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STRYD FAWR 
YN ADFYWIO

Roedd ein tudalen flaen ym mis Ionawr 2020 yn nodi’r dirywiad oedd i’w weld 
o safbwynt y siopau ar Stryd Fawr Harlech.  Erbyn hyn, hyfrydwch yn wir ydi 
medru cyhoeddi fod pethau wedi newid er gwell yn y dref.  Mae hen gapel 
y Tabernacl yn cael ei weddnewid ar hyn o bryd ac fe fydd yn agor fel siop 
groser yn ystod yr haf.
Deallwn hefyd fod datblygiadau ar y gweill yn Theatr Ardudwy.  Gobeithiwn 
fedru adrodd mwy am hyn yn y rhifyn nesaf.

Mae hen siop Eisteddfa bellach yn galeri ar gyfer lluniau, crefftau a hen 
lyfrau.  Mi fydd hon yn siŵr o ddenu pobl ddieithr i’r dref ac yn lle gwych i 
astudio lluniau a chrefftwaith yn ogystal â phrynu’r cynnyrch.

Mae pandemig Covid-19 wedi 
effeithio ar Sebonau Eryri ond bu’r 
siop yn gwerthu ar-lein yn y cyfnod 
diweddar.

Gwnaed newidiadau mewnol i Siop 
yr Hospis.  Bydd yn ailagor yn fuan.

Braf hefyd ydi cyhoeddi fod y siop 
cysgodion lampau eisoes wedi agor.

Rydym yn falch iawn fod yr Hen Bost 
yn agor yn fuan fel siop grochenwaith.
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Gosodir y rhifyn nesaf ar Mehefin 
4 a bydd ar werth ar Mehefin 9.  
Newyddion i law Haf Meredydd  
erbyn Mai 31 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

GOLYGYDDION
1. Phil Mostert

Bryn Awel, Ffordd Uchaf, 
Harlech 01766 780635
pmostert56@gmail.com
2. Anwen Roberts

Craig y Nos, Llandecwyn
01766 772960
anwen15cynos@gmail.com
3. Haf Meredydd

Newyddion/erthyglau i:

hmeredydd21@gmail.com
01766 780541
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Enw: Ron Williams                                              
Gwaith: Wedi ymddeol ers 16 mlynedd
Cefndir: Yn wreiddiol o Dalsarnau – 
Caerffynnon Lodge ac yna Cilfor (taid, 
Draenogau Bach yn ein mudo hefo’i geffyl, 
Sam, a’i drol, o gwmpas diwrnod Coroni’r 
Frenhines).  Addysg gynradd yn ysgol 
Talsarnau, a thymor a hanner yn ysgol Bermo, 
cyn mynd i Ysgol Ardudwy yn Chwefror 1957.  
Wedyn, wedi gwneud traed moch o Lefel A, 
gadael yr ardal ddiwedd 1963 i weithio yn 
Monsanto, Acrefair a mynd ymlaen i geisio 
graddio mewn Cemeg trwy ONC ac HNC yng 
Ngholeg Technegol Wrecsam a gorffen ym 
Mhrifysgol Salford a gweithio yn Colgate – 
Palmolive.
Sicrhau gwaith yn Zambia diwedd 1971, 
priodi Jean, o Derby, Ionawr 1972 ac ym 
Mehefin hwylio o Southampton i Cape Town 
ac oddi yno dreifio Mini Cooper 2000 milltir 
trwy Dde Affrica, Rhodesia (fel yr oedd bryd 
hynny) ac i Kabwe yng nghanolbarth Zambia i 
weithio yn labordy dadansoddi mwynglawdd 
plwm a zinc am dair blynedd.  Roedd y 
gwaith yma yn gemeg ‘go iawn’ o’i gymharu â 
pharatoi pâst dannedd mewn Kenwood Mixer 
yn C-P; ar y llaw arall bu peth amser ar ôl 
gadael yr olaf cyn imi orfod prynu un ai bâst 
dannedd, shaving cream na deodorant!
Awgrymodd rhywun ar y fordaith mai 
Botswana oedd y lle nesaf yn datblygu i 
edrych am waith, ac felly bu!  Hydref 1975, 
yr un fordaith eto, a’r un siwrnai eto i fyny 
i Zambia, mewn Range Rover y tro yma, i 
godi ychydig o bethau personol, dau gi a 
chath hefyd, cyn mynd i lawr i Selebi-Phikwe 
(mwynglawdd copr a nicel) yn Botswana, lle y 
buom am ychydig dros y deng mlynedd nesaf.
Dychwelyd i wledydd Prydain gwanwyn 

1976, erbyn hyn hefo dau o blant 
yr oeddem eisiau eu haddysgu 
yma, yr hynaf eisoes wedi dechrau 
ysgol.  Roeddem wedi prynu tŷ yng 
nghyffiniau Derby; cefais waith yno 
hefyd; hyn tan 2008, yna symud i 
fyny i Grimsby hefo’r un cwmni nes 
ymddeol yn fuan diwedd 2004.
Ers hynny, treulio ychydig o 
flynyddoedd fel Track Day Marshall 
yn Cadwell Park, ond gormod o 
sefyllian o gwmpas mewn gwaith 
fel yna, a’r unig amser y gwnawn 
unrhyw beth oedd pan ai modur 
oddi ar y trac ac i’r wal teiars, neu 
rhywun yn disgyn oddi ar ei feic!
Sut ydych chi’n cadw’n iach?  
Seiclo a cherdded yn bennaf ac 
ychydig o Pilates.  Y dair blynedd 
diwethaf dwi wedi reidio o gwmpas 
2500 milltir y flwyddyn, a cherdded 
4/500 milltir – ond cofiwch bod ein 
ffyrdd ni yn llawer mwy gwastad na 
rhai Ardudwy!
Beth ydych chi’n ei ddarllen? 
Yn ddarllenwr anghyson a dim 
un awdur arbennig; er ar un pryd 
roeddwn wedi darllen y rhan fwyaf 
o lyfrau Wilbur Smith (fe’i ganed yn 
Kabwe a chryn dipyn o’i lyfrau am 
Affrica) ac yn eu mwynhau, ond, yn 
anffodus, ddim rhagor.
Hoff raglen ar y radio neu’r teledu?  
Gwrando ar y radio yn ystod y 
dydd ac yn ffafrio miwsig y 60au.  
Ar y teledu,  newyddion, rhaglenni 
natur yn gyffredinol a hefyd teithiau 
trenau hefo Bill Nighy – rhain am 
y siwrnai yn unig yn hytrach na 
phersonoliaeth y cyflwynwr a’i 
strymantiau.  Hefyd, weithiau ar ôl 
i Jean fynd i’w gwely fe gaf olwg ar 
gynnwys S4C!
Ydych chi’n bwyta’n dda?  
Mi gredwn felly – rydym yn 
amrywio’n prydau o bysgod, cyw iâr, 
i lysiau ac yn bwyta llai o lawer o gig 
coch ers peth amser; hynny ddim i 
ddweud nad ydw i’n dal i’w hoffi! 
Hoff fwyd?  
Cig go iawn, a llysiau hefyd, wedi 
eu coginio ar BBQ siarcol os ydy’r 
tywydd yn caniatáu wrth gwrs – 
ansicrwydd hwnnw’n sicrhau na 
fwytaf ormodedd ohono!
Hoff ddiod?  
Fe wnâi gwin coch fynd yn 
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ardderchog gyda’r BBQ.
Pwy fuasai’n cael dod allan i fwyta 
efo chi?  
Ein plant (Glyn a Nia) a’u teuluoedd.  
Buom yn ffodus iawn Gorffennaf 
diwethaf iddynt allu dod atom ni pan 
oedd Jean yn dathlu ei phen-blwydd 
yn 70; diwrnod braf, yn yr ardd, ie, 
a’r BBQ yn mynd a Glyn yn coginio 
‘butterfly’ coes o gig oen arno!
Lle sydd orau gennych?  
Tra’n braf iawn bod ar wyliau, mae 
hi yr un mor dda dychwelyd adref 
am dipyn o seibiant!  Heblaw hynny 
mae’n anodd curo rhywle o gwmpas 
dŵr.
Lle cawsoch chi’r gwyliau gorau?  
Dychwelsom o fis yn nwyrain 
Awstralia yn 2011 gan addo i’n 
hunain ‘no more long haul flights’.  
Diwedd y flwyddyn cafodd Glyn, 
oedd wedi ymuno â’r RAAF, 
‘exchange’ tair blynedd, a dyna ni 
allan yno eto yn 2014.  Yn gyntaf, 
treulio bron mis rhwng ynysoedd 
de a gogledd Seland Newydd 
mewn camper van.  Uchafbwynt 
y de oedd dreifio i lawr i bentref a 
llyn Tekapo a cherdded tuag at yr 
eglwys, a’r organ yn chwarae Cwm 
Rhondda!  Ymwelwr o Lancaster 
oedd yr organydd ac yn hoff o 
bethau Cymreig.  Roedd yna hefyd 
ddwy wraig o Gymru ac mi gawsom 
ychydig funudau o’n caneuon a 
cheisio eu canu hefyd!  Y gogledd – y 
‘Tongariro Alpine Walk’, 12 milltir 
heibio tri llosgfynydd (yn enwog 
hefyd am ffilmio rhan o ‘Lord of the 

Rings’ yno), a digon o arwyddion, 
stêm ac oglau sylffyr i ddangos eu 
bod yn dal yn ‘fyw’.
Wythnos yn Tasmania, ac wedyn 
Glyn wedi trefnu inni aros dros nos 
ar un o’r pontŵns yn y Barrier Reef 
– mynd allan ar y cwch dyddiol (3 
awr) ond ar ôl i honno adael ganol 
y prynhawn roeddem yn cael y lle 
i ni ein hunain am weddill y dydd, 
snorcel a deifio os oeddech eisiau (mi 
wnaethom ni’r cyntaf) heb ormod 
o bobl – dim ond lle i 14 aros dros 
nos, a dim ond saith ohonom oedd.  
Yr un fath y bore wedyn hefyd, 
wrth gwrs, cyn i’r crowds gyrraedd.  
Wedyn 4 diwrnod o hwylio mewn 
catamaran o gwmpas Ynysoedd 

Whitsunday (snorcel, paddle board 
a chanŵ ‘gwydr’ ar honno hefyd).  
Gorffen hefo 3 diwrnod o ddreifio yn 
ôl i Brisbane.
Beth sy’n eich gwylltio?  Y sbwriel 
y mae pobl yn ei adael ar hyd ochrau 
ein ffyrdd a’r wlad yn gyffredinol.
Beth yw eich hoff rinwedd mewn 
ffrind?  
Amynedd!
Pwy yw eich arwr?  
Dim un person yn arbennig. 
Pwy ydych chi’n ei edmygu yn yr 
ardal hon?  
Wedi bod yn ‘estron’ am rhy hir i allu 
ateb hwnna’n synhwyrol!
Beth yw eich bai mwyaf?   
Dim a wnaf gyfaddef iddo, ond mi 
fentrwn fod gan bobl sy’n f ’adnabod, 
petaent yn trafferthu meddwl 
amdano, eu syniadau eu hunain o’m 
beiau.
Beth yw eich syniad o hapusrwydd?  
Rydym yn ffodus o fyw ar gyffiniau 
pentref bach rhyw 12 milltir i dde 
Grimsby, hefo dim ond caeau, 
cronfa Covenham y tu ôl inni, a’r 
Lincolnshire Wolds i’r gorllewin.  Dim 
cymhariaeth rhwng hyn â’ch golygfa 
chwi ond mae’n bleserus ac y mae 
digon i’n difyrru; yr adar yn bennaf 
- y dylluan wen yn aml ganol y dydd, 
titw cynffon hir (6 ohonynt o hyd), y 
gnocell fraith fwyaf, y bras melyn yn 
gynnar yn y flwyddyn cyn gwasgaru 
i’r llwyni i nythu, ac un llinos werdd 
yn unig.  Y gwalch glas yn gyson 
ond, yn ddigon craff i ddod am 
ychydig ddyddiau ac wedyn rhywle 
arall.  Prynais gamera bywyd gwyllt 
i Jean y Nadolig, ac y mae hwnnw’n 
dangos fod y mochyn daear yn un 
cyson arall yn ystod y nos, weithiau 
dau ohonynt!
Y gaeaf yma bûm yn ffodus iawn i 
weld boda tinwen (hen harrier) am 
y tro cyntaf (ar ôl edrych be oedd 
hi mewn llyfr adar).  Wedyn, ar 
‘Winterwatch’, dyma Iolo’n dangos 
un i ni, i gadarnhau fy mod yn iawn 
(a rhoi ei enw Cymraeg - ni wyddwn 
i hynny cynt!).  Ers hynny dwi wedi 
gweld y fenyw hefyd - unwaith – 
llawer iawn tywyllach, hefo band 
gwyn y tu ôl i’r gynffon.
Beth fuasech chi yn ei wneud efo 
£5000?  

