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NEWID O SIOP GIG I 
SIOP GNAWDOL?

Cais Cynllunio yn y 
Bermo

Annwyl drigolion Ardudwy,
Ysgrifennaf y nodyn hwn er mwyn eich hysbysu am gais 
cynllunio sydd wedi ei gyflwyno i Gyngor Gwynedd yn 
ddiweddar ar gyfer cyn-siop y cigydd yn y Bermo.  
Bwriad y perchnogion newydd yw sefydlu siop gwerthu 
offer rhyw [sex shop].  Ym marn llawer o bobl, mae’r safle 
yn hollol anaddas gan ei fod ar gyfer Eglwys Crist ac 
mae’r perchnogion yn bwriadu agor ar y Sul hefyd, o 
10.00 hyd 4.00 o’r gloch.  
Fel y gwyddoch, mae’r Bermo yn dref wyliau boblogaidd, 
yn enwedig ar gyfer teuluoedd a phlant.  A oes galw am 
y fath offer ganddyn nhw?  Mae amser yn brin ac mae’n 
rhaid ymateb yn sydyn i’r cais hwn.
Yn unol â’r Ddeddf, rhaid cyflwyno sylwadau yn 
ysgrifenedig i’r awdurdod a’u derbyn erbyn Mawrth 9, 
2021.  Gallwch anfon e-bost at trwyddedu@gwynedd.llyw.
cymru.  Y cyfeiriad post ar gyfer anfon llythyr ydi: Y Tîm 
Trwyddedu, Cyngor Gwynedd, Cae Penarlâg, Dolgellau, 
LL40 2YB.
Diolch yn fawr,

Llun: Facebook

SWYDD NEWYDD

Llongyfarchiadau i Huw Myfyr, mab Gwenda ac Eirwyn 
Griffiths, Waunfawr, ac ŵyr y diweddar Huw ac Agnes 
Roberts, Fron Galed, ar ei benodiad fel rheolwr cangen 
y Bala o Farmers’ Marts.  Bydd yn ymgymryd â gwaith 
asiantaeth tir ledled gogledd Cymru ac yn gweithio hefyd 
mewn marchnadoedd yn y Bala a Dolgellau.
Mae Huw yn syrfëwr gwledig siartredig ac fe gafodd y 
tlws am y marciau uchaf yn arholiad Cymdeithas Ganolog 
Gwerthuswyr Amaethyddol  ledled Cymru a rhanbarth 
Gorllewin Canoldir Lloegr.
Wedi cyfnod yn magu profiad, medrau a gwybodaeth 
gwerthfawr gyda chwmnïau eraill, mae Huw yn ôl yn ei 
gynefin, gan ei fod yn dod o gefndir amaethyddol ac wedi 
magu profiad ar fferm y teulu, Fron Galed, yn Nyffryn 
Ardudwy.  Mae ganddo radd mewn Amaethyddiaeth ac 
Astudiaethau Busnes.
Mae staff Farmers’ Marts yn falch o groesawu Huw yn 
ôl ac at gydweithio efo fo a chefnogi ei frwdfrydedd i 
ddatblygu nifer cleientau a gwasanaethau’r cwmni ledled 
gogledd a chanolbarth Cymru.  
Cofion yr ardal hefyd at ei fam Gwenda, ynghyd â’i fodryb 
Alwen a’i ddewythr Eifion a’u teuluoedd. 

Deallwn bod Beti 
Roberts, Bellaport, Tal-y-
bont wedi bod am gyfnod 
yn Ysbyty Gwynedd.  
Gobeithiwn yn fawr ei 
bod wedi cael dod adref 
erbyn hyn.  Anfonwn ein 
cofion ati oddi wrth ei 
theulu a’i ffrindiau yn yr 
ardal.  Brysiwch wella.  
Bu Ken a Beti yn weithgar 
iawn efo’r papur hwn 
dros nifer o flynyddoedd.  
Nid anghofiwn eu llafur 
diflino.

BRYSIWCH WELLA



SWYDDOGION
Cadeirydd
Hefina Griffith 01766 780759
Trefnydd Hysbysebion
Ann Lewis 01341 241297
Min y Môr, Llandanwg
ann.cath.lewis@gmail.com
Trysorydd
Iolyn Jones 01341 241391 
Tyddyn y Llidiart, Llanbedr 
Gwynedd LL45 2NA
llaisardudwy@outlook.com

 Côd Sortio: 40-37-13
 Rhif y Cyfrif: 61074229
Ysgrifennydd
Iwan Morus Lewis 01341 241297
Min y Môr, Llandanwg
iwan.mor.lewis@gmail.com
CASGLWYR NEWYDDION 
LLEOL
Y Bermo
Grace Williams 01341 280788
Dyffryn Ardudwy
Gwennie Roberts 01341 247408
Susan Groom 01341 247487
Llanbedr
Jennifer Greenwood 01341 241517
Susanne Davies 01341 241523
Llanfair a Llandanwg
Hefina Griffith 01766 780759
Bet Roberts 01766 780344
Harlech
Edwina Evans 01766 780789
Ceri Griffith 07748 692170
Carol O’Neill 01766 780189
Talsarnau
Gwenda Griffiths 01766 771238
Anwen Roberts 01766 772960

Gosodir y rhifyn nesaf ar Ebrill 2 a 
bydd ar werth ar Ebrill 8.  
Newyddion i law Haf Meredydd  
erbyn Mawrth 29 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

HOLI HWN 
A’R LLALL
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Enw: 
Robert Parker-Jones
Gwaith: 
Wedi ymddeol.
Cefndir: 
Wedi byw yn Halech tan 
1981, mab Bob Jones, 
Gwyndy Stores.  Athro i 
blant gydag anghenion 
addysgol arbennig.  
Diddordeb mewn ceffylau ac 
wedi beirniadu mewn sioeau 
dros y byd ond yn arbennig 
yn Sioe Llanelwedd.  Byw 
heddiw yn agos i Ironbridge 
yn Swydd Amwythig.

Sut ydych chi’n cadw’n 
iach? 
Bwyta’n iach a digon o 
ymarfer corff.
Beth ydych chi’n ei 
ddarllen? 
Llyfrau gan John Grisham 
a James Patterson.
Hoff raglen ar y radio 
neu’r teledu?  
Gogglebox
Ydych chi’n bwyta’n dda? 
Yn dda iawn!
Hoff fwyd? 
Bwyd Eidalaidd.
Hoff ddiod? 
Gwin coch
Pwy fuasai’n cael dod 
allan i fwyta efo chi?  
Kyffin Williams.
Lle sydd orau gennych? 
Cymru pan mae’r tywydd 
yn braf!
Lle cawsoch chi’r gwyliau 
gorau?
Yn Yr Eidal.
Beth sy’n eich gwylltio?  
Pobl sydd yn gyrru’n wael 
ac yn beryglus.
Beth yw eich hoff rinwedd 
mewn ffrind?  
Ffrind sydd yn 
ddibynadwy!

Pwy yw eich arwr? 
Andrea Bocelli
Pwy ydych chi’n ei edmygu 
yn yr ardal hon?  
Pawb sydd yn gweithio’n 
galed i gadw traddodiadau’r 
ardal.
Beth yw eich bai mwyaf? 
Anallu i ymlacio.
Beth yw eich syniad o 
hapusrwydd?  
Diwrnod braf ar lan y môr!
Beth fuasech chi yn ei 
wneud efo £5000?  
Mordaith fyd-eang.
Eich hoff liw a pham?  
Glas oherwydd ei fod yn liw 
ymlaciol.
Eich hoff flodyn?  
Camelia.
Eich hoff gerddor?  
Adele.
Pa dalent hoffech chi ei 
chael?  
Chwarae’r piano.
Eich hoff ddywediadau? 
Peidiwch â mynd yn waglaw.
Sut buasech chi’n disgrifio 
eich hun ar hyn o bryd? 
Yn lwcus iawn i fod wedi 
byw bywyd diddorol a 
hapus!

Newid yn y Gwasanaeth Post i Ardal Ardudwy
 Dyma amserlen newydd y Gwasanaeth Post yn ardal Ardudwy o’r 1af o  
 Chwefror.  Yn  Nhalsarnau bydd y gwasanaeth yn y Neuadd.  Yn Harlech a  
 Llanbedr parhad y gwasanaeth teithiol:

 HARLECH - Dydd Mawrth, 14.30 -15.30  ym Maes Parcio Bronygraig
                         Dydd Gwener, 14.30 -15.30  ym maes parcio’r pwll nofio

 LLANBEDR  - Dydd Mawrth, 13.30 -14.15 yn y maes parcio ger y Fictoria
                            Dydd Gwener, 13.15 -14.15  yn y maes parcio ger y Fictoria

 TALSARNAU - Dydd Mawrth, 10.00 -12.30 yn y Neuadd
                              Dydd Iau, 10.00 -12.00 yn y Neuadd
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LLANFAIR A LLANDANWG

Ymofyniad
Ymddangosai’r pennawd uchod 
yn aml ymysg colofn hysbysiadau 
‘Y Drych’, papur newydd Cymry 
America, yn y bedwaredd ganrif ar 
bymtheg.  Yn rhifyn 17 Mawrth 1887, 
cafwyd ymholiad ynglŷn â’r un a 
ganlyn ...
“JOSEPH LEWIS, a ymfudodd 
i’r America o Morfa, Harlech, yn 
1883.  Bu am ychydig yn Republic, 
Michigan (1884).  Symudodd oddi 
yno i Racine, Wisconsin, ac oddi yno 
i ardal Cambria, yn yr un dalaith.  Ni 
chlywodd ei deulu oddi wrtho ers 
dwy flynedd.  Dymunir cael gair oddi 
wrtho ef ei hun neu rywun a ŵyr ei 
hanes, gan ei frawd Robert Lewis, 199 
Pearl St, Oshkosh, Wisconcin.”

Grŵp Celf Llanfair 2021
Gan nad ydym yn gallu cyfarfod, bydd Grŵp Celf Llanfair yn parhau i rannu 
eu hymdrechion ar-lein.  Pwnc cyntaf y flwyddyn newydd oedd ‘Glaw’ a 
ddewiswyd gan aelod o’r grŵp, sef Judith Eddy.  Dyma rai o’r cynigion.

Cerdded yn y Glaw - Wendy Jones

Esgidiau Siriol - Natasha Etchells

Golygfa drwy’r ffenestr - Ros Bissell

Merched y Wawr Llanfair a Harlech
Y bwriad oedd cyfarfod ym mis 
Mawrth yn ystafell arddangos 
Toyota, ond mae’r hen feirws yma’n 
dal i’n rhwystro. Gobeithio rydym 
y bydd modd cyfarfod ym mis Mai 
pan fydd y tywydd wedi gwella a’r 
hen feirws yma wedi lleihau.  Mae 
rhai aelodau yn dilyn cyfarfodydd 
rhithiol.  Daeth nodyn i law gan 
Olwen Jones, ysgrifennydd Gŵyl 
y Pum Rhanbarth.  Penderfynwyd 
cynnal Gŵyl Rithiol y Rhanbarthau 
ar Zoom ar Mai 8.  Gan bod artistiaid 
wedi derbyn gwahoddiad ar gyfer mis 
Mai penderfynwyd cadw at hynny. 
Ceir mwy o wybodaeth ar wefan 
Cenedlaethol Merched y Wawr neu 
cysylltwch gydag ysgrifennydd eich 
cangen leol.

Dan anhwylder
Anfonwn ein cofion at Mrs Gwyneth 
Roberts, Uwchglan sydd wedi bod yn 
Ysbytai Gwynedd ac Ysbyty Alltwen 
am gyfnod hir.  Da clywed ei bod 
wedi cael dod adref erbyn hyn. 

Cydymdeimlo
Cydymdeimlir â Natalie, Uwchglan, 
ar ei phrofedigaeth o golli ei nain, 
Mrs Baker, a arferai fyw yn Bodfan, 
Llanaber.  Bu farw mewn ysbyty yn 
Coventry, yn 98 mlwydd oed, ar ôl 
gwaeledd hir.

Yn anffodus, methais a chael dim 
o’i hanes.  Dim ond ei fod yn fab 
i Joseph Lewis, ffermwr 587 acer 
(1827-1884), a anwyd yn Cegin Bach, 
Llandecwyn; a Mary Lewis, a anwyd 
yn 1831, yn Llanfair.  Ganwyd brawd 
iddo, sef Robert D Lewis, 15 Ionawr 
1856.  Symudodd Robert o Wisconsin 
i ben pellaf y gogledd orllewin, i 
Tacoma, ac yna Spokane, yn nhalaith 
Washington.  Bu’n gweithio fel 
masnachwr, ac yna peiriannydd.  
O 1895 i 1907, bu Robert yn byw yn 

British Columbia, Canada.  Yr oedd 
yn briod â Catherine E Rowland 
(1860-1927), merch o Sir Aberteifi.
Un arall o blant Joseph a Mary oedd 
John Lewis (1859-1939), ffermwr, 
Tŷ Canol, Harlech, priod i Laura 
Humphreys (1863-1939), o Gelligrin, 
Llandecwyn, merch i Edward a Jane 
(Jones) Humphreys, Las Ynys Fawr, 
plwyf Llandanwg.
Tybed be daeth o Joseph yr Ieuengaf?  
Oes yna ddisgynyddion yn aros 
ymysg darllenwyr Llais Ardudwy?
W Arvon Roberts
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LLANBEDR, CWM BYCHAN A NANTCOL
Cyngor Cymuned 

Llanbedr

Tendro am waith
 Llwybrau – categori 1 a 2 yn unig.   
 Tendro yn ôl gwaith fesul awr (map 
 gan y Clerc).
 Mynwent Sant Pedr – tendro fesul  
 toriad.  Disgwylir i’w dorri  bob 5  
 wythnos, o fis Mai hyd at fis Hydref,  
 ond yn dibynnu ar y tyfiant misol.
 Torri caeau chwarae’r pentref – 
 1. Cae pêl-droed
 2. O gwmpas offer plant
 3. Yr Ardd Gymunedol (un toriad  
 ym mis Hydref)
 Am fwy o fanylion cysylltir â: 
 M W Lloyd, Clerc y Cyngor (e.bost:  
 cyngorllanbedr@gmail.com)
 Tendr i law erbyn Ebrill 1af.

CYCHWYN O 
GILCYCHWYN

Soniwyd mewn rhifynnau blaenorol 
am Ddinas Racine, ar lannau Llyn 
Michigan, ac ychydig oddi yno, yn 
Mount Pleasant, ar 2 Ebrill 1888, yn 
83 mlwydd oed, bu farw Catherine, 
priod Edward Jones.  Ganwyd hi 
yn ffermdy Cilcychwyn, Cwm 
Nantcol.  Ar ôl priodi symudodd 
i’r Penman, ger Dolgellau, ac 
yn 1842 ymfudodd y teulu i’r 
America, gan ymsefydlu yn Racine.  
Ymunodd Catherine â chrefydd dan 
weinidogaeth y Parchedig Cadwaladr 
Jones, Dolgellau, ac yr oedd yn 
un o’r Cymry a ffurfiodd eglwys 
y Methodistiaid yn Skunk Grove, 
Wisconsin, pum milltir i’r gorllewin 
o Racine, yn Chwefror 1855.  Yr 
oedd yn sefydliad o tua 70 o Gymru, 
pob un yn ffermwyr, y flwyddyn 
honno.  Yn ei gwaeledd, gofalwyd 
am Catherine gan ei merch-yng-
nghyfraith.  Bu farw Edward ychydig 
fisoedd ar ei hôl, ar 12 Gorffennaf 
1888.  Gwasanaethwyd yn eu 
hangladd gan y Parchedigion Joseph 
Roberts (MC), gynt o Benmachno, 
a John P Williams (A), gynt o ardal 
Conwy.
W Arvon Roberts

CYFARCHION I MORRIS EVANS, Pentrefelin 
[Dôl Bebin, Llanbedr gynt] 

ar achlysur ei ben-blwydd yn 90 oed ar 16 Chwefror 2021

I Moi rhaid yw rhoi’r awron – yn gynnes
   Ar gân ein cyfarchion,
 A llawen fo’n hacenion
 I iro llwnc henwr llon.

Gŵr hynaws a gwerinwr – yn naw deg,
   Un â dawn rhigymwr,
 A chymeriad o wladwr

 Yw Morus hoffus reit siŵr.

Awen cerdd drwyddo’n cerdded, - diwylliant,
   Didwylledd a rhethreg,
 A thrwy ei Ardudwy deg

 Gwelodd radd ucha’r coleg.

Heddiw yn wresog rhoddwn – i gyfarch
   Hen gyfaill ein ffortiwn,
 Ac yn gytûn dymunwn
 Y gorau oll i’r gŵr hwn.

