoleuni dysglaer dy wisg. Dyma ni yn ymyl y " wyliad-

wriaeth gyntaf,"—y mae arnaf beth ofn, canys y mae yna
chwech o filwyr yn aros bob nos.

MicHAEL. Gwn hyny, a dyma ni yn myn'd beibio iddi

;

dystawrwydd fel y bedd sydd yma, ac y mae y chwe' milwr

yn cysgu. A. dyma ni wrth yr " ail wyliadwriaeth ;
" yr un

íath y mae yma, a'r chwe' milwr yn cysgu.

Pede. ! y " pcrth haiarn " sydd nesaf T mae hwnw
yn drwm ofnadwy, ac wedi ei folltio yn y duU sicraf. Ac
y mae y ddau fiiwr sydd wrth hwnw yn rhwym o fod yn
efiro—byddai yn berygl bywyd iddynt gysgu.

MiCHAEL. Gad, meddaf, rhwng dy Dduw â'r porth
haiarn, y bolltau, a'r milwyr.

Pede. Ni allaf yn fy myw beidio meddwl am dano.

Dacw y porth mor gadarn gauedig ag erioed ! Na, y mae
rhyw drwst o'i amgylch :—y milwyr sydd yn en"ro, ac yn
gwneud rhywbeth. Tn wir, nid oes yr un lar arno 1 T
mae yn ymagor o hono ei hun ;—dacw oleuni i'r heol

!

MicHAEL. Dywedais am i ti fy nilyn i, a dyma ninau yn
awr ar yr beol. Good lye.

Pede. Good lye, angel anwyl. Cofia fi atynt yn y nef
acw, yn enwedig at fy lí^gwaredwr ac lago. Buasai yn well

genyf gael dyfod adref gyda thi heddyw ; ond rhaid bodd-
loni aros am ychydig eto yn ngwlad y gelynion.

MicHAEL. Good bye. Na ddigalona, Pedr, cadwaf fi ac
eraill ein llygaid arnat, er na elli di ein gweled.
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PEN. V.

Peds. ("Wrtho ei hun ar yr beol), Pa le yr ydwyf fi ?

Tr wyf yn cofio i mi gysgu neithiwr yn ngheìl bellaf y
carchar, yn rbwym wrtb ddau filwr. Tr wyf yn awr yn
rhydd ar yr heol yn Jerusalem, neu yr wyf yn breuddwydio.

Dychymtg. Breuddwydio yr wyt ti yn sicr.

Pedb. Na, yn wir, myfi sydd yma, ac yr wyf ar yr heol.

Mae yn nos—dacw ser ar yr awyr. Ehaid mai Pedr wyf fi,

ac i Dduw ddanfon ei angel i'm gwaredu o'r carcbar, ac
iddo fy ngadael ar yr heol. I ba le yr af yn nhrymder y
nos ? T mae pawb yn eu gwelyau, ac yn cysgu.

DTcnîMYG. Grwell i ti frysio i rywle. Pe cai y gelynion
afael arnat, byddit yn y carchar yn ol ; ac nid yw yn mhell
oddiwrth awr y dienyddio. T mae Herod a'i weision, yr
archoffeiriaid a'r dienyddwyr, yn codi yn fore ar ddiwrnód
fel hyn.

Pedr. Na, nid oes cyfí*ro arnaf fi. Gan fod Duw wedi
danfon ei augel i'm dwyn o'r carchar, bydd yn sicr o gadw
ei lygad arnaf pa le bynag yr af. Tr wyf yn meddwl yr af
i d Mair. Pe yn curo yno, ac iddynt glywed ac adnabod
fy llais, yr wyf yn sicr, os na chodai Mair i agor y drws, y
eodai loan y mab ; a phe na byddai efe gartref, cyíbdai

Ehode y forwyn : y mae hi yn fy adnabod i, ac yr ydym yn
gryn ffrindiau.

Dtchtmtg. Gan dy fod yn myned i d Mair, gwna frys.

Pedb. N'a, cymeraf bwyll i fyned ac i edrych o'm ham-
gylch. Dyma fì yn gadael y carchar o'm hol. Dyma lys yr
archoôeiriaid a phalas Herod. T mae yna oleuni. Digon
tebyg eu bod yn hwylio i fyned i dòri fy mhen i. Dyma
jö'yn Moriah ar y dde, lle y mae y deml. T mae acw oleu
—addolir yn ddigon tebyg gan y gwylwyr ydynt yn cadw yt y nos. Dyna yr ochr arall glogwyn bach Calfaria, lle y
bu y croeshceliad. Dyna oleu yn rhyw ffenestr fach yn y
fan yna, ac yn y fan acw. Efallai bod yn y manau hyn
rywrai yn gwylio y cleifion. Dyma yr heol lle y mae t
Mair. Dyma y t—y mae yma oleu ! Ofnwyf fod Mair,
druan, yn sâl. Y mae yma ganu ! Af at y drws. A allwn
i ddim deali y geiriau, tybed, wrth roddi fy nghlust wrth
fortais y clo ? Dystawrwydd, awelon ! deliwch eich anadl



194 HANESION Y BEIBL.

am fynyd. Mair sydd yn rhoddi penill allan—adwaea ei

llais ; îe, dyma fe :

—

" Yn ddiddig heb neb ond efe,

Trwy'r ddaear oer ddyrys mi af

,

Er newid tymhorau a lle,

TerfysgTi fy meddwl ni wnaf

;

Y carchar yn balas a fydd
Nid ofnaf na gw'radwydd na bri

;

Y nos geir mor oleu a'r dydd,

Os lesu fydd gyda myfi."

Maie Magdalew. Ai tybed fod y carchar yn balas, y
cadwynau yn rhyddid, a'r ûos yn ddydd i Pedr druan heno ?

Maib mam Ioan. Ydyw, os yw lesu gydag ef A wnai
di, Mair Magdalen, weddio ychydig yn gyhoeddus drosto

cyn i ni ymadael ?

Maie Magdalen. O ! Arglwydd, y mae hi yn nesu at y
bore, ac awr dienyddio Pedr yn ymyl. ! fy Nhad, er

mwyn dy bobl a dy achos, anfon dy angel i'w waredu ef o

law Herod a'r luddewon. Ond os mewn rhwymau yn y
carchar y rhaid iddo fod, bydd yn gysegr bychan iddo yno

;

ac os arweiuir ef i'w ddieuyddio yn raheu ychydig oriau,

bydd yydag ef yn y dieriyddle. Nertha ef i ddweyd rhyw-
beth cyn marw na anghofia y gelynion, ac a fydd yn godiad

byth i dy bobl a dy achos. Gad iddo cyu dyfod adref, yn
debyg i dy ferthyr Stephan, " weled y nef yn agored, a

Mab y dyn yn sefyll ar ddeheulaw Duw." Ond, O ! Dad,
ein dymuniad blaenaf yw am i ti ei waredu. Gwrandewaist
weddi Daniel yn ífau y llewod, a chafodd y Babiloniaid a'u

brenin wybod fod Duw gan blant y gaethglud. G-wrandew-

aist weddi Elias ar ben Carmel, a chafodd yr holl ddaear

wybod fod Duw yn Israel. Gwrando ein gweddi ninau, fel

y gwypo Herod a'i swyddogion, yr archoffeiriaid, yr holl

bobl, a holl dylwythau y ddaear o hyn hyd ddiwedd amser

fod Duw yu Seion. Gwrando ni, ! ein Tad, gwrando ni!

Pawb. Amen, Amen, ac Amen.
Maie mam Ioan. Canwn eto wrth ymadael

—

" Trig yn Seion, áros yno, !le mae'r llwythau'n d'od yn nghyd,
Byth na 'mad oddiwrth dy bobl, nes yn ulw'r elo'r byd."

Pede. Dyna y cyfarfod drosodd, a'r canu wedi darfod.

Curaf y drws bellach, ac y mae yn nesu at yr unfed awr
ar ddeg o'r nos. Eap tap, rap tap, tap.
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Maie. Dystawrwydd ! y mae yaa rywun yn curo y drws.

Pede. Rap tap, tap, tap.

Maie. Oes, yn wir ; Edode, rhed.

Rhode, Pwy sydd yna y pryd hyn o'r nos ?

Pede. Myfi sydd yma, agor.

Rhode. Pwy wyt ti ?

Pede. A adwaenost ti mo fy llais ? Bum yma o'r blaen

lawer gwaith. Do, buost yn agor i mi dde^au o weithiau.

Ehode. Gwn, mi wn pwy sydd yna. Mi dybiais pan
glywais y llais gyntaf, ond yr wyf yn awr yn sicr. Hhedaf
yn ol at fy meistres a theulu y cyfart'od gweddi. Meistres
anwyl, mamau a thadau, brodyr a chwiorydd, y mae ein

gweddiau wedi eu gwrando, ac y mae Pedr yn sefyll o flaen

y porth !

Llawee. Taw, eneth—ynfydu yr wyt.

Ehode. Nage, y mae ete yn sicr o fod yna.

Llawee. Ei angel ef sydd yna.

Rhode. Xa2e yn wir, y mae efe yna ei hun.
Maib. A welaist ti ef ?

