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Calendr Oedfaon y Sul : Mai – Hydref 2015
   10.00 o’r gloch

6.00 o’r gloch

Mai:
3—Y Gweinidog (C)
10—Oedfa Cymorth Cristnogol ym Methania: Y Parchg Tom Defis
   Rihyrsal Fawr y Gymanfa Ganu: Y Plant am 2.30yp a’r Oedolion am 6.00yh
17—Y Gymanfa Ganu – 10.00 a 6.15. Arweinydd gwadd: Mr Edward Rhys Harry.
24—Y Gweinidog
31—
Y Gweinidog (C)
Mehefin:
7—Mr Raymond Davies, Penparcau
14—Oedfa yng ngofal Capel Mair ym Mrynberian am 10.30yb
21—
Y Gweinidog
28—Y Gweinidog
Gorffennaf:
5—Oedfa Gwyl Fawr Aberteifi yn y Ganolfan Hamdden
12—Y Gweinidog (C)
19—Oedfa yn Soar y Mynydd am 2.00yp: Y Gweinidog
26—Y Gweinidog
Awst:
2—Y Gweinidog (C)
9—Oedfa Undebol yng Nghapel Mair: Y Parchedig Judith Morris, Aberystwyth
16—Oedfa Undebol yng Nghapel y Tabernacl: Y Parchedig Gareth Morris
23—Oedfa Undebol yng Nghapel Bethania: Y Parchedig Ken Thomas, Y Mot
30—Oedfa Undebol yng Nghapel Bethania: Y Parchedig Ian Lewis, Llanelli
Medi:
6—
Y Gweinidog (C)
13—Y Gweinidog
20—Cyrddau Blynyddol Bethania: Y Parchedig Eirian Wyn Lewis, Mynachlog-ddu
27—
Y Gweinidog
Hydref:
4—Y Gweinidog (C)
11—Cyrddau Blynyddol y Tabernacl: Y Parchedig Euros Jones Evans, Llangadog
18—Mr John Bevan, Aberteifi
20 (7.00)—Cwrdd Diolchgarwch: Y Parchedig Guto Llewellyn, Rhydaman
25—Y Gweinidog

Nodiadau Eglwysig
Marwolaeth
Mrs Marian Jones, Cartref Woodfield,
Arberth.

Llongyfarchiadau
I’r Egin Glas ar ganlyniadau gwych
Arholiad yr Ysgol Sul pan ddaethant i’r
brig yn y gystadleuaeth;
i Rhys Griffiths, arweinydd Côr Bois
Taf, ar ennill categori’r Corau Meibion
yng nghystadleuaeth Côr Cymru 2015;
i Mrs Bessie Williams, Westfield, ar ei
phen-blwydd yn 90 oed;
i Mrs J. O. Roberts, Cartref Tregerddan,
ar ei phen-blwydd yn 101 oed;
i Dyfed Elis-Gruffydd, ar gyhoeddi
campwaith, 100 O Olygfeydd Hynod
Cymru;
i Mrs Rhiannon Lloyd ar ei phenodi
yn Llywydd Cyngor Eglwysi Rhyddion
Aberteifi a’r Cylch;
i Mrs Siân Elis-Gruffydd ar ei phenodi
yn ddirprwy bennaeth Ysgol Uwchradd
Aberteifi.

Rhoddion at elusennau 2014
Yn unol â phenderfyniad Cwrdd Eglwys,
cyfranwyd casgliad rhydd 2014, sef swm
anrhydeddus o £974.40, i Apêl Haiti.

Sylwer
Os oes gennych newyddion teuluol neu
eglwysig a allai fod o ddiddordeb i’ch
cyd-aelodau, a fyddech mor garedig â
rhoi gwybodaeth yn ysgrifenedig i Mair
James neu Wynford Jones

Noder
Cynhelir oedfaon hwyr y Sul am 6.00
o’r gloch hyd ddiwedd mis Hydref.

Cynllun Cludo Addolwyr
i’r Oedfaon
Pe dymunech gael eich cludo i’r
oedfaon yng Nghapel Mair ar y Sul ac i’r
cyfarfodydd yn ystod yr wythnos, mae
croeso i chi gysylltu â’r gwirfoddolwyr a
enwir isod:
Myra Evans  . . . . . . . . .  810 133
Iris Phillips . . . . . . . . . .  613 934
Ann Vittle  . . . . . . . . . . . 613 064
Gareth Evans . . . . . . . . . 615 525
Delwyn Griffiths . . . . . .  612 946
Gareth Jerman . . . . . . . . 612 361
Anne Hughes  . . . . . . . .  614 787

Pryd ar Glud
Mae’n anrhydedd i ni yma yng Nghapel
Mair gefnogi cynllun Pryd ar Glud am
bum wythnos y flwyddyn.
Mae gennym dîm parod iawn gyda’r
aelodau canlynol: Gareth a Meinir,
Gareth a Mer, Wynford a Hildreth,
Aneurin a Mair, Gwyn, Myra, Meifis,
Dyfed, Mrs Anne Hughes, Mrs Iris
Phillips a Mrs Jean Parry Williams.
Braf fyddai cael enwau ychwanegol
ar y rhestr. Os ydych yn barod i roi awr
i wasanaethu, a fyddech mor garedig â
chysylltu â Myra ar 810133.

Gwefan yr Eglwys
Diolch i Eurof Davies, mae gwefan yr
eglwys yn awr ar dân ac yn chwibio
drwy’r bydysawd.
Cliciwch ar yr isod i gael cipolwg
ar weithgareddau a hanesion
Capel Mair.

Capelmairaberteifi.org.uk

Arglwydd Rhys a’th dywys di
Hyd Tŷ Haf Aberteifi.

Os cecru a saethu sydd,
Ai ofer neges crefydd?
KG

Emyr Oernant

Addewidion
Gydag etholiad cyffredinol arall ar y
trothwy mae gwleidyddion – waeth
beth eu lliw – wrthi’n ddyfal addo hyn
ac arall i’w hetholwyr. Mae byrddau’n
ceginau eisoes dan domen o bamffledi
sgleiniog a lliwgar a anfonwyd i’n
denu, ein darbwyllo a’n cysuro ar ôl
cyfnod weddol hir o gynilo llym. Ar
amrantiad bron, fel cyn pob etholiad,
ymddengys fod yn y wlad ddigonedd o
arian unwaith eto – digon ar gyfer pob
rhaid. Ymhlith y pethau sy’n cael eu
haddo inni mae rheoleiddio mewnlifiad
... adeiladu rhagor o dai fforddiadwy ...
amddiffyn a gwella’r gwasanaeth iechyd
... codi isafswm cyflogau gweithwyr ...
cefnogi busnesau llai ... sicrhau y bydd
y cwmnïau mawrion o hyn ymlaen yn
talu’n llawn y trethi sy’n ddyledus i
goffrau’r trysorlys ... gwarchod y blaned
trwy ostwng y lefelau carbon yn yr awyr
... naill ai dynnu allan o Ewrop neu
ymladd ein cornel o’i mewn er mwyn
sicrhau gwell telerau i’n hunain ...
gofalu ar ôl buddiannau Cymru, sydd,
o safbwynt iechyd ac addysg, medden
nhw, yn llusgo ymhell y tu ôl i Loegr.
Nid yw’n fwriad gennyf feirniadu
gwleidyddion am addo. Gan ein bod i
gyd yn ewyllysio clywed eu bwriadau
cyn bwrw’n pleidlais onid ydynt dan
orfodaeth i addo? Rhaid cyfaddef nad
yw’r ffaith eu bod o bryd i’w gilydd yn
torri ambell addewid yn ormod gofid i
mi chwaith. Pwy na fu raid iddo, o dan
bwysau amgylchiadau, dorri ambell
addewid? Daw anawsterau weithiau
i’n rhwystro rhag cyflawni’n haddewid
– amgylchiadau amhosibl i’w rhagweld.
Dan rai amgylchiadau gellid yn hawdd
maddau i rywun am dorri addewid.
Nid yr addo na’r torri addewidion
yw’r gofid ond yr ymdeimlad sy’n bodoli