Iwan Morgan

Dathlu 90  
Ar y diwrnod cyn ei ben-blwydd yn 90 oed ar 16 Chwefror, cafodd Morris 
Evans, Pentrefelin, Cricieth (Dolbebin gynt) daith i’w chofio.  Aeth gyda’i ferch 
Eleri am dro i Gwm Nantcol ac i fyny at dŷ Nantcol lle cafodd ei eni yn 1931.  
Bu’r teulu’n byw wedi hynny yn Gellibant, Glanrhaeadr a Maesygarnedd.  
Aethant heibio Gellibant dros yr Allt Fawr a galw i weld ei gyfaill, Evie Morgan 
Jones ym Mhenybryniau, Dyffryn.  Sgwrs tu allan yn y car oedd hi o dan yr 
amgylchiadau.  Roedd wedi mwynhau’r diwrnod yn fawr.

Pen-blwydd hapus
Pen-blwydd hapus iawn i Pip 
Wynne, Glyn Artro.  Roedd yn 
dathlu ei phen-blwydd yn 95 oed ar 
yr 11eg o fis Chwefror.

Mae ôl-rifynnau 
Llais Ardudwy 

i’w gweld ar y we.  

Cyfeiriad y safleoedd yw:

http://issuu.com/
llaisardudwy/docs

Llais 
Ardudwy
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Elfyn Pugh 
Gyda thristwch mawr, daeth galwad ffôn i’n hysbysu am farwolaeth sydyn 
Elfyn Pugh, a oedd yn byw yn Willenhall, ond â’i galon yn Llanbedr a Llwyn 
Onn.  Cafodd yr angladd ei gynnal ddydd Iau 28 Ionawr ym mynwent Eglwys 
Llanbedr.  Dymuna’r teulu ddiolch o galon i bawb am bob cydymdeimlad yn 
eu colled a’u hiraeth, yn enwedig i’r Trefnwyr Angladdau Pritchard a Griffiths 
am eu gofal a’u trefniadau trylwyr ar adeg anodd iawn i bawb. 
Dyma deyrnged ei ferch hynaf Bronwen.

Ganwyd Elfyn ar 4 Mai 1934 yn Llanbedr.  Roedd Elfyn yn un o bedwar 
o blant, ei ddiweddar chwaer Glenys a’r diweddar Ifor a John.  Roedd ei 
blentyndod yn llawn o anturiaethau, sydd ddim yn syndod, mae’n debyg, i’r 
rheini  oedd yn ei adnabod.  Ac mae’n siŵr bod hyn yn parhau i’w fywyd fel 
oedolyn ... anturiaethau fel dal pysgod heb wialen, mynd gyda’i dad Will Pugh 
i agor gatiau ar ffordd y Cymoedd ar deithiau tacsi, cadw gwenyn a’r cyffro o 
deithio i’r ysgol i Abermaw ar y trên. 
Yn 1950 gadawodd Elfyn Lanbedr i ddechrau prentisiaeth gyda Rubery Owen, 
Darlaston, lle bu’n byw yn hostel y cwmni.  Ymunodd â Brigad Dân Rubery 
Owen lle gwnaeth lawer o ffrindiau newydd.  Cyfarfu â Kath ei briod yn y 
gwaith ac, yn ffodus i Elfyn, bu i Mr Hoggart a oedd yn gyfrifol am y frigâd 
dân ar y pryd, roi gair da am Elfyn i dad Kath.
Gwnaeth Elfyn ei wasanaeth cenedlaethol gyda’r RAF o 1955 hyd at  Hydref 
3ydd 1957.  Priododd â Kath ar 5 Hydref.  Ganwyd 2 ferch iddynt yn 
ddiweddarach sef Bronwen ac Elaine.
Bu i Elfyn a Kath  ddathlu eu pen-blwydd priodas ddiemwnt yn 2017.
Dechreuodd ei gysylltiad â rygbi yn 1957 pan ymunodd â Chlwb Rygbi 
Rubery Owen.  Ym 1966, ynghyd â grŵp bach o chwaraewyr, dechreuodd 
Glwb Rygbi Willenhall.  Aeth Elfyn ymlaen i fod yn Llywydd Undeb Rygbi 
Swydd Stafford gyda’i hoff Glwb Willenhall ac roedd yn ffigwr adnabyddus 
drwy gydol y gêm ar lefel cylch a chenedlaethol.  Dyfarnwyd y BEM iddo am 
wasanaethau gwirfoddol i rygbi yn 2017.
Fel siaradwr Cymraeg, roedd ganddo angerdd am ganu ac yn enwedig canu 
corawl - Côr Y Brythoniaid.  Mae ei gysylltiad â’r Côr yn parhau dros 50 
mlynedd.  Dechreuwyd yn  1968 pan aeth i glywed y côr yn perfformio yn 
Llundain; roedd ei frawd yng nghyfraith Lewis Emlyn Jones yn aelod o’r Côr.  
Mae’r gweddill yn hanes, daeth yn Llywydd a thros yr 20 mlynedd ddiwethaf 
mae wedi trefnu llawer o gyngherddau llwyddiannus er mwyn codi  arian tuag 
at elusennau.
Roedd Elfyn yn falch o’i wreiddiau yn Llanbedr a manteisiodd ar bob cyfle 
i ddod yn ôl i’r hen ardal, gan gadw cysylltiad â’r bobl a’r pentref, a chefnogi 
cyngherddau a digwyddiadau o bwys yn Llanbedr.    Bob blwyddyn treuliodd 
wythnos ym mis Mai ar wyliau teuluol yn Nhalwrn Bach gyda’i blant a’i 
wyrion ac roedd wrth ei fodd yn cerdded yng Nghwm Nantcol - gadael y car 
ger yr hen Ysgol yno a cherdded hyd at Faes y Garnedd ac yn ôl.  Yn 2014 
ac yntau yn dathlu ei ben-blwydd yn 80 oed bu iddo gerdded i fyny i ben y 
Moelfre.  Yn ystod y pandemig roedd wedi dechrau ysgrifennu erthyglau ar 
gyfer Llais Ardudwy.  Hanesion pobl yr oedd yn eu cofio pan yn blentyn yn 
y pentref, o’r hen ddyddiau gynt.  Yr oedd yn falch o’r cyfle yma er mwyn 
cael arfer sgwennu yn y Gymraeg a dwyn i gof hen bobl Llanbedr a sawl tro 
trwstan.  Yr oedd ganddo lu o atgofion a hanes difyr.
Yr oedd newydd gwblhau un erthygl arall cyn ei farwolaeth.  Hyderaf y  bydd 
hwnnw yn cael ei roi yn rhifyn o’r Llais yn y dyfodol.  Dyma ddiwedd ar 
gyfnod arall, a ffarwelio ag un arall o hen blant Llanbedr.
Cwsg yn dawel Elfyn ym mynwent Eglwys Llanbedr ymysg nifer fawr o hen 
ffrindiau a’i gyfoedion.
Bronwen Scott

Bessie Williams y crydd, Llanbedr 
sydd yma efo tri o blant yn ei 
gweithdy yn 1960.  Tybed a oes 
unrhyw un o’n darllenwyr yn gallu 
dweud pwy ydyn nhw?  Y dyn ar 
yr ochr dde ydi’r diweddar Ernest 
Jones, Blaenau Ffestiniog, gohebydd 
Y Cymro ar y pryd.  Roedd Ernest 
Jones, y gohebydd yn frawd i John 
Humphrey Jones, Bryn Dedwydd, 
Dyffryn.  Roedd yn gweithio ar fysus 
Crosville er fod ei iechyd yn fregus.
Eira oedd ei wraig ac roedd ei chwaer 
hi, Lowri, yn grydd yn y Dyffryn.  
Roedd brawd arall i Ernest a John 
wedi bod yn grydd ym Mlaenau 
Ffestiniog cyn mynd i weithio i’r 
chwarel ar ôl yr Ail Ryfel Byd.  Ond 
byddai Lowri yn anfon esgidiau iddo 
i’w trwsio ar y bws i Stiniog am ei fod 
wedi cadw ei weithdy.

BESSIE WILLIAMS 
Y CRYDD

Lluniau o wefan lluniau Geoff 
Charles y Llyfrgell Genedlaethol 

Pwy ydyn nhw?
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GWAITH LLAW MYFANWY

Dywed Myfanwy mai ‘dwdlo’ oedd hi 
wrth greu’r patrymwaith hwn.  Mae’n 
dangos fod ganddi ddawn gynhenid.

Gwnaeth y gôt fel aelod o’r Grŵp 
‘Knit & Natter’.  Dyna un o’r 
ychydig lefydd lle nad ydi hi’n 
clebran, meddai hi, gan ei bod yn 
canolbwyntio ar y pwytho ac ofn colli 
pwyth.  Creodd y siaced isod wrth 
fynychu’r Grŵp. Bu’n llwyddiannus wrth gystadlu 

ar greu cardiau amrywiol.  Hi sy’n 
gwneud y gwaith i gyd ac maen 
nhw’n edrych yn broffesiynol iawn.  
Llwyddodd i werthu rhai ohonyn 
nhw.  Buasai wrth ei bodd yn gweld 
pobl eraill yn efelychu’r syniad.  Beth 
am roi cynnig arni?

Llun o’r Archangel Mihangel yw hwn 
yn y traddodiad uniongred Rwsiaidd 
o greu eiconau.  Crëwyd y llun yng 
nghwmni eiconograffydd Rwsiaidd 
oedd yn byw yn America a ddaeth i 
Eglwys y Tad Deiniol ym Mlaenau 
Ffestiniog.   Mi gymrodd wythnos i 
gwblhau’r llun.  Dywed Myfanwy ei 
fod yn waith blinedig iawn.  Yn ôl ei 
thiwtor, mae ystyr i bob symudiad o’r 
brws.

Mae Myfanwy yn hanu o Sir 
Faesyfed.  Mae’n byw yn Harlech ers 
38 mlynedd.  Symudodd i Ben Llech 
o Maelgwyn wedi i’w diweddar ŵr, 
Bob [Gwyndy] farw yn 1998.  Bu’n 
gweithio yn yr Iseldiroedd ac mae’n 
rhugl mewn Iseldireg.   Mae’n eithaf 
rhugl yn y Gymraeg hefyd ond mae’n 
beio pobl leol am siarad Saesneg 
efo hi.  Mae’n wraig hynod brysur 
ac yn weithgar mewn sawl maes.  
Fel y gwelwch, mae’n mwynhau 
amrywiaeth o waith celf a chrefft.
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Y BERMO A 
LLANABER

Geiriau amserol 
Dyma gwpled gan y diweddar W D 
Williams, gynt o’r Bermo, yn cyfeirio 
at y milwyr oddi cartref adeg yr Ail 
Ryfel Byd, sy’n berthnasol i’n sefyllfa 
ni heddiw ac sy’n aros yn y cof:
O na ddoi yn fuan ddydd
Y gwelem bawb ei gilydd.

Y diweddar Peter Benoit
Ychydig o wythnosau’n brin o’i 
ben-blwydd yn 90, ar 21 Ionawr yng 
Nghartref Gofal Hafod Mawddach, 
bu farw Peter Benoit o Pencarreg, 
y Bermo.  Fe’i claddwyd yn y 
fynwent yn Llanaber ar 1 Chwefror 
a gosodwyd rhywfaint o’i eithin 
hoff o’r llethrau uwchben ar ei fedd.  
Roedd Peter yn fotanegydd maes 
adnabyddus ac yn Gofnodydd Sir 
Feirionnydd ar ran Cymdeithas 
Fotanegol Prydain ac Iwerddon 
am dros 50 mlynedd.  Roedd 
yn arbenigwr lleol ar bryoffytau 
(mwsoglau a llysiau’r afu) ac roedd 
yn adnabod cennau’r rhanbarth, 
gan ddarganfod man tyfu llawer 
o rywogaethau prin o gen oedd 
yn bwysig yn genedlaethol ac yn 
rhyngwladol.
Roedd Peter yn adnabyddus o 
gwmpas y Bermo (a, cyn hynny, 
gyda’i fam Margery) a fyddai’n dod 
i lawr o’u cartref ar y graig uwchben 
Bermo i wneud ei neges yn rheolaidd 
ac i ddal bws i amrywiol safleoedd o 
ddiddordeb.  Er ei fod yn byw bywyd 
a oedd o bosib yn unig, roedd ganddo 
lawer o gyfeillion yn lleol ac ym myd 
botaneg a chadwraeth a bydd llawer 
yn teimlo ei golli’n fawr.

Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn â theulu a chyfeillion 
y diweddar Pamela Thomas, Ffordd 
Llwyn Mynach, y Bermo, a fu farw yn 
Ysbyty Goffa Tywyn ar ddiwrnod olaf 
mis Ionawr.  Cynhaliwyd yr angladd 
ar ddydd Mercher, 10 Chwefror, ym 
mynwent Llanaber.

Prosiect bach ond uchelgeisiol yw Prosiect Treftadaeth Harlech ac Ardudwy a 
drefnir gan adran Treftadaeth Ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. 
Nod y prosiect yw cyfoethogi’r cofnodion amgylchedd hanesyddol, ar gadw gan 
Cadw a chyrff megis Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd, gan ymchwilio ac 
ychwanegu gwybodaeth am furddunod, hanes cymdeithasol a diwylliannol sydd 
ar hyn o bryd ar goll o’r cofnodion. 
Byddwn yn dechrau  trwy adnabod a mapio murddunod yr ardal.  Oes, mae yna 
dipyn ohonyn nhw!  Pob blwyddyn bydd ymddiriedolaethau archeolegol yn mynd 
ati i gofnodi adeiladau fferm ar fap rhithiol OS ond gwaith desg ydi hwn a rhan 
amlaf, cofnodi adeiladau â tho neu olion sylweddol yn unig fydd yn digwydd.  
Gyda chefnogaeth Cadw ac Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd, amcan y 
prosiect fydd ychwanegu adfeilion eraill amrywiol. A phe byddai’r murddunod 
yma’n gallu siarad, pa hanes a pha wersi hoffen nhw eu hadrodd? I ddarganfod 
mwy am bobl a chymunedau’r ardal cyn diboblogi gwledig ar ddiwedd y 
bedwaredd ganrif a’r bymtheg, bydd angen mwy na mapio olion ar y tir.  Byddwn 
yn defnyddio’r rhain fel peg i ychwanegu at y naratif a bydd Comisiwn Brenhinol 
Henebion Cymru, Casgliad y Werin a Chymdeithas Enwau Lleoedd (i enwi dim 
ond rhai) yn gweithio yn agos gyda’r prosiect i gyfoethogi ac archifo gwybodaeth 
sy’n dod i’r fei.  Gwyddom fod yna drysorau lu wedi’u darganfod eisoes gan 
gymunedau’r ardal, clybiau treftadaeth a chymdeithasau hanes.  Gwyddom hefyd, 
bod prosiectau treftadaeth wedi’u cwblhau dros y blynyddoedd ac un o amcanion 
y prosiect yma fydd ailddarganfod i le mae’r ymchwil yma wedi mynd a’i wneud 
yn hygyrch unwaith eto.  Rydym yn awyddus i greu digwyddiadau cymunedol lle 
gallwn ddod at ein gilydd [yn rhithiol tra pery’r rhwystrau presennol] i ddathlu 
treftadaeth yr ardal trwy ddarlithoedd, creu ffilmiau, cyfranogi mewn gwaith 
maes archeolegol a mwy.
Beth fydd hyn yn ei olygu ar ddiwedd y prosiect?  Hyderwn y bydd murddunod 
ac adfeilion Ardudwy yn cymryd eu lle ymysg yr ystadau mawr, cestyll a safleoedd 
archeolegol ar y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol.  Trwy wneud hyn, byddwn 
yn ychwanegu straeon pobl gyffredin ein cymunedau gwledig at straeon mawr y 
genedl.  Bydd yr holl ddeunydd megis lluniau, adroddiadau, llythyrau a recordiau 
llafar ar gael yn hygyrch a bydd llawlyfr yn cael ei greu i helpu ymchwilwyr i 
ddod o hyd i ddata sydd ar gadw gan wahanol gyrff a chymdeithasau.  Byddwn 
wedi darganfod a chofnodi mwy o enwau lleoedd, traddodiadau amaethyddol, 
treftadaeth ddiwylliannol, megis gwaith beirdd a straeon cymeriadau blaenllaw (a 
direidus!) yr ardal. 
Yn Harlech, bydd prosiect ‘Yr Hen Dref ’ yn darganfod mwy am hanes adeiladau a 
busnesau, cymeriadau a straeon tu allan i furiau’r castell. 
Byddwn yn cynnal sesiwn rithiol ‘Caffi Ardudwy’ ar nos Fercher, Mawrth 10 
(ac ar Mawrth 11 trwy gyfrwng y Saesneg) i roi mwy o wybodaeth am y prosiect 
ac i ddysgu mwy am beth sydd wedi’i ddarganfod eisoes.  Am fwy o wybodaeth ar 
sut i ymuno â’r digwyddiad, cadwch lygad ar gyfryngau cymdeithasol Awdurdod 
y Parc neu cysylltwch â’r Swyddog Prosiect, Jess John ar jessica.john@eryri.llyw.
cymru / 07824 803046. 

