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‘Y GYFROL RYFEDD AC OFNADWY HONNO’: 
T. H. PARRY-WILLIAMS  

A LLYFR MELYN OERDDWR

Pan ddatgelir pethau cudd—os daw adeg felly byth—bydd cryn 
dipyn o waith dadlennu ar ddirgeledigaethau Oerddwr.

[…] Y sawl na chredo, edryched yn Llyfr Melyn Oerddwr. 
Y mae hwnnw yng ngofal a chadw un o’r teulu yno heddiw,—a 
gobeithio na ddygir ef byth oddi yno, oherwydd y mae llawer o 
hud y fan a’r lle yn ystod un cyfnod go bwysig wedi ei draethu, 
yn fabinogi digon bras ac anghelfydd yn aml, ar ddalennau 
cofnodol y gyfrol ryfedd ac ofnadwy honno.

Yn yr ysgrif ac iddi’r teitl ‘Oerddwr’, a ymddangosodd yn rhifyn 
Gorffennaf 1938 o’r Traethodydd, y cyfeiriodd T. H. Parry-Williams am y 
tro cyntaf mewn print at Lyfr Melyn Oerddwr.1 Cyhoeddwyd yr ysgrif 
hefyd bedair blynedd yn ddiweddarach yn y gyfrol Lloffion, ac oni bai 
am y cyfeiriad llenyddol hwn ni fyddai fawr neb heddiw yn gwybod am 
fodolaeth y Llyfr Melyn.2 Ofer yw chwilio yn y Cydymaith i Lenyddiaeth 
Cymru ac yng Ngwyddoniadur Cymru am unrhyw gyfeiriad ato. Er y 
byddai’n ddigon hawdd i rywrai dybio mai llyfr lledrithiol ydoedd a 
ffrwyth dychymyg yr awdur ei hun, yr oedd ac y mae’n bendant yn bod.

Nid wrth ei big y mae prynu cyffylog, medd yr hen air, ac nid 
wrth ei glawr y mae barnu llyfr. Ond roedd yn arferiad enwi rhai 
llawysgrifau Cymraeg yn ôl lliw eu rhwymiad gwreiddiol. Dyna Lyfr 
Du Caerfyrddin, Llyfr Gwyn Rhydderch a Llyfr Coch Hergest. Ac 
oherwydd bod lliw ei glawr yn felynfrown, a’i ddalennau’n felyn pan 
oedd yn newydd sbon, y cafodd Llyfr Melyn Oerddwr ei enw. Dyma 
ychydig ffeithiau i gychwyn. Llyfr lloffion personol a theuluol ydyw 
a oedd yn eiddo i Forfudd Mai Hughes, cyfnither hoff T. H. Parry-
Williams. Mae’n mesur 28 centimedr o led a 38 centimedr o hyd. Ceir 
ynddo gyfanswm o ryw 165 o dudalennau i gyd, ac mae’r 91 tudalen 
gyntaf o’r rheini wedi eu rhifo. Ceir tystiolaeth hefyd fod rhai dalennau 
wedi eu rhwygo ohono ar ryw adeg. Ar y clawr blaen fe welir enw’r llyfr 
mewn inc ynghyd â’r dyddiad Awst 1912, ac yn y gongl dde uchaf enw 
ei berchennog, Morfudd Mai Hughes, Oerddwr, Beddgelert. Mae’r llyfr, 
felly, yn gant a saith mlwydd oed eleni. 

Ffermdy mewn llecyn unig a diarffordd yn wynebu’r dwyrain 
yng ngodre Brynbannog, yn uchel ar y llethr uwchlaw Bwlch 
Aberglaslyn, yw Oerddwr Uchaf. Dros ael y mynydd i’r gorllewin mae 
Cwmystradllyn a Chwm Pennant. I gyfeiriad y gogledd mae pentref 



‘Y gyfrol ryfedd ac ofnadwy honno’

2

Beddgelert. Islaw, i gyfeiriad y dwyrain y saif pentref bychan Nanmor, 
ac i’r de dref Porthmadog. Dyna leoliad y ffermdy ar y map. Llwybr 
troed sydd i gyrraedd yno o gyfeiriad Pont Aberglaslyn, a ffordd drol 
droellog ac anwastad o gyfeiriad Pant-y-dŵr-oer ar fin y ffordd fawr i’r 
de. Unwaith y cyrhaeddir yno mae modd gweld y wlad o gwmpas am 
bellteroedd. Roedd tynfa gref a naturiol at Oerddwr Uchaf gan Parry-
Williams am mai yno yr oedd cartref teulu ei fodryb Elizabeth, chwaer 
ei fam, a’i gŵr John Hughes. 

Roedd John Hughes yn ffigur cyhoeddus yn lleol. Yn ogystal â 
bod yn ddiacon yng nghapel Cedron yr Annibynwyr yn Nanmor, 
roedd hefyd yn gynghorydd ar Gyngor Dosbarth Glaslyn ac yn un o 
lywodraethwyr Ysgol y Cyngor yn Nanmor. Ganed wyth o blant ar yr 
aelwyd, pum bachgen a thair merch. Roeddynt yn deulu diwylliedig a 
llengar a chan sawl un ohonynt y ddawn i farddoni, gan gynnwys y fam 
a’r tad.3 Y bardd mwyaf adnabyddus yn eu plith, heb os, oedd William 
Francis a goffeir ar y gofeb uwchben drws ei hen gartref. Ef oedd yr unig 
un ohonynt a gyhoeddodd gasgliad o’i waith, sef Caniadau W. Francis 
Hughes (William Oerddwr).4

Roedd Morfudd Mai a Mair Myfanwy ei chwaer hefyd yn hoff 
iawn o brydyddu, a chofnodwyd yn y Llyfr Melyn amryw o’u cerddi 
hwy a thri o’r brodyr, William Francis, Hugh Llewelyn a John Richard 
Hughes.5 Collwyd John Richard yn ifanc: bu farw ar drothwy ei ugain 
oed yn 1898. Roedd yn fachgen galluog. Meistrolodd ddull Pitman o 
gofnodi llaw-fer; roedd yn artist medrus, ac mae sôn ei fod â’i fryd ar 
y weinidogaeth. A barnu wrth ei gynhyrchion cynnar a gofnodwyd 
yn y Llyfr Melyn, roedd hefyd yn fardd hynod addawol. Ymfudodd y 
drydedd chwaer, Kate Olwen, gyda’i gŵr i Ogledd America, lle’r oedd 
chwaer i’w mam wedi ymsefydlu, a bu farw o’r ffliw yn Butte, Montana, 
yn 1918, a hithau ond yn ddwy ar bymtheg ar hugain oed. Does dim 
tystiolaeth fod gan y ddau frawd arall, Frank ac Alun Ellis Hughes, fawr 
o ddiléit mewn barddoni, neu o leiaf os oedd ganddynt, does dim prawf 
o hynny yn y Llyfr Melyn.

Yn ogystal â rhigymau a phenillion ac englynion gwahanol 
aelodau o’r teulu, fe geir rhwng cloriau’r llyfr lloffion hefyd nifer o 
ffotograffau teuluol a chardiau post, amryw doriadau o bapurau 
newydd yn cynnwys hanes y teulu a chydnabod, ac amryw byd hefyd 
o gyfarchion gan y bobl a ymwelodd ag Oerddwr hyd at 1958, pan 
symudodd Frank, sef y mab a arhosodd gartref i ffarmio, a’i wraig 
Olwen a’u mab Heddwyn, i’r Teiliau-bach yng Nghwm Teigl, Llan 
Ffestiniog. Yng ngofal Heddwyn yn y Teiliau-bach y mae’r Llyfr Melyn 
heddiw, a thorrodd amryw byd o’r bobl a alwodd yno i weld y llyfr ar 
hyd y blynyddoedd eu henwau ar ei ddalennau.
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Roedd teulu Tŷ’r Ysgol, Rhyd-ddu, yn ymwelwyr cyson ag 
Oerddwr, a thorasant hwythau eu henwau yn y llyfr. Crybwyllodd 
Parry-Williams yn ei ysgrif y ‘ffit Oerddwr’ a ddeuai dros ei fam 
weithiau am gael mynd i edrych am ei chwaer. Ddiwedd Awst 1913, er 
enghraifft, roedd hi, Ann Parry-Williams, ar ymweliad yng nghwmni ei 
merched Blodwen ac Eurwen, a dyma’r nodyn a ysgrifennodd yn y llyfr:

Awst 29/13

Dod i Oerddwfr hefo dau Fotor car a dau droed, a dim wrth gefn 
er hynny wedi dyfod yma ond cefais gwmni fy chwaer Bet a’i the 
melus, ac yr wyf yn teimlo’n atebol i beth a fynnir.6

Roedd ei merch hynaf, Blodwen, ar y pryd yn athrawes yn 
Llandudno, a’i merch ieuengaf, Eurwen, yn ddisgybl yn Ysgol Dr 
Williams, Dolgellau. Roedd ei gŵr, Henry, wedi bod yn Oerddwr ers 
deuddydd o’u blaen, oherwydd ceir y cofnod hwn ganddo ef:

Awst 27ain – 29ain 1913

Dod mewn gobaith!
Aros mewn mwynhad!!
Mynd yn anewyllysgar!!!