Mae’n amlwg y byddwn yn ymweld 
ag Awstralia rhyw bryd yn y 2/3 
blynedd nesaf, ac y mae rhywun yn 
y tŷ yma’n sôn am un o’r teithiau 
trenau fel yr Indian Pacific neu 
Canada.
Eich hoff liw a pham? 
Beth am goch, a pha olygfa well nac 
Alun Wyn Jones a Ken Owens, yn 
ddiffael ochr yn ochr, yn ei wisgo, ac 
yn canu, na – bloeddio, Hen Wlad Fy 
Nhadau!
Eich hoff flodyn?  
Eirlys.  Heblaw ei fod yn enw Mam, 
mi fyddai mam Jean yn hoff iawn 
ohonynt hefyd.  Briallu a chennin 
Pedr ddim ymhell ar eu holau.
Eich hoff gerddor?  
Dim un arbennig.  Jim Reeves!  
Miwsig y 60au a country & western 

o’r un cyfnod.  Hoffi hefyd pethau 
fel Lleisiau’r Fron, Bryn Terfel a chôr 
y Mormon Tabernacle, ‘Homeward 
Bound’,  caneuon Maori (Hayley 
Westenra a Kiri te Kanawa) ac y 
mae gennyf ddwy CD o Best of Ivan 
Rebroff, y gân ‘Evening Chimes’ yn 
enwedig.  Ei lais yn mynd trwy 5 
octef – meddan nhw, wn i ddim ond 
mae’n swnio’n dda iawn i mi!
Pa dalent hoffech chi ei chael?  
Wedi bod yn genfigennus o unrhyw 
un all chwarae offeryn erioed.
Eich hoff ddywediadau?  
Jean yn bygwth rhoi ar fy ngharreg 
fedd “It wasn’t worth keeping”!  Y 
rheswm am hynny – fe ro’i ginio 
allan mewn dysgl ac ar ôl i mi orffen 
fy mhlât, fe benderfynwn nad oedd 
beth oedd ar ôl yn werth ei gadw, 
felly ei rawio ar fy mhlât a’i orffen!   
Sylweddolodd yn fuan iawn i beidio 
rhoi cinio ar y bwrdd mewn dysgl, 
a hwyrach hynny wedi gwneud byd 
o les i’r pwysa nad wyf yn ei gario – 
ond mae’r tueddiad yn dal yna!
Sut buasech chi’n disgrifio eich hun 
ar hyn o bryd?  
Wedi bod yn ffodus iawn i fwynhau 
iechyd da erioed, hyd yn hyn; ac yn 
edrych ymlaen roi’r hen Covid–19 
felltith yma y tu ôl inni oll a chael 
mynd o gwmpas ein busnes heb 
orfod osgoi ein gilydd a heb fygydau!
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LLANBEDR, CWM BYCHAN A NANTCOL

R J Williams Honda

Garej Talsarnau

Ffôn: 01766 770286

Diolch

Dymuna Bet, Hywel, Iddon, a’u 
teuluoedd [fferm Pensarn] ddiolch 
o galon am bob cydymdeimlad a 
phob arwydd o garedigrwydd a 
chefnogaeth yn eu profedigaeth 
ddiweddar.  Hefyd am y rhoddion 
hael o £1200 a dderbyniwyd tuag at 
Nyrsys Cymunedol y Bermo a Nyrsys 
Arbenigol Gofal Lliniarol.
Diolch i’r holl bobl a fu’n talu’r 
gymwynas olaf ar hyd y ffordd; bu 
hyn i gyd yn gysur mawr i ni ar golli 
Gerallt.  
Diolch arbennig i Gwen Edwards am 
ei gwasanaeth teimladwy a chynhaliol 
yn yr Amlosgfa ac yn y fynwent yn 
Llanfair.  Diolch hefyd i Pritchard a 
Griffiths am eu gwasanaeth gofalus.
Rhodd £20

Geni merch
Llongyfarchiadau i Katie Osmond 
ac Arfon Pugh ar enedigaeth merch 
fach, Lola Jane, chwaer fach i Brodie. 
Llongyfarchiadau hefyd i Nain a Taid 
sef Jane Tŷ Mawr a Linda a Colin 
Pugh.

Geni mab
Llongyfarchiadau i Anys Price 
(gynt o Dolgwynfryn) ac Alex ar 
enedigaeth mab, Emyr,  yn Awstralia. 
Llongyfarchwn Nain a Taid hefyd sef 
Gruff a Jane Price ar eu ŵyr cyntaf.

Merch fach 
Llongyfarchiadau i Stephen 
a Caroline, Plas Gwynfryn ar 
enedigaeth eu merch fach, Jessica.

Merch fach
Llongyfarchiadau i Simon a Ruth, Hen 
Feudy Cottage ar enedigaeth eu merch 
fach Eva a anwyd ym mis Rhagfyr, 
chwaer fach i Oakley.  Dymunwn pob 
hapusrwydd i’r teulu bach. 

Derbyniwyd y llythyr canlynol oddi 
wrth Mair Jones, Amwythig (Davies, 
gynt, o Bensarn, Llanbedr).

Annwyl Llais Ardudwy,
Yr oeddwn gynt yn byw yn Pantgolau, 
Pensarn, ac yn mynd i Ysgol Llanbedr 
drwy’r coed.  Evie Morgan a’i chwaer 
Gweneira, Elfyn Pugh a’i chwaer 
Glenys, Winnie Thomas, Mochras, 
a’i brodyr oedd yno yr un pryd.  Tua 
1945 (?) yr oedd achlysur mawr 
yng Nghastell Harlech, ac yr oedd 
y Brenin i fod yno, ond wrth gwrs 
yr oedd yn sâl iawn a’r Dywysoges 
Elizabeth a ddaeth gyda’i gŵr newydd 
y Tywysog Phillip, Dug Caeredin.

Gwraig y Ficer ar y pryd oedd Mrs 
Hughes-Williams, a gofynnwyd iddi 
ddod â changen leol y GFS (Girls’ 

Friendly Society) i’r castell,  Nid oedd 
amser i brynu gwisg unffurf, ond bu 
iddi fedru prynu cap bach glas i ni i 
gyd.  Felly, nid oedd amser i ymarfer 
â’r cap ond dyna fo.  Pan ddaeth 
y parti i lawr atom ni, dyna’r peth 
cyntaf a ddaliodd lygad y Dug a dyma 
fo’n dweud wrthym mor smart yr 
oeddem.  Bu dipyn o led-chwerthin 
ymysg y merched, ond o wrando yn 
ystod y dyddiau diweddaraf yma ar 
bob teyrnged amdano rwyf yn gweld 
mai dyna ei ffordd, a’i fod yn dysgu 
bod yn ŵr i’r Frenhines.  Mae’n bleser 
edrych yn ôl ar yr achlysur.
Gan obeithio fod hyn o werth i Llais 
Ardudwy.
Yr eiddoch yn gywir,
Mair Jones

LLYTHYR

Rhaeadr Nantcol
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ATGOFION 
AMSEROL

Tri diwrnod cyn angladd Dug Caeredin 
ges i alwad ffôn -  syrpreis oddi wrth 
Mair Jones, gynt yn Mair Davies, sy’n 
byw rŵan yn yr Amwythig.  Roedd gynni 
hi rywbeth ‘amserol’ i Llais Ardudwy, 
rhywbeth y gwnaeth iddi chwerthin ar y 
pryd ... ‘diddorol’, roeddwn i’n meddwl!  
Mi awgrymes i iddi hi anfon y manylion 
mewn llythyr i mi.  A dyma lythyr Mair:
Efo help oddi wrth Neil Evans, 
cadeirydd Cymdeithas Hanes Harlech, 
a Sheila Maxwell, mi ddarganfuais i 
y digwyddodd ymweliad brenhinol â 
Harlech a’r cylch ar y 29ain a 30ain o fis 
Ebrill 1949.  Yn ôl papurau newydd bryd 
hynny, arhosodd y cwpwl brenhinol efo’r 
Arglwydd Harlech, ond stori boblogaidd 
leol yw i’r cwpl gysgu mewn trên yn yr 
ardal rhywle!
Mae yna ffilm fer ar Youtube (https://
YouTube.be/LBzFqcRBQYQ) o’r 
digwyddiad: mae’r Dywysoges Elizabeth 
a Thywysog Philip yn cyrraedd y tu allan 
i’r Castle Hotel a cherdded dros hen bont 
gerrig y Castell.  Ar ôl eistedd i lawr ar 
lwyfan dros dro wedi ei haddurno gan 
ddraig fawr, mae’r Dywysoges yn derbyn 
tusw enfawr o flodau oddi wrth merch 
fach mewn gwisg draddodiadol Gymreig.
Mi benderfynais i weld os roeddwn i’n 
gallu dod o hyd i unrhyw un arall oedd 
yn y Castell y diwrnod hwnnw.  Roedd 
Gretta Benn, Llanbedr, yna efo côr 
ysgol leol ac y peth cyntaf soniodd hi 
amdano oedd, tra oedd y Dywysoges 
Elizabeth yn cyfarfod yr hoelion wyth, 
i’r Tywysog Philip fynd draw i siarad efo  
grŵp o GFS: ‘I do like your berets, girls!’, 

ddudodd o, yn ôl cyfnither Gretta, Elsie.
Doedd Gweneira, Allt Goch, ddim yn 
y Castell, ond mi aeth ei mam hi a thad 
Meurig, John Jones, Hendre.  Meddai 
Gweneira fod y Tywysog Philip yn Iarll 
Meirionydd, teitl yr oedd wedi ei dderbyn 
gan y Brenin George VI ar ddiwrnod ei 
briodas gyda’r Dywysoges Elizabeth.
Er ei bod yn eithaf ifanc ar y pryd, 
llwyddodd Glenys Roberts, gynt o Gwm 
Bychan, i fynychu’r digwyddiad efo 
grŵp o Ffermwyr Ifanc.  Roedden nhw’n 
sefyll wrth ochr merched o’r Women’s 

Institute, Llanfair.  Roedd rhaid iddyn 
nhw aros mewn llociau ‘fel defaid yn y 
Farmers’ Mart’, meddai hi. ‘Ond roedd ‘na 
delynores yn canu fel adloniant i ni.’
Tybed oes gan unrhyw un arall atgofion 
o’r achlysur yma? 

Jennifer Greenwood

Gwilym Parry ac eraill yn sefyll ar y llaw 
chwith y tu ôl i’r Frenhines.  Oes rhywun 
yn adnabod ychwaneg o bobl yn y dorf?

Mair Jones - awdures y llythyr
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Parhad:
Ac yna’r byd yn ehangu: draw i 
Lanbed a Chwm Bychan, picnic a 
nofio wrth y pistyll, gweiddi ar draws 
y llyn a chael atsain [echo] yn ôl, 
dringo’r Roman Steps.  Lawr at Ynys 
Mochras, neu Shell Island fel o’n i’n 
ei galw, a gobeithio na fydde’r llanw 
yn dod mewn i’n cadw ni yno trwy’r 
nos; mynd i Bermo a synnu at y ffair 
a’r cychod.  Mynd i’r syrcas a ddaw i 
waelod Harlech bob blwyddyn.  Draw 
i’r ynys a chael pigo eirin; dros bont y 
rheilffordd i Benrhyndeudraeth at y 
deintydd; dros y Cob i Borthmadog 
i weld lle oedd mam yn gweithio yn 
yr ysbyty ar y rhiw; i Gricieth i weld 
y castell a bwyta hufen iâ.  A’r teithiau 
hir, pell, i ymweld â Nain a Taid a’r 
teulu.  Heb sôn am y tripiau draw 
i fynyddoedd hardd Eryri.  Dwi’n 
meddwl yn siŵr ein bod wedi mynd i 
Lerpwl un tro hefyd ...!  Ac i Lundain 
- tebyg iawn er mwyn cael ‘visas’ i 
fynd dros y môr.....
Ehangodd ein byd yn fwy wrth gwrs 
wrth fynd ar long enfawr draw i’r 
Unol Daleithiau, lle buom yn byw 
am flwyddyn a hanner, yn Winston 
Salem, North Carolina.  Amser braf a 
gawsom yno, a mynd ar ‘road trip’ o 
gwmpas y wlad enfawr cyn dychwelyd 
i Harlech.  Digon od oedd dod nôl i 
Bronwylfa a mynd i’r ysgol a siarad 
Cymraeg â phawb eto – roeddem 
wedi dod yn Americanwyr reit dda 
erbyn hynny, dwi’n cofio chwarae lot 
efo merch y bwtsiar newydd – teulu 

Saesneg.  Mam yn dweud bod pobl 
yn synnu arnom ni blant yn siarad 
Cymraeg ag acen Americanaidd!
Ond byr o amser gawsom yn ôl yn 
Harlech, symud i’r de i Faesteg yn 
fuan ar ôl geni Meirion.  Gwen yn 
mynd i Ysgol Rhydfelen ger Caerdydd 
ac Emlyn i ysgol newydd Ystalyfera, 
draw yn ardal Pontardawe (a finnau 
hefyd yn hwyrach) - taith hir ar y bws 
bob dydd, a fi a Siân yn dechrau yn 
ysgol fach Tyderwen a Meirion yn 
yr ysgol feithrin – ysgolion Cymraeg 
i gyd.   Yna symud eto, y tro hyn i 
Lwynhendy ger Llanelli, a Gwen ac 
Emlyn wedi gadael y nyth.  Gwen i 
nyrsio i Lundain, ac Emlyn yn brentis 
saer cyn penderfynu newid ei yrfa a 
mynd i’r coleg ym Mangor er mwyn 
mynd i’r weinidogaeth.
Digwydd syrthio mewn cariad efo 
bachgen o’r Iseldiroedd wnes i ac yna 
priodi a mynd draw yno i fyw cyn 
dod nôl am 8 mlynedd.  Byw yng 
Nghydweli a gweithio yn y castell fel 
custodian (dylanwad castell Harlech 
dwi’n siŵr!) cyn symud i Pwll ger 
Llanelli lle gafodd ein tri phlentyn 
eu geni, yna yn ôl i’r cyfandir, i wlad 
Belg, ac yna yn ôl i’r Iseldiroedd, 
lle roedd Meirion wedi setlo hefyd 
erbyn hyn.  Yn y cyfamser roedd Siân 
wedi symud i’r Iwerddon, yn ymyl 
Drumsna, lle bu eni ei merch fach – 
sydd nawr yn fyfyrwraig yn Abertawe; 
Gwen wedi setlo yn Llandegla efo’i 
gŵr a dau o blant, ond erbyn hyn 
yn byw yn Rhostyllen ger Wrecsam; 

ac Emlyn wedi dod yn dad i dri o 
fechgyn, a hynny’n codi i bump o 
blant ar ôl ei briodas â Gwenda Owen. 
Symud yn ôl i Harlech wnaeth mam 
a dad, ar ôl ymddeol yn gynnar 
oherwydd salwch dad, efo Meirion 
yn dychwelyd yno i’w gartref newydd 
yn y gwyliau pan oedd yn fyfyriwr.  
Buont yno am rhyw ugain mlynedd, 
yn Afallon ar riw Penllech, yn sgil 
y castell â golygfa fendigedig dros 
ogledd Ardudwy at fynyddoedd 
Eryri.  Er mai ger Llanelli gafodd fy 
mhlant i eu geni, ac yna eu codi ar 
gyfandir Ewrop, mae Harlech hefyd 
wedi ei rwymo yn eu DNA: yn eu 
plentyndod, i Harlech oedd y teithio i 
ymweld â Mamgu a Tadcu.  Atgofion 
da sydd ganddynt am yr ardal hyfryd, 
hefyd am y croeso cynnes a gawsom 
yn nhai gwyliau hyfryd Harlech, 
Llanbed a Llandanwg; mae ardal 
Ardudwy ynghlwm yn eu cof.  Ond 
yna symudodd mam a dad unwaith 
eto i’r de, i fyw yn agos at Emlyn, a’r 
ardal o gwmpas Llanelli, a’r Afallon 
newydd hefyd yng nghof fy mhlant 
erbyn hyn. 
Rhywsut mae yna gylch wedi ei 
rwymo yn hanes rhan o’r teulu 
– Emlyn nawr yn weinidog yng 
Nghapel Hermon, Llannon, capel 
cyntaf dad.  Erbyn hyn mae mam a 
dad wedi eu claddu yno, ym mynwent 
Hermon, dros y ffordd i lle gafodd 
Gwen, Emlyn a fi ein geni.  Ac i fyny’r 
ffordd ym Mynwent yr Eglwys mae 
beddi ein hen-Mamgu a Tadcu, ochr 
dad.
Dyna od o beth yw bywyd – ni i 
gyd wedi gwasgaru, ac eto mae un 
ohonom wedi ffeindio ei draed, a 
thyfu gwreiddiau newydd, yn agos i 
bentre bach ei enedigaeth. 
Ond er gwaetha’r milltiroedd pell 
rwyf wedi eu teithio hyd yn hyn (ac 
ymhellach byth i ddod, yn dilyn 
geni ein hwyres gyntaf yn Taiwan yr 
wythnos hon!) mae’r atgofion cynnes 
am Harlech ac ardal Ardudwy yn rhai 
fydd gyda fi am weddill fy oes. 
Bob tro, wrth ddilyn yr hewl fach 
droellog at Harlech, a gyrru i mewn i’r 
dre, mae’r teimlad o ddod adre’ mor 
gryf ag oedd erioed.  Y castell, y môr 
a’r mynyddoedd – breintiedig yw’r 
rhai a gafodd aros yno i fyw!
Olwen Pijpers-Dole

