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DYN IFANC sy’n hoffi gweld sut mae pethau yn digwydd 
ac sy’n gwirioni ar fod yn rhan o dîm sy’n gyrru pethau 
ymlaen ydi Rhys Williams, 21 oed o Dyddyn Cestyll, 
Llwyndyrus. Peirianneg sifil ydi ei faes ac yn ddiweddar 
fe’i dyfarnwyd yn Brentis Mwyaf Addawol Cymru yn 
yr adran Peirianneg Sifil. Roedd Rhys i fod i fynd tua 
Chaerdydd i dderbyn ei dystysgrif, ynghyd â gwobr 
ariannol gan CECA (Civil Engineering Contractors 
Association), ond yn anffodus trwy’r post y daeth y 
gwobrau oherwydd melltith y Cofid.
 Yn dilyn addysg gynnar yn Ysgol Pentreuchaf ac 
wedyn yn Ysgol Glan y Môr, mynd am Goleg Meirion 
Dwyfor i astudio am Ddiploma Lefel 3 mewn Peirianneg 
a wnaeth Rhys. Pasiodd gyda rhagoriaeth tair seren yno 
gan ennill gwobr Myfyriwr y Flwyddyn am ddwy flynedd 
yn olynol. Yn 18 oed ymunodd â chwmni peirianneg sifil 
Alun Griffith, Y Fenni tra hefyd yn treulio diwrnod yr 
wythnos yn y coleg yn Llangefni yn astudio ar gyfer NVQ 
Lefel 4. Derbyniodd ragoriaeth yn yr arholiad terfynol 
yno hefyd. Ar hyn o bryd mae ar ganol dilyn cwrs Rheoli 
Safleoedd, ac ar yr un pryd yn treulio diwrnod yr wythnos 
yn astudio ym Mhrifysgol John Moores, Lerpwl. 
 Mae Rhys yn hynod falch iddo ddilyn y trywydd 
o fod yn brentis gan iddo gael profiadau y mae’n amlwg 
wedi eu gwir fwynhau. Hyd yn hyn yn ei waith gyda 
Chwmni Griffiths cafodd gyfle i weithio ar amryw o 
systemau atal llifogydd. Bu’n ymwneud â Chynlluniau 
Gweithredu Teithiol Llywodraeth Cymru mewn 
lleoliadau amrywiol a bu hefyd yn rhan o’r tîm oedd yn 
gweithio ar adeiladau’r coleg yn Llangefni lle’r arferai 
fod yn fyfyriwr.
 Mae wrth ei fodd, meddai, yn cael gweld 
drosto’i hun sut mae systemau tanddaearol i atal 
llifogydd yn gweithio, sut mae adeiladau tal yn cael eu 

codi’n effeithiol, a sut mae’r dechnoleg ddiweddara’n 
cynorthwyo peirianwyr sifil i gyflawni eu gwaith yn well. 
Teimla fod cael bod ar safle ac yn rhan o’r gweithlu yn 
gwneud byd o wahaniaeth wrth iddo ddysgu ei grefft.
 Ei obaith ar gyfer y dyfodol ydi ennill gradd 
Meistr mewn Peirianneg Sifil a chario ymlaen gyda’i 
yrfa, gan fod yn rhan gobeithio o brosiectau mwy. 
Llongyfarchiadau i ti Rhys ar dy gamp hyd yn hyn, a 
phob dymuniad da i’r dyfodol.

Rhys wedi derbyn ei wobr
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Mae’r Golygyddion yn gwerthfawrogi 
pob cyfraniad i’r Ffynnon ond ar yr 
un pryd cedwir yr hawl i gwtogi, 
cywiro, golygu neu eu gwrthod yn 
gyfangwbl. Hefyd nid yw pwyllgor 
Y Ffynnon o angenrheidrwydd yn 
cytuno â phob barn a fynegir gan y 
cyfranwyr.

Trwy Lŷn ac Eifionydd 

Glanhawr 
Simdda 
Cysylltwch ag 
Osian Williams 
ar (01758) 720 202 
neu (07812) 786 035 

Cwpanau – Tariannau – Tlysau 
a.y.y.b. ar gyfer pob achlysur 
Trwsio clociau ac oriaduron 

Gemwaith o bob math 
Tocynnau Anrheg 

Ysgythru ar wydr, tlysau,  
modrwyau a.y.y.b. 

Stoc helaeth o Aur Clogau,  
Citizen, Nao a Royal Selangor 

Bryan Williams
Gemydd – Oriadurwr – Ysgythrwr

80 Stryd Fawr, Pwllheli 
(01758) 612 279

Hefyd: Gemydd J & L 
81 Stryd Fawr, Pwllheli  
(01758) 612 558

MAE’N DDA medru dweud bod y 
rhaglen frechu yn yr ardal yn mynd 
rhagddi’n hwylus iawn. Diolch i 
bawb sydd ynghlwm â’r trefniadau 
ac i’r meddygon a’r nyrsus sydd 
wrth y gwaith. Er bod lliwiau’r enfys 
yn sicr o fod yn ddisgleiriach erbyn 
hyn mae gwir angen i bawb ohonom 
barhau i barchu’r rheolau, a bod yn 
ofalus – rhag ofn.
 Y n  y s t o d  c y f n o d  y r 
ymgynghori ar y Cwricwlwm 
newydd ar gyfer disgyblion ysgolion 
Cymru a’r teimladau cryf a fynegwyd 
i geisio sicrhau y byddai Hanes 
Cymru fel pwnc neu faes yn dod yn 
un statudol, ni lwyddwyd i gyrraedd 
y nod. Ymddengys y gadewir yr 
union ddehongliad i grebwyll (neu 
fympwy) awdurdodau/ysgolion 
unigol. Dyma golli cyfle i fod 
yn gadarn ein gweledigaeth heb 
ofni’n cysgodion taeogaidd na 
chyhuddiadau di-sail a thila am 
hyrwyddo cenedlaetholdeb.
 Newyddion da diweddar 
oedd penderfyniad y Llywodraeth 
i roi cyllid ychwanegol i’r Llyfrgell 
a’r Amgueddfa Genedlaethol. Er 
y medrwn holi a cholli amser yn 
gofyn pam na roddwyd yr arian 
cyn hyn, does fawr o ddiben mewn 
gwirionedd. Gobeithio rwan y bydd 
swyddi pwysig yn y sefydliadau hyn 
sy’n cadw ein ‘cof’ ni fel cenedl yn 
ddiogel, ac yr eir ati i gynllunio’n 
greadigol ddyfodol sicr ar eu cyfer. 
 G y d a g  a i l d d y f o d i a d 
Andrew R. T. Davies yn arweinydd 
y Ceidwadwyr yn y Senedd, tybed a 
ddaw mater gwrthwynebiad aelodau 
o’i blaid i ddatganoli a’r Senedd 
ei hun yn amlycach unwaith eto? 
Fedra i yn fy myw ddeall sut y 
gall yr ‘aelodau’ hyn fod yn barod 
i dderbyn eu cyflogau am weithio 
yn y sefydliad y maent mor amlwg 
am weld ei ddileu. Chlywais i 
ddim am y fath genhadaeth ymysg 
Ceidwadwyr Holyrood!
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Gwasanaeth
gwerth chweil

Brenhines
Cricieth

MAE LLAWER o sôn a phoeni’r dyddiau yma am 
ddiflaniad busnesau a siopau o’n trefi a’n pentrefi, ond nid 
diffygion economaidd ond ymddeoliad un o gymeriadau 
stryd fawr Pwllheli sy’n creu sôn amdano ar hyn o bryd.

Margaret Williams

 Wedi dros drigain mlynedd wrth gownteri ‘siopa 
cemist’, mae Margaret Williams o Abererch yn codi ei 
rhwyfau. Yn enedigol o’r Rhiwlas, gadawodd yr ysgol i 
ddechrau ei gyrfa yn Fferyllfa Bangor, cyn priodi Meurig 
a gollwng angor yn y Berch dros hanner canrif yn ôl.
 Cynorthwywraig o’r hen drefn fu Margaret, yn 
nabod ei chwsmeriaid ac yn gofalu am eu gofynion i’r 
eithaf gan fynd allan o’i ffordd i ddiwallu eu hanghenion.
 Ar yr un pryd mae hi’n un sy’n ymdrechu’n deg 
mewn sawl maes yn ei chymdeithas eang, ac yn aelod 
ffyddlon o Gapel Isa ac o Gôr Eifionydd ers ei sefydlu. Trwy 
ei chymwynasgarwch mae’n uchel iawn ei pharch ymhob 
man. Ac wrth gwrs mae’n diolch ninnau’n fawr iawn iddi 
am ei ffyddlondeb i’r Ffynnon fel gohebydd newyddion y 
Berch ar hyd y blynyddoedd.
 Dymunwn ymddeoliad hapus i chi Margaret, a hir 
oes.

FLWYDDYN yn ôl roeddan ni’n adrodd bod Morfydd 
Jones, Haulfre, Gorseddfa yn dathlu ei phen-blwydd yn 
100 oed ar 17 Ionawr, yr un dyddiad â Lloyd George. 

Morfydd yn derbyn y brechlyn

 Leni mae Morfydd wedi rhannu digwyddiad 
nodedig arall gyda rhywun nid anenwog. Ar hyn o bryd 
mae Morfydd yn aros yn Llundain hefo’i merch Ann, ac yno 
y cafodd y brechlyn Cofid ar yr un diwrnod â’r Frenhines 
Elizabeth!
 Da gwybod eich bod mewn iechyd da Morfydd ac 
yn cadw’n saff, bellach yn 101.

I gofio Ifanwy                                                               

AETH bron flwyddyn heibio ers inni golli Mrs Ifanwy 
Williams, Porthmadog. Mae ’na lyfryn wedi ei baratoi 
i gofio amdani – os am gopi, ffoniwch 01766 512863. 
Bydd rhai ar gael hefyd yn Siop Eifionydd a Siop Pike, 
Porthmadog yn y dyfodol agos. Ni fydd tâl am y copi.
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WN I DDIM ai fi ydi’r unig un sy’n 
teimlo bod mis Ionawr wedi mynd 
o’n gafael yn sydyn iawn, yn gynt nag 
arfer ddwedwn i? Tybed ai caethiwed 
y Cofid sy’n gyfrifol am hynny gan 
ein bod, i raddau go bell beth bynnag, 
yn tueddu i ddilyn yr un patrwm 
ddydd ar ôl dydd? Wrth gwrs bod yna 
weithwyr sydd wrthi’n galed allan yn 
yr awyr iach yn gofalu bod olwynion 
ein gwasanaethau yn dal i droi, bod 
yna nwyddau ar gael i ni yn ogystal â’r 
gofal angenrheidiol ar ein cyfer mewn 
ysbytai a chartrefi gofal. A fedrwn ni 
ddim diolch digon am bopeth sydd 
wedi cael ei ddarparu. Cyfnod fel yna 
ydi hwn.
 Mae gwylio’r newyddion 
ar y teledu fwy nag unwaith y dydd 
neu wrando arno ar y radio sawl tro 
yn brofiad cyffredin hefyd. Ond dal i 
wrando arno wnawn ni. Neu tybed a 
ydan ni am drio goroesi’r Cofid yn y 
modd y sonia Elwyn Thomas amdano 
yma yn ddigon dychanol? 

GOROESI 
A minnau ar fin ymfodloni
Ar fywyd fel meudwy mewn cell, 
Cyhoeddwyd fod gwawr o oleuni
Draw ar y gorwel pell.

Yn ôl gwybodusion honedig,
Sef gweision y dethol rai,
Mae gobaith fod llif y pandemig
Bellach ar dro ac ar drai.

Neu dyna ddywedwyd neithiwr,
Yn sgîl ystadegau’r dydd,
Gan ryw broffwyd o ddamcaniaethwr,
Heb arlliw o ffaith na ffydd.

Ond heddiw fe ddaeth yn amlwg 
Nad hynny o reidrwydd yw’r gwir,
A bod y sefyllfa cynddrwg
Ag oedd cyn y clo mawr hir.

Mae un peth bellach yn eglur,
Os am oroesi, mai gwell,
Heb deledu na radio na phapur, 
Bodloni fel meudwy mewn cell.
  R. Elwyn Thomas

 Fel y mwyafrif ohonan ni mae 
meddyliau Brian yn troi’n anochel yn 
yr un ‘byd’. Mi fedrwn ni ar y naill law 
fod yn wawdlyd ohonan ni’n hunain 
ond ar y llaw arall mae gofyn bod 
yn fwy cysurlon ac yn barod i rannu 
gobaith am gael y dyddiau syml yn eu 
holau. Dyma nodyn Brian i roi cefndir 
ei gerdd gynnes i ni:
 ‘Darllen cerdd “Serenity 
Prayer” mewn papur newydd yr 
oeddwn i’n ddiweddar, ac mae 
“Dymuniad” yn rhyw fath o efelychiad 
mae’n siwr. Gall cerddi fel hyn fod yn 
gysur i’r rhai sy’n ei chael hi’n anodd 
delio efo sefyllfaoedd sydd y tu hwnt 
i’w rheolaeth. Felly mae hi’r dyddiau 
yma ran amla, yn anffodus.’

DYMUNIAD

 ‘Cae terfyn ar doriad gwawr’
(Vincent van Gogh – 1889)

Dyro i mi heddiw un
diwrnod da di-newydd a
digyffro a di-bla;
diwrnod i ailgyfri fy mendithion,
diwrnod i aildrefnu fy ngobeithion;
rho im yr hedd na ŵyr fawr neb amdano,
i wylio Poirot yn y pnawn
heb orfod codi i ateb y ffôn;
i orffen fy nghroesair
heb help geiriadur, 
na chyfrifiadur,
na’r wraig;
diwrnod amherffaith o berffaith
lle nad oes fawr o bwys yn digwydd,

lle mae amser yn
llithro fel tywod rhwng fy mysedd,
lle i feddwl ac i enaid gael llonydd;
diwrnod teulu;
diwrnod o hwyl a chwerthin
efo’r hen blantos;
diwrnod i wlychu pig a chlebran
efo ffrindiau yn y dafarn;
diwrnod melyn melyn
â’r haul yn dawnsio ar y bryn;
dymuniad na fydd yn dipiau fory
fel sawl hen ddymuniad arall.
   Brian Ifans

 Diolch i Brifardd Eifionydd 
am anfon atom ei englyn i Osian Ellis. 
Ers ei gyfansoddi bu farw’r Cymro 
a’r telynor medrus yn 92 mlwydd oed 
yn ei gartref ym Mhwllheli ddechrau 
Ionawr. Be wnewch chi o ‘ystyr’ yr 
englyn erbyn hyn tybed?
 Meddai’r bardd: ‘Trawyd yr 
englyn hwn ar gerdyn i Osian Ellis 
ym mis Hydref 2020, tra oedd o yn 
ysbyty Bryn Beryl yr un pryd â’m 
rhieni. Welais i mono, ond dywedodd 
un o’r nyrsus fod hwyliau da iawn 
arno. Y cyfarchiad ar y cerdyn oedd: 
“I delynor mawr oddi wrth delynor 
bach.” TM’

OSIAN ELLIS
Aeth amser â’i offeryn – a dwyn
        Ei dannau, ond wedyn
    Yma i’r diawl y mae’r dyn
    Yn dal i diwnio’i delyn.
   Twm Morys

Diolch i’r beirdd am eu cerddi. 
Anfonwch eich cyfraniadau i’r golofn 
at Dewi R. Jones, Llys Gwyn, Muriau, 
Cricieth neu trwy gyfrwng ebost: 
dewirjones57@outlook.com
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Ken Hughes a’r tair ‘C’

Tom Parry 
a’i Gwmni 

 
80 Stryd Fawr, Porthmadog 

Ffôn: (01766) 512 505 / 513 164 
Syrfewyr, Arwerthwyr a 
Goruchwylwyr Ystadau 
Arwel Williams FRICS 
Phil Williams MRICS 

Ocsiwn
addewidion

ERS YN AGOS i flwyddyn bellach 
mae’r tair ‘C’ wedi bod yn rhan 
annatod o fy mywyd – tair ‘C’ i guro’r 
Corona bondigrybwyll ’ma. Daeth 
y rheolau o Gaerdydd a’r Bonwr 
Drakeford yn eu gosod: ‘Cadwch o 
fewn eich libart’, eich pum milltir 
sgwâr, a WOW! roedd hynny’n rhoi 
brêcs ar fy mywyd prysur, prysur. ‘Be 
wna i?’ meddai’r llais yn fy mhen. ‘Mi 
fydda i wedi drysu a finna’n byw ar 
fy mhen fy hun ac yn hoffi crwydro.’ 
Ond fel huddug i botas daeth yr ateb 
o rywle i daflu goleuni ar y mater, a 
dyna pryd y daeth cynllun y tair ‘C’ 
i fodolaeth.
 CLIRIO, Ken – yr ‘C’ gyntaf. 
Clirio’r groglofft. Dyna i chi sialens. 
Tynnu’r ysgol i lawr a gweld y llanast 
yng ngolau gwan un bylb – llyfrau 
coleg mewn hen gistiau te, bocsys 
o luniau, pethau ar ôl Mam, bagiau, 
cesys, sgriptiau caneuon actol a 
dramâu Dolig i enwi dim ond ychydig. 
Pethau i’w taflu, Ken, ond mae’n 
anodd taflu yn tydi? Nialwch a barodd 
i mi wenu, chwerthin, hiraethu a’r 
atgofion yn llifo. Mi rois i drefn ar 
bopeth a labelu ond methu taflu. Fe 
gaiff y rhai a ddaw ar fy ôl i wneud 
hynny!

Ken yn coginio yn y gwres!

 Yr ail ‘C’ – CACENNAU. 
Clywed byth a hefyd fod pobi yn 
therapiwtig ac yn pasio rhyw awr neu 
ddwy, felly ar ôl sgwrsio ar y ffôn 
hefo hen ffrind, gyrru am lyfrau Mary 
Berry’s Simple Cakes a Mary Berry’s 

Simple Comforts. ‘Mae’n bryd i ti gael 
dynes yn dy fywyd,’ mynnai’r llais 
yr ochr arall i’r ffôn. Ac felly y bu, a 
daeth Ken Cacennau (fy llysenw gan 
fy ffrind bellach) i fodolaeth.
 Ond wrth fwyta cacennau 
dyma fagu dipyn bach o fol ac felly 
mewn panic, troi at y drydedd ‘C’. Ia 
gyfeillion – CERDDED! Felly dyma 
fynd amdani. Cynlluniais heics o 
gwmpas fy milltir sgwâr. Does yna 
ddim byd fel bod allan yn yr awyr 
iach, bod yn un â Natur. Mae’n llesol 
i’r meddwl ac yn deffro’r endorffins!
 Dyma fy rhaglen ‘C am 
Cerdded’ i – ceisio gwneud un bob 
diwrnod.
1. Lôn Tabor i fyny’r allt am Glan Byl. 
Ar i fyny i gael y galon i bwmpio ac ar 
i waered i gryfhau cyhyrau’r coesau. 
Amser: 40 munud.
2. Lôn Bost at Bont y Wern. Troi 
i’r dde a dilyn llwybr yr hen ffordd 
drol. Awr a chwarter o daith – balm 
i’r enaid.
3. Lôn Tabor at Cefn y Meysydd Ucha 
ac adra drwy’r caeau. Awr o daith 
a’r golygfeydd ar y ffordd i lawr yn 
hyfryd.
4. Lôn Tabor, troi yn y tro cyntaf i’r 
chwith am Braich Saint ac os am dro 
da cario mlaen at Gell a throi yn ôl yn 
y fan honno. A chyn cyrraedd Braich 
Saint troi am gaeau’r hen golff ac 
adref drwy Gricieth. Taith o ddwy awr 
dda. Paned a chacan wedi cyrraedd 
adref!
5. Fy hoff heic – troi am Ynys 
Cynhaearn, aros wrth yr eglwys ac 
anadlu’r awyr iach. Adref dros y caeau 
i Blas Gwyn. Awr o bleser pur.
6. Y Farathon – ar hyd yr hen lôn o 
Bentrefelin i Benmorfa, Golan a Glan 
Byl. Heic o 3 awr ond teimlo ar ben 
eich digon.
 A dyna chi, annwyl gyfeillion 
– y tair ‘C’ yn fy mywyd. Dwi’n 
teimlo mod i’n curo’r Corona a dwi’n 
ocê.
 Hwyl am y tro… fe wela i chi 
o gwmpas. Brechiad amdani!

Ken Hughes

MAE Cylch Meithrin Chwilog yn 
symud o’r Ysgol yn Chwilog i adeilad 
arall yn y pentref ym mis Medi 2021. 
Ar gyfer ariannu’r gwaith adnewyddu 
y byddai angen ei wneud yno i gael y 
safle’n addas i’r plant a’r staff, rydym 
yn cynnal Ocsiwn Addewidion ar-lein 
drwy gyfrwng Facebook yn ystod y 
penwythnos 26–28 o Fawrth. 
 Os oes unrhyw un yn dymuno 
cefnogi’r Cylch trwy gyfrannu eitem 
neu addewid i’r digwyddiad, a fyddai’n 
bosib gadael i’r pwyllgor wybod 
trwy ebostio cylchmeithrinchwilog@
gmail.com os gwelwch yn dda? 
Bwriedir gorffen casglu’r eitemau 
erbyn diwedd Chwefror fel bod modd 
hysbysebu’r eitemau sydd ar gael cyn 
y digwyddiad.
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Gwasanaeth Trin Traed 
Yn eich cartef 

Richard Thomas SrCh. 
Ffôn: (01758) 612 384  

ar ôl 5 o’r gloch 

CYFRIFON 
TRETH AR WERTH 

PAYE 
TRETH INCWM PERSONOL A BUSNES 
CYNGOR I DDATBLYGU BUSNESION 

(01758) 701 755  •  (07977) 910 925 
help@jtudor.co.uk 

John Vaughan Tudor FCCA 
3 Kingshead, Pwllheli, Gwynedd LL53 5DR 
Archwilydd wedi ei gofrestru gan 
Gorff Cyfrifwyr Siartredig Ardystiedig 

JOHN TUDOR
Cyfrifydd Siartredig Ardystiedig

GLYWSOCH CHI honno am y prifardd, y tynnwr lluniau a dŵr oer Afon 
Dwyfor? Yr hynaws Twm Morys ydi’r prifardd, fi ydy’r tynnwr lluniau ac mae 
dŵr Afon Dwyfor yn fileinig oer bob mis Chwefror. Mi wn hynny o brofiad 
gan i mi ddisgyn ar fy nhîn i’r cyfryw ddŵr tua’r adeg yma flwyddyn neu ddwy 
yn ôl. Sut meddach chi mae dyn yn ei oed a’i amser yn llwyddo i wneud peth 
mor orchestol? Wel, mae yna gysylltiad cwbl anuniongyrchol efo Twm Morys.

Llain wen o eirlysiau yng nghoed Trefan

 Digwyddais sôn wrth Twm fy mod wedi bod yn tynnu lluniau o’r 
eirlysiau yr ochr isaf i ffordd osgoi Llanystumdwy. Yno, yng nghesail un o 
droeon crwn yr afon, mae yna leiniau gwynion o flodau. Er i mi chwilio ar fy 
nhraed a chwilio ar fy nghwrcwd chefais i yr un llun o’r eirlysiau efo dŵr oer 
Afon Dwyfor yn byrlymu heibio yn y cefndir. Flwyddyn yn ddiweddarach, wedi 
gwrando ar gyngor Twm, dyma ddilyn y llwybr heibio bedd Lloyd George. 