B-hode. Naddo, oud clywsd ei lais ; ac mi a'i hadnabydd-
wn ef yn rnhlith mil. Bum yu ei glywed yn galw, ac yn
agor iddo rl legau o weithiau.

Pede. Eap tap, tap, tap, tap.

Ehode. Dyna efe yn curo eto. Efallai y byddai yn
fraint gan fy meistres, neu un o honoch chwi, fyned ae agor

y drws, onide, y mae yn dda genyf fi fyned. Nid oes
arnaf fi c)fu cyfarfod na'i ysbryd na'i angel ef, canys yr wyf
yn sicr ei fod eí yna ei hunan.
Maie. AVel, af fî. Y mae yna rywun yn curo y drws yn

debyg iawn fel y byddai Pedr. Pedr anwyl, ai ti s'ydd yna ?

Pede. ^ë, Mair anwyl.
Maie. Tyred i mewn, anwylyd yr Arglwydd, at y brodyr

a'r chwiorydd. Buom yma drwy y nos yn gweddio ar dy
ran.

Pawb. ! diolch! Gadawer i mi ysgrwyd Uaw ag ef, ac
i minau ei gofleidio. Haleluia ! Diolch eto, gwrandawyd
eiú gweddiau. Gogoniant :

—

" Ni fethodd gweddi daer erioed a chyrbaedd hyd y nef."

Pede. Dystawrwydd ! dystawrwydd ! anwyl frodyr a
chwiorydd, a phlant; adroddaf i chwi fel y bu, Yr oeddwn
i yn cysgu neithiwr yn nghell bellaf y carchar, a'm breich-
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iau yn rhwym wrth ddau filwr ; a daeth ataf yn y nos angel

dysglaer,—^ieíFrodd fi drwy daro fy ystlys—cododd fi, a

syrthiodd fy nghadwynau oddiwrthyf. Tr oedd y carchar

yn ddeg goleuach na dydd gan ddysgleirdeb ei wisgoedd.

Gorchymynodd i mi roddi fy nillad am danaf, hyd yn nod
fy sandalau a'm cochl, a'i ddilyn ef. Gadawsom y ddau
ülwr oeddynt un o bob tu i mi, yn cysgu, a'm cadwynau i

wrth eu breichiau. Daethom heibio i'r wyliadwriaeth gyntaf,

lle yr oedd chwech o filwyr—oll yn cysgu. Yn yr un modd
yr oedd yr aiì wyliadwriaeth. edi i ni ddyfod at y porth

haiarü muwr, ymagorodd hwnw. Ac wedi dyfod i'r heol,

gadawodd yr augel fi, ac aeth adref. Dywedais wrtho y
buasai yn dda genyf fyned gydag ef, a dymunais arno fy

nghofio atynt yn y nefoedd, yn enwedig at lago ac at fy

Ngwaredwr.

Pawb. O! diolch! moliant! gogoniant

!

Pedb. Dystawrwydd ! nid wyf wedi gorphen. Wedi i'r

aneel fy ngadael y daethum afaf fy hun, ac y deallais nad
breuddwydio yr oeddwn. Dechreuais fedd\A 1 i ba le yr awn

y pryd hyny o'r nos, a phenderfynais ddyfod yma. Nid
oeddwn yn dysgwyl y byddai neb ar eu traed, llawer llai y
dysgwyliwn y byddai yma y fath luaws yn cadw cyfarfod

gweddi ar fy rhan. Gellwch chwi adrodd y 'stori yna wrth

y neb a fyuoch, yn enwedig dywedwch hi wrth lago dduwiol,

brawd yr Arglwydd. Gwelaf nad yw efe yma. E-haid i mi
yn awr fyned i le arall.

PEN. VI.

Ceidwad r Caechae. Y mae hi yn dyddio dranoeth y
Pasg. Dyma fore dienyddad y Pedr yna. Yr wyf yn sicr

y úaw y dienjddwyr a'r brenin yma yn fore. Dyna fel y
daethant i ladd Jayo â'r cleddyf. Mae o bwvg i ni fod yn
barod. Af i'r gell bellaf i edrych am y carcharor. Hai

!

agorwch. Pa le y mae y condemniedig ?

5 MiLWE. Nis gwyddom, syr. Pan ddefiProais i a'm cyd-

filwr, cawsom ei gadwynau wrth ein harddyrnau ; ond nid

oedd eie yma. Buom yn chwilio am dano er pan ddech-

reuodd oleuo, ac ni chawsom fod neb wedi ei weled.

Ceidwad. Och fi! pa beth a wnaf? Tr wyf yn cael fy

Bghynhyrfu i ladd fy hun. Y mae awr y dieuyddiad wedi

dvfod, ac yr wvf yn d^sewyl Herod a'r dienyddwyr at y
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porth bob mynyd. Dyna y glocb fawr yn canu—rhaid eu
bod yna.

Heeod. Bore da, Mr. Ceidwad, dyma ni wedi dyfod. A
yw pob petb yn barod,—y candemniedig wedi cael ei foreu-

fwyd, ac ymwisgo ?

Ceidwad. îía, fy arglwydd frenin, yr ydym wedi ei goUi
ef.

Heeod. "Wedi ei golli ! Pa fodd y gallai byny fod ?

Heeod. îíis gwn, O frenin. Bum i yn manwl holi y
ddau yr oedd wedi ei rwymo wrthynt, ac ni feddent ddim
i'w ddweyd, ond eu bod pan ddeffroisant wedi cael ei gad-
wynau wrth eu harddyrnau. Ni welwyd ef gan y ddau
fîlwr oeddyut yn gwylio y drws, ac a ddylasent fod yneffro.

Bum yn holi y deuddeg milwr eraill a gadwent y ddwy
wyliadwriaeth, ac nid oedd yr un o honynt wedi ei weled !

oud addefent iddynt gael yn agored bore heddyw y drws
mawr haiarn sydd yn agor i'r heoì.

Heeod. Wel, dyna ddigon o brawf ei fod wedi dianc.

Ni bu erioed y fath beth. Pnodolir y waredigaeth yma eto

i wyrth, a llwydda crefydd yr-Iesu yna yn fwy nag erioed.

Cymerer y " pedwar pedwariaid " a ddylasent ei gadw, a

rhodder bwy i farwolaeth. Y mae yna ganoedd yn dysgwyl
gweled y dienyddiad, Y mae arnaf fi gywilydd bod yn
Jerusalem, ac ni arosaf chwaith ; af i ffordd i'r palas sydd
genyf yn Cesarea.

Blasttjs. Py arglwydd frenin Herod, y mae yna fonedd-
igion o Tyrus a Sidon wedi galw. Cydnabyddant eu bod
hwy, eu dinasoedd, a'u gwledydd, wedi cyfiawn haeddu gwg y
brenin; ond y maent yn ostyngedig ddymuno ei faddeaant.
Heeod. Grwyr Tyrus a Sidon, gwrandewch. Tr ydych

wedi troseddu yn fy erbyn i ac yn erbyn fy ngwlad, gan
gyfiawn haeddu fy ngwg. Byddai yn hawdd i mi gioi yd-
lanau Palestina a manau eraill oddiwrthych, ac felly eich

newynu. ISÎ'eu gallwn fyned i ryfel â chwi ; medrwn gael

holl allu Ehufain wrth fy ngheln, a'eh ysgubo dros y ceu-

lanau i For y Canoldir ; ond yr wyf o fy mhenarglwydd-
iaethol ewyllys da yn estyn maddeuant i chwi.

T BoBL. Hwre ! hwre ! duw ydyw efe. Lleferydd duw
yw ei leferydd ! A welweh ehwi ddysgleirdeb ei aur-

fotymau, ac ysplander perlau ei goron ! Ac O ! ei hyawdi-
edd ! Paham yr ymffrostia Athen jn ei Demosthenes, a
Rhufain yn ei Cicero,—pa beth fu eu hyawdledd hwy wrth
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hyawdledd y brenin Herod ? Ehaid ei fod ef yn fwy na

dyn!
Heeod. Yr wyf finau wrth edrycli ar fy ngwisgoedd a'm

coron—meddwl ara fy hyawdledd a'm penarglwyddiaethol

ras yn estyn maddeuant i wyr Tyrus a Sidon yna ; ac yn
enwedig wrth glywed y bobl yma yn fy mrolio, a'u gweled

yn íj addoli, yr wyf fìnau yn meddwl y rhaid fy mod yn
fwy na dyn. Puw ydwyf ! Ond yr wyf yn saí fel dyn.

O ! yr wyf yn boenus ofnadwy ! Y mae arnaf ofn fod yr un
afiechyd arnaf ag a laddodd Herod Fawr, fy nhad. Clywaia

am erlidwyr eraill yn cael yr un afiechyd, oeddynt wedi byw
yn dda ac ymbesgi fel finau. Cymerwch fi i fy mhalas.

Dyn ydwyf fi, ac y mae fy nghydwybod yn dweyd mai dyn
drwg ydwyf hefyd.

GrAiE Duw, " A chan bryfed yn ei ysu, efe a drengodd."

P AUL.
PENOD I.

Paul a Silas yn ngharchar Philippi.

ACT XVI.

YxAD. Pa gyhuddiadau ddygir yn erbyn Paul a Silas ?

Tyst. Y maent yn pregethu rhyw G-rist, yn eniU dys-

gyblion, yn eu dysgu, ac yn cythryblu yr holl ddinas.