Apeldoorn, Yr Iseldiroedd

Cofio Harlech ac Ardudwy 
Ymddeoliad Dad a Mam, [James a Mair Dole] 1987–2007

 Emlyn, Siân, Olwen a Gwen 1966/67
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Edmwnd 
Prys 

(1543 neu 1544–1623)

Er gwaethaf yr hen gred fod 
Edmwnd Prys wedi byw yn y 
Gerddi Bluog daeth yn amlwg 
bellach na fu`n trigo yno o gwbl.  
Barn y rhan fwyaf o ysgolheigion 
heddiw yw ei fod wedi ei eni un ai 
yn Llanrwst neu yn rhywle’n agos 
iawn at y dre honno.
Roedd yn amlwg o’r dechrau ei 
fod yn fachgen galluog a chafodd 
fynd i Goleg Ieuan Sant yng 
Nghaergrawnt i astudio.  Cyfaill 
iddo yno, ac yn wir ar hyd y 
blynyddoedd, oedd bachgen 
arall o ardal Dyffryn Conwy sef 
William Morgan, yr ysgolhaig a’r 
esgob roddodd i ni ein Beibl yn ein 
hiaith.  Roedd Edmwnd yn fachgen 
mawr cryf.  Credir ei fod yn 
ddwylath neu fwy mewn oes pan 
oedd dynion gryn dipyn yn fyrrach 
nag y maent heddiw.  Rhagorai ar y 
maes chwaraeon ac yn ei efrydiau 
a phrin oedd ei amynedd â ffyliaid.  
Galwyd ef yn ‘Proud Price’ neu 
‘Price Pudding’ gan rai o`r Saeson 
a oedd yn dal cenfigen ato.  Bu 
iddo fyw nes ei fod bron yn bedwar 
ugain oed, cryn gamp mewn oes lle 
na ddisgwylid i bobl fyw yn hen ac 
yr ystyrid unigolyn trigain yn hen 
fel pechod.
Dywedais ei fod yn ysgolhaig: 
mae ef ei hun mewn cwpled yn 

dweud ei fod yn meddu ar wyth o 
ieithoedd.

“Profais, ni fethais, yn faith
 O brif ieithoedd braf wyth iaith;
 Ni phrofais dan ffurfafen
 Gwe mor gaeth â’i Gymraeg wen.”
Wedi gyrfa ddisglair yng 
Nghaergrawnt penodwyd 
Edmwnd Prys yn rheithor 
Ffestiniog a Maentwrog ym 1573.  
Yn ychwanegol at hyn daeth 
yn rheithor Llwydlo yn Swydd 
Amwythig ym 1577 ac hefyd yn 
Archddiacon Meirionnydd.  Tebyg 
ei fod yn cyflogi curadiaid i wneud 
y rhan fwyaf o’r gwaith yr adeg 
yma am ei fod yn dal i fyw yng 
Nghaergrawnt.  Fodd bynnag, ym 
1579 gollyngodd ofal Llwydlo a 
dod i fyw i’r Tyddyn Du, Gellilydan 
a fu yn gartref iddo weddill ei 
oes.  Mae ysgol Gellilydan heddiw 
wedi ei henwi er anrhydedd ar 
ôl Edmwnd Prys gan ei bod yn 
derbyn plant o’r pentref hwnnw ac 
o Faentwrog.  Ym 1580, penodwyd 
ef yn rheithor Llanenddwyn a 
Llanddwywe yn ychwanegol at y 
ddau blwyf oedd ganddo yn barod.
Heblaw bod yn rheithor ac yn 
swyddog eglwysig datblygodd 
Edmwnd Prys i fod yn 
dirfeddiannwr ar raddfa fechan ac 
hefyd yn ustus heddwch.  Roedd 
terfysgu ac ymgyfreithio yn rhemp 
ymysg y bonedd yng Nghymru 
yn oes Elisabeth y Cyntaf a bu 
Edmwnd Prys wrthi gystal â neb.  
Mae sawl cofnod ohono yn Llys 
y Seren a daw i’r golwg ei fod yn 
ŵr penderfynol o gael y maen i’r 
wal yn ei faterion ei hun.  Nid ar 
chwarae bach y cai neb y gorau 
arno.
Heblaw bod yn ysgolhaig yr oedd 
Edmwnd Prys yn fardd galluog 
hefyd.  Pwy a ŵyr beth sydd wedi 
ei golli dros y canrifoedd ond 
mae yna ddigonedd o`i waith ar 
gael o hyd?  Ymysg hen lyfrau a 
llawysgrifau fe geir 65 o gywyddau,  
dwy awdl a dros gant o englynion 
heb sôn am ganeuon a manion 
eraill.  Mae ganddo gywydd i’r bêl-

droed, mae’n debyg, o’i ddyddiau 
coleg.  Tybed a fyddai’n bosib 
perswadio tim pêl-droed Cymru 
i ganu detholiad ohono ar gerdd 
dant cyn bob gêm fel bydd tîm 
rygbi Seland Newydd yn cyflwyno’r 
haka?  Byddai hynny’n siŵr o 
sicrhau llwyddiant bob tro.
Ceir yng ngwaith Edmwnd Prys 
hefyd gywydd i ddiolch am faril 
gwn, mae’n debyg, adeg yr Armada 
fawr ym 1588 ac ambell i gwpled 
bachog sydd wedi goroesi ar lafar 
gwlad:

“Rhaid i’r gwan ddal y gannwyll
 I’r dewr i wneuthur ei dwyll.”

Mae hefyd yng ngwaith Edmwnd 
Prys ambell i ymryson barddol 
a’r enwocaf o’r rhain ydi’r saethu 
cywyddau yn ôl a blaen rhyngddo a 
Wiliam Cynwal.  Byddai un yn ateb 
y llall am y gorau i ddifrio’i gilydd 
a hynny mae’n debyg rywle rhwng 
difri a chwarae.  Roedd Wiliam 
Cynwal yn fardd o’r hen deip, un 
o’r rhai olaf yn nhraddodiad beirdd 
y Canol Oesoedd oedd wedi canu 
i’r Tywysogion a’r uchelwyr dros 
y canrifoedd.  Roedd yn meddu 
ar ddysg yr hen draddodiadau 
hynny oedd yn cael ei basio o athro 
i ddisgybl ymhob cenhedlaeth.  
Bardd o fath newydd oedd 
Edmwnd Prys a chanddo addysg 
newydd y Dadeni Dysg ac yn 
dilorni syniadau hen ffasiwn ac od 
yr hen feirdd.  Ond yn ôl Wiliam 
Cynwal, doedd Edmwnd Prys 
ddim yn fardd go iawn a doedd yr 
addysg newydd oedd ganddo yn 
fawr mwy na ffwlbri.  Er hynny, 
pan fu Wiliam Cynwal farw fe 
ganodd Edmwnd Prys farwnad 
ddidwyll ac annwyl iddo: 

‘Duw’n ei gofl, da iawn gyflwr,
 Doe aeth ag ef, doetha’ gŵr,
 I Eisteddfod Crist a’i noddfa,
 Llys deg iawn o ewyllys da.’

Tro nesaf cawn fwy am Edmwnd 
Prys ac ychydig am fôr-ladron.
JBW
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Cydymdeimlad 
Anfonwn ein cydymdeimlad llwyraf 
â Dafydd Roberts, Bro Arthur, 
Dyffryn, Kayley a’r plant Osian a 
Nansi, Danny a Bethan a’u mab 
Wiliam a Kerry a Leon a’r teulu oll yn 
eu profedigaeth lem o golli Bethan, 
gwraig, mam a nain annwyl iawn. 
Hefyd, ein cofion at ei dwy chwaer 
Nia a Rhian a’u teuluoedd yn eu 
colled brawychus o sydyn. 

Cydymdeimlad 
Hefyd, anfonwn ein cofion a 
chydymdeimlwn â David Albert ac 
Alma Griffiths, Bryn Coch, a’r teulu o 
golli Margaret Thomas, Cwmonnen, 
Llanuwchllyn; chwaer, chwaer yng 
nghyfraith a modryb annwyl a 
gofalus iawn. 

Diolch
Hoffem ddiolch am bob arwydd 
o gydymdeimlad a dderbyniwyd 
yn dilyn ein profedigaeth o golli 
Margaret yn ddiweddar, chwaer 
a modryb annwyl a hwyliog.  Fe 
‘hiraethwn fesul deigryn…ond 
cofiwn gyda gwên’.
Dei ac Alma, Bryn Coch
Diolch £5

Diolch
Diolch yn fawr iawn i Gwennie 
Roberts  a Mai Roberts am fod mor 
ddygn yn cofnodi hanesion Dyffryn 
a Thal-y-bont yn ystod y pandemig.

Cydymdeimlwyd gyda Meinir 
Thomas a’r teulu yn dilyn marwolaeth 
ei chwaer-yng-nghyfraith.
CEISIADAU CYNLLUNIO 
Lleoli tanc nwy LPG yn yr ardd - 
Bryn Afon, 12 Glan Ysgethin, Tal-y-
bont.  Cefnogi’r cais hwn.
Newid defnydd o westy i uned wyliau 
hunanarlwyo - Ael y Bryn, Dyffryn 
Ardudwy.  Cefnogi’r cais ond bod yr 
aelodau’n siomedig o golli gwesty.
MATERION YN CODI
Grŵp Gwella Dyffryn Ardudwy a 
Thal-y-bont
Doedd gan Steffan Chambers ddim 
pellach i’w adrodd ynglŷn â’r Grŵp 
uchod ond bod y clwb pêl-droed 
wrthi’n rhoi cynllun at ei gilydd 
er mwyn ailgychwyn sesiynau 
hyfforddiant.   Mae Mr Liam 
Charlton wedi camu’n ôl ac ar ran y 
Cyngor, diolchodd y Cadeirydd iddo 
am ei wasanaeth i’r clwb.
GOHEBIAETH                       
Mr R A Robinson 
Holwyd a fyddai hi’n bosib i’r Cyngor 
gwblhau archwiliad o’r stesion yn 
Nyffryn Ardudwy a Thal-y-bont 
er mwyn cynnal trafodaeth gyda 
Thrafnidiaeth Cymru.  Cytunwyd i 
anfon y neges ymlaen i Eryl Jones 
Williams a oedd wedi cytuno i roi’r 
archwiliad ar waith; hefyd, cytunodd 
Siân Edwards a Kathleen Aikman ei 
gynorthwyo.
Mr O G Thomas 
Wedi derbyn e-bost oddi wrth yr 
uchod ynglŷn â datblygiad tai stad 
Tan y Foel yn gofyn a fyddai hi’n 
bosib trefnu bod y cynghorwyr yn 
mynychu ymweliad safle er mwyn 
i bawb fod yn hollol glir beth yw’r 
cais.  Cytunwyd i ymweliad safle a 
chytunodd y Cadeirydd ei drefnu.
ADRODDIAD Y TRYSORYDD
Fe aethpwyd drwy’r cyfrifon yn ofalus 
a chymeradwywyd y cyfrifon yn 
unfrydol gan yr aelodau.  Cytunwyd 
gan bawb bod y llyfr cyfrifon yn cael 
ei arwyddo gan y Cadeirydd a’r Clerc.

CYNGOR CYMUNED
DYFFRYN A

THAL-Y-BONT

Cydymdeimlo

Trist oedd clywed am farwolaeth Mrs 
Mair Wyn Evans, 39 Maes Gerddi, 
Porthmadog, ar 19 Ebrill yn 91 
mlwydd oed.  Roedd Mair yn ferch i’r 
diweddar Brifardd a Mrs John Evans.
Ganwyd y Prifardd John Evans yn 
Eithinfynydd ond yna symudodd 
y teulu i Gornant Ucha.  Priododd 
Mair y diweddar Goronwy Evans, Y 
Bermo.  Bu Mair yn nyrs gymunedol 
yn y Bermo am flynyddoedd 
ac roedd yn uchel ei pharch yn 
Ardudwy ac yn gymeriad annwyl a 
hwyliog iawn.
Cydymdeimlwn yn fawr â’i mab 
Siôn a’i wraig Nia, ei hwyres Awel, ei 
chwaer Gwen a’i llys-blant Llywela 
ac Aneurin, a’r teulu oll yn eu 
profedigaeth.