Prosiect Treftadaeth 
Harlech ac Ardudwy
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TALSARNAU, YNYS A LLANDECWYN 

Capel Newydd, Talsarnau
Rydym yn parhau i gynnal cyfarfod 
gweddi ar fore Sul ar Skype ac oedfa 
nos Sul ar-lein.  Croeso cynnes 
i bawb.  Mae’r holl fanylion ar 
ein gwefan capelnewydd.org neu 
ffoniwch 770953.

Priodas aur
Llongyfarchiadau i Emyr a Sally 
Williams, Llanfairpwll, Ynys Môn 
ar ddathlu eu Priodas Aur ar 20 
Chwefror.

Merched y Wawr
Colli aelod
Daeth y newydd trist ddydd Iau, 11 Chwefror 
bod Maureen Williams wedi marw yn ei 
chartref yng Nghefn Trefor Fawr, Talsarnau – 
gwraig ofalus ac annwyl i Griffith Dei, a mam, 
nain a hen nain garedig a hoff iawn gan y 
teulu i gyd.  Bu’n brwydro’n ddewr am gyfnod 
hir yn erbyn salwch creulon ac yn ystod yr 
amser yma, cafodd ofal arbennig iawn gan 
Meredydd, Lynn a’r teulu.  
Gwyddom y bydd bwlch enfawr ar ei hôl ar 
yr aelwyd, ac fe welwn ninnau, ei ffrindiau 
yng Nghangen Merched y Wawr Talsarnau, 
hefyd ei cholli’n fawr iawn.  Roedd yn aelod 
o Bwyllgor Rheoli’r Neuadd yn ogystal â bod 
yn aelod ffyddlon a gweithgar o Ferched y 
Wawr - bob amser yn barod i roi help llaw 
gyda phob math o ddigwyddiadau yn Neuadd 
Talsarnau y byddai’r gangen yn ymwneud 
â hwy – y Ffair Nadolig, cyngherddau, 
darlithoedd ayyb, yn cyd-weithio’n ddiwyd 
a di-ffwdan yn y gegin gyda pharatoadau 
– ac yn gwneud hynny gyda gwên.  Roedd 
Maureen yn mwynhau’r cymdeithasu, y 
sgwrsio a’r hwyl, yn arbennig pan fyddem 
yn mynd ar ein hymweliadau blynyddol i 
wahanol fannau, yn treulio’r diwrnod yn 
crwydro ac, fel pawb arall ohonom, yn 
mwynhau pryd o fwyd mewn gwahanol 
leoedd bwyta!  Cafodd hefyd hwyl dros nifer 
o flynyddoedd fel aelod o dîm bowlio deg 
y gangen, a byddai’n edrych ymlaen at gael 
cymryd rhan yn y gystadleuaeth a’r swpera 
wedyn.  Ond ni fyddai Maureen ar gael am 
ran o fis Mawrth ac Ebrill gan ei bod yn 
brysur gyda’r ŵyna ar y fferm ac roedd ganddi 
gariad mawr tuag at y gwaith – yn wir roedd 
yn hoff iawn o anifeiliaid ac yn helpu llawer ar 
y fferm.  
Cynhaliwyd angladd Maureen ym mynwent 
Soar ddydd Gwener, 19 Chwefror, ac er y 
cyfyngiadau sy’n bodoli, a’r tywydd garw, 
roedd y rhan fwyaf o aelodau’r gangen wedi 
presenoli eu hunain ar y diwrnod i ffarwelio â 
hi.  Wedi sgwrsio mwy nag unwaith ar y ffôn 
gyda Maureen yn ystod y cyfnod cofid yma, 
fe fyddai bob amser yn gorffen trwy ddweud 
‘cofiwch fi at bawb’.  Bu’r sgwrs olaf rhyw dair 
wythnos cyn y diwedd.
Pan fyddwn yn ailddechrau gyda’n 
gweithgareddau i gyd, fe fyddwn yn gweld 
colli cwmni Maureen yn ein plith.  Estynnwn 
ein cydymdeimlad dwysaf â Griffith Dei a’r 
teulu i gyd yn eu galar a’u hiraeth.
MJ

Rhoddion 
£20 Gwyneth Williams, 
Amwythig
£10 Dotwen Jones, Cilgwri

Coffâd i Maureen Williams
Daeth Maureen i fyw i Dalsarnau o Borthmadog pan briododd â 
Griffith Dei Williams, ffarm Cefn Trefor Fawr, ym mis Mehefin 1961.  
Ganwyd iddynt dri o feibion, David Wyn, Trefor a Meredith, ond yn 
drist iawn bu farw y ddau fab hynaf yn ifanc.  Priododd Meredith 
â Lynn a ganwyd iddynt ddau fab, Gwion ac Arfon, ac yna, dipyn 
yn ddiweddarach, ganwyd dwy ferch, Katie Louise a Ceri, ac roedd 
Maureen wrth ei bodd yn cael merched yn y teulu am y tro cyntaf.
Gofalodd am Griffith Dei a’r teulu am flynyddoedd a bu’n wraig ffarm 
ardderchog, yn mwynhau’r gwaith o helpu i ofalu am yr anifeiliaid.  
Byddai’n brysur iawn amser wyna pob blwyddyn ac ni fyddai’n gadael 
y ffarm rhyw lawer yn ystod y cyfnod yma!  Pleser arall i Maureen oedd 
mynd am dro gyda’i chi bach Meg, a byddai’n cerdded llawer yn yr ardal 
o gwmpas ei chartref.
Roedd yn dda iawn am gefnogi digwyddiadau yn Neuadd Talsarnau 
ac yn mwynhau’r gwmnïaeth gyda ffrindiau, yn enwedig gyda helpu 
yn y gegin lle roedd lot o hwyl a chwerthin.  Roedd Maureen bob 
amser yn hapus ‘wrth y sinc’ yn golchi’r llestri ar ôl unrhyw achlysur a 
gwerthfawrogwyd ei chymorth bob amser.
Ond roedd ei chariad a’i gofal o’i theulu, yn arbennig eu hwyrion a’u 
hwyresau - ac erbyn hyn ei gor-wyrion - yn rhoi pleser mawr iddi ac 
edrychai ymlaen at eu gweld bob amser.  Byddant hwy rŵan yn teimlo’r 
golled yn enbyd. 
Diwedd Haf 2019 daeth gofid i’w rhan pan fu dirywiad yn ei hiechyd 
a dechreuodd ar driniaeth o cemotherapeg yn ystod yr hydref, cyn 
cael llawdriniaeth fawr ddechrau 2020.  Daeth drwy hyn, ond yn 
anffodus dychwelodd yr hen glefyd cas ac er brwydro’n ddewr, nid oedd 
gwella iddi a bu farw yn ei chartref bore dydd Iau, 11 Chwefror yn 79 
mlwydd oed.  Cynhaliwyd ei hangladd ddydd Gwener, 19 Chwefror ym 
mynwent Soar, o dan ofal y Parchedigion Dewi Tudur Lewis a Stephen 
Roe, a diolch iddynt am eu gwasanaeth. 
Diolch
Dymuna Griffith Dei a’r teulu gydnabod eu gwerthfawrogiad i bawb 
a fu mor garedig a chefnogol iddynt yn ystod cyfnod gwaeledd, ac 
amser colli Maureen - gwraig, mam, nain a hen nain arbennig iawn.  
Diolch am bob arwydd o gydymdeimlad a fynegwyd iddynt yn eu 
profedigaeth, a diolch am y rhoddion, er cof, tuag at Ward Alaw, Ysbyty 
Gwynedd.  Diolch hefyd i gwmni Pritchard a Griffiths, Tremadog am y 
trefniadau gofalus a thrylwyr. 

i gadw trefn ar ein stoc lyfrau. Dyddiad cau 22 Mawrth. 
Manylion llawn gan Garmon Gruffudd 
ar garmon@ylolfa.com neu ffoniwch 01970 832 304.

  Reolwr Warws

Y Lolfa Cyf., argraffwyr a chyhoeddwyr 
www.ylolfa.com

Yn sgil ehangu, rydym yn chwilio am

       Talybont, Ceredigion SY24 5HE
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‘Hunt’ (helfa) Maes y Neuadd
Yn yr hen amser yr oedd dwy hunt 
fawr yn y Glyn a phob blwyddyn 
yr oeddynt yn cael hunt ym Maes y 
Neuadd hefyd.  Yr oedd Lord Derby 
a llawer i Lord arall yn dod i saethu 
a byddai Tudor Glanwern yn loader 
i Lord Harlech gan fod ganddo ddau 
wn a byddai un yn barod o hyd.  Yr 
oeddynt yn dechrau curo yn y Goetra 
a Coed Mawr a draw at goed Erw 
Wen.  Yr oedd Jack Lewis yn ‘keeper’ 
yn y Glyn a Savage, tad Jack Savage.  
Byddent wedi bod rownd y pentre 
yn chwilio am rai i guro yn y coed a’r 
tenantiaid i gyd.  Yr ordor oedd pan 
oedd y ceiliog ffesant yn codi roedd 
rhaid i ni weiddi ‘cock-over my Lord’ 
ac unwaith dyma wningen yn codi a 
Tecwyn Jones yn gweiddi ‘rabbit over 
my Lord’.  Yr oedd Pearson yn keeper 
yn Maes y Neuadd a mi fydda hwyl 
ofnadwy pan oeddym ni yn curo coed 
mawr Maes y Neuadd a’r saethwrs i 
lawr yn y Gwndwn ac ambell waith 
mi fyddai ffesant yn hedfan drosodd 
i foel Cefn Trefor a byddai Guto Go 

yn barod yno hefo’i wn.  Pan oedd 
Glyn yn cael yr hunt ar y Morfa yr 
oedd yn rhaid cael plismon ar y 
ffordd wrth ymyl llyn Tŷ Gwyn gan 
fod y saethwrs ar y ffordd a choed 
wedi eu rhoi tu fewn i’r wal a hesg 
wedi eu plethu i’w cuddio yn lle bod 
y chwiaid gwylltion yn eu gweld.  Yr 
oedd poachers ofnadwy ers talwm ac 
yr oeddynt yn saethu amal i ffesant.  
Yr oedd llawer o ‘poachio’ yn yr afon 
hefyd a thuag adeg Gwasanaeth 
Diolchgarwch yr oedd afon Wern yn 
Soar yn olau i gyd.  Lampau carbeid 
oedd ganddynt adeg hynny ac mi 
gafodd na amal i salmon ei ddal yn 
enwedig pan oedd hi yn dlawd yn y 
30au.  
Yr oedd Talsarnau yr adeg hynny yn 
llawn o weision ffarmwrs bron, bob 
fferm hefo dau was a llefydd fel Cefn 
Trefor hefo pedwar neu bump rhwng 
y gwas bach.  Yr oedd y gweision 
bron i gyd yn prynu eu dillad yn siop 
Willie Williams y crydd ac yn talu 
amdanynt ar ben tymor.  Yr oedd 

John Davies yn cadw siop beics yn 
Pengongl a bydda y siop yn llawn pob 
nos o weision yn chwarae cardiau neu 
darts.  Yr oedd Kelt Edwards yn dod 
i’r siop ac yn tynnu lluniau yr hogiau 
a byddent yn mynd i’r Ship i nôl 
potel iddo a Kelt yn dweud “biti bod 
yna waelod ar hon”.  Wrth bod Kelt 
yn gwario y cwbl ar ddiod yr oedd 
Cefni Jones yn edrych ar ôl yr arian 
oedd yn dod iddo pob mis a gan mai 
Gweinidog Babtist oedd Cefni Jones 
yr oedd mewn du a Kelt yn dweud 
dyma’r ‘cockroachian’ yn dwad eto.  
Cafodd Kelt lythyr o Leeds eisiau 
iddo wneud dipyn o waith iddo wrth 
ben y siop a dyma Kelt yn sgwennu 
yn ôl, “No more work this side of the 
Jordan”.  Yr oedd Ramsey Macdonald 
yn sgwennu i’r papur newydd a 
Kelt yn methu gwerthu ei luniau yn 
Llundain ac wedi iddo sgwennu am 
Kelt mi gwerthodd nhw i gyd.
Y diweddar Tomi Gwilym Williams

*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

Mae prentisiaeth gyda Chyngor 
Gwynedd i rai dros 16 oed yn 
cynnig dechrau ar lwybr gyrfa a 
chyfle i ddysgu wrth weithio, magu 
profiad proffesiynol yn ogystal â 
chymhwyster perthnasol a hyn oll 
drwy gyfrwng y Gymraeg. 
Bu Ceris Alaw Jones yn brentis 
Peirianneg Sifil gyda’r Cyngor: 
“Mae prentisiaeth yn gyfle gwych 
i unigolyn ifanc.  Dwi wedi cael 
profiadau amrywiol iawn ers 
cychwyn ar y cynllun ac wir wedi 
mwynhau.  Mae’n wych cael y 
profiad, cymhwyster, ennill cyflog 
a chael cymorth fy nghydweithwyr 
i gyd.”  Mae’r manylion am yr 
holl brentisiaethau ar www.
talentcyngorgwynedd.com a 
bydd y cyfleoedd hefyd yn cael eu 
hyrwyddo ar gyfrifon cymdeithasol 
y Cyngor.

PRENTISIAETH 
GYDA 

CHYNGOR 
GWYNEDD
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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

Ron Telfer
Ganwyd Ron yn Richmond, Swydd 
Efrog gan symud gyda’i rieni, Ethel 
ac William Telfer i Barnard Castle 
yn County Durham yn fuan wedyn.  
Roedd yn falch iawn o’i gysylltiadau 
yn yr ardal ac roedd teithio yn ôl i’w 
wreiddiau ar ei wyliau blynyddol yn 
falm i’r enaid.
Pan alwyd ef i’r Gwasanaeth 
Cenedlaethol fe’i benodwyd yn 
aelod o’r Awyrlu Frenhinol a’i yrru 
i Wiltshire.  Treuliodd Ron amser 
yn Malaya a deall ymhen amser, 
trwy gyd-ddigwyddiad, ei fod wedi 
cyfarfod ag Eluned, chwaer Olwen yno.  
Symudodd Ron i’r Camp yn Llanbedr 
yn 1957 gan fyw ym Mhlas Amherst, 
Harlech.  Cyfarfu â merch leol, Olwen, 
yng Nghaffi Somerdale, Harlech ac ym 
Mai 1961 priodwyd y ddau yn Eglwys 
Llanenddwyn.  Bendithiwyd hwy gyda 
dau o blant – Peter a Barbara, a oedd 
yn gannwyll ei lygad.  Gweithiodd Ron 
am ddeugain mlynedd yn Llanbedr a 
bu Olwen a Ron yn briod am bron i 
drigain mlynedd. 
Nid yn unig roedd Ron yn ŵr a thad 
cariadus a chefnogol, gweithiodd 
yn ddiwyd a diymhongar yn ei 
gymuned.  Bu’n drysorydd i’r 
Gymdeithas Mabolgampau ac i 
Eglwys Llanenddwyn ac roedd yn 
un o’r aelodau a sefydlodd Pwyllgor 
’81 Neuadd y Pentref gan barhau i 
gynorthwyo gyda’r trefniadau bob 
Nadolig yn y Noson Garolau.  Gan 
ei fod yn mwynhau gwirfoddoli 
rhoddodd ei oll i’r gwaith. 
Wrth gwrs, cariad mwyaf Ron oedd ei 
deulu.  Roedd wrth ei fodd yn treulio 
amser gyda Peter, Suzy ac Alice Olwen; 
Barbara, Penny a Lucy.  Atgofion melys 
o wyliau lu mewn cwmni arbennig. 
Roedd yn ddyn tawel, cymwynasgar 
a diymhongar ac yn ysbrydoliaeth i’w 
deulu a’i gymuned, a braint ei adnabod. 
Diolchiadau
Hoffem ddiolch yn fawr iawn am 
bob arwydd o gydymdeimlad a 
dderbyniwyd yn ystod ein profedigaeth 
o golli gŵr, tad a thaid annwyl iawn sef 
Ron Telfer.  Mae’r cardiau, galwadau 
ffôn- y cyfan, wedi bod yn gysur inni 
fel teulu.
Olwen, Peter, Barbara a’r teulu. 
Rhodd £20

Y ddiweddar Mrs Mari Pugh, 2 
Penrhiw, a’r ddiweddar Miss Gwendo 
Jones, 1 Tŷ Ucha, dwy o gymeriadau 
adnabyddus yn y Dyffryn.  Tynnwyd 
y llun yn yr wythdegau.  Roedd gan 
Mrs Pugh ddeg o blant, y diweddar 
John Edward, Peter, Gwilym Idris, 
Ifan David, Bobby, Hughie, Mari a 
Gwendo, ac mae Wilfred yn byw yn 
Llanbedr a Catrin yma’n y Dyffryn.
Roedd gan Miss Gwendo Jones lais 
arbennig ac yr oedd yn hoff o ganu 
a chwarae’r piano.  Bu’n gweithio 
yn y maes awyr yn Llanbedr am 
flynyddoedd.
Mae’n siŵr fod gan lawer ohonom 
atgofion am y ddwy ohonynt. 

