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Cyflwyniad gan Rhian Parry, Dolgellau 

Dyma’r ail ddarlith mewn cyfres sydd wedi ei drefnu yn yr Eisteddfod Genedlethol gan Gyfarfod Crynwyr Cymru, y corff sydd yn 
cynrhychioli Cymdeithas Grefyddol y Cyfeillion yng Nghymru. 

Mae Huw yn hannu yn wreiddiol o Gaerdydd, er iddo dreulio y blynyddoedd ffurfiannol hynny rhwng 10 a 15 oed ym Mangor 
ac yn bwysig iawn yn Ysgol Dyffryn Ogwen, cyn symud yn ôl i Gaerdydd ac Ysgol wahanol iawn Rhydfelen. Yn fab i’r diweddar 
Trefor M. Owen, cyn guradur Amgueddfa Werin Cymru, mae Huw’n dweud fod hynny wedi rhoi brechiad reit dda iddo rhag 
gael ei heintio gan hiraeth a gorddos o ramantu am y gorffennol, ond yn gresynu nad yw wedi etifeddu sgiliau academaidd ei 
dad. 

Bu’n un o ddisgyblion llai disglair y dyn cyflawn hwnnw Dewi Prys Thomas yn Ysgol Bensaernïaeth Cymru a fu’n ysbrydoliaeth 
iddo, fel ag i laweroedd o benseiri ifanc y cyfnod. Roedd Dewi Prys yn mynnu fod pensaernïaeth i’w weld ar bob tudalen mewn 
papur newydd nid dim ond yn y golofn ‘bensaernïaeth’. Mae hono’n egwyddor sydd yn wir mewn llawer maes, dwi’n siwr. 

Symudodd Huw yn ôl i’r gogledd i - i Fynytho - weithio … ac i briodi Mair. Sefydlodd, ym 1984 - gyda Gareth Dobson - gwmni 
pensaernïol Dobson:Owen ym Mhwllheli yn ymgymryd, gan fwyaf, a gwaith ar ran neu er budd cymdeithas a’r gymuned leol 
yng Ngorllewin Gwynedd.  

Bu’n aelod, dros y blynyddoedd, o nifer o gyrff celfyddydol - Gweled, Cymdeithas Gymraeg y Celfyddydau, panel sefydlog 
celfyddydau gweledol yr Eisteddfod Genedlaethol a Chyngor Oriel Mostyn ymhlith yr amlycaf. O dipyn i beth fe glosiodd ei 
waith a’i ddiddordeb gan weld fod y posibiliadau creadigol mewn pensaernïaeth yn dipyn ehangach na dim ond cynllunio 
adeiladau, ac mae wedi bod yn gweithio yn y maes hwnnw ers rhyw bum mlynedd bellach. 

Yn 2011 gadawodd y cwmni i arbenigo mewn gwaith creadigol ar y ffîn rhwng celfyddyd, tirwedd a dehongli, yn dal i 
ddefnyddio dadansoddiad a sgiliau pensaernïol ond heb ganolbwyntio i’r un graddau ar adeiladau. 

Wedi ei fagu yn Wesla yng Nghapel Bethel, yng Nghaerdydd mae’n dweud iddo elwa gryn dipyn o’r ffaith fod yr eglwys wedi 
cyfarfod am gyfnod yng Nghapel yr Undodiaid yn West Grove, lle y dysgodd dipyn am grefydd eangfrydig oedd heb ei seilio ar 
ddogma. Ar ol symud i Ben Llŷn i fyw, dechreuodd fynychu cyfarfod y Crynwyr ym Mhwllheli, a bellach mae’n aelod ers dros 
ddeg mlynedd ar hugain. 

Mae’n hoff o ddweud, dwi’n gwybod, ei fod wedi ei ddenu gan gorff o bobl oedd, yn hytrach na chynnig atebion, oedd yn 
cynnig cwestiynnau a bod hynny yn cydfynd a’r syniad o ‘Ymchwil’ oedd yn gyfarwydd iddo yn ei waith beunyddiol, yn ogsytal 
ag yn ei fywyd ysbrydol. Efallai hefyd, fod y syniad o ymchwil parhaus yn gyfarwydd wrth iddo ddilyn y therapi gorau erioed - 
chwarae sacsoffôn - yn chwilio am y gwirioneddau mewn alaw rhwng yr alawon a chord y tu hwnt i gord. 

Gair bach, yn sydyn am y Crynwyr, i’r rhai hynny ohonoch chi sydd ddim, efallai, yn gyfarwydd a’r Cyfeillion. Er yn adnabyddus 
i’r rhelyw drwy lyfrau Marion Eames - ‘Y Stafell Dirgel’, a ‘Y Rhandir Mwyn’ - rydan ni yma o hyd.  Grwpiau o bobl sydd yn cyd-
gyfarfod mewn distawrwydd, sydd yn cyd-chwilio am brofiad real yn y dimensiwn ysbrydol, ac sydd yn dylanwadu ar sut y 
byddwn ni’n byw. Corff sydd yn gwrthod arddel credo gorfforaethol, ond sydd yn hwyluso cyffyrddiad yr unigolyn a’r Dwyfol, ac 
sydd, ar y cyfan, yn osgoi dehongli’r cyffyrddiad hwnnw mewn ieithwedd a strwythurau haearnaidd. Mae disgyblaeth, felly, yn 
bwysig i’r Crynwr - hunan ddisgyblaeth - ac mae Huw, dwi’n meddwl, am fentro i’r cyfeiriad hwnnw wrth sôn am ‘Yr Eiliad, a’r 
Awr a’r Twll yn y Tô’. 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yr eiliad, yr awr a’r twll yn y to 
Nid oes son am yr Eiliad 
Yn llyfr un ysgolhaig. 
Peidia'r afon â rhedeg  
A gwaedda'r graig 
Ei bod hi'n dyst 
I bethau ni welodd llygad 
Ac ni chlywodd clust. 

Awel rhwng yr awelon 
Haul o'r tu hwnt i'r haul, 
Rhyfeddod y gwir gynefin 
Heb dro, heb draul 
Yn cipio'r llawr - 
Gwyddom gan ddyfod yr Eiliad 
Ein geni i'r Awr 

A dyna esbonio rhan o‘r teitl - Yr Eiliad gan Waldo Williams. Dydw i ddim yn academydd. ‘Pensaer 
gydag un droed mewn celfyddyd’ ydw i. Rhannu fy mhrofiad ydw i, ac wedi chwilio mewn ambell i 
faes i weld be oedd gan bobl eraill i’w ddweud. Does na ddim gwarant, chwaith, fod unrhyw 
Grynwr arall ar wyneb y ddaear yn cytuno efo fi. 

