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Braf yw cael mynd yn ôl i’r oriel hon a pharatoi’r 
arddangosfa ddiweddaraf.  Rydw i’n falch iawn o agor 
arddangosfa gelf gymysg ‘Arfordir a Morol er budd yr 
RNLI’ (ar-lein ar hyn o bryd) gyda grŵp mor wych o 
artistiaid sy’n barod i ddangos eu gwaith i chi ei fwynhau. 
Ymysg y rhain mae: 
Alison Holt - brodwaith
Ffion Gwyn, Harri Carmichael, Ken Bridges, Kim 
Dewsbury, Peter Hedd Williams, Shân Ellis a Valerie 
Land - paentio
Iain Davidson ac Ian Phillips - gwneud printiadau
Iona Pickard – gwau a chrefftau
Jane Williams - crochenwaith
Katie Bentham – gemwaith gwydr môr
Naomi Bunker - cerfluniau
Robert Goldsworthy - gemwaith
Gallwch weld yr arddangosfa ar-lein ar www.tymeirion.
co.uk 
Gobeithio y byddwn yn gallu agor y drysau ganol Ebrill.  
Croeso i bawb alw heibio. 
Mima

ARDDANGOSFA 

TŶ MEIRION, DYFFRYN

Bu’r flwyddyn ddiwethaf o glo mawr yn adeg anodd, yn 
enwedig i’r sawl sydd wedi gorfod aros yn eu cartrefi.  
Mae gallu ymarfer yn yr awyr agored yn anodd i’r rhai 
nad ydyn nhw’n gallu symud yn rhwydd felly mae’n 
bwysicach nag erioed creu mannau diogel a lleoliadau 
i’w mwynhau.  Mae preswylwyr Harlech yn freintiedig 
iawn gyda’i amgylchedd hardd a gallwn ei werthfawrogi 
fwyfwy erbyn hyn oherwydd mae mynediad i lwybr y 
traeth wedi ei wella, gyda mwy o fannau eistedd hefyd yn 
y lleoliad.
Daeth cadeirydd grŵp mynediad yr anabl, Delwyn 
Evans, draw i ddangos y mecanwaith newydd sydd 
wedi ei osod i newid y giât siglo’n un sy’n agor yn llydan 
ar gyfer cadeiriau olwyn.  Mae’r fainc hefyd wedi ei 
hatgyweirio gyda bae arbennig ar gyfer cadeiriau olwyn 
er mwyn eistedd ochr yn ochr, a sgwrsio’n fwy naturiol 
na gorfod siarad efo unigolyn sy’n eistedd o’ch blaen 
neu y tu ôl i chi.  Gan fod y man eistedd yn edrych i lawr 
ar gwrs golff Dewi Sant, gellir treulio oriau lu bellach 
yn gwylio’r chwarae neu’n ymlacio yn yr awyr iach, a 
sgwrsio gyda phobl sy’n mynd heibio. 

MYNEDIAD I
DRAETH HARLECH

O hyn ymlaen, bydd yn haws i bobl mewn 
cadair olwyn fynd ar y llwybr i draeth Harlech

Delwyn Evans, Cadeirydd Grŵp Mynediad i’r Anabl, 
Meirionnydd yn eistedd ar y fainc newydd 

a osodwyd yn ddiweddar
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Gosodir y rhifyn nesaf ar Ebrill 30 
a bydd ar werth ar Mai 6.  
Newyddion i law Haf Meredydd  
erbyn Ebrill 26 os gwelwch yn 
dda.  Cedwir yr hawl i docio 
erthyglau.  Nid yw’r golygyddion o 
angenrheidrwydd yn cytuno â phob 
barn a fynegir yn y papur hwn.  
‘Rhydd i bawb ei farn ac i bob 
barn ei llafar.’
Dilynwch ni ar ‘Facebook’
@llaisardudwy
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Enw: Siôn Aeron Rees
Gwaith:  Mi ydw i yn gweithio 
yng Nghlwb Golff Dewi Sant 
ers y pedair mlynadd ddwytha.  
A di bod yn helpu ychydig ar y 
cwrs dros y gaea i gal brêc bach 
o swnian Dafydd Idwal fod y 
cwrw yn gymylog bob munud.
Cefndir:
Mab Marian Rees a’r diweddar 
Gareth Rees ydw i ac wedi 
cael fy magu yn Y Waun yn 
Harlech.  Ond, yn byw yn 
Nhal-y-bont y dyddia yma efo’r 
cariad, Sophie, a’i merch Katie.  
Ond faswn i’n hoffi symyd yn ôl 
i Harlech yn y dyfodol. 
Sut ydych chi’n cadw’n iach? 
Fel (natural!) athlete dwi rioed 
di goro neud ryw lawar …
ond, mi o ni yn chwara rygbi 
i Harlech am y blynyddoedd 
dwytha tan i ni fethu a chodi 
tîm.  Ond gobeithio fydd ’na 
un yn ôl yn fuan.  Dwi’n trio 
chwara pêl-droed 5-bob-ochr.  
A dwi wrth fy modd yn mynd â 
Teddy a Nel, y cŵn, am dro am 
filltiroedd dros fynyddoedd yr 
ardal ac ar lan y môr Harlech. 
Beth ydych chi’n ei ddarllen? 
Un sâl ofnadwy ydw i am 
ddarllen ma gena’i ofn.  Mond 
y chwaraeon ar gefn y papur 
newydd dwi’n ei bori weithia, 
os  ma’ Leeds di ennill, neu fel 
arall na’i adal o. 
Hoff raglen ar y radio neu’r 
teledu?  
Chwaraeon dwi’n eu gwylio 
fwya - rygbi, pêl-droed, golff, 
dartiau neu pêl-foli’r traeth i 
ferched.  Ma’r radio ymlaen yn 
y car gena’i, mynd trwyddyn 
nhw i gyd tan dwi’n cal cân dda 
dwi fel arfar. 
Ydych chi’n bwyta’n dda?
Dwi’n buta lot rhy dda, ma 

gena’i ofn.  Di fry ups Nain 
Llandanwg a Chinese o 
Bermo bob nos Sul im yn 
helpu’r canol o gwbl. 
Hoff fwyd?
Wel, dydy Chinese a stecen 
medium rare byth yn siomi. 
Hoff ddiod?
Guinness efo gin and tonic 
chasers di’r ddiod ar hyn o 
bryd gena’i.  Edrych ymlaen 
mynd atyn nhw i gwrs golff 
Dulyn bob blwyddyn i ga’l y 
stwff iawn. 
Pwy fuasai’n cael dod allan i 
fwyta efo chi?
Sa well i fi ddeud y cariad 
Sophie dwi’n meddwl.  Da 
ni’n hoffi mynd am ginio 
dydd Sul i 1957 rhan fwyaf. 
Lle sydd orau gennych? 
Anodd dewis efo’r holl 
fynyddoedd a llefydd gwych 
i gerddad sgynnon ni yn yr 
ardal yma.  Ond mae’n anodd 
curo’r olygfa ar y ffordd i 
Lyn Fedw dros y caea’, o’r 
môr a’r afon Dwyryd a dros 
Ynys Gifftan a drosodd am 
Portmeirion ar ddiwrnod 
braf. 
Lle cawsoch chi’r gwyliau 
gorau? 
Dwy flynadd yn ôl roeddwn i, 
Joe Soar a Jamie Howie, yn 30 
i gyd o gwmpas yr un adag, 
felly aethom i Las Vegas.  Am 
le!  Fedra’i im deud lot - fydd 
Nain yn darllan hwn!  Ond 
dwi’n torri mol isio mynd 
yn ôl yna.  Ond ’dan ni i gyd 
yn dal ein gwynt i Joe Soar 
gynnig i ni fynd yn ôl yna. 
Beth sy’n eich gwylltio?
Bobol garw fatha Ieuan 
Williams (Pasties) sy ddim yn 
ffan o godi rownd o gwbwl.  
Dim byd gwaeth. 
Beth yw eich hoff rinwedd 
mewn ffrind?  
Rhywun gonest, dwi’n cal lot 
o sbort dros beint neu ddau. 
Pwy yw eich arwr? 
Shane Williams ydi’n arwr 
mwya fi.  Di rhoi lot o blesar 
imi dros y blynyddoedd ar y 
cae rygbi dros Gymru.  O’n 
i ar y trên o Twickenham 
efo fo unwaith ar ôl cweir 
gen y Saeson.  Ac roedd o 
wrth ochr y cawr Ian Gough.  
Neud i fi feddwl faint o bobl 
fel’na oedd o di goro ei osgoi 
yn ei yrfa. 

Pwy ydych chi’n ei edmygu yn 
yr ardal hon?
Edwin Morlais efo’r holl floda 
hyfryd mae’n eu tyfu bob 
blwyddyn, ac yn ca’l hwyl dda 
bob blwyddyn. 
Beth yw eich bai mwyaf? 
Lle ga’i ddechra!  Byth yn gwbod 
pryd i stopio ar y cwrw.  Dant 
melys ofnadwy hefyd.  Ac o 
hyd yn deud bo fi am ddechra 
rhedag eto ond byth yn gwneud 
... hyd yma. 
Beth yw eich syniad o 
hapusrwydd? 
Cal gêm bach o golff parchus 
ac amball beint bach wedyn a 
tormentio bobl llai ffodus efo’i 
clybiau fatha Ciron Morgan. 
Beth fuasech chi yn ei wneud 
efo £5000?
Dylswn ei roid i’w gadw fo at 
brynu tŷ yn Harlech, ond y gwir 
yw faswn i wrth fy modd yn 
mynd yn ôl i Las Vegas eto. 
Eich hoff liw?
Tyrcweis ydi’n lliw gora i. 
Wastad yn meddwl mod i’n 
edrych fel ‘worldie’ mewn dillad 
y lliw yna. 
Eich hoff flodyn?
Rioed di meddwl am hyn o’r 
blaen.  Ond, fel Cymro balch, 
rhaid i fi ddeud cennin Pedr, ma 
siŵr. 
Hoff gerddor?
Dwi wrth fy modd efo bob math 
o gerddoriaeth o bob maes ac 
amsar.  Ond ma Edward H Dafis 
a Bryn Fôn yn topio hi i fi.
Hoff ddarnau o gerddoriaeth?
Calon Lân. a ‘Fields of Athenry’.  
Dwy gân bwerus iawn, a dwi 
wrth fy modd yn gwrando a 
thrio canu - yn sâl iawn weithia. 
Pa dalent hoffech chi ei chael?
Faswn i wrth fy modd taswn 
i’n gallu canu, ond dwi’n hollol 
‘tone deaf’ yn anffodus. 
Eich hoff ddywediadau? 
I’r pant y rhed y dŵr – gwir o 
hyd!  Cenedl heb iaith, cenedl 
heb galon. 
Sut buasech chi’n disgrifio eich 
hun ar hyn o bryd?   
Fydda i lot hapusach ar ôl i’r 
feirws ma ddiflannu yn llwyr ac 
i ni allu chwara golff eto.  Dwi 
di colli allan ar ffortiwn o bres 
gen Llion Kerry bellach.  Ond 
yn reit fodlon fy myd fel arall, 
heblaw am y tywydd ar hyn o 
bryd.  Dydy’r hen wn ddim di 
bod allan rhyw lawar. 
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Enw: Pero
Gwaith: Ci mynydd ac edrych ar ôl 
Dylan a Joy a’u cadw nhw’n hapus. 
Cefndir: Cael fy ngeni a’m magu yn 
Coety Mawr a byw yna tan oeddwn 
yn ddeuddeg wythnos oed efo mam, 
Siân, a fy chwaer Nel.  John yn edrych 
ar fy ôl a thipyn bach o addysg ganddo 
hefyd.  Wedyn symud i fyw a gweithio 
yn Ysgubor Hen efo Joy a Dylan 
Hughes.
Sut ydych yn cadw’n iach?  
Rhedeg ar ôl pêl neu ddarn o bren, 
nofio mewn unrhyw afon neu lyn 
dwi’n ei weld, cerdded, yn enwedig 
mynyddoedd.
Beth ydych yn ei ddarllen?  
Ddim yn dallt y cwestiwn!

HOLI CŴN 
A’R LLALL

Hoff raglen ar y teledu?  
Rhywbeth efo pêl yn enwedig rygbi, 
neu raglen efo sŵn cŵn, blaidd neu 
ddefaid.
Ydych chi’n bwyta’n dda?  
Yndw, dwi’n meddwl, ond ddim yn cael 
llawer o ddewis beth dwi’n ei gael.
Hoff fwyd:  Iogwrt pot!!
Hoff ddiod:  Dŵr 
Pwy fuasai’n cael dod allan i fwyta efo 
chi?  
Ydach chi o ddifrif?!  Neb, wrth gwrs, 
fy mwyd i ydi ’mwyd i a neb arall!
Lle sydd orau gennych?  
Allan yn crwydro’r mynyddoedd efo 
fy mêt Dylan.  Adra hefyd, yn enwedig 
gyda’r nos o flaen y tân. 
Lle cawsoch chi’r gwyliau gorau?  
Anodd dweud ond wedi mwynhau 
gwyliau yn yr Alban - mynyddoedd 
tipyn mwy yna ac hefyd anifeiliaid 
gwahanol i beth dwi’n eu gweld yma - 
ysgyfarnogod gwyn, rhai o’r enw ceirw 
- mae’n nhw’n fawr iawn - lot mwy na 
defaid.  Hefyd, dim llawer o ddefaid ar 
y mynyddoedd yn yr Alban.
Beth sy’n eich gwylltio?  
Creulondeb i anifeiliaid (dwi’n 
cynnwys pobl yn hynna hefyd).  Hefyd, 
Dylan yn gwneud i fi feddwl mae eira 
oedd carreg fawr o cwarts (quartz).  
Hefyd, mae llawer o bobol yn dweud 
bod defaid yn dwp, a rhaid i fi gyfaddef 
eu bod yn gwneud rhai pethau twp, a 
dwi wedi achub un neu ddwy efo Dylan 
sydd wedi bod yn sownd neu mewn 
ffos, ond dwi ddim yn meddwl bod 
nhw go wir yn dwp - mae ’na rhywbeth 
tu ôl i’r llygaid yna. 

Pwy yw eich arwr?  Unrhyw gi sydd yn 
gweithio yn dda efo defaid - am rhyw 
reswm dwi ddim yn cael gwneud hyn 
oherwydd dwi ddim yn byw ar fferm.  
Hefyd ‘Ghost Direwolf’ yn y llyfrau 
‘Game of Thrones’ - mae o yn ffyddlon 
trwy’r amser i Jon Snow.
Beth yw eich bai mwyaf?  
Dim bob tro yn gwneud efo cŵn eraill.  
Chwyrnu weithia pan dwi’n cael bwyd 
- ond ddim bob tro.  Ond, ar y cyfan 
dwi’n meddwl mod i yn reit dda!
Beth yw eith syniad o hapusrwydd?  
Bod allan am dro, nofio, chware mewn 
eira, rhedeg ar ôl pêl. 
Beth fuasech yn ei wneud efo £5,000?  
Eto, ddim yn dallt y cwestiwn!
Eich hoff liw?  
Gwyn - fel eira - mae eira mor ‘cool’ .
Eich hoff flodyn?  
Pa fath o gwestiwn ydi hwn?
Eich hoff gerddor?  
Joy pan mae hi yn chwarae yr acordion.  
Rwyf wrth fy modd yn cael udo efo hi.  
Ond am rhyw reswm dwi ddim yn cael 
aros yn hir iawn yn yr ystafell.
Hoff ddarn o gerddoriaeth?  Black 
Dog gan Led Zeppelin
Pa dalent hoffech chi ei chael?  Gallu 
siarad a dweud yn iawn beth dwi isio, 
achos dydy Joy neu Dylan ddim yn 
dallt yn union beth sy ei angen arna’i 
bob tro.
Eich hoff ddywediad?  Mewn pob 
daioni y mae gwobr – wel, dwi’n 
gobeithio!
Sut buasech yn disgrifio eich hun ar 
hyn o bryd?  
Hapus braf!