Ymddeoliad
Dymuna Nia, Paul, Naiomi a Joseph 
a Deiniol, Angharad, Levi a Siôn 
ymddeoliad hapus i’w tad a’u taid, Mr 
Huw Wynne, Frongoch.  Wedi ymddeol 
o’r Atomfa yn Nhrawsfynydd bu Huw 
yn gweithio yn lleol a bydd yn chwith 
i ni yn yr ardal ar ôl trydanwr mor 
ddibynadwy.  Dymuniadau gorau iti, 
Huw, ar dy ymddeoliad.

Cydymdeimlad
Ar 31 Ionawr yn Ysbyty Gwynedd bu 
farw Mr Ronald Telfer, 18 Pentre Uchaf, 
yn 86 oed.  Anfonwn ein cydymdeimlad 
llwyraf at ei briod Olwen, ei fab Peter a’i 
wraig Suzy, ei ferch Barbara a’i wyresau 
Penny, Lucy ac Alis Olwen yn eu 
profedigaeth sydyn. 

Yn yr ysbyty
Anfonwn ein dymuniadau gorau at 
Ieuan Roberts, Castell y Gog, sydd yn 
12 oed, mab Gail a David, sydd wedi 
bod yn Ysbyty Gwynedd, Bangor ac 
yna yn Ysbyty Alder Hey, Lerpwl am 
gyfnod.  Deallwn ei fod gartref erbyn 
hyn.  Gobeithio dy fod yn well Ieuan ac 
rydym yn meddwl amdanat.

Diolch
Dymuna Evan, Parc Isaf ddiolch 
o galon am y cardiau, llythyrau, 
galwadau ffôn ac ymholiadau tra 
fuodd yn yr ysbyty ac ar ôl dod adre. 
Gwerthfawrogwyd y cyfan yn fawr 
iawn. 
Rhodd £10

Gwellhad buan 
Dymuniadau gorau a gwellhad buan 
i Mark Hughes, London House sydd 
yn yr ysbyty ym Mangor.  Cofion atat, 
Mark a’r teulu.
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John Gwilym Jones 
(John Byrllysg)

22:12:1934 – 25:01:2021

Daeth cwmwl du dros aelwyd 
Byrllysg yn ddiweddar gyda’r 
newyddion trist am farwolaeth John 
yn Ysbyty Gwynedd ar fore Llun, 
Ionawr 25, 2021.
Ganwyd John ym Mron y Foel 
Isaf yn unig blentyn i Brynmor a 
Laura Jones.   Symudodd y teulu i 
fyw i fferm Byrllysg pan oedd John 
yn hogyn bach newydd ddechrau 
cerdded.  Derbyniodd ei addysg 
gynnar yn Ysgol Gynradd Dyffryn 
Ardudwy ac yna yn Ysgol Ramadeg 
Y Bermo.  Yr adeg honno, gwisgai’r 
athrawon glogynnau duon yn y 
dosbarthiadau.  Roedd clywed am 
brofiadau erchyll rhai o’r athrawon 
a fu’n ymladd yn y fyddin yn yr Ail 
Ryfel Byd wedi creu argraff ddofn 
ar John.  Nid oedd yn mwynhau 
caethiwed a threfn yr ysgol er fod 
ganddo allu naturiol i ddysgu.  Ei 
ddymuniad oedd gadael yr ysgol cyn 
gynted â phosibl er mwyn cael bod 
adref yn gweithio ar y fferm.
Yn 1950, daeth teulu o Loegr i fyw i 
Gornant Uchaf, fferm oedd o fewn 
tafliad carreg i Byrllysg.  Yn naturiol, 
daeth y ddau deulu i adnabod ei 
gilydd mewn byr amser.  Dyna sut 
y daeth John a Heather i adnabod 
ei gilydd gyntaf a hynny am oes, 70 
mlynedd i gyd.
Ond, ar Chwefror 25, 1953, fe ddaeth 
tro ar fyd.  Roedd John yn ddeunaw 
oed a chafodd ddamwain ddifrifol 
i’w goes dde tra yn dyrnu ar fferm 
Yr Ynys.  Daeth Dr D O Williams, 

Dr Merfyn Jones a Nyrs Davies yno 
yn ddiymdroi a symudwyd ef ar 
unwaith i Ysbyty Gobowen.  Aeth 
Dr Jones gyda John yn yr ambiwlans 
yr holl ffordd i’r ysbyty er mwyn 
gofalu amdano.  Roedd wedi cael 
anaf difrifol ac fel canlyniad collodd 
ei droed ychydig uwchben y ffêr.  
Derbyniodd ofal yn yr ysbyty am 
gyfnod cyn ei symud i Ganolfan 
Arbennig i gael ymarfer cerdded gyda 
baglau. 
Ymhen amser dychwelodd adref i 
ailgydio mewn bywyd gan ddygymod 
â’i anawsterau yn wrol heb ddangos 
unrhyw hunan dosturi.
Yna ddwy flynedd yn ddiweddarach, 
penderfynodd rhieni Heather 
ddychwelyd i fyw i ardal Stratford-
Upon-Avon ac fe aeth Heather gyda 
nhw.  Ond, roedd y cwlwm cariad 
rhwng John a Heather yn gryf.  Nid 
oedd llythyru ac ambell ymweliad 
yn gwneud y tro a phenderfynodd 
John adael ei gartref a mynd i fyw 
i Stratford er mwyn bod yn nes at 
Heather.  Ar Fai 12, 1956, priodwyd 
y ddau yn Eglwys St Andrew’s, ac 
yn yr ardal honno y cartrefodd y 
ddau.  Dyna John a Heather gyda’i 
gilydd yn uniad hapus am bron i 65 o 
flynyddoedd.
Magwyd pump o blant ar yr 
aelwyd hapus hon – Janet, Gareth, 
David, Billy a Robin.  Yn ystod 
y blynyddoedd byddai’r teulu yn 
ymweld yn rheolaidd â rhieni 
John yn Byrllysg.  Ymhen amser 
sylweddolwyd bod y ddau yn 
heneiddio ac iechyd ei fam yn creu 
pryderon.  Y canlyniad oedd gwerthu 
eu cartref a symud yn ôl yma i fyw i 
Byrllysg er mwyn gofalu am Brynmor 
a Laura Jones a rhedeg y fferm.  
Erbyn hyn, roedd y plant hynaf wedi 
gadael cartref, ac yn 1982 daethant 
yma i fyw gyda Robin, y mab 
ieuengaf.   Dyma bennod newydd yn 
eu bywydau a dechrau cyfnod o waith 
caled yn addasu’r tŷ a ffermio.  Bu 
farw ei fam yn 1983 ac ymhen amser 
symudodd ei dad i fyw i Bryn Ysgol.
Llwyddodd John a Heather i addasu’n 
rhwydd i’w bywyd newydd yng 
nghefn gwlad – John yn ei elfen 
yn gweithio ar y fferm a garddio a 
Heather yn dilyn ei diddordebau 
amrywiol.  Roedd ganddi ddawn 

artistig arbennig i dynnu lluniau 
mewn olew a dyfrlliw, tyfu blodau 
a llysiau a choginio.  Roedd yn 
arbenigo mewn addurno cacennau 
priodas a chacennau ar gyfer 
achlysuron arbennig gan greu 
addurniadau siwgwr o bob math.  
Ei diddordeb arall oedd ymchwilio 
i hanes ei theulu a theulu John gan 
ddod o hyd i wybodaeth ddiddorol 
am hen dŷ Byrllysg.   Crwydrodd 
ymhell ac agos i gasglu gwybodaeth 
mewn archifdai ac mae’r hanesion 
wedi eu croniclo’n ddestlus mewn 
llyfrau ac yn werth eu gweld.
Roedd y ddau bob amser yn falch o 
weld rhywun yn galw a gall llawer 
dystio i’r croeso a gafwyd ar aelwyd 
Byrllysg gan y ddau.  Bu John yn 
garedig a thriw iawn i’w ddiweddar 
gyfnither, Catrin, Pentre Uchaf.  
Byddai’n galw’n ddyddiol gan 
ddanfon neges a’r papur newydd ac 
yn gofalu bod ganddi bopeth yr oedd 
ei angen arni.
Dyma ffeithiau ei fywyd ond nid 
yw ffeithiau yn unig yn dweud 
y cyfan am fywyd a chymeriad 
unigolyn.  Y mae angen dweud mwy 
amdano fel unigolyn a hynny trwy 
lygaid a phrofiad ei berthnasau, 
cymdogion a ffrindiau.  Fe wyddom 
am ei garedigrwydd, ei hiwmor, ei 
deyrngarwch a’i barodrwydd i roi 
help llaw pan y gwelai’r angen a’i allu 
i droi ei law at adeiladu a thrwsio gan 
wneud gwaith cywrain.  Roedd yn ŵr 
hawddgar ac yn mwynhau sgwrs hefo 
hwn a’r llall.  Cai bleser yn tyfu llysiau 
i’w rhannu ac mae sawl un yn dyst 
i’w haelioni a’i ffyddlondeb.  Ond, yn 
bennaf oll, ei gartref a’i deulu oedd yn 
bwysig ac yn golygu popeth i John.  
Y llynedd, ac yntau wedi cael bywyd 
iach, torrodd ei iechyd ac nid oedd 
adferiad iechyd i fod.
Bydd ei gymeriad annwyl yn aros yn 
y côf i’r rhai a oedd yn ddigon ffodus 
o’i adnabod.
Cysga’n dawel, John, a gwyn dy fyd.
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf 
â Heather a’r teulu oll yn eu galar a’u 
hiraeth.
Hilda Harris
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EFFAITH CYFNOD Y GOFID

Y Cofid mewn cwm yn 
ne Meirionnydd

Nos Sul ac ymarfer olaf Côr Meibion 
Ardudwy, sylweddolwyd fod argyfwng 
o’n blaenau.  Caewyd yr ysgolion, a’r 
wyrion yma adref.
Gan ein bod ein dau dros Oed yr 
Addewid cafwyd arweiniad fel pawb arall 
i gadw draw oddi wrth eraill.  Ein bybl 
ni yma oedd y mab a’i deulu ar draws 
y buarth a’n merch a’i phartner lawr y 
ffordd.  Am gryn amser, dibynnwyd 
arnynt hwy am ein negesau, yn enwedig 
am fod un ohonom wedi derbyn 
llythyrau Llywodraeth Cymru yn annog 
cysgodi.
Fel pob ffarm arall mae gwaith yn mynd 
ymlaen fel arfer yma, y plant, Mam a 
Taid wedi wyna a Nain yn bwydo ychydig 
arnynt i gyd.  Y mab yn parhau i fynd 
allan i’w waith contractio gan sicrhau fod 
ei gydweithwyr yn gweithio ar wahân ar 
eu gwahanol dasgau ar eu peiriannau yn 
fforestydd Dyfi, Hafren, Forge a Phennal.
Cneifiwyd, fel pob blwyddyn arall, mewn 
lotiau bach pan fyddai Aled yn trefnu 
i aros adref i wneud hynny a phawb â’i 
swydd yn y sied.  Casglwyd y silwair 
reit ddiffwdan o’r unig ddau gae sydd 
ar gael ar y gwastadedd yng Nghwm 
Maesglasau.  Y tad a’r mab yn torri a 
thrin a pherthynas yn dod i feilio a’u 
lapio a chadw pellter.   Bob dydd Iau, tra 
bydd ei fam wrth ei gwaith yn swyddfa 
adeiladwr yng Nghemaes, bydd bach y 
nyth yn dod at ei Nain i wneud ei waith 
ysgol a’r ddwy hynaf yn ddibynadwy i 
gario ymlaen i weithio’n annibynnol, 
gyda’r tri â chyswllt parhaol ag Ysgol Bro 
Idris.  Maent eu tri yn helpu Taid i borthi 
a bwydo Henri a Heti, y ddau lo llywaeth 
fydd yn mynd am y Mart wythnos nesaf.  
Erbyn hyn, mae un mawr arall wedi 
dychwelyd i  ymuno â’r haid cŵn yma sef 
Thunder y Ci Hela - cymeriad a hanner – 
hoffus, annwyl a ffeind ac yn ceisio casglu 
gwobrwyon yn ein Sioeau bach hefo Ceri 
Wyn, y ganol yma, yn y blynyddoedd a 
fu.    

Bu inni gynnal Gwasanaethau dan ofal 
ein Gweinidog Euron Hughes ar y maes 
parcio yn Lawnt y Plas pan ganiatawyd 
ym Medi a llawer o wenoliaid wedi 
hedfan.  Rhai yn eistedd yn eu ceir a’r 
lleill ar eu cadeiriau gyda’r pellter priodol 
a chan na allem ganu, pleser oedd yn 
hytrach wrando ar Mair Isfoel (Mair 
Tomos Ifans i bobol Ardudwy) yn ein 
swyno.  Aeth rhai i’r capel wedi codi’r Clo 
cyn ailgloi eto. 
Rydym yn lwcus yn yr ardal yma fod 
gennym fachgen lleol yn rhedeg y Llew 
Coch ac yn fwy na pharod ei gymwynas 
mewn sawl ffordd.  Nos Fercher yw 
noson “Tecawê” a phobol a masgiau a’u 
menig yn cario eu bwyd am adref ac i‘r 
ynyswyr.  Hefyd daw Berwyn, Y Llew 
Coch, a ffrwythau inni yn wythnosol 
o’r Farchnad ym Machynlleth yr un 
diwrnod.  System sy’n gweithio’n dda!  
O ran negeseuon bwydiach fe ffoniaf fy 
archeb i Dilys yn y Siop ym Mallwyd ac 
fe fyddant yn barod mewn bocs mewn 
dim o bryd i un ohonom ei gyrchu -yn 
saffach o’r hanner na mynd i Ddolgellau 
neu Fachynlleth a chefnogi busnesau lleol 
i oroesi yr un pryd.
Wythnos diwethaf roedd yn gyfnod 
sganio ac i wneud hynny rhaid oedd 
cyrchu rhai defaid gaeafu adref o 
Llithfaen a’u dychwelyd yno.  Cafwyd 
un siwrnai ddigon tila yn yr eira ond 
gwelliant wrth fynd a’r gweddill yn eu 
holau.  Eto dim cysylltiad â neb arall a 
gweld yr Heddlu yn holi ambell i gar ar y 
ffordd.
Mae cyfarfodydd Merched y Wawr 
Mawddwy yn parhau ar Zoom, fel mae 
Gwasanaethau y Sul.  Rydym yn cadw 
cysylltiad hefo teulu a ffrindiau drwy’r 
ffôn a’r Gweplyfr a cheisio cadw cysylltiad 
hefo rheini sy’n byw eu hunain ac angen 
sgwrs.
Gan ein bod uwchben yr A470 rydym 
yn barhaol wedi gweld a chlywed llawer 
gormod o drafeilio ar brynhawniau 
Gwener o gyfeiriad y Trallwng 
a’r Drenewydd.  Dyma’r agoriad i 
Ganolbarth Lloegr yn anffodus.  Trist yw 
gweld hefyd cymaint o bobol na wyddom 
o le maent yn dod yn cerdded drwy’r 
buarth yma yn ystod yr amseroedd mae 
pawb i fod i aros yn agos i gartref.  Maent 
yn dod drwy sawl giât a gobeithio yn arw 
fod pob un ohonynt yn sychu’r glicied 
ar eu holau!  Fisoedd yn ôl roedd un 
grŵp yn taeru Wyn fod ganddyn nhw 
hawl cerdded yma gan fynnu mai ar yr 
Wyddfa, Cader Idris a’r Aran roedd y 
cyfyngiadau yn unig heb sylweddoli eu 

bod yn y Parc yng Nghwm Maesglasau 
hefyd.  Tri oedd yn aros mewn bwthyn 
ail gartref yng Ngherist yma oeddynt 
ac yn mynd i edrych eu map pan 
gyrhaeddasant eu bwthyn am nad 
oeddynt yn coelio un oedd wedi ei eni, ei 
fagu a pharhau i fyw yma!!
Gofynnais i weddill y teulu sut mae’r 
Gofid wedi effeithio arnom ni yn y 
bowlen o Gwm yma a’r ateb cyffredinol 
gafwyd oedd, gydag ychydig o addasu a 
gofal, na allwn gwyno, gan fod y pwysicaf 
ganddom hyd yn hyn, sef iechyd a 
chwmni ein gilydd.
Cofiwn am aelod o’n teulu a gollwyd i’r 
Gofid ond llawenhawn fod eraill ohonynt 
yn gwella ohono.
Olwen Jones