Ynad. ííid oes eisieu moment o amser i ystyried cyn eu
cyhoeddi yn euog, a'u dedfrydu i ddyoddef. Curer hwy â

gwiail, yna tafler hwy i'r carchar agosaf i mewn ; rhodder
eu traed yn y cyfíion, a gorchymyuer i'r ceidwad eu cadw
yn ddiogel.

Caeciiahob. Pa faint yw hi o'r nos ?

Cabceaeoe aeall. Haner nos.

Caechaeoe. Dyna swn canu a gweddio yn y carchar

agosaf i mewn ! Êhaid mai y ddau ddyn y sicrhawyd eu
traed yu y cyífion neithiwr sydd yn gwneud. Yr wyf yn
synu eu bod yn canu.

Caechaeoe aeall. Dyna fellten ! dyna daran ! Dyna
fellten oleuach! dyna daran uwch! Y mae seiliau ycarchar
yn crynu ! Dacw y drws mawr yn agored ! Y mae y
drysau yn agored bob un ! Y mae y gadwyn oedd am fy
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mraich wedi datod ! Ydynt, y mae cadwynau y carcharor-

ion oll wedi datod ! T mae y ddau oeddynt a'u traed yn y
cyffion yn rhyddion

!

Cetdwad. Pa le yrwyf? Ai ceidwad carchar Philippi

ydwyt' ? Pa un ai yn nghwsg ai yn eflro yr wyf ? Bum
yn cysgu, a gwelais y mellt a'm llygaid yn nghauad, a

theimlais seiliau y carchar yn siglo ; ond yr wyf yn awr yn
efí"ro. DarUenais o'r blaen fod rhyw Dduw yn gwneud
fí'ordd i ôèllt y taranau, ond heddyw cefais brawf o hyny.

Deallaf fod holl ddrysau y carchar yn agored, a chadwyuau
pob carcharor wedi datod. Diau eu bod oU wedi dianc, ac

yn eu plith y ddau garcharor a ddaethant yma neithiwr.

Och ! pa beth a wnaf ? Lleddir fì ! Gwell na hyny fyddai

i mi ladd fy hun â'r cleddyf sydd yn fy llyw.

Paul. Tmbwylla, geidwad ! Na wna i ti dy hun niwaid;

yr ydym ni yma oU.

Ceidwad. O ! íeistriaid ! gweision y Duw goruchaf,

deuwch o'ch cell, Daliaf oleuni i chwi fy hunan, ac ni

waeth genyf pwy a'm gwel. Golchaf eich briwiau, a

deuwch at fy mwrdd i fwytaf. O ! beth a wnaf fel y bydd-
wyf gadwedig ?

Paul. Cred yn yr Arglwydd lesu, a bedyddier di, a

chadwedig fyddi.

Ceidwad. Y mae genyf newydd da i chwi, foneddigion.

Anfonodd yr ynadon y Ceisiaid yma i'ch rhyddhau.

Paul. Ni fynwn ein rhyddhau felly. T maent wedi ein

curo a'n carcharu heb ein barnu, a ninau yn ÄAîí/éiwíac?;

ac y maent yu awr am ein gyru allan yn ddirgel. Na,
rhaid i'r ynadon eu hunain ein harwain ni ailan.

Ceisiad. Cryda chenad yr ynadon, yr ydych mewn perygl,

foneddigion. Y mae y ddau ddyn a driuiwyd yn greulawn
neithiwr yn Rhufeiniaid. JNid pobl gyfiredin ydynt.

Grwyddant nad oedd cysgod cyfraith yn eu curo a'u carch-

aru heb eu profí ; a bod deddt'au ymerodraeth E-hufain o'u

plaid. Ni ddeuaut allan gyda cheidwad y carohar na ninau

:

rhaid i chwi ddyfod a'u harwain ailan wrth liw dydd.
YíTAD. Wel, awn gydà'n gilydd. Poneddigion dyeithr,

da chwi, deuwch allau, ac ewch o'n dmas. Gwyddom ein

bod wrth eich curo a'ch carcharu wedi troseddu deddfau
Ehufain ; ac os apeliwch at Cesar, bydd y canlyniadau i ni

yn ofnadwy. Ewch ymaith yu ddystaw y waith hnn, da
chwi.
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Paul. Cydsyniwn
;
gallwn wneud hyny heb ddigio ein

Duw. Ffarwel, ynad ; íFarwel.

PEN. II.

Paul, y Gof a'i Weision.

ACT. XIS,

Y GoF. Fy anwyl ben gwas, nid wyf yn cofîo yr alwed-

igaeth o wneud delwau mor ddifywyd. Ehaid i mi ymad-
ael a haner fy ngweithwyr. Byddwn yn arfer cael eirchioa

am ddelwau y dduwies Diana o holl Asia, a llawer o G-roeg

;

a byddai pawb a ymwelent ag Ephesus yn pryriu delw
genyf. Ond yn awr nid oes eirchion yn dyfod o unman, na
nemawr ddyeithrddyn yn troi i'm masnachdy ; ac y mae
rhyw fariaeth ar bobl y dref, nid oes yma ddim prynu. Y
mae genyf ganoedd o dduwiau a duwiesau arian yn gorwedd
ar draws eu gilydd, heb neb yn gofyn eu pris. A wyddoat
ti ddim pa beth yw yr achos ?

GwAS. Gwn, syr, yn burion. Onid oes yna ryw genhad-

wr o'r enw Faul yn dweyd yn erbyn delwau a duwiau, ac

yn cymhell ei Dduw ei hun—y Duw, medd efe, a wnaeth
nef a daear ? Nid yw yn bosibl gweled hwnw, ac ni oddef

wneud delw o hono.. na llun dim sydd yn y nefoedd uchod,

na'r ddaear isod.

GoF. Pa le y mae y cenhadwr hwnw wedi bod ?

GwAS. Bu drwy yr hoil wlad. Y mae yn feistr yn y
Groeg a'j' Hebraeg. Bu yn Thessalonica, Berea, Athen,

Corinth; y mae yn awr yn Ephesus, ac yn llwyddo yn mhob
man.

Gop. Yn y manau yna jt oedd fy mhrif gwsmeriaid i. Y
mad delwau yn Athen mor amled a'r dynion.

CwAs. Ac y mae yn Ephesus yma ganoedd o luddewon
a Groegiaid hefyd wedi taflu ymaith eu delwau.

GoF. "Wel, yn sicr, rhaid gwneud rhywbeth i'r dyn ! A
weli di yu dda alw yn nghyd gynifer a ellir gael o'r gofaint

ydynt yn gweithio delwau o'r dduwies Diana ; a byddai yn
dda iddynt ddwyn gyda hwy gymaint a elìir gael o werinos

mwyaf ofergoelus y ddinas.

GwAS. Gwnaf, meistr, ac y maent yn sicr o ddyfod. Yr
wyf wedi bod yn siarad am y mater â ilawer o'm cydweith-

wyr ydyut ailan o waith, ac y maent yn ilawn awydd am y
fath gy'farfod.
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GoE Fy nghyfeillioD, a'm cydweithwyr !
Da genyí eich

cyfarfod yn dorf mor Uuosog. Y mae geuyf araeth bwysig

i'w gwneud. Gobeithio y medraf beri i cliwi fy nghlywed.

Y DoEF. Llefara, 0, ein meistr.

GoF Ha wyr' chwi a wyddoch mal wrth wneud deiwau

arian o'r dduwies Diana yr ydym ni yn cael ein by wioliaeth.

YDoEE Gwyddom. Mawr yw Diana yr Ephesiad !

Gor. lë, fv ngh>dweithwyr; ond y mae Paul wedi

perswadio miloedd, nid yn unig yn Ephesus, ond drwy holl

Asia a Groeg, nad yw hi yn dduwies, ac nad oes dim yn

dduwiau a wneir â dwylaw.

Y DoEP. Ymaith a Phaul a'i gyfeilhon oddiar y ddaear.

Tafler hwv at anifeiliaid Ephesus.
. • •, j

GoF lë, fy nghydweithwyr ; byddant wedi em handwyo

ni os cânt fyw. Nid oes gwaith yn dwyn y fath elw a

gwneud delwau ar lun Diana, ac ni fedrwn ni wneud dim

^\ DoEE (am ddwy awr). Mawr yw Diana yr Ephesiaid!

Maicr yw Diana yr Ephesiaid ! Mawe yw Diana yr

Ephesiaid ! Pa le y mae Pâul a'i gymdeithion ? Cymerer

hwy i'r chwareufa, a bwrier hwy at y llewod a r amíeiliaid

^
CoFEESTEYDD Y DDiNAS. Ha wyr, gwrandewcli ;

dygwyd

V dynion hvn yma, y rhai nad ydynt yn yspeilwyr temlau,

nac yn gabìwyr eich duwiau chwi. Od oes gan y crefftwyr

rywbethau yn eu herbyn, y mae lleoedd pwrpasol i w trin
;

ni fedd y Uys hwn ddim i'w wneud â hwy. Y mae y ter-

fysgheddywynhollolafreolaidd; ac os clyw awdurdodau

Ehufain am dano, yr ydych mewn perygl.
^ aa ^

Paul Yr wyf fi yn gweled mai elw oedd cyfies äydd y

Gof arian, a bod liawer fel yntau yn ymofyn am elw yn

nghysgod eu crefydd. Y ddelw aur yw y fwyaf poblogaidd

vn V byd.
'

' ^ PEN. III.