Genedigaeth
Llongyfarchiadau i Andy a Sioned 
Mair Coates, Rowen ar enedigaeth 
eu mab bach, Macs Lloyd, a 
dymuniadau gorau i Jac ar fod yn 
frawd mawr. 
Llongyfarchiadau hefyd i taid a 
nain, sef Geraint a Marian Williams, 
Rowen.

Diolch

Dymuna Mrs Iris Pugh, Llwyn, Tal-
y-bont, ddiolch o galon am y cardiau 
a’r galwadau ffôn a dderbyniodd tra 
yn Ysbyty Gwynedd ac ar ôl dod 
adre.
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Teyrnged 
Liam Ashton Hughes

Ar nos Sul, y 14eg o Fawrth, 
cawsom ni fel teulu newyddion 
trist am Liam, oedd wedi ein gadael 
ar ôl cystudd hir.  Roedd wedi 
brwydro yn ddewr yn erbyn ei 
salwch hyd y funud olaf.  
Ganwyd Liam ar 21ain o Fedi 1990 
yn Ysbyty Bangor, yn fab i Clare 
Ashton o Pen-yr-Wylfa gynt ac 
Emlyn Hughes, Blaenau Ffestiniog, 
brawd caredig a gofalus i Reagan, 
Oscar, Cerys a Llinos.
Tra yn blentyn, roedd Liam yn 
cael ei ddisgrifio gan ei deulu fel 
unigolyn unigryw a llawn hwyl, a 
phob amser â gwên ar ei wyneb.  
Fel teulu roedd gennym gryn 
dipyn o atgofion o Liam yn blentyn 
bach tra’n diddori ei deulu trwy 
wisgo siwt ei daid Brian ac yn 
dynwared darlledwr newyddion, 
a’r rhan fwyaf o’r newyddion yn 
lleol, er enghraifft, tân yn y pentre, 
damwain ar y ffordd i Bermo, ac yn 
gorffen gan ddeud ‘Liam Ashton, 
Newyddion 6, Harlech’!
Treuliodd Liam ei flynyddoedd 
cynnar yn ysgol gynradd 
Tanycastell cyn mynychu Ysgol 
Ardudwy.  Yn 2006, aeth yn ei flaen 
i astudio’r celfyddydau perfformio 
yng Ngholeg Menai ym Mangor, 

ac roedd yn cael pleser mawr 
o berfformio dramâu.  Daeth y 
teulu i wybod bod dawnsio yng 
ngwaed Liam. 
Roedd y teulu yn meddwl y 
byddai Liam wedi parhau gyda 
gyrfa mewn perfformio herwydd 
ei bersonoliaeth a’i hiwmor a’r 
ddawn oedd ganddo i wneud i 
bobl chwerthin.
Pleser mwyaf Liam oedd hanes a 
phenderfynodd fynychu Prifysgol 
Wolverhampton i astudio 
rhyfela a hanes.  Roedd ganddo 
ddiddordeb mawr mewn hanes 
milwrol o oedran ifanc iawn.
Pan oedd Liam yn 13, ymunodd 
â’r cadets awyr, hefyd yn 
ddiweddarach ymunodd gyda 
chadets y fyddin.  Gweithiodd 
nes ei benodi’n Detatchment 

Commander yn y Bermo, 
swyddog cymorth cyntaf Minden.  
Bu’n wirfoddolwr i’r AFC am 
dros 10 mlynedd.  Ym mis 
Rhagfyr y llynedd, derbyniodd 
anrhydedd wrth ennill y wobr 
gyntaf erioed sef Commandant’s 

Coin for Excellence am ei waith 
cyson a chydnabyddiaeth yn 
enwedig trwy gyfnod y Covid-19.
Yn 2008, dirywiodd iechyd Liam 
ac ar ôl gwaeledd yn Ysbyty 
Gwynedd cafwyd bod Liam yn 
dioddef o’r salwch pulmonary 

hypertension, wedyn ei symud 
i Ysbyty Sheffield lle cafodd y 
gofal gorau.  Oherwydd ei iechyd, 
roedd rhaid i Liam roi’r gorau 
i’w astudiaeth yn y Brifysgol 
yn Wolverhampton er mwyn 
canolbwyntio ar ei iechyd a 
gwella; dim ond trawsblaniad 
oedd yr ateb.  Yng nghanol nos 
ym mis Hydref 2017, daeth yr 
alwad i deithio i Fanceinion i’r 
uned drawsblannu lle cafodd eto’r 
gofal orau, ac ar ôl misoedd o 
wella a gofal dwys cafodd ddod 
adref i Harlech at Nain a Thaid lle 
cafodd ofal tyner.
Ar ôl cystudd hir a gwella, cafodd 
fyw bywyd a llwyddo i gael ei 
drwydded yrru, ac ymunodd 
gyda First Responders Harlech ac 

aeth ymlaen gyda’r Army Cadets a 
oedd mor agos at ei galon.
Roedd Liam yn dymuno helpu 
eraill.  Penderfynodd ddilyn cwrs 
yng Ngholeg Meirion Dwyfor, 
Pwllheli, sef mynediad i nyrsio, gan 
obeithio mynd yn barafeddyg.
Ar ôl llwyddiant yn y maes yma, 
gydag anrhydedd ym mhob pwnc, 
cafodd le ym Mhrifysgol Abertawe 
i astudio i fod yn barafeddyg ond 
doedd hyn ddim i fod, ac yn siom 
enfawr i Liam oherwydd cafodd 
viral pneumonia ac roedd ei iechyd 
wedi dirywio cymaint, nid oedd yn 
gallu mynd i Abertawe.  
Derbyniodd Liam ei salwch gydag 
urddas, ac addasodd ei fywyd o 
amgylch ei iechyd fel nad oedd 
pwysau ar ei deulu a’i ffrindiau.  
Trefnodd ei angladd ei hun, ac 
roedd ei ffydd yn gryf a dangosodd 
mor ddewr yr oedd fel unigolyn.
Wedi cyfnod hir a chreulon a 
salwch Laim bellach yn derfynol, 
trefnodd at Sul y Mamau o’i wely 
ysbyty anrheg i’w fam Clare a’i nain 
Anna.  Dyma beth yw cariad.
Fel teulu, rydym yn hynod 
ddiolchgar am yr holl ofal a 
charedigrwydd a dderbyniodd 
Liam trwy gydol ei salwch.  Mae 
ein dyled yn enfawr i’r holl 
ddoctoriaid a nyrsys a diolch i 
Ysbyty Gwynedd, Wythenshawe 
a Sheffield am yr holl ofal dwys 
gafodd Liam.
Fel teulu hoffem roi clod i’w fam, 
Clare, ei nain Anna a’i daid Brian, 
teulu a ffrindiau am y gofal diffuant 
a ddangosodd bawb tuag at Liam.
Mae’r golled yn enfawr i ni fel teulu 
– cwsg mewn hedd, Liam.
Diolch
Dymunwn fel teulu ddiolch am 
bob arwydd o gydymdeimlad, am 
y negeseuon, y galwadau ffôn a’r 
holl gardiau a’r rhoddion hael a 
dderbyniwyd tuag at y Pulmonary 
Hypertension Association [PHA] 
er cof am Liam a’r caredigrwydd a 
ddangoswyd tuag atom ni fel teulu 
yn ein profedigaeth.
Anna Ashton a’r teulu £25
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*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

Capel Newydd
O’r diwedd!!  Byddwn yn cyfarfod yn 
y capel am un oedfa ar fore Sul i gael 
cyfarfod gweddi o’r 2ail o Fai ymlaen.  
Os dymunwch ymuno hefo ni, byddai 
croeso mawr i chi ond plîs cysylltwch 
yn gyntaf (01766 770953). 
Hefyd, oherwydd yr argyfwng enbyd 
yn yr India rydym am wneud casgliad 
arbennig er mwyn cefnogi ysgol a 
chartref i blant amddifad.  Cysylltwch 
hefo mi am fwy o fanylion am yr 
elusen yma.  Os hoffech gyfrannu, 
anfonwch siec wedi ei ysgrifennu i 
‘Eglwys Efengylaidd Ardudwy’ a’i 
hanfon i mi yn Llwyndafydd, Soar, 
Talsarnau. LL47 6UN.
Diolch yn fawr.  Cadwch yn saff.
Dewi Tudur

Y Neuadd Gymuned
Y Pwyllgor bach Cofid
Dyma’r tro cyntaf ers misoedd i 
ni gael cyfarfod i drin a thrafod y 
rheolau melltith ynglŷn â chael
ailagor y Neuadd ar gyfer 
gweithgareddau.  Bydd gennym fwy 
i’w adrodd erbyn y rhifyn nesaf o 
Llais Ardudwy. 

Llongyfarch ar ddod yn nain
Llongyfarchiadau calonnog i Eirian 
Evans, 4 Maes Gwndwn ar ddod yn 
nain i Dylan Siôn Evans, mab i Elen a 
Dylan Evans, Gellilydan a brawd bach 
i Ffion.  Llongyfarchiadau cynnes a 
dymuniadau gorau i’r teulu bach.

Cydymdeimlad
Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf 
â Jonet Slater, Trem yr Wyddfa, yn 
ei phrofedigaeth o golli ei phartner 
a ffrind oes, Gerry, fore Sul yr 2il o 
Fai.  Rydym yn meddwl amdani ac yn 
anfon ein cofion ati. 

Pen-blwydd arbennig
Pen-blwydd hapus iawn i Mam (Betty May Evans, yr Ynys) yn 90 ar Mai y 6ed.  
Hi ydy mam a nain gorau’r byd, ac mi ydan ni fel teulu yn prowd iawn ohoni 
ac yn gobeithio ei bod wedi mwynhau’r dathlu ar y dydd Iau.  Cafwyd parti 
bach efo’r teulu yn yr ardd.  Daw’r dymuniadau pen-blwydd hapus gan Shirley, 
Llinos, Iona, Keith a Nerys a gweddill y teulu i gyd.
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GWAITH CREFFTUS EMSYL DAVIES

Gwaith llaw yn ystod 
y cyfnod clo 2020-21

Bu’n her i bawb yn ystod y flwyddyn 
anodd a aeth heibio ac mae’n mynd i fod 
yn ein cof am byth.
Ar y dechrau, yr oedd angen dygymod â’r 
sefyllfa, ond atebwyd yr her gan sawl un 
o’m cyfoedion sy’n gwnïo.
Doedd dim amdani ond chwilota am 
ddefnydd, elastig ac yn y blaen.  Roedd 
fel ffatri amgen yn creu scrubs neu 
ddillad a bagiau i’w sgwrio ar gyfer 
meddygon a nyrsys, ac wedyn y masgiau 
o ddefnyddiau a fyddai’n gallu cael eu 
hailddefnyddio i bobl y gymuned.
I mi’n bersonol, roedd yn siawns i 
waredu llawer o ddefnydd at bwrpas 
haeddiannol, a meddwl bod yn help i’r 
achos.  Roedd digon o drafod a rhannu 
patrymau a dulliau dros y ffôn a bwndeli 
yn mynd yn ôl ac ymlaen.  Pawb yn cyd-
dynnu ac yn rhoi cymorth.
Fel roedd brwydr y flwyddyn yn llusgo 
ymlaen, cefais ddigon o amser i wneud 
gwaith llaw - gwnïo, gwau, nyddu a 
gwehyddu.  Mae’r teulu wedi derbyn 
llawer o anrhegion oddi wrth Ffatri Nain 
y Nadolig diwethaf, heblaw am lwyth o 
fasgiau iddynt hefyd yn ystod y flwyddyn. 
Cefais gais gan grochenydd sy’n ffrind 
i’r teulu, a oedd wedi gweld siwmperi yr 
oedd fy mab a’i wraig yn eu gwisgo wrth 
iddyn nhw gysylltu dros ‘Whatsapp’ ar y 
we.  Felly, cefais y fraint o wau dilledyn 
iddi, a hithau yn awgrymu gwneud 
y botymau.  Roedd hyn yn wefr i mi 
gan mai hi yw perchennog crochendy 
hanesyddol yr Ewenni, wedi’i gadw 
yn ei theulu ac yn dal i gynhyrchu 
crochenwaith nodedig.

Atodaf ychydig o luniau i ddangos peth 
o’m gwaith, ac i chi gael gwybod fy mod 
yn hollol benwan efo gwlân a thecstiliau. 
Mae amser gwell o’n blaenau a chawn 
unwaith eto, mewn llawn bwyll, weld 
teulu a chymdeithasu’n ehangach.

Emsyl Davies
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Mae llawer o ffermwyr a’u teuluoedd 
yn brwydro i ymdopi â’r pwysau a 
ddaw o redeg fferm.   Yn ôl yn 2015, 
yn dilyn sgwrs rhwng y cyn-Esgob 
Wyn a’r Hybarch Eileen Davies MBE, 
Archddiacon Ceredigion, daeth y ddau 
i’r dealltwriaeth 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.  
Hyd yma, mae gwirfoddolwyr Tir Dewi 
wedi helpu dros 300 o deuluoedd ffermio 
gydag amrywiaeth o faterion, problemau, 
gofidiau a heriau ac mae’r nifer yn codi 
yn ddyddiol.  Mae Tir Dewi yn cynnig 
llinell gymorth gyfrinachol am ddim, 7 
diwrnod yr wythnos o 7 yb tan 10 yh.  Yr 
ydym hefyd yn cynnig cymorth wyneb 
yn wyneb.
Yr wyf wedi bod yn ymwneud ag 
amaethyddiaeth mewn un ffordd neu’r 
llall erioed; mae gennyf atgofion lu o 
helpu fy nhad gyda’r defaid.  Byddwn 
yn cymryd 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-straen.  Y mae pethau 

wedi newid yn ofnadwy ers hynny; un 
rheol newydd ar ôl y llall, un cyfrifoldeb 
ychwanegol, un poen 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 cyfrifoldeb am ddaliad 
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 rhywun i gael gwared ohono yn 
rhwystredig iawn.  
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 
cododd rhent y tir 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.  Mae’n rhaid iddyn nhw gario 
ymlaen. 
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.  Teimlais yn unig 
iawn yn ystod y cyfnod hwnnw 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.  
Rwy’n gobeithio, drwy rannu fy 
mhrofiad, y bydd yn helpu rhywun arall 
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 4722  neu fy ngalw 
i yn uniongyrchol ar 07483 399937 am 
gymorth cyfrinachol am ddim.
Hefyd, os oes diddordeb gennych, yr wyf 
bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr 
i ymgymryd â gwahanol gyfrifoldebau 
o fewn yr elusen, felly cysylltwch â mi i 
glywed mwy.