H. Parry-Williams
Rhyd-δu.7

Mae’n amlwg fod Tom Parry-Williams yn byw ac yn bod yno 
pan oedd ar ei wyliau fel darlithydd o’r Coleg yn ystod blynyddoedd 
y Rhyfel, ac roedd ganddo gysylltiad arbennig â’r Llyfr Melyn a 
phresenoldeb amlwg ynddo. Yr argraff sicr a geir yw fod gan deulu 
ei fodryb Betsi feddwl mawr ohono, a’u bod yn ymfalchïo yn ei 
lwyddiannau fel bardd ac fel ysgolhaig, oherwydd y ddwy eitem 
gyntaf a ludwyd y tu mewn i’r clawr blaen yw toriad o’r Daily Mirror 
ym mis Medi 1912 yn cynnwys dau lun o Tom pan gyflawnodd y gamp 
o gael ei goroni a’i gadeirio yn yr un Eisteddfod Genedlaethol, sef y 
tro cyntaf i hynny ddigwydd yn hanes y Brifwyl. Mae’r testun o dan 
y lluniau’n dweud iddo gael ‘a brilliant academic career’ a bod ganddo 
radd M.A. o Brifysgol Cymru, ei fod yn dal Cymrodoriaeth y Brifysgol, 
fod ganddo B.Litt. o Rydychen, a’i fod yn gwneud enw iddo’i hun fel 
un o fyfyrwyr mwyaf addawol un o brifysgolion yr Almaen. Roedd yn 
fyfyriwr yn Freiburg ar y pryd. O dan yr eitem hon gludwyd y telegram 
gwreiddiol a anfonodd ei frawd, Oscar, o Aberystwyth ar y chweched o 
Orffennaf 1920, i hysbysu teulu Oerddwr i Tom gael ei benodi i’r Gadair 
Gymraeg: ‘Tom appointed professor’. Digwyddodd y penodiad hwnnw, 
fel y gwyddys, yn nannedd gwrthwynebiad ffyrnig oherwydd safiad 
Tom fel gwrthwynebydd cydwybodol yn ystod y Rhyfel.8 Neilltuwyd 
tudalen arall tua chefn y llyfr i nodi rhai eraill o gampau’r cefnder. Ceir 
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arni doriadau papur newydd yn adrodd ei hanes yn cipio’r Gadair a’r 
Goron am yr eildro yn Eisteddfod Genedlaethol Bangor yn 1915, hanes 
ei benodi’n Athro’r Gymraeg, a phwt byr hefyd yn cyhoeddi iddo 
gael ei ryddhau’n amodol mewn tribiwnlys apêl yn 1916 oherwydd ei 
wrthwynebiad i filitariaeth ar sail ei gydwybod. 

Wrth olrhain ôl llaw Parry-Williams yn y llyfr, gwelir mai dyfyniad 
o’i awdl ‘Y Mynydd’ yn Eisteddfod Wrecsam yn 1912 yw’r cyfraniad 
cyntaf ganddo, ‘Fynydd y brwyn a’r twyni / Mae enaid twym ynot 
ti!’9 Wrth ei gynffon nododd y dyddiad, ‘Calan Ebrill 1913’, sef yr unig 
gofnod ganddo cyn dechrau’r Rhyfel Mawr. Oddi tano, cofnododd 
ddyfyniad arall o’r un awdl, ‘Ni fedd y Nefoedd wae a a’n ofer’ [sic], 
dair blynedd yn ddiweddarach, ar 30 Gorffennaf 1916, a’r Rhyfel erbyn 
hynny yn ei anterth.10 Diau mai ymateb i’r amgylchfyd mynyddig yn 
Oerddwr a wnâi wrth gofnodi’r dyfyniad cyntaf, ac yn yr ail, ymateb i 
amgylchiadau dyrys y dydd fel petai’n ceisio chwilio am ryw lygedyn 
o obaith yng nghanol y gwallgofrwydd. 

Rhwng y ddau ddyddiad hyn, ar 29 Medi 1915 a bod yn fanwl, 
caed dyfyniad mwy sylweddol ganddo, sef tri phennill a ddetholwyd o 
gyfieithiad John Morris-Jones o waith Omar Khayyam. Mae’r penillion 
fel petaent yn gosod y cywair ar gyfer rhai o’r cerddi a gyfansoddodd ef 
ei hun yn ystod blynyddoedd y Rhyfel ac a gofnododd yn y Llyfr Melyn. 
Y cywair lleddf oedd hwnnw, os nad pruddglwyfus ar brydiau, am mai 
dyna gyfnod mwyaf dirdynnol ei fywyd. Ymdeimlad o besimistiaeth, 
diymadferthedd a diddymdra a geir yn y penillion hyn o waith Omar 
Khayyam y dewisodd ef eu cofnodi:

“Nid budd i’r rhod fy nyfod dani hi 
A’m myned ymaith ni chwanega’i bri.

Ni chlywais reswm chwaith gan neb erioed
Am fy nyfodiad na’m mynediad i.

“Yma ni ddeuthwn pe fy newis gawn,
Pe trefnwn fy mynediad, i ble’r awn?

Onid mil gwell fuasai’n hyn o fyd
Na ddeuthwn, ac nad elwn ac na bawn?

“Pe gallwn lywio’r Nefoedd fel Tydi,
Y byd i’w seiliau a faluriwn i;

Ac yna llunio newydd fyd a wnawn, 
Lle caffai’r galon ei dymuniad hi.”

O.Kh. cyf. J.M.J.11

Rhwng y penillion hyn a’r dyfyniad o’i awdl ei hun i’r mynydd, ‘Ni fedd 
y Nefoedd wae a a’n ofer’ [sic], gallwn fentro dweud mai lleisio gwae a 
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wnâi yntau yn y cerddi a gofnododd yn y llyfr, a thraethu gwewyr ‘un 
cyfnod go bwysig’, chwedl yntau yn ei ysgrif ar ‘Oerddwr’. 

Daeth Oerddwr yn ystod y cyfnod pan oedd yn wrthwynebwr 
cydwybodol swyddogol yn rhyw fath o seintwar iddo. Yno, yng 
nghwmni cefnogol teulu un o chwiorydd ei fam, y câi noddfa rhag 
y byd, a chyfle hefyd i dorchi llewys a chynorthwyo gyda’r cynhaeaf 
gwair a throi ei feddwl at waith corfforol. Byddai cyfle i gymeriad 
teimladwy fel efô gael llonydd ac osgoi ymdroi gormod yng nghanol 
pobl ragfarnllyd a allai fod yn drwm iawn eu llach ar y conshis, yn 
enwedig am i’w achos ef gerbron y tribiwnlys hawlio tipyn o sylw yn 
y papurau newydd.

Ar dudalen 12 a 13 y cofnodwyd y cyfraniadau cynharaf ganddo. 
Mae’r cyfraniadau sylweddol nesaf yn perthyn i floc cyfan ar draws 
pum tudalen ac yn cynnwys pymtheg o gerddi a gyfansoddwyd ganddo 
rhwng 1915 a 1918 dan y pennawd ‘Cerddi Amrwd’, a’r cyfan yn ei law 
ei hun. Cerddi yn y mesurau rhydd ydynt bob un, rhai yn y mesur 
moel, rhai yn benillion mewn mydr ac odl, rhai ar fesur rhigwm, a thair 
ohonynt yn sonedau. Llais coeglyd, chwerw ac eironig a glywir yn aml, 
llais gŵr yn profi dadrith ac anobaith yn sgil colli’i ffydd mewn dyn a 
dynoliaeth. Dyma nodi’r cerddi hynny:

t. 80
‘Cerddi Amrwd’
[1]. Cerdd ddi-deitl: ‘A bwrw Iesu nad oeddit ti […], (1915)’. 
Cyhoeddwyd yn Y Goleuad, 19 Tachwedd 1915, 4.

[2*]. ‘Y Milwr Gorfod (Cwyn y fam i’r plentyn a aned newydd 
basio’r Mesur Gorfod, 1916), Haf 1916, Oerddwr’.

[3]. ‘Dagrau, Awst 1916’. Cyhoeddwyd hefyd yn Y Wawr, iii, rhif 
3 (Haf 1916), 108. Cafwyd cyfieithiad Saesneg ohoni, ‘Tears’, yn 
The Dragon, xxxix, no. i (December 1916), 11.

[4]. ‘Crist yn Ddeugain Mlwydd Oed, 1916’ [parhad ar dudalen 
81]. Cyhoeddwyd yn Y Deyrnas, rhif 2 (Tachwedd 1916), 9. Roedd 
y cyfieithiad Saesneg ohoni, ‘Christ at Forty’, wedi ymddangos 
cyn hynny yn The Dragon, xxxviii, no. v (May 1916), 225–6.

t. 81
[5]. ‘Y Pagan, 1916’. Cyhoeddwyd cyn hynny yn Y Wawr, iii, rhif 
1 (Gaeaf 1915), 9.

[6]. ‘Y Corff, 1916’. Cyhoeddwyd wedyn yn Y Wawr, iv, rhif 2 
(Gwanwyn 1917), 77. Nodir yno ddyddiad ei chyfansoddi, sef 
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‘Meh. 21, 1916’. Cyhoeddwyd cyfieithiad Saesneg ohoni, ‘The 
Body’, yn The Dragon, xxxix, no. i (December 1916), 11.

