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RHAGYMADRODD.

MAEgair neu ddau oeglurhadynddyledusi'rdarllenydd
am fy ngwaith yn ymgymeryd a chyhoeddi llyfr fel

hwn. Arweiniwyd iddo gan yr hyn a ganlyn. Rhyw ddwy

neu dair blynedd yn ol, casglodd fy nhad rai canoedd o

emynau a chaneuon o'i eiddo, gyda bwriad i'w cyhoeddi yn

llyfr. Wedi gwneyd hyn, cafodd fod llawer o honynt yn

cael eu hawlio fel copyright gan hwn a'r llall ; parodd hyn

iddo roddi y bwriad heibio, ac aeth cryn lafur yn
ofer.

Wrth edrych drwy y pentwr hwn, tarawodd i fy meddwl y

buasai yn dda genyf pe buasai casgliad go helaeth o ganeuon

goreu a mwyaf poblogaidd Cymru mewn cyfrol daclus wrth

law ; y cyfryw ag a fuasai yn enill ein bryd fel pobl ieuainc

i'w darllen, yn gweini i ni ddifyrwch a budd ; ac yn foddion

dysgyblaeth i'n meddwl a'n calon. Y rhai goreu o'r fath y

tarewais i wrthynt ydyw, Ceinion Awen y Cymry, gan

Gwenffrwd ; a'r Garnedd Arian, gan y Parch. T. Hughes.

Cyhoeddodd Gwenffrwd ei lyfr yn 1831 , pan nad oedd ond

ugain oed. Y mae yn dda iawn, ac yn profi ei fod yn wir

fardd ; ond y mae y rhan fwyaf o hono yn y mesurau caethion,

a'r mesur penrydd, ac y mae hyny yn tynu oddiwrth ei

boblogrwydd, ac yn lleihau yn fawr nifer ei ddarllenwyr. Mae

darn helaeth o'r Garnedd Arian yn dda, ond nid yw yn ddigon

helaeth .

Mae yn y casgliad presenol gryn lawer o amrywiaeth o

ddarnau poblogaidd ac anfarwol, na chollant byth eu swyn ar

galon Cymro. Y mae yn glod i Gymru y gellir gwneyd

casgliad mor helaeth o gyfansoddiadau mor rhagorol, mor

fyw o'r wir awen , mor bur eu chwaeth , ac mor grefyddol eu

hyspryd. Yr wyf dan rwymau arbenig i'r boneddigion oedd a

hawl copyright yn llawer o honynt, ac yn dymuno.eu cyd
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nabod yn y modd mwyaf diolchgar, am eu parodrwydd yn

caniatau i mi gopïo y darnau poblogaidd hyn, gan hyderu na wna

blas y briwsion yma ond ein gyru i geisio y gweithiau llawn.

Y mae fy niolch yn arbenig yn ddyledus i'r Parch. T. Gee, am

eiddo Gwilym Hiraethog ; i Mri. Hughes, Wrexham , am eiddo

Ceiriog, a Chantata y Plant; i Mr. G. Lewis, Penygroes, am

eiddo Eben Fardd ; i'r Parch. Ellis Edwards, M.A., am eiddo

ei hybarch dad ; ac i'r Parchedig Batriarch, R. Parry (Gwalch

mai) ; y Parch. D. C. Evans ; i Mr. Wm. Hughes, Dolgellau,

am eiddo Emrys ; i Dyfed, Watkin Wyn, H. Brython Hughes,

Elfed , Iolo Caernarfon, ac amryw eraill. Ac os dygwyddodd i

mi osod rhai i mewn heb ofyn cenad, trwy amryfusedd, neu

anwybodaeth at bwy i anfon, erfyniaf faddeuant am bob

cyfryw esgeulusdod ac anwybodaeth .

Un gair arall; anturiais osod i mewn, fel Attodiad, nifer

o ddarnau o eiddo fy nhad , allan o'r pentwr oedd ef wedi

gasglu , gan osod y gwreiddiol a'r cyfieithiadau ar wahan.

Cyflwynaf y llyfryn hwn i ddwylaw fy nghyd -ieuenctyd,

gan gredu fod yr oll sydd ynddo o duedd dda, heb ddim i

lygru chwaeth, na moes, na chrefydd. Gobeithiaf y bydd yn

rhyw gymaint o foddion i'n cadw i lynu wrth ein hen iaith

anwyl, ac i ganfod ei rhagoriaethau. Gall y llyfr hefyd

fod o wasanaeth i gyfarfodydd llenyddol ac adroddiadol. Odid

nad oes aml i ddarn poblogaidd wedi ei adael allan , ag y

buasai yn ddymunol ei fod i mewn. Os bydd cyfeillion mor

garedig a'u hawgrymu, a'm hysbysu am awduriaeth y darnau

sydd heb enwau awdwyr wrthynt, byddaf yn dra diolchgar.

Ac os dygwydd fod galw am ail argraffiad, bydd yn bleser

genyf wneyd y diffygion hyn i fyny.

T. A. LEVI.

ABERYSTWYTH ,

Ionawr, 1896.
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[Y PARCH . JOHN BLACKWELL (Alun ), genedigol o Sir Fflint.

Offeiriad. Ganwyd ef yn 1797, bu farw yn 1840, yn 43 mlwydd oed .

Claddwyd ef yn Manordeifi, Ceredigion .]

CAN GWRAIG Y PYSGOTWR.

(ALUN) .

GO
ORPHWYS, dòn ! dylifa'n llonydd,

Paid a digio wrth y creigydd ;

Y mae anian yn noswylio :

Pa'my byddi di yn effro ?

Dwndwr daear sydd yn darfod

Cysga dithau ar dy dywod.

Gorphwys, fôr ! mae ar dy lasdòn

Un yn dwyn serchiadau 'nghalon ;

Nidei ran yw bywyd segur,

Ar dy lifiant mae ei lafur ;

Bydd dda wrtho, fôr diddarfod,

Cysga'n dawel ar dy dywod.

Paid agrwgnach , bydd yn ddiddig,

Dyro ffrwyn yn mhen dy gesig ;

Apha esgus i ti ffromi ?

Nid oes gwynt yn mrig y llwyni:

Tyr'd â bâd fy ngwr i'r diddos

Cyn cysgodion dwfn y ceunos.

Iawn i wraig yw teimlo pryder

Pan bo'i gŵr ar gefn y dyfnder ;

Ond os cyffry dîg dy dònau,

Pwy a ddirnad ei theimladau ?

O, bydd dirion wrth fy mhriod,-

Cysga'n dawel ar dy dywod.

Byddar ydwyt i fy ymbil ,

Fồr didosturi dwfn dy grombil ;

Trof at Un a all dy farchog,

Pan bo’th dònau yn gynddeiriog;

Cymmer Effy ngwr i'w gysgod ,

A gwna di'n dawel ar dy dywod.

B
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CATHL I'R EOS.

(ALUN) .

PANguddio noseindaear gu
odan ei du adenydd,

Y clywir dy delori mwyn,

A chôry llwyn yn llonydd ;

Acos bydd pigyn dan dy fron

Yn peri i’th galon guro ,

Niwnai, nes toro'r wawrddydd hael ,

Ond canu, a gadael iddo.

A thebyg it' yw'r feinir war

Sydd gymhar gwell na gemau,

Er cilio haul, a hilio brô ,

A miloedd o gymylau ;

Pan dawo holl gysurwyr dydd,

Hi lyna yn ffyddlonaf;

Yn nyfnder nos o boen a thrais

Y dyry lais felusaf.

Er dichon fod ei chalon wan

Yn delwi dan y dulid ,

Ni chwyna, i flino'i hanwyl rai,

Ei gwen a guddia'i gofid :

Ni pheidia'i chân trwy ddunos faith ,

Nes gweled gobaith goleu

Yn t’wynu, megys llygad aur,

Trwy bur amrantau'r boreu.

CWYN AR OL CYFAILL,

[Pan arosai yn hir yn Rhydychen - 1827. Gan ALUN . ]

TRW
TRWY ba bleserau byd

· Yr wyt yn crwydro cyd ?

Mae pleser fel y lli ',

A'r moethau goreu i mi

Yn wermod hebot ti,

Sior anwylaf.

Trwm wibio llygad llaith

Am danat yw fy ngwaith ;

A rhodio godreu'r bryn,

A gwyrddion lanau'r llyn ,

Lle rhcdit ti cyn hyn ,

Sior anwylaf.
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Mae peraidd flodau d'ardd

Yn gwywo fel dy fardd ;

A’th ddefaid hyd y ddôl,

A'u gwirion ŵyn o'u hol

Yn gofyn ddoidi'n ol ,

Sior anwylaf.

Mae'n Nghymru laeth a mêl,

Mae'n Nghymru fron ddi- gel,

Mae'nNghymru un yn brudd

O'th eisiau nos a dydd,

A'i gair wrth farw fydd,

Sior anwylaf.

IDDO EF (Dat. . 5) .

(ALUN) .

'DOE
OES testyn gwiw i'm cân O faint ei gariad Ef !

Ond cariad f’ Arglwydd Nis gall holl ddoniau'r nef,

glân, Ei dreiddio drwy :

A'i farwol glwy'; Mae hyn i mi'n beth syn ,

Griddfanau Calfari, I ruddfan pen y bryn

Ac angau Iesu cu, Droi'n gân i mi fel hyn,

Yw nghån a 'mywyd i, Hosanna mwy .

Hosanna mwy.

Pan ddelo'r plant yn nghyd ,
Paham bu i ddeddf y nef

O bedair rhan y byd ,
Ymaflyd ynddo ef,

I'w mangre hwy ;
A rhoi iddo glwy' ?

Tan obaith yn ddilyth,
Fe roddwyd yn y drefn Cael telyn yn eu plith,
Fy meiau ar ei gefn,

I ganu hebgwyno byth ,
Pwy na ro'i floedd drachefn , Hosanna mwy.

Hosanna mwy.

Ergydiwyd atto ef, Tra bwyf ar riwiau serth ,

Gan uffern , byd a nef, Preswylydd mawry berth,

Eu saethau hwy : Rho’th gwmni trwy ;

Arhôdd ei fwa'n gry', Mae cofio am y loes

Nes maeddu uffern ádu,
Dan arw gur y groes,

A phrynu mywyd I, Yn rhyw feluso f'oes,
Hosanna mwy.Но mwy.

Caniadau'r nefol gør, Na ddigied neb o'r plant,

Syddolli'm Harglwydd Iôr, Am imi ganu ar dant

A'i ddwyfol glwy'; O’u telyn hwy ;

Y frwydr wedi troi, Myfyrio'r tywydd du

Ellyllon wedi ffoi, Fu ar ein Iesu cu,

Sy'n gwneyd i'r dyrfa roi A droes fy nghân mor hy' ,

Hosanna mwy. Hosanna mwy.
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MARWOLAETH ESGOB HEBER.

(ALUN) .

LLE treigla'r Caveriundonaztryloywon
Rhwng glenydd lle chwardd ypomgranad a'r pîn ,

Lle tyfa perlysiau yn llwyni teleidion,

Lledistylleu cangau y neithdar a'r gwin ;

EisteddaiHindoo ar lawr i alaru ,

Ei ddagrauyn llif dros ei ryddiau melynddu,

A'i fron braidd rhy lawni'w dafod lefaru,

Ymdorai ei alaeth fel hyn dros ei fîn .

“ Fy ngwlad ! O fy ngwlad, lle gorwedd fy nhadau !

Ai mangre y nos fyddi byth fel yn awr ?

Y Seren a dybiais oedd Seren yborau,

Ar nawn ei dysgleirdeb a syrthiodd i lawr ;

Y dwyrain a wenai, y tymortywynodd,

A godrau y cwmwl cadăuglyd oreurodd ;

Dysgwyliais am haul - ondy Seren fachludodd

Cyn i mi weled ond cysgod y wawr.

“ Gobeithiais cyn hyn buasai enw Duw Israel,

A'i aberth anfeidrol ar ael Calfari,

Yn destyn pob cerddi o draeth Coromandel,

A chonglau Bengal hyd i eithaf Tickree ;

Ac onid oedd Bramah yn crynu arei cherbyd,

Er y pryd y bu Swartz yn cyhoeddi fod bywyd

Yn angau y groes i Baganiaid dwyreinfyd?

Pan gredodd fy nhad yr hyn ddysgodd i mi.

• Fy ngwlad ! O fy ngwlad ! bu ddrwg i ti'r diwrnod

AethHeber o rwymaumarwolaeth yn rhydd ;

Y grechwen sy'n codi o demlau'r eilunod,

Ac uffern yn ateb y grechwen y sydd ;

Juggernaut erch barotoa'i olwynion

Olwynion a liwir gan gochwaed dy feibion

Duodd y nos — ac i deulu Duw Sion

Diflanodd pob gobaith am weled y dydd . ”

CG

Yn araf, fy mrawd, paid , paid anobeithio,

Gwnai gam ag addewid gyfoethog yr Iôr ;

A ddiffydd yr haulam i seren fachludo ?

Os pallodd yr aber, a sychodd y môr ?

Na, na, fe ddaw boreu bydd un Haleliwia,

Yn enyn o'r Gautz byd gopäau Himalaya,

Bydd baneryr Oen arbob clogwyn yr India,

O aelgerth Cashgur hyd i garth Travancore.
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SEREN BETHLEHEM.

(Cyfieithiad ALUN O Kirk White.]

PAN ho sérannrhaetholnifer
Yn britho tywyll leni'r nen,

At un yn unig trwy'r eangder

Y tal i'r euog godi ei ben ;

Clywch ! Hosanna'r felus ddwndwr
Red i Dduw o em i em ;

Ond un sy'n datgan yGwaredwr,

Hono yw Seren Bethlehem.

Unwaith hwyliais ar y cefnfor,

A'r storm yn gerth, a'r nos yn ddu ,

Minau heb na llyw nac angor,

Na gwawr na gobaith o un tu ;

Nerth a dyfais wedi gorphen ,

Dim ond soddi yn fy nhrem ;

Ar fy ing ycododd seren ,

Seren nefol Bethlehem .

Bu'n llusern a thywysydd imi,

Lladdodd ofn y dyfrllyd fedd,

Aco erchyll safn y weilgi,

Dyg fi i borthladd dwyfol hedd ;

Mae'n awr yn dêg, a minau'n canu,

F'achub o'r ystorom lem,

A chanaf pan fo'r byd yn ffaglu ,

Seren, Seren Bethlehem .

Y DDEILEN GRIN.

,

(ALUN ).

VECH

Buan iawn i'r llaid y disgyn ;

Ond y meddwl call a ddarllen

Wers o addysg ar y ddeilen .

Unwaith chwarddodd mewn gwyrddlesni,

Gwawr y nef orphwysodd arni;

Gyda myrddiwn o gyfeillion

Dawnsiodd yn yr hwyr awelon .

Darfu'r urdd oedd arni gynau

Prin y deil dan wlith y borau ,

Cryna rhag y chwa ireiddlon

Sydd yn angau i'w chyfoedion.
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Ni all haul, er ymbelydru,

Na llawn lloer er ei harianu ,

Ac nis gall yr awel dyner

Alw'n ol ei hen ireidd -der.

Blaguro ychydig oedd ei chyfran ,

Rhoi unwên ar wyneb anian ;

Llef o'r nef yn Hydref waedda,

“ Darfu'th waith ," a hithau drenga.

Y MOR COCH.

(ALUN ).

CHY
YHWYTHWCH yrudgyrn ar gopa Baalsephon,

Iehofa orchfygodd daeth ryddid i'r caethion ;

Cenwch - ucheldrem y gelyn a dorwyd,

Carlamau'r gwyr meirch yn y tywod arafwyd ;

Mor wag oedd eu bost, niwnaeth Duw ond llefaru,

Dyna fyrdd yn y dòn yn gwingo ac yn trengu !

Cenwch yr udgyrn ar glogwyn Baalsephon ,

Iehofa farchogodd ar war ei elynion !

Mawl , mawl i'rGorchfygydd - Hosanna i'r Iôr,

Ygormesa gladdwyd yn meddrod y môr;

Ei air oedd y saeth a enillodd yr orchest,

Anadl ei ffroenau oedd cleddyfy goncwest,

Pwy ddychwel a'r newydd i'r Aiphtam y nifer

A yrodd hi allan yn niwrnod ei balchder ?

Edrychoddyr Arglwydd o le ei ogoniant,

A'i miloedd yn nbrocbion y llif asuddasant!

Chwythwch yr udgyrn ar aelgerth Baalsephon ,

MaeIsrael yn rhydd a Pharao yn yr eigion .

MYFYRDOD AR EINIOES AC ANGAU .

(Cyfieithiad o Gray gan PARCH . D.DAVIES, Castellhywel, Cered

igion, gweinidog gyda'r Presbyteriaid . Bu yn cadw ysgol o tri am 65

mlynedd. Ganwyd efyn 1745, ondnichawsomddyddiad ei farwolaeth .

Yroedd yn ddiguro fel cyfieithydd barddoniaeth .]

ACW ddolef y dyhudd-gloch ,

y ,
Dacw'r ychain gwâr lluddedig ,

Yn dod adre'i fyn'd yn rhydd ;

A'r llesg arddwr yn ymlusgo,

Ar eu hol o glun i glun ;

Pawb, gan ado'r byda'i ffwdan,

Ant iorphwys ond fy hun.
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Hyfrydliwiau'r bryniau a'r bronydd,

Gerddi a gweunydd gyll eu gwawr,

Prudd ddystawrwyddsy'n gyffredin,

Heb ddim lleisiau dros y llawr,

Oni chlywir ambell chwilen

Yn ehedeg heibio'n chwyrn,

A rhyw ddadwrdd pell o'r gorlan,

Gan y praidd yn curo eu cyrn .

Neu'r ddylluan, wrthi ' i hunan,

Yn llwyn iorwg peny tŵr,

Wrth y lleuad wna achwyniad ,

Wban irad oer ei stwr ;

Ar rai eger ddelo'n agos,

At ei gwyrdd ddail, dawel dỹ,

I wneyd gormes ar un dalaith ,

O’i llywodraeth helaeth hi.

Rhwng y llan a'r hen geubreni ,

Hydyr ywen ddulas draw ,

Ffordd mae'n gymysg briddgoch grygiau ,

A glas dwmpathau arbobllaw ;

'Mhob i 'stafeīlgul y dodwyd

Holl hen deidiau pobly plwy ',

Lle gorweddan' yn y graian ,

Ni ddychwelan' yna mwy.

' Dall nac awel ben y bore,

Na gwaedd ceilioguchelgân,

Nawhit gwenol lon foreuol,

Yn y lwfer uwch y tân ;

Na chorn helwyr, bloedd medelwyr,

Clych , taranau, daiar -gryn ,

Byth ddihuno rhai mewn amdo,

Sy' yma heno'n drwm eu hun.

Trefnu'r bwthyn, 'sgubo'r aelwyd,

’Nynu tanllwyth goleu cry',

Niwna'r wreigan mwy brydnawnau,

I roesaw tawel ŵr y tý ;

Ei fabanod i'w gyfarfod,

Mwy ni redant yn gytun,

Mewn ymryson am ei gusan,

Mwyni ymglyman' am ei glun.

Dan eu dwylaw grymus cwympai
Gwair y dolau , ac gd y maes,

Fel ymenyn rhwygai'r aradr,

Rhwng eu breichiau'r gwndwn glas ;

Arf os coden ', blodau'r coedydd,

Isel blygen' benau o'u blaen ;

Ac mor ddifyr llon y canent,

Gynt par yrent ar y waun.
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Nac edryched pendefigion

Beilch agwychion gyda gwawd,

Ar y swyddi a'r difyrwch,

Sydd mewn cyflwr isel , tlawd ;

Ac na chwardded gwŷr uchelfrig,

Mawr, boneddig, gwych eu moes,

Mor anhyglod acanhynod

Ydyw hanes fer eu hoes.

Beth yw mawr-fri uchel achau,

Rhwysg amawreddbonedd byd ?

Rhyw oferedd sâl disylwedd ,

Gwynt a gwagedd oll i gyd,

Nad all estyn un fynydyn ,

Ar eu heinioes hwy na'u hedd ;

Holl ffyrdd llwyddiant a gogoniant

A ddybenant yn y bedd.

Feilchion, peidiwch, na chyfrifwch ,

Ar y meirwon yma'n fai ,

Am nas dyry coffadwriaeth

Feini mynori'w coffbau,

O fewn eglwys fawr gadeiriawl,

Neu ryw gapel eurwych glân,

Lle mae'r organ gyda'r eur-gor.

Yn dyrchafu'r ddwyfol gån.

A all hanes o'u hen achau ,

A'u llawn ddelw o wyngoch liw,

Gyda mawrglod uwch ei feddrod

Wneyd ymarw mud yn fyw ?

Pwy hyfrydwch all anrhydedd

Roddi i gelain oer o bridd,

Neu beroriaeth, twyll a gweniaith,

I fyddar -glust angau prudd ?

Yn y graian yma gorwedd,

Fallai lawer fuasai lawn

O wir rywiog fflamau'r awen,

A phrydyddawl ddenawl ddawn ;

Dwylaw all'sai lywio teyrnas,

A theyrnwialen ar ryw thrôn ,

Dawn adwylaw diwniai delyn,

I lesmeiriol dyner dôn.

Llyfr dysgeidiaeth a henafiaeth ,

A naturiaeth môr a thir,

Nis darllenodd,nis agorodd,

Ac nis gwelodd un o'r gwŷr ;

Gauaf gofid dros eu bywyd,

Lethai 'u hyspryd gwych i lawr,

Ac a rewai fywiol ffrydiau,

Swydd gyneddfau ' u henaid mawr.
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Y mae'r gemau a'r perlau puraf,

Goreu ' u lliwiau îs y lloer,

Dan y tonau'n gudd rhwng creigiau,

Yn nyfnderoedd mawry môr ;

Ac mae'r blodau teca’u lliwiau,

Lle nas gwelir byth mo'u gwawr,

Ac yn taenu 'u peraroglau

Lle na sylwaneb mo'u sawr.

Yma, f'allai, caid rhyw Hampden

Ddoeth, a chalon ddewr o ddur,

A geryddai un gormeswr,

Fynai dreisio darn o'i dir ;

A rhyw Filtwn heb ei fawr- glod,

Mewn dystawrwydd îs ein traed,

Ac ail Gromwel gwrol , grymus ,

Rhydd o 'lanas pawb o'i wlad.

Caed clodforedd yn y Senedd,

Am areithiau dawnus doeth ,

Llwyr ddirmygu, milyn gwgu ,

Neu'n anelu'r cleddyf noeth ;

Taenu llewndid dros ei genedl,

Gweled gwlad yn gwenu ei glod ,

Oeddynt freintiau na allasai

I un o'u graddau'n bosib' ddod.

Tlodi os nadai rhai rhinweddau ,

Rhag cyrhaeddyd eitha'u rhod,

Tlodi a lethai fwy gamweddau,

Mewn ll’wetheiriau dan ei throed ;

Ni chlyw'd iddyn' ddringo gorsedd,

Drwy gelanedd, mwrdd -dra, a gwaed,

Na chau clust a drws tosturi,

I galedi a gweddi gwlad.

Gwadu'r gwir, a thyngu'r celwydd,

Heb nasyndod, ofn, na chryd,

Na llwyr ddiffodd gwreicbion olaf

Gwir onestrwydd gyda'r gwrid ,

Na gwastrffu peraroglau,

Ac auraidd ddoniau'r awen ddrud ,

Yn aberthau ar allorau

Anghyfiawnion beilchion byd .

Pell o 'myraeth ffol a hiraeth

Am arglwyddiaeth ar eu gwlad,

Gyda sobrwydd a boddlonrwydd,

Ymostynen' at eu stâd ;

Mewn dystawrwydd gostyngeiddrwydd,

Cymedrolder hoff a hêdd,

Y ffordd dawel cyflwr isel,

Byth y cadwen' hyd y bedd.
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Rhag i'w hesgyrn gael eu damsang,

Gyda dirmyg gan un droed,

Gerilaw iddyn ', er eu coffa ,

Mae rhyw arwydd in' a nôd ;

A diryfau heb iawn fesur,

A cherfiadau gwael dilun ,

Ag sy'n galw am ddeigryn mwynaidd,

Wrth fyn'd heibio gan bob un .

'R oed, a'r enw, a'r dydd bu farw ,

A'r gareg arw, lwyd, ddi-rân,

A geir yma'n lle cof-feini,

A chanmoliaeth peraidd gân ;

Cynghor prysur maes o'r 'Sgrythyr,

Ar ei godre' gwedi'n gawn,

I rybuddio pawb el heibio,

Lwyr ddiwygio a marw'n iawn.

Pwy aeth gydallawn foddlonrwydd,

Yn dragywydd fod o gồ ',

Maes o fywyd blin na hyfryd,

I'r ddyeithriol fythol fro ?

Heb drom galon dwym hiraethlon ,

A throi' olygon lawer gwaith ,

Tua chaerau'r dirion gartre ',

Lon adawai, 'n ol o'i daith ?

Nid oes adyn yn ymado,

Na ddymunai i gyfaill mwyn ,

Wedi cauad ei ddau lygad,

Roddi ochenaid fer a chwyn ;

I dir ango' wedi i'r angeu

Fynda'i gelain yn ei gôl ,

Hoff yw ganddo pan nasbyddo,

I rai wylo ar ei ôl .

Tithau heno roddi'r hanes

Am y meirw gwael di-fri,

Yn mhen amser, os rhyw lan-ddyn

O dy dymher dyner di ,

Ddygwydd ddyfod gerllaw'th feddrod,

Mewn myfyrdod pruddaidd maith ,

A chwenychu'n fawr cael gwybod ,

Hanes ystod fer dy daith.

Hen ŵr penwyn f'allai dd'wedai,

“ Mynych gwelsom gyda'r wawr,

A'i fras gamrau'n croesi'r caeau,

Ac yn tori'r gwlith i lawr ;

A chan esgyn yn dra gwisgi,

Hyd y fron yn teithio'n dyn ,

I roesawi haul y dwyrain ,

Yn y bore arben y bryn.
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Pan y byddai ei wres gadarnaf,

Ar ein dae'ren haner dydd,

Yn y gwaelod tawel isod,

Ar lan cornantynycudd,

Ar ei wyneb yno'n gorwedd,

Dan dew goeden caidy gŵr,

Gan fud syllu ar ei ffrydiau,
Gwrando dwndwr ber y dwr.

Gerllaw'r goedwig draw, brydnawnau,

Rhodiai ar hydy gwndwn glân ,

Weithiau'n gwenu wrth fwmial canu

Rhyw rigymau wnai o gân ;

Weithiau'n llibyn heb un englyn,
A lliw'r ddae’ren ar ei rudd ,

Gan drwm ofid, neu fawr gariad,

Wedi troi'n anobaith prudd.

Ar ben bore aeth yn eisiau,

Ar y bryn a than y cudd ,

Ac o'r llwybrau rhai a rodiai

Fe brydnawnau. - daeth ail ddydd ;

Ond y llygaid gynt a'i gwelsent,

Mwy nis gwelant byth mo'r gwr,

Nac uwch gelltydd ,nac ar faesydd,

Nac mewn dolydd yn mín dwr.

Ar ei elor , druan, dranoeth,

Gyda galar dygwyd e ' ,

'N araf chwarian hyd y dreflan ,

Gan wýr mwynlan i'w oer le ;

Dan y gareg gerllaw'r ywen,

Man Ile gorwedd 'n awr mewn hedd ;

Tyred yma, gwn y medri ,

Ddarllen im'

EI 'SGRIFEN FEDD.

Aroer arffed dae'r i orphwys

Yma dodwys bwys ei ben,

Mab heb olud nac anrhydedd,

Nac awdurdod dan y nen ;

Dawn dysgeidiaeth a fwyn wenai

Ar ei enedigol ddydd,

Pwyll aphrudd-der ar bob amser,

A gartrefen ' ar ei rudd .

Hael ei galon, rhwydd ei roddion,

Heb ddybenion gweigion gau ;

Rhoes rhagluniaeth daledigaeth

Yma’n helaeth i'w mwynhau ;

O dosturi i drueni

Fe roi allai - dagrau'n lli ' ;

Gan y nefoedd fe dderbyniodd

A ddymunodd, gyfaili cu .
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Mwy na ddygwch o'irinweddau,

Na'i wendidau, i oleu dydd,

O'r tywyllwch a'r dirgelwch ,

Lle gorweddan' oll yn gudd ;

Gan hyderu am iechydwriaeth,

A thrugaredd ryfedd rad,

O fawr haelder Duw'r uchelder,

Sy fel mwynder tyner tad.

BEDD YN YR ARDD.

[Gan y PARCH. ROGER EDWARDS, Wyddgrug, gweinidog gyda'r
Methodistiaid , 1811-1886 .)

I
ARDD a bedd Joseph cyffelyb yw'r byd,

Arwyddion marwolaeth geir ynddo igyd ;

Pan welir o'n hamgylch bobgolwg ynhardd,

O cofiwn bryd hyny fod beddyn yr ardd .

Gardd bêr ydyw teulu lle cerir yn glau ,

Ond blodau perthynas nis gallant barhau ;

Yr hoff blentyn heddyw yniachus a chwardd , -

Yfory mae'n marw ; mae bedd yn yr ardd.

Gardd wech ydyw cyfoeth, lle tøf erboddhad,

Esmwythdercorphorol abydol fawrhad ;

Ond angau ddaw yno, nid gwiw ei wahardd ;

Rhaid marw mewn palas ; mae bedd yn yr ardd.

Yn eglwys yr Iesu,- gardd hyfrydyw hi

Mae'r blodau prydferthaf a fedd ein byd ni ;

Y cywir gredadyn fel rhosyn a dardd,-

A gwywafel yntau - mae bedd yn yr ardd .

Yr eilfyd dyfodol sydd amgen ei wedd ;

Hynodrwydd y ddaiar yw gardd gyda bedd ;

Ofewn y bydisod ceir cysur, ceir braw ;

Ond pethau digymysg geir yn y byd draw .

Pa beth ydyw uffern ? Bedd, bedd heb un ardd,

Un eang farwolaeth yw'r fangre' anhardd;

Pa bethydyw'r nefoedd ? Gardd, gardd heb un bedd !

Cawn fyw yn drag'wyddol yn nghartref yr hedd.
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0 !

CAN MIRIAM WRTH WYLIO MOSES.

(Y PARCH. ROGER EDWARDS) .

F'ANWYL frawd bach, ai tydi sydd yna,

Mewn cawell o frwyn,-ai dyna d'orweddfa ?

Yn awr trwy'n trigfanau, mae Aiphtwyr yn greulon ,

Ynceisio meib bychain i'w boddi'n yrafon ;

A thi, faban tlws, ge'st yna dy guddio,

A Miriam, dy chwaer, sy'n aros i'th wylio .

Dy wely o frwyn a wnaed yn fendigaid ,

Trwy bềr nefol swyn , nas gwybydd yr Aiphtiaid ;
Ochʼneidio i'r nefoedd wnai 'mam pan ei gweodd,

Pob corsen o hono a gweddi gyablethodd ;

Hyderwn drwy ffyddy deui o hono,

Yn iach ac yn heinyfheb gael dy niweidio.

Er hyn y mae braw, mae'r galon yn ofni ;

Fy mam, 0 , fy mam ! pa fodd y mae arni ?

Ei gofal oedd gymaint ; ei serch , 0 , mor gynhes !

Gwasgedig ei henaid am faban ei mynwes !

A’m tad, O , fy nhad ! yn ngwaith y priddfeini,
Gan ofn am ei faban mae 'i galon ar dori.

Mae'n galed yn wir ar Israel yrwan ,

Gan fod rhaid i ſam wneyd hyn gyda'i maban ;

0 , Pharaoh greulonaf, y llofrudd breninol!

Nid oes genyt delmlad , 0, elyn annynol !

Dydd d'ofwy a ddaw ; mae Duw yn y nefoedd ;

Fe wrendy'n gruddfanau, fe farn dyweithredoedd.

O, Dduw Abraham, Duw Isaac, Duw Israel !

0, cofia mrawd bach , na foed it ei adael !

Duw Josepb, yr hwn a'i gwaredaist yn nerthol,

Rhag brodyr maleisus, ac Aiphtes anrasol ;

0, cadw fy mrawd sydd ar fin yr afon,

I'th fraich ac i'th ddeall nid oes dim annichon.

Llywodraeth yr Iôr ar bobpeth sy'n trefnu ,

Ar dir ac ar fôr efe sy'n teyrnasu ;

Chwi wyntoedd sy'n gwneuthur ewyllys yr Arglwydd,

Chwi donau sy'nufudd i'w air efyn ebrwydd ;

Wrth faban mor dlws, 0 , byddwch yn dyner !

Pwy wyr na ddaw'n brophwyd i'r Arglwydd ryw amser ?

Ust ! pwy ydyw hon sy'n dod at yr afon ?

Ei hurddas sydd fawr medd moes ei morwynion ;

Oddiwrth fy mrawd bychan nid yw hiyn nepell ;

O, f'ofn ! O , fy ngobaith ! hi welodd y cawell !

Yn awr, Arglwydd Iôr, O ,agor ei chalon,

A doed ei thosturi yn ffrydiau helaethion.

* * *
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Fy mam ! O, fy mam ! ar frys sych dy ddagrau,

Symudwyd dyfaich , gwrandaw'd dy weddïau !

Merch Pharaoh a ganfu y baban anwylgu,

Caiff fod iddi'n blentyn, a thi gaiff ei fagu !

Tyr'd , tyr'd yn ddioed, cei'th fachgen i’th afael ;

Pa Dduw sydd gyffelyb i ArglwyddDduw Israel!

YR AFONIG AR EI THAITH.

(Y PARCH . ROGER EDWARDS).

Α'
FONIG fechan, fywiog, fåd ,

Pa le'r ai di ?

Af adref, adref at fy nhad,

Môr, môr i mi.

Mae'r rhwystrau'n fawr, mae'r daith yn hir,

Mae'r ffordd trwy lawer diffaith dir,

Gwell iti oedi'r hynt yn wir,

O aros di.

Na, na, nid all nac anial maith,

Nac unrhyw fryn na bro ychwaith ,

Fy rhwystro i gyrhaedd pen fy nhaith,

Môr, môr i mi.

Afonig fechan , aros, paid
A choledd twyll ;

Fe all mai troi yn ol fydd raid ,

O, cymer bwyll ;

O’th flaen mae'r mynydd uchel serth,

Ei ddringo ef nis gall dy nerth,

I'r yrfa hon beth wyt o werth ?

O , aros di ;

Er mynydd mawr, ni lwfrhaf,

Can's ceisio dringo hwnni wnaf,

Ond heibio iddo'n ddiddig af,

Môr, môr i mi.

Afonig fechan, yma'nawr

Da yw dy fod ;

A pha'm y mae am gefnfor mawr

Dy ddyfal nod ?

Mae'th eisiau ar y felin draw,

Ac ar y weithfa wlan gerllaw ,

Cyd -ddeisyf wnant yn daer ddidaw,

Ö, aros di.

Gweinyddaf arnynt wrth fyn'd trwy,

Ac ar laweroedd gyda hwy ,

Er hyn fyllef a fydd fwy, fwy,

Môr, môr i mi .
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Afonig fechan, peraidd sawr

Sydd ar dy lan ,

Ac mae'r planhigion gwyrdd eu gwawr,

Yn harddu'r fan ;

Mae'r helyg ystwyth uwch dy dòn,

A'r blodau hoff o'th gylch yn llon,

Yn dweyd, gan bwyso ar dy fron ,

0, aros di.

Cant fy nifyru ar fy nhaith ,

Ond myned rhagof fydd fy ngwaith ;

Nes myned adref, dyna'm hiaith ,

Môr, môr i mi .

Afonig fechan, hardd i mi

Dy weld yn awr ;

Ond beth a ddaw o honot ti

Mewn dyfnder mawr ?

Mae'r eigion yn ddirgelwch prudd,

Dychryna rhag ei geudod cudd,

Ac na ddos iddo mor ddiludd,

0, aros di.

Gwir fod y dwfn yn ddyeithr wlad,

Ondhyn a wn, mae'n gartre 'nbad,

Caf fy nghroesawi yn ddifrad,

Môr, mor i mi.

AR LAN IORDDONEN DDOFN.

[Gan y PARCH. EVAN Evans (Ieuan Glan Geirionydd ), Trefriw,
Offeiriad , 1795—1855 .]

AR lan Jorddonen ddofn
' R wy'n oedi’n nychlyd,

Gan flys myn'd trwy, ac ofn

Ei stormydd enbyd ;

O na bai modd i mi

Ysgoi ei hymchwydd hi ,

A hedfan uwch ei lli '

I'r Ganaan hyfryd .

Wrth weled grym ei dwr,

A'i thonog genlli',

A'r mynych rymus ŵr

A suddodd ynddi,

Mae ofn ar f'enaid gwan

Mai boddi fydd fy rhan ,

Cyn cyrhaedd tawel lan

Broy goleuni .
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Ond pan y gwelafdraw,

Ar fynydd Sion ,
Yn iach heb boen na braw,

Fy hen gyfeillion ;

Paham yrofnaf mwy ?

Y Duw a'u daliodd hwy

A’m dyga inau drwy

Ei dyfroedd dyfnion.

CYFLAFAN MORFA RHUDDLAN.

(GAN I. G. GEIRIONYDD) .

CILLA'rhauldraw drosaelbryniau hael Arfon
Lleni'r nos sy'n myn'd dros ddol a rhộs weithion ;

Pob rhyw chwa ymaith a gilia o'r llwyni;

Ar fy nghlust draw mae ust y don yn dystewi;

Dan fy mron clywa'm llon galon yn curo,

Gan fawr rym digter llym , wrth i'm fyfyrio

Ar y pryd pan fudrud waedlyd gyflafan,

Pan wnaed brad Cymru fad, ar Forfa Rhuddlan .

Trwy y gwyll gwelaf ddull teryll y darian ;

Clywaf si eirf, heb ri, arni yn tincian ;

O'r bwâu gwyllt mae'n gwau saethau gan sïo ;

A thrwst mawr nes mae'r llawr rhuddwawr yn siglo ;

Ond wedi sain twrf y rhai'n , ac ochain y clwyfawg,

Fry hyd Nef clywir cref ddolef Caradawg,

Řhag gwneyd brad ein henwlad , trown ein cad weithian ,

Neu caed lloer ni yn oer ar Forfa Rhuddlan . ”

Wele fron pob rhyw lon Frython ynchwyddo ;

Wele'u gwedd, fal y cledd, fflamwedd yn gwrido ;

Wele'r fraich rymus fry'n dyblu'r ergydion ;

Yn eu nwy' torant drwy lydain adwyon ;

Yr un pryd Cymru i gyd gyfyd ei gweddi,

“ Dod ynawrnerth i lawryn ein mawr gyni;

Boed i ti, O ! ein Rhi , noddi ein trigfan :

Llwydda'n awr ein llu mawr ar Forfa Rhuddlan !! "

Troswyf daeth, fal rhyw saeth, alaeth a dychryn ,

Och ! rhag bost bloeddiau tost ymffrost y gelyn ;

Ond O ! na lawenha, fal a wnai orchest;

Nid dy rym ond dy Ri, ddwg i ti goncwest.

Ow ! rhag braw'r dorf sy draw'n wylaw o'r drysau ,

Am lwydd cad Cymru fad, -rhadareu harfau !

Mewn gwyllt fraw , i'r geillt fry, rhedy pob oedran ,

Wrth weld brad gwyr eu gwlad ar Forfa Rhuddlan.
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Bryn a phant, cwm a nant, lanwant a'u hoergri ;

Traidd y floedd draw i goedd cymoedd Eryri ;

Yr awr hon y mae llon galon hen Gymru ,

Am fawr freg ei meib teg, gwiwdeg yn gwaedu ;

Braw abryssydd drwylysparchus Caradog ;

Gwaeddi mawr fyn’d i lawr Flaenawr galluog ;

Geilw ei Fardd am ei fwyn delyn i gwynfan,

Ac ar hon tery dôn hen - Forfa Rhuddlan .'

Af yn awr dros y llawr gwyrddwawr i chwilio
Am

У rhai mae eu rhan farwol yn huno ;

Ond y mawr Forfa maith yw eu llaith feddrod;

A'i wyrdd frwyn, a'r hesg lwyn yw eu mwyn gofnod !

Ond caf draw , gerllaw'r Ilan , drigfan uchelfaith

Ioan lan , hoffwr can, ddyddan gydymaith ;

Ac yn nhŷ'r Ficar fry, gan ei gu rian,

Llety gaf :-yno'r af o Forfa Rhuddlan .

DY EWYLLYS DI AWNELER.

a roes

(GAN I. G. GEIRIONYDD) .

BOEDO
imi ddysgu'r wers

Ein Harglwydd yn ei amser,

A dywedyd drwy holl droeau'r byd,

Ewyllys Duw a wneler.

Osgwguwna rhagluniaeth ddoeth ,

Adodi'm fawr gyfyngder,

Ymostwngwnaf i'r drefn, a dyweyd,

Ewyllys Duw a wneler.

Ac os i'r pair o herwydd pwys

Pechodau dwys, i'mtafler,

Er poethed fyddo, boed i'm ddweyd,

Ewyllys Duw a wneler.

Os daw cymylau a niwl i doi

Ei orsedd, fel nas gweler,

Ymddiried ynddo wnaf, a dweyd,

Ewyllys Duw a wneler.

Osdaw y gwyntoeddo bob man

I chwythu a'u holl erwinder,

Goblygu 'mhen a wnaf, a dweyd,

Ewyllys Duw a wneler.

C
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Ar wely cystudd, pan fo'r corph

Yn llawn o boen a blinder,

O’m calon dysger imi ddweyd,

Ewyllys Duw a wneler.

A phan yn hongian rhwng dau fyd ,

Wrth ganu'n iach ag amser ;

Fy ngeiriau olaf fydd yn floesg ,

Ewyllys Duw a wneler.

YSGOLDY LLANRWST.

(1. G. GEIRIONYDD ).

HºFFrodfafy mabolaeth Mae hirwellt bras, anfaethlon ,

Yn brith orchuddio 'r gro ,

A wnaed i mi yn anwyl Y lawnt bu 'r cylch a'r belen

Gan lawer cwlwm clyd ; Yn treiglo yn eu tro :

Pa le mae'r si a'r dwndwr Boed wyw y llaw a'th d'rawodd

Gaed rhwng dy furiaugynt, A haint mor drwm a hyn ;

A'r planto'thgylch yn chwareu Boed ddiblant a'th ddiblantoda,

A’u hadsainyn y gwynt ? A diffrwyth fel y chwyn.

Mae anian o dy ddeutu

Mor bruddaidd ac mor drom ,

Fel un f'ai 'n cadw gwylnos

Uwch d'adail unig , lom ;

Mae 'rolwg arnat heddyw

Gaed gynt mor deg a'r sant,

Fel gweddw dlawd , amddifad,

Yn wylo ar ol ei phlant.

Pa le , pa fodd, mae heddyw

Y llïaws yma fu,

'Ncyd-chwareu, yn cyd -ddysgu ,

Yn cydymgomio 'n gu ?

Mae rhaimewn bedd yn huno,

A'r lleill ar led y byd ,

Nad oes un glocha ddichon

Eu galw heddyw 'ngbyd.

