
CYFRES NEWYDD: 288 MEHEFIN 2021Pris: 60c

PETHE GORFFENNAF

ERTHYGLAU YNG NGOFAL
TÎm GOLYGYddOL 

CYNWYd
i’w cyflwyno erbyn 

10fed o Fehefin
Ar werth o'r 25ain o Fehefin

CLWB 200

mae enwau 
enillwyr Mehefin 

ar dudalen 2

ETHOLIAD SENEDD CYMRU 2021
DWYFOR MEIRIONNYDD

Mabon ap Gwynfor a ddaeth i'r brig yn 
etholaeth Dwyfor Meirionnydd ar 6ed Mai 
eleni, dim ond yr ail i ddal y sedd ers cychwyn 
datganoli dros 20 mlynedd yn ôl. Dymunwn 
bob rhwydd hynt iddo yn ei swydd newydd 
ar ein rhan. Fel hyn y pleidleisiwyd:

ymgeisydd yn cynrychioli nifer
canran o'r 

bleidlais

Mabon ap Gwynfor Plaid Cymru 11,490 48.25%

Charlie Evans Ceidwadwyr 4,394 18.45%

Cian Ireland llafur 3,702 15.55%

Peter Read ProPel 1,314 5.52%

Glyn Daniels llais Gwynedd 1,136 4.77%

Stephen Churchman dem. rhyddfrydol 916 3.85%

Louise Hughes reform uK 710 2.98%

Michelle Murray freedom allianCe 152 0.64%

Mwyafrif Plaid Cymru 7,096 29.80%

Nifer a bleidleisiodd 23,814 52.40%

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
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Dwylo diwyd Llandrillo/Clwb 200

'Caru Carafanio'

'Yma a Thraw–Y Sarnau a Thu hwnt' [EP] 

GPC– 'Cartref'

Y Gornel Greadigol [GE] 

Garddio Gwyrdd [R]/Canu gyda'n harwyr

Clwb Bowlio Llandrillo

Tir Dewi/Dramâu Llandrillo

'Canmolwn ...'  Huw Derfel

[yn parhau]

'Am yn Ail' – cyfrol Barddas

Cofio Brenda Nant Hir
Y Stores Llandrillo/ Llyfr Diana Armfield
Nyth i'r Frân Wen / Tiwtor Cymraeg? 
Dramâu Llandrillo/ Croesair 288

Helo
Wedi darllen 

yr erthygl 'Beic amdani!' 
gan Sioned Webb bu rhaid imi 

ysgrifennu i hysbysu'ch darllenwyr 

bod lle gwerthu beiciau trydan 

o'r enw Electric Dragon Cycles 

yn Tan Yr Allt, Maerdy, Corwen. 

Prynais feic oddi yno fis Rhagfyr 
ac rwyf wrth fy modd hefo fo. Mae'r 

perchennog, Jeff, yn fwy na pharod 

i helpu ac yn gallu mynd â chi allan 

ar y beics sydd ganddo (a hynny ar 

elltydd!) i'w profi. Mae o hefyd yn 
medru'ch cynghori, archebu beic, 

adeiladu beic, ac ymateb i unrhyw 

gwestiwn neu broblem sydd yn codi 

wedi ichi brynu'r beic. Mae hefyd 

yn gweithredu'r cynllun 'Beicio i'r 
Gwaith'.
Ellen Roberts

llythyr  ✍
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TÎm GOLYGYddOL LLANdRiLLO
FU’N GYFRiFOL Am GASGLU’R 
ERTHYGLAU A’R LLUNiAU 
AR GYFER Y RHiFYN HWN 

SWYddOGiON:
CAdEiRYdd:
NIA DAVIES, FRONGOCH 01678 521140
TRYSORYdd:
DILYS EVANS, TIR Y DAIL, CAE CROES, Y BALA
01678 521475
YSGRiFENNYdd:
JEAN ROBERTS, TREFAN, PARC, Y BALA 
01678 540359
 
TREFNYdd GWERTHiANT:
GWYN SION IFAN 01678 520658
TREFNYDD HYSBYSEBION:
NEREUS 01678 521229
TANYSGRiFiAdAU:
DYLAN N. JONES, TANYFRON, 105 STRYD FAWR, 
Y BALA 01678 521229

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

Cysodir PETHE PENLLYN gan Nereus
01678 521229
e-bost: dylannereus@btinternet.com

Peredur Roberts Cyf.
Cyfarwyddwr Angladdau

Gwasanaeth Personol

Capel Gorffwys Preifat

Derwgoed 

Llandderfel

Y Bala

LL23 7HG

01678 530239

07544 962669

Gweithdy’r Gof

Pentrefoelas

Betws y Coed

LL24 0HY

01690 770408

07884 025520

OWAiN SiON GWENT
PeintiwR ac 
adduRnwR
Pendraw, Llanuwchllyn, 

Y Bala Gwynedd

LL23 7TW

Ffôn: 01678 540283

Symudol: 07891 459699

e-bost: owainsiongwent@hotmail.co.uk

Ariennir Pethe Penllyn
yn rhannol gan 
Lywodraeth Cymru

HYSBYSEBWCH YN 
PETHE PENLLYN
* * * * * * * * * * * *

CYSYLLTWCH Â’N SWYddOG 
HYSBYSEBION
dylannereus@btinternet.com

Noel Lloyd

CLWB 200

£15

£10

£10 126

£20 39

MEHEFIN 2021

Sion a Jess

Tomi a Jane Evans

Teulu Bodheulog

Melda Lois Griffiths

93

163

Rhestr 2020/21

GWOBRAU’R CLWB 
ETO ELENi YW 
£20, £15, £10 a £10

RHiFYN RHAGFYR/iONAWR 
£100, £75, £50 a £50

Eurwen Lewis
Dymuna Carys, Meinir, Aled a’r 

teulu oll ddiolch yn ddiffuant am 

bob arwydd o gydymdeimlad a 

charedigrwydd a estynnwyd 

iddynt yn ystod eu profedigaeth.

[Gweler hefyd deyrnged gan 
Elfyn Pritchard ar dudalen 4.]

YN EISIAU

Byngalo yn Y Bala, 

i'w rentu neu i'w brynu, 
gan gwpl lleol.

Cysyllter â:
07979 217143

D
ros gyfnod y clo mawr daeth criw o wragedd dyfeisgar Llandrillo 

a'r cylch at ei gilydd i geisio llenwi'r oriau hir o ymneilltuo trwy fod 

yn brysur yn gwau sgwariau gyda'r bwriad o greu cwilt. Bu 45 o 

wragedd yr fro yn brysur yn clecian y gweill i greu sgwariau a daeth 54 i'r 

lan, yn amrywiol eu patrymau a'u lliwiau ... ac ambell un wedi cyflwyno 
mwy nag un i'r fenter.

Elaine Roberts oedd cydlynydd y prosiect a hi fu'n gyfrifol am wnïo'r 

sgwariau at ei gilydd.

Y gobaith yw  y caiff y gwaith hardd yma sydd yn arwydd o ddiwydrwydd 
gwragedd Llandrillo a'u penderfyniad i oroesi'r amgylchiadau anodd trwy 
gadw'n brysur, ei arddangos mewn man priodol yn y pentref. Os cewch 
gyfle i gael golwg ar y gwaith yn ei holl ogoniant mae'n siŵr y cytunwch 
ei fod yn werth ei weld.

Dwylo 

diwyd 
Llandrillo
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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

Caru Carafanio
gan Rhiannon Jones

S
awl un ohonoch, wrth ddreifio 
eich modur sydd wedi bod 

yn stŷc tu ôl i garafan am 
filltiroedd ac yn bytheirio am nad oes 
modd i chi basio? 

Ie, ond a ydych wedi meddwl am y 

mwyniant y bydd y perchennog yn ei 

gael yn ei garafan? 

I mi does dim byd gwell na threulio 

gwyliau neu benwythnos yn y garafan. 

Rydym wedi bod yn carafanio ers 

i'r plant fod yn fach (mae’r hynaf 

nawr yn ei bedwardegau). Benthyg 

carafan rhieni'r gŵr a fyddem yn y 
blynyddoedd cynnar a theithio i lawr i Sir Benfro a mwynhau'r traethau a'r atyniadau oedd 

yn addas i’r plant. Yn wir roeddem yn mynd ledled Cymru gan dreulio gwyliau yn Sir Fôn 
a Phen Llŷn. Doedd y garafan ddim yn fawr,  ... dim 'mod cons' fel sydd mewn carafanau 
modern, ond roedd gennym rewgell fach ac roedd yn glyd tu mewn a'r plant wrth eu 

boddau.

Yn ddiwerarach daethom yn berchen ar ein carafan ein hunain, un i gysgu pump, ac eto 

doedd hon ddim yn foethus iawn fel y rhai gewch chi heddiw, ond roedd hi'n siwtio'n iawn. 

Ac fel ychwanegiad cawsom adlen ac roedd hyn yn golygu bod mwy o le i ni eistedd allan  

heb wlychu! ... OND  mae gosod adlen i fyny'n gallu troi yn rhyfel cartref! Y mae angen 
llawer o amynedd, yn enwedig os oes 'na ychydig o wynt yn codi a phawb yn gorfod 

trio'u gorau i ddal y blymin polion! Roeddwn 

mor falch pan ddaeth y plant yn ddigon hen 

i helpu eu tad i osod yr adlen! Ond roedd yn 

werth yr holl helynt yn y diwedd.

Hedfanodd y blynyddoedd heibio a'r plant 

bellach wedi tyfu a ddim eisiau carafanio efo 

dad a mam. Dyma benderfynu uwchraddio'r 
garafan a chael un gyda chawod a thoiled 

modern ac, yn fwy na hynny, gwely ynys yn 

y cefn. Dyna braf oedd cael y gwely'n barod 
a ddim yn gorfod troi'r eisteddle'n wely bob 

nos!

Nid oes gennym ddiddordeb mewn teithio 

dramor gyda’r garafan gan ein bod yn ddigon 

hapus yn ymweld â gwahanol lefydd yng 

Nghymru a thu hwnt. Rydym wedi mwynhau 

ymweld â Chernyw a'i phentrefi pysgota 
hanesyddol gyda'u ffyrdd culion. Efrog hefyd 
gyda’r ‘Shambles’ a'r Gadeirlan hardd, heb 

anghofio'r ymweliad blynyddol â'r sioe fawr 

wrth gwrs. Y blynyddoedd diwethaf Aberaron 

fu'n ffefryn gyda chroeso Cymreig y Cardis a 
dewis da o wahanol lefydd i fwyta boed yn 

’sgodyn a ’sglodion neu yn bryd mwy safonol.

Ond gwae ni! Llynedd daeth yr hen 

COVID gyda’i rwystredigaethau. Nid oedd yn 
bosib teithio gyda’r garafan. Fodd bynnag, 

ddiwedd mis Ebrill cefais blwc o hiraeth am 

yr hen garafan a bu’n rhaid ei nôl hi o'r sied a 
oedd wedi bod yn gartref iddi dros y gaeaf a’i 

pharcio o flaen y tŷ! Diolch byth! fe gawsom 
wythnos yn Aberaeron fis Awst.

Eleni mae'r garafan ar safle yn Mhen Llŷn 
ac rydym yn edrych ymlaen i dreulio cymaint 

o amser â phosib yn ymlacio yn harddwch 

yr ardal. Traed i fyny a gadael i’r gŵr danio'r 
barbeciw i swper! A wyddoch chi be? Mae'n bosib erbyn heddiw cael “air awning”, un ’dech 

chi'n gallu chwythu i fyny, sydd yn dipyn llai o draferth i'w gosod na'r hen un. Haleliwia!  

Aberaeron

Polperro yng Nghernyw

Cadeirlan Efrog
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Cofio  Ym marwolaeth Gwyn Hughes, Arberth 

(Gwyn Cynlas i bawb yn yr ardal hon), collodd 

cefn gwlad Cymru un arall o’i dinasyddion. Ie, 

dyn cefn gwlad oedd Gwyn, ni chrwydrodd 

erioed ymhell  o’i gynefin, ac anifeiliaid a 

phorthmona oedd ei fyd, ac roedd wrth ei fodd 

mewn ffair a marchnad. Ond roedd diddordeb 

mawr arall ganddo, - pregethwyr a phregethau, 

yn enwedig pregethwyr ddoe, pregethwyr yr hen 

hwyl Cymreig a’r saernio gofalus ar dri phen. - 

J. W. Jones Conwy yn arwr mawr ganddo, 

Richard williams amlwch hefyd, ac o leia ddau 
o gyn weinidogion tegid – John Roberts a 
Huw Jones.  Roedd wrth ei fodd yn trafod eu 
pregethau a dwyn i gof lawer o’u dywediadau. 

Yn nyddiau ei nerth bu’n un o brif gynhalwyr yr 

achos yng Nghefnddwysarn, yn gyfrannwr hael, 

yn flaenor ers 1973 ac yn drysorydd cydwybodol 

am nifer helaeth o flynyddoedd. Anfonwn ein 

cydymdeimlad at Jane, ei briod ffyddlon, ei 

frodyr a’i chwiorydd a’r teulu a’r cydnabod i gyd.    

