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Cynnal Traddodiad/Clwb 200
'Beic amdani!'
'Yma ac acw o'r Sarnau' [EP] 
Cyrraedd 1m cyn 2050?
Y Gornel Greadigol [GE] 
Garddio Gwyrdd [R]/Rysáit y mis
Cofeb Bob Tai'r Felin
Cofio Carys Puw Williams
'Canmolwn ...' Huw Cae Llwyd
[yn parhau]
Taith Edward Llwyd
Gwaith pren cerfiedig
Yr Urdd/ Cymrorth Cristnogol
Teyrnged i Pat Jones, Llandderfel 
Llun cynnar o'r Bala / Croesair 287

CLWB 200
Mae enwau 
enillwyr Mai 
ar dudalen 2

Y   gynulleidfa yn canu emyn Huw Derfel, ‘Y Gŵr a fu gynt 
o dan hoelion ...’ yn nyddiau hen bafiliwn Llandderfel 
a godwyd ym 1927. Disgwylir y bydd Eisteddfod 

Llandderfel, un o wyliau pwysig y Llannau, ynghyd â 
Llanuwchllyn a Llanfachreth (Llangwm, yn anffodus, 
wedi darfod bellach) yn dal ei thir pan ddaw bywyd yn 
ôl i ryw fath o drefn. Bydd wynebau rhai o'r gynulleidfa'n 
gyfarwydd, mae'n siŵr. Pwy oedd y delynores, tybed ... 
neu'r arweinydd? Rydym ni'n tybio mai un o ’steddfodau'r 
1950au sydd yma. Yden ni'n iawn? Rhowch wybod.
Er gwaethaf y cyfnod clo eleni, aethpwyd ati i gynnal 
y traddodiad yma ... yn rhithiol, gan rai o drigolion 
Llandderfel. Darllenwch yr hanes ar dudalen 2.

Cynnal traddodiad ...

Gellir gweld PETHE PENLLYN ar-lein erbyn 
hyn. Cliciwch ar y ddolen yma i gael mynediad 
i'r safle perthnasol:

bro.360.cymru/papurau-bro

COFIWCH
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Y BALA 01678 521229

~~~~~~~~~~~~~~

Cysodir PETHE PENLLYN gan Nereus
01678 521229
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Peredur Roberts Cyf.
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Capel Gorffwys Preifat
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Llandderfel
Y Bala
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01678 530239
07544 962669
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01690 770408
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Ariennir Pethe Penllyn
yn rhannol gan 
Lywodraeth Cymru

HYSBYSEBWCH YN 
PETHE PENLLYN
* * * * * * * * * * * *
CYSYLLTWCH Â’N SWYddOG 
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dylannereus@btinternet.com

Noel Lloyd

CLWB 200

£15

£10

£10 168

£20 123

mAI 2021

Janice roberts

Bryn a Glen Fôn

Geraint a Gaenor richards

William ac Eluned Griffiths

72

114

Rhestr 2020/21
GWOBRAU’R CLWB 
ETO ELENI YW 
£20, £15, £10 a £10

RHIFYN RHAGFYR/IONAWR 
£100, £75, £50 a £50

Cadw Traddodiad
Er gwaetha’r COVID19 a’r ffaith am yr ail waith yn olynol nad oedd Eisteddfod 

y Groglith yn cael ei chynnal yn Llandderfel eleni, mi lwyddwyd i gadw un 
traddodiad pwysig sy’n berthnasol iawn i Landderfel ac i’r Eisteddfod, sef 

canu emyn Huw Derfel – y Cyfamod Disigl a hynny yn rithiol.

Diolch i Andy Hughes o Landderfel am drefnu eleni eto fod yr hen draddodiad yn parhau.  
Am dri o’r gloch ar safle Digwyddiadau Llandderfel ar You Tube fe gafwyd gwledd 
o ganu yr emyn enwog hwn – Y Gŵr a fu gynt o dan hoelion …  Y lleisiau oedd yn 
canu oedd Rhonwen Broom, Eleanor a Rhys Davies ac Andy Hughes i gyfeiliant piano 
ac organ Andy Hughes ac Ali Roberts ar y ffliwt a Catrin Owens ar y ffidil.  Hyfryd a 
theimladwy iawn oedd y datganiad cerddorol, un oedd yn deilwng iawn o goffadwriaeth 
y bardd ac yn rhoi bri i’r traddodiad eisteddfodol sy’n bodoli yn Llandderfel.  Wyddoch 
chi fod unarddeg o benillion i gyd wedi eu cyfansoddi gan Huw Derfel ac mae’r bennill 
olaf yw’r un sydd yn Caneuon Ffydd ac yn cael ei chanu am dri o’r gloch ar ddydd 
Gwener y Groglith.  Edrychwn ymlaen at gael dychwelyd i normalrwydd y flwyddyn 
nesa ac y cawn  gynnal eisteddfod a chanu’r emyn unwaith eto.

Cyhoeddwyd nofel newydd yn ddiweddar 
gan yr awdur o dre Taliesin, Martin 
davis. Mae Ysbryd Sabrina (Y Lolfa) 

yn stori ddirgelwch sy’n gweu diflaniad bachgen 
ifanc gyda hen hanes a chwedl. Lleolir y nofel ar 
lannau afon Hafren, afon y dduwies Sabrina, lle 
mae adleisiau Pengwern yr oesoedd a fu a theithi 
ysgeler y byd cyfoes yn dod ynghyd.

Mae Ysbryd Sabrina yn stori afaelgar am 
ymgais dynes ifanc i chwilio am ei brawd coll a 
thorri cwys iddi’i hun yn y byd sydd ohoni. Mae 
ei chwest yn ei dwyn i gysylltiad ag amryw o 
gymeriadau brith a phrofiadau tywyll. Wrth i fwy 
o hanes ei brawd coll ddod i’r fei, mae’n gorfod 
gwneud penderfyniadau mawr ynglŷn â’i dyfodol.

Ganed Martin yn Llanrwst a’i fagu yn 
Stratford-upon-Avon. Astudiodd yr Wyddeleg 
a Hanes Cymru yn Aberystwyth ac ers 35 o 
flynyddoedd mae’n byw gyda’i wraig Siân yn 
Nhre Taliesin yng ngogledd Ceredigion ac yn 
gyfieithydd llawrydd.

Mae Martin davis wedi ysgrifennu pump 
o nofelau i oedolion gan gynnwys Broc Rhyfel 
(2014), Tonnau Tryweryn (2008) ac Os Dianc Rai 
(2003) ynghyd â llyfrau i blant, straeon byrion a 
sgriptiau radio a theledu.

Mae Ysbryd Sabrina gan Martin Davis ar gael 
nawr yn siop AWEN MEIRION (£8.99, Y Lolfa).

ADLEISIAU PENGWERN A’R OESOEDD 
A FU YN YSBRYDOLI NOFEL DDIRGELWCH

Aerwyn Garth Jonees, 
Aeddren, Llangwm gynt
Hoffem gydnabod derbyn rhodd hael at 
goffrau PETHE PENLLYN gan deulu'r 
diweddar aerwyn Garth Jones am 
gyhoeddi teyrnged iddo yn ein rhifyn 
diwethaf.
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GUTHRIE JONES & JONES
Cyfreithwyr

Yn gwasanaethu'r gymuned
Cysylltwch â ni yn

■  5 Stryd y Plase, Y Bala, LL23 7SW
01678 520428

bala@guthriejj.co.uk
■  Waterloo Chambers, Stryd y Bont, 

Dolgellau, LL40 1AT
01341 422604

dolgellau@guthriejj.co.uk
■  29 Ffordd Rhuthun, Dinbych, LL16 3EH

01745 814817
Neu drwy www.guthriejj.co.uk

A minne yn fy oed a fy amser ac wedi 
treulio’r rhan fwyaf o’r cyfnod clo 
yn tindroi; yn cwcio ac yn poitchian 

o gwmpas y tŷ ac weithiau yn yr ardd, dyma 
benderfynu prynu beic trydan. Mae’r rhai 
sydd yn fy nabod i’n gwybod nad ydwi’n fawr 
o athletwraig – lluchio disgen neu’r waywffon 
oedd fy forte i yn Ysgol y Berwyn slawer dydd, 
a rhedeg unrhyw drac yn anathema. dyma 
gymryd yr abwyd felly – dechrau chwilota gan 
ddarganfod cwlt a jargon na wyddwn i’n amlwg 
ddim oll amdanynt.

Mae beiciau trydan yn dod yn fwyfwy 
poblogaidd. Mae’n debyg nad oedd prin un 
ar gael y llynedd, cymaint oedd dymuniad 
y boblogaeth i gadw’n heini. roedd y cyfan 
wedi’u gwerthu oherwydd rheolau’r hunan 
ynysu a’u perchnogion bron yn gallu ffeirio’r 
car am un o’r peiriannau. Sefyllfa i’r dim felly 
ar gyfer rhywun fel fi sy’n tuchan wrth fynd 
fyny gelltydd a heb farchogaeth unrhyw geffyl, 
naill ai un go iawn neu un dur ers imi fod yn fy 
ieuenctid. dod wyneb yn wyneb hefo cannoedd 
o fridiau gwahanol; rhai’n defnyddio’r pedalau 
i weithio’r injian, rhai’n defnyddio sbardun 
heb orfod pedalu o gwbwl. rhai beiciau hefo 
olwynion mawr, rhai hefo olwynion bach, tebyg 
i’r BMX a rhai’n plygu yn eu hanner. rhai hefo 
batri 300wh, rhai hefo un llawer cryfach. rhai’n 
anghyfreithlon, hyd yn oed. Rhai’n ffitio peiriant 
arno’n ddiweddarach. ac yn y blaen.

Mi benderfynais mai Halfords yw’r lle i 
ddechrau chwilio. Mi licies i un ar-lein a changen 
croesoswallt yn ei archebu imi. Methu cysgu’r 
noson flaenorol, cymaint oedd y cyffro. Fe 
freuddwydiais am seiclo’n ddi-drafferth ar hyd 
lonydd cefn Penllyn, yn ffit a chyhyrog, yn rhydd 
o fy holl ofalon, yn efelychu Geraint Thomas 
ac yn ychwanegu blynyddoedd at fy einioes. 
Ond siom fawr oedd yn fy aros yn siop beics 
Syswallt – y ffrâm 50cm yn llawer rhy uchel; 
methu â chyrraedd y sedd heb ddymchwel y 
stondin yn ogystal â fi fy hun. Roedd gweld 
un yn y cnawd yn brofiad go ddychrynllyd; 
honglad o beiriant oedd yn debycach i fotobeic 
na’r seicl bach at-iws oedd gen i mewn golwg. 
Mi gefais bob ceiniog o mhres yn ôl, chwarae 
teg a nôl a fi at y drin. 

Penderfynu felly gŵglo ‘electric bikes for 
senior lady’. O’r diwedd, dyma brofi cwmnïaeth 
rhai tebyg i mi fy hun ar YouTube. Edrych am 

oriau ar ferched ym mlodau’u dyddiau yn beicio mewn trefi, 
drwy fforestydd ac yn medru mynd a’u hwyrion i’r ysgol yn 
y bore mewn basged ar ei gefn. Ond y cyfan bellach yn glir 
fel mwd. dyma ofyn am help gan berchennog ffrind i ffrind i 
mi sy’n cadw siop Evolution Bikes ym Mhorth Eirias a dod i’r 
canlyniad mai beic hefo olwynion bychain 20” a sêt oedd yn 
codi a disgyn i fwytho amrywiaeth o benolau oedd am ateb y 
gofyn. a’r cube compact hybrid 20” oedden nhw’n argymell 
hefo batri digon mawr i alw chi arno fo. am wn i mai hwn oedd 
y test-dreif rhyfedda brofais i yn ogystal â pherchennog y siop 
erioed – dwi’n meddwl fod yr helpar yn y siop wedi cael modd 
i fyw. “Be kind to me,” medda fi, “ I haven’t driven one for forty 
years.” a dyna’r briodas wedi’i bendithio – roedd mynd ar hyd 
y prom ym Mhorth Eirias yn brofiad amheuthun. Dod oddi yno 
felly yn wacach fy mhoced ond yn edrych ymlaen at groesawu 
aelod newydd y teulu adre. Peth arall wrth gwrs ydi profi 
gelltydd Llandderfel – cawn weld pa mor addas fydd y beic pan 
ddaw yma mewn rhyw wythnos go dda. Felly, pan welwch chi, 
ddarllenwyr, wrthrych mewn lycra a helmed yn melltennu heibio 
wrth i chi ddreifio’n ddiog a chyfforddus yn eich ceir, efallai, er 
yn llawn  anghrediniaeth, mai fi fydd honno. 

Beic amdani!
gan Sioned Webb

Yn yr erthygl am Dewi Glan 
Peryddon a gyhoeddwyd 
yn y rhifyn diwethaf o'r 

papur, gofynnwyd am englyn a 
ddyfynwyd yn Y Drych, papur 
newydd Cymraeg yr UDA, sydd 
ym mynwent Llanycil. Cefais 
wybodaeth ychwanegol amdano 
gan y Prifardd Elwyn Edwards. 

Yn gyntaf, y fersiwn ‘gywir’ yw:
Rhowch gar[r]eg deg a deugi – llwynog

A lluniwch lun dyfrgi
A gafaelgar deg filgi
A charw hardd ar ei chwr hi.

Er nad oedd yn hysbys mai am yr heliwr Humphrey 
Hughes y lluniwyd yr englyn, fel sydd yn yr erthygl, daeth 
gwybodaeth mai Siôn Dafydd Las yw’r awdur, y bardd o 
Lanuwchllyn o’r ail ganrif ar bymtheg.