Delyth Owen

CYNGOR CYMUNED 

LLANFAIR
Cyfeiriodd y Cadeirydd at y golled 
diweddar yr oedd y Cyngor wedi ei 
gael yn dilyn marwolaeth Gerallt Jones.  
Bu Gerallt Jones yn aelod gwerthfawr 
o’r Cyngor am flynyddoedd lawer 
ag yn weithgar iawn.  Estynnwyd 
cydymdeimlad dwys y Cyngor â 
Mrs Bet Wyn Jones a’r teulu yn eu 
profedigaeth.  Cytunwyd i gyfrannu 
£100 er cof amdano.
Croesawyd Osian Edwards i’w gyfarfod 
cyntaf swyddogol o’r Cyngor. 
Estynnwyd llongyfarchiadau y Cyngor 
i’r Cadeirydd, Robert G Owen ac 
i’r Clerc ar enedigaeth wyresau yn 
ddiweddar.  Dymunwyd gwellhad buan 
i Mrs Gwyneth Roberts, Uwchglan.
MATERION YN CODI
Stesion Llandanwg
Ni chafwyd diweddariad ynglŷn â’r 
llinellau melyn gan Gyngor Gwynedd 
a chytunwyd i gysylltu gyda hwy 
unwaith yn rhagor.  Bu trafodaeth o’r 
posibilrwydd o gael peiriant talu ag 
arddangos i’w osod ar ochr y ffordd cyn 
cyrraedd y maes parcio oherwydd bod 
cymaint o geir yn parcio ar y darn yma 
o’r ffordd yn rheolaidd.
CEISIADAU CYNLLUNIO
Gosod ffenestri to cysylltiedig - 
Golygfa, Llandanwg.  Cefnogi’r cais.
ADRODDIAD Y TRYSORYDD
Aethpwyd drwy’r cyfrifon yn ofalus 
ag fe gymeradwywyd y cyfrifon yn 

unfrydol gan yr aelodau.

Merched y Wawr Llanfair a Harlech
Braf oedd cael ymuno â Zoom, gyda 
deugain o aelodau’r  rhanbarth, yn 
yr Ŵyl Ranbarth.  Gwenan Gibbard 
oedd y wraig wadd.  Mae Gwenan yn 
adnabyddus ar lwyfannau Cymru fel 
telynores, fel datgeinydd a chyfeilydd 
cerdd dant yn ogystal â chantores werin.  
Canodd Gwenan nifer o ganeuon oedd 
yn adnabyddus i lawer o’r aelodau gan 
eu bod wedi eu dysgu pan yn ifanc.  
Ymysg y caneuon oedd, ‘Ffarwel i dref 
Porthmadog’, ‘Dacw long yn hwylio’n 
hwylus’, ‘Canu wnaf a bod yn llawen’, a 
baled am long na ddychwelodd yn ôl ar 
alaw o Chicago.  Cafwyd cyfle i ymuno 
yn y gân olaf sef ‘Calon Lân’ ar y dôn 
Deio bach. 
Diolch i Mona, Eirian, Olwen, a Freda am 
drefnu’r cyfarfod. 
Cofiwch am Ŵyl y Pum Rhanbarth 
ar yr 8fed o Fai, manylion i’w cael gan 
ysgrifennydd y gangen.

Adref o’r ysbyty
Roedd yn ddrwg gennym ddeall bod Pam 
Richards, Llandanwg, wedi bod yn Ysbyty 
Gwynedd, ond bellach mae hi adre ac yn 
teimlo lawer yn well.  Mae Kath, Jean a 
Linda yn ofalus iawn ohoni.  Rydym oll yn 
anfon ein cofion gorau atoch, Pam, ac yn 
meddwl amdanoch.
£5 Diolch a rhodd gan Pam Richards, 
Tyddyn Llwyn, Llandanwg

Babi newydd
Llongyfarchiadau i Hefina ac Emlyn 
Griifith, heb anghofio Anti Ceri, ar ddod 
yn nain, taid a modryb i Amy Seren.  
Ganwyd merch i Sera a Mike, chwaer i 
Nia Grace.  Mae’r teulu bach yn byw yn 
Manceinion erbyn hyn.



 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
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Mae i godi argae er mwyn cronni 
dŵr gysylltiadau poenus i ni yma yng 
Nghymru.  Nid mater o hanes ydyw 
chwaith; mae’n gallu brifo o hyd.  Mae’r 
dywediad ‘Cofiwch Dryweryn’ yn parhau 
i gorddi teimladau negyddol ynom.
Pam?  Am inni wybod fod gweithred 
anghyfiawn wedi ei chyflawni yn 
erbyn trigolion Cwm Celyn?  Am fod 
corfforaeth fawr wedi sathru ar hawliau, 
dyheadau a theimladau pentrefwyr?  
Am fod dymuniad cenedl gyfan wedi ei 
hanwybyddu?
Mewn rhannau eraill o’r byd, fodd 
bynnag, mae codi argae er mwyn cronni 
dŵr yn weithred o gyfiawnder.  A’r 
weithred gyfiawn honno fydd stori 
ganolog Wythnos Cymorth Cristnogol 
eleni.
Yn Kenya, mae’r argyfwng hinsawdd yn 
effeithio ar y tywydd - fel y mae trwy’r 
byd, wrth gwrs.  Ond mewn gwledydd 
tlawd, mae’r effeithiau yn llawer gwaeth.  
Arferai’r tywydd fod yn rhagweladwy, 
ac roedd hyn yn caniatáu i’r ffermwr hau 
a medi yn dilyn patrwm cenedlaethau.  

COFIWCH DRYWERYN 
COFIWCH KENYA

Wythnos Cymorth Cristnogol 10-16 Mai 2021

Bellach, mae patrwm y tywydd wedi 
newid yn fawr.  Ceir sychder difrifol 
ac yna gyfnod o lawogydd trwm sy’n 
arwain at lifogydd.
Mae ffermio mewn sefyllfa o’r fath bron 
yn amhosibl ac mae pobl yn marw o 
newyn o’r herwydd.
Trwy bartner lleol, mae Cymorth 
Cristnogol yn helpu i godi argaeau.  
Golyga hyn fod posibl cronni dŵr y 
gellid ei ddefnyddio ar adegau sych, sef 
yr union reswm pam y codwyd argaeau 
yng Nghymru, wrth gwrs.  Pam felly fod 
codi argae mewn pentref yn Kenya yn 
wahanol?
Codi argae gyda chaniatâd y gymuned 
leol y mae partner Cymorth Cristnogol 
- gwneud hynny gyda’r gymuned leol, 
wrth i’r pentrefwyr eu hunain helpu yn y 
gwaith.  Ac efallai yn bwysicach na dim, 
codi’r argae er budd y gymuned leol a 
wneir.  Y nhw sydd berchen yr argae; y 
nhw sydd berchen y dŵr.
Oherwydd hyn, gweithred gyfiawn yw 
codi argae yn Kenya.
Yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol 
eleni (10-16 Mai) bydd eglwysi ar hyd a 
lled Cymru yn brysur yn codi arian tuag 
at brosiectau tebyg.  Prosiectau fydd yn 
rhoi help llaw i bobl dlota’r byd wrth 
iddynt ymdrechu i godi eu hunain allan 
o dlodi. 
Beth am ymuno yn y gweithgarwch?  
Cysylltwch â’ch capel neu eglwys leol 
i weld be sy’n digwydd yno neu ewch 
draw i wefan Cymorth Cristnogol am 
fwy o wybodaeth.
https://www.christianaid.org.uk/appeals/
key-appeals/christian-aid-week

Y BERMO A 
LLANABER

Ymateb i lythyr yn y rhifyn diwethaf

Hyfrydwch inni oedd derbyn llythyr 
gan gyfeilles o’r Bermo gynt - un fu’n 
weithgar iawn yn y fro hon am nifer 
fawr o flynyddoedd.  Dyma lythyr 
Mair Jones:
Annwyl Olygydd
Hoffwn ddweud fy mod yn cytuno 
â Heulwen Haf, Tyddyn y Felin, 
am ei hymateb i’r erthygl am 
Brosiect Treftadaeth Harlech ac 
Ardudwy.  Mae gennyf ffrind yma 
sydd yn mwynhau gwyliau carafán 
yn Trawsdir ac eraill sydd wedi 
mwynhau dod i lawr i Ardudwy am 
wyliau.  Nid oes eisiau newid dim ar 
yr ardal. 
Yr eiddoch yn gywir,

Mair Jones (Davies gynt), Amwythig

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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 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 BYDEANG

Rysáit y Mis
Diolch eto’r mis hwn i Rhian Mair, Tyddyn Gwynt 
gynt, am y rysáit blasus arall isod.

Cacen Ferw Pinafal
Mae hon yn gacen hawdd iawn i’w gwneud, ac mae’n 
rhewi’n dda.
Rysáit
•	 6 owns o siwgr brown meddal
•	 4 owns o fenyn neu margarîn
•	 12 owns o ffrwythau sych
•	 4 owns o geirios
•	 Tun bach o binafal wedi ei falu yn fân
(crushed pineapple)
Berwi’r uchod, yna gadewch iddo oeri.
•	 2 ŵy
•	 8 owns o flawd codi
Yna ychwanegwch 
yr wyau wedi eu 
curo a’r blawd codi.
Rhowch y gymysgedd 
mewn tun  torth 
2 bwys, wedi ei leinio 
hefo papur pobi.
Coginiwch ar 160c– 
170c am oddeutu 
awr a thri chwarter.
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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

07713 703222
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Dyma gyhoeddi rhagor o berlau 
o’r llyfr gwych uchod.  Mae o’n 
ddifyr dros ben. £7.50 yw’r pris ac 
mae’n werth pob ceiniog.

Dreifio, gyrru 
Yr oeddwn i mewn tacsi yn ‘Gnarfon’ 
(Caernarfon) tua 1985 ar fy ffordd un 
hwyrnos i yfed peintyn neu ddau o 
gwmpas pybs Dre ac, er mawr syndod 
i’m cyfaill oedd gyda mi, holodd y 
dreifar oedd hi’n iawn iddo yrru. 
Yn y gogledd orllewin mae ’na 
wahaniaeth rhwng dreifio a gyrru.  
Dreifio car fydd pobol and mae gyrru 
yn golygu dreifio’n gyflym. 
Holwyd am eiriau’r Cymry am hyn 
o beth a daeth yr atebion canlynol, 
llawer ohonynt yn deillio o’r Saesneg.  
Mae ‘gyrru fel cath i gythraul’ a ‘gyrru 
fel Jehu’ yn hysbys yn y de a’r gogledd.  
Coedio yn y gogledd a choedo yn y 
de.  Nodwyd ‘yn ôl ffarmwr mae’n dod 
o’r adeg pan oedd pobl yn defnyddio 
ceffyl i deithio, ac yn bwrw’r ceffyl 
druan gyda darn o goed i fynd yn 
gynt’.
Gogledd: bomio, sbidio; bomio/
bomio’i, contio mynd, dyrnu mynd, 
peltio/peltio mynd/peltio’i (yn ei 
pheltio hi), ei gwasgu hi, troedio’i (ei 
throedio hi), tanio’i (ei thanio hi), 
chwipio’i (ei chwipio hi), bordio’i (ei 
bordio hi), hamro’i; hemio/hemio’i, 
shifftio (Trawsfynydd), hercio 
(Corwen), rhoi tân arni, rhoi ei droed i 
lawr (Eryri).

Glaw 
Ni fydd yn syndod gwybod bod 
cyfoeth o eiriau a phriod-ddulliau 
yn y Gymraeg i ddisgrifio gwahanol 
fathau o law.  Gan fod y sgwrs wedi’i 
sbarduno gan yr hyn a ddywedid ym 
Mangor ganrif yn ô1 cychwynnaf yma. 
Nododd Fynes-Clinton yr 
ymadroddion - mae hi’n hel glaw 
(ar ddod), mae hi wedi cau am law 
(pan fo sicrwydd y bydd y glaw yn 
parhau am hir) a glaw mawr.  Mochal 
(ymochel) y glaw y bydd Gogs.  Noda 
hefyd gwlithlaw am law ysgafn, ysgafn.  
Mae piso bwrw, addasiad o’r Saesneg 
yn ôl pob tebyg, yn gyffredin o Fôn i 
Fynwy.  Pistyllio yn Felin-fach, pystillio 
yn Llandysul a ’stillio yn y gogledd 
orllewin - neu ei ‘stillio hi.  Mae pigo 
bwrw hefyd yn derm cenedlaethol.  Yn 
y gogledd, dywedir glaw mân (am law 
ysgafn), neu gellir sôn am smwcan o 
law, a bydd weithiau yn pigo bwrw.  Yr 
wyf innau wedi clywed taflu dagrau 
ym Môn, am fwrw ambell ddiferyn 
yn unig.  Dywedir y bydd glaw Mai yn 
lladd llau, and ni wn paham.  
Yn Nefyn, ceir glaw malwod (beth yw 
hyn?).  Clywir smwclaw am drizzle 
yn y Blaenau, ac yn Eifionydd ceir 
tywydd smwclyd.  Yn y Blaenau gall 
lawio glaw.  Tŵallt y glaw, stido bwrw, 
tresio bwrw sydd fwyaf cyffredin yn y 
gogledd.  Yn Nhrefor, gall fod yn bwrw 
brics, hyrddio yn Eryri, a dymchwal 
yn Llŷn.  Yn Eryri, ceir glaw mynydd, 
sef glaw ysgafn bron fel niwl.  Yn Llŷn 
ac Eifionydd ceid glaw gogr sidan am 
law mân y gwanwyn - delwedd hyfryd.  
Byddai ‘hen beros’ gogledd Môn yn 
sôn am law fel gwlân cotwm am gawod 
ysgafn.  
Yng Ngwalchmai gall hyd yn oed fod 
yn bwrw haul os yw’n arbennig o 
braf.  Yn y gogledd orllewin glaw tyfu 
yw’r glaw ysgafn sidanaidd a geir yn 
y gwanwyn.  Tua Sir y Fflint glawio a 
ddywedir yn hytrach na bwrw (glaw), 
gyda’r ynganiad glywio.  Bydd yn bwrw 
hen wragedd a ffyn yn y gogledd, a 
chymeraf mai cymharu â sŵn criw o 
hen wragedd yn bwrw eu ffyn cerdded 
yn erbyn ffordd garreg sydd yma.  Ceir 
glaw ŵyn bath yn Nanmor, glaw mân 
tyner ym Mawrth a ystyrir yn help i’r 
defaid wyna.  Ceir tywydd grifft yn 
Eryri, sef ‘noson dyner o law mân’ ym 
Mawrth.  Dyma pryd y daw llyffantod 
i’r pyllau i gydmaru - fe’u gwelwch hyd 
y ffyrdd yng ngolau’r car.