CYMRU AR STAMPIAU’R BYD gan Dafydd Guto a Twm Elias.  Pris £6.95
Gwelodd y gyfrol hon olau dydd ar Fawrth 1af eleni, dydd gŵyl ein nawddsant.  Dau werinwr, sef Dafydd Guto a Twm Elias, sydd 
wedi bod yn casglu ac ymchwilio ers rhai blynyddoedd bellach a dyma ffrwyth eu llafur, sef llyfr bach hwylus a hynod ddifyr am bris 
rhesymol.  Ceir yma bwt o hanes y gwasanaeth post yn y rhagymadrodd ac yna enghreifftiau o’r cyswllt Cymreig â stampiau’r byd 
mewn amrywiaeth o gategorïau.
Wyddoch chi, er enghraifft, fod ’na stamp o Ynys Jersey (2016) yn cydnabod arweiniad T E Lawrence ym mrwydr Aqaba yn 1917 
ac, yn ôl D Tecwyn Evans (Atgofion Cynnar, 1950) bod “taid yr enwog Lawrence o Arabia yn byw am gyfnod yn Cei Newydd, 

ar lan afon Dwyryd ym mhlwyf Llandecwyn?  Ef oedd arweinydd Seindorf Talsarnau.  Gelwid 
ef yn Lawrence Bach am ei fod yn fychan o gorffolaeth.”  Mae cyfeiriad hefyd at stampiau Ynys 
Ascension 2012 a llong enwog y Titanic.  Un o arwyr mawr y drychineb oedd Harold Godfrey 
Lowe (1883–1944) o’r Bermo, sef pumed Mêt ar y llong ac yn gyfrifol am fad achub rhif 14.  Wedi 
rhwyfo i ddiogelwch casglodd Lowe y badau at ei gilydd a throsglwyddwyd pobl o un i’r llall i gael 
niferoedd mwy cytbwys.  Yna rhwyfodd yn ôl i achub mwy – yr unig un i wneud hynny.  Ceir plac 
i’w goffáu ar y cei yn y Bermo.   Ceir yma enghreifftiau o lu o stampiau a’u cefndiroedd mewn 
categorïau trefnus sy’n amrywio o anifeiliaid ac anturwyr i seintiau a’r Wladfa.  Mae yma ddigon 
yn wir i’ch synnu a’ch rhyfeddu!
Un cwestiwn teg ac amlwg sy’n codi’i ben yn y gyfrol yw pam nad yw Cymru â’r hawl i gyhoeddi 
ei stampiau ei hun?  Mae cannoedd o wledydd eraill o bob siâp a llun â’r hawl i wneud hynny, 
ond nid Cymru fach.  Rydym wedi, ac yn, colli cyfleoedd euraidd yma i ddathlu ein hanes, ein 

diwylliant, ein daearyddiaeth a’n byd natur ar ffurf stampiau lliwgar a diddorol.  Brysied y dydd felly y cawn gyhoeddiad arall gan y 
ddau werinwr – “Cymru ar Stampiau Cymru”.  Mi fydd o, fel hwn, yn werth pob ceiniog, gewch chi weld!
BI
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LLANBEDR, CWM BYCHAN A NANTCOL
Colli Gerallt
Derbyniwyd y newyddion trist ar 
ddiwedd y mis am farwolaeth Gerallt 
H Jones, fferm Pensarn, Llanbedr.  Bu 
farw ar y fferm yng nghwmni ei deulu 
yn 90 mlwydd oed.  Roedd yn briod 
ffyddlon i Bet, yn dad gofalus i Hywel 
ac Iddon, yn dad-yng-nghyfraith 
i Ifanwy a Gill, yn daid annwyl i’w 
wyrion, ac yn frawd i Ann a’r diweddar 
Mair.
Cynhaliwyd gwasanaeth preifat 
oherwydd sefyllfa’r Covid ddydd 
Mercher, 31 Mawrth, yn Amlosgfa 
Bangor.  Cychwynnodd yr hers o fferm 
Pensarn am 1.30 y prynhawn er mwyn 
i deulu, cymdogion a chyfeillion dalu’r 
gymwynas olaf ar y daith drwy bentref 
Llanfair a gweddill Ardudwy, cyn 
mynd ymlaen i’r Amlosgfa.
Derbynnir rhoddion er cof am Gerallt 
tuag at Nyrsys Cymunedol y Bermo 
a Nyrsys Arbenigol Gofal Liniarol 
drwy law’r ymgymerwyr Pritchard 
a Griffiths, Tremadog.  Anfonwn ein 
cydymdeimlad llwyraf â’r teulu yn eu 
colled drist.

Antiques Road Trip yn Llanbedr
Ar ddydd Gwener, Mawrth 19 mi 
alwodd Izzi Balmer o’r ‘Antiques 
Road Trip’ i wneud rhaglen yn siop 
Cambrian Clearance yn Llanbedr.
Mi fydd yn cael ei weld ar y teledu ym 
mis Awst.

Gwella 
Mae Beti Roberts, chwaer Elinor Evans 
(gynt o Faesygarnedd, Cwm Nantcol, 
ond bellach yn byw yn Moelfre 
yn y pentref), wedi bod yn Ysbyty 
Gwynedd, Bangor, ond mae hi’n llawer 
gwell ac wedi cael dod adre i Bellaport.  
Cofion gan drigolion Cwm Nantcol a 
Llanbedr, a brysiwch wella..

Dechrau Canu, Dechrau Canmol
Ddiwedd Mawrth, gwelwyd Tony 
Hodges, eglwysi Bro Ardudwy, ar 
y rhaglen Dechrau Canu, Dechrau 
Canmol.  Roedd yn dangos ei allu i 
‘arwyddo’, sef dull o gyfathrebu efo’r 
sawl sy’n drwm eu clyw a’r byddar, 
o bulpud Eglwys Llanbedr.  Mae’n 
credu’n gryf y dylai’r gwasanaeth yma 
fod ar gael mewn addoldai i unrhyw 
un sydd ei hangen.

WRTH DORRI GWALLT
Ges i dorri ‘ngwallt am y tro cynta’ 
’leni.  Merch oedd yn ei dorri ac roedd 
yn dygymod â’r dasg yn ddigon detha’, a 
chofio am y cnwd gwyn.  Am ryw reswm, 
wrth iddi wneud ei gwaith, mi aeth fy 
meddwl yn ôl at y barbar cynta’ ges i – 
Griffith Jones Griffith yn Llanbad.
Yn ddi-blant ei hun roedd â digon o 
ddawn i ymdrin â phlant pobol eraill.  O’r 
holl straeon am fy mhrofiad cynta’ efo’r 
siswrn roeddwn yn un digon anodd fy 
nhrin, yn gwingo a gwichian ar y plancyn 
oedd ar draws dwy fraich y gadair.  
Wnaeth hynny mo’i ddychryn mae’n 
rhaid, a doedd y profiad ddim wedi bod 
yn rhy annymunol i minna’ fynd yn ôl at 
Griffith Jones laweroedd o weithia’ wedyn.
Be’ oedd yn nodedig am fynd i siop 
Griffith Jones oedd cael gwrando ar y 
sgyrsia’ efo pwy bynnag oedd yn y gadair 
o’ch blaen.  Dyna wahanol oeddan nhw 
o’i gymharu â’r sgwrs arwynebol sydd i’w 
chlywed heddiw.
Meddyliwch am John Hughes Mus Bac 
yno o’ch blaen.  Fo oedd trefnydd cerdd 
Meirionnydd, dyn oedd gen i dipyn o’i ofn 
pan fyddai’n dod i ysgol Dyffryn, a finna’n 
dallt dim am ganu.  Yn y gadair roedd 
ei sgwrs efo’r barbar yn agoriad llygad.  
Roedd y ddau yn trafod cerddoriaeth 
fawr y byd, a brwdfrydedd Griffith Jones 
Griffith – organydd capel Salem – yr un 
mor heintus â’r dyn oedd yn ennill ei fara 
menyn ym myd cerddoriaeth.
Yno y clywech chi’n nhw trafod Oratorio’r 
Meseia, Handel neu’r Offeren yn B Leiaf 
gan Bach, a chymanfa ganu y lle a’r lle 
a’r emyn-donau.  Doeddwn i ddim yn 
cymryd llawer yn fy nghlust yr adeg 
honno.  Ond ar hyd y blynyddoedd 
mae cofio am farbar yn sgwrsio am 
gerddoriaeth glasurol yn gwneud i mi 
deimlo fod ’na ruddin yn y genhedlaeth 
ddi-addysg ffurfiol honno – a bod yna 
rywbeth wedi’r cyfan yn y syniad o ‘werin 
ddiwylliedig’.
Hen lanc oedd John Hughes a chyda 
Griffith Jones a’i wraig Sarah y treuliodd 
gyfnod ola’i fywyd – y diwylliant 
cerddorol wedi dod â nhw at ei gilydd.  
Mae’r englyn gan Myrddin ap Dafydd ar 
garreg fedd Griffith a Sarah ym mynwent 
Salem yn dweud y cwbl am y barbar a’i 
ganu:
Deuai’r gân drwy’r gewynnau – ac alaw
   Ei galon oedd hithau; 
 Oedd eirwir siŵr, oedd lais iau
 A thenor i’w wythiennau.
William H Owen

GRŴP LLANBEDR-HUCHENFELD
Nos Fercher 17eg Mawrth 
cynhaliwyd cyfarfod Zoom 
rhwng Huchenfeld, yr Almaen, a 
Llanbedr.  Trefnwyd gwasanaeth er 
cof am bump aelod o griw awyren 
John Wynne a gafodd eu lladd yn 
Huchenfeld ar 17eg Mawrth 1945 
gan Ieuenctid y Natsïaid.
Mi ymunodd rhai bobl o Lanbedr 
â’r sesiwn Zoom ond, yn anffodus, 
doedd llawer iawn ohonom ddim 
yn llwyddiannus, a methwyd â 
sicrhau cysylltiad gwasanaeth 
yn Huchenfeld.  Sôn am siom.  
Technoleg!
Mae ein ffrindiau yn Huchenfeld 
yn bwriadu trefnu sesiynau eraill 
yn y dyfodol (yn Saesneg) er mewn 
cadarnhau’r cyfeillgarwch rhwng y 
ddwy gymuned.
Os oes gynnoch chi ddiddordeb 
mewn ymuno â ‘r sesiynau, neu 
yn yr efeillio rhwng y lleoliadau,  
cysylltwch â Susanne Davies, 
cadeirydd Grŵp Llanbedr-
Huchenfeld: 01341 241523, neu â 
Jennifer Greenwood: 01341 241517.
Yn anfoddus, oherwydd y COVID, 
rydan ni wedi penderfynu gohirio’r 
Daith Ieuenctid o Huchenfeld i 
Lanbedr y mis Medi yma i fis Medi 
2022.

‘Er cof am y pump aelod o griw John 
Wynne: Maddau i ni, Arglwydd.’
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Mae ôl-rifynnau 
Llais Ardudwy 

i’w gweld ar y we.  
Cyfeiriad y safle yw:

http://issuu.com/
llaisardudwy/docs

Llais 
Ardudwy

SAMARIAID
LLINELL 

GYMRAEG
08081 640123

 CYFREITHWYR BREESE GWYNDAF   
  

        
MEWN STRACH? MAWR NEU FACH? CYSYLLTWCH Â NI

     Trawsgludo Tai a Busnesau · Ewyllysiau  · Profiant   
     Hawliad Iawndal · Niwed Personol · Materion Sifil 

Ysgariad a Theulu · Cyfraith Amaethyddol · Troseddau di-annod

Apwyntiadau ar gael yn eich cartref, gyda’r hwyr
neu ar y penwythnos drwy drefniant

     
     PORTHMADOG                      PWLLHELI     ABERMAW
  01766 512214/512253                 01758 612362                 01341 280317
        60 Stryd Fawr                      Adeiladau Madoc                Stryd Fawr
        office@bg-law.co.uk     
    

                                               
      Yn gweithredu ar ran y gymuned ers dros 150 o flynyddoedd …

Cysylltwch â Dioni i siarad am eich bwthyn gwyliau
Gwion Llwyd 01341 247200 gwion@dioni.co.uk

BUSNES LLEOL ... CWSMERIAID BYD-EANG

HEN BENILLION

Pan fydd y ddraenen ddu yn wen,
Tafl dy gynfas dros dy ben.

Pan fydd y ddraenen wen yn wych,
Hau dy had, boed wlyb neu sych.
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CROESAIR 9
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Llongyfarchiadau i Mary 
Jones, Dolgellau; Angharad 
Morris, Y Waun, Wrecsam; 
Mary Jones, Dolgellau; Mai 
Jones, Llandecwyn; Gwenda 
Davies, Llanfairpwllgwyngyll; 
Janet Mostert, Harlech; Dilys 
A Pritchard-Jones, Abererch; 
Bet Roberts, Llandanwg; a 
Dotwen Jones, Cilgwri Wirral.  

Anfonwch eich atebion at Phil 
Mostert. [Manylion ar dudalen 
2].

ATEBION CROESAIR 8 - Mair Rich

Gosodwraig: Angharad Morris
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MATERION YN CODI  
Parti yn y Parc
Cafwyd gwybod gan Joe Patton bod 
dyddiad y digwyddiad uchod wedi ei 
newid i’r 27ain o Fehefin a bod crynodeb 
o’r hyn sydd wedi ei drefnu hyd yma 
wedi ei anfon at bob aelod.
CEISIADAU CYNLLUNIO
Tynnu’r simdde ac ail-leoli 3 ffenestr to - 
4 Bronwen Terrace, Harlech.
Cefnogi’r cais hwn ond yn bryderus bod 
y gwaith wedi cychwyn cyn rhoi cais 
cynllunio gerbron.
Ymgynghoriad o dan Rhan 37 o’r Ddeddf 
Drydan 1989 i osod llinell drydan 
foltedd isel uwchben Cae Du, Harlech.  
Cefnogi’r cais hwn.
Codi garej dwbl - Brodawel, Ffordd y 
Traeth, Harlech.  Cefnogi’r cais hwn.
Diwygiad i adeiladu ffenestr grom, cau 
agoriad a newidiadau i’r ffenestri ochr, 
creu agoriad drws, rendro’r waliau a 
gosod balwstrad gwydr - Cynfal, 40 Heol 
y Bryn, Harlech.  Cefnogi’r cais hwn.
Dymchwel garej parod presennol ac 
adeiladu garej to brig newydd - Eithinog, 
Hen Ffordd Llanfair, Harlech.  Cefnogi’r 
cais hwn.
ADRODDIAD Y TRYSORYDD
Ceisiadau am gymorth ariannol
Pwyllgor yr Hen Lyfrgell   -  £500.00
Pwyllgor y Neuadd Goffa - £500.00
CFfI Meirionnydd           - £100.00
Radio Ysbyty Gwynedd -  £250.00
GOHEBIAETH
Capel Jerusalem
Datganwyd pryder gan addolwyr y Capel 
bod fan yn parcio ar ochr y ffordd rhwng 
Capel Jerusalem a Llys Maelor yn y dref.  
Nododd y clerc ei bod am gysylltu â’r 
Adran Draffig, Cyngor Gwynedd, yn 
gofyn a fyddai modd gosod llinellau 
melyn dwbwl yna.  Derbyniwyd ateb 
ganddynt yn datgan, oherwydd mai 
mater gorfodaeth yw hwn yn bennaf 
a bod llinell felen yna’n barod, bod 
perchennog y fan hon yn torri’r rheolau 
drwy barcio yno’n rheolaidd ac y bydd 
yn trefnu asesiad o’r sefyllfa.  Bydd y 
Swyddog Gorfodaeth yn cadw llygad ar 
y mater a bydd Swyddog Gorfodaeth y 
Cyngor yn ymweld â’r safle yn rheolaidd.

CYNGOR CYMUNED
HARLECH

AM FYND I’R ARCHIFDY?