[7]. ‘Marw, Meh. 8, 1916’. Cyhoeddwyd wedyn yn Y Traethodydd, 
y gyfres newydd, iv, rhif 16 (Hydref 1916), 286.

t. 82
[8*]. ‘Nadolig 1916’. 

[9]. ‘Translation’. Cyhoeddwyd dan y teitl ‘Christmas 1916’ yn 
The Dragon, xxxix, no. ii (March 1917), 109.

[10]. ‘Cysur – Soned, 1917’. Cyhoeddwyd yn Y Wawr, iv, rhif 2 
(Gwanwyn 1917), 50.

‘Yma’n Oerddwr, o ddydd Sul, y 25ain o Fawrth 1917, hyd ddydd 
Sadwrn y 31ain o’r un mis. T. H. Parry-Williams’.

[11]. ‘To a Dog, Gorff 1917, Oerddwr’. Cyhoeddwyd cyn hynny 
yn The Dragon, xxxix, no. iii (June 1917), 179.

[12]. ‘Gweddi – Soned. Oerddwr, Gorffennaf 1917’. Cyhoeddwyd 
wedyn dan y teitl ‘Sonned’ [sic] yn The Welsh Outlook, 5, no. 10 
(October 1918), 303.

t. 83
[13*]. Cerdd ddi-deitl: ‘On darksome days and nervous nights […], 
1917, T. H. Parry-Williams’.

t. 84
[14]. ‘I Gi (Cyfieithiad o “To a Dog”, ryw ddau dudalen yn ol 
[sic]), Medi’r 26ain 1917, Oerddwr’. Cyhoeddwyd wedyn yn Y 
Deyrnas, iii, rhif 5 (Chwefror 1919), 37.

[15]. ‘Soned – Gweddi, Ebrill 1918’. Mae dyddiad arall islaw, 
sef ‘Gorffennaf 22, 1918’. Cyhoeddwyd wedyn dan y teitl 
‘Sonned’ [sic] yn The Welsh Outlook, 6, no. 1 (January 1919), 17. 
Cyhoeddwyd hefyd yn Cerddi (1931) dan y teitl ‘Gwahaniaeth’; 
1919 yw’r dyddiad wrthi yno.12 

Mae’n amlwg na welodd Dyfnallt Morgan nac R. Gerallt Jones y 
Llyfr Melyn, oherwydd pan drafodent hwy gerddi Parry-Williams o 
gyfnod y Rhyfel Mawr, trafod a wnaent y cerddi hynny y dewisodd ef eu 
cyhoeddi naill ai yng nghylchgronau myfyrwyr Coleg Prifysgol Cymru, 
Aberystwyth, Y Wawr a The Dragon; yn The Greal, cylchgrawn y Coleg 
Diwinyddol yn Aberystwyth; yn Y Deyrnas, misolyn yr heddychwyr; yn 
Y Traethodydd a’r Goleuad, dau o gylchgronau’r Cyfundeb Methodistaidd 
– yr enwad y perthynai Parry-Williams iddo – neu yn The Welsh Outlook, 
a olygid gan Thomas Jones, y gwas sifil a fu’n Ddirprwy Ysgrifennydd 
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y Cabinet i David Lloyd George.13 Yr hyn sy’n amlwg oddi wrth y rhestr 
uchod o gynnwys tudalennau 80–4 y Llyfr Melyn yw fod y bardd 
yn dra awyddus i’r cerddi hyn o gyfnod y Rhyfel ymddangos mewn 
cylchgronau. Diau mai dyna’i ffordd dawel ef fel heddychwr o leisio’i 
farn a chodi llef yn erbyn yr anfadwaith. Roedd ganddo lwyfan parod 
yng nghylchgronau’r Coleg, yn enwedig yn Y Wawr, gan ei fod yn un o 
gynrychiolwyr y cyn-fyfyrwyr ar ei bwyllgor gwaith, a phan sefydlwyd 
Y Deyrnas fel offeryn i leisio propaganda Brawdoliaeth y Cymod, roedd 
ganddo lwyfan parod ac addas arall. Yn wir, roedd ymhlith y rhai a 
gyfarfu yn y gynhadledd ddirgel yn y Bermo ym Mawrth 1916 i drafod 
sefydlu’r cylchgrawn hwnnw. 

Fe gynigiodd y gerdd ‘Crist yn Ddeugain Mlwydd Oed’, sydd ar 
dudalennau 80–1, i J. E. Hughes, golygydd Y Traethodydd, ond ni allai 
hwnnw ei derbyn i’w chyhoeddi am fod ambell beth ynddi yn peri iddo 
‘dipyn o betruster’, meddai.14 Tybiai, yn un peth, na fyddai’r cyfeiriad 
awgrymog at ‘ieuenctid nwydus’ y Crist a’i berthynas â Mair Magdalen 
at ddant rhai o hoelion wyth y Cyfundeb Methodistaidd. Roedd y 
gerdd yn her i grefydd gyfundrefnol, barchus, ragrithiol y dydd. Ond 
fe ymddengys nad oedd gan olygydd Y Deyrnas ddim petruster o gwbl 
ynghylch ei derbyn, oherwydd ymddangosodd y gerdd ar dudalennau 
rhifyn mis Tachwedd 1916 o’r cylchgrawn hwnnw. Roedd y cyfieithiad 
Saesneg ohoni gan yr awdur eisoes wedi ymddangos yn The Dragon ym 
mis Mai 1916.

Oedd, roedd Parry-Williams yn awyddus i roi amlygrwydd 
cyhoeddus i nifer o’i gynhyrchion yn ystod blynyddoedd y Rhyfel, ond 
nid pob un. Ymddangosodd pob un ond tair o’r pymtheg cerdd hyn yng 
nghylchgronau’r cyfnod. Nodwyd y rhain â seren ar y rhestr uchod, sef 
rhifau 2, 8 a 13. Rhoddwyd sylw i ddwy o’r tair hynny na welsant olau 
dydd mewn unrhyw gyhoeddiad yn y cyfnod gan Llion Jones mewn 
ysgrif yn y gyfres ddifyr o erthyglau a gyhoeddodd yn Barddas rhwng 
Mehefin 2005 a Mawrth 2006 dan y teitl ‘ “Gwrthodedigion llwyd”  
T. H. Parry-Williams’. Y cerddi a ystyrid yn wrthodedigion llwyd oedd y 
rheini nad oedd y bardd fel petai’n barod i’w harddel yn ddiweddarach 
pan aeth ati i gyhoeddi ei gasgliad cyntaf o gerddi yn 1931, nac ychwaith 
yn y Detholiad o Gerddi a gyhoeddwyd yn 1972.15 Lluniodd soned i 
ymddiheuro i’r cerddi hynny a ollyngwyd dros gof a’u ‘lled-ddiarddel’, 
gan ddweud ‘Nid dyma’ch lle, wrthodedigion llwyd’.16 Ers hynny, wrth 
gwrs, mae’r cerddi anghofiedig a lled wrthodedig wedi eu trafod gan 
Angharad Price yn ei hastudiaeth bwysig o holl gynnyrch cynnar a 
ffurfiannol Parry-Williams.17 

Y gyntaf o’r ddwy a drafodwyd gan Llion Jones yr wyf am eu 
trafod yw’r gerdd fer a thrawiadol, ‘Nadolig 1916’, sydd ar dudalen 82 
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y Llyfr Melyn. Er tybio na welodd y gerdd hon olau dydd, fe ganfûm 
yn ddiweddar iddi ymddangos yn ddienw yng ngholofn y ‘Manion o’r 
Mynydd’ yn Yr Herald Cymraeg ar 16 Ionawr 1917. Roedd cyfres o gerddi 
i’r Nadolig gan wahanol feirdd wedi ymddangos yn yr un golofn yn y 
rhifynnau blaenorol o’r papur ddiwedd mis Rhagfyr 1916, ond dim un 
ohonynt mor gyrhaeddgar â hon:

Nadolig 1916

Daeth ysbryd cellweirus fel un o’i go’
Heibio’n ddirybudd ar sgawt drwy’r fro.

Clywais ei grechwen a’i smaldod hy
Wrth droedio’r llwybyr at ddrws y tŷ.

Gwichiodd yn goeglyd drwy dwll y clo,—
“Ar y ddaear Tangnefedd!” ac i ffwrdd ag o.

Eironi dathlu Gŵyl y Geni yng nghanol rhyfel, pan na theyrnasai ysbryd 
tangnefedd, sydd yma. Er y gallai geiriau’r angel yn Efengyl Luc, ‘ar y 
ddaear tangnefedd’, fod yn gyfarchiad amserol a phriodol yn 1916 fel 
ffordd o fynegi dyhead am heddwch byd, mae’r ‘ysbryd cellweirus’, y 
sonnir amdano’n crwydro’r fro, yn poeri’r cyfarchiad yn sbeitlyd fel mai 
anghydnawsedd ac oferedd y neges ar adeg o ryfel sy’n cael ei gyfleu yn 
y fan hon. Cyfarchiad chwerw ac eironig ydyw, ac mae byrder y gerdd 
a chynildeb ei mynegiant yn cyfleu’r coegni i’r dim. Fe all, yn wir, mai’r 
hyn a gymhellodd Parry-Williams i’w chyfansoddi oedd darllen ambell 
un o’r cerddi merfaidd a diniwed hynny i’r Nadolig a gyhoeddwyd yng 
ngholofn y ‘Manion o’r Mynydd’, lle sonnid am dangnefedd ar y ddaear 
ac am ewyllys da i bob dyn byw, a’r gerdd ‘Nadolig du fy ngwlad’ lle 
sonnid am weddïo ar Dduw am fuddugoliaeth i’r bechgyn ar faes y gad 
fel y gallent sicrhau goruchafiaeth ‘Brenin Bethlehem’.