Dewi Glan Peryddon
Nodyn am englyn • • •   gan Dewi T Davies
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Ysgrifennwyd  4/4/21
Colli Sara Braichddu  Y mae pob marwolaeth 
yn golled i rywun neu rywrai, ac fe ddaw’r profiad 
i bawb yn ei dro, lled y galar yn aml yn dibynnu 
ar faint cylch y teulu a’r cydnabod, ei ddyfnder ar 
amgylchiadau’r farwolaeth. Mewn sawl achos y 
mae geiriau i fynegi’r galar hwnnw yn annigonol. 
Fe fethodd hyd yn oed y dewin iaith williams 
Parry gael hyd i eiriau priodol wrth fynegi’r 
golled pan fu farw Hedd wyn, gan gyfeirio yn 
unig ati fel ‘tristwch mwy na thristwch.’ Felly’r 
teimlad yn wyneb marwolaeth ddisyfyd Sara. 
Beth sydd yna i’w ddweud d’wedwch wrth fam 
a thad a brawd gofidus? Dyma brofedigaeth 
daflodd ei chysgod yn gwmwl du uwchben 
ei chartref yn sicr, ond uwchben ardal eang 
hefyd, – Edeirnion a Phenllyn a thu hwnt, ac 
ar feddyliau a theimladau llu o gydnabod a 
chyfeillion, gan gynnwys yn arbennig ei chriw 
ffrindiau agos. Mae yna deimladau sydd y tu 
hwnt i eiriau, a’r dagrau gollwyd efallai ddaw 
agosaf at roi mynegiant i’r teimladau hynny. a 
hwyrach, mewn dyddiau du pan na allwn hyd 
yn oed ddod at ein gilydd fel cymdeithas i gyd–
ymdeimlo ac i gyd alaru, y bydd geiriau dewin 
iaith arall yn gysur pan atgoffodd dic Jones ni o 
bwysigrwydd dagrau: ‘Ei dawn i wylo yw gwerth 
dynoliaeth.’              
Stemio  dydi gwisgo mwgwd ddim yn beth braf 
iawn ydi o?  Pob un ohonom y mynd i siop fel 
tase fo’n lleidr. ac mae siopa mewn mwgwd yn 
anodd, yn enwedig os ydech chi, fel fi yn gwisgo 
sbectol. Mae honno’n stemio rhag eich gwaetha 
fel nad oes bosib gweld dim byd, na nwydd na 
phris na dim. Niwsans glân ydi o. Ond mi ges i 
waredigaeth ac efallai y gŵyr rhai ohonoch am 
y waredigaeth honno hefyd. dyma hi i chi sydd 
ddim yn gwybod. Mi dd’wedodd rhywun wrthyf 
fod modd sicrhau na fydd y sbectol yn stemio, 
a hynny wrth ei golchi dan y tap, ac yna rhwbio 
tipyn o hylif golchi llestri ar y lens, y ddwy ochr 

wrth gwrs, rinsio’r cyfan dan y tap wedyn, a 
pheidio sychu dim ond y ffrâm. Gadael y lens 
i sychu ei hun, a dyna chi, sbectol na wnaiff 
stemio. Os nad ydych chi eisoes yn gwneud, 
triwch hi.  Mi fyddwch chi’n debycach o lawer 
o gael hyd mewn siop i’r hyn rydech chi eisiau 
ei brynu! 
Syrthio ar fy mai  Ydw, rydw i wedi bod yn 
bytheirio, yn teimlo fel taflu rhywbeth at y teledu 
aml i noson! A’r rheswm? Y cyfarchion ar Heno, 
pethe fel hyn:  Penblwydd hapus i Joni bach wrth 
ei dad a’i fam, ei frodyr a’i chwiorydd.  allwch chi 
ddeall pam y bytheirio? Dyma fo i chi: Penblwydd 
hapus wrth, yn hytrach na penblwydd hapus 
oddi wrth. dylanwad y Saesneg eto fyth 
medde fi, cyfieithiad o’r gair ‘from’, dyna ydi o,  
y Saesneg yn rheoli eto! Yna mi ddarllenais 
gyfrol ddiweddar Fflur Dafydd – Lloerganiadau, 
a dod ar draws o leia ddwy frawddeg lle y ceir 
wrth lle baswn i’n defnyddio oddi wrth. rhaid 
felly meddwn i wrthyf fy hun mai dyna ydi’r 
ffurf idiomatig mewn rhai ardaloedd deheuol. 
a dwi wedi rhoi’r gore i fytheirio. Os ydi llenor 
mor dddisglair â Fflur Dafydd yn dweud wrth yn 
hytrach nag oddi wrth, pwy ydw i i anghytuno! 
Cadw’n ddiogel  dydi popeth diolch am hynny, 
ddim yn newid er gwaeth. O oes, mae rhai 
pethe’n newid er gwell. ac un peth sy wedi 
gwella’n arw yn weddol ddiweddar, wel ers rhai 
misoedd bellach ydi’r gyffordd yn y ddwyryd. Fe 
fu yn fan peryglus dros ben, neb yn siwr iawn 
gan bwy yr oedd yr hawl i fynd. Bellach mae 
goleuadau tair ffordd yn rheoli’r traffig ac wedi 
dwyn trefn ddiogel i fan oedd yn berig iawn ar 
un adeg. ac i bwy y mae’r diolch am y newid 
hwn er gwell? I ambell un a dweud y gwir, gan 
gynnwys rhai o’n cynghorwyr, ond yn anad neb 
i Mabon ap Gwynfor a frwydrodd yn galed gyda 
swyddogion ein cynulliad yng Nghaerdydd a 
thrwy ei ddycnwch a lwyddodd i gael y maen i’r 
wal. Yn digwydd bod mae o’n un o’r ymgeiswyr 
am sedd Meirion dwyfor yn yr etholiad sy’ 
ar ddod hefyd. Os oes rhywun yn haeddu ein 
pleidlais, fo ydi o!  
Gwisgo Os rhois i’r gorau i fytheirio am yr 
wrth yn lle oddi wrth, mae gen i reswm arall 
dros ddal ati, a gair neu eiriau sy’n gyfrifol am 

Yma ac acw
            o'r Sarnau

Elfyn Pritchard

hynny hefyd. Y rheswm yw diflaniad y gair 
gwisgo. does neb yn gwisgo dim erbyn hyn, ar 
y cyfryngau yn sicr, boed yn Bobol y Cwm, yn 
Heno neu unrhyw raglen Gymraeg yn wir.  Mae 
pawb yn rhoi eu dillad ymlaen. Hyd yn oed yr 
ardderchog Elin Fflur y noson o’r blaen yn rhoi 
rhyw sgidie ‘ymlaen’. Pam tybed? Wel dylanwad 
y Saesneg unwaith eto – cyfieithiad o ‘putting 
on’. den ni’n prysur fynd i siarad Saesneg yn 
Gymraeg. a chyn i chi ddweud ac edliw, mi duda 
i o. dwi’n siwr  mod inne yn aml hefyd yn euog 
o’r un camwedd. Ond nid o roi dim ymlaen pan 
olyga i wisgo. Er o leia mae rhoi ymlaen yn well 
na rhoi ar! Gwell tewi, mae hi’n braf a rhaid imi 
fynd i’r ardd, wedi imi wisgo fy hen sgidiau!  
Cam enwi  dwy raglen y bydda i’n eu gwylio’n 
rheolaidd yw Noson Lawen a Dechrau Canu, 
Dechrau Canmol, ac rwy’n eitha mwynhau 
y ddwy rhaid dweud. Ond mae gen i gŵyn 
yn erbyn y ddwy hefyd, o oes. wel, faswn i 
ddim yn boddro sgrifennu fel arall faswn i!  
Noson Lawen i dechrau. casgliad gawn ni 
o gantorion gan mwya, a’r rheini’n rhai sy’n 
perthyn i un ardal arbennig. Ambell grŵp, 
ambell ddeuawd neu driawd, sawl unigolyn. 
ac mae y rheini yn aml wedi eu gwisgo’n 
ffurfiol, sawl dyn mewn siwt a chrys smart, y 
merched mewn ffrogiau llaes. ac y mae yna 
gyflwynydd sy’n gwneud dim bellach ond 
cyflwyno.  Cymharwch y rhaglenni hyn efo 
Noson Lawen slawer dydd gan geid amryfal 
sgetsus, a llawer o ddoniolwch geiriol, a’r 
gynulleidfa yn eu dyblau’n aml. Na, dim byd 
o’i le ar y gyfres bresennol, ond nid Noson 
Lawen ddylai’r enw fod

Nid dechrau canu yw Dechrau Canu 
erbyn hyn chwaith, gyda cymaint o sylw yn 
cael ei roi i bwnc neu thema arbennig, neu i 
wahanol unigolion. chydig iawn iawn o ganu 
cynulleidfaol geir, – rhyw bedwar emyn ar y 
gore. Os mai prinder yw’r rheswm beth am 
yr holl emynau ganwyd yng Nghymanfaoedd 
Canu yr Eisteddfod Genedlaethol? Oes 
anhawster hawlfraint i gael y rheini neu ydyn 
nhw wedi eu dileu? Dwi’n mwynhau y rhaglen 
yn amlach na pheidio, ond nid dechrau canu, 
dechrau canmol mohoni erbyn hyn. 

PETHE PENLLYN TRWY’R POST
Beth am danysgrifio i PETHE PENLLYN a mwynhau'r 

cyfleustra o dderbyn eich copi ar y mat 
tu ôl i'r drws bob mis.

Llanwch y ffurflen ar dudalen 7 ac ymunwch â'r 60+ 
o bobl sydd eisoes yn rhan o'r cynllun. 

Wnewch chi ddim difaru!
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Cigydd Teulu
Sefydlwyd 1873

www.welshqualitymeat.co.uk
Tŷ Tryweryn,

8 Heol yr Orsaf, Y Bala
Gwynedd LL23 7NG
Ffôn: (01678) 520471

info@welshqualitymeat.co.uk

cig gan gynhyrchwyr lleol ô

I. B. Williams
a'i Fab Cyf.

Gwaith Cerrig 
Canolbarth Cymru,

Llanbrynmair, Powys
Sefydlwyd 1918
(01650 521250

COFEBAU NEWYDD
ADNEWYDDU

COFIANT YCHWANEGOL
Dewch i ymweld a'n hystafell 

arddangos neu gysylltwch 
am lawlyfr

BRAMM Registered

Canolfan Henblas, 
Stryd Fawr, 

Y Bala
Swyddfeydd ar gael
i'w llogi, hir-dymor 

neu dymor-byr, 
desg boeth 

hefyd ar gael.
CANOLOG, CYFLEUS 

A RHESYmOL.
•••
Cysylltwch 

am fwy o wybodaeth:
01678 521 796 

neu 
canolfanhenblas@gmail.com

Lle 
i gyfarfodCyrraedd Miliwn o siaradwyr Cymraeg 

CYN 2050?  Posib neu beidio? Posib – wrth gwrs!

Oedolion sy’n dysgu yw’r ateb ond y broblem fwyaf yw bod llawer yn gadael y cyrsiau am wahanol resymau 
ac mae llawer o’r rhai sydd yn cyrraedd diwedd yr ail flwyddyn yn methu darganfod y drws i mewn i’r 
gymdeithas. Mae gormod o ddysgwyr yn mynd ar goll i’r iaith.

Beth am annog dysgwyr yr ail flwyddyn i ddechrau cael cyfarfodydd i ymarfer eu hiaith a hynny mewn lle 
cyhoeddus? Bydd hyn yn rhoi cyfle i’r Cymry Cymraeg ddod i’w hadnabod nhw ac i roi gwahoddiad iddyn nhw 
i’r gymuned. Hefyd, unwaith maen nhw wedi gorffen yr ail flwyddyn bydd y grŵp yna i roi cymorth i’r ail flwyddyn 
sydd wedi eu dilyn, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Yn sydyn mae pont wedi ei chreu i’r gymuned.

Er mwyn cael y gorau o’r cynllun syml yma mae rhaid i’r grŵp gyfarfod mewn lle cyhoeddus, yn yr un lle, ar 
yr un amser ac yn rheolaidd. Yr unig beth sydd angen wneud yw:

•	 Cael y tiwtoriaid i annog y dysgwyr i ddechrau’r grŵp.
•	 cael y Fenter iaith i roi cymorth iddyn nhw wrth fod yna i gadw sgyrsiau i fynd yn yr wythnosau cynnar.
•	 Gwneud yn siŵr bod y papur bro yn tynnu sylw at y grŵp.
Mae dysgwyr yn llawn brwdfrydedd a bydden nhw yn gaffaeliad i’r gymuned a’r iaith. cynllun bydd yn 

gwneud gwahaniaeth mawr heb gost i’r llywodraeth!
Ers blwyddyn bellach dw i wedi bod yn cyhoeddi cylchlythyr i ddysgwyr o’r enw Y Wennol, y cyfranwyr i gyd 

yn ddysgwyr. Ces i’r syniad am y cynllun yma ar ôl i un o’r cyfranwyr ysgrifennu am sut wnaethon nhw ffurfio 
grŵp i gyfarfod yn y Three Cliffs Cafe yn Southgate, Gŵyr. Mae Southgate yn bentref Saesneg ei olwg ond wrth 
ffurfio’r grŵp maen nhw wedi dod i adnabod llawer o siaradwyr Cymraeg yn y pentref. Mae aelodau’r grŵp wedi 
cael eu cyflwyno i Gymdeithas Cymraeg Llandeilo Ferwallt ac erbyn hyn yn aelodau selog. 