Bydd Archifdy Meirionnydd yn Nolgellau 
yn ailagor ar ddydd Llun, 12 Ebrill, ac 
Archifdy Caernarfon yn ailagor ar ddydd 
Mercher, 14 Ebrill.
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Atgofion am
 Mr Brown a 

Mr Fray
Yn y 1930/35 daeth Mr Brown a Mr a 
Miss Fray i fyw i Lanbedr o Iwerddon.  
Yr oedd hyn ychydig o amser wedi i Syr 
Charles Phipps ddod yma.  Roedd Mr 
Brown yn ffrindiau gyda Syr Charles, a 
gan bod Gruffydd y Felin yn gweithio i 
Phipps, ddarfu i Mr Brown fynd i fyw 
i’r Felin.
Daeth Mr Brown i adnabod llawer o 
bobl y pentref gan ei fod yn chwarae 
chwist.  Roedd gyrfa chwist yn 
boblogaidd iawn yr adeg hynny, a 
chynhaliwyd un ym mhob pentref yn 
yr ardal amser y rhyfel, ac am beth 
amser ar ôl y rhyfel hefyd.
Drwg Mr Brown oedd ei fod yn 
gwylltio’n gacwn pe bae ei bartner yn 
chwarae cerdyn anghywir.  Yr oedd gan 
y merched a oedd yn chwarae cardiau 
bryd hynny ei ofn gan y gwyddent 
am ei dymer drwg.  Cynhaliwyd gyrfa 
chwist Llanbedr yn yr Hen Lyfrgell 
(Canolfan Artro) bryd hynny, a phan 
fyddai Mr Brown wedi gwylltio, byddai 
yn cerdded allan o’r adeilad ac am y 
Victoria am beint.
Peth arall dwi’n ei gofio amdano yw 
y byddai’n llogi tacsi fy nhad, Will 
Pugh, bob mis Awst i fynd a fo i Sioe 
Flodau Amwythig (Shrewsbury), ac mi 
fyddai’n gwadd pwy bynnag a fydda fo 
yn ffrindiau hefo nhw ar y pryd i fynd 
gyda fo a hynny am ddim.  Pan fyddent 
yn cyrraedd pen rhiw Dinas Mawddwy 
mi fydda fy nhad yn ei adael allan o’r 
cerbyd, er mwyn iddo gerdded i lawr i 
waelod y rhiw.  Roedd ganddo ofn garw 
trafeilio i lawr y rhiw yn y car.
Pob nos Sadwrn mi fyddai’n dod 
adra o Bermo ar y bws ola, hanner 
awr wedi naw, a galw heibio Llwyn 
Onn efo siocled i Glenys fy chwaer a 
minnau.  Yr oeddem yn edrych ymlaen 
bob amser am ei weld o.  Nid wyf yn 
siŵr beth ddigwyddodd iddo wedyn, 
oherwydd gadewais Lanbedr yn y 50au.
Falle bod gan rai o drigolion Llanbedr 
fwy o hanes amdano.
Cymeriad arall oedd Mr Fray.  Roedd 
ef yn byw mewn cwt yn y coed ger 
Tan y Wenallt gyda’i chwaer.  Roedd 
ganddynt ddwy afr a rheini wedi cael 
eu cadw mewn llain o dir wedi ei 
ffensio y tu cefn i’r cwt.  Byddai Mr 
Fray yn crwydro gyda’r nos gyda golau 

lamp stabl i’w helpu i weld y ffordd.  
Byddai wedi dychryn llawer un, nes y 
daethom i’w adnabod yn well.
Yr oedd yn dipyn o fardd (Saesneg wrth 
gwrs), ac mi fyddai’n gwneud penillion 
i bobl yr oedd yn eu hadnabod, megis 
ar achlysuron priodas neu ben-
blwyddi.
Ar noson o haf braf yn y 40au, nos Sul 
ran amlaf, bydda ’na griw o drigolion 
y pentref yn ymhel at ei gilydd ar 
Never Cut a Friend ar bont Llanbedr.  
Tua chwarter i saith, bydda rhai o 
gynulleidfa oedfa’r nos Capel Moreia 
yn ymuno â hwy, a dechrau canu.  Mi 
oeddent yn werth eu clywed.
Bydda Mr Fray hefyd yn galw yn Llwyn 
Onn, wedi gwasanaeth yn yr Eglwys.  
Mi fydda Mr Fray yn siarad gydag Ifan 
Portor a Gruffydd Park, dau ffrind 
mawr yn gweithio i’r GWR (Great 
Western Railway).
Roedd yna ddynes sef Mrs Rostron yn 
byw ar draws y ffordd i’r Capel a Mr 
Dickinson yn y tŷ olaf ochr yr afon.  
Dau a oedd yn gwneud eu hunain yn 
bwysig yn Llanbedr.  Dywedodd Ifan 
a Gruffydd wrth Mr Fray, bod y ddau 
Mrs Rostron a Mr Dickinson yn mynd 
i briodi.  Yn syth, aeth Mr Fray adref a 
dechrau llunio penillion at yr achlysur.  
Wedi eu darfod aethpwyd â hwy at 
Mr Dickinson, a hwnnw yn holi o ble 
cychwynnodd y stori am y briodas.  
Wrth gwrs nid oedd y fath beth yn 
bodoli.  Drachefn aeth Mr Dickinson 
at Gruffydd ac Ifan a’i siarsio i sgwennu 
ymddiheuriad yn y Cambrian News, ac 
os na fyddent yn barod i wneud hynny 
byddai yn mynd a’r achos ymhellach at 
ei gyfreithiwr.
Wrth gwrs bu ymddiheuro, ac roedd 
sôn mawr am hyn am beth amser.
Mi fyddai Mr Fray yn galw yn Llwyn 
Onn am baned o de tua hanner 
awr wedi pump, a mynd i’r eglwys i 
chwythu’r organ erbyn chwech.  Byddai 
yn gadael unwaith byddai’n clywed y 
gloch yn canu.
Tua’r un amser, byddai Vincent Hafod 
y Coed yn galw yn Llwyn Onn gyda 
Lewis Emlyn.  Byddai Vincent yn 
dwad oherwydd ei fod yn dreifio ail 
gar fy nhad, er mwyn mynd a phobl 
i’r Officer’s Mess ar ben rhiw Hafod y 
Bryn.  Byddai hanner awr wedi chwech 
tan hanner awr wedi saith yn amser 
prysur iawn.  Byddai Vincent  yn cael y 
cerbyd iddo ei hun wedyn tan ddeg o’r 
gloch ac yna mynd a’r bobl adref.
Byddai Vincent yn dwyn perswâd ar 

Mr Fray i ganu un o’i benillion Jack’s 
The Boy.  Ond pan fyddai’r gloch yn 
canu, mi fyddai’n rhedeg i ffwrdd os 
oedd wedi gorffen canu ai peidio.
Un nos Sul ddaru Vincent a Lewis a 
dau arall (credaf mae Meurig oedd un 
ohonynt) ofyn i Mr Fray ganu peth 
o Jack’s The Boy a hithau’n tynnu at 
chwech o’r gloch, a hwythau yn canu 
yn uchel efo fo, fel na chlywodd gloch 
yr eglwys yn canu.  Yn sydyn, stopiodd 
ganu a holi faint o’r gloch oedd hi.  
Wrth reswm roedd wedi pasio chwech 
o’r gloch.  Rhedodd allan o’r tŷ fel milgi 
ac am yr eglwys, a’r gynulleidfa yno 
yn aros i’r organ gychwyn.  Ni ddaeth 
wedyn i Llwyn Onn.  
Helyntion a throeon trwstan 
Ychydig am Llion Williams sgen i rŵan 
i chi.
Roedd Llion yn fab i D J Williams yr 
Ysgolfeistr yn Llanbedr.  Yr oedd yn 
y Navy adeg y rhyfel.  Pan oedd adref 
ar leave yn yr haf 1943 byddai’n dod 
i Llwyn Onn am baned yn y bore, ac 
wrth gwrs, sgwrs.  Byddai yna nifer yn 
dod atom i Llwyn Onn o hyd fel hyn.  
Wrth sgwrsio un bore, roedd Llion yn 
cwyno bod hi’n rhy ddistaw o gwmpas 
y pentref yn Llanbedr, ac yn deisyfu am 
rywbeth cyffrous i ddigwydd.  Biti na 
fuasai y ‘Rectory’ (drws nesaf i Llwyn 
Onn) yn mynd ar dân, meddai.
Rhyw ddiwrnod neu ddau wedyn aeth 
simdda’r ‘Rectory’ ar dân.  Mi welsom 
ni bob peth oedd yn digwydd.
Daeth Thomos y crydd o Bronmeini 
(drws nesaf i’r ‘Rectory’) gydag ystol 
a bwcad o ddŵr, dringo’r ystol i geisio 
taflu dŵr i lawr y simdde.  Yna daeth 
Mr Henri Warburton a’i wraig, yr oedd 
Mr Warburton yn rhan o’r frigâd dân 
yn Llanbedr, ac roedd ganddo bwmp 
dŵr a bwced mawr o ddŵr.  Ei wraig 
yn gweiddi ‘pymp Henri, pymp’, a’r dŵr 
i gyd am ben Tomos y Crydd oedd yn 
dal ar ben yr ystol.  Yna daeth rhai eraill 
o’r Frigad Dân i helpu.  Rhoi stand pipe 
yn y ffordd a throi’r cyflenwad dŵr 
ymlaen.  Y dŵr i gyd yn dod allan o 
dyllau yn yr hose pipe ac nid o’r nozzle.  
Yr oedd y cwbwl fel syrcas.
Yna daeth Brigâd Dân iawn o Harlech, 
ond erbyn hynny yr oedd y tân wedi 
diffodd ohono ei hun.
Yr oedd Llion yn rowlio chwerthin ac 
yn dweud, wna’i byth ddeud bod hi’n 
ddistaw yn Llanbedr eto’.
Wedi ei baratoi gan y diweddar 
Elfyn Pugh



DYFFRYN ARDUDWY A THAL-Y-BONT

Smithy Garage
Dyffryn Ardudwy, Gwynedd

Tel: 01341 247799

www.smithygarage-mitsubishi.co.uk

smithygaragedyffryn            smithygarageltd

Ar gael ar delerau 0% hurbrynu dros
3 blynedd heb unrhyw isafswm ernes

8

Diolch
Er gwaethaf ‘Cyfyngiadau’r Covid’, 
cefais ddiwrnod i’w gofio i ddathlu fy 
mhen-blwydd yn 80 oed.  Diolch o 
waelod calon i deulu a ffrindiau am y 
llu cyfarchion, cardiau, galwadau ffôn 
ac anrhegion a dderbyniwyd.  
Hoffaf y linell olaf gan Iwan gan 
mai felly y bu ‘ymweliadau ar riniog 
Penybryniau.’   
Diolch o galon i Iwan Morgan am yr 
englyn canlynol sy’n cloriannu’r cyfan 
am y diwrnod arbennig.
    Mae’n adeg rhoi’n dymuniadau,-  
                                                  Heulwen,
         Dy deulu a’th ffrindiau
     Oll yn awr sy’n llawenhau
      Ar riniog Penybryniau.
Heulwen Jones, Penybryniau
Rhodd £20

Diolch
Dymuna Heather (Byrllysg) a’r 
teulu ddiolch yn fawr i bawb a fu 
mor garedig ac am bob arwydd 
o gydymdeimlad ar ôl colli John.  
Diolch hefyd i Hilda am ei theyrnged 
arbennig i John.  Mae colled enfawr 
ar ei ôl ond mae’r atgofion yn 
amhrisiadwy. 
Rhodd a diolch  £20

Cydymdeimlad
Cydymdeimlwn ag Ann Griffiths, 
Bobby ac Andy a’u teuluoedd yn eu 
profedigaeth o golli David Griffiths, 
gŵr, tad, taid ac hen daid annwyl 
iawn.  Bu’r teulu yn byw yn Nhŷ 
Capel Horeb, Dyffryn, a bu David 
ac Ann yn wardeniaid gofalus ym 
Mhentre Uchaf, Dyffryn.  Anfonwn 
ein cofion cynhesaf atoch i gyd. 

Codi arian
Llongyfarchiadau i Masara Sandells, 
Awelfryn, Dyffryn sydd wedi codi 
£500 ar gyfer yr elusen Canser y Fron. 
Ceisiodd redeg 100 cilomedr ym mis 
Mawrth, drwy redeg i’w gwaith yn 
swyddfa cyfreithwyr Breeze Gwyndaf, 
yn y Bermo ac o gwmpas yr ardal.  
Nid oedd y tywydd yn ffafriol bob 
tro ond mae wedi gorchfygu.  Llawer 
o ddiolch i  bawb sydd wedi cefnogi 
mewn unrhyw ffordd. 

Adre
Da clywed fod Mark Hughes wedi 
cael dod adre o’r ysbyty ac yn gwella.  
Rydym yn meddwl amdano ac yn 
gweld ei golli yn London House.

Cydymdeimlad
Ar 27 Chwefror yn Ysbyty Bronglais, 
Aberystwyth, bu farw Mrs Ann Lloyd 
Humphreys, Erwast, Bryncrug, yn 
80 oed.  Ann Meifod oedd hi i ni yn 
y Dyffryn ac roedd wrth ei bodd yn 
derbyn y Llais.
Anfonwn ein cydymdeimlad llwyraf 
at ei phlant Meyrick ac Eluned a’i 
hwyrion a’i hwyresau ym Mryncrug 
ac at ei brodyr Huw a John a’u 
teuluoedd.  

Diolch
Hoffai Olwen Telfer, Pentre Uchaf, 
Peter, Barbara a’r teulu ddiolch yn 
gynnes iawn i bawb am y cyfraniadau 
er cof am Ron.  Casglwyd £500 tuag 
at Tŷ Gobaith.

Cydymdeimlad
Cydymdeimlwn â Huw a John a’u 
teuluoedd hefyd yn eu profedigaeth 
o golli eu cyfnither Patricia.  Pan yn 
blentyn, byddai Patricia a’i thad a’i 
mam (Nesta Wynne, Meifod Ucha), 
yn dod ar eu gwyliau i Meifod a 
byddai Patricia yn dod i’r Ysgol Sul. 

Marwolaeth
Ar 4 Mawrth, mewn ysbyty yng 
Nghernyw, bu farw Mrs Rosemary 
Hughes yn 65 oed.  Arferai fyw ym 
Mhenrhiw, Dyffryn a Mochras, 
Llanbedr.  Roedd yn ferch i’r 
diweddar Stella Thomas, ac roedd 
yn fam, yn nain, ac yn chwaer hoff.   
Anfonwn ein cydymdeimlad llwyraf 
at ei merch Binnie ac at ei brodyr a’i 
chwaer a’u teuluoedd.  
Cynhaliwyd ei hangladd ym mynwent 
newydd Dyffryn Ardudwy ar 19 
Mawrth. 

Cofion
Anfonwn ein cofion a’n dymuniadau 
gorau at Mrs Iris Pugh, Llwyn, Tal-
y-bont, sydd wedi bod yn yn Ysbyty 
Gwynedd.  Mae gartref erbyn hyn.

Cydymdeimlad
Anfonwn ein cydymdeimlad at Mr 
a Mrs Sam Griffiths a’r teulu yn eu 
profedigaeth o golli brawd ac ewythr, 
sef Mr Phillip Griffiths, Harlech. 