ymhlith y cyhoedd nad yw’n fwriad
o gwbl gan wleidyddion gadw at eu
gair. Diau fod hyn yn ymddangos yn
sinigaidd, ond â chynifer o addewidion
yn diflannu megis gwlith y bore
drannoeth yr etholiad, a oes ryfedd
fod y cyhoedd mor ddrwgdybus o
wleidyddion? Gwir y gair mai “mynych
addo, mynych angof” ydyw ym myd
gwleidyddiaeth. Ac onid gwir bod
ymddiriedaeth hefyd yn diflannu pan fo
addewid yn cael ei thorri?
Barn na ddylid ei hanwybyddu
yn dilyn etholiad yw’r farn honno a
fynegwyd gan y miloedd a ataliodd eu
pleidlais yn gyfan gwbl. Nid difaterwch
yn unig sydd yn gyfrifol am hynny.
Mae’n ffaith bod nifer ohonynt wedi colli
pob tamaid o ffydd mewn gwleidyddion.
Y rhagdybiaeth yw y bydd rhai aelodau
seneddol a etholwyd, yn anwybyddu’n
llwyr eu haddewidion i’w hetholwyr
unwaith y byddant yn troedio meysydd
breision y Senedd, ac mai eu hunig
fwriad o’r dechrau oedd pluo eu nythod
eu hunain. Sylweddolaf nad teg yw’r
darlun yn achos canran helaeth o
wleidyddion, ond, os oes yr egin lleiaf
o wirionedd yn y gosodiad, “There
is no truth, other than perception”
(Gustave Flauberts), neu “Perception
is everything” (Stephen Colbert), oni
ddaeth yn adeg i wleidyddion dalu sylw
i hyn ac ymroi mwy i geisio gwrthbrofi
neu gywiro’r camargraff honedig
ohonynt? Rhaid cyfaddef fod cywiro
camargraff yn ddychrynllyd o anodd ar
brydiau ac nad ar chwarae bach mae
dadwneud camargraffiadau. Gobeithio’n
wir y gwnaiff yr aelodau seneddol a
gânt eu hethol bob ymdrech i gadw’u
haddewidion yn dilyn etholiad mis Mai,
ac yn sgil hynny ennyn ymddiriedaeth
eu hetholwyr ynddynt.
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Rwy’n ystyried cadw addewid yn
weithred anrhydeddus a phrydferth.
Mewn cartref henoed, nid nepell o
Aberteifi, y mae pâr, a fu am gyfnod
yn aelodau gyda mi, yn preswylio.
Maent yn briod ers trigain a phump o
flynyddoedd. Mae cyflwr iechyd y gŵr, o
ystyried ei oedran, yn lled foddhaol. Nid
felly ei wraig gan ei bod hi’n dioddef o
ddementia. Er hynny, deil ei gŵr, gyda
chymorth parod aelodau staff y cartref,
i ofalu amdani cystal ag y gall. Geilw’r
sefyllfa am amynedd anghyffredin o’i
du ef. Wrth sgwrsio â’n gilydd y dydd
o’r blaen cyfaddefodd wrthyf, “Y mae’n
anodd ar brydiau, Mr Roberts. Yn
enwedig ganol nos pan fydd yn crwydro
o ystafell i ystafell a heb f’adnabod hyd
yn oed ar brydiau. Ond fe addewais
iddi ... er gwell er gwaeth, yn glaf ac
yn iach.” Amlwg fod priodas yn fwy na
‘darn papur’ iddo a bod ei adduned yn
para’n bwysig ac yn ysgogiad iddo.
Tybed a gawsoch brofiad erioed
o grefftwr yn addo, “Mi fydda i gyda
chi’r dydd a’r dydd”? Y dydd hwnnw’n
gwawrio a dim golwg ohono. Chithau’n
teimlo’n rhwystredig am eich bod yn
awyddus i weld y gwaith yn cael ei
orffen, neu oherwydd eich bod wedi
canslo rhyw apwyntiad pwysig er mwyn
bod yn y tŷ i’w gyfarfod. Gair ac addewid
y crefftwr yn golygu dim iddo. “Gyda
chi’r dydd a’r dydd.” Ond pa wythnos?
Pa flwyddyn hyd yn oed? Bu amser pan
oedd ysgwyd llaw yn cael ei ystyried yn
ddigon. Nid felly bellach. Rhaid gofalu
fod y cyfan ar bapur mewn du a gwyn
erbyn hyn. A hyd yn oed wedyn does
lawer o sicrwydd.
Wedi’r holl addo, ble mae ysbyty
newydd Aberteifi? Pa bryd daw honno i
fodolaeth? A phan ddaw, ai ysbyty neu
sut ysbyty fydd hi? Diau y daw – rhyw

ddiwrnod! Ond a fu tymor beichiogi
gyn hired yn hanes y dref erioed o’r
blaen? Braf gweld Castell Aberteifi ar ei
newydd wedd a llongyfarchiadau mawr
i’r rheiny fu ynglŷn â’r prosiect ac a
weithiodd mor ddygn a dyfal i wireddu
breuddwyd ddaw ag elw, gobeithio, i’r
dref. Haeddant eu canmol yn fawr. Ond
onid oes elfen o dristwch yn y ffaith fod
miliynau o bunnoedd wedi eu gwario i
achub crair, pa mor bwysig bynnag y bo,
o’r gorffennol a bod trigolion ein hardal
yn dal i fyw mewn ansicrwydd ynglŷn
ag ysbyty a dyfodol cartrefi henoed ein
bro? Pe bai rhaid dewis rhwng castell ac
ysbyty, neu ymgeledd i’r henoed, pa un
ddewisech chi?
Beth am ein hadduned o ffyddlondeb
i Dduw ac i’r Eglwys? Oni ddylai’r ffaith
i ni gyd, cyn cael ein derbyn yn aelodau,
addo darllen y Beibl a mynychu’r
oedfaon, cyfrannu yn ôl ein gallu tuag
at gynnal yr achos a meithrin ysbryd
brawdol ymhlith ein gilydd a gwneud
yr hyn a allwn dros Iesu Grist, fod yn
ddigon? Ceir mwy nag un cyfeiriad yn
y Beibl at “dalu adduned”. Beth yw talu
adduned? Onid cadw addewid? Beth
am droi unwaith eto at emyn cyfoethog
Tudor Davies (766) “Addo wnaf i Ti, fy
Nuw …” a phrofi nad gwir mo’r dyfyniad
“Mynych addo, mynych angof” yn ein
hachos ni’n bersonol? Holed pawb ei
hun.
I.C.R.

Addewidion ?
Cusanodd ryw gant o fabanod
A winciodd ar rai o’r menywod,
    Gan addo y cyfan
    I bob un ymhobman:
Mae’n rhaid fod ’na lecsiwn yn dyfod.
Ken Griffiths
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‘Daniel Davies
Capel Mair’
Dro’n ôl aeth Siân a minnau draw
i fynwent Eglwys Pedrog Sant, Y
Ferwig, er mwyn glanhau un slabyn
o lechfaen llwyd, digon di-nod o ran
ei bryd a’i wedd, a ddewiswyd yn y lle
cyntaf i goffáu Mary Davies, gwraig y
Parchedig Daniel Davies, a fu farw 7
Chwefror 1828. Dair blynedd ar ddeg
yn ddiweddarach, ychwanegwyd enw
Elizabeth, merch ac unig blentyn Mary
a Daniel Davies a gwraig W. W. Lloyd, a
fu farw 21 Rhagfyr 1841 yn 21 oed. Ond
aeth dros chwarter canrif arall heibio
cyn y bu farw Daniel Davies, y gŵr a
fu’n bennaf cyfrifol nid yn unig am
sefydlu Capel Mair ond hefyd am ofalu
yn weinidogaethol amdano dros gyfnod
o hanner canrif.

gweinidog Bethel, y Parchedig John
Phillips, anogwyd Daniel i ddechrau
pregethu, ac yn dilyn taith i ogleddddwyrain Cymru yn 1809 ymsefydlodd
y gŵr ifanc, 19 oed, ym mhentref Rhesy-cae ger Treffynnon, lle y cafodd ei
urddo’n weinidog ar 26 Gorffennaf
1810. Fodd bynnag, ymhen pedair
blynedd fe’i denwyd yn ôl i’w fro
enedigol gan y Parchedig John Phillips.
Ei ddyletswydd oedd cynorthwyo
gweinidog Bethel, Trewyddel, ond roedd
ei fryd ar ‘adeiladu eglwys Annibynnol
fyw a chadarn’ yn Aberteifi.
Yn wir, cyn diwedd 1814, y flwyddyn
y dychwelodd Daniel i Drewyddel, fe’i
rhyddhawyd o’i ddyletswyddau yng
Nghapel Bethel er mwyn rhoi cyfle
iddo gydio yn yr awenau yng Nghapel
Mair, ‘adeilad anorffenedig ac aflêr’
y dechreuwyd ar y gwaith o’i godi yn
1803.

Yr ail Gapel Mair a agorwyd yn 1831

Y Parchedig Daniel Davies
Yn ffermdy Pen-y-wern, Trewyddel
y ganed Daniel Davies a hynny yn y
flwyddyn 1780. Roedd yn fab i John a
Mary Davies, ill dau yn aelodau o eglwys
Bethel, Trewyddel. Dan ddylanwad

Yn 1814 hefyd, y cysylltodd yr eglwys
egwan yn Nhŷ-rhos â’r achos yng
Nghapel Mair, yn ogystal â chael gafael
ar ddarn o dir y codwyd Capel Tŷ-rhos
arno yn 1815 (fe’i hailadeiladwyd yn
1859). Arwydd cynnar o fywiogrwydd
a chadernid y fam eglwys yn Aberteifi
oedd y penderfyniad i gynnal Cymanfa
Dde-orllewinol yr Annibynwyr yng
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Nghapel Mair ym Mehefin 1817,
digwyddiad a fu’n gyfrwng i ddod â’r
eglwys ‘i ganol llif bywyd yr enwad’ yn
ne-orllewin Cymru ac a ychwanegodd at
statws a bri Daniel Davies ‘fel pregethwr
ac fel cynghorwr ym mywyd crefyddol y
cylch a’r enwad trwy’r wlad’.
Tyrrai addolwyr o bob cwr o’r ardal i
Gapel Mair, ac yn enwedig o Landudoch,
ffaith a ddarbwyllodd weinidog diwyd a
brwdfrydig yr eglwys i brynu tŷ o’r enw
‘Ffynnon Degwel’ yn y pentref hwnnw,
gan adeiladu ar ei safle ‘Capel Dygwell’,
yn ôl yr arwydd ar ei dalcen. Daeth y
capel, a godwyd ac a agorwyd yn 1828
(fe’i hailadeiladwyd yn 1877), hefyd dan
weinidogaeth Daniel Davies, a hynny
yn yr un flwyddyn ag y bu farw ei wraig.
Er gwaetha’r ergyd bersonol honno,
bu’r blynyddoedd wedi marwolaeth
annhymig ei gymar a’i ferch yn gyfnod
llewyrchus yn hanes Daniel Davies. Bu’n
gyfrifol am ailadeiladu’r Hen Gapel,
Llechryd – mam eglwys Annibynwyr
yr ardal – yn 1834 a’i gysylltu â Chapel
Mair, Tŷ-rhos a Chapel Degwel. Yna,
yn sgil llwyddiant yr achos yn Aberteifi,
penderfynwyd dymchwel yr hen addoldy
a chodi capel newydd, mwy sylweddol
ei faint, a agorwyd yn 1831. At hynny,
fe etholwyd Daniel Davies yn aelod o
Gyngor Undeb Cynulleidfaol Lloegr a
Chymru ym Mawrth 1845. Ac erbyn
diwedd y 1850au, ac yntau bellach ar
drothwy dathlu ei ben-blwydd yn 80
oed, roedd enwau 320 o aelodau ar
Fantolen Eglwysig Capel Mair.
Fodd bynnag, henaint ni ddaw ei
hunan, ac yn 1864, wedi iddo roi’r
gorau i rai o’i ofalon gweinidogaethol,
bu’n rhaid i Daniel Davies gynghori ei
braidd yng Nghapel Mair ‘i chwilio am
olynydd iddo’. Ymatebodd yr eglwys
drwy ddathlu Jiwbilî ei weinidogaeth

yng Nghapel Mair mewn cyfres o
gyfarfodydd a gynhaliwyd rhwng 17 a 19
Mai 1864 ac ymhlith y gweinidogion a
wahoddwyd i bregethu oedd y Parchedig
Thomas Thomas, sef Thomas Glandŵr,
y pensaer o weinidog a gynlluniodd y
capel presennol a agorwyd yn 1870.
Cynhaliwyd cyfarfodydd rhyfeddol
Jiwbilî Daniel Davies, nid yng Nghapel
Mair ond ar safle’r Netpool yng nghlyw’r
‘miloedd’ oedd wedi ymgynnull ‘o bob
ochr i afon ariannaidd y Teifi’.
Ddwy flynedd ar ôl ordeinio’r
Parchedig William Davies yn olynydd
i’r Parchedig Daniel Davies ym mis
Ebrill 1865, bu farw ‘Daniel Davies
Capel Mair’, fel y’i gelwid yn lleol, ar
18 Ionawr 1867. Bellach, y mae bron
150 o flynyddoedd wedi mynd heibio er
marwolaeth yr ‘athrylith mawr’ y mae
ei enw ynghlwm wrth hanes hanner
canrif cyntaf yr Achos Annibynnol
yng Nghapel Mair. Ac ys dywedodd y
Parchedig D. J. Roberts, awdur Capel
Mair, Aberteifi (y gyfrol glodwiw y bûm
i’n pori ynddi wrth lunio’r ysgrif uchod),
mae yr un mor wir hefyd i ddweud nad
oes i’r Parchedig Daniel Davies ‘hanes
heb yr eglwys yng Nghapel Mair’.
Dyfed Elis-Gruffydd
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Y garreg fedd cyn iddi gael
ei glanhau