Cwm Maesglasau

Cyfnod y clo
Fe aeth tacsi Taid yn segur gan fod dim 
angen troi am yr ysgol.  Dim oedfa 
ar y Sul.  Dim cyfarfod gyda theulu a 
ffrindiau.  Pethau sydd yn rhoi trefn 
ar fywyd ac felly roedd pob dydd yr 
un fath.  Roedd y cyfnod clo cyntaf yn 
eithaf hawdd dygymod â fo.  Cawsom 
dywydd braf ac felly digon o gyfle i 
feicio a cherdded llwybrau’r ardal gyda’r 
wyrion.  Bu hefyd yn amser prysur yn 
yr ardd. 
Dyma’r cyfnod pan gawsom brofiad 
o’r cyfyngiadau ag roedd yn od gorfod 
gwisgo’r mygydau a diheintio cyn 
mynd i mewn i siop, weithiau yn gorfod 
aros y tu allan.  Ar ôl cael mynediad 
roedd cyfnodau yn y dechrau pan oedd 
silffoedd gwag yn gyffredin gyda rhai 
pobl difeddwl yn gorbrynu.  Bu cyfnod 
pan oedd papur tŷ bach yn brin iawn!  
Y gair newydd ar y pryd oedd 
ymbellhau, ond nid felly gyda’r 
ymwelwyr ar stryd y Bermo yn ystod 
yr haf.  Fel llawer teulu arall, buom 
yn addurno’r ystafell fyw a, thrwy 
lwc, roeddem wedi archebu popeth 
angenrheidiol mewn digon o bryd.  
Ond na, roedd rhaid aros misoedd am 
rhai nwyddau oherwydd trafferthion 
cynhyrchu gan y cwmnïau.  Cawsom 
brofi technoleg newydd fel Zoom ac 
roedd swyddogion Merched y Wawr 
yn weithgar iawn gyda’r cyfrwng hwn.  
Cawsom hefyd y cyfle i ymuno mewn 
oedfaon o Gapel y Tabernacl, Caerdydd 
a Chapel y Groes, Wrecsam.  Mae modd 
goroesi pob anhawster.
John Williams
Hendreclochydd, Llanaber
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Cofio Cyfnod y Covid
“Wela’i di yn fuan, tecstiai’i di, 
drefnwn ni rhywbeth ... dyna 
oeddwn i yn ei feddwl, ond yn wir 
fel gŵyr pawb... daeth y clo!  Bellach, 
trip Lerpwl hefo genod coleg a’r day 
trip i Bwllheli i ddiddanu trigolion 
cartref preswyl Plas Hafan ac yn ei 
ddarfod hefo swper, a rhywbeth reit 
neis i’w olchi i lawr, yn atgofion yn 
y pellter.  Roeddwn fawr o feddwl 
y buaswn adref am 4 mis ac nid yn 
gweld fy nghwsmeriaid ffyddlon.  
Rhygnu ’mlaen yr wythnosau 
cynnar, anodd setlo.  Cefais ben-
blwydd yn eithaf cynnar yn y clo, 
derbyn blodau hardd drwy’r post a 
nodyn.  Wela’i di yn fuan, gobeithio, 
Mam.  Ypsetio wrth ei ddarllen a 
meddwl faint oeddem yn ei gymryd 
yn ganiataol, teimlo bod y Covid 
yn rheoli popeth, ond dyna oedd 
trefn ein bywydau ac mi oedd rhaid 
ufuddhau i’r rheolau a buan iawn 
arferais i rŵtin.  Roeddwn bellach yn 
cael blas ar fod yn lady of leisure.
Trefnu boreau rhwng galwadau ffôn, 
tecsts, hefo fy nghwsmeriaid, sydd 
bellach yn ffrindiau ffyddlon.  Panad 
o goffi hefo Mam, heibio Geth, y 
ddau wrth gwrs yn y support bubble.
Bu cerdded yn gaffaeliad i’r rhan 
fwyaf ohonom, y tywydd braf yn 
donic i godi ysbryd, sylweddoli 
a gwerthfawrogi fwy bryd hynny 
harddwch ein hardal, sŵn adar yn 
canu, dim traffig, a phawb yn barod 
am sgwrs.  Do, mi aeth amser heibio.
Rhaid cyfaddef mi fu rhoi trefn 
ar waith yn dipyn o her, pawb yn 
awyddus i fod ar dop y list!   Mi aeth 
pethau yn ôl i’r arfer, gweithio hefo 
masg a llnau yn drwyadl ar ôl pob 
ymweliad.
Bellach rydym yn cefnu ar y gaeaf, 
ac wedi gorfod addasu i’r cyfnodau 
clo, ein hanwyliaid wedi eu brechu.  
Ydi popeth yn ei le er mwyn cael 
deud ...Cer Oma Corona? ...Ydi, 
gobeithio. 
Eleri Jones
Harlech

Yn ôl ym mis Ionawr 2020, fe glywsom am 
y feirws a ddechreuodd yn Wuhan, Tsieina.  
Ar Ionawr 30, aeth Bev a fi ar fordaith i Dde 
Ddwyrain Asia.  Cawsom brofion ym Malaysia, 
Vietnam, Cambodia, a Thailand.  Yr UNIG 
le na chawsom brawf oedd ar ôl cyrraedd 
Manceinion!
Yn Chwefror a Mawrth roedd llawer mwy o 
sôn am y feirws hyll ‘ma a marwolaethau yn 
cynyddu.  Nodwyd y buasai rhwng 20,000 a 
40,000 am farw.  Nefar!  Byth!  Mae rhywun yn 
trio ein dychryn ni!   Gwyddom erbyn hyn fod 
dros 120,000 wedi colli eu bywydau i’r feirws 
hyll ’ma.
Ym mis Mawrth, cawsom fynd allan am un 
cyfnod ymarfer y dydd.  Gan fod Bev a fi yn 
hoffi cerdded o leiaf 9 milltir bob dydd, roedd 
hyn yn ychydig o her.  Yn ffefryn oedd mynd 
i i sgwâr Harlech, Beriw Goch, Crafnant a 
Llanbedr, y ffordd gefn i Pensarn, clawdd môr i 
Llandanwg, Fron Deg, i lawr zig zag ac adref, a 
hwyrach gweld rhyw 10 o bobl yr holl ffordd! 
Roedd methu gweld teulu yn anodd i mi a Bev.  
Methu gweld y merched am fisoedd, ddim hyd 
yn oed drwy’r ffenestr.  Roeddwn yn methu 
gweld fy ŵyr, Eban, - trist iawn.  Mi gollais y 
cyfnod wyna a chneifio yn Gors y Gedol.    Pan 
gawsom yr hawl i weld teulu yn iawn, rhyfedd 
iawn oedd gweld Eban yn un swil!   Roedd y 
mwyafrif o bobl yn cadw i’r rheolau felly roedd 
yn sioc i weld nifer o geir ym maes parcio lan y 
môr.  Roedd hefyd yn sioc i weld camper vans, 
weithiau 4 neu 5 yn gwersylla yn y maes parcio, 
neu maes parcio’r pwll nofio, a neb yn eu hel 
nhw adra.
Mae mwy a mwy o bobl leol wedi dechrau 
cerdded a’r llwybr o dan y coleg fel yr M1!  
Dwi’n siŵr fod lefel ffitrwydd ardal Harlech 
wedi gwella.
Diolch fy mod yn byw mewn ardal wledig.  Bu’n 
boen methu cymdeithasu, ond meddyliwch am 
fyw mewn dinas, mewn bloc o fflatiau gyda 3 o 
blant a methu mynd allan am wythnosau!
Rhyfedd iawn oedd edrych ymlaen i fynd i 
siopa bwyd unwaith yr wythnos!
Oes goleuni i’w weld?  Oes, dwi’n meddwl.  Dwi 
wedi cael pigiad Pfizer ac yn cael y nesaf mewn 
rhyw 10 wythnos.  Mae’r mwyafrif o bobl i’w 
gweld yn cymryd y feirws o ddifrif ac yn bod yn 
gyfrifol.  Dwi’n daid eto i wyres fach, Etta Hedd 
ac mae hyn yn codi fy ysbryd.  Mi fyddai’n gallu 
helpu ar y fferm eleni - gyda lwc!  Fe ddown yn 
ôl i rhyw fath i normaliaeth yn y dyfodol, ond 
peidiwch â rhuthro – camau bach i gychwyn ... 
Alan Smith
Harlech

Efaith y Cyfnod Clo 
ar ein Busnes

Cyrraedd adref o’r gwaith ym mis Mawrth 
2020 a chlywed fod y wlad yn mynd i 
Lockdown.  O dîar, meddwn, sut mae hyn yn 
mynd i effeithio ar ein busnes?
Bore wedyn, roedd rhaid ffeindio allan be 
oeddem yn cael ei wneud a be doedden ni 
ddim yn cael ei wneud.  Cau oedd hanes 
gwerthu ceir ond mi roedd y garej yn cael 
bod ar gael i weithwyr allweddol – felly mi 
roedd rhaid trefnu ar gyfer hyn.  Trefnu ein 
bod ar gael am 5 awr dydd Llun tan ddydd 
Gwener a rhoi neges ar ein peiriant ateb a 
rhifau ffôn mewn argyfwng. 
Buom yn lwcus o’r help gan y llywodraeth 
tuag at dalu cyflogau (furlough) i’n 
gweithwyr a’r grantiau oedd yn golygu bod 
pawb hyd heddiw yn dal mewn gwaith gyda 
ni. 
Cyn ailagor, roedd rhaid aildrefnu llawer 
o fewn y gweithle.  Marcio’r llawr fel 
bod system un ffordd y tu mewn a lle i 
gwsmeriaid saniteiddio eu dwylo, dangos 
Q côd a gwneud yn siŵr fod pawb yn 
cadw 2 fetr oddi wrth ei gilydd.  Rydym yn 
ceisio cael pawb i wneud apwyntiad cyn 
dod acw ond dydi hynny ddim yn gweithio 
o hyd.  Wedyn mae’n rhaid llenwi ‘Track 
a Trace’ ac mae’n rhaid cadw rhain am o 
leiaf 14 diwrnod.  Mae y ceir sydd yn dod 
i mewn yn cael eu PPE hefyd ac yn cael eu 
saniteiddio! 
Ailagor yn raddol ym mis Mehefin ond 
sylweddoli yn fuan iawn fod rhaid cael 
pawb yn ôl i’r gwaith.  Yn ystod y misoedd 
wedyn mi fuom yn brysur iawn cyn bod 
effaith yr ail gyfnod clo yn yr hydref yn ein 
rhwystro rhag agor y ‘Showroom’.  Gwerthu 
ceir dros y we wedyn ac arddangos ar fideo 
trwy ‘Zoom’ neu ‘What’sApp’.
Mae effaith y trydydd cyfnod clo yn 
galetach gan fod y rheolau yn gwneud y 
costau yn uwch a dim gymaint o help gan y 
llywodraeth. 
Gobeithio y bydd y brechiad yn golygu 
y cawn ailagor yn llawn o fewn y 
misoedd nesaf a mynd yn ôl i rhyw fath o 
normalrwydd fel yr oeddem ddechrau 2020.
Wrth orffen, mae’n rhaid ymddiheuro i’r 
cwsmeriaid sy’n dod acw yn gwisgo eu 
masgiau a finnau ddim yn eu hadnabod.
Ann Evans,
Toyota Harlech
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Pwy, meddech chi, oedd Albert Evans 
Jones?  Neu, a bod yn fwy manwl, pwy 
oedd Syr Albert Evans Jones?
Wel Cynan, wrth gwrs. 

Mabwysiadodd ei enw barddonol yn 
gynnar iawn ac ychydig iawn oedd yn 
ei adnabod wrth ei enw bedydd erbyn 
iddo gyrraedd canol oed. 

Ganwyd Cynan ym Mhwllheli ym 
1895 ac os ewch chi am dro i fyny 
Stryd Penlan, fe welwch ei gartref 
cyntaf ar y dde hefo carreg yn cofnodi 
ei enw (fel Cynan nid Albert) yn 
nodi`r adeilad.

Bu Cynan farw ym 1970 a bu’n rhaid 
aros hyd rŵan i gael cofiant iddo.  
Gallaf gymeradwyo cyfrol yr Athro 
Gerwyn Wiliams “Cynan, Drama 
Bywyd Albert Evans Jones” i holl 
ddarllenwyr Llais Ardudwy.  Mae’n 
gyfrol swmpus, gyfoethog sydd yn 
werthfawrogol o gyfraniad Cynan i 
Gymru ond heb anwybyddu elfennau 
yn ei gymeriad sydd yn ymddangos 
yn ddigon od os nad annheilwng o ŵr 
mor fawr. 

Mae Cynan yn gymeriad mor 
amlochrog.  Dim ond rhan o’r 
gwir fyddai ei ddisgrifio fel bardd, 
dramodydd, actor, caplan yn y 
fyddin, gweinidog, darlithydd coleg, 
personoliaeth teledu a ffilm, a sensor 
dramâu dros y Llywodraeth.  Y cyfan i 
gyd yn yr hyn y byddai’r Sais yn ei alw 
y Grand Manner hefo’i lais cyfoethog 

a dramatig. 
Cofier hefyd amdano fel un a 
werthfawrogai foethau gorau bywyd 
a’i fod fel y gŵr goludog yn y ddameg 
yn caru “byd da yn helaethwych 
beunydd”.  Pwy sydd nad oes ganddo 
ryw stori smala am yr hen foi?
Ond ei waith hefo’r Eisteddfod 
Genedlaethol a ddaw gyntaf i’r cof 
wrth feddwl am Cynan.  Rhoddodd 
oes o lafur iddi.  Bu’n brifardd a 
hynny am gerddi arloesol ac wedyn 
yn Archdderwydd a Chofiadur yr 
Orsedd.  Iddo ef yn anad neb mae’r 
diolch am y graen sydd ar yr Orsedd 
heddiw, gan mai Cynan fu’n gyfrifol 
am roi trefn ar ei gwisg a’i seremonïau 
a throi criw o hen feirdd digon di-sut 
yn orseddogion ag urddas iddyn nhw.
Roedd angen trefnydd i wneud hyn ac 
roedd Cynan yn drefnydd heb ei ail.  
Mae’n debyg fod rhai o’r gorseddogion 
braidd ei ofn gan ei fod yn gallu 
bod yn ddigon llym ei dafod gydag 
unigolion blêr. 

Mae Gerwyn Wiliams yn sôn amdano 
yn rhoi Crwys yn ei le.  Wrth i’r 
Orsedd orymdeithio byddai Crwys 
yn gallu gweld a chydnabod ambell 
i ffrind wrth iddo fynd heibio iddyn 
nhw.  Doedd Cynan ddim yn cymryd 
dim lol, “On parade, on parade, 
Crwys”, meddai a byddai angen dyn 
dewr i anufuddhau.

Ni chollai Cynan unrhyw gyfle i 
ddyrchafu’r Orsedd ac mae’n debyg 
yr ystyriai ef mai pinacl ei lwyddiant 
oedd cael y teulu brenhinol i’w 
noddi a threfnu i amryw o’r teulu, 
gan gynnwys y Frenhines bresennol,  
gael eu hurddo yn aelodau ohoni.  
Ym 1969, gallodd gael dirprwyaeth 
o’r Orsedd yn arwisgiad y Tywysog 

Charles yng Nhaernarfon a bu Cynan 
yn cymryd rhan yn y seremoni trwy 
ledio emyn yno.  Yn fuan wedyn 
urddwyd ef yn farchog.

Gyrfa ryfeddol oedd un Cynan yn 
wir.  Dechreuodd fel rebel ond at y 
diwedd roedd fel petai yn personoli’r 
Sefydliad Cymreig fel ag yr oedd ar 
y pryd.  Roedd yn frenhinwr ac yn 
aelod o’r Seiri Rhyddion.  Roedd hefyd 
yn un o’r rhai fu’n bennaf gyfrifol am 
ddiogelu rheol Gymraeg yr Eisteddfod 
ac am ofalu ei bod yn cael ei 
gweithredu.  Ac ar ben hyn oll roedd 
o’n fardd melys tu hwnt a’i gerddi ar 
gof pobl hyd heddiw.  Bydd yn hir 
cyn bydd pobl yn peidio mwynhau 
“Aberdaron”, “Anfon y Nico”, “Mab y 
Bwthyn” a llawer i gerdd arall.
Nid yn aml y byddwn ni’n meddwl am 
Cynan fel emynydd ond mae ganddo 
ddau emyn yn Caneuon Ffydd.  Emyn 
Gŵyl Dewi ydi un ond mae emyn 
rhif 840 yn emyn o ddeisyfiad am 
heddwch.  Gwyddai Cynan yn iawn 
sut beth oedd rhyfel a gwelodd ei hun 
erchyllterau Rhyfel Mawr 1914-1918 
tra bu’n gwasanaethu yn yr RAMC 
ym Macedonia ac wedyn fel caplan yn 
Ffrainc.  Lladdwyd ffrindiau iddo a 
chlwyfwyd un brawd iddo yn ddrwg 
iawn.  Diflannodd un o’i gyfeillion, sef 
Dei Ellis o Dŷ Nant, ger Corwen ac 
ni ŵyr neb byth beth a ddigwyddodd 
iddo.
Cri am heddwch ydi emyn 840.
“Ysbryd Duw, a fu’n ymsymud
    dros ddyfnderau’r tryblith mawr...”

