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Penwythnos o ddathliadau i nodi pedwar canmlwyddiant geni’r bardd 
Huw Morys o Bont-y-meibion yn Nyffryn Ceiriog 

30 Ebrill–1 Mai 2022 

EOS CEIRIOG 1622–1709 
HUW MORYS 
PEDWAR CANMLWYDDIANT 
 

Ychydig o ddyffrynnoedd Cymru sy’n medru brolio eu beirdd fel Dyffryn Ceiriog. 
Ochr yn ochr â Guto’r Glyn a John Ceiriog Hughes, gellir cyfri Huw Morys fel un 
arall o feibion y dyffryn a dyfodd yn fardd o bwys cenedlaethol. Yn ôl yr 
hynafiaethydd enwog Lewis Morris, roedd Huw fel comed disglair yn ffurfafen y 
genedl na welwyd ei debyg ers oes Dafydd ap Gwilym. 

Ond yn wahanol i Ddafydd y bardd serch, tasg anodd yw rhoi label handi ar Huw. 
Yn sicr, roedd yn fardd serch tan gamp, ond roedd hefyd yn garolwr haf, yn 
blygeiniwr, yn dribannwr, yn folwr, yn farwnadwr, yn ddychanwr, yn eirchiad, 
yn gysurwr ac yn groniclwr. Mewn gair, pa dasg bynnag yr oedd ei gymdogion 
eisiau ei chyflawni, deuai Huw i ateb y galw. Canai’n rhwydd ac yn dreiddgar, ac 
roedd ganddo afael lwyr ar y gynghanedd. Mae ymhell dros bedwar cant o’i gerddi 
wedi goroesi, corff enfawr ac amrywiol iawn o ganu y mae mawr angen dod ag ef 
i olau dydd. 

Fel mwyafrif ei gyd-Gymry yn yr ail ganrif ar bymtheg, roedd Huw’n eglwyswr 
pybyr a gefnogai’r frenhiniaeth yn ddi-ildio. Bu’n byw drwy flynyddoedd 
cythryblus y Rhyfeloedd Cartref ac Adferiad Siarl II, ac mae ei gerddi’n ffenestr i’r 
oes ryfeddol honno. Canodd gerddi i uchelwyr cefnog fel Miltwniaid Castell y 
Waun, ond canodd lawer mwy i bobl gyffredin ei fro, yn aml er mwyn gofyn i 
eraill am gymorth ar eu rhan ac er mwyn eu cysuro mewn gwendid. Nid yw’n 
syndod fod yr elfen ddyngarol honno’n amlwg iawn yn ei waith, ac yntau’n 
Gristion o arddeliad. Fe’i claddwyd ym mynwent eglwys Llansilin ar y degfed ar 
hugain o Awst 1709, lle gwelir heddiw garreg fedd ac arni’r llinell briodol iawn: 
Yn nhelyn Huw, Duw a rôi dant. 

Ychydig cyn 1660, canodd Huw gerdd i gysuro ei ffrind Siôn Ffowc o’r Rhiwlas, a 
oedd yn wael ei iechyd ac yn isel ei ysbryd. Gwelir yn y pennill hwn, sy’n cloi’r 
gerdd, olwg obeithiol Huw ar fywyd, ei ffydd ddi-syfl a’i allu i lunio cyngor sydd 
yr un mor berthnasol heddiw â’r dydd y’i canwyd. 

    Derbyniwch hyn o anrheg fechan 
    I’ch diddanu a’i chanu’ch hunan; 
    Fo wnaeth yr Arglwydd fwy o wyrthie 
    Na’ch gwneuthur chwi mor iach â minne! 
    I fyw yn ddedwydd, fwynedd odieth, 
Rwy’n gweddïo ichwi y delo iechyd eilweth; 
    Teflwch syn fyfyrdod heibio, 
Fel y caffoch ffydd tra bythoch, trwy obeithio. 



 

 2/12 

  



 

 3/12 

 
 
 
  

Trefnwyd y dathliadau gan Rhian Davies (Menter Iaith Maldwyn), Bryn Davies, Arfon Gwilym, 
Arfon Hughes, Huw Ceiriog, Bethan Jones, Rheinallt Hughes ac Eurig Salisbury 

Ar y ddalen flaenorol: ffenestr goffa Huw Morys yn eglwys Llansilin 

SADWRN 30 EBRILL 
GYDA’R DYDD 

10.30 o’r gloch 
Taith gerdded o Bont-y-meibion i eglwys 
Llansilin o dan arweiniad Arfon Hughes 

(Teithiau Cerdded Dyfi) 