Collodd yr ardal un arall o’i chyn drigolion 

ym marwolaeth Eurwen Lewis, ac anfonwn 

ein cofion a’n cydymdeimlad at ei phlant a’r 

holl gysylltiadau teuluol. Ni chrwydrodd hithau 

ymhell o Dy’n Llyn ei magwraeth gynnar gan 

ymgartrefu maes o law yn y Bala, lle y magwyd 

ei phlant a lle y bu’n hynod ofalus o’i phriod na 

fu’n dda ei iechyd am gyfnod hir. Cadwodd ei 

chysylltiad â’r Sarnau ar hyd y blynyddoedd, gan 

gynnwys actio droeon yn nramâu’r Llawrdyrnu. 

Bu mewn saith drama i gyd rhwng 1970 a 1975 

gan gynnwys dwy ddrama yn 1974. Roedd hi’n 
actores dda ac yn aelod ardderchog mewn 

cwmni, yn llawn  sêl, hwyl a brwdfrydedd. Bu’n 

frwd yn ei chrefydd hefyd ac yn organyddes yn 

ei chapel am sawl blwyddyn. 

Chwith eu colli, Gwyn ac Eirwen, dau wedi 

cyd oesi, a dau wedi’n gadael ar yr un pryd.  

Colli cyfaill a chofio’r dyddiau da  

Yn ddiweddar bu farw Gwynedd (Gwynedd 

Jones Rhewl a Rhuthun), ffrind i mi yn enwedig 
yn nyddiau’r coleg, a chwith meddwl ei fod wedi 

mynd. Ond cofio digwyddiad eitha trwstan a 

wnes i wrth feddwl amdano. Roedd y ddau 
ohonom wedi bod efo dwy ferch o Fangor un 

nos Sadwrn, yn y dyddiau cyn i mi gyfarfod 

Nansi ac iddo yntau gyfarfod Megan, ac wedi 

trefnu i’w cyfarfod drachefn wrth y cloc ynghanol 

y dre y nos Sadwrn ganlynol. Fel yr âi’r wythnos 

yn ei blaen roedden ni’n dechrau gofidio inni 

wneud y fath drefniant, fyddai’n golygu talu 

am fwyd neu dalu am y pictiwrs drostyn nhw, a 

ninnau’n fyfyrwyr tlawd! Felly penderfynu, – hen 

bethe sâl dwi’n gwybod, – peidio cadw’r oed a 

mynd o Fangor i Gaernarfon am newid y noson 

honno. Lle da, pawb yn cerdded y rownd arferol 

o’r Maes, ar hyd Stryd y Plas, heibio’r Guild Hall 

ar hyd Stryd Bangor ac yn ôl i’r Maes, hynny gan 

obeithio cyfarfod partneriaid. Ac fe wnaethom: 

dwy ferch, y ddwy yr oeddem wedi trefnu efo 

nhw i’w cyfarfod ym Mangor! Hwythau wedi cael 

traed oer fel ninnau a gwneud yr un peth – dianc 

i Gaernarfon. Cawsom sgwrs fer a chwerthin 

am ben y sefyllfa – cyn gwahanu am byth! Coffa 

da am ffrindiau bore oes, a diolch am atgofion y 

gallwn eu hail fyw.   

Criwiau bach a thyrfa fawr Mae'n debyg 

gen i fod y cyfnod rhyfedd hir diweddar yma, 

y cyfnod clo, wedi effeithio ar bobl mewn sawl 

ffordd wahanol. Yr hyn yr ydw i wedi ei golli 

fwya amwni ydi cyfarfod criwiau bach a mawr. 

Y criwiau bach fyddai’r teulu, ‘get twgeddar’ 

teuluol yn enwedig a minnau â gor ŵyr a gor 
wyres newydd. Hefyd criw bychan capel 

Cefnddwysarn, y criw bach selog ddaw i Oedfa 

ac i Gylch Trafod. Criwiau beth yn fwy hefyd 

- y Llawr Dyrnu, Cylch Llenyddol Edeirnion, 

darlithoedd ac arddangosfeydd Cantref. Pethe 

fel yna. Ac yna’r criw mawr, ac yn anad dim 

tyrfa Cymanfa Ganu’r Eisteddfod Genedlaethol, 

Mae gen i o hyd recordiad o gymanfaoedd dwy 

eisteddfod yn y Bala ac un ym Meifod, ac mi 

Yma a thraw
    — Y Sarnau a Thu hwnt

Elfyn Pritchard

fydda i yn troi atyn nhw yn aml. Diolch amdanyn 

nhw a brysied y dydd y dônt yn eu holau go 

iawn  cyn imi fynd yn rhy hen i fynychu, er gen i’r 

teimlad fy mod eisoes yn y cyflwr hwnnw!

Siop Swnllyd   Cwestiwn: Pa un yw siop fwya 

swnllyd y Bala?  Hawdd! Y Co-Op. Miwsig uchel 

aflafar (os gellir ei alw’n fiwsig) ar y system 

drwy’r dydd. Dwi’n deud system achos yr un ydi 

o ym mhobman. Yn Rhuthun hefyd, ond mae’r 
siop honno’n fwy a’r sŵn yn haws ei ddioddef. 
Mi sgrifennais i’r pencadlys i gwyno cyn y Dolig 

ac awgrymu fod y fath bethau â charolau i’w 

cael. Anfonwyd fy llythyr yn ôl at y rheolwr lleol 

i ymdrin ag o, - chlywais i ddim a fu dim newid. 

Felly mi gefais ryw fath o ateb ond dim ymateb, 

ac y mae yna wahaniaeth rhwng y ddeubeth. 

Ond dwi wedi ymateb, drwy beidio mynd i’r 

Co-Op yn y Bala oni bai bod wirioneddol raid, 

ac mae hwnnw’n bod weithiau.  Prynu mwy yn 

hytrach yn y siopau eraill a Garej Glanrafon. 

Siop ardderchog! 

Syrthio  Do, mi wn mod i wedi crybwyll o’r 

blaen mod i’n syrthiwr, a hynny ers cyn co’. 

Baglu ar draws fy nhraed fy hun gan amla. Wel, 

dwi wedi cael wythnosau, misoedd da yn wir yn 

ddiweddar, dim un cwymp i’w adrodd.  Ymarfer 

pwyll a gofal dyna pam. Ond roedd yn rhaid iddo 

ddod i ben debyg, ac fe ddaeth, y dydd o’r blaen 

ar balmant yn y Bala!  Methu gweld y step ac i 

lawr â mi fel sachaid o datws. Allwn i ddim codi 

dros fy nghrogi. Gerllaw roedd criw o blant – 

bechgyn yn chwarae o gwmpas a thynnu ar ei 

gilydd fel y bydd bechgyn. ‘Dech chi isio help?’ 

Holodd un. Mi roeddwn i a chafwyd breichiau dau 

neu dri, mwy yn wir i’m codi yn ôl ar fy nhraed. 

Mae o’n cael ei ddweud yn aml y dyddiau hyn 

gan rai nad yw plant fel y bydden nhw, a’u bod 

wedi mynd yn gredauriaid di feddwl, di doreth, di 

feind.  Nid felly y gwelais i bethau yn y Bala rai 

dyddiau’n ôl. 

Ffrydan   Ddeufis yn ôl mi holais a oedd rhywun 

yn gwybod rhywbeth am y felin neu’r ffatri oedd 

yn cael ei gyrru gan ddŵr o nant 
Ffrydan, ac fe gefais ateb gan 

Peris Jones Evans. Diolch iddo, 

ac am fanylion diddorol dros 

ben. Mae’r fynedfa i safle’r ffatri 

gyferbyn â’r drofa am Ryducha, 
ble mae Nant Ffrydan yn llifo i 

Afon Tryweryn. Mae olion y ffrwd 

ac adfeilion yr adeilad i’w gweld o 

hyd. Roedd siop y ffatri ar Stryd 
Fawr y Bala, – Siop Mair erbyn 

hyn. Roedd y ddiweddar Martha 
Jane Roberts yn berchen ar 
gengl (sef rhwymyn i ddal cyfrwy 

ar geffyl) o sidan coch o’r ffatri. 

Y sidan hwnnw a roddwyd yn y 

wlanen arbennig a archebwyd 

gan y Frenhines Victoria ar ôl ei 

hymweliad â’r ardal yn 1889.

• • •

[A dyma hi, hen Ffatri Ffrydan, 
llun a ddaeth i law o'r  hen adeilad 
yn ei hanterth, sydd bellach yn 
ddim ond pentwr blêr o gerrig.]
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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 gyfarfod

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!

‘Does unman yn debyg i gartref’, sef, yn ôl Geiriadur Prifysgol Cymru, 
‘Y man lle bo dyn a’i deulu yn arfer byw, trigfan, preswylfa’. Dros gyfnod y 
pandemig, yr ydym wedi treulio mwy o amser nag arfer yn ein cartrefi wrth geisio 
gwneud ein rhan i rwystro lledaeniad y firws Covid-19.  Fel arfer, ein cartref yw’r lle yr 
ydym yn dychwelyd iddo i ymlacio ar ôl diwrnod o waith, ond oherwydd y gwaharddiadau, 
mae ein cartrefi yn awr hefyd yn weithle, gyda nifer ohonom wedi creu swyddfa fach ar 
fwrdd y gegin, neu yng nghornel ystafell arall. Tipyn o newid byd, gyda’r llinellau rhwng 

gwaith a chartref wedi pylu. Serch hyn, ein cartrefi yw ein noddfa (lle sy’n rhoddi cysgod neu 

amddiffyniad), ac maent o bob maint a chynllun.

Efallai mai maenordy (tŷ arglwydd y faenor), plas, bwthyn, byngalo, hendy (hen dŷ neu 
blasty) fflat, neu hyd yn oed tŷ â tho o gawn neu wellt crin, sef crindy, yw eich trigias 

(trigfan, preswylfa). Ond gobeithio bod modd i chi fudo (symud tŷ) os mai briwdy (tŷ 
drylliedig), cwthwal (hofel), lluest (trigfan dros dro wedi ei chodi ar frys), magwyren (adfail)  

neu furddun (adeilad wedi mynd a’i ben iddo) yw eich edrydd (cartref).  Mae pawb yn 
haeddu adlam (trigfan sefydlog), petai’n faesty (tŷ yn y wlad), neu ddinasty (tŷ yn y dref), ac 

os ydych am godi tŷ newydd, gwnewch yn siŵr nad yw’n hogl (adeilad chwithig ei gynllun) 

nag yn dŷ trafaelus (a llawer o waith cerdded ynddo), a bod iddo ddrws ffrynt pwrpasol, nid 
berddor (drws allanol isel). Bydd angen digon o le tan y gronglwyd (yn y tŷ) ar gyfer pawb 

sydd am gytya (cyd-fyw) ynddo  – fyddai’n annifyr gorfod didyo (troi allan o dŷ) aelod o’r 

teulu!

Gobeithio eich bod wedi eich difyrru gan yr enwau llai adnabyddus, ac os ydych am 

ddarganfod rhagor amdanynt, cymerwch olwg yn y Geiriadur, naill ai drwy bori yn y cyfrolau 

print neu yn y Geiriadur Ar Lein - ewch i: http://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html.

Os ydych yn gwybod am enwau diddorol eraill yn ymwneud â’r cartref, rhowch wybod i ni os 

gwelwch yn dda. Medrwch gysylltu â ni drwy ein gwefan, ar e-bost (gpc@geiriadur.ac.uk), 

neu drwy ysgrifennu i’r cyfeiriad canlynol:

Geiriadur Prifysgol Cymru, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Llyfrgell 

Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HH

CARTREF
llythyr  ✍

CYMDEITHAS GYFEILLGAR LLANGWM LLANFoR
Yn  ein rhifyn diwethaf cyhoeddwyd y neges hon, gyda llun, am fedal a ddaeth i law yng Nghwm Main ...

“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.” 

Ymddiheurwm am gamarwain ein darllenwyr. Cymdeithas Llanfor nid Llangwm oedd y disgrifiad cywir.
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Y Gornel Greadigol • lluniwyd gan Gwen Edwards

Am newid bach, gan ein bod yn fwy rhydd i fynd o gwmpas i siopa ac ati erbyn hyn, dyma gyflwyno cyfrolau a gyhoeddwyd 
yn weddol ddiweddar. Eu cyflwyno’n unig, nid eu hadolygu. Maen nhw i gyd ar silffoedd AweN MeirioN wrth gwrs. 

Cyfrolau ffeithiol ac atgofus eu naws yw’r pedair gyntaf.

‘Rhywle fel Hyn’ – Atgofion Drwy Ganeuon – Dafydd Iwan (£8.00)
efallai y byddwch yn gyfarwydd gyda chyfrolau Linda Gittins, neil Rosser ac emyr Huws Jones, cyfrolau sy’n rhoi cefndir 
rhai o’u caneuon, ac yn llawn o atgofion difyr sydd ambell waith yn taro goleuni newydd ar ambell gân neu linellau 
cyfarwydd. dyma a geir yma hefyd. Yng ngeiriau Lyn ebenezer, ‘Rydym wedi clywed rhai o ganeuon dafydd iwan ers 
dros hanner canrif. Yn y gyfrol hon mae’n datgelu’r hanesion tu ôl i gyfansoddi nifer o’i ganeuon. Mae’i onestrwydd 

yn disgleirio trwy’r cyfan. O bori drwy’r penodau dadlennol hyn cewch ail-fyw’r caneuon yn ogystal â darllen rhwng y 

llinellau.’  dyma gyfle i gael cipolwg ar yr hyn roes fod i ffefrynnau fel ‘Mae’n wlad i Mi’, ‘Hawl i Fyw’, ‘esgair Llyn’, ac 
‘Yma o Hyd’ – a  chryn bymtheg o ganeuon cofiadwy eraill. 