Mae swn y glochyn ddystaw ,

Heb dorf, yn d'od o'r dre' ,

A bolltau ' th ddorau cedyrn

Yn rhydu yn eu lle ;
Ystlum a'u mud ehediad

Yn gwau eu hwyrdrwm hynt,

Lle pyncid cerddi Homer,

A Virgil geinber gynt.

Wyliedydddoeth a diwyd,
Os cwrddi ar dy hynt

A rhai o'm cyd'sgoleigion

A’m chwareuyddiongynt ;

Dod fy ngwasanaeth atynt,

A d’wed, er amled tòn

Aeth droswyf, na ddilewyd

Eu cof oddiar fy mron .
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PA LE MAE FY NHAD ?

[Gan JOHN CEIRIOG HUGHES (Ceiriog), genedigol o Glynceiriog,
1833-1887.]

MI
EWN bwthyn diaddurnyn ymyly nant,

Eisteddai gwraig weddw yn nghanol ei phlant ;

Yr ie’ngaf ofynodd wrth wel'd ei thristad,

Mae'r nos wedi dyfod , ond p'le mae fy nhad ?

Fe redodd un arall gwyneblon a thlws,

I'w ddysgwyl ef adref ar gareg y drws;

Fe welodd yr hwyrddydd yn duo'r holl wlad,

A thorodd ei galon wrth ddysgwyl ei dad .

Y sêr a gyfodent morhardd ag erioed,

Agwenoddy lleuad dros frigau y coed ;

A'r fam a ddywedodd, “ Mae'th dad yny nef,

Ffordd acw, fy mhlentyn, ffordd acw mae ef.”

Mewnbwthyn diaddurn yn ymyl y nant,

Ymddiried i'r nefoedd mae'r weddw a'i phlant ;

Ni feddyr holl gread 'run plentyn a wad

Fod byd anweledig, a gollodd eidad .

RHYDDID .

(CEIRIOG. )

G"
LWEL, gwel , y gadarn Wyddfa wen

Yn codi ei breninol ben

I ddweyd fod Cymru'nrhydd !

O fryniau nawdd ein rhyddid ni !

Rwy'n edrych arnoch yn eich bri,

Rwy'n codi 'mreichiau atoch chwi ,

Gan oian, Cymru Rydd !

Ar uchel gopa Idris Gawr,

Ar Ferwyn a'r Plumlumon mawr,

Ac ar y creigiau is i lawr,

Awelon Rhyddid sydd ;

Ac fel yr awel uchel gref,

Sy'n rhodio trwygymylau'r nef,

Y Cymro hefyd, felly ef ,

Mae'n rhydd, yn rhydd, yn rhydd .
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Byth, byth , 0 Ryddid, na bo hûn ,

Ar amrant y truepus ddyn ,

Eill oddef trais a cham ;

Ond iddo deimlo'r yspryd mawr,

I ymwroli megys cawr,

Wnaiff daro'r gormes -deyrn i lawr,

Wna'i lys , a'i sedd yn fflam !

Yn hytrach na gorthrymol Hedd,

Europa cwyd ! a thyn dygledd,

Rho ormes yn ei dugoch fedd,

Byth , byth, o weled dyda .

Ac yna cwyd hydfanau'r nef,

Dy lawen floedd fel taran gref,

Mewn cân a diolch iddo Ef,

Dy fod yn rhydd ! yn rhydd !

TI WYDDOST BETH DDYWED FY NGHALON.

(CEIRIOG . )

[ Achlysurwyd y penillion hyn ganeiriau ymadawol mam yr awdwr,

pan oeddyn dychwelyd i Gymru, ar ol talu ymweliad ag ef. ]

N araf i safle'r gerbydres gerllaw,

;
I waelod ei chalon disgynodd ybraw

Pan welai y fan oedd raid cychwyn.

Ymwelwodd ei gwefus - ei llygaid droi 'n syn,

Rhy floesg oedd i roddi cynghorion ;

Fe 'i clywais erhynyyn sibrwd fel hyn

“ Ti wyddost beth ddywed fy nghalon . ”

Canfyddodd fy llygad mewn dagrau 'n pruddhau ,

Gwir ddelw o'i llygad ei hunan ;

Hyn ydoedd am enyd fel yn ei boddhau,

Ernad fy nhristau oedd ei hamcan.

Ond er fod cyfyngder yr enyd yn gwneyd

Atalfa ar ffrwd o gysuron ,

Mudanrwydd r'odd genad i'whanadl ddweyd,-

“ Ti wyddost beth ddywed fy nghalon .”

Nid son am gynllwynion y diafol a'i fryd,

Er enill ieuenctyd i'w afael

Nid son am ffolineb a siomiant y byd,

Yr ydoedd pan oedd yn fyngadael ;

Dymunai 'n ddiamheu bob lles ar fy nhaith ,

Trwy fywyd i fyd yr ysprydion ;

Ond hyn oedd yr oll a ddiangodd mewn iaith

“ Ti wyddost beth ddywed fy nghalon. "
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I eiriau dirmygus, dyeithriol nid wyf,

Mi wn beth yw llymder gwatwariaeth ;

Y mynyddiffygiwn dan loesion eu clwyf,

Ynesaf dro'i oll yn ddieffaith ;

Do,clywais hyawdledd - erteimlo ei rym ,
Mewn effaith ni lyn ei rybuddion ;

Ond hyn gan dynerwch fyth erys ynllym ,--

“ Ti wyddost beth ddywed fy nghalon .”

Mae yspryd yr oes megys chwyddiad y môr,

Yn cħwareu a chreigiau peryglon;

O’m hamgylch mae dyniona wawdiant Dduw Ior,

Wyf finau ddyferyn o'r eigion ;

Fynghamrau brysurant i ddinystr y ffol,

Ond tra ar y dibyn echryslon

Atelir fi yno gan lais o fy ôl, -

“ Ti wyddost beth d lywed fy nghalon."

Pe gwelwnyn llosgi ar ddalen y nef,

Y tanllyd lyth’renau, “ Na phecha ;"

Pe rhuai taranau pob oes yn un llef

Cyfreithiau dy Dduw na throsedda ;"

Pe mellten arafai nes aros yn fflam ,

I'm hatal ar ffordd annuwiolion ,

Anrhaethol rymusach yw awgrym fy mam,

“ Ti wyddost beth ddywed fy nghalon.”

Y JERUSALEM NEFOL.

fy

(CEIRIOG . )

WY'N llefain o'r anialwch 'Rwy 'n trigo ar y ddaiar,

Gan edrych ary wawr,

Jerusalem fy nghartref, A dysgwyl am ddisgyniad

Jerusalem fy Nuw. Jerusalem i lawr.

Pa bryd y caiff fy llygad, Er fod y nef yn gwgu

Pa bryd y caiff fy mhen , Ar ael y cwmwl draw ,

Ymagor acymorphwys 'Rwy 'n credu, ac yn canu,

Yn mro Caersalem wen. Jerusalem a ddaw .

Gad imi fara 'r bywyd , Er dalled yw fy ngolwg,

Gad imi 'r dyfroedd byw, Er trymed yw fy nghlyw ,

Arddeheulaw fy Mhrynwr, Mi welaf mewn addewid

Yn ninas wen fy Nuw. Jerusalem fy Nuw .

'Rwyn 'n sefyll acyn curo, Mi welaf deml Sion ,

O agor ditbau ' th ddor, Mi glywaf Jubili ;

Am Sabboth ac am deml Mi welaf ddinas sanctaidd,

Jerusalem fy Ior. Jerusalem yw hi.
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YMDAITH GWYR HARLECH.

( CEIRIOG )

DAC
ACW goelcerth wèn yn fflamio,

A thafodau tân
ynbloeddio,

Am i'r dewrion dd'od i daro,

Unwaith eto 'n un :

Gan fanllefau 'r tywysogion ,

Llais gelynion , trwst arfogion,

A charlamiad y marchogion,

Craig ar graig a gryn |

Cwympa llawerllywydd,

Arfon byth ni orfydd,

Cyrff y gelyn wrth y cant ,

Orphwysant yn y ffosydd.

Yn ngoleuni 'r goelcerth acw,

Tros wefusau Cymro 'n marw ,

Annibyniaeth sydd yn galw,

Am ei dewraf dyn !

Ni chaiff gelyn ladd ac ymlid,

Harlech ! Harlech ! cwyd i'w herlid !

Y mae Rhoddwr mawr ein Rhyddid ,

Yn rhoi nerth i ni.

Wele Gymru a'i byddinoedd,

Yn ymdywallt o'r mynyddoedd,

Rhuthrant fel rhaiadrau dyfroedd,

Llamant fel y lli' !

Llwyddiant i'nlluyddion,

Rwystro fâr yr estron ,

Gwybod yn ei galon gaiff,

Fel bratha cleddyf Brython .

Cledd yn erbyn cledd a chwery,

Dur yn erbyn dur a dery,

Wele faner Gwalia i fyny,

Rhyddid aiff â hi !

YN FOREU TYR’D I'R YSGOL SUL.

(CEIRIOG) .

OS
S wyt yn caru'th blant,

A thyner galon tad ;

Os ewyllysi ar iDduw

Barhau yn Dduw dy had ;

O gwrando ar y llais

Sy'n galw yn ddidaw ,

Yn foreu tyr'd i'r Ysgol Sul,

A'r Beibl yn dy law.
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Os wyt yn caru dyn ,

Os wyt yn teimlo sêl

Tros addysg a oleua'r ffordd

Yn mlaen i'r byd a ddel ,

Os credaist fod ybedd

Yn ddôr i fywyddraw ,

Yn foreu tyr'd i'r Ysgol Sul,

A'r Beibl yn dy law.

Os wyt yn caru Duw,

A'i achos yn y byd, -

Os hoffet weled dynolryw

Dan faner Crist ynghyd ;

A gweled goleu wawr

Trwy wyll y byd a ddaw,

Yn foreu tyr'd i'r Ysgol Sul,

A'r Beibl yn dy law .

ABERTH CRIST.

[Gan y Parch . DAVID JONES, Caernarfon a Threborth , gweinidog

gyda'r Methodistiaid , 1805–1868.]

O !O foroedd o gariad mor fawr !

Mabuniganedig y Tad

Ddisgynodd o'r nefoedd i lawr ;

Cymerodd ei wneuthur yn gnawd,

Dynoliaeth a Duwdod ynun ;

Bu farw ar groesbren dan wawd

Yn lle ei elynion ei hun !

Y Cariad traʼgwyddol yn Nuw

At ddynion mewn gwrthdro mor chwith,

O'r diwedd ddaeth atynt i fyw ,

Ymffurfiodd yn ddynyn eu plith ;

I ymweled a dynion y daeth,

Cydredai a dynionyn dlawd,

A rhoi ei ddynoliaeth a wnaeth

Dros ddynion i farw dan wawd.

Ergorthrwm triniaethau y byd

I gariad pan yma yn byw ,

Arosodd yngariad ohyd,

Pob gwawda roid iddo gan ddyn

Yn gariad atebai y ffol ;

Pob cernod roid iddo mewn gwŷn,

Ad-daro yn gariad wnai 'n ol.

,
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Pob archoll roi dynion i'w gnawd,

Dylifai yngariad trwy 'rclwy';

Panfwyaf ei glwyfaŭ a'i wawd,

Gwnai cariad ddod allan fwy fwy ;

Trwy 'r clwyfau, yn rhedeg ar frys,

Gwir ffrydiau o gariad agaed ;

Llifeiriai yn gariad drwy'r chwys,

A chariad a lifai drwy'r gwaed.

Creulondeb llid dynion at Grist

Droes cariad i ddynion yn hedd ;

Ei ddirmyg gofidus a thrist

Droes cariad i ddynion yn wledd ;

Yrangau ergydiodd y byd

At Iesu mewn dig a drwg wyn ,

Droes cariad yn ol yr un pryd,

Yn fywyd trag'wyddol i ddyn.

Tair afon digofaint fel un,

O uffern , y ddaiar, a'r nef,

Gyd-ruthraiar Iesu ei hun ,

Heb bleidiwr dan genllif mor gref ;

Ond cariad ein Meichiau gras -lawn

A ddaliodd ryferthwy y lli' ;

A throes y tair afon mewn Iawn,

Yn ddyfroedd y bywyd i ni .

Yr aberth a laddwyd drwy frâd

Ar gopa Calfaria brydnawn,

Wnaeth gymod, boddlonodd y Tad,

A Hwna osododd yn Iawn ;

Trag'wyddol, annbraethol ei werth,

Ei urddas yw 'r Duwdod ei hun ;

Nid gormod cael eithaf pob nerth

I'w ganmawl mewn caniad gytun .

O deffro fy enaid,mae'n bryd,

Ymnertha, anghofia dy boen ;

Doed nerthoedd yr eglwys drwy'r byd

Ar egni i foli yr Oen ;

Mae hyn yn rhy fychan i'r gwaith,

Rhy fychan o allu a dawn ;

Rhy fychan yw geiriau pob iaith

I draethu teilyngdod yr Iawn.

Agorergeneuau yn llawn

I'r oll o'r mynyddoedd fel saint,

Rhoer iddynt synwyrau a dawn,

A lleisiau atebol i'w maint ;
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Yr Andes i gychwyn ygân,

Cyd -odlant drwy 'rddaiaryn llawn,

Y cyfan a'u nerthoedd yn dân,

Iddatgan rhinweddau yr Iawn.

Y tanllyd fynyddoedd trwy ' r côr

Fo 'n enyna phoethi ygân,

Gan chwythu i fyny o'u stór

Eu hylif yn foliant o dân ;

A nerthoedd daiargryn at hyn,

Gynhyrfo bob elfen a dawn ,

Nesrhoddi pob mynydd a bryn

I ddawnsio mewn canmawi yr Iawn .

Sancteiddier holl foroedd y byd,

Eu cynhwrf a'u rhuad didawl ;

Gan daflu i'w glanau o hyd ,

O’u heigion , wir dònau o fawl ;

I ddafnaueu dyfroedd ar frys

Rhoer genau, synwyrau, a dawn ,

I ddatgan cerdd beraidd ddilys

Am urddas anfeidrol yr Iawn.

*

Y nerthol daranau 'n gytun

Ganmolo yr aberth difai ;

Pereiddier rhuadau pob un ,

Heb wneuthur eunerthoedd ddim llai ;

Cydodlant a rhuad y gwynt

Am Grist a'r hedd -aberth a roes ;

Fel udgyrn y Jubili gynt

Udganant yn Jubili 'r Groes.

* *

Cysegrer pob cynhwrf trwy 'r byd,

Pob llafur aberw 'mhob oes ;

Ymrodded y cyfan yn nghyd

I draethu gwerth angau y groes.

Cyduned pob llais dan y nef,

Holl dwrf yr elfenau 'n un côr,

I ffurfio un ganiad fwyn gref

Am aberth Crist Iesu ein Ior .

* * * *

Boed lluoedd y bydoedd i gyd

Yn glychau o aur yn eumaint,

I weinni 'ngwyl cymod y byd,

Wrth odrauOffeiriady saint ;

A chanant a'u nerthoedd yn llawn,

Gwnaed gymod trag'wyddol â Duw :

Er marw i wneuthur yr Iawn ,

Mae'n Haron ni eto yn fyw .
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Cyduned holl nerthoedd pob byd,

I roddi i'r Prynwr ei hawl,

Nes llanwo eu hadsain o hyd

Y gwagle trag'wyddol â mawl ;

A r gwagle 'n un môr o'u mawl fo,

A'i donauchwyddedig yn fyw ,

Adluchio i olchi 'n eu tro,

Holl lanau creadigaeth ein Duw.

*

Nid gormod cael egni pob dawn

I ddiolch am angau mor ddrud ;

A chan mai dros ddyn rhoed yr Iawn,

A ddichon y dyn fod yn fud ?

A edy i'r engyl y gân,

Ac yntau yn fudan o hyd ?

A'rIawn a ryfeddai 'r llu glân

Yn unig yw bywyd y byd.

Bechadur, ai tewi wyt ti

Am sylfaen dy fywyd dy hun ?

A'r engylam Iawn drosom ni ,

Yn canu 'n egniol bob un !

Ercymaint mae'r engyl difai

Yn synu at angau mor ddrud,

Nid ydyw eu syndod fawr lai

Atddyn sydd yn aros yn fud.

O deffro, i ganmawl yr Oen ;

Pwy all fod mewndyled mor fawr ?

A chân nes anghofio dy boen

Nac oeda, ond dechreu yn awr.

Mae moliant llu 'r nef yn rhy wan

I ateb i gariad Duw Iôr ;

Dod gymhorth, a chana dy ran,

Chwanega at allu y côr.

* * * *

o ddyn, paid a gwrthod yr hawl

O fod yn agosaf i'r Oen ;

Ti ddylai fod uchaf dy fawl, -

I'th brynu y bu yn ei boen !

Dy ddyledywcanu byth mwy,

Pe tawai pob angel, cân di ;

Gan ddeisyf eu cymhorth hwynt hwy,

I ddiolch am Brynwr i ni .

Wrth ganu dywedyd maent hwy

• Mae Iesu'n rhyfeddod i ni ;'

Ond dyn sydd mewn modd i ddweyd mwy,

Mae Iesu yn fywyd i mi ; '
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Hwy synant at Iesu ar bren ,

Ond drosot ti deuai i'r gwawd ;

Hwy allant ddweyd, · Dyma ein Pen ! '

Ond gelli di dd’wedyd, Fy Mrawd !!

*

Angelion fil filoedd sy'n awr,

Na olchwyd eu gynau 'n y gwaed,

O gylch yr orseddfainc wen fawr,

A’u hedyn yn cuddio eu traed ;

Ond wele bechadur fu 'n ddu,

Yn elyn llygredig a thlawd ,

Yn myned trwy ganol y llu

At Iesu, gan waeddi, ' Fy Mrawd ! '

* *

Wrth graffu , canfyddaf fy hun

'R un ffunud a Brenin yr hedd ;

'R un natur, 'r un fesur, 'r un llun,

' R un oedran, a pherffaith 'r un wedd !
Ei boenau droes imi yn gân ,

Trwy 'i angau y cefais i fyw ;

Ei waed a fy ngolchodd mor lân,

Fy Mhrynwr, fy Mhrynwr i yw.

O Iesu, sugndynodd cyn hyn

Bob llygad drwy'r nefoedd i gyd ;

Fel pegwn y Gogledd, a dyn

Bob nodwydd môr-gwmpastrwy'r byd ;

Ei harddwch yn nghanol ei blant,

Fel Meichiau obrwywyd a'i had,

Lwyr sugnodd feddylfryd pob sant,

Pob angel a chalon ei Dad.

Canolbwynt Paradwys yw Ef,

Lle cyfhwrdd ycyfan ynun,

Gan asio pob meddwl trwy'r nef,

Yn nhegwch ei Berson ei hun ;

Fy_Mrenin, fy Mhriod 'r un pryd ,

Fy Ngheidwad, fy Mrawd,a fy Mhen ;

Fy Mhob peth, a’m Heiddo i gyd,

A hynyn oes oesoecd. Amen.
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ENGLYNION I DEWI WYN.

[ Yr Englynion canlynol a gyfansoddwyd gan y PARCH . DAVID JONES,

Caernarfon, mewn canlyniad i'r Bardd Dowi Wyn fod yn ei dy, ac

adrodd yr englyn canlynol, a wnaethai iddo ei hun yn ei anhwyldeb .]

(ENGLYN DEWI WYN ).

YS arweiniais ar unwaith-1-oes Esau,

A Belsasar ddiffaith ;

Ac i Demas cydymaith ,-wyf hafal
I Saul a Nabal dan sel anobaith .

(YR ATEB) .

DEWI WYN - Oh, Dewi anwyl ! -- cofiwch ,

O'ch cyfwng diegwyl,

Gall Duw'n hawdd ladd gwyllt anhwyl,

A'r dasg yn awr yw dysgwyl.

I'r byw oll , ermor belled-eu gwibiau,

Mae gobaith ymwared ;

Y gwantrist i Grist a gred,

Yn ei haeddiant gaiff nodded.

Dysgwyliwch â dwys galon-wrth rasol

Borth yr Iesu tirion ;

Ceidwad rhad yw E 'r awr hon

I'r dyledog wir dlodion.

Yr Oen addfwyn yw'r noddfa , -i'r perwyl

Darparwyd ei laddfa ;

Os dirfawr eich blinfawr bla,

Mae iechyd yn y Meicbia '.

Gobeithiwch o'r llwch a'r llaid ;-ein Ceidwad

Sy'n cadw pechaduriaid ;

Cred yw'r oll,ond credu raid,

A gwaed yr Oen geidw'r enaid.

Os yn llwm , mae'r Iesu'n llawn ; -os dyled ,
Crist dalodd yn gyflawn :

Neu gofiwch bwyso'n gyfiawn

Warth yr oes wrth werth yr Iawn .

Mae Rheolwr eich mawr helynt - eto

Yn atal ei gorwynt ;

Wrth fesur mae'n gyru'r gwynt,

I dirioni'r dwyrein -wynt.

Os y ffwrnais sy ffyrnig , - ) perwyl

Yw puro yn unig :

Gras yw ydwym , nid gwres dig ,

Iawnei ddioddef yn ddiddig.
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DEWI 'n y bair, a Duw'n ben-i'w gwylied

Fel y gwelo’r angen :

Er och ei mwg rhowch Amen ,

Neu wyliwch gnoi y wialen.

O dan y cerydd dawn cariad ,-dylech

Dawelu yn wastad ;

Tranoeth teg wna triniaeth Tad ,

O'ch holl ing cewch ollyngiad.

A'r boreu dowch o'r bair den-y gwelwch

Mewn goleu ei dyben ;

Daw dyddiau y poenau i'r pen ,

A molwch am y wialen .

Araul haf ddaw ar ol hyn-a Dafydd,

Er dyfais y gelyn ,

Ddaw o'i wae ynDdewi Wyn ,

I ardaloedd aur delyn.

Os anobaith gais wynebu - i'ch enaid ,

Achwynwch wrth Iesu ;

A phobdawn yn llawn ail llu

Yryn drachwyrn i'w drechu.

Hwyl i lawen Haleliwia-o gur

A gewch wrth Galfaria ,

Anobaith , eich blinfaith bla ,

Gilgwthir wrth Golgotha.

CAN I GARIAD.

[Cyfieithiad o Anacreon, gan y Parch . JOHN JONES (Ioan Tegid) ,

Offeiriad Nanhyfer, Sir Benfro , 1792–1852.]

CARIAI
ARIAD unwaith aeth i chwareu

Ar ei daith i blith rhosynau ;

Ac yno 'r oedd heb wybod iddo

Wenynen fach yn diwyd sugno.

Wrth arogli o hono ’ n hoyw ,

Y rhosyn hwn a'r rhosyn acw,

Y wenynen fach a bigodd

Ben ei fys, ac ymaithhedodd .

A gwaeddodd yntau rhag ei cholyn,

A chan y boen a oedd yn dilyn ;

At ei fam y gwnai brysuro,

A'r dagrau dros ei ruddiau 'n llifo .
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Gwaeddai - Mam ! yr wyf yn marw ,

Brathwyd fi yn arw , arw ,

Ganryw sarph hedegog, felen ,

Ac ei henw yw Gwenynen.

Ebai Gwener, os Gwenynen

A’th bigodd di , mor drwm, fy machgen,

Pa faint mwy y saethau llymion

A blenaist ti yn llawer calon.

dydd yw ,

YMDDYDDANION FY MAM.

(10AN TEGID. )

HWN ! fy mam, pa ednyw ?
!

Fy Mab, eheda fry, i'r entrych draw ,

Pob bore gyda'r wawr, gan foliDuw

Yn felus iawn ; ac yn ei ol ni ddaw

I'r ddaiar mwy, hyd nes gorphenoei gân ;

Gan ddysgu dyn maiei ddyledswydd yw

Pob bore ar ol ymolchi 'nlân,

Gwir wneuthur coffa am ddaioni Duw.

O, fy mab ! tebyga di Ýr Hedydd ar ei daith ,

Yn wresog bydd mewn gweddi cyn dechreu dim o'th waith.

Hwn ! fy mam, pa edn yw ?

Colomen fach ,

Fy Mab, yn trydar wrthi ei hun,

Un fodd a'th nain , neu ti pryd nad wyt iach ;

Colomen hoff ! mor hardd ei lliw a'i llun !

Mor ffyddlawn idd ei chymhar hefyd yw !

Fy mab, na thafla gareg at ei phen ;

Mae mor ddiniwed ! O , gad iddi fyw !

Na chlwyfa hi, goddefa hyn o sen ;

0, fy mab ! tebyga di y war Golomen hon,

O'hyd mewn diniweidrwydd, a thawel fydd dy fron.

Hwn ! fy mam, pa edn yw ?

0 ! Alarch gwyn,

Fy Mab, o dòn i dòn yn nofio 'n hardd,

Nes cyrhaedd tawel ddwr o tan y bryn,

Lle cần ei farwnad uwch na ' r mwynaf Fardd,

A llais melusach nag erioed o'r blaen,

Ac yna gorwedd ar ei wely llaith ,

I farw, ac eị esgyll gwynar daen ;

Mal hyn yr Alarch a derfyna ei daith.

O, fy Mab ! tebyga di yr Alarch. Yr un wedd,

Mwy nefawl boed dy eiriau wrth nesu at y beda.
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YMWELIAD Y BARDD.

(10AN TEGID. )

I DREF , Bala yr aeth y Bardd,

Aeth drosy tŷ, a thrwy yr ardd,

Gan waeddi , “ 0 , fy nhad !

Nid yw fy nhad yn unrhyw fan ,

Os nad yw yn y bedd ; "

Atebai careg iddo 'n wan,

Dywedai, -- " Yn y bedd !"

“ Pa le mae Gwen , fy anwyl Gwen ?

Fy chwaer, pa le'r wyt ti ?

Os wyt yn byw , anwylaf Gwen,

Ateba, ' Wele fi,'

Ni chlywaflais, mawr ywfy mraw ;

Wyttithau yn y bedd ?”

Atebai'r gareg oedd ger llaw ,

Dywedai, —— “ Yn y bedd !"

Fy mam , fy mam, anwylaf fam,

A roist i'm faeth a mag ,

O dywed im’ , fymam, paham

Mae'r gadair hon yn wag ?

Fy mam , fy mam, fy mam, fy mam,

Wyt tithau yn y bedd ?

Atebai 'r gareg ateb gam,

Dywedai, — .Yn y bedd !”

“ Mae'r tŷ yn dywyll drwyddo draw,
A'r ardd â'i blodau 'n wyw ,

Na 'm tad, na 'm mam, nå 'm chwaer ger llaw

Ni welaf mwy yn fyw ;

Maent hwy yn cysgu ’m min y Llyn*

Mewn gwely pridd eu tri;

Mi wylafdrowrth feddwl hyn

Mae hiraeth arnaf fi . ”

CREADIGAETH Y BYD.

(Y PARCH . REES PRICHARD , Ficer Llanymddyfri, 1579—1644.)

[Cymerwyd y gân hon o enau hen wraig, yr hon a ddysgodd hi gan ei

mam , yr hon fu yn gwasanaethu gyda'r Hen Ficer, yn Llanymddyfri.]

,
Ata'i wrando cerdd blethedig,

Yr hon sy'n traethu pethau hynod

Am waith Duw mewn chwe' diwrnod.

* Llyn Tegid .
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Cyn dechreuad y byd yma

Nid oedd dim ond Duw Gorucha' ;

Yn ol ei 'wyllys a'i weithredoedd,

Cyntaf peth fe wnaeth y nefoedd.

Ar ol gwneyd y nefoedd hawddgar,

Nesafpeth fe wnaeth y ddaiar ;

Môr a thir oedd wrth ei feddwl,

A thywyllwch dros y cwbwl .

Ar ddydd Llun fe wnaeth yn eglur,

Haul, a lloer, a sêr, ac awyr ;

Fel y gallai'r Brenin mawr-ddoeth

Wel'dei waith yn eglur dranoeth .

Ar ddydd Mawrth fe wnaeth yn gynar,

Fôr a thir, a choedydd daiar ,

A'r ffynonau dŵr trwy'r ceryg

I ddiodi pob sychedig.

Ar ddydd Mercher gwnaeth yn barod,

Bob rhyw adar, pobrhyw bysgod,

Trwy fôr a thir rhodd siars yn helaeth .

Amlhau y byd â phob rhywogaeth .

Ar ddydd Iau fe wnaeth ’nifeiliaid ,

Mawr a bychain , gwyllt a dofiaid ;

Ac archodd ef trwy lawn orchymyn ,

Was'naethu'r byd bob rhyw ohonyn' .

Ar ddydd Gwener fe wnaeth Adda,

O bridd a dŵr yn ddyn o'r glana' ,

A'i gymares, Efa dirion,

A wnaeth o'r asen nesa'i galon.

Ar ddydd Sadwrn fe fendigodd

Yr holl waith yr hwn a greodd ;

A’r Seithfed dyddfe 'mrows i aros,

Yn ol ei waith ar hyd yr wythnos.

A'r Seithfed dydd 'fe orchymynwys

' Wasanaethu ef a myn'd i'r Eglwys ;

Gan orphwyso a gweddïo,

Waith hwn yw'r dydd sydd raid ei gofio .

O saith ryw efnydd gwnaeth Duw Gristion,

Ar ei lun a'i ddelw'n gyson ,

A'r rhai hyn chwi gewch eu clywed ,

O, na fyddwn byth mor falched.

O'r pridd y’th wnaed, ddyn peraidd purwyn ,

O'r ceryg nadd y gwnaeddy esgyrn ;

O'r môrdy waed, o'r haul dy galon ,

O'r Yspryd Glân dy enaid gwirion.
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O'r wybren las fe wnaed dy synwyr,

A'th ymadroddion mwynion eglur ;

O'r gwynt dy anadl per ei 'roglau,

Pwy yw'r dyn a ddichon ammheu ?

O'r pridd y'th wnaed , ddyn peraidd , heini,

Ac i'r pridd eto y dychweli ;

Cais ymbar'toi, 8 gad dy faswedd,

Dyfal feddwl am dy ddiwedd.

Er maint yw'n beiau a'n holl frynti ,

Er maint ein balchder a'n holl wegi,

Cyn y delo dydd ein diwedd,

Cymer arnom ni drugaredd.

Meddwl, ddyn , panfyddost falchaf,

O ba beth y gwnaed di gyntaf ;

Ac er maintdy wegi a'th faswedd ,

Pa le yr äi di yn y diwedd.

Maddeu i boblLlanymddyfri

Eu holl bechod a'u drygioni;

Eu camsynied a'u hoferedd,

Cymer arnynt hwy drugaredd.

Dyro i'w hathraw râd ac iechyd

I bregethu'r Efengyl hyfryd ;

Llwydda'i waith o'th fawr drugaredd,

A dwg e' i'r nefoedd yn y diwedd .

AWN I FETHL'EM.

(FICER PRICHARD .)

,Neidio, dawnsio, a difyru,

I gaelgweld ein Prynwr c'redig ,

Aned heddyw , ddydd Nadolig.

Mae yn Methlem wedi ei eni ,

Yn ystabl tu hwnt i'r ostri,*

Awn bob Cristion i gyflwyno,

Ac i roddi golwg arno.

Awn i Fethl'em bawb i weled,

Y dull, a'r modd, a'rman y ganed,

Fel y gallom ei addoli,

A'i gydnabod wedi ei eni .

* Hostelry - llety.

D
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Ni gawn seren i'n goleuo,

Ac yn serchog i'ncyfrwyddo,
Nes y dyco hon ni'n gymhwys

I'r lle sanctaidd maeyn gorphwys.

Mae'r bugeiliaid wedi blaenu

Tua Bethl'em dan lonychu,

I gael gweld y grasol Frenin ,

Ceisiwn ninau bawb eu dilyn .

Fe aeth y doethion i gyflwyno,

Ac i roi anrhegion iddo,

Aur, a thus, amyrr o'r gorau ,

A’u hoffrymu ar eu gliniau.

Rhedwn ninau i'w gorddiwes,

I gael clywed rhan o'u cyffes ;

Dysgwn ganddynt i gyflwyno,

Arhoi clod a moliant iddo.

Yn lle aur, rhown lwyr-gredynddo ;

Yn lle thus, rhown foliant iddo ;

Yn lle myrr, rhown wir 'difeirwch ,

Ac fe'i cymer trwy hyfrydwch.

Mae'r angelion yn llawenu,

Mae'r ffurfafen yn tywynu,

Mae llu'r nef yn canu hymnau,

Caned dynion rhywbeth hwythau.

Awn i weld yr Hen Ddihenydd,

Wnaeth y nef, y môr, a'r mynydd,

Alpha oediog , Tadgoleuni,

Yn ddyn bychan newydd eni.

Awn i Fethl’em i gael gweled

Mair a Mab Duw ar eiharffed,

Mair yn dala rhwng ei dwylo,

YMab sy'n cadw'rbyd rhag cwympo.

Awn i weled y Messias,

Prynwr cred , ein hedd, a'n hurddas ;

Unig Geidwad ein heneidiau,

Ar fraich Mair yn sugno bronau .

Awn i weld ein Prynwr hoyw,

Sydd i farnubyw a meirw,

'r hwn a'n dwg i'r nefoedd dirion

Ar adenydd yr angelion.
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COFIWCH ANGAU .

(FICER PRICHARD) .

BYRywinhoes ac ansertenon, Neu ol llong aeth dros y tonau ,

Heddyw ' n fyw , yfory 'n Neu ol saeth mewn awyr deneu.
farwol ;

Gynau 'n gawr, yfory 'n gelain , O ! gan hyny, heddyw , heno,

Dyma gyflwr dyn a'i ddamwain . Moeswchini bawb ymg'weirio,

Fyn'd ar ffrwst a thynu oddiyma,

Ni bydd yma, ar ben enyd , Lle na chawn o'r bir arosfa.

Un o honom heb ei symud ;

O meddyliwn am ein siwrnai, Mewn tai o glai yr y'm yn trigo,

Heno ysgatfydd raid ei dechreu. Tymhest ' fach a bair eu syrthio ;

Fel y rhed yr haul i'r hwyr,
Gwyliwn rhagi'rangau'n saethu,

A briwio 'r wal tra fo'm yn cysgu .
Fel y treulia 'r ganwyll gwyr,

Fel y syrthia 'r rhosyn gwyn ,

Fel y diffydd tarth ar lyn ;
Fel y t'rewir pysg a thryfer,

Fel y saethir pheasant tyner,

Felly treulia, felly rhed, Fel y torir blodau 'r ardd,

Felly derfydd pobol crêd , Fel y lleddir gweunydd hardd ;

Felly diffydd bywyd dyn ,

Felly syrthiwn bob yr un. Felly t'rewir dynheb wybod,

Felly saethir yn ddi-arfod,
Fel saeth y rhed, fel post y gyr, Felly torir gwychder dyn,

Fel cwyr y tawdd, fel iâ y tyr, Felly 'n lleddir bob yr un.
Fel dail y syrth , fel gwellt y

gwywa,
Fel y cwymp hollddail yr allt,

Fel tarth y trig , fellampy treulia . Fel y cneifia gwellau 'n gwallt,

Ni ddiflanwn fel y cysgod ,
Fel y gwywa lili 'r maes,

Ni lwyr doddwn fel y mân-od, Fel y tyr y gwydr glas ;

Ni ddiharddwn * felglaswelltyn,

Ni ddiffodwn fel yr ewyn. Felly gwywa , felly tyr,

Felly cracia 'n bywyd byr,

Ni cheir gweled mwyo'n hôl Felly cropir einioes dyn ,

Nag ol neidr ar y ddôl, Felly cwympwn bob yr un.

CYNGHOR Y FICER I'W FAB.

(FICER PRICHARD) .

SAN
VAMI bach, er cariadDuw,

Cofia byth tra fyddech byw ,

Foli Crist ar ben dy liniau,

Tr'ech o'm golwg oddicartre.

Galw 'n brudd o ddyfnder calon,

Ar dy Dad a 'th Brynwr tirion ,

Am d' amddiffyn nôs a bore,

Rhag pob drwg tr'ech oddicartre.

* Anharddwn.
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Plyg dy ddeulin , côd dy ddwylo,

Dal yn graff dy lygadarno,

Caisei rym , a'i ras, a'i oreu,

Yn mhob man tr'ech oddicartre .

Arfer ofni Duw a'i ganlyn ,

Yn dy ie'nctyd tr'ech yn blentyn ;

Felly byddi siwr mewn graddau ,

Foli Duw yn hen-wr gartre.

Dos yn llawen at dy lyfyr,

Dysg yn glic ac na fydd segur ;

Nid wy 'n gwa’rdd er hyn it weithiau ,

Chwareu peth triech oddicartre.

Cyn b’och segur taro 'r delyn ,

Cần y Salmau sy 'n ei chanlyn ;

fydd hyny 'n hyfryd weithiau ,

I Sam bach tra oddicartre.

Cân fel criced ar bob cam,

Gochel wylo am dy fam ;

Duw fydd fam a thad o'r goreu

I Sam bach tra oddicartre.

Duw ro’i ras a'i fendith iti ,

Duw 'th gyf'rwyddo i'w addoli ;

Duw fo'n Geidwad nos a bore

Ar Sam bach tra oddicartre .

Cod y bore gyda'r wawrddydd ;

Am y cyntaf a'r uchedydd ;

Hyn a'th helpa i gael hir iechyd,

Dysg a dawna chyfoeth hefyd.

Gwisg yn esgud dy holl ddillad ,

Dod y rhai'n yn gryno am danad,

Nadfod botwm heb ei gaued

Cyn y caffo neb dy weled .

Golch dy wyneb, crib dy ben ,

A'th gwff yn lân , a'th fond* yn wen ,

A'r oll o'tb drwsiad yn dra threfnus ;

O flaen Duw mae hyny 'n weddus .

Wedi ymdrwsio , dos i'th weddi

Yn ddiaros, gochel oedi ;

Cwymp o flaen Duwar dy liniau ,

Cyn y gwlychech di dy enau.

* Cadach gwddf.
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Ar dy liniau cod d'olygon

At y nefol Dad yn eon ;

Ac na ofna ofyn iddo

Bobpeth ag sydd raid it wrtho.

Cais ei gymhorth , ac fe ddyry,

Galw arno, ac fe'th wrendy ,

Rho di ynddo dy ymddiried,

Ac fe'th geidw rhag pob niwed.

DEWIS GWRAIG.

(YR HEN FICER. )

NA
A chais wraig a gwaddol lawer,

Ac heb fedru trin ei phwer ;

Mwg, a niwl, a llif yn treio,

Yw gwaddol mawr heb fedru 'i drinio.

Os bydd ond dwy it gael dy ddewis,

Un yn fras , a'r llall yn fedrus,

Gadi fyn'd y fras ddifeder,

Cais y fedrus a'th holl bwer.

Y ddoeth a'r dda a ddaw i ddigon,

Oddydd i ddydd hi wella ddynion ;

Ni chwsg hi 'r nos, ni phaid ei bysedd,

Nes caelcyfoeth ac anrhydedd.

Archoll calon, baich anesmwyth ,

Defni dyfal , gwawd i'w thylwyth,

Iau yn gwasgu, sarph in prico,

Yw gwraig ddrwg, gwae 'r gwr a'i caffo.

Gwraig rinweddol, hygar, hyfryd,

Sydd gàn gwell na byd o olud ;

Gwell na thir, na thai , na thrysawr,

Gwell na 'r perl a'r meini gwerthfawr.

Llong yn llawno werthfawr dlysau ,

Perl a chan' mil o rinweddau,

Gem na fedr neb ei brisio ,

Yw gwraig dda i'r sawl a'i caffo.

Piler aur mewn mortais arian ,

Tŵr rhag angau i ddyn egwan,

Coron hardd , a rhan rhagorol,

Gras ar ras yw gwraig rinweddol .
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GOCHELYD CWMNI DRWG.

(FICER PRICHARD) .

FEL, tåg y chwyn y gwenith,

Fel y 'nurdda pyg dy gadach ,

Felly 'th 'nafa drwg gyfeillach.

Gochel neidr rhag dy frathu,

Gochel blâ rhag dy ddyfethu,

Ac os ceri iachawdwriaeth ,

Gochel ddilyn drwg gwmpnïaeth .

Dilyn brophwyd, fe 'th oleua,

Dilyn athro , fe ' th gyfrwydda,

Dilyn sant , fe 'th wna di 'n sanctaidd,

Dilyn ffol, ti fyddi ffiaidd.

Cymer lantern Duw 'n dy law,

I'th oleuo yma a thraw ;

Nid å neb i dir y bywyd ,

Heb oleuni 'r' Sgrythyrhyfryd.

Ac os ceisi gael dyrchafiaeth,

Gras, a dawn, ac iachawdwriaeth ;

Dewis ddilyn , cerdd heb golli

Y ffordd y dysgo 'r Arglwydd iti .

Hi fydd cyfyng ar y dechreu ,

A gwrth’nebus i'th drachwantau ,

Ar y diwedd hi fydd esmwyth ,

I'th ddwyn at Iesu yn ddisymwth .

Ffordd i ddistryw sydd yn wastad,

Ac yn esmwyth ei dechreuad ;

Ond
yn

niwedd ffordd annuwiol

Y mae 'r pwll a'r ffos uffernol.

Gwedi dechreu ' r ffordd trwy rinwedd,

Myn ei ddilyn hyd ydiwedd ;

Ac na chynyg droi oddiarni ,

Nes dy ddwyn i wlad goleuni.

Nid wyt nes er dechreu 'r siwrnau,

A throi gwedi 'n at dy feiau ;

Nid oes bromais gael y goron

Heb barhau hyd angeu 'n ffyddlon .
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CLOD IESU GRIST YN Y GREADIGAETH.

[Gan WILLIAM WILLIAMS, Pantycelyn, 1717–1791.]

AMbyny pob creadur;weltorwch allangån,
O'r mwyaf eu maintioli hyd at y lleiaf mân;

Cyhoeddwch gyda 'chgilydd, ynllawen , nid yn drist,

Am glod didrai, diderfyn , a d'ioni Iesu Grist.

Chwibryfed ef clodforwch, sy 'n isel ar y llawr,

I lwch y ddaiar atoch daeth y Messiah mawr ;

Ymlusgiaid, O, dyrchefwch soniarus gân o'r trwch,
Bu Iesu dri diwrnod yn gorwedd yn y llwch.

Chwi adar ar yr aden sy'n chwareu ar y pren ,

Rhowch eich telynau 'n barod o glod i Frenin nen ;

Hollgoedydd yr anialwch, 0 , curwch ddwylo 'nghyd,

Rhyfeddod iddo farw ac e'n Greawdwr byd !

Anadled yr awelon, murmuredpob rhyw nant,

Rhyw sûn soniarus hyfryd fel byseddbyw ar dant ;

I'r hwn ei hun sydd ffynon o ddwfr y bywyd pur,

Ac yn anadlu'o'i Yspryd gysuron gloyw clir.

Fellt, fiamiwch ei anrhydedd, daranau, seiniwch chwi

Ei glod, tra fyddo 'r moroedd yn rhuo maes ei fri ;

Chwi ddefaidmân a geifr, cwblhewch yr anthem hyn ,

Fel oen dan law y cneifiwr bu ar Galfaria fryn .