GYDA’R NOS 
7 o’r gloch 

Neuadd Goffa Ceiriog, Glynceiriog 
Sgwrs a chân o dan arweiniad Eurig 

Salisbury, Adran y Gymraeg ac 
Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol 

Aberystwyth 

Carol haf: Y duwiol deulu diddan 
Alaw: Mesur carol haf (casgliad Iolo 

Morganwg) 
Wythawd Llansilin 

Cerdd serch: Y fun iredd fwyn 
Alaw: Difyrrwch gwŷr Dyfi	

Natalie Roberts, gyda chyfeiliant ar y ffidil 
gan Cass Meurig 

Carol haf: Y duwiol deulu llawen 
Alaw: Mwynen Mai, Deheubarth (casgliad 

Ifor Ceri) 
Parti Ceiriog 

Cerdd serch: Y gangen gain 
Alaw: Pêr oslef (casgliad Ifor Ceri) 

Arfon Gwilym, gyda chyfeiliant ar y delyn 
gan Sioned Webb ac ar y ffidil gan Cass 

Meurig 

Cyffes a hanes Dic y Dawns 
Adroddiad gan Hywel Jones Fronucha’ 

Carol haf: Y gwrda mwyn urddasol 
Alaw: Mwynen Mai, Glynceiriog (casgliad 

Ifor Ceri) 
I’w chydganu 

 

SUL 1 MAI 
CALAN MAI 
2 o’r gloch 
Gwasanaeth Calan Mai yn eglwys Llansilin 
o dan arweiniad Cass Meurig, gweinidog 
dros dro gyda’r Eglwys yng Nghymru yn 
Nyffryn Ceiriog 

Ficer: y Parch. Richard Hughes 

Organydd: Iona Jones, Pant-glas Isa’ 

Cerddoriaeth ar y delyn deires 
Cadi Glwys Davies 

Carol haf: Y duwiol deulu mwynion 
Alaw: Hen dôn (casgliad Ifor Ceri) 
Hen Fegin 

Carol haf: ‘Mwynder Mai’ gan T. Gwynn 
Jones 
Alaw o gasgliad John Parry (Bardd Alaw) 
Parti Fronheulog 

Carol haf: ‘Mae’r ddaear yn glasu’ gan Ioan 
ab Hywel 
Alaw o gasgliad John Owen, Dwyran 
Parti’r Wyddgrug 

Carol haf: ‘Atolwg, glana’ teulu’ gan Rys Elis 
Alaw: Hen dôn (casgliad Ifor Ceri) 
Parti Heol Iorwerth 

‘Caniad Sant Silin’ ar y crwth 
Alaw o gasgliad Robert ap Huw 
Cass Meurig 

4 o’r gloch 
Sesiwn werin a dawnsio haf gyda Hen Fegin 
a’r Cnafon Troednoeth (Band Aelwyd 
Sycharth) yn nhafarn y Wynnstay, Llansilin 

Gwelir arddangosfeydd ar fywyd a gwaith 
Huw Morys yn Neuadd Goffa Ceiriog ac yn 
eglwys Llansilin 

HUW MORYS 
PEDWAR CANMLWYDDIANT 
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 Y duwiol deulu diddan, deffrowch! A dowch heb duchan 
 I ganu mawl gysurlan i Glame glân yn glir, 
 Duw hael Ei hun sy’n rhannu i holl gre’duried Cymru, 
4 Mae’r hin yn tystiolaethu nad gweddus gwadu’r gwir. 

 Nis gwelodd ein hen deidie erioed gynharach Clame, 
 Ar diroedd a pherllanne cawn ffrwythe, moethe maeth, 
 Mae’r lloie’n llon yleni, a’r ŵyn yn chware barli, 
8 Wrth fod y byd yn bwysi, i’w porthi a’u llenwi â llaeth. 

 Pe base waenwyn caled, fo fase ormod colled 
 Am filoedd o ’nifeilied, gan brinned bwyd i’n bro; 
 Yr Arglwydd a dosturiodd a’i fendith a ddanfonodd, 
12 A’r ddaear lwyd a lasodd, iawn fodd, pen fynnodd fo. 

 Er clowed rhai yn cwynfan fod prinder mawr am arian 
 I wrando’i sŵn yn sincian, naws diddan, nos a dydd, 
 Mae digon o bob coweth, ond eisie cariad perffeth, 
16 Ac eisie gwell credinieth i’n sirio, ysoweth, sydd. 

 Er bod yn ddrwg ein buchedd, a’n ffydd yn wan ddiymynedd, 
 Mae Duw yn llawn trugaredd i wirio’i ẃredd air, 
 C’redigrwydd gwiwlwydd gole, o’i ddedwydd ryfeddode, 
20 Oedd ddanfon dail a blode, glân fodde, cyn gŵyl Fair. 

