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Dyma lun Merched Clwb Golff Dewi Sant, Harlech yn ystod 
Pencampwriaeth Cymdeithas Golff Merched Arfon a Môn 
yn ddiweddar.  Cyrhaeddodd y bedair ohonyn nhw rownd 
yr wyth olaf ac fe lwyddodd Ann Lewis i guro Jeanette i en-
nill y bencampwriaeth eto eleni.
Yn y llun: Julie Snelson, Mair Eluned, Ann Lewis, Jeanette 
Williams (Capten y Merched eleni).

HARLECH 
AR Y BLAEN

Ann Lewis gyda Sylvia Dennett, Capten y Sir, wedi iddi 
guro Jeanette Williams i ennill y bencampwriaeth am yr 
eildro mewn dwy flynedd.  Llongyfarchiadau cynnes iawn 
iddi.

AILWAMPIO
CAPEL NANTCOL

Roedd teimlad ymhlith yr aelodau ers sbel fod angen 
ailwampio Capel Nantcol. 
Gwelwyd bod craciau yn y nenfwd o un talcen i’r llall; 
effaith gormod o ganu mae’n siŵr!  Roedd  ychydig o 
lechi wedi eu chwythu yn y storm ‘Beast from the East’ 
yn 2018, a deallwyd bod yr hen hoelion a oedd yn dal 
y llechi wedi breuo, ond yr oeddent wedi gwneud oes 
bur dda.  Cafwyd adeiladwr i weld y difrod a deallwyd 
y byddai rhaid ail doi cyn cynnal gwasanaeth arall 
yno.  Felly, rhyw fantais o amser clo y cofid felltith 
yma.  Mae’r gwaith wedi gorffen erbyn hyn (canol Mai) 
a gallwn unwaith eto ddweud bod yma ystafell glyd ar 
gyfer 50 o bobl i addoli (fel y dywedwyd yn yr hen lyfr 
Methodistiaid).
Mae’r Brodyr Jones o Rydymain wedi gwneud gwaith 
arbennig, y tu mewn i’r capel a’r ochr allan, ac wrth gwrs 
to newydd ar y Capel a’r porth.  Ni ellir gor-ganmol yr 
holl waith ardderchog a wnaed ganddyn nhw.
Mwy o luniau a mwy o hanes ar dudalen 5.

Llun: Mari Lloyd
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Iwan Morus Lewis 01341 241297
Min y Môr, Llandanwg
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CASGLWYR NEWYDDION 

LLEOL

Y Bermo

Grace Williams 01341 280788
Dyffryn Ardudwy

Gwennie Roberts 01341 247408
Mai Roberts 01341 242744
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 
Gorffennaf 2 a bydd ar werth ar 
Gorffennaf 7.  Newyddion i law 
Haf Meredydd  erbyn Mehefin 28 
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: Aled Jones
Gwaith: Pennaeth yr Adran Gyfrifon 
[CFO] i gangen o gwmni Kimberly Clark 
yng ngogledd America – y cwmni sy’n 
gwneud Andrex a Kleenex.
Cefndir:  Ges i fy magu yn Harlech, mab 
i Hefin ac Olive.  Es i i Ysgol Tanycastell 
ac Ysgol Ardudwy cyn symud i Brifysgol 
Caerlŷr (Leicester).  Ar ôl ychydig o 
flynyddoedd yn gweithio yn Leicester a 
Llundain penderfynais deithio o gwmpas 
y byd.  Es i cyn bellad â Sydney, Awstralia, 
a fannu fuais i am 11 mlynedd cyn gadael 
gyda fy ngwraig Katie, fy mab cyntaf Evan 
a phasbort newydd.  Y swydd ddaru fy 
ngyrru fi yn ôl i Wledydd Prydain ac i 
Reigate yn 2014 lle cafodd yr ail fab Huw 
(a’r olaf!) ei eni.  Ar ôl pedair blynedd 
cefais fy ngyrru i Atlanta yn America a 
dyna lle mae ‘adref ’ i ni rŵan.
Sut ydych chi’n cadw’n iach? 
Rydw i’n rhedeg bron bob diwrnod, 
gwneud ychydig ar y beic a chwarae golff 
pan mae hynny’n bosib.
Beth ydych chi’n ei ddarllen?  
Mae gen i ddau lyfr ar y go, ‘Barrack 
Obama’ ydy un ac ‘Endure’ ydi’r llall.  Llyfr 
ydy hwn sy’n gofyn cwestiynau am effaith 
chwaraeon ar y corff a’r pen.
Hoff raglen ar y radio neu’r teledu?  
Unrhyw raglen chwaraeon i ddweud y 
gwir ac mae Katie wedi synnu fy mod 
i wedi dechrau cymryd rhan mewn 
chwaraeon newydd ers symud yma!
Ydych chi’n bwyta’n dda? 
Dwi’n trio!  Ers dechrau’r flwyddyn rydw 
i wedi bod yn trio gwneud heb gig trwy’r 
wythnos ond rydw i’n ffeindio bod y 
penwythnos yn dechrau’n gynt ac yn 
para’n hirach.
Hoff fwyd? 
Rhywbeth ond caws!  Curri ydi’r ffefryn a 

chinio dydd Sul yn ail agos.
Hoff ddiod?
Cwrw gyda ffrindiau, gwin gyda bwyd a g&t 
pan mae angen.
Pwy fuasai’n cael dod allan i fwyta efo chi?  
Syr Alex Ferguson, Jack Nicklaus ac Warren 
Gatland.
Lle sydd orau gennych?  
Chwarae golff yn Harlech yn yr haul braf a 
heb flewyn o wynt!
Lle cawsoch chi’r gwyliau gorau?  
Mis mêl yn India, gwlad anhygoel.
Beth sy’n eich gwylltio?  
Donald Trump!
Beth yw eich hoff rinwedd mewn ffrind?  
Bûm yn lwcus gyda ffrindiau da ym 
Mhrydain, Awstralia a rŵan yn America.  
Maen nhw i gyd yn hapus i fynd allan o’r 
ffordd i helpu.
Pwy yw eich arwr? 
Winston Churchill. 
Pwy ydych chi’n ei edmygu yn yr ardal 
hon?  
Fy nhad, Hefin.  Mae o wedi byw yn yr ardal 
trwy’i fywyd ac wedi helpu bob dyn a’i gi 
gyda rhywbeth allan o’r gweithdy.  A rydw 
i’n gobeithio y fydda’i dal yn chwarae golff 
mor dda â fo pan fyddai’n 85.
Beth yw eich bai mwyaf? 
Diog braidd o gwmpas y tŷ.  Well gen i wylio 
chwaraeon ar y teledu na golchi llestri neu 
ddillad.
Beth yw eich syniad o hapusrwydd?  
Yn ista tu allan y cartref yn edrych ar y môr 
a chlywed y tonnau’n torri.
Beth fuasech chi yn ei wneud efo £5000?  
Fflio’r ddau frawd, Edwin a Gwyn, drosodd i 
wylio’r Masters yn Augusta.
Eich hoff liw a pham? 
Coch – Cymru!
Eich hoff flodyn?  
Unrhyw flodyn sydd yn edrych yn neis yn 
yr ardd a does ddim eisiau llawer o amser i 
edrych ar ei ôl.
Eich hoff gerddor?  
Rydw i’n hoffi gwrando ar bob math o 
gerddoriaeth ond hwyrach Kasabian neu 
Stereophonics fuasa’r ffefryn.
Pa dalent hoffech chi ei chael?  
Fuaswn i’n hoffi gallu siarad mwy o 
ieithoedd.  Bûm yn trio dysgu ychydig o 
Sbaeneg ond mae’n anodd heb fyw mewn 
gwlad gyda’r iaith o’n nghwmpas bob dydd.
Eich hoff ddywediadau?     
Gwell trio a methu gwneud na peidio trio o 
gwbl.
Sut buasech chi’n disgrifio eich hun ar hyn 
o bryd?  
Yn hapus gyda’r teulu a gwaith ac yn trio 
cadw’n iach fel mae’r corff yn heneiddio.

Aled gyda’r mab ieuengaf Huw
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Mae ôl-rifynnau 
Llais Ardudwy 

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

http://issuu.com/
llaisardudwy/docs

Llais 

Ardudwy

SAMARIAID
LLINELL 

GYMRAEG
08081 640123

 CYFREITHWYR BREESE GWYNDAF   
  

        
MEWN STRACH? MAWR NEU FACH? CYSYLLTWCH Â NI

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

Ysgariad a Theulu · Cyfraith Amaethyddol · Troseddau di-annod

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

     
     PORTHMADOG                      PWLLHELI     ABERMAW
  01766 512214/512253                 01758 612362                 01341 280317
        60 Stryd Fawr                      Adeiladau Madoc                Stryd Fawr

        office@bg-law.co.uk     
    

                                               

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

Cysylltwch â Dioni i siarad am eich bwthyn gwyliau

Gwion Llwyd 01341 247200 gwion@dioni.co.uk

BUSNES LLEOL ... CWSMERIAID BYDEANG

Annwyl Olygydd,
Mae’r englyn a ganlyn i’w weld ar dudalen 46 yn 
llyfr enwog T I Ellis, ‘Crwydro Meirionnydd’:
 
Pant Glas, is y fras iesin fron - codwyd
   Mal cadarn dŵr gwiwlon
 Yma’n geindeg ’min gwendon
 Goreu ryw gan R R Io’n. 1833

Tybed a yw’r tŷ yn dal i fodoli a’r englyn yn dal ar y 
talcen?  Hwyrach y gall ditectifs yr ardal roi gwy-
bodaeth imi!  
Yn ddiolchgar.
Cofion o’r ffin,
Elwyn Williams

LLYTHYR
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LLANBEDR, CWM BYCHAN A NANTCOL

Roedd ganddo dri mab o’i briodas gyntaf a dim ond un, Nick Black, sy’n dal 
yn fyw.  Roedd yn siarad am ei dad ar y rhaglen.  Dywedodd fod ei dad yn 
yfed am hanner blwyddyn ac yn rhoi’r gorau iddi am y chwe mis wedyn.  Bu 
farw yn 1965.
Mae carreg ar ffurf pyramid pum troedfedd iddo ym mynwent Eglwys 
Llanbedr.  Arni mae arfbais gydag aderyn, helm ac olwyn o fewn y ffurf a’r 
geiriau Brittene Ingland 15 – Ehta Humo Mila Lang, a’i enw Sir John Black 
1895-1965.

Syr John Black Standard 8 y cyfnod

Y Swallow Doretti

Geni merch
Llongyfarchiadau i Stephanie 
Macdonald (gynt o Rhiw) a Keiran 
Purcell ar enedigaeth merch fach, 
Lottie Rose, chwaer fach i Oliver a 
Harvey. Llongyfarchiadau i Nain a Taid 
hefyd sef Brian a Sue Macdonald.

Geni mab
Llongyfarchiadau i Jonathan 
Newbould (gynt o Gwynfryn) a Debs 
ar enedigaeth mab yn ddiweddar.  
Llongyfarchiadau i Nain a Taid hefyd 
sef Ali a Dave Newbould sy’n croesawu 
eu hŵyr cyntaf.

Diolch
Dymuna Susanne Davies, Ystad-
y-Wenallt, ynghyd ag Angharad ac 
Elfyn, ddiolch o galon am bob arwydd 
o gydymdeimlad a ddangosir wedi 
iddynt golli mam yng nghyfraith a 
mamgu arbennig sef Elizabeth Davies 
yng Nghlunderwen yn ddiweddar yn 
90 oed.
£20

Cyngor Cymuned
Bwriad y Cyngor Cymuned yw cefnogi 
ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru sy’n 
cael ei chydlynu gan ymgyrch ‘Cadwch 
Gymru’n Daclus’.  Awgrymwyd 
y gallai’r trigolion hel sbwriel yn 
y pentref ac ar y clawdd llanw.  
Clustnodwyd nos Fawrth 8 Mehefin 
am 6:30 a 6:30 nos Iau 10 Mehefin am y 
ddau weithgaredd; yn y pentref ar y nos 
Fawrth ac ar y clawdd llanw ar y nos 
Iau.  Cysylltwch â’r Cyngor Cymuned 
ar y ddalen Facebook - Cymuned 
Llanbedr Community - Eryri neu ar 
post@llanbedr.com os oes gennych 
ddiddordeb mewn cymryd rhan.  
Mae’n bwysig i ni sicrhau fod gennym 
ddigon o offer ar gyfer y gwaith.  
Byddwn yn cyfarfod yn y sgwâr cyn y 
ddau weithgaredd.  Diolch.