Yr arysgrifen ar y garreg fedd:
To the Memory of
MARY DAVIES
wife of the Rev DANIEL DAVIES
Minister of the Gospel in the Town
of Cardigan who departed this
life February 7th 1828
Aged 47 Years.
Also of ELIZABETH, wife of
W. W. LLOYD, Master of the schooner
Hibernia and only daughter of
the above D. and M. DAVIES who
departed this life Decr 21,
1841 Aged 21 Years.
Also of Rev. DANIEL DAVIES who
after having proved himself a faithful
esteemed and popular Minister of
Christ for 5 years at Rhosycae
North Wales and upward of 50 years
at Cappel Mair Cardigan departed
this life January 18th 1867
Aged 87 years
Daniel, Daniel,
gwasanaethwr y Duw byw
DAN VI 20

Cegin Gareth
Golwythion Cig Oen Cymru gyda
saws barbeciw gludiog
Ar gyfer 4
Amser coginio: Tua 25 munud
Tymheredd: Nwy 4, 180°C, 350°F
Cynhwysion:
8 golwyth coch o lwynau cig oen Cymru
150ml (¼ pt) o sudd afal a mango (neu
flas tebyg)
45ml (3 llwy fwrdd) saws coch
15ml (1 llwy fwrdd) saws brown
15ml (1 llwy fwrdd) mwstard
2.5ml (½ llwy de) 5-sbeis Tsieineaidd
Dull:
1. Rhowch y golwythion cig oen mewn
padell rhostio fawr sy’n gwrthsefyll
gwres. Cymysgwch y sudd
ffrwythau, y ddau saws, y mwstard
a’r 5-sbeis gyda’i gilydd. Taenwch
dros y cig, gan droi’r cig i sicrhau
bod y saws yn mynd drostynt i gyd.
2. Rhowch y cig yn y ffwrn a’i goginio
am 20 munud nes bod ymylon y
braster yn dechrau tywyllu. Ar ôl 20
munud, tynnwch nhw o’r ffwrn ac
arllwyswch y saws yn ofalus i jwg.
3. Rhowch y cig yn ôl yn y ffwrn am 5
munud arall i droi’n fwy gludiog ac
euraid.
4. Gweinwch gyda’r saws barbeciw,
tatws pôb a thywysennau corn.

Y garreg fedd wedi iddi gael
ei glanhau
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Cymdeithas
y Chwiorydd
Tymor 2014-15
Llywydd Anrhydeddus: Mrs Mair Roberts
Cadeirydd: Mrs Meinir Jerman
Is-Gadeirydd: Mrs Rhiannon Lloyd
Ysgrifennydd: Mrs Mair Thomas
Is-ysgrifennydd: Mrs Jean Jones
Trysorydd: Mrs Ann Vittle
Bore Sul, Medi 28: Agorwyd
tymor o weithgareddau Cymdeithas y
Chwiorydd trwy gynnal oedfa fore Sul
dan lywyddiaeth Mrs Meinir Jerman.
Thema’r gwasanaeth oedd ‘Canu Mawl
i Dduw’, ac fe gafwyd oedfa fendithiol
iawn. Cymerwyd at y rhannau
arweiniol gan Mrs Meinir Jerman, Mrs
Mair Thomas, Mrs Ann Vittle, Mrs
Mer Evans, a Mrs Geinor Griffiths.
Darllenwyd yr emynau gan Mrs Meinir
Jerman, Mrs Mer Evans, Mrs Geinor
Griffiths, Mrs Ann Vittle a Mrs Jean
Jones. Offrymwyd y fendith gan Mrs
Meinir Jerman. Mrs Ann Hughes fu’n
cynorthwyo wrth yr organ.
Hydref 23: Swper y Cynhaeaf—Mrs
Megan Hayes: “Y Llwybr Llaethog”.
Daeth rhyw 36 i fwynhau Swper y
Cynhaeaf. Paratowyd y swper gan Mrs
Lynne Davies a’r criw, Tŷ Capel. Hwy
hefyd fu’n gweini wrth y byrddau.
Ymunodd y Gymdeithas Ddiwylliadol
yn y noson a chroesawyd pawb gan y
llywydd, Mrs Meinir Jerman.
Ar ôl i bawb fwyta, cafwyd noson ddifyr
iawn yng nghwmni Mrs Megan Hayes
sy’n byw yn awr yn Aberaeron. Merch i
rieni o Gardis a drodd am y ddinas fawr
yn 1928 yw Mrs Hayes ac yn Llundain
y ganwyd hi. Cawsom hanes marchnata
llaeth gan y Cymry yn Llundain rhwng
y ddau Ryfel Byd. Soniodd sut y

gorfodwyd llawer i symud i Lundain
oherwydd y wasgfa economaidd yng
Ngheredigion, a bod yr ymfudo yn
amal yn fater teuluol. Dywedodd mai’r
porthmyn arweiniodd y ffordd yn y
ganrif flaenorol, ac wedyn ceidwaid
y gwartheg. Roedd y gwaith yn galed
a’r oriau’n hir. Dangosodd sleidiau yn
dangos y cymeriadau wrth eu gwaith.
Roedd bywyd y capel yn bwysig iawn ac
yno y byddai’r cymdeithasu’n digwydd.
Byddai’r cyfarfodydd, yn enwedig rhai’r
nos, yn orlawn. Gwelwyd newidiadau
yn ystod y Rhyfel gyda’r merched nawr
yn dosbarthu, ac wedi’r Rhyfel, roedd yr
oes aur drosodd. Y lleiafrifoedd ethnig
sydd nawr yn ymfudo i Lundain, fel
gwnaeth y Cymry flynyddoedd ynghynt.
Erbyn heddiw, tri busnes llaeth sydd ar
ôl.
Rhagfyr 4: Mr Lyndon Lloyd: “Hanes
D. O. Evans, Rhydcolomennod”.     
Croesawodd
y
llywydd
y
gŵr
gwadd. Mae’n enedigol o Benmorfa.
Bu’n gweithio yn y Gwasanaeth
Cymdeithasol a bu’n swyddog Iechyd
Meddwl. Yn 1999 enillodd ei M.A. ar
ei waith ar D. O. Evans. Dangosodd
luniau cymeriadau ac adeiladau o ardal
Penmorfa, e.e. Llanborth lle ganwyd
D.O. Aeth i ysgol Penmorfa, ac ymhen
amser cafodd gyfle i fynd i Goleg
Llanymddyfri. Bu’n gweithio wedyn yn
adran y Cyllid Gwladol yn Llundain.
Symudodd i’r Adran Gemegol a oedd
yn ymdrin â chyffuriau anghyffreithlon,
a gweithiodd ei ffordd i fyny i fod yn
fargyfreithiwr.
Yr adeg yma, daeth i gysylltiad â
Lloyd George, radical a gasglai rai
tebyg o’i amgylch. Yn 1908 trefnodd
D.O. gyfraith i dalu pensiynau am y tro
cyntaf, er mai Lloyd George gafodd y
clod!
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Cynllun arall gyflwynodd D.O. oedd
rhoi’r hawl i’r bobl gyffredin weld
meddyg – preifat oedden nhw cyn hyn.
Ymgyrchodd drwy ei oes am ryddid i
Gymru – ymdrechodd i gael statws i’w
wlad. Bu farw yn 1945; mae’n gorwedd
yng nghapel Penmorfa lle mae dwy
ffenest liw – un i’w fam ac un i’w dad.
Rhagfyr 18: Dathlu’r Nadolig.
Daeth y ddwy gymdeithas at ei
gilydd i ddathlu’r Nadolig. Cafwyd
noson o fwynhad pur – yn ganeuon,
adroddiadau, darlleniadau a charolau.
Noson wir Nadoligaidd.
Ionawr 22: Mr Emyr Hywel.
Y testun: D. J. Williams, Abergwaun.
Croesawodd y llywydd Emyr Hywel, ein
gŵr gwadd – yn enedigol o Flaenporth,
yn athro, prifathro, bardd ac awdur
llyfrau. Gŵr ydyw sydd wedi ymladd
dros addysg Gymraeg a thros gadw
ysgolion bach ar agor. Ymddeolodd yn
2008 ac enillodd radd M.Phil am ei
waith ar D.J.
Cawsom hanes bywyd D. J. Williams
ganddo. Ganwyd ef yn 1885 yn yr Hen
Dŷ Fferm, Rhydcymerau. Roedd ei
fywyd cynnar yn bwysig iawn iddo:
y capel a’r gymdeithas. Credai mai
cymeriadau oedd yn gwneud ardal.
Byddai D.J. yn dysgu oddi wrthynt.
Clywsom am rai o’r rhain, e.e. Dani’r
Crydd ac Wncwl Jams. Symudodd y
teulu i Abernant pan oedd D.J. yn rhyw
6 oed. Yn 16 oed aeth i weithio yn y
pyllau glo lle’r oedd y gwaith yn galed
iawn i un mor ifanc. Bu yno am bedair
blynedd a hanner. Roedd ei olwg yn
wael, ac yn 20 oed aeth i Ysgol Joseph
Harry yn pupil teacher; oddi yno, yn
26 oed, aeth i Brifysgol Aberystwyth i
astudio Cymraeg a Saesneg. Enillodd
ysgoloriaeth i Rydychen. Bu’n athro’n
Ysgol Ramadeg Abergwaun o 19191945.