Diolch
Dymuna Huw, Aldwyth a’r teulu 
ddiolch o galon am y galwadau ffôn, 
cardiau a’r rhoddion tuag at Diabetes 
Wales er cof am Ann, chwaer Huw o 
Bryncrug.  
Rhodd £20 - Huw ac Aldwyth Wynne



Y BERMO 

9

Cyn cychwyn y cyfarfod swyddogol, 
rhoddodd y Cadeirydd groeso i Mr 
Ben Cartwright i’r cyfarfod i drafod 
cyswllt ffibr yn y pentref.  Nododd 
Mr Cartwright ei fod wedi siarad hefo 
Openreach ynglŷn ag uwchraddio’r 
cyswllt o gwmpas yr ardal.  Mae talebau 
ar gael i uwchraddio 280 o dai sydd 
yn gymwys ac mae’r talebau hyn ar 
gael i gartrefi preswyl a busnes, ac mae 
Llywodraeth Cymru yn dyblu gwerth y 
talebau hyn mewn ardaloedd gwledig.  
Fe rannodd Mr Cartwright sgrîn gyda’r 
aelodau a oedd yn dangos sut byddai 
hyn yn gweithio, hefyd fe ddatganodd 
bod Menter Môn wedi agor tudalen we 
heddiw.  Yr unig bryder oedd y byddai’r 
cyllid yn dod i ben ddiwedd Mawrth cyn 
i un newydd ddechrau yn y flwyddyn 
ariannol nesaf.  Fe ddiolchodd y 
Cadeirydd i Mr Cartwright am annerch 
y cyfarfod.
Ar ôl trafodaeth cytunwyd i gychwyn 
recordio cyfarfodydd Zoom y Cyngor 
Cymuned. 
CEISIADAU CYNLLUNIO 
Newid defnydd tir o gae chwarae i faes 
parcio gyda 16 o lefydd parcio - Cae 
Chwarae Llidiart, Dyffryn Ardudwy.  
Newidiadau i’r fynedfa blaen a gosod 
dwy ffenestr newydd ar yr edrychiad 
blaen - Neuadd Bentref, Dyffryn 
Ardudwy.
Ymadael â 14 llain gwersylla a gosod 9 
llain carafán deithiol ynghyd â thirlunio 
(cais diwygiedig) - Murmur-yr-afon, 
Dyffryn Ardudwy.  Cefnogi’r cais hwn 
gan fod yr aelodau o’r farn y bydd hyn 
o fudd i’r economi leol, hefyd yn llai 
niweidiol i’r llain tir na phabell.
MATERION YN CODI
Datblygu Maes Parcio
Mae cais cynllunio ynglŷn â’r datblygiad 
uchod wedi ei gyflwyno i’r Parc 
Cenedlaethol.  Bydd y penderfyniad 
unwaith yn rhagor yn cael ei wneud 
yn unol â phwerau  dirprwyedig.  Fe 
gytunwyd bod Eryl Jones Williams yn 
cysylltu â Mr Aled Lloyd, Swyddog 
Cynllunio, yn gofyn i’r cais gael ei 
glywed gan aelodau o’r pwyllgor 
cynllunio llawn a’r penderfyniad yn cael 
ei wneud ganddynt.
ADRODDIAD Y TRYSORYDD
Ceisiadau am gymorth ariannol
CFfI Meirionnydd             - £500.00
Radio Ysbyty Gwynedd    - £150.00

CYNGOR CYMUNED
DYFFRYN A 

THAL-Y-BONT

Pen-blwydd 90 oed
Llongyfarchiadau a phob dymuniad 
da i Robert Wyn Jones, Cader Beti 
ar ddathlu pen-blwydd arbennig ar 
2 Ebrill.  Mae yn wyneb cyfarwydd 
i bobl y Bermo a’r cylch a llawer 
yn cofio amdano’n gweithio yn y 
Swyddfa Post.  Bu’n aelod selog o Gôr 
Meibion Ardudwy.  Gobeithio bydd 
cyfle i ddathlu gyda’r teulu cyn hir.

TEYRNGED I 
MRS ANN 

HUMPHREYS
Meifod Uchaf gynt

Ysgrifennwyd y deyrnged hon gan 
Noel Williams, a ddaeth i Dywyn yn 
1979 ac a ddaeth ar draws Ann a’i 
gŵr Arwyn drwy Gapel Ebeneser, 
Tywyn.  Yn 1983 aeth merch Noel, 
Delyth, i Ysgol Uwchradd Tywyn a 
daeth Eluned a Betsan yn ffrindiau 
mawr efo hi.  Parhaodd y cysylltiad 
yma rhwng y teuluoedd, ac mae 
Noel yn falch o gael eu hadnabod a 
chydweithio efo nhw yng Nghapel 
Ebeneser fel blaenoriaid.  Ar ran 
aelodau Capel Ebeneser, mynegodd eu 
cydymdeimlad llwyr â theulu Ann.
 
Ar Medi 19, 1940, ganwyd Ann yng 
Ngarth Angharad ger Dolgellau 
cyn symud i Meifod Uchaf, Dyffryn 
Ardudwy. Ann oedd yr hynaf o 
blant Trefor ac Eluned Wynne ac 
ymhen amser cafodd dri brawd, 
sef Geraint, Huw a John.  Cafodd 
gyfnod yn Ysgol Dyffryn Ardudwy, 
yna i Ysgol Ramadeg y Bermo cyn 
symud i Ysgol Ardudwy, Harlech 
pan agorwyd honno.
Wedi gadael aeth i’r Coleg Normal, i 
astudio gwyddor cartref.  Bu Ann yn 
gweithio mewn sawl lle cyn priodi.  
Cafodd gyfnod yng Nghartref 
Plant Bontnewydd, ger Caernarfon 
ac yn Llanfairfechan cyn symud i 
weithio i goleg amaethyddol Alsager 
ger Crewe, lle bu’n gweithio yn y 
gegin.  Cyfarfu Alwyn ac Ann mewn 
dawns werin yn Eisteddfod y Bala. 
Priodwyd y ddau ar Mai 10, 1969 

a symud i Fryn Erwest.  Ganwyd 
Meyrick ym mis Rhagfyr 1970 ac 
Eluned ym mis Mai 1972. 
Am flynyddoedd, bu Ann yn gofalu 
am dad a modryb Arwyn ym Mryn 
Erwest gan fagu dau blentyn bach 
a helpu ar y fferm pan oedd angen 
gyda’r godro. 
Roedd Ann yn ddynes ‘y pethe’ 
ac yn barod ei chymwynas bob 
amser.  Roedd yn weithgar gyda 
sawl pwyllgor lleol a rhanbarthol. 
Bu’n aelod o bwyllgor sirol yr RABI 
am dros 30 mlynedd a chafodd 
ei hanrhydeddu yng nghyfarfod 
blynyddol y mudiad.  Bu’n aelod 
gweithgar o Ferched y Wawr a 
Gwragedd Fferm Sir Feirionnydd. 
Roedd hefyd yn aelod ffyddlon o 
Gymdeithas Bryncrug, Llanegryn 
a Thywyn.  Roedd yn flaenor yng 
Nghapel Ebeneser, Tywyn ac yn 
cynrychioli’r capel ar bwyllgorau 
Adran y Merched Cylchdaith 
Glannau Meirion a Dyfi. 
Roedd Ann yn hoff o goginio ac 
wedi meithrin y diddordeb hwnnw 
yn y plant a’r wyrion a’r wyresau.  
Byddai’n cystadlu yn yr adran 
goginio mewn sawl sioe ac yn ennill 
yn gyson.  Roedd y daith i sioe 
Arthog yn her bob blwyddyn wrth 
geisio cadw gateaux neu gacen wedi 
ei haddurno mewn un darn!  Ann 
oedd yn gyfrifol am ddarparu’r 
lluniaeth i’r beirniaid yn Eisteddfod 
Gylch yr Urdd am sawl blwyddyn.  
Bu hefyd yn stiwardio a beirniadu yn 
yr adran goginio yn Sioe Llanelwedd 
aml i dro ac yn dysgu o’r profiad. 
Roedd yn dal i fwynhau coginio tan 
yn ddiweddar ac wrth ei bodd pan 
oedd yr wyrion yn gwneud cacen 
neu sgons efo hi. 
Byddai’n cludo Meyrick ac Eluned i 
eisteddfodau lleol a chyngherddau 
Cerddorfa Ieuenctid Gwynedd. 
Carwn ddiolch i’r teulu am gael y 
fraint a’r anrhydedd o draddodi’r 
deymged hon.  Bydd colled enfawr 
ar ô1 Ann ond cofiwch bawb, ni fydd 
yn diflannu o’ch cof byth, oherwydd 
fe adawodd Ann ei stamp ar sawl 
person a fu’n ddigon ffodus i’w 
hadnabod a chael chydweithio â hi. 
Diolch. 
Noel Williams
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R J WILLIAMS
Talsarnau 01766 770286

 TRYCIAU IZUZU

DAMWEINIAU 
ODDI CARTREF

1903 - Morgan Jones, a 
anwyd yn Nhalsarnau
Cyfrifydd llafnau yng ngwaith alcam 
Cwmni Merchant, yn Philadelphia, 
Pennsylfania, ac un o flaenoriaid 
Capel Presbyteriaid Cymraeg Girard 
Avenue yn y ddinas honno oedd 
Morgan Jones.  Pan oedd wrth ei 
waith, tua wyth o’r gloch, nos Fercher, 
27 Medi 1893, cafodd ergyd o’r parlys.  
Roedd wedi bod y prynhawn hwnnw 
yn angladd ei gyd-flaenor, John 
Lucas, brodor o Goed Duon, Mynwy.  
Rhag i’r gwaith gronni yn ormodol 
oherwydd ei absenoldeb, aeth i’w 
waith gyda’r bwriad o dynnu’r 
gronfa i lawr dipyn, ond ni fu yno 
ond ychydig amser cyn i’r anffawd 
ddigwydd iddo, ac aed ag ef i’r ysbyty.  
Ymfudodd i ardal llechi Wind Gap, 
Pennsylfania, a thua 1891 symudodd 
i Philadelphia pryd y cafodd waith 
gan T H Griffiths, gynt o Dreforys, 
Morgannwg, lle y bu’n fawr ei 
barch gan bawb o’i gydweithwyr a’i 
feistriaid.  Yn 1893 yr oedd yn ŵr 
sengl, tua 30 mlwydd oed.

1895 - William Owen, gynt 
o Dalsarnau
Cyfarfu William Owen â damwain 
angeuol ar arfordir Periw, 18 Medi 
1895.  Yr oedd William, Dynoga 
Bach, yn brif swyddog ar y llong 
‘Glanorkey’.  Pan oedd yn llwytho 
creighalen tarawyd ef gan un o’r 
peiriannau nes y disgynnodd ar ei 
ben.  Yn ei angladd yr oedd tua 40 o 
longau masnachol, llawn o forfilwyr, 
morwyr ayyb, oedd yn perthyn i’r 
llongau yn Iquique, Periw, ar y pryd.
Nid oedd ond blwyddyn ers pan 
briododd, ac roedd ganddo faban 
tri mis oed na welodd erioed.  Pan 
glywodd Capten Barrow am y weddw 
gwnaed casgliad a’i anfon iddi.

1897 - John Henry Parry o 
Dalsarnau
Yn Ebrill 1897, derbyniwyd newydd 
oddi wrth Capten Williams o’r llong 

Nanhoron, Porthmadog, yn hysbysu 
fod y llong wedi gorfod dychwelyd 
i Harwich, porthladd yn Sir Essex, 
oherwydd bod John Henry Parry, 
mab Ann Parry, Talsarnau, wedi 
syrthio oddi ar y ‘gallant yard’ ar 
y wins ac wedi derbyn niweidiau 
angeuol.  Yr oedd tua deunaw 
mlwydd oed, ac yn fachgen addawol.

1898 - John Lewis o’r Bermo
Ar ddydd Gwener ym mis Gorffennaf 
1898, fel ag yr oedd gŵr ifanc o’r enw 
John Lewis, Cae Fadog, y Bermo, 
yn gyrru peiriant torri gwair trwy 
Ddyffryn Ardudwy, o gyfeiriad 
Llanbedr, pan oedd rhwng y Capel 
Wesla a Chapel y Bedyddwyr, 
ymrwystrodd y ceffyl, a rhedodd 
i ffwrdd.  Derbyniodd y gyrrwr 
niweidiau, a drylliwyd y peiriant yn 
yfflon.  Anfonwyd teligram yn y fan i 
Dr Hughes, Bermo, yr hwn a ddaeth 
i’r fan a’r lle yn ddiymdroi.  Yn y 
cyfamser ymgeleddwyd y brawd ifanc 
hyd yr oedd yn bosibl gan Nyrs Jones, 
a ddigwyddai fod ar y pryd mewn tŷ 
cyfagos.  Wedi i’r meddyg archwilio 
ei archollion cludwyd Lewis mewn 
cerbyd i’w gartref.
W Arvon Roberts

ENGLYNION
PRIODAS

Francis ac Ellen Williams oedd 
y cyntaf i’w priodi wedi i Gapel 
Tabernacl, Harlech, gael ei agor.  
Roedd Dewi Eden (Davies) yn 
weinidog yn Harlech ac mae ei enw 
ar y garreg sylfaen sydd i’w gweld hyd 
heddiw.  Roedden nhw’n nain a thaid 
i Eryl F Williams, Derwen, Ffordd 
Uchaf.
Englynion
Dyma ddau, fel dau flodeuyn –       
unwyd 
   Gan anian o’u gwreiddyn: 
  Hyd eu hoes hardd wedi hyn,
  I’w golwg na ddoed gelyn.

Anwylyd yn ei Ellen - yn wridog
   Roed i Francis lawen:
  Eu llwybr a fo is wybren
  Yn oleu haul heb niwl hen.

Bydd bendith y nef wlithog – arnynt
   Heb oernos dymestlog
  Oes o rinwedd serenog – droa’u nen,
  I olud Eden a’i gwawl odidog.
Dewi Eden (Davies), Awst 1900
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Amser o dristwch bu yn ddiweddar 
i ni, plant Jim a Mair Dole, ar ôl 
colli Mam ddiwedd mis Chwefror, 
a hynny ychydig o wythnosau cyn 
ysgafnhau rheolau Corona.  Ac mae yn 
12 mlynedd ers bu farw dad.  Amser 
Corona anodd iawn oedd, tri ohonom 
heb allu ymweld â mam ers blwyddyn, 
Siân heb ei gweld ers 6 mis ac Emlyn a’i 
wraig ddim ond yn gweld mam yn yr 
ardd neu trwy’r ffenest.  Mawr yw ein 
diolch a’n clod am y gofal da a thyner a 
gafodd mam gan y staff yn Llys Fechan, 
Cross Hands ger Llanelli yn ystod y 
ddwy flynedd ddiwethaf o’i hoes.
Er ein tristwch am golli mam mae 
yn adeg sydd yn troi meddwl hefyd 
at yr amseroedd hapus a gawsom fel 
teulu, ac er ein bod wedi symud i fan 
hyn a fan draw mae blynyddoedd 
fy mhlentyndod yn Harlech, ac yna 
blynyddoedd ymddeoliad mam a dad, 
eto yn Harlech, yn dod i’r meddwl.
Dod i fyw i Harlech wnaethom 
oherwydd galwad fy nhad i fod yn 
weinidog yn Tabernacl, Capel y 
Bedyddwyr, yng nghanol y dre (ac 
hefyd i Gaersalem, Llanfair a Chapel y 
Bedyddwyr, Talsarnau).
Ein cartref oedd Bronwylfa, ar lôn 
fach oddi ar Ffordd Uchaf, gyferbyn 
â Pant Mawr, man carafanau hyfryd 
teulu’r Underhill.  Golygfa wych heibio 
adeilad yr hostel ieuenctid yn edrych 
draw at y castell.  Dad a mam, Gwen, 
Emlyn a finnau (Olwen), ddaeth 
yno i fyw.  Pan yn fabi es i i fyw am 
ychydig at Anti Mair ac Yncl Dennis 
yng Nghaergybi pan aeth mam i’r 

ysbyty; yna gafodd Siân ei geni, ac ar 
ôl dychwelyd i Harlech ar ôl bod yn yr 
Unol Daleithiau, ganwyd Meirion.  Yn 
ogystal i ni’n saith roedd Nani yn byw 
efo ni hefyd. 
Dyna fraint arbennig oedd cael byw 
mewn man mor hyfryd! 
Lle tawel, hwylus, di-niwed, ac yna 
ddigon o lefydd da i blant chwarae, 
ac i fynd am dro efo mam a dad: 
gardd gefn Yncl ac Anti Griffiths ein 
cymdogion, chwarae efo Lisa ar ‘site’ 
yr Underhills, casglu mwyar duon a 
chnau wrth ochr y llwybr cyhoeddus 
oedd yn mynd yr holl ffordd i top 
Llanfair, a chael anturiaethau yn y 
‘roman circle’ draw uwchben Llanfair.  
Cerdded i fyny dros yr hewl top i 
ymweld ag Anti Meinir, Yncl Ceri, 
Bethan a Geraint yn Llanfair.  Hefyd 
am ychydig cael chwarae yng ngardd 
tŷ mawr Bron y Graig, gyferbyn â’r 
‘youth hostel’, cyn i’r byngalos newydd 
a’r parc ceir gael eu hadeiladu.  Ac yn 
amser ysgol, mynd lawr y rhiw i’r hen 
ysgol fach, wrth ymyl syrjeri’r doctor, 
cael cinio yn yr ysgol ac yna dringo’r 
rhiw yn ôl ddiwedd y pnawn.  Cofio 
bwrlwm yr haf a’r holl ymwelwyr, ac 
yna tawelwch weddill y flwyddyn ar ôl 
iddyn nhw ddychwelyd i’r trefi mawr 
yn Lloegr.  Cofio hefyd ceisio ennill 
ychydig o arian wrth fod yn ‘cadi’ i 
lawr ar y cwrs golff.  A’r dicter gan bod 
y plant cryfa’ (bechgyn i gyd) yn cael 
eu dewis cyn fi, ac yna gweld syndod 
y dynion yn hwyr allan o’r pafiliwn 
bod yna ferch fach yn barod i gario eu 
bagiau trwm llawn ‘clubs’!  Ac wrth 