Dwi’n awyddus i ystyried y syniad o’r Eiliad, ei ran yn Yr Ymchwil ysbrydol, a’r tebygrwydd rhwng yr 
ymchwil ysbrydol ac ymchwil yr artist. Dwi wedyn am edrych yn fyr ar waith un artist arbennig 
sydd, efallai, yn taflu rhwyfaint o oleuni ar y maes. Rhes o syniadau, a dwi’n disgwyl i chi lenwi’r 
bylchau, ‘chydig bach. 

- - - - - - - - - - - - 

Mi fydda ni’n dod ar draws yr Eiliad yn rheolaidd. Weithiau wrth chwilio amdano. Weithiau yn 
annisgwyl; gyda’r teulu; wrth chwarae fy sacsoffôn. 

Fedra i ddim dweud wrthoch chi beth yn union yw’r Eiliad, mae’n dibynnu ar yr amgylchiadau, ond 
mae’n brofiad tebyg i gerdded ar hyd llwybr mewn coedwig, a’r coed yn agos ym mhob man ac yn 
sydyn yn gweld yn bell bell i mewn i ganol y coed. Dwi ddim yn meddwl fod yr Eiliad yr un peth â 
‘throedigaeth’. Dydw i ddim yn siwr ydw i’n deall yn iawn beth yw’r profiad hwnnw. Dydy’r Eiliad 
ddim, o anghenrhaid, yn brofiad ‘ysbrydol’, er y gallasai fod. Lle mae tynnu’r llinell? 

Yr hyn sy’n arwyddocaol yw mai ‘profiad’ ydyw. Rhywbeth i’w amgyffred, yn hytrach na rhywbeth 
sydd wedi ei lunio drwy resymeg, er gall y profiad fod yn un haniaethol. Mae’n rhan ohonom, o’n 
natur a’n gwead; dyma sut y datblygodd ein meddyliau, a sut y byddwn yn ymdrin a’r byd o’n 
cwmpas. 

Efallai, fel ‘pensaer ag un droed mewn celfyddyd’, mod i’n fwy tebygol o fedru dirnad gofod, sut y 
byddwn yn ymateb iddo a sut y byddwn yn symud drwyddo. Dyna un o fy sgiliau sylfaenol, mae’n 
debyg, ac efallai fod gen i ddiddrodeb mewn edrych ar sut mae’r broses yn gweithio o’r herwydd.  
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Dydw i ddim ar ben fy hun. Roeddwn i wrth fy modd pan ddes i ar draws un o gerddi R.S. Thomas 
‘Bright Field’ - dyma aralleiriad ohono… 

Gwelais yr haul yn torri drwodd 
i oleuo cae bychan 
am ennyd, ac euthum yn fy mlaen 
a’i anghofio. Ond hwn oedd y berl 
odidog werth, yr unig gae ag ynddo 
drysor. Deallaf nawr 
fod rhaid i mi roi’r oll sydd gennyf 
i’w feddiannu. Nid brysio yw bywyd 

ymlaen i ddyfodol sy’n cilio, na chwenychu 
gorffennol dychmygol. Troi ydyw 
o’r neilltu, fel Moses, tuag at wyrth 
y berth yn llosgi, tuag at ddisgleirdeb 
oedd i’w weld mor fyrhoedlog a’m ieuenctid 
unwaith, ond y tragwyddoldeb sydd yn fy aros ydyw. 

I have seen the sun break through  
to illuminate a small field  
for a while, and gone my way  
and forgotten it. But that was the pearl  
of great price, the one field that had  
the treasure in it. I realize now 
that I must give all that I have  
to possess it. Life is not hurrying 

on to a receding future, nor hankering after 
an imagined past. It is the turning 
aside like Moses to the miracle  
of the lit bush, to a brightness 
that seemed as transitory as your youth 
once, but is the eternity that awaits you. 

Mae R.S.Thomas wedi profi eiliad go iawn - rhywbeth ddigwyddodd ar amser penodol mewn lle 
penodol ac mewn cyd-destun penodol, ei ddawn, wrth gwrs - job y bardd - yw ei godi i 
ddimensiwn arall lle mae’n ymchwilio i natur y profiad ac yn ei nyddu yn linyn cysyniadol yn llawn 
cyfeiriadaeth. Ac mae’r profiad honno yn dod yn ôl at ein adnabyddiaeth ni o’r profiad a’n gallu ni 
i’w rannu - Yr Eiliad. 

Mae gan Waldo gerddi eraill sydd yn cyfeirio at eiliadau - ei gerdd fawr  ‘Mewn Dau Gae’ yr amlycaf 
ohonyn nhw, wrth gwrs. 

Mae gwaith creadigol, fel arfer, yn beth mwys, symudliw, byw ac anelwig - a’r sylwedydd sydd yn ei 
gyfannu - yn cau’r cylch. Mae’r artist yn gosod gwaith gerbron, sydd yn cynnwys cyd-destun, 
cyfeiriadaeth, crefft, ond y sylwedydd sydd yn rhoi’r ystyr iddo. 
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Flwyddyn neu ddwy yn ôl, mi roeddwn i’n cyflwyno syniadau ar gyfer Canolfan Ddehongli i’r 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac yn awyddus iawn iddyn nhw beidio a meddwl am y patrwm 
traddodiadol - lluniau chwaethus ar baneli mawr, gyda graffeg slic ac erwau o destun geiriol - ond 
i weld y cyfan fel llif cadwyn o brofiadau, lle roedd disgwyl i’r ymwelydd wneud rhywfaint o 
ymdrech wrth ddehongli.  Pererindod oedd un o’r prif themâu. 

Mae bob un ohono’ ni’n arbenigwyr ar ddehongli’r byd o’n cwmpas - mi rydan ni wrthi bob 
dydd - dyna sut fyddwn ni’n dilyn trywydd bywyd. Mi fyddwn ni’n chwilio am arwyddion ac 
arwyddocad yn ganllaw ar hyd y ffordd. 

Mi fyddwn ni’n clandro ac yn chwilio am ystyr pethau. 

Dyna’r ffordd y’n gwnaed. 

Mi fyddwn ni’n cywain - o’r holl friwsion o wybodaeth, gnegwarth o arwyddocad i lunio barn. 

Mi fyddwn ni’n rhyw amheus o WIRIONEDDAU MAWR ac mae’n haws ganddo ni gredu yn ein 
cildwrn o bethau pendant, a gasglwyd, gydag ymdrech, ar hyd y ffordd. 

Dyma yw natur ein pererindod gyfoes. 

We are all experts at interpretation interpreting the world about us - we do it every day - its how 
we navigate life.  
We look for signs and significances to help us on our way.  

We make sense of things and we look for meanings.  

Its the way we’re made.  

We gather from the myriad little bits of information a handful of significances and draw our own 
conclusions.  