Y Neuadd Bentref
Cafwyd cymhorthdal o £2980 gan 
Fantell Gwynedd i greu llefydd i 
gyfarfod yn yr awyr agored. Bwriedir 
defnyddio rhywfaint i dacluso’r llain 
wrth fynedfa’r neuadd drwy blannu 
llwyni a gosod meinciau.  Bydd y rhan 
fwyaf yn mynd at y gwaith o greu gardd 
gymunedol yng Nghae Deiliog, hyn yn 
golygu gwaith clirio, prynu a phlannu.

DYN CEIR GO ENWOG

Mewn rhaglen am geir pumdegau’r ganrif dddiwethaf ar BBC4 y mis diwethaf 
rhoddwyd lle amlwg i Syr John Black.  Daeth i fyw i hen ffermdy Dolbebin, 
Llanbedr, wedi bod yn bennaeth ceir Standard yn Coventry.  Fo hefyd 
oedd piau’r tŷ to fflat ar ochr y lein yn Pensarn, y Tŷ Cwch (Boat House).  
Defnyddiai hwn fel tŷ gwyliau cyn prynu Dolbebin.
Bu’n gweithio i Hillman cyn mynd at Standard a fo oedd cadeirydd Standard-
Triumph pan unwyd y ddau gwmni.  Yn 1953, cafodd ddamwain wrth yrru 
yn dangos y Swallow Doretti.  Effeithiodd hyn ar ei waith a chafodd ei orfodi i 
ymddiswyddo yn 1954.  Yn fuan wedyn daeth yn gadeirydd Enfield Cables cyn 
ymddeol i Lanbedr.
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Cafwyd adroddiad o wasanaeth a 
gynhaliwyd i ddathlu canmlwyddiant 
y Capel yn Llais Ardudwy yn 1997.
Dyma ychydig o newydd da mewn 
amser pryderus gyda chau a gwerthu 
capeli cefn gwlad - mae Capel y Cwm 
ar ei newydd wedd.                                                         
Yn ôl yr hanes, atgyweiriwyd y 
capel yn y flwyddyn 1897 ond yr 
oedd yr hen gapel wedi ei adeiladu 
ers y flwyddyn 1839.  Serch hynny, 
atgyweiriwyd a chodwyd ei furiau, a 
rhoddwyd to newydd arno.
A ninnau yn y flwyddyn 2021, mae’r 
achos yn y Cwm yn dal yn iach ac 
aelodau y Cwm, Capel Moreia a 
Chapel y Gwynfryn wedi uno o dan 
yr un to.  Wel, yn gywir dan ddau 
do, yn y Neuadd yn Llanbedr ac yn y 
Cwm.  
O dri Chapel Methodist yn Llanbedr, 
erys Capel y Cwm yr unig un ar ôl 
bellach fel lle i addoli, gydag aelodau 
Moreia a Chapel Gwynfryn yn 
ymgynnull gydag aelodau Nantcol 
yn y Neuadd Bentref yn Llanbedr ac 
yn y Cwm (cyn rhwystrau Cofid-19).  
Bydd manylion eto siŵr o fod pryd 
fydd gwasanaethau yn cael eu cynnal 
eto.  Wrth gwrs mae croeso i bawb 
alw draw, bryd hynny.
Ac at Gapel y Cwm, mae’r gog yn 
brysur yn canu o gwmpas a chawn 
fynychu gwasanaeth yma maes o law, 
mae’n siŵr, gan gadw at reolau Cofid 
gyda chadw pellter ac ati, a dim canu!
Dyma gapel bach hynod sydd wedi 
goroesi treigl amser a newidiadau 
mawr.
Ers 1999 mae’r adeilad wedi ei 
gofrestru ar gyfer priodasau, ac mae’r 
aelodau presennol yn awyddus i weld 
hyn yn parhau a datblygu.  Be well 
na phriodas fach yn y Cwm gyda’r 
golygfeydd hudolus a rhamantus?
Cofion atoch i gyd,
Morfudd

Lluniau: Mari Lloyd

CAPEL NANTCOL AR EI NEWYDD WEDD
MWY AM YR
AILWAMPIO
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Dolen Llyfrgell Clicio a Chasglu newydd ar gael yn Harlech
O 4 Mehefin, mae lleoliad newydd yn agor yn Harlech lle y gall pobl gasglu 
a dychwelyd eu llyfrau llyfrgell.  Bydd hyn yn ogystal â’r ddarpariaeth ym 
Mhenrhyndeudraeth.
Sefydlwyd Dolenni Clicio a Chasglu er mwyn ei gwneud yn hwylus i bobl y sir 
allu archebu llyfrau o’r Llyfrgell a’u casglu mewn lleoliad sy’n agos atynt, heb 
orfod teithio i’w Llyfrgell arferol.
Trwy gydweithio rhwng Gwasanaeth Llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd a 
Llyfrgell ac Institiwt Harlech, mae cyfrifiadur bellach wedi’i leoli yn yr adeilad 
a gall pobl sy’n ymweld archebu, casglu a dychwelyd eu llyfrau i’r Institiwt.  
Bydd y llyfrau wedyn yn cael eu dychwelyd trwy’r fan ddosbarthu llyfrgell sy’n 
ymweld â Harlech yn wythnosol.
Dywedodd Jim Maxwell, ysgrifennydd yr elusen sy’n rhedeg Llyfrgell ac 
Institiwt Harlech: ‘Rydym wedi gwella’r adeilad gan gynnwys creu llyfrgell 
gyfeirio i arddangos rhyw ddwy fil o lyfrau a dderbyniwyd ar ôl cau Coleg 
Harlech.  Diolch i grant gan y ‘Pilgrim’s Trust’ mae’r llyfrau bellach yn cael eu 
catalogio.  Bydd y cyfleuster yn cael ei ymestyn wrth i fwy o silffoedd ddod 
ar gael.  Gall pobl Harlech archebu unrhyw lyfr oddi ar gatalog y llyfrgell a’i 
gasglu yma yn yr Institiwt.’
Am fwy o wybodaeth am Wasanaethau Llyfrgell Cyngor Gwynedd ewch i 
www.gwynedd.llyw.cymru/llyfrgell

Bydd dolen clicio a chasglu llyfrgell newydd yn 
agor yn adeilad Llyfrgell ac Institiwt Harlech

CASGLU LLYFRAU LLYFRGELL

Yr Adran Iau
Diolch i’r drefn rydym wedi gallu 
ailgychwyn – yn ddiogel, wrth gwrs.  
Rydym yn ffodus iawn o gael dau 
arbenigwr sy’n fodlon hyfforddi ac 
ennyn diddordeb y plant mewn rygbi 
drwy gadw’n heini, meithrin sgiliau a 
chael hwyl. 
Er mwyn cyd-fynd â rheolau yr 
Awdurdod Addysg a’r ysgolion 
roeddem yn ymweld ag ysgolion y 
Dalgylch yn eu tro a’r dosbarthiadau 
yn derbyn hyfforddiant yn eu 
swigod.  Rydym yn awyddus iawn i 
gynorthwyo’r ysgolion a’r gymuned 
leol i gadw rheolaeth ar y feirws.
Bu Siân Edwards ac Osian Roberts 
yn hyfforddi gyda chymorth Victoria 
Redman pan oedd ar gael.
Diolch i bawb am eu cydweithrediad 
a’u cefnogaeth. 
Ar hyn o bryd mae’n annhebygol 
y byddwn yn gallu cynnal 
Cystadleuaeth Rygbi Gwynfor John 
eleni eto ond os bydd rheolau yn 
llacio a’r Awdurdod a’r Ysgolion yn 
fodlon, byddwn yn barod!

Y Dynion
Mae aelodau brwdfrydig Clwb Rygbi 
Harlech yn ymarfer ar nos Fercher ar 
gaeau Ysgol Ardudwy, Harlech rhwng 
7.00 ac 8.00.  Maent yn cyrraedd y 
maes yn barod i redeg, neidio, taflu, 
dal, ond nid taclo - ac yna dychwelyd 
adre am adferiad haeddiannol ar ôl 
sesiwn ymarfer o dan lygaid barcud 
Graham Perch a Gavin Fitzgerald.  
Piciwch draw i ymuno neu gefnogi – 
bydd croeso cynnes i chwi.
Gobeithiwn drefnu gemau 7 neu 10 
bob ochr, fel mae’r rheolau’n caniatau, 
yn y dyfodol.  Diolch i  bawb am eu 
cefnogaeth barod.Y machlud o draeth Harlech ddiwedd mis Mai - Llun: Huw Rees Lewis
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Mae Cymunedau’r Eden Project yng Nghymru yn gwahodd darllenwyr eich papur i 
gymryd rhan yn y Cinio Mawr!
Beth yw’r Cinio Mawr?  Wel, digwyddiad blynyddol sy’n cael ei gynnal mewn 
cymunedau ar hyd a lled Cymru.  Cyfle i gymdogion ddod at ei gilydd, i rannu diolch 
a dod i adnabod ei gilydd yn well.  Syniad gan yr Eden Project yw’r cyfan ac mae’n 
bosibl diolch i’r Loteri Genedlaethol.
Lle?  Unrhyw le yn eich cymuned.  Trefnwch baned dros y ffens, cinio yn yr ardd, 
picnic yn y parc… gallwch addasu i gyd-fynd â’r rheolau cymdeithasu, heb orfod 
canslo!  Llynedd gwelwyd dros 165,000 o bobl yng Nghymru yn mwynhau cynnal 
Cinio Mawr ar-lein, ar stepen y drws a dros y ffens.
Pwy?  Eich Cinio Mawr chi yw hwn, yn unol â’r rheolau; gallwch wahodd y pentref 
cyfan neu drefnu gyda’ch cymydog agosaf yn unig.
Sut? Mae’n syml a does dim costau.  Cofrestrwch am becyn dwyieithog Y Cinio Mawr 
am ddim ar thebiglunch.com.  Mae’r pecyn yn cynnwys gwahoddiadau i chi gael eu 
dosbarthu i’ch cymdogion, ryseitiau, syniadau am gemau a mwy!  Gallwch godi arian 
i elusen leol hefyd wrth gwrs!  
Pam trefnu Cinio Mawr?  Mae’n bwysicach nag erioed i ymgysylltu gyda’n 
cymdogion a’r gymuned.  Mae’n gyfle i ddweud diolch, i ddod i adnabod ein 
cymdogion a’n cymuned yn well a chael hwyl.  Mae pethau gwych yn gallu digwydd 
wrth i bobl ddod at ei gilydd; pwy a ŵyr beth fydd gwaddol eich digwyddiad chi?
Gwobr!  Eleni am y tro cyntaf, mae Cymunedau’r Eden Project yng Nghymru wedi 
partneru gyda Chredydau Amser Tempo.  Bydd cyfle i wirfoddolwyr sy’n buddsoddi 
amser am ddim yn eich Cinio Mawr lleol yng Nghymru, wneud cais am gredydau 
amser i’w gwario ar weithgareddau o bob math yng Nghymru.  Rheswm gwych arall i 
chi a’ch cymdogion gymryd rhan!  
Cysylltwch a rhannwch eich cynlluniau a’ch lluniau gyda ni! 
ljenkins@edenproject.com / Facebook: edencommunitiescymru

Y CINIO MAWR

Mae Cymdeithas Bêl-Droed Cymru 
wedi ymuno â Cadw i gynrychioli'r 
26 chwaraewr yng ngharfan EURO 
2020 UEFA Cymru mewn safleoedd 
hanesyddol ar draws y wlad.
Un o’r rheini yw castell Harlech lle 
mae’r Gymdeithas Bêl-Droed wedi 
codi tarian er clod i Jonny Williams.

EURO 2020



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
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Diolch 
Diolch a rhodd o £10 gan Mrs 
Iris Pugh, Llwyn, Tal-y-bont.  
Ymddiheuriad nad ymddangosodd 
hwn yn y Llais ym mis Mai.

Croeso
Braf iawn gweld llawer o ‘blant’ yr 
ardal yn gallu dod adref i ymweld â’u 
teuluoedd ar ôl i’r cyfyngiadau godi. 
Croeso nôl i chi i gyd.