Mae’r cynllun dw i’n awgrymu uchod wedi ei seilio ar brofiad aelodau o’r grŵp. Roedden nhw’n ysu am gyfle 
i siarad yr iaith roedden nhw wedi gweithio mor galed i'w dysgu. Nid ydyn nhw’n cyfarfod ar hyn o bryd wrth 
gwrs ond mi fyddan nhw’n ail ddechrau cyn gynted â phosib. Erbyn hyn maen nhw wedi cael llawer o gyfleoedd 
i ysgrifennu ac wedi mwynhau’r profiad. Mae eu herthyglau wedi cael eu cyhoeddi yn ein papur bro a hefyd yng 
Nghylchlythyr cymdeithas Edward Llwyd. Erbyn hyn mae 13 rifyn o’r Wennol wedi eu cyhoeddi. Heb y dysgwyr 
byswn i byth wedi medru gwneud hynny. Faint o ddysgwyr medrus sydd yn mynd ar goll bob blwyddyn, tybed?

Mae creu’r grŵp wedi rhoi agoriad i’r gymuned Gymraeg yn y cyffiniau. Maen nhw wedi cael modd i fyw a’r 
gymuned Gymraeg hefyd. Os mai dyna yw’r effaith yn Southgate meddyliwch am yr effaith trwy Gymru gyfan 
petasai’r un peth yn digwydd ym mhob ardal.

Mewn ychydig o fisoedd bydd y dosbarthiadau nos yn dod i ben. Rŵan yw’r amser i ddechrau sicrhau nad 
ydyn ni’n colli’r dysgwyr sydd yn yr ail flwyddyn ar hyn o bryd. Felly, i chi’r tiwtoriaid sydd yn darllen hyn, ewch 
ati i annog eich dysgwyr i greu grŵp cyn i’r flwyddyn ddod i ben. Peidiwch â gadael pethau’n rhy hwyr!

Hyd y gwn i, does neb wedi ffurfio cynllun i’r Cymry Cymraeg ei ddilyn i sicrhau dyfodol i’r iaith. Dw i’n 
meddwl bydd y cynllun yma yn gwneud byd o wahaniaeth i lwyddiant dysgwyr i feistroli’r iaith. Ond nid siarad 
am y broblem sydd rhaid – mae angen gweithredu! 

Rob Evans

CYMDEITHAS GYFEILLGAR LLANGWM
Canfyddwyd y fedal hon yn Llawr Cwm, Cwm Main, cartref Jonny Owen yr ieithydd, gan 
Eryl a Teleri, Fron Isa', Llangwm. A ŵyr unrhyw un hanes y fedal yma, tybed? Gwyddom 
wrth gwrs i'r cymdeithasau cyfeillgar gael eu sefydlu i roi nawdd i'w haelodau ar amser o 
gyni. Difyr iawn fyddai cael mwy o wybodaeth am y gymdeithas benodol hon. 

llythyr  ✍
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Y Gornel Greadigol 2 • lluniwyd gan Gwen Edwards
Pleser y tro yma ydi cynnwys darn o waith Gruffudd ab Owain, disgybl yn Ysgol 
Godre’r Berwyn; stori sy’n mynd â ni’n ôl i gyfnod y llosgi a Meibion Glyndŵr.

Yr Ynys
Chwythodd Meirion Griffiths o’r sigaret am un tro olaf. Cymrodd anadl ddofn. 
Cyn ei gollwng ar y dodrefn. Heglodd hi yn ôl am y car, lle roedd y bos, Trystan, 
yn aros. Eisteddodd yn y sedd flaen. Ac aros. Nes fod y tŷ gwyliau hwn yn 
fflamau i gyd. Y tân yn amlyncu pob briwsionyn.

“Un peth bach arall,” dywedodd Trystan.
Estynnodd am y chwistrell baent gwyn, a’i basio at Meirion. Camodd allan o’r 
car, ac ar graig gyfagos, peintiodd y llythrennau:     M.G.

Llithrodd Trystan y papurau pres i lawr i  boced Meirion, cyn tanio’r car. 
• •  • • • •

40 mlynedd yn ddiweddarach
Eisteddodd dS Hannah williams wrth ei desg yng ngorsaf Heddlu Gogledd 
Cymru ym Mae Colwyn. Roedd hi’n newydd i’r swydd hon, ac ynddi dân i 
ddatrys rhai o’r achosion hynny nad oedd atebion iddynt.

Cerddodd DC Dafydd Griffiths i mewn i’r ystafell gyda phaned o goffi mewn 
cwpan gardfwrdd. Gwisgai’n drwsiadus a chanddo wallt gwyn wedi’i gribo’n 
berffaith ar dop ei ben. Cymrodd ei sedd arferol, gyferbyn â Hannah. Wedi 
cyfnewid cyfarchion, aeth eu sgwrs ymlaen yn bellach.

“Ers pryd ’dech chi wedi gweithio i’r heddlu, ’te?” gofynnodd Hannah.
“dwi wedi gweithio i’r heddlu ers 1978, mewn swyddi gwahanol wrth gwrs,” 

atebodd dafydd. 
“wedi i mi raddio o’r coleg ym Manceinion, mi wnes i weithio fel cSi am 

rai blynyddoedd ac erbyn y nawdegau cynnar ro’n i wedi gweithio i fyny i swydd 
fel dci. Treuliais i ugain mlynedd wych fel dci – wrth fy modd. Ond, wrth i mi 
heneiddio, roedd hi’n swydd rhy fawr i mi, felly ers hynny, dwi yn ôl fel dc.”

“Mae hynny’n dipyn o ymroddiad!” oedd ymateb syn Hannah.
Nid oedd hi yn rhan o’r garfan oedd yn gweithio ar yr achos presennol o 

lofruddiaeth yn y rhyl, felly roedd rhwydd hynt iddi weithio ac ymchwilio ei hun 
i rywbeth oedd wedi bod yn ei phoenydio ers blynyddoedd ... Yr ymgyrch llosgi 
tai haf yn y 70au hwyr.

Bu’n ymchwilio’n ddiflino am wythnosau, ond doedd dim byd mawr wedi 
dod i’r amlwg erbyn hynny. Ond mi roedd un peth yn achosi penbleth iddi. 
roedd pob un peintiad o’r llythrennau MG mewn paent coch, heblaw am un. 
Gwyn oedd lliw’r paent bryd hynny.

• •  • • • •

Fis yn ddiweddarach
Brasgamodd dci cathryn Morgan i’r ystafell yn brysur i gyd fel arfer. roedd 
pawb yn amlwg wedi ymlâdd wedi mis o erlid llofrudd bachgen ifanc, ymgyrch 
a fu’n llwyddiannus yn y pen draw.

Gwnâi dci Morgan amser i siarad gyda phob aelod o’r garfan bob dydd, 
a gofynnodd hi i Hannah sut oedd ei hymchwil hi’n mynd. Gweddol, oedd ei 
hateb.

“dwi’n gwybod am rywun efallai fyddai’n gallu dy helpu di,” medd cathryn 
gan bwyntio at dafydd. “roedd o’n gweithio yma ar y pryd,” ac fel ei fod yn gallu 
clywed, “yn doeddet, dafydd”.

“Pryd?” medd hwnnw heb godi’i ben o gopi diweddaraf y Daily Post.
“adeg yr ymgyrch llosgi tai haf – fel cSi oeddet ti’n gweithio bryd hynny, 

ie?”
“ie,” atebodd dafydd, eto heb godi’i ben.
“wel, mi ydw i wedi dod o hyd i rywbeth fyddwn i efallai’n gallu mynd ar ei 

ôl,” tarfodd Hannah.
“O?” oedd ymateb Cathryn.
“Ar ôl pob un tân, roedd pwy bynnag oedd yn gyfrifol yn peintio’r llythrennau 

MG yn goch ar garreg gyfagos – am wn i, un ai Meibion Glyndŵr oedd wrthi, 
neu rywun oedd yn ceisio fframio Meibion Glyndŵr am y llosgi. Ond am un 
garreg, lle roedden nhw wedi peintio’r llythrennau yn wyn.”

“‘Falle’u bod nhw wedi rhedeg allan o baent coch,” atebodd Dafydd, braidd 
yn frysiog gan achosi i’r ddwy godi’u haeliau.

anwybyddodd cathryn o. “Gwaith da, Hannah. rwyt ti’n dditectif craff yn 
barod.”

Gwenodd Hannah, ond roedd rhywbeth am dafydd oedd ddim yn taro 
deuddeg gyda hi.

• •  • • • •

Penderfynodd hi y byddai’n edrych ar yrfa Dafydd Griffiths yn fanylach gan fod 
ei ymddygiad ychydig yn od yn eu sgwrs.

“dwi wedi gweithio i’r heddlu ers 1978 ...”
Cofiodd eiriau Dafydd ac aeth i edrych am garfanau 
Gogledd Cymru yn y flwyddyn honno. Doedd dim 
sôn am yr un Dafydd Griffiths. Roedd dau â’r cyfenw 
Griffiths – Ffion Griffiths, a Meirion Griffiths.

Aeth i edrych ar broffil gwaith Dafydd Griffiths. Enw llawn: Meirion Dafydd Griffiths. 
O dan hynny, ei restr o swyddi.

Crime Scene Investigator, 1978-1981
Police Constable, 1981-1984
Detective Constable, 1985-1987
Detective Sargeant, 1987-1993
Detective Chief Inspector, 1993-2013
Detective Constable, 2013 - present

Felly Dafydd Griffiths oedd Meirion Griffiths ym 1978. Dim byd anarferol am hynny, 
meddyliodd. Roedd pobl yn aml yn defnyddio’u henwau canol. Ond pam newid, tybed?

Yna, cliciodd rhywbeth yn ei phen. Meirion Griffiths ... MG.
Cyd-ddigwyddiad? Na, meddyliodd. Byddai hynny’n esbonio’i ymddygiad rhyfedd 

diweddar.
• •  • • • •

Pan adawodd hi’i gwaith y noson honno, roedd hi mewn penbleth ynglŷn â beth i’w 
wneud nesaf.

Yna torrodd rhywbeth ar draws ei meddyliau. rhywun yn rhoi mwgwd dros ei 
llygaid, a’i gwthio’n bwerus i beth roedd Hannah’n meddwl oedd cefn car. roedd 
gormod o syndod ac ofn arni fel nad oedd hi’n gallu gwneud dim ond sgrechian.

Tâp dros ei cheg oedd nesaf. Ceisiodd anadlu drwy’i thrwyn. Roedd rhaffau rownd 
ei garddyrnau a’i phigyrnau hefyd bellach.

Gyrrodd y car i ffwrdd ar sbîd.
• •  • • • •

Drannoeth
roedd golwg chwithig ac ofnus ar bawb y bore hwnnw yn y swyddfa. Neb yn gwybod 
beth oedd wedi digwydd i Hannah, ac i le yr oedd hi wedi mynd.

Doedd neb chwaith yn gwybod unrhyw beth am ddiflaniad DC Dafydd Griffiths.
dci cathryn Morgan gamodd i’r adwy, gan wneud apêl i’r cyhoedd yn swyddogol 

gan adrodd am ddau berson coll. roedden nhw’n siŵr fod cysylltiad rhwng y ddau, 
meddai, gan eu bod yn gweithio dan yr un to.

cerdded nôl a ’mlaen wnâi dci Morgan drwy’r bore, gan feddwl beth allai fod wedi 
digwydd. roedd y lluniau ccTV yn datgan fod Hannah wedi gadael swyddfa’r heddlu 
am 17:06 y diwrnod blaenorol, a dafydd wedi gadael am 17:08 ar dipyn o frys.

“Unhryw beth arall ar y CCTV?” gofynnai’n ddiamynedd i’r criw technoleg. “Sgrolia 
fo ’mlaen ychydig,” meddai cyn iddo gael cyfle i ateb. “Stop – fanne.” Gwelodd ddyn efo 
mwgwd yn gwthio Hannah i gefn car. “dwi’n ’nabod y plât rhif yna - Dafydd bia fo!” Lle 
y bysai o’n mynd a hi?, gofynnodd iddi hi’i hun   ... Bingo!

“Mae ganddo fo gartref gwyliau ar Ynys Rum yn yr Hebrides. Sam, tyrd efo fi. Dwi 
isio i bawb wneud rhywbeth i helpu - gofynnwch i rywun am ccTV wrth lle maen nhw’n 
croesi i gyrraedd yr ynys. Ffoniwch next of kin, ac yn y blaen. Go!”

• •  • • • •

roedd yr holl wybodaeth a gasglwyd gan y criw y bore hwnnw wedi bod yn allweddol 
wrth ddod o hyd i gartref, ac yn y diwedd, Dafydd Griffiths – oedd wedi herwgipio cyd-
aelod o’r heddlu. Trosedd fyddai’n arwain at ddiwedd gyrfa ac enw da.

Gadewch i mi lenwi gweddill y stori. roedd gwaith detectif gwych Hannah wedi 
amlygu mai Meirion Griffiths, bellach Dafydd Griffiths, oedd yn gyfrifol am losgi un o’r 
tai haf yn yr ymgyrch ddiwedd y 70au.

cyfaddefodd i hyn. Ond nid yn wirfoddol oedd hynny. roedd un o’r ditectifs bryd 
hynny wedi talu iddo am wneud y gwaith drosto. roedd y peth mor hurt ar y pryd fel 
nad oedd neb yn gallu dal y rhai oedd yn gyfrifol, felly dyma arbrawf i weld sut ymateb 
a gafwyd. dim gwahaniaeth ar y pryd. Nes i rookie gyrraedd y llu yn ddiweddar ac 
amlygu’r cyfan.

Panic, oedd y gair ddefnyddiodd o fel ymateb i’r cwestiwn - pam mynd mor 
eithafol? Oni fyddai’r gwir wedi dod yn amlwg pa bynnag ffordd. Camgymeriad arall, 
meddai, ond doedd dim dewis ganddo.

