Undeb yr Annibynwyr Cymraeg
Adran Teulu

Methu Cael Plant – Gofal Bugeiliol

Cyfieithwyd gan Elfrys Jones. Golygwyd gan Sian Roberts.

Cynhyrchwyd y daflen hon gan Adran Teulu, Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, ar gais
unigolion a welodd angen am ofal bugeiliol i gyplau sy‟n methu cael plant.

Cydnabyddiaeth
Cyfieithwyd rhan helaeth o‟r daflen hon oddi ar wefan Christian Infertility Support
(www.christianinfertilitysupport.org.uk) gyda chaniatâd yr awdur, y Parchedig Stephen
Levett.
Mae Stephen Levett yn Weinidog gyda'r Methodistiaid. Mae ganddo ef a‟i wraig brofiad
personol o broblemau anffrwythlondeb ac fe drafodir y rhain yn y daflen hon.
Gall anffrwythlondeb fod yn broblem oes ac yn un boenus i‟w hwynebu. Lluniwyd y daflen
hon, a‟r wefan, ar gyfer cefnogwyr, ffrindiau a theulu pobl sy‟n methu cael plant er mwyn
awgrymu sut y gellir dangos cefnogaeth pan fydd angen. Er iddi gael ei hysgrifennu‟n
wreiddiol ar gyfer cefnogwyr Cristnogol Cristnogion sy‟n methu cael plant, gall fod o
ddefnydd mwy cyffredinol.

Yn y daflen hon:
 Anffrwythlondeb. Beth mae'n ei olygu?
 Dangos Cefnogaeth. Dysgu oddi wrth gysurwyr Job.
 Beth allwn ni ei ddweud a’i wneud?
 Llwybr drwy boen a gobaith.
 Cymorth pellach.
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Beth mae anffrwythlondeb yn ei olygu?
Mae anffrwythlondeb yn sefyllfa o boen, colled a galar.
Mae rhai pobl fel petaent yn gallu derbyn yn hawdd na fyddant yn cael plant ac yn gallu
canolbwyntio ar bethau eraill yn eu bywydau heb lawer o straen emosiynol, meddyliol nac
ysbrydol.
Os mai dyna yw‟r sefyllfa, mae‟n bwysig cofio‟r hen gyngor o beidio mynd i gwrdd â gofid.
Peidiwch â chreu problem os nad yw‟n bod. Fodd bynnag, i lawer o bobl, mae hyn ymhell o
fod yn wir. Gall galar sy‟n gysylltiedig ag anffrwythlondeb godi:





o fethiant parhaus i feichiogi
o fethiant triniaethau ffrwythlondeb.
o fethiant i gael plant heb gymorth. Gall triniaeth ffrwythlondeb arwain yn y pen draw
at eni plentyn. Eto, nid yw hyn yn dileu‟r galar a brofwyd gynt. Hefyd, gall pobl brofi
cyfnodau maith neu achlysurol o alar hyd yn oed ar ôl cael plant drwy driniaeth neu
fabwysiadu.
Dylai cefnogwyr ddeall bod anffrwythlondeb yn golygu colled go iawn ac mae'n
bwysig cofio hynny wrth ymwneud â phobl sy‟n dioddef.




Gall fod elfennau arbennig i‟r galar hwn:
Mae pobl yn galaru am rywbeth nad ydynt erioed wedi‟i gael. Nid yw‟n wir dweud nad
ydych yn gallu gweld eisiau rhywbeth nad ydych erioed wedi‟i gael.
Gall y galar fod yn broses hir a chymhleth. Gellid dal i gredu - er mor afresymol y gall
hynny fod - y bydd y ferch yn beichiogi. Wrth i feddygaeth ddatblygu, gall amrywiaeth
ac effeithlonrwydd triniaethau newydd annog pobl i ddal i obeithio a cheisio beichiogi.
Efallai nad yw hyn yn wahanol iawn i brofiad rhai pobl sy‟n disgwyl newyddion am
bersonau sydd wedi diflannu. Er bod y rhan fwyaf o‟r dystiolaeth yn awgrymu eu bod
wedi marw, os na fydd corff wedi‟i ddarganfod, mae‟r gobaith yn parhau.

Dangos Cefnogaeth – Dysgu oddi wrth gysurwyr
Job.
Yn stori Job yn y Beibl, gwelwn dri ffrind ddaeth i gydymdeimlo â Job a‟i gysuro yn ei helbul.
(Llyfr Job, Pennod 3, adnodau 11-13 ). Gall y stori ac agwedd y ffrindiau ein helpu ni wrth
ystyried sut i gefnogi eraill.