Ti ffynony goleuni, ymgryma i lawr dy ben,

I haul mil mwy ei lewyrch, dysgleiriaf yn y nen ;

Dwêd yn dy dro diderfyn am glod a mawl fath un

Sy a'i belydr cysurus yn goleuo enaid dyn.

Angylion , archangylion, cydfolwch iddo ef,

Adysgwch i'w glodfori ef hefyd nef y nef ;

Chwi welsoch anfeidroldeb ei air a'i ryfedd rym ,

Pan welsoch natur eang yn tarddu maes o ddim .

Mil mwy oedd eich rhyfeddod yn Gethsemane 'n awr,

Wel'd chwys a gwaed yn ddafnau yn syrthio ar y llawr ;

Pwys bai hiliogaeth Adda yn gwasgu lawr yn dụn ,

YrHwn a rodd eich bywyd ryw oesoedd maith cyn hyn .

Ond dyn yn enwedigol, že , dyn dyrchafed lef

Mewn haleliwias dyblyg o'r ddaiar gron i'r nef ;

Can's dros y dyn 'mestynodd ef ar y croesbren mawr,

A thros y dyn gorweddodd yn ngwaelod bedd i lawr.

Beth bynag y gwahaniaeth rhwng graddau yn y byd,

Can's Iawn heb dderbyn wyneb oedd drosom ni i gyd ;

Am hyn freninoedd cwympwch o'ch gorseddfeydd i lawr,

Sy'n ifori o'r druta' , i addoli 'r Brenin mawr.
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Chwi dlodion, chwi gystuddiol, digysur, fyth na thewch ,

Ond byddwch bellach lawen, drachefn llawenhewch ;

Dewisodd yntau dlodi a gwawd ac angau du,

Fel byddech yn freninoedd yn yr wybrenau fry.

Chwi henaint, sy 'n ymgrymu dan vys blynyddau hir,

Yn rhedeg gyda ' r angau tua'r anghofus dir,

Crist unig pwyswcharno, Craig eich heneidiau trist,

A'r gair diwedda ' ddwedoch, boed mawl i Iesu Grist.

A'r cynta ' ddwedoch chwithau, fabanod egwan prudd,

Sef clod i enw 'r IESU, a dechreu gyda'r dydd ;

Parhewch hyd fyth i'w foli,dewiswch ef yn rhan,

Er mwyn i chwi gynyddu, daeth ef yn faban gwan .

MARWNAD GYNTAF WILLIAMS, PANTYCELYN.

[Mae yn ymddangos maidyma yfarwnad gyntaf a wnaeth yr hen fardd,
aca gyhoeddwyd ganddo yn 1762. Gwnaeth hiiamrywraiduwiola fuont

feirw yn Sir Aberteifi, ynagos i Langeitho, oddeutu yr un amser, ac o'r

gynnulleidfa hono, ac un arall o Sir Gaerfyrddin .]

HE
ED fy enaid, c'od i fyny,

Ysgwyd sorod y carchardý ;

Daw rhai gwedi cael eu gwared

O gadwynau 'u holl gaethiwed ;

Eu cnawd a'u esgyrn oll yn llechu

Yn y ddaear, eu hen lety :

Yn dawel 'nghyd, heb drafferth byd,

Diffrwyth i'w deffro ;

Ac i aros hyd nes delo

Sŵn yr udgorn i'w dihuno.

'Rwy 'n dych’mygu gweld eu cefen ,

Fry yn pasio heibio ' r haulwen,

A phob un yn chwareu 'i aden ,

Un yn ol y llall yn llawen ,

Heibio 'r sêr o bob ryw raddau,
Gado ' r lloer a'r holl blanedau,

Obry lawr, bellder mawr,
Aethus i synu ,

Hwythau 'n esgyn byth i fyny,

Yn yr eangder pur yn canu.

'Roedd angelion megys muriau

O bobtu 'ngylch ynol eu graddau,

Rhes 'n ol rhes yn dysgu'ynt ganu

Newydd gainc i'r anwyl Iesu ;

'N awr maent wedi dysgu eu gwala ,

'Roeddent wedi dechreu yma,

Gyda'r Oen, fyth heb boen

Yn ymddigryfu ;

Blith dra -phlith â'r bardd gwmpeini

Ehedodd gyda hwynt i fyny.
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Gwelaf rai o'n cyn -aelodau

Wedi dringo i fynu er's dyddiau ,

Yn gwenuyn eu gwyneb hyfryd,

Panar drothwy drws ybywyd ;

Dewch i mewn, a dewch heb 'rofyn ,

Dyma'r wledd o'ech yn ei ’mofyn;

Gwrthddrych eich cred,a'i freichiau ar led,

Sy ar yr orseddfawr drag'wyddol

Lle clyw'n e'n croesaw mewn ei bobl .

Mae 'u cadwynau wedi datod,

A’u caethiwed wedi darfod ;

Eu cystuddiau, eu poen, a'u gofid ,

Oll tu faes i borth y bywyd ;

Nid aeth arf, na ffon , na chleddau,

Na dim afreolus nwydau,

Dros y mur grisial clir

Isanctaidd dir Seion,

Na dim arall a dýr gyson

Heddwch di-drai 'r pererinion .

O na chawn ni fyn'd fy hunan ,

At y nefol gydsain gynghan ,

A chael gwybod rhyw gwestiynau

Pa sut mae ar beny siwrnai;

A oes llawer wedi blaenu

Fel mae dynion yn tebygu ?

A oes llu dysglaer fry

O rif y tywod,

Mewn tangnefedd, wedi darfod

A chystuddiau 'u pererindod ?

D’wedwch im, pwy olwg hyfryd

Sydd ar D'wysog mawr y bywyd ?

A yw ôl yr hoelion ynd ,

Yn ei draed ac yn ei ddwylo ?

P’un ai cariad , ynte ofni ,

Sy yno benaf yn teyrnasu ?

Cariad mwy 'n llosgi trwy

Eu calon 'r wy 'n credu ;

Mae yno hefyd hyfryd ofni,

Ac anfeidrolfaith ryfeddu.

A ydyw 'n bleser gan angelion

Ganu anthem hyfryd Seion ?

A yw angau 'r croesbren poenus

I'r rhai safodd gynt yn felus ?

Ai gwir bod yr angelion pena'

A'u sail ar gopa bryn Calfaria ?

Yno ’n cael, perffaith hael

Gadernid diffaelau,

Wedi eu c'lymu a'r holl seintiau

Yn yr un pen, yn yr un clwyfau ? -
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A ydych chwi yn gwybod yna

Am ein gofid ni sydd yma ?

Neu a fedrwch gydymdeimlo

A'r rhai hyn sy 'n cael eu temtio ?

A oes rhai oddiyna, weithiau,

Yn d'od yma ar negesau

Mawrion , maith, fel y daeth

Moses ac Eli,

Ar newidiad gwedd yr Iesu

Mewn gogoniant i ryfeddu ?

Mae fy ffydd , neu mae'm dychymyg,

Yn bryderus iawn, yndebyg,

Fod rhyw swn yndod i'm clustiau,

O’u dedwyddol faith ganiadau,

Mae yn hedeg dros y bryniau

Ar adenydd awel denau,

Yn d'oda rhin , nefol win

I loni 'm blin enaid ;

Ac yn rhoi rhyw hyfryd syched

Am fod yn eu gwledd fendiged.

Wrth fyfyrio ar eu rhoddion

Mae cenfigenyn fynghalon,

Fod fy nghoelbren i heb symud

O wlad y gwae i dir y bywyd ;

Deffro 'm ffydd, dos dros y bryniau,

Cymer ran o'u gwleddoedd hwythau ;

Mae'n brydnawn diweddar iawn ,

Buan cawn orphwys ;

A rhoi 'n beichiaulawr ac arllwys

Ein holl ofid yo Mharadwys.

PRIODAS ADDA AC EFA.

(WILLIAMS, PANTYCELYN .)

R HYW ddydd yn ddiarwybod fe gwympodd melus hûn ,

Ar holl ysprydoedd Adda o ryw anfeidrol rin ;

Nasgwyddaiam dano 'i hunan , dychymyg oedd yn fyw ,

Yn haeru bod hi'n gweled y cwbl wnelaiDuw.

Ac yn ei gwsg tebygai ef weld y Crewr glân,

'Rhwn oedd ag e'nymddyddan yn hyfryd iawn o'r blaen ;

Yn gwneuthuryn ei fynwes i mewn agored le ,

Tu aswy law gyferbyn a gwraidd ei galon e .

Ac yna 'n cym’ryd asgwrn â'i nefol law ei hun ,

Ond un o ryw fenywaidd, a luniaimegys dyn ;

Ac wrth ei throi a'i thrafod hi aeth yn gig å gwaed,

Fe welai fywyd ynddi, hi safodd ar ei thraed .
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Fel dyn perffeithia 'r olwg, tebyg'sai ' i gweldhi 'n dod ,

Nad oedd yn mhlith a welodd hyd yma ei bath yn bod ;

A'r clwyf yn cael ei gauad, a'r gwaed yn stopi ' n glau,

A'r poen debygsai o deimlo yn
union

yn iachau .

Mordeg ac mor garuaidd, mor nefol ac mor hardd,

Blodeuyn pur y blodau ,a ffrwyth holl ffrwythau'rardd ;

Nes oedd yr holl fendithion o'i gwmpasgylch a'u dawn ,

Wrth edrych yn eu hwyneb yn collieu lliwiau'n llawn.

Can's tegwch pob creadur oedd yn ei hwyneb cun ,

A miloedd maith yn rhagor ’nawr wedi ei gasglu ’n un ;

A chariad ar ei gruddiau, dysgleirdeb yn ei gwedd,

Ag oedd yn gwneyd ei chwmni yn bleser ac yn hedd .

Nes daeth rhyw wres o gariad yn gymhwys fel y tân,

I mewn i galon Adda nas teimlodd ef o'r blaen ;

A goglais yn ei enaid, dim bellach a'i boddhải,

Oni chai drigo 'n wastad yn unig man y b'ai .

Ac yna pan ddihunodd o ryw felusaf hûn,

O bynyhyd yn heddyw erioed a deimlodd dyn ;

Fe 'drychodd gylch o'i gwmpas, rhaid oedd ei chael bi mwy,

Neu wedi ei gweld a'i cholli, saith dyfnach oedd ei glwy' .

Fe'i gwelai 'n nesu ato wrth glun ei Chrewr glân ,

Pwy ddwêd faint ei lawenydd, pwy ddeall rym eidân ?

'N ol cwymp prin gellir gwybod , wyr tân anlladrwydd ddim,

Am gariad paradwysaidd, mo 'i rinwedd ef na 'i rym .

A'i gwedd yn concro yspryd, yn deg fel bore wawr,

Yn gywir fel breuddwydiodd am dani er's haner awr ;

Fe'i gwisgwyd a phob tegwch o'r nef a'r ddae'r yn un ,

Yn mhob rhyw gymhwysiadau yn gymhar llawn i ddyn .

Hi wyddai mai i ymg'lymu mewn sanctaidd 'stâd yn nghyd ,

Yr oedd hi 'nawr yn dyfod atfrenin yr holl fyd ;

Y gynta ' 'rioed briodas, yr ardderchocaf un,

Gysylltwyd yn Mharadwys gan Grewr nef ei hun.

'N ol syllu o Adda arni ’ n awr at ei Grewr trodd,

“ Nis gallaf atal d'wedyd,” be fe , “ 'r wy' wrth fy modd I "

O Grewr mwyn haelionus, trugarog ,mawr ei fri ,

Dy eiriau ti gyflawnaist uwchy meddyliais i .

Y cwbl yn yr awyr, a'r cwbl ar y dòn ,

Sydd hardd i gyd a roddaist, ond llawer harddach hon ;

Yn awr y gwelaf asgwrn o'nı hasgwrn i yn lôn ,

A chnawdo'm cnawd fy hunan yn sefyll o fy mlaen .

A gwraig ydyw ei henw, o berffaith ŵr hi wnaed,

Acam yrachos yma gåd dyn ei fam a'i dad ;

Un enaid ac un galon, ac wrth ei wraig y glŷn,

Dau gnawd ni fyddant mwyach yn wastad ond yr un.
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Orosyny gre’digaeth , O greadur teg ei phryd !

Ni fedd holl natur eang o'i mewn dy fath yn nghyd !

Ni all'sai neb dy wneuthur ond llaw nad oes o'i hail ,

Yn harddach na'r sawl bioedd yr asgwrn oedd dy sail.

Ei lais hi a adnabu , a hi adnabu ei ddawn,

Mewn mawredd a myfyrdod fod e'n rhagori'n llawn ;

Ac eto 'i gras cywilyddgar a'i rhinwedd yn ddiffael,

A fynai, nid heb rheswm , ei cheisio cynei chael.

Am hyn hi drodd ei chefn , rhyw gywilydd hardd sy ' n bod

Yn natur gras perffeithiaf cyn cwympoo ddyn erioed ;

Hi giliodd yn barchedig, ynaraf ac yn dde,

Diniwaid, eto 'n gwybod ar frys canlynai 'fe.

Fe wasgodd ati 'n hyfryd ill dau yn ngolwg Duw,

Fe gludodd ar ei meddwlresymau o bob rhyw ;

Hi a'u pwysodd , hi ystyriodd, o'i mewnenynodd tân ,

Grym cariad a rhesymau goncwerodd Efa'n lân .

Hi ildiodd mewn anrhydedd, pa fodd y gallai lai ?

Ei lle, hi wyddai'r awrhon, oedd hollol ufuddhau ;

Ei Chrewr oedd ei rhoddwr, ' d oedd lle i ballu mwy,

Ac yn ei nefol fawredd efe a’u bendithiodd hwy.

TWYLL Y BYD.

(WILLIAMS , PANTYCELYN. )

ME
EGYS llestr hen a drylliog

Ydyw'r byd, ar fôr tymhestlog ;

Pleser ydyw edrycharno,

Ond peryglus iawn bod ynddo !

Os daw un i maes o'r tonau

Ar ystyllen friwllyd deneu ,

Fe glyw stŵr ar y dw'r,
Dwndwr yr angau ,

Draw yn mhell gan ryw fyrddiynau,

Aeth yn iach i'r llestr gynau .

Beth, raid cymaint poen a gofid

Wrth a bery ond awr o enyd ?

A phemeddem aur yr India,

Perl Brazil , a sidan Persia ,.

Dyna'r man diwedda 'n henw ,

“ Pridd i'r pridd, a lludw i'r lludw ; "

Dyma fe, yn ei le

Gerwin yn gorwedd !

Dyma ei oed mewn byd o wagedd,

Diarwybod daeth ei ddiwedd.
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Uffern gau ei hun sy 'n gwenu

Fod plant Adda wedi ynfydu ;

Casglu cyfoeth erbyn angau ,

Ac euogrwydd mwyo bwysau ;

Rhoi i briodas, adeiladu ,

Noah 'n gwneyd ei arch i fyny ;

Twrio ' r dòn , casglu hon,

Diluw bron dyfod !

Erbyn bod yr arch yn barod,

Gorfod gado sŵn у sorod.

A raid i'r henaint sydd yn darfod,

Acyn hongian uwch y beddrod,

Fel hen goedydd yru eu gwreiddiau ,

Ddyfnach, ddyfnach rhwng y creigiau ?

Caru 'r ddaiar yn anwylach

Fel b'ont ati ’n mynd yn nesach ?

Y dwylaw hyn , gweinion gwyn,

Crynion yn crynu,

Eto'n daeryn ymafaelu

Am yr hyn sydd yn eu nychu .

Rhwymo 'r awyr lâs a'i gasglu ,

Beth yw ceisio 'r byd ond hyny ?

Ychydig iawn ar ddyn sy 'n eisiau,

A thros 'chydig o flynyddau.

Pwy mor gynted rhaid im’ado

'R Iludw llwyd sy 'n awr yn eiddo ,

Yr hwn a gês er mawr llês

Gan anian tros enyd ;

Pan galwo hi y mae ' n rhaid symud ,

A rhoi 'm lludw iddi hefyd.

Dyddiau mebyd sydd yn treulio

Cyn cael synwyr, a myn'd heibio ;

A phan down i brisio amserau,

Prynu deall trwy brofiadau,

Dechreu caffaelallwedd bywyd,

Dawn a rheswm , rhinwedd hefyd ,

Yna mae angeu 'n glau

Yn dadrys ei ddrysau,

Gwneuthur ffordd ddinâg, ddiammhau,

Fyn'd i mewn i'w ystafellau.

Pan bwy' n edrych ar rifedi

O flynyddau ’n ol , i gyfri ,

Nifer o rywffryns er's dyddiau,

O'r un oedran , o'r un graddau ,

Cryfach nerth , a mwy seguryd,

Ie'ngach hefyd yn eu bywyd ,

Carcus iawn, fore a nawn ,

I achub llawn iechyd ,

Hwythau' n gynta ' wedi eu symud,

'Rwy 'n rhyfeddu medda 'i fywyd.
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BETH YW DYN I TI I'W GOFIO ?

[ Gan y PARCH .WM. REES, D.D. , (Gwilym Hiraethog ), gweinidog

gyda'r Annibynwyr , 1802-1883 .]

PANedrychwyfardynefoeda
Uchel, annherfynol draw ,

A'r aneirif ffurfafenau

Grogaist yn eu bru uwchlaw :

Heuliau fyrdd, myrddiynau'n fflamio,

Ac yn tywallt gwres a dydd

Arfiliynau maith o fydoedd,

Yn grogedig ynddynt sydd :

Beth yw dyn i ti i'w gofio ?

Bethyw dyn ? Jehofah mawr,

Pan feddylit ti am dano,

Bryfyn isel ar y llawr ?

Beth yw'r ddaiar ? Dim ond llwchyn ,

Llai na dim yw dyn a'i fri ;

Eto, rywfodd, dyn adaiar

Demtia i lawr dy sylw di !

Pan y gelwid yn y boreu
Restr enwau ser y nen ,

Deuent oll dan ganu a dawnsio,

Heibio i'r orseddfainc wen ;

Yn ei thro yn mhlith y lliaws,

Ymddangosai'n daiar ni

Cododd gwrid i wyneb cariad

Dwyfol, pan y gwelodd hi .

CAU Y MOR A DORAU.

(GWILYM HIRAETHOG .)

Y
RHUADWY fôr cynddeiriog

Drinit megys baban gwan ,

Pan o groth y tryblith redai,

Gan ddyrchafu'i donau i'r lan ;

Ar dy lin gorweddai'n dawel,

Rhoit y cwmwl iddo'n bais .

A'r tew niwl yn rhwymyn tyner

Am ei wasg heb unrhyw drais .

Gweuit dywod mân yn gadwyn

Am ei lwynau rhwth yn glyd ;

Dodi'r lleuad fel llaw-forwyn,

Ufudd iawn i siglo'i gryd ;
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D’wedit “ Ust ” yn nghlust y dymhestl,

Hi ddystawai - hunai ef,

Ar ei gefn , a'i wyneb gwastad,

Esmwyth , llydan, tua'r nef.

Weithiau gyru'r gwynt i'w ddeffro,

A deffroad ebrwydd bair

Egyr ei amrantau mawrion ,

Gan ymstwyrian wrth dy air ;

Chwydda'i donau fel mynyddau ,

Rhua megys taran fawr,

Hyrddia'i freichiau preiff , ac egyr

Anferth safn i lyncu'r llawr.

CYFARCHIAD I WENOL GYNTAF Y TYMMOR.

(GWILYM HIRAETHOG.)

WEN
TENOL fwyn , ti ddaethost eto,

I'n dwyn ar go’ fod haf ar wawrio,

Wedi bod yn hir ymdeithio,

Croeso , croeso i ti ;

Nid oes unrhyw berchen aden,

Fwy cariadus, na'r wenfolen,

Pawb o'th weled sydd ynllawen ;

Ebe 'r wenol-Twi, twi, twi .

Ha ! mi wela’th fod yn chwilio

Am dy nyth , o dan ein bondo,

Y mae hwnw wedi syrthio,

Wenol , coelia di ;

Nid myfi yn wir a'i tynodd,

Gwynt a gwlaw a gaua' a'i curodd,

Yntau o ddarn i ddarn a gwympodd :

Ebe 'r wenol-Twi , twi, twi .

Wenol dirion , paid a digio,

Gelli wneyd un newydd eto ;

A phe gallwn, gwnawn dy helpio

Arosgyda ni:

Casglafglai, cei dithau weithio,

A chymeraf ofal trosto,

Rhag i'r 'deryn tô ddod iddo :

Ebe'r wenol, Twi, twi twi.

P'le gadewaist, wenol heini '

Dy gymdeithion, dorf aneiri ' ,

Oedd y llynedd yn ein lloni

Yma gyda thi ?
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A fu'r oll o honyntfeirw ,
A'th adael di'n amddifad weddw ?

Byddai hyny 'n chwedl arw :

Ebe 'r wenol — Twi, twi , twi .

Wenol fach , paham diengi

Draw oddiwrthyf ? paid ag ofni ;

Aros, bydd yn gyfaill imi—

'Rwy 'n dy garu di .

Credu 'r wyf fod genyt galon

Bur, ddiniwed , gywir, ffyddlon

Peth anfynych yn mhlith dynion :

Ebe'r wenol—Twi , twi , twi .

Llawer blinder chwerw brofais ,

Er y tro o'r blaen y’th welais,

Wenol fwyn, a llawer gwynais

P’odd ymd'rewaist ti ?

A fyddwch chwi , wenoliaid, weithiau

Yn cyfarfod â blinderau ,

Nestroi'ch twi, twi, twi , 'n gwynfanau ?

Ebe'r wenol—Twi, twi, twi .

Mi ddymunais, wenol lawen,

Ganwaith feddu ar dy aden ,

I allu hedeg yn y wybren ,

Uwch y byd a'i gri:

Ymryddhauoddiwrth helbulon

Bywyd dynol, a'i ofalon ,

Ac fel tithau , 'n iach fy nghalon,

Canu uwch eu pen — Twi, twi !

Mae 'th ddyfodiad , addfwyn wenol ,

Ini 'n dysgu gwersi buddiol ,

Ar bob tymmor yn olynol,

Yr ymweli â ni.

Wyt yn adwaen dy dymmorau,

Ac yn cadw dy amserau

“ Cym'rwch rybudd, gwnewch fel finau,"

Ydyw'r llais ym mhob twi, twi !

Dyna gamp a ddysgi eto

Cadw ' th wisg yn lần a chrynno,

A thithau 'n trin y clai a'i ddwbio,

Wrth it' wneyd dy waith .

Hoffwn innau ddysgu hòno

Trin y byd, a myned trwyddo ,

Heb halogi 'm gwisgoeddynddo,

Na rhoi arno 'm calon chwaith .
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EANGDER Y GREADIGAETH .

(Syniadau Athronydd Ellmynaidd .)

(GWILYM HIRAETHOG .)

GA
LALWODD Duw o'i nos freuddwydion ,

Farwol ddyn i drothwy'r ne'

“ Dring i fyny, gwel ogoniant

Mawr fy mhalas," eb efe .

Archai i'r gweision gylch ei orsedd —

“ Tynwch gnawdolwisg y dyn,

A rhowch anadlyn ei ffroenau

O'r fath a feddwch chwi eich hun .

Golchwch ei olygon eto,

Er eu puroa'u nerthu'n fwy,

Yn y ffynon lle'r arfera

Engyl olchi 'u llygaid hwy ;

Ond, ei galon ddynol dyner,

Fedr grynu dan ei fron ,

Wylo acymdoddi'n ddagrau

Na newidiwch ddim ar hon ."

Hyny wnaed ; a'r dyn a safai

' N barod i'r anfeidrol daith ;

Angel cadarn yn arweinydd

Iddo trwy'r eangder maith ;

Oddiar fur ganllawiau'r nefoedd,

Can' cyflymach goleu'r wawr,

' Hedai'rddau fel am y cyntaf,

I'r diderfyn wagle mawr.

Weithiau treiddient trwy ororau

Meithion o dywyllwch mawr,

Lle na thywynasai goleu

Haul na seren hyd yn awr ;

Anial diroedd o farwolaeth ,

Na threiddiasai “ Bydded " Duw

Eto 'rioed i'w bru, i roddi

Ffurf, na delw bod, na byw .

Wedi'n deuent i gyffiniau

Lle'r oedd gallu Duw ar waith ,

Yn cenedlu creadigaeth

Newydd, i'w ogoniant maith ;

Heuliau newyddeni'n fflamio ,

A phlanedau fwy na mwy

Yn ymsaethu i fodolaeth

Megys i'w cyfarfod hwy.

E
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Ar y dde a'r aswy iddynt,

Heb na diwedd fyth na rhi',

Cydser yn osgorddion dysglaer,

Lefent arnynt, “ Wele ni ! ”

Pyrth tragwyddol yn ymagor,

O bob maint, a ffurf, a llun,

Pyrtha meini'r adeiladaeth

Yn blanedau a sêr bob un !

Arianrodau cyferbyniol,

A ymffurfient yn fwäau,

A'u rhychwantau anfesurol,

Am y nefoedd yn ymgau ;

Dirif dyrau a cholofnau

O anfeidrol nerth a maint,

A’u copäau'n ymddyrchafu

Cuwch a nefoeddwen y saint .

Oddi mewn oedd megys grisiau

I esgyn i'r uchelder draw ;

Neu i ddisgyn i'r dyfnderau

Anfesurol oedd is law !

Dyfnder lyncid yn yr uchder,

Uchder yn y dyfnder maith ,

Fel nas gellid byth adnabod

Dyfnder nac uchelder chwaith .

Fel y saethent ar eu gyrfa

Ymaith drwy'r eangder gwyrdd,

Dyna ddolef yn eu cyfarch ,

“Adsain uchel bydoedd fyrdd

Fod cysawdau dirifedi ,
Ffurfafenau fwy na mwy,

Eto, eto yn eu haros,

Ar ymddangos iddynt hwy.

Ina'r dyn och'neidiai, safai,

Crynai, wylai gyda hyn ;

Suddai'i galon orlethedig,

Ac ymdoddai ynddo'n llyn ;

“ Angel ! nid af gamyn mhellach , "

Eb efe , “ Ni allaf fyw

Annyoddefol ydyw'r olwg

Ar ogoniant mawreddDuw !

“ Yspryd dyn ni all ymgynal

Dan fath anfeidroledd mawr ;

Angel ! Angel ! gad im' farw ,

Cladd fi yn fan hon ynawr !

Tŷn y llenitros fy llygaid ,

Digon ! Digon | Digon yw !

Nid oes diwedd, nid oes derfyn

Byth ar greadigaeth Duw 1
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Ac oddiwrth y sêr cylchynol,

Fyrdd myrddiynau , adsain glir

A ddychwelai, gan arddatgan,

“ Y mae'r dyn yn dweyd y gwir !

Nid oes diwedd , nid oes derfyn

Ary creadigol waith ,
Anfeidroldeb heb ei chwilio

Fydd i dragwyddoldeb maith."

“ Ai am nad oes derfyn iddi ,

Y'th ddychrynir, druan ddyn ? ”

Eb yr angel-neb ni atebodd,

Fel cai ateb iddo 'i hun.

Yna'i freichiau gogoneddu3

A ddyrchafai i nef y nef,

Gwaeddai allan , “ Nid oes derfyn

Ar ei greadigaeth ef ! ”

COFIA Y FARN A FYDD.

“ Ond gwybydd y geilw Duw di i'r farn am hyn oll . "

[Gan EBENEZER THOMAS (Eben Fardd ), Clynog Fawr, Ysgolfeistr,

1802–1863.]

GW
WNA 'n llawen, ŵr, o fewn dy fro,

A chwardd tra dalio dydd ;

Nac ofna neb, ac na thristâ,

Ond cofia ' r farn a fydd.

Mwynba bob pleser, myn dy chwant,

Na ffrwyna' r trachwant rhydd ;

Mewn rhwysg a gloddest treulia ' th dda,

Ond cofia 'r farn a fydd.

Diystyra grefydd a phob da,

Aphoera 'n wyneb ffydd ;

Oddiwrth foesoldeb ymbellha,

Ond cofia 'r farn a fydd.

Myn bob difyrwch yn mhobman,

Gwna'n ddyddanyn dy ddydd ;

Mewn gwin a gwleddoedd llawenhâ,

Ondcofia 'rfarn a fydd.

Na wrando ar un cynghor cu,

Na'r ymresymu sydd ;

Dirmyga'r Ddeddf, a thòr bob darn ,

Ondcofia ' r farn a fydd.



52 CANECON CYMRU.

Cais bob llawenydd , na lwfrhâ,

Ymhoywa, rhodia ' n rhydd ;

Gwna orchymynion Duwyn sarn ,

Ond cofia 'r farn a fydd.

Y farn ! Y farn ! Y farn ! a fydd ;

O ! ryfedd ddydd a ddaw ;

Y farni Y farni Y farn ! a fydd !

A'th ddyry 'n brudd mewn braw !

MYFYRDOD AR LAN AFON.

(EBEN FARDD .)

AR
R nawn awelog yn y dyffryn glwys

Bu imi eistedd mewn myfyrdod dwys ;

Yn mysg y coed ar lan afonig hardd ;

Y cyfryw dawel le adfywia fardd ;

Rhedegog ddŵr ! wyt athraw da i mi ,

Caf addysg gan dy hardd dryloyw li' ;

Ymdreigli 'n araf dros y werddlas ddôl,

Ac ynfyd yw a gais dy droi yn ôl :

Mân bysg chwareuant yn yr elfen dêr,

A’u nofiad chwai wrth gywrain ddeddfau NER.

O ! afon deg , dy gylchau sy ddi rif,

Tröedig yw dy lwybrau, ddysglaer lif !

Er hyn anneli 'n wastadat y môr,

Deddf eto yw hyn o drefniad doeth yr Iôr.

Dy lif ymdaena 'n hardd a theg ei wawr,

Ni Alina byth, ni saif un munud awr ;

'Rwy 'n teimlo graddo brudd-der , er yn iach,

Wrth weld dy ddiwyd hynt, afonig fach ,

Myfyrio 'r wyf am amser, fel y rhed,

Heb orphwys enyd ,mwy na'r llif ar led :

Tarawiad amrant ei fyrhau a wna,

A f'einioes wywa fel blodeuyn ha' ;

Meirch ydynt fuain , buanyw y gwynt,

Ond wele einioes dyn eheda 'n gynt!

Or bru i'r bedd, mynedfa fer iawn sydd,

Y nos a ddaw , bron gyda gwawriad dydd ;

Yn y Fynedfa hon , gwrthrychau fil

Enillant serch a bryd y ddynol hil ,

A thra yn syllu arnynt y mae dyn ,

Picellau angeu ynddo sydd yn nghlyn.
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PAHAM Y DIRMYGA YR ANNUWIOL DDUW ?

(EBEN FARDD. )

O HAUL,mae dy begwn ar gylchdro trag'wyddəl,

Nes bod eu heffeithiau ibellder anfeidrol,

I w teimlo 'n wastadol er cysur a lles ;

Ond ateb un holiad, O haul gogoneddus,

Neu ynte y bodau sydd ynotyn byw ,

Mae daear a nefoedd yn gwrando ' n awyddus,

“ Paham y dirmyga ' r annuwiol Dduw ? "

A ddaeth ryw orchymyn o enau Jehofah ,

Na chai yr annuwiol oddiwrthyt ddim lles ?

A ydyw ei winllan , a'i faes mewn rhyw guddfa,

Heb wel'd dy oleuni na theimlo dy wres ;

Ai hyn ydyw 'r achos sy 'n magu casineb ?

o dywed Lamp dysglaer, yn uchel i'n clyw ;

Aiam nad yw'ngweled prydferthwch dy wyneb,

Y rhydd yr annuwiol ei ddirmyg ar Dduw ?

Tydi , Loer arianaidd , hardd lygad yr wybren,

A gefaist ti archiad erioed gan dy Iôr,

I gau dy amrantau , neu wisgo ryw niwlen,

Yn ngwydd yr annuwiol ar dir ac ar fôr?

Ai cael o dy belydr ei lwyr amddifadu ,

A cholli o'i olwg y man lle bo’n byw ;

Ai cael y nos loergan yn wyll fel y fagddu ,

A bar i'r annuwiol roi dirmyg ar Dduw ?

Ti rew -wynt y gogledd, ti awel y deau,

A archodd eich Crewr i chwi ymgrynhoi,

A ffurfio yn golofn o gorwynt trwy'r creigiau,

I ddryllio'r annuwiol heb le iddo ffoi ?

Ai am i'r fath gorwynt chwyrn-luchio'i feddianau,

A noethi sylfeini y tŷ lle mae ' n byw ;

A throelli ei gadlas trwy 'r awyr fel brychau,

Y rhydd yr annuwiol ei ddirmyg ar Dduw?

Chwi uchel gymylau, dyfrlestri yr awyr,

Chwi ager-beirianauy nefoedd i gyd,
A oes i chwi archiad i beri ryw wewyr

Yn fwy i'r annuwiolna dyn yn y byd ?

Ai tywallt o'ch crombil rhyw genllif ofnadwy!

O ddŵr ac o dan tra fyddo ef byw ,

I ladd pob anifail o'i eiddo fo’n tramwy,

A bar i'r annuwiol roi dirmyg ar Dduw ?

o ddaiar ! O ddaiar ! atolwg mynega

Paham y dirmyga'r annuwiol Dduw ?

A oes rhyworchymyn na ddygech ddim bara

I gypal ei deulu ac yntau yn fyw ?
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O fôr ! a oes archiad i ti i lwyr suddo

Pob llong i'r annuwiol, neu ddryllio ei llyw ?

Ai newyn am fara, neu golled ameiddo,

A bar i'r annuwiol roidirmyg ar Dduw ?

Na, 'r haul a belydra ryw don o eiddigedd,

Dros uchel gymeriad ei Grewr a i lôr ;

Y lleuad ddysgleiria 'n fwy tanbaid ei hagwedd,

Y ddaeara gryna, a rhua y môr !

Yr holl greadigaeth a gyd -dystiolaetha

Nad oes ynddiwrthrych yn farw na byw ,

Yn rhoddi un achos i'r cyfryw ffieidd -dra

A bod i'r annuwiol roidirmyg ar Dduw.

Angelion y nefoedd, mae hanes y daethoch

I wneuthur gorymdaith rhwng miloedd o sêr ;

Am Geidwad i ddynion yn wych ycanasoch ,

Eich newydd oedd werthfawr, a'ch anthem yn bêr ;

Atolwg, angelion ! ai nid oedd rhagorfraint,

A drws o ddiangfa i holl ddynolryw ?

Ai am nad oes noddfa rhag llid a digofaint,

Y rhydd yr annuwiol ei ddirmyg ar Dduw ?

Na, gwelaf rhyw angel yn uchdery nefoedd,

Yn dwyn yr efengyl dragwyddol i'r byd,

Fe waedda fel cydsain rhyw lawer o ddyfroedd,

“ Crist dros yr annuwiolfu farw mewn pryd .'

Ond balchder ei galon , ffieidd-dra ei feddwl,

A chwant yn yr hwn y mae beunydd yn byw ,

A gwybod y dial cyfiawnder yn fanwl,

A bar i'r annuwiol roi dirmyg ar Dduw.

WRTH FYNED I GYSGU.

(EBEN FARDD.)

ITI
TI Dåd eto dodaf-ogoniant

Ac yna mi gysgaf ;

Ac wedi nos codi wnaf,

Am Dduw eilwaith meddyliaf.

Dyro Iesu dy nawdd drosof - maddeu

Fy meddwl a'm hanghof ;

Rhin dy waed nac aedo'm cof,

Gwnaed ganaid enaid ynof.

Wrth huno mawr werth enaid-a ngwaeledd

Fo 'ngolwg fy llygaid ;

Dylifo heibio'n ddibaid

Mae oriau'r oes, a marw raid .
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Marwa raid I mawr air ydyw -marw raid,

Marw'r oedd llawer heddyw ;

Ofnaf Iôn, wele fl'n fyw ,

A gym'rwyd o fysg amryw .

Sef amryw nad oes fymryn - o anadl

Heno yn y corphyn ;

Yn ddrychau salw , gwelw, a gwyn ,

Ar ryw astell ar estyn .

Y Duw diwyrnidod arnaf - hun gwsg

Dan gysgod Goruchaf ;

A fy nheulu cu, os caf,

Dan len dy aden dodaf.

Y GWANWYN.

(EBEN FARDD .)

MAE
AE ael anian yn ymloni - mae 'n brain

Mewn brys am ddeori ;

Mae ein hadar yn mwyn nodi

Miwsig y nef, yn ein mysg ni.

Mae ein Gwanwyn yn min geni - y myrdd

Myrddiwnmath o dlysni ;

Mor wyrdd lân,mor bardd eleni

Mae tir a môr i'm trem i .

Main laswellt myn ail oesi-man lle bu

Mewn lliw balch yn tyfu;

Mae allan drefn meillion di ri',

Mae ail olwg am y lili .

Mae 'r eigion yn ymrywiogi - n- mae ' r don

Mor deneu 'n ymlenwi ;

Moddion tyner ! meddant ini,

“ MAE YN Y NEF UN MWY NA NI."

YMDDYDDAN.

Y Byd - Dyn - a Chrefydd .

Byd.- WELdywed beth a fyni,ddyn,

(EBEN FARDD.)

EL

Ai у

Os prudd -der sy 'n dy wasgu di

Ei chywair hi a chwal ;

Ai dawns a miwsig fyni di

I lenwi 'r neuadd lan ,

A bod dy hunan yn ddinych

Yn destyn gwych y gan ?
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Dyn.Pa hyd y caf fod felly'n rhydd ,

A fydd yr oes yn fawr ?

Byd.- 0 , nihyspyswyd hyny im ,
Feallai dim ond awr !

Byd . - Tyr'd, ddyn ! na fydd yn brudd gerbron,

Ti gai gyfeillion fyrdd,

A thigaifod yn ben ar bawb,

A phawb ynmoli'th ffyrdd ;

Cei bob rhyw fawredd weli'n dda ,

A’th wala fytho win ,

A gorsedd aur heb ofni brad,

A gwlad i blygu glin ;

Dyn . - Pa hyd y caf fod felly'n rhydd,

A fydd yr oes yn fawr ?

Byd.-- 0 ! ni hyspyswyd hyny im ',

Feallai dim ond awr !

Byd . - Na, gwrando, ddyn, a dilyn di

Fy nghynghor i yn rhwydd,

Cei aur heb ball, cei arian pur,

Cei lawer segur swydd ;

Cei fyw yn foethus yn dy fro ,

A mynd o ris i ris ,

Nes gweld y lleill o'th ryw yn llai,

Fel rhai fai lawer is .

1

Dyn.—Pa hyd y caf fod felly'n rhydd,

A fydd yr oes yn fawr ?

Byd . - 01 ni hysbyswyd hyny im' ,

Feallai dim ond awr !

Byd. --Taw son! Cei bob danteithiol fueth,

Cei etifeddiaeth fawr,

A bod yn ddewr Faeslywydd prif,
A'th gyfrif fel rhyw gawr ;

Pe byddit im' yn ffyddlon was ,

Naw teyrnas ro'wn i ti ,

Ac enw trwy y ddaiar gron,

Fel angelbron mewn bri.

Dyn . — Pa hyd y caf fod felly 'n rhydd,

A fydd yr oes yn fawr ?

Byd . - 01 ni hysbyswyd hyny im' ,
Feallai dim ond awr.
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Crefydd. — 01 ddyn, na wrando ar y byd

Paid fyd ! a denu 'r dyn ;

Mae wrth dy rwysg er maint dy foes

Ryw ing a loes yn nglyn ;

Ondddyn, cofleidia fiyn rhwydd

A byddi ddedwydd ddyn ;

Myfi yw CREFYDD, genyf mae

Tachad rhag gwae a gwŷn.

Dyn . - Pa hyd y pery'r dedwydd ddydd,

A fydd yr oes yn fawr ?

Crefydd . - 01 bydd, 01 bydd, er allo neb,

Yn drag'wyddoldeb mawr.

BALM CYDYMDEIMLAD.

[Gany PARCH . WM . THOMAS (Islwyn ). Pregethwr gyda'r Method

istiaid , 1832—1878 .]

BALMcydymdeimlad,Ah,mor brin ! mor ddrud !
Mor anhawdd yw ei gael mewn marwol fyd.

Gyfeilles deg ! a glywi di yr awel

Gerllaw yn canuyn yr wybren dawel ?

Mor fwyn ei thôn1 mae hi yn cydymdeimlo !

A weli di y gwlith ? mae 'r nef yn wylo ;

Ah, yr wyt tithau ! Minau wylaf hefyd,

Mae dagrau 'n felus, y mae wylo'n hyfryd !
Uwchlaw EI BEDD mil haws i'r llygad wylo

Nag edrych - edrych ar y blodau 'n gwywo.

Camsyniais, do ! mae pawb yn wylo yma !

Oh pwy ! ar feddrod un mor deg, mor ieuanc, pwy na wyla ?

DECHREU 'N FORE.

(ISLWYN .)

YS
SGAFNACH filwaith fydd y groes

O ddechreu 'i chario foreu oes ;

Fe dyf yr ysgwydd ati hi ,

A daw yn rhan o honomni.

Dechreua 'n fore ar dy waith,

Cychwyna ' n fore ar dy daith

ISïon,a phan ddėl prydnawn,

Cei gerdded yn hamddenol iawn .

Mae 'r bore 'n fwy na 'r oes i gyd,

Maecamrau 'r bore ' n fawr eu hyd ;

Boddha dy Arglwydd, gweithia 'n llwyr,

Cei foddio ' th hunan tua 'r hwyr.
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GWEL UWCHLAW CYMYLAU AMSER.*

( ISLWYN .)

GWEI; uwchlawymylau amser,

Lle mae ' r awel fyth yn dyner,

Lle mae 'r wybren fythyn glir.

Hapus dyrfa !

Sydd yn nofio yn ei hedd.

Gwel, a chred, mae yna drigfan,

Oes, a choron deg i ti ;

Golud hon ni threulir allan,

Gwel, a chais ei golud hi,

A deilyngwyd

Yn yr ardd drwy iawnol chwys.

Ynddi tardd ffynonau bywyd ,

Trwyddi rhed afonydd hedd,

I ddyfrhau ei broydd hyfryd,

Ac i anfarwoli 'i gwedd ;

Iachawdwriaeth

Ar ei glan anadlir mwy.

Saethau 'r bedd nid allant esgyn

I'w hagosaf dalaeth hi,

Ac ni faidd y marwol elyn

Sangu ar ei rhandir fry ;

Angau yno ?

Cartref anfarwoldeb yw.

Troir awelon glyn marwolaeth

Oll yn hedd tu yma i'r fan ;

Try holl ocheneidiau hiraeth

Yn anthemau ar y lan !

Syrth y deigryn

Olaf i'r Iorddonen ddu .

Nid oes yno neb yn wylo,

Yno nid oes neb yn brudd,

Troir yn fel у bustl yno,

Yno rhoiry caethynrhydd ;

Hapus dyrfa !

Sydd a'u trigfa yno mwy .

