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Bedd Taliesin o Bentref Taliesin 

Neu Dre'r Ddôl



Taith gerdded bleserus a chymharol serth drwy goedydd hardd cwm Cletwr, ar draws tir

amaethyddol a chan gyrraedd safle hanesyddol rhyfeddol.   Mae cyfoeth o chwedlau a

hanes yn perthyn i ddyffryn Dyfi. Mae Bedd Taliesin yn weddillion carnedd ymylfaen gron

o’r Oes Efydd sy’n cynnwys cist hir 2m o hyd. Hefyd mae’r safle’n nodedig am fod yn fedd

i’r bardd enwog o’r chweched ganrif, Taliesin. Mae mwy o wybodaeth am stori wefreiddiol

Taliesin ar gael drwy ymchwilio i’r Mabinogion ac i Fedd Taliesin yn narlith fyw Gwilym

Morus-Baird ‘Where did Ceridwen chase Gwion Bach’ (mae’r rhan sy’n berthnasol i Fedd

Taliesin yn 19.15). 

Mae dechrau a diwedd y llwybr hwn ar lwybr bws (X28 neu T2 rhwng Aberystwyth a Machynlleth) neu i

yrwyr mae posib parcio yn Nhaliesin neu Dre’r ddôl. Hefyd mae nifer o lwybrau posib yn caniatáu ar gyfer

gwahanol ddewisiadau (yn enwedig pobl y mae’n well ganddynt beidio â cherdded drwy gaeau gyda

gwartheg neu gŵn fferm).

Manylion Cerdded
Hyd – tua 3 ¾ milltir/ 5 ½ km

Dringfa – Mae’r daith gerdded yma’n cynnwys cryn dipyn o gerdded i fyny rhiw er

mwyn cyrraedd bedd Taliesin (220m i gyd ond gyda darnau gwastad rhwng y

dringo) ac felly wrth gwrs, llawer o ddod i lawr rhiw yn yr ail hanner.        

Amser – rhwng 2 a 3 awr ar gyfer digon o amser i fwynhau (ond gellid ei gwneud

yn gyflym mewn 1¾ awr)

Tir – garw o dan draed mewn mannau – bŵts neu esgidiau cerdded cryf yn syniad

da.

Golygfeydd – golygfeydd gwych o aber afon Dyfi o’r bryn. 

Graddfa – cymedrol egnïol.

Arwyddion – da mewn mannau a gwael mewn mannau. Bydd rhaid i chi ddefnyddio’r map braslun

a’r cyfarwyddiadau NEU Fap O.S. (O.S. Hamdden Awyr Agored 23 Cadair Idris a Llyn Tegid). Mae

argraffu’r map ar dudalen dau y ddogfen hon yn gweithio’n well, a defnyddio eich ffôn ar gyfer y

cyfarwyddiadau, rhag gorfod mynd yn ôl ac ymlaen bob munud.

Gwartheg / Cŵn Fferm – Mae’r daith gerdded sy’n cael ei disgrifio’n dilyn hawl tramwy. Fel arfer

mae gwartheg Duon Cymreig yn y caeau y mae’r hawliau tramwy hyn yn eu croesi a gallant fod yn

fusneslyd a dod at gerddwyr. Weithiau mae tarw gyda’r gwartheg. Mae hyn yn cael ei ganiatáu

mewn cae sy’n cael ei groesi gan hawl tramwy (ar gyfer teirw bîff), ar yr amod bod y tarw’n ddof.

Fodd bynnag, nid yw’r llwybr yn cael ei argymell ar gyfer pobl sy’n nerfus yng nghwmni gwartheg ac

mae’n well gadael eich ci gartref. Yng Ngwar-cwm Isaf (y mae posib ei osgoi drwy ddod yn ôl ar hyd

llwybr gwahanol), ar hyn o bryd (gwanwyn 2020) mae dau gi sy’n gallu cyfarth yn ffyrnig ar bobl sy’n

cerdded ar hyd yr hawl tramwy ond maent yn cilio pan mae’r cerddwr yn ymateb yn hyderus.