 Ymwisgwch chwi’r ifienctid i rodio’n fwyn ddifewyd, 
 Yleni mae i chwi addewid am rydid mwya’ erioed, 
 Gwrandewch ar lais yr adar yn galw a’u llef yn llafar, 
24 Pob llanc a llances howddgar, awch gynnar, ewch i goed. 

 Y gwrda a’r wreigdda syber, chwi wyddoch gwrs ac arfer, 
 Nid oes neb well eu cellwer am fwynder, myfi a wn, 
 Eich tŷ sydd lawn o groeso, hir enioes fo ichwi ynddo, 
28 Dedwddach dowad iddo na rhodio heibio i hwn. 

Y byrdwn, i’w ganu bob dau bennill: 
 Y Gŵr a wnaeth y dyrnas a gadwo’n Brenin Siarlas 
 I fyw drwy fodd cyfaddas yn ben glain urddas gwlad, 
 A heddwch, llawen gysur, a fo i bob calon gowir, 
32 A byrroes i bob traetur dwl synnwyr dilesâd. 

 

CAROL HAF 
Y duwiol deulu diddan 

GEIRFA 

1 tuchan ‘grwgnach’; 8 pwysi ‘tusw o flodau’; 9 gwaenwyn ‘gwanwyn’; 12 pen ‘pan’; 
14 sincian ‘tincial’; 15 coweth ‘cyfoeth’; 16 sirio ‘sirioli’; 18 gẃredd ‘gẃraidd/gwych’; 

19 c’redigrwydd ‘caredigrwydd’, gwiwlwydd ‘ffortunus’, dedwydd ‘gwynfydedig’; 
21 difewyd ‘egnïol/diddiogi’; 22 rhydid ‘rhyddid’; 25 syber ‘hael/digynnwrf’; 

29 tyrnas ‘teyrnas’; 30 glain urddas ‘pur ac urddasol’; 32 traetur ‘bradwr’. 

HUW MORYS 
PEDWAR CANMLWYDDIANT 
 

Ceir yma saith o gerddi Huw 
Morys a berfformir fel rhan o 

ddathliadau’r penwythnos.  

Codwyd y testunau o’r 
llawysgrifau cynharaf, gan 

ddiweddaru’r orgraff a 
chadw’r ffurfiau geiriol. 

Gellir darllen y cerddi’n 
ddigon didrafferth heddiw 

ond, gan fod ambell air wedi 
mynd yn anghyfarwydd yn 

nhreigl pedair canrif, 
rhoddwyd geirfa fer ar 

waelod pob dalen. 

Golygwyd y testunau gan 
Eurig Salisbury. 
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Y fun iredd fwyn, clyw ganu clau gŵyn, 
A wnaeth im dy ganmol, M ddoniol, i ymddŵyn; 
Fy ffyddlon gorff aeth yn gul ac yn gaeth, 

4 Dy weddedd air peredd genethedd a’i gwnaeth. 
Un diwrnod nid oes, ni wn funud yn f’oes, 
Nad wyf yn dy hoffi, mewn drysni mi ’mdroes, 
Fy hireth sydd fawr, bun burwen, bob awr, 

8 I’m dysgu rhag cysgu ’n fy ngwely, fy ngwawr. 

Cariad yw’r cur a borthes i’n bur 
Heb lid na chenfigen i’m seren ddi-sur, 
Fe brifiodd yn hy lle gwreiddiodd yn gry’, 

12 Er llidiog drallodion athrodion, ni thry; 
Fy nuwies fwyn nod, da fydde dy fod 
Â’th friwie fel finne, lloer ole, lliw’r od; 
Ni fynnwn i fwy na’th gael o’r un glwy’, 

16 Cawn fwynder am fwynder yn amser fy nwy’. 

Fy nghalon i sydd yn danfon bob dydd 
At flode brig dansi, lon ffansi, lawn ffydd; 
Mor bêr yw dy bryd, fel rhos ar lan rhyd, 

20 Yn loyw wen lili, neu deg bwysi’r byd; 
Dy gusan ddi-gêl yw’r mwsg ar y mêl, 
Cnewyllyn dy ddeufin, i’m dilyn i y dêl; 
Mwy braint a mwy bri cael ymwasgu â thydi 

24 Na chyfeth brenhinieth, gwen eneth, gen i! 

Nid ydyw da’r byd a’i hyder o hyd 
I wŷr ac i wragedd ond gwagedd i gyd; 
Mawr serch a hir sai’, da drysor di-drai, 

28 Yn hwy o flynyddoedd na thiroedd na thai. 
Cei draserch heb droi, a chalon i’w chloi, 
Os wyt ti, f’anwylyd, yn dwedyd y doi; 
Os tynni di’n groes, mae’n berygl am f’oes! 