Paul ar risiau y Castell.

ACT. XXII. A XXIII.

Dacw Paul yn sefyll i amddiffyn ei hun ar risiau Castell

Antonia, Jerusalem, Ue y cedwir carcharorion, ac yr erys y

milwyr Rhufeinig.
, , p ij-

Patjl. Ha wvr, frodyr, a thadau, gwrandewch fy amddi-

ffyn i wrthych." luddew ydwyf a anwyd yn Tarsus, Cüicia.
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Pan yn ieuanc, anfonodd fy rliieni fi i ysgol Gramaliel yn
Jerusalem yma. Nid oea neb o honocli, ac ni bu ueb yn

dwyn mwy o sel dros y grefydd luddewig na mi y pryd

hyny. Tybiwn nad oedd crefydd ond hi ; a gwnawn gyd-

wybod i erlid pwy bynag a soniai am grefydd Crist. Bum
yn cadw dillad y rhai a labuddient Stephan. Bum yn
Jerusalem a'r gymydogaetb yn rhwymo a dodi yn ngharch-

ar wyr a gwragedd hefyd ; a chefais lythyrau gan yr arch-

offeiriaid a'r henuriaid i wneud yr un peth yn Damascus.

luDDEW. Ehyfedd oedd i un wedi ei ddwyn i fyny yn

luddew dderbyn Cristionogaeth

!

Paul. Pel hyn y bu. Pan yn myned i Damascus i erlid,

daeth lesu i'm cyfarfod ar haner dydd. Yr oedd dysgleir-

deb ei gerbyd yn mron diffodd yr haul ; a bum yn ddall am
dridiau wedi edrych arno. Clywais ei lais yn nywedyd,

"Saul, Saul, paham yr wyt yn fy erlid i?" " Pwy wyt

ti?" meddwn inau. " lesu o Nazareth," atebai yntau.

A dywedodd y cawn i fyned o Jerusalem i'w bregethu, ac

yr anfonai efe fi yn mhell at y Cenhedloedd.

luDDEW. T mae y creadur yn son am fyned i bregethu

i'r Cenhedloedd! Pwy fedr ei oddef? Tmafler ynddo.

Tmaith a'r cyfryw un oddiar y ddaear. Nid cymwys ei

fod yn tyw.

Ltsias t Pencàdbe». Beth sydd ? Pa beth yw y twrw

yma? Beth wnaeth y dyn ? Pwy ydynt y tystion yn ei

erbyn ?

Ittddew. Gwadu luddewiaeth y mae, a dweyd ei fod yn

myned i bregetbu Cristionogaeth i'r Cenhedloedd, ac y mae

yma ddigon o dystion.

Pencadben. Cymerer ef i'r Castell, a holer ef drwy

fflangellau. Grwneler iddo dystio yn ei erbyn ei hun ; ac os

gwrthoda, curer ei gnawd oddiar ei esgyrn.

Patjl. Nid yw yn iawn, Mr. Canwriad, eu bod hwy yn
rhwymo ac yn fflangellu gwr o Rufeiniad, ac heb ei gon-

demnio.
Canweiad. A wel y pencadben yn dda wrando? T mae

y gwr yna yr wyt wedi gorcbymyn ei rwymo a'i fflangellu

yn Ehufeiniad, medd efe, ac yu gwybod nad yw yn iawu

ymddwyn fel hyn tuag ato, yn enwedig cyn ei gondemnio.

Pencadben. Ehufeiniad ! pa fodd y mae felly ? Tybiais

iddo ddweyd yn nechreu ei araeth, " Grwr wyf fi, yn wir, o

luddew." A wyt ti yn Ehufeiniad, Paul ?



fod yn ddinesydd Ehufain, 'a chost^odd i mx swm mawr. Ni

ÍPílraf crredu fod senyt ti fodd i'w phrynu.' Nid oed'd efsiea i mi e^ P^^^-^f-^^i^^î
vn freiniol Yr oedd Tarsus yn ddmas ryüd

;
a m hyna.

íJid 1 drwy eu ffyddiondeb i Rufain a emllodd idd. e;

'YeÌÍLben. Datoder ei rwymau. Yr wyf yn galw y

Uvs vn nghyd eto yfory i holi yn-fanylach i'r mater.

^T ír Ìeth V dorf benben. Mynai un dosbarth nad oedd

dim bai arno' a mynai y dosLrth arall e. rwygo yn

'^'^y'pevcadbeit. Ehaidsymud y carcharor i Cesarea i'w

br^ NidTs modd ei brofi o flaen y Sanhednm yma

Cvmerer ef yno ar farch, yn cael ei gylchynu gan 60 o wyrS a%00 o wyr trLd, oll yn arfog. Bof iddynt

fyned n y nos rhag i'r Uuaws eu gweled. Anfonat hnau

lythyr gyda chwi i esbonio y mater \ ií.eiix.

PÈN IV.

Paul flaen Ffelix.

ACT. XXIV»

Tmopînydd. Pabethywycynhwrfsydd yn Jerusalem

^'îfr Heddvw y mae prawf Paul gerbron Ffelix yn

Cesarea, a hwyìio i fyned yn ei erbyn y maent.

T^ioFrNYDD. Pwy sydd yn myned .''

o -u a '^

Lrc Ananias ^r' archofleiriad, ac aelodau y Sanhedrim.

Cyflo<^asant Tertulus y cyfreithiwr a'r siaradwr mawr i

'^p£Sx'F:íedd.gion y Hys; mater Paul sydd i fod o

dan eií svlw heddyw. Ychydig wn i am dano, nac ain y

cyhuddiadau sydd yn ei erbyn.^ Cefais lythyr yn ei gvlch

oddíwrth Lysias y pencadben. Tybaa efe na wnaeth ddim

yn haeddu augeu na rhwymau. Anfonwyd et yma i w brofi

am fod vr luddewon yn cynllunio i'w loíruddio.

TEBTrLUS. Ardderchocaf Ffelix. T mae yn anrhydedd a

bendith i'n cenedl ni gael y fath foneddwr a thi yn rhaglaw

T mae y carcharor yn un o sect lesu o i>íazareth
;
ac wrth

bleidio hwnw, wedi bod ya codi terfysg yn mhlith yr
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luddewon drwy yr lioll fyd. Daeth i Jerusalem, ac am-

canodd halogi y deml. Daliasom eí', ac yr oeddym am ei

farnu a'i gosbi yn ol ein cyfraith ni ; ond cymerwydefoddi-

arnora drwy orchymyn Lysias y pencadben, ac anfonwyd ef

atat ti, Y mae ein hybarch arochofFeiriad Ananias, a'r

henuriaid, yn barod i dyngu i'r oll wyf yn ddywedyd.

rrELix. Paul, y carcharor, ti a glywi yr hyn a ddywedir

yn dy erbyn. A oes genyt gyfreithiwr i ddadleu dy

achos, a thystion o'th ddiniweidrwydd ?

PArL. Na feddaf, fy arglwydd. Nid oes genyf fodd i

dalu i gyfreithiwr. Gallaswn gael tystion o'm diniweid-

rwydd o bob man lle y bum, ie, o Jerusalem ei hun, oni bai

fod ofn dyc, a boddio archofteiriaid yn eu cadw draw.

FrELix. T mae rhyddid i ti ateb drosot dy hun,

Paul. Arddercbocaf raglaw ; da genyf finau dy fod yn

foneddwr o brofiad, am i ti fod yn farnwr ar y geuedl hon

er's Uawer blwyddyn. ííid oes, syr, ond deuddeng niwrnod

er pan wyf fi yn Jerusalem, Ni bum i yn ymddadlu yn y
deml, nac yn terfysgu y bobl yn y synagogau, nac yn y
ddinas. Ni fedrant brofì yr un o'r cyhuddiadau a ddygant

yn fy erbyn. Pa le y mae y tystion ? G-alwer hwy,

Gwir fy mod yn hòni rhyddid barn wrth ddewis fy nghref-

ydd ; ac yn ol y flordd y maent hwy yn ei galw yn heresi

yr wyf fi yn addoli Duw fy nhadau,

Teetulus. Ardderchocaf raglaw ! T mae—y mae—

y

mae—y mae Paul

Feelix. T mae Paul yn beth ? Gan nad oes gan neb o

honoch ddim i'w ddweyd yn ei erbyn, ac na fedrwch alw

tystion, rhaid oedi y prawf nes daw Lysias i lawr. Boed

i'r canwriad hyd hyny gadw Paul mewn carchar, a gadael

rhyddid i'w gyfeiiliou ddyfod ato a gweini iddo,

Paul. Derbynied y rhaglaw fy niolch.