Darganfod mwy yn 

pontcymru.org/dolau-dyfi
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https://www.youtube.com/watch?v=wJkhpeFxalo


Darganfod mwy yn 

pontcymru.org/dolau-dyfi

Darganfod mwy yn 

pontcymru org/dolau dyfi
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Os ydych yn cyrraedd ar fws, dechreuwch o’r arosfan bws i gyfeiriaid Aberystwyth a phen draw’r

pentref (cyfeirnod grid -SN657912). Os ydych yn cyrraedd mewn car, parciwch ar ochr y B4353 sy’n

mynd o Daliesin i Ynyslas (cyfeirnod grid – SN657914).

Gadewch y brif ffordd gyferbyn â chyffordd y B4353 a Temperence House (sydd ag arwydd ‘Telegraph Office’ ar ei

wal). Mae arwydd llwybr troed cyhoeddus yma. Mae’r trac cerbydau yma’n mynd i fyny’r rhiw heibio i gefn tai am

125m ac wedyn rydych chi’n troi i’r dde ac yn mynd yn syth i fyny’r rhiw ar y llwybr troed rhwng gwrych a ffens.

Ar ôl 50m, dringwch y stepiau ac yn y top

ewch i’r chwith yn syth yn eich blaen a dilyn

y llwybr sy’n rhedeg yn eithaf gwastad ar

hyd gwaelod y coed, uwch ben y caeau.  

Mae’r llwybr yma’n cyfarfod trac y goedwig

ar ôl ychydig dros hanner km. Rydych chi’n

mynd i’r chwith yma ac ymlaen i’r un

cyfeiriad yn fras ag ydych chi wedi bod yn

cerdded, i gyfarfod y llwybr sy’n dringo i

fyny o Dre’r ddôl ym MHWYNT 2.

ADRAN 1a – Taliesin i gwm Cletwr

PWYNT 2.  GIÂT 

(cyfeirnod grid – SN 667920)

Trowch i’r dde yma, gan fynd i fyny’r rhiw ryw ychydig.

Mae’r giât ar draws y llwybr o Dre’r ddôl felly does dim rhaid i chi

fynd drwyddi.

Mae’r saeth glas yn dangos y cyfeiriad o Dre’r ddôl.

OPSIWN ARALL AR GYFER DECHRAU – Adran 1b – Tre’r ddôl i gyfarfod llwybr Taliesin ym MHWYNT 2
Os ydych yn cyrraedd ar fws, dewch oddi arno yng Nghaffi a Siop Gymunedol Cletwr yn Nhre’r ddôl (cyfeirnod grid –
SN 660923 ). Os ydych yn gyrru, parciwch yn y pentref (nid ym maes parcio’r siop gan fod y cwsmeriaid angen hwn).

Cerddwch tua’r De o’r siop ar hyd prif ffordd yr hen

bentref, croesi afon Cletwr a lai na 100m wedyn, trowch

i’r chwith ger Capel Soar (nid yw’n cael ei ddefnyddio

bellach). 

Mae arwyddion da ar y llwybr yn yr ardal yma. Mae’n

igam-ogamu i fynd â chi tu ôl i’r hen gapel ac wedyn

mae’r llwybr yn dringo i fyny rhwng dau wrych gyda

chefn y tai ar y chwith. 200m o’r ffordd mae fforch yn y

llwybr a rhaid i chi fynd i’r dde. 

Mae’r fforch i’r chwith yn mynd â chi i lawr i warchodfa

natur hardd cwm Cletwr ac efallai y byddwch yn dewis

dychwelyd o Fedd Taliesin o’r cyfeiriad yma.

Ewch ymlaen i fyny’r rhiw am 200m arall i gyrraedd giât

PWYNT 2.  Ewch drwy’r giât yma a dal ymlaen yn syth i

fyny.   