Dyfynnodd Emyr rannau o’r ‘Hen Dŷ
Fferm’ ac ‘Yn Chwech ar Hugain Oed’.
Soniodd am D.J., Lewis Valentine a
Saunders Lewis a’r ysgol fomio, a sut y
siomwyd y tri na wnaeth y weithred fwy
o argraff ar Gymru. Heddychwr mawr
oedd D.J. a ymladdodd dros ryddid i
Gymru hyd fis ola’i fywyd. Bu farw’n
84 oed yng nghapel Rhydcymerau wedi
annerch y gynulleidfa.
Diolchodd y llywydd i Emyr am noson
ddiddorol dros ben.
Wedi trafodaeth fer, cytunwyd, gan
fod cyn lleied yn medru mynychu’r
Gymdeithas bellach, i ddod â
Chymdeithas y Chwiorydd i ben ac i’r
ddwy gymdeithas uno o’r tymor nesaf
ymlaen.
Chwefror 26: “Yr Egin a Flagurodd”.
Ymunodd y Gymdeithas Ddiwylliadol
â Chymdeithas y Chwiorydd i ddathlu
Gŵyl Ddewi. Croesawodd y llywydd,
Mrs Meinir Jerman, bawb i’r noson.
Wedi’r gwledda ar y cawl, pice bach a
bara brith, cyflwynodd y llywydd ‘Yr
Egin a Flagurodd’, sef grŵp o wyth o
ieuenctid Capel Mair – cyn-aelodau
ac aelodau presennol o’r Egin Glas yw
rhain, sef Anwen a Siôn Rockley, Mared
a Jac Davies, Gwern a Rhun Phillips,
Efa Bowen ac Iwan Griffiths. Mrs Mair
Thomas fu’n eu hyfforddi.
Cawsom noson ddifyr iawn gyda phawb
yn mwynhau amrywiaeth o eitemau, yn
sgetsys, caneuon, stori ac adroddiadau.
Roedd rhan olaf yr adloniant wedi ei
seilio ar Ddewi Sant.
Gwnaed y diolchiadau gan Mr
Rhidian Evans, llywydd y Gymdeithas
Ddiwylliadol.
Cyflwynwyd rhodd y Gymdeithas i
Mrs Lynne Davies, Tŷ Capel, am ei
chymorth ar hyd y flwyddyn.
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Mawrth 26: Bu cyfarfod ola’r
Gymdeithas yng Ngwesty’r Cliff,
Gwbert. Daeth rhyw ddeunaw at ei
gilydd i fwynhau pryd blasus o fwyd.
Croesawyd pawb gan y llywydd, Mrs
Meinir Jerman, ac offrymwyd gweddi
ganddi cyn y bwyd.
Y gŵr gwadd eleni oedd Mr Peter
Hughes Griffiths, Caerfyrddin – gŵr
sy’n adnabyddus trwy Gymru gyfan ac
sy’n weithgar ac yn frwdfrydig ynglŷn â
phopeth Cymreig a Chymraeg.
Soniodd am ba mor lwcus y bu o’i
fagwraeth, a straeon a phrofiadau am
y fagwraeth honno a gawsom yn ei
anerchiad.
Clywsom am ei fam oedd yn Fethodist
rhonc, a’i helynt yn prynu stowt ar gyfer
y pwdin Nadolig. Dyddiau ysgol wedyn,
a’i ffrindiau yno – Eric Griffiths, Tŷ Hen
er enghraifft.
Yna, ffrindau a’r gymdeithas yn y capel
a darganfod bod cysylltiad yno â ‘Nel
Fach y Bwcs’.
Chwaraeodd ei bentre, Drefach Felindre,
ran bwysig yn ei fagwraeth, gyda’r
diwylliant a’r gwahanol weithgareddau
a gynhaliwyd yno.
Yn neuadd y pentre y clywodd y
delyn yn cael ei chanu gan Delynores
Maldwyn,
Nansi
Richards.
Bu’r
Eisteddfod wedyn yn rhan bwysig
o’i fywyd, ac, wrth gwrs, pêl-droed.
Clywsom am hanes doniol y ‘kit’ pêldroed a Bois Parcnest; am Ted Morgan
a’i wersi ‘Singing’. Ond efallai mai un
o’r dylanwadau penna’ arno oedd Miss
Nora Isaac, ei ddarlithydd a’i fentor yng
Ngholeg Caerfyrddin. Daethant yn ben
ffrindie a chyn iddi farw darganfyddodd
y ddau eu bod yn perthyn i’w gilydd.
Cawsom noson ddifyr dros ben yn
gwrando ar Peter yn rhannu ei straeon

a’i brofiade â ni. Noson â naws gartrefol
a chyfle inni chwerthin gyda’n gilydd.
Er ei bod hi’n drist bod Cymdeithas
y Chwiorydd wedi dod i ben, braf yw
meddwl bod y cyfarfod olaf yn un a
oedd yn llawn hwyl a sbri ac o chwerthin
iach. Diolchodd y llywydd i’r gŵr gwadd
a diolchodd hefyd i’r swyddogion am eu
cefnogaeth yn ystod y tymor.
Edrychwn ymlaen yn awr i’r tymor
nesaf pan fydd y gwragedd a’r gwŷr yn
rhan o un gymdeithas – Cymdeithas
Ddiwylliadol Capel Mair.
Mair Thomas.
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Y Cyng. John Adams-Lewis,
Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion
a Mrs Morina Adams-Lewis,
yn cyflwyno anrheg ar ran y Cyngor Sir
i Mrs J. O. Roberts,
yng Nghartref Tregerddan
ar 21 Ebrill 2015
wrth iddi ddathlu ei phen-blwydd
yn 101 oed

Y Gymdeithas Ddiwylliadol
TYMOR 2014-15
Llywydd Anrhydeddus:
Y Parchedig Irfon Roberts
Cadeirydd: Rhidian Evans
Ysgrifennydd: Mrs Mer Evans (615525)
Is-Ysgrifennydd: Mrs Geinor Griffiths
Trysorydd: Gareth Jerman
Pwyllgor: Mrs Meinir Jerman,
Mrs Lowri Lewis, Delwyn Griffiths,
Gareth Evans, Dyfed Elis-Gruffydd.
Agorwyd y tymor eleni dan lywyddiaeth
Rhidian Evans. Cafwyd noson ddiddorol
iawn yng nghwmni Mr Gerwyn Morgan,
Biwla. Ei destun oedd “Hynt a Helynt
Hanes”. Bu’n sôn am lefydd cyfoethog
yr ardal o 1870 ymlaen, plasdai fel Plas
Llangoedmor a llawer iawn tebyg rhwng
Castellnewydd Emlyn ac Aberteifi. Yr
oedd y ddarlith hon yn ein hatgoffa o’r
rhaglen deledu Downton Abbey.
Ym mis Tachwedd y gŵr gwadd oedd
Mr Hywel Rees, Tresaith. Ei destun
oedd “Brwydr Llangyndeyrn”. Yr
oedd ganddo sleidiau ardderchog o’r
frwydr honno nôl yn y 60au. Ei dad
oedd ysgrifennydd y pwyllgor a chware
teg i bobl Llangyndeyrn, enillwyd y
frwydr.
Ym mis Rhagfyr fe ymunodd
Cymdeithas y Chwiorydd gyda ni i
ddathlu’r Nadolig. Cafodd y byrddau
eu haddurno i’r achlysur gan Mrs
Lynne Davies, yr ofalwraig; gofalodd
yr aelodau bod digon o fwyd yn y
wledd i’r llygaid ac yn falm i’r stumog.
Yna cafwyd adloniant mewn pennill
a chân gan y canlynol: Teulu’r Graig,
Ken Griffiths, Rhidian Evans, Meinir
Jerman, y Parchg Irfon Roberts, Mair
Thomas, Mer Evans a Delwyn Griffiths,
gyda Mrs Beti Emanuel wrth yr offeryn
– noson fendigedig o frethyn cartref.

Yng nghyfarfod cyntaf o’r flwyddyn
newydd croesawyd Mr John Davies,
Cwmbettws. Ei destun oedd “Himor
Cefn Gwlad”; cafwyd hanes ei fywyd
o ddiwrnod ei eni yn Ysbyty Aberteifi
i’r presennol gydag ambell stori am
gymeriadau cefn gwlad a oedd yn llawn
hiwmor. Fe wnaeth pob un oedd yno
anghofio am y tywydd garw tu allan.
Mis Chwefror ymunodd y ddwy
Gymdeithas i ddathlu Gŵyl Ddewi gyda
chawl blasus wedi ei baratoi gan Mrs
Lynne Davies. Yna cafwyd cwpaned o
de a bara brith a phice bach. Cafwyd
adloniant gan yr “Egin a Flagurodd”,
sef wyth o ieuenctid y Capel a chynaelodau o’r Ysgol Sul; eu hyfforddwraig
oedd Mrs Mair Thomas.
Mis Mawrth daeth Miss Mererid
Jones, Aberaeron, i siarad ar
Ailgylchu
yng
Ngheredigion.
Dywedodd ei bod yn falch iawn o’r cyfle
i ddod i siarad oherwydd fod ailgylchu
wedi dod yn bwysig iawn i’r cyhoedd.
Mae newidiadau mawr wedi cyrraedd
ers dechrau’r broses. Y gwastraff mwyaf
sydd gennym yw bwyd a phapur. Mae
tair canolfan yng Ngheredigion lle
didolir gwastraff, sef Llanbadarn Fawr,
Llambed a Biwla. Derbyniodd Mererid
lawer o gwestiynau o’r gynulleidfa.
Ar fore Sul, Mawrth 29ain aelodau’r
Gymdeithas fu’n cynnal yr oedfa fore.
Paratowyd yr oedfa gan Rhidian Evans
(Cadeirydd) ar fore Sul y Blodau. Y rhai
a gymerodd ran oedd Rhidian, Dyfed,
Mair, Mer a Gareth. Mrs Beti Emanuel
oedd wrth yr organ.
   “Ar Sul y Blodau, tyrd yn awr
    A doed y nefol wlith i lawr;
    Rho help i foli Mab y nef
    A rhoi’r Hosanna iddo Ef.”
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Mer Evans (Ysgrifennydd)

Ar achlysur dathlu
pen-blwydd
Mrs Bessie Williams
yn 90 oed

Yn forty five priododd
yng Nghapel Mair, bid siŵr;
o flaen D.J. dywedodd,
“Fe’i cymraf ef yn ŵr.”