Yn gyntaf, gallwn ddysgu o’r pethau cadarnhaol a wnaethant.
Fe wnaethant glywed a gweld, colli dagrau, rhwygo eu dillad (efallai y byddai'n well i ni
beidio â gwneud hynny!) ac eistedd i lawr am saith niwrnod cyfan mewn tawelwch.
Mae hyn yn awgrymu sut y gallwn ddechrau cynnig cefnogaeth:
 Mynd i siarad â‟r rhai sy'n wynebu poen anffrwythlondeb yn hytrach na chefnu
arnynt.
 Cydnabod poen a, hyd y mae‟n briodol, ceisio uniaethu â‟r profiad.
 Eistedd wrth eu hymyl mewn tawelwch tra bo‟r angen.
 Gwrando wrth iddynt fwrw'u bol os byddant yn dewis siarad. Efallai y byddant yn
emosiynol iawn ac y byddwn yn gorfod delio â dagrau, dicter a llawer o gwestiynau.
 Bod wrth law am gyfnod estynedig a bod yn barod i wynebu cyfnodau o dawelwch a
chynnig clust i wrando.
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Ymwrthod â‟r awydd i gynnig atebion i‟r problemau ac i “wneud pethau‟n well”.

Wrth gwrs, mae rhai pethau'n wahanol iawn i sefyllfa Job.
 Roedd Job mewn sefyllfa tipyn mwy cyhoeddus na‟r rhai sy‟n dioddef oherwydd
anffrwythlondeb. Gall y cyflwr greu uffern preifat er nad yw bob amser yn amlwg ar yr
wyneb bod dim o'i le. Gan fod anffrwythlondeb yn beth mor bersonol ac emosiynol,
mae llawer yn ei chael hi‟n anodd cyfaddef eu sefyllfa a‟i thrafod a gallant hyd yn oed
ei chadw‟n gudd yn gyhoeddus. Felly, mae‟n bosibl na fydd y cefnogwr yn gwybod
am y sefyllfa hyd nes i'r cwpl neu un ohonynt sôn amdano. Yn aml, mae pobl sy‟n
wynebu anffrwythlondeb yn dewis siarad â rhywun am y broblem am eu bod yn
synhwyro y gallant ymddiried yn y person hwnnw. Yn aml iawn hefyd, bydd yr
unigolyn neu'r cwpl yn dewis ymddiried yn rhywun arall sydd wedi cael profiad
personol o anffrwythlondeb. Felly, mae‟n bosibl mai‟r dioddefwr bydd yn dod at y
cefnogwr yn hytrach na fel arall.

Yn ail, gallwn ddysgu er i ffrindiau Job wneud y peth iawn wrth ddelio gyda’i
sefyllfa benodol ef, efallai na fyddai’r un adwaith yn addas wrth ymdrin ag
anffrwythlondeb!
Sylwodd ffrindiau Job ar ei sefyllfa a gwnaethant y peth iawn wrth fynd ato yn ei ofid ond ni
ddylem gymryd yn ganiataol mai dyma'r peth iawn i'w wneud os byddwn yn clywed neu‟n
amau bod rhywun yn methu cael plant. Gan fod anffrwythlondeb yn fater mor sensitif, rhaid
bod yn ofalus cyn gofyn yn uniongyrchol i gwpl neu unigolyn a oes „problem‟; neu hyd yn oed
gofyn a ydynt yn dymuno cael plant. Gall cwestiynau o‟r fath rhoi‟r argraff bod rhywun yn
busnesa a gall yr unigolyn neu'r cwpl deimlo'n annifyr os na fyddant yn teimlo‟n barod i
drafod y sefyllfa yn y fan a‟r lle. Serch hynny, mae cefnogwyr, fel cysurwyr Job, yn awyddus i
ddangos eu consrn, ac amlygu eu bod ar gael os bydd galw. Mae‟n rhaid i‟r cefnogwyr geisio
bod yn dyner, a throedio‟n ofalus. Mae angen i gefnogwyr ddangos gofal a phryder am y
person yn gyffredinol a dangos eu bod ar gael i wrando a siarad os bydd angen ond ni
ddylent bwyso ar y dioddefwr i siarad.