Mae’r saeth glas yn dangos y cyfeiriad pe baech yn

dechrau o Daliesin.

Darganfod mwy yn 

pontcymru.org/dolau-dyfi
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Mae llethr serth ar y chwith i chi i lawr at afon Cletwr

gyda llawer o goed wedi’u chwythu gan y gwynt.

Mae’r rhedyn a’r meini sydd wedi’u gorchuddio gan

fwsogl yn creu teimlad o’r Canolfyd i’r rhan yma o’r

daith. 

 

Ar ôl tua 100m, ewch drwy giât. Mae’r llwybr yn

dringo’n eithaf serth oddi yma ond y wobr yw’r olygfa

ragorol allan dros aber afon Dyfi pan rydych yn troi

rownd ac yn stopio am seibiant bach. 

 

Cadwch lygad am focsys ystlumod yma, a gwrando

am delor y coed a nythod swnllyd cnocell y coed yn y

gwanwyn.

Adran 2 giât uwch ben cwm Cletwr i War-cwm Uchaf

O BWYNT 2 dilynwch y llwybr sy’n dringo’r rhiw yn uchel uwch ben ac ar hyd cwm Cletwr (os ydych

yn dod o Daliesin rydych yn troi i’r dde ym MHWYNT 2 ac os ydych yn dod o Dre’r ddôl, rydych yn

mynd yn syth ymlaen ym MHWYNT 2)

Ar ôl tua ½ km mae’r llwybr yn troi’n sydyn i’r dde oddi wrth ymyl serth y

cwm. (Mae plac llwybr marchogaeth bach, glas ar goeden farw fechan

o’ch blaen ac yn uwch na lefel y llygaid). 

Rydych yn igam-ogamu i fyny at giât lle mae’r llwybr yn gadael y coed ac

yn dod allan i gaeau.

Mae tua 1km ar draws y caeau i gyfeiriad y De Ddwyrain ac yn llawer llai

serth. 

Yn bennaf mae’r llwybr troed yn dilyn trac cerbydau fferm garw ond am

ddarn byr yng nghanol yr adran hon, mae’r trac yma’n diflannu a rhaid i

chi ddefnyddio cliwiau llinell yr hen wrych i’ch helpu chi i ddod o hyd i

gyfeiriad yr hawl tramwy.

Dilynwch linell hen derfyn y cae at y giât

Darganfod mwy yn 

pontcymru.org/dolau-dyfi
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O’r giât yma gallwch weld llinell ddwbl o goed a oedd yn arfer bod

yn wrych ar y naill ochr i’r hawl tramwy yma. Dyma eich cyfeiriad

chi (bydd rhaid i chi fynd rownd y mwd yn ofalus mewn rhan yn y

fan yma). Mae’r trac yn gliriach wrth i chi nesáu at War-cwm

Uchaf (yn y pellter yn y llun cyntaf).

Adran 3 – Gwar-cwm uchaf i Fedd Taliesin
Ewch heibio’r bwthyn gwyliau ar y dde i chi ar

y ffordd darmac fechan. Trowch i’r chwith i

lawr y ffordd yma am bellter byr a dilyn y

llwybr troed ar y dde.

Ewch drwy ail giât a dilyn y trac sy’n dringo’n

raddol ac, ar ôl tua 100m, byddwch yn cerdded

wrth ymyl nant / gyli (gan ddibynnu ar yr

amser o’r flwyddyn) ar y chwith i chi. Ar ôl tua 

½ km, rydych chi’n mynd drwy giât ac yn

cyfarfod trac llai garw. Trowch i’r dde yma a

dilyn y trac, sy’n eithaf gwastad, am ¾ km i

Fedd Taliesin.

1 2

Mae dau drac i ffwrdd i’r chwith o’r trac yma (yn arwain i dŷ gyda

ffenest hanner cylch). Mae Bedd Taliesin heibio’r rhain, pan rydych

chi’n gadael y trac wedi’i ffensio i mewn a’r cae yn agor allan ar yr

ochr chwith. 