Peelis ("Wrth ei wraig). Py anwyl Drusila, ni welais

erioed y fath garcharor wrth y fainc a heddyw. luddew o

genedl, a Christion mewn crefydd ydyw. Buasai yn dda

gcnyf gael cyfle i'w^ wrando yn esbouio ei íFyad yn fanylach,

Dhusila, Buasai yn dda genyf finau ; ac y mae efe yn

un o'n cenedl ci. Clywais lawer am ei grefydd, ond ni

ddarfu i mi ei deall. Gwell i ni ei wahodd i duod yma ryw

ddiwrnod.
Ctfaill. Edrych ati, Paul, y mae gwahoddiad i ti i

fyued i'r palas i bregethu i'r rhaglaw a Druaila. Ceisia
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bregethu yn lled esmwytìi, pe byddit ya gwenieithio
;
gall

hyn fod yn fantais i ti eibyn dydd y prawf.

Ffelix. A wnai di, Paul, bregethu i ni, ac esbonio dy
ffydd?

Paul. Grwnaf, ardderchocaf raglaw a'i briod, Cymepaf
yn destyn, " Gi-yfiawnder, dirwest, a'r farn a fvdd." Peth
annhraethol bwysig yw i farnwr fod yn gyfiawn a diargy-

hoedd ei hunan, canys y mae barn i fod, pan fydd pob barn-
wr yn gorfod ymddangos o flaeu Barnydd yr holl ddaear.

Ffeltx. Taw, taw, Paul ! Tr wyf yn crynu ac yn
llewygu. Dos ymaith ar hyn o amser

;
galwn am danat

eto. Ond gwrando, y mae genyf fi awdurdod i'th oUwng
yn rhydd. ; a elli di roddi arian i mi am hvnv ?

Paul. Na, prin wyf o arian ; ac nid wyt' am brynu fy

rhyddid felly. Bydd wych, Ftelis ; cawn gwrdd yn y farn.

PEN. V.

Paiil gerhroih Ffestiis ac Agrippa.

Agrippa. Dyma Ffestus wedi cael ei anfon o liufain yn
rhaglaw yn lle Ffelix ; a chan t'y mod inau yn freuin yn lle

Herod, buasai vn dda i mi a'n chwaer Bernice fyned i'w

gyfarch. Boed oes hir i ti, Ffestus. Dymunwn i ti rao'-

hiwiaeth Iwyddianus.

Ffestus. Diolc'a i ti, O ! frenin ; ac y mae yn dda genyf
gael yragynghori am fater neiUduol. Y mae yraa ryw ddyn
rhyfedd wedi ei adaeì yn v carchar gan Ftelix. Dywed yr
luddewon ei fod yn droseddwr mawr, ac yn haeddu marw.
Buont yn ceisio ei gael yn euog yn Sanhedrim Jerusalem

;

a daethant yma ddwywaich yn llonaid y llys, a'u dadleuwr
gyda hwy. Oad yr oedd y carcharor ei hunan yn eu
trechu. Baniodd Lysias, Ffelix, a raiuau, uad oedd efe

wedi gwneud dim yn haeddu angeu na rhwymau, nao wedi
gwnend dim yn erbjn cvfraith R*iufaiii. mae efe weii
aoelio at Ce-iar ; ac ais gwa pa achwvn i'w roddi vn ei

erbyn wrth ei anfon at yr yjierawdwr; a dymuuwn gael

cyfarwyddiadau dy fawrhvdi.

A&EIPPA. Gran fod y carcharor mor ddyagedig a doniol,

byddai yn dda genyt' fi a'm chwaer Bernice ei glywed yn
dweyd ei hanes ei huu a'i grefydd.

Ffestits. Cewch ei glywed yfory.

Agbippa. Foneddigion, da geoyt' fi a'm chwaer ddyfod
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/ i'ch plith, a gweled y llys mor llawn o bendefigion a phen-
cadbeniaid. Deallwyf fod yma ryw garcharor hynod

;

byddai yn dda genyf ei glywed yn siarad.

Ffestus. T mae cenad i ti, Paul, ateb drosot dy hun yn
nghlyw y brenin.

Faul. Tr wyf yn teimlo yn ddedwydd, 0! frenin

Agrippa, i gael estyn fy llaw, ac amddiôyn fy hun ger dy
frou di ; canys wedi dy faí;u yn mhlith jr luddewon, ac yn
adnabud eu defodau, byddi yn brofiadol o'r hyn a ddywed-
wyl. T mae yr luddewon oU yn gwybod fy muchedd i

o'm mebyd. Gwyddant mai yn ol y sect fanylaf o'ucreiydd

hwy y bum i byw yn Pharisead. Gwnaethum fy ngoreu
yn erbyn lesu o Nazareth, ei egwvddorion, a'i bobl.

Medrwn gydymdeimlo am hyny â'r creulonaf o'm herlidwyr.

OnC prin y rhaid i mi adrodd i ti, O ! frenin, y morld y'm
cyfarfyddwyd gan lesu ar y fi'ordd ger Damascus. Hysbys-
wyd y pryd hyny y byddai yn rhaid i mi fud yn weinidog

i'r Cenhedloedd ; ac ni bum anufudd i'r weledicraeth nefol.

Dechreuais bregethu yn Damascus ; aethum oddiyno drwy
Arabia, a daethum yn ol i Jerusalem ; ac wedi hyny at yr

holl genhedloedd. Tystiolaethais i fychain a mawr, heb
ddweyd dim yn amgen nag a ddywedasai Moses a'r profi"-

wydi, y dyodoefai Crist, y byddai yn gyntafanedig o'r

meirw, ac y dangosai oleuni i'r bobloedd a'r cenhedloedd.

Feestus. Taw, Paul, y mae dy ddysg yn dy ynf}du.

Paul. Na, nid wyf yn ynfydu, ! ardderchocaf Pfestns;

geiriau gwirionedd a sobrwydd wyf yn eu hadrodd. Y mae
Agrippa yn gwybod fod y proff"wydi yn rhagddywedyd am
Grist, onid wyt ti, frenin ? Mi wn dy fod.

Aghippa. Tr wyt o fewn ychydig i'm henill i fod yn
Gristion.

Paul. Myfi a ddymunwn ar Dduw dy fod ti, a phawb
sydd yn fy ngwrando, yn gyfryw ag wyf fi, ond y rhwymau
hyn.

T Beenin a'b Llts. Gallesid gollwng y dyn yma ym-
aith, oni buasai ei fod wedi apelio at Cesar.

PAUL, ONESIMUS, A PHILEMON.
Philemon I.

Paul. Pwy yw y crwydryn dyeithr yma sydd ar yr heol?
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Onesimus. Onesimus yw fy enw, syr.

Paul. O ba le y daethost di ?

Omesimus. Daethum o Colosa yn Phrygia. Caethwas
oeddwn i foneddwr yno a elwid Phileraon.

Paul. Yrwyfyn gydnabyddus a hwnw; bum yn eyd-

"weithio ag ef. Y mae ya weinidog, onid yw, a'r eglwys yn
cyfarfod yn ei dv ?

Onesimus. Ydyw, syr; er na bum i ddim yn aelod o'r

eglwys.

Paul. Pa fodd y bu i ti ddyfod oddiwrtho?
0?íESiMUS. Caethwas oeddwn syr, ac mi a ddiengais.

Paul. A ddarfu i ti ddwyu rhywbeth oddiarno ?

Onesimus. Na, ni ddygais ddim ond íy hun. Yr oedd-

wn yn meddwl fod geuyf hawl yuof fy hun.

Paül. Na, uid oedd genyt hawl ynot dy hun, gan fod

Philenn)a weJi dy brynu. Oad pa fodd y daethost i

Eufaui ?

Onesimus. Yr oeddwn am adael Colosa, ac wedi clywed y
gallaswn gael gwaith a chyflog yma, mi weithiais fy ffordd

mewn lloug dros fôr Adria.>

Paul. A gefaist ti waith ?

Onesimus. N'addo, yn wir, syr ; ac y mae arnaf eisieu

bwyd.
Paul. A fuaset yn cyflogi i weini ychydig ar hen wr fel

myfi ?

Oxesimus. Buaswu yn uuion, am y cyflog a welsai efe

yn dda roiidi.

Paul. Tyred gyda mi i'r ty. Paul yw fy enw, ac yr wyf
yn garcharor yn Ehufaiu am bregethu lesu Grist. Nid
ydyi.t yn fy nghadw yn y carchar

;
yr wyf yn cael bod fel

hyn yn íy nhy fy hun ; ond ni chaf ddianc o'r ddinas. A
ydwyt ti yn Gristioa ?

Onesjmus. Nac wyf fi. Clywais lawer o son am Grist

yn nhy fy hen feistr. Byddai eíe yn ei bregethu, ac arfer-

ent gyfeillachu, gweddio, cymuoo, &c., ya y ty ; ond nid

oeddwn i a'm cyd-gaethweision yn gwneud nemawr sylw o

honyut, a'u gwawdio y byddem yn eu cefnau.

Paul. Medraf fi gydymdeimlo â thi. Clywais inau lawer

o bregethu am Grist cyn i mi gredu ynddo, ac yr oedd yn
gas gau fy ngbaiou glywed son am dano. Cymerais ya fy

mheu ei erlid, drwy erlid pawb fyddai yn credu ynddo ; a

phan oeddwn yu myued i Damascus i wneud hyn, daeth i'r;
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cyfarfod ar y ffordd ; ac yn lle fy nharo, rhoddodd gusan i

mi ; ac er hyny yr ydym yn ffrindiau, ac yn myned fwyfwy
felly liyd. Cynghorwn dithau i astudio ei gymeriad.