Yn drydydd, gellir dysgu o'r camgymeriadau amlwg wnaethpwyd gan ffrindiau
Job:
Dechreuodd problemau cysurwyr Job wrth iddynt agor eu cegau! (gweler Llyfr Job, Pennod
4.) Yn ddiweddarach, mae Duw‟n dweud y drefn wrthynt am beidio â dweud y gwirionedd
amdano Ef. (Job 42:7). Er mwyn osgoi yr un dynged, ceisiwch peidio â nodi un o‟r Deg Peth
Na Ddylid Eu Dweud:

1. ‘Ymlaciwch’
Mae anffrwythlondeb yn achosi straen, nid straen sy‟n achosi anffrwythlondeb! Mae dweud
wrth yr unigolyn neu‟r cwpl am ymlacio yn awgrymu eu bod ar fai a‟u bod wedi gwneud
rhywbeth o‟i le neu wedi methu â gwneud rhywbeth yn iawn. Mae gwybodaeth feddygol
gyfoes yn dweud mai ychydig iawn o sail sydd i'r syniad bod anffrwythlondeb rywsut yn
broblem seicolegol.

2. ‘Peidiwch ag anobeithio. Rydym yn adnabod rhywun bu’n aros am flynyddoedd ac
yna...’
Nid yw hon yn sefyllfa gyffredin. Fel rheol, nid oes diwedd gwyrthiol i stori cyplau
anffrwythlon. Gall ddweud hyn godi gobeithion cyplau ac unigolion a'u condemnio i fwy o
flynyddoedd o ansicrwydd wrth iddynt „aros‟. A ydynt am barhau i obeithio ac aros pan
fyddant yn 50 oed?
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3. ‘Efallai bod gan Dduw bwrpas i chi yn hyn..’
Er mai‟r bwriad wrth ddweud hyn yw cysuro pobl drwy eu hannog i weld ystyr yn eu bywydau
a‟u sicrhau bod Duw‟n rheoli, mae'n ansensitif i ofyn i bobl i weld pwrpas ar adeg pan fo
poen yn teyrnasu. Dylai cefnogwyr gydnabod poen pobl, ac, os yw'n briodol, eu hannog i
siarad am eu teimladau, cyn hyd yn oed ystyried siarad am bwrpas.

4. ‘Meddyliwch am y rhyddid sydd gennych...’
Nid yw teimlo‟n rhydd o‟r cyfrifoldebau, y cyfyngiadau a‟r costau sy‟n dod yn sgil plant yn
fawr o gysur i rywun nad yw‟n gallu cael plant.

5. ‘Rwy’n gwybod sut rydych chi’n teimlo. Bu’n rhai i ni aros am chwe mis cyn i ni
genhedlu ein plentyn cyntaf...’
Nid yw peidio â beichiogi am hyd at flwyddyn yn cael ei gyfrif yn abnormal. Efallai bod yr un
sy‟n dweud hyn wedi teimlo‟r siom o fethu â beichiogi y tro cyntaf, yr ail dro neu‟r pumed tro,
ond beth pe bai'n mynd trwy hynny chwe deg o weithiau, neu am byth!?

6. „Sut mae Bethan?’ (neu beth bynnag yw enw‟r wraig).
Mae hyn yn awgrymru mai‟r wraig sy‟n teimlo‟r holl boen. Mae‟n bosibl bod gan y dyn
deimladau a dyheadau dwfn hefyd.

7. ‘Gallwch gael ein plentyn ni unrhywbryd...’
Dyma jôc i geisio ysgafnhau‟r sefyllfa; ffordd arall o geisio dweud wrth y cwpl anffrwythlon na
fyddant yn gorfod wynebu‟r holl gymhlethdodau mae rhiant unrhyw blentyn yn gorfod ei
wynebu. Ond a fyddai unrhywun wir am roi eu plant i ffwrdd, ynghyd â‟r holl fwynhad a‟r
gofidiau a‟r profiadau eraill?

8. ‘Gallwch bob amser fabwysiadu.’
Mae‟r sylw hwn yn awgrymu nad yr anffrwythlondeb ei hun yw'r wir broblem ond yr awydd i
gael plentyn, a bod mabwysiadu‟n ateb i‟r broblem hon. Ac eto, ffrwythlondeb yw’r broblem
go iawn. Mae angen mynd i‟r afael â‟r boen yn gyntaf ac yna alaru am ddiwedd y freuddwyd
o gynhyrchu eich teulu eich hun cyn dechrau ymchwilio i‟r posibilrwydd o fabwysiadu. Beth
bynnag, nid yw mabwysiadu‟n llwybr hawdd - gall fod yn broses hir, ymwthiol a thrawmatig
yn emosiynol.