gwrs traethau bendigedig Harlech a 
Llandanwg.  Hwyl a sbri, a siŵr iawn 
ychydig o ddrygioni hefyd, ac yna 
dychwelyd adre amser bwyd heb ffael, 
dyna oedd ein byd.  Dyna blentyndod!
Cofio siopau’r dre.  Y barbwr ar y 
gornel, a chael mynd yno (unwaith 
o leiaf) i brynu tobaco i bib Yncl 
Griffiths.  Gyferbyn, ar y gornel arall, 
oedd y ‘dairy’ – a melyndod yr hufen 
yn y poteli bach (top coch?) yn fy 
synnu’n fawr.  Yna’r siop gwerthu 
popeth, y caffi a’r garej ar y gornel, y 
Byrdir, a Mary, gyferbyn, yna’r llyfrgell; 
Tabernacl gyferbyn â’r Eglwys; yna 
siop ‘groser’ efo rhesi o gardiau post 
doniol oeddwn i ddim yn eu deall (!), 
caffi a hotel ‘posh’ Y Plas, y ‘bakery’ 
gyferbyn – o dyna wynt hyfryd oedd 
yn dod o fanna!  Draw ymhellach y 
siop sgidiau, y banc crand a’r bwtsiar, y 
‘post office’ a siop y ‘chemist’ gyferbyn 
a rownd y gornel y siop fach lle o’n 
i’n cael gwario arian poced, hanner 
ceiniog.  Dyna ddewis oedd i’w gael – a 
gorfod penderfynu gwario fe’i gyd neu 
safio peth i  brynu ‘sweets’ drytach, fel 
‘sherbert dip’ y tro nesaf.  A’r siop fach 
‘fish ’n chips’ tu draw y dre, i fi oedd i’w 
weld yn hongian uwchben dibyn - o’n 
i’n siŵr y bydde’n syrthio i’r dibyn os 
oedd gormod o bobl mewn yna ar yr 
un pryd! 
A phawb o’n cwmpas, y ddwy chwaer 
drws nesaf, Mr a Mrs Williams a 
Clarissa Graves yr ochr arall, Yncl ac 
Anti Griffiths pen draw, a’r District 
Nurse yn byw uwchben gweithdy Yncl 
Griffiths, hefyd Charlie y saer yn dod 
ar y sgwter (os oeddwn yn byhafio, 
cael ‘ride’ fach nôl a mlaen o flaen y tŷ, 
neu lawr y rhiw).  Yr Underhills, wrth 
gwrs; dyn y pysgod yn dod efo’i fan 
las (?) bob wythnos, a’n diddori ni’r 
plant trwy dynnu ceiniogau o tu cefn 
ein clustiau; Sioni winwns yn dringo’r 
rhiw bob blwyddyn efo’i feic yn llawn.  
Mr Arthur, athro mawr yr ysgol fach  
- yn dod yr holl ffordd o Llanbed i’n 
dysgu ni yn Harlech, a’r Headmaster, 
a’i ben yn sgleinio!  Carol a Merfyn a’u 
brodyr a’u chwiorydd, Mary, a gweddill 
plant y dre.  Pobl y capel, y siopau, y 
llyfrgell a’r Coleg, Mr Williams, athro 
mathemateg yn Ysgol Ardudwy, ac 
wrth gwrs Mr Nelson y siop ‘chemist’.  
A hynny dim ond i enwi rhai.  Byd 
bach hyfryd fy mhlentyndod. 
Olwen Pijpers-Dole
Apeldoorn, Yr Iseldiroedd
[i’w barhau]

Cofio Harlech ac Ardudwy 
y blynyddoedd 1960 - 1969

Dad, Mam a Meirion, 1969, sef y diweddar James a Mair Dole



LLANFAIR A LLANDANWG

12

Cysur yr awyr agored
Yn y cyfnod rhyfedd yma, un peth sy di bod yn gysur di-ben-draw i amryw 
ydy’r gallu i fynd drwy’r drws a chrwydro cefn gwlad.  Mi ydan ni mor lwcus 
yn yr ardal yma bod gynnon ni drysorau yn rhad ac am ddim o’n cwmpas ym 
mhob man, a bywyd gwyllt o bob lliw a llun.
Mor braf ydy gweld teuluoedd lleol yn manteisio ar y cyfnodau clo i fynd am 
dro – rhywbeth na fasan nhw byth di meddwl ei neud o’r blaen, medda amryw, 
oherwydd prysurdeb arferol ein bywyd beunyddiol. 
Y cwbl sydd ei angen arnoch ydy pâr o esgidiau cerdded go braff, dillad ar 
gyfer cawod sydyn a gwynt oer y dwyrain, ac i ffwrdd â chi.  
Os nad ydych yn gyfarwydd â llwybrau’r fro, be am y daith fach hon i’ch rhoi 
ar ben y ffordd, fel petai?  Cychwyn o Lanfair (lle i barcio wrth hen Gapel 
Bethel os nad ydych yn teithio’n rhy bell), heibio’r capel, croesi’r ffordd osgoi a 
dilyn y llwybr i lawr Llwyn am Landanwg.  

Saif y llwybr rhwng dau glawdd cerrig difyr, un o’r llwybrau lu a elwir yn 
hwylfa yn Ardudwy, ac mae lliwiau’r tyfiant o wahanol gennau (lichen) ar y 
cerrig yn brawf o gyfeiriad y gwynt a’r glaw arferol. 

Yn ddiweddar, clywais alwad y gnocell werdd yng nghoed Llanfair Isaf o’r 
llwybr yma.  Enw lleol ar yr aderyn yma, yn ôl dwy chwaer fy nhaid ers talwm 
(Anti Ceri a Jên, i’r sawl sy’n eu cofio), ydy ‘polas wanwyn’, ac mi fyddan 
nhw’n taeru mai nid y gnocell oedd hi.  Ond, o glywed galwad yr aderyn yn 
y gwanwyn, gallwch ddeall y dryswch.  Mae hi’n swnio’n union fel ceffyl yn 
gwehyru, felly dyna egluro ‘eboles y gwanwyn’.
Cyn bo hir bydd y llwybr yn cyrraedd pentref Llandanwg ac ewch am y traeth.  
Wedi cerdded ar hyd y traeth i’r pen draw, dilynwch aber yr afon Artro ac 
ewch ar hyd y clawdd llanw hyd at ei ben draw.  Yn hytrach na chroesi’r bont 
droed a mynd am Bensarn, ewch ar draws y rheilffordd, ac ymlaen ar draws y 
ddau gae cyn dod allan i’r ffordd fawr gyferbyn ag adwy fferm Argoed.  O’r fan 
hon gallwch gerdded ar bafin diogel i fyny rhiw Cae Cethin ac yn ôl i Lanfair.  
Allan â chi ...
HM

Taid a nain
Llongyfarchiadau i Sara ac Eurig Hughes 
ar ddod yn daid a nain. Ganwyd merch, 
Nola Lilly Vaughan  i Alice Hughes  ac 
Owen Vaughan fis Chwefror. 

Isod mae copi o lythyr a anfonodd 
Heulwen Haf, Tyddyn y Felin, at Liz 
Saville-Roberts parthed mater sy’n peri 
cryn bryder iddi.

Annwyl Liz Saville-Roberts
Mae gennyf bryder mawr o’r holl dai yn 
ardal Llanfair a Harlech sydd wedi cael 
eu gwerthu yn ystod y Cofid.  Nid yw’r 
rhan fwyaf o’r rhain wedi eu prynu i 
fyw yma drwy gydol y flwyddyn ond er 
mwyn dod yma i gael seibiant o’r Cofid 
neu am wyliau.  Mi ddylai fod canllawiau 
eu bod yn byw yma am y dyfodol ac yn 
sicr ddim fel llety gwyliau, gan eu bod yn 
eu gosod yn yr haf i dalu eu morgais ac 
felly yn mynd a busnes hunan gynhaliol 
y mae y rhan fwyaf ohonom yn dibynnu 
arno fel gwaith yn unig, yn enwedig yn 
ystod yr haf heb ddim math arall o waith.  
Maen nhw yn mynd a’r unig fywoliaeth 
sydd gan rai ohonom ar hyn o bryd a dim 
gwaith arall ar gael yn yr ardal ac mae 
ganddynt swyddi yn Lloegr sy’n talu’n 
dda neu ni fuasent yn gallu fforddio ail 
dŷ ac wedyn cymryd ein busnes ni fel tai 
hunan-gynhaliol er mwyn talu morgais 
ar dŷ haf.  Dydan ni ddim yn cael gosod 
carafan nac unrhyw beth arall os nad yw 
yn perthyn i’r teulu, felly paham na all 
Caerdydd roi stop arnynt fedru gwneud 
y fath beth?  Os nad ydych yn byw yma 
felly ni allwch osod eich tŷ.  Os na fydd 
neb yn gwneud rhywbeth am hyn ni fydd 
dim busnes i ni yn yr ardal ac nid ydynt 
hwy yn dibynnu ar dwristiaeth fel rwyf 
fi ac aml un arall.  Mae’r cyfnod yma yn 
drychinebus ar y gorau.
Mae y ffaith fod presgripsiwn am ddim 
yng Nghymru yn denu pobl oedrannus 
yma (llawer gyda phroblemau iechyd), 
sy’n rhoi mwy o bwysau ar ein hysbytai 
ac adrannau iechyd.  Ni ddylai hyn 
ddigwydd os nad ydynt wedi byw a 
gweithio yma yn wreiddiol.  Hyderaf y 
gwnewch ddod â hyn at sylw bawb yn 
llywodraethau Llundain a Chaerdydd.
Mae ein bobl ifainc ni yn gorfod byw 
mewn carafan neu gyda’u teulu nes yn 
30 oed a throsodd neu rentu, sydd yn 
amhosib iddynt ei fforddio.
Hoffwn i chwi roi hyn o flaen Y Senedd 
yng Nghaerdydd cyn i bob unigolyn 
cynhenid yng Nghymru fynd i’r wal.
Heulwen Haf, Tyddyn y Felin



 COROLLA 
 HYBRID  
 NEWYDD
 Dewch i roi cynnig ar yrru’r     
 Corolla newydd!  
 Mae ’na ganmol mawr i hwn!

Ffordd Newydd
Harlech  LL46 2PS
01766 780432
www.harlech.toyota.co.uk
info@harlech.toyota.co.uk

Twitter@harlech_toyotafacebook.com/harlech.

 TOYOTA HARLECH

13

MATERION YN CODI
Cynllun Cyllideb
Adroddwyd bod £17,432.35 wedi ei 
wario ers cychwyn y flwyddyn ariannol 
newydd a bod hyn £5,854.13 o wariant 
yn llai nag oedd wedi ei glustnodi yn y 
gyllideb am y flwyddyn. 
Torri Gwair
Gosodwyd hysbyseb yn Llais Ardudwy  
yn gwahodd tendrau i dorri gwair 
y llwybrau cyhoeddus  yn yr ardal 
am eleni.  Derbyniwyd un tendr gan 
Mr Jason Coleman, 6 Tan y Wenallt, 
Llanbedr i wneud y gwaith.  Cytunwyd i 
dderbyn y tendr yma. 
ADRODDIAD Y TRYSORYDD 
Ceisiadau am gymorth ariannol
CFfI Meirionnydd               - Dim
Radio Ysbyty Gwynedd     -  £75.00
Cytunodd Ms Luned Fôn Jones o Adran 
Cyllid, Cyngor Gwynedd, i weithredu fel 
Archwiliwr Mewnol y Cyngor eto eleni.  
Bydd y Cyngor yn un o’r rhai a fydd yn 
cael archwiliad bach eleni.
UNRHYW FATER ARALL
Derbyniwyd cwynion bod twrch daear 
yn y fynwent ac yn gwneud llanast.  Bydd 
y Cadeirydd yn ceisio ei ddifa.
Cysylltodd Mrs Sue Travis i drafod 
gosod mainc newydd ar ran y WI wrth 
y fynwent a’r arosfa bws.  Byddai’r WI 
yn ei harchebu a’i gosod; un pren fyddai 
hi hefo 10 mlynedd o warant arni.  
Cytunodd pawb i’r cais hwn.

CYNGOR CYMUNED
LLANFAIR

Merched y Wawr,
Harlech a Llanfair
Newyddion Rhanbarth
Gŵyl Ranbarth Rithiol, Nos Fercher, 
Ebrill 28, am 7.30 gyda Gwenan 
Gibbard.
Gŵyl y Pum Rhanbarth - Mai 
8.  Manylion pellach gan yr 
ysgrifennydd.
Mae her newydd gan y mudiad, sef 
Curo’r Corona’n Camu, lle nad oes 
angen unrhyw gyfarpar, technoleg 
na Zoom.  Prif nod yr her yw codi 
ymwybyddiaeth o bwysigrwydd 
symud bob dydd.  Y nod ydy cerdded 
miliwn o gamau ym mis Ebrill.  Gellir 
nodi’r camau mewn unrhyw ddull. 
Mae pob cam yn cyfrif!
Newyddion o’r gangen
Bu tair aelod yn brysur yn gwau ar 
gyfer y gystadleuaeth ‘Crefft yr Ŵyl 
Wanwyn’, sef gwau Mwff Twidlan.  
Dyma’u hymdrechion.

Y plant yn y gweithdy ydy Minette, 
Arthur a Heather Wannop, Llwyn 
Ithel.
Rwyf yn cofio mynd ati i ddysgu 
adrodd at Eisteddfod y Gwynfryn a 
fyddai yn cael ei chynnal ar ddydd 
Gwener y Groglith.
Roedd ganddi fwji a byddai yn rhoi 
gorchudd dros ei gawell i’w gadw’n 
dawel tra y byddai hi yn fy nysgu i 
adrodd.
Byddai Mam yn mynd ag esgidiau 
ati i gael eu trwsio.  Byddai hefyd yn 
prynu esgidiau n ewydd ganddi.  Pan 
fyddai yn talu byddai yn cael brws 
glanhau esgidiau, tun o bolis a dwster 
ganddi.
Byddai Mam bob amser yn dweud 
wrthi “Bessie bach, wnewch chi byth 
mo’ch ffortiwn fel hyn”, a’i hateb hi 
fyddai, “Taswn i yn ei wneud o, i ble y 
buaswn yn mynd i’w wario?”  Bywyd 
hamddenol, hapus, braf.  Ei chofio hi 
a’i chwaer Mair oedd yn cario’r post 
yn byw yn Llys Iolyn.
Aldwyth Wynne

BESSIE WILLIAMS 
Y CRYDD,
Llanbedr

Pwy ydyn nhw?