Yno, yng nghoed Trefan, mae lleiniau diarhebol o eirlysiau yn gymysg 
â boncyffion coed a meini mwsoglyd. Yno mae pennau rhai o’r eirlysiau yn 
gwyro dros ddŵr oer yr afon, y darlun y bu blwyddyn o aros amdano. Yno 
hefyd, ar amrantiad o lithriad, mi lwyddais i foddi ffôn symudol a hanner 

boddi fy hun. Trwy drugaredd mi 
arbedwyd y camera, a thrwy fwy fyth 
o drugaredd doedd neb yn dyst, na 
chlust, i’r melltithio.
 Os digwydd eich bod wedi 
mwynhau’r hanesyn bach yna, neu 
fy mod wedi tynnu mymryn o wên 
i’ch wyneb, mae gan yr Almaenwyr 
air sy’n cyfleu’r pleser gaiff rhai wrth 
weld anffawd eraill – schadenfreude.
 Ie, pleser, ac anodd ydi 
meddwl am yr un arall o flodau cynnar 
y flwyddyn sy’n peri cymaint o bleser 
â’r eirlysiau. Mae croeso i bob blodyn 
yn ei dymor ond mae croeso arbennig 
i’r eirlysiau. Mae’n debyg mai blodyn 
dŵad o wlad gynhesach ydi’r eirlys yn 
y lle cyntaf, ac mae gan Lydaw gystal 
hawl ag unman i’w galw’n blanhigion 
cynhenid. Rhaid aros tan yr 1770au 
cyn y ceir cofnodion am eirlysiau’n 
tyfu’n wyllt ym Mhrydain, a hynny 
yn siroedd Caerwrangon a Chaerloyw.
 Erbyn heddiw gall cyffiniau 
Llanystumdwy a sawl llecyn cyfrin 
arall hawlio ac anwesu’r eirlysiau 
Cymreig. Eirlysiau y bydd yn rhaid 
galw i’w gweld eto eleni. Fydd yna 
dynnu lluniau? Bydd, siŵr iawn! 
Amser a ddengys a fydd ambell 
un ohonoch yn cael pwl arall o 
schadenfreude.
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Mike Bowen
1. Cefais fy ngeni a’m magu yn: 
Fy ngeni yng Nghaerffili a’m magu yn 
Bedlinog ger Merthyr Tydfil

2. Rwy’n byw yn awr yn: 
Bryn Dedwydd, Cricieth

3. Fy swydd yw: 
Wedi ymddeol rwan ond cyn hynny’n 
was sifil yn San Steffan, Llundain

4. Pa swydd ar wahân i’ch swydd 
bresennol a fyddech chi yn hoffi 
wneud? 
Pan oeddwn yn blentyn roeddwn isio 
bod yn berchen sŵ

5. Person Sioe neu Eisteddfod?
Wrth fy modd mynd i’r Sioe Fawr 
yn Llanelwedd, sioe orau’r byd a’r 
anifeiliaid yn werth eu gweld

6. Beth yw eich car presennol? 
Mercedes SUV

7. Pa gar hoffech chi gael?
Bydd fy nghar nesa yn un trydan

8. Pa raglenni y byddwch yn 
gwrando fwyaf arnynt ar Radio 
Cymru?
Jason Mohammad a Wyn Evans a 
rhaglenni chwaraeon ar Radio Wales. 
Rwy’n gwrando dipyn ar yr orsaf yma

9. Pa raglenni y byddwch yn eu 
gwylio fwyaf ar S4C? 
Clwb Rygbi, Heno ac Adre ac mi 
wnes i fwynhau’n arw y rhaglen yng 
nghartref cyn-Archesgob Cymru, Dr 
Barry Morgan (efo is-deitlau!)

10. Pa beth fydd yn gwneud i’ch 
gwaed ferwi? 
Y llywodraeth Dorïaidd bresennol yn 
Llundain

11. Pa anifeiliaid anwes sydd yn byw 
yn eich tŷ chi? 
Sbaniel sbringer Cymreig annwyl 
iawn a’r enw Megan

12. Pe buasech yn ennill pryd o fwyd 
i dri mewn gwesty moethus 5 seren 
pa ddau berson arall fuasai’n cael y 
fraint o’ch cwmni? 
Fy ngŵr Peter a fy chwaer Sian

13. Sut fyddwch yn ymlacio? 
Gwylio  ff i lmiau ,  gwrando ar 
gerddoriaeth o bob math a chwarae 
tennis

14. Pa un yw eich hoff siwrnai? 
Taith awyren i Dde’r Affrig, fy hoff le 
am wyliau

15. Pa berson ydych yn ei edmygu?
Paul Weller – cerddor rhyfeddol ei 
hirhoedledd a’i steil

16. Beth yw eich hoff anifail?
Does yna ddim amheuaeth mai ci ydi’r 
ateb i’r cwestiwn yma

17. Ar daith hir yn y car pa CDs 
fyddwch yn gwrando arnynt? 
REM a China Crisis

18. Sut y byddech yn hoffi cael eich 
cofio? 
Fel dyn caredig, parchus a brawd a 
gŵr ffyddlon

19. Beth sy’n eich digalonni? 
Pobl sy’n gwadu bodolaeth y Cofid 
ac ymwelwyr hunanol yn eu cartrefi 
gwyliau

20. Pa amser o’r dydd sydd orau 
gennych?
6.30 yb. pan mae’r ci yn fy neffro, ac 
yna cael paned (fi ddim y ci!)

21. Pryd ac yn lle y buoch hapusaf? 
Ugain mlynedd yn ôl pan gwrddais â 
fy ngŵr

22. Gyda phwy y buasech yn hoffi 
treulio penwythnos? 
Peter a Megan

23. Beth yw eich syniad o hapusrwydd 
perffaith? 
Bwyta Beef Wellington ac yfed 
gwydraid neu ddau o Pinotage De 
Affrica

24. Petai’n rhaid i chi adael Cymru 
pa wlad arall fyddai eich dewis a 
pham? 
Canada – pobol ryfeddol a chymuned 
barchus ond hoffwn ddod adre i Gymru 
cyn i’r gaeaf gyrraedd!

Mike Bowen a Megan y sbaniel
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Dydd Mawrth Crempog
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DDYDD MAWRTH, 16 Chwefror 
roedd hi’n Ddydd Mawrth Crempog 
neu Ddydd Mawrth Ynyd, sef y 
diwrnod cyn Dydd Mercher y Lludw, 
y diwrnod olaf cyn dechrau gŵyl y 
Grawys.
 Os na chawsoch chi gyfle i 
neud crempog ar y diwrnod ei hun, 
rhowch gynnig ar y rhain. Llinos 
Dobson sydd pia’r ryseitiau fel arfer.

CREMPOGAU 
BACH TEW

Cynhwysion:
8 owns o flawd codi
1.5 llwy de powdwr codi
2 lwy bwdin o siwgr mân
3 wy
1 owns o fenyn wedi’i doddi
200ml o lefrith
Pinsied o halen

Dull:
Cymysgwch y cynhwysion sych 
mewn powlen. Ychwanegwch yr 
wyau, menyn a’r llefrith a chymysgu’r 
cyfan yn dda. Nid oes angen iro radell 
drydan, ond os ydych yn defnyddio 
padell arferol dylid iro chydig arni 
efo menyn yn gyntaf. Gan ollwng 
llond llwy o’r toes ar y radell/badell 
coginiwch y crempogau am tua 1–2 
funud ar un ochr neu nes bydd swigod 
yn ymddangos ar yr wyneb. Trowch 
y crempogau drosodd a’u coginio am 
funud arall.

CREMPOG 
WYRDD SAWRUS

Cynhwysion:
4 owns o flawd plaen
2 wy
300ml o lefrith
1 llwy fwrdd o olew
Dyrnaid da o ddail sbigoglys ffres

Dull:
Rhowch y cynhwysion i gyd mewn 
hylifydd bwyd a’u cymysgu i greu 
cytew gwyrdd llyfn. Gadewch i sefyll 
am 30 munud. Cynheswch badell 
wedi ei hiro dros wres canolig a chan 
ollwng llond llwy o’r cytew iddi, 
coginiwch y crempogau am tua 1 
munud bob ochor. Gallwch eu gweini 
mewn sawl ffordd: gyda chaws wedi’i 
gratio, tomato, nionyn coch dros un 
hanner, ei dychwelyd i’r badell nes 
bod y caws wedi toddi, neu rhowch 
yn y popty ping am funud; afocado, 
caws bwthyn, dail sbigoglys, shibwns 
a sudd leim; llenwad saws bolognese, 
eu rholio fel cannelloni, eu gosod 
mewn dysgl a rhoi saws caws dros y 
cwbl ac yna’u coginio mewn popty 
cymedrol am 30 munud.

CREMPOGAU 
TENAU

Cynhwysion:
100g blawd plaen
Pinsied o halen
25g o fenyn
2 wy
250ml o lefrith
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Rhowch gynnig
arnynt!

Dull:
Hidlwch y blawd a’r halen i mewn 
i bowlen a chreu pant yng nghanol 
y blawd. Ychwanegwch y ddau wy 
wedi’u curo a’r menyn wedi’i doddi 
cyn ychwanegu’r llefrith yn raddol 
fel bo’r cytew yn llyfn. Gadewch i 
sefyll am 30 munud. Irwch badell 
gyda menyn. Ychwanegwch ddigon 
o’r cytew i orchuddio gwaelod y 
badell gan droi’r badell o gwmpas 
- gofalwch beidio â rhoi gormod er 
mwyn i’r grempog fod yn eitha tenau. 
Coginiwch am 1–2 funud cyn ei throi a 
choginio’r ochor arall am funud. Gellir 
bwyta’r rhain efo lemwn a siwgr, neu 
greu cacen grempog!

CACEN 
GREMPOG

Cynhwysion
15 crempog denau barod wedi oeri 
[bydd angen dyblu’r rysáit uchod]

Ar gyfer y llenwad:
300g caws meddal
200g siocled

Dull:
Toddwch y siocled a’i gymysgu gyda’r 
caws meddal. Gan osod un grempog 
ar ben y llall, adeiladwch y gacen gan 
daenu haenen o’r llenwad rhwng bob 
crempog.

Ar gyfer y ganache:
200g siocled tywyll
300ml o hufen dwbl
2 lwy fwrdd o siwgr mân

Dull:
Toddwch y siocled mewn 300ml 
o hufen dwbl poeth gyda 2 lwy 
fwrdd o siwgr mân. Gadewch i oeri 
cyn gorchuddio’r gacen grempog. 
Addurnwch gyda chnau a mefus neu 
unrhyw beth o’ch dewis.

Cofio 
John Ellis Edwards

                               

ROEDD pob un o deulu a chyfeillion 
John Edwards, Tŷ Mawr, Treflys yn 
trysori sgwrs â fo. Fe wyddech na 
fyddai yna ddim brys yn y byd ac 
roedd pawb yn berffaith gartrefol yn ei 
gwmni, y gŵr addfwyn a ddeliodd efo 
popeth yn ei amser ac wrth ei bwysau 
ei hun.
 Roedd amaethu yn ei waed a 
chychwynnodd taith bywyd iddo ar 
ddiwedd y flwyddyn 1930 yn Nhyddyn 
Deuldre, Arthog. Roedd yn fab i 
Owen ac Ellen Edwards ac yn frawd 
mawr i Megan. Yn y flwyddyn 1939 
symudodd y teulu o Dyddyn Deuldre 
wedi iddyn nhw gael cynnig fferm 
ar stad Y Wern yn Nhreflys, Dyffryn 
Madog a dyna gychwyn cysylltiad oes 
gyda fferm Tŷ Mawr.
 Yn 1950 symudodd y teulu o 
Gwm Fedw, Cwm Ystradllyn i Glan 
Morfa Mawr, Treflys ac felly y tarodd 
John Edwards ar Lizzie, neu Bet i 
nifer, a dyna gychwyn ar bartneriaeth 
oes ryfeddol o glos. Priododd y ddau 
ym 1955 yng Nghapel Siloam, Morfa 
Bychan ac ymgartrefu yn Nhŷ Mawr. 
Ymhen amser bendithiwyd yr aelwyd 
â dau o fechgyn – Meirion a aned yn 
1957 a Melfyn a aned yn 1961 – a 
dyna’r aelwyd yn gyflawn wedyn a’r 
hogiau yn bopeth i’w rhieni.
 Heb os gweithiodd John 
Edwards yn eithriadol o ddiwyd ar 
hyd ei oes. Datblygodd John a Meirion 
bartneriaeth glos wrth amaethu Tŷ 

Mawr hefo’i gilydd am nifer dda o 
flynyddoedd a phan gymhwysodd 
Melfyn fel meddyg, yn ei ffordd dawel 
a di-stŵr doedd ’na neb balchach na’i 
dad.
 Roedd John yn dad-yng-
nghyfraith hoffus iawn i Dorothy a 
Linda ac yn daid balch ac annwyl 
i Llinos a William, Delyth a Rhys, 
Myrddin, Iolo, Sion a Gosia, Lleucu 
ac Ynyr, a chyn falched eto wedyn 
pan ddaeth yn hen daid i Tomos, 
Dafydd, Megan, Ifan, Owi, Mari ac 
Ola Gwenllian. Pan oedd y plant o’i 
gwmpas byddai yna wên lydan ar 
wyneb Taid.
 Roedd byw yn y gymdeithas 
yng nghanol y bobl yn bwysig iawn i 
John. Bu’n aelod o Gyngor Cymuned 
Dolbenmaen am dros ddeng mlynedd 
ar hugain. ac yn ystod y blynyddoedd 
mwy diweddar byddai yn ei elfen 
yn mynd i gyfarfodydd Cymdeithas 
Pentrefelin. Roedd ganddo ddiddordeb 
arbennig mewn hanes yn enwedig felly 
hanes lleol a châi bleser mawr yn y 
cyfarfodydd yma.
 Roedd mynychu Tŷ Dduw yn 
bwysig i John Edwards erioed a bu’n 
aelod selog yng nghapel Bryn Melyn 
am nifer dda o flynyddoedd, lle mae 
cartref Delyth a’r teulu heddiw. Hefyd 
byddai’n hoff o fynd i oedfa yng 
Nghapel Cedron. Pan ddaeth yr Achos 
i ben ym Mryn Melyn ymaelododd yng 
Nghapel Bethel, Golan a dangosodd 
ffyddlondeb diwyro i’r Achos yno.
 Yn anffodus roedd yn gynefin 
â stormydd y daith ac yn 2015 sioc 
ac ergyd ddirdynnol iddo oedd colli 
Meirion. Fu bywyd byth yr un fath 
iddo wedyn ond gyda’r doethineb oedd 
yn ei nodweddu a gyda chymorth a 
chefnogaeth Melfyn, Linda, Dorothy 
a’r teulu oll fe frwydrodd ymlaen. 
Colled enbyd arall oedd marw ei briod 
Bet ddechrau 2017 yn 93 mlwydd oed.
 Yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf ni phrofodd iechyd rhy dda 
ond gwneud y gorau o bob sefyllfa 
fyddai John Edwards. Diolchwn 
i Dduw felly am a gafwyd yng 
nghwmni’r gŵr annwyl hwn, un 
a ddaliodd ati i’r diwedd un. ‘Yr 
Arglwydd a feddwl amdanaf, a dyna 
fy nefoedd am byth.’
              Parch. Christopher J. Prew
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Mr A J Eaglen, Uned 10, Glan y Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT 
(01758) 614 200 neu (07881) 922 938  
www.spicknspan-services.com 
@ spicknspan_services@yahoo.co.uk 

Gwasanaeth SPICK ‘N’ SPAN
Amcan bris rhad ac am ddim, dim ond galwad ffôn i ffwrdd:
• Glanhau carpedi a chlustogwaith 
• Glanhau swyddfeydd  
• Clirio tai a glanhau  
• Gofal waith adeiladau  
• Torri gwellt a thrimio gwrychoedd  
• Glanhau ffenestri hyd at 60 troedfedd gan gynnwys heulfannau 
• Glanhau carafannau, ceir a chychod (tu mewn a thu allan) 

• Eich holl anghenion glanhau 
• Glanhau tai haf 
• Ymgymryd â gwaith contract 
• Cynnal tiroedd 
• Ymgymryd a gwaith  

‘Pressure Washer’

Brecwast fferm
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CYNLLUNWYR GWALLT 
 
 

44 Stryd Fawr  
Cricieth 
(01766) 522 217

IGAM OGAM

Arbenigo mewn torri, lliwio a phermio

Ciropodi • Podiatri 
Iola Roberts 
P.G.Dip, D.Pod.M, MCPod 
HCPC Cofrestredig 
 
Galwadau i’r Cartref 
 
Symudol: 
(07771) 278 633  

TAFARN Y PRINS 
CRICIETH 

 
(01766) 522 556 

Bwyd da ar gael 
 

Croeso cynnes i bawb 
gan Eirian, Phil a’r criw 

BU’R WYTHNOS brecwast fferm 
rithiol a drefnwyd gan Undeb 
Amaethwyr Cymru o 18–24 Ionawr 
yn llwyddiant ysgubol. Yn ogystal â 
rhoi sylw i gynhyrchwyr a gwerthwyr 
bwyd lleol llwyddwyd i godi swm 
sylweddol o arian tuag at yr elusen 
a gefnogir ar hyn o bryd gan Glyn 
Roberts, Llywydd Undeb Amaethwyr 
Cymru – y DPJ Foundation sy’n 
ceisio cefnogi pobl mewn cymunedau 
gwledig sydd â phroblemau iechyd 
meddwl, yn enwedig dynion yn y 
sector amaethyddol. 
 Ar flwyddyn arferol byddai 
Undeb Amaethwyr Cymru wedi 
cynnal y brecwastau ledled Cymru 
mewn neuaddau pentref, bwytai, 
marchnadoedd anifeiliaid a cheginau 
fferm, ond bu’n rhaid meddwl am 
gynllun gwahanol eleni oherwydd y 
cyfyngiadau. Gyda chydweithrediad 
busnesau lleol trefnwyd i werthu 
cynnyrch ar gyfer gwneud brecwast 
gartref. Roedd cyfle hefyd i gyfrannu 
ar wefan JustGiving. 
 Erbyn hyn mae cyfanswm 
Sir Gaernarfon wedi cyrraedd bron 
i £3000 sydd yn swm anrhydeddus 
tu hwnt o ystyried yr amgylchiadau 
ac mae’r diolch yn fawr i bawb wrth 
gwrs. Daeth canran uchel o’r swm 
yma, sef £1300, gan Ela a Huw 
Roberts, OincOink a fu’n brysur yn 
paratoi dros 70 o hamperi brecwast. 
Cymerodd 11 o gigyddion o fewn y sir 
ran, ynghyd â 6 o gynhyrchwyr wyau a 
gyflenwodd wyau i rai o’r cigyddion. 
Un o’r siopau cigydd oedd yn rhan o’r 
ymgyrch oedd K E Taylor Daughter & 
Son, Cricieth. 
 Dywedodd Dafydd Martyn 
Williams, Ystumcegid Isaf, Cricieth, 
sef Cadeirydd Undeb Amaethwyr 
Cymru Sir Gaernarfon: ‘Diolch yn 
fawr iawn am y gefnogaeth anhygoel 
unwaith eto eleni – i’r holl gigyddion 
a chyflenwyr wyau, ac i bawb a 
ofynnodd am becyn brecwast Undeb 

Amaethwyr Cymru tra oeddent yn 
ymweld â’u cigyddion lleol, neu a 
archebodd hampyr gan OincOink. 
Gobeithiwn yn fawr y byddwn yn gallu 
mynd yn ôl i’r drefn arferol ac ymweld 
â ffermdai’r sir y flwyddyn nesaf, a 
chael y cyfle i gael sgwrs wrth flasu 
ein cynnyrch bendigedig.’

Cadeirydd Sir Gaernarfon yn 
casglu pecyn brecwast o siop 

Taylor, Cricieth 
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Pererindod – 
Frans a Dewi 
ar daith 2021

• Welingtons 
• Dillad Glaw 
• Offer ar gyfer y fferm 
• Stanciau ac offer Ffensio 
• Gwrteithiau 
• Glo

• Bwydydd Anifeiliaid, 
bagiau mawr a bach 

• Bylc 
• Bwyd Cŵn 
• Pwlp Betys 
• Gwair a Gwellt 
• Blociau

W. H. Evans 
Melin Llecheiddior, Bryncir 

Ffôn/Ffacs: (01766) 530 635 
Masnachwyr Amaethyddol

Cyngor ar Bensiynau a Buddsoddiadau 
Gwasanaeth Ariannol i Fusnesau ac Unigolion 
Cysylltwch ag Aled Evans 
Ffôn: (01758) 613 030 • (07786) 015 186 
Ebost: post@tarian.co.uk 
www.tarian.co.uk 

Cwmni Tarian Cyf.  •  7 Sgwâr y Farchnad  •  Pwllheli LL53 5RU 
 

Mae cwmni Tarian Cyf. yn gynrychiolydd apwyntiedig o LJ FINANCIAL PLANNING LIMITED,  
wedi ei awdurdodi a’i reoli gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol

Cwmni

Cyf.

TARIAN

Belio a Lapio Byrnau Mawr  
Rotospeicio gyda Thractor a 
Pheiriant Torri Gwrychoedd
Cysylltwch ag 

Erfyl Lloyd 
CASTELLCOED  
CHWILOG

Ffôn:  
(01766) 810 396 

MEWN DIM fe fydd yn Ddydd Gŵyl 
Ddewi ac yn Sul cyntaf y Grawys 
fydd yn ein harwain i’r bererindod 
olaf i Jerwsalem gynt. Ond eleni mae 
pererindod arall i’w chofio gan ferthyr 
tawel ein hoes.

Y Tad Frans van der Lugt

 Mae’n ddeng mlynedd union 
ers pan ddechreuodd y rhyfela yn Syria. 
Rhyfel sydd wedi dinistrio rhannau 
helaeth o wareiddiad Cristnogol hynaf 
y byd. Milwyr a bomiau gwledydd 
eraill a byddin Syria ei hun sy’n 
bennaf gyfrifol am y dinistr. Daeth 
y Gwanwyn Arabaidd i Syria gyda 
phrotestiadau di-drais yn erbyn gormes 
Assad a’i lywodraeth. Ond trodd 
y protestio tawel yn derfysgaeth a 
rhyfel cartref, gydag arfau yn cael eu 
cyflenwi gan wledydd eraill. Digon 
yw dweud fod dros 560,000 o filoedd 
wedi eu lladd yn Syria hyd at ddiwedd 
2018 ac mae’r lladd yn parhau; mae 12 
miliwn o ffoaduriaid wedi ffoi o Syria 
ac mae mwy na hanner plant Syria 
heb addysg o gwbwl ac yn byw mewn 
llochesi. Mae dwsinau o ysbytai wedi 
eu dinistrio yn ogystal â channoedd o 
eglwysi hardd, hynaf y byd, sef llawer 
o Eglwysi Uniongred Syria.