• • •

Meddwl am Man U – Rhodri Jones (Atgofion dirdynnol y cyn-bêl-droediwr proffesiynol) £9.99
Breuddwyd llawer plentyn ydi cael chwarae pêl-droed i un o’r timau mawr, a dyna oedd uchelgais Rhodri Jones. ‘Yn bum 
mlwydd oed ysgrifennodd fy athrawes ‘Pob lwc gyda’r pêl-droed’ ar waelod fy adroddiad cyntaf.’. Dechreuodd ei yrfa fel 

pêl-droediwr proffesiynol ifanc yn Manchester United rhwng 1996 a 2000, ac mae’r gyfrol yn llawn ‘hanesion rhyfeddol 

am gyrraedd yr uchelfannau ynghyd â’r gwaelodion tywyll’. Mae’r dyfyniad canlynol o eiriau Rhodri yn ddirdynnol, ac yn 
sicr yn codi awydd am ddarllen y gyfrol gyfan.

“Son, we will not be extending your contract.”  Hoeliwyd y geiriau ar y cof. Yn drwsgl llwyddais i yngan gair neu ddau yn 

diolch am y cyfle. Siglodd Syr alex fy llaw yn gadarn gyda golwg o dosturi ar ei wyneb. caeais y drws yn dawel ar fy ôl – y 
gobaith o wisgo crys tîm cyntaf Manchester United bellach ar chwâl a’r byd yn cau yn dynn amdanaf. Llifodd y dagrau.

• • •

Y Daith ydi Adra – John Sam Jones (Cyfieithwyd gan Sian Northey) Clawr Caled £15.00
disgrifir y gyfrol hon fel ‘atgofion cyfareddol John Sam Jones o’i fywyd ar y ffin’. cawn hanes ei blentyndod yn Bermo, 
yn fyfyriwr yn Aberystwyth, ei astudiaethau yng Nghaliffornia cyn dychwelyd i Lerpwl  a Gogledd Cymru i weithio fel 

caplan, ac yna ym maes gwaith cymdeithasol ac addysg rhyw.  Daeth yn ymgyrchydd dros hawliau LGBT yng Nghymru. 

astudiodd ysgrifennu creadigol yng nghaer ac mae cyfrolau o’i ffuglen wedi ennill gwobrau. Bellach mae ef a’i ŵr wedi 
ymsefydlu yn yr Almaen.

cyfiethiad yw’r gyfrol Gymraeg, ond yn ôl rhai sydd wedi ei darllen mae llais yr awdur, yn hytrach na’r cyfieithydd i’w 
glywed yn gryf a naturiol trwyddi. Teyrnged i gamp Sian Northey. Mae hynny, ynghyd â’r clod a roed i onestrwydd yr 

awdur, yn peri i rywun dybio fod hon yn gyfrol gwerth ei darllen.

• • •

Eigra, Hogan fach o’r Blaena – Eigra Lewis Roberts. £9.95
Os mai hunangofiannau sy’n mynd â’ch bryd, mae’n siwr eich bod wedi bod yn aros yn ddisgwylgar am y gyfrol hon. Ond 
peidiwch â disgwyl rhyw ddadleniadau mawr personol, na chatalog o fanylion bywyd yr awdur. Yn ei geiriau hi ei hun, 

‘Rhwyd bysgota o gof, llawn tyllau, sydd gen i, a honno’n gadael i’r pysgod yn ogystal â’r dŵr lifo drwyddi’. 
Yng ngeiriau’r broliant, ‘ei llyfrau hi yw’r cerrig milltir ar y daith.’ Ac i lawer o ddarllenwyr sydd wedi gwir werthfawrogi y 

llyfrau hynny dros y blynyddoedd, dyma ychwanegiad sicr at y mwynhad hwnnw. Fel y dywed Dafydd Morgan Lewis, ‘Yr 

ydym yng nghwmni awdur gwirioneddol ymroddgar, un y mae’n fraint cael treulio amser yn ei chwmni.’ Ac mae’r dweud 

ffraeth a’r siarad plaen, yn ogystal â’r atgofion yn ddarlun o ddylanwad ei magwraeth yn y Blaena arni.

• • •  • • • •

ond os mai nofelau sydd at eich dant, dyma ddwy nofel hollol wahanol i’w gilydd a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

Yr Eneth Gadd ei Gwrthod – Gwen Parrott £9.95
nofel swmpus arall gan awdur profiadol iawn. disgrifir hi fel ‘nofel afaelgar llawn cyfrinachau a dirgelwch gan awdur sy’n 
creu straeon a chymeriadau cofiadwy’. Mae’r bennod gyntaf yn llawn cyffro ac yn symud y stori yn ei blaen yn gyflym a 
bywiog wrth i ni ddilyn hynt Mererid ar ddiwedd noson feddw mewn clwb nos poblogaidd. Yn fuan mae’n ei chael ei hun 

yng nghanol dirgelwch sydd mewn peryg o droi’n hunllef. Wrth i’r stori ddatblygu mae pethau’n mynd o ddrwg i waeth. 

Dyma sut mae Meg Elis yn cloi ei hadolygiad o’r nofel yn y cylchgrawn ‘Barn’ – ‘Os am gyffro a chnoi ewinedd, fe gewch 

eich plesio – ac oes, wrth gwrs, mae ’na ddatgeliad syfrdanol, fel ym mhob nofel dditectif dda.’

• • •

Gan Bwyll a Gwyddbwyll – Addasiad Cymraeg o 'Check Mates' (Stewart Foster) gan Bethan Gwanas £6.99
Dyma addasiad o nofel hynod boblogaidd yn y Saesneg (Check Mates gan Stewart Foster) sy’n dilyn stori bachgen wrth 

iddo ddysgu am fywyd drwy chwarae gwyddbwyll. Addaswyd y nofel gan yr awdur poblogaidd Bethan Gwanas.

Mae Gan Bwyll a Gwyddbwyll yn stori dod i oed, gan ddilyn hanes plentyn sydd angen dihangfa o broblemau a 

help i’w goroesi. Mae Felix Schopp yn ei chael hi’n anodd canolbwyntio, sy’n golygu ei fod yn cael trafferthion yn yr ysgol 

oherwydd ei gyflwr. Mae pawb yn meddwl ei fod yn ddwl neu’n ddrwg neu’n ddiog ac yn dweud wrtho fod angen trio’n 
galetach. Pan mae mam Felix yn cynnig y dylai dreulio mwy o amser gyda’i daid, all Felix ddim dychmygu unrhyw beth 

gwaeth. Dydy Taid ddim wedi bod yr un fath ers i Nain farw, ac mae’n mynnu ei ddysgu sut i chwarae gwyddbwyll. Ond yn 

araf bach a thrwy ddirgel ffyrdd, Taid sy’n ennill y dydd, ac mae Felix yn datblygu’n chwaraewr naturiol. Wrth iddo ddysgu 

rheolau gwyddbwyll, mae’n dysgu gwersi eraill, ac mae Taid yn dangos i Felix nad oes rhaid i bob chwarae droi’n chwerw.

RHYWBETH 
I'W 

DDARLLEN
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GARDDIO GWYRDD
gyda 

Mai 2021

M
or braf yw cael gweld y gwenoliaid 

yn ôl a chlychau'r gog a'r garlleg 
gwyllt a'r haf yn gneud ei orau i'n 

croesawu. Ar ôl wythnosau o nosau rhewllyd, 

mae'r wythnos nesa'n edrych yn addawol 

iawn. Caiff yr eginblanhigion i gyd fynd i'r 
twneli poli i aros eu tro i gael eu plannu yn 

y gwlâu.

Mae'r sbigoglys yn prysur dyfu ac mi 
fydd hi'n amser i mi blannu mwy o hadau i 

sicrhau parhad i'r cnydau. Dwi wedi sbyddu 
be' oedd yn rhewgell ac mae'n braf cael 

cyflenwad newydd i sicrhau parhad, hyd yn 
oed os oes rhaid eu rhewi; a chan fod yr olaf 

o'r afalau wedi eu gwneud yn siytni, bydd lle 

yn y rhewgell i unrhyw beth fydd dros ben yn 

ystod yr wythnosau nesaf.

Dwi'n siŵr y bydd rhai ohonoch, fel 

ninnau, wedi mwynhau cael crymbl rhiwbob 

yn ddiweddar. Fe wnes i ychwanegu gellyg a 

oedd angen eu defnyddio at un ohonyn nhw'r 

wythnos diwethaf ac roedd yn fendigedig! 

Mae dail gorfetys (chard) a sbigoglys a seleri 

wedi bod yn cael eu hychwanegu at gawl, 

salad a tharten hefyd. Mae'n hyfryd iawn 
medru bwyta bwyd newydd ei hel o'r ardd 

unwaith eto.

Fe blannwyd y garlleg ychydig yn hwyrach 

oedd i fod, ond dwi'n bwriadu'u gadael nhw 

yn y pridd am flwyddyn y tro yma. Roedd 
rhai o'r bylbiau'n llai nag yr hoffwn iddynt 
fod ac dwi am roi mwy o amser iddynt dyfu. 

Maent yn y gwely sydd ar hyd ochr y twnnel 
poli, felly dwi'n croesi'n mysedd na fydd y 

lle yma'n rhy wlyb iddynt. Mae ychydig o'r 
pannas wnes i ’u gadael yn y gwely ers 

llynedd wedi dechrau tyfu eto, ac felly mae 

’na obaith y bydd hadau i'w hel erbyn diwedd 

y flwyddyn. Mae'n amlwg hefyd fy mod i 
wedi methu ambell i blanhigyn garlleg wrth 

eu codi llynedd ac mi adawa i'r rheini dyfu lle 

maen nhw. Mae garlleg yn medru gwarchod 
rhai planhigion rhag ymosodiadau gan 

greaduriaid sy'n achosi difrod. Penderfynais 

i beidio â phlannu nionod eleni. Tydwi ddim 

yn cael llawer o hwyl arnynt ac maent yn 

cymryd lle cnydau sydd yn hoffi eu lle yma 
a rhai dwi'n hoff o'u bwyta. Dwi'n gobeithio 
canolbwyntio mwy ar y llysiau dwi'n hoff 
ohonynt ac un o ’ngobeithion yw cael gwely 

o frocoli sydd yn egino'n gynnar. Mae'n un 
o'm ffefrynnau i. Dwi'n gobeithio cael gwell 
hwyl ar y pwmpenni bwrdd eleni. Mae gena 
i ychydig o bwmpenni 'butternut' o hadau 

• • • • •   

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

roedd y ferch isio eu cadw. Mae sôn eu bod 

nhw'n hoff o ledaenu eu hunain, felly dwi'n 
gobeithio y cawn ni rai erbyn yr hydref.

Dwi wedi synnu braidd ar ôl i'r ieir fod 
yn y prif dwnnel poli am gyhyd bod unrhyw 

beth ar ôl yn y pridd ond wrth i mi ddyfrio'n 
ddiweddar mae peth wmbleth o blanhigion 

wedi egino ac ailgydio, rhai ohonynt, wrth 

gwrs, yn chwyn ond digonedd o ddeiliach 

salad ac wrth gwrs yr hen ffyddloniaid, y cêl 

Rwsiaidd a'r un Ddeilen Wastad a chan na 
fyddaf yn plannu unrhyw fresych eleni, byddaf 

yn hollol ddibynnol ar y rhain am fy nogn 

faethlon o ddail gwyrdd. Nodwedd newydd 

yn y prif dwnnel yw'r pwll natur. Roedd un 

yno rai blynyddoedd yn ôl, ac mae gen i gof 

fy mod i wedi ei lenwi er mwyn gosod casgen 

ddŵr yn ei le. Mae penbyliaid a phyfetach 
dwr ynddo ac ambell waith geneth fach sydd 

yn mwynhau ynddo ac yn cael ei swyno gan 

symudiadau hamddenol y creaduriaid o dan 

y dŵr. Dwi'n edrych ymlaen gweld y twnnel 
yn llawn o gnydau eto, ac arogl y planhigion 

tomatos a'r perlysiau'n fy nghroesawu wrth 

fynd i mewn, ond ar hyn o bryd, compost a 

thail yw'r prif arogleuon yno!

Fel arfer, hoffwn eich atgoffa i rannu 
unrhyw eginblanhigion a chnydau spâr 

gyda'ch cyfeillion gan gofio am yr ardd 
gymunedol yn Y Bala lle gallwch roi cynnig 

ar dyfu eich llysiau eich hunain neu dreulio 

ychydig o amser tawel yn yr awyr iach.

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

M
ae’r rhaglen sy’n codi’r galon, Canu Gyda Fy Arwr, yn ôl am ail gyfres ac yn rhoi cyfle 
arall i unigolion neu, am y tro cyntaf eleni, grwpiau, gymryd rhan mewn profiad hollol 
unigryw o ganu gyda’u harwyr cerddorol.

Roedd y gyfres gyntaf, a ddarlledwyd ar S4c ym mis ionawr 2021, yn cynnwys elin Fflur, Shân 
Cothi a Dafydd Iwan yn canu gyda phobl o wahanol gefndiroedd gyda rhai yn enwebu eu hunain ac 

eraill yn cael eu henwebu gan ffrindiau neu deulu, fel sypreis llwyr!