Iachawdwriaeth ar ei bawel

Lif, a chyfoeth o fwynhâd ;

Mae ei hanthem fyth yn uchel,

A'i thrysorau fyth yn rhad ;

A'i gogoniant

Yn dysgleirio fel yr haul.

* Cafodd Gol. yr oenig (T. Levi) y penillion hyn gan Islwyn yn hâf 1854, a

chyhoeddwyd hwy y tro cyntaf yn yr oenig am Awst y flwyddyn hono.
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Mae fy nghalon brudd yn llamu

O orfoledd dan fy mron,

Yn y gobaith am feddianu

' Retifeddiaeth ddwyfol hon !

Hapus dyrfa !

Sydd a'u hwyneb tua'r wlad.

SEREN HEDDWCH.

(ISLWYN . )

SI
EREN heddwch ! i'r crwydredig

Hyfryd yw goleuni hon ;

O , siriola ' r morwr unig

Draw ar y dòn.

Seren ffydd, panballo 'ihyder,

Pan y llwyr ddiffygio 'i fron ,

Dod i'w fynwes nefol gryfder

Draw ar y dòn .

Seren ddwyfol , arwain bellach ,

Dwg y crwydryn adre'n llon ,

Profwyd ef yn gyflawn mwyach

Draw ar y dòn.

Seren gobaith, O.!llewyrcha

Ar y noson olaf hon ,

Nes y try 'n drag'wyddol bindda

Draw ar y dòn.

GWELY ANGAU Y CRISTION.

( ISLWYN .)

PAN fyddo'r meddygweditroi
Eigefn, a'r teulu 'n ymgrynhoi

I wrando ar fy ngair diweddaf,

I dderbyn fy nghynghorion olaf

Boed rhai o honoch, frodyr gwiw ,*

Yn anfonedig gan fy Nuw,

O gylch fy ngwely angau bach ,

I ddwyn i fro drag'wyddol iach ,

Yspryd na theimlodd ar y llawr

Ond roen a siom a “ chystudd mawr. "
Na ! taried un am enyd mwy,

Ac aed i'r angladd gyda hwy,

* Rhai o'r angelion.
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A chloed y bedd, ac aed a'r allwedd

I'r Gŵr sy'n “ caru hyd y diwedd !"

Yn mysg y saint sydd yno 'n cysgu ,

A'u beddau wedi eu manwl nodi,

Rhoed rhifnod ar fy meddrod inau

Mewn mynor stryd o gof-golofnau
Fel na fo eisiau fore 'r deffro

Holi un Mair na Martha eto,

“ Pa le dodasoch ef i huno ?”

CWYN DAFYDD AM ABSALOM.

[Gan y PARCH . WALTER DAVIES, Gwallter Mechain . Offeiriad, 1761—1849 .]

O
CUSI ! Cusi ! newydd trwm ,

Am Absalom !

Mae 'n gwneyd fy nghalon fel y plwm,

Am Absalom !

O ryfedd, ryfedd gariad tad !

Oryfedd, ryfedd ei barhad !

Mor fin gwnaeth Joab yn y gâd

I Absalom !

O fab Serviah, blinaf blaid,

O dan y dderwen pan y caid,

Ei ladd yn rhwym , paham oedd raid ?

Fy Absalom !

Pa fodd i fyw i ddyodde' 'r farn ,

Heb Absalom ?

A thithau 'n gorwedd dan y garn ,

Fy Absalom !

Na buaswn farw, O fy Nuw,

A'm mab mewn clod i fod yn fyw ,

Am Absalom i'm bron mae briw !

Fy Absalom !

Er it wallgofi i beri brâd ,

A bwriad tost yn erbyn tad,

Rhoddaswn rhwydd faddeuant rhad

I Absalom.

O Absalom, fy mab, fy mab !

O Absalom !

O Absalom , fy mab, fy mab !

O Absalom !

Mae colyn oer i'm calon i ,

O hiraeth tad o 'th herwydd di;

Dy ladd mewn brad, heb lwydd na bri !

Fy Absalom !

A’m hanwyl fab,' r wy 'n dyodde' cur,

Cest derfyn dig drwy arfaudur,

Na buasai 'ngweision iti 'n bur,

Fy Absalom !
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Pa beth yw coron beilchion byd,

Heb Absalom !

Teyrnwialen Israel gwael i gyd,

Heb Absalom !

Ow brudd-der cofio 'i laddfa loes,

Un fynyd hedd i mi nid oes,

Ni chaf ond gofid hyd ſy oes,

Heb Absalom !

Ar ol och neidio a gwywo gwedd,

I miyn barod y mae bedd !

Boed Duw i'mplaid, a’m henaid hedd ,
Am Absalom !

HEN WR, HEN WR.

? )

[Gan y PARCH. D. CHARLES, Ieuaf, Caerfyrddin , pregethwr gyda'r
Methodistiaid , 1803-1880 . ]

Holiad.-- "

HEN
EN ŵr, hen ŵr, mae'th wallt yn wyn ,

Ac oer yw'r awel hon ;

Paham y crwydri wlad morbell

Oddiwrth d'aneddle lon ? "

Ateb.—"Mae'r gwynt yn oer, a finnau'n hen ,

I deithio o blwy' i blwy ';

Ond ermynd dros y byd, ni chaf

Aneddle gynhes mwy.”

Holiad ._ " Mae blant, hen wr, ond dwe'd

Paham na welaf un

Yn cynorthwyo tad mor lesg

I ddringo'r rhiwiau blin ? '

Ateb.- “ Mewn ardal dawel mae fy mhlant,

Ni theimlant loes na chlwy ';

Mewn mynwentmaent , ac na chawn

Orphwysle gyda hwy."

Holiad.— " Ond er i Angau fyn'd â rhai

O'th anwyl dyner gôl,

Mae eto weddill bach yn fyw

I wylo ar dy ol ? "

Ateb.— “ O ! nac oes , gwelais fwrw'r pridd

A'u cuddio oll mewn hedd ;

Darllenais enw hoff pob un

Ar ben ei gareg fedd . "

Cynghor.-— " Wel, dos ar ol dy geraint , cais

Dy hen gyfeillion cu ;

Rhont gysur i dy galon drist,

Dy alar trwm a ffy."
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Ateb.— “ I barthau pell bum ar eu hol,

'D oedd nemawr iawn i'w cael ,

A chalon rheiny gefais, oedd,

Mor oer a'r marw gwael.”

Yr hen wr syrthiodd gyda'r gair,

Yn welw-las ei rudd,

Ac mewn cymylau machlud wnaeth

Goleuwrmawr y dydd.

Tranoeth yn ddysglaer ac yn dwym

Cododd yr haul i'r lan ;

Ond am yr hen bererin prudd,

Ni chododd byth o'r fan .

TRI

TRIG GYDA MI, FY NUW.

(D. CHARLES , IEUAF. CYF. O LYTE) .

RIG gyda mi , fy Nuw, mae'r dydd yn ffoi,

Cysgodau 'r hwyr o'm hamgylch sy 'n crynhoi;

Diflana nerth y ddaear hon a'i bri ;

Cynorthwy 'r gwan , o ! aros gyda mi .

Yn brysio at ei derfyn mae fy nydd,

Mwynhad y byd a'i barch yn cilio sydd ;

Yn wyw a gwael try pob peth ; ondtydi

Y Digyfnewid, aros gyda mi.

Nid digon gair, na brysiog wel'd dy wedd ,

Ond gwna dy drigfangyda mimewn hedd,

Yn ostyngedig, addfwyn, gyfaill cu ,

Nid fel ymdeithydd, aros gyda mi.

Bydd yma, nid fel Brenin i greu braw ,

Ond mewn llawn hedd, a doniau yn dy law,

O ras yn llawn , a chalon at bob cri ;

Tyr’d , Ffrynd troseddwyr, aros gyda mi .

Ti wenaist arnaf yn moreuddydd oes,

Tra ' r oeddwn i'n wrthnysig iawn,a chroes ;

Yn ffyddlon buost , er im d'adael di ;

I'r diwedd, Arglwydd, aros gyda mi.

Rhaid im gael gweld dy wedd bob awr heb ball ,

Beth ond dy ras a faedda rym y fall ?

Pwy 'm deil i'r lan , a’m harwain, fel tydi ?

Yn mhob rhyw dywydd aros gyda mi.

Nid ofnaf ing, na gelyn , nac un gwae,

Os caf, fy Nuw, yn unig dy fwynhau ;

Pa le mae angeu ? P’le mae'r erchyll fedd ?

Gorchfygaf hwynt trwy rin dy nefolwedd.

Rho wel'd dy groes yn yr Iorddonen gref,

Trwy 'r niwl cyfeiria 'm golwg tua 'r nef ;

Tyr gwawr y nef, cysgodau ' r hwyr a ffy,

Wrth fyw , wrth farw, aros gyda mi.
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Y FAM A'I BABAN.

(Gan MR. RICHARD Davies, Mynyddog :)

Ꭱ °
OEDD mam a'i baban bach yn cysgu

Ar ei thyner fron ;

A dyma 'r gân wnai suo ganu,

Rhwng y lleddf a'r llon :

“ O cwsg yn dawel tra ar fy nwyfron,

A melus odiaeth a fo ' th freuddwydion ;

Tigei ofidiau , os cei di fywyd,

A llawer croes, a llawer adfyd ;

Ond cei angelion i'th wyliohefyd,
Ar y ddaiar hon.

Mae pryder mam a'i holl ofalon,

Ar y fynyd hon ,

Fel pleth o serch o gylch dy galon ,

Anwyl blentyn llon ;

Mae'th gân a'th wylo yn fiwsig iddi,

A’th fwyn gymdeithasyn nefoedd ganddi,

Mae'r gwrid eiriangoch sydd ar dyruddiau,

I olwgmam fel byw rosynau , ·

A’th lygad siriol fel gwawr y borau,

Anwyl blentyn llon .

Cei weddi ' th fam o hyd i'th ddilyn,

Yma îs y nen ;

Bendithion nef f'ont byth yn disgyn ,

Ar dy gyrliog ben :

Osbyw yw'thdynged, bydd fywyn dduwiol,

A deddfau rhinwedd f'ont byth dy reol ;

Ac os mai marw a wnei yn blentyn ,

Cei ado 'th fam i ollwng deigryn ;

Cei dithau goron o aur,a thelyn,

Draw tu fewn i'r llen .

PRYDFERTHWCH.

[Allan o Bryddest ar “ Brydferthwch ," gan Mr. Thos. DAVIES, Dewi

Wyn o Essyllt.)

Y MAE' Greadigaeth fawryn llawn

Prydferthwch o ysprydol ryw ,

Fel bys yn pwyntio ' n gywir iawn

At orsedd yr anfeidrol Dduw.

Doethineb yn mhob seren sydd,

A chariad ar bob bryn a dôl,

A gallu Duw yn ffrwyno 'r dydd,

A'i arwain ef yn mlaen ac ol.
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Gwirionedd wisga 'r gwylltedd llwm ,

Hyawdledd dardd o'r creigiaumud;

Llefara bryn a dôl a chwm

Am Dduw , am Dduw o hyd, o hyd.

Rhyw yspryd mawr sy'n treiddio 'r byd

Mae'r tân , a'r dŵr, a'r gwynt yn fyw ,

Yngwneuthur arch eu Duw o hyd,-

Yn seinio 'i fawl ,—ond dyn nis clyw.

Mae gwersi ar bob blod'yn blydd,

Ac addysg ar bob deilen werdd ;

Y ddaiar a'r wybrenau sydd

Yn dyrchu 'r un drag'wyddol gerdd.

BUDDUGOLIAETHAU Y MEDDWL.

[Allan o Bryddest ar y testyn gan Dewi Wyn o Esyllt .]

ME meddwl mawr anfeidrol, o hyd i ymgryfhau,
Egora ’ i wyrdd flaguryn byth , byth mewn nefol fau ;

Mae rhyfeddodau mawrion

Yn gorwedd rhwng ei blygion ,

Pa rai, yn ol anghenion ,

I sylw' r ol oesolion ,

A roir i'w heglurhau .

Daw ' r awr,

Yr egyr cronfa meddwl felmynyddtanllyd wawr,

Maetwrf ryw faith alluoedd yn ei ddyfnderoedd mawr ;

Daw eto ei fuddugol

Orchestion anghydmarol ,

A'i nerthoedd adnewyddol,

Yn llif ar lif i lawr.

Ble bydd

Eithafion anweledig buddugoliaethau rhydd

Y meddwl mawr, bob enyd,yn symud, symud sydd ?

Nid oes i'whaul ysblenydd

Gyhydedd na chanolddydd,

Ond esgyn, esgyn beunydd,

Ac agoryn dragywydd ,

Hyd fythol, ddwyfol ddydd.
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CAN EDIFEIRIOL.

[Gan THOMAS EDWARDS, Twm o'r Nant, o Sir Ddinbych , 1738—1810.]

CY!YDNESED pob dyn isel
I wrando llafar chwedel

Llef hen bechadur ;

Gŵyr llawer dyn am danaf

Fymod yn un hynotaf

Dan wyniau natur ;

Drwy'r byd fy hanes aeth o hyd ,

Am bob ynfydrwydda sur wagsawrwydd ;

Bum felynarglwydd, neu frenin ebrwydd fryd,

Nes imi hau a'm gwagedd

Dir Gwynedd draw i gyd :

Swydd syn , bum felly'n chwalu chwyn,

Hyd feusydd trachwant, mewn ofer nwyfiant,

Gan chwydu 'nrygchwant fel llyffant ar fol llyn ;

Dangosodd Duw drugaredd

Yn rhyfedd i mi er hyn.

Ces lawer galwad golau,

Trwy nerth a rhagluniaethau

Duw cyfiawnethol ;

Gorchymyn ar orchymyn,

A llin ar lin wir linyn,

O’i air olynol ;

Uwchben fy egraidd lygredd len

Bu ganwaith gynyg, marwolaeth beryg,

Gan goed a cheryg ; ond er pob sarug sen,

Nid oeddwn o'm trueni

Yn profi mwy na ’r pren .

Ces faith - lwyra' gofid lawer gwaith,

Trwy ffalsder dynion, a llid colledion,

'Nifeiliaid meirwon, ac amryw greulon graith ;

Gollyngais oll yn ango'

Hebdeimlo f'ofer daith .

* *

Mi gês — fy ngollwng yn fy ngwrês,

Ar ol fy chwantau, a'm cnawdol nwydau,

Nes i'm serchiadau fyn'd fel peirianau prês.

Oni wneir fi gan yr Arglwydd

O newydd, nid wyf nes.

* * ** *

'Mhob llun — darostwng di fy ngwŷn ,

Na âd fi drydar am Ab'na a Pharphar,

Afonydd siomgar fy hagar wlad fy hun ;

Tro fi i'r Iorddonen gyhoedd,

Sef dyfroedd Mab y dyn .

F
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Nid oes all olchi bryntni f'oes,

Ond gwaed yr Iesuyr hwn a ddarfu ,

Drwy angau drengu, gan grymu ar y groes ;

Owl gad, er imi bechu,

Duw lechu er mwyn dy loes.

OCHENAID .

(ELEN EGRYN.)

OCH
CHENAID, ai 'th ddifyrwch yw

Datguddio briw fy mynwes ?

Er ymdrechiadau fwy na rhi',

Ti fyni ddweyd fy hanes.

Fe lwyddodd ymdrechiadau gwych

I gadw 'n sychfy nwyrudd,

Ondnid all dim dy atal di

I daenu dy adenydd.

Er ceisio cario wyneb iach,

A chelu afiach gwynion ,

Ti ddygi chwedl fod rhyw bwys

Yn gorphwys ar y galon.

Wrth gwrdd a chyfaill yma a thraw ,

Er estyn llaw yn llawen ,

Dychwedl ymamyniddweyd,

Er llwyr ddadwneyd fy llonwen .

Ond er nafyni gelu 'm brad

Wyd gufad i dy gofio ;

Pan welwyf waethaf pawb o'r byd,

Caf di igydymdeimlo.

Ti wyddost fy nheimladau dwys,

A dirfawr bwys fy mlinder ;

A mynych byddi 'n dyweyd yn brudd

Mai buanderfydd amser.

Ond er fod sŵn dy ddwysaidd gri

Yn gwir gyhoeddi tristwch ,

Pa rinddysgedig îs y nen

All ddarllen dy ddirgelwch ?

Mae dofn alarnad yn dy gri

Pan fyddych di ' n ymdreiglo ;

Ti ddygi beth o'm baich i'r lan

Pan 'r wyf rhy wan i'w gario.
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Rho dy gymdeithas yn mhob tòn ,

Mae 'nghalon yn dy garu ;

Ti ydwyt unig eli 'm cur,

A'm cysur mewn caledi.

Ond panfo ' m baich ry drwm i'w ddwyn,

Caf roddi 'm cwyn a'm trallod,

A'i anfon yn dy gôl i fan

Lle na cha 'r gwan ei wrthod.

PWY FEL EFE ?

UN Cår yr hwn sy 'n llawn o gariad,

Pwyfel efe ?

Byth ni 'th edy di 'n amddifad,

Pwy fel efe ?

Bwrw arno dy holl ofal,

Dilyn ef trwy ddyrus anial,

Dan dy feichiau hwn a'th gynal,

Pwy fel efe ?

a gefais imi 'n gyfaill,

Pwy fel efe ?

Hwn a gâr yn hwy nag eraill,

Pwy fel efe ?

Cyfnewidiolydywdynion,

A siomedig yw cyfeillion ;

Hwn a beri byth yn fiyddlon,

Pwyfel efe ?

Fenaid glŷn wrth Grist mewn

cyni,

Pwy fel efe ?

Ffyddlon yw yn mhob caledi,

Pwy fel efe ?

Os yw pechod yn dy dd'rysu,

Anghrediniaeth am dy lethu,

Hwn a ddichon dy waredu,

Pwy fel efe ?

Dy gamweddaua ddilea,

Pwy fel efe ?

Dy elynion oll fe'u maedda,

Pwy fel efe ?

Cei bob bendith i dy feddiant,

Hedd a chariad a'th ddilynant;

Crist a'th arwain i ogoniant,

Pwy fel efe ?

Brawd yw Iesu mewn cyfyngder,

Pwy fel efe ?

Cyfaill yw a løn bobamser,

Pwy fel efe ?

Dyogel fyddaf dan ei aden ,

Ac wrth rodio 'r hen Iorddonen,

Yn ei law âf drwyddi 'n llawen ,

Pwy fel efe ?

Yn y tywyll fedd fe 'm cofia,

Pwy fel efe ?

Am fy llwch fe lwyr ofala ,

Pwy fel efe ?

Egyr ef eihun fy ngharchar,

Myn fy nghorph o waelod daiar,

Ar ei wedd yn bur a hawddgar,

Pwy fel efe ?

FY ANWYL FAM FY HUNAN.

[Gan DAFYDD DDU ERYRI, Bardd , Llenor, ac Eynaflaethydd enwog,
1759–1822 .]

PW
WY a'm hymddygodd yn ddi-lys

O dan ei gwregys mwynlan ?

Pwy roes im' faetha lluniaeth llon

O laeth ei bron bêr anian ?

A phwy a'm cadwai rhag cael cam ?

Fy anwyl fam fy hunan.
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Pwy im' a suai uwch fy nghryd

Pan oeddwn wanllyd faban ?

A phwy fu 'n effro lawer gwaith

Drwy 'r hirnos faith annyddan ?

Pwy a'm gwarchodai rhag pob cam ?

Fy anwyl fam fy hunan .

Pwy a'mdilladai er fy llwydd

Bryd diniweidrwydd oedran ,

Rhag i mi fawr beryglu f'oes,

Ysigo einioes egwan ?

A phwy a'm noddairhag drwg nam ?

Fy anwyl fam fy hunan.

Er blino mam garuaidd iawn ,

A digio na chawn degan,

Hi 'n fynych wediim ' syrthio 'n groes

Iachaes fy loes â chusan ;

Pwy ni chwenychai i mi gam ?

Fy anwyl fam fy hunan.

A phwy a'mgwyliai ddydd a nos,

Rhag syrthio dros y geulan ?

Neu gwympo ar yr aelwyd boeth

Mewn cyflwr noeth a thrwstan :

Pwy a'm golygai rhag drwg lam ?

Fy anwyl fam fy hunan .

Pwy ond fy mam, dirionaf merch ,

O eithaf traserch gwiwlon ?

A lai drosof, waelaf drych,

Pan oeddwn wrthddrych truan ?

A pheth ond llaw Rhagluniaeth lon

A ddaliai hon ei hunan ?

Pwy a'm cynghorai bob rhyw bryd

Rhag arwain bywyd aflan ?

Ond parchu enwDuw trwy ffydd,

A chadw ei ddydd sancteiddlan,

Heb wneuthur unrhyw dwyll na cham,

Fy anwyl fam fy hunan.

Er mwyn i'm hawddgar fam beb groes

Ddiweddu oes yn ddyddan ,

Wrth iddi blygu bob yn bwyth

Dan ddirfawr lwyth o oedran ;

Rhag suddo i'r bedd dan ofal bwn,

Cymeraf hwn fy hunan .

Pan fyddo angeu llym gerllaw ,

Ei phen â'm dwylaw daliaf;

A thrwyddi gras yn fendith gref,
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Fy Iôr o'r nef erfyniaf ;

A'm serch yn ddagrau heilltion rêd,

Wrth dalu 'r ddyled olaf.

Oblegyd credu'r wyf fod Duw

A wel, a glyw y cyfan ;

Ei lid o entrych wybren fawr,

Melltenai lawr drwy f' anian,

Pe meiddiwn oddef cynnyg cam

I'm hanwyl fam fy hunan.

PWY YW 'R BLIN BERERIN ACW ?

[Gan y PARCH . DANIEL EVANS, Daniel Ddu o Geredigion , Offeiriad ,
1792-1846 . ]

Pwy yw'r blin bererin acw ,
Welaf ynymdynu'n brudd

Trwy'r anialwch tua 'i gartref,

Yn bistyllog wlyb ei rudd ?

Clywche'nllefain wrtho 'i hunan

« Dad, nid teilwng mwy wyf fi

Fod yn fab, ond gwas a fyddaf,

Os caf fod o fewn dy dg . "

Beth yw'r hyfryd sain nefolaidd

Glywaf fry yn entrych nen,

Ganfil -miloedd o angelion,

Yn cydseinio uwch fy mhen ;

Beth yw 'r adlais hyn a glywaf

Ar beirianau aury nef

“ Dos yn mlaen bererin egwan ,

Croesaw , croesaw tua thref."

Dos yn mlaen bererin egwan ,

Trwy 'r diffaethwch dos yn mla'n ;

Er mor athrist yw dy olwg,

Try ay alar eto ºn gân ;

Llygaid nef sydd ar dy gamrau,
Teithia 'mlaen bererin gwan ,

Ronyn eto ffrydiwch ddagrau,

Chwi a sychir yn y man.

Pwy a wela i'n dod a gwisgoedd

Hardded a goleuni 'r wawr,

Yn cusanu'r crwydryn eiddil,

Ar eiwddf yn syrthio 'i lawr ;

Uwch ac uwch yn awr dyrchafa,

Tanau 'r nef eu sain ynnghyd,

01 a yw dy werth di gymaint,

Fi enaidbach, a wyt mor ddrud !
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BEDD Y DYN TYLAWD.

( 10AN EMLYN ):

IS
yr ywen ddu, ganghenog,

Twmpath gwyrddlas gwyd ei ben ,

Fel i dderbyn o goronog

Addurniadau gwlith y nen :

Llawer troed ynanystyriol

Yn ei fathru'n fynych gawd,

Gan ysigo ' i laswellt siriol

Dynafedd y Dyn Tylawd.

Swyddwyr cyflog gweithdy'r undeb

A'i hebryngodd efi'w fedd ;

Wrth droi'r briddell ar ei wyneb

Nid oedd deigryn ar un wedd.

'Nol hir frwydro â thrafferthion ,

Daeth i ben ei ingol rawd :

Noddfa dawel rhag angenion

Ydyw 'r bedd i'r Dyn Tylawd .

Mae'rgareg arw â'r ddwy lythyren ,

Dorodd rhyw anghelfydd law

Gyd -chwareuai ag e'n fachgen,

Wedi hollti 'n ddwy ger llaw :

A phan ddelo Sul y Blodau ,

Nid oes yno gâr na brawd

Yn rhoi gwyrdd-ddail a phwysïau

Ar lwm fedd y Dyn Tylawd.

Arsedd fynor nid yw 'r Awen

Yn galaru uwch ei lwch ;

A chyn hir, trwy 'r las dywarchen,

Aradr amser dyn ei swch ;

Un â'r llawr fydd yr orphwysfa ,

Anghof drosti dùn ei hawd ;

Onder hyny, angel wylia

Ddaiar bedd y Dyn Tylawd.

" O NA BAI I MI ADENYDD FEL COLOMEN ." - SALM LV.6–8.

Y PARCH . T. WILLIAMS, Bethesda[Mesar, "Gwel yr Adeilad ."

y -Fro, 1760—1844.)

Nid llaw fu yn ei llunio,

Tŷ yn y nefoedd :

Lle mae cyfeillion hawddgar,

Heb neb fel ar y ddaiar ,

Mewn galar wisgoedd ;

Fe drodd pob blinfyd wrth eu

bodd,

Fe ddarſuwylo,

Ni chlywir cyffro

'R annuwiol yno,

Yn blino neb a'u bloedd,
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Bydd ple gen'inau yn y ne' ,

Yn mhlith y miloedd

I'r lan a gododd

Duw o'r dyfnderoedd,

Erioed na ddygodd E

Un dyn mwyanhaeddianol

I'r lan i'r nefol le ;

Un iaith fydd gan y dyrfa faith ,

I'r hwn a'n carodd ,

I'r hwn a'n golohodd,

Ac a'n gwaredodd,

O'r lleoedd lleidiog llaith ,

Gan ddyblu'r anthem hyfryd,

Mewn gwynfyd - dyna'u gwaith.

Eu tristwch a'u trallodau ,

A’u holl gystuddiau ffodd ;

Morllon , o Dduw , yw gerdy fron,

Y rhai lluddedig

Er mor flinedig ,

Ar fôr trancedig,

Yn tynu 'n erbyn ton,

'Nol gorphen taith drallodus

Trwy 'r ddaiar ddyrus hon.

'Rwyffinau nghanol moroedd

Yn ceisio rhwyfo rhywfodd,

Tua 'r hafan hyfryd ;

Fel llong yn nghanol tonau,

Yn ofnimyndyn ddrylliau ,

A cholli 'mywyd ;

Mor wan i dynu tua'r lan,

Trwy fôr tafferthus,

A gwynt gwrth’nebus,

Yn ddigon ofnus,

Rhag soddi yny man,

Os safaf yny diwedd,

Bydd rhyfedd yn fy rhan ;

Os dod a chyrhaedd at y nôd,

Wna un drylliedig ,

Fu mor annhebyg,

O fewn ychydig

I yn golledig fod ;

Yr hwn i'r lan a'm dygodd

Dros byth gaiff gyhoedd glod.

Os oes rhyw ddadlhyfryd

Yn bod yn nhir y bywyd,

Rhyw unfryd gydfod ;

Pwy sydd a'r dyledmwya ',

A hawl i ganu uwcha ',

Am faddeu pechod ?

Fel c'lomen , O na feddwn

Ar adain , nid aroswn,

'N ylle 'r wy' ynddo ;

Ehedwn dros y moroedd,

Yn mhell i well ardaloedd,

Gorphwyswn yno ;

Mae 'ın bryd am fod o boen y

byd ,

Gan mor drallodus

Yw'r ddaiar ddyrus

A'r gwynt ystormus,

Yn curo arna 'i c'yd,

Wnaeth imi 'n ddwys ddymuno

Am gael eu gado'gyd ;

Yn awr agored dorau'r wawr ;

O byrth dyrchefwch ,

Eich penau codwch,

Trwy'r llen gollyngwch,

Fi o'm llesgedd ar yllawr,

I'r lan i'r hyfryd leoedd,

O donau 'r moroedd mawr.

BENDITHIAIST GOED Y MEUSYDD.

(AWDWR YN ANHYSBYS).

BEN
ENDITHIAIST goed y meusydd,

O'r brigau hyd y gwraidd ;

Porthaist y pum ' mil gwerin

A'r pum ' torth bara haidd ;

Yn Nghana Galilea

Ti dro'ist y dwr yn win ;

O Dduw, rho im' ollyngdod

O'm caeth bechodau blin .
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Ti gedwaist Noa rhag diluw ,

Ti gedwaist Lot rhag tân ;

Ti gedwaist yn y ffwrnais

Y tri llanc ieuanc glân ;

Tigedwaist Daniel hynod

Yn ffau y llewod hên ;

Er cymaint oedd eunewyn

Ni agorodd un ei ên.

Iacheaist y claf o'r parlys,

A'r wraig o'r dyferlif gwaed,

Arweiniaist gyntyr Israel

O'r Aipht i'r Ganaan wlad ;

A Phetrar y tonau

Ti deliaist ef i'r lan ;

O Arglwydd, cynal finau,

Nid wyf ond eiddil gwan.

Mi welaf fyrdd o frodyr

'Nawr o'u carcharau'n glir,

Rhai fu fel yr wyf finau ,

O fewn i'r anial dir ;

Ar fyr fe wawria 'r bore

Caf fyned atynt hwy,

A rhoi ffarwel drag'wyddol

I'r Babiloniaid mwy .

CAN Y BARDD WRTH FARW.

[Gan MR. THOMAS LLOYD JONES, Gwenffrwd, un o feirddieuainc

mwyaf awenyddol y ganrif, awdwr “ Ceinion Awen y Cymry." Bu farw
yn America ,ar ol bod yno ychydig fisoedd, yn 24ain oed, 1810—1834.

Claddwyd ef ynMobile, a chyfiawnwydynllythyrenol eiddymuniad

prudd yn y penill— “ Na choder un cofnod i ddangos y fan ." ]

O
GWNEWCH imi feddrod wrth ffrydlif ymynydd,

Na cherfiwch un llinell i adrodd fy hynt ;

Ac yno telored glas dònau'r afonydd

Eu cerddi yn gymhlith â chwiban y gwynt.

Na chlywer un ochllemae'r prydydd yn huno,

Na choder un cofnod i ddangos y fan ;

Yno'na weler un serchog yn wylo,

I dori â'i dolef dawelwch y Llan.

Gosodwch fi i bydru heb gwynion na galar,

Diamdo , dienw , ac unig fy ngwedd ;

Na ddwedwch fy mod i mor drist ac edifar

Wrth deithioi dawel ystafell y bedd.
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Pan ddychwel y gwanwyn, uwch benfy ngorweddle

Pored y mulyndywarchen fo gwerdd ;

Chwyfia y grug yn awelon y bore,

AC adar y moelydd a ganant fy ngherdd.

Iesu , fy Nuw , yn y preseb, a rwymwyd,

Maddeu fy nghamwedd, tro drallodyn hedd ;

Ti'r Hwn dros ddyn pechadurus groeshoeliwyd,

Cofia fy lludw yn nghilfach y bedd.

Pan seinio yr udgorn trwy 'r nen ddychrynedig

Alargan ddiweddaf y ddaiar a'r môr,

Gad imi orphwyso llecâny gwaredig,

Gathlau i'th foliant , fy Ngheidwad, fy Ior .

CANIAD Y GOG I FEIRIONYDD.

ER
a welais dan y ser

O lawnder, glewder gwledydd,

Ogwrw da, a gwŷr i'w drin,

A gwin ar fin afonydd,

Goreu bir a goreu bwyd

A ranwyd i FEIRIONYDD.

Eidion dua dyn ei did,

Ond odid i ddyn dedwydd ;

I dori ei gwys ar dirac âr,

A braenar yn y bronydd,
Goreu tyn , fe'i gŵyr y tad ,

Morwynion gwlad MEIRIONYDD.

Da ydyw 'r gwaith, rhaid dweyd y gwir,

Ar fryniau Sir FEIRIONYDD,

Golwgłoer o'r gwaela ' gawn,

Mae eto'n llawn llawenydd ;

Pwy ddysgwyliai canai 'r gog

Mewn mawnog yn y mynydd.

Pwy sydd lân o bryd a gwedd,

Ond rhyfedd iawn bentrefydd ?

Pwy sy 'n mhob hwswiaeth dda,

Yn gwlwm gyda'u gilydd,

Pwy fu ' n ymyl dwyn fy ngho' ,

Morwynion bro MEIRIONYDD.

Glân yw'r gleisiaid yny llyn,

Nid ydyw hyn ddim newydd,

Glân yw'r fronfraith ynei thy,

Dan daenu ei hadenydd ;

Glanach yw, os dywedai 'r gwir,

Morwynion tir MEIRIONYDD.
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Anwylyw ganadar byd

Èu rhyddid hyd y coedydd,

Anwylyw gan faban laeth

Ěi famaeth odiaeth ddedwydd,

Owl ni ddywedwn yn fy myw ,

Mor anwyl yw MEIRIONYDD .

Mwynyw telyn o fewn ty,

Lle byddo teulu dedwydd ;

Pawb a'i benill yn ei gwrs,

Heb sonam bwrs y cybydd ;

Mwyn y cân o ddeutu 'r tân

Morwynion glân MEIRIONYDD.

Er bod fy nghorph mewn hufen byd,

Yn rhodio hyd y gwledydd ,

Yn cael pleser môr a thir,

Ni chaf yn wir'mo'r llonydd,

Myned adre' i misydd id ,

Mae 'r enaid yn MEIRIONYDD.

wlith;

PA BETH SY'N HARDD .

(GAN IEUAN O LEYN) .

ETH sy 'n hardd ? y tyner lili,
?

Pelydr haul disgleirdeb gwisgi,

'N dawnsio ar fron y rhosyn brith :

Hyn sydd hardd ;--ond gwelaf wrthrych

Tecach, harddach nâ hwynt-hwy,

Deigryn merch uwchben amddifad

Arwydd teimlad dros ei glwy' .

Beth sy'n hardd ? y cwmwl golau

'Nofio yn yr awyr fry,

Pan fo disglaer wawr y borau

Yn goreuro 'i odre cu :

Hyn sy 'n hardd ;-ond, ah, canfyddaf

Rhywbeth harddach , er mor wiw,

Tremiad geneth yn arddangos

Calon serchog dan ei briw .

Beth sy 'n hardd ? yr aur a'r perlau,

Sidan, porphor,llïan main,

Addurniadau teg duwiesau ,

Gwisgoedd gwychion - golwg gain :

Hyn sydd hardd ;-ond càn milharddach

Agwedd isel, gwylaidd lef

Boneddiges mewn taer weddi

'N codi ' i golwg tua 'r nef.
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Hed glân angel drwy'r cymylau ,

Sathr eu godre, daw i lawr,

Diystyra 'r aur a'r perlau ,

Pasia 'r blodau glwys eu gwawr;

Cwyd y deigryn - hoffa 'r tremiad

Clyw 'r ochenaid - yna chwardd ;

Lleda 'i edyn, rhwyga 'r awel,

A gan sibrwd—"Hyn sydd hardd.”

MISS WATTS.

( GAN CRANOG WEN ).

[A ddarllenwyd gan yrawdures ar ddiwedd Cyngherdd godidog
Miss Watts, yn Aberteifi, 1866.]

O'R mynddiwn osera frithantyrwyboren :
A ddawnsiant yn hoyw , a chwarddant yn llawen ,

Rhwng hwyr aboreuddydd ar fronau y nos ;

I gyd yn prydferthu, i gydyn goleuo,

I gyd yn gwasanaethu y ddaiar, ac eto

Mae un , 0 , mae un yn brydfeth a thlos !

Ni dd'wedaf am dani " brenines y nos ;.”

Ond yn wir y mae 'n brydferth , yn wir y mae 'n dlos.

Cyn codi y lleuad pwy dd'wedai nad hi

Sy 'n arwain yrwybren , sy 'n hudo y lli ' ,

Yn swyno 'n ddiymdrech galonau di ri ' ;

Ac eto pan gyfyd y lleuad oleuwen ,

Morhardd ostyngedig ymgrymu wna 'r seren,

Machludo yn union, nid yn ddig ond yn llawen,

Am gaffael o'r wybren oleuni oedd fwy.

Dywedwch im ' pwy ? A wyddoch chwipwy ?

Pa ün ydyw hono, y seren ddiflino,

Ddi-wg, ddiymhongar, rhydda i'w darlunio,

Na 'r miloedd sêr eraill sydd loywach , sydd fwy

Ah, ïe , 'r wy'n cofio, y hi ydyw " Gwener ;

Mae son, o ran hyny, yrwan, fod llawer

Yn fawr am gael graddio 'r un anwylyn " lleufer,"

Ei bod hi mor loyw , ei bod hi mor hardd ;

Mae calon pob bardd yn bur ddiwahardd,

Yn d’wedyd " Amen , y goron i'w phen ! ”

Ond hoffem gael clywed, er hyny beth ddywed,

Aelodau graddedig prifysgol ynen.

Beth bynag, ieuenctyd, prydferthwch digoll

Fo 'n eiddo i'r serenambyth ; ac ar goll

Nac aed tra bo daiar, a dwfr, a mynydd,

Tra planed a lleufer yn dilyn eu gilydd.
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Wel, os ydyw Gwener ar fynwes y nef

Yn harddach ,yn loywach,na 'r sêr sydd o'i deutu ,

I'w gweled ei hun, yn mhell oddi draw ,

Heb eisiau i un gyfodi ati law ;

Nid llai ei phrydferthwch i wladac i dref,
Yw " Gwener ” ffurfafen cero iaeth hen Gymru ,

Mae hithau yn decach, yn loywach, ei phryd ,
Yn fwyac yn well na 'r sêr eraill i gyd,

Yn mron cywilyddio 'r sêr eraill i gyd,

Yn unig yn mhlith y sêr eraill i gyd.

Ah ! Cymru fy ngwlad, yr wyf yn dy garu ,

Yn caru dyawyr, yn caru dy nen ;

Mae 'r olaf yn loywach, y blaenaf yn burach ,

A'th bobpeth yn iachach i'm calon a’m pen,

Nag eiddo un llanerch ar wyneb y ddaiar ;

Ac O, mae dy seren , dy Wener, fy ngwlad,

Yn gwneyd i mi 'th garu ' n helaethach o lawer,

A haner addoli dy fri a 'th fawrhad !

Y mae dy ffurfafen gerddorol, fy Nghymru ,

Yn llawn goleuadau, yn gyflawn o sêr,

Yn fychain à mawrion,yn mhell ac yn agos,

A rhai yn goleuo 'n odidog a thêr ;

Ond eto un Wener a fedra i weled ,

Un seren ardderchog, odidog, ddi-ail, -

MissWatts ydyw hono, Ah ! ïe, 'r un hono,

A fydd rywbryd, hwyrach , yn lleufer - yn haul.

Wel, bydded i Gymru fawrygu ei goleu,

Ei dirfawr ddysgleirder, ei gwychder, a'i gwên ,

Na foed i'n ffurfafen mewn un modd ei cholli,

Nes treulio o honi a myned yn hên ;

Ac hyd y nod yna, na foed iddi 'madael,

Yn seren i Gymru y byddo tra 'n fyw ,

Yn seren i Gymru nes caffael ei gwneuthur

Yn haul yn ffurfafen paradwys ei Duw.

Boed bendith y nefoedd , fel cwmwl cyfoethog,

Yn dilyn ein chwaer pa le bynag yr él ;

Eillwybr trwy 'r anial tywodlyd fo'n aml

Yn cael ei orlifo gan lath a chan fél ;

Arosed yn Nghymru dros ddyddiau ei bywyd,

Beth bynag, ac yna fe'i cerir o hyd ;

Fegofir ei henw a chalon hiraethus,

Gan Gymry gwladgarol hyd ddiwedd y byd.

BRAWDLYS CALFARIA.

(Gan y Parch . R. PARRY, Gwalchmai).

ARgopaCalfaria cyfarfu
Ypriodoliaethauyn nghyd ;

A bywyd pechadur i'w farnu,

Oedd testun y ddadl i gyd ;
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GWIRIONEDD eisteddai'n gadeiriwr

Darllenai'r cyhuddiad yn llawn ;

Un gobaith nid oedd i'r troseddwr,

Ond angau tragwyddol heb iawn.

CYFIAWNDER ddechreuai ei araeth,

A'i lygaid yn fflamio gan dân ;

Esboniai lythyren ygyfraith,

Sy'n gofyn yr enaid yn lân ;

TROSEDDWR yw'r dyn syddyn haeddu

Ei daflu i'w lethu dan lid

I'r carchar, heb byth ei waredu

Nes taluy ddyled i gyd .

SANCTEIDDRWYDD a godai i fynu ,

Darluniai ei bechod mor gas,

Nes ydoedd y nef yn cymylu

Heb obaith gweinyddiad o ras ;

Perffeithrwydd y ddeddf oedd yn fflamio

Euogrwydd yn mynwes y dyn ;

Swyddogion o'i amgylch i'w rwymo,

Yn dyfod yn barod bob un .

Yn awr dacw hithau TRUGAREDD,

A'i dagrau yn gwlychu ei grudd,

Yn eiriol am weini ymgeledd,

A chael y carcharor yn rhydd.

Gofynai yn wyneb y Barnydd,

Os nachai hi wella ei glwy ' ,

Ei chladdu dan gadair y Llywydd,

Na sonid am dani byth mwy !

Arhyn dyma'r llys yn adseinio

Gan udgorn rhyw angel o'r ne' ,

Yn dweydy doi un i egluro ,

Y ffordd i gael pobpeth i'w lle

Rhaid gostegi wrando ffraethineb

Rhesymau areithiwr mor fawr,

Gan ddisgwyl wrth enau DOETHINEB,

Am drefn iachawdwriaeth yn awr.

“ Gwirionedd bob gair yw'r cyhuddiad,

Ni haeddai 'r troseddwr gael byw ;

Dirmygodd â'i euog ymddygiad,

Anrhydedd llywodraethei Dduw ."

“ Er hyn, " meddai cariad y Duwdod,

A'i fynwes am achub y dyn,

“ Daw'r Iesu trwy uno â dyndod,

I farw 'n ei natur ei hun !"
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Cytunai ' r holl lys â'r ammodau,

Adseinid yr udgyrn yn awr,

Cyhoeddid trwy ’r eang wybrenau ,

Fod heddwch rhwng nefoedd a llawr ;

CYFIAWNDER ro'i weithred maddeuant

I ddwylaw TRUGAREDD yn rhodd,

A boddai 'r dadleuon mewn moliant,

Wrth achub pechadur o'u bodd !

TRI RHYFEDDOD YN Y NEF . ·

(Gan y PARCH. R. PARRY, Gwalchmai.)

GW
IWEDIcyrhaedd i Gaersalem ,

Yn ddihangol drwy y daith,

Ymneillduais gam o'r dyrfa

I rifo 'r rhyfeddodau maith,

Ac yn nghanol yr olygfa,

Welwn yn addurno'r lle ,

Dwyn fy mryd yn llwyr wnai canfod

Tri rhyfeddod mawr y ne' .

Y rhyfeddod cyntaf welwn

Gweled myrdd yn berffaith lân ,

Yno'n gwisgo eu coronau,

Ac yn blaenu yn y gân ,

Na ddisgwyliais unwaith weled,

O’u cyffelyb yno 'r un, -

Rhaid fod effaith gras y bywyd

Uwch dychymyg calon dyn !