BLODAU’R
GWANWYN

Diolch i Jennifer Greenwood am 
anfon y lluniau atom.

Briallu

Craf y geifr

Llygad Ebrill

Fioled a suran y coed

Blodyn y gwynt

Bwtsias y gog
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CROESAIR 10

A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I L Ll M N O P Ph R Rh S T Th U W Y

Llongyfarchiadau i 
Mai Jones, Bronallt, 
Llandecwyn; 
Mair Wyn Rich, 
Pantymwyn, Yr 
Wyddgrug; Gwenfair 
Ayckroyd, Y Bala; 
Dilys A Pritchard 
Jones, Abererch; Janet 
Mostert, Harlech; Bet 
Roberts, Llandanwg; 
Dotwen Jones, 
Cilgwri Wirral.
Anfonwch eich 
atebion at Phil 
Mostert. [Manylion ar 
dudalen 2].

ATEBION CROESAIR 9 -

Gosodwraig: Mai Jones, Llandecwyn
Pos geiriau Mai Jones, Llandecwyn 
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AGOR Y GIST 
CIST GWYNEDD 

2021/22
Grantiau cyfalaf a refeniw 

ar gael i grwpiau cymunedol 
a gwirfoddol Gwynedd

Mae grwpiau gwirfoddol a 
chymunedol Gwynedd yn cael eu 
hannog i ystyried gwneud cais am 
grantiau refeniw a chyfalaf fydd yn 
cefnogi amrywiol brosiectau fydd yn 
arwain at wella safon bywyd trigolion 
a chymunedau’r sir.
Mae Cronfa Cefnogi Cymunedau, 
Cist Gwynedd, yn cynnig grantiau o 
hyd at £10,000 i annog cymunedau 
i wireddu’r amcanion hyn drwy 
gymryd rôl fwy rhagweithiol yn eu 
cymunedau.
Yn ogystal, mae Cronfa’r Degwm 
yn cynnig grantiau hyd at £3,000 i 
elusennau cofrestredig.  Mae canran 
o’r Gronfa yn cael ei dosbarthu i 
eisteddfodau lleol yng Ngwynedd, 
sef swm o £300, a dylid ymgeisio 
drwy anfon e-bost i Swyddog Cist 
Gwynedd:  CistGwynedd@gwynedd.
llyw.cymru
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 
Cronfa Cefnogi Cymunedau yw 
31 Mai 2021.  Mae’r Gronfa ar agor 
i dderbyn ceisiadau o dan £1,000 
drwy gyfrwng e-bost yn unig.  Mae 
ffurflen gais ar gael ar ein gwefan 
yma: www.gwynedd.llyw.cymru/
cronfacefnogicymunedau neu 
gallwch gysylltu gyda swyddfa Cist 
Gwynedd ar e-bost  CistGwynedd@
gwynedd.llyw.cymru  neu ffoniwch 
01286 679153 (dydd Mawrth – dydd 
Iau).
Mae pecyn ymgeisio ar gyfer Cronfa’r 
Degwm ar gael yma: www.gwynedd.
llyw.cymru/cronfardegwm

CYMDEITHAS ARDDIO
HARLECH

SIOE HAF 2021
WEDI EI GOHIRIOSAMARIAID 

LLINELL  GYMRAEG 08081 640123
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Tra’n pori drwy hen luniau, 
llythyrau ac erthyglau yn ddiweddar 
deuthum ar draws stori a gefais gan 
fy niweddar fodryb Peggy Hughes, 
Glanywern.  Stori ydoedd a enillodd 
mewn cystadleuaeth gan y ddiweddar 
Mary Unwin a oedd yn byw yn yr 
Ynys ar y pryd.  Ymddangosodd y 
stori yn y Farmer’s Weekly yn 1953.  
Megan yn y stori ydyw Peggy Hughes 
a’r babi a anwyd yn Nhyddyn Siôn 
Wyn ydyw Heulwen (Penybryniau).

Ym mynyddoedd Cymru, roedd Megan 

yn gweithio ac yn cadw golwg – ac 

mae sut y gwyddai hi beth oedd yn 

digwydd ar ochr arall y dyffryn yn cael 

ei ddisgrifio gan MARY UNWIN:

Dim ond un ar bymtheg oed oedd 
Megan pan ddois i i’w hadnabod 
gyntaf.  Roedd ganddi wallt tywyll, 
wyneb gwelw a rhyw olwg fregus arni, 
a oedd yn cuddio’r cadernid oedd 
ganddi.  Cyn iddi symud i mewn i fyw 
gyda ni, i’m helpu gyda fy nhri babi, 
dim ond unwaith erioed yr oeddwn 
wedi siarad â hi.  Yr oedd yr holl 
drefniadau iddi ddod atom wedi cael eu 
gwneud drwy ei mam oherwydd, pan 
welais i Megan gyntaf yn ei chartref, 
roedd hi’n rhy swil i yngan gair!  Dim 
ond oherwydd bod ei chartref hi mor 
agos at ein tŷ ni y cytunodd i ddod o 
gwbl. 
Yn 1941, roeddwn i’n dair-ar-hugain 
oed, ac yn dair-ar-hugain ifanc iawn 
hefyd.  Ond roeddwn i’n cymryd fy 
nghyfrifoldebau o ddifrif, fel yr oedd 
angen i mi ei wneud, gan fod fy ngŵr i 
ffwrdd ar y môr y rhan fwyaf o’r amser, 
a’m plentyn hynaf yn ddim ond tair 
oed.  Er ei swildod, ei hieuenctid a’r 
olwg fregus oedd arni, o’r eiliad y daeth 
Megan i’r tŷ, bu’n gefn cadarn i mi.

Yr ieuengaf o ddeuddeg o blant, gydag 
un-ar-ddeg o neiaint a nithoedd, roedd 
hi’n gwbl gartrefol gyda fy nhri babi, 
ac o’r diwrnod cyntaf roedden nhw’n 
ei charu hi gydag anwyldeb sydd wedi 
gwneud dim ond cynyddu dros y 
blynyddoedd. 
Anaml y byddwn yn ei gweld y dyddiau 
hyn, gan ei bod yn gweithio ymhell 
oddi yma, ond pan fydd yn gwneud un 
o’i hymweliadau prin, mae fel petai’r 
holl amser a aeth heibio ers i ni ei 
gweld ddiwethaf wedi cael ei ’sgubo i 

ffwrdd, a’r plant yn ôl yn union fel yr 
oedden nhw.  Megan fydd Megan am 
byth, a bydd lle arbennig iawn iddi yn 
eu calonnau bob amser.

Roedd hi a fi’n gyrru ’mlaen â’n gilydd 
yn dda iawn, gan rannu’r gwaith tŷ a’r 
babanod rhyngom ac yn fuan iawn 
diflannodd ei swildod a dechreuodd 
golli ei hunanymwybyddiaeth ynghylch 
ei Saesneg hyd yn oed.  Roedd hi’n 
dod o aelwyd lle nad oedd dim ond 
y Gymraeg yn cael ei siarad, ac ar y 
dechrau roedd hi’n teimlo bod siarad 
Saesneg drwy’r dydd yn achosi straen a 
phoendod iddi.

Gan fod ei chartref mor agos, byddai’n 
mynd yno bob dydd, un ai’n galw i 
mewn wrth fynd â’r plant am dro, 
neu’n mynd i lawr gyda’r nos pan 
oedd y plant yn eu gwlâu, ac wrth 
gwrs byddai’n dod â holl newyddion y 
gymdogaeth yn gyffredinol, a’i theulu 
ei hun, i mi.  Buan y deuthum i wybod 
enwau ei holl frodyr, chwiorydd, 
modrybedd, ewythrod, a’r llu o neiaint 
a nithoedd; roedd yn ymddangos fod 
babi ar y ffordd rywle yn y teulu o hyd, 
neu fod newydd-anedig yn rhywle arall 
yr oedd angen cymharu ei gynnydd â’n 
babi ni.

Yr haf penodol yma, yr oedd ei chwaer 
a oedd yn byw i fyny’r mynydd yn 
disgwyl ei phedwerydd plentyn, a 
byddai Megan yn mynd i fyny i’w 
gweld yn aml gyda’r nos.  Yn hyn 
o beth, roedd egni Megan yn fy 
rhyfeddu.  Byddai’n twtio ar ôl i’r olaf 
o’n babanod ni fynd i’r gwely ac yna, 
gan ddweud “Ga’ i fynd allan rŵan?”, 

byddai’n cerdded pedair milltir, y filltir 
gyntaf ar y gwastad, ond y tair arall 
yn esgyn yn serth i fyny at gartref ei 
chwaer.  Byddai’n cael ei swper yno 
ac yn cyrraedd yn ôl ataf fi erbyn deg 
o’r gloch.  Weithiau, byddai’n cael lifft 
i lawr ar fotor-beic ei brawd, ond gan 
amlaf, cerdded fyddai hi. 
O’n drws ffrynt ni, medrem weld 
y mynydd, ond roedd y tŷ ei hun 
ynghudd yn y coed.  Roedd Megan yn 
sefyll ger ein drws ffrynt un diwrnod, 
yn rhoi’r babi yn y pram, ac wrthi’n 
paratoi i fynd â’r tri ohonyn nhw am 
dro, pan edrychodd tua’r mynydd a 
dweud, “Bydd tipyn o gyffro gartref 
pan welwn ni’r ddau fwg.”  Pe na 
fyddwn i wedi bod mor brysur yr eiliad 
honno, byddwn wedi gofyn iddi beth 
yn union yr oedd yn ei feddwl; roedd 
y ffordd y byddai hi’n dweud pethau 
yn Saesneg weithiau’n aneglur, ond 
doeddwn i erioed wedi clywed dim byd 
fel hyn, a bûm yn pendroni drosto am y 
rhan fwyaf o’r prynhawn.

Pan ddaethon nhw i gyd yn ôl amser 
te, gofynnais fel arfer, “Unrhyw 
newyddion o gartref, Megan?”  “O,” 
atebodd hi,“maen nhw’n meddwl tybed 
pa bryd daw y babi newydd a fedr fy 
mam wneud dim gwaith am ei bod yn 
gwylio yn y ffenestr am y ddau fwg.”

Roedd hyn bron yn ormod i mi, roedd 
yn rhaid i mi gael gwybod beth oedd 
y ‘ddau fwg’, ond am nad oeddwn 
eisiau ymddangos yn fusneslyd neu’n 
anwybodus, arhosais gan wybod, 
oherwydd y pwysigrwydd a oedd yn 
gysylltiedig â’r ddau fwg, y byddwn yn 
sicr o gael esboniad ymhen amser.

Y DDAU FWG
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R J WILLIAMS
Talsarnau 01766 770286

 TRYCIAU IZUZU

Daeth fy nghyfle’r noson honno.  
Roeddwn wedi bod yn ymweld â 
ffrindiau, ac wrth i mi ddychwelyd 
adref pan oedd hi bron yn nosi, roedd 
Megan wrth y drws, unwaith eto’n 
edrych tua’r mynydd.  Daeth y geiriau 
priodol i’m meddwl yn sydyn. “Chwilio 
am y ddau fwg, Megan?”, gofynnais.  
Gwenodd hithau. “Dangos i mi lle rwyt 
ti’n eu gweld,” gofynnais iddi.

Pwyntiodd hi at res o goed ar  y 
mynydd.  “Wel, wyddoch chi, dydych 
chi ddim yn medru gweld tŷ fy chwaer 
o’r fan hyn, ond weithiau, mae modd 
gweld y simneiau uwchben y coed, pan 
fydd yr haul yn taro arnyn nhw.  Rydyn 
ni’n gweld y mwg o’r gegin yn esgyn i’r 
awyr o hyd, yn enwedig yn y bore pan 
fydd fy chwaer newydd wneud tân.  
Wel, cyn gynted ag y bydd yn mynd 
i’w gwely i gael y babi, fe fyddan nhw’n 
cynnau tân yn ei hystafell wely, ac 
wedyn fe fyddwn ni’n gweld dau fwg yn 
esgyn i fyny, ac yn gwybod bod y babi’n 
dod.”

Ychydig o ffonau oedd y ffordd hyn, 
ond pwy oedd angen ffôn pan fyddai’r 
ddau fwg yn datgan y neges mor glir, 
y neges a fyddai’n peri i fam Megan 
lenwi’i basged a phrysuro i fyny’r 
mynydd, y neges a fyddai’n dweud 
y newyddion da wrth yr holl frodyr 
a chwiorydd a oedd yn byw yn y 
gymdogaeth?

O’r eiliad honno, cefais fy meddiannu 
gan ryw awydd plentynnaidd.  
Roeddwn i eisiau bod y cyntaf i weld 
y ddau fwg, i allu dweud wrth Megan,  
“Dyna nhw, Megan, rhed i ddweud 

wrth dy fam rhag ofn nad ydi hi wedi 
eu gweld.”
Am yr ychydig ddyddiau nesaf, lle 
bynnag yr oeddwn i’n mynd, beth 
bynnag yr oeddwn i’n ei wneud, roedd 
fy llygaid yn crwydro i gyfeiriad y 
mynydd o hyd.  Dyna’r lle cyntaf y 
byddwn yn edrych yn y bore, y lle olaf 
yn y nos: roedd gennym ni ‘amser haf 
dwbl’ yn y dyddiau hynny, ac anaml y 
byddai’n dywyll pan fyddem yn mynd 
i’r gwely.  Teimlwn fod gen i fantais 
annheg dros Megan, gan fod fy ystafell 
i, ym mhen blaen y tŷ, yn edrych allan 
tua’r mynydd, tra bod ei hystafell hi 
yng nghefn y tŷ, ac nad oedd ganddi’r 
olygfa honno.  Ond fel y digwyddodd 
pethau, fe welsom ni’n dwy y ddau fwg 
ar yr un adeg. 