Pensarn 1939-1945
Chwith: Mair Davies (Jones rŵan, yn Yr Amwythig)
Canol: Meirion Williams (rŵan yn byw yn Nhywyn a’i chwaer Hilda yn 
Nolgellau)
Dde: Olwen Davies (Olwen Telfer rŵan yn byw yn Dyffryn)
Pantgolau
Rhif 1: Mr a Mrs Williams.  Yr oedd Mr Williams yn wyliwr nos yn y Chwarel 
yn Llanfair oherwydd y ffrwydron yno.
Yr oedd tad Mair ac Olwen yn gweithio ar y Rheilffordd ac yn cadw’r Caban 
Roc gyda Mr John Jones, Llanbedr
Bronygarth – Mr David Richards, y penteulu a pherchennog y Cei, oedd yn 
cyflogi llawer. 
Ty’n y Fawnog: Murddun, cartref Siân Owen yr hen wraig yn llun enwog 
Salem gan Vosper.
Bryn Moel: Fferm fach Mr a Mrs Jones.  Mr Jones yn gweithio ar y 
Rheilffordd, a’u mab Robert yn cael ei ladd yn nyddiau olaf yr ail ryfel byd.
Pensarn Hall: cartref y ddwy Miss Richards a fu’n derbyn ymgilwyr, fel amryw 
eraill yn ardal Ardudwy.
Y Siop: Mrs Campbell a’i dwy ferch Doris a Vera.
Yr Orsaf: Yr orsaf-feistr oedd Mr Jones a’i blant Vernon, Nancy a Dilys.

Anfonwyd i Llais Ardudwy gan 
Mair Jones, Bermo gynt. 

Capel Horeb

 Wedi dechrau cynnal oedfaon yn y   
 festri ers dechrau Mehefin ond dim  
 oedfa ar 13 Mehefin gan nad yw’r  
 Parch Gwyn Rhydderch yn teithio 
 ar hyn o bryd.
 Mehefin
 20  Anwen Williams
 27  Raymond Owen
 Gorffennaf
 4 Pererindod Capel
 11 Parch Huw Dylan Jones, 5.30
 18 Andrew Setatree
 25 Jean ac Einir

Her y 15 Copa 
Llongyfarchiadau i Iwan Meirion 
Lloyd-Williams, Llandrillo 
[Dyffryn gynt] ar gwblhau Her y 
15 Copa a chodi arian sylweddol at 
Ymddiriedolaeth DPJ, sy’n cefnogi 
gweithwyr amaethyddol sydd â 
phroblemau iechyd meddwl.
Gallwch gefnogi Iwan ar: 
www.justgiving.com/campaign/DPT
WalesCoastalPath



9

CEISIADAU CYNLLUNIO 
Codi uchder y ffens terfyn i 1.8m - Min-
y-Wern, Dyffryn Ardudwy
Cefnogi’r cais hwn.
MATERION YN CODI
Ethol Swyddogion am y flwyddyn 2021/22:
Cadeirydd: Siân Edwards
Is-gadeirydd: Steffan Chambers
Pwyllgor Elin Humphreys: Edward 
Griffiths 
Is-bwyllgor cynllunio: Cyngor llawn
Is-bwyllgor cyllid: Cyngor llawn
Is-bwyllgor fynwent: Cadeirydd, Is-
gadeirydd, John Ellis Williams a Siôn Ifor 
Williams
Is-bwyllgor seddi: Cadeirydd, Is-
gadeirydd, Edward Williams a Siôn Ifor 
Williams
Is-bwyllgor maes parcio: Cadeirydd, John 
Ellis Williams, Edward Williams, Edward 
Griffiths a John Ceri Evans
Un Llais Cymru: Cadeirydd a Kathleen 
Aikman
Llwybrau cyhoeddus: Cadeirydd, Is-
gadeirydd, Edward Williams, Siôn Ifor 
Williams ac Edward Griffiths
Hamdden Harlech ac Ardudwy: 
Cadeirydd ac Edward Griffiths 
Pwyllgor neuadd bentref: Edward 
Griffiths, Kathleen Aikman a Michael 
Tregenza
Llywodraethwyr Ysgol Gynradd: Michael 
Tregenza
Wrth ymadael â’r Gadair diolchodd 
Edward Griffiths i’w gyd-gynghorwyr 
am eu cefnogaeth yn ystod y cyfnod y 
bu’n Gadeirydd a dymunodd y gorau 
i’r Cadeirydd newydd.  Diolchodd Eryl 
Jones Williams i’r Edward Griffiths am ei 
waith diflino i’r Cyngor yn ystod y cyfnod 
yr oedd yn Gadeirydd ac ategwyd hyn 
gan y Cadeirydd newydd, Siân Edwards.
Grŵp Gwella Dyffryn Ardudwy
a Thal-y-bont
Adroddodd Steffan Chambers  bod y 
clwb pêl-droed wedi ailgychwyn sesiynau 
ymarfer ar nos Iau rhwng 6.00 a 7.00 o’r 
gloch.  Hefyd, datganodd bod pryder 
am yr ysbwriel ar hyd y cae a diolchodd 
i Mrs D Tregenza am drefnu i rhai o’r 
plant ei gasglu ar ôl y sesiwn bêl-droed, 
datganodd bod angen torri’r gwair 
yn rheolaidd a chafwyd gwybod bod 
hyn yn cael ei wneud bob pythefnos.  
Cytunwyd bod angen bin ysbwriel ar y 
cae a gofynnwyd i’r Clerc gysylltu gyda 
Chyngor Gwynedd ynglŷn â hyn.

GOHEBIAETH                       
BT
Mae BT yn bwriadu tynnu’r blwch ffôn 
o’r pentre oherwydd diffyg gwasanaeth 
ohono.  Mae’r cyfnod ymgynghori 90 
diwrnod i hyn yn dod i ben ar y 14 
Gorffennaf 2021; byddwn yn ddiolchgar 
o dderbyn eich sylwadau erbyn 1af o 
Orffennaf 2021.   Nid oes gwrthwynebiad 
i dynnu’r blwch ffôn hwn.
ADRODDIAD Y TRYSORYDD
Ceisiadau am gymorth ariannol
Pwyllgor Neuadd Bentref - £3,000, 
hanner rhodd blynyddol.

CYNGOR CYMUNED
DYFFRYN A 

THAL-Y-BONT

Glywsoch chi am Gadair Llywelyn?  
Wel, dyma hi, Cadair Llywelyn, 
cadair freichiau drawiadol ar 
dwmpath mawr yng nghanol cae 
rhwng ffermdy Allt Goch a Gelli 
Las, uwchben Llanbedr.  Enw arall 
y gadair, ond yn llai cyffredinol, yw 
Cadair Artro.
Ydy Cadair Llywelyn yn hen gadair 
Tywysog Llywelyn, wedi ei gwneud 
gan bobl hynafol, neu ddim ond 
carreg fawr neis iawn sy’n edrych fel 
cadair gefn i ni, bobl heddiw?
Mae’r gadair ar domen fawr o gerrig 
sy’n debyg i rug hynafol.  Mae hi’n 
wynebu’r dwyrain, yr un cyfeiriad 
y mae’r chwe “dolmen porth” ardal 
Ardudwy yn wynebu.  Ac hefyd yn 
bwysig, mae hi’n wynebu Moelfre, 
mynydd sylweddol yn oesoedd 
cynhanesyddol yr ardal hon.
Yn ddiweddar ddaeth Andrew Wolfe 
(archeolegydd Cymdeithas Hanes 
Harlech) i weld y ‘gadair’.  Yn ôl 
Andrew, a Clive Hudson (daearegwr/ 

archeolegydd Cymdeithas Hanes 
Beddgelert), does ’na ddim rheswm 
i feddwl bod y garreg wedi ei chreu 
gan ddyn.  
Meddai Clive am y garreg:
‘Credaf bod ei ffurf yn awgrymu ei 
bod yn naturiol.  Mae cerrig o dan 
y nodwedd a’i phresenoldeb mewn 
maes o gerrig, ynghyd â’i hamlinell 
gron a’i maint a’i phwysau sylweddol, 
yn awgrymu iddi gael ei chludo yma 
gan rewlif.  Os felly, mae cerrig o’r 
fath wedi dioddef amodau rhewlifol 
a gwelir craciau ynddyn nhw’n aml.  
Nodwedd hardd, ond i mi mae hi’n 
graig a luniwyd yn naturiol ac nid 
gan ddyn.’
Siom fawr!  Tipyn o sbri oedd 
dychmygu Tywysog Llywelyn yn 
eistedd ar ei gadair freichiau fawr yn 
mwynhau panad gan edrych dros y 
Rhinogydd a Moelfre!  Mi ddudodd 
Haf Llewelyn ( merch Gweneira 
Jones), sy wedi cael ei magu yn Allt 
Goch...‘dyma fy hoff le yn Allt Goch.  
Mae pawb ohonom wedi bod yno yn 
bwyta picnic!’
Wel, mae’n edrych fel y bydd rhaid i 
ni gytuno mai ‘eratig rhewlifol’ yw’r 
graig, ond mae hyn yn gwneud i 
mi feddwl am ddyn eira meddw yn 
hanner cwympo o gwmpas caeau Allt 
Goch!
Be ydy eich barn chi?  Oes gynnoch 
chi stori am y gadair, neu chwedlau 
am lefydd eraill yn yr ardal hon? 
Jennifer Greenwood

Glywsoch chi am Gadair Llywelyn?

Llun gan Roy Gamblin, Dyffryn Ardudwy
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Llongyfarchiadau i Angharad Morris, Y Waun, Wrecsam; 
Janet Mostert, Harlech; Rhian Jones, Betws yn Rhos; a 
Dotwen Jones, Cilgwri Wirral.
Anfonwch eich atebion at Phil Mostert. [Manylion ar 
dudalen 2].

ATEBION SGWÂR GEIRIAU 10
RALI FAWR

NID YW CYMRU

AR WERTH

a

Delyth Jewell,
Dafydd Iwan a mwy!

10 Gorffennaf 2021
1 o’r gloch
Argae Tryweryn
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Gerallt Rhun, Castell, 
Trawsfynydd LL41 4UB

CYNGHORYDD YN
YMDDISWYDDO

Mae Freya Bentham, 1 Penybryn, 
Harlech wedi ymddiswyddo o’i 
gwaith fel cynghorydd sir.  Bu yn y 
swydd ers mis Mai 2017.  Hoffem 
ddiolch yn gynnes iawn iddi am 
ei gwasanaeth dros Harlech a 
Thalsarnau yn y cyfnod diweddar 
a hefyd ddymuno’n dda iddi wrth 
iddi ganolbwyntio ar fagu Edie, 
y babi newydd.  Bydd etholiad i 
ddewis cynghorydd newydd ym mis 
Gorffennaf.  Y tri ymgeisydd ydi Lisa 
Birks, Annibynnol, Martin Hughes, 
Annibynnol a Gwynfor Owen, Plaid 
Cymru.
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O’r dde, yr arweinydd Mr O M Jones, ? Macbeth Owen, Jim Jones, Roberta 
Horne, Enid Thomas, Eluned Parry (cyfeilyddes), Eifiona Williams, June 
Thomas, Anita Thomas, Bethan Jones.
Margaret Evans, Casin Spoonley, Iola Jones, Edwina Evans, Caerwen Jones, 
Nerys Evans, Glenys Williams, Bronwena Jones.
Eisteddfod Genedlaethol, Dolgellau, 1949
Fe wnaeth Côr Plant Harlech (llun uchod) o dan arweiniad Mr O M Jones, 
ennill y wobr gyntaf yn yr eisteddfod hon.  Un o’r corau eraill oedd yn cystadlu 
yn eu herbyn oedd côr o’r de o’r enw ‘The Snowdrops’.  Roedd rhain yn cipio’r 
wobr gyntaf pa le bynnag yr oeddynt yn cystadlu ond y tro yma Côr Plant 
Harlech gipiodd y wobr gyntaf.  Cludwyd y Côr i Ddolgellau yn siarabang 
Gruff Williams, Garej Dewi Sant a pan ddaeth y Côr adref yn ôl
roedd pobol Harlech wedi ymgynnull ar y sgwâr i’w croesawu a’u llongyfarch. 
Diwrnod i’w gofio!
Mae Brian Evans, Brodawel, Harlech yn cofio i Mr a Mrs William Jones, 
Fferm Glan y Môr logi tacsi gan Gruff Williams, Garej Dewi Sant i’w cludo 
i’r gwasanaeth ar y nos Sul.  Gan ei fod ef yn un o’r gweithwyr oedd yn cael 
ei gyflogi gan Gruff Williams, ef gafodd ei ddewis i’w gyrru i Ddolgellau a’u 
cludo yn ôl adref yn yr hwyr.  Wedi cyrraedd Harlech, y ffordd orau wedyn 
oedd gyrru i lawr ffordd glan y môr ac yna yn syth ar hyd y ffordd goncrit 
(sydd heddiw yn goedwig ) draw yn syth at ddrws y tŷ.