Yna 'r ail ryfeddod pwysig,

Ddeuai i'm sylw at y nod, -

Gweled miloedd yno 'n eisiau

Nad amheuais hwy erioed

Chwilio ol a blaen am danynt,

Gorfod gweld eu bod ar ol ,

Rhai adybid gynt yn ddoethion,

Heddyw 'n profi 'u bywyd ffol.

Ond yn nghanol y myfyrdod,

Dyma'r trydydd yn ei rym ,

Ar fy meddwlmor gynhyrfus,

Llyncai 'r lleill i fyny 'n ddim ,

Gweld fy hunan wedi f' achub,

Mi fy hun o bawb trwy 'r byd,

Gweld y blaena draw yn ola ',

Minau 'rola 'n gynta” i gyá.
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FFLANGELLU BENYWOD ,

(Gan y PARCH . SAMUEL ROBERTS (8.R.), Gweinidog gyda'r Annibyn

wyr,1800—1885 .]

E bae genyt deimlad, pe byddit yn Gristion,

,
Wel'dbenyw brydweddol wrth gadwyn yn crynu ,

Dan fflangell anifail yn gruddfan a gwaedu :

O ystyr, yn dirion, ei gwyldera'i dagrau ;

Tafi ymaith y fflangell, a dryllia 'i chadwynau !

Dwys glwyfir, bob ergyd, ei chorfftêg tyneraidd,

Ond dyfnach y clwyfir ei gwylder benywaidd ;

Heblaw ei harcholli o'r ddaear i'r ddwyfron,

Mae'r fflangell mewn ail fodd yn cyrhaedd ei chalon :

O ystyr, yn dirion, ei gwylder a'i dagrau ;

Tafl ymaith y fflangeli, a dryllia 'i chadwynau !

Pan oeddit yn faban hi 'th wasgai i'w mynwes,

A'i breichiau o'th amgylch, hi 'th gadwai yn gynhes ;

Rho'i gusan , dan wenu, i'th gadw ' n ddyddanus,

Ac ar ei bron dyner hi 'th sïaii orphwys :

O ystyr, yn dirion , ei gwylder a'i dagrau ;

Tafi ymaith y fflangell, a dryllia 'i chadwynau !

Trywenid ei mynwes gan ingawl ddwys alaeth,

A gwewyr dirboenus, cyn dyfod yn fammaeth :

A chreulawn ei gwasgu mewn cyfyng amgylchiad,

Sy 'n gofyn ymgeledd, tynerwch , a chariad :

O ystyr, yn dirion , eigwylder a'i dagrau ;

Tafl ymaith y fflangell, a dryllia ' i chadwynau !

Dyngarwch a rhinwedd ymgiliant i wylo,

Achrefydd, o birbell, saif drawgan och’neidio

Gwel'd gwaedlyd archolliony fflangellgylymog

Yn gwysau plethedig dan ddwyfron y feichiog!

Oystyr, yn dirion, ei gwylder a'i dagrau ;

Tafi ymaith y fflangell, a dryllia 'i chadwypau !

Mae Llywydd ybydoedd yn gweled ei chlwyfau,

Mae'n clywed ei chwynion , mae 'n cyfrif ei dagrau,

Mae'n codi i ddial- clyw'r daran yn rhuo

Mae'n gwisgo ei gleddyf, mae bron myn'd i daro :

O cryned dy galon ! ymostwngmewn dychryn !

Tafl ymaith y fflangell, a dryllia y gadwyn!

FY NHAD WRTH Y LLYW .

(GAN Y PARCH. SAMUEL ROBERTS) .

DRAW
RAW , draw ar y cefnfor ar noson ddu oer,

'Roedd cwch bach yn hwylio heb seren na lloer,

A rhuad y tònau, y gwyntoedd,a'r gwlaw

A lenwai fynwesau y morwyr o fraw.
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Ond bachgen y cadben , yn llawen a llon ,

A dd'wedai dan wenu , heb ddychryn i'w fron,

“ Er gwaethaf y tònau awn adref yn fyw ;

Pa raid i ni ofni ?-mae 'nhad wrth y llyw .”

O , blentyn y nefoedd ! paham mae dyfron

Mor ofnus wrth weled gwyllt ymchwydd y don ?.

Mae 'r dyfnder du tywyllyn rhuo, gwir yw,

Ond diogel yw 'th fywyd -mae 'th Dad wrth y llyw.

Daw 'n fuan orfoledd diddiwedd i'th ran,

Draw 'n dysgwyl mae 'th geraint o ddeutu y lan :

Y dysglaer lys acw, dy hoff gartref yw

Mae Canaan yn ymyl, a ' th Dad wrth y llyw.

Cwyd bellach dy hwyliau, mae 'r awel o 'th du,

'R wyt bron myn'd i fynwes dy fwyn Brynwr cu :

Mae 'th angor yn ddiogel, a'th Gadben yn fyw ,

Mae 'th gwch yn y porthladd, a 'th Dad wrth y llyw .

WELE FI YN DYFOD.

[Gan y PARCH . JOHN ROBERTS ( Ieuan Gwyllt), Gweinidog gyda'r

Methodistiaid , 1822–1877] .

WELE f,yn dyfod,
Llefui ’ r Meichiau gwiw ;

Adsain creigiau Salem,

Wele 'n dod mae Duw ;

Gad anfeidrol fawredd

Nef y nef yn awr ;

Ar adenydd cariad

Brysia i barthau 'r llawr.

Paryw fwyn beroriaeth

Dreiddia drwy y nen ?

Paryw waredigaeth

Heddyw ddaeth i ben ?

Miloedd o angelion

Yno 'n seinio sydd ;

Ganwyd y Messiah,

Heddyw daeth y dydd.

Draw yn maesydd Beth'lem,

Clywch y nefol gôr ;

O mor ber eu hanthem

I'r anfeidrol Iôr !

Diafol a'i angelion

Saif o'i gylchyn syn ,

Gan grynedigsibrwd,

Ow! pa beth yw hyn

Dyma 'r Hollalluog

Heddyw ini 'n Frawd !

Dyma holl drysorau

Duwdodyny cnawd !

Moroedd rhad drugaredd

Lanwodd dros yllawr,

Perlau gwlad gogoniant

Ynddo ddaethi lawr.
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EMYN Y NEFOEDD.

(IEUAN GWYLLT).

ARo gofidiau dyrus daith; Cyfeillion ini heddyw sydd

A gorthrymderau filoedd , O fewn y fro yn lluoedd,

Hyfrydol falmo nefol ryw Heb deimlo yno unrhyw loes ,

I'r wan flinedig fynwes yw, Na gofid blin na chur na chroes,

Cawn orphwysyn y nefoedd . Yn canu yn y nefoedd.

Mor felus meddwl ambell awr Er rhodio dyffryn galar prudd,

Yn nghanol blin dymhestloedd, Ac wylo maith flynyddoedd,

Osgwyntoeddgeirwon geir o hyd , EinDuw a sych ein dagrau'n lân,

Tra 'n hwylio tonog fôr y byd, Ein galarnadau droir yn gân ,

Mae 'n dawel yny nefoedd. Heb ddarfod yn y nefoedd.

Er loesion chwerwon anial fyd, Hiraethu mae fy nghalon drist

A llid gelynion luoedd, Am weld y teg ardaloedd ;

O fewn y byd tu draw i'r bedd, Fy Nuw , fy Iesu, O fy Nhad,

Mewn annherfynol fôr o hedd, A gaffi ddod i'r hyfryd wlad,

Cawn nofio yn y nefoedd. I’th foli yn y nefoedd.

DEIO BACH

(Neu Hiraeth Mam ar ol ei Mab oedd yn America ).

[Gan y PARCH . JOHN JONES, Llangollen, Gweinidog gyda'r Annibyn
wyr. Ymadawodd i America . ]

MAGAIS fachgen bach ac anwyl
Ar fy mron mewn trafferth mawr,

Deio, ti yw ' r bachgen hwnw,

Nad wn ble yr wyt yn awr;

Maith yw 'r amser er y 'th welais,

'Machgen anwyl, wyt ti'n iach ?

Osna elli ddyfod drosodd,

Anfon lythyr, Deio bach,

Pan y gwenit yn fy wyneb,

Pan chwareuit 'gylch fy nhra'd,

Codai hiraeth yn fy nghalon

Am dy anwyl,anwyl dad ;

Do, ti godaist dan fynwyfron,

Ymahiraeth mawr a chlwy' ,

Ond mae ' th oeraidd ddiofalwch

Heddyw 'n codi hiraeth mwy.

G
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Gauaf oor im' fu ' r diweddaf,

Anwyd lawer ddygais i,

Peidiais cwyno rhag cwtogi

Gronyn ar dy lawnder di;

Nid oes rhaid i wraig y dafarn ,

Nac i 'th flys dy hungael cam,

Os yw 'n anhawdd spario dimai ,

Gad yn anghof gwyn dy fam.

Caled yw fy nhamaid bara ,

Ië , calediawn a phrin,

Tra mae 'mhlentyn mi obeithiaf

Gyda 'i fara gwenith gwyn ;

Panf'och di fy anwylblentyn

Wrth dy ford heb nych na nam,

Os nad yw yn ormod gofyn ,

Cofia damaid gwaeldy fam.

Os nad yw yn ormod hyfdra

Ar afradlon lencyn hael

I adgofio pwy a'i magoda,

A bod ganddo fam i'w chael,

F'allaily goddefi dithau,

Deio bach, heb dybied cam,

I ryw fenywa adwaenost

Ddweyd fod genyt tithau fam.

Os na elli ddyfod drosodd,

Os na elli 'm helpu ddim,

Beiddiaf ofynun peth iti ,

F'allai rhoddi hwnw im' ;

Careg bedd nid wyf yn ddysgwyl,

Gormod hyn gan hiraeth iach ,

Dyro ddeigryn wrth fy nghofio,

Dim ond deigryn, Deio bach.

EI CHARIAD DORODD EI CHALON.

(J. JONES , LLANGOLLEN) .

PLYGU maeyllysiau gwyrddion,,
ei ;

A'r rhosyn leda ' i wridog ddwyfron ,

Uwch ben ei bedd ;

Ucheneidiau tor ei chalon,

Sugnwyd gan y trist awelon,

Glywai 'nmrig yr yw hiraethlon ,

Uwch benei bedd.
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Pedair welaf o wyryfon,

Uwch ben ei bedd ;

Yn cymysgu 'r dafnau heilltion ,

Úwchben ei bedd ;

Heb ynganyd gair o'u genau ,

Namyngollwng hoff och'neidiau,

A chusanu 'r gwylaidd flodau ,

Uwch ben ei bedd.

Na nesaed y trystiog droediad,

Uwch ben ei bedd ;

Na ddoed dwyfron oer ddideimlad ,

Uwch ben ei bedd ;

Doed y galon wyr am doriad,

Gwaew, cur, a siomiant cariad,

A dyfrhaed y blodau eurad,

Uwch ben ei bedd.

Caled farmor nid oes yno,

Uwch ben ei bedd ;

Fel y galed fynwes hono,

Uwch ben ei bedd ;

Dim ond rhywbeth fel ei chalon,

Y blodau pêr a'r ywen dirion,

Fydd yn goffadwriaeth ddigon ,

Uwch ben ei bedd.

Cenwch obaith wedi gwywo,

Uwch ben ei bedd ;

Cenwch ffalsder, melldith iddo,

Uwch ben ei bedd ;

Lleda 'i bron, onddruan oedd hi ,

Picell ga'dd yn nghôly pwysi,

Bellach, cenwch heddwch iddi,

Uwch ben ei bedd.

Bore ddaw ceir gweld ei Phrynwr,

Uwch ben ei bedd ;

Ac yn serchog chwalu 'r pentwr,
Uwch ben ei bedd ;

Yntau gafodd rwygo 'i ddwyfron,

Deffry ei deimladau 'n union,

Bloeddia, “ Cwyd yn gyfa ' th galon ,"

Uwch ben ei bedd.

CREFYDD AR AUCTION.

(J. JONES, LLANGOLLEN .

R XWloncyn bachumhydech awelais ryw ddydd,

Yn ucheleilais , a thyma ei gais ,

Ai forthwyl yn ei law :
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“ Des neb 'honoch chwi , am fargen gen i ?

Gollyngaf hi 'n eithaf rhad ;

Mae'nfargen dda, pwy bynag a'i ca' ,

E dderbyn fawr leshad.

“ Dywedaf yn hy' mai nghrefydd yw hi,

Agwerthaf hi heddyw 'n wir,

Oes neb a ddaw i estyn ei law,

A phrynu crefydd bur ?

“ Hi a wisga 'n dda, hi a hir barhâ,

'Rwy 'n sicrhau i chwi.”

“ Gollynga hi bant yn awr," ebe Chwant ,

Ceihyn a hyn gen i . ”

“ Mae 'n myn'd, mae 'n myn'd , er cystal ffrynd,

Oes neb ychwaneg rydd ? "

“ Yn wir," ebe 'r Byd, “ daw 'n ddigon drud ,

Os eto ' n uwch y bydd .”

Ebe Pleser wrth Chwant , a'i swyn fel sant ,

“ Yn bartner dôf i ti."

“ Ei gollwng a wnaf," ebe'r llencyn braf ,

“ Os na chaf 'chwaneg, i chwi.

“ Hi aiff, hi aiff, nad pwy a'i caiff,

Er cystal oedd o ffrynd ;

Ei gwerthu 'rwy', heb aros yn hwy,

A thyna hi wedi myn'd .”

Pan glywais fod tranc wedi dal y llanc,
Ymwelais a'r truan ffôl ;

Ei gri oedd yn fawr, “ O'nghrefydd !" yn awr,

“ Rhown fydoedd am dani ’n ôl !"

Ac yna aeth Tranc, yn mhellach a'r llanç,

Yn gyflym o dan ei glwy' ,

A than waeddi 'n drist, ar “ Grefydd ” a “ Christ,”

I rywle i waeddi mwy.

HEN FEIBL MAWR FY MAM.

(MR. JOHN PHILLIPS , Tegidon ).

M
IL henffych , Feibl tirion, wyt werthfawr genyf fi,

Ac anwyl gan fy nghalon yw'r olwg arnat ti ;

' Roedd ynof dyb barchedig cyn imidroedio cam,

Mae rhywbethcysegredig oedd Beibl mawr ſy mam.

Mil harddach yw'th ddalenau , a'u holl gornelau'n troi

Na phe baent aur ymylau , a chlaspiau heirdd i'w cloi ;

Nid anmharch wnaeth dy faeddu, nid anghof rhoes it'gam ,

Ond trysor pena'r teulu oedd Beibl mawr fy mam.
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Pan fyddai 'r dydd yn agor, ac yn yr hwyr yn fåd,

Ti fu yn gweini 'r allor deuluaidd gyda 'nhad ;

Ond ow ! daeth chwalfa weithian i'r teulu mwyn dinam,

Nid oes ond mi fy hunan , a Beibl mawr fy mam.

'Rwy 'n cofio 'mam yn burion , dan aethau profiad llym,

Yn sugno o’th gysuron, yn cael o honot rym ;

Dan eithafaetha chyni, mewn hedd anghofiai 'i cham,

Nid oes gyffelyb iti ; hen Feibl mawr fy mam.

Aphan ddistrywiai angau ei phabell hydei sail,

Hi bwysai ar y seiliau ddatguddiwyd ar dyddail ;

Cynalia f'enaid inau , pan f'wyfyn rhoddi llam

I'r bythol faith drigfanau, hen Feibl mawr fy mam .

Oes dynion ar y ddaiar, dan rith sancteiddiol fri ,

Am ddwyn fy Meibl hawddgar, am byth o'm meddiant i ?

Na feiddiwch ein hysgaru, chwi wnewch a'mhenaid gam,

Mae 'nghalon wedi eich’lymu wrth Feibl mawr fy mam.

Hi rhoes ef im' wrth farw, gan dd'wedyd wrthwy 'n llon ,

Rhwym hwn o gylch dy wddw ', a gwasga ar dy fron ;"

Af at y stanc i drengu, mi hunaf yn y fflam ,

Cyn rhoddaf byth i fyny hen Feibl mawr fy mam.

66

" SAITH YM NI."

(TEGIDON) .

Mgwrddais âmorwynig wen,
;

A'igwallt ym mhleth o gylch ei phen ,

Fel coron aur mewn bri.

“ Roedd ganddi fochau cochion bach,

A dillad gwladaidd glân ,

A llygaid ysgeifn , bywiog, iach ,

Arhes o ddannedd mân .

“ Sawl brawd, sawl chwaer sydd genyt ti ? "

Gofynais iddi ar hyn :

Atebai, “ Sawl, syr ! saith ym ni,"

Gan edrych arna'i ' n syn .

“ Ym mha le maent ? " Y deg ei gwawr

Atebai, “ Yr ým ni 'n saith ;

Mae dauyn byw yng Nghonwy 'n awr,

A dau ar foroedd llaith ;

“ A dau yng nghwry fynwent draw,

Yn gorwedd yn ddinam ;

Ac acw yn y bwth ger llaw

'Rwyffinnau gyda 'm mam . "
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" Mae dau yn Nghonwy 'n byw yn awr,

A dau ar foroedd llaith !

Pa fodd y gelli ddweyd, fy mach,

Eich bod fel hyn yn saith ? ”

“ O fechgyn a genethod, saith ,

( Atebai) ydym ni ;

Mae dau o fewn i'r fynwent oer,

O dan yr ywen ddu.”

" O amgylch ogylch prancio wnai ,

A heinyf iawn wyt ti;

Osyn ybedd y gorwedd dau,

Yn ddiau pump y'ch chwi.”

“ A ! dacw 'r bedd, â newydd wedd,"

Atebai hi fi 'n llon ;

“ A deuddeg llam o ddrws fy mam

Yw yr orweddfa hon.

“ I wau fy hosan , acw ' r af,

A hemio 'r cadach gwyn ,

I eistedd ar eu beddau ' r haf,

I siarad â hwy 'n syn.

" A phan fo 'r haul arfachlud, syr,

A'r awyr faith yn glir,

I fwyta 'm cwynos* acw 'r af,

Ac eistedd yno ’n hir .

“ Y gyntaf aeth oedd anwyl Jane,

Fu'n hir mewn dygnawl boen,

Hyd nes daeth angel Duw i'w hol

I gwmni 'r addfwyn Oen.

“ Ac yn y fynwent oeraidd hon

I orwedd rhoisant hi :

O gylch ei bedd chwareuai 'n llon

Fy mrawd bach John a mi.

“ A phan oedd eira ' n gynfas wen,

Arhew yn cloi y lli ' ,

Bu farw John-a rhoed ei ben

Yn ymyl ei phen hi.”

“ Aeth dau i'r nef , fy mechan hoff,

Yn awr sawl un y'ch chwi ?

Atebai 'n llon , y deg ei bron,

“ O meistr, saith ým ni.

“ Maent hwy 'n y pridd , a'u henaid sydd

O fewn i'r nefmewn bri :

'Doedd hynond taflu gair i'rgwynt,

Fe fynai 'r fach ei phwnc ar hynt,

Gan ddwedyd, “ Saith ým ni. ”

* Swper .
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CWYN Y BACHGEN DU.

(Mae y penill cyntaf a'r olaf o waith Iolo MALDWYN. Gwnaed y

penill canolganOLYGYDD Trysorfa y Plant,ar gaisdadganwr a farnai

fod y ddau bonillynfyr, ac y buasai yr effaith yn well gyda thri. Cenir

y penillion ar yr alaw Gymreig , “ Toriad y Dyda. " ]

AT
I am fy mod yn Negro

Y caf y fflangell drom ,

Gan deimlo 'i phwys yn ngwres y dydd

Ar f'ysgwydd deneu, lom ?

Mae plant fy Massa 'n chwareu

Mewn mwyniant o bob bri,

Tra mae ôl llafur caled ar

Fy nwylaw duon i ;

Hwy ro'nt eu penau i orphwys

Ar dyner esmwyth blu,

Tra nad oes ond y gwlanog wallt

Dan ben y bachgen du.

Nid wyf yn anfoddloni

Fy mod yn ddu fel hyn,

Pe cawn ifod yn rhydd, a rhan

Ar fwrdd y bachgen gwŷn.

[Mae 'r bachgen du heb gartref,

Nathyner fam na thad,

Heb ddyn i wrando 'i gwyn na ’i gur,

Yn mhell o dir ei wlad ;

Nid yw fy nhrosedd beunydd

Sy'n dwyn y fflangell fawr,

Ond dyweyd fy nghwyn o flaen y nef

A’mgliniauar y llawr.

Os nadoes ond caethiwed

I ran y du ei liw,

Os rhaid cael fflangell drom bob dydd

I wneyd fy nghorff yn friw ,

Mae 'r NEFyn rhydd i'r Negro,

Yn ol a glywais i ,

Mae yno Un a wrendy 'n fwyn

Ar gwyn y bachgen du.]

Ai nid yr un yw awdwr

Yr oil o ddynolryw,

Tra mae y naill yn gwerthu 'r llall ,

A churo 'r du ei liw ?

Nid ydyw Duw yn foddlon

I ddynion, anwar lu,

I roddi pwys y fflangell drom

Ar gefn y bachgen du.
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Pabryd y llwyr ddattodir

Y rhwymau tynion hyn,

Ac y ca 'r bachgen caeth a du

Holl freintiau 'r bachgen gwŷn ?

A bod heb iau caethiwed

Yn mhlith y dedwydd lu,

Lle nad oes sôn am Fassa câs ,

Yn curo 'r “ Bachgen du . "

CYWYDD Y FARN FAWR — DYFYNIAD .

[GORONWY OWEN , Offeiriad dysgedig , wedi graddio yn Rhydychain
1722-1770 .]

A
NGEL a gân, hoywlan lef,

Felusiais, nefawl oslef ;

Wrth ei fant groywber gantawr,

Gesyd ei gorn, mingorn mawr ;

Corn anfeidrol ei ddolef,

Corn ffraeth , o saerniaeth nef.

Dychleim, o nerth eigerth gân,

Byd refedd, a'i Bedryfan ;

Pob cnawdo'u heng a drenga,

Y byd yn ddybrydydd â ;

Cryn ygetbern uffernawl,

A chryn a dychryn y diawl ;

Cydfydd y fall a'i gallawr,

Car lechu 'n y fagddu fawr.

Dyfyn a Dofydd,

Bloedd erchyll, Rhingyll a'i rhydd,

Dowch y pydron ddynionach,

Yn nghyd, feirw byd, fawr a bach ;

Dewch i'r farn a roir arnoch ,

A dedwydd beunydd y boch.

Cyfyd fal ød o fol år,

Gnwd tew , eginbad daiar ;

A'r môr a yr o'r meirwon

Fil myrdd uwch dyfnffyrdd y dòn ;

Try allan ddynion tri- llu ,

Y sydd, y fydd, ac a fu.

Y dorf ar gyrch, dirfawr gâd !

A’n union gerbron Ynad ;

Duw gwyn , i le da y gyr

Ei ddeiliaid a'i addolwyr ;

I'r euog, bradog eu bron ,

Braw tostaf; ba raid tystion ?

Gan y diafl ydd â'r aflan,

A deifi a'u teifl yn tân .

Try 'r Ynad draw i'r wiwnef,

A'i gâd gain â gydag ef.
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CAN YR ARGLWYDDES .

[Gan D. JONES, Caio, 1710—1777. ]

GWRANDEWCH,Gymrymwynion, hymno biro benillion,
i'm ;

Arglwyddes ryglyddus, heddychwraig ddiechrys,

Aeth ymaith o'r ynys i seino.

Hi daena 'i hadenydd, fileines aflonydd ,

Ar led i ryw wledydd, foreuddydd ar frys ;

Nid allaf ddeallu pwy lidioddy Ladi,

'Roedd gwlad yn ei 'ddoli hi 'n ddilys.

Tebygu mai bagad o'r deyrnas, sy'n dirnad ,

Yn nghylch ei mynediad, ei tharawiad a'i thro ;

Iddi rowndio i'r India, ferch net, i farchnata,

Snuff, Te, mae 'n debyca, a Dybaco.

Mi dd'weda'i chwi 'n ddïau, yr awrhon ar eiriau

Rhyw faint o'i rhinweddau, oni wyddoch chwi nhw ?

Hi yrai 'r ferch arwaf, yn docen o'r decaf,

A'r dduaf yn wynaf mewn enw.

Hi godai ŵr isel o ganol gwaelgene'l,

Cuwch a thậr Babel oruchel ei ranc ;

A'r llwfwr ddyn ofnus a lonai 'n galonus,

Oedranus anafus wnai 'n ifanc.

Hi ddodai wr lleddfol yn marn amryw bobol,

Yn ŵr da synwyrol dewisol a dwys ;

Gan droi rhyw anwiredd oer iawn ynwirionedd,

A'r hyn afa ' i 'n gamwedd yn gymhwys.

Nid allaf ddweyd allan , na chofio ' n dra chyfan ,

Mo 'i rhinwedd hi rwan , mae 'r awen yn fyr ;

'R oedd ganddi reolaeth fawr iawn mewn carwriaeth ,

O flaen dim, ysywaeth, is awyr.

Mae 'r crefftwyr, raicraffti, yn cwyno mewn culni,

Na welsant mo'r Ladi oludog yn hwyr ;

Oni ddychwel hi chwipyn , 'nawr eto ar fyr atyn ',

Ni chwytha un mwgyn o'u magwyr.

Mae 'r hwsmyn , wyr esmwyth, fu 'n dal tý a thylwyth,

Rhan amlaf dan drymlwyth ac adwyth i gyd ;

Nos da'wch, onis dychwel, madws yw 'madael,

A gadael eu gafael mewn gofid.

Pe baech ond trafaelu trwy Loegr a Chymru,

Dinasoedd a threfi, blinydy 'r fath bla ;

Ni welwch, 'rwy ' n coelio, trwy 'r tiroedd yn tario,

Braidd un na bo 'n cwyno am Becunia .
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Can's hi oedd eu calon , eu meddiant a'u moddion,

Rhag tlodi a dyledion, achwynion awch hir ;
Lle entrai ei hint rest, ni fethai un gorchest ,

Pa un a fai onest neu anwir.

Os mynwch chwi hanes pwy ydyw 'r Arglwyddes,

Wych enwog a chynes ei llochesa'i llôg ;

Aeth ymaith ar encil, a'r chwerwedd o'i chweryl ,

Ei henw gwiw cynil yw “ CEINIOG . "

ADGOFIANT MEBYD.

[Y PARCH . THOMAS JONES, Glan Alun, o'r Wyddgrug, Gweinidog

gyda'r Methodistiaid .]

YNfuaniawnybabanbacha dry
Ei lygaid mewn rhyfeddod gylch y tý ;

Rhyfeddu mae a lloni, gwel, e chwardd

Wrth wel'd pobpetha phawb o'i gylch mor hardd,

Ac oll yn newydd. Os newydd-deb ddyd

Y fwyaf swyn ar bob peth yn y byd,

Pa faint raid fod dedwyddwch bore oes ?

Pob peth yn newydd - dim yn hen nid oes.

Yn raddol y synwyrau ymgryfhânt ,

A phob gwrthrychau o'u hamgylch beunydd wnant

Eu gwahodd i ymagor, ac ni ddaw

Awelon oer dyeithrwch ar un llaw

I fferu ei ymdrechion ef bob un ,

A pheri i'w enaid gilio iddo ei hun .

Gall ef ymarllwysoll, oll heb wahardd,

Nid yw'n anialwch einioes eto , ond ei gardd .

Pawb dyner gydymdeimlant gydag ef,

Ac am y cyntaf gwyliant ar eilef.

Gan lispiomama thad , e ddaw yn hy' ,

Y lleiaf oll yn fwyaf yn y tŷ ;

A bron na thybianad oes ond efe

Yn wrthrych sylw dynion is y ne' .

Mae tad å mam , a hynaws frawd a chwaer,

Yn gwylio arno fel pe byddai faer ;

Y gwas a'r forwyn , že 'rci , a'r gath,

Y naill ni chripia hwn a'r llall ni frath .

Mae palf ewinawg puss, allymaf ddant

Y ci, yn oll ddiniwaid gyda phlant.

Yn wrol iawn, mi wela ' r bach yn awr

Yn dechreu treiglo ' i hunan ar y llawr ;

A mwy gwrolwaith na chylchdeithio gwlad

Fydd mgn'd oddiwrth ei fam hyd at ei dad ,

Ar draws y gegin, cerdded oll ei hun,

Ei hun o'r naill i'r llall, o glun i glun.
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Yn fuan iawn ei floesgion eiriau sy

Yn ddiarebion gan bawb yn y tý.

Drachefn , ac eilwaith gwelir pawb yn syn,

“ Dywedodd William bach fel hyn a hyn."

Rhaid iddo fynd i'r ysgol, mae'n llawn bryd ,
“ Mae 'n ieuanc iawn , ond mae ei ben ef c'yd ! ”

19

I FABAN CYNTAF -ANEDIG FU FARW AR Y DYDD EI

GANED.

(GLAN ALUN . )

GANWYD i'r byd llawenydd fu ;

Rhywhanes byr, ond cymysg yw ,

Fel holl hanesion daiar .

Daeth yma megys idynhau

Y rhwymau priodasol ;

Fe aeth ,i ddangos pa mor frau ,

Mae hwythau ill dau yn farwol.

Fe ddaeth i greu a lloni tad,

Ac yna ei amddifadu !

Fe ddaeth i greu teimladau mam,

Paham, un bach ? a'i siomi !

0 , dwéd , un bychan, p'am y bu

Mor fer dy daith i'r ddaiar ?

Ai onid oedd cyfeillion cu

Yn d'amgylchynu 'n gynar ?

Paham y bu i ti ond troi

I mewn, a ffoi i fyny ?

A ddarfu gwae a phoen y byd,

I wynfyd dy ddychrynu ?

Ai canfod daiar yn anmhur,

A'i hawyr yn llygredig ?

Ac ai cythruddo wrth bechod byd

Wnai d' yspryd sancteiddiedig ?

01 ddedwydd I purwyd d' enaid di

Cyn tori ei bechod allan !

Cei ganu amrhinwedd gwaed y groes

Am oes ddidrai yrwan.

Heb achos yna i foli Duw

Am fyw yn llaw rhagluniaeth ;

Dy nerth yn gyfan roddi di

I ganu am iachawdwriaeth.



92 CANEUON CYMRU.

Bydd saint yn sôn am droion byd,

Gan ganu wrth adgofio ;

Cei dithau ddweyd, a dyna 'r oll,

“ Amen-bum inau yno."

Os dirgel cynghor Duw, mae 'n ddoeth

Na wylwch chwirieni ;

Aeth heibio i bechod câs a'i boen,

A gwlad ddihoen trueni.

Hyderwn fod y bychan bach

Yn awr yn iach yn canu,

Yn mhell uwchlaw gofidiau 'r byd,

Yn glyd yn mynwes Iesu.

Er na wnaeth eich blodeuyn bach

Ar ddaiar lawr addfedu ,

Ei harddwch wna yn awyr iach

Y nef, fyth , fyth, ymledu.

CWYN YR AMDDIFAD .

(GAN GUTYN DYFI) .

OES
ES neb a ystyr wrth fy nghwyn ? Amddifad wyf;

Na, na, 'd oes neb â fi gyd -ddwyn, 0 dan fy nghlwyf;

Y rhai wnai gydymddwyn erhedd,

Er ' s llawer dydd sy 'n wael eu gwedd,

Yn pydru 'n oerion gellau 'r bedd, Yn gaeth o'm gwydd ;

Adgofion o hoff fore f' oes,

A rydd i'm calon lymaidd loes,

Y pryd nad oedd na chri na chroes, Ar helynt rwydd.

Tywynodd arnafheulwen hedd, Ar fore 'm dydd ;

Llawenydd calon oedd ar wedd , Fy siriol rudd ;

Ond iach i'r llon gysuron gynt,

Hwy ffoisant ar adenydd gwynt,

Ac ofer dysgwyl ar fy hynt, Am danynt mwy.

Y dagrau 'n fynych ylch fy ngrudd,

Ar dori mae y galon brudd,

Rhyw dòn ar dòn o hiraeth sydd, Dan lawer clwy'.

Bu gynt i minnau gartref clyd , A thad a mam ;

Yn fawr eu gofal ar bob pryd, Rhag im' gael cam ;

Cawn gyfran o bob rhanyn rhad,

Ynghyd â phob ymgeledd mad,

Gynt ar hen aelwyd tý fy nhad, Ymhlith y plant :

Gwnawn hau dych'mygion lawer llun ,

O bob dedwyddwch im' fy hun,

Ond troes eu ffrwythau ' n bläau blin , Tra chwith i'm chwant.
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Ybwystfil edwyn annedd glau, Mewn dystaw wig ;

Mae holltau 'r graig i'r ddraigyn ffau, Lle 'n llon y trig ;

Ac y mae 'r dewfrig goedwig gan

Y mwyngar adar bach yn rhan,

Ond, dwysaf modd, nid oes un man, I'm derbyn i ;

Pa un ai gwych ai gwael fy llun ,

Rhaid dwyn pob croes trwy f ' oes fy hun,

'D oes genyf gyfaill, nac oes un, A wrendy ’m cri.

Ymhell o’m mro , 'r wy 'n wael fy mri , Mewn 'stronaidd wlad ;

Ond 'sywaeth, ni waeth p'le i mi, Heb fam na thad ;

Cartrefwn mewn dirgelaidd gell

Wrth ffrydiau y gwyllt anial pell,

Pegwyddwn cawn dawelwch gwell, I'r fron yn wir :

Cyfeilles wnawn o dan fy nghlwy ',

Obelican anialwch mwy,

Cyd-ddwyn â'n gilydd wnaem ein dwy, 0 dan ein cur .

I'm gwylio yno cawn y lloer , Nos angeu prudd ;

A'r awel sychai 'r deigryn oer, Oddiar fy ngrudd,

Gan gwyno 'n mrig y tewfrig bren,

Lle ygollyngwn bwys fy mhen,

Amdöid fy nghorff â deiliog len , Wrth swn y lli ' .

I fyd siomedig mwy yn iach ,

Cawn hedd ar waelod beddrod bach ,

Ni chlywid son gan gâr nac âch , Am danaf fi.

Can's pob rhyw gâr a chyfaill droes, Eu cefnau 'n awr,

Pan mae fy llawen haulwen oes, Dan gwmwl mawr ;

Ond f' enaid pruddaidd, clafaidd , clyw,
Mae Tad ' r amddifaid eto 'n fyw,

Hwn ddichon roi tawelwch gwiw, Ymhob rhyw loes ;

Mae Ef o galon dyner, fwyn ,

Fe wrendyar amddifad gwyn,

A hwn wna 'n unig gyd -ymddwyn, 0 dan bob croes.

Y CYFAMMOD DISIGL .

(“ Canys y mynyddoedd a giliant, a'r bryniau a symmudant, eithr

fy nhrugareda ni chilia oddi wrthyt, a chyfammod fyhedd ni syf ,

medd yr Arglwydd sydd yn trugarhau wrthyt . "-ESAIAH liv. 10.)

(Gan Hugh HUGHES , Pendinas, Huw Derfel).

CHWJagedyrn binaclau yddaiar,
a

Safasoch effeithiau difaol ,

A threulfawr hin wresog ac oer ;
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A welsoch yr oll er y dechreu ,

Hil Adda yn do ar ol to ,

A'r diluw , aruthrol lifiadau ,

A'ch cuddiodd yn nyddiau'r hen No' .

Chwi heriwch alluoedd elfenol,

Feraon tragwyddol o'r bron ,

Taranau, mellt saethawl, corwyntoedd,

A chenllif dyfnderoeddy don ;

Ond gwelaf ryw ddiwrnodgyferbyn,

A ellwch chwi sefyll pryd hyn ?

Y ddaiar a ymchwel felmeddwyn,

A nerthoedd y nefoedd a gryn .

Ti ' r Aran , a'r Wyddfa gyrhaeddfawr,

Chwineidiwch yn awr hyd y ne' ;

Mynyddoedd yr Andes ymbranciant,

Fel hyrddod y llamant o'u lle ;

I hofran fel brain yn yr entrych ,

Chwi chwythir ag anadl yr Iôr ;

A'ch twrf megys myrdd o daranau ,

Fydd gymmysg ârhuad y môr.

Y cloion a'r c'lymau cadarnaf
Ddattodant fel dyfroedd yn awr,

Y temlau a'r tyrau uchelfrig

Ysgydwir yn gandryll i'r llawr ;

Ond ped ai yn deilchion i'r dyfnder

O'i chylchoedd y belen ' rwy 'nbyw ,

Ymollwng ar ddamchwa dragwyddol,

Ni ysgog cyfammod fy Nuw .

Tymmestloeddo dân ac ofrwmstan

O'r nefoedd ddylifant i lawr,

Rhyferthwy o ddiluw brwmstanaidd

Ysguba bob congl yn awr ;

Y nefoedd a'r ddaiar ânt heibio

Yn adeg nos Sadwrn y byd ;

Ond rhwymau 'r cyfammodsydd eto

Yn para 'n ddiysgog o hyd .

Yr annuw a welaf mewn cyffro

Am rywle i ddianc ar ffo ,

A'i floedd am fynyddoedd i'w guddio,

Cnoi 'i dafod wna 'r truan gan arswyd,

Pob aelod fel deilen a gryn ;

Ond llechu dan nawdd ycyfammod

Wna 'r Cristion yn dawel pryd hyn .

Fan yma mae 'n eistedd yn llonydd,

Digyffro o gyrhaedd pob gwg,

Yn gweled cynhebrwng holl natur,

A'r nef mewn galarwisg o fwg,

,
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66

Arun odalfryniau gwyrddleision

Gwlad tragwyddoldeb bell draw ,

Gan dreblu yr anthem na dderfydd ,

A thelyn o aur yn ei law.

Dych’mygaf ei weled ef wedyn,

Draw, draw , ymhen oesau ri 'r dail ,

Yngnghanol rhyw gwmni claerwynion ,

A'i wisg yn ddysgleiriach na'r haul,

Yn gwaeddi ar ludw 'r hen ddaiar

(Heb hanes gwyrddlesni na choed) ,

• Cyfammod fy Nuw i sydd eto

Mor gadarn ei dir ag erioed .”

Mae 'n gofyn wrth edrych o'i gwmpas,

“ Ple 'r ydych, ammodau y llawr,

A luniwydrhwng penau coronog

Ple 'r ydych , ple 'r ydychyn awr ?

Pa le mae yr hoīl gyfammodau

Wnaed yna gan ddyn gyda dyn ? "

Ond tawel ddystawrwydd pruddglwyfus

Sisiala, “ Nid oes yma 'r un .”

Fe 'i clywaf wrth esgyn i fyny

Drwy oror ysplenydd y gwawl,

Yn taro ar dant y Cyfammod

Ryw ganiad sydd danllyd o fawl ,

Nes ydyw mynyddoedd bytholfyd
Yn dawnsio wrth adsain ei gân ,

Ond prysur ddiflanant o'm golwg,

Diflanant, diflanant yn lân .

Y Gŵr a fu gynt o dan hoelion

Dros ddyn pechadurus fel fi,

A yfodd y cwpan i'r gwaelod

Ei Hunan ar ben Calfari;

Ffynnonell y cariadtragwyddol,

Hen gartref meddyliau o hedd,

Dwg finnau i'r unrhyw gyfammod,

Na thorir gan angeu na 'r bedd .

GORPHENWYD .

(ROBYN DDU ERYRI) .

GORPHENWYDA Pwy ddywed wrth fod calon Seion ?

Pe myrdd mwy o fydoedd, yr Iawnsydd ddigono

Ond effaith ei rinwedd ga ' r enaid crediniol ;

Tywalltwyd y ffrydlif arglogwyn Calfaria,

Wna dduaf bechadur ynwynach na 'r eira .
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Ys duodd yr haul, daeth gwawr mwygodidog ;

Condemniwyd y Barnwr, rhyddhawyd yr euog !

Fe ddarfu 'r ddyfalach, ddyfalach fawrwasgfa,

Rhoed taenfa chwys rhuddwawr dros rew Gethsemana !

Fe deimlwyd y cusan oedd arwachna ' r hoelion ,

A'r gwadu, a'i ' n bellach na 'r bicell i'r galon.

Fe wisgwyd y porphor, gorchfygwyd yn Bozrah ;

Marwolaeth a lyncwyd yn nghroesy Messiah !

Y creigiau ymrwygent yn mhoethder yfrwydr,

A chrynai pob cadarn ond calon pechadur !

Gorphenwyd ! tarawyd y Graig ! wele Ffynon !

Mae noddfa 'n y gwanul mae nef yn y goron !

Mae cân yn ei wylo, mae balm yn ei ddagrau,

A bywyd diderfyn yn deilliaw o'i angau !

Gorphenwyd ! mae bob prophwydoliaeth yn gyfan ;

Mae mel yn ngwaelodion sur waddod ycwpan ;

Haleliwia i'r Oen , ei boen a ddybenwyd,

Dechreuer yr anthem ! Gorphenwyd i Gorphenwyd !

PWY YW HWN ?

(ROBIN DDU ERYRI. )

WYyw ? Mae 'n hoff ei drem a hardd,

Tryliwiog wrid têg flodau gardd

A siriol dardd o'i ruddiau ef ;

Tywyniad serch ar ddynol lu ,

A geir yn gu o'i lygaid gwiw ;

Mae'n lần, heb fai, ei ail ni fu ,

O hawddgar Un !—Mae 'n deg . - Pwy yw ?

Pwy yw ? Mae 'r bryniau 'n crynu nghyd,

A'r dreigiau 'n plygu dan ei draed ;

Gordanbaid nerth sydd yn ei bryd,

A’i loywaf wisg yn lif o waed ;

Mae 'n dal, heb anghen un o'i du,

Llawn grymusderau o bob rhyw,

O’i flaen y cwymp elynion lu,

A'i nerthoedd fry ,--mae 'n gryf,—Pwy yw ?

Pwy yw ? Mae hwn a'i enw 'n Iôr,

A'i ddirfawr drysor yn ddidrai ;

Haelioni sydd o'i fewn yn fôr

I fywhau 'r beius , lladd y bai ;

I'r tlawd newynog mae 'n rhoi mael,

A gwisga 'n wyn y du ei liw ;

Mae'n dềg ,-mae 'n gryf,-mae oll yn hael,

Clyw Seion wael, -dy IESU yw !
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MERCH JEPHTHAE .

[Gan MR. J. R. JONES, Rhysieides, Llanymddyfri, 1827—1853.]

Y Ferch .
PA

A beth, fy nbad, sy 'n blino 'th fron ,

Paham yr wyt yn wylo ?

Dy fantell hardd a wnaeth fy llaw,

Paham 'r wyt yn ei rhwygo ?

A'i Ammon greulon ga'dd y dydd ?

A'i ffoi 'r wyt am dy fywyd ?

A fu 'r Jehofah, O fynhad ,

'N anffyddlon i'waddewid ?

Y Tad . – Na, na, fy merch , fy anwyl ferch,

Jehofah a fu'n ffyddlon ,

Ac Israel drwyddo ga’dd y dydd

Ar fyddin meibion Ammon ;

Tydi, tydi sy ' n peri 'r oll ,

Dy dad a ddarostyngaist ;

O , na ddoi angau i'm rhyddhau

O'r gofid a gynhyrfaist !

