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EFNISIEN a BENDIGEIDFRAN 
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(Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor) 

 

i 

Ar yr olwg gyntaf, Efnisien yw dihiryn mawr chwedl Branwen. Mae’r enw a ddewiswyd ar 

gyfer y cymeriad hwn yn llefaru cyfrolau. Ystyr yr elfen efnys yw ‘llawn dig, gelyniaethus’.  

Mae’n gwbl amlwg hefyd beth yw barn yr awdur amdano; dyma gymeriad sy’n llwyddo i 

greu helynt a chynnen ynghanol heddwch a chariad – pan fo dau frawd yn caru ei gilydd yn 

angerddol, mae gan Efnisien y ddawn i achosi rhyfel rhyngddynt.  

Yn sgil ei weithredoedd erchyll yn chwedl Branwen, hawdd hefyd fyddai dod i’r casgliad ei 

fod yn ŵr ansad ei feddwl, ei fod efallai yn gymeriad sgitsoffrenig. 

Gadewch i ni edrych ar ei ymddangosiadau yn y chwedl a’r cyfeiriadau ato. 

 

1. Yr awdur yn ei gyflwyno ar y cychwyn fel hanner brawd i Bendigeidfran ac yn sȏn am 

nodweddion anffodus ei gymeriad. 

2. Dicter Efnisien, a’i ymdeimlad o sarhad (tremyg), o ddeall eu bod wedi rhoi Branwen yn 

wraig i Matholwch heb ei ganiatâd. Efnisien yn dial drwy ymosod ar feirch Matholwch. 

3. Bendigeidfran yn esbonio i Fatholwch na all gosbi Efnisien drwy ei ‘ladd na’i ddifetha’ am 

ei fod yn frawd ‘un fam’ iddo. 

4. Efnisien yn datgelu twyll y Gwyddelod yn Iwerddon ac yn gwasgu pennau’r milwyr. 

5. Efnisien yn bwrw Gwern i’r tân. 

6. Efnisien yn dinistrio’r pair dadeni.   

 

Un o themâu mawr y chwedl yw sarhad, iawn a dial a’r modd y mae mynd i gylchoedd o 

sarhad a dial yn arwain at drychinebau diangen. Mae gweithredoedd Efnisien a natur ei 

gymeriad yn rhan annatod felly o adeiledd y chwedl. Er bod elfen fytholegol yn y chwedl, 

mae’n bwysig cofio y byddai cynulleidfa yng Nghymru’r Oesoedd Canol wedi gallu 

uniaethu’n llwyr â’r thema hon – mae sarhad a iawn yn gysyniadau pwysig yng nghyfreithiau 

Cymru yn yr Oesoedd Canol, sef Cyfraith Hywel Dda. 
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A oes unrhyw agweddau eraill ar gymeriad Efnisien – ai gŵr trwyadl ddrwg yn unig ydyw?  

 

 

 

ii 

Y gŵr dinistriol ac ansad – dyna un olwg ar Efnisien. Ond efallai ei fod hefyd yn cael ei 

ddefnyddio yn y chwedl i bwrpas ehangach na hyn. 

Yn ei nodiadau ar y chwedl ar wefan CBAC, mae’r Athro Sioned Davies yn nodi hyn: 

Yn yr Oesoedd Canol yr oedd genre pwysig yn bodoli yn llenyddiaeth Ewrop o’r enw 

y speculum principum neu’r ‘drych i dywysogion’, genre a oedd yn trafod 

rhinweddau personol brenin neu arweinydd . . . Perthyn i’r un byd a wna’r ail gainc 

yn ddi-os. Nid rhestru rhinweddau brenhinoedd a wneir yn y chwedl ond awgrymu 

trwy ddisgrifio gweithredoedd y cymeriadau a’u hymwneud â’i gilydd – ni cheir 

unrhyw sylw neu ymyrraeth ar ran yr awdur nac unrhyw bregethu a mynegi barn. 

Mewn gwirionedd yr hyn y mae cymeriad Efnisien yn ei ddangos i ni yw rhai o’r gwendidau 

yng nghymeriad Bendigeidfran fel brenin. Y mae’n cael ei ddefnyddio yn y chwedl er mwyn 

dangos i ni yr hyn na ddylai brenin ei wneud.  

Gellir dweud fod dau wendid i’w gweld yng nghymeriad Bendigeidfran ac mae 

gweithredoedd Efnisien yn cael eu cymell yn rhannol gan y gwendidau hyn. Beth yw’r 

gwendidau hynny? 