Mae’n ddydd o lawen chwedl
Yn Westfield, Gwbert Road,
Mae cyffro mawr – a’r rheswm yw
Fod Bessie’n naw deg o’d.
Dewch gyda mi, gyfeillion,
i Glydau – mae’n le braf,
bob dydd ar hyd y flwyddyn
fel heulwen ganol haf.

I Elwyn fe addawodd
ei chariad yn ddiamod
a than y diwedd olaf un
fe gadwodd hi yr undod.
Yn un o fois y Ferwig
bu iddi’n ffyddlon ŵr,
ac er mai ’glwyswr ydoedd e’
fu rhyngddynt fawr o stŵr.

Dewch draw i Bantyrheddwch
lle mae ’na aelwyd glyd
a sŵn rhai bach yn chwarae
yn ddedwydd iawn eu byd.

Dwy ferch a phedwar bachgen
a ddaeth i lenwi’r tŷ;
cymerodd ofal o bob un,
eu magu oedd ei bri.

Fe gerddai’r plant i’r capel,
fe ddysgant barchu’r Sul,
ac ar y dydd fe’u dysgir
i rodio’r llwybr cul.

Aeth heibio bymtheg mlyne’
bu’n ffermio lle bu’n chware’
ond ’nôl y daeth i gwr y dre’ –
y Gotrel wnaeth yn gartre’.

Fe ddysgant ddweud eu hadnod,
a chanu emyn dlos,
a fyddai ’mhen blynyddoedd
yn gysur yn y nos.

Aeth dyddiau ffermio heibio,
mae’r rhod o hyd yn troi;
rhag amser a rhag newid
nid oes un man i ffoi.

I Ysgol Tegryn nesaf
a cherdded yr holl daith –
dwy filltir faith a chaled
cyn dechrau ar y gwaith.

Ar ôl blynydde lawer
fe alwyd Elwyn adre,
tu ôl i’r wên mae hiraeth dwys
a ddaw’n y nos fel tonne.

Fe hoffai Bessie ddarllen
y llyfrau ddôi i’w llaw;
gofalai fynd i’r ysgol
waeth faint y gwynt a’r glaw.

Meddyliai’r byd o’i hwyrion
maent iddi’n gysur mawr
a’r gor – faint sydd o’r rheiny?
rwy’n colli cyfri nawr.

Fe basiodd hithau’r scholarship –
gan ennill iddi le
ymhell o hedd ei chefen gwlad
i’r Gram oedd yn y dre.

Hyd heddiw mae yn ffyddlon
i’w chapel ac i Dduw;
anghofiodd hi erioed y gwir
mai Duw y cariad yw.

’Mhen amser aeth i weithio
yn siop Jones Bros, Stryd Fawr,
llafuriai yno tan yr hwyr
’rôl codi efo’r wawr.

Er pylu’r llygaid effro,
mae’n gysur iddi hi
ei bod hi’n dal i gofio’r
amserau da a fu.
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Adnodau ac emynau:
yn drysor maent wrth gefn
i’w chynnal mewn gofidiau
a’i nerthu ’mlaen drachefn.

Mewnfudwyr
I dagu’r cynhenid egin – i’r waun
    Fe ddaeth drain ac eithin
Yn ddi-ffws dros gloddiau’r ffin
I wreiddio yn ei phriddin.
Emyr Oernant

Lle gwell na Gwesty’r Clogwyn
i gyfarch un fu’n graig,
ar hyd ei bywyd hirfaith
fel merch a mam a gwraig.
Ei chanmol a’i chlodfori
Yw’n braint ni oll eleni;
Ymunwn gyda’i hannwyl blant
I ddiolch i’r Iôr am Bessie.
I.C.R.

Mrs Bessie Williams yn paratoi i
dorri’r deisen ar achlysur
ei phen-blwydd

Crynodeb o waith
yr Ymddiriedolwyr
Yn ystod y misoedd diwethaf bu’r
ymddiriedolwyr yn cyfarfod er mwyn
trafod sut oedd cario ymlaen â’r gwaith
cynnal a chadw tu allan i adeiladau’r
capel.
Yn dilyn trafodaeth, rhoddwyd cytundeb
i saer lleol, sef Mr Steve James,
Llangoedmor, i wneud a gosod ffrâm
newydd i brif fynedfa’r Capel, yn
ogystal â ffenestri newydd i’r Tŷ Capel.
Gobeithio y gwelir dechrau ar y gwaith
yn ystod mis Mai.
Penderfynwyd cael barn trydanwr am
gynlluniau i wella goleuni canol llawr y
Capel.
Gareth Evans (Cadeirydd)

Addysg
Aeth mab y Plas i goleg
Rhydychen a Chaergrawnt,
A chawd, i ddathlu’i lwyddiant,
De parti ar y lawnt.
Mae gennyf lo arbennig
Sy’n sugno llaeth dwy fuwch,
Ond llo yw, wedi’r cyfan,
Ni chaiff r’un statws uwch.
Emyr Oernant

Cwlwm
Os brau’n y dyddiau di-ddos – mae yn dal
    Mewn dolur un agos,
   Oriau’r ystafell aros
   A’i dynha dan rwyd y nos.
Ken Griffiths
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Derbyniodd y golygydd alwad ffôn oddi
wrth Gareth Jones, mab y diweddar
Brinley a Fay Jones, Coed-y-glyn,
Brynhafod, yn datgan ei fod wedi
darganfod erthygl a gyflwynodd ei dad i
Gymdeithas Ddiwylliadol Capel Mair yn ôl
ym mhumdegau’r ganrif ddiwethaf.
Roedd y golygydd yn bresennol a chofia’r
cyflwyniad dirdynnol gan Brinley am ei
brofiadau’n garcharor yn y dwyrain pell.
Cofia hefyd fod emosiynau’r
cyflwyniad yn ormod i Brinley a bu’n rhaid
iddo drosglwyddo’r tasg i’w briod, Fay,
i’w chyflawni.
Ychydig iawn o olygu wnaed
ar y traethawd.
:::::::::

Drwy’r anialwch...
...mi af ymlaen
Meistr Cadeirydd ac annwyl gyfeillion.
Hyd y gwelaf i, “Os dof i drwy’r
anialwch”, ddylai teitl y papur yma i
fod, oherwydd y mae’r cyfan ar hyn o
bryd yn edrych braidd yn gymysglyd ac
yn dywyll. Ond y peth gorau i wneud,
debyg iawn, yw bwrw iddi gan obeithio
y dof i rywfodd yn iach i’r ochr draw.

Gadewais Aberteifi ar y deuddegfed
o fis Medi 1940, i ymuno â’r army

yn Oswestry, gyda’r Anti Aircraft, a
finnau’n Gunner yng ngwisg newydd
y Brenin. Yr oeddwn y pryd hwnnw’n
ugain oed ac yn martsho, polisho
botwme a drilo nes bod dyn yn teimlo
fel pren ac yn edrych fel dymi. Roedd
yna semetri carcharorion Rhyfel 19141918 yn Oswestry lle claddwyd llawer
iawn o Germans. Ychydig iawn a
feddyliais i erioed y cawn i fy hunan yn
garcharor rhyfel, ac y cawn ffarwelio â
llawer o’m ffrindiau mewn mynwentydd
cyffelyb cyn dod tua thre.
Ar ôl Oswestry, bûm am gyfnod yn
Nhonfannau a chael cyfle yno i drin
a thrafod y drylliau mawr. Anghofiaf
i fyth o’r tro cyntaf y cawsom ni danio
shell iawn.
Addawodd yr offiser y talai ef am
beint i bob un ohonom os y gwnaem
daro’r target. Y trueni oedd y bu i ni
bron saethu y towing plane i lawr, a
dyna ddiwedd ar fargen yr offiser.
Gadael Tonfannau, a mynd i
Cleethorpes, a chael wythnos o wyliau
oddi yno i ddod adre, yr unig leave
a gefais mewn pum mlynedd yn yr
army. Cyrhaeddais adref ar noson cyn
y Nadolig, a threulio dydd Nadolig yn y
gwely yn sâl, a hynny wedi i mi gymryd
saith awr ar hugain i wneud y siwrne
adre. Rhaid oedd dychwelyd yn ôl i’r
camp ar nos Galan, ac fel pe bawn ni heb
gael digon o drafferthion eisoes, cefais
fy nal mewn air-raid – mae’n debyg yr
air raid fawr gyntaf a gafodd Llundain.
Doedd dim amdani ond treulio’r nos yn
Paddington, ac fe wyddoch gystal â finne
shwt le cysurus yw hwnnw ar y gore.
O Cleethorpes, symudais i Woolwich
ym mis Mawrth 1941, a chyn i ni adael
cafodd y baracs dair direct hit mewn air
raid, a thri o’r bechgyn a oedd yn ein
drafft ni eu lladd.
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Woolwich oedd ein cychwyn am yr
unknown destination, ac fel y cerddem
i lawr i’r stesion, doedd dim i’w weld
ond tai wedi eu bomio, ffenestri siopau
yn ddeilchion, a chyrff y meirw ymhob
man.
Gadawsom Lerpwl ymhen dau
ddiwrnod, a digon digalon oedd i ni
weld yn yr afon Mersey y masts yn
sefyll allan o’r dŵr, – masts y llonge a
oedd wedi eu suddo gan y Germans.
Ymhen rhai wythnose yr oeddem yn
cyrraedd Freetown, a hwylio oddi yno i
Capetown yn South Africa. Roedd yna
bum llong a deugain yn y convoy ac
un or llongau rhyfel a oedd yn gofalu
amdanom oedd “HMS Nelson”.
Cawsom fynd i’r lan am ddiwrnod
yn Capetown cyn hwylio eto yn yr
“Empress of Canada” i Colombo yn
Ceylon (Sri Lanka). Yna, o Colombo i
Singapore ar yr unfed ar bymtheg o Fai
1941. Yn Singapore, a dweud y gwir, y
cawsom ein hunain ar ymyl yr anialwch
mawr, fel petai. Glaniasom wrth
“Number 52 Warehouse” ac ychydig a
feddyliais y pryd hynny y cawn ni achos
i gofio yr hen warehouse hwnnw mewn
amgylchiadau digon chwerw.
Gyda llaw, anghofiais ddweud i
mi gwrdd â bachgen ifanc ar y llong a
ddaeth ataf gyda bachgen arall yn yr
RAF gan ofyn i mi, “Do you come from
Cardigan, Taff?” Y bachgen ifanc oedd
Emlyn Roberts, brawd y Parchedig
D. J. Roberts, ein gweinidog yma yng
Nghapel Mair. Yr oedd ef hefyd yn mynd
i Singapore. Roedd ef, fel pawb ohonom,
yn mynd i’r dwyrain i ymladd dros ei
wlad, ac fel llawer iawn o’r bechgyn a
oedd gyda ni ar y llong, mae’n ddrwg
gen i ddweud, i farw drosti hefyd.
Wedi glanio yn Singapore cawsom
ein cario mewn loriau i “Changi