Rhodd Anrhydeddus
Diolch yn fawr iawn i Gloria Upton 
am ei rhodd o £50 i Llais Ardudwy; 
mae’n ferch i’r diweddar Maggie Cope 
o Harlech.
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Mae yna gymdeithas o’r enw Clwb 
y Garreg Wen yn cyfarfod ym 
Mhorthmadog.  Dan amgylchiadau 
arferol, mae’r aelodau yn cael cyfle 
unwaith bob pythefnos i gyfarfod 
a thrafod pynciau fel llenyddiaeth, 
hanes, gwyddoniaeth a llawer i 
bwnc arall ac mae hyn yn eu helpu 
i dreulio sawl noson trwy’r gaeaf yn 
glyd a difyr. 
Sefydlwyd y Clwb ym 1943 a bu’r 
sylfaenwyr yn ddigon doeth wrth 
osod y rheolau ar y cychwyn i 
ddeddfu nad oedd materion ‘pigog’ 
fel gwleidyddiaeth ac enwadaeth i’w 
trafod ac mae’n siŵr bod hyn wedi 
cadw’r llong rhag mynd ar y creigiau 
lawer tro.
Ni fydd y Clwb yn cyfarfod yn yr 
haf ond weithiau trefnir trip (neu 
a defnyddio gair parchus y Clwb, 
gwibdaith) a hynny fel arfer i 
ymweld â lle neu leoliadau diddorol 
yn ein hanes.  Yn ôl rai degawdau 
bellach, trefnwyd gwibdaith o 
gwmpas Ardudwy ar ddiwrnod 
braf o haf a gallwch feddwl fod 
yn y wlad honno fwy na digon o 
bethau diddorol i’w gweld ac i’w 
gwerthfawrogi.  Wn i ddim lle y 
buon nhw i gyd ond go brin iddyn 
nhw beidio â chael cip ar Lasynys 
Fawr Ellis Wynne.  Golwg wedyn 

ar fedd yr hen fardd Siôn Phylip yn 
Llandanwg, lle cariwyd ef ar gwch o 
Bwllheli wedi iddo foddi yno.  Mae’n 
debyg i Gors y Gedol gael ymweliad 
hefyd a Chapel Salem, Cefncymerau 
cyn galw yn y Gerddi Bluog ar y 
ffordd adref.
Yn ôl yr arfer, anfonwyd hanes y 
daith gan yr ysgrifennydd i’r papur 
lleol Saesneg ei iaith a fentrodd 
drosi’r hanes cyn ei gyhoeddi.  Yn ôl 
yr hanes yn yr iaith fain, dywedwyd 
fod “the members of the Club then 
enjoyed a visit to Bluog Gardens”.  
Dichon bod staff y papur newydd yn 
credu fod yna le tebyg i Bodnant yn 
cuddio yn nhir Ardudwy. 
O sôn am lithriadau mewn papur 
newydd, cofiaf ryw dro i’r Corwen 
Times gael cam gwag wrth adrodd 
canlyniadau rhyw eisteddfod leol.  
Cyhoeddwyd enw’r enillydd ar y 
gystadleuaeth i “bariton deulais dan 
bymtheg oed”.  
Ond dyna fo, pwy sydd i daflu’r 
garreg gyntaf ynte?

Ond fe gyrchodd llawer iawn 
mwy o bobol i’r Gerddi Bluog nag 
aelodau Clwb y Garreg Wen.  Roedd 
unwaith yn gyrchfan boblogaidd i 
fynd ar bererindod fel mae pobol 
heddiw yn mynd i Bantycelyn neu 
Ddolwar Fach.  Aeth O M Edwards 
yno a chofnodi’r hanes yn ei gyfrol 
Cartrefi Cymru gan gerdded yno o 
Harlech hefo cyfaill iddo oedd yn 
byw yn y dref.  Ys gwn i pwy oedd 
hwnnw?  Ŵyr rhywun yn Harlech 
tybed?
Cerddodd O M Edwards i fyny 
o dref Harlech heibio bedyddfan 
Capel Rehoboth a Chefnfilltir.  Yn ei 
flaen wedyn ar hyd y Fonllech Hir a 
throi ar ffordd Cwmbychan.  Mae yn 
enwi llawer o’r ffermydd a basiodd 

ar y ffordd – Drws yr Ymlid, Cil 
y Bronthyr a Rhyd yr Eirin ac yn 
diolch na wnaeth tarw’r Ffridd ddim 
gwaeth na rhuo arnynt.  Cyn bo hir, 
dyna gyrraedd Gerddi Bluog yn saff 
a chael croeso pendefigaidd.  Ac nid 
y nhw oedd unig ymwelwyr y dydd 
hwnnw; yr oedd yno blisman llengar 
o Lanarmon Dyffryn Ceiriog - yno 
fel pererin ac nid fel plisman!
Ond pam yr holl gyrchu yma 
i dŷ fferm ym mynyddoedd 
Meirionnydd?  Roedd yr adeiladau, 
ac y maent o hyd, yn bensaernïol 
ddiddorol ond y dynfa oedd cael 
gweld cartref Edmwnd Prys, 
Archddiacon Meirionnydd, 
ysgolhaig a bardd ac awdur y salmau 
cân a geir yn ein llyfrau emynau 
ni ac a ganwyd bellach ers rhai 
canrifoedd.  Dros y blynyddoedd, 
bu cannoedd ar gannoedd yma yn 
talu teyrnged i un o wŷr mawr ein 
llên a chymwynaswr ein cenedl. 
Ond och!  Hen bethau sâl ydi 
haneswyr.  Maen nhw yn aml iawn 
yn drysu stori dda hefo rhyw hen 
ffeithiau diflas.  Daeth i’r golau 
bellach na fu Edmwnd Prys yn byw 
yn y Gerddi Bluog erioed.  Yr oedd 
yna gysylltiad teulu a bu mab yr 
Archddiacon, sef Morgan Prys yn 
byw rai blynyddoedd yn y Gerddi 
ond fu’r dyn ei hun erioed yn byw 
yno.  Os nad ydych wedi ei ddarllen 
eto, rydw i’n cymeradwyo nofel y 
ddiweddar Rhiannon Davies Jones, 
Cydio Mewn Cwilsyn, lle mae hi 
yn llunio dyddlyfr dychmygol i 
Elizabeth, gwraig Morgan Prys, o 
fywyd bob dydd yn y Gerddi Bluog 
o gwmpas 1620.  
Roedd Rhiannon Davies Jones, 
wrth gwrs, yn ferch o’r ardal ac yn 
hyddysg yn holl draddodiadau’r 
fro.  Gan ei bod yn llenor penigamp, 
gallodd gyfleu darlun manwl a 
gafaelgar o fywyd teulu bedwar can 
mlynedd yn ôl a chreu cymeriad 
annwyl fel Elizabeth Prys gan wau 
hanesion difyr o’i chwmpas.
Fe gawn ddod yn ôl at Edmwnd 
Prys y tro nesaf a chawn olwg ar ei 
gymwynas ef i’w genedl.
JBW

Gerddi Bluog
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GALLWCH 
HYSBYSEBU 

YN Y 
BLWCH HWN 
AM £6 Y MIS

ALUN WILLIAMS
TRYDANWR

* Cartrefi
* Masnachol

* Diwydiannol
Archwilio a Phrofi

Ffôn: 07534 178831 
e-bost:alunllyr@hotmail.com

HYSBYSEBION
Telerau gan Ann Lewis 01341 241297

Ariennir yn rhannol 
gan Lywodraeth Cymru

ALAN RAYNER
07776 181959

ARCHEBU A GOSOD 
CARPEDI

Sŵn y Gwynt, Talsarnau
www.raynercarpets.co.uk

CAE DU DESIGNS
DEFNYDDIAU DISGOWNT 

GAN GYNLLUNWYR
Stryd Fawr, Harlech
Gwynedd LL46 2TT

01766 780239
ebost: sales@caedudesigns.co.uk

Dilynwch ni:

 
Oriau agor:

Llun - Sadwrn
10.00 tan 4.00

Tafarn yr Eryrod
Llanuwchllyn
01678 540278

Bwyd cartref blasus
Cinio Dydd Sul

Dathliadau Arbennig
Croeso i Deuluoedd

E B RICHARDS
Ffynnon Mair

Llanbedr
01341 241551

CYNNAL EIDDO 
O BOB MATH

Toi gyda llechi, 
gosod brics, plastro, 

teilsio lloriau a waliau,
gwaith coed ayyb.

GWION ROBERTS, SAER COED
01766 771704 / 07912 065803

gwionroberts@yahoo.co.uk
dros 25 mlynedd o brofiad

JASON CLARKE
Maesdre, 20 Stryd Fawr

Penrhyndeudraeth
LL48 6BN

Arbenigwr mewn 
gwerthu a thrwsio

peiriannau sychu dillad,
golchi dillad a golchi llestri.

Gwasanaeth Cadw Llyfrau 
a Marchnata

Glanhäwr Simdde • Chimney Sweep

Gosod, Cynnal a Chadw Stôf
Stove Installation & Maintenance

07713 703 222

Glanhäwr Simdde

Gosod, Cynnal a Chadw Stôf

01766 770504

Am argraffu diguro

Holwch Paul
am bris!

paul@ylolfa.com
 01970 832 304

Talybont Ceredigion SY24 5HE
www.ylolfa.com

H Williams

Gwasanaeth cynnal a 
chadw yn eich gardd
Ffôn: 01766 762329

07513 949128

  NEAL PARRY
  Bwlch y Garreg    
  Harlech

 CYNNAL A  
 CHADW
 TU MEWN A 
 THU ALLAN
 07814 900069

Llais 
Ardudwy

 Drwy’r post
Iolyn Jones 01341 241391 
Tyddyn Llidiart, Llanbedr 
llaisardudwy@outlook.com
E-gopi
llaisardudwy@outlook.com
£7.70 y flwyddyn am 11 copi

Am hysbysebu yn 
Llais Ardudwy?

Manylion gan:
Ann Lewis
Min-y-môr

Llandanwg, Harlech
LL46 2SD

01341 241297

HYSBYSEBION
Telerau gan Ann Lewis 01341 241297

ann.cath.lewis@gmail.com

07713 703222
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Mae grŵp o fyfyrwyr B10 Ysgol Ardudwy yn gweithio tuag at eu gwobr efydd yng ngwobr Duc Caeredin.  Yn 
ddiweddar, cawsant eu dewis i fod yn un o 5 grŵp i fod yn y ffug etholiad cyntaf erioed ar gyfer pobl ifanc 15-25 oed, 
gan hyrwyddo pleidleisio yn 16 oed.  Gan eu bod yn grŵp B10, nhw oedd rhai o’r ieuengaf yno.
Teleri Glyn Jones, cyflwynydd gwleidyddiaeth BBC Cymru, oedd yn cadeirio’r digwyddiad.  Mae rhaglen ddogfen yn 
cael ei ffilmio ar y digwyddiad hefyd.
Fe wnaethant yn rhyfeddol o dda, gan gyflwyno eu polisïau eu hunain ar iechyd meddwl, achub mynyddoedd a 
chlybiau ieuenctid.  Fe wnaethant hefyd ymateb i gwestiynau a ofynnwyd gan aelodau o’r gynulleidfa.  Ar ôl pleidlais 
fyw, cafodd Daniella Paganuzzi, Chloe Lois Roberts, Amelia Bailey, Connie Foskett-Barnard, David Bisseker, Olivia 
Mead a Jessica Hughes eu gosod yn 3ydd!

Ffug etholiad

Llongyfarchiadau i Tom Cartwright (Parc Uchaf) ar ei benodiad i swydd yn 
nhîm Systemau Cyfrifiadurol (Gwasanaethau Gwybodaeth) ym Mhrifysgol 
Aberystwyth.  Yn ogystal â’i waith dyddiol, mae Tom newydd gyflwyno’r 
200fed rhifyn o’i raglen ‘Y Sioe Gymraeg’ ar radio Ysbyty Bronglais, sy’n cael 
ei rhedeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr.  Mae’r Sioe Gymraeg yn cael ei 
darlledu’n fyw pob nos Lun (8pm -10pm), ac yn cael ei hailddarlledu ar yr un 
amser pob nos Sadwrn.  Er bod Ardudwy yn rhy bell i dderbyn y signal radio 
o Aberystwyth, gellir gwrando ar raglen Tom dros y we ar safle radiobronglais.
cymru. 

Cyllau Trafferthus [o 1933]

Pwys o ‘prunes’
1/2 owns powdr sunsur
Owns powdr ‘senna’
Pwys o siwgr demerara
Dull
Rhoddwch y ‘prunes’ i ystwytho mewn 
dŵr am noson, a berwch hwynt yn 
y dŵr drannoeth ynghyd â’r pethau 
eraill nes y bydd yn byblo ac edrych na 
chydith yng ngwaelod y sospan.  Llond 
llwy de i’w gymryd bob nos.
Rysait wedi costio 50 gini gan 
arbenigwr!
Cefais hi gan foneddiges hollol ddiarth 
yn y trên. 21/1/33
Diolch i Eryl Francis Williams am 
anfon yr uchod atom.

SWYDD NEWYDD I DDARLLEDWR
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•	 2 frest cyw iâr 
•	 1 nionyn mawr 
•	 3 taten maint canolig
•	 2 foronen
•	 Cwpan fach o bys gardd
•	 Ychydig o sunsur ffres
•	 Chwarter llwy de o chilli
•	 Pupur a halen o’ch dewis
•	 Tun 400 gram o domatos wedi’u 

malu gyda garlleg

Torri’r cynhwysion yn fân a’u ffrio 
gydag ychydig bach o olew.
Ychwanegu’r tomatos a hanner peint 
o ddŵr.
Arllwys y cyfan i ddysgl addas a’i 
goginio yn y popty nes bydd y tatws 
a’r moron yn feddal.
Olwen Jones, Trawsfynydd

RYSÁIT HAWDD
Stiw Cartref Olwen

CACENNAU SIOCLED A MALWS 
MELYS  (marshmallows).
Cynhwysion:
3 llwy fwrdd lefel triog melyn
4 owns o fenyn
10 owns o siocled llaeth neu dywyll
7 owns o fisgedi Rich Tea
4 owns o marshmallows bach gwyn a pinc
Wyau bach Pasg
Dull
Toddwch y triog melyn, siocled a’r menyn, 
(peidiwch â’i ferwi); ar ôl i’r gymysgedd 
doddi, rhowch 3 fl owns mewn  jwg a’i 
adael ar un ochor.
Ychwanegwch i’r gweddill 7 owns o 
fisgedi (wedi eu malu yn ddarnau bach) 
a 4 owns o marshmallows.  Cymysgwch 
gyda’i gilydd a’i roi mewn tun traybake 
12 x 8, gweithio i lawr yn fflat a thaenwch 
y siocled yn y jwg dros y cyfan.  Rhowch 
y wyau bach Pasg ar y top, mi ellwch 
ddefnyddio mwy nag un math o wyau 
o’ch dewis chi.  Rhowch yn yr oergell i 
oeri am oddeutu 1 i 2 awr.
Torrwch yn sgwariau bach - a 
mwynhewch! 

BISGEDI BRAU Y PASG
Cynhwysion:
9 owns o flawd plaen
3 owns o siwgwr castor
6 owns o fenyn
Siocled, siwgwr eisin a hundreds 
& thousands i addurno.
Dull
Rhowch y menyn, blawd a’r 
siwgwr mewn bowlen.  Os ydi y 
menyn braidd yn galed, toddwch 
ychydig arno.  Cymysgwch at ei 
gilydd gyda’ch dwylo nes y bydd 
yn belen.  Rholiwch allan a’i dorri 
i siapiau y Pasg, a’u rhoi ar dun 
wedi ei leinio â phapur pobi.
Coginio ar popty 180 am 5 i 10 
munud.
Ar ôl iddynt goginio, gadewch i 
oeri.  Addurnwch gyda siwgwr 
eisin wedi ei gymysgu â dŵr,  a 
siocled.
Rhian Mair, 
Tyddyn y Gwynt gynt

DAU RYSÁIT AT Y PASG
Mae’r Pasg ar ein trothwy; dyma ddau rysait hawdd i’w gwneud.