We have a tendency to doubt BIG TRUTHS WRIT LARGE and we rather trust out own gathered 
stock of certainties, collected with effort along the way.  

This is the basis of our contemporary pilgrimage. 

Dwi’n falch o ddweud eu bod nhw wedi cytuno gyda’r syniad, ac mae’r Ganolfan wedi bod yn 
llwyddiant - fe hoffwn i feddwl - oherwydd yr ymagwedd hwn. 

Dwi’n troi yn ôl at y syniadaeth hyn o bryd i’w gilydd, nid yn unig ar gyfer gwaith a dwi’n teimlo fod 
ganddo neges ysbrydol.  

Hwn yw ein pererindod cyfoes. 
- - - - - - - - - - - - 

Efallai eich bod chi’n dechrau gweld lle mae’r llwybr yma’n arwain. Os ydan ni fel unigolion ac fel 
cymdeithas yn hel gwybodaeth ac yn chwilio am arwyddocad yn naturiol ac yn ddi-baid, sut fedar 
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y broses beidio bod ag elfen ysbrydol iddo. Os ydan ni’n credu fod ynddo ni gyd elfennau o’r 
dwyfol - ‘yr hyn o Dduw’ (‘that of God’) fydd y Crynwyr yn dweud yn aml - yna sut mae dirnad 
arwyddocad hynny? Ai dyna yw addoli? Oes na un broses i’n bywydau bob dydd, ac un arall i 
brofiad ysbrydol? 

I’r rhai ohonnoch chi sydd yn llai cyfarwydd â’r Crynwyr - mi wyddoch ein bod ni’n cyfarfod mewn 
distawrwydd addolgar, nad oes offeiriadaeth, ac nad ydym yn diffinio ein hunain yn ôl yr hyn 
fyddwn ni’n gredu. 

Gan fod y Crynwyr yn gorff, felly, heb batrymau ffurfiol, fel y cyfryw, mae rhaid i ni wynebu’r 
‘cwestiynnau mawr’ heb na chanllaw na lle i guddio. Mae’n rhaid, felly, i ni fod yn agored yn 
ysbrydol, rhag ofn ein bod ni yn cyfeiliorni, ac yn hynod o onest gyda ni’n hunain, os ydan ni’n 
ddidwyll. Disgyblaeth lem.  

Ers y cychwyn roedd tueddiad gan y Crynwyr i osgoi dibyniaeth ar ystyr geiriau - un o’r dyfyniadau 
cyfarwydd sydd yn cyfeirio at hyn yw geiriau Isaac Pennington yn 1657 

A diben geiriau yw i ddwyn dynion i wybod am bethau sydd y tu hwnt i’r hyn y gall 
geiriau eu mynegi. Felly, dysgwch am yr Arglwydd er mwyn gwneud defnydd cywir o’r 
Ysgrythur; sef drwy eu parchu yn eu priod le; a gwerthfawrogi yr hyn sydd uwch eu 
pennau, uwchlaw popeth. 

And the end of words is to bring men to the knowledge of things beyond what words can 
utter. So, learn of the Lord to make a right use of the Scriptures: which is by esteeming them 
in their right place, and prizing that above them which is above them. 

Yn gynnar yn hanes y Crynwyr fe sefydlwyd patrwm Y Cynghorion a Holiadau gan gorff 
gweithredol canolog y Gymdeithas - ‘Y Cyfarfod er Dioddefiannau’ (Meeting for Sufferings) patrwm a 
esblygodd dros amser yn holiadau ar faterion ffydd.  Yr hyn sydd yn apelio ata i yw mai holiadau 
ydyn nhw, ac nid datganiadau. Byth yn datgan ‘dyma wyt ti fod i gredu’. Mae’r awgrym yno mai 
dyna yw un o’n tystiolaethau canolog - nad oes ‘na atebion, dim ond mwy o gwestiynnau. 

Dwi’n hoffi hwn (Holiad rhif 27) 

Byddwch fyw yn anturus. Pan fo modd dewis, a ddewiswch y llwybr a rydd ichwi fwyaf 
o gyfle i ddefnyddio’ch doniau yng ngwasanaeth Duw a’r gymuned? Boed i’ch bywyd 
lefaru. Pan fo’n rhaid penderfynu, a ydych yn barod i ymuno ag eraill wrth chwilio am 
lwybr eglur, gan ofyn am arweiniad Duw a chan gynnig cyngor y naill i’r llall? 

Live adventurously. When choices arise, do you take the way that offers the fullest 
opportunity for the use of your gifts in the service of God and the community? Let your life 
speak. When decisions have to be made, are you ready to join with others in seeking 
clearness, asking for God’s guidance and offering counsel to one another? 

Mi fyddai hi’n bosib credu, felly, fod y Corff hwn yn un cawdel bler o hyn a’r llall a dim byd yn 
arbennig, ond fel arall y mae hi. Mae hyn o ganlyniad i’r ffaith ein bod ni’n cyd-addoli ac yn 
gweithredu fel corff. Proses i’r unigolyn ond  hynny fel rhan o gymdeithas.  
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(Dyna chi destun darlith arall - ‘Ai drwy gymdeithas mae’r dwyfol yn amlygu ei hun?’) 

Pan fo atebion penodol, manwl a phendant yn cael eu cynnig, mae’n hanfodol i ni holi : ‘Ydi’r 
pendantrwydd yn haeddu’i le?’ ‘Beth yw arwyddocad y geiriau a’r cyd-destun?’ Ac yn y blaen. Os 
ydan ni’n derbyn ‘Yr Ateb’ yna mae hynny’n awgrymu fod dim angen ymholi ymhellach. Os yda ni’n 
derbyn yr ateb, ydan ni’n hollol siwr beth oedd y cwestiwn. 

Mae’r Eiliad yn ein hatgoffa ein bod yn ein natur yn parhau i chwilio - a hwnnw, efallai yw’r ‘Awr’ yng 
ngherdd Waldo. Yr unig beth cyson yn ein bywydau yw ‘newid’. Efallai hefyd, mai dyna yw’r ‘berl 
odidog werth’ gan R.S. Thomas - ac mai‘r Ymchwil hwn yw hanfod ffydd.  

Trafodwch! 
- - - - - - - - - - - - 

Yn draddodiadol mae Crynwyr - ac eraill - wedi cyfeirio at y Goleuni, neu’r Goleuni Oddimewn i 
geisio dod dros y broblem o symbolau a throsiadau crefyddol, a’r llyffethair mae bod yn gaeth 
iddyn nhw yn rhoi ar ymwybyddiaeth o’r profiad ysbrydol. 