Barracks”, rhyw bedair milltir ar
bymtheg o’r ddinas. A dyna lle buom
ni’n byw am beth amser, yn gweithio
pedair awr y dydd a chael digon o
amser i nofio a chwarae. Roedd yno
weinyddion yn ein tendio wrth y
byrdde, ac yr oedd yr ystafelloedd cysgu
fel hotels.
Pan ddaeth y Japs i ymosod ar
Malaya yr oeddem lan yng nghanol y
wlad tua chwe chan milltir o Singapore
mewn lle bach o’r enw Alar Star. Doedd
neb wedi disgwyl ymosodiad o’r Gogledd,
ac yr oedd holl ddrylliau Singapore yn
pwyntio allan i’r môr i’r de.
Yr oedd y rhyfel yn y jyngl yn brofiad
rhyfedd ac ofnadwy. Weithiau fe
fyddai’r gelyn y tu ôl i ni ac weithiau y
tu blaen fel na wyddem ni o ba gyfeiriad
i ddisgwyl yr ymosodiad nesaf. Yn
y man, dechreuodd drylliau mawr y
Japs anelu atom a’n taro, fel nad oedd
dim i’w wneud ond cilio’n ôl a chilio’n
ôl filltir ar ôl milltir gan ildio mwy a
mwy o dir i’r Japs. A dyna lle cawsom
y profiad torcalonnus o gilio chwe chan
milltir nes cyrraedd Singapore unwaith
eto, a hynny mewn amgylchiadau
tipyn yn wahanol i’r hyn yr oedd pan
gyrhaeddom yno ychydig amser cyn
hynny. Gwelsom bethau ofnadwy yn
y goedwig wrth deithio yn ôl: gweld
bechgyn ifainc yn noeth ac wedi eu
crogi neu eu croeshoelio ar y coed, –
rhai ohonynt yn fechgyn ugain oed, heb
unrhyw awydd lladd neb ond gwneud
eu rhan dros eu gwlad a’u teuluoedd,
a dyna hwy, filoedd o filltiroedd o’u
gwlad a’u cartrefi yn gorfod dioddef
marwolaeth unig a chreulon ofnadwy
– mor ofnadwy fel y mae yn peri i ddyn
oeri wrth feddwl am y peth.
Does dim fwy torcalonnus i filwr na
gorfod cilio o hyd, a gallwch feddwl sut
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y teimlem ni wrth ildio daear i’r Japs
bob cam i Johore Barhuc a chroesi’r
causeway i ddinas Singapore ei hun,
i orffen y daith o flaen Number 52
Warehouse lle y bûm ychydig fisoedd
cyn hynny. Yn y bae, gallem weld
llong fawr yn llosgi, a nyrsys ar y deck
a bechgyn ifainc yr RAF. Erbyn hyn yr
oeddem ni yng nghanol yr anialwch, –
oeddem yn ei ganol a dim byd i’n cadw
rhag eu beryglon i gyd.
Fe fyddai’n ddigon hawdd i mi
sôn wrthych am oriau am yr holl
greulonderau a welais wedi hyn,
creulonderau na all dyn eu dychmygu,
ac yn sicr na allai un dyn eu disgwyl
oddi ar ddwylo dynion. Ni wnaf sôn
mwy am y pethau hynny.
Daeth y rhyfel ym Malaya i ben i
mi am dri o’r gloch y bore ar ddydd
Gwener, y pymthegfed o Chwefror 1942
– naw mis yn union ar ôl i ni lanio yn
Singapore.
Ymhen dau ddiwrnod wedi hynny
bu raid i ni fartsio taith bedair milltir ar
bymtheg i Changi Barracks, a hynny fel
carcharorion rhyfel. Ar y ffordd, yr oedd
y Malays a’r Chinese yn poeri arnom
– wn i ddim pam, os nad i ddangos eu
bod nhw wedi digio wrthym am i ni eu
gadael i lawr, – neu efallai i ennill ffafr
y Japs. Roedd yn rhaid i ni gymryd
gymaint a allem o’n hychydig eiddo
gyda ni, a doedd hynny yn ddim llawer
mwy na blanced a dixie can. Mae’n
rhyfedd meddwl na fuasen ni’n teimlo
yn llawer mwy digalon nag oedden ni
ond, trwy lwc yr oeddem wedi clywed
rhyw si bod yr Americans wedi glanio
yn y Gogledd ac yn hastio i lawr i’n
hachub, ac yr oedd y stori hollol ddisail honno yn ddigon i’n cadw’n weddol
gysurus. Wrth gwrs, yr oeddem i glywed
llawer iawn o storïau di-sail tebyg yn

ystod blynyddoedd ein caethiwed, ac yr
oeddem, fel plant, yn barod i’w credu
er mwyn cadw rhyw ychydig obaith yn
fyw.
Chawsom ni ddim bwyd o gwbl ar y
daith er i honno barhau am wyth awr a
deugain.

Ar ôl i ni gyrraedd yn Changi y noson
ddilynol, y cyfan a gawsom oedd llond
dixie o reis berw a dŵr. Rhwng y blinder
ar ôl ymladd, y martsio, y clwyfau a
phrinder cyflenwadau meddygol, ac
oherwydd y ffaith fod yna gymaint yn
wan ac yn wael, doedd ’na ddim rhyfedd
yn y byd fod yna gymaint o afiechyd
wedi torri allan yn y camp.
Ymhen ychydig wythnosau roedd
yna rhwng deugain a hanner can mil
o filwyr wedi eu cau lan yn Changi, ac
yr oedd dysentery yno yn ddifrifol. Yr
oedd pawb ohonom ar lwgu eisiau bwyd
trwy’r amser, ond oedd gwaeth na hyn i
ddod eto.
Rwy’n meddwl mai prif achos yr
afiechyd o’r dysentery oedd y newid
drosodd o’n bwyd arferol ni ein hunain
i fwyd y Japs: reis a phethau tebyg.
Erbyn hyn, doedd gen i neb o’m hen
gyfeillion, oherwydd yr oeddem ni wedi
cael ein gwahanu yn y brwydro yn y
jyngl. (Yr oedd yna dri ar ddeg ohonom
ar y dechrau, ond mi sonia fwy am hyn

- 14 -

nes ymlaen). Beth bynnag, cyn hir mi
wnes i ffrindiau newydd.
Ar ôl bod yn Changi am ddau fis bu
rhaid i fil ohonom symud, a dyna ni yn
dechrau hel ein tameidiau at ein gilydd,
rhyw bethau bach digon chwerthinllyd
wrth feddwl amdanyn nhw nawr, ond
yn bwysig dros ben i ni ar y pryd.
Ar ddechrau’r daith o Changi, yr
oedd pob un ohonom yn benderfynol o
fartsio fel milwyr parchus bob cam yn
ôl i ddociau Singapore, ond oherwydd
gwendid, bu rhaid i rai ohonom roi’r
gorau iddi yn fuan iawn. Roedd pob
un ohonom yn wan ddifrifol oherwydd
diffyg bwyd. Bu rhaid i nifer o’r bechgyn
syrthio allan ond fe lwyddwyd i’w cario
gan eu ffrindiau, un ar bob ochr iddynt,
i ben y daith ac, wrth gwrs, yr oedd y
Japs a’u hesgidiau cryfion a’u drylliau
yn ein gorfodi i ddal ymlaen. Yr oedd y
pedair milltir ar bymtheg i Singapore yn
debycach o lawer i bedwar ugain milltir,
ond rywfodd gallem ganu pwt bach
o gân yn awr ac yn y man i godi tipyn
bach ar ein calonnau. Erbyn hyn, roedd
agwedd pobol y wlad tuag atom wedi
newid rhyw ychydig. Rwy’n credu eu
bod yn teimlo ychydig gydymdeimlad
â ni, neu efallai eu bod yn gweld nad
oedd pethau mor dda arnyn nhw o dan
y Japs ag yr oedd hi cyn hynny o dan
Brydain Fawr.
Wedi cyrraedd Singapore, aethom
ar hen long a wnaed gan gwmni John
Brown ar lan afon y Clyde; ei henw
oedd “Matsu Maru” a buom arni am
wythnos. Roedd yn bleser i fod ar y
deck yn y dydd ond yr oedd yn rhaid i
ni gysgu yn yr hold ac yno yr oeddem ni
ar ben ein gilydd o bump o’r gloch y nos
hyd y bore trannoeth gyda’r hatches i
gyd wedi eu cau lawr arnom. Roedd hi
yn ofnadwy yno, gyda llygod mawr yn
rhedeg ar ein traws drwy oriau’r nos.