32 O gariad, dwys drawiad, ymadawiad nid oes. 

 

CERDD SERCH 
Y fun iredd fwyn 

GEIRFA 

2 doniol ‘dawnus’, ymddŵyn ‘ymddwyn’; 8 dysgu ‘ceryddu’; 18 dansi ‘blodyn tanclys’; 
20 pwysi ‘tusw’; 22 cnewyllyn ‘anian/hanfod’; 24 cyfeth ‘cyfoeth’; 

35 cangen ‘merch ifanc’; 41 lliwied ‘edliw’; 43, 45, 47 moes ‘rho/dyro’. 

HUW MORYS 
PEDWAR CANMLWYDDIANT 
 

Dy harddwch dy hun, lân Fenws, lon fun, 
A’m gyrrodd mewn gofid am lendid dy lun; 
I’m bron i, mae briw, y gangen deg wiw, 

36 Os lleddi dy gariad â’th lygad a’th liw; 
Ow! meddwl M I mai gogan a gei, 
A gormod o bechod mewn anghlod a wnei; 
Ti a fyddi, da’i rhyw, gwawr annwyl, gwir yw, 

40 Os lleddi fi wrth garu, yn difaru ’n dy fyw! 

Rhag clywed pob gradd yn lliwied fy lladd, 
Gan ddwedyd ‘Gwae honno, er ceisio, a’i nacâdd!’, 
Moes gusan, moes gael mwyn eirie, main ael, 

44 A phardwn a phurdeb dy wyneb di-wael; 
Moes galon lwys lawn, caredigrwydd a dawn, 
Tiriondeb, ffyddlondeb, uniondeb yn iawn; 
Ystyria, moes di, lliw’r ewyn dŵr lli’, 

48 Drugaredd gyfaredd, M waredd, i mi. 
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 Y duwiol deulu llawen, deffrowch i wrando ar f’awen! 
 Wrth edrech ar ddaearen, lwys donnen las ei dail, 
 Arwyddion da sy’n dangos fod howddgar haf yn agos: 
4 Mi glowes er ys wythnos lais eos, loyw sail. 

 Mae blode’r tiroedd tirion fel glân gwrlide brithion, 
 Odiaethol yw’r bendithion sy’n calyn hinon haf, 
 Mae’r coedydd llymion nhwythe yn gwisgo gleision glosie 
8 I groesafu Clame y dyddie, donie daf. 

 Mae donie Duw fel dagre gwlith Hermon, ddyfnion ddafne, 
 I godi gwair ac yde, da’i wrthie ydyw ef, 
 I’r plant a’r gwragedd fo geir llaeth, a chwrw i’r gwŷr a’u meibion maeth, 
12 Nid oes dim dan gêl yn gaeth i’r Gŵr a wnaeth y nef. 

 Na fyddwn rhy ofalus am borthi’n cyrff rhyfygus, 
 Rhy falch a rhy gybyddus yn ddownus fyth ni ddaw, 
 A ofynno ras i’r Iesu, digonol fydd dan ganu, 
16 Fo geiff bob peth heb fethu, ond credu a lledu llaw. 

 Mae rhai yn ofni rhyfel, y peth ni ddaw ’n eu cyfel, 
 Fo goelir llawer chwedel ac yntho ychydig wir, 
 Mae’n rhydd i’r hwn a fynno gael mynd ar fôr i fentro, 
20 A fedro garu a gweithio, gwell iddo dario ar dir. 

 Y meibion hoenus heno a’r merched, rwy’n dymuno, 
 Fel y galloch ddiofal huno, gytuno i gadw tai, 
 Llawenach a mwy llwyddiant na mynd i Ffrainc na Holand 
24 Fod gartre’, gore gwarant, yn canu moliant Mai. 

 Y gŵr a’r wraig rianedd, hir oed i chwi ’n eich annedd, 
 Lle cowsom ni’n gyfannedd y llynedd fwynedd fael, 
 Er dyfod i’ch clodfori, mawr gariad, am ragori, 
28 Gwir yw yr hen ystori: nis gorfydd holi hael. 

Y byrdwn, i’w ganu bob dau bennill: 
Yr Arglwydd o’r uchelder, a wnaeth y byd â’i bower 

 I ymddiffyn y cyfiownder yn erbyn trowster trist, 
 A gatwo Siarls ein llowydd yn berffaith beniaeth beunydd, 
32 Er mawl i Dduw o’i herwydd yn cynnal crefydd Crist. 