Y penderfyniad a wnaethpwyd gan dci cathryn Morgan oedd ei ddiswyddo ond 
gadael iddo aros ar Ynys rum ar yr amod y byddai’n cyfaddef y cyfan i’r heddlu lleol 
a derbyn unrhyw gosb.

Nôl yng Nghymru, mae mwy o achosion i’w datrys. Rhai newydd yn ogystal â rhai 
hanesyddol. Ond wedi’i dyrchafiad, un person sy’n arwain y gad. DCI Hannah Griffiths.

Gruffudd ab Owain
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GARDDIO GWYRDD
gyda 

Ebrill 2021

Cawsom wythnos gyntaf mis Ebrill 
ddiddorol iawn, yn cychwyn gyda 
haul poeth a nosweithiau pleserus 

ac wedyn aeth popeth ben i waered gyda 
throchfa iawn o eira a nosweithiau o rew.

Ar ôl colli cymaint oherwydd y rhew 
hwyr llynedd ac oherwydd y llygod y 
flwyddyn cynt mae'r ystafell sbâr yn newid 
ei phwrpas bron bob dydd. Mae sawl 
hambwrdd yn bentwr ar bennau'i gilydd 
yn aros am gyfle i gael eu symud allan yn 
ystod y dydd pan ddaw tywydd cynhesach. 
Er bod y gwaith ailadroddus o'u cario'n ôl a 
’mlaen i'r twnel poli yn boenus, byddai colli 
cnydau yn waeth.

Mae ffa byr Ffrengig a gwahanol fathau 
o sbigoglys, dail salad, pys, calendula, 
basil, seleri, persli, bresych a thomatos 
amrywiol yn dod yn eu blaenau. Gyda'r ieir 
yn ôl yn eu cwt eu hunain, mae'r plannu yn y 
prif dwnnel ar gychwyn a phlanhigion oedd 
eisoes yno yn cryfhau o ddydd i ddydd.

Y gwaith dros y dyddiau nesaf yw 
gwagu'r compost cartref i mewn i'r twneli 
poli a'r gwlâu llysiau. Rwy'n gobeithio creu 
baeau compost parhaol eleni er mwyn 
cynhyrchu mwy ohono ac yn gynt. Ar y 
cyfan, compostio oer fydda i'n ei wneud 
yma, ond ambell waith dwi'n llwyddo i greu 

un poeth ond mae'n cymryd mwy o ofal a 
chynllunio hefyd. Y fantais o greu compost 
poeth yw eich bod yn gallu rhoi unryw 
beth ynddo, hyd yn oed chwyn, ac mae'r 
gwres yn eu lladd heb roi cyfle i hadau neu 
wreiddiau ail gydio.

Tasg arall dwi'n anelu at ei chyflawni 
erbyn i chi fod yn darllen hwn yw rhoi 
sgwriad iawn i groen y ddau dwnnel poli. 
Mae'n anhygoel faint o faw ac algâu sy'n 
hel arnynt dros y misoedd a fel dwi'n siŵr 
’mod i ’di sôn o'r blaen, tydi hi ddim yn un o 
fy hoff swyddi nes bydda i wedi gorffen ac 
wedyn mae'n braf edrych ar y croen glân yn 
barod i adael i belydrau'r haul lifo trwyddo.

Ar ôl i'r tywydd oer ’ma fynd heibio, mi 
fydd hi'n amser da i blannu tatws. Bydd y 
pridd wedi cynhesu a gyda lwc ’chawn ni 
ddim rhew hwyr fel llynedd i amharu arnynt. 
Cofiwch, fel y rhan fwyaf o lysiau, does dim 
angen i chi gael gardd i dyfu ychydig o'ch 
bwyd eich hunain. fe wnaiff hen fag compost 
y tro, ... ychydig o gompost newydd yn ei 
waelod, taten neu ddwy a gorchudd go 
lew o gompost drostyn nhw, ac fel bydd y 
gwlyddod yn tyfu, eu gorchuddio â mwy o 
gompost. Mae'n syniad rowlio ochrau'r bag 
i lawr yn y cychwyn. a'u dad-rowlio fel mae'r 
planhigion yn tyfu'n uwch. Os oes gennych 
botiau planhigion go lew o faint neu fwcedi, 
wnaiff y rhain cystal â dim.

O ddiwedd Ebrill i gychwyn Mai, mae'n 
adeg ddelfrydol i blannu hadau teulu'r 
bwmpen; y ciwcymbyr a'r holl bwnpenni 
gwahanol, o rai bwrdd i'r rhai calan 
gaeaf, o'r rhai traddodiadol i'r rhai lliwgar 
a diddorol eu siâp. Un peth sydd angen 
ei gofio wrth blannu pwnpenni gwahanol 
yw sylwi a ydynt yn rhai addurnol neu'n 

• • • • •   

H. Williams
Golygfa’r Moelwyn, Pant Llwyd,

Llan Ffestiniog, Gwynedd, Ll41 4PN
•••

Gwasanaeth 
ar gyfer unrhyw waith 

cYNNaL a cHadW 
yn eich gardd

•••

Ffoniwch: 
01766 762 329 /
07513 949128

fwytadwy. Mae ’na wastad bosibilrywdd 
o gael eich gwenwyno wrth fwyta'r rhai 
addurnol felly cofiwch ddarllen be sydd ar 
y paced yn ofalus.

Wrth edrych o'n cwmpas, mae'n fendith 
cael gweld yr holl blanhigion, y coed, y 
blodau, y perthi yn adfywio. Peth arall sy'n 
adfywio wrth gwrs ydi'r chwyn. Mae cadw 
trefn ar y rheini'r adeg yma o'r flwyddyn 
yn medru talu ar i ganfed yn nes ymlaen 
pan fydd y dyfrio a'r tywydd cynhesach yn 
annog i bopeth dyfu. Mae rhai yn defnyddio 
teclynau i dorri pennau'r chwyn i ffwrdd 
ar foreau poeth a gadael i'r haul eu sychu 
a'u lladd; mae'n well gan rai wisgo menyg 
a chwynnu â llaw; mae eraill yn dewis 
gorchuddio'r chwyn â cardbord a chompost. 
Ar y cyfan, dwi'n dueddol o chwynnu â llaw 
yn y rhan fwyaf o lefydd oni bai bod y gwair 
wedi mynd yn rhemp ac wedyn, cardbord 
a chompost a thail neu dorion gwair ar eu 
pennau. Mae torion gwair mor bwysig yn 
yr ardd. Gellir eu rhoi o dan y gwrychoedd 
fel cynhaleiaeth iddynt; maen nhw'n dda fel 
haen i atal dadhydradiad yn y tywydd poeth; 
maen nhw'n gynhwysyn hanfodol i godi 
tymheredd y domen gompost ond hefyd, 
dylid cofio gadael y bocs oddi ar gefn y 
torwr gwair, i'r maeth fedru mynd yn syth yn 
ôl i'r lawnt yn naturiol a hynny, hwyrach, cyn 
mynd i ffwrdd am ychydig ddyddie i arbed 
iddo gael ei gario i mewn i'r tŷ ar eich traed.

Dyma bwdin sydd yn rhad ac yn hawdd i'w wneud, 
yn null pwdin reis, neu bwdin bara ... ac yn flasus!

Cynhwysion
• 3 owns o siwgr mân
• 3 ŵy
• Llond llwy fwrdd o siwgr mân (i'w sgeintio)
• 3 owns o flawd codi
• 2 owns o fenyn neu margarîn, wedi toddi
• ¾ peint o laeth
• croen a sudd un lemwn

Rysait y mis
Pwdin Lemwn

Dull
• Cynheswch y popty i 180˚C / Nwy marc 4. • irwch ddesgl bwdin (1 peint).
• cymysgwch y siwgr a'r 3 ŵy • Gratiwch y croen lemwn a'i ychwanegu at y cymysgedd..
• Hidlwch y blawd i mewn i'r cymysgedd bob yn dipyn; yna ychwanegwch y menyn/margarîn 

toddedig a'i gymysgu'n dda.
•  Ychwanegwch y llaeth yn raddol gan ddal i droi'r cymysgedd yn dda.
• Tywallt y cwbl i'r ddesgl bwdin.
• Crasu mewn popty poeth [tua 180˚C / Nwy marc 4] am oddeutu 40 munud nes bydd yr wyneb y 

pwdin yn frown golau drosto.
• Tra bydd y pwdin yn boeth, sgeintiwch siwgr mân dros yr wyneb ac yna tywallt y sudd lemwn 

dros y siwgr. Bwytewch yn gynnes.

Rowenna

Hoffwn danysgrifio i 
PETHE PENLLYN. Amgaeaf siec, 
yn daladwy i “PETHE PENLLYN”

* * * * * *
£15.00 y flwyddyn

am 10 rhifyn. 
Danfonir eich copi yn brydlon

trwy’r post [2il ddosbarth]. 

danfonwch y papur i’r cyfeiriad isod

 ENw: ......................................................

cYFEiriad: ............................................

.................................................................

.................................................................
Dychwelwch y ffurflen, ynghyd â’ch siec, i PETHE PENLLYN, 

Tanyfron, 105 Stryd Fawr, Y Bala, Gwynedd LL23 7AE

#

PETHE PENLLYN TRWY'R POST
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Wrth sbrotian drwy fy mhapurau yn ddiweddar, digwyddais 
ddod ar draws taflen dadorchuddio cofeb Bob Roberts 
yn Nhai’r Felin. Y dyddiad arni yw 5ed Ebrill, 1961, union 

60 mlynedd yn ôl.
Un o’r pethau mwyaf diddorol am y daflen yw’r rhestr faith o 

bobl oedd wedi cyfrannu tuag at y gofeb – cryn 400!  I unrhyw 
un sy’n darllen y geiriau hyn, mae siawns uchel iawn fod enw un 
o’ch teulu ar y rhestr: mae caredigion y pethe ym Mhenllyn i gyd 
yno! Ond roedd noddwyr y gofeb yn ymestyn 
i bob rhan o Gymru mewn gwirionedd, e.e. tri 
chyfraniad o Ysgol y Bechgyn, Llanelli, cangen 
Llanrhaeadr ym Mochnant o Undeb Cymru 
Fydd, ac unigolion fel Syr T. H. a Lady Amy 
Parry-Williams a Bob Owen, Croesor.  Ond 
difyr yw sylwi ar enwau eraill o bellafoedd byd: 
er enghraifft,  Mrs E Richards ac R J Richards, 
Saskatchewan, Canada, “J.A.J.” o Hokaido, 
Japan, Harold Jones o Ontario a Meredydd 
Evans o Cambridge, Massachusetts!  

Un o’r cofnodion tristaf yw cyfraniad Teulu’r 
Post, Capel Celyn – ar yr union adeg pan oedd 
gwaith adeiladu’r argae eisoes wedi cychwyn.

Mae’r rhan fwyaf o’r cyfraniadau yn edrych 
yn hynod o fach i ni heddiw – hanner coron, 
pum swllt, deg swllt yw’r symiau mwyaf 
cyffredin. Eithriadau yw symiau o £1 neu fwy. 
Daeth y cyfraniad mwyaf hael, sef 100 swllt (£5), gan Gwmni 
Noson Lawen y BBC – yn cynnwys enwau megis Sam Jones, 
Islwyn Ffowc Elis, Mamie Noel Jones, a Sassie Rees.

Cyfanswm y cyfraniadau oedd £170, sy’n cyfateb i tua 
£4,000 i ni heddiw. Doedd o ddim yn swm anferth, ond yn 

amlwg yn ddigon i gomisiynu’r 
cerflunydd Jonah Jones. Mae’r 
rhestr, dros wyth tudalen, yn 
dyst i’r ymdrech enfawr a fu i 
gasglu’r arian, dan arweiniad 
Llwyd o’r Bryn. Mae’r rhestr yn 
dyst i rywbeth arall hefyd, wrth 
gwrs, sef parch ac edmygedd 

bro a chenedl gyfan at un o gymeriadau 
mwyaf hynod Penllyn.

Ar 5ed Ebrill, 1961 daeth tyrfa dda o 
bobl ynghyd ar gyfer y seremoni: “Tyrfa 
ola Tai’r Felin”. Sam Jones oedd yn 
dadorchuddio, a chafwyd cyfraniadau 
cerddorol gan barti “Hogiau Llangwm”, 
Aled Lloyd Davies, Morien Phillips a 
Morfudd Maesaleg, ac anerchiadau 
gan Robin Williams ac Enid Parry.

Ond mae ʼna ôl-nodyn pwysig i’r 
stori. Fe ddadorchuddiwyd y gofeb, 
do – 10 mlynedd union bron ar ôl 
marw Bob Roberts. Os ewch chi 
i’r ffynhonnell ddihsybydd honno o 
wybodaeth, Wikipedia, dyma gewch 
chi: “Crëwyd y gofeb gan Jonah 
Jones ac mae bellach i’w gweld ar y 

ffordd wrth giât Tai’r Felin.” Ceir yr un wybodaeth yn y 
Bywgraffiadur.

Wel, esgusodwch fi, ond na! Digwyddodd damwain o 
ryw fath ac, yn drist iawn, fe falwyd y gofeb (pryd yn union 
ddigwyddodd hynny? A faluriwyd pob rhan o’r gofeb? Oes 
rhywun yn cofio?) Mae’n ddirgelwch beth ddigwyddodd 

i’r penddelw wedi hynny. A farnwyd nad oedd modd ei 
adfer? A oedd y gost o wneud hynny yn ormod? (Yn sicr, 
roedd Jonah Jones yn dal yn weithgar fel cerflunydd ar y 
pryd).