Roedd rhai o’r unigolion lwcus a gymerodd ran y tro diwethaf yn cynnwys gweithiwr y Gwasanaeth 
Iechyd, gofalwr Parc y Scarlets, disgybl chwech oed sydd wrth ei bodd yn canu, cymeriad lleol yn 

dathlu ei phen-blwydd yn 95 oed, cyn-ganwr oedd wedi colli ei hyder a llawer iawn mwy.

Mae'r tenor adnabyddus Rhys Meirion, sy'n cyflwyno'r rhaglen, nawr yn chwilio am freuddwydwyr 
newydd sydd wrth eu boddau â cherddoriaeth i gymryd rhan mewn deuawdau disglair ar gyfer y 

gyfres nesaf.

Ac eleni, nid dim ond unigolion sy’n gallu cael y cyfle unigryw yma. Mae modd i deulu, grŵp 
o ffrindiau, aelodau o’r un côr neu gymdeithas gymryd rhan!
Mae Rhys wedi gweld y potensial oedd gan y gyfres ddiwethaf i newid bywydau y rhai a cymerodd 
ran. un o'r rhain oedd catrin, Ffisiotherapydd yn Ysbyty Glan clwyd a aeth i weithio yn yr uned 
Gofal Dwys yn ystod cyfnod Covid-19. Mae Catrin o hyd wedi mwynhau perfformio ac roedd y 

profiad o ganu gyda’i harwres gerddorol, elin Fflur, yn hwb mawr iddi:
un lwcus arall gafodd ei ddewis i gymryd rhan oedd Brynle Griffiths, adeiladwr o abergele, a 
ganodd gyda’i arwres o, Shân Cothi:

Felly os ydych chi’n breuddwydio am ganu gydag arwr neu arwres arbennig, neu eisiau 
enwebu ffrind, aelod o’r teulu neu grŵp sy’n haeddu’r profiad bythgofiadwy yma, mae angen 
cysylltu â chwmni cynhyrchu teledu Cwmni Da yng Nghaernarfon, erbyn dydd Llun, Mehefin 
7, 2021.

i wneud cais, llenwch y ffurflen gais ac anfonwch glip fideo byr i https://www.cwmnida.cymru/

canu/. Ac am ragor o wybodaeth, cysylltwch â canu@cwmnida.tv  neu 07483904452. 

Sara Maredudd Jones

Canu gyda'n harwyr
Chwilio am gantorion Cymru sy’n breuddwydio am ganu gyda’u harwyr

llythyr  ✍
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Mae'n anodd mynegi mewn geiriau ymroddiad ac ymrwymiad y pwyllgor i’r 
prosiect hwn, bu'n broses hirfaith i gyrraedd y nod.

C
ychwyn y daith oedd cyfarfod cyhoeddus yn Y Ganolfan 

Llandrillo ym mis Medi 1986 dan gadeiryddiaeth y 
cynghorydd cymuned, John Norman Davies (Jack Stesion) 

i drafod y posibilrwydd o greu lawnt fowlio yn y pentre fyddai at 

ddefnydd pawb o bob oed o fewn y gymuned. Yn y cyfarfod 

agoriadol hwn bu i unarddeg o bobl wirfoddoli i greu pwyllgor 

gan gynnwys y swyddogion a ganlyn: Cadeirydd – John Norman 
Davies; Ysgrifennydd – David Robinson; Trysorydd – Ellen Tibbott.

Y cam cyntaf oedd dod o hyd i safle addas a bu cryn drafod 
gan gysylltu â’r swyddog cynllunio lleol am gyngor ac arweiniad 

tra bu'r Ysgrifennydd yn cysylltu gyda gwahanol ffynonellau i gael 
pres i ariannu'r prosiect.

Ceisiwyd am gymorth oddi wrth Adran Parciau a Hamdden 

Cyngor Sir Clwyd ynghylch dyluniad y lawnt gan nad oedd gan 

aelodau'r pwyllgor unrhyw brofiad yn y maes a chafwyd cymorth 
mawr i ddewis y lleoliad mwyaf priodol, sef darn o gae chwarae'r 

Ysgol Gynradd ynghyd â darn o ardal cyfagos y Wern a oedd yn 
dir comin.

Roedd y cae chwarae â ffiniau penodol ac eisoes yn cael ei 
ddefnyddio fel ardal hamdden i'r pentrefwyr. Ar y llaw arall roedd 

y tir comin yn ardal wyllt ac yn agored i bawb. Gwnaed ymchwil 

manwl gan yr Ysgrifennydd i statws a perchnogaeth y Wern gan 
ddarganfod nad mater bach oedd meddiannu darn o dir comin.

Ynglŷn â thir yr ysgol, cafwyd cefnogaeth y prifathro, Mr Rhys 
Jones, ac Adran Addysg Cyngor Sir Clwyd a llwyddwyd i gael 
caniatâd cynllunio i'w ddefnyddio ar gyfer y llain bowlio yn 1987 

ond bu gwrthwynebiad i'r bwriad i feddiannu darn o'r tir comin 

gan roi llwyddiant y prosiect yn y fantol am blwc o'r herwydd.

Dair blynedd ar ôl y cyfarfod agored cyntaf bu'n rhaid ymgynnull 

eto i egluro'r sefyllfa i’r gymuned. Cytunwyd yn unfrydol y dylid 

symud ymlaen ac felly, gyda chefnogaeth gyffredinol, daeth y 
Pwyllgor ynghyd yn 1990 yn yr Ysgol Gynradd gyda chyfreithiwr 

Cyngor Sir Clwyd a'r Ysgrifennydd Sirol a phenderfynwyd 

cychwyn ar y broses o brynu darn o dir cyfagos a oedd cyfwerth 

â’r tir comin i'w gyfnewid â'r darn o'r Wern a ddeisyfwyd ar gyfer 
y llain bowlio.

Hir a chymhleth oedd y broses yma, yn llawn rhwystredigaethau 

a chymhlethdodau cyfreithiol a achosodd gryn ddryswch i’r 

pwyllgor, ond gydag amynedd a dyfalbarhad, cafwyd yr hawl i 

symud ymlaen!

Ac felly, ym mis Tachwedd 2000, aeth y contractwyr ati o ddifri 

gan gwblhau'r gwaith ym mis Mehefin 2001, bron i 15 mlynedd 
ers sefydlu'r pwyllgor yn 1986.

  Agorwyd y Clwb gan Mr David Davies, mab y diweddar John 
Norman Davies, ar Fai 12fed 2002.  Er yn drist nad oedd ei dad yn 
bresennol diolchodd i’r pwyllgor yn wresog am eu gwaith diwyd 

a'u ddyfalbarhad i sicrhau gwireddiad i'w weledigaeth.
Yn y cyfamser roedd yr ysgrifennydd wedi cysylltu â swyddfa 

Tywysog Cymru i drio ei ddenu i Landrillo i ddathlu llwyddiant y 

gymuned ynglŷn â'r Clwb Bowlio. Bu ei gais yn llwyddiannus, ac 

ar ddydd Sadwrn, Gorffennaf 20fed, 2002 ymwelodd y Tywysog â 

Llandrillo a phob mudiad yn y pentref yn rhan o'r achlysur.

••••• 

Bellach yn 2020 mae 40 o aelodau ynghyd ag aelodau iau gyda 
dau dîm yn cystadlu mewn cystadleuthau bob dydd Mercher. Nos 
Lun yw noson ymarfer.

 Mae yna dri oedd yn y cyfarfod cyntaf sydd yn dal i ymwneud 
â'r clwb, sef Yr Ysgrifennydd, David Robinson, Mr Brian Williams 
sydd nawr yn Llywydd a Mr Delwyn Lewis. Ni fyddau'r prosiect hwn 
wedi llwyddo heb ddiwydrwydd di-flino'r pwyllgor a chefnogaeth 
gadarn y gymuned yn y ‘tote’ wythnosol i ariannu'r clwb.

Prosiect Clwb Bowlio Llandrillo 1986 – 2020
  • • • • • • • • • • •  gan David Robinson.

Ysgrifennydd y Clwb, David Robinson a’i wraig Christine.

12fed  o Fai 2002: Mr David Davies y n agor y lawnt bowlio.

20fed o Orffennaf 2002: Tywysog Cymru yn cael gêm o 
bowls gydag aelodau’r clwb.  
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Tir Dewi
 • • • gan Delyth Owen

M
ae ’na lawer o ffermwyr a’u teuluoedd allan yna sy’n 
brwydro i ymdopi â’r pwysau a ddaw o redeg fferm.  
Nôl yn 2015, yn dilyn sgwrs rhwng y cyn Esgob Wyn 

a’r Hybarch Eileen Davies MBE, Archddiacon Ceredigion, 
mi ddaeth y ddau i’r ddealltwriaeth nad oedd cefnogaeth 

ar gael i ffermwyr.  Felly sefydlodd Eileen (sydd 
hefyd yn rhedeg fferm ddefaid a gwartheg 
gyda’i theulu) yr elusen, Tir Dewi.  Dechreuodd 
fel elusen fechan yn cynnig cefnogaeth i bob 

ffermwr yn y tair sir yng Ngorllewin Cymru.  Fis 
Awst diwethaf, estynnwyd y gefnogaeth honno i 

Ogledd Cymru ac mi roeddwn yn ddigon ffodus 
i gael fy nghyflogi fel Cydlynydd Gwirfoddolwyr 

Gogledd Cymru ac yn ddiweddarach fel 

Rheolwr Rhanbarthol Gogledd Cymru.

Hyd yn hyn, y mae gwirfoddolwyr Tir Dewi 

wedi helpu dros 300 o deuluoedd ffermio 
gydag amrywiaeth o faterion, problemau, 

gofidiau, heriau ac y mae’r nifer yn codi yn 
ddyddiol.  Y mae Tir Dewi yn cynnig llinell 

gymorth gyfrinachol am ddim gyda’r dewis o 

drafod gyda rhywun yn Saesneg neu Gymraeg, 

7 diwrnod yr wythnos o 7 yb tan 10 yh.  Yr ydym 

hefyd yn cynnig cymorth wyneb yn wyneb.

Yr wyf wastad wedi bod yn ymwneud ag 

amaethyddiaeth mewn un ffordd neu’r llall, ac 
y mae gennyf lawer o atgofion melys o helpu 
fy nhad gyda’r defaid, gan gymryd diwrnod i 

ffwrdd o’r ysgol i godi’n gynnar ar foreau haf cynnes i fynd ag 
ŵyn i’r farchnad, heb orfod poeni am lenwi trwydded, tagio’r 
ŵyn na meddwl ‘Ydy’r trelar yn ddigon glân?’. Dyddiau 
hapus di-staen. Y mae pethau wedi newid yn ofnadwy 
ers hynny; un rheol newydd ar ôl y llall, un cyfrifoldeb 
ychwanegol, un boen ychwanegol heb fawr o gymorth, dim 

arian ychwanegol a dim llawer o ddealltwriaeth, heb sôn am 
ddiolch.

Nid oeddwn wedi deall yn iawn faint o bwysau sydd ar 

ffermwyr, nes i mi orfod cymryd drosodd daliad fy nhad wedi 
ei farwolaeth. Yr oedd y cyfrifoldeb ariannol, gwaith papur, 

trin y tir a phrynu a gwerthu anifeiliaid i gyd yn newydd i mi.  

Heb sôn am y pwysau o orfod sicrhau bod y ffurflen BPS 

yn gywir. Yr oedd colli anifail ac yna gorfod talu i rywun gael 

gwared ohono yn rhwystredig iawn.  Ni ddeallais erioed sut 

y gallai rhywbeth mor syml â thorri gwair allu achosi i mi 

deimlo mor boenus, yn sicrhau bod yr amseru’n iawn cyn 

daw'r glaw. Buan iawn y sylweddolais fod hyn yn dod â llawer 

iawn o boen meddwl arnaf nad oeddwn yn ei ddisgwyl, yn 

ogystal â rhedeg tŷ, teulu a gweithio llawn amser.
Pum mlynedd yn ddiweddarach fe wnes y penderfyniad 

anodd i roi’r gorau i'r tir, ar ôl tair blynedd o ystyried a sawl 
noson ddigwsg yn pendroni beth i’w wneud a beth fyddai 

fy nhad yn ei feddwl. Yna fe aeth rhent y tir i 

fyny ac fe wnaethpwyd y penderfyniad drosof.  

Diflannodd gofidiau’r blynyddoedd diweddar 
dros nos, ac fe gefais amser i alaru am fy 

nhad; amser nad yw llawer o ffermwyr yn ei 
gael.  Nid oes y fath beth ag “annual”, “sick” 
neu “compassionate leave” i’w gael i ffermwyr. 
Mae’n rhaid iddyn nhw gario ymlaen. Ond oes 
rhaid? Oni allech chi ofyn am help, help a allai 

esmwytho peth o’r boen, y baich neu’r pwysau, 

gan adael i chi gael amser i feddwl, blaenoriaethu 

a theimlo eich bod yn cael eich cynnal?

Bydd yr atgofion gyda fi am byth, a dwi’n 
teimlo’n freintiedig am hynny.  Felly, diolch i chi 

Dad, a diolch i’w holl ffrindiau am gynnig helpu 
yn ystod y pum mlynedd hynny.  Wrth edrych 
yn ôl, fe ddylwn fod wedi derbyn eu cynigion 
caredig, ond roeddwn i’n rhy falch.

Teimlais yn unig iawn yn ystod y pum 

mlynedd hynny ond hefyd yn lwcus iawn i 

gael gŵr cefnogol a fagwyd ar fferm ond heb 
ddiddordeb mewn ffermio, a allai ddeall, a 
gwrando heb fy marnu.  Roeddwn yn ei chael 

hi’n hawdd siarad hefo fo.

