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 Annwyl gyfeillion, 

Unwaith eto caf y pleser o’ch cyfarch trwy gyfrwng y daflen fisol. Mae han-

ner y flwyddyn wedi hedfan heibio, gyda nifer helaeth o ddigwyddiadau 

trist yn ein gwlad a ledled y byd yn ystod y misoedd diwethaf oherwydd 

effeithiau'r firws Corona. Rydym yn ffortunus ein bod yn byw mewn ardal 

wledig a’r rhan fwyaf ohonom wedi llwyddo i gadw’n ddiogel trwy ddilyn y 

rheolau hunan-ynysu. Mae gobaith y cawn weld y rheolau “cloi” sydd wedi ein cae- thiwo i’n 

cartrefi, yn enwedig ni’r pensiynwyr, yn cael eu llacio yn y dyfodol agos. Erbyn hyn mae dros 1,500 o bobl wedi 

marw yng Nghymru o’r Covid-19; mae’r ffigyrau yn rhybudd i bawb i barhau i gydymffurfio â’r rheolau.  

Dydd Llun, Mai 25ain, daeth newyddion llawen i’n sylw pan glywyd am enedigaeth Gwenfair Haf, sef merch fach 

Mari Fflur ac Iwan Rhys Williams, Caernarfon. Llongyfarchiadau iddynt hwy  ac yn yr un modd i Nain a Thaid 

Bryn Golau, heb anghofio Iwan Rhys, sef brawd Mari, ar ddod yn ewythr. Da clywed fod y teulu bach yn dod yn 

eu blaen yn dda. 

Rai wythnosau yn ôl treuliodd Mrs Nerys Roberts, ein horganyddes, gyfnod byr yn Ysbyty Bronglais, Aberyst-

wyth, ar ôl dioddef anhwylder sydyn yn ei chartref. Ar ôl archwiliad meddygol, cafodd ddod gartref a deallaf ei 

bod wedi gwella’n dda erbyn hyn. 

Yn ystod ail hanner mis Mai bu ein mab, Cemlyn, yn nyrsio ar wardiau cleifion y Covid yn Ysbyty Glan Clwyd ac 

yn anffodus cafodd ei heintio â’r firws yn ei waith. Bu yn bur symol yn ei gartref yn Ninbych am gyfnod. Erbyn 

hyn y mae yn gwella ond nid yw ond yn gweithio ychydig oriau bob dydd wrth iddo gryfhau o’i wendid. Bu’n 

lwcus o gael cwmni ei gi bach Alffi a chymorth gan ei gymdogion gwerthfawr a charedig.  

Croeso yn ôl i Mrs Eirian James i fro ei mebyd. I’ch atgoffa, Eirian yw chwaer Llion James a merch y diweddar 

Idris a Kitty James, Siop y Cymro. Mae Eirian yn un o blant Salem. Ar ôl priodi â’i gŵr, Jim, gadawodd y dref yn 

1976, gan symud i fyw yn yr Wyddgrug. Bu farw ei phriod ychydig flynyddoedd yn ôl  a phenderfynodd Eirian 

ddod yn ôl i’w chynefin. Bellach y mae wedi ymgartrefu ym Maes Meillion, Brithdir. Dymunwn bob hapusrwydd i 

ti Eirian yn dy gartref newydd, a braf fyddai cael y cyfle i dy groesawu di a phawb arall yn ôl i Salem yn fuan.  

Anfonwn ein bendith a’n cofion atoch i gyd, gan ddymuno gwellhad i’n cleifion sydd yn llesg eu hiechyd, boed 

hynny ar eich aelwyd gartref neu mewn cartref gofal. 

Credaf yn gryf mewn grym gweddi. 

Gweddiwn 

Tad  tragwyddoldeb, plygwn yn ostyngedig ger dy fron. Diolchwn i ti am dy gynhaliaeth a’th gymorth trwy 

gyfrwng ein teuluoedd, ffrindiau a’th eglwys. Rwyt wedi ein cynnal drwy adegau anodd, pan fydd hiraeth, galar a 

phryderon bron â’n llethu.  Yn ystod amser creulon y Covid mae ein hysbryd  yn wan ac ansicr ar adegau. 

Gofynnwn i Ti ein cynorthwyo trwy dy ddawn ysbrydol. Bydd yn gefn i’r meddygon, gweinyddesau a phawb sydd 

yn darparu gofal i’r cleifion a’r methedig, i’r hen a’r ifanc. Bydd yn nerth a chysur iddynt oll. 