CAROL HAF 
Y duwiol deulu llawen 

GEIRFA 
1 duwol ‘duwiol’; 2 edrech ‘edrych’, tonnen ‘tir/wyneb y ddaear’; 6 odiaethol ‘gwych’, 
calyn ‘canlyn’; 8 croesafu ‘croesawu’, daf ‘da’; 13 gofalus ‘pryderus’; 17 cyfel ‘cyfyl’; 

24 gwarant ‘sicrwydd’; 25 rhianedd ‘rhianaidd/fel merch ifanc’; 
26 cyfannedd ‘cartrefol/difyr/cyson’, mael ‘lles/gwobr’; 27 er ‘oherwydd’; 
28 nis gorfydd ‘nid yw’n rhaid’; 29 power ‘pŵer’; 30 trowster ‘gorthrwm’; 

31 peniaeth ‘pennaeth’. 

 

HUW MORYS 
PEDWAR CANMLWYDDIANT 
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Y gangen gain, foddol, fain, gwyredd, gowrain, riain reiol, 
 Seren siriol, wiwddoeth, weddol, o rasol freiniol fron, 
 Derbyn di, brafia’i bri, yn ddiwegi gen i ganiad, 
4 Sein o dyfiad gwrol gariad, y wastad leuad lon. 
 Un feinir glir ar dir nid oes a gara’ i’n f’oes yn fwy 
 Na th’di, lliw’r don, lili lon, dirion wenfron wiwlon, ole, 
 Gwen lliw’r blode – pwy na’i hoffe, a’i gwele ’n nyddie’i nwy’? 
8 Fy lloer naturiol, arnat ti y seinies i fy serch, 
 O ran dy fod a’th rudd fel yr ôd, feingan barod, hynod, hoenus, 
 Ddinam, ddownus, lawen, liwus, y fedrus, foddus ferch. 

 Pei casglai ynghyd ferchede’r byd, fel y gwelid nhw ’fo’i gilydd, 
12 O ben gwinwydd glân y gwledydd, gymaint y sydd ar sail, 
 I’r un man, i dref ne i lan, ddiwael eirian feingan, fwyngu, 
 Yr ydwy’n credu, deued Cymry, y methwn dynnu d’ail. 
 Dy glod a’th fawl, glau odieth ferch, sy’n peri im d’annerch di; 
16 Ond glendid glwys a ’madrodd mwys, wawrlon eurlwys berlwys, burlan, 
 Hardd rowioglan fwyn, ddiogan o ddinam freulan fri? 
 Nid oes mo’th debyg mewn un man, naws anian dan y sêr, 
 Am draethu hedd â’th min fel medd o bur rinwedd, hoff, rianedd, 
20 Siriol glomen liwus, lawen, y gangen burwen, bêr. 

 Rydw i’n gla’! Pa beth a wna’? Wrthyt, rien, wawr oleuwen, 
 Clyw fi’n ochen, gwna â m’fi ’lusen, y gangen lawen, lwys, 
 Ac oni cha’ dy wllys da, byw nid alla’, mwyna’ meinwar; 
24 Caeth yw’r carchar, cyfyng siambar tan y ddaear ddwys. 
 Bydd prudd fy lle mewn pridd a llwch o waith dy degwch di, 
 Os ti, gwawr glyd, na ymry mewn pryd i esmwytho ’nghlefyd, benyd bonedd, 
 Drwy drugaredd, feinir fwynedd, un weddedd, ffraethedd, ffri. 
28 Iachâ o gur, gwawr deg ei gwedd, rianedd, luniedd, lân, 
 Mi a wn, y fi, a rhoddi di gysur lysti ar lastir; 
 Coelia, ’r feinir, araith eirwir o sicir gowir gân … 

CERDD SERCH (detholiad) 
Y gangen gain 

GEIRFA 

1 cwyredd ‘mwyn/tyner’; reiol ‘bonheddig’; 3 diwegi ‘diwagedd/o ddifri’; 
4 sein ‘arwydd’; 8 seinies ‘datganais/arwyddais/pennais’; 15 clau ‘cywir/didwyll’; 

17 breulan ‘hael’; 19, 28 rhianedd ‘rhianaidd’; 23 meinwar ‘llances hardd’; 
29 lysti ‘cyhyrog/egnïol’. 

HUW MORYS 
PEDWAR CANMLWYDDIANT 
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 Pob glanddyn cariadus afieithus yn fwyn, 
 Gwrandewch ar fy hanes a’m cyffes a’m cwyn, 
 Rwy’n dangos hysbysrwydd wych hylwydd i chwi 
4 Na welsoch chwi haeach ynfytach na m’fi; 
 Mi a fûm mewn oferedd yn hoywedd yn hir, 
 Ac weithe’n byw’n hoenus awyddus, yn wir, 
 I ennill y geniog, mor gefnog â’r gwynt, 
8 Ac er cynted y ’nillwn, mi a’i gwariwn yn gynt. 