• • •

Rwy’n gobeithio drwy rannu fy mhrofiad y bydd yn 
helpu rhywun allan yna sy’n cael bywyd yn anodd, am 

wahanol resymau i ddeall bod siarad wir yn help.  Y mae 

tîm o wirfoddolwyr caredig, llawn empathi yn Tir Dewi yn 

barod i wrando a’ch cefnogi beth bynnag a rannwch. Felly 

galwch 0800 121 47 22 neu fy ngalw i yn uniongyrchol ar 

07483399937 am gymorth cyfrinachol am ddim.

Hefyd, os oes diddordeb gennych, yr wyf wastad yn 

chwilio am wirfoddolwyr i ymgymryd â gwahanol roliau o 

fewn yr elusen, felly cysylltwch â mi i glywed mwy.

llythyr  ✍

Dramâu 
Llandrillo 
ers llawer dydd

Sion Syrior, Rhys Syrior 
ac Euros Fynnon Wen 
yn dangos eu sgiliau 
gyda'r ’sgubelli ... un 
wedi colli ei glocs! ... 
mewn  cyflwyniad o 
ddrama gerdd Nant 
Gwrtheyrn.
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HUGH DERFEL HUGHES
(1816 – 1890)

[Cedwir yr orgraff heb ei newid ym mhob dyfyniad a 
defnyddir yr enwau fel y’u cofrestrwyd.]

Efallai mai ar sail un pennill y gŵyr llawer am Hugh 
Derfel Hughes. Cenir y pennill hwnnw am 3 o’r gloch 

y prynhawn yn Eisteddfod Llandderfel. Cynhelid honno 

ar ddydd Gwener y Groglith a’r gobaith yw ei hadfer 

y flwyddyn nesaf. eleni, canwyd y pennill ‘o bell’ drwy 
gyfrwng cyfrifiadurol. 
Yn draddodiadol credid i Grist gael ei groeshoelio am dri 

yn y prynhawn. Caiff y cystadlu ei atal am ychydig am 

dri o’r gloch a chenir y pennill a ganlyn gan y gynulleidfa.

Y Gŵr a fu gynt o dan hoelion
Dros ddyn pechadurus fel fi,
A yfodd y cwpan i’r gwaelod 
Ei hunan ar ben Calfari! 
Ffynhonnell y cariad tragwyddol,
Hen gartref meddyliau o hedd;
Dwg finnau i’r unrhyw gyfamod
Na thorrir gan angau na’r bedd.

Dyna bennill olaf cerdd ‘Y Cyfamod Disigl’ gan Hugh 

Derfel, sydd bellach yn emyn yn Caneuon Ffydd (518). 

Mae’r gerdd gyfan, (11 pennill),  wedi’i chyfansoddi ar 

sail y dyfyniad hwn yn Eseia 54. 10 : 

Canys y mynyddoedd a giliant, a’r bryniau a 
symudant: eithr fy nhrugaredd ni chilia oddi 
wrthyt, a chyfamod fy hedd ni syfl, medd yr 
Arglwydd sydd yn trugarhau wrthyt.’

Cerdd, felly, am addewid Duw i gadw dynoliaeth yn 

ddiogel yw hi. Fel hyn y dechreua’r gerdd, gan fynd i 

eithafion melodramatig.

Chwi gedyrn binaclau y Ddaear
Cyd oeswch â huan a lloer;  (haul)
Safasoch effeithiau difaol
A threulgar hin wresog ac oer;
A welsoch yr oll er y dechrau
Hil Adda yn do ar ôl to
A’r dilyw aruthrol lifiadau
A’ch cuddiodd yn nyddiau’r hen No. (Noa)

Chwi heriwch alluoedd elfennol
Feräon tragwyddol o’r bron!    (mynyddoedd)
Taranau, mellt saethawl, corwyntoedd
A chenllif dyfnderoedd y don!
Ond gwelaf rhyw ddiwrnod gyferbyn,
A ellwch chwi sefyll pryd hyn?
Y ddaear a ymchwel fel meddwyn
A nerthoedd y nefoedd a gryn!

Dywedir iddo lunio’r gerdd hon pan oedd ar ei ffordd 

adref o Swydd amwythig o’r cynhaeaf ŷd, â’i bladur ar 
ei ysgwydd, a hynny ar y Berwyn, rhwng Llangynog a 

Llandderfel. Ategir hyn wrth sôn am ei angladd yn Y 

Cymro, 29 Mai, 1890. Wrth gywiro’r dybiaeth mai Eben 

Fardd a gyfansoddodd gerdd mor rymus, dywedir:

Ond dywed ei gwir awdwr ei fod wedi ei 
chyfansoddi ar ben Berwyn, sef wrth ddyfod 
o Langynog i fro ei enedigaeth, a’r Aran a’r 
Wyddfa yn y golwg.

Ceir yr un stori yn Y Bywgraffiadur gan ei ŵyr, Syr ifor 
Williams. 

Ceir traddodiad iddo gysgodi o dan graig yn ystod storm 

a dyna pryd y cyfansoddodd y gerdd. Ni cheir y cofnod 

yn y papur, na chan ei ŵyr, unrhyw sôn am gysgodi 
rhag storm. dywed evan Roberts, yr hynafiaethydd 
adnabyddus o Landderfel, mewn erthygl yn Cymru, 

‘Hynodion Hen Gymeriadau Llandderfel’ (Medi 1926), 

fod lle i amau’r stori hon am dri rheswm. Yn gyntaf, 

dywedir nad oes craig i gysgodi dani ar y llwybr o 

Langynog i Landderfel. Yn ail, yr oedd Hugh wedi gadael 

Llandderfel yn un ar bymtheg ac amheuir fod llanc mor 

ifanc wedi llunio’r gerdd. Yn drydydd dywedir fod profiad 
Ehedydd Iâl wedi ei dadogi ar Hugh Derfel pan luniodd 

y William Jones hwnnw yr emyn sy’n gorffen â’r pennill 

cofiadwy:

Er nad yw nghnawd ond gwellt
A’m hesgyrn ddim ond clai,
Mi ganaf yn y mellt
Maddeuodd Duw fy mai:
Mae Craig yr Oesoedd dan fy nhraed
A’r mellt yn diffodd yn y gwaed.

Ond mae’r ehedydd yn adrodd ei hanes yn ei atgofion 
yn Blodau Iâl, (1898) ac nid oes yno sôn am brofiad 
o gysgodi rhag storm. Gwyddom mai yn 1844 y 

cyhoeddwyd cerdd Hugh Derfel yn Blodeu’r Gân. Yn 

Rhydmarchogion, Llanelidan, yr oedd ehedydd iâl yn 
was fferm pan gyfansoddodd o’i emyn adnabyddus. 

Gyrrwyd o at Ruth, un o’r merched, oedd yn wael, i godi 
ei hysbryd. Cyfansoddodd bedair llinell gyntaf y pennill 

enwog wedi myfyrio ar ‘pob cnawd sydd wellt’ o’r Beibl. 

Yn ddiweddarach yr ychwanegwyd gweddill y llinellau 

yn y pennill, drwy drafod â dau weinidog wrth fynychu 

marchnad Rhuthun. Ym mhen blynyddoedd wedyn y 
cyfansoddodd weddill yr emyn sy’n dechrau â:

‘Y Nefoedd uwch fy mhen
A dduodd fel y nos, ...’ 

Ceir gwybodaeth mai yn 1839, pan oedd Hugh yn 23 

mlwydd oed, y cyfansoddodd o ‘Y Cyfamod Disigl’. Yr 

oedd hwn yn y cyfnod lle’r oedd wedi gadael Llandderfel, 

yn  gweithio yn ardal Llangollen ond yn cadw cysylltiad 

â’i deulu yn ei ardal enedigol. Ni fyddai’n syndod ei fod 

yn mynd i’r cynhaeaf yn Swydd Amwythig ac yn croesi’r 

Berwyn.

Cymerwn gam yn ôl at deulu Hugh Derfel ac at ei 

blentyndod. Cartref Hugh Hughes, ei dad, oedd 

Brynllwynog, Bryneglwys. Roedd ei dad yntau yn 
felinydd a’i fam yn fydwraig. Ganed 7 o blant yno, 

dwy chwaer yn fydwragedd fel eu mam, un brawd yn yn parhau   ► ► ► ►

‘Canmolwn yn awr 

ein gwyr enwog’   
gan Dewi T Davies

ˆ

Portread trwy garedigrwydd 
y Llyfrgell Genedlaethol

felinydd, (Llangedwyn, Maldwyn) ac un yn deiliwr, sef 

David Hughes a ddaeth yn fardd o dan yr enw Eos 

Iâl, (peidied â chymysgu â’r Ehedydd!). Bu’r Eos yn 

byw yng nghynwyd am gyfnod. cofir ef yn bennaf am 
gyfansoddi geiriau ‘Ar gyfer heddiw’r bore’, yr emyn 

plygain adnabyddus. Bu’n ddiotwr yn ei ieuenctid ond 

trodd i fod yn ymgyrchydd dirwest.

Daeth, y brawd arall, Hugh Hughes yn felinydd i Felin 

Cletwr yn llanc. John Lloyd, y Palé, oedd perchennog 

y felin, yr oedd yn ficer Llandrillo ac yn ustus Heddwch 
a disgrifir ef fel ‘arthiwr o ddyn gwaedwyllt’. Pen y Felin 
oedd enw’r bwthyn llwm ger y felin lle’r oedd Hugh yn 

byw. Yn 22 oed priododd â Jane, oedd yn forwyn i John 

Lloyd yn y Palé.

Yn ogystal â’i waith yn felinydd yr oedd yn llunio troellau 

i bobl oedd yn nyddu eu gwlân eu hunain, yn gwneud 

rholbrenni ar gyfer toes a rhai ar gyfer malu bara ceirch 

ac yn turnio dysglau a phob math o gelfi pren at ddefnydd 
lleol, fel cwarfanau a chnapiau i’w rhoi ar gyrn gwartheg 

ac yspigod a phisellt i’w rhoi mewn casgenni cwrw. 

Yr oedd wedi dal y cryd melyn yn ifanc a effeithiodd 

ar ei iechyd am weddill ei oes a hynny’n dylanwadu 

ar ei berthynas â’i deulu ar adegau. Digwyddiad arall 

a effeithiodd arno oedd colli Anne, y plentyn hynaf, 

yn ferch fach. Yr oedd yn ŵr crefyddol iawn, yn cadw 
dyletswydd gartref deirgwaith y dydd. Mynychai’r capel 

yn Llandderfel yn rheolaidd yng nghwmni nifer o’r ardal. 

cynhelid Ysgol Sul gan dafydd Roberts yn nhŷ cerrig 
a Hari Owen, Owen Parri, (Tyddyn Barwn), Jâms Owen 

Davies, (y Wernol), Siôn, Hafod (y Fenni) a John Jones, 

(Pant y Barcud), yn flaenllaw yno, ynghyd â Hugh 
Hughes. 

Mwynhaodd Huw Derfel blentyndod cynnar hapus iawn. 

Fe’i ganed, yr ail blentyn, ar y 7fed o Fawrth, 1816 ac 

ym Melin Cletwr y bu am tua saith mlynedd gyntaf ei 

oes. Yn rhyddid y wlad y ceir gwreiddiau ei ddiddordeb 

mewn hanes a hynafiaethau, mewn daeareg a llysieueg. 
Yr oedd yn pysgota yn Nant y Cletwr ac yn Nant Cae’r 

Crydd â dwylo neu â bachyn wedi’i wneud o bin. Sonia 

am ymdrochi, yn afon dyfrdwy pan oedd yn hŷn, yn 
Rhyd ifan Harri neu yn Rhyd ty’n ddôl ac am chwilio 
am nythod adar a hel cnau. Er na chafodd addysg 

ffurfiol mewn ysgol, dysgodd ddarllen gan ei dad a oedd 
â nifer o lyfrau yn y tŷ. Yr oedd wrth ei fodd â hanesion 
yr Hen Destament: Joseff yn dianc o’r Aifft, er enghraifft. 

Dysgodd ysgrifennu, eto dan gyfarwyddyd ei dad, drwy 

grafu ar lechi to’r cut moch a dysgu wedyn sut i ffurfio 
llythrennau cain, addurniedig. Dysgodd wneud lluniau 

manwl, hefyd, yn enwedig o goed a dail. 

Ganed dau frawd a phedair chwaer iddo. Bu farw Anne 

yn blentyn bach, fel y crybwyllwyd uchod. Dysgodd 

Hugh ei frawd, Thomas, i ysgrifennu, ar lechi to’r cut 

moch fel y dysgasai ei dad iddo fo. Cynhwysir carol o 

eiddo’r  Thomas Hughes hwn, (Pendref, Llanfyllin erbyn 

hynny), yn Y Gweithiwr Caniadgar.

Wrth edrych yn ôl ar ei blentyndod cynnar mae’n cofio am 
blant o Lanfor, o dref Rhiwaedog ac o’r Bala yn galw yn 
y felin i fegera am flawd. Gyrrai rhieni eu plant i fegera fel 
hyn. Daeth tua 60 ohonynt o’r Bala, efo’i gilydd ar un adeg!   

