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Wrth i gyfyngiadau Covid gael eu dileu ac wrth inni esmwytho ein hunain 

yn ôl i flwyddyn academaidd newydd, mae’r holl sôn am sut mae pethau; 

‘dod yn ôl i normal’….‘Mae bywyd yn dychwelyd’….‘Mae pob peth yn agor i 

fyny’. 

Rwy’n ymwybodol iawn bod y realiti yn wahanol iawn i lawer o bobl, er eu 

bod yn hoffi i’r pethau hynny fod yn wir. I unrhyw un sydd wedi colli aelod 

agos o’r teulu, y mae ei ffrind wedi marw neu y mae ei bartner wedi marw, 

efallai na fydd bywyd yn dychwelyd i normal. Efallai y bydd yn teimlo’n 

wahanol iawn. 

Mae yna lawer o wahanol ffyrdd i gyfeirio at farwolaeth – bu farw, fe gollon 

ni rywun, maen nhw’n gorffwys mewn heddwch, collodd ei brwydr, neu 

dim ond marw. Ac rydym yn siarad am y profiad o brofedigaeth, galaru, 

wedi’i daro gan dristwch, colled a phoen. 

Mae’n teimlo’n iawn bod gennym yr holl wahanol ffyrdd hyn o ddisgrifio 

marwolaeth a phrofedigaeth, oherwydd mae’r hyn y mae pob person yn 

mynd drwyddo yn wahanol – nid yn unig oherwydd pwy sydd wedi marw, 

ond hefyd oherwydd eich perthynas â nhw a’r hyn yr oeddent yn ei olygu i 

chi. Mae hefyd yn wahanol i bob person oherwydd rydyn ni’n teimlo 

pethau’n wahanol – mae hynny’n naturiol! 

Rwy’n cofio gweithio gyda rhywun ychydig yn ôl yr oedd ei ffrind wedi 

marw a’i bod yn poeni nad oedd hi’n galaru yn y ffordd iawn, nad oedd 

hi’n ‘teimlo’n ddigon’. Cafodd ei rhwygo oherwydd bod bywyd yn dod yn ôl 

i normal, ond roedd hynny’n teimlo’n ddisail fel ei bod hi wedi anghofio ei 

ffrind. Roedd hi’n gwybod y byddai ei ffrind eisiau iddi barhau i fyw a 

mwynhau bywyd, ond ar yr un pryd roedd hi’n teimlo’n euog, fel petai hi’n 

ei siomi. Yna ar adegau eraill mae hi’n teimlo ei cholled yn ddwys iawn ac 



yn teimlo’n unig ac yn ddig na allai pobl eraill weld beth roedd hi’n mynd 

drwyddo. 

A dyna sut y gall galar fod – yn ddryslyd! Cymysgedd cyfan o boen ac 

euogrwydd, unigrwydd a phryder, tristwch a dicter … ac weithiau hyd yn 

oed ychydig o chwerthin pan fydd cof hapus yn codi. 

I lawer o bobl y bu farw eu hanwyliaid yn ystod y 18 mis diwethaf, gallai 

teimladau fod hyd yn oed yn fwy cymhleth oherwydd Covid a chloi i lawr; 

os nad oeddent yn gallu galaru yn y ffordd arferol gyda phobl wedi 

ymgynnull o’u cwmpas, gallent fod yn teimlo’r golled yn fwy nawr bod 

pethau’n ‘dod yn ôl i normal’, ond yn ei chael hi’n anodd dweud hynny 

oherwydd eu bod yn teimlo fel bod pawb arall symud ymlaen ac edrych 

ymlaen. 

Y peth pwysicaf yw ceisio peidio â barnu eich hun am ba bynnag ystod o 

deimladau rydych chi’n eu cael – does yr un ohonyn nhw’n ‘anghywir’. Os 

gallwch chi ddod o hyd i rywun i drafod y mater, rhywun a fydd yn 

gwrando, yna gwnewch – hyd yn oed os yw’n teimlo fel nad yw wedi dod 

allan yn iawn neu ddim yn gwneud synnwyr, ceisiwch roi cynnig arni. 

Efallai y bydd siarad yn eich helpu i wneud synnwyr o’r hyn rydych chi’n ei 

deimlo. 

A chofiwch fod y gwasanaeth cwnsela yma, dim ond gollwng e-bost atom 

yn: counsellorreferral@nptcgroup.ac.uk 
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