 Yn Homs – a welodd fel 
Aleppo waethaf y trais – yr oedd y 
Tad Frans van der Lugt, offeiriad o 
Urdd y Jesiwitiaid yn byw. Roedd 
wedi sefydlu cymuned fechan, a 
Christnogion a Mwslemiaid (gydag 
anghenion arbennig) yn cyd-fyw a 
thrin darn o dir. Er i  Frans gael gyrfa 
academaidd ddisglair yn ei gartref yn 
yr Iseldiroedd, yn Ffrainc a Phrifysgol 
Beirut, bugeilio eneidiau a bywydau 
bregus oedd ei alwad a dod â Christion 
a Mwslim yn agos mewn cymdeithas 
o ofal. Cyrhaeddodd Syria yn 25ain 
oed, treuliodd rai blynyddoedd fel 
offeiriad Catholig cyn ymuno â’r 
Eglwys Uniongred a dechrau creu’r 
gymuned gyda thua dwsin o bobol. 
Patrwn y gymuned oedd addoliad yn 
y bore (Cristnogion a Mwslemiaid), 
yna ‘pererindod’ pob prynhawn 
yn y bryniau o gwmpas Homs, ac 
wrth gyd-gerdded dysgu Salmau i’r 
cerddwyr. ‘Salmau pererindod’ oedd 
yn boblogaidd, ac wedi canu’r salm 
‘Ymlaen â ni’ oedd geiriau Frans ar y 
bererindod.
 O fewn pythefnos i’r Pasg 
2014 roedd Assad wedi rhybuddio 
trigolion Homs i adael y ddinas 
oherwydd ei fwriad i ymosod yn 
ddidrugaredd ar y terfysgwyr oedd yno 
yn llochesu. Gwrthod wnaeth y Tad 
Frans gan ddewis aros gyda’i gymuned 

fechan. ‘Nid yw’r bugail yn gadael ei 
braidd,’ meddai gan ddyfynnu Efengyl 
Ioan. Y bora canlynol cafwyd hyd 
i’w gorff. Roedd wedi ei saethu, ac 
mewn dinas o ladd a dinistr doedd ei 
farwolaeth yn ddim ond un farwolaeth 
arall. 75 oed oedd Frans.
 Mae galwad Crist  ar ei 
ddisgyblion i’w ddilyn ar ei daith i 
Jerwsalem i’w chlywed yn nhrychineb 
Syria. Yno, yn Antiochia (gw. Actau 
11), y sefydlwyd yr eglwys gyntaf 
y tu allan i Jerwsalem; yno yr oedd 
Barnabas a ddaeth yn adnabyddus fel 
calonogwr mawr; yno am y tro cyntaf 
y rhoddwyd enw gŵr pererindod y 
Groglith a’r Pasg ar ei ddisgyblion 
– Cristnogion. Ac nid yw’n anodd 
meddwl am arweinydd y praidd 
bychan yn Homs ar ddiwedd ei salm, 
yn llawn gwanwyn a gobaith, yn galw 
ei braidd bregus: ‘Ymlaen â ni.’
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Chwalu Calch a Llwch 
Profi Pridd di-dâl  •  Torri Silwair a Phorfa 
Cyflenwyr Tywod, Grafael a Cherrig Traenio 
Y Tŷ Gwyn, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd LL53 6AY 
(01758) 720 246 neu 720 333 

E. F. & E. O. WILLIAMS a’u meibion 
Ymgymerwr Amaethyddol a Chario
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DYMA ATEBION ‘Pos Ionawr’ 
yn rhifyn cyntaf 2021: 1 Santes 
Dwynwen, 2 Blwyddyn Newydd, 3 
Canu Plygain, 4 Calendr Newydd, 
5 Calennig, 6 Dydd Calan, 7 Nos 
Ystwyll, 8 Addunedau, 9 Mis Cyntaf, 
10 Dyddiadur. Gobeithio i chi gael 
hwyl arni.

Mae cymaint o sôn wedi bod am 
haint y Cofid-19 ers blwyddyn a mwy 
bellach, gydag ysgolion wedi cau am 
gyfnodau hir i arbed y plant rhag y 
pla. Ond diolch nad yw pob afiechyd 
mor ddinistriol a niweidiol. Mae’r 
pos y tro hwn yn ddeg o afiechydon 
ac anhwylderau y bydd plant yn eu 
dioddef yn ystod eu plentyndod, 
ond heb fod yn rhy ddifrifol ac yn 
mendio’n weddol sydyn.

***Gair o Eglurhad ***

Er lles a thegwch â phawb yn yr amser 
dyrys yma gofynnir i chi’n garedig 
i beidio ag anfon atebion fel arfer 
mewn ebost na thrwy’r post. Diolch 
am eich cydweithrediad. Cynhwysir 
y pos uchod yn unig er mwyn i chi 
gael rhywbeth i’ch diddori mewn 
cyfnod mor ddiflas! Cewch yr atebion 
yn rhifyn y mis nesaf. Hysbyswn chi 
pan fyddwn yn ailafael o ddifri yn y 
gystadleuaeth unwaith eto.

Pos Plant Ysgol
1.   CIST  UN  PLYG  (5,5)

_ _ _ _ _    _ _ _ _ _

2.   ERYR  EI  CHRIB  (4,2,4)
_ _ _ _    _ _    _ _ _ _

3.   CWYN  FEL  PAUN  (5,6)
_ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _

4.   FYNTA  I  LYFU  (5,1,4)
_ _ _ _ _    _    _ _ _ _

5.   Y  RHȎL  DDRUD  (5,3)
_ _ _ _ _    _ _ _

6.   NWY  PANED  (5,3)
_ _ _ _ _    _ _ _

7.   ABERTH  GEST  (5,4)
_ _ _ _ _    _ _ _ _

8.   CHEG  FY  OCHR  (1,4,3)
_    _ _ _ _    _ _ _

9.   O  DDRWG  LUDW  (5,4)
_ _ _ _ _    _ _ _ _

10.   OLUD  ARDWYN  (5,5)
_ _ _ _ _    _ _ _ _ _

Diystyrwch bob atalnodiad. Cofiwch mai un llythyren yw 
‘ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th’. 
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Gwynfor Jones
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Stryd Penlan, Pwllheli 
Gwynedd LL53 5DE 
 
Goleuadau/Drychau 
Offer trydanol/Gwresogyddion 
 
(01758) 701 173 / (07816) 205 939 
info@goleuollynlighting.com 
www.goleuollynlighting.com 

Goleuo LlñnGoleuo Llñn

Postiau a pholion wedi’u trin 
Rhisgl coed 
Paneli gardd 

Coed tân 
Planciau o bob maint

Ffôn: (01758) 750 623

Canolfan Ffensio Glasfryn 
Ffordd Llanaelhaearn

Llawer peth anghyffredin yn  
bosib – ffoniwch i holi mwy.

Blodau Eleri 
Blodau gwreiddiol, traddodiadol a 

modern ar gyfer pob achlysur. 
Priodasau yw ein harbenigedd 

34 Stryd Fawr 
Cricieth LL52 0BT 
(01766) 522 626 

www.blodaueleri.co.uk 

Ffenestri Dwyfor 
Cae Llyn, Garndolbenmaen, Gwynedd LL51 9TZ 
Ffôn: (01766) 530 397 / (01766) 530 514 

ebost: mowen2549@aol.com 
www.fdwarlein.com 

Drysau a  
Ffenestri o bob 

math a defnydd
Holwch am ein toeau LivinROOF chwyldroadol 

ar gyfer eich ystafell haul neu estyniad

Cwmni Cofrestredig

Registered Company

YMLAEN felly â’r daith y cychwynnais 
sôn amdani yn rhifyn Ionawr. Ar ôl 
ymweld ag eglwys Ynys Cynhaearn, 
aethom am Bentrefelin ac yna ar 
hyd llwybr coediog braf i gyfeiriad 
Penmorfa. Yno mae eglwys arall a 
welodd ddyddiau prysurach ac sydd 
eto yng ngofal Cymdeithas Cyfeillion 
Eglwysi Di-gyfaill.
 Nodais y mis diwethaf i 
Gynhaearn fynd yn fynach wedi i’w 
dad gael ei ladd mewn brwydr, felly 
dyma ymchwilio i hanes nawddsant yr 
eglwys hon ym Mhenmorfa sef Beuno. 
Gyda Chlynnog Fawr a Thremeirchion 
y cysylltir ef yn bennaf, sy’n cadarnhau 
mai bywyd crwydrol oedd iddo fel 
sawl sant o’r cyfnod. Mae eglwys i 
Beuno cyn belled i ffwrdd â phentref 
Culbone, Gwlad yr Haf, yr honnir mai 
hi yw’r eglwys blwyf leiaf yn Lloegr. 
[Tybed ai o Cil Beuno y daeth yr enw 
Culbone?] Fel mae’n digwydd bu rhai 
o’r Rhodwyr ar wyliau cerdded yn yr 
ardal yna gwta dair blynedd yn ôl ond 
ysywaeth ni sylweddolwyd y cysylltiad 
å Beuno ar y pryd.
 

Y Rhodwyr yn cael egwyl wrth bileri 
Craig y Gesail [Llun: Hugh Evans]

 Ac er bod ymweld â’r eglwys 
yn werth chweil rhaid parhau â’r daith 
gan fod peth dringo i’w wneud cyn 
cinio. Am Graig y Gesail, felly – dringfa 
serth o tua 900 troedfedd. Cawsom 

ginio ger tyrau cerrig go anghyffredin, 
fel gwelwch yn y llun. Anodd dirnad 
eu hamcan. Nid ydynt yn edrych yn 
ddigon cryf i fod wedi’u creu i bwrpas 
peirianwaith gwaith mwyn o unrhyw 
fath. Mae’n arfer digon cyffredin i 
gerddwyr ar dir uchel caregog godi 
ambell garreg gan eu twmpathu i 
uchder pen-glin, weithiau fymryn yn 
uwch i nodi’r llwybr cywir. O dro i 
dro mewn niwl a glaw gallant fod yn 
fendith. Os mai dyna a ddigwyddodd 
yma mae’r arfer wedi ei ddwysáu, gan 
y gall y cerrig yn eu safle gwreiddiol 
fod yn waith hynafol cyndeidiau o 
oesoedd blaenorol.
 Ar ôl egwyl a phaned ymlaen 
â ni wedyn i gyfeiriad tŷ hanesyddol 
Gesail Gyfarch. Os gwn i faint o 
hanes y fan yma a ddysgir yn ein 
hysgolion lleol erbyn hyn? Efallai bod 
deunydd yma i Netflix wneud cyfres o 
ddramâu hanesyddol. Mae cofnodion 
mor bell yn ôl â’r 14eg ganrif am 
dŷ ym meddiant Ieuan ap Hywel ap 
Maredudd. Yng ngwrthryfel Glyndŵr 
roedd dau o’i wyrion ar wahanol 
ochrau, a difrodwyd y tŷ oedd yno ar 
y pryd. Un o’r wyrion a oroesodd sef 
Robert ap Maredudd; ar ochr Glyndŵr 
yr oedd o ond cafodd bardwn gan 
Harri’r 5ed.
 Aeth un o ddisgynyddion 
Robert, Maredudd ap Ieuan, i rentu 
Castell Dolbenmaen cyn symud i 
Gwm Penamnen ger Dolwyddelan. 
Yr oedd yn gyfnod cythryblus a 
gwaedlyd. Clywais sôn i rywun ofyn 
iddo pam y symudodd i le mor beryg 
a digyfraith gan wybod y byddai’n 
rhaid iddo ymladd am ei einioes fwy 
nag unwaith. A’i ateb? ‘Gwell gennyf 
ymladd dieithriaid na’m teulu fy hun 
yn Eifionydd’! Ond goroesi wnaeth o 
a sefydlu llinach Wyniaid Gwydir.
 Mae rhan fach o’r daith ar 

ôl. Man cychwyn i golofn mis nesaf 
beryg, gan nad oes fawr o argoel codi’r 
clo am sbel eto. Ond o geisio cyfieithu 
sylw diweddar gan Terry Waite: ‘Nid 
ydych yn gaeth gartref, rydych yn 
ddiogel gartref.’ Ac mi ddylsa fo o 
bawb wybod!

Hwyl i chi.
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Bennett Smith – cyfreithwyr
Ydych chi’n wynebu ysgariad neu wahaniad? 

Cysylltwch â Karen Bennett neu Adrian Altman am gyngor cyfreithiol yn ymwneud â phob math o broblemau 
cyfreithiol teuluol yn cynnwys taliadau terfynol, gorchmynion ad-drefnu eiddo, ysgariad a phlant. 

Mae Bennett Smith yn barod i’ch helpu gyda’ch anghenion cyfreithiol. 
Ffôn (01248) 679 000 

Ebost: mail@bennettsmith.co.uk 
www.bennettsmith.co.uk 

Garth Bach, Nant y Garth, Felinheli, Gwynedd LL56 4QF 
Awdurdodir a rheoleiddir gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr 
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IFAN HUGHES 
TREFNWR ANGLADDAU 

Ceiri Garage 
Llanaelhaearn 

Ffôn (01758) 750 238 
Gwasanaeth personol 24 awr y dydd 

Freesat Digidol • Freeview Digidol 
Uwchraddio Erials • Trwsio Erials 

Dosbarthiad UHF 
Gosodiadau mewn carafán 

Amcan Bris am ddim 
Prisiau cystadleuol 

Am fwy o fanylion, ffoniwch Glyn ar: 
(01766) 512 107  (07789) 716 332 
28 Stryd Fawr, Tremadog, Gwynedd LL49 9RD 

CABLE GUYS 
Yn troi Cymru’n ddigidol

HARI ROBERTS 
GROUNDWORKS 
Cil y Castell, Cricieth  
LL52 0EG 
• Walio 
• Codi ffensys 
• Slabio 
• Gosod draeniau 
• Ystod eang o waith peirianyddol 
Ffôn: (01766) 522 469 / (07768) 312 596 

Coetan 
Arthur

DRO’N ÔL yn Y Ffynnon, wrth 
ysgrifennu am Roslan yn y golofn 
Crwydro Eifionydd, tynnodd Mair 
Gwindy sylw at y gromlech sydd yno 
gan gyfeirio ati fel Coetan Arthur. 
Ond nid hon ydi’r unig gromlech 
sy’n cael ei galw’n Goetan Arthur 
yn Eifionydd oherwydd dyna enw 
cromlech Ystumcegid hefyd heb sôn 
am gromlech Cefnamwlch, Tudweiliog 
a sawl cromlech arall yng Nghymru. 
Ond pam galw cromlech yn Goetan 
Arthur medda chi? 
 Ystyr coetan/coeten (o’r 
Saesneg quoit) ydi ‘disg fflat o garreg 
neu fetel’ a deflid mewn campau ers 
talwm – yr un peth â’r ddisgen (discus) 
a deflid gynnon ni ym mabolgampa’r 
ysgol ers talwm.
 Fel y gwyddoch mae gan 
gromlech arferol bedair neu fwy o 
goesau cerrig mawr sy’n cynnal un 
garreg anferthol a honno ar ei gwastad. 
Hon ydi’r penllech – y garreg uchaf. 
Ond sut yn y byd mawr y cododd neb 
y garreg fawr honno a’i gosod yn ei 
lle?
 Wel, mae’r ateb yn yr enw 
Arthur, wrth gwrs! Y cawr chwedlonol 
hwnnw, y Brenin Arthur ei hun. Ia, 
fo yn ôl llên gwerin, beth bynnag, 
a gydiodd yn y benllech ag un llaw, 
fel petai hi’r goetan ysgafna rioed, 
a’i thaflu nes y glaniodd yn daclus ar 
ben y cerrig! Ond fel yr oedd Arthur 
ar fin taflu coetan Ystumcegid fe 
lithrodd ei droed a dyna sy’n egluro 
pam fod milltir o bellter rhyngddi hi 
a chromlech Rhoslan! Ond chwara 
teg, mae’n rhaid cofio bod penllech 
Ystumcegid yn llawer iawn mwy nag 
un Rhoslan ac yn 18 modfedd o drwch! 

Bobol bach, meddyliwch!
 Ta waeth, dal i’w taflu nhw 
ddaru Arthur ac yn ôl y sôn o ben Garn 
Fadryn y taflodd o goetan Cefnamwlch 
i’w lle ar lethrau’r mynydd o’r un enw, 
sydd rhwng Sarn a Thudweiliog. A’i 
wraig y tro yma, chwara teg iddi, a 
gariodd y tair carreg yno yn ei barclod 
(ffedog/brat) a’u gosod ar eu pennau i 
ddal y garreg fawr!
 Ia, llên gwerin ar ei orau 
yn rhoi cynnig ar egluro henebion 
rhyfeddol ein gorffennol pell, sydd i’w 
gweld o hyd yn ein bröydd ac yn dal 
yn gymaint o benbleth i archeolegwyr 
heddiw ag yr oeddent i’n cyndeidiau.
 A go brin y cawn ni byth 
wybod sut na pham y codwyd yr 
adeiladau cerrig cyntaf yma go iawn, 
gan mai’r unig rai sy’n gwybod ydi’r 
rheiny oedd yn byw yn Oes Newydd 
y Cerrig, a hynny mor bell yn ôl â 
rhywbryd rhwng 4,000 a 2,000 o 
flynyddoedd cyn Crist.
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Cefnogwch 
ein hysbysebwyr

YN ÔL Cyfarwyddwr Cyffredinol 
cyntaf y BBC, pwrpas y gorfforaeth 
oedd hysbysu, addysgu a diddanu’i 
chynulleidfa. Cyfres sy’n sicr o fod 
wedi cyrraedd nod John Reith, yn 
achos y gwyliwr yma beth bynnag, yw 
Pooch Perfect ar BBC1.

 Er mod i’n ymwybodol o 
fodolaeth parlyrau pampro cŵn (mae 
’na un yn Llan’huar o bob man!) wnes 
i rioed gysidro be’n union oedd yn 
digwydd oddi mewn i furiau lleoedd 
o’r fath. Felly, bu gwylio’r gyfres hon 
yn agoriad llygad a hanner.
 Mae’r gyfres yn dilyn yr un 
patrwm â’r Great British Bake Off /
Sewing Bee wrth i griw o gystadleuwyr 
brwd fynd i’r afael ag amrywiol 
dasgau dan oruchwyliaeth dau frid o 
feirniad craff sef: Y Ffêri Godmyddyr 
glên a phersawrus (Verity) a’r Blaidd 
Mawr Drwg plaen ei dafod (Colin). Un 
o hanfodion eraill y math yma o raglen 
ydi’r ‘cyflwynydd smala’, a Sheridan 
Smith sy’n chwarae’r rôl yma.
 Drwy gydol y gyfres rhoddir 
pwyslais mawr ar les y cŵn, gyda 
Sheridan yn ei gwaith yn ein darbwyllo 
fod pob diferyn o ddŵr, siampŵ, 
siswrn, crib a blyshyr a ddefnyddir 

yn ‘gi-gyfeillgar’. Yn wir, mae’r 
cynhyrchwyr hyd yn oed yn cyflogi 
milfeddyg cofrestredig i oruchwylio 
pob tasg, a phan fo Talia’n protestio’n 
chwyrn wrth i Kara rwygo blew ei 
gwar o’u gwraidd, brysia Bolu i achub 
y dydd drwy… gynnig rhyw damaid 
bach blasus i gau’i cheg (Talia, nid 
Kara). Mae’n dda gweld na fu’r holl 
addysg ’na’n wast.
 Wyddoch chi fel mae gan bob 
llwyth eu sdeiliau gwallt eu hunain: 
merched hŷn yn mynd am siampŵ 
a sèt, merched ifanc yn gogwyddo 
tuag at rostio’u gwalltiau’n golsyn 
gyda phroceri gwynias, a hogia calad 
Pengroes yr 80au’n sgut am grŵ-cyt? 
Wel, mae’r un peth yn wir am gŵn. 
Mae gan bob brid ei ‘doriad gwallt’ 
arbennig ei hun, a bobol bach maen 
nhw’n benodol! Dylai pob Cocapŵ 
ymdebygu i dedi, pob Shitsw edrych 
fel Vicky Pollard, a phob Pwdl fod 
yr un sbut â Barbara Cartland yn ei 
phreim.
 Yn ôl trefn y math yma o 
raglenni mae’r holl dasgau’n digwydd 
oddi mewn i gyfyngiad amser. Felly, 
prif swyddogaeth y gyflwynydd ydi 
gweiddi faint o amser sydd gan y 
cystadleuwyr ar ôl i weddnewid eu 
cŵn yn gowbois, neu’n dywysogesau, 
neu’n rhywrai o stryd gefn dywyll ym 
Mangkok. Yn ystod gweddnewidiad 
y daeargwn Cymreig, profa Sheridan 
ei gallu i floeddio’r amser yn iaith y 
nefoedd hyd yn oed! Ys gwaedda’r 
actores:  ‘IŴF GOT TRI DEG 
MUNUD RIMÊINING!’ 
 Mi godais fy nghlustia fwy 
byth yn ystod y dasg hon gan ddysgu 
sawl ffaith ryfeddol. Wyddoch chi 
fod gan JFK ddaeargi Cymreig tra 
bu’n byw’n y Tŷ Gwyn? Wyddoch 
chi fod pen ci o’r fath i fod i edrych 
fel bricsen? A wyddoch chi hefyd 
fod yna’r ffasiwn beth â ‘llythyrau 
Ffrengig’ meicro i’w cael i’w gosod 
ar eich bysedd tra’n tynnu blew bras 
y creaduriaid bach oddi ar eu cefnau?! 
Na finna chwaith.
 Do, mi lwyddodd Pooch 
Perfect i’m hysbysu, f’addysgu a’m 
diddanu, ond roedd ’na un ffaith y 
gwyddwn i’n iawn cyn gwylio’r gyfres 
sef: mai cŵn bach ydi’r pethau mwyaf 
ciwt ar wyneb daear.

      Mererid Prys Owen   

A ddwg wy…                                                    
MAE ’NA SAWL cyfeiriad at ieir yn 
ein diarhebion a’n hidiomau, onid 
oes? Dyma i chi rai ohonynt:
 I’r un sy’n hoff iawn o 
ddangos ei hun – ‘fel iâr ar ben 
domen’.
 Rhywun sy’n edrych yn 
dorcalonnus – ‘fel iâr ar y glaw’.
 Rhywun ffwdanus a ffyslyd – 
‘fel iâr ag un cyw’.
 Gwneud rhywbeth yn slei 
heb i neb weld – ‘fel iâr i ddodwy’.
 Rwy’n hoff iawn o’r 
ymadrodd hwn – ‘Yn ara deg mae dal 
iâr, ond ar wib gynddeiriog mae dal 
ceiliog’!
 Mae ’na gyfeiriad hefyd at 
bethau sydd ‘mor brin â dannedd 
iâr’, a bod rhywun sy’n clebran byth 
a beunydd ac yn hel straeon ‘fel hen 
iâr’. A byddai’n fuddiol i ni gyd gofio 
hyn, yn sicir: ‘A ddwg wy, a ddwg a 
fo mwy’!

 Deuthum ar draws y bocs 
wyau hwn yn ddiweddar a dechrau 
holi fy hun pryd yn union mae iâr 
yn heneiddio ac yn cyrraedd oed 
pensiwn? Ta waeth, ieir annwyl, 
daliwch ati i ddodwy beth bynnag 
fo’ch oed!
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STRAIN A’I GWMNI 

C Y F R E I T H W Y R

14a Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd LL53 5DH 
(01758) 455 500 www.strainaigwmni.cymru

Gwaith teulu • Achosion sifil neu iawndal • Trosedd

Ateb Ionawr

Cymedrol

D. G. PRITCHARD 
Peintiwr ac Addurnwr 

Prisiau cystadleuol 
 

Ffôn: (01766) 514 218 
(07501) 144 837 
 
1 Stryd yr Eglwys 
Porthmadog 
Gwynedd 
LL49 9HW 

MAE RHEOLAU Su Doku yn hawdd. 
Mae angen rhif rhwng 1 a 9 ym mhob 
bwlch gwag. Dylai pob rhes ar draws y 
grid gynnwys pob un o’r rhifau rhwng 1 a 
9. Dylai pob colofn i lawr y grid gynnwys 
pob un o’r rhifau 1 i 9. Dylai pob sgwâr 3 
x 3 hefyd gynnwys pob un o’r rhifau o 1 i 
9. Does ond un ateb cywir.

Mynwent Llanystumdwy
ELLA bydd y rhai mwya craff ohonoch sy’n ymweld â Mynwent Newydd 
Llanystumdwy o dro i dro wedi sylwi fod coeden dderw fawr wedi’i dymchwel 
ger y cwt yn y gongl bellaf. Ella eich bod chi hefyd wedi sylwi ar gyflwr rhydlyd 
a bylchog y rêlings o gwmpas y fynwent – wel, maent i fyny ers bron i gan 
mlynedd wedi’r cwbl.
 Penderfynwyd felly mynd ati i’w hadnewyddu ond i ddechrau bydd yn 
rhaid atgyweirio ac atgyfnerthu’r waliau fel eu bod yn ddigon cadarn i wrthsefyll 
y gwaith drilio ac ati fydd ynghlwm â gosod rêlings newydd.

 Mae rhan gyntaf y prosiect eisoes wedi’i gwblhau, sef dymchwel y 
goeden oedd â’i gwreiddiau’n ymestyn o dan y wal gan achosi iddi gracio a 
bochio – fel yn y llun.
 Ofnwn y bydd hwn yn brosiect hirfaith a chostus a bydd raid ymgymryd 
â’r gwaith pan fo’r tywydd a’n hadnoddau ariannol fel Pwyllgor yn caniatáu.
 Ni fwriedir cau’r fynwent dros gyfnod y gwaith ac ni ragwelir y bydd 
angen gwahardd mynediad i’r fynwent, ond hoffai’r Pwyllgor ymddiheuro 
ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra tra bo’r gwaith yn mynd rhagddo.