Gellid sôn, wrth ymchwilio am grefydd heb gyfeiriad at ieithwedd na narratif, am waith athronwyr:  
- Martin Heidegger am y berthynas ddi-dor rhwng ymwybyddiaeth a’r byd - dasein - ‘dyw duwiau 
tragwyddol ddim yn dduwiau o gwbl’ ; mae rhaid iddyn nhw fod o’r byd hwn, ac mae cyflwr cysefin 
- Carl Jung o ddefodath grefyddol mewn seicoleg a phatrymau cymdeithasol;  
- Rudolf Otto a’i waith ar yr elfen ‘niwminaidd’ (numinous) mewn crefydd, a’r syniad o ‘Das Heilige’ - 
Y Sanctaidd.  
- Henri Bergson a’i ddadl fod profiadau uniongyrchol a chrefyddfol yn bwysicach na rhesymoliaeth 
haniaethol (abstract rationalism) a gwyddoniaeth i ddeall realaeth.  

Gellid sôn am Gyfriniaeth, am ddiwinyddiaeth Yr Eglwys Uniongred, am Urddau Distaw Yr Eglwys 
Gatholig a llawer mwy, ond dwi am ganolbwyntio am y tro ar arwyddocad goleuni. (Mae ‘na destun 
darlith arall ym mhob un o’r rhain). 

Mae Waldo yn esbonio’n gynnil pam fod goleuni yn angenrheidiol i’r drafodaeth, a beth yw ei 
natur, yn ei daflen ‘Paham yr Wyf yn Grynwr’ - sgwrs radio o 1956: 

Wrth roi pwyslais ar y Goleuni Oddimewn nid ydym yn dyneiddio crefydd yn ormodol. 
Nid ein goleuni ni ydyw; ei dderbyn yr ydym ni. A ni, ynghanol ein profiadau gyda’n cyd-
ddynion, daw rhyw oleuni sydd yn peri i’r profiadau hynny edrych yn wahanol. 
Dywedwn, yn drwsgl, mai’r Goleuni Oddimewn sydd yn peri’r cyfnewidiad, a chredwn 
mai oddiwrth Dduw y daeth. Sut y gwyddom nad ydym yn ein twyllo ein hunain? Yn y 
pen draw nid oes gennym ddim ond ein profiad ein hunain i bwyso arno. Yn y pen 
draw, nid oes gan un a dderbynio’r grefydd fwyaf traddodiadol, ddim ond ei brofiad ei 
hun i bwyso arno. 

Dywed George Fox (un o sylfaenwyr Crynwriaeth) yn ei ddyddiadur yn 1647 

A phan fydd Duw ar waith, pwy fynna ei rwystro? Hyn a wyddwn drwy brofiad. 
Thus when God doth work, who shall let it? And this I knew experimentally. 
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Mae Holiad 7 o’r Cynghorion a Holiadau (Advices and Queries) yn gofyn: 

Ymglywch ag ysbryd Duw ar waith yng ngweithgareddau cyffredin a phrofiad eich byw 
beunyddiol. Pery addysg ysbrydol gydol bywyd, yn aml mewn ffyrdd annisgwyl. Ceir 
ysbrydoliaeth o’n hamgylch ym mhobman, ym myd natur, yn y gwyddorau a’r 
celfyddydau, yn ein gwaith a’n cyfeillgarwch, yn ein gofidiau fel yn ein llawenydd. A 
ydych yn agored i oleuni newydd, o ba ffynhonnell bynnag y dêl? 

Dwi’n hoffi’r syniad o goelcerth mawr yng nghanol cae, a phobl yn dod tuag ato o bob cyfeiriad yn 
ymwybodol o’i lewyrch. Diffinio wrth y canol - y goelcerth - yn hytrach na’r ymylon - cloddiau’r cae. 

Ynddo ef yr oedd bywyd; a’r bywyd oedd oleuni dynion. A’r goleuni sydd yn llewyrchu 
yn y tywyllwch; a’r tywyllwch nid oedd yn ei amgyffred. Ioan 1 (4) 

Goleuni oedd y cyfrwng ac roedd hi’n hawdd i George Fox gyfeirio at y grymoedd hyn drwy’r 
ieithwedd honno: 

gwelais hefyd fod yno fôr o dywyllwch ac angau, ond hefyd fôr o oleuni a chariad oedd 
yn llifo dros y môr o dywyllwch 

I saw also that there was an ocean of darkness and death, but an infinite ocean of light and 
love, which flowed over the ocean of darkness. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Dyna, efallai, yw maes ymchwil yr artist hefyd. Mae’r ymchwil yn barhaus. Mewn gyrfa artist, mae 
pob ymdrech at fynegiant yn eistedd ar ysgwyddau’r ymdrechion cynt. Am beth mae artist yn 
chwilio? Am beth ydan ni’i gyd yn chwilio, o ran hynny, os yw’r ymchwil yn barhaus ac yn 
ailaddroddol (iterative). Oes ‘na amcan? Ydi hi mor hawdd ac amlwg a hynny? 

Mae goeluni yn drosiadol - “y goleuni oddi mewn”; “yn goleuo ein cyflwr”, “canwyll a gedwir dan 
lestr” - ond mae hefyd yn ffisegol. Mae bod yn y goleuni yn brofiad cyffredin bob dydd i bawb - 
golau haul, golau’r lleuad, golau’r ganwyll, goleuadau clwb nôs hyd yn oed! Mae ei brofi, a chyfeirio 
ato yn rhywbeth uniongyrchol a chyfarwydd. Does dim angen hyfforddiant na gwerslyfr. Mae 
goleuni felly, yn elfen gyffredin i pawb, i’w rannu a’i ddeall yn hawdd. 

Mewn cyd-destun sydd yn agored i bawb ddehongli (neu beidio) fel y myn, mae pwyslais mawr, 
felly, ar gyfanrwydd profiad yn hytrach na manylu ar ambell i bwynt yma a thraw. Mae goleuni yn 
gymorth i ymollwng yn llwyr i’r profiad. Trochi ein hunain yn llwyr mewn ymateb. 

A ninnau’n dathlu trichanmlwyddiant geni William Williams Pantycelyn, mae’n werth dyfynnu 
geiriau ganddo sydd yn darlunio’r pwyslais ar y profiad. Emyn 194 yn Caneuon Ffydd sy’n dechrau 
gyda’r geiriau  “Anweledig, rwy’n dy garu..” Mae’r ail bennill yn dweud: 

‘Chlywodd clust, ni welodd llygad  
ac ni ddaeth i galon dyn 
mo ddychmygu, chwaethach deall 
natur dy hanfod di dy hun; 
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eto rydwyf yn dy garu’n fwy na dim sydd is y rhod 
a thu hwnt i ddim a glywais 
nac a welais eto eriod. 