Beth  bynnag yw’r ateb, onid oes rhyw fath o 
ddyletswydd ar garedigion y pethe yn yr ardal i fynd 
ar ôl hyn, petai ond er parch i ymdrech enfawr Llwyd 
o’r Bryn a’r holl bobl a gyfrannodd eu ceiniogau prin? 
Mae’n rhyfedd iawn, onid yw, fod gennym gofgolofnau a 
chofebau i amryw o gewri Penllyn, ond dim un i’r anfarwol 
Bob Roberts – na ʼchwaith i’r canwr unigryw hwnnw oedd 
mor aml yn rhannu llwyfan efo Bob, sef John Thomas, 
Maesfedw?

Dirgelwch Cofeb Bob Roberts
• • • • • • • • gan Arfon Gwilym

“Nawr lanciau rhoddwn glod
Y mae'r gwanwyn wedi dod
A cheiliog y rhedyn i ganu.”

Tynnir y gorchudd gan

Mr. Sam Jones, B.B.C., Bangor

“TYRFA OLA’ TAI'R FELIN”

DADORCHUDDIO COFEB
TAI'R FELIN

EBRILL y 5ed, 1961
DAU O"R GLOCH

GWASG Y BALA

Jonah Jones wrthi yn cerfio’r 
llythrennau ar y gofeb
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Carys yn taro’r top ‘doh’ fel cloch”. 
Yn llawer rhy ifanc, bu farw Meurwyn yn 1998. 

Rwy’n gwybod pa mor werthfawrogol oedd Non a Sara 
o gryfder tawel a chariad eu mam wrth i’r dair wynebu’r 
dyfodol heb eu hangor. Roedd cadw’r cysylltiad yn 
bwysicach nag erioed iddi.

Ar ôl ei hymddeoliad, roedd ei chalendr yn llawn. 
O fwynhau bod yn nain i Elliw a Mei, Awen ac Alaw, 
canu gyda Chôr Hen Nodiant (gorfod sefyll yn yr ail 
res, oherwydd cryfder y llais!), eisteddfota, pwyllgora, 
a theithio. Ond roedd ardal ei magwraeth yn parhau yn 
bwysig iawn a dod “adre” fydde hi i aros efo Bet a Gron 
sawl gwaith y flwyddyn. Byddai'n gwneud y rownds 
teuluol a hel atgofion, cyn mynd i Ddolgellau at Els 
ei ffrind gorau cyn troi’n ôl am Gaerdydd. Roedd hi’n 
nabod cymaint, ac yn cadw fyny efo hanesion pawb 
gan ei bod yn cael “Y Cyfnod” drwy’r post yn wythnosol. 

Ym mis Hydref 2019, a hithau i fod i fynd ar ei gwyliau 
i Majorca gydag Els drannoeth, roedd yn rhaid mynd i’r 
ysbyty, ac yno y bu hyd ei marwolaeth ar Ddydd Llun y 
Pasg, 13eg o Ebrill, 2020.

Mae’n anodd credu bod blwyddyn wedi mynd heibio 
ers ei cholli, ac oherwydd bod Covid wedi effeithio ar 
bopeth, dim ond Non, Sara, eu gwŷr a’r wyrion bach 
gafodd fynd i ffarwelio â hi. Gobeithio y cawn ni ryw 
dro yn y dyfodol gyfle i ddod at ein gilydd i gynnal 
gwasanaeth o ddiolchgarwch am un a wnaeth ei gorau 
dros ei theulu, ei chymuned, ei gwlad a Cherdd Dant. 

Dymuna Bet ar ran y teulu i gyd ddiolch i ffrindiau ac 
ardalwyr am y negeseuon a’r cardiau fu’n gysur mawr 
mewn cyfnod anodd lle nad oedd modd i bobl ddod at 
ei gilydd i rannu eu hatgofion. 

I gloi dyma englyn o waith Gruffudd Antur, ŵyr i Bet 
i gofio am Carys. 

Ni bu’r waun yn fwy brwynog – na heddiw;
aeth y ffridd a’r fawnog

yn glai, ond fe ganai’r gog
neithiwr uwchben Cynythog.

     Gruff

Ganwyd Ann Carys Pugh ym Mryn Newydd, Llidiardau ar 26 Chwefror, 
yn chwaer fach i Bili (Will), Dilys a Bet, a merch i Anne a Caradog 
Pugh. Cafodd fagwraeth hapus ar aelwyd brysur a chroesawgar 

Cynythog Bach gyda cherddoriaeth, a chanu penillion yn benodol yn rhan 
bwysig iawn. 

Yn ôl y sôn, roedd Carys yn canu cyn siarad. Oedd, roedd yr awydd 
i ganu a chystadlu ganddi o’r dechrau’n deg. Pump oed oedd hi pan 
enillodd am ganu “Seren Loyw” ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 
Pontarddulais, 1949. Ymddangosodd y llun gyferbyn ohoni yn y papur 
newydd gyda’r pennawd yn darllen rhywbeth yn debyg i “A little tot in 
a green frock wins 1st prize after getting lost behind the grand piano on 
stage”. 

Ysgol Ramadeg y Merched yn y Bala, wedyn. “Y llais soprano anfarwol 
oedd yn llenwi Room A”, a Carys yn serennu, wrth ganu unawdau megis 
“With Verture Clad” ac “On Mighty Wings” allan o’r Greadigaeth gan Haydn. 

Bu farw ei thad yn dilyn damwain angeuol ar y fferm a Carys ond yn 
12 oed, ac yn fuan wedyn symudodd gyda’i mam a Bet i fyw i Bronwylfa 
ar Stryd Fawr Y Bala. Bu canu a cherddoriaeth yn gysur a pharhaodd y 
cystadlu o dan hyfforddiant y diweddar Geraint Edwards. 

Mae llawer wedi sôn y byddai wedi medru mynd ymlaen i gael gyrfa 
fel cantores broffesiynol, ond athrawes oedd Carys am fod, ac i’r Coleg 
Normal, Bangor yr aeth. Cafodd amser wrth ei bodd yno a chyfleoedd 
lawer, trwy Gwmni Noson Lawen y Coleg yn canu clasuron fel ‘Y Blodau 
ger y Drws’, a chynnal gwasanaethau capel. Roedd hefyd yn perthyn i’r 
Côr Madrigal. Yn ystod y cyfnod yma hefyd daeth i sylw’r byd teledu, ac 
ymddangosodd sawl gwaith ar raglen Hob y Deri Dando. Mae un tâp ohoni 
yn canu deuawd cerdd dant gydag Aled Lloyd Davies yn dal ar gael. 

Ar ôl dyddiau coleg, bu'n dysgu yng Nghynwyd am ychydig, ac ar 
ôl priodi â’r Parch Meurwyn Williams, aeth i ddysgu yn Ysgol Gynradd 
Trawsfynydd. Cyfnod y soniai yn aml amdano gydag anwyldeb. Dyma 
gyfnod prysur hefyd i Driawd Cynythog, Bili, Bet a Carys. Roedd galw 
mawr amdanynt i gynnal cyngherddau ledled y wlad yn dilyn eu llwyddiant 
yn y genedlaethol yn Aberafan 1966. Ennill ar y Lady Herbert am ganu alaw 
werin yn y Genedlaethol yn Y Bala yn 1967. Wedyn aeth y ddau i fyw i ardal 
Detroit, Michigan, America, tra bu Meurwyn yn gweinidogaethu yno. 

Adre’n ôl yn 1969, i Brithdir ac ardal Dolgellau. Cafodd gyfnodau yn 
dysgu yn Ysgol y Gader a’r ysgol Gynradd yn Nolgellau, a hefyd hyfforddi 
criw’r Ffermwyr Ifanc. Yn y cyfnod yma y’i hetholwyd yn aelod o Bwyllgor 
Gwaith y Gymdeithas Gerdd Dant, a ystyriai yn fraint gan fod ei thad yn 
un o sylfaenwyr y Gymdeithas. Bu’n aelod hyd y diwedd gan gyfrannu fel 
Cadeirydd y Pwyllgor Telynau, ac Ymddiriedolaeth Nansi Richards yn ei 
thro. 

Yn Eisteddfod Rhuthun yn 1973 y daeth y cystadlu i ben a chanu fel 
triawd gyda Bet a Wil. Cafodd Wil ddamwain car yn Chwefror 1975 ac 
yntau ond yn 44 mlwydd oed. 

Yn dilyn galwad Meurwyn i wasanaethu i Benygroes, symud eto ac yn y 
cyfnod yma daeth Non a Sara Gwilym i lenwi’r aelwyd. Ond gwnaeth amser 
i sefydlu Parti Lleu i gystadlu ar y Cerdd Dant yn Eisteddfod Criccieth yn 
1975.

Cafodd gyfle gyda Bet i ganu ar y Maen Llog deirgwaith; a hynny yn 
ystod cyhoeddi Eisteddfodau Wrecsam yn 1977 a’r ddwy Eisteddfod ym 
Meirionnydd yn 1997 a 2009. 

Bu farw ei mam ym Mai 1977 ac yn fuan wedyn symud eto i Gaerdydd 
yn dilyn penodiad Meurwyn i swydd yn Adran Grefydd y BBC, a phenodwyd 
Carys yn athrawes yn Ysgol Melin Gruffydd. 

Daeth yr Eisteddfod Genedlaethol i Gaerdydd yn 1978, a sefydlodd 
Côr Tannau Taf. Byddai’n werth i chi edrych yn Allwedd y Tannau Rhif 41, 
1982 i gael yr hanes yn llawn. Yn 1981, hi oedd ysgrifenyddes yr Ŵyl Gerdd 
Dant. Yn ogystal â phrysurdeb magu teulu roedd hefyd yn wraig i weinidog 
y Capel ym Mhenarth. Roedd galw cyson am ei gwasanaeth i feirniadu yn 
yr Eisteddfod Genedlaethol, yr Ŵyl Gerdd Dant ac Eisteddfod yr Urdd. 

Yn niwedd y saithdegau, recordiodd Carys a Bet ddatganiad o eiriau 
Eifion Wyn, “Eu hiaith a gadwant”. Dyma ganu cerdd dant ar ei orau, o’r 
galon, asiad perffaith y ddwy chwaer, ac fel y soniodd Glesni Tyddyn 
’ronenn yn ei theyrnged i Carys ym mhapur bro Lleu, “llais soprano clir 

Cofio Carys Puw Williams 1944 – 2020
Crynodeb o Deyrnged a baratowyd gan Bethan Antur, 

nith i Carys ar gyfer Allwedd y Tannau 2020
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HUW CAE LLWYD
(c 1431-c 1505)

Tybir mai ym mhlwyf Llandderfel y ganed Huw 
cae Llwyd er mai yn ne ddwyrain cymru y 
bu’n byw ac yn gweithio. Bardd proffesiynol 

oedd o ac yn cael nawdd gan deuluoedd pwerus 
de ddwyrain cymru. 

Yn naturiol, credir mai enw y cartref y’i 
magwyd ynddo oedd Cae Llwyd ond ŵyr neb am 
yr enw yn Llandderfel. ar sail un cywydd yn unig y 
dywedir mai o’r plwyf hwn y deuai.  Yn ‘Y Wennol’ 
mae’n ailadrodd fersiwn Ofydd o chwedl Procne a 
Philomela (Metamorphoses, Vi) lle y troir Procne 
yn wennol. Mae’n anfon y wennol hon fel cennad 
i wynedd ac at Siôn Tomas, ei hen gyfaill a fu’n 
noddwr iddo.

Hed yn d’ôl hoyw edn du,
I fro Gwynedd i ganu,
A dwg i Siôn diwg* serch          
Gen innau ddeugain annerch ...

*siriol, dymunol

Mae’n dyheu am ddychwelyd i fro ei faboed y mae 
ganddo atgofion melys amdani.

Er teced Gwent dan rent rydd
A Morgannwg mawr gynnydd,
Dal hiraeth, rwy’n gaeth heb gêl1      
Diorfod am Blwy Derfel;
O’r lle hwn a’r llu hynod
Llawen fyth ni allwn fod.
O cha’ einioes ychwaneg,
A’r tywydd un dydd yn deg,
Dof i’r wlad, difyr o le,
I fro Benllyn, frau banlle2                    
Lle bu fy hynt gynt i gael
Byd da a bywyd diwael ...

1Heb guddio’r hiraeth anorchfygol.
2Cwm hynaws

(wyddom ni ddim pwy oedd Siôn Tomas, chwaith.) 

Gwyddom am ei lawysgrifen gan iddo fo ei hun 
ysgrifennu’r ddau gywydd yn sgil ei ymweliad â 
rhufain, llawysgrif yn y Peutun-gwyn (Llandyfaelog 
Fach, Brycheiniog), cartref y noddwr a’i galluogodd 
i fynd ar y bererindod. Mae’n llawysgrifen gain ac 
eglur sydd ag ôl gofal arni. 

Y mae un traddodiad amdano yn anghywir. 
Oherwydd fod gwagle gyferbyn â man claddu nifer 
o feirdd yn dilyn y cofnod mai yn Llanuwchllyn y 
claddwyd Tudur Penllyn, credai dr John davies, 
Mallwyd, eu bod hwythau wedi’u claddu yno: 
Huw cae Llwyd, Llawdden, Madog Benfras, Siôn 
ceri, ieuan Llwyd Brydydd, Hywel Swrdwal a 
ieuan ap rhydderch. cam gwag, annodweddiadol 
gan yr ysgolhaig oedd hwn a fu’n camarwain 
cenedlaethau.

Rhesymol yw credu fod y cywydd ‘I Ferch’ yn 
waith a gyfansoddodd yn ddyn ifanc. Ynddo, mae 
ei gariad yn torri ei hamod a’i siomi, er ei fod yn 
maddau iddi yn y diwedd.

