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 CysurwCh, CysurwCh fy Mhobol

Carol Plygain

Cysurwch, cysurwch fy mhobol, a bloeddiwch:
    Fe dorrodd y wawr, wedi oedi mor hir;
I werin dan orchudd y fagddu fe roddwyd
    Cipolwg ar lewyrch o Fethlehem dir:
Y forwyn feichiogodd, ar faban esgorodd,
    Imanwel a anwyd, ‘mae Duw gyda ni’;
Cynghorwr rhyfeddol y’i gelwir, Tad bythol, 
    Tywysog heddychlon, Duw cadarn o fri.

‘Mawrygaf yr Arglwydd,’ medd Mair wynfydedig,
    ‘Am wneuthur ohono fawr bethau i mi,
Gwasgarodd wÿr talog a’r beilchion eu calon
    A diosg t’wysogion o’u gorsedd a’u bri.
Grymuster ei freichiau sy’n cynnal ein beichiau,
    Dyrchafodd Duw Iôr y rhai isel eu stad,
Gan yrru’r cyfoethog o’i þydd yn anghenog
    A llwytho’r newynog â’i roddion yn rhad.’

Ym Methlem cyflawnwyd addewid yr oesau:
    Daeth Iesu i lwyfan helbulus ein byd;
Er gwaetha’r bygythiad gan Herod a’i giwed
    Y Baban a orfu, er ised ei grud.
Daeth gwerin cymdogaeth i dalu gwrogaeth,
    A doethion o hirbell â’u haur, thus a myrr;
Addewid Duw graslon sydd ddiogel a chyson,
    Ei air nid yw wamal, ei amod ni thyr.

‘Er cwymp a chyfodiad i lawer yn Israel’
    Aeth Iesu â’i neges o bentref i dref; 
Fe gwympodd rhagrithwyr dan fflangell ei gerydd,
    A chodwyd trueiniaid o’r ffos gan ei lef.
Ei air oedd angerddol, ei wyrthiau yn nerthol,
    Ac ildiodd disgyblion i gri’r alwad fawr;
Roedd yntau’n synhwyro fod rhywrai’n cynllwynio,
    Fod croes ar y gorwel, a dyfod ei awr.
Dwy deyrnas fu’n brwydro ar ben Bryn Calfaria:
    Llu Cesar yn herio holl rym teyrnas nef;
Fe hoeliwyd y Gwas Dioddefus ar groesbren,
    Ond un a orchfygodd, a Iesu oedd ef!
I’r Arglwydd rhown foliant, a seiniwn ei haeddiant,
    Mewn carol o fawl i arloeswr ein ffydd;
Y gelyn a drechwyd, can’s Iesu a godwyd
    O’r bedd a’i dywyllwch i wawr Trydydd Dydd.
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