Roedd yn un o’r boreau perffaith hynny 
ym mis Mawrth; wrth i mi orwedd yn 
fy ngwely, doeddwn i’n ymwybodol 
o ddim byd ond yr heulwen yn dylifo 
drwy’r ffenestr ac yn llenwi’r ystafell, 
o’r adar a oedd wedi bod yn effro ac 
yn canu am o leiaf ddwy awr, ac o 
lonyddwch llwyr popeth.

Yn sydyn, clywais Megan yn agor 
ei drws ac yn mynd i lawr y grisiau.  
Llamais allan o’r gwely ac at fy 
ffenestr, yn union yr un adeg ag yr 
ymddangosodd hi ar drothwy’r drws 
islaw, ac yno, yn y pellter, drwy awyr 
ddistaw a thesog y bore cynnar, 
gwelsom y mwg o’r ddwy simnai.  
Roedd yn esgyn yn syth i fyny i’r awyr 
yn ddwy golofn hir, denau, allan o’r 
coed.
Mary Unwin

Annwyl olygydd,
Tybed oes rhai o’ch darllenwyr awydd 
her 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 mewn 
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

AM WEITHIO 
FEL TIWTOR 
CYMRAEG?
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SŴN Y MÔR

O mor hoff yw gennyf gerdded 
Glan y môr,
Ac mor annwyl gennyf glywed 
Sŵn y môr. 
Mwyngan ddwys yr afon fechan 
Wrth ymdreiglo dros y graean 
Sydd yn hoff—ond nid fel 
pruddgan 
Sŵn y môr. 

Man fy ngenedigaeth ydoedd 
Min y môr; 
Y sŵn a’m suodd gyntaf ydoedd 
Sŵn y môr; 
Mae fy ysbryd wedi helaeth 
Yfed chwerwder ei alaeth; 
Cyfran heddiw o’m bodolaeth 
Ydyw sŵn y môr. 

Gwell na’i wên oedd gennyf ruad 
Min y môr; 
Yno cefais gydymdeimlad 
Sŵn y môr -
Gwendon gref yn dilyn gwendon 
I guriadau prudd fy nghalon, 
Gan dragwyddol riddfan undon 
Min y môr.
Robert Owen

‘Un diwrnod yn 1876, digwyddodd 
i Ffrancwr dysgedig syrthio 
mewn cariad â Bermo lonydd a 
phenderfynu dod i fyw yno.  Daeth 
i sylwi cyn hir ar fachgen deunaw 
oed, deallus yr olwg, oedd i’w weld 
yn aml yn chwilio am lyfrau yn 
ffenestri’r siopau.  Dechreuodd 
sgwrsio ag ef, a chafodd ar ddeall 
mai bachgen wedi ei eni yn ffermdy 
Tai Croesion, ger y briffordd a 
redai o’r Bermo trwy Ddyffryn 
Ardudwy oedd ac mai Robert 
Owen oedd ei enw.  Daeth y ddau 
yn ffrindiau mawr; a dyna un o 
flynyddoedd mwyaf ffodus Robert 
Owen, oherwydd trwy gyfeillachu 
â’r dieithryn doeth hwnnw, sydd 
wedi ei gladdu yn y graig yno, fe 
ddysgodd y bachgen deunaw oed 
hwnna bedair iaith, Ffrangeg, 
Almaeneg, Ysbaeneg ac Eidaleg.
Yr oedd ei gartref yng nghanol 
coed, ac yn wynebu’r môr: nid 
rhyfedd iddo ef felly ganu cymaint 
ag unrhyw fardd Cymreig i’r môr.  
Yn wir, ‘bardd y môr’ y gelwir ef, a 
‘Sŵn y Môr’ oedd enw’r llyfryn o’i 
waith a hoffodd Syr O M Edwards 
gymaint.  Yn 1862, symudodd 
y teulu i’r Bermo.  Cyn bod y 
bardd yn ddeunaw oed, collodd ei 

dad diwyd.  Ymroes ei fam gyda 
phenderfyniad ysbryd a meddwl i 
fagu ei phlant, ond bu’r ymdrech 
yn ormod iddi, a bu hithau farw’n 
fuan, yn wraig bur ifanc.
Hoffai Robert ddarllen, a buan 
tynnodd sylw fel gweithiwr yn 
yr Ysgol Sul a’r ysgol Frytanaidd.  
Gwelodd ei athro ddefnydd athro 
ynddo.  Gwnaeth athro campus.  
Yr oedd syched arno am addysg a 
llyfrau a chodai’n aml cyn gwawr 
i astudio.  Ychydig oriau yn unig a 
gysgai bob nos.  Buan y gwelodd y 
dref fechan fod meddyliwr mawr 
ym Mhenybryn, ac y daethpwyd 
i barchu ei hoffedd o fod yn 
ddigwmni.
Hoffai bregethu a barddoniaeth.  
Syrthiodd mewn cariad â 
thelynegion Burns, bardd ifanc yr 
Alban, a chredodd, yn annibynnol 
ar bawb ymron, fod Milton yn fwy 

bardd na Shakespeare.
Ar yr un pryd â’r gweithio hyn, 
cynorthwyai ei chwiorydd a’i frawd 
ieuengach, gan obeithio cael eu 
gweld yn manteisio ar addysg dda.  
Ond yn 1878, dywedwyd wrtho 
fod ei iechyd yn gwaethygu’n 
gyflym, ac nid oedd gwella iddo.  
Yr oedd y ffordd yn agored iddo 
i Goleg Bangor.  Ond er mwyn 
helpu ei deulu, aeth yn is-athro 
i Jasper House, Aberystwyth, ac 
ymlaen wedyn i Bourne College, 
Birmingham, gan feddwl cynnal 
ei frodyr, a gweithio am radd 
Llundain, heb orfod mynd i’r Coleg 
ei hun.  
O Firmingham, aeth i Chelsea, 
gan feddwl mynd i’r ysbyty.  
Ailfeddyliodd, a phenderfynodd 
gyrchu gwlad ddieithr mewn 
ymchwil am ei iechyd.  
Cyrhaeddodd Melbourne, 
Awstralia, yn Ebrill 1879 a chafodd 
groeso a sicrwydd meddyg o’i 
iechyd.  Cafodd swydd hefyd fel 
athro gyda theulu yn Victoria.  Ond 
gwaethygu yr oedd a’i hiraeth am y 
Bermo yn angerddol.
Yn nhawelwch ystafell fferm 
Mullagh, ger Harrow, Victoria, 
Hydref 23, 1885, yr oedd Robert 
Owen yn marw. 
Trwy ei gof rhedai cymysgedd mawr 
- sŵn tonnau’r môr yn torri’n ewyn 
ar draeth y Bermo, llun y ddau a 
fu’n gymaint o gymorth iddo ar yr 
aelwyd gartref, a llun ei gyfaill – y 
Ffrancwr dieithr, dysgedig hwnnw a 
ddaeth i’r Bermo ryw ddiwrnod pan 
oedd ef yn fachgen, flynyddoedd 
lawer yn ôl.’
Diolch i Llewela Edwards, Llanaber 

am anfon yr erthygl hon o’r llyfr 

‘Beirdd y Bore’ atom. [Gol.]

Robert Owen 
1858–1885

(Y bachgen a fu’n ffodus 
wrth ddewis cyfaill)

Mae ôl-rifynnau 
Llais Ardudwy 

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

http://issuu.com/
llaisardudwy/docs

Llais 

Ardudwy
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Dyma’n hen gartref lle cafodd fy mrawd a finna ein dwyn i fyny.  Mae Capel 
Fawnog yn Soar – ardal o ryw ddwsin o dai o gwmpas y capel o’r un enw 
uwchben pentref Talsarnau.  Lle hyfryd i fod yn blentyn yr adeg honno hefo 
pedwar o hogiau’r teulu Rayner yn byw dros y cae i ni  yn y tŷ agosaf i’r capel 
yn rhes Tanymarian.  Gweithio i’r Cyngor yn gofalu am dorri gwair ar ochor 
y ffyrdd oedd y gwaith wnaeth fy nhad cyn ymddeol, a hwnnw’n waith  llawer 
caletach cyn dyddiau’r strimmer.  Er hyn, mi’r oedd Capel Fawnog yn werth 
ei weld a’r cynnyrch o’r ardd yn hollol hunangynhaliol, a blodau, letus a 
thomatos oedd dros ben yn cael eu gwerthu yn y siop.  Siop oedd yn eiddo 
ar yr amser yma i’r teulu Griffiths a’r cartref teuluol i mi am dri deg pum 
mlynedd – dyma oes aur y siop bentref!  Bu fy rhieni yn lwcus o fod mor 
hapus yma, yng Nghapel Fawnog a bu i’r ddau fyw i oed da.  Dydd Sadwrn 
oedd diwrnod gorau’r wythnos iddynt pan fyddai fy mrawd Noel a’r teulu yn 
dod i lawr i helpu.
Erbyn hyn wedi i ni etifeddu’r tŷ, yr ydym yn ei osod i ymwelwyr yn yr haf 
ond yn dal i fwynhau y garddio yno.  Mae Noel a’r teulu yn byw ym Manod 
gan iddo briodi Mary o Flaenau Ffestiniog a chael dau o blant.  Yn anffodus, 
cafodd Hefin ei fab ddamwain ddifrifol pan yn blentyn ac mae yn mwynhau 
ei hun yn y fenter yma hefo ni.
Oherwydd y pandemig a neb i ddod i aros am rai wythnosau eto, teimlwn y 
dylem wneud ymdrech arbennig eleni i brynu planhigion a thyfu mwy nag 
arfer o flodau o had.  Mae tyfu o had yn y tŷ gwydr wedi bod o ddiddordeb 
mawr i mi erioed ac yn falch o weld diwedd y gaeaf i gael glanhau’r tŷ gwydr a 
chael prynu’r hadau.  Bûm yn lwcus o roddion o bacedi o hadau eleni gan nad 
oedd y canolfannau garddio ar agor i’w prynu.
Prynais y propogator trydan rai blynyddoedd yn ôl a dechrau mis Mawrth bob 
blwyddyn bydd y tomatos yn cael eu plannu.  Llynedd mi gefais hwyl dda arni 
a gallu rhannu planhigion hefo’r cymdogion ond eleni mae llawer llai o hadau 
yn y pacedi.  Dim yn unig llai o hadau ond hefyd yr hadau yn llawer llai eu 
maint ac yn tueddu i fynd dan yr ewinedd.  Y llwyddiant mawr eleni hyd yma 
ydi’r letus ond pwy fydd angen yr holl rai?  Eleni, mae Noel wedi gwagu’r deg 
teiar sydd ar ochor y ffordd wedi eu troi tu chwithig allan hefo ymdrech fawr 
bron i hanner canrif yn ôl a mae tipyn o waith mynd ati i’w hailblannu at eleni.
Mae’r nionod yn cael amser yn y tŷ gwydr cyn mynd allan gan fod yr adar yn 
tueddu i’w tynnu o’r pridd ac mae’r rhain yn barod i fynd allan yn fuan rŵan.  
Mae tŷ gwydr plastig i mewn yn yr un iawn a hefo help y propogator mae’n 
bosibl cychwyn tomatos,courgettes, ciwcymbr a chorn melys; mewn diwrnod 
neu ddau mi allwn ddiffodd y trydan.   Heblaw am deulu yn byw yn y Garth, 
pentref o dai haf yw Soar bellach.
Ar ôl ymddeol o’r siop, symudais i fyw i Pengelli i ofalu am fy rhieni ac i gadw 
llygad ar yr ardd.  Mae Capel Fawnog yn bum can llath i ffwrdd ac yn fodd i 
mi gadw’n iach mae’n siŵr.  Mae gen i gymdogion da yma ym Mhengelli, ac i 
goroni’r cwbwl mae gen i ddwy gath annibynnol hefo’i drws bach eu hunain, 
ond yn hollol ddibynnol arna i am eu bwydo!
Gwenda Griffiths

Garddio yng Nghapel Fawnog

Hefin
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HARLECH

Rhoddion
£10 John a Karen Kerry
£20 er cof am Rhiannon Rosser gan 
ei merch Siwan a’i chwiorydd.
Rhodd £20 Di-enw
Diolch am y gwaith gwych a 
gwblhawyd gennych yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf.

Trem yn ôl
Staff cantîn Ysgol Gynradd Harlech 
ar y diwrnod y daeth y frenhines 
i Harlech yn y flwyddyn 1949, er 
mai’r Dywysoges Elizabeth oedd hi 
amser hynny.  O’r dde: Dilys Hughes, 
Mrs Cable (cogyddes), Beryl John, 
Vera Owen, Casi Jones, ? , Lucy Ann 
Griffiths.

Llongyfarch
Llongyfarchiadau i Hywel Evans ar 
ddod yn daid, Bronwen Williams ar 
ddod yn hen nain, a Ralph Jones ar 
ddod yn hen daid i Dylan Siôn Evans.  
Ganwyd mab i Elen a Dylan Evans, 
a brawd i Ffion, ar 27 Ebrill.  Mae 
Dylan yn enedigol o Dalsarnau ac 
mae gen Elen gysylltiadau â’r ardal 

hefyd. 

Pen-blwydd
Llongyfarchiadau cynnes iawn i 
Ralph Jones, Min y Morfa, oedd yn 
dathlu ei ben-blwydd yn 91 oed yn 
ddiweddar.