Llawer milltir o hiraeth                
Y sydd mewn un ergyd saeth,      
Llawer hun oll a gollais,                
Llawer och gerllaw yr ais!

         
Pwy oedd ei athro barddol ac ym mhle y cafodd o 
addysg? Wyddom ni ddim. Roedd rhywun wedi’i 
hyfforddi yn y grefft farddol a derbyniodd addysg 
ffurfiol, fel y beirdd eraill, yn y Beibl a chrefydd, 
ac mewn chwedloniaeth glasurol a chymreig. Ym 
mhle y digwyddodd hyn? A fyddai wedi’i ddysgu 
mewn ysgol yn  Ystrad Marchell ym Mhowys ac yn 
nes at y diriogaeth lle’r enillodd ei fywoliaeth? Yr 
oedd gan yr abaty hwnnw diroedd a deiliaid tir at 
derfynau Llandderfel.  

• • •

canrif gythryblus iawn oedd y bymthegfed, 
yn enwedig yng Nghymru. Yn dilyn methiant 
gwrthryfel Glyndŵr gwnaed deddfau llym i gosbi’r 
cymry. Nid oedd y brodorion yn cael bod yn 
berchen tir mewn tref nac yn agos i dref, nid oedd 
Cymro i wasanaethu ar reithgor, ni châi Cymry 
briodi Saeson na dal unrhyw swydd dan y goron 
ac ni ellid cosbi Sais ar sail llw cymro. 

Prif wrthdaro’r ganrif oedd hwnnw rhwng teulu 
iorc neu Efrog a theulu Lancastr, yr hyn a elwir yn 
‘Rhyfel y Rhosynnau’ a bu sawl brwydr waedlyd 
yn y cyfnod yma, rhai yn effeithio ar Gymry. Er 
enghraifft, gorfu i’r Lancastriaid oedd yn dal castell 
Harlech ers dros 7 mlynedd ildio i wiliam Herbart 
yn 1468. Pennaf noddwr Huw cae Llwyd oedd 
hwn a gwrthrych moliant nifer o feirdd. (Trechwyd 
william Herbart yn ei dro ym mrwydr Banbri yn 
1469, cyflafan erchyll i’r Cymry. Lladdwyd 168 o 
Gymry ‘nodedig’ yn ogystal â thua dwy fil o filwyr 
cyffredin. cael eu dienyddio yn dilyn y frwydr fu 
tynged wiliam Herbart a’i frawd, rhisiart.) yn parhau   ► ► ► ►

‘Canmolwn yn awr 
ein gwyr enwog’   
gan Dewi T Davies

ˆ

Llun i gynrychioli gŵr da ei fyd 
o’r 15fed ganrif, fel Huw Cae Llwyd.

Ond daeth y cyfnod gwaedlyd hwn i ben ar faes 
Bosworth ger caerlŷr pan drechwyd y brenin 
richard iii (dug Efrog gynt) gan fyddin a gasglwyd 
gan Siaspar Tudur a’i nai Owain (Harri wedyn) 
ar eu taith ar draws gwlad o sir Benfro. Yn sgil 
y fuddugoliaeth nodedig hon, daeth Harri Vii 
i'r orsedd gan sefydlu llinach y Tuduriaid a fu'n 
teyrnasu tan 1603. un o brif gefnogwyr Harri Tudur 
oedd rhys ap Tomas, abermarlais, Llanwrda, 
caerfyrddin. Yn dilyn y fuddugoliaeth, gwnaed 
rhys yn farchog ac yn arweinydd grymus yn ne 
cymru. ceir traddodiad mai rhys a laddodd 
richard iii gan sicrhau’r fuddugoliaeth. dywed 
Guto’r Glyn:

Cwncweriodd y King Harri
Y maes, drwy nerth ein meistr ni.

Mewn cywydd diweddarach y mae Huw cae Llwyd 
yn moli Syr rhys.

Mae weithion goron lle gwedd
Am ben y mab o Wynedd;
Mae’n henwaed yma i’n hynys,
Mae’r sêr aur am war Syr Rhys.

cyn sôn am Huw cae Llwyd, eto, dylid deall 
y cefndir diwylliannol a swyddogaeth y beirdd. 
Byddent yn crwydro i lysoedd uchelwyr i ganu 
mawl, i lunio marwnadau ac i lunio achresau. Yn 
ôl y traddodiad dylid canu mawl, yn gyntaf i dduw, 
crist a’r saint ac yna i’r uchelwyr. Y beirdd oedd yn 
cyfleu teyrngarwch i’r bendefigaeth a gwareiddiad 
sefydlog wedi’i seilio ar dreftadaeth a thraddodiad. 
dyna oedd y ddelfryd, beth bynnag. roedden nhw 
yn dod i gysylltiad â rhai o brif arweinwyr Cymru yn 
y cyfnod hwn. 

arhosai chwerwder ymysg yr uchelwyr hyn, ac 
ymysg y beirdd eu hunain, yn erbyn y gelyn a’u 
hamddifadodd o’u hannibyniaeth a’u tiriogaethau. 
Gwelir fod nifer o’r beirdd yn huawdl iawn o blaid 
cymru ac yn feirniadol iawn o Saeson, iorc a 
Lancastr fel ei gilydd. 

Rhys ap Tomos
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‘Canmolwn yn awr ein gwyr enwog’
Huw Cae Llwyd

(c 1431-c 1505)
•  yn parhau  •

ˆ

Doedd breuddwyd Owain Glyndŵr ddim wedi’i dileu yn llwyr a 
gobaith am ‘fab darogan’ o hyd. Hwn a fyddai’n gwneud y Cymry 
yn brif genedl yr ynys unwaith eto, yn cael goruchafiaeth ar y 
concwerwyr estron ac yn rhoi cymro ar orsedd Llundain, ac yn wir 
daeth ‘mab darogan’ arall i sylw’r beirdd, sef Harri Tudur. Roedd ei 
dad, Edmund wedi marw yn 1456 a’i ewythr, Siasbar ddaeth yn brif 
gynheiliad iddo, ynghyd â’i fam, Margaret Beaufort. Owen Tudur 
oedd ei daid ac yntau wedi priodi gweddw Harri V. 

canu brud a elwid y proffwydo hwn am fab darogan, yr oedd 
traddodiad hir o’r canu hwn ymysg y beirdd. Ystyrid Tudur Penllyn 
yn feistr ar frudio. Er mai cefnogwr Lancastr oedd o yr oedd yn 
canu i deuluoedd a gefnogai iorc, yn cynnwys ieuan ap Meredudd, 
Llanfor, banerwr wiliam Herbart ym mrwydr Banbri. 

Pan aned mab i Harri Vii yn 1486 a’i enwi’n arthur yr oedd yn 
benllanw’r canu brud a gwir genedl Prydain wedi’i hail orseddu [er 
y gwyddom, wrth reswm, nad oedd dyfodol yr hen genedl mor sicr; 
bu farw arthur yn 1501 a’r ail fab, Harri a etifeddodd y goron a dod 
yn Harri Viii].

• • •

Yng ngyrfa Huw cae Llwyd y mae llawer o ansicrwydd ond mae’n 
deg credu y gallai’r dilyniant hwn fod yn debygol. 

•Yn 1455 yr oedd ym maenor Llinwent, Maesyfed yn canu 
mawl i berchenog y plasty, dafydd Fychan. Tua 25 mlwydd 
oed fyddai Huw ar y pryd.

•Ym Mrycheiniog, a thu hwnt, croesawyd o mewn nifer o dai 
uchelwyr. unwaith y cafodd groeso mewn un plasty, byddai’n 
weddol rhwydd cael ei dderbyn gan eraill gan fod yr holl 
deuluoedd yma yn gysylltiedig drwy briodas: y Gamiaid, yr 
Herbertiaid, yr Hafardiaid a’r Fychaniaid. unwaith y sefydlodd 
y rhwydwaith hwn gallai alw yn y cartrefi fel y mynnai a bod yn 
sicr o groeso a nawdd hael. rhaid deall fod bardd yn bwysig 
iawn. Y bardd oedd cynheiliad y drefn, yr un oedd yn hyrwyddo 
buddiannau’r teulu, yn gwybod am dreftadaeth a thraddodiad, 
am achau, am hanes a herodraeth.

•Yn 1457 ganed mab iddo a’i alw’n ieuan. daeth ieuan ap 
Huw cae Llwyd yn fardd, hefyd. wyddom ni ddim pwy oedd 
ei fam, gwraig Huw, na ble yr oedd eu cartref. Gellid awgrymu 
aberhonddu; yn sicr yr oedd ieuan yn hoff iawn o’r dref brysur 
honno.

•Yn 1475 aeth Huw a’i fab ar bererindod i Rufain wedi canu cywydd ‘Y Seintiau’ 
i hyrwyddo’r daith ac i gael nawdd. Cynnig gerddi o fawl i noddwyr a gweddïau 
ar eu rhan yn eglwysi rhufain, er cael mynediad i’r nefoedd ac osgoi’r purdan. 
Enwir 42 o seintiau cysylltiedig â Brycheiniog yn y cywydd, y pwysicaf ohonynt 
yn gysylltiedig â mwy nag un eglwys oedd Cynog, Mihangel a Chynidr. Byddai 
rhaffu enwau yn gynganeddion, fel y gwna Huw yma,  yn rhan o grefft y bardd. 
un noddwr gafodd Huw, sef ieuan ap Gwilym Fychan, Peutun-gwyn. Teithiodd 
i rufain yn bererin dirprwyol ar ran ieuan a chanu dwy gerdd.

•Gartref yn ne ddwyrain cymru canodd Huw i’r un teuluoedd, o genhedlaeth i 
genhedlaeth.

•rywdro yn 1504-05 mae’n mentro fwy i’r gogledd ac yn llunio cywydd i bedwar 
brawd o Langurig. A oedd o ar ei ffordd adre?

•Bu farw, tybir, yn 1505, mewn gwth o oedran, wedi cael bywyd cyfforddus. a 
ddaeth o’n ôl i Landderfel yn ôl ei addewid? 

• • •

Yn unol â’r traddodiad yr oedd yn moli a marwnadu ar sail dewrder, cadernid, 
doethineb, haelioni,  bonedd a pherchentyaeth uchelwyr. Yn y llysoedd hyn yr oedd 
diogelwch a chysuron bywyd i’w cael.

Mae gwledd gwin a medd, gwyn ’y myd – i’w chael
Lle gochelaf ddrygfyd ...

(Moliant Syr William a Syr Richard Herbart a’u meibion)

a  dyma’r nodweddion hyn yn dafydd Fychan o Linwent, ym Maelienydd (Maesyfed).

Doeth yn ei wlad a chadarn,
A dewr yw fo, dyry farn.
Ni chad na chynt na chwedy
Onid hael yn berchen tŷ ...

Gellid dweud mai canu ffurfiol, diogel, yn ôl y disgwyl yw hwn, dilyn y patrwm, cyflawni 
ei ddyletswyddau proffesiynol, mynegi’r delfrydau, cadarnhau’r gwerthoedd. Nid yw 
hyn yn golygu nad oes gwir deimlad yn ei waith. 

Yn 1468 lladdwyd Ffylib Fychan ap Tomas Fychan o’r Tyle-glas, [tybiaf mai’r un 
i’r gogledd ddwyrain o Aberhonddu a Thalgarth, rhwng Aberllynfi a Felindre yw hwn]. 
Wrth ymosod ar gastell Harlech ym myddin Wiliam Herbart, cafodd ei saethu â gwn 
(un o’r cynharaf). Gwelir Huw yn myfyrio ar freuder bywyd â gwir deimlad.

Y byd dyrys bid hiraeth,
Y mae’n troi fal min y traeth.
Llanw i ddyn llawen a ddaw,
Y trai eilwaith trwy wylaw.
Oes rhai ifainc sy ryfedd,
Ddoe yn byw, heddiw’n y bedd ...

Mae dwyster teimlad yn ei gywydd o’r Pasiwn, sef croeshoeliad crist a’r ddelw 
ohono yn eglwys aberhonddu. dyma weddi Huw, yng nghanol y cywydd.

I gael enaid goleuni
Sanctaidd Fab, sancteiddia fi.
Corff y Mab rhad sy gadarn,
Cadwed fi, ceidwad y Farn.
Rhag pob creulon ddrygioni,
A phoen fyth amddiffyn fi.
Ac na ad o’th wlad a’th lu
I’m henaid ymwahanu ...

• • •

Gellid dal i fod yn hyderus mai un genedigol o Landderfel oedd Huw. rhamant llwyr 
fyddai llunio stori am ei daith yn ôl i’w gynefin i orffwys ar ddiwedd ei oes [deunydd 
nofel?]. Gwyddom lai fyth am Ieuan ap Huw. Er fod ganddo ambell ddarn difyr, nid 
oedd cystal bardd â’i dad. Caiff Aberhonddu ei hawlio!

Y tro nesaf: Huw Derfel Hughes

Harri Tudur
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Nid oes harddach ddyffryn yng Nghymru 
i gyd yn fy marn i na dyffryn yr afon 
dyfrdwy, o’r fan mae’r afon yn gadael Llyn 

Tegid ym Mhontmwnwgl y Llyn hyd yr aber sy’n 
gwahanu Sir y Fflint o Benrhyn Cilgwri. Wedi i’r 
afon ymddolennu hyd wastadedd Llanfor daw i’w 
man culaf ger Bodweni cyn i’r dyffryn gychwyn 
ymledu gyda dolydd breision Llandderfel a 
Llandrillo o bobtu iddi. cawn yna lechweddau 
coediog a ffriddoedd eang yn ymestyn hyd y 
Berwyn ar un llaw ac at Fynyllod ar y llaw arall.