Roedd cyhoeddi hon yn ddienw yn Yr Herald Cymraeg yn ernes o’r 
amharodrwydd ymddangosiadol i’w harddel yn ddiweddarach, am ba 
reswm bynnag, er bod cyfieithiad Saesneg yr awdur ei hun o’r gerdd, a 
gofnodwyd yn y Llyfr Melyn, wedi ymddangos yng nghylchgrawn The 
Dragon ym mis Mawrth 1917, ac enw’r awdur wrthi: 

A mischievous spirit, in madcap mood,
Frolicked today through the neighbourhood.

As he neared my door, on the Morn of the Birth,
I could hear his chuckling and sniggering mirth.

He spat his sarcasm through the hole,—
“On earth, Peace!” and away he stole.
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Yr ail gerdd nas cyhoeddwyd ac nas trafodwyd yn unman cyn i 
Llion Jones roi sylw iddi yn Barddas yw ‘Y Milwr Gorfod’, sy’n gerdd 
gwbl ryfeddol ac ystyried yr amgylchiadau. Byddwn yn barod i ddadlau 
mai hon yw un o gerddi Cymraeg mwyaf dirdynnol a herfeiddiol cyfnod 
y Rhyfel Byd Cyntaf. Fe welir rhwng cromfachau yr is-deitl esboniadol, 
‘Cwyn y fam i’r plentyn a aned newydd basio’r Mesur Gorfod, 1916’. 
Ond mae ychydig o ddirgelwch ynglŷn â hi, fel y cawn weld yn y man. 

Llais mam a glywir yn annerch ei baban a aned drannoeth pasio’r 
Ddeddf Orfodaeth Filwrol. Golygai’r Ddeddf honno, a gyrhaeddodd 
y Llyfr Statud ar 28 Ionawr 1916, fod pob dyn dibriod, iach ei gorff a’i 
feddwl, a rhwng pedair ar bymtheg a deugain ac un mlwydd oed yng 
ngwledydd Prydain, eisoes yn filwr yng ngwasanaeth y fyddin pa un 
a gytunai â hynny neu beidio. Dim ond dynion a gyflawnai rai swyddi 
eithriedig neu a apeliai yn erbyn gorfodaeth mewn tribiwnlys a gâi 
eu hesgusodi. Haf 1916 yw’r dyddiad wrth y gerdd yn y Llyfr Melyn. 
Erbyn hynny roedd ei hawdur wedi ymddangos ddwywaith gerbron 
y tribiwnlys, y tro cyntaf pan wrthodwyd ei gais am gael ei eithrio 
ar sail ei wrthwynebiad cydwybodol a’i alwedigaeth fel darlithydd 
prifysgol, a’r ail dro pan apeliodd yn erbyn y dyfarniad hwnnw a chael 
ei ryddhau’n amodol. Erbyn haf 1916 roedd dau o’i frodyr wedi ymrestru 
o’u gwirfodd a rhai o’i gefndryd hefyd wedi cael eu gwysio i’r fyddin.

Mae’r fam yn dannod i’w mab y weithred o’i genhedlu ac yn 
dannod iddo ei enedigaeth am ei fod fel Cain, mab cyntaf-anedig Adda 
ac Efa, a lofruddiodd ei frawd Abel. Roedd y baban wedi’i dynghedu i 
ladd ei frawd, oherwydd pan ddeuai i’w oed fe fyddai, yn sgil y Ddeddf 
Orfodaeth, yn dod yn llofrudd. Adleisir un o’r dadleuon a glywid o 
blaid ymrestru ym myddin Prydain ar y pryd, sef mai dylestwydd 
wladgarol oedd gwasanaethu: ‘Fe’th eilw gwladgarwch / I saethu dy 
frawd.’ Gwyddai Parry-Williams o brofiad mai’r cyhuddiad yn erbyn y 
sawl a wrthodai ymladd oedd ei fod yn annheyrngar i’w wlad. Mae’r 
fam yn ymwrthod â’i mab, ac yn ei gwallgofrwydd yn gofidio am na 
fyddai’n mentro ei ladd cyn ei bryd rhag iddi hi fod yn fam i lofrudd:

Y Milwr Gorfod
(Cwyn y fam i’r plentyn a aned newydd basio’r Mesur Gorfod, 1916)

Gwae di pan dorrwyd
Y llinyn bach main

Y’th borthwyd di drwyddo
Cyn dyfod yn Gain.

Gwae’r chwant a gwae’r cariad
A’th greodd erioed;

Cain fyddi yn bedair
Ar bymtheng mlwydd oed.
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Ni wyddwn, ni choeliwn
Mai Cain fyddit ti,

Pan deimlwn di’n chwyddo
Fy mronnau balch i.

Gwae di pan gyrhaeddych
Awr anterth dy rawd;

Fe’th eilw gwladgarwch
I saethu dy frawd.

Gwae finnau na fentrwn
Roi planc ar dy grud

A’th gladdu di ynddo 
Mewn bedd cyn dy bryd.

Hyn yw fy ngwallgofrwydd,—
Can’s ni byddaf i

Yn fam nac yn famaeth
I lofrudd fel ti.

Yn awr at y dirgelwch ynglŷn â’r gerdd. Dyma a ddywed Llion Jones 
amdani:

Er ei bod yn ymddangos yn llawysgrifen y bardd yng nghanol 
nifer o gerddi eraill o’i waith yn Llyfr Melyn Oerddwr, y mae 
awgrym posib wrth ei godre y gallai fod yn gyfieithiad neu’n 
gyfaddasiad o waith bardd yn dwyn y llythrennau AS, neu RS 
hyd yn oed. Eto, er chwilio a chwalu […] ni chafwyd hyd i gerdd 
Saesneg a allasai fod wedi symbylu’r gerdd.18

Mae ôl fod rhywun rywdro wedi ymyrryd â’r copi gwreiddiol gan 
ddefnyddio’r hyn sy’n ymddangos fel inc beiro. Newidiwyd rhai 
llythrennau unigol mewn ambell air mewn ffordd gwbl ddisynnwyr a 
diystyr. Yn y pennill cyntaf, er enghraifft, mae ‘main’ wedi’i newid yn 
‘maint’, ‘borthwyd’ yn ‘porthwyd’, ac ‘yn Gain’ wedi’i newid ‘yn Sain’. Yn 
yr ail bennill, mae ‘chwant’ wedi’i newid yn ‘thwant’; yn y trydydd mae 
‘Cain’ eto wedi’i newid yn ‘Sain’; yn y pumed mae ‘A’th gladdu’ wedi’i 
newid yn ‘A’th gwddw’, ac yn y pennill olaf mae ‘lofrudd’ wedi’i newid 
yn ‘lofradd’. Rhoddwyd sgribl drwy’r geiriau ‘Haf 1916, Oerddwr’, a 
roddwyd wrth odre’r gerdd gan Parry-Williams, ac ychwanegwyd y 
nodyn ‘Cyf. o’r S’. O graffu’n fanwl, fe welir nad y priflythrennau AS 
neu RS, fel y tybid, yw’r rhain, ond yn hytrach talfyriad o ‘Cyfieithiad 
o’r Saesneg’. Pwy yn y byd a ymyrrodd â’r gerdd, a pham? Hon yw’r 
unig gerdd yn y casgliad yr ymyrrwyd â hi yn y fath fodd. A allai fod 
yn gyfieithiad? Fel Llion Jones, bûm innau’n chwilota’n ofer am gerdd 
Saesneg a allasai fod yn gynsail iddi. Petasai’n gyfieithiad, mae’n beth 
rhyfedd iawn na fuasai’r gerdd wreiddiol yn adnabyddus ac wedi cael 
llawer mwy o amlygrwydd, a dweud y gwir, gan mor drawiadol a 
fuasai.19
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Ffigur 1: Oerddwr Uchaf a’r gofeb i William Oerddwr uwchben y drws.

Ffigur 2: Morfudd Mai a’i rhieni, Elizabeth a John Hughes.
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Ffigur 3: Rhai o aelodau’r teulu yn y cynhaeaf gwair yn Oerddwr yng Ngorffennaf 1916. Gwelir 
Frank, William Francis, John Hughes, Morfudd, T. H. Parry-Williams a’i fodryb Betsi.

Ffigur 4: Dau bennill olaf y gerdd ‘Y Milwr Gorfod’ ac ôl y llaw a fu’n ymyrryd.
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Ffigur 5: T. H. Parry-Williams farfog. Ar 15 Gorffennaf 1917 y dechreuodd dyfu barf. Tynnwyd 
y llun ar 31 Awst 1917. Ar ôl dychwelyd i Ryd-ddu o Oerddwr ar 4 Medi 1917 yr eilliodd ei farf.