 Llawer celfyddyd, ŵr ehud erioed, 
 Yn ufudd fy nyfes, a dreies ar droed, 
 Pob campe, pob castie, rhag gostwng fy ngradd, 
12 A phob math ar afrad ond lledrad a lladd; 
 Mi a fûm yn gyfoethog, er gwaethed fy nghwrs, 
 Ac arian yn gorwedd ym mherfedd fy mhwrs, 
 Roedd pawb yn fy mostio i’m treio â phob tric, 
16 Nid oedd neb ynfytach na dewrach na Dic. 

 Yng nghwmni’r ieuenctid, ni welid neb well, 
 Canfyddid fy nghysgod yn barod o bell, 
 A llawer cydymeth drwy fawr wenieth draw 
20 Mewn ufudd lawenydd a lynai ’n fy llaw; 
 Dywedai’r cybyddion mor oerion â’r iâ 
 Fy mod i’n gymydog nodidog o’r da, 
 Cawn ganddynt fy nghoelio a rhodio’n ŵr rhydd, 
24 Tra bûm i’n gofalu am dalu ’n y dydd. 

 Tra bu gennyf geffyl, mi a gawn fenthyg march, 
 Tra gelles i ganlyn, gan bobdyn cawn barch, 
 A chroeso a chymeriad a chariad a chŵyn, 
28 A ‘nos dawch’ a ‘dy’ dawch’ a dwedyd yn fwyn; 
 Anwadal fynediad yw rhediad y rhod – 
 Y golud, pan giliodd, newidiodd y nod, 
 Y parch a’r helaethrwydd a lithrodd yn is, 
32 A Dic aeth yn Hutyn heb ronyn o bris. 

CYFFES A HANES DIC Y DAWNS 
 

GEIRFA 
3 hylwydd ‘llwyddiannus’; 4 haeach ‘braidd neb/nemor un’; 

9 ehud ‘gwirion/byrbwyll’; 10 dyfes ‘cynllun/bwriad’; 12 afrad ‘afradlondeb’; 
22 nodidog ‘godidog’; 29 mynediad ‘gorymdaith’; 41 coweithas ‘cymdeithasgar’; 

56 digyfeth ‘digyfoeth’; 59 mwth ‘buan’; 60 rhwth ‘agored/barus’; 
61 cafod ‘cawod/anlwc’; 62 cronglwyd ‘nenfwd’. 

HUW MORYS 
PEDWAR CANMLWYDDIANT 
 

 Tra bûm i’n ŵr cynnes a’m lloches yn llawn, 
 Fy marnu’n synhwyrol ragorol a gawn; 
 Troi’n ynfyd a wnaethum pan aethum yn ôl, 
36 Di-ras a direswm a phendrwm a ffôl; 
 Fy annwyl gymdeithion a droeson’ y drych, 
 Yr awron nis gwelan’, ysgoian’ was gwych; 
 Heb un gair o gellwer, pe gallent yn rhwydd, 
40 Yng nghysgod rhedynen ymguddien’ o’m gŵydd. 

 Ni cheir un gymwynas goweithas fel gynt, 
 Ni roir imi garre lle gweries i bunt, 
 O ganol y gwenith, fy mendith i’w mysg, 
44 Fe’m gyrrwyd i’r braenar i brynu fy nysg; 
 Er blined fy ngherdded, er lleied fy lles, 
 Adnabod rhai dynion yn gyson a ges; 
 Pan gaffwyf gyneddfe rhinwedde ’n y rhain, 
48 Afale ga’ i’n felys mewn dyrys lwyn drain. 

 Yn hwyr brydnawn gynne, nid bore, gwybûm 
 Mai difudd a diofal benfeddal a fûm; 
 Ni orffwys yr iachus ar erchwyn y cla’, 
52 Caredigrwydd â’n ddifudd os derfydd y da; 
 Ni welwn mo’r pethe yn nyddie fy nwy’, 
 Er lledu fy llyged cyn lleted â llwy; 
 Yr awron rwy’n canfod wrth hynod waith hael 
56 Nad ydyw cydymeth digyfeth ond gwael. 