CÔR PLANT 1949
Yn dilyn o’r mis diwethaf o Llais Ardudwy a’r adroddiad am y Côr Plant yn 
y flwyddyn 1949, dyma ddarlun o’r Côr fel yr ymddangosodd yn y ‘Welsh 

American Magazine’.
MATERION YN CODI
Ethol Swyddogion am y flwyddyn 2021/22:
Cadeirydd: John Richards
Is-gadeirydd: Owen Lloyd Roberts
Wrth ymadael â’r Gadair diolchodd y 
cyn-Gadeirydd i’w gyd-gynghorwyr am 
eu cymorth yn ystod y ddwy flynedd 
diwethaf ag am y fraint o gael bod yn 
Gadeirydd y Cyngor unwaith yn rhagor.  
Hefyd diolchodd i’r Clerc am ei holl 
waith a dymunodd yn dda i’r Cadeirydd 
newydd.  Wrth gymryd y Gadair 
diolchodd y Cadeirydd i’r cyn-gadeirydd 
am ei waith diflino i’r Cyngor ar hyd y 
ddwy flynedd diwethaf; hefyd, diolchodd 
i’w gyd-gynghorwyr am y fraint o gael 
ei ethol yn Gadeirydd am y flwyddyn i 
ddod.
Llinellau melyn 
Adroddodd y Clerc ei bod wedi cael 
ateb gan yr Adran Drafnidiaeth yng 
Nghaernarfon ynglŷn ag argymhelliad y 
Cyngor yn datgan y byddant yn cysylltu 
yn ôl gyda’u sylwadau maes o law.  Hefyd 
adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn 
dau e-bost yn gwrthwynebu llinellau 
melyn dwbl arfaethedig – un gan Mr 
Kendrick, Rhiw Derwydd oedd yn 
datgan ei fod yn anfon lluniau o faes 
parcio’r dref gyda’r nos a bod y maes 
parcio hwn heb oleuadau, yn anwastad, 
ac felly yn beryg i gerddwyr wedi nos.  
Un arall gan Ms Patricia Moffet a Kevin 
Beale yn gwrthwynebu, hefyd yn diolch 
i’r Cyngor am eu cefnogi i gadw ychydig 
o lefydd parcio ar ochor y ffordd.  Hefyd 
yn datgan eu bod yn ymddiheuro am 
y fan sydd wedi ei pharcio ar ochor 
dde’r ffordd wrth ddod lawr sy’n creu 
niwsans ac yn datgan eu bod yn deall 
y broblem ac na fyddant yn parcio yna 
eto.  Cytunwyd i gysylltu gyda’r Adran 
Briffyrdd yng Nghaernarfon i ofyn beth 
oedd y diweddaraf ynglŷn â’r cynllun 
uchod.
MATERION CYNGOR GWYNEDD
Ni dderbyniwyd adroddiad oherwydd 
ymddiswyddiad y Cyng Freya Bentham 
fel Cynghorydd Gwynedd.
CEISIADAU CYNLLUNIO
Cais ôl-weithredol i osod dau bwmp 
gwres ffynhonnell aer - Neuadd 
Caerffynnon, Talsarnau.  Cefnogi’r cais 
hwn.
ADRODDIAD Y TRYSORYDD
Ceisiadau am gymorth ariannol 
Hamdden Harlech ac Ardudwy - 
£2,077.31, hanner y cynnig presept.

CYNGOR CYMUNED

TALSARNAU

CYMORTH GYDA COVID-19
Swyddogion Ymgysylltu Cymunedol ar gael 

i gynnig cymorth i drigolion Gwynedd

Wrth i gyfyngiadau Covid-19 barhau i lacio, a nifer o leoliadau ail-agor, bydd 
Swyddogion Ymgysylltu Cymunedol Covid-19 Cyngor Gwynedd yn ymweld â 
chymunedau o amgylch y sir er mwyn cynorthwyo ac ateb unrhyw gwestiynau 
gan drigolion.
Mae’r swyddogion i gyd wedi’u hyfforddi fel Swyddogion Olrhain Cysylltiadau, 
a byddant yn cefnogi’r tîm Profi, Olrhain a Diogelu drwy annog unigolion i 
gysylltu gyda’r gwasanaeth petai achosion yn cynyddu o fewn cymunedau.
Gall perchnogion a rheolwyr busnes ffonio Gwasanaeth POD Cyngor 
Gwynedd yn uniongyrchol ar 01286 679993 (yn ystod oriau swyddfa arferol) 
am unrhyw arweiniad a chefnogaeth neu os am dderbyn profion Covid-19.
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Dan anhwylder
Anfonwn ein cofion at Dewi Owen, 
Brwyn Llynnau gynt.  Dydy o 
ddim wedi bod yn dda ei iechyd yn 
ddiweddar.  Brysia wella, Dewi. 

Cydymdeimlad
Ein cydymdeimlad dyfnaf at 
Kathleen, Jean a Linda a’r teulu oll 
ar farwolaeth Pam Richards, Tyddyn 
Llwyn (ond y Foel cyn hynny).  Bu 
farw yn ei chartref fore Llun, 24 Mai, 
ar ôl gwaeledd gweddol fyr.  
Roedd Pam yn wraig wylaidd ac 
annwyl ac roedd ganddi gylch mawr 
o gyfeillion.  Roedd yn mwynhau 
tynnu lluniau ac roedd yn aelod 
o glwb celf Llanfair.  Ymaelododd 
yn ddiweddar â Merched y Wawr 
ac roedd yn mwynhau yr elfen 
gymdeithasol yn arw.  Gweithiodd yn 
galed ar hyd ei hoes a’i theulu oedd 
prif ganolbwynt ei bywyd.  
Bu’r merched yn hynod ofalus 
ohoni, ac fe erys atgofion hapus iawn 
amdani.

Y BERMO A LLANABER

Merched y Wawr
Gŵyl y Pum Rhanbarth
Gŵyl rithiol y tro hwn oherwydd y 
Cofid.  Ymunodd dros gant o aelodau 
yn yr Ŵyl eleni.  Richard Roberts, cyn 
gadeirydd Clwb Mynydda Cymru oedd 
y siaradwr cyntaf.  Cafwyd hanes y 
teithiau a drefnir gan y clwb, oddeutu 
40 o deithiau bob blwyddyn, rhai yn 
heriol, rhai yn haws, rhai i’r Alban ac 
eraill yn deithiau tramor.
Yn yr ail sesiwn, cawsom daith o 
gwmpas Siop Sioned o Lanrwst drwy 
gyfrwng fideo.  Mae dewis eang 
o gynnyrch unigryw i’w gael yno 
[siopsioned.com].
Ymlaen wedyn i Bwllheli at Catrin 
Williams.  Magwyd Catrin yng 
Nghefnddwysarn, ger y Bala.  Mae ei 
magwraeth wedi dylanwadu’n fawr ar 
ei gwaith gydag elfennau o ffermio, 
dathliadau a dillad, traddodiadau 
teuluol a wynebau i’w gweld yn ei 
gwaith.  
I orffen yr Ŵyl cawsom orig yng 
nghwmni Meibion Jacob a’u cyfeilyddes 
Gwerfyl Williams o ardal Penllyn.  
Tri thenor talentog ydy’r ‘Meibion’ 
a chawsom amrywiaeth o ganeuon 
traddodiadol, modern a cherdd 
dant.  Roedd pawb  wedi mwynhau’r 
diwrnod yn fawr iawn.  Diolch i’r 
Pwyllgor ac yn arbennig i Olwen Jones, 
Dinas Mawddwy am ei gwaith fel 
ysgrifennydd.

Trefnwyr Angladdau 

• Gofal Personol 24 awr 

• Capel Gorffwys 

• Cynlluniau Angladd Rhagdaledig 

Heol Dulyn, Tremadog. 

Ffôn: 01766 512091 

post@pritchardgriffiths.co.uk 

Aelodau Merched y Wawr Y Bermo a’r Cylch
Braf oedd medru cwrdd ar bnawn sych o fis Mai.  Bu llawer o sgwrsio a 

hefyd edrych ymlaen a cheisio trefnu at y tymor nesaf gyda’n gilydd.

Cydymdeimlo
Anfonwn ein cofion a’n cydymdeimlad 
at Colin a Pam, Bronfair, Llanfair, gynt, 
ar farwolaeth eu mam, Brynnie, yn 
Sbaen (lle mae Pam yn byw). 
Rydym yn yr ardal yn eu cofio fel hen 
deulu Bronfair, Llanfair, ac anfonwn 
ein cydymdeimlad atoch i gyd fel teulu 
yn eich colled.  Mae Colin yn byw yng 
Nghanada ers blynyddoedd lawer, ond 
yn derbyn y Llais ac yn falch o’i gael.
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Griffith Jones Griffith a’i wraig Sarah.  
Diolch i Olwen Medi, Caerdydd (nith GJG) am y llun

Barbwr Llanbad

Wedi’r hanes am Griffith Jones Griffith, barbwr Llanbedr, yn rhifyn 
Ebrill mae William Large (Llangollen erbyn hyn) yn cofio am y dyn a’i 
gwsmeriaid.
‘Roedd pob un toriad gwallt yn union yr un fath tan ddaeth y crew cut tua 
diwedd y  pumdegau.  Ar ôl iddo dorri’r gwallt weithia’ mi fydda Guto yn 
tanio ‘taper’ fel cannwyll dena’ oedd yn sinjo’r blew a oedd ar ôl.  Wedyn 
roedd hen ogla’ drwg ar y blew yn llosgi.  Y pwrpas oedd i rwystro annwyd, 
meddan nhw!
‘Does gen i ddim cof be’ oedd Guto yn ei godi am dorri gwallt, yn siŵr dim 
mwy na dau swllt neu hanner coron.  Ar ôl torri’r gwallt a’i gribo, byddai’n 
estyn am yr offer pwmpio i chwistrellu rhyw fath o ddŵr ag ogla’ da arno fo.
Fan hyn y clywis i’r cwestiwn ‘Anything for the week-end sir?’ am y tro cynta’ 
pan oedd cwsmer yn talu am y toriad.  Wna i ddim deud wrthoch chi i bwy 
oedd o’n gofyn!
Un o’r cymeriadau reit hoffus fyddai’n galw heibio’r siop oedd Wil Ellis 
o’r crossing, Talwrn Bach.  Wedi iddo gael digon o stelcian a hel straeon 
mi fydda fo’n deud: ‘Wel mi fydd yn rhaid imi fynd neu mi fydd y trêns ar 
draws ‘i gilydd gen y Kate yna’.  Ei wraig oedd Kate.
Dro arall, roedd Wil Ellis yno a Mr Warburton, perchennog y Ring yn aros 
ei dro.  Yn ôl ei arfer, bydda Mr Warburton a chetyn yn ei geg o hyd; cofio 
ei weld yn gyrru berfa yn llawn o dail o’r Ring i’w dŷ, sef Ardudwy.  Y tro 
yma roedd Mr Warburton wedi rhoi ei getyn yn ei boced ond heb ddiffodd 
y baco.  Yn amlwg, roedd ei boced wedi dechra’ llosgi a fynta’ ddim yn 
gwybod.  Dyma Wil Ellis yn troi ato a deud, ‘You are smelling.’
WL
Cydymdeimlwn â William Large sydd wedi colli ei wraig, Georgina yn 
ddiweddar. [Gol.]