R. L. JAMES
Peiriannydd Gwresogi

Rhodri1@hotmail.com 
(07852) 156 064
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Cofio 
Robert Price                                       

GANED Robert Thomas Price (Dixie) 
fis Hydref 1932 yn Sycharth, Teras 
Glasfor, Cricieth yn unig blentyn 
Richard James a Laura Price. 
Derbyniodd ei addysg gynnar yn 
ysgol y dref ac yna Ysgol Ramadeg 
Porthmadog cyn mynd i’r Brifysgol 
yn Aberystwyth am dair blynedd gan 
raddio gydag anrhydedd yn y Gyfraith. 
Yna treuliodd flwyddyn yn Ysgol y 
Gyfraith yn Guildford gan lwyddo yn 
ei arholiadau terfynol.
 Ar ôl treulio dwy flynedd yn 
gwasanaethu yn y Llu Awyr, adre y 
daeth Robert yn 1960 a chychwyn ar 
yrfa o 47 o flynyddoedd yn gyfreithiwr 
dawnus a phrysur i Gwmni William 
George a’i Fab ym Mhorthmadog. Yn 
ogystal â’i waith dyddiol bu yn ystod 
y blynyddoedd yn aelod o Gyngor 
Tref Cricieth ac yn aelod o Gyngor 
Dosbarth Dwyfor rhwng 1973 a 1994 
ac yn Gadeirydd y Cyngor yn ystod 
1981. Bu’n Grwner Llŷn ac Eifionydd 
am ddeng mlynedd tan 1994 pan 
y’i penodwyd yn Ddirprwy Grwner 
Gogledd Orllewin Cymru. Yn ystod 
y blynyddoedd hyn hefyd bu’n un o 
lywodraethwyr Ysgol Treferthyr am 
25 mlynedd ac yn un o lywodraethwyr 
Ysgol Eifionydd am 20 mlynedd.
 Ym 1978 fe briododd ag Ann 
Wyn Hughes, ac yn 1981 fe aned eu 
merch Anna Eluned Price oedd yn 
gannwyll ei lygaid, a llonnwyd yr 
aelwyd ym Monfa pan aned yr wyrion. 
Bu Mike ei fab-yng-nghyfraith ac 

Anna a’r plant Steffan, Hari, Dyfan ac 
Awel i gyd yn gystal a gwell moddion 
na dim arall iddo yn ei waeledd yn 
ystod y degawd diwethaf.
 Un o hogiau Cricieth oedd 
Robert ac yr oedd i’r dref a’i phobl 
le cynnes yn ei galon. Wrth ei waith 
dyddiol ym myd y gyfraith fe dywynnai 
ei garedigrwydd a’i ymdrechion dros 
eraill, a cheisiodd o erioed fod yn 
neb ond fo’i hun ymhob cylch o 
fywyd. Rhoddai bwys ar gefnogi 
popeth dyrchafol a byddai wrth ei 
fodd yng nghwmni ei gyd-golffwyr a 
chefnogwyr Everton.
 Deuthum i adnabod Robert yn 
dda yn ystod fy nghyfnod yn weinidog 
yn y Capel Mawr ac yn ddiweddarach 
yng Nghapel y Traeth. Codwyd ef yn 
flaenor yn y Capel Mawr yn 1981 a 
bu’n hynod o ddoeth ei arweiniad yn 
y trafodaethau i uno’r Capel Mawr a 
Seion.
 Un o nodweddion amlwg ei 
gymeriad oedd ei hiwmor a’i ddawn i 
dynnu coes. Cofiaf yn dda amdanom 
yn mynd i Lundain am benwythos i 
gefnogi Rhys Meirion, ac yn fuan yn 
ystod yr wythnos wedyn dyma fi’n 
derbyn llythyr a llun drwy’r post. 
Llun ohonof yn eistedd wrth fwrdd 
yn y gwesty oedd yn yr amlen a 
chwe gwydr peint gwag o fy mlaen. 
Cenadwri’r llythyr oedd y byddai’r 
llun yn cael ei anfon i Swyddfa’r 

Cyfundeb yng Nghaerdydd. Gwyddwn 
yn dda pwy oedd yr awdur!
 Yn ystod cyfnod ei salwch 
fe amlygodd gryfder arbennig. Gyda 
chymorth gofalus Ann fe wynebodd 
bopeth, a gwelais hynny fy hun wrth 
ymweld ag ef. Cofiaf ei eiriau, ‘Os nad 
oes yna wella i fod fe fydd yna job i ti!’ 
Fedrwn i ddweud yr un gair dim ond 
ei edmygu am ei ddewrder. Trysoraf y 
fraint a gefais o’i adnabod a blasu ei 
gyfeillgarwch.
 I gloi dyma englyn ei gyfaill 
Jim Parc Nest a welid ar glawr rhaglen 
yr angladd:

I hen gymar rhof ffarwel – i dwrne
        gadarned â metel;
    rhannwr barn a yrrai’i bêl
    yn union, triw ei annel.
                           Parch. R. E. Hughes

Gwasanaeth Cyfrifon Caren 
• Cyfrifon cyfrifiadurol (Sage) 
• Treth ar Werth 
• Ffigurau misol 
• Cyflogau 

Telerau rhesymol • Gwasanaeth Cyfeillgar 
Cymwysedig yn system Gyfrifiadurol Sage  

Polisi Indemnity 
Caren Thomas AICB (Comp) 
Tel/Ffacs: (01766) 810 096 
Symudol: (07881) 922 937 

carensbookkeeping@btinternet.com 
Aelod Cyswllt Cyfrifiadurol 

Rhif Practis 3040 

Richard Hubbard, Ty’n Llwyn, Llannor, Pwllheli, Gwynedd LL53 5UG

Ffôn: (01758) 612 608  •  Symudol: (07807) 213 527

• Ffensio 

• Gwasanaeth hollti 
symudol 

• Galwad allan 24 awr 
mewn argyfwng

Trin Coed
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Gryffudd Rhun Jones                    

Cofio a diolch 
am ei fywyd

AETH BLWYDDYN heibio ers i ni 
gael ein syfrdanu wrth glywed am 
farwolaeth drychinebus Rhun Jones, 
Brynaerau mewn damwain car.
 Ganwyd Rhun yn Ysbyty 
Dewi Sant, Bangor ar 8 Tachwedd 
1992, yn fab annwyl i Gryffudd Penri 
a Linda, a brawd ffeind i Gwenno, 
Gethin a Rhodri, yn ŵyr i Hugh a’r 
diweddar Eurwen Jones, Brynaerau ac 
i Gwenda a’r diweddar John Griffiths, 
Craig Afon, Abersoch.
 Cafodd blentyndod hapus 
gan wneud llu o ffrindiau o’r dyddiau 
cynnar yn yr Ysgol Feithrin ac yna 
Ysgol Gynradd Chwilog, lle bu Linda 
ei fam (‘Mrs Jones’) yn trio ei ddysgu 
yn y blynyddoedd cynnar. Ymlaen 
wedyn i Ysgol Glan y Môr ac yna i 
Goleg Menai i ddilyn ei freuddwyd sef 
peirianneg ceir. Cafodd hwyl ar brofiad 
gwaith yn Garej Ffôr gyda Gwyn, cyn 
cael prentisiaeth efo Iolo yng Ngarej 
Glanafon, Abersoch. Bu’n gweithio’n 
hapus iawn yno am oddeutu 7 mlynedd 
gan alw heibio i weld Taid a Nain 
Craig Afon bob amser cinio.
 Symud wedyn i gydweithio’n 
hapus efo Robin ei ewyrth, y drws nesa 
i’w gartref yn Werddon, Rhosfawr. 
Roedd y ddau’n deall ei gilydd i’r 
dim a chwt Robin fel rhyw Ganolfan 

Gymunedol yn yr ardal. Dyma’r lle 
roedd Rhun hapusaf, ac roedd cael 
cwmni Hugh ei daid yn achlysur 
dyddiol arbennig. Roedd yn gwir 
fwynhau ei fywyd a’i waith.
 Yn 2011 syrthiodd mewn 
cariad dros ei ben a’i glustiau â 
Rhiannon, ac ar ôl cyfnod o ganlyn 
mi benderfynon nhw fyw gyda’i 
gilydd gan symud i Compton House, 
Chwilog. Ym Mawrth 2016 ganwyd 
Nanw Fflur ac yn fuan wedyn cawsant 
gyfle i symud yn ôl i Frynaerau, cartref 
y teulu, a bu’n gartref hynod o hapus 
i’r tri. Ym Mai 2018 ganwyd merch 
fach arall iddynt – Nansi Haf – ac yr 
oedd y teulu bach ar ben eu digon. 
Priododd Rhun a Rhiannon ar ddydd 
Sadwrn braf y 25 Awst ym Mhenarth 
Fawr. Roedd Rhun wrth ei fodd yn 
cael bod yn dad ac wedi mopio’n llwyr 
efo’r genod bach, ac yn hynod ofalus 
ohonynt. Mor fawr yw eu colled.

Hiraeth mawr a hiraeth creulon,
Hiraeth sydd yn torri ’nghalon
Pan fwyf dryma’r nos yn cysgu,
Fe ddaw hiraeth ac a’m deffry.

Y wên na phyla amser,
Y fflam na ddiffydd byth,
Mae’n mab o Dŷ Hir Werddon
Yn fyw i ni.

 Mewn gwerthfawrogiad 
am ei fywyd ac i gofio’n annwyl 
amdano, penderfynodd y teulu y 
buasent yn cynnig gwobr ariannol o 
£100 ynghyd â tharian i un dysgwr 
ymroddedig sy’n dilyn cyrsiau mewn 
Peirianneg Cerbydau Modur yng 
Ngholeg Menai. Bu Rhun yn fyfyriwr 
yno dros gyfnod o bum mlynedd gan 
gwblhau Prentisiaeth Lefel 3 mewn 
Peirianneg Cerbydau Modur rhwng 
2012 a 2015.
 Dywedodd  Aled  Jones 
Griffith, Pennaeth Coleg Menai a 
Choleg Meirion-Dwyfor: ‘Mae Coleg 
Menai yn falch iawn o gael cofio Rhun 
yn y modd cadarnhaol hwn. Roedd 
Rhun yn dalentog iawn ac yn ased i’n 
coleg; roedd ganddo nifer o ffrindiau 
yma ac roedd wedi dal i gysylltu â’i 
diwtoriaid.’
 Coffa da amdano.

Dymuna’r teulu ddiolch yn ddiffuant 
am bob neges ffeind, cerdyn, galwad 
ffon, rhodd a phrydau bwyd a 
dderbyniasant yn dilyn eu profedigaeth 
lem o golli Rhun annwyl. Maent yn 
diolch i bawb oedd ynghlwm â’r 
gwasanaeth taclus a thrylwyr flwyddyn 
yn ôl – roedd maint y dyrfa ar ddydd ei 
gynhebrwng yn tystio i’w boblogrwydd 
a  gwer th fawrogai’r  teu lu  o l l 
bresenoldeb pawb yn fawr. Diolchant 
am bob rhodd a dderbyniwyd yn ei 
enw – casglwyd dros £1600 i Gronfa 
Ddamweiniau Dwyfor. Dymunant 
ddiolch hefyd i Jo Mortimer a Lisa 
Hughes am godi arian ar-lein i’r teulu 
trwy GoFundMe. Llwyddwyd i godi 
£10,550 iddynt.

Ateb y pos diwethaf oedd:

BRÂN DYDDYN
Dyma bos bach eto. Os newidiwch 
drefn y llythyren gyntaf ymhob 
ateb fe gewch enw creaduriaid 
a welir yn gyffredin ym mro’r 
Ffynnon. Pob hwyl.

1. Dywedodd Wil, ‘Wel’, wrth 
hon.
2. Creigiau mawr uwchben 
Llangollen.
3. Englyn a thelyn a ----.
4. Mae yna un yn Llanddwyn ac 
yn Enlli hefyd.
5. Deryn gwyn sy’n poeni 
trigolion Llandudno.
6. Pentref ger Bethesda sydd yn 
groes i golli.
7. Un o’r rhain a gysylltodd 
Eseciel â’i gilydd.
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Cerddwn ymlaen

YN GYNTAF PETH heddiw dim ond 
diolch yw fy nghân. Er gwaethaf yr 
eira a ledaenodd dros Bencaenewydd 
fore Sul 24 Ionawr fe gafodd y wraig a 
minnau ein brechiad yn ôl y trefniant. 
 Diolch am y cludiant – pwy na 
faga hogiau oedd hi – a diolch i’r drefn 
ryfeddol o effeithiol a fodolai yn Nhŷ 
Doctor, Nefyn aeth pethau rhagddynt 
yn hwylus iawn. Roedd yno lond gwlad 
o wirfoddolwyr yn eu cotiau melyn yn 
herio’r oerni i’n cyfarwyddo pa lwybr 
i’w ddilyn. 
 Dwy gwrtais o Feddygfa 
Treflan, Pwllheli a ofalai amdanom 
ni. Gwn mai Dr Elin oedd yn trin y 
nodwydd oherwydd iddi ddweud ei 
henw. Dylwn wybod pwy oedd y nyrs 
hefyd ond fel pawb arall, wrth gwrs, 
fe wisgai fwgwd. Adnabûm dalcenni 
a llygaid pedwar – Nyrs Meinir, Ty’n 
Rhos Penarth; Eifion Brychyni; Brian 
Williams o Nefyn, a Beti Hughes, 
Bwlchtocyn – mam Siân Gwenllian, yr 
Aelod dros Arfon yn Senedd Cymru.
 Fel mae’n digwydd rwy’n 
eithaf cyfarwydd â gwahanol bigiadau 
fel chwithau mae’n siwr. Mae pedair 
craith fach gron yn dangos lle cefais 
gowpog rhyw bedwar ugain mlynedd 
a rhagor yn ôl. Cefais bigiad rhag 
malaria, un arall rhag y clwy melyn 
heb sôn am dynnu lwmp oddi ar ochr 
fy mhen, torri darn o’m gwefus a gweld 
y deintydd o dro i dro.
 Doedd yr un yn egr mwy na 
phigiad y coronafeirws. Â Doris a 
minnau yn ôl yn ffyddiog ar 11 Ebrill i 
gael yr ail frechiad. Ar ddydd Sul eto. 
Gorau po’r diwrnod, gorau po’r gwaith 
chwedl yr hen air.
 Wrth lwc ni chawsom yr un 
o’r sgil-effeithiau posib a restrwyd 
yn y pamffled. Dim i’n rhwystro rhag 
cyflawni ein hymarferion yn y tŷ na 
mentro allan i gerdded rhyw ychydig. 
 ‘Ychydig’ yw’r gair priodol 
yn y cyswllt hwn o’i gymharu â rhai 
cerddwyr y gwelsom eu hanes yn Y 
Ffynnon. Arferwn gerdded milltiroedd 
ar drwyn Portdinllaen ond heb bêl fach 
wen i’w dilyn nid yw codi oddi wrth y 
tân ar dywydd oer ac yn enwedig ar y 
glaw yn orchwyl mor hawdd â hynny.
 Yn ogystal â’r cerddwyr brwd 

modern bu o leiaf un cerddwr mawr 
arall yma yn Eifionydd, a hwnnw’n 
ŵr enwog at hynny, sef Robert Jones, 
Rhoslan – neu Rhos-y-lan fel y dywed 
un o gyfrolau Enwogion y Ffydd. 
Cerddodd Robert Jones bob cam o’i 
gartref yn Nhir Bach i Lacharn, yn sir 
Gaerfyrddin, taith o dros gan milltir 
siwr o fod. Diben y siwrnai oedd i erfyn 
ar Madam Bridget Bevan, noddwraig 
ysgolion Griffith Jones, Llanddowror i 
anfon athrawes i Wynedd i dosturio wrth 
blant tlodion a di-ddysg. Dywedir iddo 
weddïo yn ddyfal ar hyd y ffordd. Erbyn 
iddo gyrraedd doedd y foneddiges ddim 
gartref a bu’n rhaid iddo gerdded yno 
eilwaith i’w gweld – ond o Drefeca y 
tro hwnnw pan oedd yn pregethu yn y 
De.
 Pur anfoddog oedd Madam 
Bevan, fe ymddengys, i gytuno â’r 
cais, ond cafodd Robert Jones ei ffordd 
pan addawodd fynd i gadw ysgol ei 
hun. Fe’i prentisiwyd yn saer coed ond 
dechreuodd ar ei orchwyl newydd yn 
Llangybi yn 1766. Bu’n cadw ysgol 
mewn nifer o lefydd yn y Gogledd 
wedyn gan gynnwys Brynengan. Ar ôl 
dechrau cynghori gyda’r Methodistiaid 
Calfinaidd yn 1768 crwydrodd Gymru 
benbaladr yn pregethu a bu unwaith yn 
Llundain. 
 Ganwyd Robert Jones yn 
Suntur, Rhoslan ar 13 Ionawr 1745. Ni 
chafodd ond rhyw chwech wythnos o 

ysgol ond dysgodd ei fam ef i ddarllen. 
Er dirfawr golled i Robert druan bu 
ei fam farw pan oedd ef yn 11 oed 
ond roedd ynddo syched angerddol 
am wybodaeth a darllenai bob cyfle a 
gawsai – hyd yn oed pan oedd yn bwyta.
 Ar ôl priodi â Magdalen, Cae’r 
Tyddyn, Pencaenewydd yr aeth i fyw i 
Dir Bach. Adeiladodd dŷ helaeth ar y 
tir, un rhan o’r adeilad yn dŷ annedd 
a’r rhan arall yn gapel. Pan ddaeth y 
brydles i ben symudasant i Dŷ Bwlcyn, 
Dinas, Llŷn. Wedi claddu ei briod aeth 
Robert i letya mewn dau dŷ arall yn 
Dinas. Bu farw ar 18 Ebrill 1829 yn 84 
oed a’i gladdu wrth fur yr eglwys yn 
Llaniestyn.
 Ymhlith y llyfrau a gyhoeddodd 
Robert Jones y mae Grawnsypiau 
Canaan sy’n cynnwys casgliad o 
emynau, y llyfr emynau cyntaf i 
ymddangos ar bulpudau y Methodistiaid 
Calfinaidd yn y Gogledd, a Drych 
yr Amseroedd, ei brif waith, sy’n 
disgrifio’r Diwygiad Methodistaidd a’i 
effaith ar Gymru. 
 Yn ôl Enwogion Ffydd roedd 
Robert Jones yn hanesydd gwych, 
yn fardd da, yn Gymreigydd manwl, 
cywir a llithrig. Ac roedd ei wybodaeth 
gyffredinol, meddid, yn fwy na nemor 
neb yn ei oes a’i wlad.
 Tipyn o sglaig yn wir. Efallai 
y medrai ein cynghori faint i gerdded 
hefyd!
 D.E.

Ffotograffydd 
Priodasau, portreadau ac ati 
 
Eryl Jones, Gwalia, Chwilog 
(01766) 810 683 
eryljones@outlook.com 
Gweplyfr: Eryl Jones Ffotograffydd 
 
Cysylltwch am fanylion ac esiamplau
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Cadw dy gyfrwy…                                            

GANOL mis Ionawr roeddwn i ar 
y ffôn efo Cristian fy ngŵr (fo yn y 
Gaiman, Patagonia a finna yma yn 
Eifionydd) pan roddodd o’r cyngor 
hwn i mi: ‘Cadw dy gyfrwy nes y 
gweli di’r wawr’. Rhag ofn i chi 
feddwl fod rhywbeth mawr wedi dod 
drosta i, na, dydw i ddim wedi prynu 
ceffyl; dydw i fawr o farchog chwaith, 
ac ers i mi gael beic ail-law gan Wil 
Sam ym mil-naw-wyth-deg-rhywbeth, 
canmil gwell gen i eistedd ar farch 
haearn dwy olwyn nag ar unrhyw 
greadur â phedair coes!
 Dywediad Sbaeneg wedi 
ei drosi i’r Gymraeg ydi’r geiriau. 
Yn aml iawn, bydd dywediad yn 
adlewyrchu rhyw nodwedd arbennig 
am ddiwylliant y lle y daw ohono, 
a diwylliant ‘gauchos’ Patagonia 
ydi tarddiad yr ymadrodd hwn. Mae 
o’n ddweud digon tebyg i’r un yn yr 
iaith fain am hongian het neu fwtsias, 
tydi? Ond y dyddiau yma mae ail 
ran y dywediad wedi magu ystyr 
arwyddocaol hefyd – ac yn enwedig i 
mi!
 Roeddwn i i fod i ddychwelyd 
adra i’r Gaiman ddiwedd mis Ionawr 
ar ôl rhyw fis yn fy adra arall yng 
Nghymru. Fodd bynnag, daeth y clo a 
tharfu ar fy nhrefniadau ac yma yr ydw 
i o hyd –  efo ’nghyfrwy ar fachyn, yn 
disgwyl am y wawr a fydd yn caniatáu 
i mi hedfan yn ôl at fy nhri gaucho yn 
y Gaiman.
 ‘Pryd wyt ti’n dod yn ôl adra, 
Mam?’ meddai Mabon y diwrnod 
o’r blaen. Ydi, mae medru cysylltu 
dros y we yn braf ond weithiau, gall 
gweld wynebau wyth mil o filltiroedd 
i ffwrdd godi hiraeth creulon lawn 
cymaint â hiraeth melys.
 A wyddoch chi be, mae’n 
rhaid i mi gyfaddef fod gen i berthynas 
chwerw-felys â’r dechnoleg gyfathrebu 
ddiweddar ’ma. Mae ganddi afael 
ofnadwy ar ein bywydau, on’d oes? 
Mi fydda i’n addo i mi fy hun yn 
aml y gwna i daflu’r ffôn symudol i’r 
Werydd fawr wleb... ond na, nid eleni. 
Y flwyddyn nesa hwyrach? Neu pan 
ddaw hi’n adeg ymddeol?! Mae’r hen 

declynnau ’ma wedi dod i gymryd 
lle pob watsh boced, llyfr nodiadau 
a phensal on’d do, ac ni allaf ond 
edmygu pobl fel Yncl Dyfed, Pencae 
sydd heb ildio i’w crafangau nhw.
 Yn sicr, byddai bywyd llawer 
ohonom wedi bod yn bur wahanol 
heb y we yn ystod y pandemig ’ma. 
Gartref yn y Gaiman bu’n rhaid i mi 
ddysgu defnyddio Google Classrooms 
i weithio a Zŵm i gymdeithasu, gan 
felltithio a gweld bendith bob yn ail. 
Mi fydda i hefyd yn myllio (yn llawn 
rhagrith – fel rhieni eraill dwi’n siwr!) 
wrth weld plant â’u trwynau mewn 
sgrin. Wedi dweud hynny, daeth cyfle 
euraidd pur wahanol i ran Idris, fy 
hogyn fenga chydig fisoedd yn ôl. 