Ymysg atgofion eraill, cofia gawod o genllysg o faint 
cnau Ffrengig a ddrylliodd lechi, gwydrau ffenestri 

a changhennau coed. cofia, hefyd, i’w dad wneud 
‘rhegen rych’ (rattle) iddo er mwyn dychryn brain Bryn 

Selwrn. Yno, yr oedd meddwyn nodedig yn byw ac er 

mawr ofid i’w rieni, dysgodd y bachgen ‘araith ddrwg’ 
ganddo.

Ni pharhaodd plentyndod hapus y bachgen yn hir. Wedi 

geni’r seithfed plentyn collodd ei fam ei synhwyrau, 

peidio gweithio ac ymddwyn yn ymosodol at ymwelwyr. 
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‘Canmolwn yn awr ein gwyr enwog’

Hugh Derfel Hughes
(1816 – 1890)

•  yn parhau  •

ˆ

Ymddengys nad oedd cymorth na chydymdeimlad i’w cael at y salwch hwn. Ciliodd 

y cwsmeriaid a chafodd y teulu rybudd gan John Lloyd i ymadael â’r felin. Gorfu i’r 

wyth ohonynt gartrefu am dair wythnos yn nhŷ dyn tlawd o’r enw Mathew evans yn 
Llandderfel cyn symud i un o dai Pensingrig (Rama terrace, wedyn). cafodd ei dad 
waith yn ôl yn y felin ym Mhlas yn Iâl, Bryneglwys, er ei fod yn wael. Byddai’n ymweld 

â’i deulu tlawd yn fisol. Bu farw merch iddo, chwaer fechan Hugh derfel, pan oedd 
yn 3 oed; merch oedd yn methu gwneud dim drosti 

ei hun. Bu’n rhaid i’r tad roi’r gorau i’w waith wedi 

dal ati’n llesg am rai blynyddoedd. Treuliodd dri mis 

mewn ysbyty yng Nghaer ond dod adref i farw ar 14 

Ebrill, 1829, yn 40 mlwydd oed.

Yr oedd Hugh Derfel, pan oedd yn 8 oed wedi ei 

wneud yn ‘brentis plwyf’ fel y gwneid â phlant y 

tlodion, weithiau. Gyrrwyd y bachgen i’r Henblas i 

aredig ac i ganlyn y wedd, o dan lach brawd y ffermwr 

a fu’n greulon iawn wrtho. Yn y blynyddoedd nesaf 

yr oedd yn cael ei yrru i wahanol ffermydd yn ôl y 

gofyn gan weithio’n galed am gynhaliaeth annigonol, 

gan gofio am ei ddau frawd a’i ddwy chwaer iau yn 
ogystal â’i fam.

Gadawodd Llandderfel yn 1832, ac yntau yn un 

ar bymtheg. Dyfelir i’w brentisiaeth ddod i ben ac 

yntau’n gorfod chwilio am waith. Mae lle i gredu 

iddo dreulio amser yn ardal Llangollen yn y cyfnod 

hwn. Ceir y marwnadau a gyhoeddir yn Blodeu’r 

Gân i bobl o Langollen a’r cyffiniau (Llangadwaladr 
a threfor) gyda diolch i’r Parch J.d. edwards, ficer 
Rhosymedre, am ei gefnogaeth. Mae’n rhaid ei fod 
yn adnabod y bobl yn dda er mwyn eu coffáu; efallai 

iddo fod yno rai blynyddoedd. Un nodwedd gyffredin 

yw eu bod i gyd yn Fethodistiaid a’i fod yntau, tybir, 

yn un o’r praidd. Argraffwyd y gyfrol yn Llangollen, 

hefyd. cyflwynwyd hi i John davies, Fron Heulog, 
Llandderfel, gŵr cyhoeddus dylanwadol ym Mhenllyn am flynyddoedd. 

Yn 1844 cyhoeddodd gyfrol o’i waith, Blodeu’r Gân. Sylwer mai Hugh Hughes, 

Llandderfel yw o hyd. Yr oedd yn ymlafnio yn ei amser hamdden prin i ysgrifennu. Yn 

ei gyflwyniad i Blodeu’r Gân dywed:

‘Dan gryn lawer o anfanteision y cenais yr hyn a genais. Fynychaf ar ôl 
cadw noswyl: ac yn aml yn oriau y nos, pan fyddai fy nghyd-weithwyr yn 
melus huno ar ôl llafur a lludded y dydd ...’

Fel arfer nodir ar ba alaw i ganu’r geiriau, Yr Hen Ddarbi yw’r cyfeiliant i’r ‘Cyfamod 

disigl’, er enghraifft. aeth ar daith drwy Gymru yn gwerthu’r llyfr yn y flwyddyn honno. 
Bu’r daith yn agoriad llygad iddo am fywyd cymdeithasol yng Nghymru a chyfarfu â 

nifer o enwogion y cyfnod.

Ar sail ei daith yn gwerthu Blodeu’r Gân ysgrifennodd am ‘ddull wynebau a 

chyfansoddiadau’ y Cymry adnabyddus a gyfarfu a gyhoeddwyd yn Y Tyddynwr, 

(1845). 

Cafodd waith yn ‘bwyswr’ yn Chwarel y Penrhyn, Bethesda cyn ei fod yn ddeg 

ar hugain. Efallai mai yn 1844 neu 1845 y bu hynny. Yr oedd dynion yn dechrau 

symud i ardaloedd y chwareli o Arfon a Môn a’r thu hwnt gan fod y diwydiant llechi 

yn cynyddu’n gyflym a phorthladdoedd fel Porthmadog, Y Felinheli a Phorth Penrhyn 
yn dechrau allforio llechi i bedwar ban byd. Aeth i fyw i Landygái gan ymgartrefu ar y 

dechrau mewn bwthyn bach ryw filltir y tu hwnt i Fethesda nid nepell o Bont y Pandy, 
sy’n dal i sefyll ar ymyl yr A5. Magodd ddiddordeb mawr yn hanes yr ardal yn ogystal 

â dal ati i lunio geiriau caneuon. 

Bu farw ei fam, Jane Hughes, ar y 24ain o Orffennaf, 1945, yn 61 mlwydd oed. 

Priododd â Mary Williams yn 1846 a mynd i fyw i’w chartref ym Mhendinas, Tre’garth. 

Yr oedd ganddi hi dri o blant o briodas flaenorol ac yr oedd tua saith mlynedd yn hŷn 
na Hugh. Yno y bu’r ddau fyw weddill eu hoes. Ganwyd un mab ac un ferch iddynt: 

Hugh a Jane. Yng nghyfrifiad 1851 disgrifir Hugh fel ‘slate loader’. cymerir mai’r un 
gwaith â ‘pwyswr’ oedd hwn. Gweithiai yn y cwt pwyso gan gadw cyfrif o bob tunnell 

o wastraff a ddeuai o’r twll.  

Yn 1849 y cyhoeddwyd Y Gweithiwr Caniadgar ym Mangor. Mae’r llyfr hwn yn 

cynnwys cerddi amrywiol ganddo fo a chan eraill. Ceir peth canu caeth yma, megis 

ei englynion marwnad i Carnhuanawc (Y Parch Thomas Price yr hanesydd a’r 

hynafieithydd a fu farw 1848), er fod ganddo duedd, fel eraill yn y cyfnod hwn, i gredu 
fod cerddi ar gynghanedd yn hen ffasiwn. 

Mae rhai caneuon yn sicr o fod yn ein hatgoffa am rai adnabyddus gan eraill. Pwy sy’n 

benthyg oddi wrth bwy?  Dyma garol, er enghraifft, ar Mentra Gwen sydd yn cynnwys 

pennill debyg iawn i rai o eiriau adnabyddus ei ewythr.

Maddeuir pob anwiredd drwy ei waed, drwy ei waed,
Pob pechod brwnt a chamwedd, drwy ei waed;
O’i ystlys bur caed ffynnon ylch bechaduriaid duon
Mor lân a’r eira’n Salmon, drwy ei waed, drwy ei waed, 

Yn syndod i angelion drwy ei waed ...

Enillodd yng Nghyfarfod Llenyddol Llandygái ar 

y testun Hynafiaethau Llandegai a Llanllechid, 

a chyhoeddodd ei draethawd yn 1866. Ymhlith 

ei bapurau, gwelwyd rhan o'i awdl ar Chwarel 

y Cae; am honno y cafodd Gadair Eisteddfod 

Bethesda. Er nad oedd yn fuddugol, cyhoeddwyd 

ei draethawd, sef Llawlyfr Carnedd Llywelyn yng 

Nghyfansoddiadau Eisteddfod Cymreigyddion 

Bethesda yn 1864, y llawlyfr mynydd cyntaf yn y 

Gymraeg. Mae’n amlwg fod Hugh wedi’i drwytho ei 

hun yn hanes ac amgylchfyd ei gartref newydd.

Mae mwyafswm ei waith ar themâu crefyddol; 

dyma, er enghraifft, rai teitlau nodweddiadol: 

‘Llef Pechadur’, ‘Calon Ddrwg’, ‘Galwad ar yr 

Afradlon’, ‘Pechadur Edifeiriol’: caniadau crefyddol 

a moesol sy’n ymwneud â breuder bywyd. Dilyn 

natur ddefosiynol y gymdeithas o anghydffurfwyr 

y bu’n byw yn eu mysg a wna. Gwelir ôl rhagfarn 

boblogaidd y wasg, Seisnig a Chymreig, yn ei 

elyniaeth at Babyddiaeth yn Iwerddon a datgan 

mai addoli’r ‘butain fawr’ yn Rhufain oedd achos y 
newyn yn y 40au, (cyfnod y pla tatws), a welodd 

ostwng poblogaeth iwerddon o dros ddwy filiwn o 
ganlyniad i lwgu ac ymfudo.

Hen Loegyr wylodd heli a Chymru dros ei chwaer,
Eu tamed ranent iddi, gweddient drosti’n daer;
Mal colomenod oeddym yn trydar yn dy gŵyn
A’r geiniog fach oedd genym gyfranem er dy fwyn.

Gau grefydd drom haiarnaidd sydd wedi’th lethu’n hir
Tawch afiach yr un Babaidd a heintiodd dy holl dir,
Tra llochi’r Bwystfil cnafaidd a’r ddraig o Rufain gref     (llochesu)
Parhei yn nod pob modfedd i daranfolltau’r nef, ...

Gŵr hynaws iawn oedd Hugh Derfel, yn ôl ei holl gydnabod, yn gwmniwr difyr a 

dymunol ac yn gymeradwy iawn yn y gymdeithas. 

Yn y gyfrol, hefyd, ceir atgofion am Landderfel ac am ei deulu. Mae O.Llew Owain yn 
adrodd yr hanes am Anthropos a Hugh Derfel yn cyfarfod ar y Maes yng Nghaernarfon 

ac yn cyfnewid hanesion hiraethus am Feirionnydd eu hieuenctid. Yn ei farddoniaeth 

sonia am ei deulu, yn enwedig ei dad ond cyfeiria at ei fam wrth ganu am fynd heibio 

Moel y Crynierth; oddi yma yr oedd ei theulu hi, mae’n amlwg.

Wel dyma’r Foel diamau’r fan, faingc iach awelon gwynt,
Fu rodfa hoff i’m hanwyl fam, chwareufa ’nheidiau gynt ...

Pan oedd yn blentyn arferai fynd at ei fodryb am gysur ym Mhen Ucha’r Llan, (Bron 

Wylfa, heddiw).       

Ped awn unwaith eto i Ben Ucha’r Llan,
Cawn de gan fy modryb, ac o’i llygaid ran;
A hosanau newyddion, rhai cryfion a chlyd,
’R ol gofyn sut byddwn a pha le bum cyd.

Ac yn ei fyfyrdod am ei deulu a’i gydnabod wrth i’r amser fynd rhagddo ...

Holl ffrwd eu hoes fel wedi gwlaw a lyngcwyd er ei thrwch
Yn nhywod monwent Derfel draw a Llanfor yn y llwch;
A phob dyferyn  bychan sy o’u cofiant yn eu bro
A drydd yn darth, gan esgyn fry, o’r golwg ac o’r co.’

yn parhau   ► ► ► ►

BLODEU’R GÂN :

YN CYNNWYS

AMRYWIOL GANIADAU MOESOL,

BUDDIOL A DYFYRUS

AR WAHANOL

DESTUNAU DETHOLEDIG A THEILWNG

______________
Gan HUGH HUGHES, Llandderfel______________

Nid oes odid nant drwy'r byd, na ffrwd mewn unrhyw  fàn,

Na rêd eu dyfroedd ambell bryd dros bob rhyw dwmp a glàn;

Ac nid oes galon tra yn iâch er unrhyw  drallod fo, 
Na theimla ryw ddymuniad bâch am ganu ambell dro.

___________________
LLANGOLLEN

ARGRAFFWYD DROS YR AWDWR GAN H. JONES

-------
1844
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‘Canmolwn yn awr ein gwyr enwog’

Hugh Derfel Hughes
(1816 – 1890)

•  yn parhau  •

ˆ Cymraeg ac yn gyfrifol am lawer o lyfrau i blant, e.e. Tlysau Ynys Prydain (1902); 

Ystorïwr y Plant (1908); Tair Cwpan Aur (1909);  Melin Law y Tylwyth Teg, Rhamant 

Plat y Pren Helyg (1916 – wedi ei farw). cyfieithodd lawer o chwedlau gwerin ewrop 
ond nis cyhoeddwyd. Ymysg llyfrau a addaswyd ganddo, cyhoeddwyd Damhegion 

Aesop a Brenin yr Afon Aur (cyfieithiad o ffantasi John Ruskin). 