 Llawer a heues, ni fedes i fawr, 
 A heues, mi a’i taenes, gollynges, i’r llawr; 
 Os medru a wna’i gasglu, rhag ail methu mwth, 
60 Ni fynna’i roi f’ennill mewn rhidyll mor rhwth; 
 Rwy’n dallt wrth gydnabod â’r gafod a ges 
 Mai oerllyd yw aelwyd heb gronglwyd na gwres; 
 Gwell imi na chastell gorchestol yr un 
64 Dŷ bach ar ben erw o’m helw fy hun. 
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 Y gwrda mwyn urddasol, ni ddoethom yn bwrpasol 
 I’ch cyfarch ac i’ch camol ar garol moesol Mai, 
 Fo ddarfu’r gaea’ gerwin a’r gwaenwyn caethoer cethin, 
4 Ar fynydd ac ar ddyffryn, nerth drycin aeth ar drai. 

 Llawer eidion odieth a fu mewn diffyg llunieth, 
 A’r defed aeth, ysoweth, i glawdd marwoleth flin, 
 Ac eisie gallel gweithio, rhai dynion fu’n ymprydio, 
8 Rhewi ac odi a lluchio a rhuo roedd yr hin. 

 Pen oedd y byd helaetha’ o laeth a bir a bara, 
 Howddgarwch heddwch hindda i godi gida’r wawr, 
 Nid oedd ond diolch bychan i Dduw sy’n rhannu’r cyfan, 
12 Ond pawb mewn poen a ffwdan i ymyrru am arian mawr. 

 Ni welsom siample lawer er ystalwm amser 
 I rybudd Cymru a Lloeger i ofni dicter Duw, 
 Er hyn, mae gormod taerder, cybydd-dod, meddwdod, balchder 
16 A phob annuwiol arfer am faeler yma i fyw. 

 Mae rhai yn powlio’r arian, holl byrse’r byd a ysbelian’, 
 I borthi buchedd aflan, gwrthodan’ rwyddlan ras, 
 Y ddime bres yn brysur, gwnaen’ hanner coron pybyr, 
20 I grogi hi aeth yn rhowyr eu cege, cogwyr cas. 

 Er mwyn y bobl gyfion sy’n haeddu clod tylodion, 
 Mae Duw yn danfon rhoddion yn rhadlon i bob rhai, 
 Gan ddowad Clame i’r cleimiant, ceir ŷd a llaeth a llwyddiant, 
24 Pob gene, pawb a ganant ogoniant moliant Mai. 

 Meibion, merched mwynion, ewch i’r dyrfa dirion, 
 Mae chware i chwi’n gyfreithlon ymysg cymdeithion da, 
 Y gwragedd gore’u hyswïeth a’r gwŷr a gâr gwmnïeth 
28 Sy’n cario’r un naturieth: mawr hirieth am yr ha’. 

 Y teulu digybydd-dra, hir iechyd a fo’n eich trigfa 
 I gadw’r lle llawena’ yn gynnes noddfa i ni, 
 Tra bôm ni’n calyn tanne, rhown glod i bawb a’i haedde, 
32 Am groeso ac arian Glame, nid rhaid mo’ch ame chwi. 

Y byrdwn, i’w ganu bob dau bennill: 
Gogoniant fyth a gener i ti, Duw Tad ffyddlonder, 

 Am achub Cymru a Lloeger rhag llawer trowster trist, 
 Bendithia a llwydda’n llywydd, a dyro i bob definydd 
36 I hau drwy’r holl eglwysydd awenydd crefydd Crist. 
 

CAROL HAF 
Y gwrda mwyn urddasol 

GEIRFA 

1 ni ddoethom ‘daethom ni’; 3 gwaenwyn ‘gwanwyn’, cethin ‘caled’; 5 odieth ‘gwych’; 7 gallel ‘medru’; 
8 odi ‘bwrw eira’, lluchio ‘lluwchio’; 9 pen ‘pan’; 12 ymyrru ‘ymwthio/ymboeni’; 14 rhybudd ‘rhybuddio’; 
16 maeler ‘budd/elw’; 17 powlio ‘ysbeilio/cribddeilio’; 20 rhowyr ‘rhy hwyr/hwyr glas’, cege ‘gyddfau’, 

cogwyr ‘chwaraewyr dis twyllodrus’; 23 gan ddowad ‘yn sgil dyfod’, cleimiant ‘hinsawdd’; 27 yswïeth ‘gofal 
am gartref’; 28 naturieth ‘natur/tueddfryd’, hirieth ‘hiraeth’; 31 calyn ‘canlyn’; 34 trowster ‘gorthrwm’; 

35 definydd ‘offeiriad’; 36 awenydd ‘ewyllys/llawenydd’. 
 