Y Ferch . - Ow ! bicell chwerw i fy mron !

Pa eiriau 'n awr a dd'wedaist ?

“ Tydi, tydi sy 'n peri 'r oll ,

Dy dad a ddarostyngaist !"

O, f'anwyl dad , atolwg dwed

Beth wnês i d'anfoddloni ?

Yn ngwydd y nefoedd tystio wnaf

Fy mod i yn dy garu.

Y Tad . - Paid wylo , ferch , nid wyf yn ddig

Yn d' erbyn , Iôr sy 'n gwybod ;

Dygaru 'r wyf â chariad tad,

Ond gwae im' 'n awr dy ganfod !
Paham na redai 'r ci i maes

Yn flaenaf, fel arferol ?

Neu un o'r llanciau 'n llon , fel cynt,

I'm croesaw 'n ol yn siriol ?

O , f'anwylferch, po'dd d’wedai 'r gair ?

Fy nghalon sydd yn gwaedu ;

Yr haul a weli 'n machlud draw

Ddaw 'n ol yn ddysglaer ' fory ;

Ond oh ! mae gyrfa o dy flaen,

A hono 'n un dragywydd ;

Dy laddsydd raid, O , dyna 'r gwir,

A’th dad a fydd dy lofrudd !

H
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Wrth fyn'd i'r rhyfel gyda 'r llu,

I Dduwgwnesamod fyrbwyll,

Os rhoddai 'r gelyn yn fy llaw,

Y caffai 'n offrwm didwyll

Y cyntaf un a ddoi i'm cwrdd

O'm teulu , wrth ddychwelyd ;

Ond ni feddyliais mai tydi

Fuasai 'n dod, l'anwylyd.

Mewn gofid dwys mae f’enaid gwan ,

Paham yr addunedais ?

O'r lariaidd feinir hardd ei llun,

Fy unig ferch a leddais !

Ond crêd fy ngair, fy ngeneth fwyn,

'Rwyf bron a marw o hiraeth ;
Fy mywyd hoff yn wir a rown

I'th gadw rhag marwolaeth .

Y Ferch . - 0 , f' anwyl dad, annedwydd dad,

'R wyt wedi rhoi 'r adduned , -

A marw raid i minau mwy,

Nid elli 'n wir fy ngwared !

Yr unig gais 'r wy 'n ofyn yw,

Cael deufis i alaru

Ar hydy gwyllt fynyddoedd hyn,

Cyn i tigael f' offrymu.

Acyna pan y daw y dydd,

Mifrysia 'n ol yn union ;

A'm heinioes roddaf er dy fwyn

I lawr o lwyrfryd calon ;

Byth ni chai ddyweyd i'th ferch erioed

Yn d' erbyn ymgyndynu ;

Fe gaiff dyamod fodmewn grym ,

A Duw ei anrhydeddu.

Ond wedi i'r enaid hwn i ffoi,

O , rho fy nghorph truenus,

Dan gysgod ybalmwydden draw,

Ar lan y nant alarus ;

Fel gall hiraethlon dwrf y dwr,

A’r awel fwyn ymuno

Mewn galarnadau wrth y bedd

Lle mae dy ferch yn huno.

Mae blodau'r gwanwyn oll yn llon

Oddiamgylch imi 'n gwenu ;

Fe ddaw ygauaf llym i'w lladd,
Ond cânt yr hâf cyn hyny :

Ond oh , i mi o flaen yr haf

Fe ddaw y du ddiwrnod ;

Ynfy moreuddydd gwelirfi

Yn gorwedd yn fy meddrod .



CANEUON CYMRU. 99

Chwi ferched Israel, peidiwch byth ,

Atolwg , fy anghofio ;

Dyhidlwch ar fy nghareg fedd

Eich dagrau wrth fyn'd heibio ;

A chenwch hefyd alar gân

I'r forwyn a offrymwyd,

Ermwynei thad yn rhodd i Dduw,

O'i bodd, yn nghanol bywyd.

ANGEL YN NERTHU YR IESU.

[ " Ac angel o'r nof a ymddangosodd iddo, yn ei nerthu."-LUC xxii . 43. ]

[Gan DYFED , Gweinidog gyda'r Methodistiaid , o “ Iesu o Nazareth . ” ]

CELE angel i'wingon ,—yn disgyn,

Gyda 'i esgyll gloewon

Lond yr ardd, a blinder hon

A daniai a'i dywynion .

W

* * 求 *

Deheuig gyda ' i dywel,-yn ŵr gwyn

Sychai 'r gwaed yn dawel ;

Y mawr was âi mor isel-nes yr oedd

Arwydd yr ingoedd ar ruddiauyr angel.

Dywed, 01 danllyd awen ,,-a liwiwyd

Eidryloewaf aden

Yn yr ing ? Wedi 'r angen,

A oes gwaed ar ei wisg wen ?

Ai gwaed yr ardd ageidw—adenydd

Hwn i dynu sylw ?

Ai arwydd y chwys chwerw -- yw'r amnaid

I danbaid enaid adnabod hwnw ?

Fendigaid angel ! uchel diachau,

Saif ar dy hanes fawrhad awenau ;

Bu’th gwmni isod , bu'th gymwynasau ,

Yn hedd mynwesol i Dduw mewn eisiau

I'th waith y rhoddir ar dir blinderau,

Odlau unedig hyawdl eneidiau ;

Derbyn ar fin gwyfyn gau,- glod helaeth ,

O faes brwdaniaeth fyyspryd inau.
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BRYNIAU CANAAN.

(DYFED .)

DAW'r bryniau yn y golwg, Os oedd dynion yn ei erbyn

Bryniau 'r cysegredig dir ; Am ei fod yn isel dlawd ,

Dacw 'r hen glogwyni amlwg Yr oedd natur yn ei dderbyn,

Mewn wybreni bythol glir ; Am ei fod yn Dduw mewn

Pyramidiau dwyfol ydynt, cnawd ;

Fel yn tyfu 'n uwch o hyd ; Er i fradwyr calon uchel

Ac mae 'r oesau 'n syllu arnynt Ei wahardd i'w preswylfeydd,

Dros fynyddau tala'r byd. Nid anghofiai 'r bryniau tawel

Ei wahodd i'w hogofeydd.
Addewidion iachawdwriaeth

Ddysgwyd gany creigiau draw; Pa sawl deigryn ar y bryniau

Gwlawiodd arnynt Ysprydol- Dorodd dros ei dynerrudd ? ,

iaeth Pa sawl ihosyn cyn y borau

O gymylau 'r byd a ddaw ; Wlychwydgan ei galon brudd ?

Henfwriadau 'n bwrw cynwys Beth oedd cynwys ei riddfanau,

Gras a bywyd ar eu taith ; Duw y nef yn unig wyr ;

A bu ' r nefoedd fel yn gorphwys Pan y dringent y llechweddau

Ar eu penau lawer gwaith . Arawelon lleddf yr hwyr.

Eu copäon yn llwyfanau Os gall mater ddal anrhydedd,

I brophwydi Duw a wnaed ; Os gall creigiau lawenhau ,

A dychymyg ar y bryniau Bryniau Canaan yn ddiddiwedd

Dybia weled ôl eu traed ; Allant bellach ymfawrhau ;

Aryr hen glogwyni moelion Bryn y Groes fydd mewn an

Cysgantmewn dymunolhedd ; wyldeb

Dynion gladdwyd gan angelion , Pan f'o bryniau 'r byd ar dân ;

Heb un gareg ar eu bedd. Ac fe leinw drag'wyddoldeb

A defnyddiau newydd gân .
Fryniau Canaan ! Fryniau

anwyl ! Henffych, fryniau cysegredig !

Tyrau cariad ydynt mwy ; Gwisga'u hanesddwyfolwawr;

Treuliodd Duw -ddyn lawer nos- Er fod barn yn dywalltedig

wyl Ar eu moelni gwyllt yn awr ;

Yn eu hedd gysgodau hwy ; Ciliodd pur ogoniant Gwynfa

Dyn a gysgai hyd y borau, Dros y terfyn ar ei hynt ;

Yn ei gled ystafell dlos ; awr rhwng bryniau

Tra 'i Greawdwr ar y bryniau, Gwalia

Dan ddyferion gwlith y nos. Mae Shecinah Canaan gynt.

Ac yn

DYDD NADOLIG .

(DYFED ).

WEDIblwyddyn o ofalon, Peraidd ganodd “ Ser y borau,"

Wedi cwrdd â stormydd Canoddy “ bugeiliaid ” hwythau,

geirwon, Canwn ninnau yn frwdfrydig ,

Fe ddaw tangnef gwynfydedig, Gerddi Bethlem ddydd Nadolig.

Ar adenydd dydd Nadolig.



CANEUON CYMRU . 101

Y mae swyn y “ Preseb ” tawel,

Yn dwyfoli min yr awel ;

Ynddo caed yn iselfrydig

Geidwad dyn ar ddydd Nadolig .

Ol pan ddaw'r boreuddydd tyner ,

Awn i Fethle’m ar ein cyfer ;

Blychau ’n cariadfo 'n doredig

Ar ei ben ar ddydd Nadolig .

Aur a Thus oedd gan y Doethion ,

Ninnau roddwn iddo 'n calon ;

Yn ei lle daw i'r colledig

Galon Duw ar ddydd Nadolig.

Er fod eira ar y bryniau,

Er fod iâ ' n cadwyno 'r ffrydiau ,

Gwres calonau duwiolfrydig

Dawdd y rhew ar ddydd Nadolig.

Yspryd sydd ar bob celynen ,

Yn cyhoeddi “ Gwyliau llawen ;'

Ac mae'r tlawd yn ŵrbonheddig

Wrth y wledd ar ddydd Nadolig.

Cawn gyfarfod hen gyfeillion ,

A mwynhâu eu holl gyfrinion ;

Troir yn nefoedd gysegredig

Aelwyd cartef ddydd Nadolig.

Nis gall telyn fod yn segur,

Byddai hyny 'n groes i'w natur :

Týr y brig lle mae ' n grogedig

Os na chân ar ddydd Nadolig.

Mae awenau beirdd yn fflamio,

Mewn “ carolau " newydd eto ;

Ac mae 'r defion brwd cyntefig

Yn rhoi blas ar ddydd Nadolig .

Wrth anadlu blwyddyn newydd,

Tremiwn dros ei brig aflonydd,

Mewn rhyw hiraeth am bell

enig

Gopa sanctaidd dydd Nadolig.

Y mae brigau yr uchelwydd,

Yn dyferu gan lawenydd ;

Nes rhoi hwyl i'r galon ysig ,

Floeddio cân ar ddydd Nadolig.

GLYN CYSGOD ANGAU.

(DYFED .)

TY
TYWYLLddyffryn cysgod angau

Ydyw dyffryn pella 'r byd ;

Plygion tewiono gymylau

Grogant uwch ei ben o hyd ;

Mae afonydd galarchwerw,

Trwyddo yn dylifo i lawr ;

Swn eu tonau 'n murmur “ marw ,'

Leinw'r glyn a phrudd-der mawr.

Mae prydferthwch pob blodeuyn

Yno 'n gwywo dan ei bwn ;

Angau sy'n anadlu dychryn

Drwy y glyn ofnadwy hwn ;

Careg filldir olaf bywyd ,

Sy ' n ei waelod dwfn islaw ;

A thu cefn i'w niwloedd enbyd,

Y mae porth y byd a ddaw.
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Dyffryn yw sy'n llawn o feddau ,

Pell o gyrhaedd haul na lloer ;

Y “ mynyddoedd tywyll ” hwythau

Sy'n cylchynu'r fangre oer ;

Dagrau oesau welir yno

Yn eneinio 'r llwybr troed,

A rhyw lais yn dyweyd wrth basio,-

“ Ni ddaeth neb yn ol erioed !”

Mae cysuron fel angelion ,

Yn ein dilyn ar ein taith ,

Dros glogwyni bywyd union ,

Heb droi 'n ol, na blino chwaith ;

Ond yn ngwaelod glyn marwolaeth ,

Cyll y byd eu nawdd a'u clod ;

Hedant ymaith a'u gwasanaeth

I genedlaeth syddyn dod.

Ond dros fryniau trag'wyddoldeb ,

Torodd dysglaer fore gwyn ;

Haul Cyfiawnder a'i ddysgleirdeb

Dreiddiodd i ddyfnderan 'r “ Glyn ;'

Llif o wawl o nef y nefoedd

Ddaeth o fynwes Duw i lawr,

A thramwyfa glir agorodd,

Eto 'n o1 o'r " cystudd mawr. ”

Ond mae heol o oleuni

Trwy y “ glyn ” i ganol nef,

Ni fu troed marwolaeth arni

Yn y niwl y clöwyd ef ;

Yno 'r hen orchfygwr enbyd
A ddihoena ar ei sedd ;

Y mae nerth Tywysog Bywyd,

Wedi tori blaen ei gledd.

Diwedd oes a'i stormydd geirw !

Canwn yn eu gwyneb hwy ;

Nid oes yn y dyffryn hwnw,

Ddim ond cysgod Angau mwy ;

Lle yw 'r bedd i bererinion

Dafiu eu blinderus faich ;

A chaiff seintiau ac angelion

Groesi drwodd fraich yn mraich.

Ddysglaer wlad ! lle nad yw angau

Wedi agor bedd erioed ;

Gwlad na ŵyr yr un o'i blodau ,

Beth yw pwys ei farwol droed ;

Gwreiddiant oil mewn anfarwoldeb,

Harddwch Duw yn llon’d pob un ;

Peraroglant drag'wyddoldeb

Wedi i Angau farw ei hun.
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DIRWEST .

(AB ALFRED. Gwel Oenig, cyf. ii . )

DIR
IRWESTI dy enw sy 'n hyfryd yn seinio,

Dirwest ! wyt un o dduwiesau y nef ;

Dirwest ! mae 'r anial o 'th ol yn blodeuo ,

A niwl cyfeiliornad canrifodd yn cilio ,

A heddwch yn llon ar y gron ddaear gref.

Mae gwawr y milflwyddiant yn euro 'r Eryri,

A chwmwl caddugawl y ddunos yn ffoi,

A si yn nghymysgiad awelon y llwyni;

Par’towch ffordd i'r Arglwydd, heb esgus na diogi,

Mae 'r cerbyd yn dyfod,heb rwystri'w droi.

Y man lle 'r ymrwyfai y dreigiau gwenwynig ,

Yno y tyf corsenau a brwyn ,

Y'nghanol diffrwythdir y crasdir sychedig,

Y tardda ffynonau oddwrBENDIGEDIG ;

Lle pigaiy drain , bydd ffynidwydd yn llwyn .

Yroenig a chwery a phalfau y bleiddiau ,

Y fuwch gyda 'r arth a borant y'nghyd

Y plentyn ymeifl y'nghanol y dreigiau ,

Gan chwareu â'u colyn, a chyfrif eu cylchau ;

Can's mynydd sancteiddrwydd i Dduw fydd y byd .

BRYN Y GROES.

(MAB Y FFERMWR. Gwel Oenig, i . 358) .

O
DESTUN mawreddus, llawenydd angylion,

Ar fynydd Calfaria caed bywyd i ddynion ;

Pa dafod all dewi, pa galon na theimla,

Wrth gofio yr Aberth ar glogwyn Calfaria ?

Y Mabmewn cyfamod a'i Dad a ymrwymodd

I dalu ein dyled-ein hachos gymerodd ;

Gadawodd ogoniant y nefoedd a'i chyfoeth

Er mwyn rhoi ymwared i gaethion marwolaeth,

A neidiodd i'r ddaear, dibrisiodd bob cysur,

A'i freichiau ar led i gofleidio pechadur.

Mae purdeb i'r aflan , i'r euog mae noddfa,

A bywyd i'r truan yn aberth Calfaria ;

Cerubiaid, seraphiaid, a seintiau yn lluoedd,

Edrychant yn syn dros ganllawiau y nefoedd :

Gweldawdwr y bydoedd yn marw rhwng lladron

Dan ddwylaw 'r annuwiol — ddychryna'r angylion :

Y creigiau yn hollti gan boethed y frwydyr ;

Ond rhyfedd mor galed yw calon pechadur !

Cleddyf yr Arglwydd mewn llid wedi deffro,

Ac uffern yn crynu, a'r ddaear yn siglo,
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Yr haul yn tywyllu ! mor erch yr olygfa,

Y dyddy bu'r frwydr ar fynydd Calfaria ;

Y rhuddwaed yn ffrydio o ystlys yr Iesu,

Ac yntau mewn poenau arteithiol yn trengu ;

O olwg ofnadwy! mae 'r nefoedd mewn cyffro ,

A dynion mor gelyd , mor gelyd a gwawdio ;

Er dygned y poenau, dolefodd “ Gorphenwyd ! "

Adseiniai y nefoedd yn ol “ Fem Boddlonwyd ! ”

Dechreuwyd yr anthem , a byth ni therfyna,

Y clod a'rgogoniant am aberth Calfaria .

DAFYDD Y GAREG WEN.

'

66

I wylio 'r dattodiad rhwng bywyd abyd,-

“ Ffarwel i ti , ʼmbriod, fy Ngwen ,” ebai ef,

“ Fe ddaeth y gwahanu , cawn gwrdd yn y nef !"

Fegododd ei ddwylaw , ac anadl ddaeth

I chwyddo 'r tro olaf trwy 'i fynwes oer gaeth,

Hyd yma 'radduned, anwylyd, ond moes

Im' gyffwrdd â'm telyn yn niwedd fy oes .”

Estynwyd y delyn , yr hon yn ddioed

Ollyngodd alawon na chlywsid erioed ;

'Roedd pob tant yn canu 'i ffarweliad ei hun,

A Dafydd yn marw wrth gyffwrdd pob un.

01 cleddwch fi gartref yn hen Ynys Môn,

Yn llwch y Derwyddon , a hon fyddo 'r dôn

Y dydd y'm gosodir yn isel fy mhen,

A'i fysedd chwareuent yr “ Hen Gareg Wen ."

'Roedd Dafydd ynmarw pan safem ynfud

I wylio 'r dattodiad rhwng bywyd abyd :

Ynswn yr hen delyngogwyddodd ei ben,

Ac angeu ro'dd fywyd i'r “ Hen Gareg Wen .”

HEN WLAD FY NHADAU .

(Gan Evan JAMES, Pontypridd) .

MA
AE hen wlad fy nhadau yn anwyl i mi,

Gwladbeirdd a chantorion, enwogion o fri;

Ei gwrolryfelwyr, gwladgarwyr tra mad,

Tros ryddid gollasant eu gwa'd.

Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad ;

Tra môr yn fur, i'r bur hoff bau,

O bydded i'r hen iaith barhau.
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Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd,

Pob dyffryn , pob clogwyn o'r eiddot sydd hardd;

Trwy rinwedd gwladgarwch, mor swynol yw si

Dy nentydd, afonydd i fi.

Gwlad, gwlad, &c.

Os treisiodd y gelyn fy ngwlad dan ei droed,

Mae hen iaith y Cymry mor fyw ag erioed :

Ni luddiwyd yr Awen gan erchyll law brad,

Na thelyn berseiniol fy ngwlad.

Gwlad, gwlad, &c .

CAN Y BUGAIL CYNTAF.

W.H.Kurtteam
[Gan y PARCH. MOREAN Watcyn Wyn , Pregethwr gyda'r An

nibynwyr , a Meistr Ysgol o fri yn Ammanford, Sir Gaerfyrddin .]

MAI
AE 'n chwibanu ar y myn

ydd,

Ac yn canu ar y bryn ;

Mae 'i fugeilgerdd ar y wawr

ddydd,

Yn adseinio y'nghoed y glyn :

Gydag ymyl Eden cerdda

Fel heb wel'd y eddyf tân ,

Ac mae 'r bryniau am y cynta'

Yn adseinio ' i swynol gân.

Nid yw ef yn gallu sangu

Daear Eden megys cynt,

Ond mae 'n gallu anfon canu

Yno eto gyda 'r gwynt!

Ac nid aiffun gân i golli

Gyda 'r awel yn ei chôl,

Mae pobnodyn sydd yn croesi
Yn ddau neu dri yn dod

Y mae Adda ac Efa 'n gwrando,

Gwrando ei ganiadau pêr ,

Mae y defaid yn clustfeinio ,

Gwrendy'r dawel nos a'r

sêr,

Gwrando 'r nodau sy'n pro

phwydo :
“ Os y collwyd Eden gynt,

Mae caniadauEden eto

Yn ymgrwydro yn y gwynt !"

Arwain ef ei ddeadelloedd

Hyd gysgodol deg rodfeydd ,

Tywys hwynt i'w gorweddle
oedd

Yn ygwelltog fras borfeydd,-

Tywys hwynt i'r dyfroedd tawel

Dan gysgodion coed a dail ,

Lle cânt yfed dwfr ac awel

FywiolEden bob yn ail !

Nid yw 'r ddaear o dan felldith,

Tyfa 'r glaswellt fel o'r blaen ,

Teglanerchau gwyrdd o fendith

Sy' yn yr anial llwyd ei raen ;

Os
ywEden wedi ei cholli ,

'r pyrth ynglo i gyd ,

Mae ' r afonydd redent drwyddi

Eto 'n llifo at y byd !

yn ôl .

Os yw'r tir yn waharddedig

Iddo arno roi ei droed,

Mae 'r hen fryniau cysegredig

Mor adseiniol ag erioed ;

Y mae 'r eco yn dychwelyd

Ei ganiadau un ac oll,

A phob adsain yn dywedyd,

« Nid yw Eden ddim ar goll !"

Os yw
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CAN Y FFON .

WATCYN WYN ).

BA
ARA gwenith ydyw ffon , Nadyw'ngwybodmaintei nerth ,

Bywyd,-yn y deyrnas hon . Nadyw'ngwybodbeth yw gwerth

Gall trigolion bro a bryn , Grym ac iechyd yn y byd ,

Ganu cần “ Y Gwenith Gwyn .” Rhaid i hwn er hyn i gyd , -

Dyma 'r ffon fendithiol rad, Er mor gryf yr adeg hon

Ar yr hon y pwysa'r wlad , Bwyso ar ei ffyddlon ffon !

Cydia 'r plant igyd yn hon ,
Rhaid i'r henwr ar ei daith ,

Bara menyn yw eu ffon ;

Ceir eu gweled ar eu hynt,
Wedi teithio blwyddi maith ,

Fel yr Israeliaid gynt Nes yn crymu tua 'r llawr

Pan yn cychwyn ar y daith,
A ffon yn ei law yn awr,

I wynebu anial maith,
Rhaid i hwn er hyn i gyd

Gyda bywyd yny byd , -
Ar ffon bywyd bwyso o hyd,

A'u ffyn yn eu dwylo i gyd !
Nis gall daflu hono draw

A chryn bwnc yw cadwffyn
Er fod ffon arall yn ei law ,

O hyd yn nwylo 'r holl rai hyn !
Rhaid cael dwyffon ar y daith ,

Rhaid cael tairffon ambell waith !

Rhaid i'r bachgen ugain oed

Sydd fel ewig ar ei droed, Ffon ein Bywyd wele mae

A’r ferch ieuanc fywiog fwyn Hono 'n tyfu ar y cae

Sydd fel awel ar y twyn, Yn ein hymyl, -gelltydd rhad

Er mor heinif yw y ddau, Sy 'n ymdonidrwy y wlad ;

Yn eu nerth yn llawenhau,
Caeaugwenith addfed gwyn ,

Er mor ysgafn yw 'r ddwy fron ,
Ar y ddôl ac ar y bryn !

Rhaid i'r ddau wrth bobo ffon ! Dylai pobcreadur byw

Am Ffon Bywyd foli Duw,

Rhaid i'r dyn yn nghryfder Dylai pawb drwy ’r deyrnas hon

mawr, FelJacob â diolchgar fron

Ei flynyddau megys cawr, - Addoli a'i bwys ar ben ei ffon .

GREEN Y BALA.

[ Gan Huw MYFYR, gweinidog gyda 'r Methodistiaid .]

Y BALA; Salem wen,

Boed bendith ardy ben ,

Ti haeddi 'r enw ;

Os bu ryw lecyn mâd ,

O ddaiar ein hoff wlad,

Yn deml i Dduw a'r Tad,

Y Green yw hwnw.

Ein tadau gyda hwyl

A pher Hosanna,

Fel tyrfa i gadw gwyl,

A gyrchent yma ;

O ! na cheid eto ' r fraint

O weled yn ei maint

Gymdeithas fawr y saint

Ar Green y Bala.
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9

Nid teml oedd hon ychwaith ,

Heb un Shecinah ;

Mor amlwg lawer gwaith

Bu gwedd Jehofah,

Na feiddiai undyn byw,

Mewn rhyfyg balchaf ryw,

Ofyn pa le 'r oedd Duw,

Ar Green y Bala.

Maes lle bu arfau 'r nef,

Rhainad 'ynt gnawdol,

Er maeddu uffern gref,

Trwy Dduw yn nerthol ;

Cythreuliaidheddyw, pan
Dramwyant heibio 'r fan ,

A gywilyddiant gan

Adgofion ysol.

Maes cysegredigyw ,

Rhyw hynod Fethel,

Lle bu angelion Duw

Yn cyrchu 'n ddirgel :

Bu 'n borth y nefoedd trwy

Eu rhad wasanaeth hwy

Yn gweini balm i glwy'

Pechadur isel.

Y ddeufyd ar y Green

Ddoent i gyffyrddiad,

Nes teimlid fod y ffin

Uwchlaw olrheiniad :

Tebygid lawer pryd

Fodyr ysprydol fyd

Yn hawlio 'r maes i gyd

Trwy oresgyniad .

Fel addfed faes o haidd

Ymdonai 'r dyrfa ,

Mewn duwiol nefol aidd

Ar Green y Bala ;

Fel trwy addolgar reddf,

Pan chwythai corwynt deddf,

Neu ' r awel dyner leddf,

O ben Calfaria .

Pery-yr enw pan

Y cyll yn Ngwalia,

Yn air teuluaidd gan

Drigolion Gwynfa ;

Tra cenir am y gwaed,

A'r bywyd ynddo gaed,

Fe genir am a wnaed

Ar Green y Bala.

Yr adgof am a fu

Ar Green y Bala,

Syddgwmwl damniol du

Uwch glyn Gehena ;

Defnyna 'ngawod boeth

Ar lawer enaid noeth,

" O na fuaswn ddoeth "

Mewn ing ddolefa !

Tydi, yr hen wrandawr

Dy hun na thwylla,

Trwyddysgwyl pethau mawr

Na chest hyd yma ;

Nac oeda ddim ynhwy,

Ni fedd y nefoedd fwy,

Na 'r hyn yr aethost trwy

Ar Green y Bala.

Gall rhodio ' r ddaiar lâs

Ar Green y Bala ,

Fod eto 'n foddion grâs

I blant Jehofah ;

Pob angenrheidiol fraw

Pan gofiant, gilia draw,

Flynyddoedddeheu law

Y Duw Gorucha' .

Ondheddyw dyma yw

Y syndod mwya'

Cael dyn yn cablu Duw

Ar Green y Bala ;

Clyw, adyn, lef gerllaw,

Fel llals o'r byd a ddaw,

Yn gwaeddi , Cilia draw !

Rhy sanctaidd yma !

Maes a neillduodd Duw

O groth diddymdra,

I godi o farw ' n fyw

Aneirif dyrfa ;

A phan yn ulw mân

Troir meusydd Cymru lân,

Yr olaf roir i'r tân

Fydd Green y Bala.

Wrth gofio'r amser gynt

Ar Green y Bala,

Yr angel ar ei hynt

Fan hyn orphwysa,

Nes llwyr anghofio 'i daith

Mewn gwledd fyfyriol faith ,

Wrth feddwl am y gwaith

Gyflawnwyd yma.
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BLYS AC OFN.

[ Caed y Gân hon trwy law garedig y PARCH . O. JONES, B.A., Llan

santffraid . Nid bysbysodd yr awdwr. ]

RWYF
WYF yma ar y ddaear ddu ,

Mewn tristwch mawr ;

Ei binsawdd fyth yn oeri sy ',

Bob mynyd awr ;

Boddlonwn aros yma gynt,

Ni feiwn ar ei gwlaw a'i gwynt,

Yn ddedwydd awn yn mlaen a'm hynt
Heb eisiau gwawr.

Cyn hir. mi deimlwn yn fy mron
Yr enaid byw ,

Nad yw ei dardd o'r ddaear hon

Anadliad Duw ;

I hwn rhy gyfyng lled y byd,

Rhy fâs ei foroedd oll i gyd,

Diwerth yw ei drysoraudrud

Ysprydol yw.

Trafferthion byd dd'ai'n drymion im' ,

Blinwn eu dwyn ;

Ei bleser penaf ni wnai ddim

Ond peri cwyn ;

Ei och a'i wae , ei boen a'i glwy ',

Ei obaith mawr, a'i ofnau mwy,

Ei oll a barai im' frysio trwy

Y byd anfwyn .

Mae 'r awel yma yn rhyoer,

Nis gallaf fyw,

Rhy ddwl yw 'r haul, rhy ddu yw 'r lloer,

Digysur yw ;

Yr holl oleuni sydd ry wan ;

Sigledig yw 'r gadarnaf fan ;

Gwywedig y berffeithiaf ran,

Rhy fach pob rhyw .

O ! na cbawn fyn'd o'r carchar hwn

Rywfodd yn rhydd ,

A hedfan fry uwchlaw pob pwn

1 olau dydd;

Agored dorau 'r nefoedd fry,

Tywyned y goleuni cry ',

Allifed imi 'r heddwch cu ,

Sydd yno ynghudd .

-
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Fy rhwymau sydd yn myn'd yn rhydd,

Ffarwel bob briw,

Aeth heibio 'r nos, daeth gwawr y dydd ,-

Dydd nefoedd Duw,

O Dad ! yn araf - mae 'n rhy gry',

Rho 'r gorchudd oddiwrthyf dry

Y danbaid ffrwd ddaw oddi fry,

Rhy ddisglaer yw.

A elli di fy enaid fyw ,

Nol gadaw ' r byd ,

Yn ngoleu pur sancteiddrwydd Duw

Mewn nefoedd glyd ?

Y wlad ddymunais i mor fawr !

Pan wyf ar lanio iddi 'n awr,

O’r braidd nad awn yn ol i'r llawr,

Etto ryw bryd !

O‘Yspryd Sanctaidd ! purer fi

Trwy'th nerthol ddawn ;

O’in llenwi a dy burdeb Di ,

Mor addfed f’awn ;

I ado 'r byd, i fynd i'r nef,

I uno yn y gydsain gref,

A chanu ' r anthem, “ Iddo Ef,"

Mewn gwynfyd llawn.

99

'RWY'N MYN’D .

[Gan D. M. JONES, Dewi Peris, ychydig fisoedd cyn marw, yn

60 oed. ]

'R WY 'n myn'd irywle,mynd o hyd ,
A myn'd mae pob peth fedd y byd;

Mae 'r afon fach yn myn'd i'r môr,

A'r gwynt yn myn’d ar arch yr Iôr ;

Mae 'rhaul a'r lloer a'r ser uwchben,

Yn myn'd yn gyson drwy y nen ,

A myn'd fel llwythog long mae'r byd, '

Er maint ei ferw, myn’d o hyd.

' R wy'n myn'd i rywle nos a dydd,

Yn nghwsgac effro, llon a phrudd ;

Pan yn dychwelyd o fy ngwaith ,

'R wy 'n myn'd yn brysur ar fy nhaith ;

A phan yn eistedd wrth у tân

I geisio llunio hyn o gân,

'Rwy'n myn’d i rywle, ond i ba le ,

I bawb mae 'n dywyll ond Efe.



110 CANEUON CYMRU.

' R wy 'n myn’d yn mlaen o fis i fis,

Yn llithro i lawr o rîs i rîs ;

' R wy'n mynd o hâf i hâfo hyd,

Heb orphwys dim yn nhrwst ybyd ;

, R wy 'n mynd yn wanach ddydd i ddydd,

O nos i nos, O ! syniad prudd ;

Cyn bir fe ddywed rhyw hen ffrynd

Mod i fy hunan wedi myn'd.

I'R “ HEN FRAN WEN ” SY 'N CARIO CHWEDLAU.

[Gan yPARCH. WM. AMBROSE, Emrys, Gweinidog gyda'r Annibyn

wyr, 1813–1873.)

YR
R hen frân wen , o b' le doi'st ti ?

Na ddysgwyl groesaw genyf fi;

Dy enw fo yn atgas byth,

A thyfed melldith yn dy nyth ;

Ti wnaethost fyrdd o ddrygau drwy

Dy fân -athrodau fwy na mwy,

Doed pobdrygioni ar dy ben,

Yr hen frân wen, yr hen fran wen .

Ti lwydaist lawermenyw lân,

Ti ro'ist ardaloedd fil ar dân ;

Peraist i frodyr wisgo gŵg,

Ac oeraist serch a'th chwedlau drwg ;

Nid oes un wlad nac eglwys chwaith

Heb gael eu blino gan dy waith ;

Mewn pob rhyw ddrwg ' r wyt ti yn ben,

Yr hen frân wen, yr hen frân wen.

Tydi yw 'r ellyll hyll a roes

I'm ddychryn mawr yn moreu f' oes ;

Cyffroaist dymer llawer mam,

Iguro 'i phlant ei hunar gam ;

Tywyllaist lawer llygad llon,

A saethaist fraw i lawer bron ;

Nid oes dy waeth o dan ynen,

Yr hen frân wen , yr hen frân wen.

Doed pob rhyw ddyn sy ' n meddu serch,

Doed holl ddyfeision dyfnion merch ,

Doed un a'i nwyd a'r llall a'i ddryll

I ddal neu saethu 'r ellyll hyll ;

A doed pob clebrog drystiog wrach,

A phobrhyw ddyn o enaid bach,

I wylo 'n drist am dori pen

Yr hen frân wen, yr hen frân wen.
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BLODEUYN NADOLIG.

[EMRYS—I flodeuyn y Rosemary, & welodd yr awdwr ar ddydd

Nadolig, pan oedd y ddaiar wedi ei gorchuddio a llwydrew .]

Bydd pawb yr adeg hon

Yn wylo ger ei fron ,

Ni bydd yr un yn llon

Ond ef.

I
BLE , flodeuynhardd,

Yr aeth holl flodau'r ardd ?

Nid oes yr un a chwardd

Ger bron.

Mae anian oll yn brudd,

A'r llwydrew ar ei grudd,

A thithau 'n unig sydd

Yn llon.

Mi welaf yn dy wawr

Rhyw ddrych o olaf awr,
Y sant ar ado 'r llawr

I'r nef.

Mae gwel'd dy wenau di

Yndwyn ar gof i mi

Y Gŵr fu ar Galfari,

Fy Nuw.

Pan gilio pawbmewn braw ,

Caf help ei gadarn law

I'm dwyn i'rnefoedd draw

I fyw.

ARDDERCHOG LU Y MERTHYRI-DYFYNIAD.

[Gan y PARCH. J. J. ROBERTS, Iolo Caernarfon , Gweinidog gyda'r
Methodistiaid .]

Α .
ALLAF fi o ganol dydd Diwylliad,

Mewn oesmor lawn o ryddid ac o gariad,-

O fro tangnefedd - gwlad sydd yn baradwys,

Byth ganu cân gorthrymder nos yr Eglwys !

MERTHYRON — Ha ! mor bell oddiwrthyf ydynt!

Ai nid preswylwyr planed arall oeddynt ?

Cyll dynion mawr-cerubiaid ein rhywogaeth,

I gyd yn araf-deg eu personoliaeth ;

A deuant yn wirionedd neu farddoniaeth.

'Y llew wrth farw dry yn nwyoncryfion ,

A thraidd yn faethtrwy goed a llysiau tirion ;

A beth ynawr yw Mosesddwyfoledig,

A Plato hybarch, Virgil eneiniedig.

Caradog dderch, a Wicliff fendigedig ?

Ha ! onid meddylddrychau dyrchafedig

Cyfreithiau nefol , bywyd gwynfydedig,

Athroniaeth mewn mwynhad odrag'wyddoldeb ?

Nid dynion yn nghadwyni daiaroldeb,

Pryddestau llawn o yspryd annherfynol,
Dyngarwchdwyfol, heuliau anfachludoſ

Yn arllwys beunydd ar farwolion truain ,

Ddylanwad pur eu hanfod hwy eu hunain !



112 CANEUON CYMRU.

A beth i oes fel yma yw MERTHYRON

Yw gwyr a gwragedd, llanciau a gwyryfon,

Mewn daiar-gelloedd neu danllwythi mawrion ,

A ydynt hwy i ni yn awr yn ddynion,

Aiymgyfuniad byw o wirioneddau,

O oddefgarwch ac o bob rhinweddau,

Neu enwau ar oleuni , ar wroniaeth ,

Neu ar gymylau llawn o ysprydoliaeth?

Y ddau ,-mae dynion dan yrhanesyddiaeth,

A meibion Duw o dan yr holl arwriaeth !

AP OWEN .

( Baban OWEN M. EDWARDS, Rhydychen .]

(IOLO CAERNARFON) .

AT
I Iberiad gwelw , araf,

Syn, breuddwydiol,-ai grymusaf

Geltiad gwrol, llawn o nwyfiant,

AC o awydd am ogoniant ;

Ai y ddau mewn Cymro tirion ,

Cryf o feddwl , puro galon ,

Fydd yn arwain ei genedlaeth,

O’anialwchanwybodaeth

Ddreng, a chorsydd llygredigaeth

I wynfaoeddbendigedig

Dysg a rhyddid sancteiddiedig,

Ydyw yr ymwelydd newydd

Grea gymaint o lawenydd,

O obeithion a chynlluniau,

O ofalon a gweddïau ?

Faban hawddgar, pa orchestion

Bywiol, megys derw cryfion

Yn y maes mewn glynoedd tawel,

Hunant yn dy natur uchel !

Gweithi eisoes

Drwydy hun, a thrwy dy wenau,

Gwnei i wraig sydd yn ddoethineb,

Yn brydferthwch a duwioldeb,

Ymwynfydu hwyra borau,

Wrthdyeiriau a dy gampau .

Cofio am dy ruddiau mirain,

Ar binaclau claer Rhydychain ,

Wna i Athraw myg Hanesiaeth

Wybod beth yw trymder Hiraeth .
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Am dy gryd, O Gadair enwog ,

Edrych wna drwy lygaid gwlithog.

Gad ei enaid fri Colegau

Ar adenydd ocheneidiau ;

Hed yn fynych fel aderyn

Gweddw , i wynfa ber Llanuwchllyn.

Gan nad beth fydd dydd dy fywyd,

Gwelaf fod ei wawr yn hyfryd ;

Nid oes cwmwl ar dy wybren,

Nac un Sarph o fewn dy Eden .

Boed dy oesyn hir a sanctaidd,

Boed dy lafur yn angylaidd ;

Boed dy yspryd byth yn ëon,

Boed dy lwybrau byth yn wynion .

Saif dy dadar WyddfaCymru,

Esgyn di yn uwch i fyny ;

Mae ei hanes ef yn rhamant,

Lawn o wyrthiau a hyfforddiant ;

Gwasgar di drwy gyfandiroedd

Pell ac agos, am ganrifoedd

Ddylanwadau pur y nefoedd.

DIOLCH AM BAR O DDILLAD.

(Gan y PARCH. EVAN PHILLIPS, Emlyn ).

[Wedi pregethu Crist nes cynbesu calonau , un Sabboth , anfonodd

un o'r gwrandawyr frethyn dupar o ddillad yn anrheg i'r bardd

bregethwr bore dydd Llun, ac anfonwyd y penillion hyn i ddiolch am y

dillad .]

D4 iawn!
Nid diolch fel rhyw grys o rawn,

Ond diolch pur a hwnw 'n llawn,

Yn ol y ddawn a feddaf fi,

Yw gloyw lif y ganiad hon,

Mae 'n llifo 'n llon , derbyniwch hi.

Y rhodd,

Ni raid im' ddweyd, mae wrth fy modd,

Ei hedyn tyner oil a'm tôdd ;

Un dyn nid oedd o'r blaen i mi

A'm gwisgai droswyf hyd fy nhraed,

Ond hwnw gaed ar Galfari.

Nid syn ,

Os try y dillad duon hyn

Yn nydd y farn yn gambric gwyn ,

Pan felly myn yBarnwr mawr,

Trwy rym ei glod i'ch cariad chwi,

Sydd wisg amdanaf fi yn awr.

I



114 CANEUON CYMRU .

Diffael,

Offrymaf finau weddi wael

At orsedd Nef, am i chwi gael

Gan Dduw sydd hael, y wisg sydd well,

Yn anwyl blant, amamathad,

Cyn myn'd i wlad hyfrydol bell .

Bydd blas

Ar ddringollethraugwyrddion gras,

Pan godwch chwi a'ch teulu maes

O garchar câs y tywyll fedd,

Mewn gwlad o anfarwoldeb mwy,

Heb deimlo clwy', heb ofni cledd .

FY NGENEDIGOL FRO .

(Gan D. SILVAN EVANS, Offeiriad a Llenor dysgedig .]

HOF
COFF yw gwên y bore glân ,

Gwawrhuan a'i phelydron ;

Hoff yw gwrandaw 'r'adar mân ,

Yn plethu eu caneuon ;

Hoff a mwyn yw rhodio 'r ardd,

Yn mhlith y rhôs a'r lili ;

Ond mil hoffach gan y bardd,

Yw 'r fro y'i ganedynddi.

Hoff yw rhodio, deg brydnawn,

Hyd lwybrau 'r gwigoedd

gwyrddion ;

Hoff yw'rcerddormawreiddawn,

A hoff yw gwaith prydyddion ;

Hoff yw cainge yr ëos bêr

O gylch y lawnt agored ;

Ond mwy hoff na dim is sêr,

Yw bryniau 'r fro lle 'm

ganed.

Hoff yw goleu 'r lleuad wèn

I dawel rodio allan ;

Hoff yw 'r fraith serenog nen,

A holl brydferthwch anian ;

Hoff gan rai yw nofio 'r lli

I gasglu 'nghyd gynysgaeth ;

Ond mil hoffach genyf fi

Yw bro fy ngenedigaeth.

CYSGODA U ' R HWYR .

(BRYFDIR, Ffestiniog . )

HAY
AULfy mywyd drosy gorwel

Syddynllesg fachludo 'n llwyr,
Gad im' weld dy wenau tawel,

Arglwydd, ynnghysgodau 'rhwyr.

Mae cyfeilliona pherth’nasau

Goreu 'r byd yn cilio draw,

Yn unigedd y cysgodau,

Iesu anwyl, moes dy law.
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Moes dy law ar lan yr afon ,

Tro fy nos yn fore gwyn,

Gad im ' weled mynydd Seion ,

· Drwy y niwl sy'n toi y glyn . ”

Er fod holl obeithion bywyd

Wedi cilio 'n ddigon pell,

O ! dyddana Di fy yspryd

Yn ngoleuni 'r “ Gobaith gwell."