Cefnogi 
Siaradwyr 
Newydd 

Ar ddydd Sadwrn, 25 Medi, bydd 
Cymdeithas yr Iaith yn cynnal 
digwyddiad ‘Cefnogi Siaradwyr 
Newydd ... yn eich bro’.
Ar y diwrnod hwn, gobeithiwn 
y bydd digwyddiadau yn cael eu 
cynnal ledled Cymru sy’n rhoi cyfle 
i ddysgwyr a Chymry Cymraeg 
ddod ynghyd mewn gweithgarwch 
i ddarganfod mwy am yr ardal lle 
maent yn byw.  Gall y digwyddiad 
fod yn daith gerdded yn yr ardal, 
ymweliad i ryw le o ddiddordeb, 
sgwrs gan hanesydd lleol, taith o 
amgylch tref penodol – unrhyw beth 
fyddai’n tynnu siaradwyr Cymraeg 
newydd i mewn i’n cymunedau.
Gobeithir wedyn y bydd pawb yn 
dod ynghyd dros Zoom gyda’r nos ar 
gyfer noson gymdeithasol.
Rydym felly yn chwilio am unigolion 
sy’n fodlon cymryd cyfrifoldeb dros 
drefnu digwyddiad yn eu hardal nhw.  
Cysylltwch â swyddfa’r Gymdeithas 
01970 624501 neu post@cymdeithas.
cymru os am fwy o wybodaeth neu 
os am roi eich enw ymlaen i drefnu 
digwyddiad.
Diolch
Nia Llywelyn, Swyddog Dysgwyr 
Cymdeithas yr Iaith

DIOLCH
Dymuna Olwen Jones, Robat 
Lloyd a Melen Haf, 7 Ty’n Pistyll, 
Trawsfynydd ddiolch yn ddiffuant 
am y cardiau, y llu galwadau ffôn 
a phob arwydd o gydymdeimlad a 
dderbyniwyd yn eu profedigaeth o 
golli Brian Davies yn ddiweddar.  
Roedd eich negeseuon o gysur mawr.



Troi’r 
Salmau’n 

Gân
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Cymwynas fawr Edmwnd Prys 
i’w genedl oedd troi’r salmau 
yn benillion canadwy a hwylus 
i’w defnyddio yn yr addoliad 
cyhoeddus.
Pan ddaeth Elisabeth I yn frenhines 
fe sefydlodd Eglwys Loegr gyda hi 
ei hun yn ben arni.  Daeth yr eglwys 
yn fraich i’r wladwriaeth ac roedd yn 
rhaid diddyfnu’r bobl oddi ar y Pab 
a’r gwasanaethau Lladin. 
Daeth yn amlwg i’r Frenhines a’i 
gweision fod yn rhaid darparu ar 
gyfer y Cymry er mwyn iddyn nhw 
gofleidio’r drefn newydd.  Fe wnaed 
hynny yn llwyddiannus iawn yn y 
diwedd.
Ym 1567, cafwyd y Llyfr Gweddi 
Gyffredin trwy law William 
Salesbury ac ym 1588, fel y gŵyr 
pawb, cafwyd Beibl William Morgan.  
Ond beth am emynau addas i’w canu 
mewn gwasanaeth?  Ganrifoedd 
ynghynt roedd Gerallt Gymro 
wedi deud am y Cymry eu bod yn 
hoffi canu mewn cynghanedd (neu 
harmoni) ac mae’r hen dueddiad yno 
ynom o hyd am wn i.
Roedd Morris Kyffin (tua 1555-
1598) yn ysgolhaig ac yn swyddog 
milwrol.  Hanai mae’n debyg o blwyf 
Llansilin yn Sir Ddinbych neu o 
bosib o Groesoswallt dros y ffin.  

Ysgrifennodd a chyfieithodd lawer 
yn ei ddydd yn Lladin, Saesneg ac 
yn Gymraeg.  Un llyfr a droswyd 
ganddo o’r Lladin yw clasur yr Esgob 
John Jewell ‘Apologia Ecclesiae 
Anglicanae’ neu ‘Deffyniad Ffydd 
Eglwys Loegr’. Ymddangosodd hwn 
ym 1594, lle cawn weld egwyddorion 
a chred yr Eglwys wedi eu gosod 
allan yn hwylus i ysgolheigion yr oes 
eu dilyn a’u deall. 
Gwyddai Morris Kyffin fod angen 
emynau ar y Cymry ac meddai yn ei 
ragair i’r Deffyniad;
“Gwaith rheidiol iawn fyddai troi’r 
Salmau i gynghanedd Gymraeg.”
Ac meddai hefyd yn yr un rhagair:
“Petai gennyf y seibiant a’r hamdden 
sydd gan lawer, cyntaf peth a 
chwannocaf poen a gymerwn i 
arnaf, fyddai tueddu at hyn o waith.”
Mewn geiriau eraill, fe fyddai Morris 
Kyffin yn fodlon iawn gwneud hyn 
ond ei fod yn llawer rhy brysur a 
bod gan aml un arall ddigon o amser 
i wneud y gwaith.
A chwarae teg i Morris Kyffin, roedd 
o yn ddyn eithriadol o brysur.  Ym 
1596 penodwyd ef yn Comptroller 

of the Musters yn Iwerddon dros yr 
Hen Frenhines.  Rhan o’i waith oedd 
rhwystro swyddogion diegwyddor 
rhag twyllo’r Frenhines a gormesu 
trigolion y wlad.  Yn anffodus, roedd 
twyll a lladrata yn rhemp ymhlith 
swyddogion byddin Lloegr yn 
Iwerddon a chafodd lond ei freichiau 
o waith a thynnu gwg a gelyniaeth 
rhai o bwysigion ei oes.  Bu farw 
ym 1598 a chladdwyd ef yn Eglwys 
Crist, Dulyn.  Y tro nesaf y byddaf 
yn y ddinas honno, fe af i Eglwys 
Crist o ran parch i gofio am un o 
arwyr ein hiaith.
Ond hamdden neu beidio, roedd 
yna ddynion cymwys yn barod i 
gymryd at y gwaith.  Un ohonynt 
oedd Edward Kyffin, brawd Morris.  
Ŵyr neb a oedd Morris wedi ei 
annog at y gwaith ond yn 1603 
ymddangosodd 13 o Salmau Cân 
dan y teitl ‘Rhan o Salmau Dafydd 
Brophwyd’ ar ôl y dôn arferedig yn 
Eglwys Loegr.  Curad oedd Edward 
Kyffin yn eglwys St Martin Outwich 
yn y ddinas yn Llundain (eglwys 
sydd wedi hen ddiflannu bellach; 

codwyd banc ar ei sylfeini)!  Yn ôl 
pob sôn, roedd Edward Kyffin wedi 
bwriadu bwrw iddi i drosi mwy o’r 
Salmau i fesur hawdd canu arno ond 
daeth y pla du i Lundain ym 1603 fel 
y digwyddai yn ysbeidiol yn oes y 
Tuduriaid a’r Stiwartiaid. 
Byddai’r bonedd yn ffoi i’r wlad rhag 
i’r haint eu cyffwrdd ond ymddengys 
i Edward Kyffin fynnu aros yn 
Llundain i weini ar ei blwyfolion. 
Yn anffodus daeth y pla ar ei 
warthaf a cholli’r dydd fu ei hanes.  
Ymddengys fod ganddo fwy o 
Salmau Cân wedi eu paratoi ond 
aeth y cyfan ar ddifancoll.
Cyfoeswr i’r brodyr Kyffin oedd 
William Midleton (neu Gwilym 
Ganoldref) o Lansannan, Sir 
Ddinbych.  Cafodd yrfa gyffrous fel 
milwr a môr-leidr.  Bu’n ymladd yn 
erbyn y Sbaenwyr yn yr Iseldiroedd 
ac wedyn bu ar y môr yn ysbeilio 
llongau Sbaen a Phortugal fel 
Francis Drake a Walter Raleigh yn 
rhannol ar ran y Frenhines ac yn 
rhannol ar eu lles eu hunain.  
Yr oedd Gwilym yn India’r 
Gorllewin ym 1596 ac yno rhwng 
brwydro ac ysbeilio, treuliai ei amser 
yn gosod y Salmau ar fesurau’r 
penceirddiaid.  Mae’r peth yn edrych 
yn od iawn i ni ond roedd yr oes yn 
rhoi bri ar ddysg ac ar ddewrder ac 
roedd aml i fân sgweier yr oes yn 
fardd ac yn filwr ac yn awyddus i 
ddangos mesur eu dawn yn y ddau 
faes.  Ym 1603, wedi marw Gwilym 
Canoldref, argraffwyd ei gyfrol 
‘Psalmae y Brenhinol Brophwyd 
Dafydh’.  Roedd y rhain mewn 
cynghanedd gaeth ac er eu gwyched 
nid oeddynt yn hwylus ar gyfer canu 
yn yr addoliad cyhoeddus.
Ond roedd beirdd eraill ar waith.  
Cawn olwg arnynt y tro nesaf.
JBW

PEN-BLWYDD 
HAPUS 

 Pen-blwydd hapus i Norman Kerr,  
 Madryn, Penrhyndeudraeth a fydd  
 yn 90 mlwydd oed ar Mehefin 27.   
 Llongyfarchiadau oddi wrth y teulu  
 i gyd. XXX
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GALLWCH 
HYSBYSEBU 

YN Y 
BLWCH HWN 
AM £6 Y MIS

ALUN WILLIAMS

TRYDANWR

* Cartrefi
* Masnachol

* Diwydiannol
Archwilio a Phrofi

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

HYSBYSEBION
Telerau gan Ann Lewis 01341 241297

Ariennir yn rhannol 

gan Lywodraeth Cymru

ALAN RAYNER
07776 181959

ARCHEBU A GOSOD 
CARPEDI

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

CAE DU DESIGNS
DEFNYDDIAU DISGOWNT 

GAN GYNLLUNWYR

Stryd Fawr, Harlech
Gwynedd LL46 2TT

01766 780239
ebost: sales@caedudesigns.co.uk

Dilynwch ni:

 

Oriau agor:

Llun - Sadwrn

10.00 tan 4.00

Tafarn yr Eryrod
Llanuwchllyn
01678 540278

Bwyd cartref blasus
Cinio Dydd Sul

Dathliadau Arbennig
Croeso i Deuluoedd

E B RICHARDS
Ffynnon Mair

Llanbedr
01341 241551

CYNNAL EIDDO 
O BOB MATH

Toi gyda llechi, 

gosod brics, plastro, 

teilsio lloriau a waliau,

gwaith coed ayyb.

GWION ROBERTS, SAER COED
01766 771704 / 07912 065803

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

JASON CLARKE
Maesdre, 20 Stryd Fawr

Penrhyndeudraeth
LL48 6BN

Arbenigwr mewn 
gwerthu a thrwsio

peiriannau sychu dillad,
golchi dillad a golchi llestri.

Gwasanaeth Cadw Llyfrau 
a Marchnata

Glanhäwr Simdde • Chimney Sweep

Gosod, Cynnal a Chadw Stôf

Stove Installation & Maintenance

07713 703 222

Glanhäwr Simdde

Gosod, Cynnal a Chadw Stôf

01766 770504

Am argraffu diguro

Holwch Paul
am bris!

paul@ylolfa.com

 01970 832 304

Talybont Ceredigion SY24 5HE
www.ylolfa.com

H Williams

Gwasanaeth cynnal a 
chadw yn eich gardd
Ffôn: 01766 762329

07513 949128

  NEAL PARRY
  Bwlch y Garreg    
  Harlech

 CYNNAL A  
 CHADW
 TU MEWN A 
 THU ALLAN
 07814 900069

Llais 

Ardudwy

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

Am hysbysebu yn 
Llais Ardudwy?

Manylion gan:
Ann Lewis
Min-y-môr

Llandanwg, Harlech
LL46 2SD

01341 241297

07713 703222
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TALSARNAU, YNYS A LLANDECWYN 

*MELIN LIFIO SYMUDOL
Llifio coed i’ch gofynion chi

Cladin, planciau, 
pyst a thrawstiau

*GWAITH ADEILADU 
AC ADNEWYDDU

*SAER COED
Ffoniwch neu edrychwch 

ar ein gwefan

*COED TÂN MEDDAL 
WEDI EU SYCHU

Bagiau bach, bagiau mawr 
a llwythi ar gael

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

www.gwyneddmobilemilling.com

Capel Newydd
Byddwn yn cyfarfod ar nos Sul o 
Fehefin 6ed ymlaen.  Bydd yr oedfa 
am 6:00 a byddwn yn dilyn canllawiau 
Llywodraeth Cymru.  Os dymunwch 
ymuno hefo ni rhowch wybod am eich 
bwriad.  Ffoniwch 01766 770953 neu 
ebostiwch dewi_lewis@sky.com fel bod 
sedd gadw i chi.  Edrychwn ymlaen i’ch 
gweld yno!
Hefyd, yn dilyn apêl am gefnogaeth i’r 
cartref ar gyfer plant amddifad yn yr 
India, fe ymatebodd nifer fawr o bobl 
a llwyddwyd i gasglu oddeutu £850.  
Diolch i bawb gyfrannodd.
Newyddion trist i ni, fel eglwys, ydi fod 
Tony a Chris Eastwood yn symud o’r 
ardal.  Mae Tony wedi dysgu Cymraeg 
ac mae wedi ymroi i waith yr eglwys 
ac wedi gweithredu fel trysorydd am 
dros ddeng mlynedd.  Mae’r ddau yn 
gadael bwlch mawr ar eu hôl ond rydym 
yn dymuno bendith Duw arnynt i’r 
dyfodol.
Cofion annwyl at holl ddarllenwyr Llais 
Ardudwy.