Dwi’n siwr fod Waldo yn gyfarwydd a’r emyn cyn llunio’i gerdd, a dwi’n siwr mod i’n clywed adlais o’r 
trochiad yn y ‘gwir gynefin’ yn yr emyn. Mae Pantycelyn yn osgoi disgrifio manylion - mae’r pwyslais 
i gyd ar y profiad. Nid yn unig hynny, ond fod y profiad tu hwnt i’w allu i’w ddisgrifio. Mae’n rhoi ei 
hun yn gyfangwbl. “Plyg fi” meddai Ifan Roberts yn ei ddiwygiad - ond darlith arall ydi honno … eto. 

Wrth gwrs mae canu emyn Pantycelyn yn brofiad ochr yn ochr â phobl eraill. Cynulleidfa gyfan yn 
cyd-ganu. Profiad corfforol, torfol, gymdeithasol. Ymgolli. Gyda’n gilydd. Cymuned ysbrydol yn cael 
ei meithrin drwy rym profiad nid drwy resymeg. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Roedd hi’n fwriad gan brif lif artistiaid Modern yr 20fed ganrif i chwilio yn benodol am y profiad, a 
phwysleisio’r adwaith at waith gweledol - unai drwy fod yn haniaethol neu drwy fod yn swreal 
(surreal), i’r graddau fod techneg arlunio yn lleihau a’r cysyniad yn cynyddu. Roedd gofyn i’r 
sylwedydd weithio’n galetach. Lleihaodd y ‘neges’. 

Fel un a fu ynghlwm am rai blynyddoedd a Phanel Sefydlog Celfyddyd Weledol yr Eisteddfod, dwi’n 
gyfarwydd iawn a’r dadlau ynglyn a chelfyddyd ‘astrus’, ‘elitaidd’ ac ‘estron’, ond mi fedra i dystio yn 
bersonol i lu o bobl bob blwyddyn, oedd â dim cefndir celfyddydol o gwbl, yn ymateb yn agored 
hollol i’r gwaith o’u blaenau, yn gadarnhaol a deallus, tra’r oedd y sawl oedd yn tybio eu bod nhw’n 
‘gwybod rhywbeth’ yn fwy tueddol o wfftio at y fath rwtsh.  

Beth yw pwrpas celfyddyd, felly - ai cyflwyno profiad i’w rannu, neu cydymffurfio â nodweddion 
arwynebol allannol? Unwaith eto, dwi’n siwr eich bod chi’n gweld i ba gyferiad dwi’n mynd. 

Yn fy ngwaith - fel pensaer ag un droed mewn celfyddyd (…a dwi angen bathu enw newydd i’r 
ddisgyblaeth, os oes gan rywun awgrym…) dwi yn edrych ar y syniad o ‘le’ (place) fel presenoldeb, 
ac fel ffaith ond heb fod iddo berthynas achosol (causal) gydag adeiladwaith; ’pensaernïaeth 
anweledig’. Rhywbeth sydd yn bodoli ond sydd ddim chwaith. Rhywbeth y medrwn ni ymateb iddo 
fel petai’n bod. Rhywbeth fel y gorwel - yng ngeiriau Dewi Emrys: 

Wele rith fel ymyl rhod - o’n cwmpas 
 Campwaith dewin hynod 
Hen linell bell nad yw’n bod 
Hen derfyn nad yw’n darfod.  

Er nad yw’n meddu ar hyd a lled a phwysau, mae’n real serch hynny a chanddi briodoleddau eraill 
- terfyn, dylanwad, perthynas - y medrwn ni ymateb iddyn nhw. 

Rhoddodd John Ormerod Greenwood ddarlith Swarthmore i Gyfarfod Blynyddol Llundain yn 1978 
ar y testun ‘Celfyddyd a’r Profiad Crefyddol’ (Art and Religious Experience), ac mi soniodd am artist o 
draddodiad brodorol Awstralia o’r enw Komita, a sut yr eisteddai yn yr haul yn noeth a 
phendefigaidd yn darlunio cylchoedd a speiralau yn y tywod gyda’i fys, ac yn sôn am ‘kuranita’ - 
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hanfod bywyd - a sut y byddai’r gwynt yn dod i chwythu’r cylchoedd cywrain i ffwrdd, ond fod yr 
hud wedi digwydd ac y byddai’n digwydd eto. Rhywbeth sydd yno, ac ar yr un pryd ddim yno.  

Bu farw John Berger, yr awdur ac athro mawr ym myd y celfyddydau eleni. Yn ei lyfr ‘Ways of 
Seeing’ mi soniodd am ddirgelwch y creu celfyddydol, a’r anhwster o’i esbonio mewn geiriau 

fedra i ddim dweud wrthoch chi beth mae celfyddyd yn ei wneud, na sut mae o’n ei 
wneud, ond dwi’n gwybod ei fod yn aml wedi barnu’r barnwyr, wedi pledio dial i’r 
diniwed a dangos i’r dyfodol yr hyn a ddioddefwyd yn y gorffennol, fel nad aeth yn 
anghof …. 

I can't tell you what art does and how it does it, but I know that often art has judged the 
judges, pleaded revenge to the innocent and shown to the future what the past suffered, so 
that it has never been forgotten….” 

Dyw Cymdeithas Grefyddol y Cyfeillion, ar adegau, ddim wedi bod yn gartref croesawgar i’r 
celfyddydau gweledol, nag i ddawns na cherddoriaeth na drama. Ond heddiw mae yna 
amrywiaeth fawr o artistiaid sydd yn Grynwyr, ac mae gan y Crynwyr ym Mhrydain Rwydwaith 
Celfyddydau’r Crynwyr (Quaker Arts Network). 

Mi roeddwn i am drafod gryn dipyn yn fwy ar y gwahaniaeth rhwng Plaenrwydd a symlrwydd a 
Minimaliaeth. Testun at eto, efallai - sgwarnog arall. Ond y pwynt dwi’n awyddus i’w nodi yw fod y 
gwahaniaeth rhwng y tri, yn troi o gwmpas y bwriad - ydyn nhw wedi eu bwriadu i gydymffurfio a 
dewisiadau allannol - tu hwnt i ddisgyblaeth greadigol; ydyn nhw yn ganlyniad i ddisgyblaeth lem 
sydd yn ffafrio un agwedd o gynllun ar draul y lleill, neu ydyn nhw - a dyma’r pwynt - yn ceisio 
ymgyrraedd at yr ateb mwyaf ysbrydoledig drwy “ymuno ag eraill wrth chwilio am lwybr eglur”. 
Mae cymhelliad a bwriad yn oddrychol oni bai ei fod o dan ddisgyblaeth, ac mae’r Ymchwil yn 
gweithredu fel ymdrech i gymharu ein gweithredoedd gyda safon absoliwt - ydw i wedi gwneud y 
peth iawn? 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Wel dyma ni’n dod at y Twll yn y Tô, te! Dwi’n meddwl mod i’n hoff o stori’r twll yn y tô am ei fod o’n 
ymwneud â phensaernïaeth. Roedd Iesu yn pregethu yng Nghapernaum un tro, mewn ty a 
hwnnw’n wasgfa o lawn, a bobl tu allan 

A chan na allent nesáu ato gan y dyrfa, didoi’r tô a wnaethant lle yr oedd Efe: ac wedi 
iddynt dorri trwodd, hwy a ollyngasant i waered y gwely yn yr hwn y gorweddai’r claf o’r 
parlys. A phan welodd yr Iesu eu ffydd hwynt, efe a ddywedodd wrth y claf o’r parlys, 
Ha fab, maddeuwyd i ti dy bechodau. 