Onesimus. Gwnaf, gyda phleser, syr ; efallai y caf

arobell wers gan fy nieitítr.

Paül. Cai, dyna fy ngwaith i. Nid wyf fi yn cymeryd
arnaf wybod dim ond " lesu Grrist, a hwnw wedi ei groes-

hoelio ;
" ac nid wyf íì yn ymffrostio mewn dim ond yn

" îs ffhroes ein Harglwydd lesu Grrist."

0>"Esnius. Tr wyf yn meddwl fy mod wedi ei adnabod
ef, i^rym ei adgyfodiad, a chymdeithas ei ddyoddefiadau; ac

yr wyf vn gobeithio fy mod wedi fy nghydffurfio â'i farwol-

aeth ef ; a dymunwn ei wasanaethu, a gwasanaethu ei

achos, a bod yn well gwas i t'y meistr.

Paul. Bydd yn ddrwg genyf dy golli, Onesimus ; ond yr

wyf yn meddwl mai dy ddyledswydd yw myned yn ol at dy
ben íeistr ; canys gan ei fod wedi dy brynu, ei eiddo ef

ydwyt.
OîíESiMUS. ! fy meistr uewydd anwyl, paid a fy ngyru

yn ol ; bydd fy heu feistr wedi ty fflangellu a'm halltudio.

Gwell genvf dy wasanaethu di byth am ddira.

Paul. Na, nid yw crefydd lesu Grist yn caniatâu i mi
dy gadw, gan mai eiddo gwr arall ydwyt ti ; ac mi ysgrifenaf

lythyr i ti roddi i dy hen feistr, a daw Tychicus gyda thi.

Äc y mae genyf lythyr arall eisieu ei anfon at yr eglwys

sydd yn ei dj.

" Anwtl Phileiion,—Orwyaaos fy mod i yn garcharor yn Ehufain,

ac yn ddamweiniol ar yr heol, cyfarfyddais â dy hen gaethwas Ones-
imus. Dywedodd ei hanes, ac addetbdd nad oedd yn Gristion ; ond
enillais eí i fed. Yr wyf yn ei ystyried yn bleatyn i mi. Y mae wedi
gweini arnaf yn ofüIus, ac y mae yu dda iawn genyf am dano ; ond yr

oeddwn yn tybied nad teg oedd i mi ei gadw, gan mai dy gaetuwas di

ydyw. Ac yu awr daw yn ol. Yr wyf yn gobeithio y maddeui iddo,

ac y derbyni ef yu garedig er fy mwyn i. Derbyu ef yn uniou fel y
deibyniasit fi; ac ns yw yn dy ddyled o ddim, myfi a'i talaf Gwna
lawer ^well gwas i ti yn awr na phin oed I yna o'r blaen ; ond derbyn

ef, nid fei gwas yn unig, ond fel brawd yn yr Arglwydd. Y mae tymor
fy ngbfircbariad yn Rbufiiin yii mron ar ben. Bwriadaf dalu ymwel-
iad â Colosa : parotoa i mi lety. Cofia fi at Timotheus yn garedig,

at Appbia, ac Archippus, a'r eglwys sydd yn dy d. Yr wyf yn
gwoddio llawer drosoch.

—

Paul y vJabcharor.*'

PHiLEMOif. Dyna Onesimus wrth y drws ! y crwydrya
drtygionns ! Cymerer ef i fyny, a rhwymer ef. Ysbeiliodd
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fi o flynyddoedd o'i wasanaeth, ac aethum i lawer o draul a

thraô'erth i ymofyn am dano.

OìîEsiMUS. A wel fy hen feistr yn dda ddarllen y llythyr

yma ? A dyma lythyr arall at eglwys Colosa sydd yn dy
d.

Philemoií. T raae yn fiSaidd genyf dderbyn llythyr o dy
law, ond myfi a agoraf hwn, am y tybiaf fy mod yn adnabod

y llawysgrif.

Onesimus. Diolch i ti, fy hen feistr; nid wyf am ddianc.

Byddaf yu foddlon i dy weision fy rhwymo wedi i ti ddar-

llen y Uythyr.

Philemon. Nid all fod twyll yn y llythyr, canys yr wyf
yn adnabod llawysgrif yr apostol Paul. Pa fodd y bu i ti

daro wrtho ?

Onestmus. "Wedi i mi fí'oi, yr oedd arnaf eisieu cael rhyw
ffordd i eniìl fy mwyd ; a dywedwyd y buaswn yn ddigon
pell oddirth fy hen feistr, ac yn debyg o gael gwaith yn
Rhufain; a llwyddais i fyued yno dros fôr Adria. A phan
oeddwn yn yr heol, yn newynog, ac yn ynioí'yn am waith,

pwy a ddaeth i'm cyfarfod, ond Paul ; ac raae efe, mi wn,
yn y llythyr, yn dweyo fel y bu ; canys darllenodd y lljthyr

i mi.

Philemon. Ni allaf lai na chiisHnu y lìythyr, er mwyn
yr ysgrifenydd a'i gynwysiad. A thi a welaist, ac a fuost

yn gwasanaethu Paul ! Pa fodd y raae efe vn edrych ?

Onesimus. Y mae yn edrych yn dda, ond y mae yn hen-
eiddio. Geilw ei hun " Paui yr hynafgwr."
Philemon. Wel, y mae eisieu bwyd arnat ti ; tyred i

fewn; cai swpera heno gyda'r teulu, ac nid gyda'r gweision.

Onesimus. Diolch i ty hen feistr. Nid oeddwn yn dys-

gwyl y fath fraint. Yr wyf yn foddlon i fod gyda'r gweision:

arosaf yma byth, os caf, a gwasanaethaf di yn weli nag o'r

blaeu.

Philemon. Y mae yr ea^lwys spdd yn fy nhy yn cyfarfod

heno 1 weddio, cawn dy gwmni a dy weddi.

Onesimus. Dioich i ti, O ! Arçrlwydd, am fy arwain i

Eufain, ac i mi daro yno wrth yr apostol Paul, ac am i ti

dueddu ei feddwl i bregethu lesu G-rist i mi, a thueddu fy

meddwl inau i'w dderbyn ; a diolch i ti am fy nwyn yn ol

at fy hen teistr. Gwe! yn dda i ofalu am Paul yn ühufain,
a'i ddwyn i letya yma, yn ol ei fwriad. A chymhwysa ni

oll i gael ein derbyn at lesu Grrist i'r nef, Amen.
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Philemon. Diolcli i ti, ! Arglwydd, am y fath gyfarfod

yma heno. Diolch i ti dros fy mrawd Onesimus, am iddo

^ynt ífoi oddi yma, gan iddo yn ei grwydriadau gyfarfod

Paul a'i Waredwr ; a diolch i ti am ei dywys yn ol yraa.

Dal ef. 0! Arglwydd, dal ef hyd y bedd. O ! dal ef, a gwna
yr holl weision yma yn debyg iddo. Amen ac Ameu.

T DDADL HTFEYD TN T NEF.

" Canys ni chymeiodd efe naturiaeth angylion ; eithr hâd Abraham a

gymerodd efe."

—

Paul.

Amcan yr apostol yw dangos fod y natur ddyuol wedi ei

dyrchafu yn uwch na'r natur angylaidd. Ehydd amryw
resymau yn y bepod flaenorol ; ond y cryfaf, efallai, yw yr

un a ddewisasoir? f^l ein harwyddair, sef, mai " hâd Abra-

ham a gymerodd efe." Gan fod Paul yn canEaol ei natur

ef, byddai yn naturiol i Michael yr archangel ganmol ei

natur yntau. Goddef y penodau cynlaf o'r Hebreaid i ni

ddyehymygu dadl hyfryd rhwng Angel a Saut yn nghylch

dyrchafiad eu natur. Dacw y ddau ar yr esgynlawr, a'r

orielau yn llawnion o edrychwyr.

Angel. Yr 'wyf Ji pn hyn na thydi. Myfi yw plentyn

hynaf y Duwdod. Mae nefoedd a daear yn cyduabod y
dylai henafiaeth gael parch. Yr wyf fi yn cofio yn mhell

cyn dy eni di. Hynach na thydi yw y goleuni a'r tywyll-

wch, y môr a'r tir, yr haui a'r lleuad, y íFurfafen a'i holl

deulu, y môr-fcirch mawnon a'r anifeihaid, y coedydd a'r

llysiau. Ond yr wyf fi yn hn nag un o honynt hwy.

Gi'fynai Duw i -Tob,
— '' Pa le yr oeddit ti pan sylfaenais i

y ddaear ? " Nid yn unig pa le yr oedd dy berson di, ond

pa le yr oedd dy natur di ? Ah ! yr oedd heb ei geni.

Ond yr oeddwn i yn fyw y pryd hwnw—" Pan gydganodd

ser y boreu, ac y gorfoleddodd holl feibion Duw." Ataf fi

y cyfeirir yna. Tr wyf yn cofio y dydd y ganwyd dynol-

iaeth. Bum yu siglo y cryd iddi, yn ei mabandod, ac jn ei

dysgu i gerdded, gati ei chymeryd erbyn ei llaw.

Sant. Nid yw yn cyfodi i wrthateb hyn. Cryma ei ben

fel arwydd o gydsyniad.