dyma’r fro y gofynnwyd imi drefnu taith 
ynddi i Gymdeithas Edward Llwyd. Mae’r 
Gymdeithas yn cyfarfod pob dydd Sadwrn 
mewn gwahanol fannau yng Nghymru. cangen 
y gogledd ddwyrain oedd am daith ym Mhenllyn/
Edeyrnion. Penderfynais ar daith ar lethrau 
Mynydd Mynyllod fyddai yn rhoi golygfeydd 
ysblennydd a thaith gymharol hawdd. cyfarfu 
criw o oddeutu deugain o bobl, rhai hyd yn 
oed wedi ymuno â ni o gyffiniau Aberystwyth. 
cychwyn y daith oedd gerllaw fferm Syrior sydd 
uwchlaw Llandrillo i gyfeiriad Llandderfel ac ar 
Fynyllod. cyn cyrraedd y fferm mae hen ffordd 
drol wedi ei marcio ar fap Ordnans i’r chwith. 
dilynwch hon ac mae yn mynd drwy dirwedd 
coediog a chaeau agored. wele y dyffryn islaw 
ac roedd cyfle i weld y llechweddau oedd yn 
arwain tua’r Berwyn oedd fel cefnlen fawr yn 
y cefndir gyda Moel Sych, craig Berwyn a 
chadair Bronwen i’w gweld yn glir.

Mae’r hen ffordd drol yn ein harwain yn 
eitha igam ogam heibio Garth Goch hyd at Gae 
Pant. Byddaf yn dotio at enwau rai o ffermydd 
yr ardal sydd i’w gweld oddi yma – Penbryn 
Sych, Llannerch y Baedd a Llannerch yr Eryr, 
Bryn Selwrn a’r Gistfaen. Sôn am y Gistfaen 
yma roedd cartref dau fardd penigamp, sef ifan 
rowlands a’i fab r.J. rowlands Y Bala. wedi 
cyrraedd y ffordd gyngor ar ôl gadael cae Pant 
rhaid troi i’r dde a dilyn y ffordd am ychydig 
cyn troi i’r chwith am dy’n y Fron. rhaid dringo 
llethr go serth cyn cyrraedd y tŷ a dilyn llwybr ar 
hyd y gefnen. Yma roedd rhaid aros am bicnic 
ond yn fwy pwysig i ryfeddu at y golygfeydd 
360° – Llyn Tegid a’r Bala a chader idris i un 
cyfeiriad, Mynyllod a mynyddoedd clwyd ac 
Eryri i gyfeiriad arall a’r Berwyn hyd Fryneglwys 
i gyfeiriad arall. Ysblennydd a rhyfeddod yn wir.

wedi cael amser i ddrachtio’r baned a’r 
olygfa dyma ddilyn y llwybr ar i waered gan 
fynd trwy gaeau’r Henblas. dyma ffermdy a 

hanes yn perthyn iddo. Yma oedd cartref Edward 
Jones, Bardd y Brenin. Bu yn delynor brenhinol 
a gwnaeth lawer i dynnu sylw pobl at y delyn fel 
offeryn cerdd. Mae’r llwybr wedyn yn ein harwain 
at Fryn derw cyn disgyn i lawr i ffordd gyngor 
arall sydd yn arwain i Fethel. O droi i’r dde ymhen 
llathenni down at dan y Graig a thrown i’r chwith 
yma gan ddilyn y llwybr i fferm y derwgoed neu’r 
drewgoed ar lafar. Yma bu yr enwog Bob Lloyd, 
Llwyd o’r Bryn yn byw. roedd yn Eisteddfodwr 
brwd ac yn gymeriad enwog dros Gymru 
benbaladr. wedi cyrraedd y buarth dringwn ar 
hyd y ffordd hyd y deuwn i Lyn y Ffridd neu Llyn 
Maes clawdd. dyma’r llyn enwog yng ngherdd 
r. wiliiams Parry i’r Tylluanod –

A Llyn y Ffridd ar Ffridd y Llyn
Trostynt yn chwipio’n oer,
Lleisio’n ddidostur wnaent i ru
Y gwynt o Goed y Mynydd Du.

 
Mae’r llwybr yn mynd yn ei flaen heibio’r 

llyn i dy’n y Bwlch ac i gyfeiriad Bryn Banon ond 
rhaid oedd inni droi i lawr yr allt serth heibio Tŷ 
Newydd ac i bentref Llandderfel. Cawsom gyfle 
i weld Eglwys Sant derfel a hen Geffyl derfel 
sydd i’w weld yn y cyntedd. Yn ôl traddodiad 
byddent yn dod â’r ceffyl allan ar 5ed o Ebrill bob 
blwyddyn, sef dydd pen-blwydd derfel a oedd 
wedi bod yn brwydro ym Mrwydr Maes camlan, 
ac yn gosod delw o derfel arno. Byddai’r ceffyl 
yn cael ei osod ar gae gerllaw a byddai yn 
symud mewn cylch. roedd rhyw fath o declyn 
mecanyddol yn gwneud i’r llygaid symud. Byddai 
pobl yn gorymdeithio o dewis cyfarfod sydd ar 
ffordd y Bala i’r pentref i gael gweld y rhyfeddod 
yma ac i daflu arian ato a gobeithio cael lwc dda 
wrth wneud hynny. Yn ôl traddodiad hefyd roedd 
coel y byddai y ddelw o derfel yn rhoi coedwig ar 
dân. Wedi Harri’r VIII ddiddymu’r mynachlogydd 
a dinistrio delwau aethpwyd a’r ddelw o derfel 
i Lundain gan Elis Prys o Blas Iolyn. Taflwyd y 
ddelw i ganol coelcerth yn Smithfield i’w losgi. 
Beth a daflwyd ar ei ben ond delw o berson arall, 
sef hen fynach o’r enw Fforest a llosgodd yn 
llwch. Felly daeth yr hen goel yn wir!! 

Buom yn edrych ar fedd Gaenor Hughes o 
Fodelith, sef y wraig ryfeddol a fu fyw heb fwyta 
dim ond yfed dŵr o’r ffynnon yn y cae gerllaw y 
tŷ am bedair blynedd olaf ei hoes. 

cawsom daith bleserus ar ddiwrnod 
gwanwynog hynod o braf. 

Taith Edward Llwyd
 • • • • • • • • • • •gan Ian Lloyd Hughes

R J Rowlands, Y Gistfaen ▲

Bob Lloyd, Derwgoed ▲
Ceffyl Derfel ▼

Llyn y Ffridd a'r Berwyn “... fel cefnlen fawr yn y cefndir.”
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Mae gan Arwel Thomas o Gae Gadlas, Y Bala (yn wreiddiol o 
Landderfel}, wrthrychau pren hynod o ddiddorol yn ei feddiant, 
neu ym meddiant aelodau o’i deulu.  

Gwaith cerfio un dyn ydynt a’r gŵr hwnnw oedd ei hen ewythr, sef 
brawd ei nain – Margaret Hughes o Gerddin, Llandrillo a Thŷ Cerrig 
Caletwr yn ddiweddarach. Enw’r hen ewythr oedd Robert Lewis 
Morgan [llun 1] oedd yn fab i Edward a Janet Morgan [llun 2].  Un o 
Ben y banc Llanuwchllyn oedd y gŵr yma  a chafodd ei eni yn 1867. 
Bu farw yn ŵr ifanc, yn 36 oed, yn 1903.  Roedd yn saer maen wrth ei 
alwedigaeth ac yn gweithio gyda’i frawd Evan. 

Yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif roedd 
dipyn o fri ar gystadlu yn yr eisteddfodau lleol, boed hynny yn waith 
llwyfan, llenyddiaeth neu waith crefft. Mae yma un plac pren hynod o 
gain oedd yn fuddugol yn Eisteddfod Plant Derfel Llandderfel yn 1903.  
Arno cerfiwyd dail y goeden dderw a hefyd uwchben EISTEDDFOD 
PLANT DERFEL 1903 [llun 3].  

Mae yma gerfiad o geffyl hefyd [llun 4] a phlac yn nodi  “Duw a digon” 
[llun 5] y rhain yn fuddugol yn Eisteddfod y Llungwyn Llanuwchllyn.

Yng Nghapel Peniel Llanuwchllyn mae dau flwch casglu hardd o 
waith Robert Lewis Morgan ac mae’r enw PENIEL 1896 wedi eu cerfio 
arnynt [llun 6].  Dyna ichi wrthrychau arbennig yn goffadwriaeth i grefft 
gan ŵr arbennig.

 • • •
Yn amlwg roedd yr hen ewythr yn grefftwr ac mae teulu Arwel yn 

hynod o falch o allu trysori rhai o’r gwrthrychau yma hyd heddiw.  Os 
edrychwch yn fanwl ar lun o Robert Lewis Morgan fe welwch ei fod yn 
gwisgo clust dlws, peth anarferol iawn i ŵr o gefn gwlad Cymru bryd 
hynny mi dybiaf.  Diolch i Arwel ac aelodau o’i deulu am gael gweld y 
gwrthrychau hardd yma.

Gwaith Pren Cerfiedig
 • • • • • stori gan Arwel Thomas, Cae Gadlas

3 6

4 5

1

2
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Annwyl ddarllenwyr, 

Fel rwy’n siŵr eich bod yn ymwybodol, mae 
urdd Gobaith cymru wedi – ac yn parhau – i 
wynebu’r cyfnod mwyaf heriol yn ei hanes o 
ganlyniad i bandemig covid-19.

rydym wedi gorfod colli hanner ein 
gweithlu (dros 160 staff) ac yn rhagweld colled 
incwm o oddeutu £14M dros y ddwy flynedd 
nesaf. Oni bai am gefnogaeth sylweddol gan 
Lywodraeth cymru bydden ni wedi bod mewn 
sefyllfa llawer mwy trychinebus, a’r gefnogaeth 
ariannol ychwanegol wedi ein galluogi sicrhau 
y bydd yr urdd yn gallu goroesi.  

Mae hi wedi bod yn gyfnod o bryder mawr, 
ac mae gwaith caled iawn o’n blaenau o hyd. 
Ond, rwyf yn hynod falch ein bod fel mudiad 
wedi gallu arall-gyfeirio rhai o’n gwasanaethau 
er mwyn cadw cysylltiad gyda’n haelodau.

Mae ein gwersylloedd wedi agor 
eu drysau i gynnig cefnogaeth i blant a 
phobl ifanc bregus, rydym wedi sefydlu 
cyfleodd ddigidol yn ein meysydd Ieuenctid, 
chwaraeon a’r celfyddydau, yn parhau i 
redeg ein gwasanaeth Prentisiaethau, wedi 

llythyr  ✍

Urdd Gobaith Cymru yn diolch

Os hoffech wneud cyfraniad tuag at yr 
Urdd gallwch wneud hynny drwy ymweld 
â’n gwefan (urdd.cymru/cyfrannu), neu 

drwy anfon siec yn daladwy i Urdd Gobaith 
Cymru at: 

Adran Ariannol Urdd Gobaith Cymru, 
Gwersyll yr Urdd Glan-llyn, Llanuwchllyn, 

Y Bala, Gwynedd. LL23 7ST

llwyddo i hyrwyddo Neges Heddwch ac Ewyllys i 
gynulleidfa o dros 37 miliwn, wedi cynnal Eisteddfod 
T llwyddiannus ac wedi creu a chynnal digwyddiadau 
rhyngwladol rhwng aelodau’r urdd a phobl ifanc 
alabama a’r iwerddon.

Braint oedd cael hefyd cydweithio gyda 
chymdeithas Bêl-droed cymru wrth lansio ein 
hymgyrch codi arian, ‘Het i Helpu’, cyn y Nadolig. 
Mae’r gefnogaeth a ddangoswyd i’r urdd yn ein 
cymunedau ar draws cymru (a thu hwnt!) wedi codi 
ein calon ni fel mudiad, a fedraf i ddim diolch ddigon 
i bawb sydd wedi’n cefnogi. 

Mae’r urdd wedi meithrin cenedlaethau o blant 
a phobl ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r 
byd ac yn ymgorfforiad o’n hiaith a’n diwylliant ac 
ar drothwy ein canmlwyddiant rydym yn edrych i’r 
dyfodol gydag agwedd bositif a hyderus. Mi ddaw’r 
urdd drwy’r cyfnod yma, yn gryfach ac yn barod i 
weithredu er budd plant a phobl ifanc cymru unwaith 
yn rhagor.  

diolch o waelod calon.                                        
Siân Lewis, Prif Weithredwr

Hysbyseb Swyddi

Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg

*ArweinyDD yStAfell
cymhwyster Lefel 3 neu uwch

(Llawn Amser)
Cyflog : £9.60 yr awr

*CyMHortHyDD
cymhwyster Lefel 2 neu uwch

 ( Llawn / Rhan amser )
Cyflog : £6.65 - £9.30 yr awr

 (yn ddibynnol ar oedran a chymhwyster)

Mae Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, Cyffordd 
Llandudno yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, egnïol 
a chreadigol sydd yn gallu cyfathrebu trwy’r Gymraeg, 

i ymuno â thîm cyfeillgar y feithrinfa.

Am fwy o fanylion a ffurflen gais, cysylltwch â 
Sioned Evans neu eurgain llwyd ar 01492 203 
398 neu trwy ebost rheolwr@derwendeg.cymru

Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, 
Plas Tre Marl, Broad Street, 

Cyffordd Llandudno, Conwy. LL31 9HL

Mae i godi argae er mwyn cronni dŵr gysylltiadau poenus i ni yma yng Nghymru. 