Rhwng y dysentery, y tawch a’r gwres
yr oedd hi’n uffern yno. Ar y daith hon
cawsom un pryd gweddol o fwyd ond
ar wahân i hynny, dim ond reis wedi ei
ferwi, dŵr wedi ei liwio â the.
Pan oeddem yng ngenau’r afon
Mekong, dywedwyd wrthym ein bod i
fynd i Saigon yn French Indo-China i
weithio i’r Japs. Ar ôl i ni gyrraedd yno,
fe ddaeth un o’r Jap generals i siarad
â ni ond doedd neb ohonom yn deall
gair gan ei fod yn siarad yn Japanese.
Ar ôl gadael dociau Saigon, aethom i
fyw mewn huts mawr rhwng deugain
a hanner can llath o hyd a chwe llath o
led gyda dau blatfform, un uwch y llall,
bob ochr iddynt. Y platfformau hyn
oedd ein gwelyau, heb ddim i wahanu y
naill garcharor o’r llall. Roedd y rhai a
fu yno o’n blaen wedi gadael nifer dda o
drigolion ar eu hôl: chwain, pryfed, llau
a phob rhyw focheidd-dra. Pan godem
yn y bore, roedd marciau coch mawr ar
ein croen lle bu’r holl bryfed yn sugno
pryd o fwyd yn ystod oriau’r nos.
Ar y dechrau yr oedd y bwyd ychydig
yn well na’r hyn oedd ar y llong. I
frecwast caem reis ynghyd â llwyaid
o halen. I ginio, reis a chawl dŵr, ac
i swper reis eto gydag ychydig lysiau
a dŵr wedi ei ychwanegu ato. Wrth
gwrs, roedd yna de i’w gael gyda phob
pryd – rhyw fath o de nad oedd yn
debyg iawn i’r te a oeddem wedi arfer
ei gael. Doeddem ni ddim wedi bod yn
Saigon yn hir pan y gwelsom, un amser
swper, ein officers i gyd yn dod at a
cookhouse. Ar ôl peth amser, wedi i ni
fwyta ein tipyn swper, cawsom ddeall
fod llygoden fawr wedi cwmpo i mewn
i’r stew. Gellid dweud ein bod wedi cael
ein meat ration, beth bynnag!
Yr oeddem yn awr yn gweithio yn y
dociau gerllaw – llwytho a dadlwytho
llongau ac yn trafod bocsys trymion
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yn cynnwys awyrennau, drylliau,
adnoddau saethu a bomiau mawr.
Doedd hi yn ddim byd i ni fynd i mewn
i rubber plantation gyda’r hwyr a
dechrau rowlio tua dwy fil o farilau
o betrol ac olew i lawr i’r stesion ac
yna drannoeth eu rowlio o’r stesion i’r
dock. Weithiau, byddai’r pellter yn dri
chwarter milltir a byddai’n rhaid i ni
weithio â’n holl egni yr holl amser.
Yr oedd bron pob un o’r
carcharorion erbyn hyn yn feistri parod
ar y gelfyddyd o ddwyn, yn arbennig
dwyn bwyd er mwyn helpu i gadw corff
ac enaid gyda’i gilydd a hefyd dwyn
cyflenwadau meddygol i’r cleifion yn y
camp. Roedd ein officers yn ein cymell
i wneud hyn er y gwyddent hwy fel
ninnau mor ddifrifol fyddai’r gosb os
digwyddai i ni gael ein dal, a digwyddai
hynny yn reit aml. Caem ein cymell
hefyd i wneud gymaint byth o ddrwg
a allem i eiddo’r gelyn. Er i rai gael eu
dal a’u cosbi hyd at farwolaeth, mynd
ymlaen a wnai’r dwyn a’r niweidio o
hyd.
Yr oedd cyfeillgarwch y carcharorion
yn eu cyfyngder yn rhyfeddol. Yr oedd
gewynau ein hysgwyddau wedi chwyddo
trwy gario llwythi mor drwm ond o
dipyn i beth fe ddaethom i ddysgu i gario
ein beichiau yn null y Chinese coolies a
oedd yn cydweithio â ni. Yr oedd yna
garchar arbennig y tu mewn i’r camp, lle
y cedwid y rhai anffodus a gafodd eu dal
yn dwyn neu oedd yn euog o sabotage –
ac yn y carchar hwnnw y creulonderau
mwya’r byd. Roedd y guards wrth eu
bodd yn cosbi’r carcharorion, ac un o’u
hoff ddifyrrwch oedd dwyn allan y rhai
mwyaf anlwcus at y main gateway, a’u
clymu yno wrth eu bysedd bawd y tu ôl
i’w cefn, a’u hongian ger eu bysedd wrth
gornel y Guard Room, gyda’u traed

rhyw fodfedd yn uwch na’r ddaear. Yna,
yn ei gwthio yn ôl ac ymlaen nes eu
bod yn swingio, a’r poen yn eu cyrff a’u
breichiau yn annisgrifiadol. Digwyddai
hyn i gyd yn y poethder llaith, ac yn
wyneb yr haul. Pan oedd y gwres ar ei
waethaf, a’r carcharorion yn llewygu
gan syched, deuai’r guards heibio a
dal cwpanaid o ddŵr o flaen eu genau
ac yna ei dynnu i ffwrdd – a hynny er
eu bod heb gael diferyn o ddŵr ers
diwrnodau. Pwrpas y gosbedigaeth
ofnadwy yma oedd ein rhybuddio i
beidio dwyn drachefn. Mae’n ddrwg gen
i ddweud fod yna gosbedigaethau eraill
gwaeth na hyn o lawer hyd yn oed yn
cael eu cyflawni yn y carchar arbennig,
ond fedra i ddim sôn am hyn heno
ac nid wyf yn meddwl y medrech chi
wrando a chlywed amdanynt chwaith.
Yr oedd hi’n arfer gennym i wneud a
gwerthu modrwyau prês i’r coolies gan
eu twyllo mai aur oeddynt. Ein hamcan
oedd cael ychydig arian oddi wrthynt i
brynu bwyd.
Deallodd y brodorion am y tric hwn
ac arferent hwy brynu y modrwyau prês
oddi ar law’r coolies er mwyn parhau’r
fasnach a rhoddi siawns i ni gael
ychydig arian i’n cynnal.
Un waith yn unig y cawsom barseli
Red Cross a’r tro hwnnw roedd yn rhaid
rhannu cynnwys pob parsel rhwng deg
o ddynion. Mae’n syndod meddwl, ond
y peth gorau a gawsom yn y parsel oedd
tun o spam, a hynny yn 1944 pan oedd y
bobl gartref wedi hen laru arno.
Cawsom ein cyngerdd cyntaf
yn y camp hwn. Yr oedd yna un o’r
bechgyn wedi gwneud violin iddo’i
hun gan ddefnyddio blew o gynffon
ceffyl i wneud strings. Y dyn a oedd
yng ngofal y cyngerdd oedd Lt. Ware o
Lundain, perthynas i Mr D. C. Williams,
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sydd yn llawfeddyg yma yn ysbyty
Aberteifi. Tua’r un amser, fe wnes bâr
o drwsus cwta i mi fy hun mas o ddarn
o darpaulin a oeddwn wedi ei ddwyn.
Gwnes y nodwydd i’w winio allan o dun
corned beef. Arferwn wisgo’r trowsus
hwn pan gawn ambell awr rydd a
chredwn fy mod yn smart anghyffredin.
Prin iawn oedd yr oriau rhydd
oherwydd yr oeddwn yn gweithio saith
diwrnod yr wythnos, am ddeg i bymtheg
awr y dydd: o’r gwaith i’r gwely ac o’r
gwely i’r gwaith. Un noson wedi dod nôl
i’r camp, fe’m galwyd i offis y Japs. Yno
ar y bwrdd yr oedd fy Nhestament bach
Cymraeg. Cefais fy nhrin yn ffiaidd a’m
curo’n greulon am na fedrwn egluro i’r
Japs beth ydoedd a beth oedd yr iaith
Gymraeg. Bu raid i mi fynd o flaen y
Kampei Tai, y secret police, i gael fy
nghroesholi, a dioddefais driniaeth
waeth ganddyn nhw, a churfa waeth
o lawer. O’r diwedd, llwyddais i’w cael
i ddeall trwy ddweud y gair CRISTO a
gwneud arwydd y groes ar fy mynwes.
Yna wedyn, dangoswyd i mi fap mawr o
Brydain a gofynnwyd i mi ddangos arno
o ba le y deuwn, a phan ddangosais
Gymru iddynt, daeth rhyw wên i’w
hwynebau. Hawdd oedd iddynt wenu
wedi fy nghosbi cyn llwyddo i’w gosod
ar ddeall.
Am fod y Beibl bach hwn gennyf
doedd dim rhyfedd i mi feddwl fwy nag
unwaith pan oeddwn yn gorwedd ar y
llawr ac yn methu cysgu am yr adnod
fach honno sydd yn y Beibl yn sôn am
y mab afradlon, “Canys mi a fwyteais
y cibau a fwytâi’r moch.” Fe alla i
gydymdeimlo â’r truan hwn, oherwydd
bu raid i mi fwyta rhyw bethau rhyfedd
o bryd i’w gilydd, ac yn eu plith,
nadroedd ac Iguana. Dyna’r unig ffordd
y gallem gael digon o fwyd i’n cynnal.