1949

Diolch
Hoffai Nicky a Gwion ddiolch i’w 
holl gyfeillion yn yr ardal am eu 
dymuniadau da a’u rhoddion hael 
ar enedigaeth eu merch, Emi Elea.  
Ganwyd hi yn Ysbyty Gwynedd ar 
Chwefror 27 yn 7pwys 7owns.
Mae Emi yn chwaer fach arbennig i 
Sam Elwyn sy’n 5 oed ac wrth ei fodd 
yn edrych ar ôl ei chwaer fach! 
Diolch o galon i bawb sydd wedi 
cysylltu â’r teulu gyda chyfarchion.
Rhodd £10

Côr plant Harlech 1949

Ymddangosodd y canlynol yn y 
‘Welsh America Magazine’, Mehefin 
1949.
“Am lawer blwyddyn mae côr plant 
Harlech wedi bod yn codi arian at 
elusennau trwy gynnal cyngherddau 
ac ymysg yr elusennau sydd wedi 
elwa o’u hymdrechion mae’r Gronfa 
Croeso Adre a Chronfa Ymchwil 
Canser.
Mae’r clod am drefnu a hyfforddi’r 
côr bach yma’n mynd i un gŵr, sef 
Mr Owen Morris Jones, Min-y-don, 
Harlech.  Am dros wyth mlynedd 
rhoddodd o’i amser prin i hyfforddi 
ac arwain ei gôr bach trwy’r rhyfel a’r 
blynyddoedd ar ôl y rhyfel.  
Yn ystod y blynyddoedd, er bod yr 
aelodau a’r rhifau wedi amrywio o dro 
i dro, mae eu canu i’w weld yn gwella 
a gwella.
Mae diolch a llongyfarchiadau pobl 
Harlech yn mynd i Mr Jones am 
ei waith di-flino ac i’w gyfeilydd 
medrus, Miss Eluned Roberts.  
Rhwydd hynt i Gôr Plant Harlech.”
Mae canu a cherddoriaeth wedi bod 
yn bwysig iawn yn ystod y pandemig 
a llawer o arian wedi ei gasglu i 
elusennau ac mae’n amlwg mai felly 
roedd yn ystod yr Ail Ryfel Byd hefyd.
Yn y cylchgrawn hefyd roedd yr 
hysbyseb yma: 

“THE NATIONAL EISTEDDFOD 

OF WALES

will be held at

DOLGELLY, MERIONETHSHIRE

North Wales

August 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 1949

We invite all Welsh Americans to come 

to Wales for this National Event

*     *     *  

If you cannot come, send a donation, 

care of Mr Thomas Jones, Secretary, 

or to W M Jones, Treasurer, Midland 

Bank, Dolgelley, North Wales.”

Tybed a oes rhai ohonoch yn cofio 
mynd i’r Eisteddfod yn Nolgellau 
yn 1949 ac yn fodlon rhannu eich 
hatgofion â ni? Buasem yn falch iawn 
o’u cynnwys Llais Ardudwy.

Capel Jerusalem
Mai 9: 
Oedfa Cymun, gyda’r Parch Iwan 
Llywelyn Jones am 3.30.
Mai 23: 
Iwan Morgan am 4.00.

Ailwampio tafarn
Ar ôl gweithio am 22 mlynedd yn 
trin gwalltiau, mae Rachel Madigan 
wedi rhoi’r gorau i’r busnes er mwyn 
canolbwyntio ar ar ei busnes newydd 
efo’i gŵr, Liam.  Bu’r ddau yn brysur 
iawn yn ddiweddar yn ailwampio 
tafarn y Frenhines [Queen’s] ac maen 
nhw’n edrych ymlaen i groesawu 
pawb yn ôl pan fydd amgylchiadau’n 
caniatáu.
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Cyn cychwyn cyfarfod swyddogol y Cyngor, croesawyd Ms Jodie Pritchard o 
Fwrdd Hamdden Harlech ac Ardudwy i’r cyfarfod i drafod y safle o amgylch 
yr adeilad, hefyd y ffordd sydd yn arwain at y ganolfan.  Datganodd bod angen 
gwneud gwelliannau i’r ffordd, hefyd edrych i mewn i’r posibiliadau o osod 
llinellau melyn dwbl ar hyd ochr y ffordd i rwystro ceir rhag parcio arni, yn 
enwedig rhai yn ystod tymor yr haf pan mae pobl yn parcio yno i fynd i lawr i’r 
traeth.  Hefyd, mae aelodau y Bwrdd yn edrych i mewn i’r gwahanol fathau o 
beiriannau talu ag arddangos i’w gosod ym maes parcio y ganolfan.  Gofynnwyd 
sut mae Hamdden Harlech ac Ardudwy yn bwriadu gwarchod y cyhoedd pan 
maent yn cerdded ar hyd y ffordd am y ganolfan.  Hefyd, nododd Ms Pritchard eu 
bod yn gobeithio ailagor y ganolfan pan fydd y canllawiau yn caniatáu.
MATERION YN CODI  
Diffribilydd
Cafwyd gwybod gan Siân Roberts bod CADW  yn gwneud trefniadau i osod un 
o’r uchod ger y ganolfan ymwelwyr wrth y castell.  Adroddodd y Clerc ei bod wedi 
cysylltu gyda Mr Tomos Hughes o Ambiwlans Cymru a’i bod wedi cael gwybod 
bydd y ddau diffibrilydd yn cael eu gosod ar y 16eg o’r mis hwn ac y bydd yr 
arwyddion o amgylch y ciosc yn cael eu gosod ar y 13eg o’r mis hwn.  Cytunwyd i 
dalu cost gosod y diffribilydd ger Garej Morfa.
Llwybr Natur Bron y Graig
Mae Mr Meirion Evans yn rhy brysur ar hyn o bryd i weithio ar y llwybr uchod.  
Mae’r  gwaith o dorri’r coed yr oedd angen eu torri er mwyn diogelwch wedi ei 
wneud gan ‘Tree Fella’.  Datganwyd pryder bod angen sylw brys ar ganol y bont ar 
y llwybr hwn a chytunodd y Cadeirydd ofyn i Mr Meirion Evans a fyddai yn bosib 
iddo wneud gwaith dros dro ar y bont.
CEISIADAU CYNLLUNIO
Gosod grisiau allanol newydd ynghyd â newidiadau allanol yn cynnwys ehangu 
ffenestr bresennol i’w throi yn ddrws  -  Eisteddfa, Stryd Fawr.  Cefnogi’r cais hwn.
Gosod grisiau allanol i alluogi mynedfa i’r balconi presennol – Pwll Nofio, Ffordd 
Glan y Môr.  Cefnogi’r cais hwn.
Datblygiad preswyl saith uned (3 fforddiadwy a 4 marchnad agored) yn cynnwys 
tri phâr o dai un talcen ac un tŷ ar wahân, creu mynedfa cerbydau newydd a 
thirlunio cysylltiol – Merthyr Isaf, Hwylfa’r Nant.  Cefnogi’r cais hwn.
Adeiladu tŷ deulawr ar wahân gyda garej (marchnad agored) – 68 Cae Gwastad, 
Harlech.  Cefnogi’r cais hwn.
Codi estyniad mewnlenwi ar y blaen a’r cefn, ailgladio rhannol, gosod dormer 
newydd a ffenestri to, adeilad gardd a newidiadau i’r teras – Tri Deg Tri, Hen 
Ffordd Llanfair.  
Cefnogi’r cais hwn.
Newid defnydd o gartref gofal rhestredig i ddau dŷ ynghyd â dymchwel estyniad 
to gwastad – Plas Amherst.  Cefnogi’r cais hwn.
ADRODDIAD Y TRYSORYDD
Aethpwyd drwy’r cyfrifon yn ofalus ag fe gymeradwywyd y cyfrifon yn unfrydol 
gan yr aelodau.  Cytunwyd gan bawb bod y llyfr cyfrifon yn cael ei arwyddo gan y 
Cadeirydd a’r Clerc.
GOHEBIAETH
Mrs Myfanwy Jones
Gofynnodd Mrs Jones i rai o aelodau’r Cyngor gael golwg ar ddarn o dir gyferbyn 
â chae chwarae Llyn y Felin.  Cytunodd Wendy Williams fynd i gyfarfod Mrs 
Jones a gofynnwyd i’r Clerc ddatgan bod materion mewn llaw.
Mr Steffan Chambers
Gofynnwyd a fyddai gan rai ddiddordeb mewn mynychu cyfarfod i drafod sefydlu 
clwb pêl-droed a fyddai yn cynnwys holl ardaloedd Ardudwy.  Cynhelir y cyfarfod 
drwy gyfrwng Zoom ar nos Iau y 15fed o’r mis hwn.  Cytunodd y Cadeirydd a Joe 
Patton ei fynychu.

CYNGOR CYMUNED 
HARLECH

CYMERIAD
Cymeriad a hanner oedd William 
Jones, Glan Rhos, Dyffryn, cerddor 
adnabyddus yn y fro yn ei ddydd.  
Byddai yn dysgu plant yr ardal i 
ganu mewn eisteddfodau ac yn ôl 
un ohonyn nhw ‘un strict ofnadwy 
oedd o’.  Roedd yn arweinydd côr 
a chafodd amryw o wobrwyon 
gan gynnwys ffon draenen ddu 
a enillodd mewn steddfod yn y 
Bermo.  Gallai droi hen nodiant yn 
sol-ffa yn rhwydd iawn.  Cafodd 
gyfnod o astudio cerddoriaeth yn 
Aberystwyth. 
Yr oedd dau o’i feibion yn aelodau o 
Gôr y Brythoniaid, sef Lewis Emlyn 
ac Ifan Ed.  Brawd arall iddyn nhw 
oedd William Davies [Wil Fox] oedd 
yn fwy enwog am ddal llwynogod 
a physgod na chanu.  Roedd tair 
o’i ferched yn byw yn Llanbedr, sef 
Barbara Owen, Tŷ Croes; Mrs M 
May Evans, Penybont; a Lowri Watts, 
Bryndeiliog a Buddug yn Llundain.  
Bu dau fab iddo farw, sef Gwilym 
Jones, ‘boy soprano’ yn ei ddydd a 
David Jones, a fu farw yn 24 oed yn 
Ysbyty’r Frest, Machynlleth.
Dyma fel y canodd tra yn yr ysbyty - 
yn y bennill olaf mae ei dad, William 
Jones, yn ei ateb.

A gaf fi fendio eto,
A fyddaf megis cynt?
Yn sionc fy nhroed, yn iach fy ngwedd
Wrth fyned ar fy hynt?

A gaf fi fendio eto,
O’r blinder poenus hwn 
Sy’n gwneud fy nghalon egwan
Bron llethu dan y pwn?

A gaf fi fyth ymwared
Â’r salwch sydd yn flin,
Sy’n gwneud fy nghorffyn druan
Yn broffwyd i bob hin?

A gaf fi fendio eto,
I fyned yma a thraw,
Heb ofni gwynt y dwyrain
Nac eira, rhew na glaw?

Cei, cei, cei fendio eto,
A byddi megis cynt
Yn sionc dy droed, yn iach dy wedd,
Yn rhodio ar dy hynt.

Diolch i Hefina Auroux, Caerdydd 
am anfon yr uchod atom.



Original drawing by Anton Bantock
Painted by Robert Parker-Jones

1985

Llun gwreiddiol gan Anton Bantock

Peintiwyd gan Robert Parker Jones

1985

Harlech o’r Awyr
Roedd teulu adnabyddus Bantock 
yn gysylltiedig â Harlech gan eu bod 
yn berchen ar dai yn yr ardal ac yn 
ymweld am wyliau.  Fe wnaethant 
adeiladu’r tŷ ar y traeth a nhw yw’r 
perchnogion o hyd.  Daeth y teulu, 
yn enwedig Anton, yn ffrindiau trwy 
siopa yn Gwyndy Stores a oedd yn 
eiddo i fy nhad ac yn cael ei rheoli 
ganddo.  Byddai Anton yn aml yn 
ymweld pan yn Harlech ac yn ymuno 
â ni am brydau bwyd a chynulliadau 
cymdeithasol.  Roedd Anton yn athro 
a theithiodd y byd yn ystod gwyliau’r 
ysgol.  Cynorthwyodd lawer o bobl i 
sicrhau llwyddiant yn enwedig y rhai 
mewn amgylchiadau difreintiedig 
yng ngwledydd y trydydd byd.  
Lle bynnag yr aeth, tynnodd a 
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phaentiodd luniau fel momento o’i 
deithiau.  Roedd Harlech a’r ardal 
gyfagos yn bynciau poblogaidd ar 
gyfer ei luniau. 
Yn 1985 cwblhaodd lun pen ac inc 
wedi’i labelu o Harlech a’u cyflwyno 
i lawer o’i ffrindiau.  Roeddwn i’n 
arlunydd brwd a phenderfynais 
geisio paentio’r llun.  Roeddwn yn 
hapus gyda’r canlyniad a’i fframio 
a’i hongian ar y wal.  Yn ddiweddar, 
postiais gopi o’r llun ar Facebook a 
gofynnodd llawer imi a allent gael 
copi.
Cysylltais â theulu Bantock a 
gofyn a oedd ganddynt unrhyw 
wrthwynebiad imi atgynhyrchu’r 
print gyda’r bwriad o’u gwerthu 
i bobl â diddordeb.  Nid oedd 
ganddynt unrhyw wrthwynebiad ac fe 

wnaethant ategu’r fersiwn lliw.
Atgynhyrchodd y print yn dda ac 
roedd pawb yn falch iawn o’u prynu.  
Roedd y taliadau’n talu fy nghostau 
ac roeddwn hefyd yn gallu rhoi rhodd 
i Hosbis Plant, ‘Tŷ Hafan’.  Os hoffech 
gael copi, cysylltwch â Robert Parker 
Jones ar ei e-bost: rparkerjones1952@
gmail.com cyn gynted â phosib ac o 
fewn pedair wythnos fan bellaf, neu 
ffoniwch 07737 034836.  Anfonir y 
lluniau, sy’n costio £10, mewn tiwb 
cardbord. 
Roedd Anton yn unigolyn unigryw, 
yn ddawnus mewn sawl ffordd ac yn 
ddyn a rannodd ei amser a’i ddawn 
yn hael iawn ymhell ac agos er budd 
eraill.
Robert Parker Jones

Diolch i Margaret Darling (gynt o Harlech) am awgrymu ein bod yn cynnwys yr uchod yn  Llais 
Ardudwy.  Meddai Margaret: ‘Mae ‘nghalon i yn Harlech gan gofio’r hen ddyddiau hapus’.  