Ffigur 6: ‘Mi dorrais f’enw unwaith yn dragwyddol ddwfn ar un o ddistiau beudy Oerddwr. 
Byddaf yn synnu wrth feddwl i mi gael digon o amynedd i’w orffen.’
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Fel y mae’n digwydd, mae dwy gerdd Saesneg benodol sy’n 
gysylltiedig ag ymgyrchoedd gwrth-gonsgripsiwn y Rhyfel Byd 
Cyntaf yn Unol Daleithiau America ac yn Awstralia yn gerddi lle 
clywir ynddynt lais y fam. Mae’r naill, a gyhoeddwyd yn 1915, ‘I 
didn’t raise my boy to be a soldier’, yn gân boblogaidd a ddefnyddid 
i hyrwyddo’r mudiad heddwch Americanaidd cyn i’r Unol Daleithiau 
ymuno â’r Rhyfel Byd Cyntaf, ac mae’r llall, ‘The Blood Vote’, yn gerdd 
bropaganda a gyhoeddwyd yn ystod yr ymgyrch refferendwm yn erbyn 
consgripsiwn yn Awstralia yn 1917. 

Er mwyn chwyddo rhengoedd y fyddin Awstralaidd, pender-
fynodd llywodraeth y Prif Weinidog o Gymro, Billy Hughes, gynnal 
refferendwm o blaid gorfodaeth filwrol ym mis Hydref 1916, a thrachefn 
yn Rhagfyr 1917, ‘y bleidlais waed’ fel y’i gelwid. Cyhoeddwyd y 
gerdd bropaganda o waith Edward James Dempsey mewn pamffledyn 
darluniadol. Am fod Dempsey yn newyddiadurwr ar yr Evening News 
yn Sydney, papur a oedd o blaid gorfodaeth filwrol, nid oedd wiw 
iddo arddel y gerdd ac fe’i tadogodd ar ŵr o’r enw W. R. Winspear.20 
Ymddiddan rhwng mam a’i mab sydd yn honno. Gyferbyn â thestun 
o’r gerdd mae llun o fam ofidus yr olwg yn rhoi ei phapur pleidleisio 
o blaid consgripsiwn yn y blwch, a thu ôl iddi lun diafolaidd o Billy 
Hughes y Prif Weinidog. Gofynna’r mab i’w fam pam yr oedd ei hwyneb 
mor welw, ac etyb hithau ei bod wedi tynghedu dyn i farwolaeth a bod 
gwaed ar ei dwylo. Am iddi fwrw’i phleidlais o blaid consgripsiwn, fe’i 
llethwyd gan ei heuogrwydd: 

They gave me the ballot paper
The grim death-warrant of doom,

And I smugly sentenced the man to death
In that dreadful little room.21

Ac yn y pennill olaf ond un, cyfeirir at nod Cain:

I put it inside the Box of Blood,
Nor thought of the man I’d slain,

Till at midnight came like a whelming flood
God’s word – and the Brand of Cain.

Fe welir ei bod yn bur wahanol i’n cerdd ni, ‘Y Milwr Gorfod’. Yr unig 
adlais o debygrwydd yw edifeirwch ingol y fam a’r cyfeiriad at nod 
Cain, a dim mwy. Edifeirwch oherwydd sylweddoli iddi yrru dyn 
i’w dranc drwy bleidleisio’n hunanfodlon a di-hid sydd yn hon, nid 
edifeirwch am ddod â phlentyn i’r byd.22

Er mai llais y fam sydd i’w glywed yn y gân Americanaidd gan 
ŵr o’r enw Alfred Bryan, fe welir nad oes arlliw o’r math o edifeirwch 
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a geir yn y gerdd Gymraeg ynddi hithau ychwaith. Gwaredu bod rhaid 
i’w mab fynd i’r fyddin a wna’r fam am nad oedd hi wedi’i fagu i fod 
yn filwr nac yn lladdwr:

I didn’t raise my boy to be a soldier, 
I brought him up to be my pride and joy. 
Who dares to place a musket on his shoulder 
To shoot another mother’s darling boy? 
Let nations arbitrate their future troubles, 
It’s time to lay the sword and gun away. 
There’d be no war today 
If mothers all would say,  
“I didn’t raise my boy to be a soldier.”23

Yr hyn sy’n gyffredin i’r tair cerdd, y ddwy Saesneg a’r un Gymraeg, 
yw eu bod yn gerddi gwrth-gonsgripsiwn a luniwyd gan awduron 
gwrywaidd y clywir ynddynt leisiau merched a oedd yn famau. O ran 
cynnwys a thôn, mae’r gerdd Gymraeg mewn cae ar ei phen ei hun. 
Mae’r fam chwerw a chyhuddgar yn hon, a roddodd enedigaeth i fywyd 
newydd, yn dymuno lladd ei hepil. Er mwyn arbed ei mab rhag tyfu 
i fod yn lleiddiad, mae’r fam yn dymuno bod yn lleiddiad ei hun. Ai 
gwybod am gerddi Saesneg mudiadau pasiffistaidd tebyg i’r rhain a roes 
i Parry-Williams ei ysbrydoliaeth, tybed?24 Mae un peth yn sicr, ni allai’r 
gerdd o Awstralia, ‘The Blood Vote’, fod wedi dylanwadu arno gan mai 
yn 1917 y cyhoeddwyd honno. Haws yw credu mai’r hyn a esgorodd ar 
y gerdd oedd ei ymateb dwys i’w brofiad personol o wynebu gorfodaeth 
filwrol. Roedd ef ei hun, ei frodyr a’i gefndryd i gyd yn feibion a gafodd 
eu magu gan eu mamau ar aelwydydd Cristnogol. Roeddynt i gyd yn 
blant yr ysgol Sul a glywodd am y chweched o’r deg gorchymyn ac am 
ddysgeidiaeth y Bregeth ar y Mynydd ynghylch caru gelynion.25

Ymyrraeth gan law anhysbys yn y Llyfr Melyn a blannodd y 
syniad y gallai fod yn gyfieithiad o ryw gerdd Saesneg. Gan nad yw’r 
ymyriadau â’r gerdd yn gwneud dim synnwyr, credaf y byddai’n 
ddiogel dweud mai cerdd wreiddiol gan Parry-Williams yw hon a 
gyfansoddwyd yn Oerddwr yn haf 1916 pan oedd yno ar ei wyliau o’r 
Coleg, ac yntau erbyn hynny yn gonshi swyddogol. Gwyddom iddo 
dreulio’r haf hwnnw yn unigedd Oerddwr yn helpu’r teulu gyda’r 
cynhaeaf gwair. Ceir ffotograffau ohono’n cribinio gwair ac yn eistedd 
ar ymyl y drol yng nghwmni aelodau o’r teulu a chymdogion. Gan 
hynny, mae’n gerdd unigryw a gwerthfawr am ei bod yn cynnwys 
ymateb uniongyrchol i’r Ddeddf Orfodaeth gan heddychwr o Gymro 
a gofrestrodd ei wrthwynebiad cydwybodol i’r Rhyfel. Ond erys y 
cwestiwn pam na fyddai wedi ei chyhoeddi yn Y Deyrnas neu yn Y Wawr, 
a ninnau’n gwybod ei fod mor awyddus i weld rhai o’r cerddi eraill yn 
dod yn gyhoeddus. A gredai ei bod yn rhy feiddgar a herfeiddiol? A 
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oedd yn rhy agos at yr asgwrn, o gofio bod mamau o fewn ei deulu ef 
ei hun wedi gweld eu meibion yn mynd i’r fyddin yn sgil pasio’r Mesur 
Gorfod? Mae hynny’n dra phosibl. Gwyddom i sicrwydd erbyn hyn 
nad oedd ei fam ef ei hun yn cymeradwyo’i safiad heddychol, a hynny, 
mae’n debygol, am ei bod yn disgwyl iddo wasanaethu fel y gwnaethai 
ei frodyr a’i gefndryd, sef meibion ei chwiorydd a’i brodyr hi.26

Y tebyg yw mai ar gais ei gyfnither, Morfudd, y cofnododd Parry-
Williams yn y Llyfr Melyn y cerddi a gyfansoddodd adeg y Rhyfel, yn 
ystod y dyddiau bwy’i gilydd a dreuliai yno adeg gwyliau’r Pasg a’r haf 
o’r Coleg. Mi welwn nodyn ganddo, er enghraifft, ar dudalen 82 y llyfr 
sy’n dweud iddo fod yn aros yno am bron i wythnos gyfan dros wyliau’r 
Pasg yn 1917. Dengys ei nodiadau dyddiadurol y flwyddyn honno iddo 
ddychwelyd yno eto ddechrau Gorffennaf ac aros tan y 19 Awst – dyna 
gyfnod o tua chwe wythnos dros yr haf.27 Rhaid cofio hyn: tra oedd 
yr heddychwr a gafodd ei eithrio rhag gwasanaethu yn cyfansoddi 
cerddi’n sôn am farw a lladd, roedd ei frodyr ef ei hun, Oscar, Wynne a 
Willie, ynghyd â brodyr Morfudd, ei gefndryd William Francis ac Alun 
Ellis, Oerddwr, a dau gefnder arall iddo, sef Joseph a William Morris 
Ellis, meibion chwaer arall ei fam, Margaret o Lasfryn, Rhyd-ddu, i gyd 
naill ai wedi eu gwysio i’r fyddin neu wedi mynd o’u gwirfodd, ac yn 
wynebu marwolaeth ar faes y gad yn ddyddiol.28 