Nid pensaernïaeth temlau a pethau crand yw hyn, ond pensaernïaeth gyffredin normal 
perthnasol i chi a fi. Mae’n siwr y gallen i siarad yn hir am arwyddocad yr agoriad - rhyw awgrym o 
waith Gordon Matta Clarke, efallai - am arwyddocad y didoi am arwyddocad y neges yn cael ei 
ryddhau a’i ledaenu drwy’r twll, am y twll fel porth. Yn meddwl am sut oedd y ty y bore wedyn - 
sefyll tu mewn ac yn gweld y cymylau yn yr awyr drwy’r twll - neu dwll yn y tô yn Gaza y dyddiau 
hyn. 
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Nid dyna pam dwi’n sôn amdano. Y rheswm hwnnw yw gwaith artist o’r enw James Turrell. Un sy’n 
gweithio gyda goleuni, ac yn fwyaf adnabyddus, erbyn hyn, am fframio golygfa o’r wybren o du 
mewn i ofod pensaernïol - ystafell. Mae o’n ticio lot o focsys i mi!  

Ganwyd James Turrell ym 1943 yn fab i Grynwyr yn y tradoddiad ‘Ceidwadol’ (Conservative) yng 
Nghaliffornia. Fe’i dylanwadwyd gan ei nain oedd yn siarsio iddo - cyn mynd i’r cwrdd, pan oedd yn 
hogyn ifanc - i ‘fynd mewn a chyfarch y Goleuni,’ (“go in and greet the Light”). Ond troi ei gefn ar 
Grynwriaeth a wnaeth wrth iddo ddod yn ddyn. Bu’n beilot gyda’r Corfflu Heddwch (Peace Corps) 
ac mae’n caru hedfan byth ers hynny. Bu’n Wrthwynebydd Cydwybodol i’r drafft i ryfel Fietnam, ac 
a dweud y gwir fe dreuliodd blwyddyn yn y carchar am ‘gynghori’ hogia ifanc ar sut i osgoi’r drafft.  
Daeth yn ôl at y Crynwyr yn hwyrach mewn bywyd, ac erbyn hyn mae’n cydnabod fod Crynwrieth 
yn eitha canolog i’w waith. Mae’n cymharu addoliad Crynwrol gyda’r hoffter o hedfan - ei fod fel 
“hedfan gyda’n llygaid ar gau”. 

Seicoleg canfyddol (perceptual psychology) oedd pwnc James Turrell yn y coleg yn 1965 cyn iddo 
ymuno a rhaglen gelfyddyd stiwdio (Studio Art Program) UCAL yn Irvine yn 1966. Un o’r testunnau y 
bu’n eu hastudio yn ei gwrs seicoleg, ac a gafodd ddylanwad sylweddol ar ei waith, oedd yr effaith 
‘Ganzfeld’ - lle mae seicolegwyr yn astudio’r newid yng ngallu’r gwrthrych i ddefnyddio’u synhwyrau 
yn llawn, drwy eu amddifadu o ryw elfen o’u canfyddiad. Er enghraifft os ydi’r sylwedydd yn gweld 
dim ond un lliw, mae ei syniad o beth sydd yn real a ddim yn real wedi ei wyrdroi pan fydd goleuni 
o bob lliw yn dod yn ôl. Mae’r meddwl yn ceisio creu cysylltiadau ac ystyr yn y wybodaeth 
ddistrwthyr ac yn ymestyn y tu hwnt i’r wybodaeth sydd ar gael - yn ymestyn tu hwnt i beth gellir ei 
resymu. 
Roedd yn gymydog i nifer o artistiaid ifanc tebyg, a oedd, yn dylanwadu ar ei gilydd. Roedd gan y 
criw enw - ‘Goleuni a Gofod’ (Light and Space), ac yn eu plith roedd artist ychydig yn hyn - Robert 
Irwin, oedd yn creu ymyrriadau (interventions) mewn gofodau parod oedd yn gwyrdroi sut oedd y 
sylwedydd yn eu canfod. Roedd yn dweud mai man cychwyn ei waith oedd y ‘canfyddiad o brofiad’ 
(experiential perception). 

mae syniadau haniaethol yn esgor o’r meddwl drwy’r cysyniad o’r hunan 

mewn profiad mae gwreiddiau syniadau a gwerthoedd 

the conception of an abstract thought occurs in the mind, through the concept of self 

all ideas and values have their roots in experience 

Roedd gweithiau cyntaf James Turrell hefyd yn ymyrriadau yn ei stiwdio - hen westy Mendota yn 
Santa Monica, yn defnyddio goleuni naturiol ond dan reolaeth - tu mewn i’r adeilad - yn cyfeirio, ac 
yn gwadu goleuni i wahanol leoliadau, ond o dipyn i beth roedd yn dechrau gweld y golau fel 
gwrthrych ynddo’i hun.  
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Roedd y gweithiau hyn - yn y cyfnod pan oedd yn dechrau sefydlu enw iddo’i hun - yn cael eu 
nodweddu gan yr hyn oedd yn ymddangos yn wrthrych ar y wal mewn oriel, a rhyw oleuni cyfrin 
yn tarddu ohono - lliw, fel arfer, gyda rhyw dawch, efallai, yn creu awyrgylch. Ymateb y sylwedydd, 
fel arfer, oedd gofyn sut oedd y darlun hwn ar y wal yn gallu cynhyrchu’r fath olau arallfydol, ac 
mae nifer o straeon gan ofalwyr orielau am sut oedd ateb y cwestiwn amlwg - ‘rhowch eich llaw 

arno’. Roedd yr holwr yn cael sioc, wrth ddarganfod - o fewn hyd braich yn unig i’r gwrthrych, mai 
twll oedd y ‘llun’ a bod y goleuni yn dod o’r gofod y tu draw. 
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Dim delweddau; dim gwrthrych; dim iaith weledol, felly ar beth sy’n digwydd?  

Profi yn hytrach na gweld. Yr Eiliad. 

