
Darllena am Tomos y Tanc a’i 
ffrindiau ar reilffordd y Rheolwr 
Tew, wrth i Tomos ddysgu mai 

cadw’n ddiogel sy’n bwysig, nid 
bod yn ddwl a mynd yn gyflym!
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 Stori yw hon am sut dysgais i am  
fod yn ddiogel ar y cledrau. Mwynha’r 

stori a chwilia am bethau rwyt 
ti’n gallu eu gwneud er mwyn 

cadw’n ddiogel wrth ymyl y 
rheilffordd …
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Roedd gan Tomos y Tanc chwe olwyn fach, 
corn bach byr, boeler bach byr a chromen 
fach fer. 

Injan fach haerllug oedd Tomos. Roedd 
e’n meddwl ei fod e’n gwybod popeth am 
reilffordd y Rheolwr Tew.



Un bore, daeth y Rheolwr Tew i’r Siediau i roi 
gwaith y dydd i Tomos.

“Tomos, dy waith di yw cadw dy hunan a’r 
teithwyr i gyd yn ddiogel,” rhybuddiodd y 
Rheolwr Tew. “Paid byth â bod yn ddwl pan 
fyddi di allan ar y cledrau.”



Ond wnaeth Tomos ddim gwrando. Roedd e’n 
teimlo’n ddwl ac yn haerllug. Rhuthrodd at y 
Tŵr Dŵr i lenwi ei foeler cyn dechrau ar waith 
y dydd.

“Mae cael hwyl yn fwy pwysig na bod yn 
ddiogel,” chwarddodd, wrth ollwng stêm yn 
swnllyd!
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Ychydig yn nes ymlaen, roedd y ffordd yn troi 
ac yn croesi’r trac.

“Pam rwyt ti’n aros yn fan ’na?” chwarddodd 
Tomos am ben Bertie, wrth wibio heibio iddo 
ar y groesfan. “Dwyt ti ddim eisiau rasio?”



Ond arhosodd Tomos ddim i wrando ar ateb 
Bertie. Gwibiodd yn ei flaen, heibio i fferm.

“Mae anifeiliaid yn agos at y trac, Tomos,” 
rhybuddiodd Annie. “Paid â mynd yn rhy 
gyflym.”

Ond wnaeth Tomos ddim gwrando, a rasiodd 
e’r ceffyl.



Roedd Tomos yn mynd yn gyflymach nag 
erioed.

Roedd e’n mynd mor gyflym, doedd e ddim 
yn gallu stopio yn yr orsaf nesaf – gwibiodd 
yn syth heibio.

“Gan bwyll!” gwaeddodd Gweithwyr yr Orsaf.



Pan lwyddodd Tomos i stopio o’r diwedd, 
roedd y Rheolwr Tew yn wyllt gacwn.

“Rwyt ti wedi gwneud rhywbeth peryglus 
iawn heddiw, Tomos,” meddai’r Rheolwr Tew. 
“Ddylet ti ddim bod wedi annog Bertie i rasio. 
Rhaid i bawb sy’n defnyddio’r ffordd stopio 
os yw gatiau’r groesfan ar gau, neu os oes 
golau coch.”



Yna atgoffodd y Rheolwr Tew Tomos am y tro 
pan oedd giât wedi cael ei gadael ar agor. 
Roedd gwartheg wedi crwydro ar y traciau, a 
buodd damwain gas bron â digwydd.

“Rhaid i bawb gau gatiau y tu ôl iddyn nhw,” 
meddai’r Rheolwr Tew, “a rhaid i injans gadw 
llygad am anifeiliaid.”



“Pan fyddi di mewn gorsaf,” meddai’r  
Rheolwr Tew wedyn, “rhaid i ti gadw llygad 
am blant sy’n sefyll yn rhy agos at y cledrau 
ac am bobl allai fod wedi gollwng rhywbeth 
ar y cledrau.”

“Dwed wrth blant am sefyll draw, Tomos,” 
meddai wedyn, “ac os yw unrhyw un wedi 
gollwng rhywbeth ar y cledrau, rhaid iddyn 
nhw siarad â rhywun sy’n gweithio yn yr orsaf, 
nid ceisio mynd i’w nôl eu hunain.”



“Mae cadw pawb yn ddiogel yn waith mawr, 
pwysig,” atebodd Tomos.

“Ydy’n wir,” meddai’r Rheolwr Tew. “Ond dwi 
yma i helpu, a’r peirianwyr ar y rheilffordd 
hefyd. Maen nhw’n gweithio ym mhob tywydd 
i gadw’r cledrau’n glir ac yn ddiogel i’r injans 
ac i’r teithwyr.”
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As the sun set and Thomas made his 
way back to the engine sheds, he knew 
that being safe was more important than 
racing and looking shiny and bright.

“Peep! Peep!” he tooted to the engineers, 
working through the night, to keep the 
railway running safely.

Wrth i’r sêr ymddangos, ac wrth i Tomos fynd 
yn ôl i Siediau’r Injans, roedd e’n gwybod mai 
bod yn ddiogel, ac atgoffa’r teithwyr i fod yn 
ddiogel, oedd y peth mwyaf pwysig.

“Pîp! Pîp” chwibanodd Tomos wrth y 
peirianwyr, a oedd yn gweithio drwy’r nos fel 
bod y rheilffordd yn rhedeg yn ddiogel.





Fues i ddim 
yn chwarae 
ar y cledrau.

Pan fyddi di’n mynd ar y trên nesa, 
ticia’r blychau i ddangos dy fod yn 
gwybod sut mae cadw’n ddiogel.

Arhosais i wrth 
groesfan a dilyn 

yr arwydd.

Thaflais i  
ddim byd ar y 

cledrau.

Sefais i  
draw o ymyl y 

platfform.

Stopiais i ddim 
ar y cledrau ar 

y groesfan.

Chodais i 
ddim byd o’r 

cledrau.

Arhosais i gyda 
fy oedolyn yn 

yr orsaf.
Edrychais i i’r 

ddau gyfeiriad 
ar y groesfan.

Cerddais i’n 
ofalus ar y 
platfform.