Gwelwn fod gan rai o’r bechgyn hyn bresenoldeb yn y Llyfr Melyn 
yn ogystal. Ceir lluniau o William Francis, Alun Ellis Hughes a William 
Morris Ellis yn eu lifrai, ynghyd â’r cyfarchion a gofnodwyd ganddynt 
pan oeddynt gartref wedi eu hanafu. Bu Alun yn gwasanaethu yn 
Ffrainc a threuliodd hefyd flwyddyn a hanner yn yr Aifft ac ym 
Mhalesteina. Fe’i hanafwyd o leiaf ddwywaith a threuliodd gyfnodau 
mewn ysbytai. Bu gartref am ysbaid yn Nhachwedd 1916 ar ôl cael ei 
glwyfo yn Ffrainc. Clwyfwyd ei frawd, William Francis, gan shrapnel, 
a chlwyfwyd eu cefnder, Joseph Ellis, yn un o ysgarmesoedd Brwydr 
y Somme pan gipiwyd Trônes Wood yng Ngorffennaf 1916. Tra oedd 
gartref yn gwella, ymwelodd â’i deulu yn Oerddwr a gadawodd nodyn 
yn y Llyfr Melyn ar 22 Medi 1916:

Private J. Ellis, original 17th Kings Liverpool Regiment, attached 
3rd Kings […] Wounded at Trones Wood, July 12th and had a fine 
time in hospital. Its worth it a Blighty touch […] But Auravoa 
[sic] going back and anybody that wants is a blooming liar 
without a doubt.
Keep the home fires burning, they always think of home. That’s a 
fact and it will be a good job when over. Cheery oh we’re bound 
to win but still a long way off.29
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Diweddodd y cofnod â’r cyfarchiad hwn: ‘With best luck, a soldier boy’. 
A deimlodd rhywun fod cerdd ‘Y Milwr Gorfod’ braidd yn ansensitif 
ac yn anaddas o ystyried yr amgylchiadau ar y pryd? A deimlai Parry-
Williams ei hun wrth ddarllen y gerdd yn ddiweddarach, pan oedd 
amgylchiadau’r Rhyfel yn dwysáu a’r pryder am ddiogelwch ei frodyr 
a’i gefndryd yn cynyddu, rywfaint o gywilydd o’r gerdd hon fel ei fod 
wedi ceisio ymbellhau oddi wrthi drwy sgriblo drosti ac awgrymu nad 
ef oedd ei hawdur gan mai cyfieithiad oedd hi? Amhosibl gwybod.

Teg nodi nad Parry-Williams yw’r unig heddychwr y ceir deunydd 
barddonol ganddo yn y Llyfr, oherwydd cofnododd Griffith Williams, a 
oedd yn aelod o’r Corfflu Anymladdol, y ‘Non-Combatant Corps’, gerdd 
ddau bennill ar 30 Mai 1917 pan oedd gartref am ysbaid o Iwerddon. 
Hyd at fis Ebrill 1916, prifathro Ysgol Gynradd Nanmor oedd Griffith 
Williams. Bu o flaen tribiwnlys apêl sir Gaernarfon yr un diwrnod ag yr 
ymddangosodd Parry-Williams a William Francis Hughes, Oerddwr, o 
flaen eu gwell.30 Cael ei ryddhau’n amodol am flwyddyn a gafodd Parry-
Williams, ond aflwyddiannus fu apêl ei gefnder, William Oerddwr, ac 
aflwyddiannus hefyd fu apêl Griffith Williams am gael aros yn ei swydd 
ar y sail ei fod yn wrthwynebydd cydwybodol. Er i aelodau’r tribiwnlys 
argymell y dylai ymuno â’r Corfflu Meddygol, i’r Corfflu Anymladdol 
yr aeth, fel y gwelir yn y gerdd.31

Brodor o’r Dinas yn Llŷn oedd Griffith Williams a briododd â 
Lizzie Hughes, Cwmcaeth, Nanmor, ym mis Mehefin 1916.32 Cyfnither 
i Forfudd Mai, Oerddwr, oedd hi, sef merch i frawd ei thad, William 
Hughes, Cwmcaeth. Roedd yn athrawes yn Ysgol Pentrefelin ger 
Cricieth. Pan oedd Griffith Williams yn ymweld â theulu ei wraig, diau 
iddo deimlo ei fod mewn cwmni da wrth gofnodi’r gerdd o fewn dwy 
dudalen i gerddi’r heddychwr o Ryd-ddu yn y Llyfr Melyn.

Trown nesaf at y gerdd anghyhoeddedig ddeg pennill gan Parry-
Williams nad yw wedi derbyn sylw gan neb yn unman o’r blaen. Cerdd 
Saesneg ddi-deitl yw hi sy’n ymdroi â’r syniad fod y llefarydd ynddi yn 
dymuno marw am nad oes mewn einioes na chariad na bywyd:

On darksome days and nervous nights
Oft have I sworn and said,—

“In life there’s neither love nor life,
“I wish that I were dead!”33

Agwedd negyddol a thywyll sydd ynddi, y math o dywyllwch sy’n 
wrthfywyd am nad yw’n gweld bod cariad yn y byd. Bu farw droeon, 
meddai, yn ddiarwybod i angau ei hun. Pan oedd yn breuddwydio a 
phan oedd yn effro fe’i gwelodd ei hun wedi marw ac yn anghofiedig, 
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ond ni thybiodd erioed y byddai merch yn breuddwydio mai dyna 
fyddai ei dynged. 

Troir sylw wedyn at y ferch hon a gafodd freuddwyd ganol haf ei 
fod ef wedi marw. Deffry hyn ynddo ddymuniad am i’r hyn a welodd 
hi mewn breuddwyd beidio â bod. Dymuna ddad-wneud y breuddwyd 
a’r dynged. Mae’n fwy penderfynol ei fod yn awr am fyw oherwydd 
bod y ferch hon, nad yw’n ei hadnabod na hithau’n ei adnabod yntau, 
wedi breuddwydio iddo farw:

Because she dreamt that I was dead
I want to live and thrive;

I want to live until the day
She dreams that I’m alive.

Mae’r dymuniad gwreiddiol a oedd ganddo am gael marw yn ei watwar 
am ei fod bellach eisiau byw. Mae gwybod i’r ferch freuddwydio iddo 
farw yn ei wneud yn falch ei fod yn fyw er mwyn iddo allu byw tan 
yr adeg y bydd hi’n breuddwydio ei fod yn fyw. Ymddengys mai’r hyn 
sydd yma yw hunandosturi’r llanc digariad sy’n dyheu am fod yn fyw 
ym mreuddwyd merch fel na fyddai waeth ganddo wedyn ai byw ai 
marw a fyddai, cyn belled ag y byddai modd i rywrai ddweud, pan 
fyddai wedi mynd yn derfynol, iddo fod yn destun breuddwyd i ferch. 
Mae’n chwarae mig â deuoliaeth ei fodolaeth: 

And when I’m dead and scoffers snarl,—
“His life had not a gleam”;

Let some old comrade rise and say,
“He gave a girl a dream”. 

Cyffyrddir yma â thema sy’n gyson â’r thema mewn cerddi eraill 
ganddo, sef yr awydd am beidio â bod.34 Mae rhywbeth anfywydol, neu 
wrthfodolaeth, yn ei agwedd ar brydiau. Ceir awgrym mewn ambell 
gerdd iddo suddo i’r dyfnderoedd. Mae rhywun yn casglu iddo gael ei 
greithio’n feddyliol ac yn emosiynol gan y Rhyfel, ac er na ddywedodd 
ef hynny ar goedd, mae rhywun yn synhwyro iddo ddioddef gan byliau 
o iselder ysbryd.35

Mae’n aml yn sôn yn rhai o gerddi cyfnod y Rhyfel Mawr am y 
profiad o fod ar y ffin rhwng dau gyflwr: rhwng byw a marw, rhwng 
bod a pheidio â bod, a rhwng cnawd ac ysbryd. Y gwahaniaeth rhwng 
y gerdd Saesneg hon a’r gerdd Gymraeg ‘Marw’, sydd hefyd yn y Llyfr 
Melyn, yw fod y marw yn y gerdd Gymraeg yn ei ddwyn yn nes at 
gariad marwolaeth aberthol y Groes a Chalfari, sef at gariad Crist. 
Tanlinellir gan y cerddi hyn pa mor dywyll a digalon oedd cyflwr ei 
feddwl ar y pryd, yn enwedig yn y cyfnod pan fu’n rhaid iddo arddel 
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ei heddychiaeth yn gyhoeddus ac ymgodymu â’i gydwybod ac yntau’n 
gwybod iddo gymryd safiad amhoblogaidd iawn, mor amhoblogaidd 
fel y niweidiodd ei berthynas â’i fam ei hun am gyfnod. Pa ryfedd, felly, 
nad oedd am ailymweld â rhai o’r cerddi hyn nac ychwaith eu harddel?