Dewi Tudur

Cydymdeimlad
Estynnwn ein cydymdeimlad i 
Mathew a Mai Jones a’r teulu, 
Bronallt, Llandecwyn yn eu 
profedigaeth o golli chwaer Mathew.  
Roedd Marina yng Nghartref Gofal 
Gwynfa Lodge, Bontnewydd ers mis 
Gorffennaf.  Anfonwn ein cofion 
atynt.

Llongyfarchiadau i Elsi, Cai, Seren, Mia, a Ceri [absennol o’r llun] am eu 
buddugoliaeth yn rownd ranbarthol (Meirionydd) Cwis Dim Clem 2020-
21.  Aeth y tîm ymlaen i gynrychioli’r ysgol a’r rhanbarth yn y rownd sirol lle 
ddaethon nhw’n 3ydd yng Ngwynedd.  Da iawn chi!  Mae rhagor o hanes yr 
ysgol ar tudalen 22.

Diolch
Diolch am y rhodd gan Betty May 
Evans, yr Ynys, a Nerys ei merch i 
ddiolch am y cyfarchion yn y Llais ar 
achlysur pen-blwydd Betty yn 90 yn 
ddiweddar.
Dymuna Betty a’r teulu hefyd ddiolch 
i bawb am yr anrhegion a’r cyfarchion 
a gafodd ar achlysur ei phen-blwydd 
cofiadwy.
Rhodd £20

Hogyn bach newydd
Llongyfarchiadau i Donna (merch 
Shirley ac Alan Morris, Bwthyn 
Beulah, Harlech), a David Collins, 
ar enedigaeth hogyn bach, Pheolix, 
ar 4 Mai.  Llongyfarchiadau i’r ddau 
ohonyn nhw gan hen nain Ynys, 
sef Betty May, ac mae hi hefyd yn 
dymuno pob hapusrwydd i’r tri 
ohonyn nhw.  Mae’n siŵr bod Shirley 
ac Alan, nain a thaid, hefyd wedi 
gwirioni efo’r hogyn bach.
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Manteisiodd holl ddysgwyr Ysgol Talsarnau ar y tywydd braf yn ystod 
Wythnos Dysgu yn yr Awyr Agored.  Aeth yr Adran Iau ar daith gerdded ar 
hyd y clawdd llanw i Draeth Bach, Yr Ynys, er mwyn gwneud gwaith map. 

Rydym ni’n falch o’ch hysbysu bod 
Cyngor Eco’r ysgol, sef dosbarth y 
Babanod, wedi gwneud cais buddugol 
am grant gan yr Ymddiriedolaeth 
Natur.  Mi fyddan nhw’n defnyddio’r 
arian er mwyn datblygu ardal arddio 
yn ogystal â datblygu tir o amgylch 
yr ysgol er mwyn ei wneud yn fwy 
cyfeillgar i fyd natur.  Dyma lun o rai 
ohonynt yn brysur yn plannu.

Cafodd dysgwyr yr ysgol gyfan gyfle i gymryd rhan mewn sesiwn ffitrwydd o 
dan arweiniad hyfforddwyr Chwaraeon am Oes.  Roedd pawb wedi mwynhau 
ac rydym ni i gyd wedi dysgu ambell gêm newydd hwyliog sydd yn hybu 
iechyd corfforol.

YSGOL TALSARNAU

Mehefin

Plyga, gwnïa a phletha’n dynn yn 
bensaernïol berffaith,
Frigau, gwreiddiau, mwsog a dail 
gan ddilyn camp y fronfraith.
Llinos Angharad … ‘Adeiladwyr’
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Mudo
Anfonwn ein cofion a’n dymuniadau 
gorau at Jack Forster, Cedrwydd, 
Pant Mawr gynt, sydd wedi symud 
i fyw i Hafod y Gest, Porthmadog.  
Rydym yn falch o ddeall ei fod yn 
ymgartrefu’n dda yno.

Marwolaeth
Cydymdeimlwn â theulu Rose Craik, 
3 Tŷ Canol a fu farw yn Ysbyty 
Gwynedd a hithau yn 81 oed.  Roedd 
yn fam i David a Gareth, yn fam yng 
nghyfraith i Karen a Shelley ac yn 
nain Robert a Kathryn a’u partneriaid 
Jen ac Adam.  Gwraig dawel, annwyl 
a bonheddig oedd Rose.  Bydd 
colled ar ei hôl ymhlith cylch eang o 
ffrindiau.

Gartref
Mae Menna Jones, Calgari, Bron y 
Graig, wedi bod i mewn ac allan o’r 
ysbyty ers cyn y Nadolig.  Anfonwn 
ein cofion a’n dymuniadau gorau ati 
oddi wrth ei holl ffrindiau.

Pen-blwydd arbennig
Llongyfarchiadau a dymuniadau 
gorau i Mr Ifor Parry, Tan yr Allt, 
Harlech, fydd yn dathlu pen-blwydd 
arbennig ar Fehefin 9fed.

Mehefin 26
Rydym yn falch o fedru cyhoeddi 
dyddiad agor ar gyfer Swyddfa’r 
Post yn Harlech.  Bydd wedi’i leoli 
y tu mewn i ‘Wilderness’ [yr hen 
bictiwrs] a bydd yn swyddfa bost leol 
a mwy, sy’n golygu y byddwch yn 
gallu postio, bancio, tynnu arian a 
thalu i mewn, talu biliau, pasbortau a 
thrwyddedau gyrru.  
Mae angen gosod llinellau ffôn 
a larymau newydd a chownter 
swyddfa’r post newydd a phopeth a 
ddaw gydag ef. 
Hyderwn y bydd pawb yn gwneud 
eu gorau i gefnogi’r fenter newydd.  
Cofiwch y dyddiad felly - Mehefin 26 
am 10.00.

Dan anhwylder
Anfonwn ein cofion at Pam 
Ainsworth, 9 Cae Gwastad ac at 
Pam Odam, 20 Y Waun sydd eu dwy 
wedi cael triniaeth mewn ysbytai 
yn ddiweddar.  Hyderwn eu bod yn 
gwella’n dda erbyn hyn.

LLYTHYR
Annwyl Olygydd,
Roedd llun o dan Harlech yn Llais 
Ardudwy mis Mai o dan 1949 am yr 
amser y daeth Elizabeth i Harlech. 
Mae enw fy mam o dan y llun.  Nid hi 
ydyw ac nid oedd yn gogyddes leol tan 
1965.
Yr oedd hi gartref gyda mi ar y 
diwrnod yna ac nid oedd y diwrnod yn 
ddigon pwysig iddi hi wisgo i fyny.
Yr unig amser i ni edrych ar y cwpl 
brenhinol oedd o’r ffenestr yn yr 
ystafell wely arnynt yn dod i fyny o’r 
castell a ni yn byw yn Nhop y Dref.
Cofion 
Gwyn Cable
Ymddiheurwn i Gwyn am y y gwall 
a wnaed wrth adnabod ei fam yn 
anghywir. [Gol.]

Hamdden Harlech 
ac Ardudwy

Ar hyn o bryd mae gennym 
gyfleoedd am y swyddi canlynol:
Rheolwr y Ganolfan 
Rheolwr y Ganolfan a fydd â’r 
cyfrifoldeb cyffredinol am reoli a 
gweinyddu’r Ganolfan a sicrhau 
bod cyfansoddiad HAL yn cael ei 
gyflawni.
Hyfforddwr Gweithgareddau 
Bydd rôl yr Hyfforddwr 
Gweithgareddau yn canolbwyntio’n 
bennaf ar helpu i gyflawni rhaglen 
y pwll o addysgu, ffit nofio, acwaffit, 
caiacio a nofio cyhoeddus. 
Mae disgrifiad mwy manwl i’r swyddi 
yma ar gael ar ein gwefan www.
harlechardudwyleisure.ork.uk

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

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

Twitter@harlech_toyotafacebook.com/harlech.

 TOYOTA HARLECH

Cydymdeimlad
Gyda thristwch y derbyniwyd y 
newyddion am farwolaeth un o 
ferched Harlech, sef Gwenfair 
Jenkins (Hughes, gynt, merch 
y diweddar Hugh John (athro 
Cymraeg yn Ysgol Ardudwy am rai 
blynyddoedd) a Mrs Hughes.  
Roedd Gwenfair yn chwaer i Megan, 
Ann, Nest a Geraint.
Cydymdeimlwn yn ddwys â’i gŵr 
Peredur Jenkins yn Nolgellau, 
ei phlant a’u teuluoedd nhw, a’i 
chyfeillion oll yn eu colled.
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CAPEL REHOBOTH, HARLECH

MATERION YN CODI  
Ethol Swyddogion am y flwyddyn 
2021/22:
Cadeirydd: Huw Jones
Is-gadeirydd: Edwina Evans
Aelodau Is-bwyllgorau: 
Y Fynwent – casglu unrhyw 6 
Cynghorydd ynghyd   
Cynllunio – casglu unrhyw 6 
Cynghorydd ynghyd
Llwybrau - Thomas Mort ac unrhyw 5 
Gynghorydd arall
Neuadd Goffa – Edwina Evans a Ceri 
Griffiths
Cae Chwarae – Joe Patton ac unrhyw 5 
Gynghorydd arall
Hen Lyfrgell – Thomas Mort, Edwina 
Evans a Martin Hughes
Un Llais Cymru – Thomas Mort, Joe 
Patton a Martin Hughes
Seddi Cyhoeddus – Thomas Mort, 
Rhian Corps a Joe Patton
Rhandiroedd – Huw Jones a Tegid 
John
Llwybr Natur Bron y Graig – Huw 
Jones, Thomas Mort a Martin Hughes
Hamdden Harlech ac Ardudwy – Joe 
Patton a Gordon Howie
Llywodraethwyr Ysgol Tanycastell 
Siân Roberts a Rhian Corps (wrth 
gefn)
Diffribilydd
Cafwyd gwybod gan Siân Roberts 

bod diffribilydd gan CADW wedi 
cyrraedd i’w osod ger y ganolfan 
ymwelwyr wrth y Castell.  Gosodwyd 
dau diffribilydd ar Ebrill 16 yn y ddau 
leoliad sef y blwch ffôn ger groesffordd 
Penrhiwgoch a Garej Morfa.  Hefyd 
adroddodd y Clerc bod Tomos 
Hughes o Ambiwlans Cymru wedi 
gofyn a fyddai yn fodlon gweithredu 
fel gwarchodwr i’r diffribilwyr hyn 
a’u harchwilio pan fydd yn cael 
galwad ganddo a’i fod wedi cytuno i 
hyn.  Hefyd adroddodd y Clerc bod 
perchnogion Y Groser wedi cynnig 
gosod diffribilydd ger y siop pan fydd 
wedi agor a chytunodd y Cyngor i hyn 
gael ei wneud gan ddiolch iddynt am 
eu cynnig caredig.
Swyddfa Bost Harlech
Cafwyd gwybod bydd y swyddfa bost 
newydd yn agor yn y ‘Wilderness’ [yr 
hen bictiwrs] ym mis Mehefin.
CEISIADAU CYNLLUNIO
Trosi’r hen arddangosle ceir a’r siop 
partiau ceir ar y llawr isaf yn siop 
gyfleus ar y lloriau daear ac isaf, creu 
2 fflat ar y llawr cyntaf (marchnad 
agored) ynghyd ag amnewid y ffenestri 
UPVC di-awdurdod gyda rhai gwydr 
dwbl efo ffrâm bren fain - Cyn Gapel 
Tabernacl, Stryd Fawr, Harlech.  
Cefnogi’r cais hwn.