Yr oedd, hefyd, yn gerddor da, yn gyfansoddwr ac yn ddarlithydd ar gerddoriaeth.

Ym mlynyddoedd olaf ei oes bu’n gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth 

ac yna yn athro yn ysgol Cwmpadarn  yn 1912 am gyfnod cyn gorfod rhoi’r gorau iddi 

oherwydd gwaeledd. 

Ganed Jane, merch Hugh Derfel a Mary yn 1850. Priododd chwarelwr o’r enw John 

Williams  a ganed mab iddynt, Ifor, yn 1881. Yr Ifor Williams 
hwn a ddaeth yn un o ysgolheigion pwysicaf y Gymraeg gan 

osod seiliau cadarn i astudio’r farddoniaeth gynharaf – Canu 

Llywarch Hen (1935) a Canu Aneirin (1938), er enghraifft, 

ymysg toreth o gyhoeddiadau a dehongliadau medrus. 

Daethai yn ddarlithydd yn Adran y Gymraeg yng Ngholeg y 

Brifysgol, Bangor, yn 1907 ac yn 1929, ar farwolaeth John 

Morris Jones daeth yn Athro Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg. 

Gwnaed yn farchog yn 1947.  Bu farw yn 1965.
                                                                     

• • •                                       

Gobeithio’n wir nad aiff Hugh Derfel yn angof, ‘o’r golwg ac 

o’r co’ ac y bydd ‘y Gŵr a fu gynt o dan hoelion’ yn cael ei 
chanu yn Llandderfel a lleoedd eraill o hyd. 

Coffeir Hugh a’i deulu â charreg goffa ar yr hen gartref yn 

Nhre’garth.

[Diolch i Ian Hughes a Dr J. Elwyn Hughes, Bethel, am 
fy nghyfeirio at wybodaeth a ffynonellau gwerthfawr ar 
gyfer yr erthygl hon.]

• • •

Y tro nesaf: Hugh Evans

 Yr Athro Syr Ifor Williams, 
ŵyr Hugh Derfel

Ei ddymuniad, mewn pennill arall, yw cael ei gladdu yn Llandderfel.

Gwir nad yw fawr bwys pa le
Bo’n holaf anedd ni;
Ond yn Llandderfel hawddgar wedd,
Y gwnewch fy medd i mi.

Ond ni chafodd ei ddymuniad. Ym mynwent Eglwys y 

Santes Fair, y Gelli, Tre’garth y’i claddwyd ym mis Mai 1890.

Efallai mai ei gerdd orau yw’r cywydd  ‘Y Bore Olaf’ nad 

ymddangosodd yn yr un o’r ddwy gyfrol. Cyhoeddwyd y 

cofnod a welais i yn Y Negesydd (Newyddiadur wythnosol 

Canolbarth Cymru) mewn dwy ran mewn dau rifyn, yn 

y golofn ‘Ceinion yr Awen’ ym mis Tachwedd 1898 (wyth 

mlynedd wedi’i farw).

Dychwel at y weledigaeth apocalyptaidd a geir yn ‘Y 

Cyfamod Disigl’.

... A’i waedd yn goddiweddyd,
Fel taran bedwar ban byd!
Ymrwyga’r wynfa wenfawr,
Duw a’i lu yn dod i lawr!
Efe’i hun yn awr, fywha
Y lewygfawr olygfa!
Ei nefoedd yn dân ufel    (coelcerth/ffrwydrol)
Pob llygaid a gaid a’i gwel!
Ail i ddail, ffy yn ddilwydd     (yn aflwyddiannus)
Ffurfafen a nen o’i wydd
O’i olwg dacw heuliau
Fel byllt o dân gwyllt yn gwau ...

Bu ei fab, Hugh Brython Hughes (1848-1913), yn fyfyriwr yn y Coleg Normal ym 

Mangor cyn mynd yn athro i Walsall, Abercarn, Gwalchmai, Parc a Llanelian.  

Drwy’i oes bu’n ysgrifennu rhyddiaith a barddoniaeth i gylchgronau a newyddiaduron 

Cyhoeddiadau Barddas

D
yma gyflwyno cyfrol o farddoniaeth gan ddau brifardd 
cenedlaethol sy’n annwyl iawn i ni fel cenedl; dau brifardd 

sydd hefyd yn dad ac yn fab, sef John Gwilym Jones a 
Tudur Dylan Jones. Pwy sy’n cofio seremoni Cadeirio’r Bardd 
yn Eisteddfod Bro Colwyn yn 1995? Y bardd buddugol oedd 

Tudur Dylan Jones a cafodd ei gadeirio gan ei dad, John Gwilym 
Jones, oedd yn Archdderwydd ar y pryd. Bron i chwarter canrif yn 
ddiweddarach, mae’r ddau wedi dod at ei gilydd i gyhoeddi cyfrol 

o gerddi ar y cyd, Am yn Ail. Mae yma gerddi dirdynnol am golled 
a theulu wrth i Tudur Dylan Jones goffáu ei fam yn ‘Cariad’, ‘Bedd 
Mam’ a ‘Mam’; cerddi sy’n talu teyrngedau i bobl a lleoedd, megis 
‘Cartref Glyn Nest’, ‘Dyled i Gastellnewydd’, ‘Ray Gravell’ a ‘Gwyn 
Thomas’; a cherddi llawn hiwmor hefyd, megis ‘Diwrnod yr hosan’ 
a ‘Henaint’. Themâu amlwg eraill yw’r teimlad o berthyn at genedl a 

chynefin, dyfodol y Gymraeg a’r heriau sy’n wynebu’r iaith heddiw.

Dyma englyn o’r gyfres o englynion ‘Beth yw iaith?’ gan Tudur 
Dylan Jones:

Hon gennym cyn y’n ganed, iau yw hi

fesul haf, er hyned,

hon ddi-air rywsut a ddwed,

hon nas clywir ... nes clywed.

Cyflwynir y gyfrol i Eilir a Nest – brawd a chwaer Tudur Dylan – ac 
mae hi'n cloi â cherdd rymus gan John Gwilym Jones i’w blant, ‘Y 
Tri Arall’, wrth iddo ddwyn i gof y cofiant Y Tri Hyn a luniwyd i’w 
hen daid a’i ddau frawd. ‘Bellach rwy’n fwy dyledus i dri gwahanol’, 

meddai, gan ddisgrifio ei blant fel ‘tri’n gynnes, tri wna gynnal, / tri 
gaf amdanaf i’m dal’. Yn gyfrol gain, clawr caled, ceir ynddi hefyd 

rai ffotograffau i gyd-fynd â rhai cerddi.

Tad a mab yn cydweithio i 
greu cyfrol gyfareddol
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M
erch, chwaer, chwaer yng nghyfraith, modryb arbennig a chŵl, 
ond yn fwy na dim ffrind annwyl a thriw i ni gyd, mi fyddwn yn 

dy golli mwy na fedr geiriau gyfleu. Heb os y peth pwysicaf 
ym mywyd Brenda oedd  ei theulu. Roedd hi’n un o ddeg o deulu nant 
Hir, Cwmtirmynach. Saith merch a thri mab, a phrofedigaeth fawr fu colli 

Dêf yn naw ar hugain mlwydd oed. Cafodd blentyndod hapus iawn. Yn 

y saithdegau cymerodd y cyfrifoldeb o ofalu am ei chyfnither a’i dau 

gefnder bach pan fu iddynt golli eu rhieni drwy ddamwain angheuol. 

Gadawodd  gartref i fynd draw i Faldwyn. Bu mor ofalus o’i mham ar hyd 

y blynyddoedd, y ddwy wedi byw’n hapus efo’i gilydd ac yn deall ei gilydd 

i’r dim ac wrth eu bodd yn mynd ar grwydr  ar hyd ffyrdd bach gwledig gan 

ddiweddu mewn canolfan arddio gan amlaf. Mae’r ardd yn werth ei gweld 

a’r tŷ gwydr yn hafan iddi ddianc iddo. dyma ddywed ei mham amdani  – ‘

Fore Sadwrn pedwerydd a’r bymtheg o Ragfyr roedd gennyf   

apwyntiad i fynychu’r Maelor. Oherwydd y feirws rhaid oedd 
defnyddio'r brif fynedfa oedd bellter maith o’r clinic llygaid. Roedd 
Brenda wedi sicrhau cadair olwyn i mi, a mynnodd ei bod yn fy 
ngwthio ar hyd y coridorau hirion – yn llawn egni, bob amser yn 
meddwl am bawb arall cyn hi ei hun.’

Fel rydyn ni eisoes wedi clywed roedd hi’n chwaer arbennig ac mae  

atgofion amrhisiadwy amdani. dyma rai ohonynt – 

• Chwaer driw ac annwyl, bob amser yr un fath.

• dwi’n chwerthin wrth gofio’r tro aeth Brenda i nôl llwyth o wellt 
i Warrington yn y Bedford fach; wrth fynd o’r cae, y lori ar ei hochr, 

Bennet y ffarmwr a’i ddwylo dros ei lygaid, ond dal i fynd wnaeth 

Brenda. 

• Chwaer fawr arbennig, bob amser yn tynnu coes ac wedi cael 

ambell i ‘dip’ ganddi am arddio a theithiau cerdded diddorol. Roedd 
Es wrth ei bodd yn cael ymweld a mynd rownd yr ardd, roedd 

cystadlu yn Sioe Cwm yn rhywbeth i chwi eich dwy yn doedd.

• Chwaer arbennig bob amser gyda gwên ar ei hwyneb ac yn 

barod ei chymwynas. Ni chlywais mohoni erioed yn cwyno. Cawsom 

lot o hwyl yn aros mewn log cabin yn y Royal Welsh, sgwrsio (hefo 

gin bach) tan berfeddion nos.

• Doedd dim yn ormod o drafferth ganddi. Yn y dyddiau diwethaf 

cefais hadau poppies ganddi a byddaf yn edrych ymlaen at ei hadu 

a’i hedmygu yn fy ngardd wrth gofio amdani. 

• Diolch am fod yn chwaer amhrisiadwy i mi a Gwyn. Diolch am 

helpu i arddio, a chrwydro Gogledd Cymru  yn y pick up i ti gael 

gweld dros y cloddiau.

• ti’n cofio mynd i Ben Llŷn a tithau yn dweud, “dos lawr fane 

Gwyn.” Dyma ni’n mynd a glanio ar y traeth a mam yn dweud mewn 

panic “trowch yn ôl wir!”

• Oeddet ti wastad yn barod dy gymwynas ac yn ein helpu hefo’r 

wyna, hyd yn oed yn barod i ddod eleni i wneud yn siŵr fod yr ŵyn 

bach yn iawn.

• Mi lwyddaist i ddysgu Lewys i ddweud ‘Liverpool’ cyn United yn 

ddeunaw mis oed. Yr holl negeseuon What’s App rhyngtha ti a Lia 

a doeddet ti byth yn gallu cael y gair olaf ganddi nag oeddet. Siarad 

ffwtbol hefo eilian, a finnau, wel trio fy nghael i ddeall sut i arddio! 
– Dwi’n addo i ti y gwna i ddysgu  – i chdi Brens. Diolch byth fod 

gennym lu o atgofion, cerdded milltiroedd, gwyliau yn y Royal Welsh 

a thrip lawr i Sidmouth i ffarmio a gwnïo, dy ddau hoff beth.

 • Mae dy gofio yn hawdd, dy golli sydd yn anodd.

• Pob nai a nith a chymaint o feddwl ohoni. Brenda yn eu dilyn ar y 

cyfryngau cymdeithasol. Holi anti Brenda am tips – garddio, ffermio, 

gwaith llaw. Yn ddiweddar, meddwl newid ei char am gar awtomatig 

a mynd am test drive yng nghar Aled Wenallt er mwyn penderfynu.

Ac fel teulu rydym yn unfryd yn dweud –  Diolch am bob dim Brens, 
cwsg yn dawel.

Rhywbeth arall oedd yn 
agos at galon Brenda oedd 

amaethyddiaeth. Yn ifanc 

ymunodd gyda Ffermwyr 

Ieuainc Cwmtirmynach 

lle bu yn aelod blaenllaw. 

Gan fod sioe amaethyddol 

y Cwm wedi dod i ben, 

penderfynodd chwe aelod 

o’r clwb ei ail sefydlu a 

bydd y sioe yn dathlu 

hanner can mlynedd eleni, 

diolch iddyn nhw.  Oedd, 

roedd Brenda yn un o’r 

chwech.

trwy'r Mudiad cafodd gyfle i deithio yn helaeth. Pan gafodd ei dewis 
yn Gadeirydd Cymru yn 1980, ymwelodd a chael croeso ym mhob Sir o 

Fôn i Fynwy.  Drwy’r Ffermwyr Ifanc bu ar daith i Detroit yn yr Amerig, 

gyda chriw o Ffermwyr Ifanc y Sir. Ymunodd  â’r Cymry alltud yn y 

Gymanfa Ganu enwog yno, profiad yr oedd mor falch ohono. Roedd 
hyn wedi rhoi awydd a chodi ysfa i deithio dramor ac enillodd math o 

ysgoloriaeth ryngwladol i gael teithio a chael profiad o ddau fis  o fyw 
ymhlith y brodorion yn Ghana Gogledd Affrica. Fel pe bai hynny ddim yn 

ddigon cafodd ei dewis gan Gwmni Massey Ferguson yn ‘Farm Girl of 

the year’ a’r wobr oedd ymweliad â Sioe Ryngwladol amaethyddol Paris. 
Roedd wrth ei bodd efo’r cyfnod wyna a phan fyddai’r tymor yn agosáu 
byddai bob amser yn cynnig ei help. Esgus oedd hyn yn wir oherwydd 

roedd yn cael cymaint o bleser.