Mae modd gweld cerddi eraill ganddo mewn print o gyfnod y 
Rhyfel nad oes copi ohonynt yn y Llyfr Melyn y gellid dweud eu bod 
mewn cyfosodiad anffodus â gweddill cynnwys y cyhoeddiad yr 
ymddangosasant ynddo, ac y gallai hynny fod wedi peri tramgwydd i 
rai, gan ddibynnu ar eu safbwynt a’u dehongliad ohonynt. Er enghraifft, 
yng nghylchgrawn Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, The Dragon, 
yn Chwefror 1916, argraffwyd dwy soned Gymraeg gan Parry-Williams, 
a gyfansoddwyd yn Hydref 1915, yn union gyferbyn â choffâd byr i’r 
Preifat Siegfried W. Herford, a laddwyd yn dair ar hugain oed yn Ffrainc 
ym mis Ionawr y flwyddyn honno. Ef oedd unig fab cyn-Athro Saesneg 
y Coleg, C. H. Herford.36 Yn Aberystwyth y ganwyd Siegfried ac yno y 
treuliodd ei fachgendod lle bu ei dad yn Athro Saesneg am bymtheng 
mlynedd. Graddiodd mewn peirianneg ym Mhrifysgol Manceinion 
a bu’n gweithio am gyfnod i’r Weinyddiaeth Ryfel yn arbrofi â 
pheiriannau ar gyfer awyrennau. Pan dorrodd y Rhyfel aeth o’i wirfodd 
i Ffrainc, yn gyntaf fel newyddiadurwr ac yna fel gyrrwr ambiwlans y 
Groes Goch. Ymrestrodd wedyn yng nghatrawd y Ffiwsilwyr Brenhinol 
cyn cael ei ladd. Noda’r coffâd mai heddychwyr oedd y teulu: ‘His 
family have always been pacifist by conviction; but they have given most 
generously of their manhood in this war’. 

Roedd sonedau Parry-Williams ar y dudalen gyferbyn â’r coffâd, 
ym marn Angharad Price, ‘ymhlith y pethau mwyaf gwleidyddol 
feiddgar iddo’u rhoi ar bapur erioed’.37 Dwyn i gof y cyfnod a 
dreuliodd yn fyfyriwr yn yr Almaen a wna ynddynt, a chydymdeimlo 
â cholledion yr Almaenwyr am fod ‘[…] llawer llanc wrth feichio’i olaf 
gri / Yn marw’n safnrwth ar y ddaear lwyd’. Sonia am golli ieuenctid 
ac am heneiddio cyn pryd. Wrth annerch ‘Duw’r Ifanc’ diolcha am 
ddawn awenydd i ail-fyw ieuenctid; mewn cerdd a chân yr oedd 
modd ymgynnal a hithau’n ‘nos drom’. Byddai rhywbeth herfeiddiol 
mewn dangos ei gydymdeimlad â’r Almaenwyr ar adeg pan fyddai 
teimladau o wladgarwch Prydeinig yn tueddu i ddehongli pob arwydd 
o gydymdeimlad â’r gelyn fel achos o annheyrngarwch ac o fradwriaeth. 
O’u gosod ochr yn ochr, fe allasai’r ddwy soned hyn gan heddychwr 
sy’n ymuniaethu â cholledion yr Almaen ar y naill law, ac ar y llaw 
arall y coffâd i filwr Prydeinig, fod wedi ymddangos yn anghyfaddas 
ac yn anghymwys, onid yn ansensitif. Ni wn a gyfosodwyd y rhain yn 
fwriadol ai peidio, ond mae’r cyfosodiad yn tanlinellu pa mor ddinistriol 
oedd y Rhyfel i’r ieuenctid hynny ar y ddwy ochr a ddaliwyd ynddo, 
yn filwyr ac yn heddychwyr fel ei gilydd.
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Nid cerddi dwys yn unig a gofnodwyd ar ddalennau’r Llyfr Melyn. 
Ar un dudalen heb ei rhifo cofnododd Parry-Williams â’i law ei hun yr 
englynion ysgafn a gyfansoddwyd adeg y cynhaeaf gwair yn 1916 pan 
oedd ei gefnder, William Francis, wedi cael dod adref am ysbaid o’r 
fyddin i helpu yn y cynhaeaf:

Englynion y cynhaeaf gwair 1916

Na fydd, Gwen, fel y genod—dienaid
A’u dannedd yn sorod.

Ni rof mwy tra byddwy’n bod
Gusan ar ddannedd gosod.

Oddi tano ysgrifennodd y gyfres o englynion a gyfansoddwyd i goffáu 
peintio’r enw Oerddwr mewn llythrennau gwynion breision ar graig o’r 
enw y Llechen Ddu y tu ôl i’r tŷ fel tipyn o hwyl ac ymyrraeth ddiwedd 
Gorffennaf. Lluniwyd englyn i bob llythyren yn yr enw, gan gychwyn 
â’r llythyren ‘D’:

D lawn, ffres, D lân ei phryd,—na all diawl
Na llaw dyn ei syflyd;

D dal, a dihafal hefyd,
D fawr ei bol, D fwya’r byd.38

Ceir nodyn ar waelod y ddalen ‘gan un o’r rhai oedd wrthi’ yn esbonio 
pam mai englyn i un ‘D’ yn unig a geid: 

Gan fod yn rhaid torri dwy d i wneuthur dd, barnwyd yn ddoeth 
englynnu i D yn hytrach nag i DD, am fod un D ar ei phen ei 
hun yn werth y drafferth – yn enwedig ag ystyried y drafferth a 
gafwyd i dorri un D hyd yn oed.

Roedd modd gweld y llythrennau peintiedig o bellter a chreasant gryn 
destun siarad i bobl, yn enwedig i ymwelwyr haf a dybiai mai rhyw 
rybudd cyfrin rhag llongau awyr Zeppelin yr Almaen oeddynt.39 Dyna 
ddangos ei fod yn cael cyfle i ymlacio a chael hwyl yng nghwmni 
Frank a Morfudd a William Francis pan oedd hwnnw gartref ar leave, er 
gwaetha’r amgylchiadau. Yn yr ysgrif ‘Oerddwr’, cyfeiria at y weithred o 
beintio’r enw ac anoga’r darllenydd amheugar i edrych yn y Llyfr Melyn: 
‘y sawl na chredo, edryched yn Llyfr Melyn Oerddwr’. Gadawyd cofnod 
parhaol yno o’r englynion a gyfansoddwyd i goffáu’r weithred. Y Llyfr 
Melyn, felly, yw ffynhonnell awdurdodol y dystiolaeth. 

Efallai ei bod yn arwyddocaol mai yn 1938 y cyhoeddwyd yr ysgrif 
ar ‘Oerddwr’, ar drothwy rhyfel byd arall, a bod meddwl am y rhyfel 
cyntaf wedi deffro atgof ynddo am amgylchiadau’r cyfnod ychydig dros 
ugain mlynedd ynghynt. O gofio am ei hoffter o ymweld ag Oerddwr, a’r 
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diogelwch a deimlai yno yng nghwmni’r teulu, pa ryfedd iddo ddweud 
yn ei gerdd i Oerddwr yn Ugain o Gerddi fod ‘nodau annaearoldeb yn 
naear y fan’?40 Dyna ni unwaith eto ar y ffin rhwng dau fyd a dau gyflwr, 
rhwng y materol a’r ysbrydol, rhwng y gweladwy a’r rhithiol, a rhwng 
y diriaethol a’r haniaethol. Roedd y Llyfr Melyn yn gyfrol ryfedd ac 
ofnadwy am ei bod yn cofnodi teimladau a meddyliau’r bardd ar adeg 
bryderus iddo ef yn bersonol ac i’w holl deulu. 

*    *    *

Perthyn y rhan fwyaf o’r deunydd sydd yn y Llyfr Melyn i flynyddoedd 
y Rhyfel Mawr. Llenwir llawer o’i ddalennau â thorion wedi eu gludo 
o’r Herald Cymraeg yn cynnwys y llythyrau yr arferai William Francis 
eu hanfon o’r fyddin at Garneddog (Richard Griffith), llythyrau ffraeth 
a diddan yn sylwebu ar fywyd milwr o Gymro a gafodd ei wysio’n 
groes i’w ewyllys i wasanaethu mewn rhyfel nad oedd a wnelo ddim 
ag ef. Er bod deunydd o gyfnodau diweddarach yn y llyfr, yn cynnwys 
adroddiadau mewn papurau newydd am briodasau ac angladdau 
rhai o aelodau’r teulu, mae 1920 yn rhyw fath o benllanw’r deunydd 
cynharaf a fyddai’n cyd-fynd â’r ‘un cyfnod go bwysig’ y cyfeiriodd 
Parry-Williams ato. Bu farw ei fodryb Betsi y flwyddyn honno, a doedd 
yr aelwyd byth yr un fath wedyn.41

Parhâi Parry-Williams i ymweld ar ôl diwedd y Rhyfel, fel y gwelir 
oddi wrth y cofnodion hyn ganddo:

Mai 27, 1919
Ar sgawt. T. H. Parry-Williams

Rhagfyr 29, 1921
Ar sgawt eto: wedi bod yma lawer gwaith yn y cyfamser, ond 
heb gofnodi hynny. Boed hyn yn gofnod am y cwbl. T. H. Parry-
Williams42

Yn ogystal â hynny, gadawodd ei farc parhaol ar ddistyn yn y beudy 
yn Oerddwr yn 1921, fel y cyfaddefodd yn yr ysgrif ‘Hafod Lwyfog’ yn 
O’r Pedwar Gwynt (1944):