CYNGOR CYMUNED HARLECH

Y llynedd, mi wnes i feicio rhan 
o lwybr y goets fawr o Harlech i 
Lundain cyn belled â’r Amwythig.  Yna 
yn ystod y cyfnod clo, darllenais am 
lwybrau porthmyn lleol a ddatblygodd 
yn llwybrau coetsys llwyfan a phost 
rhwng Llundain a Chaergybi, y man 
gadael ar gyfer cychod i Ddulyn.
Ym mis Mai, penderfynais fynd yn 
ôl ar y llwybrau hynny trwy feicio 
o Lundain i’r Amwythig lle bûm y 
llynedd, yna parhau i feicio i Gaergybi.  
Cymerodd y daith 42 awr ac roedd 
pwyllgor croesawgar annisgwyl yn 
aros yn yr harbwr gan gynnwys Maer 
Tref Caergybi, Richard Parry, rheolwr 
Stena Link Alan Williams, Barry 
Hillier, Cyfarwyddwr Amgueddfa 
Forwrol Caergybi a Rheolwr 
Gyfarwyddwr Ysgol Yrru Harlech, Mr 
Nigel Evans a oedd yn garedig iawn 
wedi cynnig lifft adref i mi.
Joe Patton

Bore braf Sul y Pasg cafwyd gwasanaeth o gymun yn canolbwyntio ar y Bedd Gwag.  Oherwydd cyfyngiadau’r Cofid 
roedd rhaid cadw pellter cymdeithasol, glanweithdra dwylo ac wrth gwrs gwisgo mwgwd a chadw rhestr o enwau a rhif 
ffôn pawb.  Diolch i’r genethod a wnaeth ofalu am y gwaith.

BEICIO
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[2]

Pentref tawel yw Dyffryn Ardudwy, 
yn gwynebu ar Sarn Badrig yn 
y môr.  Er hynny, fel pob lle 
gwledig arall, cawn fod ambell i 
amgylchiad eithriadol weithiau yn 
aflonyddu ar ei dawelwch.  Felly 
bu ar y 7fed o Ebrill 1896, nid cynt 
y torrodd y wawr nag y canfyddid 
bywiogrwydd cyffredinol, pawb 
wedi dod allan o’u gwelyau yn 
llawer boreuach na’r arfer, a phob 
un a’i lygaid yn syllu yn ddyfal ar y 
ffordd sydd yn arwain i’r orsaf.
Naturiol i un ar ei daith oedd 
gofyn “Beth oedd yn bod?”  A’r 
ateb a gefais oedd hwn.  ‘Mai 
Miss Williams, unig ferch Mr 
a Mrs Robert Parry Williams, 
Siop Glanywern, oedd yn mynd 
i ffwrdd gyda’r trên cyntaf am 
Ddolgellau, i uno mewn glân 

briodas â Mr Francis Morris, y 
Bermo.  Wrth gwrs, ni fedrwn lai 
nac aros i gael rhan o’r difyrrwch, 
ac ymhen ychydig funudau gwelwn 
y cwmni llawen ar eu taith, ond 
yn anffodus nid oeddwn yn 
ddigon agos i’w hadnabod nac i 
roi disgrifiad o’u gwisgoedd.  Ar 
ddyfodiad y trên i’r orsaf, ac ar 
ei mynediad allan clywid sŵn 
ddyfodiad y trên i’r orsaf, ac ar ei 
mynediad allan clywid sŵn y pylor 
yn ffrwydro o dan yr olwynion, 
a gwelid banerau amryliw yn 
chwifio yn yr awel trwy gydol y 
dydd, i ddangos dymuniadau da 
y trigolion i’w hannwyl gyfeilles.  
Dylaswn ddweud gyda llaw mai 
ardal nodedig am ‘hen ferched’ 
yw yr ardal hon; maent yma 
yn y rhif luosog bob amser, ac 

efallai fod mwy o rialtwch yn 
cael ei greu ynddi na’r cyffredin 
ar ddydd priodas, er mwyn 
adfywio gobaith y rhai sydd eto 
mewn dwys ddisgwyliad am fore 
cyffelyb.  Modd bynnag am hyn, 
cafodd gwrthddrych y cyffroad 
presennol ei hieuo mewn oedran 
rhy ieuanc i’w rhestru ar lyfr ‘hen 
ferchyddiaeth’ a gobeithiwn y bydd 
i’r undeb gael ei nodweddi gan 
barhad, heddwch, a ffrwythlondeb.  
Rhoddwyd y cwlwm annatodadwy 
ar y pâr ieuanc yng Nghapel 
Salem, Dolgellau, gan y Parchedig 
David Davies (Dewi Eden), 
Harlech, sef cefnder y priodfab; 
yna ymadawsant yn ŵr a gwraig 
ynghyd am Birmingham, i dreulio’r 
mis mêl.
‘Y Llan’, 1896

Y mae i Ddyffryn Ardudwy 
hen hanes, a hanes diddorol o 
Gorsygedol i Las Ynys.  Ceir tri o 
lynnoedd iddi, sef Dulyn, Bodlyn, 
sef llyn yn bod yr hwn a gyflenwa 
yr Abermaw â dŵr grisialaidd, 
ac Urddlyn, yr hwn a gysegrwyd 
gan Dderwyddon.  I groesi Drws 
Ardudwy i Drawsfynydd ceir y 
grisiau Rhufeinig, ugeiniau ohonyn 
yn gerrig heb ôl cŷn a morthwyl 
arnynt. 
Yn agos yno y mae Maesygarnedd, 
lle y preswylia John Jones, oedd 
yn anghydffurfiwr selog yn amser 
Cromwell yr Annibynwr.  Wedi rhoi 
Siarl y Cyntaf yn Nhŵr Llundain, 
torrid ei ben. ac wedi i Siarl yr Ail 
esgyn i’r orsedd llofruddiwyd J Jones 
yn greulon gan filwyr y brenin.  Yr 
oedd y beirdd o dŷ y frenhiniaeth, 
megis Siôn Philip, Mochras, a 
William Philip ei frawd.  Dywedodd 
un: ‘Cryman am wddw Cromwell.’
Yr oedd prifardd Lloegr yn 
ysgrifennydd tramor i Cromwell, yr 
hwn a gyfansoddodd ‘Paradwys Coll’, 
mewn cyfeiriad at helyntion cyffrous 

y deyrnas ar y pryd.  Ceir lle a elwir 
Osborn-lys, oddi wrth un o’r Osborn 
a briododd ferch Corsygedol; a 
cheir math o amddiffynfa filwrol 
uwchlaw y tŷ.  Corsygedol sydd hen 
dreftadaeth enwog y Fychaniaid, 
o’r un cyff â Fychaniaid Nannau a 
Hengwrt.  Yn ymyl y plas dangoswyd 
i mi hen adeilad 5 llath wrth 4, wrth 
ei ymddangosiad allai fod yn fil o 
flynyddoedd oed, ac mai hwnnw 
oedd y tŷ cyntaf i’r lle, a rhaid fod 
celfyddyd yn hynod o isel pan 
adeiladwyd ef, tyf eiddew preiffion 
trwy ei furiau.
O flaen y plas gwelir porth a 
adeiladwyd o gynllun Inigo Jones, 
ac awrlais hardd uwchben iddo; y 
perchennog presennol yw W Ansel, 
Ysw, arweinia ffordd unionsyth iddo 
yn filltir o hyd o ymyl Llanddwyan.  
Un Rheithor sydd yn gweini y ddau 
blwyf, Llanddwyan a Llanenddwyn.  
Ym mynwent yr olaf yna gwelir 
beddau i Forwr, a dangosodd Mr 
Davies ef i mi tua hanner can 
mlynedd yn ôl, yn awr prin y gellir 
darllen geiriau y cerfiad gan fod cen 

trwchus yn gorchuddio y garreg arw.  
Fel hyn y rhed un englyn o waith 
Rice Jones o’r Blaenau – 

Trafaeliais trwy orfoledd – yr India 
A’i randir y llynedd,
Eleni mewn gwael annedd
Ym min môr yma’n ’y medd. 

Ceir y trigolion bob amser yn hynod 
am eu hynawsedd.  Cafodd Mr 
Morris, gweinidog yr Annibynwyr, 
adnewyddiad iechyd yn ddiweddar; 
pregetha yn fywiog.  Cynghorwn 
ieuenctid i ddarllen hanesiaeth, 
yn enwedig eu gwlad a’u cenedl, 
talai yn well iddynt na phendroni 
gyda mân gyfarfodydd llenyddol, 
a rhai nad ydynt i fyny â’u henwau.  
Pa gysondeb sydd mewn rhoddi 
gwobrau bychan am ffyn, a thrap 
twrch daear gyda llenyddiaeth?  
Tystia dieithriaid fod y Dyffryn yn 
fangre iachus – yn agos i’r môr, ond 
nid yn rhy agos.
‘Y Dydd’, 1897

W Arvon Roberts

DWY ERTHYGL
Dyffryn Ardudwy drwy lygaid y wasg
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 TRYCIAU IZUZU

Llyfrau Cymraeg 
Llyfrau Cymraeg ail law ar gael yn rhad ac am ddim!  

Ydach chi’n gwybod am unrhyw un/sefydliad fydda’n falch 
o’u cael?  Cysylltwch ag unrhyw un o’r panel golygyddol.

Mae’r rhain yn hawdd i’w gwneud 
ac yn flasus iawn.  Maent i’r dim fel 
byrbryd neu gyda gwydraid bach o 
win o flaen pryd o fwyd.

Gwneud 24
Popty 180c
Cynhwysion
Crwst plaen
Llenwad -  2 ŵy 
4fl owns o lefrith
1 llond llwy fwrdd o fenyn wedi ei 
doddi     
1 llond llwy de o sudd lemwn                                      
1 owns o friwsion bara                                    
1  llond llwy de o bersli sych                                
1 llwy de o saets                                  
Pinsiad o halen a phupur                     
1 tun 14 owns o eog (samwn) wedi ei 
ddraenio a dim esgyrn.                                      
1 nionyn bach.(wedi eu malu’n fân)

Dull                                  
Defnyddiwch dun bach myffin, 
neu os nad oes gennych dun bach,                                   
mi allwch ddefnyddio tun bach cacen 
cwpan.                          
Gwnewch y crwst plaen, a rhowch 
gylch o grwst ymhob twll.                               
Rhowch yr wyau wedi eu 
cymysgu, llaeth, menyn a’r sudd                               
lemwn mewn powlen a’u cymysgu.                                 
Ychwanegwch y briwsion bara, 
persli, saets a’r pupur a halen.                                
Cymysgwch yr eog a’r nionyn i mewn.                                  
Rhowch y gymysgedd yn y casys crwst 
nes yn llawn a choginiwch nhw am 
hanner awr, neu nes y byddant wedi 
troi yn lliw brown.
Gweiniwch ar blât gyda thafelli o 
lemwn a berw dŵr. 
Rhian Mair [Tyddyn y Gwynt gynt]

RYSÁIT Y MIS
Tartenni bach eog

Rhodd £7 
Llio (Silyn) Davies 
 

CHWEDL NANTCOL
Ar y llechwedd gyferbyn yr ochr draw i’r cwm, ychydig yn uwch na Maes-y-Garnedd, 
gwelir ffermdy Nantcol — cartref i deulu hynod y mae William Davies yn adrodd 
y chwedl ganlynol amdanynt yn y traethawd diddorol ac eithriadol werthfawr a 
gyhoeddwyd yng `Nghyfansoddiadau Buddugol Eisteddfod Genedlaethol Blaenau 
Ffestiniog, 1898’ a ffynhonnell y than fwyaf o’r chwecllau a gynhwysir yn y llyfryn 
hwn.  Un tro curwyd mab ieuengaf Nantcol mor arw gan ei dad nes iddo benderfynu 
ymadael â chartref er ei fod ef, y mab, erbyn hynny yn ŵr oedrannus ‘penwyn a 
gwynebgcychog’.  Aeth tua Bwlch Drws Ardudwy sy’n gwahanu Rhinog Fawr a Rhinog 
Fach ac a welir mor glir o’r ffordd rhwng Trawsfynydd a Ganllwyd.  Cyfarfu teithiwr ag 
ef ac wedi holi ei hanes methai â chelu ei syndod fod gan ddyn cyn hyned dad a oedd 
yn fyw o gwbl heb sôn am fod yn abl i’w guro.  Aeth y teithiwr i Nantcol i gael gweld 
y rhyfeddod hwn trosto’i hun a chanfu ef yn ‘wargam gwynog fel un yn chwilio am ei 
fedd’ yn taflu gwair i’r daflod. Gofynnodd iddo pam y bu iddo guro ei fab mor arw.  Yr 
ateb a gafodd o oedd fod y llefnyn coeglyd yn haeddu cweir iawn oherwydd iddo fod 
mor sarrug tuag at ei daid a’i nain y bore hwnnw!
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GWAITH CERFIO DYLAN AUBREY