Tydi Cynan ddim yn beio, tydi o ddim 
yn ceisio tynnu gwae ar ei elynion 
chwaith.  Ond beth sydd yma ydi 
gweddi bardd a welodd ryfel yn ei holl 
greulondeb ac a brofodd ei effeithiau.  
Dyma gri’r pennill olaf ac mi gredaf ei 
bod yn dod yn syth o galon Cynan,
“Ysbryd Duw, er mwyn y beddau
    ar bellennig fryn a phant,
 ac er mwyn calonnau ysig,
    ac er mwyn ein hannwyl blant,
 ac er mwyn yr hwn weddïodd
    dros elynion dan ei glwy`,
 tro`n hŵynebau i Galfaria
    fel na ddysgom ryfel mwy.

Mae’r dôn Lyons (677) i’r dim i 
gyfleu’r ymbil sydd yn y geiriau.
JBW
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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.

argraffu da
 am bris da

holwch Paul am bris ar paul@ylolfa.com
01970 832 304  www.ylolfa.com

ARGRAFFU DA AM BRIS DA gwahanol feintiau.indd   9 19/12/2013   12:58:44

Tremadog, Gwynedd LL49 9RH
www.pritchardgriffiths.co.uk

01766 512091 / 512998

TREFNWYR
ANGLADDAU

Gwasanaeth personol dydd a nos
Capel Gorffwys
Ceir angladdau
Gellir trefnu blodau a chofeb

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

argraffu da
 am bris da

holwch Paul am bris ar paul@ylolfa.com
01970 832 304  www.ylolfa.com

ARGRAFFU DA AM BRIS DA gwahanol feintiau.indd   9 19/12/2013   12:58:44

H Williams

Gwasanaeth cynnal a 
chadw yn eich gardd
Ffôn: 01766 762329

07513 949128

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

  NEAL PARRY
  Bwlch y Garreg    
  Harlech

 CYNNAL A  
 CHADW
 TU MEWN A 
 THU ALLAN
 07814900069
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MATERION YN CODI
Neuadd Bentref
Datganwyd siom a phryder bod llun 
y diweddar gerddor, Mr Meirion 
Williams wedi cael ei dynnu oddi ar y 
wal yn yr ystafell bwyllgor a cherflun 
haearn yn ei le, hefyd bod y gwaith 
tapestri roedd y Cyngor wedi ei 
archebu rai blynyddoedd yn ôl hefyd 
wedi ei dynnu i lawr.  Roedd aelodau’r 
Cyngor eisiau gwybod beth oedd wedi 
digwydd i’r cadeiriau oedd yn cael eu 
defnyddio yn yr ystafell bwyllgor.   
Cafwyd gwybod nad oedd rhai’n 
fodlon nad yw maes parcio’r Neuadd 
yn cael ei ddefnyddio pan mae’r 
Neuadd ar gau.  Cafwyd gwybod bod 
yr Ymddiriedolwyr wedi cael adborth 
gan gyfreithiwr ynglŷn â hyn ond ddim 
wedi cyfarfod eto i drafod ei gynnwys.          
Parc Cenedlaethol Eryri
Derbyniwyd llythyr gan yr uchod yn 
hysbysu’r Cyngor eu bod yn mynd i 
gwblhau’r gwaith ar lwybr pren traeth 
Bennar.  Bydd y Clerc yn hysbysu’r 
cyhoedd am y gwaith hyn drwy 
gyfrwng y wefan.
UNRHYW FATER ARALL
Adroddodd Siân Edwards bod rhai 
o’r beddau yn y fynwent, yn enwedig 
y rhai mwy diweddar, wedi eu difrodi 
yn dilyn y glaw trwm a gafwyd ganol 
y mis diwethaf.  Adroddodd y Clerc 
ei bod yn ymweld â’r fynwent yn 
wythnosol i gadw golwg ar y sefyllfa 
a bod y torrwr beddau wedi gwneud 
gwaith da yn adfer y beddau hyn, ond 
ei bod wedi darganfod twll o flaen hen 
fedd.  Cytunwyd bod angen gwneud 
archwiliad manwl o’r safle.
Datganwyd pryder bod rhai’n dal i 
ddod i lawr ffordd y capel er mai ffordd 
un ffordd yw hi, a chytunwyd i gysylltu 
gyda’r Heddlu ynglŷn â hyn a gofyn 
iddynt weithredu ar y mater cyn i 
ddamwain ddigwydd yna. 
Cafwyd gwybod gan Meinir Thomas 
mai dim ond trigolion stad Penrhiw 
oedd wedi derbyn llythyrau ynglŷn â 
pharcio ar ochor y ffordd, ac nad oedd 
neb o’r tai cyfagos wedi derbyn un.  
Cytunwyd bod cyfarfod safle yn cael 
ei drefnu rhwng y Cadeirydd, y Cyng 
Eryl Jones Williams, Meinir Thomas  a 
Swyddog o Gyngor Gwynedd.

CYNGOR CYMUNED
DYFFRYN A 

THAL-Y-BONT

Trist iawn yw dweud hwyl fawr wrth Anne ac Alan Painter o Ddyffryn 
Ardudwy.  Efo calon drom maen nhw wedi penderfynu gadael Dyffryn a 
symud yn ôl i Loegr er mewn byw yn nes at eu teulu.
Fel y dywedodd Alan: “Mae’r freuddwyd yn dod i ben.  Dan ni wedi bod yn 
hapus iawn yma, wedi gwneud llawer o ffrindiau da, ac mae’r penderfyniad 
wedi bod yr anoddaf i ni ei wneud erioed ... roedden ni wedi bwriadu aros am 
byth”.  Ar ôl mwy na deg mlynedd yn Nyffryn a lot o waith caled, mae Alan 
yn siarad Cymraeg bron yn rhugl.  Roedd o’n cymryd rhan mewn llawer o 
ddigwyddiadau lleol... noson i ddysgwyr Merched y Wawr, grŵp “Sgwrs” yn y 
caffi cymuned yn y Dyffryn ac ati.... er mewn ymarfer ei Gymraeg.
Roedd Anne yn aelod awyddus iawn o’r grŵp crefftwyr sy’n cyfarfod bob 
wythnos (cyn y Covid, wrth gwrs!) i wnïo.  Arbenigrwydd Anne yw cwiltio ... 
ac mor hyfryd yw’r cwiltiau y mae hi wedi eu gwneud!   Pob lwc Anne ac Alan, 
a dymuniadau gorau yn eich tŷ newydd yn Peterborough!

FFARWEL I ALAN AC ANNE
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Capel y Ddôl

Capel y Ddôl [Atgofion]
Diolch i Glenys Jones am yr ysgrif 
gafwyd ac am brocio’r cof am y cyfnod 
pan oeddwn yn mynychu’r Ysgol 
Sul yn y pedwar a’r pumdegau.  Yn y 
blynyddoedd hynny, roedd yna Ysgol 
Sul gref a chynulleidfa deilwng.  Evan 
Wyn Evans, Tyddyn Llidiart ac Edward 
Evans, Cefn Isaf yn flaenoriaid a’r ddau, 
gyda llaw, wedi eu dewis yn flaenoriaid 
yn eu hugeiniau cynnar.  Y ddau o bosib 
yr ieuengaf o fewn yr Henaduriaeth.  
Cafwyd llawer o hwyl wrth baratoi ar 
gyfer Eisteddfod Flynyddol Gwener y 
Groglith gyda Gretta Benn yn hyfforddi.  
Oherwydd rheolau iechyd a diogelwch 
bu rhaid symud lleoliad yr Eisteddfod 
i Neuadd y Merched, Llanbedr.  Wedi 
cyfnod yr Eisteddfod ddod i ben cofiaf 
gynnal Cymanfa Ganu yn y Capel 
dan arweiniad y baswr o Bennal, y 
diweddar Richard Rees gyda’r Capel yn 

Rhagor o Hanes Capel y Ddôl
Rhaid llongyfarch y criw bach ffyddlon 
gadwodd ddrws Y Gwynfryn (Capel y 
Ddôl) yn agored ac yna symud gyda’i 
gilydd i’r Neuadd.  Pobl sy’n gwneud 
Eglwys nid adeilad.
Pan agorwyd y Capel cyntaf yn yr 
ardal yn 1810, roedd lle i 120: mainc 
gul ar dri mur a meinciau di-gefn yn 
y canol.  Roedd yna risiau carreg yn 
mynd i fyny i’r galeri - digon sigledig 
hefyd.  Methodistiaid oedd y mwyafrif 
o’r ardalwyr, yn enwedig ffermwyr 
Uwchartro.
Collodd Gruffydd Ellis denantiaeth 
Tyddyn Du yn 1770 am iddo ganiatau 
i wasanaethau gael eu cynnal yno.  
Cynhaliwyd Cyfarfod Pregethu’n 
rheolaidd ar ffermydd anghysbell 
fel Cwm Bychan, Cwm Mawr a 
Dolwreiddiog.  Cynhelid Ysgol Sul 
yn rheolaidd yn Dinas mor gynnar 
â 1800.  Byddai gwasanaethau bob 
Sul ddechrau’r bedwaredd ganrif ar 
bymtheg yn Rhwng y Ddwy Bont (Tai 
Croesion heddiw).
Tua canol y ganrif (1850 dyweder), 
roedd oddeutu 250 yn addoli yn y Capel 
a thua 150 yn mynychu’r Ysgol Sul.  
Rhaid cofio nad oedd Capel arall yn yr 
ardal.
(Capel y Gwynfryn yw’r fam Eglwys – 
dod adre at mam wnaeth Capel Moriah 
ac roedd croeso cynnes iddynt.) 
Erbyn diwedd y pumdegau yn y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd 
y Capel yn rhy fach i’r gynulleidfa 
a’i gyflwr bregus yn beryglus: 
penderfynwyd codi’r Capel presennol ar 
gyfer 200 o bobl.  Cafwyd y gwasanaeth 
cyntaf yn Ionawr 1861.  Cyfarfod 
Gweddi yn yr hen Gapel i ddechrau 
ac yna symud gyda’i gilydd i’r Capel 
Newydd i gynnal oedfa. 
Yn 1816, y daith Sabathol oedd 
Gwynfryn, Harlech a Thalsarnau, y 
pregethwr yn cerdded neu farchogaeth 
– ceffyl benthyg yn aml.  Yn ystod 
1836, (neu’n fuan wedyn) cysylltwyd 
y Gwynfryn a’r Dyffryn ac yn nechrau 

1854, â Chwm Nantcol a Llanbedr yn 
1856.  Aelodau o’r Gwynfryn ofynnodd 
mewn Cyfarfod Misol yn y Bermo 
ddechrau 1856 am ganiatâd i godi capel 
yn Llanbedr.
Bu teulu’r Ffatri yn gefnogol iawn i’r 
achos o’r dechrau; lletya pregethwyr o 
nos Sadwrn tan fore Llun, glanhau, agor 
a chloi’r Capel, paratoi llestri’r Cymun 
a phob rhyw waith cynnal a chadw.  
Byddai pregethwyr yn lletya yn yr 
Hafod a Llennyrch hefyd.  Ruth Jones, Y 
Ffatri oedd brenhines y festri, dosbarth 
y plant lleiaf.  Bu cenedlaethau o blant 
dan ei gofal; yn gwrando holl storiau y 
Beibl a dysgu’r Rhodd Mam, Modulator 
ar y mur a llun mawr William Holman 
Hunt o Iesu’n curo’r drws caeëdig.  
Gofalodd Ruth Jones ein bod yn gweld 
ôl yr hoelion a sylwi fod traed Iesu’n 
troi oddi wrth y drws fel arwydd fod y 
preswylydd wedi ei gadael hi’n rhy hwyr 
i agor i Iesu.  Cofiaf edrych yn slei bob 
Sul i weld a oedd y tyllau’n cau a’r traed 
yn troi yn ôl at y drws.  Roedd yn y 
Gwynfryn athrawon hynod ddiwylliedig 
ag ysbrydoledig, hyddysg yn eu Beibl.  
Nellie Thomas, Tyddyn Bach; Elsie 
Evans, Arosfa; Edward Evans, Cefn 
Isaf – ffermwr oedd yn athro wrth 
reddf, Gretta Benn a Lora Evans, Coed 
a’r Hafod wedyn.  Coffa da amdanynt.  
Evan Wyn oedd yno hefyd yn gefn i 
bopeth. 
Plant ffermydd yr ardal oedd y mwyafrif 
ohonom.  Ambell un direidus fel un a 
welodd ei gyfle i droi’r cloc ymlaen er 
mwyn cael mynd adre’n gynnar i wylio 
Lerpwl yn chwarae!
Mair Rich, [Penarth gynt]

llawn a mwynhawyd datganiad gan yr 
Arweinydd.  Dro arall cafwyd Cymanfa 
gan y diweddar O T Morris, Dyffryn 
Ardudwy.
Roedd yna bedwar dosbarth yn yr 
Ysgol Sul.  Y plant lleiaf dan ofal Mrs 
Ruth Jones, Tŷ Isa ac a ddilynwyd yn 
ddiweddarach gyda Nellie Thomas, 
Tyddyn Bach.  Plant cynradd dan ofal 
Mrs Gretta Benn, plant hŷn dan ofal 
Edward Evans, Cefn Isaf a’r dosbarth 
hynaf dan arweiniad Miss Laura Ifans, 
Y Coed.  Roedd bod yn y dosbarth 
hynaf yn brofiad wrth inni fwynhau 
dadleuon cyfeillgar ymysg yr aelodau.  
Roedd Laura Ifans yn berson pur 
unigryw yn cynnal ‘dyletswydd’, hynny 
yw, gwasanaeth boreol ar ei haelwyd 
yn ddyddiol ac yn credu pob gair o’r 
Beibl yn llythrennol.  Achosai hyn gryn 
ddadlau a chofiaf yn arbennig hanes y 
Mab Afradlon.
Cofiaf fod yn y Gymdeithas yn y Festri 
dan ofal ein gweinidog, y Parch John 
Owen.  Cystadleuaeth siarad ar y pwnc 
gosodedig ar y pryd oedd ymlaen.  
Daeth Gruffudd Pugh, oedd yn gweini 
yn Tyddyn Du ar y pryd ymlaen a’r 
testun a gafodd oedd ‘trosol’.  Agorodd 
ei gyflwyniad heb betruso, ‘offeryn y 
dyn gwan ydi trosol’.  Mae hyn wedi 
aros yn fy nghof dros y blynyddoedd 
oherwydd sydynrwydd yr ymateb a’r 
diffyg swnio’r llythyren ‘r’. 
Byddai canu da bob amser gan y 
gynulleidfa ac Evan Wyn Evans yn 
godwr canu.  Byddai Evan Wyn bron 
yn ddieithriad eisiau ail ganu pennill 
ond nid o reidrwydd y pennill olaf, ond 
y pennill fyddai wedi ei gyffwrdd o.  
Cofiaf am y ffordd ddoniol oedd ganddo 
o groesawu a chyflwyno’r cyhoeddiadau.
Atgofion rwyf yn eu trysori.                                                                                                                                        
EMJ

Ymddiheurwn nad ymddangosodd 
erthygl Glenys Jones yn gywir yn y 
rhifyn diwethaf.  Fel hyn y dylai rhan 
o’r erthygl fod wedi ymddangos.  Y 
geiriau a italeiddiwyd oedd ar goll.  
[Gol]
“Bu i’r diweddar Mr Robert John Jones, 
Tŷ Isaf, y Gwynfryn, ofalu’n ddiflino 
am y Capel, gofalu am wresogi yn ystod 
y gaeaf a gofalu am Elfennau’r Cymun.  
Hefyd, arferai dorri a thacluso’r fynwent 
tra medrodd.  Roedd yn hynod o falch 
pan gafodd ei ordeinio’n flaenor yn 1987. 
Y Trysorydd gofalus oedd y diweddar 
Evan Wyn Evans, Tyddyn Llidiart, 
Llanbedr, fu wrthi am flynyddoedd lawer.  
Roedd yn flaenor ac yn godwr canu 
hwyliog a medrus.”
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MATERION YN CODI  
Diffribilydd
Mae BT yn trefnu i dynnu’r ffôn o’r ciosg 
ger Capel Engedi, a chytunwyd cysylltu 
gydag Ambiwlans Cymru er mwyn cael 
gosod un yn y ciosg dan sylw, hefyd yn 
Garej Morfa.
Toiledau ger y Castell
Cytunwyd i osod sinc ym mhob toiled a 
bod y rhain yn gorfod bod yn rhai dur 
di-staen yn unol â’r gyfraith.  Gosodir 
sychwyr dwylo ym mhob toiled hefyd.  
Mae dŵr poeth ynddynt.
Archwiliadau Misol
Caeau chwarae Brenin Siôr V a Llyn 
y Felin ynghyd â safle Penygraig.  
Mae pob safle mewn cyflwr da a safle 
Penygraig yn iawn.  Mae angen sylw ar 
ychydig o bethau yng nghae chwarae 
Brenin Siôr V, sef bod angen i’r clwb 
rygbi fynd a’r hen oleuadau o’r cae, bod 
angen adnewyddu polion giât sydd 
rhwng y golff a’r cae chwarae. Mae angen 
4 sedd siglen a chadwyni newydd.  Mae y 
si-so newydd eisoes wedi ei archeb.   
CEISIADAU CYNLLUNIO
Cais ôl-weithredol am estyniad i ardal 
patio wedi ei godi - Tŷ’r Orsaf, Hwylfa’r 
Nant.  Cefnogi’r cais hwn.
UNRHYW FATER ARALL
Mae llwybr yr arfordir sy’n mynd trwy’r 
goedwig angen sylw gan ei fod dan ddŵr 
sylweddol mewn mannau.
Cafwyd gwybod gan Joe Patton, bod 
Cadeirydd Grŵp Mynediad i’r Anabl 
Meirionnydd yn mynd i ymweld â’r giât 
newydd a’r safle cadair olwyn er mwyn 
eu hyrwyddo, bod Network Rail yn mynd 
i redeg ymgyrch diogelwch yn dilyn yr 
hyn oedd wedi digwydd ar lein y trên ger 
Harlech.
Mae rhai o denantiaid arfaethedig tai 
1-4 Nant y Mynydd, Hwylfa’r Nant, yn 
bryderus iawn eu bod yn dal i aros i 
gael symud i mewn er fod hyn i fod i 
ddigwydd yn Chwefror 2019.  Holwyd 
pam bod cymaint o oedi.