Mi dorrais f’enw unwaith yn dragwyddol ddwfn ar un o ddistiau 
beudy Oerddwr. Byddaf yn synnu wrth feddwl i mi gael digon 
o amynedd i’w orffen.43

Erbyn 1935 roedd Morfudd Mai, perchennog gwreiddiol y llyfr 
lloffion, wedi priodi ac wedi symud gyda’i gŵr i’r Hafod Lwyfog 
yn Nantgwynant gan adael y Llyfr Melyn ar ei hôl.44 Yn Oerddwr yr 
arhosodd y llyfr tan 1958 pan werthodd Frank y fferm a symud gyda’i 



‘Y gyfrol ryfedd ac ofnadwy honno’

22

wraig a’i fab i’r Teiliau-bach yn Llan Ffestiniog. Fel y dywedwyd yn 
gynharach, yno y mae’r llyfr heddiw yng ngofal Heddwyn Hughes, 
sef yr olaf o’r teulu a fu’n byw yn Oerddwr. Ei ddymuniad ef yw fod y 
Llyfr Melyn yn aros yn nwylo’r teulu, ond rwy’n falch o gael cyhoeddi 
bod Heddwyn wedi rhoi ei ganiatâd i’r Llyfrgell Genedlaethol wneud 
copi digidol o’r llyfr fel y bydd cofnod parhaol ohono ar ddisg fel 
diogelwch, a chytuno hefyd i gopi ffacsimili o’r gwreiddiol fod ar gael i 
ddarllenwyr ei weld.45 Heb os, mae Llyfr Melyn Oerddwr yn drysor am 
fod, yng ngeiriau Syr Thomas Parry-Williams, ‘[…] llawer o hud y fan 
a’r lle yn ystod un cyfnod go bwysig wedi ei draethu […] ar ddalennau 
cofnodol y gyfrol ryfedd ac ofnadwy honno’. 
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ATODIAD 2

1. Cerdd ddi-deitl yn Llyfr Melyn Oerddwr, t. 83:

On darksome days and nervous nights
Oft have I sworn and said,—

“In life there’s neither love nor life,
“I wish that I were dead!”

And many times in life I’ve died,
Have died unknown to Death;

I’ve died with friends in their last gasp,
But never lost my breath.

In dreams and out of dreams I’ve seen
Myself gone and forgot,

But never thought a girl would dream
That this would be my lot.

*  *  *  *
She knows me not; I know her not;

But I have heard it said
That in her sweet midsummer sleep

She dreamt that I was dead.

And when I heard, I hoped no wish
Was father to the dream,

And prayed that dreams would not come true
And be not what they seem.

Yet I was mocked by those old thoughts
That knew how I would give

All that is mine to be just dead
But now I want to live.

And now my would-be-dying heart
By hope and fear is fed,

I want to live so much, because
She dreamt that I was dead.

Because she dreamt that I was dead
I want to live and thrive;

I want to live until the day
She dreams that I’m alive.

And when that comes, then I shall be
Content to live or die;

I shall have died—lived in her dreams,
Nor shall I reason why.

*  *  *  *
And when I’m dead, and scoffers snarl,—

“His life had not a gleam”;
Let some old comrade rise and say,

“He gave a girl a dream”.

1917 T. H. Parry-Williams



‘Y gyfrol ryfedd ac ofnadwy honno’

29

2. Ar dudalen heb ei rhifo yn Llyfr Melyn Oerddwr:

I’r D (ar y Llechen Ddu) a gwblhawyd 
Nos Sadwrn 29ain o Orffennaf 1916, mewn cawod o wybed

D lawn, ffres, D lân ei phryd,—na all diawl
Na llaw dyn ei syflyd;

D dal, a dihafal hefyd,
D fawr ei bol, D fwya’r byd.

1916

OERDDWR

O gadarn felltigedig—O wen, fawr,
O na fu mo’i thebig;

Cain O fferf, heb dolc na phig,
O ddel lydan ddiawledig.

E gannaid ar glogwyni—E union
E anodd ei thorri.

E lanwaith fel goleuni;
Ni cheir haul i’w churo hi.

R iesin ac arhosol—R sadiaf,
Arswydus, aruthrol;

R lan, bert; R lawn ei bol [sic]
R a’i gwedd yn dragwyddol.

D. (gwel uchod)
D. (    “       “    )

W. Dydd miri’r oes, dydd mawr yr W—’Ŵyr y diawl
Na cheir dydd fel hwnnw.

W, miẁn, tu hwnt i hwntw,
W nefol iawn mi wnaf lw!

R. (gwel uchod)

Nodyn (gan un o’r rhai oedd wrthi)

(Gan fod yn rhaid torri dwy d i wneuthur dd, barnwyd yn ddoeth englynnu i D yn 
hytrach nag i DD, am fod un D ar ei phen ei hun yn werth y drafferth – yn enwedig ag 
ystyried y drafferth a gafwyd i dorri un D hyd yn oed.)
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3. Cerdd gan Griffith Williams, Prifathro Ysgol y Cyngor, Nanmor, Llyfr Melyn 
Oerddwr, t. 86:

‘Gartref am dro o Dir Iwerddon’

Er nad wyf fardd, fe’m temtir
I geisio canu cerdd
Ymhell o swn y fyddin [sic]
A “champs” yr Ynys Werdd.
Mewn byd o filitariaeth
Amheuthyn iawn yw cael [sic]
Mwynhau awelon mynydd
A chroeso teulu hael.

Nid ydwyf fi yn filwr,
Ac nid oes neb a all
Fy nghael i ladd fy mrodyr
A chludo arfau’r fall
Fe’m rhoddwyd yn y fyddin
Fe’m cludwyd dros y mor [sic]
Ond “cariad” yw arwyddair
Y Non-Combatant Corps.

G. Williams, 2 Western Co. NCC, 30ain o Fai 1917

4. Toriad papur newydd ar dudalen heb ei rhifo yn Llyfr Melyn Oerddwr:

Priodas boblogaidd

Pan briodwyd Hugh Llewelyn Hughes â Lizzie Morris o fferm y Parc 
Bontuchel, Rhuthun. Hydref 24, 1913.

Darllenwyd y gerdd hon gan y bardd a oedd yn bresennol:

(Dr T. H. Parry-Williams, bardd cadeiriol a choronog Eisteddfod Gwrecsam)

Diau i mi ganu llawer
Cerdd wenieithus yn fy nhro;
Llunio dymuniadau ofer,
Yna’u gollwng fyth o go’;
Hwyrach i mi hefyd ganu
Ambell i ddyhead pur,
Ond i fin fy ngobaith rydu,
Fel y cryman ar y mur.

Ond mae gennyf un dymuniad
Calon heddyw ’n aur i gyd,
Ac mae hwnw yn ddyhead [sic]
Heb ei debyg yn y byd;
Ni ddaw rhwd byth i ymyryd [sic]
A’i newydd-deb—syml yw— [sic]
Gwyn fo fyd a gwyn fo bywyd
Lizzie’r Parc a’m cefnder Huw.

 T.H.P.–W.
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5. Nodyn ar ddarn o bapur yng nghefn Llyfr Melyn Oerddwr (yn llaw Olwen Hughes, 
Teiliau-bach):

Englyn gan T.H.P.W. i Mrs Elizabeth Hughes, Oerddwr, oedd yn fodryb iddo

Yn ei hundŷ di-ddwndwr—anwylyd
Sy’n neheulaw’r Crewr,

A distaw iawn a di-stwr
Ydyw llŵch harddwch Oerddwr. [sic]

6.   Cofnodwyd y pennill hwn, a luniwyd gan Elizabeth Hughes, yn llaw Morfudd ar 
dudalen heb ei rhifo yn Llyfr Melyn Oerddwr:

‘I Dr Parry-Wms pan yn y Parc, 1915 (Haf)’

Peth braf yw bod yn ddoctor
Yng’ hanol cneua gwair;
Cael gweithio wrth ei bwysa
Heb neb i yngan gair.
A phan y bydd yn bwrw
Yn sly* aiff gyda’i wn.
Daw adref yn yr hwyrnos
A’i gefn yn gam dan bwn.

 (Mama)

* Saes. sly, slei.

7. Toriad o bapur newydd ar dudalen heb ei rhifo yn Llyfr Melyn Oerddwr:

‘Heddwch’

Trwy gasglu defnyddiau, a’u gosod ynghyd,
A’u gwneyd yn beirianau i orchfygu y byd, [sic]
A mathru dynoliaeth yn ddibris dan draed,
Nes lliwio y ddaear yn goch gan waed;
Darostwng y gelyn i ’mofyn am hedd,
Tra myrddiwn o’i meibion yn gorwedd mewn bedd.
Nid heddwch arhosol, cariadlawn a fydd,—
Ond heddwch gorfodol i gario y dydd.

Ddaw heddwch parhaol? medd rhywun, fel hyn?
Pa le mae dysgeidiaeth “Hen bregeth y Bryn”?
Yr heddwch mae’r Iesu yn ddysgu o hyd
Yw caru dynoliaeth ym mhobman drwy’r byd;
A throi y cleddyfau yn sychau i gyd,
A heddwch a chariad ’n ymdoddi ynghyd,
A phawb yn darostwng ’rol gweinio y cledd [sic]
Yn isel wrth draed “Tywysog yr Hedd.”

Oerddwr, Mawrth 1917 Morfudd Mai Hughes