Fe ddechreuodd Idris gael gwersi 
trwmped gan athro o Landdona, Môn 
drwy’r Zŵm a llwyddo i basio arholiad 
Gradd 1 ddiwedd mis Ionawr. Ydi, 
mae Bari Gwilliam, trwmpedwr Band 
Pres Llareggub, yn gês a hanner ac yn 
amyneddgar iawn pan fo’r cysylltiad 
gwe yn pallu a’r sgrin yn rhewi.
 Er yr holl rwystrau, drysau 
wedi eu cau ac awyrennau wedi 
eu gohirio, fedrwn ni wneud dim 
ond disgwyl am y wawr a hynny’n 
amyneddgar ac mor siriol â phosib, 
gyda chymorth sgrin neu beidio, hyd 
nes y cawn ni neidio ’nôl i’r cyfrwy.
 Ac wedyn mi  gawn n i 
garlamu...
                             Esyllt Nest Roberts

Mr A J Eaglen, Uned 10, Glan y Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT 
(01758) 614 200 neu (07881) 922 938  
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• Glanhau carpedi a chlustogwaith 
• Glanhau swyddfeydd  
• Clirio tai a glanhau  
• Gofal waith adeiladau  
• Torri gwellt a thrimio gwrychoedd  
• Glanhau ffenestri hyd at 60 troedfedd gan gynnwys heulfannau 
• Glanhau carafannau, ceir a chychod (tu mewn a thu allan) 

• Eich holl anghenion glanhau 
• Glanhau tai haf 
• Ymgymryd â gwaith contract 
• Cynnal tiroedd 
• Ymgymryd a gwaith  

‘Pressure Washer’

Esyllt ar bont Melin Plas Du
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John David Evans 
(Dafydd Gwyddfor)                         

Teyrnged ac atgofion John Alun 
Jones, Bryn Rhydd, Chwilog – 

ei ffrind bore oes

GANWYD Dafydd yng Ngorffennaf 
1943 yn fab i Capten Emrys a Jane 
Evans ac yn frawd i Alun a oedd dair 
mlynedd yn hŷn nag o. Capten llong 
oedd eu tad ac i ffwrdd o’r cartref am 
gyfnodau maith. Gwyddfor, Chwilog 
oedd y cartref am naw mlynedd cyntaf 
ei oes, cyn i’r teulu symud i fyw i 
Ddoltrement, Abererch. Dewisodd 
Dafydd gwblhau ei addysg gynnar 
yn Chwilog, felly byddai’n beicio o 
Abererch i Chwilog bob dydd ym 
mhob tywydd.
 Magwyd y ddau ohonom 
o fewn lled cae i’n gilydd ac yn 
mwynhau cwmni’n gilydd bob cyfle 
bosib – yn wir roeddem fel dau frawd 
ac yn debyg o ran pryd a gwedd hefyd 
gyda’n gwalltiau melyn. Byddai’n 
hawdd gan lawer ddrysu rhyngom!
 Pêl-droed fyddai’n mynd â’n 
bryd yn y blynyddoedd cynnar ac roedd 
gennym dîm pêl-droed ym mhentref 
Chwilog. Roedd cryn gystadleuaeth 
i gael lle yn y tîm ond roedd Dafydd 
a finna’n cael ein cynnwys ym mhob 
gêm am ddau reswm syml – Dafydd 
oedd perchen yr unig bêl yn y pentref, 
a minnau fel mab fferm yn cael hawl 
i chwarae ar y cae.
 Aethom drwy’r ysgol gynradd 
a’r ysgol ramadeg gyda’n gilydd – 
Dafydd yn disgleirio llawer mwy na 

fi. Aeth ymlaen i Brifysgol Lerpwl 
gan raddio mewn Ffiseg. Bu’n lletya 
yn Derby Hall pan oedd yn y coleg, 
lle roedd ei ewythr yr Athro Seaborne 
Davies yn warden. Bûm draw yn 
Lerpwl yn edrych amdano ar sawl 
achlysur, a thra yno unwaith derbyn y 
newyddion fod yr Arlywydd John F. 
Kennedy wedi ei ladd.
 Dechreuodd ar ei yrfa fel 
athro yn Wrecsam a Dolgellau cyn 
newid cyfeiriad a mynd i Gaerdydd 
i gymhwyso fel cyfrifydd, cyn 
dychwelyd i’r gogledd a sefydlu 
practis llewyrchus yn Nolgellau. Fe 
dreuliodd ddau gyfnod hapus yn byw 
yn Llanuwchllyn gan wneud llawer o 
ffrindiau oes. Dychwelodd i fyw ym 
Mhwllheli ar ei ymddeoliad. 
 Nid yn unig roedd Dafydd 
yn alluog yn academaidd, roedd 
ganddo hefyd ddiddordeb brwd 
mewn chwaraeon o bob math, yn 
bêl-droediwr a chricedwr medrus gan 
gynrychioli ei sir a’i goleg. Chwaraewr 
diog faswn i’n ei ddisgrifio – gallai 
ddisgleirio heb fawr o ymdrech. Un 
siom iddo oedd ei fethiant i feistroli 
golff er iddo ymdrechu’n galed gan 
ddatgan lawer tro nad oedd byth am 
chwarae’r gêm wirion eto ond y tro 
nesaf fo fyddai’r cyntaf ar y tee! Roedd 
ganddo swing golff cwbl unigryw a 
allasai fod wedi peryglu ei ddiogelwch 
ei hun yn ogystal â’i gyd-chwaraewyr! 
Er hynny cafodd fwynhad a phleser 

mawr iawn o chwarae a chymdeithasu 
yn y clwb golff gyda chriw’r ‘last of 
the summer wine’, sef Eifion, Alun, 
Dewi a minnau.
 Wrth hel atgofion cofiaf 
amdanom yn mynd i hel concyrs i 
fferm gyfagos ac wedi cael helfa go 
dda gorchuddio’r casgliad efo’n cotiau 
gan fod moch yn y cae, cyn dringo’r 
goeden am ragor. Dychwelwyd i 
ganfod fod côt Dafydd yn ddi-lewys 
wedi i’r moch wledda arni!
 Roedd cymydog i’r teulu 
yn berchen ar fuwch a llo ac yn ei 
godro’n ddyddiol at ddefnydd y tŷ. Yn 
fwriadol neu anfwriadol, gollyngwyd 
y llo at y fuwch a phan aeth Defid Jôs 
y perchennog yno gyda’r nos, doedd 
dim diferyn o laeth ar gael.
 Dro arall, pan oeddem yn 
yr ysgol gynradd, gorchwyl pedwar 
ohonom oedd mynd i lawr i’r Neuadd 
gyfochrog i gasglu poteli llefrith ond 
fe benderfynwyd dringo sied ar ein 
ffordd i gasglu pêl. Rhoddwyd y bai 
ar stepiau llithrig, a’r bore wedyn 
gwelwyd adeiladwr yn yr ysgol yn 
diogelu’r stepiau diniwed!
 M a e  h i  w e d i  b o d  y n 
wirioneddol fraint i gael Dafydd 
yn ffrind mor driw a ffyddlon ar 
hyd y blynyddoedd. Bydd colled a 
chwithdod mawr i mi ar ei ôl, ac i 
Sheila ei wraig, Alun a’i berthnasau 
a llu o ffrindiau a gafodd y fraint o’i 
adnabod.

4 Thomas Buildings                   Ffôn: (01758) 612 469 
Lôn Dywod, Pwllheli                  Ebost: rd.williams@btconnect.com 
LL53 5HH 
Am anghenion yswiriant o bob math, yn cynnwys moduron, tai neu fusnes, 
cysylltwch â ni i gael prisiau neu gyngor personol a lleol 
Awdurdodir a rheoleiddir gan Awdurdod Gwasanaethau Ariannol

R. D. Williams Cyf 
Brocer Yswiriant 

H. E. Hughes & Co 
Contractwyr Amaethyddol 
Bron Eifion Farm, Cricieth 
Ffôn tŷ: (01766) 522 189  •  Symudol: (07974) 700 804 
 
Rhif TAW: 862 2585 12 
 
Belio a lapio, Torri, chwalu a hel silwair 
Torri gwrychoedd 
Chwalu slyri gydag ‘umbilical chord’ ar wyneb y tir neu injectio



22 Y FFYNNON Chwefror 2021

Moel yr Wden
DIOLCH I TI Margiad Berthaur am fy hudo yn ôl i 
Gwm Prysor (Y Ffynnon, Ionawr 2021). Coffa da bod 
yno yn haf 1986 yng nghorlan Dolhaidd yn nghwmni’r 
hynaws Ddafydd Jones. Sganio ŵyn – yn dilyn 
trychineb Chernobyl – oedd ar y gweill, gorchwyl a 
ddatgelodd (nid yn annisgwyl ysywaeth) lefelau uchel 
o’r isotôb Caesium 137 yn yr anifeiliaid. Golygai hyn 
na ellid eu gwerthu i’r gadwyn fwyd ar y pryd.
 I ysgafnu rhywfaint ar yr awyrgylch, wrth 
lenwi’r ffurflenni i ddynodi mannau pori yr anifeiliaid 
a sganiwyd, holodd Dafydd a ddeuthum ar draws 
‘Rwden’ neu ‘Wden’ mewn enw man neu le ar fy 
nheithiau, wrth iddo nodi Moel yr Wden fel porfa’r 
ŵyn a sganiwyd.
 Roedd siarad fel hyn yn gyffredin ar aelwydydd 
amaethyddol, gyda diddordeb cyffredinol ymysg 
gwladwyr diwylliedig i geisio ystyron i enwau 
cyffiniol. Penderfynwyd yn fuan nad rwdins nas 
tyfwyd erioed ar lethrau Moel Rwdan, fel y gelwir hi 
ar lafar, roes ei henw iddi.
 Daeth fflach o’r gorffennol. Cofiais i mi glywed 
ffarmwr yn ochrau Llansannan rhyw ugain mlynedd 
ynghynt tra’n profi priddoedd yr ardal honno, iddo 
gyfeirio at ei derfyn neu’r ffin rhyngddo a’i gymydog 
ei fod am yr ‘Wden ag ef’. Gweler hefyd Y Brython 
(Mawrth 1861, tud. 120) sydd yn cyfeirio at leoliad y 
Betws Fawr ‘am yr Wdden a’r Gaerwen’ yn Eifionydd.
 Saif Moel yr Wden am y terfyn rhwng 
Gwynedd (Ardudwy) a Phowys Fadog (Penllyn), gan 
awgrymu’n gryf mai ystyr ‘Wden’ yn y cyswllt hwn 
ydyw ffin neu derfyn rhwng dwy diriogaeth ganoloesol 
gynt. Mewn cyswllt arall defnyddid clwydi plethog o 
wiail cyll, gwdeni i ddefaid lain-bori maip a rwdins. 
Trwy ddogni’n ddarbodus ȃ therfyn symudol dros 
dro, arbedid gwastraffu porthiant gwerthfawr.
                                                        Rhys ap Rhisiart

DRAMA FER IAWN
Y Brechiad

(Sgwrs WhatsApp rhwng Dic, Sion a Hari.)

Dic  Brechiad.
Hari  ’Di bod ben bora.
Sion  Sut felly? Dwyt ti ddim dros dy bedwar ugian eto.
Dic  Nac yn fregus … er, dwn im chwaith!
Hari  Wyddoch chi’r hen ddywediad, ‘yr iach a ...’
Dic  Brechiad ddudis i – brechiad!
Hari  O. Naddo felly.
Sion  ’Da ni mewn byd o eirfa newydd y dyddia yma 
’chi – pandemig, cofid ...
Dic  Hunan-ynysu, cyfnod clo ...
Sion  Pellter cymdeithasol, amrywiolyn ...
Dic  Brechlyn a brechiad ...
Hari  ’Di bod ben bora.
Sion  Paid â rwdlan, wir Dduw.
Dic  Ac mae ’na rhai pobol yn gwrthod derbyn y 
brechiad hyd yn oed.
Hari  Pam?
Dic  Dim ond brechlyn sydd wedi ei greu yn Lloegr 
maen nhw’n fodlon ei dderbyn.
Sion  Ac maen nhw’n ein beirniadu ni am fod yn 
genedlaetholwyr!
Hari  Maen nhw mor gul ma’i clustia nhw’n cyffwrdd 
’i gilydd!
Sion  A be am y PPE ’ma?
Hari  Dwi ’di bod ddwywaith bore ’ma’n barod.
Dic  Idiot!
Sion  Idiot. Cofidiots.
Dic  Fel y rhai sy’n teithio milltiroedd i fynd â rhyw 
gi rhech am dro ar y traeth.
Hari  Neu’n dringo’r Wyddfa mewn slipars i weld yr 
haul yn machlud.
Dic  Neu rywun fel chdi!
                                                                               I.B.

Cofiwch bod modd derbyn 
copi o'r Ffynnon yn fisol dros y 

we hefyd.
Bydd yn cael ei yrru atoch
 fel dogfen PDF ar ebost.
Bargen am £6 y flwyddyn.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch 
gyda  Margaret Griffith 

 01766 810513
m.griffith901@btinternet.com



23Y FFYNNON Chwefror 2021

Pwyth pia hi 
                                                              

RO’N I wrth fy modd yn darllen erthygl Delyth Lloyd am gampweithiau gweu 
ei mam, Glenys Owen, yn rhifyn Ionawr y Ffynnon. Mae myfyrio ar y flwyddyn 
ddiwethaf yn o anodd a ninnau’n dal yng nghanol berw’r pandemig. Misoedd 
segur, di-fflach a bywyd ar stop ar yr un llaw, ac eto pyliau o greadigrwydd a 
charedigrwydd anhygoel er mwyn helpu eraill neu i godi’r ysbryd. 
 Mae’r broses o greu yn un hanfodol therapiwtig. Creu rhywbeth hardd, 
defnyddiol naill ai i bwrpas, er mwyn codi calon ffrind neu i gofnodi digwyddiad 
(hapus fel arfer), fel genedigaeth plentyn neu briodas. Mae’r weithred o roi yn 
bleserus yn enwedig pan fo hynny’n ganlyniad ein hymdrech ein hunain, boed 
yn gacen, yn gerdd neu’n gap!
 Crosio ydi fy hobi i. Dwi’n berson blêr, gwyllt fel arfer ond dyna un 
o’r pethau dwi’n eu mwynhau fwyaf am grosio. Mae hi wastad yn bosib datod 
a dechrau eto os ydi rhywbeth heb weithio’n iawn. Yn oes boenus y pandemig 
a theimlo methiant i gyflawni fel roedden ni o’r blaen, mae rhoi caniatâd i ni’n 
hunain wneud camgymeriadau a dyfalbarhau yn helpu rhywun i fod yn garedig 
hefo fo’i hun.

 Mae crosio’n hobi syml, ddi-
ffys y medra i ei gario efo fi yn fy mag 
a’i godi unrhyw bryd, yn unrhyw le 
– wrth aros am apwyntiad, ar drên neu 
awyren neu tra’n swatio adra. Mae’r 
llif yn wefreiddiol i mi; y meddwl 
yn ymlacio, y bysedd yn anwesu’r 
dafadd, a’r llygad yn gweld patrwm 
yn ffurfio.
 Mae crefft yn chwa o awyr 
iach yn ein bywydau prysur, digidol. 
Trwy gyfrwng cyfryngau fel tudalen 
Facebook Merched y Wawr (‘Curo’r 
Corona’n Crefftio’) ac Instagram y 
bydda i’n casglu syniadau, ac maen 
nhw’n gyfoeth o greadigrwydd. Ond 
mae’n amlwg hefyd bod y cynnydd 
diweddar yn y diddordeb mewn 
crefft yn profi bod arnom angen tipyn 
mwy na sgrîn ffôn neu dabled yn 
gwmni ac yn gysur. I mi, mae crosio 
wedi bod yn fodd i ailafael mewn 
cyfeillgarwch, creu ffrindiau newydd 
a thanio sgwrs gyda dieithriaid. 
 Gyda geni ein mab yn 2018 
daeth trysor i’n bywydau, ond mi aeth 
yr amser crosio yn foethusrwydd prin. 
Wrth nesáu at y Pasg llynedd, gydag 
ansicrwydd y clo yn cydio, ro’n i’n 
poeni sut yn y byd ro’n i am ymdopi 
dros y penwsos hir heb angor y 
gwaith dyddiol i ’nghynnal ynghanol 
y magu a heb gwmni ffrindiau a 
theulu. Mi benderfynais afael mewn 
prosiect crosio newydd ac mi gefais 
benwsos wrth fy modd (fel roedd 
Gronw’n caniatáu wrth gwrs) yn creu 
planced pom-poms liwgar ac enfys 
fach, a rywsut ro’n i’n teimlo ’mod 
inna’n medru dygymod â’r cwmwl 
du. Ers hynny, mae dal ati i greu 
manion – yn hosan a thorch Dolig, 
yn flancedi babis newydd a siwmper 
i mi fy hun – wedi ’nghadw i fynd a 
lliwio chydig ar rigol bywyd yn ystod 
pandemig.
 M a e  d y c h y m y g  a 
chreadigrwydd ynom i gyd ac mae 
creu am ein bod yn mwynhau’r llif a’r 
weithred yn ddigon. Does dim rhaid 
i bopeth fod yn berffaith bob amser!
                                       Naomi Jones
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PIGION o gofnodion cyfarfod y Cyngor 
a gynhaliwyd ar Zoom nos Iau, 7 Ionawr 
dan gadeiryddiaeth y Cynghorydd Aled 
Davies.
Gwasanaeth Teithiol y Swyddfa Bost
Bydd y fan ger Troed y Garn, Llangybi 
bob dydd Iau rhwng 4.00 a 5.00 y 
pnawn o 4 Chwefror ymlaen, a bydd 
yn cynnig amrywiaeth o wasanaeth a 
nwyddau.
Ceisiadau Cynllunio
1. Bryn Gwynt, Lôn Goed, Afonwen, 
Chwilog – codi estyniad un llawr ar 
gefn yr eiddo. Dim gwrthwynebiad
2. Fferm Bryn Gwynt, Chwilog – cais 
i ddymchwel estyniadau presennol ac 
adeiladu estyniad deulawr ar ochr y tŷ. 
Dim gwrthwynebiad.
Gellir cysylltu â’r Clerc ar ôl 6.00 
yh. ar 01766 810614 neu trwy ebost: 
clercccllanystumdwy@gmail.com, 
neu gellir gweld holl fanylion y 
Cyngor Cymuned ar y wefan sef www.
cyngorllanystumdwycouncil.org

PIGON o gofnodion cyfarfod y Cyngor 
ar 4 Chwefror.
Rhoddion ariannol
Penderfynwyd rhoi cyfraniad ariannol 
i’r mudiadau canlynol:
£1000 – Pwyllgor Apêl Eisteddfod 
Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd.
£300 yr un i Neuaddau Garndolbenmaen, 
Pentrefelin, Golan a Phenmorfa; Grŵp 
Apêl Uned Cancr a Haematoleg Ward 
Alaw Ysbyty Gwynedd, ac Elusen 
Ambiwlans Awyr Cymru.
£200 yr un i Gyfeillion Ysgol y Gorlan 
a Chylch Meithrin Garndolbenmaen.
£50 yr un i Bwyllgor Mynwent Tai 
Duon a Grŵp Mynediad Dwyfor.
Rhybuddion cau ffyrdd
Bydd Cyngor Gwynedd yn hysbysu’r 
Cyngor Cymuned o unrhyw fwriad 
i gau ffyrdd ar gyfer gwaith cynnal 

a chadw gan wahanol asiantaethau. 
Yn ddiweddar mae’r cyfarwyddiadau 
ar y ffordd amgen i’w dilyn tra bo’r 
gwaith yn cael ei wneud wedi bod 
yn anghywir ar sawl achlysur. Er 
i’r Cyngor Cymuned dynnu sylw 
Gwasanaeth Trafnidiaeth Cyngor 
Gwynedd at hyn erys y broblem. 
Penderfynwyd cysylltu gyda Phrif 
Weithredwr Cyngor Gwynedd i dynnu 
ei sylw at y mater.
Dŵr yn cronni
Mae’r Cyngor Cymuned mewn 
cysylltiad â Chyngor Gwynedd er 
mwyn datrys problemau dŵr yn cronni 
mewn sawl ardal yn y gymuned.
Ceisiadau Cynllunio
1. Tŷ Mawr Prenteg – dymchwel yr 
estyniad talcen, trosi estyniad a newid 
defnydd yr allandy yn anecs achlysurol 
i ddefnydd domestig Tŷ Mawr, a throsi 
sied bren yn glwyd ystlumod. Dim 
gwrthwynebiad.
2 .  B e u d y  M a w r,  E r w  S u r a n , 
Cwmystradllyn – codi sied offer 
amaethyddol. Gwrthwynebu ar sail 
pellter y sied o’r tŷ, a bod y perchennog 
wedi dewis newid siediau oedd yno yn 
unedau gwyliau.
3. Parc Carafannau Aberdunant, Prenteg 
– amnewid y podiau gwyliau presennol 
a chreu llefydd parcio ffurfiol cysylltiol. 
Dim gwrthwynebiad.
4 .  B e u d y  M a w r,  E r w  S u r a n , 
Cwmystradllyn – codi estyniad ochor 
a gosod 2 ffenestr. Dim gwrthwynebiad.

PIGION o gofnodion cyfarfod y Cyngor 
fis Ionawr.

Colli aelod
Gyda thr i s twch y  derbyniwyd 
y newyddion am farwolaeth y 
Cynghorydd Robert Price ym mis 
Ionawr. Roedd wedi bod yn aelod 
ffyddlon o’r Cyngor Tref am dros 50 
mlynedd ac yn Gadeirydd Cyngor 
Dwyfor cyn yr ad-drefnu; cafwyd 
munud o dawelwch i gofio amdano. 
Mae ein cydymdeimlad gyda’i deulu 
ar yr adeg drist hon.
Praesept 2021–2022
Penderfynwyd gofyn am £42,000 gan 
Gyngor Gwynedd eleni, sef yr un ffigwr 
â’r llynedd.
Cyfrifon 2019–20
Mae’r cyfrifon wedi eu harchwilio ar 
gyfer y flwyddyn ariannol yn diweddu 
31 Mawrth 2020, ac ar gael i’w 
harchwilio ar safle we’r Cyngor Tref.
Adroddiad Blynyddol 2019–20
Mae’r adroddiad dwyieithog blynyddol 
ar gael ar safle we’r Cyngor Tref. Gellir 
holi’r Clerc ar ebost am gopi PDF 
ohono.
Cyfraniadau Ariannol
Cyfranwyd £10,000 i Neuadd Goffa 
Cricieth.
Meinciau Cyfeillgarwch
Newydd cyffrous yw bod Cyngor 
Gwynedd wedi dewis Cricieth fel un o 
bedair tref ar draws y sir i adnewyddu 
meinciau. Y bwriad ydi bod y meinciau 
hyn (yn dilyn y cyfyngiadau Cofid-19) 
yn feinciau cyfeillgarwch sydd yn 
croesawu pobl o bob oed i eistedd 
gyda’i gilydd a rhannu sgwrs, yn 
y gobaith y bydd hynny yn lleihau 
unigrwydd. Mae hyn yn cyd-fynd â 
phrosiect ‘Enwau Chwedlau a Chân’ y 
Cyngor Tref. Apwyntiwyd Ffion Gwyn 
yn annibynnol gan Gyngor Gwynedd 
yn artist i gyflawni’r gwaith, a bydd 
mewnbwn gan fyfyrwyr Coleg Meirion 
Dwyfor i’r prosiect.
Cysylltu
Gellir cysylltu gyda’r Clerc ar 01766 
523294 neu trwy ebost: clerccriccieth@
gmail.com

GAIR O GYNGOR TREF...
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Gwyn Lloyd Williams 
Adeiladwr Proffesiynol 