Roedd y profiad yn wrthun ofnadwy ar
y dechrau, ond o dan yr amgylchiadau
bu raid i ni gyfarwyddo ag e.
Heb fod yn hir, cyrhaeddodd pedair
mil o garcharorion eraill yn y camp ac yr
oedd yna i gyd bum mil ohonom mewn
camp can llath sgwâr. Ond nid oedd yno
huts newydd ar eu cyfer ond y pedwar
a fu yno drwy’r amser. Rhaid oedd i’r
mwyafrif gysgu ar y llawr. Roedd y
glanweithdra’n ofnadwy, a’r trueiniaid a
oedd yn dioddef o dysentery yn gorfod
codi o hyd ac o hyd drwy oriau’r nos i’r
latrines.
Roedd y carcharorion a oedd
newydd gyrraedd i gyd wedi dod i lawr o
Thailand ar ôl gorffen y Death Railway
y clywsoch i gyd amdani, mae’n siŵr.
Wedi holi hwn a’r llall, cefais ar ddeall
bod rhai o’m hen gyfeillion wedi bod
yn gweithio gyda’r bechgyn hyn. Holais
iddynt yn arbennig am fy ffrind gorau,
T. D. Thomas, Crymych, ond yn rhy
hwyr. Yr oedd ef druan wedi marw
ychydig fisoedd cyn hyn yn unigeddau
creulon Mergui yn Thailand. Yr oeddwn
bron â thorri ’nghalon y noson honno,
a thorrais i lawr i wylo wrth feddwl am
fy hen ffrind a ddioddefodd gymaint ac
na welwn byth mwy. Buasai cyfarfod
â’n gilydd yn yr uffern honno wedi
bod yn well na pheidio ei weld o gwbl.
Roedd bywyd yn chwerw, yn chwerw
iawn, a ninnau yn araf golli ein nerth i
wrthryfela.
Roeddem yn gweithio am ddeg cent
y dydd. Dyna oedd ein cyflog ac roedd
deg cent yn werth tua dwy geiniog
a dimau (1p). Roedd y Japs yn talu
cymaint â hyn i ni am ein gwaith a
thrwy hynny yn arbed cael eu cyhuddo
o’n trin yn hollol fel caethweision.
Yn y camp yr oedd pob math o
afiechyd erbyn hyn – dysentery wrth
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gwrs, malaria a hefyd afiechydon
fel post nasal palsy, yellow fever,
diphtheria, beri beri a leprosy.
Fe gefais i fy hunan malaria ddeg
o weithiau, yellow fever, post nasal
palsy, dysentery a diphtheria. Bu
raid i mi fynd i’r ysbyty pan gefais
diphtheria, a fi oedd yr unig un o naw
ohonom a ddaeth allan yn fyw. Profiad
go arswydus oedd hi i ddihuno un
bore a gweld corff marw bob ochr i mi.
Yn ystod y cyfnod hwn, fe achubwyd
cannoedd o fywydau trwy help y French
Underground Movement. Roedden
nhw yn gwneud popeth yn eu gallu
i smyglo cyflenwadau meddygol i’r
camp. Eu harweinydd oedd dyn a
alwem ni yn ‘Sparks’, ac fe gafodd ef
ei anrhydeddu â’r George Cross yn ein
cinio aduniad yn Llundain yn 1948.
Dyna’r dyn a achubodd fy mywyd i pan
gefais diphtheria. Trwyddo ef cefais
wyth ar hugain o injections mewn
cyfnod o bythefnos. Efallai na chredwch
chi ddim, ond yr oedd y nodwydd yn
chwarter modfedd o drwch a’r syringe
yn debycach i bwmp beic nag i ddim
arall!
Pan ddes i allan o’r ysbyty yr oeddwn
yn pwyso chwe stôn a hanner, ond yr
oeddwn ni mas yn gweithio drachefn
ymhen tridiau.
Yr oeddwn wedi bod allan o’r ysbyty
am dair wythnos pan fu farw un o’m
ffrindiau yn yr hut, a gofynnwyd i mi
fod yn un o’r parti o chwech a oedd yn
gyfrifol am ei gladdu. Er mwyn parch
iddo, gwisgais fy nhrowsus tarpaulin,
ac aed ag ef mewn lori i fynwent y
Chinese. Wedi i ni gyrraedd yno, doedd
dim lle i’w gladdu, a bu rhaid i ni losgi ei
gorff a hel coed ein hunain i’r tân. Gan
fod cymaint o frys ar y Jap guards, bu
rhaid i ni ei dynnu o’r tân cyn i’r corff

gael ei ddifa’n llwyr, a’i gladdu mewn
dwy sach o dan droedfedd a hanner o
bridd.
Ryw dro yn 1944, bu rhaid i bum
cant ohonom adael Saigon am Dalat,
tua phedwar can milltir i fyny tua’r
gogledd, ac yno yr oeddem i weithio ar y
rheilffordd a thrwsio’r pontydd. Erbyn
hyn yr oeddem wedi bod yn gweithio
am flwyddyn heb ddim amdanom ond
loin cloth a cherdded bob amser yn
droednoeth. Bu rhaid symud o Dalat
i le arall, a chodi carchar newydd i ni
ein hunain â ffens ugain troedfedd o
uchder i’n cadw ni rhag dianc. Pan
oeddem ni wrthi’n trwsio pont neu
gosod y rheilffordd, byddai’r guards yn
dweud weithiau, ‘Iasame’ – rest. Ond
ni chawsom lawer o rest oherwydd cyn
hir daeth yr RAF a’r USAF i fomio’r
pontydd a’r rheilffyrdd, a bu raid i
ninnau weithio rownd y cloc i’w hailgodi
heb awr o orffwys.
Wedi hyn, buom yn twrio twneli i’r
Jap Headquarters o dan bryn. Yr oedd
yna wyth twnel yn arwain i mewn i fath
o ogof yn y canol. Roedd y Japs yn awr,
mae’n amlwg, yn ofni goresgyniad gan
yr allies yn French Indo-China. Wrth
lwc, erbyn hyn yr oeddem wedi hen
gynefino â ffordd y Chinese coolies o
gario llwythi o bridd. Yr oedd gennym
bolyn o bamboo hir ar ein hysgwyddau
ac ar hwnnw yr oeddem yn balansio
basged y tu ôl a’r tu blaen.
Roeddem ni hanner ffordd drwy’r
gwaith hyn pan ddaeth gorchymyn
sydyn i ni ddychwelyd i Saigon.
Wedi cyrraedd, fe’n gosodwyd mewn
barracks weddol posh, er mwyn creu
effaith gweddol foddhaol ar yr allies
pan gyrhaeddent, mae’n debyg. Yr oedd
hi’n weddol hawdd i weld ac i ddeall
fod y rhyfel yn awr ar fin dod i ben. Yn
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y barracks hwnnw, cawsom gwrdd â
llawer o’r bechgyn o’r hen gamp. Yr
oedden nhw wedi gwneud wireless set
yn y camp. Wrth gwrs, yr oedd yn rhaid
ei thynnu yn rhydd a’i chladdu bob nos.
Ond ar y set yma y cafwyd y newydd o
New Delhi bod buddugoliaeth gerllaw.
Ymhen dau ddiwrnod wedyn, yr
oedd yr RAF yn hedfan wrth ben Saigon,
a’r tro hwn yr oedd paratroopers yn
disgyn. Roedd hi’n ardderchog i feddwl
fod yna gyfeillion gerllaw o’r diwedd.
Yna, ar ôl tair blynedd a hanner o
gaethiwed blinderus, unig ac ofnadwy,
yr oeddem yn rhydd.
Cyrhaeddodd y Gurkhas y camp gyda
phacedi o Players a chyflenwad o sebon
Lifebuoy. Anghofiaf i fyth o’r golchad o
dan y tap, a’r mwgyn bach ar ôl hynny.
Trannoeth, gollyngwyd dillad i lawr
i ni a theimlem braidd yn rhyfedd ar
ôl bod cyhyd yn cerdded a gweithio yn
noethlymun bron.

i Bangkok, o’r fan hynny i Rangoon ac
oddi yno i fwrdd yr “S.S. Orion” a’n
hwynebau tua thre, a’r anialwch mawr
yn awr o’n hôl.
Yr oedd fy mam wedi ysgrifennu
ataf bob wythnos tra bûm yn y carchar,
ond dau lythyr yn unig a gefais, a dim
ond tair carden a gefais eu hanfon
adref dros y tair blynedd a saith mis o
gaethiwed. Roeddem yn dri ar ddeg o
gyfeillion yn cyrraedd Singapore gyda’n
gilydd yn 1941. Pan gyrhaeddais adref,
ysgrifennais at deuluoedd fy nghyfeillion
i gyd i holi eu hynt a’u helynt, a chael ar
ddeall bod pob un ohonynt wedi marw,
a minnau yn unig o’r tri ar ddeg ar ôl.
Euthum i’r carchar yn un ar hugain oed
ac yr oeddwn yn bump ar hugain oed
pan ddeuthum allan.
Mae’n sicr bod miloedd ar filoedd
o fechgyn tebyg i mi wedi dioddef yn
greulon ac wedi cael profiadau chwerw.
Ond nid wyf yn meddwl fod yna yr un
ohonom yn disgwyl yr un ffafr arbennig
oddi ar law’r byd oherwydd i ni orfod
aros cyhyd yn yr anialwch mawr, – dim
ond disgwyl gweld byd gwell i’n plant,
disgwyl i ddynion fod yn fwy caredig i’w
gilydd ymhob man, yn barotach i helpu’r
gwan yn eu hangen, ac yn barotach i
wneud eu crefydd yn rhywbeth mwy na
mynd i gapel ar y Sul a thynnu wyneb
hir mewn dillad parch.
Fe ddaethom drwy’r anialwch, a
dyna i gyd a ddisgwyliwn oddi wrth y
byd a’n croesawodd yn ôl, – ac y mae’n
anodd gen i gredu bod cymaint â hyn yn
ormod i’w ddisgwyl wedi’r ddyrys daith.

Brinley a Fay, wedi erchylltra’r rhyfel,
yn mwynhau dyddiau dedwydd

:::::

Ymhen deg diwrnod, cawsom ein
hedfan oddi yno mewn awyren Dakota

Diolch i Gareth am anfon yr erthygl yma
sydd yn ymddangos yn “Y Feidr” union
70 mlynedd wedi diwedd yr ail rhyfel byd.
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Paith
Rwyf ar daith dros baith y byd
Yn wylaidd heb f’anwylyd.
Ni welaf ôl camelod
Nac un dyn i’r wig yn dod
I roi llaw i’r teithiwr llwm
I’w gadw rhag ei godwm:
Yno’n hynt rhewynt yr haf
Parhau mae’r oriau araf,
Cans mae’r galar am aros
Fel y sêr yn nyfnder nos,
Aros i’m rhoi i’m gweryd
Wedi’r daith dros baith y byd.
Emyr Oernant

Brinley a’i frodyr a’i chwaer:
Ieuan yn y cefn, a fu’n godwr canu
yma yng Nghapel Mair,
Victor ar ei law chwith, a Greta
(priod Clem Jenkins, oedd hefyd yn
godwr canu) yn y ffrynt.
Roeddynt i gyd yn aelodau selog
yng Nghapel Mair.

Llythyron
   
23 Greenland Meadows
Dymuna Elaine a’r teulu ddiolch i
weinidog ac aelodau Capel Mair am
yr holl garedigrwydd a’r gefnogaeth
a dderbyniwyd ganddynt yn ystod eu
profedigaeth drist o golli priod, tad a
thadcu annwyl iawn, sef Barry.
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