Dylan Aubrey

Mewn sioe grefftau ar wyliau yn yr Alban, tua saith mlynedd yn ôl, y cychwynnodd fy 
niddordeb mewn cerfio, pan welais gerfwyr o bob rhan o’r byd yn cymryd rhan mewn 
cystadleuaeth gerfio hefo lli gadwyn.  Synnais wrth eu gweld yn creu cerfluniau mor 
gywrain o ddarnau o goed.  Fe benderfynais yn y fan a’r lle fod raid i mi roi cynnig ar y 
grefft yma.  Wedi mynd adra es ati’n syth i brynu lli gadwyn arbennig hefo pob math o 
‘attachments’ gwahanol a dillad pwrpasol i fy arbed petawn yn cael damwain. 
Menter gostus a chysidro nad oedd gen i ddim syniad lle i ddechra!  Roedd gen 
i syniadau yn fy mhen a phrynais ambell i lyfr a dyna ddechra hefo unrhyw hen 
ddarnau o foncyffion coed fedrwn i gael gafael arnyn nhw.  Roedd yn anodd iawn ar y 
dechra ac i’r tân aeth amal un o’m hymdrechion.
Ond, o’r diwedd fe drodd un hen ddarn o goeden yn rywbeth oedd yn debyg i 
arth!  Wel, hwre!  Fuodd na ddim edrych yn ôl wedyn.  Cyn bo hir roedd yr eirth a’r 
tylluanod yn dringo allan o’r coed!  Ond, wrth gwrs, mae’n waith araf sy’n cymryd 
oriau o amser.  Er mai eirth a thylluanod ydy fy hoff gerfluniau o hyd, rydw i’n dylunio 
a cherfio pob mathau o bethau eraill hefyd. 
Mae rhai ohonyn nhw angen mwy o amser ac amynedd nag eraill, fel y pentrefi 
Eidaleg, sydd â llawer o fanylder ynddyn nhw.  Ond dyfal donc a dyrr y garreg ynte?  
Coed pinwydd fyddaf yn ddefnyddio rhan fwyaf gan ei fod yn eitha hawdd ei drin.  
Mae derw yn galetach ac yn fwy anodd i’w gerfio, ond yn para’n hirach.
Erbyn hyn rydw i’n ymddangos a gwerthu fy ngwaith mewn sioeau ar hyd a lled y 
wlad, yn cynnwys Sioe Sir Meirionnydd a Gŵyl Portmeirion.  Mae’r sioeau’n llefydd 
difyr iawn lle rwyf wedi gwneud llawer iawn o ffrindiau diddorol.  Byddwn yn edrych 
ymlaen yn fawr at dymor y sioeau nes daeth y Covid i roi pen ar y cwbl.
Rydw i’n edrych ymlaen at pan ddaw bywyd yn ôl i fel yr oedd a chael pacio’r fan a’r 
trelar ac i ffwrdd â fi i ryw sioe yn rhywle.
Tan hynny rydw i wedi gorfod rhoi’r gorau dros dro i’r llifio a’r creu.  Yr unig beth 
fedra i wneud rŵan ydi siarad am goed a llifiau cadwyn, a hynny hyd syrffed, yn ôl 
Mam a’m chwiorydd!
Dylan Aubrey
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O ddarllen yr erthygl yn rhifyn diwethaf Llais Ardudwy, sylweddolais fod 
gennyf raglen swyddogol yr ymweliad brenhinol â’r ardal dros y ddeuddydd 28 
a 29 Ebrill, 1949.
Ymweliad â Sir Feirionnydd oedd hwn ac yn cychwyn ar y Crimea, Blaenau 
Ffestiniog am 3.55 yp cyn teithio drwy Maentwrog a Thrawsfynydd gan 
gwblhau’r daith yn Y Glyn.  Amgaeaf gopi o dudalen flaen y rhaglen.  Mae yn 
Saesneg gydag ambell i bytiau yn ddwyieithog.
Derbyniwyd y cwpl yn y Blaenau gan yr Arglwydd Raglaw sef yr Arglwydd 
Harlech a’r Fonesig Harlech.  Mae yno fanylion o’r rhai a gyflwynwyd iddynt.
Yna bu cyfarchiad drwy saethu cerrig magnelau o Chwareli Maenofferen a’r 
Fotty tra y teithiai’r cwpl drwy’r dref at Ysgol Ramadeg Blaenau Ffestiniog.
Am 9.50 yb ar y 29ain cychwynnwyd o’r Glyn a chyrraedd mynedfa Castell 
Harlech am 10 o’r gloch.  Manylir ymhellach am drefn rhaglen y dydd yn 
Harlech isod:
Derbyniwyd y Dywysoges a’r Dug gan Gwnstabl y Castell yr Arglwydd 
Harlech ac yna cyflwynodd y canlynol:
Dirprwy Raglaw Lieut Colonel W Wynn Kirkby DSO YH 
Cadeirydd Cyngor Dosbarth Deudraeth (R P Lloyd Griffith YH)
Ysgrifennydd Anrhydedddus y Pwyllgor Croeso Lleol (L Ellis Ysw)
Chwaraewyd yr Anthem Genedlaethol  gan Fand Arian Harlech (Arweinydd 
Griffith Roberts Ysw) pan ddaeth y ddau ymlaen ac yna symudwyd ymlaen i’r 
platfform.
Yma cyflwynwyd y canlynol: 
Mrs W Wynn Kirkby
Mrs R P Lloyd Griffith
Mrs L Ellis
Mrs M C Inge
Syr William P Wheldon DSO (Cadeirydd Cyngor Coleg Harlech)
Syr William Ll Davies, Prif Lyfgellydd y Llyfgell Genedlaethol a’r Fonesig  
Davies
John Hughes Ysw, Mus Bac (Trefnydd Cerdd y Sir)
10.11 Côr Plant aelodau Urdd Gobaith Cymru a disgyblion o ysgolion yr ardal 
dan arweiniad John Hughes yn canu ‘Ymdaith Gwŷr Harlech’.

Cyflwynwyd tusw o flodau i’r Dywysoges Elizabeth gan Margaret Lewis, 
disgybl yn Ysgol Gynradd Harlech.
Yn dilyn, cafwyd datganiad o Ganu Penillion gan Delynores Dwyryd ac yn 
dilyn hyn cyfarchwyd rhai o drigolion lleol gan gynnwys:
Gweddwon a mamau milwyr a gollodd eu bywydau wrth wasanaethu.
Mrs Helen Hughes ar ran Sefydliad y Merched 
Miss M E Jones YH ar ran y WVS a Mrs Hughes Williams ar ran y GFS
Mr I D Harry, Coleg Harlech, Gwilym Owen, Clybiau Ffermwyr Ifanc, H 
F Diggle, y Lleng Brydeinig, Mrs Sager Pugh, y Lleng Brydeinig, Adran y 
Merched, Mr R T Cooke, y Groes Goch a Meirion Jones, Urdd Gobaith 
Cymru.

Gadawyd y castell gan y Dywysoges a’r Dug cyn teithio ymlaen drwy’r 
pentrefi a thrwy Bermo  ac yna i Ddolgellau.  Yma yr oedd cyflwyniadau gan 
Gadeirydd y Cyngor, Syr John Evans a’r Clerc Hugh J Owen.
Aled L Ellis

Ymateb i ‘Atgofion Amserol’ yn rhifyn mis Mai



Mae’r cennin Pedr a’r tiwlips wedi 
rhoi sioe arbennig inni eleni ac wedi 
mwynhau’r tywydd braf a sych gawsom 
ym mis Ebrill, ond erbyn hyn mae’r 
sioe drosodd ac mae’n amser meddwl 
am rhywbeth arall i gymryd eu lle.  
Siomedig iawn yw tywydd mis Mai 
wedi bod hyd yma a chymaint o waith 
i’w wneud allan yn yr ardd i’w pharatoi 
ar gyfer yr haf.  Rwyf wedi clirio hen 
rosod y llynedd ac awydd tyfu dahlias 
yn eu lle.  Rwyf wedi archebu tatws 
(tubers) gwahanol liwiau ac wedi eu 
cychwyn mewn potiau yn y tŷ gwydr 
yn barod i’w plannu allan yn yr ardd 
pan fydd pob arwydd o rew wedi cilio.  
Edrych ymlaen am gael digon o liw o 
ddiwedd mis Mehefin ymlaen.  Mae 
dahlias yn eithaf di-drafferth ond bod 
rhaid cadw llygad ar y pry’ clust sydd 
yn bwyta a difetha’r petalau.  Ffordd 
hawdd o ddal y rhain yw rhoi hen bot 
blodau bach wedi ei lenwi â gwair neu 
bapur newydd a’i osod ben i waered ar 
ffon uwchben y blodyn; erbyn y bore 
gallwch fod yn sicr y bydd y pry’ wedi 
cartrefu yn y potyn yn ystod y nos ac 
fe fydd yn hawdd ei ddifa.
Rwyf wedi bod yn ffodus o dderbyn 
planhigion gan sawl ffrind ac mae’r 
rhain hefyd yn barod i fynd allan i’r 
ardd pan fydd y tywydd yn caniatáu.  
Rwy’n hoff iawn o asters ond bod 
rhaid eu gwarchod rhag cael eu bwyta 
gan falwod sydd hefyd yn hoff iawn 
ohonynt.  Planhigion eraill fydd yn 
cael cartref yma eleni ac sy’n barod 
i fynd allan yw’r Cleome a Cosmos.  
Mae’r rhain yn tyfu yn reit uchel ac 
angen bod yng nghefn y border a 
chofio rhoi digon o le rhwng bob 
planhigyn. 
Rwyf wedi ail gylchu hen bwll 
pysgod plastig sydd ddim yn gael ei 

ddefnyddio i’w bwrpas gwreiddiol 
bellach ond sydd yn ddelfrydol ar 
gyfer plannu tatws a betys gan bod 
digon o ddyfnder ynddo - cawn weld 
beth fydd y cnwd a chofiwch wneud 
digon o dyllau yn ei waelod!  Mae 
hen balet hefyd wedi ei ailgylchu, ei 
baentio a’i osod yn erbyn panel ffens 
drws nesa gan blannu’r pocedi hefo 
planhigion ac mae’n edrych yn lliwgar 
iawn.  Digon o bethau o gwmpas y lle 
i’w hailgylchu gan ddefnyddio ychydig 
o ddychymyg a heb orfod gwario. 
Mae’n siŵr fod llawer ohonoch, 
wrth fynd o gwmpas yn y car, wedi 
gweld y sioe flynyddol o Azalea, 
Rhododendron a Magnolia yn y gerddi 
o gwmpas.  Mae dwy goeden Azalea 
luteum felyn yma yn yr ardd gyda’r 
arogl mwyaf bendigedig yn y bore 
a fin nos.  Mae hon yn wahanol i’r 
Azalea Siapaneaidd sydd mwy debyg 
i lwyn a welir fel arfer mewn gerddi; 
does dim arogl ar y rhain ond mae’r 
sioe yn werth ei gweld.  Bodnant yw’r 
lle i fynd i weld y rhain.  Mae’n werth 
mynd yno at ddiwedd y mis yma pan 
mae’r bwa Laburnum hefyd yn ei 
gogoniant.
Dringwr sy’n gwneud yn arbennig 
yma yw’r Clematis montana sydd 
erbyn hyn wedi dringo ar hyd 
ganghennau’r coed ym mhen pella’r 
ardd a siŵr o fod tua 12 troedfedd o 
uchder a mwy.  Cofio plannu hon yn 
erbyn ffrynt y tŷ flynyddoedd yn ôl a 
gorfod ei symud i’r cefn wedi gweld 
ei bod wedi dod i fewn trwy ffenest 
y llofft a rhedeg ar hyd y wardrobe 
- rhybudd i beidio â phlannu hon 
os nad oes gennych ddigonedd o le!  
Mae amrywiaeth o Clematis eraill i’w 
cael sydd yn byhafio’n well ac yn rhoi 
uchder mewn border - mae’n bwysig 
darllen y label wrth brynu er mwyn 
dewis y math cywir ar gyfer y gofod 
sydd ar gael.  Wrth ysgrifennu hwn 
mae’r haul wedi dod allan a’r awyr 
wedi glasu felly am y sied amdani 
i nôl y trywel i ddechrau plannu’r 
planhigion rwyf wedi eu cael.
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