 
Blynyddoedd o brofiad  •  Amcangyfrif am ddim 

 
Rhif ffôn: (01758) 612 736 
Symudol: (07880) 581 579 

Cofio Beti Hughes

MAE COLLI aelod o’r teulu bob 
amser yn boenus ond mae colli un 
a fu’n gymaint o gefn i’r gymuned 
yn effeithio ar bawb. Un felly oedd 
Beti Hughes. Deuthum i’w nabod 
gyntaf wedi i Dorothi a finna symud i 
Lanaelhaearn yn 1970. Er y gwyddwn 
am ei gallu celfyddydol a’i gwaith 
gyda’r Gwasanaethau Cymdeithasol 
ym Mhwllheli a Chanolfan y Gwystl 
yn Y Ffôr, ei chyfraniad i waith Antur 
Aelhaearn ddaeth â hi i’m sylw yn 
bennaf.
 Ond nid un o Lanaelhaearn 
oedd Beti. Yn un o chwech o blant 
cafodd ei magu yn Y Fron ger Carmel. 
Mynychodd yr ysgolion lleol yna’r 
Coleg Normal a chymhwyso mewn 
Gwyddor Cartref. Treuliodd gyfnod 
yn Ysgol Howells, Dinbych lle cyfarfu 
â Dewi, cyn ymgartrefu ar fferm 
Llechdara yn Llanaelhaearn gyda’i 
gŵr a Gwenda, ei phlentyn cyntaf. 
Cafodd dri phlentyn arall – Gwyn, 
Bethan a Dylan – y pedwar wrth gwrs 
yn mynychu Ysgol Llanaelhaearn, 
felly dim syndod iddi fod ar flaen 
y gad pan ddaeth bygythiad i gau’r 
ysgol yn 1970.
 Roedd hi bob amser yn 
ymfalchio yn llwyddiant ei phlant, 
a’r un oedd ei diddordeb yn ei 12 o 
wyrion a wyresau, ynghyd â’i dau 

or-ŵyr. Caent groeso brwdfrydig ar 
yr aelwyd yn Llechdara ac edrychent 
hwythau ymlaen yn eiddgar at gael 
gweld Nain.
 Un o’r gweithdai cyntaf 
sefydlodd Antur Aelhaearn oedd 
y gweithdy gwau, ond trwy hap y 
bu hynny. Wrth wneud eitem ar yr 
Antur ar gyfer y cylchgrawn Woman, 
awgrymodd y gohebydd y byddai 
gwaith gwau yn briodol i’r pentref 
a’i bod hi’n adnabod Roly Groome, 
un o gyfarwyddwyr y cwmni gwau 
Knitmaster. Daeth Roly i’n gweld yn 
Llanaelhaearn ac yn fuan wedyn aeth 
Beti ar gwrs hyfforddiant Knitmaster. 
Daeth yn hyddysg yn rhai o’r technegau 
mwya cyfoes a llwyddwyd i hyfforddi 
cnewyllyn o 18 merch ac un bachgen. 
Gwerthwyd dillad Antur Aelhaearn 
cyn belled i ffwrdd â siopau yn Siapan 
a Macy’s yn Efrog Newydd. Fel un 
oedd yn hoffi ffasiwn ei hun roedd hi 
bob amser yn gwisgo’n smart, ac os 
oedd ’na achlysur arbennig gellwch 
fentro y bysa hi wedi gwnïo rhywbeth 
arbennig ar ei gyfer. Pan daeth yn 
amser i werthu cynnyrch yr Antur yn 
lleol cawsom ddefnyddio hen stabl 
Llechdara ganddi fel siop dros yr haf.
 Yn ogystal â’i gwaith yn yr 
Adran Gwasanaethau Cymdeithasol 
a’i chyfrifoldebau ar y fferm roedd 
ganddi ddiddordebau eang – yn dipyn 
o bolymath. Byddai’n hoffi gwneud 
gwin bob blwyddyn – gwin ysgawen, 
eirin tagu, eirin ac yn y blaen. Roedd 
wrth ei bodd yn yr ardd ac wedi 
meithrin y ddawn o grafftio sawl math 

o afal ar un goeden. Roedd godro’r 
geifr yn boblogaidd ganddi, gyda’r 
llefrith yn cynnig rysait amgenach na 
phractis y meddyg at ecsema! Ar ben 
y cyfan roedd ganddi lond sied o hen 
gadeiriau a soffas ar gyfer eu hail-
glustogi, diddordeb tra ddiweddar yn 
ei bywyd, a byddai hefyd yn beirniadu 
mewn sioeau.
 Dioddefodd Beti o glefyd y 
Parkinson ers degawd, gyda Dewi ei 
gŵr yn rhannu’r cyfrifoldeb o edrych ar 
ei hôl. Cyn hynny, a thra gallai, roedd 
yn aelod amlwg yn ei chymdeithas – 
yn Gadeirydd ar Lywodraethwyr Ysgol 
Llanaelhaearn am rai blynyddoedd; 
yn aelod o’r Cyngor Cymuned; yn 
aelod triw o Eglwys Sant Aelhaearn 
ac o Gapel y Babell hyd at y diwedd; 
yn aelod gwerthfawr o Ferched y 
Wawr, ac yn mwynhau sesiynau yng 
Nghanolfan Uwchgwyrfai. Bu’n 
drysorydd ar Antur Aelhaearn am rai 
blynyddoedd ac yn gefnogol iawn hyd 
at ei marwolaeth.
 Yn anad dim, yr hyn a 
nodweddai Beti oedd ei phersonoliaeth 
ffeind iawn. Roedd hi’n un na fyddai 
byth yn barnu pobl – gwaddol 
gwerthfawr i unrhyw un. Diolch 
amdani.

Carl Clowes

Trefnwyr Angladdau
• Gofal Personol 24 awr 
• Capel Gorffwys 
• Cynlluniau Angladd Rhagdaledig 

Heol Dulyn, Tremadog 
Ffôn: (01766) 512 091 
post@pritchardgriffiths.co.uk

Cysylltwch â Sarah (07779) 789 541 
ebost: sarahehughes66@gmail.com

GWNÏO BOB MATH 
CHWILOG LL53 6PS 

Pob mathau o waith gwnïo 
• Addasiadau  
• Trwsio dillad 
• Llenni 
• Bleindiau 
• Clustogau 
• Dodrefn meddal 
• Carafannau 
• Cadeiriau 
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Alice Gray Jones (Ceridwen Peris) 

TYDIO’N rhyfedd be ddaw i’r fei wrth glirio, dwch? 
Mae’r hyn sy’n ddim ond nialwch ynghanol llwch i un yn 
drysor i’r llall. Llyfr ydio’r tro hwn – Caniadau Ceridwen 
Peris yn gyflwynedig i ‘Dame Margaret Lloyd George 
gyda dymuniadau da’r awdures’. A’r dyddiad? Mawrth 
1934.

Y cyfarchiad yn y llyfr

 Alice Gray Jones oedd Ceridwen Peris, ac fe’i 
ganwyd yn Llanllyfni yn Rhagfyr 1852. Mae’n cael 
ei chydnabod fel llenor gan iddi ysgrifennu cerddi, 

gwerslyfrau Ysgol Sul ac ysgrifau toreithiog. Hi o 
1896 hyd 1919 oedd golygydd Y Gymraes (y bu iddo 
gylchrediad o 2000 y mis ar un adeg). Y bluen fwyaf yn ei 
het dybiwn i oedd ei gwaith i Fudiad Dirwest ei chyfnod. 
Hi oedd un o sylfaenwyr Undeb Dirwest Gogledd Cymru 
yn 1892.
 Bu’n brifathrawes Ysgol Dolbadarn, Llanberis 
cyn priodi’r Parch. William Jones a symud ato i’r Ffôr 
i fyw, ac yno y magwyd eu pedwar plentyn. Yn dilyn 
ymddeoliad William Jones yn 1919 symudodd y ddau i 
Gricieth. Nis gwn i ble’n union. Yna, ar 17 Ebrill 1945, 
bu hi farw yng nghartref ei merch ym Mangor yn 90 oed.
 Meddai yn 1931, ‘Yr oedd gwaith merch yn esgyn 
i lwyfan i siarad yn gyhoeddus yn taro yn erbyn y syniad 
cyffredinol am safle merched mewn cymdeithas. Yr 
aelwyd oedd lle merch, a distawrwydd oedd ei rhinwedd 
– dyna farn y cyhoedd bryd hynny.’
 Diolch byth, mae pethau wedi newid ers hynny 
– diolch i ymdrechion Ceridwen Peris, Cranogwen, Alys 
Meirion a llu o ferched rhyfeddol eraill o’r un anian. 
Diolch amdanynt.
 Ac yn nyddiau dyrys y Cofid dyma ddyfynnu 
geiriau o’i heiddo sy’n cynnig cysur a gobaith i bawb 
ohonom:

Daeth y Gwanwyn fel erioed,
Chlywodd neb mo sŵn ei droed!
Mewn sandalau arian tlws
Mae yn gwenu wrth ein drws.
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Dylid anfon diolchiadau y dymunir 
eu cyhoeddi yn Y Ffynnon ynghyd â 
thâl o £2 at Margaret E. Jones, Bryn 
Siloh, Chwilog. Cydnabyddir pob 
cyfraniad sydd dros £2 yn y golofn 
‘Rhoddion’. Diolch yn fawr i bawb 
am bob cydweithrediad.  

DYMUNA Nancy a’r teulu, Tegfan, 
Bryncir ddiolch o galon am bob arwydd 
o gydymdeimlad yn ei phrofedigaeth 
o golli ei hannwyl chwaer Maggie, 
gynt o 1 Bro Celyn, Clynnog. Diolch 
am y caredigrwydd ar yr aelwyd, i’r 
cymdogion a ffrindiau, ac yn arbennig 
i staff Cartref Bryn Awelon, ac i Mrs 
Marian Roberts am ei geiriau caredig 
er cof am Maggie. Diolch hefyd i 
Gwynfor, Llifon, Iorwerth ac Eifion 
am y gymwynas olaf i’w modryb ym 
mynwent Capel Uchaf; i’r Parch. Aled 
Davies, yr ymgymerwyr Huw a Betty 
Jones, ac i bawb am y cardiau, blodau 
a rhoddion.

DYMUNA Emyr, Y Berllan, Abererch 
a’r teulu ddatgan eu diolch am bob 
ymholiad yn dilyn ei ddamwain 
ddiweddar. Hoffai ddiolch yn arbennig 
i Dylan a Dave a’i cynorthwyodd cyn 
i’r gwasanaethau brys gyrraedd, a 
diolch iddynt hwythau ac am y gofal 
a dderbyniodd yn Ysbyty Glan Clwyd.

DYMUNA Hywel, Brynteg, 14 
Arfonia, Cricieth ddiolch am y cardiau 
a’r galwadau ffôn a dderbyniodd 
yn dilyn ei lawdriniaeth yn Ysbyty 
Maelor, Wrecsam.

Teulu Tegfan, Bryncir  £13
Emyr, Y Berllan, Abererch £5
Hywel Owen, Cricieth £3

MAE’R WYTHNOSAU yn gwibio heibio ac ar ddiwedd Ionawr llwyddwyd 
i gyrraedd y targed ariannol er mwyn galluogi Menter y Plu i fwrw ymlaen 
gyda phryniant Capel Bach, Llanystumdwy. Diolch o galon i bawb sydd wedi 
cefnogi’r datblygiad diweddaraf – mae hi wir yn wych gweld y fath frwdfrydedd 
dros ddatblygiad cymunedol. Mae’r Fenter yn bwrw trwy’r broses gyfreithiol 
rwan a byddwn yn rhannu newyddion pellach maes o law.
 Cafwyd sawl cyfle i gyfranddalwyr a chefnogwyr Menter y Plu ddod 
at ei gilydd yn ystod mis Ionawr. Cynhaliwyd y cwis misol ar ddiwedd y mis a 
chafwyd sesiynau pellach i drafod y cynlluniau pensaernïol. Mae’r dogfennau 
terfynol wedi’u derbyn gan y penseiri erbyn hyn a diolch i bawb fu’n rhan o’r 
broses ddifyr o’u datblygu a’u mireinio. 
 Ddiwedd Ionawr, cyflwynwyd cais i’r Gronfa Dreftadaeth Bensaernïol 
(AHF Cymru) am grant cyfalaf i gyflawni un rhan o ddatblygiad yr adeilad, sef 
y fflat uwchben y dafarn. Dewiswyd yr elfen hon ar gyfer y cais hwn gan na 
fydd y gwaith yma yn amharu ar agweddau eraill o’r adeilad a busnes y dafarn 
(er bod y dafarn yn parhau ar gau ar hyn o bryd), ac oherwydd mai cyfalaf 
cyfyngedig sydd ar gael gan y gronfa hon. Bydd gwaith pellach i gysylltu gyda 
chronfeydd eraill ac ymgeisio am grantiau i wireddu datblygiad cyfan yr adeilad 
yn digwydd dros y misoedd nesaf.
 Cynhelir cwis nesaf Y Plu nos Fercher, 24 Chwefror ar Zoom. Ewch 
i’r dudalen Facebook neu ebostiwch Menter y Plu ar menteryplu@gmail.com 
i dderbyn y manylion ymuno. Gyda’r tywydd yn gwella’n raddol a’r dydd yn 
ymestyn fesul cam ceiliog cofiwch gysylltu os ydych am fanteisio ar wasanaeth 
llogi beics y Fenter.

 Diolch i Nansi Davies-Hughes am un llun o blith llawer o’i thaith feics 
ddiweddar ar ddiwrnod godidog o aeaf! Bydd nifer ohonoch yn dechrau meddwl 
hefyd am droi at yr ardd. Mae croeso cynnes i unrhyw un sydd â diddordeb 
mewn defnyddio rhandiroedd Y Plu i gysylltu i drefnu hynny.
 Gan edrych ymlaen at y gwanwyn felly – ymlaen! 

Criw’r Fenter 

Dau o feics y Fenter
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MAE’N DDA cael ychydig o dywydd sych a’r gwynt oer 
i sychu’r ddaear. Mae’n rhyfeddol fel mae’r defaid cadw 
wedi mendio yn eu gwedd er gwaethaf y gwlybaniaeth. 
Gobeithio na ddaw yr eira i’n blino yn ystod y dyddiau 
nesa ’ma. 
 Wedi pedair blynedd o ymgynghori a thrafod daeth 
Lesley Griffith â mesur dileu cefnogaeth i’r ffermwyr 
bychain gerbron Senedd Cymru ac fe’i cadarnhawyd. 
Gresyn hynny gan fod ei gynnwys yn golygu’r fath gostau 
fel na all y mwyafrif hyd yn oed ystyried y fath wariant. Er 
y dadleuon a’r cynghorion gwyddonol mae hi wedi gwrthod 
derbyn cyngor gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Ond ar 3 
Mawrth bydd ymgais gan Llŷr Hughes Gruffydd i wyrdroi’r 
mesur yn y Senedd a gofynnir i ni’r amaethwyr ffonio neu 
anfon ebost i Dafydd.Elis-Thomas@Senedd.Cymru (rhif ei 
swyddfa yw 01766 515028) yn datgan ein gwrthwynebiad 
i’r mesur ac yn gobeithio y bydd yn cefnogi bywoliaeth y 
ffermydd bychain.
 Yn India hefyd mae ffermwyr bychain yn teimlo’n 
gryf bod bygythiad i’w bywoliaeth gan Lywodraeth y wlad, 
ac mae yno gannoedd o filoedd ohonynt a dim gobaith am 
waith arall i gynnal eu teuluoedd. Yn Iwerddon wedyn 
mae’r amaethwyr yn cael eu gwahardd rhag cynhyrchu 
mwy o laeth.
 Fe welsoch mae’n siwr fod cynllun Hufenfa De 
Arfon i wario £14 miliwn yn mynd rhagddo. Caiff gymorth 
ariannol £5 miliwn ond bydd yn gadael yr Hufenfa mewn 
dyled fawr iawn. Does ond gobeithio y bydd blynyddoedd 
da o’n blaenau ac y bydd galw am ein cynnyrch.
 Mae mil o dunelli o blu yn cael eu llosgi neu eu trin 
yn fwyd i anifeiliaid a gwneud defnydd pacio bob wythnos, 
ac yn rhyfeddol iawn, i gadw pethau’n oer. 
 Yn Seland Newydd mae Cyngor Dinas Dunedin 
wedi cau ffordd John Wilson i foduron er mwyn caniatáu 
i un o’r ‘plwyfolion’ ddefnyddio’r ffordd yn ddiogel. Y 
cymeriad dan sylw yw’r ‘Sea Lion’ a’i chi bach. Mae’n 
croesi’r ffordd bob dydd i fynd i’r môr – ac mae hi’n anifail 
prin iawn.
 Cyhoeddwyd fore heddiw, 8 Chwefror, fod y 
cyn-Aelod Seneddol Guto Bebb wedi ei benodi’n brif 
weithredwr Undeb Amaethwyr Cymru. Gall hyn fod o 
gymorth i drafod pethau gyda Lesley Griffith a pheri iddi 
wrando ar y gwyddonwyr yn hytrach nag ar ei chyfeillion. 
Pob dymuniad da iddo yn y swydd.

Teulu diolchgar 
YN RHIFYN mis Ionawr cawsom hanes Llion 
Dwyryd Huws, Mynachdy Bach gynt, yn rhedeg 
marathon er budd Ward Alaw Ysbyty Gwynedd. 
Gwelsom hefyd yn yr un rhifyn dan newyddion y 
Llethrau gyfeiriad at ymdrech ei gefnder – Reuben 
Cennin Hughes, Brychyni gynt – i gasglu arian at 
dri achos teilwng.
 Profi ei gryfder trwy blygu haearn a thorri 
hoelion a phethau astrus felly y bydd Reuben ac mae 
eisoes wedi torri pymtheg record byd am ei gamp, 
a chyda lwc bydd ei enw’n cael ei gynnwys yn yr 
enwog Guinness World Records. Wrth gael ei noddi 
ei fwriad ydi casglu swm sylweddol ar gyfer Ysbyty 
Alder Hey lle bu ei ferch fach Alwen (11 oed) yn 
derbyn triniaeth ar gyfer unioni asgwrn ei chefn, 
ac at Ward Alaw Ysbyty Gwynedd ac Ambiwlans 
Awyr Cymru.

Croeso adra, Alwen

 Pan oedd Y Ffynnon ar fynd i’r wasg roedd 
Llion bron â chyrraedd £9000 o bunnau, sy’n 
rhyfeddol o ystyried mai £1000 oedd ei nod ar y 
dechrau. Mae cronfa Reuben hefyd yn cynyddu a 
bydd yn parhau ar agor tan Fawrth y cyntaf ar www.
justgiving.com.
 Ond y newyddion gorau un ydi bod Alwen 
yn dod yn ei blaen yn ardderchog yn dilyn wyth 
awr o driniaeth yn Alder Hey yn ddiweddar.
 Pob lwc iddi i’r dyfodol, a diolch yn fawr i 
Dad a Dewyrth Llion am eu gwaith caled.
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GARETH LEWIS JONES 

ADEILADWR 
Ymgymerir â phob math 

o waith adeiladu 

ESTYNIADAU • PLASTRO 
TRAWSNEWID ADEILADAU 
GOSOD A THRWSIO TOEAU 
GWAITH CARTHFFOSIAETH 

(01766) 810 233 

Ymweliad rhithiol
YN DDIWEDDAR cafodd myfyrwyr Lefel A Y Gyfraith yng Ngholeg Meirion-
Dwyfor gyfle i ymweld â Senedd Cymru, a hynny’n rhithiol.

Y Senedd

 Dysgodd y myfyrwyr am ddatblygiad a hanes y Senedd gan Mari 
Gooberman a Caryl Mai Hughes, swyddogion Senedd Cymru, a thrafodwyd 
rôl gyfansoddiadol, pwerau cyfreithiol a deddfau’r Senedd mewn cyflwyniad 
rhithiol. Ar ddiwedd y cyflwyniad cafodd y myfyrwyr gyfle i fynd ar daith 
dywys rithiol o amgylch y Senedd.

 Dyma adroddiad byr gan Anna Griffith sy’n astudio’r Gyfraith:

 ‘Gyda’r ystafell ddosbarth wedi symud i’n cartrefi roedd hi’n braf 
cael cyflwyniad gwahanol i’n gwersi arferol gan Mari Gooberman am Senedd 
Cymru. Fel disgyblion y Gyfraith roedd cael gwybodaeth fanwl am y Senedd yn 
hynod o werthfawr i bob un ohonom, gan ddiolch i wyrth technoleg a Google 
Meet. Ym mlwyddyn gyntaf ein hastudiaethau rydym yn dysgu’n benodol 
am y pwerau sydd wedi cael eu datganoli i Senedd Cymru a’r ffordd mae’n 
gweithredu, felly roedd yn gyfle anhygoel i gael manylion pellach am y rhain.

 ‘Fel myfyrwyr ail flwyddyn roedd hi’n braf hefyd cael datblygu ein 
dealltwriaeth bersonol o’r Senedd ac o ddatganoli. Roedd yn gyfle i ni fel 
disgyblion roi ein meddwl gwleidyddol ar waith, gyda’r cyfle i gymryd rhan 
yn y cyflwyniad drwy ateb amryw o gwestiynau gwahanol.

 ‘Gwnaethom dasgau cyflym megis ceisio nodi pa bwerau oedd wedi cael 
eu datganoli a pha rai sydd wedi cael eu cadw’n ôl, ystyried pa ddeddfwriaethau 
nodedig mae’r Senedd wedi eu pasio, a chwestiynau ynglŷn â rôl y Senedd. 

Roedd hi’n ddifyr iawn cael dysgu am 
lwybr amser yr holl Ddeddfau sydd 
wedi cael eu pasio i ffurfio’r Senedd 
sydd yng Nghaerdydd heddiw. Yn 
bersonol, credaf fy mod i a fy nghyd-
fyfyrwyr yn ffodus iawn ein bod wedi 
cael y cyfle i weld y cyflwyniad yma. 

 ‘Mae’r profiad wedi fy annog 
i wneud gwaith ymchwil unigol i faes 
datganoli, a beth fydd y dyfodol yn 
ei gynnig i’n gwlad, ac rwy’n siŵr 
bod hyn yn wir i fy nghyd-fyfyrwyr 
hefyd. Buaswn yn annog unrhyw un i 
fynd i edrych ar wefan Senedd Cymru 
i ddysgu ambell beth newydd am y 
Senedd, gan fod cymaint o ymdrech 
wedi mynd i mewn i ni gael llais fel 
Cymry. Dim ond croesi bysedd nawr 
y bydd cyfle i ni gael mynd i lawr i 
Gaerdydd i weld y Senedd ei hun yn 
y dyfodol!’

 Dywedodd Louise Harding, 
tiwtor Lefel A Y Gyfraith:

 ‘Mae cynnig cyfleoedd 
gwerthfawr fel hyn i’n myfyrwyr, 
hyd yn oed mewn cyfnod o bandemig 
byd eang, yn rhan annatod o ethos a 
ffordd o weithio’r Coleg. Bydd rhai 
o’r myfyrwyr hyn yn mynd yn eu 
blaenau i astudio’r Gyfraith mewn 
prifysgol, felly mae cael dealltwriaeth 
gychwynnol fel hyn o waith Senedd 
Cymru yn hynod o bwysig.

 ‘Rydym yn diolch yn fawr 
i Mari a Caryl am eu cyflwyniad 
gwych, a gobeithio wir (fel y nododd 
Mari yn ei chyflwyniad) y bydd rhai 
o’n myfyrwyr yn mynd i weithio 
fel swyddogion cyfreithiol yn y 
Senedd mewn rhai blynyddoedd, ac o 
adnabod y myfyrwyr does gen i ddim 
amheuaeth am hynny o gwbl.’



31Y FFYNNON Chwefror 2021

CONTRACTWYR TRYDANOL 

Hughes  
a Williams 
Domestig – Masnachol – Diwydiannol 
Galwadau Brys – Profi tai a nwyddau 
Dafydd Hughes (07813) 008 479 
Arwel Williams   (07789) 300 525 
Iocws, Pwllheli LL53 5TY 
(01758) 612 621 dafydd@iocws.com 
Amcanbrisio am ddim 

HENRY JONES (CRICCIETH) CYF 
YMGYMERWYR ANGLADDAU 

 
Capel Gorffwys  •  Rhes Capel  •  Cricieth 

 
Ffôn: (01766) 522 854  (01766) 523 463 

 
GWASANAETH GOFALUS A PHERSONOL 

24 AWR

Mynwent Chwilog
MAE’R SAWL sydd wedi gorfod 
ymweld â Mynwent Chwilog am ba 
reswm bynnag yn ymwybodol o gyflwr 
difrifol y ffordd sy’n arwain tuag yno. 
Bu’n sefyllfa anodd ar adegau gan nad 
oedd gan Bwyllgor y Fynwent hawl 
cyfreithiol i wneud llawer o ddim i’r 
ffordd. Erbyn hyn fodd bynnag braf ydi 
cael dweud, yn dilyn prynu ychwaneg 
o dir ar gyfer ehangu’r fynwent, ein 
bod hefyd wedi dod i gytundeb ynglŷn 
â’r ffordd.
 Mewn cydweithrediad â’r 
asiantaeth dai Adra penderfynwyd y 
bydd wyneb y ffordd yn cael ei chodi 
ac y bydd wedyn yn cael ei hailwynebu 
â choncrid. Bydd y gwaith yn cychwyn 
ar 22 Chwefror, gyda’r gwaith o osod 
y concrid yn cychwyn ar 1 Mawrth ac 
yn parhau am o leiaf bedwar diwrnod. 
Yn ystod y cyfnod hwn bydd y ffordd 
ar gau ac ymddiheurwn am unrhyw 
anghyfleustra. Y gobaith ydi y bydd 
y gwaith, wedi iddo gael ei orffen, yn 
hwyluso pethau i lawer ohonom.
 Dymuna’r Pwyllgor ddiolch 
yn fawr i’r rhai hynny sydd eisoes 
wedi cyfrannu’n ariannol tuag at y 
gwaith. Fel y dywed y Trysorydd, Dr 
Gwyn Williams, Afallon, Chwilog, 
gwerthfawrogir pob cyfraniad yn fawr 
iawn.