Nid mater o hanes ydyw chwaith; mae’n gallu brifo o hyd. Mae’r dywediad ‘Cofiwch 
Dryweryn’ yn parhau i gorddi teimladau negyddol ynom. Pam? Am inni wybod fod 

gweithred anghyfiawn wedi ei chyflawni yn erbyn trigolion Cwm Celyn. Am fod corfforaeth fawr 
wedi sathru ar hawliau, dyheadau a theimladau pentrefwyr. am fod dymuniad cenedl gyfan 
wedi ei hanwybyddu.

Mewn rhannau eraill o’r byd, fodd bynnag, mae codi argae er mwyn cronni dŵr yn weithred 
o gyfiawnder. A’r weithred gyfiawn honno fydd stori ganolog Wythnos Cymorth Cristnogol eleni.

Yn Kenya, mae’r argyfwng hinsawdd yn effeithio ar y tywydd – fel y mae trwy’r byd, wrth 
gwrs. Ond mewn gwledydd tlawd, mae’r effeithiau yn llawer gwaeth. arferai’r tywydd fod yn 
rhagweladwy ond erbyn hyn ceir sychder difrifol ac yna gyfnod o lawogydd trwm sy’n arwain at 
lifogydd. Mae ffermio mewn sefyllfa o’r fath bron yn amhosibl ac mae pobl yn marw o newyn o’r 
herwydd. Trwy bartner lleol mae cymorth cristnogol yn helpu i godi argaeau er mwyn cronni 
dŵr y gellid ei ddefnyddio ar adegau sych a hynny gyda chaniatâd y gymuned leol wrth i’r 
pentrefwyr eu hunain helpu yn y gwaith. Y nhw sydd berchen yr argae a'r dŵr.

Yn ystod wythnos cymorth cristnogol eleni (10-16 Mai) bydd eglwysi ar hyd a lled cymru 
yn brysur yn codi arian tuag at brosiectau tebyg. Prosiectau fydd yn rhoi help llaw i bobl dlota’r 
byd wrth iddynt ymdrechu i godi eu hunain allan o dlodi. Beth am ymuno yn y gweithgarwch? 
Cysylltwch â’ch eglwys leol i weld be sy’n digwydd yno neu ewch draw i wefan Cymorth 
cristnogol am fwy o wybodaeth. 

https://www.christianaid.org.uk/appeals/key-appeals/christian-aid-week

Cofiwch Dryweryn – Cofiwch Kenya
Wythnos Cymorth Cristnogol 10-16 Mai 2021

llythyr  ✍
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Heol y Doll, Machynlleth,
Powys SY20 8BQ

Ffôn: 01654 703592
www. midwalessrorage.co.uk

Siop ar-lein: www.boxshopsupplies.co.uk
Bocsys a ’bubblewrap’ ar lein

Ystafelloedd storio ar gyfer eich anghenion
Monitro Diogelwch 24 awr — Wedi’i wresogi

www. midwalesremovals.co.uk

Storfa Cartref a Busnes

STORFA CANOLBARTH CYMRU

Ganwyd Pat ar yr 16eg o Chwefror 1941 yn 
Burwen, Sir Fôn yn un o efeilliaid. Billy oedd 
ei gefaill, gyda Jean yn chwaer hŷn i’r ddau 

ohonynt. Yn ddwy oed, collodd ei thad yn yr Ail Ryfel 
Byd, a oedd yn gwasanaethu yn y Merchant Navy. 
Symudodd y teulu bach i Bentrefelin ar gyrion Amlwch, 
i Dŷ Capel Soar, ac yna i rif 42 Pen y Cefn Amlwch 
ymhen amser.

Bu’n gweithio mewn siop bapur am flynyddoedd, 
ac yna siop Evie Jones lle roedd ganddi gyfrifoldeb ar 
y cownter cig. Roedd pawb yn ei hadnabod ac yn hoff 
ohoni.

Cyfarfu hi â Myfyr yn Amlwch lle bu’r ddau yn 
mynychu’r clwb Badminton, a hithe’n jôc fawr fod Myfyr 
yn colli o hyd yn erbyn Pat. Methu gweld y shuttle cock 
oedd ei esgus, medde fo!  Roedd Myfyr yn gweithio yn 
Banc Barclays, Amlwch ar y pryd.

Priododd y ddau ar 6ed o Fedi 1969, ym Mrynrefail, 
gan ymgartrefu yn Belmont Avenue, Bangor Uchaf, a 
Myfyr erbyn hyn yn gweithio yng nghangen Bangor y 
banc. Yno y ganwyd Alun ac Anwen (wna’ i ddim datgelu 
oed eich dau!) cyn, ymhen amser, symud i Landderfel 
yn Ngorffennaf 1977 pryd y gorfodwyd Myfyr i symud 
i’r Bala gyda’i swydd.

Doedd Teulu Pat ddim yn dallt pam eu bod yn 
symud i ben draw’r byd i'r Bala o bob man, ac roedd 
hyn yn jôc enfawr gan nain Amlwch, ei mam.

Ond setlodd y teulu bach yn iawn ac roedd pawb yn 
hapus dros ben yn Llandderfel. Roedd Pat yn weithgar 
ofnadwy yn y gymuned gyda’r Capel a Merched 
y Wawr. Cymerodd ran mewn ambell i ddrama yn y 
pentref. Bu hi’n helpu allan gyda’r plant ifanc yn y clwb 
St Johns yma yn Llandderfel, gan ddod i fyny â phob 
math o bethe i’w diddori nhw. Roedd hithau a Myfyr yn 
helpu i drefnu Eisteddfod y Groglith hefyd.

Ar ben hyn roedd hi’n helpu yn Eisteddfod Llawr 
Dyrnu Sarnau drwy gadw’r sgôr, gyda Ifanwy Jones, 
Henblas, y ddwy wrth eu boddau yno tan oriau mân y 
bore, yn mwynhau gwylio’r cystadlu a chael rhoi y sgôr 
olaf ar ddiwedd y noson yn gyffrous.

Roedd Pat wrth ei bodd gyda phlant ac roedd pawb 
yn ei nabod hi fel Anti Pat, plant y pentref i gyd a llawer 
ohonynt wedi cario mlaen i’w galw hi’n Anti Pat ar hyd 
eu hoes. Ac roedd ganddi feddwl y byd ohonynt, a bu’n 
gwarchod dros y blynyddoedd ac roedd wrth ei bodd yn 
eu gweld ambell dro a chlywed eu hanes i gyd.

Roedd Mam yn andros o gogyddes dda a phawb 
isio cêcs Anti Pat. Roedd yn gwau, crosio a gwnïo a 
throsglwyddodd y sgiliau yma ymlaen pan gafodd y 
cyfle i ddysgu plant Ysgol Ffridd y Llyn a dydd Iau yn 
ddiwrnod arbennig gan ei bod yn mynd yno y diwrnod 
hwnnw bob wythnos ac roedd hi wrth ei bodd.

Roedd hi'n fam arbennig a gofalus iawn i’r ddau 
ohonom, a chawsom fagwraeth a phlentyndod hapus 
iawn yn Llandderfel. Pan anwyd y tri o’i hwyrion, Llio, 
Beca ac Ilan, yn blant i Anwen a Bryn, roedd hi wrth 
ei bodd. Ac unwaith eto daeth hi’n weithgar yn helpu 
magu a gwarchod y tri er mwyn i Anwen allu parhau i 
weithio.

Roedd y tri wrth ei boddau'n mynd i dŷ nain a taid 
Llandderfel, a doedd wybod, yn wir, pa blaniau oedd 
gan nain iddyn nhw y diwrnod yne! Roedd hi wastad yn 
gwneud yn siŵr bod ’ne ddigon i'w wneud i'w diddori ac 
yn pasio ei sgiliau coginio, gwau a chrosio ymlaen ... 
ond ddim bob amser yn llwyddiannus, Llio Wyn!

Fe wnaeth Pat a Myfyr fwynhau eu hamser wedi i 

Teyrnged  i Pat Jones,
Dyffryn Braf, Llandderfel gynt

Myfyr ymddeol ac roeddent wastad yn 
mynd ar wyliau dramor; ond mynd i'r 
fferm at Alun a Paula a’r cŵn oedd eu 
prif ddiléit. Roeddent yn mwynhau mynd 
yno i aros, a mynd am dro gyda’r cŵn 
a helpu gyda'r gwaith fferm fel y gallen 
nhw. Pat yn coginio ac yn eu sbwylio 
nhw wrth gwrs.

Wedi colli Myfyr yn 2017 bu Pat yn 
dal i fyw yn Dyffryn Braf, Llandderfel 
gyda chymorth mawr gan ei chymdogion 
a'i ffrindiau ond roedd chwith enfawr 
ganddi ar ôl Myfyr.

Cariodd ymlaen i wau a chrosio a 
bu wrth ei bodd yn gwylio'r teledu ac 
yn gwybod beth oedd yn digwydd yn yr 
operâu sebon i gyd! Roedd wrth ei bodd 
hefyd yn garddio gan rhoi ordors i bawb 
arall be oedd angen ei wneud.

Atgofion Llio, Beca ac Ilan ohoni yw 
bod ganddi domen o gariad yw roi, a’i 
bod angen sws fawr bob tro roedd hi’n 
eu gweld nhw. Ac roedd Llio a Beca yn 
sôn lot am ei lipstick a nail polish pinc. 

Yn 2018 cafodd strôc, a’r teulu 
yn sylweddoli bod pethau yn dirywio. 
Roedd hi hefyd yn dangos arwyddion o 
ddementia.

Cariodd ymlaen i fyw yn annibynnol 
gyda chymorth gan Anwen, Bryn a’r 
wyrion ac wrth gwrs yr uchafbwynt oedd 
cael mynd i lawr i aros at Alun a Paula ar 
y fferm. Roedd yne hen gynhyrfu a hel 
pethau'n barod i fynd atynt a gneud yn 
siŵr bod digon o daffis ganddi i'w bwyta 
ar y siwrne gyda Bryn. 

• • •

Yno yng Ngwlad yr Haf yr oedd hi 
pan ddirywiodd ei hiechyd a gorfod 
mynd i’r ysbyty, a gyda’i theulu o’i 
chwmpas fe hunodd yn dawel ar y 
3ydd o Chwefror 2021, 13 diwrnod 
cyn ei phen-blwydd yn 80 oed.

Wastad yn gwenu a thynnu coes,
Llawn cariad ar hyd ei oes.

Cwsg yn dawel mam bach.

Anwen Jones
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AR dRAWS

1.
5.
7.
8.

10.
11.
13.
16.
17.
20.
21.
22.
23.

Rhoi gwybod, neu gyhoeddi. (9) 
“--- ond calon lân all ganu”. (3) 
Caredig yn y De, a Gwrtheyrn yn y Gogledd. (4)
Y tymor hwn. (1,7)
Colledu. (8) 
Piser. (4) 
Cwmni o actorion. (5,4,4) 
Methu llyncu. (4)
Serchowgrwydd. (8)
Paham mae dicter? (1,7)
Cyfaredd. (4) 
Bwyd y dydd. (3) 
..... A hwn i ddilyn. (3,6) 

1 2 3 4 5 6

7 8
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10 11
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13 14 15

16 17 18
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20 21

22 23
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I LAWR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.

12.
14.
15.
16.
18.
19.

Mae’n dal yn y tir, hyd yn hyn. (7)
Bydd newid yno fis Mai. (5)
Eiddo Dafydd, y bachgen da. (8,5)
Talach na neb. (4)
Pob math. (4,1,2) 
Un amgen i Megan. (5)
Ni ddaw byth. (5)
Enw merch. (5)
Crybwyll yn gynnil. (7) 
Gwenieithwr. (7)
Angen. (5)
Gall wneud gwyrthiau. (5)
Llawer o wenyn. (4)

Wrth chwilota ar y we yn ddiweddar, 
daeth Peris Jones Evans ar draws y 
llun diddorol yma. Fe'i peintiwyd yn 
1771 gan yr arlunydd adnabyddus o 
Nottingham, Paul Sandby (1731-1809) 
ac mae'n dangos Stryd Fawr Y Bala, 
yn edrych, ar noson lleuad lawn, i 
gyfeiriad Moel Llanfor. Mae'r werin 
bobl, mae debyg, yn talu gwrogaeth 
i ŵr y plas, Syr Watkin Williams 
Wynn wrth iddo farchogaeth gyda'i 
osgordd trwy'r stryd. Ni nodir beth 
yw'r achlysur, ac anodd yw dirnad y 
rheswm am y goelcerth. Mae'n debyg 
mae rhagflaenydd Gwesty'r Llew 
Gwyn sydd ar y chwith ond anodd 
yw medru canfod unrhyw beth arall 
cyfarwydd.

llun cynnar o 
stryd fawr y bala

Llongyfarchiadau i Branwen a cynon Tomos, Tan rhiw, 
Llanuwchllyn. chi enillodd y mis yma. daw eich tocyn 
llyfr trwy'r post maes o law. Anfonwch eich ymgeision 
at Dylan Jones, Tanyfron, 105 Stryd Fawr, Y Bala, 
Gwynedd LL23  7AE erbyn y 10fed o Fai, 2021.
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AR DRAWS I LAWR
1.
5.
7.
8.

10.
11.
13.
16.
17.
20.
21.
22.
23.

Cloi dwylo
Bad 
Anna 
Coelcerth 
Atseinio 
Cnul 
Cael Nadolig Da 
Parc 
Pethau cudd 
Dealladwy 
Ddreng 
Llyn Brennig 
Santa Clos 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.

12.
14.
15.
16.
18.
19.

Crafanc 
Ofnus
Yn ôl i’r Dref Wen 
Odli 
Gweler 22 Ar Draws 
Dethol
Dianc 
Elgan
Eurgain 
Arddangos
Padell
Carol 
Maes 


