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TAFLEN WYBODAETH MIS HYDREF 2015 

Rhifyn 165 

Annwyl Gyfeillion, 

Yn rhifyn mis Mehefin roeddwn wedi ysgrifennu hanes am y gân Dafydd y Garreg Wen a’r 

dryswch roedd wedi ei greu yn fy meddwl ynglŷn â sut daeth Franz Joseph Haydn (1732-1809 

- gweler dde), un o’r cyfansoddwyr mawrion ei gyfnod, yn gysylltiedig â’r gân.   

Wedi cyhoeddi'r rhifyn derbyniais dri eglurhad ynglŷn â Haydn ac rwy’n ddiolchgar iawn id-

dynt.  Cafwyd un eglurhad gan Mr Ieuan James a oedd o’r farn nad oedd gan Haydn ddim i 

wneud â’r gân.  (Da gweld bod y daflen yn cael ei ddarllen tu allan i Gapel Salem).  Cafwyd 

eglurhad arall gan Mr Dwyryd Williams a holodd  ‘Ble a sut yn union y daeth Haydn ar draws y dôn The Dying Po-
et to his Harp”, sef  enw’r dôn cyn i’r geiriau Dafydd y Garreg Wen gael eu gosod arni.  Er hynny, mae’r diolch 

mawr yn mynd i Mrs Nerys Roberts a oedd yn haeddu bocs o siocledi fel anrheg.  Wedi iddi chwilota yn ei hen 

lyfrau coleg cafodd hyd i’r eglurhad canlynol: 

Yn ôl yr hanes, pan oedd David Owen (1709-1739), bardd a thelynor, ar ei wely angau galwodd am ei delyn a 

chyfansoddodd alaw, a’i ddymuniad oedd iddi gael ei chwarae yn ei angladd.  Galwyd yr alaw yn ‘Dafydd y Garreg 

Wen’ ar ei ôl - Y Garreg Wen oedd enw ei gartref yn Eifionydd. 

Yn 1784 cyhoeddwyd hen alawon mewn llyfr o’r enw ‘Musical and Poetic Relicks of the Welsh Bards’.  Benthycodd 

gŵr o’r Alban rai ohonynt i’w lyfr ‘Select Collection of Welsh Airs’ ac anfonodd rai ohonynt, gan gynnwys Dafydd 

y Garreg Wen yn eu mysg, i Haydn a Beethoven (oedd yn ddisgybl iddo ar y pryd) i wneud trefniant ohonynt.  

Does neb yn siŵr pa un o’r ddau wnaeth y trefniant sydd ar nifer o gryno-ddisgiau, ond Haydn gafodd y clod. 

Yn 1860 casglodd John Owen (1821-1883), cerddor a bardd (gyda’r enw barddol Owain Alaw Pencerdd), lawer o 

hen alawon Cymru a gwneud trefniant ohonynt a’u cyhoeddi mewn llyfr o’r enw ‘Gems of Welsh Melodies’.   

Yn yr un cyfnod ag Owain Alaw roedd John Ceiriog Hughes (1832-1887) yn byw a fo ysgrifennodd y geiriau i 

‘Dafydd y Garreg Wen’.  Geiriau gwahanol sydd ganddo ar drefniant Owain Alaw yn ‘Gems of Welsh Melodies’ ac 

yn un o’r penillion mae Dafydd yn dymuno cael ei gladdu ar Ynys Môn - 

   O cleddwch fi gartref yn hen Ynys Fôn! 

   Yn llwch y Derwyddon, a hon fyddo’r dȏn 

   Y dydd y’m gosodir yn isel fy mhen:- 

   A’i fysedd chwareuent yr “Hen Gareg Wen”. 

Ni chafodd Dafydd ei gladdu ‘yn hen Ynys Fôn’ - fe’i claddwyd ym mynwent Eglwys Sant Cynhaearn, ym Mhentre-

felin yn ôl yn 1739. Wel, dyna hi i chi, stori eithaf cymhleth ond diddorol serch hynny. 

I ddychwelyd at faterion capelaidd. Llongyfarchiadau i Mr a Mrs Gwynfor Jones ar ddathlu chwedeg a thri o 

flynyddoedd o fywyd priodasol yn ddiweddar.  Llongyfarchion mawr hefyd i Ms Meirionna Jones a  Mr Dewi Jones 

ar eu priodas ddistaw iawn, iawn! Gobeithio iddynt fwynhau eu mis mêl ar yr Ynys Werdd.  Hoffwn longyfarch a 

dymuno’n dda i Miss Ann Williams, Fferm Caerynwch a Mr Wyn Pugh Jones, Aberhosan, a fydd yn priodi yn Sa-

lem dydd Sadwrn nesaf, sef Hydref 3ydd.   

Er y dathliadau, daeth newyddion trist iawn yn ystod mis Medi am farwolaeth sydyn ac annisgwyl Miss Ann Evans, 

Y Fron,  ffrind annwyl ac aelod ffyddlon o’r Capel.  Mi fydd yna golled fawr ar ei hôl .`Rydym fel eglwys yn 

cydymdeimlo’n ddwys â’r teulu oll yn eu tristwch a’u galar. 

Anfonwn ein cofion at yr aelodau hynny sydd mewn cartrefi henoed ac i’r aelodau hynny sydd yn gaeth i’w cartrefi 

ac yn gweld colli dod i’r Capel. 

Wedi ysgrifennu'r daflen hon, mae’r geiriau yma yn dod i’m cof ‘Nid oes bellach fwy i’w ddweud ond mae llawer 

i’w wneud.  Felly, yn enw Iesu Grist ein Harglwydd, awn allan i weithio’. 