Tydi ddiddanydd mawr y saint, 
Yn nydd yr haint echryslon 
O dyro dy dangnefedd pur 

I symud cur y galon. 
Clyw a gwranda’n gweddi, o Dad trugarog, yn enw dy fab Iesu Grist, ffisigwr mawr y byd. Amen. 

                     Yn gywir, 

                Gareth Roberts (ar ran y Swyddogion) 

Diolch i’n  
gweithwyr allweddol 

am eu holl waith  
ar ein rhan 

Diolch i Gareth am ei eiriau  amserol a phwrpasol. Hoffwn ddymuno adferiad buan a chyflawn iddo yntau oherwydd 
cafodd ei gludo i Ysbyty Bronglais ar y 29ain o Fehefin yn dioddef o anhwylder ar ei frest. Wedi archwiliad  manwl 
cafodd ddychwelyd i Welafon gyda meddyginiaeth gwrthfiotig.  Dymunwn yn dda iddo.                                                             
Os bydd newid yn sefyllfa ein capeli  lleol yn ystod yr wythnosau sydd i  ddod, fe gysylltwn â chi.                         DW 



 HANES JOHN YSTUMLLYN 

Mae’n siŵr eich bod wedi gweld neu ddarllen am y digwyddiadau erchyll yn yr Unol Daleithiau yn ddiweddar pan 

laddwyd dau ddyn du gan yr heddlu, a hynny pan nad oedd bywydau’r heddweision mewn perygl. Bu llawer o 

brotestiadau, gorymdeithiau a helynt ledled y byd yn sgil y digwyddiadau hynny ac rydym wedi dod yn gyfarwydd 

iawn â’r llythrennau BLM, sef Black Lives Matter. Mae’r holl helynt `ma wedi sbarduno trafodaeth ar addasrwydd 

rhai o’r cerfluniau sydd i’w gweld mewn trefi a dinasoedd yng ngwledydd Prydain a thu hwnt. Eisoes fe daflwyd 

cerflun Edward Colston i’r harbwr ym Mryste, hynny oherwydd iddo wneud ei ffortiwn trwy gaethfasnach. Mae 

pobl hefyd yn ail-edrych ar hanes H.M.Stanley ac mae dyfodol y cerflun ohono yn nhref Dinbych dan ystyriaeth. 

Mae pobl sydd am gadw cerfluniau o’r fath yn dadlau mai pobl eu cyfnod oedd y rhai a bortreadwyd  mewn 

cerfluniau ac na ellir gwyngalchu hanes. Mae eraill yn dadlau y dylai’r cerfluniau hyn fod mewn amgueddfeydd ble 

y gellir adrodd hanes y bobl dan sylw mewn cyd-destun priodol a gwrthrychol.  

Deuthum ar draws hanes rhyfeddol yn ddiweddar a wnaeth i mi feddwl tybed beth oedd ymwybyddiaeth pobl 

cefn gwlad Cymru o bobl dduon yn y ddeunawfed ganrif pan roedd caethfasnach yn ei anterth. Dyma i chi 

grynodeb o’r hanes, sef hanes John Ystumllyn. Nid John Ystumllyn oedd ei enw go iawn ond dyna’r enw a rod-

dwyd iddo gan bobl leol. Roedd eraill yn cyfeirio ato fel “Jac Du” neu “Jack Black”. Nid oes sicrwydd ynglŷn â sut y 

daeth i Eifionydd o’i gartref yn Affrica bell ond ni ddaeth o’i wirfodd, mae hynny’n sicr. Gwyddom iddo gyrraedd 

ac ymgartrefu yn ardal Cricieth yn ail hanner y ddeunawfed ganrif. Roedd y rhan fwyaf o’r bobl a gipiwyd o’u pen-

trefi yng ngorllewin Affrica yn cael eu cludo i Ynysoedd y Caribî i slafio yn y planhigfeydd siwgr. Serch hynny, 

daeth rhai caethweision i Lundain, Bryste, Lerpwl a chanolfannau eraill wrth iddi ddod yn ffasiynol i fasnachwyr a 

thirfeddianwyr cyfoethog gadw gweision duon. Roedd bechgyn ifanc yn tueddu i weithio fel macwyaid a rhai hŷn 

fel “coachmen”, hynny er mwyn dangos chwaeth egsotig a chosmopolitaidd eu perchnogion. Pan ddaeth John Ys-