Angel. Cefaisfy ngosod mewn lle prydferthacJi na thydi.

Cefais i ddechreu byu yn y nef, cefaist dithau ddechreu
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byw ar j ddaear. Cefais i fy nghreu yn ymyl y llys bren-

binol, cefaist dithau dy greu yn un o'r tiriogaethau pell.

Gwir i ti gael dy roddi yn mharadwys y ddaear, ond gad-

awyd fi yn mharadwys y nefoedd. Grwnaeth Duw i'r Pison

a'r Gihon, a'r Hidecel, a'r Euphrates, gyfodi yn dy ardd

di ; ond parodd i afon bur o ddwfr y bywyd, dyaghier fel

grisial, darddu allan dan ei orseddfainc, a rhedeg drwy ganol

fy ngardd i.

Sant. Cryma ei ben etti ; ond sisiala mai tuag ato ef yr
oedd yr afon hòno yn rhedeg.

Angel. Tr ydìjin ni yn gryfacTi, yn gyflymach, ac yn
lluosocach na cliwi. Darfu i un o honom ni mewn eiliad

ladd cant a phedwar ugain a phunip o filoedd o'r Assyriaid.

Yr wyt ti yn rliy wan i bt*ri i lon'd cae dy glywed yn dar-

Uen y testyn ddydd y gyiLaufa ; ond pe cawn i oud cenad i

roddi bloedd gwnawu i'r hoU í\ d fy ughlywed. Byddai
careg fechan a syrthiai o'r mur yn ddigon i dy lethu di

;

ond medrwn i dderbyn mellten u fv mreichiau. a chwareu
â hi fel â baban. Gallwn i ehedeg o'r nef i'r ddaear ac yn
ol, tra byddit ti yn croesi dy ystafell, neu yn cau amrant dy
lygad. Ac y mae llawer iawn o honom ni

—
'' Cerbydau

Duw ydynt filoedd o angylion." Yr oedd yr aden a wel-

odd Eliseus o'n byddin ni yu Uon'd mynydd o " feirch tan-

llyd." A phe buasai y Ceidwad ond rhoddi yr awgryuiiad,

yr oedd " mwy na deuddeg Ueng" o honom yu barod i

weini iddo.

Sant. Dacw efe ar ei draed. Pwy ydyw ? I ba oes y
perthyna? Patriarch ydyw, ebe un. Apostol ydyw, ebe y
ílali. Ond Uonyddwyd y gyt.ulleidfa drwy i'r Cadeirydd
floeddio

—

Paul, aiodwr y Lìythyr at yr Hehreaid. ydyw.
Patjl. Anrhydeddus Aiifíel ! Yr ivyf hraidd yn ameii dy

haeriadau diweddaf. Addefaf eich bod yn "gedyrn o
nerth,'' ond mae eich bod yn gryfach na ni yn bwnc heb ei

brofi eto ; canys am y natur ddynol, fel y mae yn y nefoedd,
yr ydym yn son, Dywedaist eich bod yn gyflymach na ni.

Yr ydym ninau mor gyflym a meddwl. Medrem ddilyn y
ser tanllyd cyntfonog, a gadael y goleuni yn mhell ar ol.

Ond i benderfynu y ddadl, myfi a ehedaf i Galfaria am y
cyntaf a'r cyflymaf o honoch, a deuwn yn oi cyn i neb
wybod ein coUi. Ti a ddywedaist eich bod chwi yn lluosocach

na ni. Esgusoda fi am ameu hyn, Pan ddisgynodd Duw
ar Sinai yr oedd gydag ef "fyrddiwn o saint.'' Ni ddy-
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wedaist eicli bod chwi yn ddirifedi. Oud gwrando j cyfrif

diweddaf a wnaed o honon ni. bob un o'rllwythau " yr
oedd deuddeng niil wedi eu selio." " Wedi hyn mi a

edrychais ; ac wele dyrfa fawr, yr lion ni allai neh ei rhifo,

o bob cenedl, a Uwythau, a pbobloedd, ac ieithoedd." Gan
mai teulu yn cynyddu yw yr eiddom ni, a cban fod er hyn
dros ddeunaw cant o flynyddoedd, Beth all fod ein rhifedi

yn awr ? A beth fydd ein rhifedi cyn caniad yr udgorn ?

Angel. Ehoddaf i fyny ddadl y rhifedi. Ond ni cìioUais

i erioed fy ngìiymeriad fel tydi. Yr wyt ti wedi bod yn
euog o deyrníradwriaeth. Sefaist dy brawf, a chafwyd di yn
euog. Cyhoeddwyd dedfryd marwolaeth uwch dy ben.

Grwelais di yn ymyl y dienyddle, a'th draed a'th ddwylaw
yn rhwym. Ac ar ol trefnu i ti Feichiau am droseddu y
cyfamod cyntaf, gwrthryfelgar a fuost wedy'n. Ond ni

chafodd fy Nhad erioed achoa i godi y wialen, nac i edrych
yn ddu arnaf fi.

Paul. Tr wyt ti, Angel, fel pe byddit yn dewis anghofio

mai am y natur y dadleuir, ac nid am bersonau. Mae dy
natur ditJiau toedi colli ei cliymeriad. Gwrthryfelodd
brodyr i ti yn y nefoedd, er eu bod yn ymyl vr orsedd.

]\[aent yn y carehar y niyijyd yma yn cael eu " cadw niewn
caciu'ynau trds:wvdtìol hyd fHrn v dv(id mawr." Tvdi ;ío11-

odd dy gyraeriad gyntaf, ac a'm hudodd i. Wedi bwrw dy
natur di dros gaerau y ddinas, ni edrychodd Duw byth ar

dy ol â golwg o dosturi. Nid oes un o'th deulu a syrthiodd

wedi bod yn werth ei godi.

AjSTGEL. Wel, ni lychwinais i fy ngwisg fel tydi. Mae
dy wisg di, ddynoliaeth, wedi ei thrybaeddu mewn pechodau,
fel nad oes neb a wyr beth yw ei defnydd, na pha fath oedd
ei lliw ar y cyntaf. Ond edrych ar fy ngwisg i. Mae raor

lân ag oedd chwe rail o flynyddau yu ol. Mae can wyned a
phan wisíodd aauteiddrwydà hi am danaf fi gyataf.

Paul. Yr ydwyt, A.nËrel, wedi aniîhofio eto mai am ddyn-
oliaeth yn y nefoedd yr ydyra yn son. Qan ha un o hononi

y mne y irií?g lanaf heddyio yw y pwnc. Dywedir am y
dyrfa ddirifedi eu bod wedi eu " gwisgo mewn gynau
gwynion "—wedi " eu golchi a'u cànu yn ngwaed yr Oen."
Ni waeth pa fodd y cànwyd fy ns;wÌ8g i, pa un wynaf yn
awr yw y mater ? Yr wyf yn foddlon isefyll wrth dy ochr,

fel y caffo ein hoU wrandawyr fantais i'n gweled rhyngddynt
â'r haul. Pwy wel frveheuvn, neu gryL-hni, neu ddim o'r



HANESION T BEIBL. 213

cyíryw ar íy ngwisg ? Estyn allan dy fraich, Angel.
Moes weled llawes dy wn gwyn wrth ochr fy un i. Pa uu
wyuaí ? Gradawer fod dy un di mor laned. Pa un yw y
lliaiii oieinaf ? "Yu mha un y gwelir mwyaf o ddwyfoideb !

Pa un yw y debycaf i wisg y Gwr sydd ar yr orsedd ?

AîíaEL. Rhaid i mi dewi yn nghylcb íy ugwisg. Ond yr

wyf loedi hod ofwy o wasanaeth ify Meistr na thydi. Bum
ar neges ganwaith o'r nefoedd i'r ddaear dan yr hen oruch-

wyliaeth. Bum yn dwyn cenadwriaethau lawer gwaith i

amrai o'r patriarchiaid—ac yr oeddwn i ar fy ngoreu pan
foddwyd y byd, pan losgwjd Sodom, pan holltwyd y môr, a

phan gyhoeddwyd y ddeddf ar Sinai. Pan anwyd y Messiah,
bom i yu canu iddo. Pan chwysai yn yr ardd, bum i yn
gweini iddo. Pan gyfodai o'r bedd, myü oedd yn treiglo y
maeu. A phan esgynai, buom ni yn osgorddlu iddo. Ar ol

hyu, anaml y darfu i ni ymddangos i breswylwyr y ddaear.

Ni oddefir i ni groesi yr afon. Ond y mae addewid y cawn
ddyfod yn un dorf y dydd diweddaf. Daw eiu Brenin
gyda'i " holl angylion santaidd." Un o honom ni fydd yn
chwythu yr udgorn, ac yn'agor dorau y bedd.

Pai'l. Yr wyf yn ddiolchgar i ti, natur angylaidd, am dy
barodrwydd i weini i'm natur i. A gwas i mi wyt ti. An-
fonwyd di i wasanaethu, er mwyn y rhai a gânt etifeddu

iachawdwriaeth. Gau hyny, dyro i fyny dy ddadl. " Nid
yw y gwas yn fwy na'i arglwydd." Gwyddost wneud trefn

iachawdwriaeth er fy mwyn i. Er fy mwyn i y cynlluniwyd
hi, ac y gosododd y Duwdod ei linyn mesur arni. Ni
ddodasid darn o honi wrth y llall yn dragywydd oni buasai
fi. A hon yw y drefn a sicrha dy ddedwyddwch dithau.