(1) Byrbwylltra a hynny weithiau oherwydd natur hael ei gymeriad (a allwch chi feddwl 

am engreifftiau o hyn yn y chwedl?). Yn wir, bron na ellir awgrymu bod elfen o naïfrwydd 

ynddo. Er bod Bendigeidfran yn gawr arwrol, mae’n rhaid i frenin hefyd feddu ar 

ddoethineb 

(2) Anallu i reoli ei deulu estynedig, sef ei dylwyth, yn ddoeth 

Yn achos (2) roedd llawer o derfysg a thrais i’w cael ymhlith teuluoedd y tywysogion 

Cymreig yn yr oesoedd canol. Er enghraifft, yn 1170 fe laddwyd y tywysog Hywel ab Owain 

Gwynedd gan ei ddau hanner brawd, Dafydd a Rhodri. Roedd llawer o’r trais yn deillio o’r 

ffaith fod y dull o bennu olyniaeth frenhinol yng Nghymru yn un amwys. Nid y mab hynaf, o 

angenrheidrwydd oedd â’r hawl i’r goron. Byddai’r brenin / tywysog yn dewis ei olynydd pan 

oedd yn fyw, a gallai ddewis o blith ei holl feibion, ac yn wir o blith aelodau ehangach o’i 

deulu. Yn aml iawn, ar ôl i’r brenin / tywysog farw, byddai aelodau eraill o’r teulu yn 

amharod i dderbyn yr olynydd a ddewiswyd ganddo. Gallai hynny arwain at drais a brwydro. 
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Byddai’n rhaid i dywysog yng Nghymru’r Oesoedd Canol fod â’r gallu felly i ymdrin ag 

uchelgais a siom aelodau o’i deulu estynedig mewn modd sensitif. Y gamp o hyd oedd 

sianelu eu rhwystredigaeth i gyfeiriadau cadarnhaol.  

Mae Bendigedfran yn methu â chyflawni hynny yn achos Efnisien oherwydd ei fyrbwylltra 

a’i ddiffyg doethineb. Mae’r cylch diddiwedd o sarhad a dial yn deillio o’r modd y cytunodd 

Bendigeidfran mor rhwydd i roi Branwen yn wraig i Fatholwch, ac o’i anallu wedyn i reoli a 

chosbi Efnisien. Fe ddengys gweithred olaf Efnisien – dinistrio’r Pair Dadeni – fod ganddo 

nodweddion arwrol. Mae’r ffaith mai ef hefyd a ddatgelodd dwyll y Gwyddelod yn dangos 

nad un hawdd ei dwyllo ydoedd. Ond yr hyn sy’n cyfrannu at drasiedi chwedl Branwen yw 

nad oes gan Fendigeidfran y gallu a’r doethineb i gyfeirio ffyrnigrwydd arwrol Efnisien i 

gyfeiriadau mwy manteisiol. 

Stori am annoethineb brenin yw chwedl Branwen, a stori sy’n dangos fel y gall un weithred 

ymddangosiadol bitw – yr anallu i ymgynghori ag Efnisien ynghylch y briodas – arwain at 

gylchoedd o ddial a sarhad. Mae i weithredoedd annoeth gan frenin eu heffeithiau hirdymor. 

Yn y pen draw ni ellir dianc rhagddynt. Ar ôl agor y drws yng Ngwales, mae oblygiadau yr 

hyn a wnaeth Bendigeidfran yno o hyd fel hunllef yn wynebu ei gymdeithion. 

Os ydych angen rhagor o wybodaeth, croeso i chi gysylltu gyda mi: p.i.lynch@bangor.ac.uk 

Cofiwch hefyd fod modd i chi gael blas o’r hyn sy’n digwydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol 

Bangor, drwy gyfrwng ein trydariadau ar @CymraegBangor a’n tudalennau 

Facebook @Cymraeg.Bangor. O ddilyn y ddolen a ganlyn fe gewch gyflwyniadau buddiol 

iawn hefyd gan gyn-fyfyrwyr a chyflwyniadau byrion am ein cyrsiau gennym ni fel staff.       

https://www.youtube.com/channel/UCLI3yUJRExAXAGBJpKY-RiQ/videos  

  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCLI3yUJRExAXAGBJpKY-RiQ%2Fvideos&data=04%7C01%7Cp.i.lynch%40bangor.ac.uk%7C0503e3f1355a43447bd208d8a10a31db%7Cc6474c55a9234d2a9bd4ece37148dbb2%7C0%7C0%7C637436412455633265%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BmFGIxhdwhCV3iGYqcYxlPZ5K4FkE9J2ZqB1%2FkBsqK4%3D&reserved=0