Therapydd Harddwch 
Cricieth 

 
Am apwyntiad cysylltwch 
â Nan ar (07729) 291 930 

ToNIC.Gwyn Lloyd Williams 
Adeiladwr Proffesiynol 

 
Blynyddoedd o brofiad  •  Amcangyfrif am ddim 

 
Rhif ffôn: (01758) 612 736 
Symudol: (07880) 581 579 

D. G. PRITCHARD 
Peintiwr ac Addurnwr 

Prisiau cystadleuol 
 

Ffôn: (01766) 514 218 
(07501) 144 837 
 
1 Stryd yr Eglwys 
Porthmadog 
Gwynedd 
LL49 9HW 

Cofiwch bod modd derbyn 
copi o'r Ffynnon yn fisol dros y 

we hefyd.
Bydd yn cael ei yrru atoch
 fel dogfen PDF ar ebost.
Bargen am £6 y flwyddyn.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch 
gyda  Margaret Griffith 

 01766 810513
m.griffith901@btinternet.com
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Plas Holland
FE GOFIWCH, efallai, i ni sôn am ardal Dolbenmaen 
yn y golofn hon rhyw ddwy flynedd yn ôl bellach. 
Cyfeiriwyd at y Mwnt neu’r Domen Fawr, prif 
ganolfan weinyddol Llywelyn Fawr cyn Castell 
Cricieth, ac at y Plas (neu Dyddyn-y-llan, oedd yn 
dafarn hyd 1921!) yn ei chysgod. Cyfeiriwyd hefyd 
at fwthyn gwyngalchog Min-y-ddôl (neu Dŷ’r Ysgol 
yn lleol) y sonnir amdano yn Y Llyfrau Gleision. 
Mae’n debyg mai yma y byddai Cymdeithas Lenyddol 
Dolbenmaen a Llanystumdwy yn cyfarfod ar un adeg.
 Beth am i ni roi’r adeilad rhwng y bwthyn ac 
eglwys Y Santes Fair o dan y chwyddwydr y tro hwn 
– yr hen reithordy (neu Plas Holland yn lleol).
  Mae carreg arbennig ar dalcen gorllewinol 
y tŷ â’r dyddiad 1786 arni, ynghyd â phennill sy’n 
edrych fel englyn (ond dydi o ddim yn englyn!) o 
waith William Evans, Tyddynyfelin:

Fy nghell am castell costfawr – am hurddas
          Am harddwch hyd elawr;
    Fe’th gwelir di’n deg eilwawr
    Pan byddwi’n llwch bedd y llawr.

Ar y garreg hefyd mae enw Jeffrey Holland a 
benodwyd yn rheithor Penmorfa yn 1782 ac 
yntau’n chwech-ar-hugain oed. Fo gododd y tŷ ar ei 
gostau ei hun. Lladinwr diwylliedig, ynad heddwch 
teg a charedig, rheithor plwyf cydwybodol, a 
‘Chymro na wnâi byth wadu ei wreiddiau’ yn ôl 
Guto Roberts (Eifionydd – Cyfres Broydd Cymru). 
 Yn y Gymraeg y cadwai holl wasanaethau’r 
eglwysi ym Mhenmorfa,  Dolbenmaen a 
Llanfihangel, o’r Boreol Weddi i’r gwasanaeth 
Gosber yn hwyrach yn y dydd. Yn wir, y Fonesig 
Huddart gyflwynodd y Beibl a’r Llyfr Cyffredin ar 
gyfer gwasnaethau Saesneg yn Eglwys Penmorfa, 
chwe blynedd wedi i Jeffrey Holland adael y 
fuchedd hon.
 Bu’n gaplan gyda’r Llynges am gyfnodau 
hefyd (HMS Audacious). Is-gapten y llong oedd 
Hugh Parry, Tyddyn-y-graig (6 milltir i fyny’r lôn 
i gyfeiriad Cwm Pennant). Roedd o’n un o’r criw 
a gynorthwyodd i gludo’r Nelson clwyfedig oddi 
ar fwrdd y Victory, gyda llaw.
 Do, cofiodd Jeffrey Holland wneud y 
pethau bychain sy’n bwysig i ni fel cenedl, ond eto 
mae Alltud Eifion (Y Llan, 3 Tachwedd 1899) yn 
cyfeirio ato fel ‘un hynod o anfoesol, yn enwedig 
tua diwedd ei oes.’ Pam hynny tybed?!

Eglwys Dolbenmaen a Phlas Holland
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CYNGHANEDD MEWN 
CHWINCIAD LLYGAD LLYG

yng nghwmni Twm Morys

Tasg 8
Y DASG erbyn y tro hwn oedd llunio tri 
chwpled eto o lusg-a-mantach. Hyd yma 
buom yn canolbwyntio ar aceniad neu 
rythm y llinell fantach yn hytrach na’i 
chynganeddu. Mi gofiwch fod ynddi dri 
churiad, un ym mhob pen ac un arall fel 
echel clorian yn y canol. 
 ‘Diolch am y sylwadau caredig,’ 
meddai Ela. ‘Maent yn rhoi hwb i roi 
rhyw gynnig arall arni!’
Hepian / yn haul y Gwanwyn
Wna Smwt, / y gath ddu a gwyn.

Bu alaw / er y glawio,
Bu hwyl / yn Llanrwst a’r fro.

Cymysg / yw llwydd addysgu
Ein plant / ar sgrîn yn y tŷ.
 Tri chwpled difyr iawn! Mae 
ail linell pob un yn acennu’n gywir. 
Ond sylwch ar yr odl yn y cwpled 
cyntaf: gwanwyn/gwyn. Mae’n wir 
bod tuedd naturiol ers talwm iawn i 
ynganu ‘gwanwyn’ i odli â ‘gwyn’, ond 
y gwir amdani ydi mai â geiriau tebyg 
i ‘llwyn’ mae ‘gwanwyn’ yn odli’n 
iawn. (Prawf o hyn ydi bod rhai, fel 
Aled Hall o Bencader er enghraifft, yn 
dweud ‘gwanw’n’). ‘Lleddf’ rydan ni’n 
galw’r sain ‘ŵy’ a ‘thalgron’ rydan ni’n 
galw’r sain ‘wý’, a’r bai LLEDDF a 
THALGRON ydi ceisio eu hodli! Mae’r 
ail gwpled yn gwbwl gywir ac yn codi 
hiraeth mawr! Sylwch ar y llusg yn y 
trydydd wedyn. Y sain ‘-ysg’ gydag ‘y’ 
olau sydd yn union o flaen yr orffwysfa, 
ond y sain ‘-ysg’ gydag ‘y’ dywyll fel yn 
y Saesneg ‘dusk’ sydd o dan yr acen yn y 
pen. LLUSG WYRDRO! Oni bai, wrth 
gwrs, eich bod yn dod o Sir Benfro lle 
mae pob ‘y’ dywyll yn olau! ‘In i mini’ 
ydi ‘yn y mynydd’ yn eu gwlad nhw.
 Tri chynnig taclus iawn eto gan 
Deio:
Ger y llan, / un o’r mannau
Y dof, / ond yn un o ddau.

Gwylnos / a hithau’n nosi,
Ymhell / o bob sain a chri.

Mewn cymun / fe gawn uno
Â’r Gair, / hyd yn oed dan glo.

 Sôn am wasanaeth rhithiol y 
mae Deio yn yr ola. Profiad dieithr a 
chwithig iawn, mae’n siŵr. Ond cyfle 
efallai i droi’r Ribena yn Châteauneuf-
du-Pape.

Owain sy nesa:
Mae fy chwant / ar greu mantach
Yn wir gywir mewn fflach bach.

Er digon nwyd / a mwyd(ro
Nid hawdd / daw’r awen bob tro.

Â phwyllog lam / y camaf
Â help llaw llwyddaf yn braf.
 Rŵan, mi sylwch fy mod i heb 
nodi’r orffwysfa yn ail linell cwpled 1 a 
3. Mae hynny oherwydd nad ydyn nhw 
yn hollol ar batrwm y llinellau mantach 
y buom yn eu hymarfer. Dywedwch 
nhw’n uchel a’u cymharu ag ail linell 
cwpled 2, sy’n dilyn y patrwm i’r dim. 
Ond beth am y llusg yn yr ail gwpled? 
‘-wyd’ ydi’r sain yn union o flaen 
yr orffwysfa, ond ‘-ŵydr-’ gydag ‘r’ 
strwmblus ydi’r sain o dan yr acen yn 
y pen. A dyna LUSG BENGOLL! 
 ‘Dipyn o lanast mae gen i ofn!’ 
meddai Elin. ‘Ymennydd wedi blino’n 
lân ar ôl yr holl frechu a dysgu’r plantos 
fin nos!’
Mis arall / heb fod allan,
Mewn clo / ac artaith i’r gwan! 
Mis bach / yn llawn ei chrachen, 
Oes cawr / yn dyfod i ben.

Syr Tom ddiflin / mewn blin(fyd;  (oes 
’na bengoll, dwch?)
Ei fflam / a heriodd ein byd.
Bron gant ac un / fe hunodd;  
Rhown nawr / ein puntan yn rhodd.
 Gwaith campus, wir, gan un 
ym mhen ei helynt! Rwyf wedi gosod 
y cwpledi efo’i gilydd yn ddau gywydd 
bach twt. Dweud trawiadol iawn ydi 
galw’r ‘mis bach’ yn ‘oes cawr’, a 
hoffus iawn ydi’r deyrnged i’r hen 
Gapten. Oes ’na bengoll? Wel, oes: mae 
‘f’ strwmblus yn ‘blinfyd’! Ond gan fod 
modd gwahanu’r gair yn ddwy elfen 
(‘blin’ + ‘byd’) byddai beirniad llai llym 
na mi (sef bron iawn pob un) yn derbyn 
y llinell heb droi’r un blewyn.
 ‘Gosodais ddwy her i mi fy hun 
ar y 1af o Ionawr,’ meddai Owenna, 

‘a llwyddais i’w cyflawni, hyd heddiw 
beth bynnag! Un oedd llunio o leiaf un 
cwpled y dydd drwy’r mis (er imi orfod 
cywiro’r mwyafrif ohonynt yn dilyn 
beirniadaeth mis dwytha, a melltith y 
strwmbwl!) Yr ail oedd yfed dim byd 
ond dŵr am y mis er mwyn codi arian 
i Water Aid. Dydi’r ddiod gadarn yn 
poeni dim arnaf ond dwi’n mwynhau 
sawl coffi mewn diwrnod!’
Dwi’n llon: / mae’n ddiwedd Ionawr;
I mi / rhowch un coffi mawr!

Yn y man / gwelwn Wanwyn,
O da / fydd cofleidio’n dynn.

Dan ei chynfas / urddasol
Â’i chriw / yn swatio’n ei chôl.

Tra’n cerdded / gwnes gwpledi;
O Twm, / ga’i ddeg gennyt ti?
 Rŵan, mi sylwch fod yr hen 
fai LLEDDF A THALGRON hwnnw 
eto yn yr ail gwpled yma (gwanŵyn/
tynn) ond mae Owenna gam ar y blaen 
inni i gyd! Mae’r cwpledi cywydd yma, 
heblaw’r trydydd, yn cynganeddu ar 
eu hyd. Dywedwch ail linell y lleill yn 
uchel:
I mi / (rhowch un coffi) mawr
O da / (fydd cofleidio’n) dynn
O Twm, / (ga’i ddeg gennyt) ti?
 Mi sylwch fod y gytsain o 
dan yr acen yr ochor yma i’r glwyd yn 
canu eto o dan yr acen yn y pen: mi/
mawr; da/dynn; Twm/ti. Beth am ail 
linell cwpled yr Wyddfa? ‘Â’i chriw/ 
yn swatio’n ei chôl.’ Wel, y sain ‘chr-’ 
sydd yn y pen yma ond y sain ‘ch-’ (heb 
yr ‘r’) sydd yn y pen pella. Strwmbwl 
mawr!

Mi ddaeth yn amser imi egluro’r 
enw rhyfedd TRAWS FANTACH! 
Mewn CYNGHANEDD DRAWS mae 
bwlch – rhyw dir neb bach, fel petai 
– yng nghanol y llinell, a’r prysurdeb 
cynganeddol yn digwydd bob ochor 
iddo. Hen air ydi ‘mantach’ i ddisgrifio 
ceg sydd wedi colli ei dannedd i gyd 
heblaw un ym mhob pen! Un dant 
cynganeddol ym mhob pen sydd yn y 
Draws Fantach. Bu bron iawn i Elin 
wneud un: byddai’n hawdd newid 
‘Rhown nawr / ein puntan yn rhodd’ 
yn ‘O, rhown / ein puntan yn rhodd.’
 Y dasg newydd ydi llunio tri 
chwpled llusg-a-mantach eto, ond y 
tro hwn â chynghanedd yn yr ail linell 
hefyd! Anfonwch eich cynigion ata i: 
twmtrefan@hotmail.co.uk erbyn 2 
Mawrth os gwelwch yn dda.
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Haydn E. Williams Cyf. 
Syrfewyr Adeiladu Siartredig 

 
 

 
Gellidara, Penrhos, PWLLHELI 

Gwynedd  LL53 7HF 
Ceisiadau Cynllunio 
Cynlluniau Adeiladu 

Adroddiadau i Brynwyr Tai 
Gwaith Proffesiynol Cyflawn 

Ymgynghori 
(01758) 614 444  (07881) 641 792 

info@haydnewilliams.com 
www.haydnewilliams.com 

Gwasanaeth Tacsi 
CRICIETH 

 
(01766) 522 726 

Meysydd Awyr 
Gorsafoedd Rheilffordd 

Gwasanaeth Lleol 
UNRHYW BELLTER

Gwasanaethau Angladdau 
PORTHMADOG 

10 Stryd Newydd, Porthmadog 
Rheolwr Swyddfa 

ac Ymgymerwr Angladdau 
Karen Vaughan (01766) 514 333 
karen@porthmadogfunerals.com 

• Capel Gorffwys Preifat 
• Sylw personol 24 awr 

• Cynlluniau angladd ‘Golden Charter’ 
• Cerrig Coffa 

H.O. Davies Cyf. 
Trefnwyr Angladdau Annibynnol 

yn gwasanaethu ardal eang. 
www.porthmadogfunerals.com 

Cefnogwch 
ein hysbysebwyr

Y FFYNNON Chwefror 202134

Yn ystod y cyfnod pryderus hwn nid 
yw’r Croesair yn cael ei ystyried yn 
gystadleuaeth. Felly gofynnwn yn 
garedig i chi beidio ag anfon eich 
atebion i Dilys mewn ebost na thrwy’r 
post. Rhywbeth i’ch diddori yn unig 
ydi o tra byddwch yn cadw’n saff rhag 
y Cofid.

AR DRAWS
1 Aderyn y coed neu’r cnau (6)
4 Cymylu a duo (6)
7 Deio yn ymdroi (4)
8 Yn Cae Haf yn hel y cnydau (8)
9 Cynnil, a Bos drud (8)
12 Blysio neu losgi, mewn bys unllawr (3)
15 Gostegu a lleddfu, Teyrn U (6)
16 Hyll a hagr (6)
17 Ffrwythau’r dderwen a llanastr y 
Sais (3)
19 Sŵn aflafar, Nai Gres Ch! (8)
24 Siarad bas, cymysgfa carbwl braith Tia (8)
25 Cywir a diamau ynghudd mewn 
cardiau (4)
26 Didwyll y plyg un (6)
27 N- - - - - o’r badell i’r tân (6) Dihareb

I LAWR
1 Bwyta mae Nico (4)
2 Mae Anne Dorus yn hen, hen, hen 
(9)
3 Ymollwng a colli (5)
4 T- - - - ych benthyg (5) Dihareb
5 Wedi eu dodwy, wedyn eu berwi 
a’u bwyta (4)
6 Ll- - - - ei anaf, ni garer (5) Dihareb
10 Trachwantus, y bur AS (5)
11 Tir wrth glawdd neu gongl cae, ger 
sach ni (5)
12 Gadael y fuchedd hon, Dadi yma 
Wa! (9)
13 Ordeinio gorseddol neu goler 
gron (4)
14 Y gronyn lleiaf, a Mot (4)
18 Ffrwythau Mair neu ffrwythau 
duon (5)
20 Argraffdy neu ganol corff (5)
21 Planhigion pigog ar waelod ei 
chefn (5)
22 Dodrefnyn trithroed efallai (4)
23 Glanhau wrth bapuro (4)

ATEBION CROESAIR 418

AR DRAWS: 3 Digofaint 8 Eban 9 
Ieithegydd 10Tewdra 13 Mab 15 Gwglo 
17 Cawg aur 18 Hau 19 Darwden 21 
Hwntw 24 Arth 27 Sarnau 30 Ystrydeb 
31 Asio 32 Hanner nos
I LAWR: 1 Rhent 2 Garw 4 Igian 5 
Orielau 6 Ateb 7 Nwyddau 11 Elw 
12 Dol 13 Main 14 Briw 15 Gyda 16 
Garth 17 Cân 18 Henadur 20 Arosfa 
22 Wyr 23 Tua 25 Ysbio 26 Bran 28 
Nosi 29 Unol
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Cofiwch anfon eich newyddion lleol atom erbyn 9 Mawrth
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CROESO i Barry a Sue Jones sydd 
wedi symud i fyw o Fangor i Tan 
yr Eglwys. Gobeithio byddwch yn 
setlo’n dda yn ein plith.
 Dymuniadau gorau hefyd i 
David a Jayne Smyth, Hen Ficerdy 
yn eu cartref newydd yn Abersoch.
 Gwellhad buan i Mai Roberts, 
Tyddyn Meilir a Glyn Morris, 8 Tan yr 
Eglwys sydd ar hyn o bryd yn Ysbyty 
Gwynedd.
 Wedi sgwrsio ag ambell i 
blentyn a rhiant yn y pentref a holi 
beth hoffent ei gael, mynd ’nôl at eu 
ffrindiau yn Ysgol Abererch oedd 
yr ateb. Gobeithio’n wir y bydd yna 
obaith iddynt ar ôl hanner tymor. Er 
bod yr amser wedi bod yn hir, mae’n 
bwysig bod pawb yn cadw’n saff.
 Dymuniadau gorau i ’n 
gohebydd lleol, Margaret Williams, 
ar ei hymddeoliad wedi dros 60 
mlynedd o wasanaeth mewn gwahanol 
fferyllfeydd. Cewch ei hanes yn llawn 
mewn rhan arall o’r papur. Traed i 
fyny rŵan, Margaret! –Gol.

CYDYMEIMLWN yn ddwys â 
Geraint Jones, Garage, ynghyd â 
Nerys a Bryn a’u teuluoedd yn eu 
profedigaeth o golli eu chwaer Hefina 
yng Nghricieth.

LLONGYFARCHIADAU i Owen 
a Sonia, Hen Berllan ar ddod yn 
daid a nain am yr ail dro. Ganwyd 
Swyn Eluned i Ffion a Gwilym yng 
Nghaerdydd.
 Llongyfarchiadau hefyd i 
David a Delyth Jones, Gorseddfa. 
Daeth Seren Isabella i lonni eu byd, 
merch i Eleri ac Iain sy’n byw yng 
nghyffiniau’r Cotswolds.
 Mae gan Dei a Cheryl, Nythfa 
rai blynyddoedd o brofiad bellach 
o fod yn daid a nain, a da cael eu 
llongyfarch ar enedigaeth Nia Eilidh 
Anderson Dwyfor i Dyfan a Lindsey 
yng Nghaeredin.
 Llongyfarchiadau i Delyth 
Lloyd, Sheffield House ar gael ei 
derbyn yn Gynghorydd ar Gyngor Tref 
Cricieth.
 Gyda thristwch y cofnodwn 
farwolaeth Hefina Jones, Gardd yr 
Esgob yn ddiweddar. Bu’n gweithio fel 
nyrs gan gyflawni dyletswyddau eraill 
yn maes gofal a lles yn ogystal. Un o 
bedwar o blant Garej Bryncir oedd hi ac 
anfonwn ein cydymdeimlad at ei theulu 
a’i ffrindiau i gyd yn eu profedigaeth.

Tirlithriad ar lwybr y Dryll

 Mae’r  tywydd s tormus 
diweddar a’r dŵr parhaus o’r tir wedi 
gadael eu hôl ar y llwybr rhwng y 
Dryll a Chefn Castell. Syrthiodd rhan 
o’r clogwyn i’r traeth a gosodwyd 
ffens dros dro yno. Byddwch yn ofalus 
wrth gerdded y ffordd yma.
 Mae Cangen Merched y 
Wawr hyd yma wedi cynnal pum 
cyfarfod llwyddiannus iawn drwy 
gyfrwng Zoom. Yn Ionawr cawsom 
gyflwyniad diddorol iawn gan ein 
llywydd cenedlaethol, Mrs Meirwen 
Lloyd o Lanrug. Yna, ddechrau’r mis 
hwn cawsom gwmni Gwyneth Glyn 
a Twm Morys. Cefndir eu noson hwy 
oedd cynllun y Cyngor Tref i ddod ag 
ieuenctid y dref, y canol oed a’r henoed 
at ei gilydd i gydweithio a dathlu 
chwedlau lleol, caneuon a hanesion 
difyr sydd yn berthnasol i’r dref, ac 
yn wir i Eifionydd. Cyflwynodd y 
ddau rai o’r chwedlau a chaneuon 
yn eu dull unigryw eu hunain, a’r 
gobaith yw y bydd rhai o’r aelodau 
yn gwybod neu yn cael eu hatgoffa 
o storiau a chwedlau eraill yr ardal. 
Bydd disgyblion Ysgol Treferthyr a 
Llanystumdwy yn cael cyfle i weithio 
gyda Gwyneth a Twm ar y prosiect 
hynod ddiddorol yma. Tamaid i aros 
pryd gawsom ni felly dros Zoom, 
ac mae pethau’n argoeli’n dda iawn 
ar gyfer cyflwyniad gwahanol ac 
arbennig iawn ar y thema yma maes 
o law.

DYMUNIR gwellhad buan i Richard, 
Gatws Bach yn dilyn llawdriniaeth yn 
ddiweddar i’w sinws.
 Cydymdeimlir yn ddwys â 
Dafydd, Ellen, Beca a Nel, Dolwgan 
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yn eu profedigaeth o golli tad a thaid 
annwyl. Bu farw Michael ar 22 
Ionawr yn 84 oed. Treuliodd y rhan 
fwyaf o’i fywyd yn y Cwm, roedd 
yn fab i’r diweddar Edward ac Ellen 
Evans, Plas Hendre. Loes iddo fu colli 
Ann ei gymar ffyddlon yn 1999 ond 
brwydrodd ymlaen gyda chefnogaeth 
ei blant. Cofir amdano fel cymeriad 
unigryw ac amaethwr ffraeth ei farn 
a bydd chwith amdano yn y Cwm. 
Cydymdeimlir hefyd â Bethan ei ferch 
yn Seland Newydd a’i fab Robin ym 
Mhenrhyndeudraeth a’u teuluoedd.
 Trist oedd clywed am golli 
Dewi, Bron y Gadair a oedd hefyd 
yn ffermio Brithdir Bach yn y Cwm. 
Estynnir cydymdeimlad cywiraf â’i 
fam Ellen ac Elinor ei chwaer, yn 
ogystal â chyda’i ewythr John a’r 
teulu yn Cwmcloch. Roedd Dewi yn 
fachgen annwyl, cyfeillgar a charedig 
bob amser, a chwith fydd ei golli yntau 
yma.