CYNGOR 
CYMUNED
HARLECH

Cyfarchion pen-blwydd
Hoffwn ddymuno pen-blwydd hapus 
arbennig iawn yn 60 oed ar y 26ain o 
Mawrth i Mam a Nain sbesial iawn,
sef Melanie Griffiths, 24 Y Waun. 
Gobeithio gei di ddiwrnod i’w gofio, 
gyda llawer iawn o gariad gan Phil, y 
plant, yr wyrion a’r wyresau, ffrindiau 
a theulu oll. xxx
 
Gwellhad buan
Dymunwn wellhad buan i Mr Edwin 
Lewis 26 Y Waun, sydd ar hyn o bryd 
yn yr ysbyty.  Rydym yn meddwl 
amdano ac yn anfon ein cofion ato.
Anfonwn ein cofion hefyd at Mrs 
Bronwen Williams, 16 Tŷ Canol sydd 
yn gwella gartref ar ôl iddi syrthio yn 
ddiweddar. 

Hen Dref Harlech yn siarad
Mae gan Hen Dref Harlech broject 
newydd ar y gweill i gasglu mwy o 
wybodaeth am Hen Dref Harlech 
cyn colli gwybodaeth leol.  Bydd y 
project hwn yn edrych ar adeiladau’r 
stryd fawr yng nghanol y dref a 
phwy oedd yn byw ac yn gweithio 
yno, pwy gododd yr adeiladau ac 
unrhyw wybodaeth ddifyr arall.  
Gwirfoddolwyr fydd yn rhoi’r project 
ar waith a does dim pen draw i’r 
dyddiad i dderbyn mwy o wybodaeth. 
Gan gychwyn wrth yr Hen Lyfrgell 
byddwn yn casglu gwybodaeth 
am y Stryd Fawr,  Pentre’r Efail, 
Tryfar, Twthill, Penllech, Porkington 
Terrace ac yn ôl i’r Stryd Fawr.  Mae 
gwirfoddolwyr eisoes yn edrych ar 
wybodaeth o’r cyfrifiad ac mae rhai 
preswylwyr wedi addo edrych ar 
weithredoedd eu tai am wybodaeth.  
Mae gennym wirfoddolwyr hefyd sy’n 
olrhain hanes siopau’r Stryd Fawr.
Byddem yn ddiolchgar am unrhyw 
wybodaeth/ffotograffau a all gyfrannu 
at y project ac rydym yn croesawu 
gwirfoddolwyr newydd.  Mae 
gennym gyfeiriad e-bost penodol:  
henlyfrgellharlech@outlook.com a 
thudalen grŵp Facebook newydd ar - 
Hen Dref Harlech/Harlech Old Town.
Bydd yr wybodaeth yn cael ei chasglu 
a’i chofnodi cyn cael ei chadw yn y 
llyfrgell gymunedol newydd yn yr 
Hen Lyfrgell.  Y gobaith yw y byddwn 
yn gallu agor ym mis Medi 2021.  

Ar hyn o bryd, nid oes gennym ddyddiad 
penodol o ran pryd y gallwn ailagor.  
Mae hi’n ymddangos bod cyhoeddiadau 
diweddar yn dangos y gallai rhai 
cyfyngiadau gael eu lleddfu erbyn y 
Pasg, ond byddai hynny yn dibynnu ar 
nifer o ffactorau.  Mae’n annhebygol 
hefyd y bydd cyfyngiadau cloi llawn yn 
cael eu codi yn y dyfodol agos gydag 
awdurdodau yn rhybuddio pobl i fod yn 

wyliadwrus o archebu gwyliau haf ar hyn 
o bryd.
O ran y ganolfan, gall y wal ddringo agor 
ar unwaith ar ôl ei chaniatáu; mae hyn 
hefyd yn berthnasol i’r caffi yn amodol ar 
gael y stoc gofynnol yn ei le.  Roeddem 
yn gallu agor y wal ddringo yn ystod 
mis Tachwedd a mis Rhagfyr, gyda’r 
caffi yn agored am wythnos yn unig 
cyn y Nadolig.  Roedd holl bolisïau ac 
asesiadau risg Covid-19 ar waith ac roedd 
popeth yn gweithio’n iawn.
Bydd angen mwy o amser ar y pwll nofio.  
Ar hyn o bryd mae’r pwll yn dal yn wag 
sydd wedi helpu i leihau ein cost ynni yn 
sylweddol.  Cyn agor y pwll, mae angen 
gwneud rhywfaint o waith adnewyddu 
ar y mecanweithiau dosio a’r pympiau 
na ellir eu gwneud oni bai bod y pwll yn 
llawn eto efo dŵr.  

Ond mae gwaith sylweddol wedi’i 
wneud ac yn parhau i gael ei wneud 
yn y ganolfan.  Yn fewnol, cwblhawyd 
lloriau newydd, paentio, a ffenestri 
newydd.  Mae gwaith yn cael ei wneud 
ar wasanaethu’r ddwy Uned Trin Aer; 
gwasanaethwyd y system hidlo.  Bydd 
gwaith yn parhau i adnewyddu’r 
swyddfeydd, yr ystafelloedd newid a’r  
gofod y tu allan.
Mae mwy o manylion ar gael ar y wefan 
harlechardudwyleisure.org.uk/work/

 Diweddariad COVID 19



19

Mi gafodd llawer o bobl eu blas 
cyntaf ar arddio yn ystod clo mawr 
y llynedd.  Ond, wrth gwrs, bu raid 
rhoi’r gorau iddi dros fisoedd oer y 
gaeaf.  Ond mae’n wanwyn rŵan ac 
mae digon i’w wneud yn yr ardd ym 
mis Mawrth.  Mae’r dyddiau’n hirach 
ac yn gynhesach, a gobeithio y bydd 
y risg o rew wedi mynd heibio erbyn 
diwedd y mis. 

Blodau
Oni fuasai’n braf cael gardd fel sy’n 
eiddo i Edwin Jones [uchod]?  Dyna’r 
nod efallai ond mae’n rhaid i bawb 
ddechrau yn rhywle.
Mae’n amser hau hadau a bydd y 
garddwr profiadol eisiau plannu 
rhosod a chodi a rhannu planhigion 
lluosflwydd [perennial].
Dyma’r amser i hau eich hadau 
unflwydd gwydn dan orchudd.  Os 
oes gennych dŷ gwydr, silff ffenestr 
neu ystafell wydr, gallwch hau bron 
unrhyw beth.  Gallwch hau rhai 
blodau unflwydd hanner caled 
hefyd, ond mae’n well aros tan ganol 
y mis pan fydd y golau yn well a’r 
nosweithiau’n llai oer.  Dydych chi 
ddim eisiau eu plannu allan yn rhy 
gynnar rhag iddyn nhw gael barrug.
Dyma’r amser i baratoi ardaloedd 
mewn gwelyau.  Peidiwch â disgwyl 
cnwd da os nad ydych wedi rhoi 
rhywbeth yn y tir - ee tail neu hen 
gompost.

Erbyn diwedd y mis bydd yn amser 
trawsblannu.  Cymrwch ofal wrth 
godi’r gwreiddyn a chodwch bopeth 
wrth ei ddail, nid y coesyn, sy’n 
cleisio’n hawdd iawn.  Mae’n anodd 
cael compost da y dyddiau hyn ac 
mae’n werth talu ychydig mwy am 
stwff o well safon.

Llysiau
Gallwch hau llawer o lysiau o dan 
orchudd ond os nad oes gennych dŷ 
gwydr - peidiwch â brysio.  Mae’n 
well gen rai pobl aros tan mis Ebrill. 
Gallwch hau ffa llydan a chychwyn 
hau cennin gan fod y tymor tyfu mor 
hir.

Ffrwythau
Nid yw’n rhy hwyr i orchuddio 
planhigyn riwbob.  Rhowch dail iddo 
a rhowch fwced drosto.  Byddwch yn 
ei fwyta cyn mis Mai!  Mae rhai yn 
credu nad yw cystal ar ôl hynny.  Ond 
fydd o fawr o werth y flwyddyn nesaf 
os yw wedi cael ei orfodi i dyfu fel 
hyn eleni.

Plannu tatws cynnar
Mi fydd y garddwyr profiadol wedi 
gosod y rhain mewn bocsys er mwyn 
iddyn nhw egino.  Ond does dim 
rhaid gwneud hyn.
Does dim i guro tatws newydd ffres 
o’r ardd – yn arbennig tatws cynnar.  
Ymhlith y rhai cynharaf y mae ‘Swift’ 
a ‘Rocket’.  Mae amryw o arddwyr yn 
hoffi ‘Sharpe’s Express’ sy’n hynod 
o flasus ond yn tueddu i fynd efo’r 
dŵr ar ôl rhyw bythefnos.  Ymhlith y 
tatws ail gynnar, mae canmol mawr 
ar ‘Nadine’ a ‘Kestrel’. 
Gallwch gychwyn rhai tatws mewn 
potiau o gompost a’u trosglwyddo 
wedyn i’r ardd neu botiau mawr.  
Maen nhw’n hoffi tail ond peidiwch 
â rhoi gormod o nitrogen iddyn nhw 
neu chewch chi ddim byd ond dail!

GARDDIO

Plannu nionod (neu ewin garlleg) 
Un o’r giamstars ar dyfu nionyn ydi 
Bryn Lewis, Llandanwg.  Mae rhai yn 
tyfu sets fesul cell mewn hambwrdd 
modiwlaidd ac mae’r rhai mwyaf 
profiadol yn eu tyfu nhw o hadau.  
Os cânt eu cychwyn yn y tŷ gwydr, 
byddant yn barod i’w plannu yn yr ardd 
mewn tua mis, a byddant yn cychwyn 
yn dda o’r system wreiddiau gref hon.

Salad a pherlysiau
Gellir hau letys a pherlysiau gwydn 
ee persli deilen fflat, garlleg, mintys, 
taragon, teim a rhosmari.  A gallwch 
wneud hyn mewn potiau, does dim 
rhaid cael llecyn o dir.

Tomatos
Nid pawb sy’n gallu tyfu tomatos 
cystal â Robert Edwards [uchod] ond 
maen nhw’n weddol hawdd eu tyfu 
o dan wydr ac mae’n hobi ddifyr [a 
manteisiol].  Ychydig sy’n llwyddo i 
dyfu tomatos y tu allan yn yr ardal hon.  
Rhaid cael digon o oleuni a photyn 
mawr neu ‘gro-bag’.  Mae mis Ebrill 
yn hen ddigon buan i wneud hyn ond 
gallwch ddechrau chwilio am gompost 
a photiau addas.
PM
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YMDRECHION 
AR LUNIO POS

Gosodais her y mis dwytha i’r rhai sydd 
wedi dangos diddordeb, i fynd ati i lunio 
pos geiriau eu hunain.  Roedd angen 
llenwi’r croesair gan ddefnyddio pob un 
o lythrennau’r wyddor Gymraeg.  Mae’n 
dasg bur anodd gan na chaniateir enwau 
priod a disgwylir i lythrennau dwbwl fel 
ll, ng, th, ff, dd, ch fod yn llythrennau ar 
eu pennau eu hunain ac felly yn ffitio i 
sgwâr, felly geiriau pedair llythyren yw 
ffair, nythu, noddi, syllu ac yn y blaen. nid 
pump.  Ond sylwaf na osodais hynny fel 
amod yn y rheolau!
Llongyfarchiadau i’r pedair a 
ymgodymodd â’r dasg, sef Margaret 
Darling, Llandudno,  Mair Wyn Rich, 
Pantymwyn,  Mai Jones, Cilfor ac, 
yn y dyddiau diwethaf, Angharad 
Morris, Wrecsam a yrrodd ataf gyda’u 
hymdrechion.  Roedd y dasg yn sicr o 
ymestyn geirfa! Mae clyfrwch yn y bedair 
ymdrech, a chafwyd geiriau ardderchog 
hefyd.  Bu ffitio ng a th a ll yn dasg rhy 
anodd i Margaret y tro hwn, felly ddim 
yn gwbwl gyflawni’r dasg.  Ond rwy’n 
siŵr y gwnaeth fwynhau’r sialens a 
llongyfarchiadau am lwyddo i lenwi’r 
croesair yn llwyddiannus beth bynnag. 
Diolch yn fawr.
Roedd ymdrech Mair Wyn Rich yn 
glodwiw iawn.  Roedd wedi gadael un 
llythyren allan, ond roedd yn ddigon 
hawdd altro’r croesair i gynnwys y 
llythyren honno heb amharu ar y geiriau 
eraill.  Roedd un llithriad arall oedd yn 
hawdd i’w gywiro.  Felly llongyfarchiadau 
am gyflawni’r dasg ac mae’n bosib i 
ddarllenwyr dreialu’r pôs hwn yn y rhifyn 
yma.  Pob lwc i bawb! 
Rwy’n eich rhybuddio fod rhai geiriau 
anghyffredin sy’n ddieithr i mi yn yr 
ymdrechion hyn, ond does dim o’i le ar 
ehangu geirfa yn nag oes?  Ac ni ddylai 
fod trafferth i ddatrys y posau hyn 
oherwydd dieithrwch y geiriau.  Ym mhos 
Mair mae hefyd un neu ddau o ffurfiau 
llafar (fel gadael y llythyren olaf neu 
gyntaf allan o air)!  Ond dylech allu 
dyfalu’r geiriau hyn.
Yr un ganmoliaeth i Mai Jones. 
Llwyddodd i gyflawni’r dasg yn wych!  
Rwyf wedi treialu i ddatrys y pos hwn 
ac er bod y rhan fwyaf ohono yn dod yn 
weddol ddirwystr roedd rhai llythrennau 
yn fwy o her!  Ac mae eisiau hynny 
wrth gwrs.  Rhai geiriau anghyfarwydd 
ganddi hithau, geiriau geiriadur efallai!  
Ar brydiau mae hynny yn anochel wrth 
gwrs, er mwyn cyflawni’r pos.  Rwyf wedi 
cymryd yr hyfdra i altro un neu ddau 
o’r geiriau lle roedd yn bosib cyfnewid 

CROESAIR
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Llongyfarchiadau i Mai 
Jones, Llandecwyn; 
Angharad Morris, Y 
Waun, Wrecsam; Janet 
Mostert, Harlech; 
Dotwen Jones, Cilgwri 
Wirral.
Anfonwch eich atebion 
at Phil Mostert. 
[Manylion ar dudalen 
2].
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llythyren, er mwyn cael geiriau mwy 
cyfarwydd.  Cawn gynnwys ymdrech Mai 
Jones fis Ebrill efallai.  Neu, yn fwy addas 
o gofio’i henw hwyrach, yn rhifyn Mai!
Anfonodd Angharad Morris ei phos hi 
heb yr atebion, felly dyma fynd ati i’w 
ddatrys.  Ac fe wnes lwyddo!  Mae hon 
yn ymdrech benigamp ac yn barod i’w 

chynnwys fel y mae yn un o’r rhifynnau 
nesaf.  Cefais bleser o’i ddatrys ac mae’n 
cyflawni’r dasg yn ardderchog.  Dau air 
yn unig y gorfu imi edrych yn y geiriadur 
i weld beth oedd eu hystyr ac yn y bôn 
doeddynt ddim yn rhwystr i ddatrys y pos.  
Diolch a llongyfarchiadau!
Gerallt Rhun 
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#Iaith... dyma safle Facebook sydd 
wedi tynnu llawer o ddiddordeb 
ac ysgogi peth wmbreth o ymateb 
ar y we.  Yr awdur grëodd y safle er 
mwyn bwydo ei hobi o astudio sut 
mae pobl yn siarad a sut mae geiriau 
yn amrywio o un cwr i’r wlad i’r 
llall.  Mae Guto Rhys bellach yn byw 
yng ngwlad Belg ac mae ganddo 
gefndir Ewropeaidd eang i’w brif 
ddiddordeb - un o amcanion y safle 
a’r gyfrol hon yw trafod pob iaith 
dan haul drwy’r Gymraeg. 
Dyma ichi flas gan ddechrau efo gair 
cyfarwydd:

BEUDY
Y gair mwyaf cyffredin ledled y wlad 
yw beudy, y gair arferol o ogledd 
Môn i gyrion Abertawe, gyda llawer 
yn ei ddefnyddio ym Morgannwg 
hefyd.  Boidi yw’r ynganiad arferol 
yn Sir Gar a de Ceredigion.  Bidi 
yw’r ynganiad arferol i’r dwyrain o 
afon Tywi.  Daw o beu- ‘buwch’ a tŷ 
(gair cyfansawdd).  Gwelir yr elfen 
beu hefyd yn yr enw personol Beuno 
(beu + gno `cyfarwydd’).  Mae hwn 
yn perthyn yn agos i’r bu- sydd yn 
bugail, buarth, buches a buwch.  
Mewn Hen Lydaweg ceir y sillafiad 
boutig am beudy, ac fel hyn yn union 
y buasai mewn hen Gymraeg.  Ni 
fyddai’r hen ieithoedd Brythoneg 
yn dangos y treiglo, a byddai’r gair 
yn swnio yn debyg i ‘bowdych’ fil o 
flynyddoedd yn ôl. 
Ceir côr yng ngogledd ddwyrain 
Cymru ond mae’n ymddangos bod 
hwn yn ildio i beudy.  I lawer mae’r 

gair hwn yn golygu rhan o’r beudy yn 
unig.  Mae’n debyg ei fod yn cyfeirio 
yn wreiddiol at glwyd o wiail, a 
ddefnyddid i rannu’r hen dai unllawr 
yn ddwy ran.  Gwelir yr elfen hon yn 
bangor hefyd, sef y ffon fawr a roid ar 
frig y glwyd.  Mae’r gair hwn yn fyw 
ac yn iach ym Môn.  Cyfeirio at y ffon 
hon a wna enw’r ddinas Bangor. 
Ym Mhenfro ceir tŷ gwartheg.  Mae’n 
debyg bod hwn yn derm gweddol 
ddiweddar pan mai arloesiad oedd 
dechrau cadw gwartheg mewn 
adeilad penodol, i’r werin beth 
bynnag.  Gair a gofnodwyd ym 
Mhenfro ac ym Morgannwg yw 
glowty.  Gwaelod+tŷ yw hwn ac 
unwaith eto mae’n cyfeirio at y 
ffaith y byddai dyn a buwch yn 
byw dan yr unto tan yn gymharol 
ddiweddar, gyda’r gwartheg yn y 
rhan isaf, fel na byddai’r biswail yn 
llifo i ran y teulu.  Erbyn hyn mae 
pethau wedi newid dipyn, wrth i 
ffermio foderneiddio.  Sied wartheg a 
ddywedir am yr adeilad mawr metel 
ac mae gan ffermwyr barlwr godro 
yn ogystal.  Mae beudy a glowty yn 
gyfarwydd yng ngogledd Penfro: 
boidy yw’r ynganiad ym Mhenfro a 
de Ceredigon.  Mae côr yn hysbys o 
hyd yn y gogledd orllewin.  
Yn Sir Faesyfed, clywid besws (o’r 
Saesneg beast-house) a honnir bod 
y ffurf Gymraeg wedi parhau hyd 
heddiw yn nhafodiaith Saesneg 
rhai pentrefi.  Yn Arfon, dywed rhai 
mai’r côr yw’r adeilad i gyd ond 
yng Ngheredigion mae’n cyfeirio at 
ran benodol ar gyfer buwch unigol.  
Nododd un y canlynol: `côr/corydd 
fydde fy ewyth yn deud yn Nyffryn 
Clwyd.  Côr fydde bobol Ceredigion 
yn deud am seti capel a’r côr mawr 
am y sêt fawr, ‘di’r beudy cyfan lle 
ma’r catal yn cael eu godro (Rhiw, 
Groes ger Dimbech)’.  
Nodwyd hefyd mai côr yn Nwyfor 
ydi y ‘passage, o flaen y minsiar 
lle roeddech yn gallu cerdded i 
fwydo’r fuwch a cario gwair iddi o’r 
caets gwair, sef ystafell fechan lle 
cedwid trenglan neu ddwy o wair, 
neu hanner dwsin o fyrnau bach.  
Byddech yn rhwymo’r fuwch gydag 
aerwy a byddai’r fuwch yn sefyll yn 
y stôl.  Rhan ôl ohono ydi llaesod.  
Mae’r cyfan yma wedi hen fynd, 

fawr neb yn cadw buchod mewn 
beudy bellach.  Pwysicach ydi cadw 
geiriau fel piswail am gymysgedd 
o dail a piso a dim ei alw yn slyri, 
erthyl Saesneg.  Mae llaesod yn dal yn 
rhan o gudduglau lle mae gwartheg 
heddiw yn gorwedd ynddynt ac 
yn rhydd i gerdded o gwmpas fel y 
mynnont.’
Ym Môn, nodwyd ‘côr ydw i wedi 
glywed am y ffordd tu ôl i’r minsiar 
a’r rhesal, er mwyn cael porthi bob 
buwch heb gael eich gwasgu ganddi.  
Mae’r hen dermau i gyd yn cael eu 
cymysgu ac felly eu colli, gwaetha’r 
modd’. 
Yn Nhregaron, nodwyd ‘stâl, lle mae’r 
fuwch yn sefyll, bing, lle mae’n bwyta, 
sodren, y llwybr hyd y beudy islaw’r 
stale, lle bydd y dom yn casglu ac yn 
cael ei garthu’. 
Ym Mhenllyn, eglurwyd mai’r 
‘llaesod ydi’r rhan o’r côr lle mae’r 
gwartheg yn gorwedd ac o’u blaenau 
mae’r mansiar lle rhoddir gwair/
porthiant iddynt ac o flaen hwnnw 
mae’r bing lle cedwir gwair/porthiant.  
Y beudy ydi’r cwbl efo’i gilydd’.
O Lŷn cafwyd ‘ond fawr un fuwch yn 
gorwedd mewn beudy wrth eurwy 
bellach.  Maent yn gorwedd bellach 
mewn ‘ciwbicls’ neu gudduglau.  Ond 
mae y gair llaesod yn berthnasol i 
hwnnw, ond dim ‘minsiar’ (manger) 
o’u blaenau, ac yn cael ei ddefnyddio 
gan nifer ohonom’.
Yn Nhrefenter nodwyd y geiriau irw 
(aerwy), pont yr eirw, côr, bing a 
sodren.  Yn Eifionydd, nodwyd mai 
sgrwff yw’r gwair bras o dan draed.  
Yn Llanbedrog nodwyd mai caledran 
yw’r wal rhwng y gwartheg, preseb 
ydi ‘manger’ ac mae ar goesau.  Mae 
minshar ar lawr.  Cofio gofyn pam 
i Nhad ers talwm.  Preseb i geffyl, 
minshar i fuwch.  Buwch yn codi 
ar ei choesau ôl felly byddai ei phen 
yn mynd yn sownd o dan y preseb.  
Ceffyl yn iawn am ei fod yn codi ar ei 
goesau blaen yn gyntaf ’. 
Dyfyniad arall a gafwyd oedd ‘cit llue 
yn Sir Ddinbech ond cwt lloia yn Sir 
Gynarfon’.  Mae llaesod a sodren ill 
dau yn dod o llaesodr, ond wyddon ni 
ddim o le daw y gair hwnnw. 
£7.50 yw pris y llyfr a Gwasg Carreg 
Gwalch yw’r cyhoeddwyr.
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Cefndir
Y tro hwn hanes un arall a ddilynodd 
fywyd difyr iawn o’i gychwyn digon 
tlawd sydd gennyf.  Y gŵr yma 
oedd John Edward Parry a aned 
yn Llanuwchllyn yn 1798 yn fab i 
Edward Parry a’i wraig Magdalen 
(3ydd hen daid a nain imi. )
Yn ystod fy ymchwil darganfyddais 
fod John Edward, ers yn ifanc 
iawn, yn arfer dilyn ei dad i 
Swydd Amwythig  yn ystod yr haf 
i weithio yn y cynhaeaf.  Mae’n 
debyg i’r bachgen bach, ymhen rhai 
blynyddoedd, ddod yn was bach 
i’r teulu Ormsby-Gore (sef teulu yr 
Arglwydd Harlech, Brogyntyn, ger 
Croesoswallt).  Trwy gysylltiadau 
y teulu yma mae’n debyg y cafodd 
ei swydd gyntaf  ym Mhalas 
Buckingham fel “Page of the back-
stairs” i’r Frenhines Adelaide gan 
dderbyn mwy o gyfrifoldebau o 
fewn y Palas dros y blynyddoedd 
hyd ei marwolaeth hi yn 1849.  
Yn y flwyddyn honno cafodd ei 
drosglwyddo i Lys y Frenhines 
Fictoria gan dderbyn swydd o 
“Groom of the Great Chamber” sef un 
o brif weision y  Frenhines.  Talwyd 
iddo y swm o 20 punt y flwyddyn.
Mae’n rhesymol dyfalu mai drwy 
gysylltiadau y teulu Ormsby-Gore y 
cyrhaeddodd yno yn 1840 ac a fu yn 
gyflogedig ganddynt am 35 mlynedd 
hyd ei farwolaeth, ond rhaid oedd  
gwirio’r hanesion hynod yma.  O 
dderbyn eglurhad am ddyletswyddau 
y swydd olaf dan y Frenhines 
Fictoria, daeth yn eglur.  Swydd 
anrhydeddus ydoedd ac ymysg y 
dyletswyddau oedd presenoli ei hun 
yn achlysurol mewn rhai seremonïau 

megis angladdau brenhinol neu  
ddyletswyddau tebyg pa le bynnag 
y’u cynhaliwyd; dyma felly oedd rhai 
o ddyletswyddau’r “Groom of the 
Great Chamber”.
Yr oedd hyn  yn datrys y broblem 
oedd gennym sef ei fod hefyd yn 
Asiant Stad Tir Y Glyn! 
Er mai mewn bwthyn tlawd y ganed 
John Edward yr oedd mam ei wraig 
yn ferch i John Price, perchennog 
stad Pentrefelin yn Wrecsam, a’i thad 
Edward Edwards yn ficer ond hefyd 
yn etifedd Stad Daywell, Swydd 
Amwythig. 
Tra yn preswylio yn Y Glyn mae 
adroddiadau lu o weithgareddau 
y ddau yn yr ardal a chysylltiadau 
John Edward gyda boneddigion a 
phwysigion lleol.  Mae ei bresenoldeb 
mewn nifer fawr iawn o achlysuron 
dros ardal eang. 

Eglwys Crist, Talsarnau 
Mae caredigrwydd y ddau yn lleol 
yn ymddangos yn hynod hefyd ac 
un achos oedd yn agos iawn at galon 
Mary Parry oedd yr Eglwys; mae 
llawer iawn o sôn am ei haelioni at 
Eglwys Crist, Talsarnau.
Dyma eglwys a adeiladwyd ar 
dir a gyflwynwyd gan Mrs Kirby, 
Maesyneuadd ac a agorwyd 
yn swyddogol ar 26 Mai 1871.  
Cyflwynwyd y gloch, y Credo, 
Gweddi’r Arglwydd a’r Dengair gan 
Mrs Parry a’r Llestr Cardod gan 
ei gŵr.  Yn dilyn y gwasanaethau 
agoriadol cerddodd y gynulleidfa o 
200 i’r Glyn a chael gwledd arbennig 
yn ogystal â chyfle i weld o amgylch 
y gerddi.  Yn y rhestr o gyfranwyr i’r 
gronfa a sefydlwyd at godi yr adeilad 

yr oedd cyfraniad o £5.0.0 gan John 
Edward Parry YH (gwerth heddiw 
o tua £600), Mrs David Williams, 
Castell Deudraeth, £2.0.0, a Thomas 
Casson £1.1.0.
Yn ogystal â rhoddion lleol roeddynt 
yn garedig iawn wrth weithwyr 
y Stad (tua 30 ohonynt)  a phob 
Nadolig yn eu gwahodd hwy a’u 
teuluoedd am ginio o gig eidion a 
phwdin plwm (a chwrw da) amser 
cinio dydd Nadolig. 

Gwen Williams, merch fach 
mud a byddar lleol
Mae un adroddiad arbennig o 
gyflwyniad gan John Edward Parry 
i Fwrdd y Gwarcheidwaid ar 5 
Mehefin 1874 dros achos merch fach 
fud a byddar o’r enw Gwen Williams 
o Dalsarnau (tlotyn) yr oedd Mr a 
Mrs Parry wedi bod yn garedig wrthi.  
Yn 8 oed yr oeddynt wedi sicrhau lle 
iddi mewn sefydliad yn Llundain ar 
gyfer y mud a’r byddar.  Y gobaith 
oedd y buasai yn gallu dychwelyd ac 
ymdopi heb fod yn fwrn ar yr Undeb.  
Cafodd ofal arbennig yno ond yn 
13 oed yr oedd y ei chyfnod yn dod 
i ben a’i dymuniad oedd cael dysgu 
mwy a bod yn wniadwraig.
Aeth Mr Parry i Lundain i holi am 
Ysgol i’r Mud a Byddar a chafodd un 
a dybiai oedd yn addas.  Yma y nod 
oedd hyfforddi yr unigolyn ifanc fel 
ei bod yn abl i gynnal ei hun yn y 
dyfodol. 
Erbyn cyfarfod 11 Medi 1874 
adroddwyd fod gobaith iddi gael 
mynd at wraig (oedd hefyd gyda 
merch mud a byddar), i barhau ei 
hyfforddiant.  Sicrhawyd lle iddi ond 
buasai ar dreial o fis ar gost o £5 yr 
wythnos.  Y cais i’r Bwrdd oedd am 
addewid o £30 i dalu am 3 mlynedd 
o brentisiaeth gyda’r gobaith y buasai 
Gwen wedyn yn gallu cynnal ei hun a 
heb angen cardod. 
Ar 6 Tachwedd 1874 mae cofnod 
arall yn y papur fod y Bwrdd wedi 
trafod y mater ymhellach ac na 
chaniatawyd hyn ond yn hytrach 
cynigiwyd 3/- yr wythnos (y swm 
a gostiai pe bai yn y wyrcws).  
Diolchwyd yn fawr i Mr a Mrs Parry 

O’r Bwthyn i’r Palas ac yn ôl i Feirionnydd

Copi o’r Archifdy Brenhinol o lofnod a manylion John Edward Parry 
pan gyflogwyd ef gyntaf yn y Palas fel “Page of the Backstairs.”  
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gan y Bwrdd am eu parodrwydd 
i helpu gyda’r mater ac am eu 
caredigrwydd i Gwen.  Ni wn beth 
oedd y dilyniant i hyn.
Yn anffodus, bu farw John Edward 
Parry (oedd bellach wedi ymddeol 
ac wedi ymfudo i fyw i Maesneuadd) 
ar 31 Hydref 1875.  Cafodd angladd 
mawr ac fe’i disgrifiwyd yn Y Faner, 
dyddiedig 10 Tachwedd 1875, fel 
“Bonheddwr siriol a charedig, Ynad 
Heddwch dros Feirionnydd a thra 
haelionus wrth y tlodion”.  Fe’i 
claddwyd yn Eglwys Crist y Bala a 
thra theithiai yr orymdaith angladdol 
drwy dref Y Bala yr oedd pob 
siop wedi eu cau a’r llenni wedi eu 
gostwng.
Fel y digwydd daethom ar draws 
gofnod diddorol arall tua chwe 
mlynedd yn ôl pan sylwyd ar nodyn 
fod Llyfr Sgrap ar werth mewn 
ocsiwn yn Llundain oedd yn cael ei 
ddisgrifio fel un John Edward Parry 
YH Glyn Hall, Talsarnau.  Yn rhan 
ohono yr oedd  lluniau lleol, llawer 
iawn o wahoddiadau i angladdau 
pwysigion, a sawl eitem wedi ei 
gyfeirio i’r Frenhines Adelaide.  
Dyma i chi drysor.  Ond yn drist 
iawn yr oedd yr ocsiwn eisoes wedi 
ei chynnal.  Mewn ychydig ffydd yn 
unig, cysylltwyd â’r cwmni oedd wedi 
cynnal yr ocsiwn a chafwyd enw y 
prynwyr ganddynt ond, yn anffodus,  
yr oedd y trysor wedi ei werthu 
ymlaen fesul eitemau unigol.  Lle fu y 
llyfr yma tybed rhwng 1875 a 2014?  
Pwy a ŵyr?
Helen Ellis

R J WILLIAMS
Talsarnau 01766 770286
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