                Yn gywir, ar ran y Swyddogion,  

                     Henry M. Edwards 



 

 

CAMINO DE SANTIAGO 

Ychydig fisoedd yn ôl bu Bethan a minnau, ynghyd â 
chriw o ffrindiau, ar ymweliad â Gwlad y Basg. 
Mae’n wlad braf ac oes cewch gyfle rhywdro i 
ymweld â’r rhan honno o Sbaen, ewch ar 
bob cyfri. Yn ymestyn a draws Gwlad y 
Basg, o Sarria yn ne Ffrainc i Santiago de 
Compostela yng ngogledd orllewin Sbaen, 
ceir y CAMINO (sef llwybr). Yn ôl trad-
dodiad fe gludwyd esgyrn Sant Iago o 
Jerwsalem i  ogledd ddwyrain Sbaen ac 
fe’u claddwyd ar fryn ble mae dinas Santi-
ago de Compostela yn sefyll y dyddiau 
hyn. Ers y canol oesoedd y mae pererinion 
wedi bod yn cerdded ar hyd y camino ac 
mae’r bererindod yn parhau yn un hynod 
boblogaidd hyd heddiw. Arwyddlun Sant 
Iago yw’r gragen (gweler uchod) ac mae’n 
hawdd i bererinion ddilyn y Camino y 
dyddiau hyn oherwydd ceir arwyddion 
gyda llun y gragen arnynt i ddynodi’r 
llwybr. Yn y llun (canol uchod) fe welwch 
Mr Gareth Roberts, Y Bala, a minnau yn 
sefyll  ger un o’r arwyddion. Bob hyn a 
hyn ar y Camino ceir refugios neu albergues, sef hosteli,  llawer 
ohonynt yn hynafol iawn, ble y gall pererinion dreulio noson cyn 
parhau â’u taith. Y mae un o’r hosteli enwocaf mewn tref o’r enw 
Santo Domingo de Calzada - fe welir yr arwydd yn croesawu pere-
rinion i’r dref yn y llun (uchod). Mae rhai pererinion heini yn 
cwblhau’r daith mewn un siwrne, gan gymryd mis neu ddau i 
wneud hynny, ac eraill yn dychwelyd o dro i dro i gwblhau’r daith 
fesul tamaid ar y tro. Rhoddir credencial, sef pas arbennig i’r pere-
rinion, sydd yn eu galluogi i gael llety rhad ar y daith a rhoddir 
stamp ar y credencial yn yr hosteli i brofi eu bod wedi aros yno. 
Wedi cyrraedd Swyddfa’r Pererinion  yn Santiago maent yn dangos 
y credencial ac yn cael Compostela, sef tystysgrif i ddangos iddynt 
gwblhau’r daith. 

RHODDION AR GYFER EIN HOEDFA DIOLCHGARWCH  
(ar gyfer y Banc Bwyd lleol, os gwelwch yn dda) 

Llaeth (UHT neu powdr, siwgr (500g), sudd ffrwythau(carton), cawl
(tun neu sych). sawsys pasta, pwdin sbwng(tun), tomatos(tun), pwdin 
reis (tun), bisgedi, grawnfwydydd, bagiau te, coffi parod, tatws stwmp 
(sych), reis, pasta, cigoedd/pysgod tun, ffrwythau (tun), jam. 

Cofio Miss Ann Evans 

Yn ystod angladd ein diweddar annwyl ffrind, 
Miss Ann Evans, darllenodd HAMSI, wyres Mr a 
Mrs Edward Evans, gerdd a ysgrifennodd er côf 
am ei hen fodryb hoff.  Dyma hi i chi: 

AUNTY ANN 

When we tumbled from the car, 

With blazing smiles and messy hair, 

In the glimmering grass, 

She greeted us there. 

Oh, how she greeted us there. 

 

When we wandered over hills, 

face aglow in the breeze, 

like her heart belonged here, 

she walked through the trees. 

Oh, how briskly she walked through the trees. 

 

When we read by the fire, 

with Horrid Henry and friends, 

how she laughed and 

laughed when we reached the end. 

Oh, how she laughed when we read. 

 

When I crumbled chocolate, 

with fingers grubby and small, 

into sunset-shade pudding, 

with which I was enthralled. 

Oh, how she cooked for us all. 

 

When her cards arrived, 

often with a ten pound note, 

in her delicate script, 

sheaves of pages she wrote. 

Oh, how she wrote and wrote. 

 

When she told stories, 

great tales she wove, 

from Liverpool down to Dolgellau,   

stringing phrases of gold. 

Oh, all the stories she told. 

 

When we returned to the house, 

through the bottle green door. 

in her beloved stone sanctuary, 

her peace was restored. 

Oh, how the Fron she adored. 

 

And when it was time to leave, 

As we crunched down the drive, 

through the dusty back window, 

we watched her wave goodbye. 

Oh, how she waved us goodbye. 

OEDFAON MIS HYDREF  2015 

Dydd Sul, Hydref 4ydd  - Bore a hwyr - Y Parchedig Megan Wil-

liams, Porthaethwy. Gweinyddir  y Cymun Sanctaidd yn oedfa’r bore. 

Dydd Sul, Hydref 11eg - Bore yn unig - Gwasanaeth Diolchgarwch 

y plant a’r bobl ifanc 

Dydd Sul, Hydref 18fed - Bore a hwyr - Y Parchedig Athro John 

Tudno Williams, Aberystwyth 

Dydd Sul, Hydref 25ain - Bore yn unig - Mr John Price, 

Machynlleth 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Nos Iau, Hydref 15fed - Noson gerddorol yng nghwmni  Llond 

Llaw 