9. ‘Dydi cael plant ddim yn fêl i gyd...’
Mae cyplau anffrwythlon, fel pawb arall, yn gwybod nad yw cael plant yn fodd i‟ch gwneud yn
hollol gyflawn. Serch hynny, gall teulu gyfrannu‟n sylweddol at fodlonrwydd.

10. ‘Mae’n rhaid bod Duw’n eich cosbi am ryw bechod’ neu ‘Eich bai chi yw hyn’.
Mae‟n rhaid mai darlun gwael o Dduw yw hwn, wedi'i seilio ar ychydig adnodau o'r Hen
Destament. Mae'n anwybyddu‟r pwyslais gwaelodol ar Dduw cariad a thosturi. Weithiau, gall
pobl gyfrannu at eu cyflwr drwy eu ffordd o fyw ond meddygon sy‟n dueddol o wybod y gwir
am hyn, nid y boblogaeth yn gyffredinol. Hyd yn oed os yw‟r bobl eu hunain ar fai, nid eu
cyhuddo yw'r ateb, ond cynnig tosturi, gras, iachâd, a maddeuant.

Felly, beth allwn ni ei ddweud a’i wneud?
Gallwn grynhoi‟r sylwadau uchod i ddweud bod cefnogi pobl sy'n methu cael plant yn
cynnwys:
 Peidio plymio i mewn a dechrau trafod eu hanffrwythlondeb; arhoswch iddynt hwy
godi‟r testun.
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Os cewch drafodaeth ymdriniwch ag anffrwythlondeb fel sefyllfa o alar.
Canolbwyntio ar wrando, derbyn a cheisio deall poen.
Ceisio peidio â dweud gormod, yn enwedig er mwyn ceisio 'helpu', gan fod hynny'n
aml yn wrthgynhyrchiol.

Heblaw am hyn, dyma rai awgrymiadau penodol:
 Mentrwch ddangos eich consyrn! Wedi i unigolyn neu gwpl ddweud wrthych eu bod
yn methu cael plant a nodi‟r boen y mae hynny‟n ei achosi iddynt, ystyriwch ddanfon
cerdyn neu ffonio, yn enwedig ar achlysuron pan fydd plant yn flaenllaw. Gall
ddangos eich bod yn ymwybodol o‟u sefyllfa gael ei werthfawrogi‟n fawr. Ond
cofiwch, weithiau ni fydd cyplau am gael eu hatgoffa ac efallai na chewch yr ymateb
diolchgar yr oeddech wedi gobeithio amdano. Os bydd hyn yn digwydd, daliwch ati.
 Soniwch am lefydd lle mae help ar gael. Gall deunydd darllen fod yn ddefnyddiol.
Ceir rhai awgrymiadau ar ddiwedd y daflen hon

Llwybr drwy boen i obaith?
Canlyniadau posibl os na fydd diwedd hapus...
Weithiau, o‟r diwedd, mae‟r wraig yn beichiogi ac yn geni plentyn, ond ddim bob amser. Yn
aml, mae cyplau‟n cael eu gadael i ddelio â chyfnodau anodd. Mae anffrwythlondeb yn brifo.
Pan fydd rhywrai yr ydym yn eu caru'n cael niwed, ein hymateb cyntaf fydd ceisio mynd â‟r
boen oddi arnyn nhw, a gwneud pethau‟n well. Ond fel gyda sawl sefyllfa o boen, gall chwilio
am ateb sydyn fod yn gamgymeriad. Fodd bynnag, y tu hwnt i‟r boen, mae gobaith cael ateb.
Er i un gobaith ddod i ben, nid yw‟r sefyllfa‟n anobeithiol. Pan fydd rhywun yn cefnogi cwpl
anffrwythlon dros gyfnod hir, ymhen amser, efallai y byddant yn eu gweld yn cymryd camau
ar lwybr gwellhad neu byddant hwy yn gallu eu hannog i gymryd rhai o'r camau hyn. Dyma
rai o'r camau y gall cyplau sy'n methu cael plant eu cymryd:



Gadael i’r freuddwyd farw a galaru.