Gad im ' dd'weyd yn wyneb angau,

Ac yn nghlust yr olaf dòn,

Fod y duaf o'r cysgodau

Imi 'n gymwynaswr llon.

Fe 'u gwynebaf oll mewn hyder,

Er eu dued,-pwy a wyr

Na chaf weled “ Haul Cyfiawnder "

Yn dileu cysgodau 'r hwyr.

MARWNAD ALUN.

[Gan y PARCH. EVAN JONES, Ieuan Gwynedd , Gweinidog gyda'r

Annibynwyr.]

ALUN ! dy enw a egyr ffynonau

O y sant ;
Nid mynych y gellir dy enwiheb ddagrau,

A droant y ddwyrudd yn ail i ddwy nant ;

Ymblethodd dy enw o amgylch teimladau

Dyfasant fel blagur dan wlith dy ganiadau,

Mor rymus, nes rhaid ei drosglwyddo gan dadau,

Fel gair cysegredig yn eiddo i'w plant.

Er gwywo o honot yn anterth dyfywyd,

Cyn crymu dy ysgwydd na britho dy ben,

Ni threngaist nes gwneuthur dy adgof yn hyfryd,

Trwy wasgar aroglau Efengyl y Nen ;

Ti weithiaist yn fore yn ngwinllan y Nefoedd ,

A’th lafura wnaethpwyd yn fendith i luoedd ;

Ac er i ti ddianc , dy dduwiol weithredoedd

Sy'n nghadw yn nghalon y Cymry ar len .

Eneiniwyd ei awen ag yspryd y Nefoedd,

Ni lygrwyd ei phurdeb gan fwgdarth y byd ;

Er dangos yn helaeth ei rymus alluoedd ,

Ei weithiau aroglent gan rinwedd i gyd ;

Fel dyfroedd adfywiol i'r galon drallodus,

Y rhedai yr awen yn ffrwd dros ei wefus ;

Ei gerddinid oeddynti'r ofer a'r nwyfus,

Ond i bererinion nefolaidd eu bryd.
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Gan dyner wlith Hermon y cawsai eimaethu ,

Nid awen estronol , baganaidd, oedd hi ;

Ei blodau a'i haeron wnai ALUN gysegru

Fel aberth ei enaid ar allor ei Ri ;

Os chwythodd ei udgorn ar gopa Baalsephon,

Gwnaeth hyny i ddangos gogoniant Duw Seion ,

Yn dymchwel yr Aiphtiaid yn ymchwydd yr eigion ,

Gan wneuthur eu beddau yn mynwes y lli ' .

Ac yn ei alarnad bruddglwyfus am HEBER

Mae maeth i'r siomedig a chysur i'r blin ;

Ceir ynddi ymddiried yn Nuw a'i gyfiawnder,

Sydd lawer melusach na'r neithdar a'r gwin ;

Ei hoffwaith oedd dangos trugaredd i ddynion,

A'u hanog i bwyso ar sicr addewidion

Y Tad sydd yn barod i dderbyn afradlon ;

Hyn ydoedd melusaf acenion ei fin .

Yn hafddydd dy gysur disgynaist i'r beddrod,

I orphwysyn dawel yn nyfnder eigell ;

O'th ol y gadewaist helbulon a thrallod,

Dy Dduw ady ddygodd i ardal oedd well ;

Ond eto ni gofiwn dy ddysglaer rinweddau,

A'th enw a erys o fewn ein mynwesau ;

Dy GEINION hawddgaraf drosglwyddant dy dlysau

Fel gemau ysblenydd i oesoeddsydd beli.

Argofres athrylith dy enw a gerfir

Gwladgarwch a gyfyd gof-adail fo'n bardd ;

Uwchben dy oer annedd yn fynych ygwelir

Y deigryn yn llithro o lygad y Bardd ;

Gan lawer Athronydd dadlwythir ochenaid,

Y gwladwr llafurus fydd orlawn ei lygaid,

Dy wlad a gyfoda i'th alw ' n fendigaid,

Ac adgof bytholwyrdd o'th feddrod a dardd.

Boed iraidd y gwlithyn eneinia 'th orweddfan ,

Boed dyner yr awel wrth laswellt dy fedd ;

Boed siriol y blodau addurnant dy drigfan ,

Na fydded o amgylch ddim athrist ei wedd ;

Ymwisged y cyfan a mantell llawenydd,

Edryched y blodau yn hoenus a dedwydd,

Fel arlun o'th enaid yn ngwyddfod ei Arglwydd,

Yn gwisgo coronau gogoniant a hedd.
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DU A GWYN .

[Gan ELFED, Gweinidog gyda'r Annibynwyr .]

yr hâf,WRTH
RTH draed yr Alpau yn

Dwy gornant fechan sy ;

A gelwir un y Gornant Wen ,

A'r llall y Gornant Ddu .

O fôr o iâ daw 'r Gornant Wen,

A'r llif fel llaeth o wyn ;

Ac nid yw 'n cychwyn ar ei

thaith

Un amser, ond fel hyn .

Fel arall tardda 'r Gornant Ddu ,

A duach, duach â ;

Pan rewo 'r gauaf ffrydiau hon ,

Du ydyw lliw yr iâ.

Y Gornant Wen i'r Gornant

Ddu

A lifa 'n hardd ei llun ;

Ond Afon Ddu , o hyn i maes

Yw enw 'r ddwy yn un.

Trallod beunyddiol dan nef

Yw cael y gwir fel hyn,

Mae 'n hawddach troi y gwyn

yn ddu,

Na throi y du yn wyn.

BOD

UNIGEDD .

(Gan J. G. OWEN, Caernarfon) .

OD yn unig. Beth yw hyn ? Mab y dyn yn nghwmni dynion,

Blod'yn bach ar ben y Wedi dod o wlad angelion .

bryn , Hyn yw bod yn unig.

Yno yn ymagor allan ,

Wedi ei adael yno ' i hunan ,
Y peth sanctaidd yn y byd,

Ai hyn yw bod yn unig ?
Pethau aflan 'gylch ei gryd,

Blod'yn nef yncadw i ' harddwch

Allan ar y nogwaith ddu ,
Mewn tir diflodau fel diffaeth .

Morwr wrtho ei hunan sy ' ,
wch .

Heb un awel iddo 'n gwmni, Hyn yw bod yn unig.

Dystaw hwylia dros ydyfnli .
Iesu ar y mynydd oer

Ai hyn yw bod yn unig ?
Drwy y nosyn ngoleu lloer ;

Gadael cartref gynta' erioed
Iesu yn yplygain wedyn

Mae y bachgen pymtheg ood ;
Yn gweddïo ar ei ddeulin .

Wylo wna gawodydd heilltion ,
Hyn yw bod yn unig.

Godant o unigedd calon. Y mab yn ngardd Gethsemane ,
Ai hynyw bod yn unig ? Neb i gydymdeimlo âg e ' ;

Bwriadau dwyfol ynei galon ,

Yn bur fel gwanwyn benyw drig, Uwch eu deall i'w ddysgyblion .

Mewn bwth & braswellt ar ei
Hyn yw bod yn unig .

frig ;

Yteulu yn anmhur ac aflan , Iesu ei hunan ar y pren,

Hithau ' n bur fel darn o arian. Yn dolefain tua 'r nen :

Ai hyn yw bod yn unig ? “ Fy Nuw, fy Nuw" o gri an

iddig,

Duw y Mab ar lawr y byd, “ Pa'm gadewaist fi yn unig ? ”

Tragwyddoldeb yn ei gryd ; Hyn yw bod yn unig.
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AMBELL DRO.

[Gan y PARCH . JOHN T. JOB, Aberdar, Gweinidog gyda'r Methodistiaid .]

AMBELL dro; gyda'rnwawr,yn nghymanfa y gwlith,

Fel cawod o buraf sancteiddrwydd di-lyth

Yn esmwyth yn disgyn i lawr !

Süadau angylion fel miwsig, pell , pell ,

O’m cylch yn nefoli ' r fro ;

Nesgwneyd im' hiraethu

Am gaffael fy ngolchi

Yn nyfroedd y wawrddydd - y wawrddydd sydd well

Ambell dro, ambell dro .

Ambell dro, yn nystawrwydd dyfnderau fy hanfod,

'Rwy 'n clywed " hyfrydlais " fy Nuw

Yn symud, yn symud, ar wyneb y dyfnder,

Yn cymhell,yncymhell, y cerddi seinber

Y miwsig o nefol ryw,

Sy'n huno 'n fy enaid dan gloion mudandod,

Sydd fel wedi marw 'n fyw !

Ambell dro, ambell dro, dros hen fryniau fy ngwlad,

’ R wy ’n clywedtelynau hen Dý fy Nhad

Telynau y byd a ddaw,

Yn arllwysy gân a gollwyd gynt,

Fel yn eigwastraffuar adeny gwynt !

O ! na bae 'n y byd,

O hyd, ac o hyd,

Yn dysgu fy nghalon i'w chanu 'n ddi-daw ;

Ac O !am gael marw

Drwy 'r dymhestl arw

A'r tannau yn wallgof o fawl dan fy llaw !

Ambell dro, ambell dro, pan fo pobpeth yn fud,

Y daw y gwynfydau hyn i ſy mryd ;

Nid o hyd, nid o hyd, deuant hwy ;

Rhaid claddu holl dyrfoedd y byd o fy nghlyw ,

Dystewi pob hunan drwy 'r bydoedd sy 'n byw-

Pob peth yn ddystaw , dystaw,--ond Duw !

Ac yna , fe bery

Y gwynfyd ; a chwery

Y Delyn drag'wyddol mwy !
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“ SWN Y GWLAW YN SU Y GWYNT.”

(J. GRIFFITHS, Gwalchmai).

BU
U borau hafaidd iawn , Yr arch -ddirwestwr twym

Ac awyr ddi-gymylau Fu 'nsynugwlad o bobol .

Yn arwain i brydnawn, Ganfyddir heddyw 'nrhwym

O genllif a tharanau : I'w chwant at ddiod fedd .

A hawdd oedd canfod lawer cynt wol.

Fod sŵn y gwlaw yn sû y gwynt. Ond sibrwd wnai 'i benboethni

gynt

Fod sŵn y gwlaw yn sû y gwynt.

Sawl geneth ieuanc bur

A'i choron yn disgleirio ; Crefyddwr llawn ystûr,

A welwyd dan ei chur Göndemnia foesau 'i ardal ;

A'i harddwch wedi cilio ? Geir heddyw 'n flaenaf gŵr

Ond craffu'n dêgi'w rhodiad gynt Yn arwain byddin Belial.

'Roedd sŵn y gwlaw yn sû y Ond tystia 'r stwr a'r cynhwrf

gwynt. gynt

Fod sŵn y gwlaw yn sû y gwynt.

Ac aml fachgen llawn Ymdrechwn ar bob pryd

O dalent a rhinweddau ,
I gerdded uniawn lwybrau !

A welwyd cyn prydnawn Gan gofio fod y byd

Eioes, -- dan draed eiflysiau. Yn gwylio 'n symudiadau ;

A dywedai rhai a'i gwyliai gynt Heb ofni neb i ddweyd ar hynt

Fod sŵn y gwlaw yn sû y gwynt. Fod sŵn y gwlaw yn sû y gwynt.

Y GWALLT GWYN.

(Gan J. G. OWEN, Beddgelert).

DY '
YWEDWCH im' yn awr, fy nhaid,

Eich barf ynllwyd, a'ch grudd yn wleb,

A'ch llygaid fel yn llyn ;

Eich cefnyn grwn, a'ch glinyn gam ,

A llesg wrth lusg eich troed ;

A anwyd chwi fel hyn, fy nhaid

A'i gwyn eich gwallt erioed ?

Na ,na, fy mhlentyn , gwridog mwyn ,

Ni 'mganwyd i fel hyn ,

Nid oeddfy marf yn llwyd erioed,

Na 'm gwallt ychwaith yn wyn ;

Ond bu fy llygaid fel y dydd,

A’m gruddiau fel y rhos,

A’m barf fel rhudd gymylau 'r hwyr,

A'm gwallt mor ddu a'r nos.
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Tan faich o henaint crymu 'r wyf

Yn awr yn llwyd fy ngwedd,

Yn llesg agwan wrth lusgo oes

O drallod tua'r bedd ;

Rhoes angau ' i ddelw ar fy ngrudd,

A thros fy llygaid len.

Ond anfarwoldeb pur a roes

Ei ddelw ar fy mhen.

Mi welais lawer tro ar fyd

Ac adfyd o bob rhyw ,

Ac wrth ail wel'd fy oes fel hyn,

Mae 'n sýn fy mod yn fyw ;

Gan 'stormydd bywyd hyrddiwyd fi

O borthladd mebyd llon,

A'r gwallt oedd ddu a drôdd yn wyn ,

Fel ewyn ar y dòn.

Arwyddlun purdeb yw 'r gwallt gwyn,

Sydd yn addurno 'm pen ;

Un o'r rhosynan dwyfol dardd,

Yn ngardd paradwys wèn :

Gwyn ydyw 'r nef, a gwyn a glân
Yw'r saint a'r engyl cûn ;

Gwyn yw gorseddfainc Brenin nef,

A gwyn yw Ef ei hun .

Gwyn ydyw anfachludol ddydd

Y byd tu draw i'r llen,

Aceiliw gwan o'i ddwyfol wawr

Lewyrchodd ar fy mhen.

DYSGU DIM OND " A."

(GAN H. TUDWAL DAVIES .)

[ Arfarwolaeth Robert Penry , yn flwydd anaw mis ood, cyn dysgu

ondllythyron gyntaf y Wyddor, Mawrth21, 1895.]

,
O flaen gwên tymberus hîn ,

Ond boreuddydd cynta'gwanwyn

Ddaeth a phrofedigaeth flin !

ROBERT PENRY 'hedodd ymaith

Gyda gwawr y boreu gwyn ;

Holi obeithion ei rïeni

Siomwyd I Pwy esbonia hyn ?

Ar ol treulio 'r gauaf yma,

Ciliodd i drag'wyddol ha' ;

Cefnodd ar holl wersi 'r ddaear

Cyn cael dysgu dim ond " A :"

Hen lythyren gynta ' r wyddor,

Dyna 'n unig wyddai ef,

Fel i gynrychioli amser,

Gydag arfaeth fawr y Nef.
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Dim ond “ A ” addysgodd yma,

Dechreu gwybod — dechreu

byw ;

Nid oes neb yn gorphen dysgu

Neb yn gorphen dim ond

Duw ;

Ond 'rol dechreu bod, a dysgu,

Yn drag'wyddol fe barha

ROBERT PENRY i gynyddu

Wedi dechreu dysgu 'r “ A.”

Tybiaf ei gyfarfod eto ,

Yn mhellderau ' r byd a

ddaw ,

Gyda Duwinyddion Gwynfyd,

Neu archengyl fydd ger

llaw ,

Moroedd rhyfeddodau 'r Duw
dod

Yn ein gwyddfod byth fwyhâ,

Ninauyno ar y glanau

Wedi dysgudim ond “ A. "

DYSGU D'WEYD FY MHADER.

(Gan T. E. GRIFFITHS , Beren) .

G LWYN fy myd, pan oeddwn blentyn ,

Heb ofalon yn ſy nilyn ;

Pan 'r oedd mam mewn geiriau tyner

Yn fy nysgu i ddweyd fy mhader.

Dysgais rywfaint o'r gwyddorau,

Gair o gyrion gwybodaethau ;

Ond yrorchest fwya' 'i phleser

Ydoedd dysgu dweyd fy mhader.

Llawer tad a mam trallodus ,

Wrth droi 'r plant i'r byd helbulus,

Deimlent gysur cryf a hyder

Wedi eu dysgu i ddweyd eu pader.

Rhoed cyngorionpur, uchelddoeth ,
Gan rieni syml, digyfoeth ;

I'w rhai bach wrthddysgu 'r pader

Droent yn aur yn nhreigliad amser !

'R ol troi cefn ar nawdd yr aelwyd,

Ambell blentyn gwamal welwyd,

Mewn caledwch ac ysgafnder

Wedi peidio dweyd ei bader !

Aml eneth hardd, brydweddol

Gaed yn wylo 'n galonrwygol,

Wedi darnio “ Coron gwylder "

'R ol dibrisio dweyd ei pħader ?

Llawer bachgen glan golygus

Gaed ar gefnfor oes , cynhyrfus ;

At drugaredd tonau 'r dyfnder

'R ol “ anfyddio " heb ddweyd ei bader !

Chwi rioni gwerin Cymru

Cofiwch hyn :-'d oes neb all draethu,

Grym dylanwad cyson -arfer

OFNI Dow ; a dweyd ei bader !

1
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Y TEITHIWR BLIN .

[Gan y PARCH, JOHN ROBERTS (J. R.), Gweinidog gyda 'r Annibynwyr.]

Gall teulu 'r lan , er brig y dòn,

Ei weld yn dod wrth lewyrch

hon .

EISTEDDAIteithiwr blin
Ar lan yr afon ddu,

A'i lusern yn ei law

Ddysgleiriai ar y lli ' ;

Wrth oleu hon fe wel y lan ,

Ac engyl fyrdd o gylch y fan .

Wrth ddisgyn at y dwr,

Hyd risiau brenin braw,

Fe ddeil y lamp o hyd

Yn oleu yn ei law ;

Adnebydd yn eu plith

Ei Archoffeiriad cu

Yn dod i lan y dwr

I dori grym y lli' ;

Ac ä i wlad lle na raid cael

Byth lusern mwy, na goleu

haul .

Duw,cadw

CAN GENEDLAETHOL PRYDAIN.

(CYFIEITHIAD—GAN BWY ?)

ar bob awr
Rhag gloesgelynion gwlad,

Frenines Prydain Fawr, Mewn heddwch amwynhad,

Mewn hawddaf hynt ; Amddiffyn Di, 0 Dad,

Cylchyna ' i gorsedd fry Victoria hardd .

A’th ofal tadol , fu

Yn dŵr a chadarn dỹ Aed gwirioneddau Iôr

I'w thadau gynt. Ar led o fôr i fôr,

Yn nyddiau hon ;

Udganer yn ei hoes

Blodeued tangnef gwir, AmGrist ac Iawn ei Groes,

A chariad yn y tir, Ei lef a'i ingawl loes ,

Fel llysiau gardd ; Drwy 'r ddaiar gron.



ATTODIAD .

Yr wyf ynrhoddi fel Attodiad ir Casgliad hwn ddau neu

dri dwsino gyfansoddiadau fy nhad , wedi eu pigo allan o'r

pentwr oedd ef dro yn ol wedieu casglu ; mae y Rhan I. yn gyf

ansoddiadau gwreiddiol, a Rhan II . yn gyfieithiadau .

RHAN I.

AELWYD FY NHAD.

Fy mron yn alarus a'm gwyneb yn wyw ;,

Er fod genyf ddigon o bethau y byd ,

A chylch o fy neutu 'n difyru fy mryd ;

Ond araelwyd fy nhad, ar aelwyd fy nbad,

Ces fil fwy o bleser ar aelwyd fynhad.

' R wy 'n cofio mwynderau boreuddydd fy oes,

Pan nad oedd gofalon na gofid na chroes ,

Ond myned a dyfod dan ofal fy mam,

Heb ofni na meddwl am golled na cham :

Ar hen aelwyd fy nhad, hen aelwyd fy nhad,

Rhyw nefoedd fach gafwyd ar aelwyd fy nhad .

Mor ddedwydd y byddem yn fawr ac yn fân ,

Ar noson hir auaf o gwmpas y tân ,

Yn dysgu, neu ganu, yn llawen ein bryd,

Neu wrando ryw stori yn glustiau i gyd ;

Ar ben aelwyd fy nhad, hen aelwyd fy nhad,

Paradwys y ddaiar oedd aelwyd fy nhad .

Fan hono y clywais i gyntaf erioed,

Fod uffern , a nefoedd, a Cheidwad yn bod ;

Am Bethle'm a'r preseb, am gariad fy Nuw,

Am obaith cael myned i'r nefoedd i fyw ;

Ar hen aelwyd fy nbad, hen aelwyd fy nhad,

Ces fyrdd o fendithion ar aelwyd fy nhad.

Y teulu wasgarwyd , fy nhad aeth i'r bedd,

Y byd oll ar unwaith newidiodd ei wedd ;

Daeth drygfyd a blindero ddinas a gwlad,

Pan chwalwyd pleserau hen aewyd fy nhad :

0 , hen aelwyd fy nhad, hen aelwyd fy nhad ,

Mor llwm yw y ddaiar heb aelwyd fy nhad.
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Mae aelwyd well eto uwch gofid y byd ,

Mae Tad yny nefoedd, a CHARTREF mwy clyd ;

Fy enw yn llyfr y teulu a gawd, -

'R wyf fi sy ' n amddifad i'r Iesu yn frawd ;

Oh, mewn myrddiwn gwell gwlad, mae aelwyd gwell Tad,

Mae dysgwylam danaf ar aelwyd fy Nhad.

1862.

FE 'M GANWYD INAU 'N NGHYMRU. *

Femganwyd inau ’n Nghymru,
Ac yma cês fy magu,

Ynllanc penfelyn, hoyw , iach,

Yn llawn o chwareu a chanu ;

Yn llaw fy mam ês dros y môr,

Gan wylo dagrau hiraeth ,

Ond byw oedd Cymru yn fy nghôf,—

Hoff wlad fy ngenedigaeth .

Hen Gymru , gwlad y bryniau,

Hen Gymru , gwlad y gân ,

O cadw byth dy goron ,

A bydd yn Gymru lân.

Dychwelais dros y wendon

I ysgwyd llaw cyfeillion ;

Mae 'r bryniau llwyd a'r gerddi llawn ,
Yn tanio serch fy nghalon ;

Mae tyniad teulu anwyl llon ,

Tu draw i'r llydan weilgi,

Onte, buasai nefoedd fach

Yn mynwes gynhes Cymru .

HenGymru, gwlad y bryniau , &c .

1

Daw 'r dydd y rhaid ffarwelio

A hen wlad fwyn y Cymro,

Ond pa le bynag âf , bydd cân

Yn heniaith Cymru yno ;

Cynalied nef a'i dawn dilyth

Yr hen-wlad byth i fyny ;

Boed rhyddid gwir, a heddwch pur,

A haulwen glir i Gymru .

Hen Gymru , gwlad y bryniau, &c .

1869. M.

* Gwnaed y penillion hyn i ddatgan teimlad DR. JOSEPH PARRY pan

ddaeth yma o America igael addysg gerddorol. Cyfansoddodd dôn

arnynt.
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CLY

CAN Y DRYW BACH,

YLYWCHgân y Dryw bach , Oddiwrth Mrs. Dryw fach a

minnau.

Mor gywrain a llithrig fy

odlau ; 'D oes ' sgubor na chell ,

Mor beraidd yw 'r sain, Yn agos na phell,

Trwy flute fach mor fain, Ar gyfer fy nheulu lliosog ;

Mor gywir yw hen dôn fy Ond mae genyf Un,

nhadau . Uwch 'deryn na dyn,

Mae hwn wrth y Dryw yn dru

'D yw tôn Robin Goch, garog.

Er uched ei gloch ,

Ddim hwy na 'nhôn innau 'r un Mae 'n gamp o gryn faint

I lawer o saint
mymryn ;

'Rwyf fi ' n canu 'n gynt, Dan gymaint gofalon folianu ;

Mor gyflym a'r gwynt, Ond fel hyn mae ' r Dryw ,

Gan neidio o frigyn i frigyn. Beth bynag , yn byw ,

Ymroi dan ymddiried

Mae deuddeg o blant chanu .

Mewn nyth wrth ynant, ' R wy'n myn'd, byddwch

A anwyd i gyd yr un boreu ; iach ,

Yn dysgwyl yn fawr, Cym’rwch wersgan un bach,
Am damaid bob awr, I weithio, ymddiried, a chanu .

a

MAE'n anhawdd peidiocanu,

CAN Y FRONFRAITH.

Wrth fyn'd a'i stên i odro

Pe byddwn gan' mlwydd Ar draws y wlithog ddôl ,

oed, Nes enyn canig swynol

Pe tewi wnawn , fe ganai O'i chalon hithau 'n ol .

Y brigau dan fy nbroed ;

Mae 'r goedwig yn ymrwygo Mae moli Duw yn ddyled

Gan newydd gân ddiail,
Ar adar fel ar blant,

A'rawel fwyn adfywiol Dyfeisio nodau newydd ,

Yn dawnsio yn y dail . A’u canu ar dynaf dant ;

Mae 'n anhawdd peidio canu

Mae'n anhawdd peidio canu, Pe byddwn gan' mlwyda

Mae 'm mynwes fach yn dân , oed ,

A’m cân yn gwefru calon Pe towiwnawn, fe ganai

Yr eneth ieuanc lân , Y brigau dan fy nhroed.

Robin .- FY mad goreu
ywbodyngaredig,

ROBIN GOCH A'R PLANT.

TY meddwl i yw , fel pob Robin byw,

A glynu fel brawd, wrthddyn er yn dlawd,

Tai 'n trigo mewn bwthyn mynyddig.

Pwy bynag a gred, mae 'r storiarled,

Trwy barthau hen Gymru fynyddig,

Fod Robin erioed, er byred ei droed,

Yn enwog am fod yn garedig .
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Ferowd mewn tân poeth , ryw ddyn oedd annoeth,

Ymwerthodd yn warthus i bechod ;

OndRobin a ddug o fewn ei lon bîg,

Ddyferyn i oeri ei dafod ;

Ond wrth fyn’dyn mla'n rhyagos i'r tân,

Fe gochodd ein hendaid ei blufyn,

A Robin er hyn , yn mhob bro a bryn

A elwir, chwi wyddoch, Bronrhuddyn.

Dan warthrudd a phoen, ar fryn wele Oen,

Dros enaid y mae 'n groeshoeliedig ;

Hyn ddywed ef, clyw, yn farw a byw ,

Mai goreuyw bod yn garedig.

Edrycha 'r Un Mawr yn foddlon i lawr,

Ar hyd nod aderyn y goedwig,

Yn ymgais at hyn ,gan greduyn llyn ,

Mai goreu yw bod yn garedig.

Fy meddwl i yw, fel pob Robin byw ,

Mai goreu yw bod yn garedig,

A glynu fel brawd, wrthddyn er yndlawd,

Tai 'n trigo mewn bwthyn mynyddig.

Y Plant.--Wel, dedwydd yb'och , ti fwyn Robin Goch ,

Amen ! i dy gân fendigedig ;

Er ised dy ben, mae ' th galon yn wen,

Hwre l'iti Robin garedig .

Nid ydyw dy fryd ar d ' hunan i gyd,

Ond gelliwrth arall dosturio ;

Os wyt yn dylawd, yr wyt yn wir frawd,

Yn barod i helpu mewn taro.

Wel, dedwydd y bo’ch , ti fwyn Robin Goch ,

Amen! i dy gân fendigedig ;

Er ised dy ben , mae 'th galon yn wen ,

Hwre ! i ti Robin garedig.

CAN YR EOS.

MAE, fy mynwes fach yn Hawddaf gwaith yw mwyn delori

Dan dywyniad dydd ;

Chwyddo gan y gân : Campwaith , coeliwch, ydyw

Er fod llen y nos yn cuddio, canu ,

Er nad oes un clust i'm gwrando, Yn nyfnderoedd noson bygddu ;

Heb na lloer na sêr i'm gwylio , Pan fo trallod trwm yn llethu

Canaf yn y bla'n ; Eisiau canu sydd ;

Mae fymynwesfach yn chwyddo, Cym'rwch wers gan ëos fwyn

Chwyddo gan y gân . gu,

Cenwch nos yn ddydd.
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maeFel ' r ffynon fach yn

ffrydio ,

Canu 'r ydwyf fi ;

Fel mae 'r seren yn goleuo,

Fel mae'r haulwen yn tan

beidio

Am fod gwres a goleu ynddo,

Felly 'r ydwyf fi ;

Ar y brigyn unig heno,

Canu 'r ydwyf fl.

Pan mae anian yn noswylio,

Canu 'r ydwyf fi ;

Pan mae 'r adaroll yn huno,

A'r nos-awel yn eu suo,

Pan mae pigyn yn fy rhwygo

Canu 'r ydwyf fi ;

Nes tyr gwawr ar ddaear eto,

Canu 'r ydwyf fi.

CAN YR UCHEDYDD.*

UCH
CHEDYDD ydwyf, mwyn a Er nad wyf ond gwanfy aden,

glân Mae fy nod i yn yr wybren ;

Sy 'n dechreu 'i gân yn gynar; Ac er nas gallaf gyrhaedd yno,

Yn gwylio 'r nyth a'r wyau mân ; Pleser yw i'm ganwaith geisio ;

Lle ' r eiste'm goreu gymbar; Mae 'nghalon fach am dynu

Dwyngofalon byd dan ganu, fry,

Fyny ientrych nen yn codi, Lle byddwch chwi'n gorphwyso.

Hidlomiwsigmewn pur odlau 'n

Gawod fwyn dros fro a bryniau ; Mae 'mywyd bach yn ddelw glir

Pa ddyn all fod yn brudd ei O fywyd pur y Cristion ;

fron , Fel fi tan ganu tua 'r nef,

Yn swn fy llon ganiadau ? Esgyna ef yn gyson ;

Mae ei yspryd arei aden

'R wy 'n dysgu gwers i'r byd o'r Fry yn pasio heibio ' r haulwen,

bron , I awyrgylch dwyfol dedwydd,

Wrth ganu 'n llon a chodi ; Lle caiff ganu yn dragywydd ;

'R wy 'n dangos i chwi lle mae 'R wy ’n canu o gylch ei lwybr

Duw, pur,

A'ch anog i'w folianu ; Ond fe yw 'r gwir Uchedydd .

O FIBL BENDIGAID.

[Geiriau ar dôn olaf “ CANTATA Y PLANT. " ]

O
FIBL bendigaid ! mor sanctaidd dy fryd,

Mil gwell na holl lyfrau y ddaiar i gyd :

'D oes arall gyhoedda newyddion mor fawr

Am Dduw yn gwneyd heddwch rhwng nefoedd a llawr ;

Am Iesu a'r preseb, am Galfari fryn ,

A myrdd o fendithion ddaeth inidrwy hyn ;

O Fibl bendigaid I mor sanctaidd dy fryd,

Mil gwell na holl lyfrau y ddaiar i gyd .

* Mae Caneuon yr Adar wedi eu cymeryd o Gantata y Plant, gan

MRI. HUGHES, Wrexham, lle y ceir Cerddoriaeth ragorol arnynt gan
DR . PARRY.
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O Fibl bendigaid I 'd oes arall is rhôd,

A'i yspryd a'i addysg mor uchel ei nôá ;

Dy eiriau grasusol gynaliant fy mhen,

Mae 'th dyniad o hyd at y byd sydd uwchben ;

Dy lais a gyhoeddayn eglur i'm clyw ,

• Fry, fry mae'r gogoniant, fry, fry mae dy Dduw ! "

O Fibl bendigaid I'd oes arall is rhôd,

A'i yspryd a'i addysg mor uchel ei nôd.

<<

O Fibl bendigaid ! 'r wy 'n gweld ynot ti,

Oleuni ar lwybr fy mywyd i mi ;

Mi gym'raf dy addysg, mi gariaf dy groes ,

A byw i dy ganmol dros ystod fy oes ;

I'r nef wyf am hwylio, y nef yw fyngwlad,

Ynomae 'r Iesu, fy Nuw, a fy Nhad ;

O Fibl bendigaid I ' r wy 'n gweld ynot ti

Oleuni ar lwybr fy mywyd i mi.

19

Anestlog,

“ AI DIFATER GENYT EIN COLLI NI."

R y cefnfor mawr tym- Colli 'r bywyd, colli 'r enaid ,

Sydd i bara yn y bla'n

Ar y tonau brigwyn tål, Am gan ' miliwn mwy o oes

Ydym druain , egwain , ofnus, oedd

A'rystorom wedi ein dal ! Yn y nef neu yn y tân :

A raidsuddo yn yr eigion ? Byth nis gallaf am fynydyn

A raid boddi yn y lli ' ? Gredu byth am danat ti ,

Arglwydd Iesu, ai đifater Mai difater , Arglwydd grasol ,

Genyt yw ein colli ni ? Genyt yw ein colli ni.

Dywedwrth y gwynt a'r tonau Buan daw y dydd i farw ,

Am dawelu yn y man; Treial newydd iawn fydd hyn ;

Saf i fyny yn eu hwyneb Teithio dyffryncysgod angeu

'Nol dy arfer dros y gwan : Heb un cyfaill yn y glyn !

Pâr i holl elfenau natur Cofia am danom y pryd hwnw,

Blygu dan d' awdurdod di ; Arglwydd, yn yr afon ddu,

Dangos heddyw nad difater Dangos nad difater genyt

Genyt yw ein colli ni . Yno fydd ein collini.

Gwnaethost lawer, Arglwydd, Ac o flaen y frawdle fanol

trosom, Ar y cwmwl ddydd a ddaw,

Pell y daethost ar ein hôl ; Dadleu drosom ardyorsedd,

Wedi 'r llafur mawr a'r lludded, Gosod ni ar dy ddeheu law !

Edrychl cymer ni yn dy gôl ! Dywed , “ Trostynt hwy y

Cofia'r goron ddrain a'r hoelion, gwaedais,

Cofialoesion Calfari, Ar y groes ar Galfari,

Dangos nad difater genyt , Ac nis gall fy nghalon fforddio

Arglwydd, yw ein colli ni . Colli ' r un o honoch chwi."

Ar y Cefnfor, 1873.
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FY MAM .

PAN
DAN oeddwn yn faban bach , tyner, a gwyw ,

Fel cwch ar y cefnfor heb angor na llyw ,

A myrdd o beryglon yn bygwth pob nam,

Fy unig amddiffyn oedd mynwes fy mam.

Mam, mam, hoff fam ; 'd oes neb fel fy mam.

Pan dyfais yn fachgen , mwy ofer fy mryd,

A dechreu ymddirwyn yn nhroion y byd ;

Cymeryd fy hudo, a rhoi , a chael cam,

Fe’m cadwyd rhag distryw trwy ofal fy mam.

Am Bethle’m a'r preseb hi soniai mor syn,

Am ardd Gethsemane a Chalfari fryn ;

A’m harwain i gwmni yr Iesu di-nam ,

Byth bythoedd mi fyddaf yn nyled fy mam.

Hi 'm dysgai i weddïo , gan dd'wedyd , “ Ein Tad, ”

A cheisio maddeuantyn haeddiant y gwaed ;

Ymbiliodd am f'achub gan ’ waith yn fy nghlyw,

Ac wylodd, do, filoedd o ddagrau wrth Dduw.

Er gwyro o'i hanfodd i lwybrau y ffol,

Hi ddaliodd i lefain mewn dagrau ar f'ol,

“ O gwrando, fy mhlentyn, gwna gynghor dy fam ; ' '

'R wyf heddyw yn Gristion trwy ymdrech fy mam .

Mae 'mam wedi ’ngadael a myned i'r nef,

A minau wyf unig, hiraethlon fy llef ;

0 , Arglwydd trugarog, gwna faddeu fy ngham ,

A gad fi ddod yna i gwmni fy mam,

Mam, mam, hoff fam ; ' d oes neb fel fy mam .

O BEIDDIA FOD YN DDANIEL. *

O ;
BEIDDIA fod yn Ddaniel, i farw ac i fyw ,

Er myn'd i ffau y llewod, neu ganol ffwrn o dân,

Doi allan yn ddianaf, a buddugoliaeth lân .

O beiddia fod yn Ddaniel , i farw ac i fyw ,

Doi fyny yn y diwedd yn dawel gyda Duw.

O beiddia fod yn Ddaniel, faint bynag fyddo 'r llid ,

Pe na b'ai ond dy hunan i fyn'd yn erbyn byd ;

’ Dyw holl frenhinoedd daiar a grym eu llid dibaid,

Ond gwan o'th flaen pan fyddo gwirionedd o dy blaid.

O beiddia fod yn Ddaniel, &c .

* “ Dare to be a Daniel” awgrymodd y testyn, ond y mae y penillion

yn wreiddiol.

K
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O beiddia fod yn Ddaniel yn ngolwg dae 'r a nen ,

Mai llygaid fyrdd yn edrych i lawr o'r nefoedd wen ;

Mae 'r Iesu ar ei orsedd a choron aur i ti ,

Yn d’wedyd , “ Ymwrola, dring yma ataf fi .”

O beiddia fod yn Ddaniel, &c .

SAIN HOSANAH,

Os yw angelion glân Er nad y’m ni ond plant,

Sydd yn ynef yn byw, Plant bychain Blodau'r Oes,

Oll am yr ucha ^u cân, 'Ry'm oll dan faner wen,

Ar dân yn moli Duw ; Y Gŵr fu ar y groes ;

Cyfodwn ninau uchel lef, A bloeddiwn ninau uchel lef

Yn sain hosanah iddo Ef. Yn sain hosanah iddo Ef.

Osyw y saint i gyd 'Rol cyrhaedd uwch pob loes,

'Nolcyrhaedd peneu taith , I nefoedd wen ein Duw,

Yn moli 'r Oen ohyd, Cawn gwrdd yn Flodau'r Oes,

Heb flino ar y gwaith ; A blodau byth i fyw ;

Cyfodwn ninau uchel lef A chwyddwn gydgan nefy nef,
Yn sain hosanah iddo Ef. Yn sain hosanahiddo Ef.

PLESERFAD Y NIAGARA.

Mae yn anmhosibl cyflwyno syniad priodol am y Niagara i'r rhai
syddheb ei gweled. Gallwnhysbysu fod yr afon uwchben y cwymp yn

tynu ar dri chwarter milldir o lêd , ac y mae ynys fechan yn nghanolyr

afon, yn ei thori yn ddwy ffrwd cyn cwympo, ond fod un cwymp yn

llawer mwy o lêd na'r llall. Mae y cwymp lleiaf (American Fall) yn

900 troedfedd o lêd, ac yn 164 o ddyfnder . Mae y mwyaf (Canada Fail)

yn 2,000 o droedfeddi o lêd, a 158o ddyfnder. Rapids y gelwir yr afon

am ddwy filldir uwchlaw y cwymp, ac y mae tyniad y dwfr mor gryf

cyncwympo, nesgwneydwyneb yr afon yn ferw crychwyn , cynddeiriog.
Mae Dr. Jos. Parry wedi gwneyd un o'i dônau poblogaidd ar y penill

ion canlynol.

’R
OEDD naw o lanciau nwyfus,

Un dydd ar doriadgwawr,

Mewn pleser fâd yn hwylio

Ar y Niagara fawr;

Yr hwyliaugwyn yn llydain ,

A'r rhwyfau wrth eu gwaith ,

A'r cwch yn myn’d mor ysgafn

A 'deryn ar ei daith.
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Yr oedd yr hîn mor hafaidd,

A'r awel fwyn mor iach ,

A chododd haul i wenu

Ar y pleser-fad bach ;

A'r dwylawllon yn chwerthin,

A chadw llawen stûr,

Tra llithrai 'r bâd yn esmwyth,

A'i drymlwyth gyda 'r dŵr.

" Ohoi ! Ohoi ! Aroswch !"

Medd llais oddiar y lan ;

“ Mae 'r rapids gwyllt yn agos,

Ewch iddynt yn y man ! ”

Fe chwarddai 'r llanciau nwyfus,

Gan ddweyd y gwyddent well ,

A gwyddent fod yrapids

Oddiwrthynt eto 'mhell;

Yr oedd y dwr yn llyfn

Fel gwydr gloyw glân ,

A'r cwch yn myn'd gyflymach,

Gyflymach yn ei flaen.

“ Ohoi ! Oboi ! dychwelwch !”

Crochlefai llais mewn braw ;

“ Mae'r cwch o fewn y rapids !

Ohoi ! mae 'r cwymp gerllaw !"

Wrth weld y dorf yn casglu,

A gwaeddi ar y lan ,

Fe droed yr hwyl a'r rhwyfau

I ddychwel yn y man ;

Ond , oh ! mae 'n rhy ddiweddar,

Nid yw ond ofer mwy!

Mae tyniad cryf y rapids

Yn drech na'u hegni hwy.

Pob calon yn awr sy'n llwythog gan ddychryn ,

Pob wyneb dry 'n sydyn yn welw a gwyllt ;

Chwyrndaflant y rhwyfau fel cewri cynddeiriog,

A'u crochlef angeuol yr awel a hyllt.

Mae 'r chwys yn dyferu, pob gwythen fel cortyn

Saif allan ar estyn o ddwylaw ac ael ;

Mae 'r cwch yn cyflymu, yn cael ei chwyrndaflu ,

O Nefoedd i å oes gwaredigaeth i'w chael ?

Mae 'r afon ynawr fel crochan berwedig,

Dan belydriyr haul, fel afon o dân ,

A'r cwch ynymsaethu i lawr ac i fyny,

A'r tònau gwreichionllyd fel fflamau o'i ddeutu,

A'r rhwyfau a'r hwyl wedi eu colli yn lân .
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Maent ar ben y cwymp ofnadwy, edrychwch !

A’u dwylawi fyny i'r nefoedd i gyd ;

Ac adsain eu bloedd o geulani geulan,

“ O Iesu trugarog ! 0 Geidwad ! O cadw !

Ocadw ! O cadw !" .

LEONARD.

Wel , dos at Iesu 'n bum’-nos oed,

Heb it'lychwyno’th wisg erioed,

I chwareu telyn aur y nen,

A gwisgo ' r goron ar dy ben ,

Leonard .

FY
NY maban bach , mae 'th

wyneb gwiw

Yndlysaforchwylbysedd Duw

Er fod dy ddrysau wedi eu cloi ,

A'r enaid ieuanc wedi ffci,

Leonard .

Mae 'n aros ar dy wefus ras ,

Er i angeu gau dy lygad glas ;

Nid syn i'th wyneb hardd di -nam

Ar unwaith swyno calon mam,

Leonard.

A wyddost ti , fy angel mâd ,

Fodgenyt dyner fam a thad,

A brawd a chwaer ar ddaear

lawr,

Yn son am danat lawer awr,

Leonard ?

Mae 'r ddaear oer yn fwy ei bri

Am od dy gorph bach ynddi hi;

Mae cryfach tyniad yn y nef

'R ol i ti fyn'd i'w fynwes Ef,

Leonard .

Prin wythnos fuost gyda ni,"

Ni roddaist wên , ni chlyw'd dy

gri ;

Nid o'et yn adwaen yma 'r un ,

A ffoi a wnest i'th wlad dy hun ,

Leonard.

Ai angel bach o'r nef oe't ti ,

A grwydrodd lawr i'n daear ni ?

Ac y daeth d' Arglwydd ar dy ol

l'th ddychwel adrefyn ei gol ,

Leonard ?

1878.

Cei glywed gan dy Geidwad cu

Ambawb o 'th ffryndiau yma

sy ;

A gofyn, pan o fewn ei gol ,

Gawn ninnau gyd ddo'd ar dy ol ,
Leonard .

GWRAIG Y MEDDWYN . *

MO
OR welw ei grudd , mor hallt yw ei dagrau,

Mor dyner ei bron, mor daer ei gweddïau !

Ei gŵr sy 'n feddwyn , ei gariad ddiffoddodd,

A’n fuan i'w bedd, ei haul a fachludodd !