Hoffwn ymateb i’r erthygl am 
Brosiect Treftadaeth Harlech ac 
Ardudwy yn y rhifyn diwethaf o Llais 
Ardudwy.
Paham fod angen i ni, bobl leol, 
gofnodi ein hanes, enwau tiroedd a 
chaeau sydd yn ein gwaed ac yn ein 
cof, nad oedd rhaid diflannu yn y lle 
cyntaf?  Dylai’r enwau fod wedi eu 
cadw a dim eu newid i rifau caeau 
di-reswm gan fod yr enwau yn dal yn 
ein meddwl ni am byth.  
Mae enwau tai a phob math o bethau 
eraill wedi newid ac ni fyddaf i yn 
siŵr yn barod i ddweud fy hanes na’r 
ardal sydd wedi newid yn sylweddol 
yn y blynyddoedd diwethaf, yn 

enwedig tref Harlech. 
Paham na wneith yr Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol a CADW ganolbwyntio 
ar adeiladau fel Coleg Harlech a’r 
Theatr sydd eto ar fynd yn adfeilion?  
Mae llawer i actor ac awdur wedi 
mynd yn fyd-enwog o’r adeilad hwn 
ac yn siŵr o gymaint o werth os nag 
mwy erbyn hyn na’r Castell sydd yn 
cael llawer mwy o sylw. 
Nid bobl fel yr Indiaid Cochion, 
Aboriginis a llawer i un arall ydym 
gan ein bod yma o hyd a ddim 
yn barod i gael rhoi ein hanesion 
drudfawr mewn rhyw archifdy at 
bobl y dyfodol a mewnfudwyr. Mae 
llawer i furddun wedi ei chwalu i gael 

eu rhoi ar fapiau newydd ac ni ddaw 
rhain byth yn ôl.
Nid ydym eto yn ein heirch ac 
mae’r straeon, cymeriadau, beirdd, 
amaethwyr, cymeriadau, siopau a 
oedd yn yr ardal yn dal i fod yn ein 
meddwl ac yn siŵr na fydd llawer o 
bobl leol yn barod i’w rannu i gael eu 
rhoi mewn archif am byth gan fod 
ein traddodiadau a’n hanes yn cael 
ei basio i genedlaethau i ddod yn 
bersonol.
Mae’r erthygl hwn fel pe bai ein byd 
ni ar ben fel bobl gynhenid Ardudwy 
ac roedd yn siom fawr i ddarllen fod 
ffasiwn beth yn cael ei hysbysebu.
Heulwen Haf, Tyddyn y Felin

LLYTHYR
GAN

DDARLLENWR
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Coleg Harlech 2021
Mae hi wedi bod yn wych gweld y 
gefnogaeth ryfeddol a grëwyd gan y 
ddeiseb i annog pobl i gefnogi dyfodol 
y sefydliad yma, a’r gofal a’r parch 
a ddangoswyd i Goleg Harlech a’i 
waith.  Dydy cymuned Harlech ddim 
wedi anghofio’r coleg.  Rydym yn 
gymuned fechan iawn, llai na 2,000 
o bobl, ond mae gwirfoddolwyr wedi 
sefydlu llyfrgell gymunedol i gofio’r 
coleg a chasglu gwybodaeth gan 
gefnogwyr Coleg Harlech i gadw’r 
atgofion yn fyw yn y gymuned.  Mae 
elusen leol, Llyfrgell a Sefydliad 
Harlech, sy’n berchen ar adeilad yn 
y Stryd Fawr, wedi sefydlu Llyfrgell 
Goffa Coleg Harlech gyda llyfrau a 
‘achubwyd’ o Lyfrgell Coleg Harlech 
ac adroddiadau a  phrosbectysau 
blynyddol, cylchgronau myfyrwyr 
ayyb.  Rhoir yr elusen hon ar waith yn 
llwyr gan wirfoddolwyr ac mae hi’n 
dibynnu ar yr arian a godir ganddi ei 
hun.  Gallwch helpu’r gwaith yma gyda 
chyfraniad at apêl Sefydliad Harlech, 
Llyfrgell Gymunedol Coleg Harlech 
ar JustGiving  neu drwy ddod yn 
Gyfaill i Lyfrgell Goffa Coleg Harlech 
(tanysgrifiad blynyddol o £10). 
Gallwch gysylltu gyda ni drwy gyfrwng 
ein tudalen Facebook, Hen Lyfrgell 
a Sefydliad Harlech, neu ar e-bost: 
harlecholdlibrary@btinternet.com.  
Mae croeso i chi rannu’r neges yma 
gydag unrhyw un a all ein cefnogi.

Yr Hen Lyfrgell

Diolch i Gynllun Cymunedau y Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi, rhaglen gyllid gan 
Lywodraeth Cymru sy’n cael ei rheoli gan 
CGGC, am grant o £20,000 i osod gwres 
canolog modern yn yr Hen Lyfrgell a 
gosod inswleiddio thermol. 

Genedigaeth
Llongyfarchiadau gwresog i Nicky 
a Gwion Thomas, Caernarfon ar 
enedigaeth eu merch ar Chwefror 
27 yn 7 pwys 7 owns, sef Emi Elea, 
chwaer fach arbennig iawn i Sam.  
Dymuniadau gorau a llawer o gariad 
ichi fel teulu a gobeithio y bydd nain 
a thaid Harlech yn cael ei gweld yn 
fuan.
Rhodd a diolch £10

Taid a nain
Llongyfarchiadau i Sally a Dev John, 
Tŷ Canol ar ddod yn daid a nain i Emi 
Elea.  Mae Nicky yn wyneb cyfarwydd 
i’r rhai ohonoch sy’n gwylio’r rhaglen 
Sgorio. 

Cofio Mam 
Collwyd hi ar Ebrill 12, 2016.
(Blodwen Jones ,23 Y Waun)
Mam 
Er na fedri di weld ei gwên
Na chlywed sŵn ei throed,
Mae’th fam yn cyd-gerdded bob cam 
o’r daith,
Yn union fel y gwnaeth hi erioed.
Mae’n dilyn dy hynt a’th helynt,
Yn deall pan ti’n brudd
Mae’n lapio ei breichiau amdanat;
Sychu’r deigryn ar dy rudd.
Efallai nad yw hi’n bosib
Ei gweld gyda’th lygad dy hun,
Ond mae hi yna, yn y distawrwydd;
Ym mhob atgo; ym mhob un llun.
Fe deimli di ei chariad
A’i llais - yn dy galon di. 
A lle bynnag y byddi o ddydd i ddydd,
Bydd ei henaid gyda thi. 
Addasiad Elin Angharad  o gerdd 
Irene Connor.
Rhodd £10 gan deulu y ddiweddar 
Blod.
 
Diolch
Hoffai staff Ysgol Tanycastell ddiolch 
o galon i Mrs Bethan Howie am ei 
rhodd i bob aelod o staff ar ôl iddi 
wau bandiau pen i’n cadw ni yn 
gynnes ac yn glyd yn ystod y tywydd 
oer.  Penderfynodd Bethan wneud hyn 
i ddangos ei gwerthfawrogiad i’r staff 
am eu holl waith caled yn ystod 
y cyfnod clo anodd yma.
Diolch, Bethan.

Colli Liam
Bu farw Liam Ashton-Hughes, 
Penyrhwylfa yn 30 oed.  Roedd 
yn fab i Claire ac Emlyn, llysfab i 
Mark, a brawd i Regan, Oscar, Cerys 
a Llinos, yn ŵyr i Anna a Brian, 
Catherine a George.  Nid oedd Liam 
wedi bod yn dda ers peth amser.  
Cafodd drawsblaniad ysgyfaint 
rai blynyddoedd yn ôl a’r llynedd 
cafodd haint ar yr ysgyfaint a wnaeth 
niwed mawr iddynt.  Bu’n weithgar 
gyda ACF Clwyd a Gwynedd ac 
Ymatebwyr Cyntaf Harlech.  Ei 
ddymuniad oedd bod yn barafeddyg 
ac roedd wedi gwneud cais i 
Brifysgol Abertawe i ddilyn cwrs yn 
y maes hwnnw.  Ond, yn anffodus, 
roedd cyflwr ei iechyd bregus wedi 
rhwystro iddo gyflawni ei freuddwyd.  
Cydymdeimlwn â Claire, Anna a 
Brian a fu mor ofalus ohono, yn eu 
profedigaeth fawr.

John Phillip Griffiths
Gyda thristwch y clywsom y 
newyddion trist am farwolaeth sydyn 
John Phillip (Phil) Griffiths ar 17 
Mawrth yn ei gartref yn y Waun.  
Yn fab i’r diweddar Lucy a Robert, 
cafodd Phil ei fagu yn Llanfair, 
ac roedd yn ŵr gofalus i Melanie.  
Roedd yn dad, yn daid ac yn frawd 
annwyl, ac roedd yn ofalus iawn o’i 
nai Mark.  
Cynhaliwyd gwasanaeth preifat 
ddydd Mawrth, 30 Mawrth yn Eglwys 
Tanwg Sant, Harlech, ac yna ym 
mynwent newydd Harlech.
Derbynnir rhoddion er cof am 
Phil tuag at Sefydliad y Galon ac 
Ambiwlans Awyr Cymru drwy law’r 
ymgymerwyr Pritchard a Griffiths, 
Heol Dulyn, Tremadog. 
Cydymdeimlwn â Melanie a’r 
merched Lianne, Natalie a Chloe. 
Anfonwn ein cydymdeimlad hefyd at 
Dei (David) ei frawd â’r teulu oll yn 
eu colled.

Pen-blwydd priodas 
Llongyfarchiadau i John a Karen 
Kerry, 33 Tŷ Canol ar ddathlu eu 
priodas ruddem ar y 4ydd o Ebrill.
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Ar ddydd Mawrth, 23 Chwefror, 
daeth y newydd trist am farwolaeth 
Mrs Mair Dole (gynt o Gaergybi), 
gweddw y diweddar Barchedig James 
Dole, mam annwyl i Gwen, Emlyn, 
Olwen, Siân a Meirion a mam-gu a 
hen fam-gu hoff.  Mi fydd amryw yn 
cofio cyfraniad Mr Dole fel pregethwr 
yn yr ardal hon o gwmpas 60au’r 
ganrif ddiwethaf.  Ar ôl ymddeol, 
daeth Mr a Mrs Dole yn ôl i Harlech 
i fyw nes i salwch olygu bod rhaid 
iddynt symud yn nes at y teulu.
Cynhaliwyd angladd Mair yng 
Nghapel Hermon, Llannon, ddydd 
Iau, 4 Mawrth, ac fe wasanaethwyd 
gan ei mab Emlyn Dole a’r Parchedig 
Ian Lewis. Yn y daflen angladdol, 
cyhoeddwyd dwy gerdd gan Emlyn er 
cof am ei fam:

Cwlwm Mam
Bydd hi – yn ôl ei harfer
yn cofio diwrnodau;
y difri a’r doniol
a leinw dudalennau
ein stori ni.
Llyfr yw – lle mae’r lluniau
yn fwy na delweddau
a’r geiriau fel eira sy’n aros
i lynu synnwyr â serch
a chusan â’r cof.
Os mai cariad yw’r edau
sy’n rhwymo ein dogfen fyw
edefyn ei llygad hi yw’r clesbyn
sy’n agor y gyfrol
a’r hudol
yw gweld y ddawns
yn ei llygad hi.
Emlyn

Mami
O Mam!
ar yr un daith
fe gawsom ni
bob tro 
y llewod tew:
‘dau ochr yma
dau ochr drew’
a’r Marcwis
heb ei goes
a Llanfair PG
ar y ffordd i Gaergybi.
Ar draws hen ynys hawddgar
tawed sôn
fe gollwyd heddiw
un o ferched Môn.
Emlyn

Hefyd, cafwyd datganiad gan Rhian 
Haf, wyres Mair sy’n byw yn ne 
Iwerddon, o ‘Si Beag, Si Môr’ ar 
y chwisl dun (Irish tin whistle) ar 
ddiwedd y gwasanaeth.

Llun o’i fam gan Meirion Dole

Cofion
Anfonwn ein cydymdeimlad fel ardal 
â’r teulu i gyd yn eu colled.

COLLI MAIR DOLE

Dwedai hen ŵr llwyd o’r gornel, 
‘Gan fy nhad mi glywais chwedel, 
A chan ei daid y clywsai yntau, 
Ac ar ei ôl mi gofiais innau.’

Er mor hen yw’r hen benillion a 
gasglwyd ynghyd gan T H Parry-
Williams ym 1940, mae eu swyn 
a’u synnwyr mor gyfoes a gogleisiol 
ag erioed. Weithiau maent yn ein 
hysgwyd; dro arall, yn tynnu deigryn:

Derfydd aur, a derfydd arian, 
Derfydd melfed, derfydd sidan, 
Derfydd pob dilledyn helaeth; 
Eto er hyn ni dderfydd hiraeth.

Ac yn aml iawn, wrth gwrs, yn tynnu 
coes:

On’d ydyw yn rhyfeddod 
Bod dannedd merch yn darfod? 
Ond tra bo yn ei genau chwyth, 
Ni dderfydd byth ei thafod.

Wrth i ni heddiw chwilio am y geiriau 
addas, am y doniolwch angenrheidiol, 
ac am y doethineb sy’n cynnig gair o 
gysur, go brin y byddai’r rhan fwyaf 
ohonom mor wreiddiol, mor ffraeth 
ac mor delynegol â’r cyndeidiau a 
fuodd wrthi’n cyfansoddi a chofio’r 
penillion syml sydd yn y casgliad 
cyfoethog hwn.

Rwyf yn ddall ac rwyf yn gweled,
Rwyf yn fyddar, rwyf yn clywed,
Rwyf yn glaf ac yn fy iechyd,
Rwyf yn fyw, yn farw hefyd.

HEN BENILLION
T H PARRY-WILLIAMS

Dacw ’nghariad i lawr yn y dyffryn:
Llygaid hwch a dannedd mochyn,
A dau droed fel gwadan arad’,
Fel tylluan mae hi’n siarad.

Y Diweddar Brifardd Gwynn ap 
Gwilym a gyfansoddodd y casglaid 
cyntaf o hen benillion modern o bwys 
pan ddaeth yn ail am y Goron yn 
Eisteddfod Aberteifi yn 1996; dyma 
un o’r penillion arobryn:
Aeth Cadeirydd y Cyngor i’r dafarn 
nos Lun,
Fe wariodd ein trethi ar fîr iddo’i hun!

Fe yfodd faes parcio a Neuadd y Dre
A stâd o dai cownsil cyn gadael y lle!

Ysgrifennodd Mihangel Morgan 
hefyd:
Ar lan y môr, mae tuniau rhydlyd
Ar lan y môr mae sbwriel hefyd,
Ar lan y môr mae bagiau plastig
Ac olew du ar garreg lithrig.

Cyhoeddwyd llyfr Parry-Williams 
gyntaf yn 1940.  Llawenydd i llawer 
yw gweld ei ailgyhoeddi.  Trysor o 
lyfr os bu un erioed.
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 DYDDIADUR 
 GARDDIO
  Margaret Roberts
“Be wnawn ni heddiw?” oedd y gri yn ein tŷ ni bob bore yn ystod cyfnod hir 
yr hunan ynysu union flwyddyn yn ôl, a dyma ni yn yr union fan flwyddyn 
yn ddiweddarach.  Pwy fyddai’n dychmygu y fath beth?  Ond peidiwch â 
digalonni gormod, mae’r rhai lwcus ohonom wedi cael y brechlyn, mae’r 
dydd yn ymestyn ac mae’r adar yn canu, ac mae natur yn deffro er gwaethaf 
pob dim.  Edrych ymlaen sydd yn rhaid rŵan gan droi ein meddwl at arddio 
a’r pleser mae’n ei roi inni.  Mae blodau’r gwanwyn ar eu gorau a’r gwenyn yn 
brysur yn hel paill o’r saffrwn.  Rhyfeddod o flodyn bach yw hwn sy’n agor ei 
betalau i’r haul i roi mynediad i’r gwenyn i’w beillio, a phan ddaw’r nos, neu 
pan mae’n bwrw, yn cau er mwyn gwarchod y paill.  Tommasinianus yw’r 
rhan fwayf sydd yn yr ardd yma.  Mae’r rhain yn dodwy yn arbennig o dda ac 
yn gwasgaru ar hyd a lled yr ardd.  Gwerth chwilio amdanynt yn y ganolfan 
arddio.
Dyma dymor plannu hadau a phlanhigion wedi cyrraedd unwaith eto.  
Amser i ni dyrchu yn y bocs hadau i ddewis be i’w  blannu eleni.  Os oes 
gennych awydd tyfu blodau unflwydd, ac os oes digon o le yn y tŷ gwydr ar 
hyn o bryd, beth am roi tro ar asters neu bys pêr, sydd ddim angen gwres i 
egino ac fe fyddant yn ddigon mawr i’w plannu allan yn yr ardd erbyn y bydd 
y planhigion tomatos a chiwcymerau wedi cyrraedd y ganolfan arddio ym 
mis Mai? 
Os ydych wedi cadw hadau ers y llynedd gallwch weld os ydynt yn werth eu 
cychwyn trwy ollwng hadau mawr fel pys pêr i gwpan o ddŵr ac fe fydd y 
rhai sydd yn debygol o dyfu yn disgyn i waelod y gwpan a’r rhai sydd ddim 
yn werth eu cadw yn nofio ar y wyneb.
I’r rhai ohonom sydd awydd tyfu ychydig o lysiau beth am hau hadau letys 
a rhuddygl?  Fe allwch dyfu’r rhain mewn hen fag tyfu (growbag) ac fe fydd 
gennych bryd salad ffres yn barod i’w fwyta ymhen ychydig iawn.  Mae blas y 
rhain yn arbennig, dipyn gwell na’r rhai wedi eu prynu, ac yn syth o’r pridd.  
Mae’n bryd i ni hefyd roi tatws  cynnar i gychwyn egino.  Gosodwch nhw 
mewn hen focs wyau a’u rhoi mewn man heb fod yn rhy gynnes ond sydd 
ddim yn debygol o gael rhew chwaith.
Mewn ychydig wythnosau byddant wedi egino ac yn barod i’w plannu allan 
yn yr ardd neu mewn bag neu bot go ddwfn.  Ewch ati a mwynhewch bod 
allan yn yr awyr iach.
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TALSARNAU, YNYS A LLANDECWYN 