Moment o sylweddoliad fod natur rhywbeth yn wahanol oherwydd ein gogwydd newydd ni tuag 
ato. Dwi ddim yn meddwl mai dyna oedd bwriad James Turrell ond mae wedi agor y posibilrwydd i 
mi ei amgyffred yn y ffordd hynny. 

Mae’n datgan fod y goleuni yn ei waith yn solet - yn ddeunydd y mae’n medru ei ddefnyddio, ac yn 
canolbwyntio ar ddefnyddio ei briodoleddau ffisegol. Mae’n ein hatgoffa ein bod yn ‘yfed’ goleuni 
ar ffurf fitamin D, drwy’r croen, a’n bod ni’n heliotropig - yn chwilio ac yn gogwyddo tuag at yr haul. 
Mae’n ein hatgoffa ni ein bod yn defnyddio geirfa goleuni i ddisgrifio ein profiadau ysbrydol. Mae, 
felly, yn teimlo cryn gyfiawnhad wrth honni fod y gallu ganddo ni i gyd i deimlo goleuni, a bod hyn 
felly yn waith creadigol cynhwysfawr ac ystyrlon - ond heb na phregeth na neges. Mae’n agosau at 
y syniad o addoliad agored pur, fel y disgrifiodd William Dewsbury yn y 17G 

Felly, Gyfeillion annwyl, arhoswch yn y Goleuni, fel y gall Gair yr Arglwydd drigo yn 
helaeth ynnoch. 

Therefore, dear Friends, wait in the Light, that the Word of the Lord may dwell plentifully in 
you. 

Ei gampwaith mawr yw hen losgfynydd Roden Crater yn Arizona, lle mae wedi creu “lle gwag i 
weithio rhwng y ddaear a’r nefoedd, rhwng y bydol a’r dwyfol, ar y ffîn rhwng y corfforol a’r 
ysbrydol” - nid fel pregeth ond fel profiad. Mae wrthi ers 40 mlynedd, ac mae’n arbennig o hoff o 
awyr clir clir yr anialwch, lle mae’n medru tynnu’r ser yn agos ato. 

Wel nawr te, yn ôl at y Twll yn y Tô. Drwy ddefnyddio’r wybren yn ei holl amrywiaeth i greu gwaith 
creadigol, mae James Turrell wedi sefydlu ac esblygu ffurf benodol a’i alw’n ‘Skyspace’. Y 
nodweddion cyffredin yw fod y sylwedydd yn dod i mewn i ofod caeedig, ac mae’n gweld y wybren 
drwy…. Dwll yn y Tô! Fel arfer mae yna le i eistedd ac mae’r tô wedi ei greu yn y fath fodd fel nad 
oes dyfnder i ddefnydd tô, fel ymyl cyllell - mae’r wybren yn ymddangos, weithiau, fel papur wal 
symudol wedi ei ludo iddo, ond fel mae’r gwynt yn codi neu‘r glaw yn pigo mae’n dod yn amlwg 
mae’r byd mawr tu allan ydyw. 

Mae James Turrell wedi cwblhau 82 ‘Skyspace’ i gyd - hyd yn hyn - mae’n anelu am 100, meddai, er 
mwyn cymharu ag Edward Hicks yr artist o Grynwr o dechrau’r 19G oedd wedi creu 100 fersiwn o’i 
ddarlun adnabyddus ‘Y Deyrnas Heddychlon’ (The Peaceable Kingdom) y rhan fwyaf yn union yr 
un peth ond bob un yn wahanol - a dyna chi destun darlith arall! 

Adeiladwyd un o’i Skyspaces cynnar ym Mharc Cerfluniau Swydd Efrog (Yorkshire Sculpture Park) 
ond roedd rhaid cael caniatad cynllunio, a phan ofynnodd un cynghorydd beth oedd diben yr 
adeiladwaith a chael mae ‘i weld y wybren’ oedd yr ateb, doedd hynny ddim yn plesio rhyw lawer 
‘ond fedra i wneud hynny yn unrhywle’. Dyna’r pwynt, dwi’n meddwl, a dyna lle mae’n agos at y 
profiad o addoliad distaw - mae’r ddisgyblaeth yn rhoi cyfeiriad i’r meddwl, ac ar yr un pryd yn 
pwysleisio mor eang yw’r wybren - tu hwnt i ddychymyg, a dweud y gwir - ‘haul o du hwnt i’r haul’ 
efallai? Mae Crynwyr Swydd Efrog wedi gwneud fideo am y profiad o’r enw ‘Ewch i mewn a 
chyfarch y goleuni’ (“Go inside and greet the light”).  
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Y Skyspace cyntaf i mi fynd i’w weld oedd Cat Cairn yn fforest Kielder, ac mi roedd hi’n wyntog ac 
yn gafael ond tu mewn y Skyspace, wth gwrs, roedd hi’n llonydd ac roedd yr haul hydrefol yn dod i 
mewn ar ongl. Fel oedd fy llygaid yn arfer gyda’r golau, y cymylau yn hedfan ar draws y wybren 
oedd y nodwedd amlycaf, ac er i mi gerdded yno rhyw fillitr a hanner, roedd y twll yn y Tô yn 
ynysu’r profiad, ac yn ei ehangu ar yr un pryd. Roedd yr awyr hwnnw yn fwy o lawer na’r hyn oedd 
dros ein pennau wrth gerdded, oherwydd nad oedden ni’n sylwi arno. 

Yr Eiliad. 

Drwy roi’r pwyslais yn llwyr ar y profiad, mae James Turrell yn agor y meddwl i bosibilrwydd sydd 
yn dod o’r un cyfeiriad a’r profiad ysbrydol. Does ganddo ddim neges. Ni sydd yn rhoi’r ystyr iddo. 

Pan ofynwyd i James Turrell gyfrannu tuag at godi Ty Cwrdd newydd Live Oak yn Houston Tecsas, 
roedd yna ryw amheuaeth fod yr enw mawr adnabyddus yma yn dod i adael ei farc ar adeilad a 
fyddai fel arall yn syml, gosgeiddig a phwrpasol heb fawr o addurn. Mae cryn dipyn o waith 
celfyddyd yn Houston - Casgliad Menil, Capel adnabyddus Mark Rothko, casgliadau Cy Twombly a 
Dan Flavin, ac efallai fod y Cyfarfod yn teimlo fod pwyslais gormodol i geisio bod yn lled-
gystadleuol a’r gelfyddyd arall o gwmpas y lle. Efallai fod hyn hefyd yn deffro rhyw amheuaeth 
gyntefig ynglyn a thystiolaeth y Crynwyr yn erbyn tynnu sylw at ein hunain a rhyw gelfyddyd ffansi. 
Efallai? Ond fe lwyddodd dadl bwyllog James Turrell i’w darbwyllo. Cytunwyd, yn y diwedd, i gael 
Twll yn y Tô yn y Ty Cwrdd, ac mewn cydweithrediad a’r pensaer, mae wedi asio yn ddidor. Mae’n 
nodwedd o’r adeilad, ac o bryd i’w gilydd mae’n nodwedd o’r addoliad, pan gaiff y tô ei agor. 