DA yw cael cofnodi fod amryw o 
drigolion y Cwm a’r ardal ehangach 
bellach wedi derbyn eu brechiad 
cyntaf yn erbyn haint Cofid-19 a hynny 
mewn amrywiol ganolfannau megis 
Cricieth, Nefyn, Harlech a Bangor. 
Wrth werthfawrogi ymdrech lew 
gweithwyr y Gwasanaeth Iechyd, yr 
heddlu a’r llu mawr o wirfoddolwyr 
sydd wedi sicrhau bod y gwasanaeth 
hwn ar gael inni, gobeithio wir ein bod 
yn sylweddoli pa mor ffodus yr ydym 
o’i dderbyn. Gwaetha’r modd nid felly 
y bu hi yn hanes nifer fawr o bobl, 
fel y cyfeiria’r englyn isod o waith y 
Prifardd Ceri Wyn Jones:
5,000
Rhag bod rhifau angau o hyd yn rhy
        afreal i’n hysgwyd,
    rhifwn â dagrau hefyd
    mor go iawn yw’r meirw i gyd.

YN YSTOD y mis diwethaf bu John 
Alun Jones, Bryn Rhydd yn cael 
llawdriniaeth yn Ysbyty Glan Clwyd, 
ac Ann Owen Griffith yn Ysbyty 
Gwynedd. Hefyd treuliodd Dylan 
Thomas, Trewerin gyfnod yn yr un 
ysbyty. Gobeithio eich bod i gyd yn 
gwella erbyn hyn. Anfonwn ein cofion 
hefyd at Gwyneth Roberts, Gwelfor 
sy’n gwella’n raddol ar ôl ei damwain 
ychydig wythnosau’n ôl.
 Merched y Wawr: Cyfarchodd 
Phyl l is  e in  Llywydd bawb ar 
ddechrau’r cyfarfod ar 19 Ionawr, a 
dymunodd yn dda i Gwyneth Roberts, 
Rhiannon, Laura ynghyd ag eraill sydd 
â chysylltiad efo aelodau’r Gangen 
wrth iddynt wella o’u hanwylderau. 
Enillydd y raffl oedd Mari, Llwydiarth. 
Mwynhawyd orig yng nghwmni 
Mirain o Benrhyndeudraeth a fu’n 
sôn am ei menter hi a’i gŵr Geraint 
yn sefydlu Gwesty Taldraeth wedi 
iddynt brynu’r Hen Ficerdy yn 
Penrhyn yn 2012. Maent bellach 
wedi ennill gwobrau am lwyddiant eu 
mentergarwch. Bu gwaith mawr cael 
trefn ar y tŷ a gwelsom ganddi luniau 
yn dangos yr ystafelloedd ‘cyn’ ac 
‘wedi’ y gweddnewidiad chwaethus 
a safonol. Agorwyd y busnes yn Awst 
2017 fel llety Cymreig ac maent wedi 
gwneud yn fawr o bob deunydd posib 
o Gymru i wireddu hynny. Soniodd 
Mirain hefyd am ‘Y Pantri’ sef y 
cynnyrch mae’n ei goginio ac yn ei 
werthu, yn ogystal ag am ‘De Bach 
Taldraeth’ a’r torchau Nadolig a 
gynhyrchir ganddynt.
 Hoffem hefyd fel cangen 
Merched y Wawr ddiolch i Sulwen, 
Phyllis a Catherine am eu gwaith o fis 
i fis o dan yr amgylchiadau presennol 
yn trefnu’r cyfarfodydd hyn a’u cynnal 
mewn modd newydd. Maent hefyd 
mewn cysylltiad cyson â ni yn rhannu 
gwybodaeth am y cyfleoedd niferus 
mae’r Mudiad yn ei gynnig yn ystod 
cyfnod y pandemig.

LLONGYFARCHIADAU a phob 
dymuniad da i Twm, Moelfre Bach ar 
ddathlu ei ben-blwydd yn ddeunaw y 
mis diwethaf.
 Cydymdeimlwn gyda Mr 
Dewi Hughes, Gwenda, Gwyn, Bethan, 
Dylan a gweddill teulu Llechdara yn 
eu profedigaeth o golli Mrs Beti 
Hughes, gwraig, mam a nain annwyl 
iawn. Ceir teyrnged iddi yn y rhifyn 
hwn.
 C y d y m d e i m l w n  h e f y d 
gyda Menna Roberts, Foelas yn ei 
phrofedigaeth o golli ei thad Thomas 
John Roberts yn Llanbedrog.

LLONGYFARCHIADAU a phob 
dymuniad da i Hugh a Mair Griffith, 
Penrallt Bach ar ddod yn daid a nain 
am y tro cyntaf. Ganed merch fach, 
Wini Rhôs, i’w mab Iwan a’i briod 
Llio sy’n byw yn Rhoslan.
 Dyna Steddfod arall wedi 
mynd yn aberth i Cofid-19. Mae’n 
anodd credu na chawn ni Eisteddfod 
na Sioe am flwyddyn arall.
 Un peth da oherwydd y Clo 
yma ydi fod rhywun yn trychwela 
mewn droriau a bocsus ac yn dod o 
hyd i bethau diddorol. Wyddoch chi 
fod yna gysylltiad rhwng Steddfod 
Caernarfon 1921 gan mlynedd yn 
ôl â Llanystumdwy? Wrth dyrchu fe 
ddois ar draws llyfryn yn cynnwys 
awdl ‘Min y Môr’ gan Meuryn a 
‘Mab y Bwthyn’ gan Cynan, ac un o’r 
englynion buddugol sef englyn i’r gwir 
anrhydeddus Brif Weinidog D. Lloyd 
George gan H. E. Jones (Hywel Cefni), 
Talysarn:
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Anfarwol fawr leferydd, – swyn y byd,
        Sy’n ben fel gwladweinydd;
    I Brydain byw waredydd,
    Syndod oes, enaid y dydd.
              Gwyliwr (Ffugenw)
 Ddeudis i’n do? Hwyl tan y 
clo nesa.

ANFONWN ein cofion at Gwenan, 
Aaron a’r plant yn Llechfaen yn 
dilyn marwolaeth nain Gwenan, Mrs 
Dorothy Lloyd Roberts (Dora) gynt o 
Fryn Rhyd, Rhydlydan, Pentrefoelas 
– gwraig annwyl y diweddar Robert 
Elwy Roberts. Derbyniwch ein 
cydymdeimlad dwysaf â chi fel teulu.

MAE’R TRYDAN cyntaf wedi ei 
gynhyrchu o safle Gwaelodion Lleu 
yma yn Llwyndyrus. Lleolwyd y 
paneli haul diweddaraf yma ar dir 
fferm Llwyndyrus ar gaeau a elwir y 
Gwaelodion. O gofio cysylltiad Lleu 
â’r haul, cytunodd y cwmni Blackfinch 
Investments hefo awgrym yr ardalwyr 
i enwi’r safle yn Gwaelodion Lleu. 
Mae’r cwmni wedi ymrwymo hefyd i 
gyfrannu’n ariannol yn flynyddol tuag 
at y gymuned.
 Dymunir yn dda i Lleucu 
Myrddin, ’Sgubor Plas sydd wedi 
cartrefu yng Nghaernarfon erbyn hyn, 
ac i Nanw Mair, Plas Newydd sydd 
wedi symud i Bentrefoelas. Bydd yn 
chwith eu colli o’r ardal ond mwy na 
thebyg y gwelwn hwy’n achlysurol.
 Daeth oedfa’r  Ofalaeth 
bore Dolig o Lwyndyrus y tro hwn. 
Trefnwyd y cyfan dros y we o Gaerdydd 
gan Owain Sion, a thrwy ryfeddod y 
we llwyddwyd i gael cyfraniadau 
gan nifer sydd wedi ymgartrefu y 
tu allan i’r ardal yn ogystal â’r hen 
ffyddloniaid sy’n dal i fyw yn y 

Llwyn. Cafwyd darlleniadau gan 
Janice Sgubor Wen o Loughborough 
a Heddwen Carnguwch o Lerpwl, 
unawdau gan Gwenda Sgubor Fawr o 
Bontllyfni ac Owain Sion o Gaerdydd, 
a deuawd gan Medwen a Nia Plas 
o Ben Llŷn. Ar ôl i Gwilym roi’r 
fendith i orffen y gwasanaeth o Plas 
Bach, Y Ffôr, cafwyd cyfarchion difri 
a digri gan nifer o’r ardal yn ogystal 
â Sian Elin Cefn Pentra o Ddulyn, 
Lleucu Sgubor Plas ac Osian o’u 
cartref newydd yng Nghaernarfon, a 
Sion Euros o Bontnewydd. Diolch o 
galon i Owain Sion am drefnu ac i 
Gronw Ifan Sgubor Fawr am blethu’r 
cyfan at ei gilydd mor fedrus. Ewch 
i safle Facebook Llwyndyrus i weld 
y gwasanaeth. (Ymddiheurwn na 
chynhwyswyd hyn yn rhifyn Ionawr. 
–Gol.)

CAFODD pobl Pencaenewydd sydd 
mewn tipyn o oed gerdyn Santes 
Dwynwen ychwanegol i’r arfer eleni 
yn dymuno ‘môr o gariad’ iddynt ar 
yr Ŵyl. Y mae’r hen Begoriaid yn 
ddiolchgar iawn i griw yr Ysgol Sul am 
gofio amdanynt a chodi eu calonnau.

 Llongyfarchiadau i Garnet 
Price, Llys Goronwy a ddathlodd ei 
ben-blwydd yn drigain oed ddechrau’r 
mis. Siawns na chaiff ailafael yn ei 
golff cyn bo hir.
 Llongyfarchiadau hefyd i 
Helen Williams-Ellis, Glasfryn ar ei 
hymddangosiad difyr a graenus ar y 
rhaglen Am Dro a’n dygodd i ogoniant 
Uwchmynydd.
 Dymunwn adferiad buan i 
Mrs Nancy Griffith, 1 Tregarn a Mrs 
Ann Shilvock, Tŷ Capel Sardis sydd 
bellach yn Ysbyty Bryn Beryl ar ôl 
cyfnod ym Mangor.

DYMUNIR adferiad iechyd llwyr 
a buan i Mr Dylan Thomas, Stabal 
y Fedwen. Yn ystod yr wythnosau 
diwethaf cafodd Dylan ei daro’n 
ddifrifol wael a threuliodd gyfnod 
o oddeutu pythefnos yn Uned 
Gofal Dwys Ysbyty Gwynedd, lle 
derbyniodd lawdriniaeth frys. Erbyn 
hyn cafodd ddychwelyd adref at ei 
deulu a da yw deall ei fod yn cryfhau 
o ddydd i ddydd.

FORE dydd Mercher, 3 Chwefror 
syfrdanwyd yr ardal pan ddaeth y 
newydd trist am farwolaeth Dewi 
Pennant Owen (Dewi Bron y Gadair). 
Colli cymeriad hoffus, ffrind i bawb 
gyda gwên ddireidus bob amser. Ein 
cydymdeimlad dwysaf a chywiraf ag 
Ellen ei fam, Elinor ei chwaer, Richard 
Arthur ei gefnder, a’r teulu oll yn eu 
profedigaeth drist. Mi gollwn sgwrs 
hefo Dewi wrth fynd am dro at Eglwys 
Ynyscynhaearn – byddai wastad yn 
barod am sgwrs o’r beic cwad. Cwsg 
yn dawel, Dewi.
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DIOLCH i’r drefn cawsom droi cefn 
ar fis Ionawr sobor o wlyb, ac os am 
gredu Eifion Wyn, ‘Chwyth, aeafwynt, 
fel y mynnot’ fydd hi! O diar.
 Roedd yn newid bach cael 
deuddydd o eira yn ddiweddar ond 
bellach mae arwyddion y Gwanwyn 
i weld o’n cwmpas gyda’r Lili Wen 
Fach yn flodau i gyd, Cennin Pedr yn 
dechrau melynu a’r adar bach yn canu 
ar doriad gwawr.
 Does fawr o newyddion i chi 
y mis hwn, ond mi fedra i ddweud 
fod rhai trigolion bellach wedi cael eu 
brechlyn cyntaf yn erbyn y Cofid. Da 
iawn wir, ond mae’n rhaid i bob copa 
walltog ohonom ddal ati i gadw at y 
canllawiau diogelwch.
 Sobor ydi gweld cymaint o 
sbwriel ar ochr y ffordd drwy Rosfawr. 
Mae fel petai wedi cynyddu’n aruthrol 
yn ddiweddar. Mae’n eironig fod sawl 
un o’r caniau diod yn brolio eu bod yn 
rhoi egni i chi, ond rargian fawr, mae’r 
rhai sydd wedi gwagio eu cynnwys yn 
brin iawn ohono gan na fedrant gael 
nerth digonol i’w cario adra i’w biniau. 
Dalier sylw!
 Ffaith fach i chi. Wyddech 
chi fod Tŷ Ni wedi cael dau neu dri o 
enwau? Bodeilias oedd o ar un adeg 
ac wedyn fe newidiwyd yr enw i No. 
7. Pam rhoi’r rhif yna arno deudwch 
a hwnnw’n dŷ ar ei ben ei hun heb 
fod yn agos i’r un tŷ arall? Wel pan 
werthwyd Bodeilias sawl blwyddyn yn 
ôl fe’i prynwyd gan ŵr oedd wedi byw 
i ffwrdd mewn tŷ teras gyda’r rhif 7 
arno. Roedd ganddo fusnes llewyrchus 
a chredai mai’r rhif saith oedd wedi 
dod â lwc iddo ac felly bedyddio 
Bodeilias â’r rhif! Difyr yn de.
 Cofiwch gysylltu os oes 
gennych bwt o newyddion, drwy ebost 
neu codwch y ffôn – rhian.jones498@
btinternet.com neu ffoniwch (01766) 
810196.

LLONGYFARCHIADAU i Llio ac 
Iwan Griffith, Brythonfa ar enedigaeth 
eu merch fach ar 23 Ionawr. Croeso 
cynnes i Wini Rhôs a phob dymuniad 
da i chwi fel teulu.
 Cydymdeimlwn â Griffith 
Jones, Llwyn Derw yn ei brofedigaeth 
o golli ei frawd-yng-nghyfraith Robert 
Jones Parry, Botwnnog. Mae Mrs 
Elizabeth Parry ei briod yn un o 
ferched Cefn Isaf. Pob cydymdeimlad 
â’r teulu hefyd.

CROESO’N ÔL i’r Ffôr i Mrs Yvonne 
Eade sydd wedi symud o Drefor i fyw 
i Glyn Derw. Magwyd ei diweddar ŵr 
Ronnie yn Cae Cawr, Rhosfawr a bu’r 
ddau a’r plant yn byw yno am nifer o 
flynyddoedd. Gobeithio byddwch yn 
hapus yma.
 Yn Ysbyty Bryn Beryl mae 
Mrs Williams-Ellis, Hafod Lon. 
Gobeithio byddwch yn cryfhau ac yn 
teimlo’n well yn fuan iawn.
 Braf yw gweld y Cennin Pedr 
ar y groes, sydd wedi codi calon sawl 
un wrth fynd am dro.

 Ar y groes hefyd gwelir y 
ddau dŷ, Annedd Wen a Berwyn, 
gyda ‘Fourcrosses Inn’ ar eu talcen. 

Yn ddiweddar bu cryn holi am ragor 
o wybodaeth am yr ‘Inn’ ar dudalen 
Facebook Cyswllt y Ffôr. Dyma’r 
cofnod o bwy oedd yn aros yno yn 
ystod diwrnod Cyfrifiad 1851:
John Jones, Inn Keeper, 42, Aberdaron; 
Elizabeth Jones, 35, Bodvean; Rachel 
Jones, 24, Chamber Maid, Aberdaron; 
Margaret Thomas, 17, Dairy Maid, 
Llanaelhaearn; William Thomas, 
Servant Husbandsman, Llannor; 
Humphrey Hughes, Lodger, Malster, 
Llangian; Hugh Williams, Lodger, 
Stone Mason, Llangian; William 
Roberts, Blacksmith, Clynnog; 
William Francis, Visitor, Sailor, 
Llannor.
 Roedd tafarn y Newborough 
Arms hefyd yn y Ffôr ar un adeg, a 
bu’r adeilad hwnnw yn bost y pentref 
am gyfnod wedi hynny. Does neb yn 
byw yno bellach ond fe’i gwelir ar y 
stryd sydd ar y dde wrth fynd o’r groes 
i gyfeiriad Caernarfon.

LLONGYFARCHIADAU a phob 
dymuniad da i Elin a Lisa, Coed Cae 
Du ar ddathlu eu pen-blwydd yn 18 ar 
25 Chwefror.
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Tra pery’r cyfyngiadau presennol rydym yn gallu cynnig 
gwasanaeth yn y drws bob dydd, Llun–Sadwrn o 10 

tan 4. Gorau oll os medrwch ffonio neu anfon neges yn 
gyntaf. Diolch am bob cydweithrediad.

Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd 
 

Gostyngiad o 30% i drigolion lleol sy’n dymuno 
mynychu’n cyrsiau yn ddi-breswyl 

 
Am ragor o wybodaeth,ewch i: www.tynewydd.cymru 

neu cysylltwch am sgwrs: 
Tŷ Newydd, Llanystumdwy, Cricieth, Gwynedd LL52 0LW 

tynewydd@llenyddiaethcymru.org / (01766) 522 811

Tîm y merched a noddir gan 
Geginau ac Ystafell Ymolchi Portico, Porthmadog

Mae cyfarwyddwyr a phwyllgor CPD Llanystumdwy yn awyddus i ddiolch 
i drigolion a ffrindiau sydd wedi helpu’r Clwb dros y blynyddoedd diwethaf 
a’i gadw i fynd er yr holl anawsterau, ond fel gyda phopeth arall mae modd 
edrych ymlaen. A phetai gan unrhyw un ddiddordeb i gynorthwyo’r Clwb yn 
y dyfodol neu’n awyddus i gael mwy o wybodaeth gofynnir i chi gysylltu ag 
un o’r canlynol:
 Dion Morley (Cadeirydd) – 07711 900039

 Aled Griffiths (Trysorydd) – 07919 414869
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Pen Draw, Minffordd, 
Penrhyndeudraeth LL48 6EH 

caron89@btinternet.com 

Ffôn: (01766) 771 017 
Symudol: (07731) 148 867

Gwasanaethau, Gosod ac 
Atgyweirio Nwy – Olew – LPG

Caron Jones
Plymio a Gwresogi

Nantcyll Uchaf 
Pantglas, Garndolbenmaen LL51 9DJ 

(01766) 530 831 / (07900) 594 946 
Rwy’n cynnig gwasanaeth lleol am bris cystadleuol 

Safle MOT 
Trwsio a gwasanaethu motobeics o bob math 

yn ogystal â ‘Quad Bikes’  
Gwasanaeth casglu a danfon ar gael 

Help!                                              

MAE HAFOD CEIRI wedi cael grant 
gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i 
wneud ychydig o waith ar atgofion/
cadw defnydd hen adeiladau/straeon 
llafar ac ati yn yr ardal.
 Mae’r arian yn talu i  ni 
gynhyrchu 40 plac QR i’w gosod o 
gwmpas y pentref fel bod ymwelwyr 
a thrigolion fel ei gilydd yn gallu cael 
ychydig o wybodaeth am ambell adeilad 
/cymeriad/digwyddiad. Bydd taflen 
hefyd yn cael ei chynhyrchu i gyd-fynd 
â’r prosiect. Mae’r cwbl yn gorfod cael 
ei orffen cyn diwedd Mai.
 Mae atgofion pawb sydd 
wedi byw yn Llithfaen yn bwysig a 
dyma’n cyfle i’w cofnodi. Felly, os oes 
rhywun yn ardal y Ffynnon sydd wedi 
byw yn Llithfaen neu’n gwybod am 
rywun ymhellach i ffwrdd sy’n cofio 
siopau a busnesau yn y pentref ac yn 
cofio unrhyw fanylyn, ffaith neu hyd 
yn oed yn berchen ar lun byddem yn 
ddiolchgar iawn. Cysylltwch â ni drwy 
ebost – Cyfeillion.HC@hotmail.com – 
neu drwy ffonio 01758 750462. Petai 
gennych lun diddorol byddem yn gofyn 
am ei fenthyg, gwneud copi ohono a’i 
ddanfon yn ôl.
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Clwb pêl-droed
Llanystumdwy

Bechgyn iau tîm y dynion ar ôl gêm (rai misoedd yn ôl bellach). Noddir y 
tîm gan adeiladwyr Bryn Pritchard, Garndolbenmaen 

MAE’R cyfnod clo diweddar wedi rhoi stop ar bob math o weithgareddau yn 
ein hardaloedd. Yn eu plith wrth gwrs mae gemau pêl-droed y byd amatur, a 
phopeth sydd ynghlwm â’r paratoi angenrheidiol ar gyfer eu cynnal.
 Ar ôl seibiant o fisoedd lawer fe gafodd timau Llanystumdwy gyfle i 
chwarae rhai gemau cyfeillgar ar gychwyn y tymor hwn cyn i’r hawl i wneud 
hynny ddod i ben, ac yn ôl pob golwg fydd yna fawr o lewyrch ar weddill y 
tymor yma. Dim amdani felly ond edrych ymlaen at dymor 2021/2022.
 Ar gyfer y tymor eleni roedd gan Glwb y pentref ddau dîm wedi eu 
cofrestru efo Cynghrair Gogledd Cymru – 25 o chwaraewyr wedi arwyddo i 
dîm hŷn y dynion, ac 16 o chwaraewyr wedi arwyddo i dîm hŷn y merched. 
Yn ogystal â hynny roedd nifer o rieni lleol wedi cychwyn cynnal sesiynau 
hyfforddi ar foreau Sadwrn i blant iau’r dalgylch er mwyn cynnal y diddordeb 
yn eu plith a chadw llygad ar ddyfodol y Clwb. Roedd hyd at 30 o blant yn 

driw i’r sesiynau hyn, a gobeithir yn 
arw y bydd yna ddiddordeb y tymor 
nesaf i sefydlu o’r newydd dimau iau 
yn y clwb a chwarae yn y gynghrair 
ieuenctid leol.
 Ers rhai blynyddoedd bellach 
mae’r gwahanol dimau wedi bod yn 
chwarae eu gemau ar Barc Dwyfor 
sydd, fel yr awgryma’r enw, ar lan 
yr afon. Er bod y lleoliad yn un braf 
iawn nod y Clwb ydi datblygu cae 
chwarae’r pentref sydd i’w weld o’r 
lôn gefn fwy na heb gyferbyn â bedd 
Lloyd George. Mi fydd y lleoliad 
hwn yn un cyfleus iawn er mwyn 
i chwaraewyr y gwahanol dimau 
fedru rhannu’r un cyfleusterau a’r 
ystafelloedd newid sydd yn Neuadd 
y pentref.
 Er bod y gwaith ar y caeau 
wedi cychwyn ers tro mae tipyn go 
lew i’w gyflawni eto fydd yn cynnwys 
clirio’r ardal o nwyddau/sbwriel, 
tirlunio’r ardal a phlannu gwrychoedd 
o amgylch y cae (diolch i gais grant 
llwyddiannus gan Ymddiriedolaeth 
Coetir Cymru), a fydd yn denu bywyd 
gwyllt yn ogystal â datblygu i fod yn 
sgrîn naturiol i rwystro peli rhag mynd 
i erddi cyfagos. Mae’n fwriad hefyd 
codi ffens wyth troedfedd i’r diben 
hwn. Bydd angen tacluso’r maes 
parcio ac archebu a gosod cyfleusterau 
storio nwyddau a chwt te newydd. 
Mae hynna i gyd heb sôn am yr angen 
i drin tir y meysydd, ei hadu a’i gael 
yn barod ar gyfer chwarae gemau yno 
yn y dyfodol. Gwaetha’r modd mae 
misoedd y Cofid wedi peri oediad 
sylweddol yn y bwriadau yma.
 Fel sy’n hysbys, mae’n 
debyg, mae’r Clwb wedi bod o dan 
straen ariannol dros y blynyddoedd 
diwethaf – methiant mewn dwy 
ras malu ceir blynyddol oherwydd 
tywydd anffafriol, methiant mewn 
ceisiadau am arian cyhoeddus, a 
gorfod cau’r siop yng Nghricieth. Ond 
ers cael rhoddion gan drigolion lleol, 
creu tudalen ‘Crowd Funding’, rasus 
malu ceir llwyddiannus yn haf 2019 a 
rhedeg Tote wythnosol, medrir edrych 
ymlaen i’r dyfodol.
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