*MELIN LIFIO SYMUDOL
Llifio coed i’ch gofynion chi

Cladin, planciau, 
pyst a thrawstiau

*GWAITH ADEILADU 
AC ADNEWYDDU

*SAER COED
Ffoniwch neu edrychwch 

ar ein gwefan

*COED TÂN MEDDAL 
WEDI EU SYCHU

Netiau bach, bagiau mawr 
a llwythi ar gael

Geraint Williams, Gwrach Ynys, Talsarnau
01766 780742 / 07769 713014

www.gwyneddmobilemilling.com

Cydymdeimlwyd â’r Cyng Dewi Tudur 
Lewis a’r teulu yn eu profedigaeth o golli 
ei dad.  Diolchodd Mr Lewis am y cerdyn 
cydymdeimlad yr oedd wedi ei dderbyn.
Ceisiadau am gymorth ariannol
Neuadd Bentref - £1,500
Cylch Meithrin Talsarnau - £1,000
CFfI Meirionnydd - £100
Radio Ysbyty Gwynedd - £250
Cyngor Gwynedd – Adran Amgylchedd
Mae’n fwriad i osod llinellau melyn 
dwbl ar ddwy ochr y ffordd  y tu cefn 
i Eglwys Crist oherwydd materion yn 
ymwneud â diogelwch ar y ffyrdd.  Mae’r 
Adran yn ystyried cyflwyno a diddymu 
cyfyngiadau parcio yn y lleoliad hwn.  
Cytunwyd i ofyn a fyddai modd gadael 
lle i 5 neu 6 o geir i barcio ar ochr chwith 
y ffordd wrth ddod i lawr o Soar a gosod 
llinell wen yn y lleoliad hwn yn lle bod 
llinellau melyn dwbl ar hyd y ffordd i gyd 
y ddwy ochr.  Hefyd cytunwyd i ofyn i 
Mr Harri Pugh osod ychydig o gerrig 
mawr ar y darn tir yr ochr dde i’r ffordd 
er mwyn rhwystro’r fan rhag parcio ar y 
darn tir hwn a chreu rhwystr i rai sydd 
yn dod i lawr y ffordd o gyfeiriad Soar.  
Mewn llythyr, mae Mr a Mrs Beale yn 
gwrthwynebu’r llinellau melyn. Mae 
Dewi Tudur Lewis wedi anfon dau lun 
ymlaen yn dangos y rhwystr sy’n cael ei 
achosi gan y fan wen.
Stad y Glyn
Mae’r tenant wedi cydnabod nad yw Pont 
Rhosigor yn ddiogel ac wedi cytuno i’w 
hatgyweirio er mwyn dod a hi i safon 
derbyniol erbyn diwedd Chwefror.  Bydd 
y Stad yn cymryd camau pellach os na 
fydd y gwaith wedi ei gyflawni ar amser.
Coeden ger Trem Eifion
Bydd y gwaith i ddiogelu’r goeden yn 
digwydd ar Ebrill 16-17.  Mae angen 
dau ddiwrnod oherwydd maint a 
lleoliad y goeden gan na fydd y ffordd 
yn gorfod cael ei chau; hefyd bydd angen 
dadgysylltu’r trydan.
Unrhyw Fater Arall
Nid yw’r dail ar hyd ochor y ffordd o 
Bronwylfa i fyny am Ffordd Soar wedi eu 
clirio.  Mae angen sylw ar ddwy ris ar y 
gamfa sydd ar y llwybr cyhoeddus i fyny 
am Ty’n y Bwlch.  Nid yw’r giât ger y grid 
gwartheg ger Llyn Tecwyn Isaf yn agor.
Mae angen sylw ar bolyn lamp ger Trem y 
Garth, Cilfor.  Mae angen sylw ar bostyn 
goliau yng nghae chwarae Cilfor.  Bydd y 
Cadeirydd yn delio gyda’r mater.

CYNGOR CYMUNED
TALSARNAU

Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn yn ddwys â’r teulu 
Rayner a’u teuluoedd estynedig yn eu 
profedigaeth drist.  Mae’r ardal gyfan yn 
meddwl amdanoch.

Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn gyda Mrs Bet Evans, 
Maes Mihangel a Llinos Jones, Cilfor 
yn eu profedigaeth o golli brawd-yng-
nghyfraith a dewyrth ym Mlaenau 
Ffestiniog yn ddiweddar.

Gwellhad
Dymunwn wellhad buan i Geraint Rees 
Jones, 7, Cilfor, sydd ar hyn o bryd yn 
Ysbyty Gwynedd.  Anfonwn ein cofion 
cynnes ato.

Capel Newydd
Rydym yn parhau i gyfarfod yn rhithiol.  
Cyfarfod gweddi am 10:30 ar fore Sul ar 
skype; oedfa nos Sul am 6:00 ar youtube, 
facebook a capelnewydd.org.  Hefyd, y 
seiat ar nos Fercher am 7:30 ar skype.  
Byddai croeso cynnes i chi ymuno â 
ni.  Cysylltwch am fwy o wybodaeth ar 
770953.  Gobeithio gallwn gyfarfod ‘go 
iawn’ mor fuan ag sy’n ddiogel. 

Cydnabyddiaeth 
Dymuna Griffith Dei Williams, Cefn 
Trefor Fawr, Talsarnau a’r teulu i gyd, 
ddiolch yn ddiffuant iawn am bob 
arwydd o gydymdeimlad a fynegwyd 
iddynt trwy alwadau ffôn a chardiau, yn 
dilyn eu profedigaeth ddiweddar o golli 
Maureen - gwraig, mam, nain a hen nain 
arbennig iawn.  Diolch yn fawr iawn 
hefyd i bawb am eu cyfraniadau hael tuag 
at Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd, er cof 
am Maureen.  Bydd cyfanswm o £460.00 
yn cael ei anfon i Ward Alaw.
Rhodd a diolch  £20.00

Colli brawd-yng-nghyfraith
Cydymdeimlwn â Gavin Jones, Cilfor yn 
ei brofedigaeth sydyn o golli ei frawd-
yng-nghyfraith Phil Griffiths yn Harlech 
yn ddiweddar.

Cydymdeimlad
Estynnir cydymdeimlad dwys ag Ann 
Morgan, Maes Meillion, Eisingrug, a’r 
teulu i gyd, yn eu profedigaeth o golli 
brawd Ann, sef Gerallt Jones, fferm 
Pensarn, Llanbedr a fu farw ar 24 
Mawrth.
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Effaith Cyfnod y Gofid
Diddorol darllen yn rhifyn Mawrth am brofiadau rhai o gyfeillion y Llais 
yn ystod y cyfnodau clo.  Cafwyd ymatebion o sawl persbectif, hynny’n 
cyfoethogi’r darllen.  A ninnau newydd ddathlu Gŵyl ein nawddsant, roedd 
neges Dewi, sef “gwnewch y pethau bychain,” wedi ei gostrelu o fewn sawl 
cyfraniad.  Cymwynasgarwch o fewn cymuned, cefnogi busnesau lleol, 
gwerthfawrogi harddwch ein hardal ynghyd â gobaith y brechlynnau, yn cael 
eu nodi.  Roedd y wraig a minnau, fel eraill mae’n siŵr, yn medru uniaethu 
gyda nifer o’r profiadau.  Yn ystod misoedd cyntaf cyfnod y pandemig, cysur 
i ni oedd cael papur dyddiol, llaeth, bara ag ati wedi eu gadael wrth y drws.  
Dibynnu ar eraill am ein hanghenion dyddiol.
Bore Dydd Gŵyl Dewi, cyfaill anhysbys tro yma, ddim yn gadael nwyddau, 
ond yn hytrach genhinen Bedr a cherdd fach hyfryd ynghlwm, ar ffenestr gefn 
y car.  Gweithred fach yn golygu cymaint, a’n cysuro fod rhywun o’r pentre’ 
am ddathlu’r dydd arbennig gyda ni.  Allan i’r pentre’ wedyn a chanfod fod 
rhywun arall wedi “gwneud y pethau bychain”.  Baneri’r Ddraig Goch yn 
cwhwfan wrth bont Tal-y-bont i atgoffa pawb o bwysigrwydd y diwrnod.  
Roedd yn Fawrth y cyntaf wedi’r cyfan, er gwaetha’ cyfyngiadau Covid 19.
Doedd dim teitl i’r gerdd a  adawyd gyda’r genhinen Bedr ond wrth ei 
chyfieithu i’r Gymraeg, tybiais fod Addewid y Cennin Pedr yn gweddu.  Mae’r 
gwaith ditectif o adnabod y cyfaill anhysbys yn dal i fynd ymlaen!  Dyma’r 
penillion. 

Addewid y Cennin Pedr 
Llon yn ’u sgertiau aur,
gostwng a dawnsio uwch daear oer;
cyhoeddi dyfod gwanwyn gyda’i afiaith,
gan boeni dim am gawod eira
na’r gwyntoedd main a chwytha.

Hirlwm gaeaf yn mynd heibio,
holl bethau byw’n adfywio.
Mwynhewn y melys bryd
o’r harddwch sy’n ymborthi
a dwyn i ben ein hympryd ni.

Ray Owen
Tal-y-bont

EFFAITH CYFNOD Y GOFID
Effaith y Covid

Ydach chi’n licio gweld y postmon yn 
galw?  Ydy ei weld (neu ei gweld) a’r 
edrych ymlaen yn gyrru ias o bleser i 
lawr eich asgwrn cefn?  I unrhyw un 
sy’n byw ar ei ben ei hun, yn enwedig, 
mae gweld unrhyw un, yn enwedig 
os ydy o’n siriol ac yn llawen, a chael 
sgwrs fach sydyn, yn bleser di-ben-
draw.
Ers talwm, ymhell cyn pethau 
fel negeseuon tecst ac e-bost a 
Whatsapp, roedd gweld y postmon yn 
galw’n codi gobeithion pawb.  Efallai 
y byddai’n galw efo gwahoddiad i 
barti neu briodas neu lythyr difyr tu 
hwnt gan gyfaill hoff.
Gyda threigl y blynyddoedd, fodd 
bynnag, ac er ei bod dal yn bleser 
gweld y postmon yn cyrraedd, does 
dim cymaint o bleser i’w gael o’r 
deunydd y bydd yn ei ddanfon i’n 
drysau y dyddiau yma.  Heddiw fe 
all ddanfon pob math o bethau’n 
cynnwys taflen am bob math o 
betheuach i wario eich pres arnyn 
nhw, pamffled am gartref gofal neu 
un yn gofyn i ni ystyried ein hewyllys 
neu’n amlinellu rhinweddau ein 
pleidiau gwleidyddol lleol.
Tybed be gewch chi gan y postmon 
yfory? 

Trefnwyr Angladdau 

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

Heol Dulyn, Tremadog. 
Ffôn: 01766 512091 

post@pritchardgriffiths.co.uk 
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GWAITH PEINTIO JOHN KERRY

10. Hwylio o dan y Castell                11. Llifogydd ac eira ar y Morfa                         12.  Ar y ffordd i Abermaw

1. Tal-y-llyn    2. Castell Harlech o’r Morfa

Roedd y ddawn arlunio yn amlwg 
yn John Kerry, 33 Tŷ Canol, Harlech 
ers ei blentyndod.  Er hynny, ddaru 
o ddim gafael mewn gwaith peintio 
o ddifri hyd nes iddo gyrraedd ei 
ben-blwydd yn 50 oed.  Mae wedi 
ymroi mwy yn ystod cyfnod y Gofid.  
Dyfrlliw yw ei gyfrwng a thirluniau 
sy’n mynd â’i fryd.  Fe welwch ei fod 
yn gryn feistr ar y grefft.

8. Cawodydd dros Llechollwyn o’r glasdraeth

3. Hen dŷ ffarm                                   4. Ers talwm 

5. Hwylio o Landanwg                   6. Bwthyn yn y mynydd               7. Lluwchfeydd eira

9. Tŷ Gwyn Mawr o glawdd llanw Talsarnau



Pan ydach chi’n dechrau meddwl go 
iawn am fyd natur mi ydach chi’n 
sylweddoli bod popeth yn ffitio efo’i 
gilydd fel jig-so enfawr.  Dim ond 
rhywun fel Syr David Attenborough 
sydd â gobaith i osod pob darn yn ei 
le a dw i’n siŵr nad oes  ganddo fo 
ateb i bob cwestiwn.  Meddyliwch 
am adar, yn fras - eu pwrpas nhw yw 
bwyta, ond mae rhai yn bwyta hadau, 
rhai yn bwyta pryfed genwair, eraill 
yn bwyta morgrug, rhai pysgod a rhai 
egsotig yn ffafrio neithdar.  Pawb at 
y peth y bo!  Ond beth bynnag yw’r 
rheswm bodoli, mae’r Bod Mawr 
wedi sicrhau bod eu cyrff yn addas 
at y pwrpas.  I’r rhai sydd yn bwyta 

hadau caled mae O wedi rhoi pig 
groes iddyn nhw, pig hir i’r rhai sydd 
yn hoffi neithdar, ac yn y blaen.  Ond 
ym mhob teulu mae rebel, rhywun 
sydd eisiau creu sŵn fel oedd yr hen 
grwpiau pync.  Pwy ydyn nhw tybed?  
Wel ‘hedbangar’ byd adar yw’r 
gnocell y coed.  
Dyma aderyn ‘high impact’ go 
iawn.  Mae’n mynd allan yn y 
bore a threulio’r diwrnod cyfan yn 
taro ei big i mewn i rhyw goeden.  
Dychmygwch, mae o’n cyrraedd adref 
ac mae ei wraig yn gofyn “Sut fath o 
ddiwrnod wyt ti wedi ei gael, cariad?”  
Ac a ydi o’n ateb, “Paid â gofyn, mae 
gen i gur pen ofnadwy?”  Wel na, 

‘HEDBANGYRS’ BYD NATUR

dydi o ddim, mae’n dweud, “O, go 
dda w’st ti, mae’r diwrnod wedi bod 
braidd yn hir a’r gwaith yn ‘boring’ 
wrth gwrs, neis bod adra!”
Y peth yw, ac efallai nad ydych yn 
gwybod hyn ond, y tu ôl i’w big mae 
math o ‘shock absorber’ felly does dim 
rhaid i’w wraig ddod â pharacetemols 
iddo ar ddiwedd pob dydd.  Clyfar 
ynte?
Yn ddiweddar, wrth fynd i’r gegin efo 
llestri i’w golchi gwelais gnocellau’r 
coed ar y lawnt; y fam a’r cyw.  Roedd 
y fam yn brysur yn dangos i’r cyw sut 
i chwilio am bryfed genwair.  Roedd 
hyn yn gyfle rhy dda i golli ac es i nôl 
y camera a dechrau tynnu lluniau 
ohonyn nhw trwy’r ffenest.  Doedd y 
cyw ddim yn cael llawer o lwc ac yn 
sydyn dyma’r fam yn troi ato a stwffio 
ei phig i mewn i’w geg.  Doeddwn i 
ddim yn disgwyl tynnu llun o’r fath 
ac mae’n llun i’w werthfawrogi.
Nid ydych yn gwybod am faint 
y bydd adar yn aros yn yr un lle.  
Pan ydach chi’n gweld rhywbeth 
fel hyn mae’n rhaid i chi wneud 
penderfyniad, gadael y ffenest  a 
chwilio am y camera neu aros a 
mwynhau.  Dw i’n falch iawn fy mod 
i wedi tynnu’r llun yma, a fy mod i 
wedi dewis mynd i nôl y camera.  Pan 
wnes i adael y ffenest dim ond dau 
aderyn oedd yna.  Digon diddorol, 
ond petaswn i wedi aros a gweld hyn 
mi fyddwn i wedi difaru peidio mynd 
i nôl y camera.
Rob Evans
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