Mae 'r cwpbwrdd yn wâg, ac oer yw yr aelwyd,

A phruddaidd yw trem y plant bychain gruddlwyd

O amgylch y fam ynoer a newynog ;

Edrych, tosturia , 0 Nefoedd drugarog !

* Tôn ar hon gan DR. Jos. PARBY.
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Ust ! wele guro ! pob calon sy 'n crynu,

Gan arswyd y dyn fu gynt yn eu caru !

Y ddiod , y ddiod , a'i gwnaeth yn gynddeiriog !

Gwrando, tosturia, O Nefoedddrugarog !

Ond wele ! O, wele, daeth newid i'r teulu,

Mae 'r meddwyn yn wylo,mae 'i fron yn tyneru ,

Mae 'r galon fu 'n oer yn deffro i garu ;

Fe dorodd y wawr, mae 'r Nef wedi gwrando ;

O diolch i Dduw ! mae wedi ardystio !

Mewn heddwch a chân y Nefoedd a'i cadwo.

1869.

MAE 'NGOLWG ARNAT TI.

MAE'ngolwg arnatti, Sych ddagrau brwd fy ngrudd,

Yr Den ar Galfari, Cryfhâ fy egwan ffydd,

Iachawdwr gwiw : Tro 'r dywell nos yn ddydd,

Ogwrando ’ngweddi 'n awr,
I darfu 'm braw.

'Rwyf ar fy ngliniau lawr,

A maddeu 'meiau mawr, Pan ddaw yr olaf awr

Iesu fy Nuw. Im' gael fy nhori lawr

Gan angeu du ;

O Fugail mawr yrŵyn,

Ar dywyll lwybrau 'r byd Yn ddyogel gwna fy nwyn

A’u holl drallodau 'gyd, O fewn dy fynwes fwyn

Rho im' dy law ; I'r gorlan fry.



RHAN II .

Mae y darnau canlynol yn gyfieithiad, neu efelychiad o
ddarnau Seisnig.

OLEUNI MWYN, O ARWAIN FI.

(CYFIEITHIAD O NEWMAN .)

LEUNI

O arwain fi ;

Mae 'r nos ynddu, a minau 'mhell o dref,
O arwain fi.

Cyfeiria ' m traed, ni cheisiaf weld yn mhell,

I mi, pelydryn ar fy ngham sy'n well.

Ni fûm o hyd fel hyn am gael dy wawr

I f ' arwain i ;

Fy ffordd fy hun a fynwn gynt, ond 'nawr,
O arwain fi.

Dewiswn goegwych ddydd ; er ofnaulu,

Yn falch fy mryd , -na chofia 'r dyddiau fu .

Dy rasol nerth a'm daliodd hyd yn hyn,

A'm harwain i

Dros greigiau serth , dros arw bant a bryn ,

Drwy 'r caddug du ;

Wynebau hoff a gollais enyd awr,

A wenant arnaf gyda 'r nefol wawr.

FEL, FEL YR WYF.

(EFELYCHIAD O MRS . ELLIOTT.

FEL, fel yrwyf, 'n awratat ti ,
Heb ble ond aberth Calfari ,

A’th fod yn galw arnaf fi,

O Ddwyfol Oen , 'r wy'n dod .

Fel, fel yr wyf, heb oedi 'n hwy

I geisio 'n ofer wella 'nghlwy',

Ond atat ti all wella mwy ,

O Ddwyfol Oen , ' r wy'n dod.
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Fel, fel yr wyf, a'm heuog fron

Yn derfysg drwyddi, fel y dòn ,

Yn ofni suddo 'r fynyd hon ,

O Ddwyfol Oen, 'r wy'n dod.

Fel , fel yr wyf, yn ddall, yn dlawd,

Y truenusafun a gawd,

Gan ddysgwyl ynot ti gael Brawd,

O Ddwyfol Oen , 'r wy'n dod .

Fel, fel yr wyf, gael fy iachau,

'R wyt ti yn maddeu, yn glanhau ;

Gan gredu yn dy Air y gwnai,

O Ddwyfol Oen, ' r wy'n dod.

Fel, fel yr wyf,—mae 'th gariad mawr

Yn tori 'r rhwystrau oll i lawr,

Gael bod yn eiddot byth - yn awr

O Ddwyfol Oen, ' r wy'n dod.

Fel, fel yr wyf, i gael mwynhad,

Tra ar y llawr, o'th gariad rhad,

Ac wedi 'n byth mewn nefol wlad,

O Ddwyfol Oen, 'r wy'n dod.

1867.

CARU 'R IESU.

RI
HO nerth i'th garu 'n fwy,

O Arglwydd Iesu ;

Rho nerth i'th garu 'n fwy,

Hyn yw fy ngweddi;

'R hyn geisiaf byth tra bwy',

Yw nerth i'th garu 'n fwy

O Arglwydd Iesu.

Mi fûm yn ceisio ' r byd

I ymddedwyddu ;

'D wy'n ceisio dim yn awr,

Ond caru 'r Iesu ;

' R hyn geisiaf byth tra bwy' ,

Yw nerth i'th garu 'n fwy,

O Arglwydd Iesu.

1872 .

Os rhaid cael cwpan llawn

O ddyfroeddchwerw,

A chario croes sydd fawr

Hyd ddydd fy marw ;

Mi gana'am danynt hwy,

Os gwnant fi garu ' n fwy

Yr Arglwydd Iesu.

Wrth gefnu ar ybyd

' R wy'n meddwlmoli,

A’m hanadl ola' i gyd ,

Y Gŵr fu 'n gwaedu ;

Ac wedi mynedtrwy,

Caf nerth o hyd fwy fwy,

I garu 'r Iesu.
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Y RHEILFFORDD YSPRYDOL.

LLINELL i'r nefoedd gan Iesu a wnaed,

Y ,
O ddyfnder y ddaiar i uchder mor faith ,

A bywyd tragwyddol yw diwedd y daith.

Edifeirwch yw gorsaf y rheilffordd fawr hon,

Ac yma derbynir y teithwyr o'r bron ;

Nidoes dim i dalu , mae 'n cario yn rhad,

Fe dalodd yr Iesu trwy golli ei waed.

Gair Duw yw 'r Peirianydd , cyfarwyddyw ef

A'r llwybr bob llathen o'r ddaiar i'r nef ;

Er pob anbawsderau fe 'n barwain yn mlaen,

Mor ddyogel a'r golofn o niwl ac o dân.

Gwirionedd yw ' r ager, a chariad yw 'r tân ,

Sy 'n tynu 'r cerbydau o hyd yn eublaen ;

Pwy bynag sydd heddyw am fyned i'r nef,

Rhaid dod at yr Iesu ,a byw ynddo ef.

Tri dosbarth y rheilffordd yw, edifarhau ,

A ffydd, a sancteiddrwydd o hyd i barhau ;

'D oes unrhyw ffordd arall i'r nefoedd i fyw

I fynwes yr Iesu , ein Harglwydd a'n Duw.

Yn awr, bechaduriaid, dewch bellach i gyd,

I un o'r gorsafoedd, mae'n ddigon o bryd ;

Ond gadael eich pechod, trowch yma yn ewn

Fe saif y gerbydres, a derbyn chwi 'mewn.

1885.

EXCELSIOR.*

(CYFIEITHIAD O LONGFELLOW.)

DIS
ISGYNAI lleni 'r nos ar dạen,

Pan llanc a baner elai 'mlaen,

Trwy 'r eira at droed yr Alpaidd fryn,

Ac arni 'r argraph hynod hyn,

« EXCELSIOR."

Ei wedd oedd brudd, a'i lygad cain,

Ddysgleiriai megyscledd o wain ;

Ac fel pib arian hyfryd waith

Oedd acen yr anhysbys iaith ,

Excelsior.

* Excelsior - yn uwch, neu i fyny.
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Fe welai gartrefleoedd clyd,

A thân , a theulu llon yn nghyd ;

Uwchben dysgleiriai 'r oesol iâ,

Ochenaid dros ei wefus â ,

Excelsior.

nen" Na fentra 'r rhyd," medd hen wr,

Sy 'n duo i'r ystorm uwchben ;

Mae 'r cenlli' gwyllt yn ddwfn a chry',”

Ond eto 'r llais ateba 'n hy' ,

Excelsior.

“ O saf,” 'be merch, “ rho’th ben yn llon ,

I orphwys ar y fynwes hon ; "

Yn ei las lygad gloyw sâ'

Y deigryn mawr, ac ateb wna ,
Excelsior.

" Gochel ganghenau 'r pinwydd gwyw ,

A’r anferth iâ -lithriadau, clyw !"

Hwn oedd yr ymadawol gais ,–

O'r uchder fry atebai 'r llais,

Excelsior.

Ar doriad gwawr, pan un o blant

Mynachawl ffyddlawn Bernard Sant ,
Adroddai ' i weddi tua 'r nef ,

Trwy 'r nen frawychawl treiddiai 'r llef ,
Excelsior.

Y ffyddlawn helgi , teithiwr prudd,

Mewn eira gai yn haner cudd ,

A'i law o iâ yn dal yn dýn

Y faner a'r arwyddair hyn ,

Excelsior .

Dan lewyrch gwawr,--ei wyneb cun,

Mor oer a'r iâ, oedd hardd ei lun ;

Ac yno clywid sŵn y llef

Yn disgyn lawr o entrych nef,

Excelsior .
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BABAN .

( CYFIEITHIAD O G. MACDONALD) .

O ?Allan o'r Pobman i'r fan yma.

B'le cest y llygaid mor lâs eu gwawr ?

Allan o'r wybren wrth dd’od ilawr.

Beth wna i'r goleu serenu drwyddynt ?

Rhai o 'sbigau y ser adaw'd ynddynt.

Pa le y cefaist y deigryn bach yna ?

'R oedd hwn yn faros pan ddes i yma.

Beth wna dy dalcenmorllyfn -deg drosto?

Llaw dyner pratiodd wrth im' fyn'd heibio ..

Beth wna dy foch fel rhosyn gwyncynhes ?

Gwelais beth gwell nas gŵyr neb ei hanes .

B'le cest y wên dair-onglog hon, faban ?

Tri angel ' r un pryd roddodd im' gusan.

O b'le cest dy glust, perl can brydferthed ?

Duw lefarodd,a daeth allan i glywed.

B’le cest dy freichiau a 'th ddwylaw, blentyn ?

Cariad wnaeth ei hun yn gwlwm a rhwymyn.

Draed, o b'le daethoch , brydferth anwyliaid ?

Maes o'r un blwch ag edyn cerubiaid.

Pa fodd daeth yr oll yn faban fel ti ?

Duw syniodd am danaf, a thyfais i .

Ond p'odd dest i ni, faban anwyla’ ?

Duw a'ch cofiodd chwi, felly 'r wyf yma .

1888.

JERUSALEM .

[Canwyd y penillion Saesonaeg yn yr eglwys, fore Sabbath , yn Jeru

salem, ac yno gwnaed y cyfieithiad - o Heber, debygem.]

JE
ERUSALEM ! Jerusalem !

Y ddinas deg a hawddgar ;

Cartrefie Duw a'i ddewis gâr,

Y nefoedd ar y ddaiar ;

Mae'th blant yn awro dan y farn ,

A thithau'n sarn adfeiliaụ ;

Jerusalem ! o'th herwydd di,

Mae'n grudd yn llif o ddagrau !
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Lle gynt y dyrchai mawl dy

Dduw ,

O deml sanctaidd Seion,

Ymgryma 'th blant yn gaeth a

blin ,

Gan ddychryn dy elynion !

Eisteddi ' n unig ar y llawr,

Morfawr yw dy ofidiau !

Jerusalem ! o'th herwydd di

Mae'ngruddyn llif o ddagrau !

Jerusalem ! hyd nes y troi

Mewn edifeirwch calon ,

I gael maddeuant rhadyr Oen ,

A laddwyd gan dy feibion ;

Hyd nes doi' at y Ceidwad

I blygu lawr dy liniau ;

Jerusalem ! o’th herwydd bydd

Ein grudd yn llif o ddagrau !

mawr

1872 .

BEDD GELERT.

Cha’dd Llewelyn yno fawr fodd

hâd ,

Er treulio 'r helfa trwy,

Ni ddaliwyd nemawr ddim am

nad

Oedd Gelert gyda hwy.

PANganai Llewelyn yn ei
gorn,

Ar doriad gwawr y dydd,

Yr helgwn gasglent wrth ei sơn ,

Ganlamu fel yr hydd.

Fe ganai 'r corn yn uwch

drachefn ,

A rhoddai uchel gri,

“ Tyr'd, Gelert, tyr'd, 'd oes neb

a glyw

Fy nghorn yn gynt na thi .

B'le crwydraist , Gelert, ffydd

lawn gi,

Y blaena o gŵn y byd,

Sydd yn yr helfa fel y llew ,

Ond gartre 'n oen i gyd.”

Wrth fwrdd ei arglwydd hael

bwytai,

Eisteddai dano 'n glôs ;

Ac i bob awgrym ufuddhải,

A gwyliai 'i wely 'r nos.

Mewn gair, ' r oedd yn ddigym

har gi ,

Anrheg y Brenin John ;

Ond nid oedd Gelert, mawr ei fri ,

I'w gael yr helfa hon .

Yn nghreigiau gwyllt Eryri draw ,

Achwynion mynych oedd ;

Adseiniai'r Wyddfa ddirfawr oll

Yr aml rwgnachlyd floedd .

Yn ddiflas Llewelyn adref aeth ,

A phan ddaeth at y tý

Pwylamai i'w gyfarfod, ond

Gelert , ei ffyddlon gi .

Ond pan at ddrws ei gastell

daeth,

Dychrynai! safai 'n syn!

Y ci yn waed o'i ben i'w draed ,
Yn llaid ac ewyn gwyn .

YmwylltiaiLlewelyn yn ei fraw ,

I'w wyneb rhuthra 'i waed,

Tra yr addolai Gelert ddewr

Ar lawr gan lyfu 'i draed,

I mewn aeth Llewelyn gyda

brys,

A Gelert gydag e',

A pha le bynag troai 'i ben

' R oedd gwaed yn lliwio'r lle .

Hoff gryd ei faban wedi ei droi ,

A'i rwygo yno gaed,

Ac, och ! yn wir, dros barth a

mur,

Nid oedd ond smotiau gwaed.
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Fe alwodd, gwaeddodd ar ei fab,

Yn ffyrnig wyllt ei ael ;

Ond er cael gwaed , a gwaed o

hyd,

Nid oedd ei fab i'w gael.

O ddirfawr, ddirfawr ofid 'n awr,

Waith gwelai er ei friw ,

I'r ffyddlawn Gelert ladd y

blaidd

I gadw 'i fab yn fyw .

Uffern -gi! leddaist tify mab ! ”

'Be 'r gwallgof dad difarn ;

A gwanodd Gelert ffyddlawn,

ddewr,

A'i gleddyf hyd y carn .

Ond ofer oedd ei drallod trwm ,

“ Ffarwel , y goreu o ' th ryw !

Faddeuaf byth mo 'th angau

chwith ,

Tra yn y byd yn byw .”

I wyneb Llewelyn codai 'r ci

Erfyniol fythgof drem ;

A llais angeuol Gelert aeth

I'w fron, fel picell lem.

Cyfodwyd iddo feddrod hardd,

O gostus farmor gwyn,

A cherfiwyd arnoglod yci

Roed dan y beddfaen hyn.

Deffrodd angeuol screch y ci

Gysgadur byw ac iach ;

Llonfioeddiodd Llewelyn wrth

hoff gri

Nis gallai 'r helwyr basio 'r fan

Heb gyffro dan eu bron ;

A mynych, dagrau Llewelyn gaed

Yn gwlychu 'r fangre hon .
Ei anwyl fabi bach .

Yn nghudd dan bentwr ar y

parth
Y criai 'r bach yn groch ;

A'r tad gofleidiai 'r cerub bach

A chu san ar ei foch .

Fe grogodd yno 'i wayw ffon ,

A'i gleddyf gyda hi;

Dychymygai glywed lawer hwyr

Angeuol lef ei gi .

'D oedd briw nac anaf arno ef ;

Ond yn ei ymyl caed

Aruthrol a rhwygedig flaidd ,

Yn farw yn ei waed.

1867 .

A byth tra saif y Wyddfa fawr

A'i choryn yn y nef,

Y llanerch cysegredig hwn,

BEDD GELERT gelwir ef .

Y LLYGAID, Y TRWYN, A'R SBECTOL.

(CYFIEITHIAD O COWPER) .

CODODDdadi rhyw,dro rhwng yllygaid a'rtrwyn,
A'r sbectol, mae 'n hysbys, oedd achos y cwyn ;

Pwy biodd y sbectol, oedd y pwncyn ddiau,

A chaled fu, coeliwch , rhoi barn rhwng y ddau .

Y Tafod fu ' r twrne, dadleuai 'n ddisen ,

Gŵc doniol rhyfeddol a hirddoeth ei ben ;

Y Glust yn Brif Farnwr - un cywir i'r carn ,

Cyfarwydd a'r gyfraith, ac uniawn ei farn .
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“ Fe wel eich arglwyddiaeth , heb araeth na swyn ,”

Be 'r Tafod , “ y ddadlyn troi o du 'r trwyn ;

Mae 'r trwyn wedi ei gwisgo am dymor morfawr,

Gall hawlio ei bod iddo 'n feddiant yn awr.”

66

Gan ddal yr ysbectol i olwg y llys,

Fe wel eich arglwyddiaeth , a phawb yn ddilys,
Fod hon wedi 'i llunio ar gyfer y trwyn ,

A'r trwyn wedi arfer am oesoedd ei dwyn.

“ A mwy, eich arglwyddiaeth , bu hyn lawer pryd ,

A gallai hyn ddygwydd, chwi wyddoch, o hyd , -

Fod wyneb heb drwyn , er fod yr olwg yn syn ,

Pwy wisgai y sbectol mewn achos felhyn ?

Ar y cyfan , ymddengys, fel y traethaf i chwi,

Acmae 'r llys , mi debygwn, o'r unfarn a mi ,

Ddarfod llunio 'r ysbectol i'r trwyn yn ddiau ,

A'r trwyn i'r ysbectol , mor eglur y mae.”

’ N ol hyn , trodd i ddadleu o du 'r llygaid heb ddig ,

Fel medr twrneiod i chwareu 'r ddwy bîg ;

Beth oedd ei resymau , nis gwyddom ni , gan

Yr ystyriai y llys hwynt yn eiddil a gwan.

Y Barnwr dysgedig, heb oedi yn hir,

A roddodd y ddedfryd yn bwyllog a chlir ;

“ Pan wisga 'r trwyn sbectol,mae 'r farn yn ddifai ,

Boed oleuneu dywyll, fod y llygaid i'w cau .”

1883.

DIM OND PLENTYN.

[" Beth sydd allan yn cadw swn ?" gofynai un.

plentyp ," cedd yr ateb . ]

" O , dim ond

DIM
IM ond plentyn , ïe , dyna i gyd ,

Corph o ddirgelwch dihysbydd i'r byd ;

Mae ' n llawn drygioni , mor barod, mor ffraeth,

Mor ysgafn a'r bluen , mor sydyn a'r saeth
Mewn twrw a chwareu fel tònau ar draeth :

Er cymaint ei goll ,

Ei garu 'r y'm oll .
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Dim ond plentyn , ond mae wrthi 'n ddibaid,

Ni fyn ei yru , ei arwain raid ;

Mae 'n poeni cym'dogion, pob cath a chi ,

Yn mynu gwneyd ol ar bob peth yn tŷ,

Yn rhwygo teganau a dilladdiri', -

Bron digon i blwy' ,

Am flwyddyn neu ddwy.

Dim ond plentyn , ond a'i ffordd od iawn ,

Dim byd i'w wneyd, ond â phob moment yn llawn ;

Yn siarad mor ddigrif, yn ateb mor goeth ,

Yn holi cwestiynau yn chwithig, yn ddoeth,

Gan ddweyd ei galon , mor ëon , mor noeth ,

Fel planed neu fyd,

Yn myned o hyd.

Dim ond plentyn , ond daw ef yn ddyn,

Os gorphen natur ei chynllun ei hun ;

Os na wna'r clefydau, a'r dwr, a'r tân ,

Gyngreirio i ladd ein hetiſedd glân,

Ein trallod a'n cysur, ein croes a'n cân,

Ein clod, ein colyn ,

A dim ond plentyn.

1870.

AR DON O FLAEN GWYNTOEDD. *

AN
R don o flaen gwyntoedd yn druan fy ngwedd,
Uwchben yroedd dychryn, o danaf 'r oedd bedd ;

Fy nghwch bach yn hwylio argefnfor mor fawr,

A'r dymhest' yn gollwngyn ddiluw i lawr !

Ofnadwy ! fy nghuro ar draethell lle mae

Y tonau cynddeiriog yn rhuo eu gwae !

O, f ’ Arglwydd ! i farw yn more fy nydd !

Pan bywyd o danglaerbelydrau ý sydd !

I gwrdd a'r fath dynged aradeg mor flin,

Tra ’m grudd fel y rhosyn , a'r gwlith ar fy min ,

A suddo i'r dyfnder, heb fodd i'w ysgoi,

A'r enaid colledig mor fuan i ffoi.

Na, na, dacw seren i'w gweld yn y nef !

Y gwynt a'r rhyferthwya beidiant a'u llef !

'Rawelon ddymunwn a chwythant o'r fan

Y cura y tonau dinystriol y lan !

Pob hwyl sydd am gartref, mawl , mawl i fy Iôr,

Yr awrhondawelodd y gwyntoedd a'r môr.

1852.

* Cymerwyd y geiriau oddiar wefus J. B. GOUGH , y rhai a adroddai

i ddesgrifio ei hun . Mae Glee ragorol arnynt gan DR. Jos. PARRY.
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DYDP digofaint,dydd galaru !

bo

. DYDD DIGOFAINT.

(DIES IRÆ .)

Farnwr cyfiawn dialeddau ,

, Maddeu 'n rhad fy holl bech

Fel rhybuddia y prophwydi. odau,

Cyn rhaid gwynebu'r

Dydd y rhwyga 'rfron â dychryn ; llyfrau.

Barnwr byd mewn fflam yn dis

gyn , Dwfn yw crî fy yspryd euog,

A'iweddyn gwanu enaid pobdyn . Gwarth sy 'n lliwio ' m gruddiau

gwridog,

Yr udgorn mawr yn uchelseinio , Gwrando 'm llef, O IOR tru

Beddau 'r byd i gyd yn rhwygo, garog.

A’r meirw at y frawdle 'n brysio .

Ti faddeuodd i Mair Magdalen ,

Angeu heddyw fydd yn trengu, Ac i'r lleidr ar y croesbren,

Natur drwyddi yn dirmygu, Na thro arnaf finau 'th

Beddau 'n rhoddi ’r meirw fynu. gefen.

Llyfrau 'r farn ar frys agorir ,
Os na wna fy ngweddi dycio,

Ynddynt hanes pawb a gedwir ;
Pâr i'th ras dy hunan lwyddo,

’Nol y llyfrau 'nllym y bernir.
Cyn i'r tân fy llyncu iddo.

Pan eistedda 'r dwyfol Farnwr,
Tyn fi o fysg y geifr allan,

Tafl oleuni ar bob cyflwr; Dôd fi gyda'th ddefaid purlan,

Gwae y neb fo heb Waredwr.
Ar dy ddeheu law dy hunan .

Beth wnaf fi, O , adyn euog !

Pwy a'm pleidia yn drugarog ?
Pan yn troi y llu colledig

O’r braidd y saif y dyn dieuog.
Ymaith, byth yn felldigedig,

Caed fi gyda 'r bendigedig.

Tydi , O frenin mawr, galluog,

A'drefnaist ffordd i gadw'r euog, Ar fy wyneb 'r wyf yn galw,

Achub fi, O Dduw trugarog !
Mewn och'neidiau trwm

chwerw,

ArglwyddIesu, addfwyn , tyner, Cofia fi pan fyddwy 'n marw !

Cofia it ' ddisgyn o'r uchelder,

Na'd i'm henaid suddo i'r dyfn- o ddydd mawr! dydd trwm

der. dychrynllyd !

Dydd idderbyn cyfiawn dded
Pell y teithiaist , Iesu, erof, fryd :

Coron ddrain a wisgaist drosof, Wrthweinyddu barn dra

Nac aed dy lafur mawr yn g'wyddol,

anghof. Cofia 'r euog, Arglwydd grasol.

Ar y Môr, Awst 23ain , 1873.

a
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DUW SYDD YN FY NGWELED I.

UW sydd yn fy ngweled i

;
Pan yn chwareu gyda 'r plant,

Ar y twyn , neu wrth y nant ;

Pan yn bwyta wrth y bwrdd ,

Yn yr ysgol, yn y cwrdd ;

Pan yn wylo dagrau 'n lli ' ,

Duw sydd yn fy ngweled i .

Pan yn siriol , pan mewn gŵg,

Pan yn dda, a phan ynddrwg,

Pan yn llawen,pan yn brudd,

Ganol nos, a chanol dydd ;

Pan yn tori 'r blodau tlws ,

Yn yr ardd o flaen y drws;

Panyn llethu 'r gwanaidd bry ' ,

Duw sy 'n gweled oddi fry .

Ar y gwely pan yn glaf,

Duw yn gwmni yno gâf ;

Pan fo tad a mam a ffrynd,

Pob perthynas wedi myn'd ;

Pan y tywylla 'r llygaid hyn ,

Yn y niwlsy 'n toi y glyn ;

Pan fo 'nhraed yn rhydio 'r lli ' ,

Llygad Duw fydd arnaf fi.

JOHN DDIDDIG .

,
YN tlawd ydoedd John, yn cloddio ac aredig,

Ni flinai ef byth am fyn'd yn gyfoethog ;

Ni wyddai efddim am ysbryd anfoddog.

Os oer fyddai 'r hin , neu 'r ymborth yn ddrutach,

Ni chlywai neb John un amser yn grwgnach ;

Dywedai o hyd , “ 'R hyn nid allaf ochel ,

Mi allaf, a gwnaf, ei oddef yn dawel.”

“ Paham y grwgnachaf ? ” dywedai yn 'smala , —

“ Os na chaf fi gig , diolchaf am fara ;

Gwnai tuchan , 'r wy 'n siwr, fy mlinder yn ddyfnach ,

Ond ni wnai y bara na 'r caws yn ddim rhatach .”

Os blinid John weithiau gan gystudd neu boenau ,

Dymunai wellhau , ond byth ni achwynai ;

Ni byddai 'n ymollwng-ni wnai ddigaloni ,

Gobeithiai y byddai yn llawer gwell 'fory .
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Os gwnai rhywun gam âg ef , neu eidwyllo,

Goddefai John hyny mewn natur dda eto ;

Gwnai dial y cam , fe gredai o'i galon ,

Ddau rôg, pan oedd un yn ei farn ef yn ddigon.

Fel hyn yr oedd John, eryn dlawd ac yn isel ,

Yn mynd trwy y byd yn hynod o dawel ;

A da f'ai i lawer gŵr uchel boneddig ,

Gym’ryd gwers iddo 'i hun o fywydJohn Ddiddig.

LLE I UN BACH.

[Bu y Crythwr ( Violinist) enwog , James G. Speight, farw yn

Boston yn ddiweddar, yn bur sydyn , o glefyd y galon. Nid oedd ond

chwe' mlwydd oed, ond er hyny yr oedd wedi gwneyd gorchestion an

hygoelgyda 'i offeryn cerdd . Aeth ei dad ac yntau iorphwysyn gynar
ynyr hwyr, ac yr oedd yntau yn hynod o siriol hebgwyno dim . Ond

deffrowyd y tad yn gynaryn y nos, gan lais eifab bychan yn dywedyd,

“ O Arglwydd trugarog ! gwna le i un bach !" (Merciful God! make room

for a little fellow ). Tybioddmai llefaru yn ei gweg yr oedd y plentyn ,
&galwodd arno i geisio ei ddeffroi, ond ni chafoddatebiad. Dychryn

odd, a galwodd ynuchel ary bachgen , ond er ei ofid dirfawr, cafodd ei

fod wedi marw . Myfyrdod ar eiriau y plentyn yw y llinellau can

lynol.]

R
HAID 'mado 'r fynyd hon,

A'm holl gyfeillion mâd,

Heb allu rhoi ffarwel

I anwyl fam a thad :

Drugarog Dadl oes yna le

I blentyn bychan yn y ne' ?

O Dadl mae 'r t'wyllwch du

'N awr wedi toi pob man ,

A dychryn angausy'

Yn tarfu fenaid gwan :

Drugarog Dad ! darpara le

I blentyn bychan yn y ne' .

Nichrwydrais ddim ymhell

O'r cartref gwell sydd fry ;

Mi droaf heddyw' n ol

I gôl fy Arglwydd cu :

Drugarog Dadl oes genyt le

I blentyn bychan yn y ne' ?

1874.

Mae miloedd yna 'n iach,

O wyn bach Iesu Grist,

Mor wŷn â'r gwlân, mor llòn ,

Heb un a'i fron yn drist ;

Drugarog Dad ! darfara le

I blentyn bychan yn y ne ' !

'Rwy'n credu, er mor fach ,

Fod i mi yna le,

Wedi barotoi

Gan Iesu yn y ne' :

Drugarog Dad ! p'le mae y lle

I blentyn bychan yn y ne' ?

Mi gływaf Iesu glân,
Oddiar ei orsedd wèn ,

Yn d'wedyd, " Tyr'd ymla’n ,”

A'r goron ar ei ben :

Drugarog Dad ! mi welaf le

I blentyn bychan yn y ne' .

L



146
CANEUON CYMRU.

CAROL NADOLIG.

PRE
RESWYLIAI ’ngwlad Judea

Forwynig brydferth gu ,

Yn dyner fam , a gwir ddinam ,

I faban ydoeddhi.

Wel, canwn, O canwn ,

Ar ddydd Nadolig gwiw ,

Fe anwyd un yn Dduw a dyn,

A Christ yr Arglwydd yw.

Pan oedd y baban Iesu

Yn gorwedd yn ei gryd ,
Goleuni 'r nef ddoi arno ef,

I wrido 'i wyneb pryd.

Wel, canwn , &c.

Ymgrymai y bugeiliaid

Yn isel iddo ef ;

Acengyl nen fil myrdd uwch ben,

Yn canu ag uchel lef.

Wel, canwn , &c.

Tywysog mawr y bywyd

Ddaeth lawr i'r ddaiar ddu,

Ei goron roes gael myn'd i'r groes

I farw drosom ni.

Wel, canwn , &c.

O Dduw, fy hoff Waredwr,

I ti dymunwn fyw ;

O derbyn fi i ' thfynwes gu,

Fy Iesu a fy Nuw.

Wel , canwn, &c.

cu,

DYDD CORONI * (Mat. XXIV . 30) .

CYDGAN.AE 'r dyrfa fawr yn gwrthod
ΜΑΙ

Yn awr ein Harglwydd
Fe ddaw 'r dydd i gael y goron ,

Mae 'n dyfod yn y man ;
Acyn eiweld a'i dderbyn

Ychydig heddyw sy ;
Fe ddaw 'n Harglwydd mewn

Ond daw ef mewn gogoniant gogoniant,

Anfeidrolyn y man, A gallu yn y man ;

Daw i'w nabod a'i goroni O mae 'n dyfod ddydd coroni,

Yn y man .
Mae 'n dyfod yn y man ,

Dydd i'r Iesu gael y goron

Yn y man.

* Tôn - Trysorfa y Plant, 1883, tudal. 12.
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Er cymaint fydd gogoniant

Angelion nefoedd wen ,

Mwydysglaer fydd y rheiny

Abrynwyd ar y pren ;

Ond O , gogoniantIesu

A leinw dros bob glan ,

Ar ddiwrnod y coroni,

Yn y man.

1883.

O tyred fore dysglaer,

O brysia ddedwydd ddydd,

Pan na fydd poenna phechod,

Aphawb o'u rhwymau'n rhydd ,

Yncanu buddugoliaeth ,

Yn sefyll yn eu rhan,

Ar ddiwrnod y coroni ,

Yn y man .

LLINELLAU AR GASCEN A BRANDI.

O Yn llechu 'n ddystaw , fyd o wae ;

Y tafod drwg, yr echrys lû ,

A'r dwrn ymladdgar gyda nhw ;

Y natur wyllt , sydd fel y tân ,

Yn ysu 'r cwbl saif o'i bla'n ;

Y trwyn llynorog coch ei liw ,

Y llygad du a'r esgyrn briw.

Dan glo tra'gwyddol boed y gêr,

A’u cwmni sydd mor aml a'r sêr ;

Ellyllon rheibus y'nt yn nghudd,

Ynllunio ffordd i ddod ynrhydd,

Heb ddim ond coed yn furiau brau,

Ac ynddynt gorcyn gwan neu ddau,

Yn dal y fath andwyol lu ,

Sy 'n berwi gan ddialedd du.

Mae yma hadau trallod erch,

Wylofain llawer mab a merch ;

Y teulu tlawd, y cartref llwm,

Y twyllwr cas, y carchar trwm ;

Y llofrudd creulon hefyd gaed,

A'i law yn fythol goch o waed ;

Y crogbrenuchel syddfan draw,

A'i gyfaill Calcraft * saif gerllaw ;

Acham neuddau yn nes yn mla'n

Mae genau llydan uffern dân .

Mae rhai'n i gyd - arswydusyw !

O fewn y farilyma 'n byw.

* Calcraft - Y Crogwr cyhoeddus ar y pryd.
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ANNIE LISLE . *

NO

Dan fwyn wenau haul,

Lle murmurai ffrwd risialaida,

Trigai Annie Lisle ;

'R oedd mor bur a'r lanwedd lili

Dyfai rhwng y dail ;

Ni fu twyll erioed yn mynwes

Anwyl Annie Lisle.

Chwyfia, helyg, murmur ddyfroedd,

Gwena dithau, haul ;

Nis gall miwsig daiar ddeffro

Anwyl Annie Lisle.

Llon y delai seiniau swynol

Clychau mwyn y llan

Gydag awel bur y Sabboth,

I'r hyfrydol fan ;

Gorwedd ar ei gwelycystuda,

Dan y dydd a'r dail,

Gyda thegwch gweddyn gwywo ,

Mae hoff Annie Lisle.

Chwyfia , helyg , &c.

Glychau, gyrwch hyfryd seiniau

Gyda 'r awel lon ,

Byth ni chaf eu clywed mwyach

Ar y ddaiar hon ;

Gwelaf rai mewn harddwch nefol,

Dysglaer fel yr haul,

Gyda gwên yn dysgwyl yspryd

Eich hoff Annie Lisle.

Chwyfia, helyg, &c.

Codwch , mam, fi yn eich breichiau,

I gael olaf drem ,

Ar ydwr a'r tònog helyg,

Ar bob gwyrddlas em ;

Clywaf swn peroriaeth nefol,

Seiniau heb eu hail ;

Anwyl fam, mae'r Iesu 'n galw

Ar eich Annie Lisle .

Chwyfia, helyg, murmur ddyfroedd ,

Gwena dithau haul,

Nis gall miwsig daiar ddeffro

Anwyl Annie Lisle.

1866.

* Seinir yr enw Leil .
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MI GARWN FOD YN ANGEL.

MI garwnfod yn angel Nid wyf ond gwael bechadur,

O fewn y nefoedd wen, Ond gwn y maddeu ef ;

A thelyn yn fy nwylaw, Mae llawer o blant bychain

A choron ar fy mhen ; Yr awrhon yn y nef ;

A bod yn harddadysglaer Pan fyddwy 'n myn'd i farw,

Yn ngwyddfod Iesugwiw, O Geidwad, cofia fi ;

A chanu gyda 'rengyl Ac anfon angel dysglaer

I'w foli ef, fy Nuw. I'm dwyn i'r nefoedd fry.

Ni ddaw byth yno flinder, Caf yno fod yn angel,

Na deigryni fy ngrudd ; Ofewn y nefoedd wen,

Ni ddaw na phoen na chystudd, A thelyn yn fy nwylaw ,

Na braw i'm gwneyd yn brudd ; A choron ar fy mhen ;

Ond yno ’n bur a sanctaidd A bod mewn gwynfyd perffaith

Cawn gyda 'r Iesu fyw , O flaen fy Mhrynwr gwiw ,

A chyda myrdd myrdddiynau A chyda myrdd myrddiynau

Eifoli ef, fy Nuw . Ei foli ef, fy Nuw .

1870.

CYNGHOR TAD I'W BLENTYN .

(Y SYNIADAU O SHAKESPEARE .

A
RGRAPHA ar dy galon

Y geiriau hyn heb goll :

Paid byth a rhoddi tafod

I dyfeddyliau oll :

Paid troi anaddfed feddwl

Yn weithred fyrbwyll 'chwaith ;

Fel hyn ti wnei ochelyd

Aml ofid ar dy daith .

Bob amser bydd gyfeillgar,

Ond nid difoes a hy' ;

A chadw dy gyfeillion

Profedig genyt sy' ;

Hwy cydia wrth dy enaid

A chedyrn fachau dûr ;

I wneyd cyfeillion newydd

Paid bod mewn gormod cur .

Paid rhoi dy fys mewn terfysg,

Os gelli ei ysgoi ;

Os rhaid ,-dal fel bo d' elyn

Yn d' ochel di a ffoi ;

Rho glust i bawb i wrando,

Dy lais i ambell un ;

A derbyn farnau pobdyn ;

Ondcadw 'th farn dy hun.
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Gwel fod dy wisg yn wastad

Yn ol dy god dy hun ;

Yn dda, ondnid yn goegfalch,

Waith 'sbonia 'r wisgy dyn.

Paid ceisio , na rhoi benthyg

I neb o dan y nef ;

Waith aml y collir benthyg,

A'r cyfaill gydag ef.

Ond uwchlaw pob peth arall ,—

Mae 'th lwydd wrth hyn yn nglŷn,

Bydd byth, yn mhob amgylchiad

Yn ffyddlawn iť dy hun ;

Ac yna fe ganlyna,

Fel nos yn canlyn dydd,

Y profi i bawb ynwastad

în ffyddlawn ac yn rhydd.

yn wrol ,

yr

CEDWCH YN BUR, BLANT.

WCH
yn

mlaen Codwch lef i'r nefoedd,

y Nerth ddaw yn y fan ;

Llygaid fyrdd sydd arnoch Beth dâl cleddyf grymus

Yn eich gwylio chwi ;
Gyda chalon wan?

Caled fydd y rhyfel,
Boed eich bron a'ch breichiau,

Ond, ni phâr yn hir ;
Fel arfau dûr ;

Cedwch yn bur , blant, Cedwch yn bur, blant,

Cedwch yn bur. Cedwch yn bur.

Lan , i'rlan a'r faner, Cariad yn arwyddair,

Lleded yn y gwynt, Gyda ' r Gwir yn nôd,

Fel adenydd eryr, Cewch y fuddugoliaeth

Ar ei gyflym hynt ;
Oreu gaed erioed ;

Os am goncro'r gelyn, Os am goron bywyd

Sefyll dros y gwir, Uwch pob loes a chur,

Cedwch yn bur, blant, Cedwch yn bur, blant,

Cedwch yn bur. Cedwch yn bur.

1868.

MADDEU 'R BAI.

CADE
ADW ddigter o dy fryd, Maddeu 'r bai ;

Gelyn synwyr ydyw llid , Maddeu 'r bai;

Os derbyniaist arw sen ,

Paid dyfalu uwch ei ben,

Tyn yn hytrach drosto len , Maddeu 'r bai.

Cana di 'r hen air dinam ,

Gwell yw cael na gwneuthur cam.
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Chwerw yw ymryson sur, Maddeu 'r bai ;

Llygra 'r meddwl mwyaf pur, Maddeu 'r bai ;

Fe all dynion gwaetha 'r wlad,

Ddial cam hyd dywallt gwaed,

Goreu ddyn all faddeu ' n rhad,Maddeu 'r bai .

Cana di 'r hen air dinam,

Gwell yw cael na gwneuthur cam .

Paid adseinio llidus iaith , Maddeu 'r bai ;

Collaist dithau lawer gwaith, Maddeu 'r bai ;

Buan ffy 'n pleserau gyd,

Fel y gwlith -ddyferion prid ,

Pam caiff drygau aros cyd ? Maddeu'r bai .

Cana di 'r hen air dinam,

Gwell yw cael na gwneuthur cam .

Os am dda derbyniaist ddrwg, Maddeu 'r bai ;

Paid er dim a dala gŵg, Maddeu 'r bai ;

Amser ddaw a'roll i'w le ,

Mae dy Farnwr yny ne',

Ti gei ganu gydag E' , Naddeu 'r bai .

Cana di 'r hen air dinam ,

Gwell yw cael na gwneuthur cam.

1870.

CAN Y FALWODEN.

R uchel a'r mawr,

YRBob dydd a phob awr,

Ymflinant am foethau i gyd ;

Tra finau , fy ffrynd ,

Yn araf yn myn'd,

A fy nhớ ar fy nghefn o hyd.

Fy nghyrn i fy nghol

Adynaf yn ol,

Os daw ymosodiad ryw bryd ;

B'lebynag y daw,

Bydd noddfa gerllaw ,

Yn fy nhỹ sy'ar fy nghefn o hyd.

Yr eira a'r gwlaw

I mewn byth ni ddaw ,

Trwy furiau mor gadarn , mor

glyd ;

Gan hyny, chwychwi,

Rhowch lonydd i mi,

A fy nhý sy ' ar fy nghefn o hyd.

1889.
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Y FFORDD I DREULIO 'R DIWRNOD.

Pa fodd, dywedwch imi 'n rhydd,

Y dylai plentyn dreulio 'r dydd ?

Rhoi ei liniau bach i lawr ;

Gwisgo 'n gryno fel y pin,

At ei frecwast wedi hyn ;

Ac, heb golli amser chwaith,

At ei wers, neu at ei waith ;

Pan ddawcinio, doed yn mlaen

Gyda gwên , a dwylo glân ;

1868.

Yna i chwareu 'n ol ei fryd,

Ac i'r ysgol erbyn pryd ;

Ar ol dysgu'r gwersi 'n

llwyr,

Adre ', adre', cyn yr hwyr ;

A'r peth ola'—'i ddyled yw,

Rhoi ei hun i ofal Duw.

DWY LAW.

MA
AE genyf ddwy law ,,

Rhai tyner a gwyn ,

Llaw chwith a llaw dde

1. Yw enwau 'r rhai hyn ;

Mae pump o fysedd

Bach , main , ar bob un,

I gydio mewn afal '

I'w roi wrth fy mîn .

Ar ol iddynt dyfu

Yn gryf a digraith ,

Cant wneuthur, 'rwy 'n siwr,
Fil filoedd o waith ;

A byddant yn barod

Bob pryd, a phob man,

Yn ddwylo a chalon

I helpu y gwan .
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30
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72 Mi roddaf fy nwylaw ,

A’m calon yn nghyd,

I'r Iesu fy Ngheidwad,

Yn llawenfy mryd ;

Waith iddo o'i gariad,

'N lle 'r ddwy law fach hyn,

Ro'i 'i ddwy law dan hoelion

Ar Galfari fryn.

1870.

Lewis Evans, Argraffydd , Castle Street, Abertawe.
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