Mae’r adeilad wedi’i seilio ar ffurfiau traddodiadol Crynwyr Gogledd America - yn arbennig Ty 
Cwrdd Gunpowder yn Sparks, Maryland (1821), a Third Haven, Easton, Maryland (1681) - adeilad 
hir, tô syml , tair stafell - cyfarfod James Turrell ei hun, fel mae’n digwydd. 

Dywedodd William Hamilton, clerc y cyfarfod 
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Unwaith i ni ddeall mai arweiniad ydoedd, caniatodd hynny i ni ei ddeall yn y ffordd y 
byddwn yn arfer meddwl… Daethom i rannu arweiniad Jim fel ffordd o roi rhywbeth 
oedd yn bwysig i holl gymuned Houston 

Once we understood it as a leading, that enabled us to understand it in the way we think... 
We came to share Jim's leading, as a way of giving something to the entire Houston 
community that was important. 

Mae’n ein hatgoffa ein bod ni wedi arfer meddwl fod pob argraff yn dod tuag atom - ond mewn 
gwirionedd, er enghraifft: 

mi rydan ni’n ymwybodol o ‘lasrwydd’ y wybren hyd yn oed cyn ein bod ni’n gwybod mae 
‘glas’ ydyw, heb sôn am ystyr ‘wybren’ 

we know the sky’s blueness even before we know it as ‘blue’, let alone as ‘sky’ 

Hen linell bell? 

Mae mynychwyr (attenders) y Ty Cwrdd yn teimlo ei fod yn ennyn gorfoledd ac yn gadarnhaol o 
fywyd, priodoleddau sydd yn dderbyniol iawn i’r sawl sydd yn Ymchwilio. Mae’r Ty Cwrdd yn agored 
ar adegau eraill hefyd i unrhyw un ymweld - ac mae pawb yn ei weld yn lle gyda dyfnder ysbrydol - 
o ba bynnag cefndir. Dwi’n meddwl fod hynny oherwydd eu bod yn cyd-brofi’r sefyllfa. 

Mae James Turrell yn dweud nad ydi bobl yn pwyllo ddigon wrth edrych ar waith o gelfyddyd - ac 
mae’n anodd iawn dirnad ei waith o ei hun mewn cipolwg amrantiad. A dweud y gwir, dyw ddim yn 
rhyw hapus iawn a phobl yn tynnu lluniau o’i waith gan mai dim ond y profiad ohono sydd yn cyfri, 
mae unrhyw gyfrwng arall yn eilradd, ac lleihau’r grym sydd ynddo. 

Neges arall i ni efallai?  Beth yw’r gwahaniaeth rhwng y profiad ysbrydol a’n dehongliad ni ohono, 
a’n hymgais i geisio ei gyfleu. Trafodwch! 
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Tybed mai’r Eiliad yw sylweddoli nad cynrychioliad o brofiad gawson ni ond y profiad ei hun. Nid ei 
resymu ond ei deimlo. Nid atebion on mwy o gwestiynnau. Dywedodd y Canon Mark Oakley o 
Eglwys Gadeirol St.Paul yn y Guardian yn ddiweddar 

y gwrthwyneb i ffydd grefyddol yw sicrwydd, nid amheuaeth 
the opposite of religious faith is certainty, not doubt 

Mae yna rychwant eang rhwng y dwyfol a’r meidrol. Mae’r dwyfol tu hwnt i ni, a dyw’r meidrol yn 
cynnwys dim o’r dwyfol. Mi rydan ni rywle yn y canol yn crwydro nôl a mlaen rhwng y ddau. Fel 
mae’r Cynghorion a Holiadau yn dweud: 

Nid yw’r llwybr ysbrydol yn un o sicrwydd, ond yn hytrach mae’n fordaith anturus. 
The spiritual path is not one of certainty, but is rather an adventurous voyage. 

Oherwydd cyfyngiad amser, dwi wedi gorfod tocio yma a thraw; mi gafodd Rainer Maria Rilke, a 
Ben Pink Dandelion y snip, a Chyfamod y Goleuni, Isaac Pennington a Charels F. Carter. Bydd 
rhaid i eiriau Lao Tze aros at eto, a’r bardd Rumi, yr Ayat An-Nur o’r Cwran; y Cabaret Voltaire a hyd 
yn oed Frank Lloyd Wright a hwnnw’n dathu ei benblwydd yn 150 eleni. 

Mae pensaernïaeth anweledig fel disgyblaeth ysbrydol yn amlwg i mi, ond efallai ddim i bawb. 
Dyma yw natur yr Ymchwil. Mi rydan ni’n ymgymryd a’r Ymchwil yn feunyddiol; mae’n rhoi hyder i 
ni; mi fedrwn ni gymharu ein profiad ni gyda phrofiadau bobl eraill o’n cwmpas, a gyda dieithriaid, 
drwy Ymchwilio ar y cyd. Mi welwn ni wirioneddau amlwg; y tu ôl i rheini mi fyddwn ni’n chwilio am 
y ‘Gwirioneddau Mawr’. Dydan ni ddim yn rhyw siwr iawn am be’r ydan ni’n chwilio - ond mi 
fyddwn ni, ‘o ddyfod yr Eiliad’, yn fwy tebygol o’i adnabod o pan welwn ni o. 

Dwi wedi edrych ar ymchwil yr artist tuag at ‘wirionedd’ sefyllfa.  

Dydw i ddim wedi defnyddio ieithwedd grefyddol gonfensiynnol. Dydw i ddim wedi gwneud 
datganiadau ysgubol (gobeithio) - dim ond rhannu fy nghelc bach o bethau a ddysgais ar hyd y 
ffordd. 

Dydw i ddim yn rhoi atebion i chi - mi fydd raid i chi chwilio am y rheini eich hunain. Yn 1694 
dywedodd Margaret Fell un o sylfaenwyr pwysicaf Crynwriaeth 

Mi ddywedwch, dywedodd Crist hyn, a dywedodd yr apostolion y llall, ond beth ddywedi 
di? Wyt ti yn blentyn y Goleuni ac wyt ti wedi cerdded yn y Goleuni, a phan siaredi di, ai 
oddimewn o Dduw y mae? 

You will say, Christ saith this, and the apostles say this; but what canst thou say? Art thou a 
child of Light and hast walked in the Light, and what thou speakest is it inwardly from God?’ 
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