tumllyn i Eifonydd mae’n siŵr ei fod yn destun syndod. Gwyddom amdano o dair ffynhonnell, pob un ohonynt yn 

hynod. Mae paentiad olew bach ar bren yn ei bortreadu yn ddyn ifanc (gweler dde). Mae’r artist yn anhysbys ond 

mae enw John ar y darlun, ynghyd â’r dyddiad sef  Mai 11, 1754. Mae John yn gwisgo 

siaced a gwasgod a band gwddf - gwsig safonol ar gyfer gweithiwr yn y cyfnod. Pan fu 

farw John yn 1786 fe’i claddwyd ym mynwent eglwys Ynyscynhaearn rhwng Cricieth 

a Phentrefelin. Ymhen amser gosodwyd carreg coffa ar ei fedd, awgrym o’r parch tuag 

ato yn ardal Cricieth. Y mae englyn o waith Dafydd Siôn Siâms ar y garreg. 

                                     Yn India gynna'm ganwyd a nghamrau 
                                     Yng Nghymru'm bedyddiwyd 
                                     Wele'r fan dan lechan lwyd 
                                     Du oeraidd y'm daearwyd. 
(Tybir mai’r India yn yr englyn yw India’r Gorllewin) 

Y drydedd ffynhonnell yw pamffled byr yn y Gymraeg gan yr awdur Robert Isaac 

Jones (1813-1905) a gyhoeddwyd o dan ei enw barddol, Alltud Eifion, gant a dwy o 

flynyddoedd wedi marw John. Yn y pamffled ceir casgliad o hanesion ac atgofion am 

John. Taid Alltud Eifion oedd meddyg John ym mlynyddoedd olaf ei fywyd a chredir 

fod yr hanesion am John wedi eu trosglwyddo ar lafar i aelodau’r teulu. Mae’n siwr bod angen pinisad go lew o 

halen hefo rhai o’r hanesion! Ellis Wynne oedd perchennog Ystumllyn yn y cyfnod dan sylw ac mae’n bur debyg 

mai trwy ryw gysylltiad â’r teulu Wynne y daeth John i Ystumllyn. Mae’n amlwg mai dim ond ei iaith frodorol y 

siaradai John yn y dyddiau cynnar hynny ond gyda chymorth gwragedd lleol dysgodd i siarad ac i ysgrifennu Cym-

raeg a Saesneg yn rhugl. Aeth i weithio fel garddwr ar ystâd Ystumllyn ac fe ddatblygodd i fod yn arddwr a chref-

ftwr abl. Tyfodd yn ŵr ifanc golygus ac roedd llygaid llawer o ferched ifanc lleol arno, yn ôl y sôn. Cafodd un o’r 

morynion sef Margaret Gruffydd o Hendre Mur, Trawsfynydd y gwaith o fynd â "rhywfaint o fara, caws a chwrw 

o'r Plas” iddo yn ddyddiol. Dros gyfnod o amser datblygodd rhamant rhyngddynt. Symudodd Margaret i weithio 

yn Ynysgain Fach, Cricieth ond parhaodd y garwriaeth. Yna, fe symudodd i weini ar wraig yr offeiriad yn 

Nolgellau. Gadawodd John ei swydd yn Ystumllyn er mwyn ei dilyn i Ddolgellau. Priodwyd y ddau yn Eglwys 

Dolgellau ar y 9fed o Ebrill, 1768.Y gwas priodas oedd Griffith Williams, mab y ficer. Wedi iddynt briodi cafodd y 

ddau ddychwelyd i fyw yn Ynysgain, lle cawsant eu cyflogi fel ‘stiwardiaid tir’. Tua diwedd eu hoes, pan oedd John 

yn gweithio ym Maesyneuadd ger Talsarnau, ystâd arall o eiddo’r teulu, roeddent yn byw mewn bwthyn o’r enw 

‘Y Nhyra Isa’ neu Nanhyran. Rhoddodd Ellis Wynne, Ysw., feddiant o’r bwthyn, ynghyd â gardd eithaf sylweddol, 

i John fel cydnabyddiaeth am ei wasanaeth ’. Roedd John, yn ôl pob cyfrif, yn "ddyn gonest iawn, heb unrhyw 

falais, ac roedd y bonedd a'r bobl gyffredin fel ei gilydd yn ei barchu. Roedd yr hen werin yn ei ystyried yn ddyn 

moesol iawn”. 