Yn y pen draw, mae nifer o bobl yn cyrraedd man lle maent yn rhoi‟r gorau i‟r gobaith o gael
plentyn eu hunain. Yna, gallant ddechrau i alaru go iawn fel rhan o‟r broses o wella. Gall
pobl fynd trwy gyfnodau tebyg i‟r rhai sy‟n dilyn profi mathau eraill o golledion.



Ymollwng i faldodi eu hunain am gyfnod.

Nid yw pawb yn cytuno â hyn. Bydd rhai Cristnogion yn dadlau nad oes lle i hunan-dosturi ac
y dylai cyplau anffrwythlon dderbyn y sefyllfa ac ymrwymo i ryw rôl neu weithgaredd
defnyddiol arall. Ond efallai y bydd yn fuddiol i gwpl dreulio amser gyda'i gilydd, a gwario
arian ar ei gilydd, fel arwydd o gariad ac anwyldeb wrth iddynt wella o gyfnod blinderus ac,
ar yr wyneb, „diffrwyth‟ yn eu bywydau. Fodd bynnag, ar ôl ychydig, mae dysgeidiaeth
Gristnogol yn pwysleisio mai mewn rhoi a gwasanaethu y ceir gwir foddhad bob amser; ni
fydd byw „bywyd bras‟ fel unigolion na pharau yn sicrhau boddhad, ac nid dyma y mae Duw
yn ei ddisgwyl gan ddisgyblion Iesu.



Ymchwilio i ofalu am blant mewn ffyrdd eraill, gan gynnwys y
posibilrwydd o fabwysiadu.

Fel yr awgrymwyd yn barod, hyd y bo modd y mae‟n rhaid i gyplau ddod i delerau â‟u
hanffrwythlondeb cyn dechrau ystyried mabwysiadu. Mae mabwysiadu'n broses hir ac mae
angen egni i gyflawni‟r holl gamau angenrheidiol. Os bydd yr awydd i gael teulu‟n parhau yn
ystod y cyfnod hwn – nid yn unig trwy eni eu plant eu hunain – ac na fydd y cwpl yn ei weld
fel rhywbeth eilradd, yna mae‟n werth ystyried mabwysiadu.
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Ailgyfeirio egni: Gweld pwrpas yn Nuw.

Mae‟n bosibl y bydd cyplau di-blant yn gweld posibiliadau i fod yn ddisgyblion mewn
sefyllfaoedd lle y byddai rhai â chyfrifoldebau rhieni‟n cael eu cyfyngu neu eu rhwystro.
Efallai y bydd gan bobl ddi-blant fwy o amser, egni a hyblygrwydd, ac y byddant yn gallu
cymryd mwy o risg wrth ystyried pwrpas Duw ar gyfer eu bywydau.



Defnyddio’r gwersi a ddysgwyd i gyd-gerdded ag eraill a'u helpu.

Yn aml, bydd yn haws gan gyplau sy'n methu cael plant ymddiried mewn pobl eraill sydd
wedi bod yn yr un cwch. Felly mae sôn am eu profiad, a chynnig eu hunain fel cefnogwyr, yn
ffurf werthfawr o wasanaeth.
Fodd bynnag, i rai mae hyn yn rhy boenus, oherwydd y posibilrwydd o agor hen glwyfau.
Maent yn dymuno gadael y cyfnod hwn o‟u bywydau yn y gorffennol.

Cymorth pellach
Darllen defnyddiol:




Childless: The Hurt and the Hope. gan Beth Spring. Cyhoeddiadau Lion. Llyfr poced
48 tudalen sy‟n llyfryn byr rhagorol, hynod ddarllenadwy, i‟w roi i rhai sy‟n wynebu
anffrwythlondeb.(D.S.: Mae‟r llyfr hwn allan o brint ond mae gan luniwr y wefan hon
rai copïau am £2 i gynnwys postio a phacio)
Some mothers do have „em. Others don‟t. Agwedd Gristnogol at Anffrwythlondeb a
Bod yn Ddi-blant, gan Hugo a Sharon Anson. Cyhoeddiadau Eagle. 152 tudalen.
Wedi‟i ysgrifennu‟n sensitif, gan gymryd poen o ddifrif, ond hefyd mae‟n cynnig
gobaith, yn ymchwilio i ddeunyddiau Beiblaidd, yn trafod moeseg gwahanol opsiynau
meddygol ac yn cynnig rhai strategaethau ymarferol. Mae atodiad hefyd yn cynnig
darllen defnyddiol pellach.
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