Roedd ganddi ddiddordeb mewn pobl ac roedd yn ymhyfrydu yn 
ei chymuned ac yn aelod gweithgar a gwerthfawr ohoni, yn barod i 

fod yn rhan o bob digwyddiad a chael llawer o hwyl yr run pryd. Bu’n 

Gynorthwyydd Gofal Iechyd ym meddygfa Cae’r Ffynnon Dolgellau am 

dros ugain mlynedd, yno enillodd lawer o gyfeillion ac edmygwyr hyd 

heddiw. Derbynwyd cerdyn gan bawb ym meddygfa Dolgellau ac mae’n 

darllen fel hyn;

We were all very saddened to hear the news of Brenda passing 

away. For many years she was a greatly valued member of our 
team. We relied on her skills, experience, wisdom and common 
sense. She was our expert on blood tests, agriculture, the Welsh 
language……. oh and rugby. Even now, when trying to deal with a 
new challenge” Brenda would do it this way” is in the front of our 
thoughts. A wonderful lady.

 Roeddynt yn edrych ar Brenda fel Mam iddyn nhw i gyd, roedd 
yn eu cefnogi mewn gwaith a bywyd.  Roedd yn aelod o Sefydliad y 
Merched, yn Gadeirydd cangen Frongoch ac yn aelod o bwyllgor gwaith 

y Sir ac yn gyn-aelod brwd o Rhiannedd y Cwm. Meddai hefyd ar nifer o 

ddiddordebau – garddio yn amlwg ond hefyd roedd yn ymddiddori mewn 

gwylio chwaraeon. Bu yn dilyn tîm rygbi Cymru gan ymweld â’r holl wledydd 

gyda’i ffrindiau. Byddai wrth ei bodd yn tynnu coes a herian unrhyw un 

na fyddai yn ddilynwr Lerpwl. Byddai yn mynychu dosbarthiadau gwnïo, 

rhywbeth arall yr oedd yn hoff iawn ohono, yn bennaf er mwyn cael clonc 

a’r gwmnïaeth ac yn gorffen y dasg ar ôl mynd adref yn hytrach nac yn 

y dosbarth.

 Un fu’n driw ar hyd ei hoes fu Brenda – i’w theulu, ei ffrindiau a’i 

chynefin ac fel y dywed englyn al tŷ Coch – 

O’i hesgyn mor annisgwyl – y gwelwn
 O’i galw i’w noswyl

Ben y daith, o’i gwaith a’i gŵyl
Ym mynwes ei Chwm annwyl.

Mae yna fwlch, mae yna hiraeth ac wrth gwrs galar yw’r pris ’dan ni’n 

dalu am gariad. 

‘Fy hiraeth nid â heibio, tra bo cof, ni chaf anghofio.’ – Mam

Ydi mae galar yn torri calon ond mae cariad yn gadael atgofion na 
all neb eu cipio. Er yr holl hiraeth, y galar a’r dagrau, Fe fyddi di fyw am 

byth yn ein c’lonnau.

Cofio Brenda Nant Hir
• • • • • • • • • • • • • • • •
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M
ewn ychydig wythnosau fe 

fydd David a Som, y Stores, 
yn ffarwelio â'r siop wedi dwy 

flynedd ar bymtheg o wasanaeth di-flino 
i'r pentref. Bu'r siop ar agor bob dydd ac 

eithrio dydd Nadolig ac er i'r flwyddyn 
ddiwethaf fod yn reit heriol a dweud y 

lleiaf, gwnaeth David a Som eu gorau 
i sicrhau bod y siop yn llawn nwyddau 

ar gyfer trigolion Llandrillo. Dymuna'r 
ddau ddiolch am bob cefnogaeth a 

gafwyd dros y blynyddoedd a dymuna 

pobl Llandrillo hwythau ddiolch o galon 

i'r ddau am eu gwasanaeth parod a 

hynaws trwy gydol eu cyfnod yn y siop 

ond yn enwedig yn ystod yr amser anodd 

a ddaeth i'n rhan ni i gyd yn ddiweddar.

Ac wrth ffarwelio â'r ddau yn y llun, 

croesawn Natalie ar ei menter fel 

perchennog newydd y siop.

Y Stores, Llandrillo yn newid dwylo

Diana Armfield: A Lyrical Eye
Llyfr i Ddathlu Pen-blwydd yr Artist yn 100 oed

D
aeth Diana Armfield i Gymru gyntaf yn nechrau'r pedwardegau pan 
brynodd ei rhieni gartref yn Y Parc, ger Y Bala. Yn gant oed, mae Diana 
yn peintio bob dydd, naill ai yn ei chartref yn Y Parc neu yn ei chartref yn 

Kew. Mae'n dal i gael ei hysbrydoli gan harddwch blodau, sydd yn thema amlwg 
yn ei gwaith, a thirlun a chymdogaeth ei chartref yng Nghymru sydd wedi bod 

yn gyfarwydd iddi bron ar hyd ei hoes. Cynhaliwyd dau barti awyr agored iddi yn  

Y Parc yn yr haf er 
mwyn iddi ddathlu 
ei phen-blwydd gyda theulu a chymdogion. (Cafwyd adroddiad o'r 

achlysur yn Y PETHE, Rhifyn 282, Tachwedd 2020.)

Bu'n arlunydd gydol ei hoes ac mae ei gwaith wedi cael ei 
arddangos yn helaeth; mae'n aelod o'r Academi Brenhinol ac yn 
dal i gyflwyno chwe darlun newydd i Arddangosfa Haf yr Academi 
bob blwyddyn.
Cyhoeddir Diana Armfield: A Lyrical Eye ym mis Mai 2021 i nodi a 
dathlu ei phen-blwydd yn 100 oed.
Awdur: Andrew Lambirth

Cyhoeddwr: Paul Hoberton Publishing

Mwy o wybodaeth: sales@paulhoberton.com / press@paulhoberton.com
David Dunstan - d.dunstan@qmul.ac.uk
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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

llythyr  ✍

H
elo! nia Hâf dwi. dwi’n gweithio i Frân wen, cwmni theatr sy’n cynnig cyfleon celfyddydol a chymdeithasol 
i bobl ifanc ledled Gogledd Orllewin Cymru (a thu hwnt!). 

’Dan ni ar hyn o bryd yn y broses o godi arian tuag at ein cartref newydd yng nghanol dinas Bangor. Bydd 

nyth, sydd wedi ei leoli ar dir yr hen eglwys Santes Fair, yn hwb cyffrous, yn cynnig profiadau a chyfleon i’n 
pobl ifanc a’n cymuned. Bydd Nyth yn galluogi Frân Wen i gyrraedd mwy o gymunedau, gweithio gyda mwy o 

artistiaid, a chyrraedd mwy o bobl ifanc.

Achos, nid cartref newydd i Frân Wen yn unig fydd Nyth! Mae pobl ifanc yn ganolog i’r cwmni, ac mae eu 

lleisiau nhw yn treiddio trwy bob elfen o’r gwaith – o’r gweithgareddau cymunedol, prosiectau amrywiol, a’r 

holl gynhyrchiadau. Bydd Nyth yn ein gallugoi i barhau hefo’r gwaith yma o uno gwaith y gymuned, artistiaid, 

a phobl ifanc. 

Er mwyn sicrhau bod ein gweledigaeth o gynnig yr adnodd yma i’n cymunedau yn cael ei wireddu, mae 

angen i ni godi £30,000 er mwyn i nyth gael ei gorffen. Rydym yn dibynnu ar bobl sy’n awyddus i weld ein 
gweithgarwch yn ffynnu i’n helpu i gyrraedd ein targed. Mae ein drysau ni wastad yn agored, felly os ’dach 

chi’n ’nabod person ifanc fasa’n licio bod yn rhan o deulu Frân Wen, gallai eich cyfraniad chi ein galluogi ni i’w 

cyrraedd nhw.

Os ydych yn awyddus i’n cefnogi, gallwch wneud hynny trwy fynd ar y we i www.franwen.com/Nyth30k, 

neu trwy ddanfon neges destun i 70085 gyda’r neges NYTH30K a swm eich cyfraniad (e.e. bydd neges yn 

dweud ‘NYTH30K 10’ yn cyfrannu £10), neu gallwch gyfrannu trwy ein ffonio ni ar 01248 715048.

Nyth i'r Frân Wen llythyr  ✍

Awydd bod yn diwtor Cymraeg?

sialens newydd
Annwyl olygydd,

Tybed oes rhai o’ch darllenwyr awydd sialens newydd neu’n chwilio am ychydig o waith ac eisiau gweithio fel tiwtor 

Cymraeg?

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol eisiau casglu cronfa o enwau pobl fyddai â diddordeb gweithio fel tiwtor, 

gyda’r oriau gwaith yn gallu amrywio o ddwy awr i dros 20 awr yr wythnos.

Mae wedi bod yn flwyddyn hynod brysur o wersi ar-lein i’r Ganolfan, ac mae ’na alw parhaus am diwtoriaid i ddysgu’r 
miloedd o oedolion sy’n cofrestru ar gyrsiau bob blwyddyn.

’Dyn ni’n chwilio am bobl ym mhob rhan o Gymru i ymuno gyda'r tîm o diwtoriaid gwych sydd eisoes yn gweithio gyda ni.  

Yn ddelfrydol, ’dyn ni’n chwilio am brofiad dysgu blaenorol, ond y nodweddion hollbwysig ydy brwdfrydedd ac ymroddiad 
at y Gymraeg.  

Bydd y Ganolfan yn casglu enwau pobl sydd â diddordeb, i’w rhannu gyda’i darparwyr cyrsiau, fel y gallan nhw 

gysylltu’n uniongyrchol i drafod cyfleoedd gwaith posibl.  Mae tiwtoriaid yn cael eu cyflogi’n uniongyrchol gan y 
darparwyr.

Mae’r dysgwyr yn dysgu ar bum lefel wahanol – o gyrsiau Mynediad ar gyfer dechreuwyr, i gyrsiau Uwch a 

Hyfedredd ar gyfer y rheiny sy’n siaradwyr profiadol.  Mae’r gwersi i gyd yn cael eu cynnal ar-lein ar hyn o bryd.  
Rhagwelir y bydd canran o’r dosbarthiadau yn dychwelyd i ddysgu wyneb-yn-wyneb mewn lleoliadau ar draws 
Cymru pan fydd yn ddiogel i ni wneud hynny.

I gofrestru eich diddordeb, ewch i: https://dysgucymraeg.cymru/tiwtoriaid/recriwtio-tiwtoriaid/ 

diolch yn fawr a chofion gorau,
Helen Prosser
Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu, Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.
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AR dRAWS
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Rhwyddineb. (9) 

Gwaith pryf cop ar y rhyngrwyd. (3) 

Ateb negyddol. (4)

Teitl brenhinol. (8)

Cymhwyso eto. (8) 

Cyfrif. (4) 

Efelychiadau. (13) 

Tyngu. (4)

Di-derfyn. (8)

Gwnânt lawer o sŵn yn y gegin. (8)
Anoddach. (4) 

Castell y llau? (3) 
Cartref Syr George Everest. (9) 

1 2 3 4 5 6

7 8

9

10 11

12

13 14 15

16 17 18

19

20 21

22 23

  CROESAIR 288

i LAWR

1.

2.

3.

4.

5.

6.

9.

12.

14.

15.

16.

18.

19.

Hynafiad. (7)
Help i ddringo ym myd addysg. (5)

Perchenogi heb hawl. (13)

Llaw ar ddrws. (4)

Pysgodyn Llyn Tegid. (7) 

Dechrau blaguro. (5)

“Mae’r gwynt yn oer ----- y llyn
 O flodyn y dyffryn, deffro.” (5)
Nam. (5) 
Cennad. (7)

Mawreddog. (7)

Blodyn hardd. (5)

Dynes neu ferch. (5) 

Cludiant poblogaidd ar hyn o bryd. (4)

Mae'r cast yn lluosog a sawl 
un yn cystadlu am 'Osgar'. (Nid 
oes unrhyw gofnod eu bod wedi 
llwyddo!)

[o'r chwith]: Dafydd Jones, 
Rhys Jones, Robert Alec Jones, 
Helen Jones, Huw Lloyd, Noel Lloyd, 
Geraint Jones, Megan Roberts, 
Lis Jones, Monty Jones, Ffion Lewis, 
Cara Lines,  Rhiannon Gwyon, 
Nerys Lloyd, Awena Mai Jones

Yn y Dyddie Difyr 

Dramatig gynt 

ym Mhentre 

Llandrillo
(ddechrau'r 1980au?)

Llongyfarchiadau i Dei a Beryl Jones, Tan y Bryn, 

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 Fehefin, 2021.

ATEBION CROESAIR 287

AR DRAWS I LAWR

1.
5.
7.
8.

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

Hysbysebu 
Dim 
Nant
Y Gwanwyn
Amddifadu
Cawg 
Theatr Bara Caws
Tagu
Anwyldeb
O! Myfanwy
Swyn 
Iau 
Dydd Gwener 

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

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

Heniaith 
Senedd
Esgidiau newydd 
Uchaf
Drwg a da 
Maneg
Yfory 
Carys
Awgrymu 
Sebonwr
Tlodi
Dewin 
Haid