HUW MORYS 
PEDWAR CANMLWYDDIANT 
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Y duwiol deulu mwynion, mewn gorchest onest union, 
Fo ddarfu’r dyddie blinion, cawn dirion hinon haf, 
Daw Clame teg ei flode bob dydd â deunydd donie, 

4 Ac iechyd i’r ddwyfronne llei roedd calonne claf. 

Agorwch yn drugarog! Fo ddaeth yr ha’ at y rhiniog, 
Mae dail ar goedydd brigog a’r haul yn wridog wres, 
I borthi’r buchod blithion ymysg myriallu a meillion, 

8 Daw Duw â theg anrhegion: gwlith Hermon, glaw a thes. 

Y gaea’ a’r gwaenwyn caled oedd filen i ’nifeilied, 
I’r gwenied roedd y carlied diymwared o’r un modd, 
Er cimin fu’r cyfyngdra, mae’r Arglwydd digybydd-dra, 

12 I borthi’r byd â bara, yn rhannu rhydda’ rhodd. 

Mae achwyn mawr yleni rhag talu tyrnged trethi, 
A rhegi’r sawl sy’n peri ein tlodi, codi cas, 
Fe fydde hawdd i’r brenin yn ddigost ein hymddiffyn, 

16 Pei ceisie pawb ar ddeulin blanhigyn gwreiddyn gras. 

Os barnwn drwy gyfiownder, mae’r byd yn well o lawer 
Na’r bobl sydd i’w arfer drwy daerder, ofer yw, 
Gwell gan rai ragrithio a byw drwy wan obeithio 

20 Na cholli awr o wethio i weddïo ar Dduw. 

Dychwelwch ac na phechwch mewn gole na dirgelwch, 
Gweddïwch, chwi a gewch degwch, Duw’r heddwch a dry’r hin, 
I arwain y cenhedloedd i ofni Brenin nefoedd, 

24 Mae’n rhaid ar dir a dyfroedd fod rhai blynyddoedd blin. 

Y merched, dowch i’r dyrfa, a’r meibion irion oera’, 
Gwres yr ha’ a’ch cynhesa, a minne a gana’ gainc, 
Diofalach, pe dôi filoedd, gydchware ’m min mynyddoedd 

28 Na mentro i yfed gwinoedd i ffeind ddyffrynnoedd Ffrainc. 

Y gŵr a gâr ddiddigrwydd, a’r wreigdda’n un greadigrwydd, 
Duw ro ichwi flwyddyn ddedwydd yn dawel dowydd da, 
Yr Arglwydd a’ch bendithio, a’ch tŷ a’ch tolwyth yntho, 

32 Llei cowsom barch a chroeso cyn heno’n canu ha’. 

Y byrdwn, i’w ganu bob dau bennill: 
Duw, cadw Eglwys Loeger i fyny dan dy faner, 
Un ffydd â Phaul a Pheder a’r dduwiol arfer dda, 
A’n brenin Wiliam eglur i fynd o flaen ei filwyr 

36 Yn erbyn ei wrth’nebwyr drwy synnwyr Iosuwa. 
 

CAROL HAF 
Y duwiol deulu mwynion 

GEIRFA 

1 gorchest ‘camp/buddugoliaeth’; 3 donie ‘bendithion/grasau’; 4, 32 llei ‘lle y’; 
7 blithion ‘llaethog’, myriallu ‘briallu’; 9 gwaenwyn ‘gwanwyn’; 10 gweinied ‘pobl wan/tlodion’, 

carlied ‘taeogion/cybyddion’; 11 cimin ‘cymaint’; 13 tyrnged ‘tâl’; 18 taerder ‘gormod sêl’ (‘extremist 
zeal’); 27 diofalach ‘mwy llon/ysgafnfryd’; 29 creadigrwydd ‘cyflwr/anian’; 31 yntho ‘ynddo’; 

32 canu ha’ ‘canu carolau haf’; 35 eglur ‘amlwg/clodfawr’; 36 synnwyr ‘doethineb’. 

HUW MORYS 
PEDWAR CANMLWYDDIANT 
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MWYNEN MAI (GLYNCEIRIOG) 
Cofnodwyd yr alaw hon gan Ifor Ceri yn 1824/5 (LlGC 1940iiA, 22v), sef un o 
bum alaw a gofnodwyd ganddo ar fesur carol haf. Hon yw’r unig un a gysylltir 
yn benodol â Glynceiriog. Fe’i codwyd, i bob golwg, oddi ar leferydd un o 
drigolion y Glyn y bu ei daid yn ei chanu ger bron Huw ei hun.	

HUW MORYS 
PEDWAR CANMLWYDDIANT 
 

Am fwy o wybodaeth am Huw Morys a’i waith, i lawrlwytho fersiwn pdf o’r llyfryn hwn 
ac i lenwi holiadur am y dathliadau, dilynwch y ddolen hon – 

https://www.eurig.cymru/blog/huw-morys – neu’r cod qr isod. 
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