A?íGEL. Weì, ni wn i ddim anifarw fel tydi. Mae rhyw
aelod i ti mewn poen, ac yn marw o hyd. JN'i welais i yr un
o'r holl seintiau oud rhyw Enoch ac Elias yn dyfod adref
yn gryno. Mae rhan o honoch yma, a rhan arall yn pydru.
yn y bedd. Ond nid oes llwchyn a berthyna i un o'm teulu
i yn y bedd. Ni bu un o honom farw erioed. Naddo, ni

ddarfu nac angeu, na'i gyntafanedig, erioed fedru anadlu ar
un o honom.

Paul. Gwir. Ond os ca fy natur i y boen o farw, a'r

anmharch o fyned i'r bedd, ni cha dy natur dithau yr an-
rhydedd o godi. Bydd gogoniant y codi yn ddigon o dâlam
fyned i lawr, er gorfod gorwedd am ddeng mil o flynydd-
oedd. Bydd yr hyfrydwch o wisgo yn ddigon o wobr am y
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drafferth o ddyosg. Edrychwn a fyddi di yn yr adgyfodiad.

Myfi fydd testyn y sylw. Bydd heuliau yn edrych arnaf fi

nes myned yn ddall. A bydd y Duwdod yn hoffi fy

Bgweled. Bu miloedd o seintiau bron cenfigenu wrth
Enoch ac Elias am iddynt gael myned i'r nefoedd heb brofi

marwolaeth, ond dyma ddydd y byddant hwythau yn eiddig-

eddu wrth y gwaelaf o'r saint. Hwn fydd y diwrnod y
gwisgir yr hen fynwentau mewn gogoniant anghymharoí.
Ond, Angel ! byddaf yn sicr o dy drechu Tr wyf wedi
cadw fy rheswm cryfaf hyd yr olaf. Edrych ar yr oraedd.

Natur pwy sydd yna ? " rth ba un o'r angylion y dy-

wedodd efe uu amser, Eistedd ar fy neheulaw ? " Natur
pwy a gymerodd efe ? Yn llaw pa natur y mae y deyrn-

wialea ? Ar ben pa natur y mae y goron ? Dyna i ti wr
yn fy natur i ar yr orsedd, nad wyt ti deilwng i ddatod carai

ei esçfidiau. Mae yn anrhydedd i dy goronau di gael

gwneud palraant i'w draed.—Ar hyn eisteddai Paul i lawr

yn nghanol banllefau seintiau ae angylion.

Coj:wN—Mai dadl ìiyfryd yw. Canodd yr hen brydydd
yn iawn am dani, pan ddywedai :

—

" Os 063 rhjrw ddadl hyfryd
Yn bod yn nhir y bywyd

;

Ehyw unfryd gydfod."

"Un iaith fydd gan y dyrfa faith," &c.

Mae yno ddau enwad mewn gwirionedd, sef seintiau ac

angylioa. Mae pethau neillduol yu perthyn i bob un o

honynt. Ond mae hyny yn fwy o bleser nag o ofid—crea

fwy o gariad nag o gas. Yno y mae y "Cynghrair Efengyl-

aidd." Maent yn hoffi sefyll ar yr un esgynlawr, pregethu
o'r un pulpudau, canu yr un anthemau, ac eistedd bob yn
ail gylch bwrdd y wledd.
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CAN YE AFEADLON.
MESUE 40.

Wedi ei chyfansoddi ar gais y ''•Band of Hope" a'r "Good Templ-
ars." íw chanu ar Don 181, casgtiad Stephen a Jones. Fe
dewidd, gellid canu y ddau beniU olaf ar " Foor Mary Ann^

Tad. P'le mor hwyr y buost heno, John, John fy.mab ?

Drwg dy fod fei hyu yn crwydro o d dy dad

;

Mair a mmau a'th ddysgwyiiem, Uif o adagrau a dywalltem,
Drûsot hefyd y gweddiem, O ! John em mab.

JoHN. Yr wyf wedi hea ddiflasu ar d fy nhad,
Myn'd mor gynar raid i'r gweiy yn uii fy nhad

;

Codi'n fore i weddio, a myn'd gyda'r dyad i weithio,
Grwell na hyny ydyw crwydi-o o d íy nhad.

Tad. Y mae pawb yn bore godi yu nh dy dad,
Er mwyn uno oll mewn gweddi yn nh dy dad ;

Gweithio mae dy fam a minau drwy y dydd, gwna pawb ei ore'

;

Erbyn nos daw'r teulu adre i d dy dad.

JoHN. Mae'r rheolau yn rhy gaethion yn nh fy nhad,
'Does i'w yfed ond dw'r afon yn nh fy nhad;

Gwell gen i gael mwy o ryddid, cwmni liawen, meddwi hefyd
;

Af, 08 caf fy rhan o'r golud, o d fy nhad.

Tad. Anhawdd genyf yw ymado â thi fy mab,
Och ! a raid i mi ffíirwelio â thi, fy mab !

Gwel yn Ihfo loywon ddagrau dy hen fam a'th frawd a minau,
Wrth it' gychwyn oddi curtre ; fíarwel, fy mab.

JoHN. Ffarwel, fy nhad.

YK AFRADLOJí A'l CHWANT.

Chwant. Bhydd wyt, John, o gaeth gadwynau hen d dy dad,
Ac yn llawnion mae'th logeiiau u aur y wlad

;

Eeliach rhedwn i gael meddwi, yna'n uuiou i'r puteiudy

;

Mentrwn floeddio a gorîoieddu,— ce'st ran dy dad.

Atad. Anwyl chwant, yr wy'n dy garu, dof gyda thi

;

Os i wlad sydd beli y teithi, dof gyda ihi

;

Am beth bynag y sychedi, ceisiaf beunyda dy ddiwallu,
Pa'm na ailwn ddawnsio a chauu ? Dof gyda thi.

Chwant. Awn yn gyflym y ffordd yma i wlad sydd beli,

Yn mlaen y rhedwn am y cynta' ya íwyfwy pell

;

Mynwn grwydro yr holl wiedydd, chwiiio am ddifyrwch beunydd,
Byth ni choliwn ar ein gilydd mewn gwiad sydd weil.
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ArEAD. Gyda'm chwant yn hir y crwydrais, mewn anial wlad,

Darf'od mae y rhim a pefais yn nh fy nhad
;

Un dryll eto, pau y'i gwariaf, fydd y cwbl oU a feddaf

;

Ac 'rwy'n llwm heb fawr am danaf, mewn anial wlad.

Chwant. Gad i'm gael y geiniog olaf sydd genyt ti;

AJwy yw'm syched na phan gyntaf y gwelais di

;

Gwell gwneud cam â phlant a theulu, borJ heb ddillad ar y gwely,

Nag i chwant gael ei newynu,—na wrthod fi.

Afrad. Dyma'r geiniog nlaf i ti, heth mwy a wnawn ?

Bellach bydd i ni newynu, beth arall wnawn ?

Gwaith na chardod i ddyeithriaid ni ddysgwylir gan estroniaid
;

Gwae fy chwant i mi dy weled, beth mwy a wnawn ?

Chwant. Beth mwy a wnt.f ! !

YE AFRADLON A'I DAD ETO,

Afead. Gan fy chwsnt y ce's fy siomi,—af at fy nhad,

Cibau moch a ro'dd i'm porthi,—af at fy nhad
;

Nhac? rydd i bob gwas sydd ganddo fara fwy na fedr dreuho,

Gall fy nerbyn inau eto,—af at fy nhad.

Tad. Y mae hiraeth ar fy nghalon am John fy mab !

Edrych byddaf yn hiraethlon am John fy mab !

Dacw rywun tebyg iddo, ond na fedd e' fawr am dano,

Mentraf allan i'w gofleidio. ! John fy mab.

Afbad. A gaf fi ddyfod eto atat i d íy— , fy—

?

Ni ryfygaf ddweyd am danat, ti yw fy nhad
;

Gwas heb gyflog os caf ddyfod, am íy mwyd o'm hing a'm trallod,

Bydd fy nef yn dechreu isod yn nh fy— , fy—

.

Tad. Taw, fy mhlentyn, mi'th gusanaf, wyt i'm yn fab,

Yn fy mynwes y'th gofleidíaf,— ti yw fy mab ;

Mynaf iti y wisg oreu, ar dy law y rhof fodrwyau,

CroBBo calon i ti adre',—ti yw fy mab.

Buom heno yn cydwledda yn llawen iawn,

Bloeddiwu eto, Haleluia, yn llaweu iawn

;

Yr afradlou a ddaetb adre', iddo rhoddwyd y wisg ore',

Gyda'i dad y maé yn eiste',—yn llawen iawn.

Amom oll bu hiraeth chwerw am John y mab,
Tybiai pawb mai wedi marw 'roedd John y mab,

P'odd y peidiwn ganu a dawnsio, wrth ei weled yma heno,

Yn ddirwestwr wedi seinio wrth fwrdd ei dad ?

BALA : AEGEAFPWYD OAN H. EVA2fS.
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