 

Mae hwn yn ddarn gwastad hyfryd o’r daith gerdded gyda

golygfeydd gwych o aber afon Dyfi. 

 

Fe welwch chi garreg wastad fawr i’r chwith o’r polyn teligraff.

Mae’n 15m oddi ar y trac, cyn i chi gyfarfod y ffordd darmac.

Bedd Taliesin

Cyfeirnod grid: 

SN 671912.

(darllenwch y straeon)

Darganfod mwy yn 

pontcymru.org/dolau-dyfi
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O’r fan yma mae tri opsiwn ar gyfer llwybr dychwelyd:

1.    Dychwelyd heibio Gwar-cwm Isaf (lle bydd cŵn yn cyfarth arnoch chi efallai) – Adran 4, 5 a 6.

2.   Dychwelyd drwy Warchodfa Natur Cletwr – Llwybr gwyrdd

3.   Dychwelyd yr un ffordd ond cerdded i lawr ffordd fechan yn ôl i War-cwm Uchaf am newid..

Adran 4 – Bedd Taliesin i War-cwm Isaf

O Fedd Taliesin ewch ar hyd y trac i gyfeiriad y Gorllewin am 60m, trowch i’r chwith yn y ffordd darmac a dilyn y

ffordd rownd tro i’r dde ym Mhensarn (efallai y bydd y giât ar gau ar draws y ffordd) ac wedyn pan mae’r ffordd yn

gwyro eto i’r chwith, ewch yn syth ar hyd y trac sydd ag arwydd Gwar-cwm Isaf.

Dilynwch y trac am ½ km gan gymryd tro i’r dde yn

fuan ar ôl gadael y ffordd darmac. Pan rydych yn dod

yn agos at y fferm, mae’r trac yn newid o fod yn

agored ar y chwith i fod â ffens ar y ddwy ochr.

Peidiwch â mynd ymlaen i fuarth y fferm, ond edrych

i’r chwith am y gamfa sydd ar yr hawl tramwy o

amgylch ymyl ddeheuol y fferm. (Ar hyn o bryd,

gwanwyn 2020, mae dau gi yma sy’n ceisio eich cael i

fynd oddi yma.)

STEil

Adran 5 – Gwarcwm-Isaf drwy’r gweithfeydd mwyn ac yn ôl i stepiau uwch ben Taliesin

Ar ôl croesi’r gamfa cyn Gwar-cwm Isaf a mynd o amgylch y fferm, ewch ymlaen drwy ddau gae i gyfeiriad y Gorllewin

ar hyd y trac i gyrraedd Bryn Arian, adfail hen adeilad mwynglawdd.

Yn fuan ar ôl pasio’r adfail, mae’r trac yn diflannu. Rhaid i chi

fynd tua’r De Orllewin o’r fan yma, i lawr canol y cae i dop y

coed. Cadwch y pwll sydd wedi sychu 50m i’r dde i chi. Ar ôl

cyrradd y coed, dilynwch lwybr bychan, eithaf serth, i lawr a

rownd i’r chwith drwy’r coed mwy trwchus. Bydd yn eich arwain

i adfail adeilad mwynglawdd arall.

Darganfod mwy yn 

pontcymru.org/dolau-dyfi
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Darganfod mwy yn 

pontcymru.org/dolau-dyfi

Mae ysgyfarnog yn yr ardal yma yn aml iawn. 

 

Cadwch lygad am yr arwydd llwybr troed bach ar

bostyn i’r chwith o’r adfail. Mae’r llwybr yn eithaf

bach a garw yma. Mae’n dilyn y ffens i lawr y rhiw

rhwng dwy domen. Llecyn arall gyda golygfeydd

godidog.

Wrth i’r llwybr ddod i lawr, rydych

chi’n croesi dwy gamfa. Ar ôl yr ail

gamfa, mae’r llwybr yn igam-

ogamu am ddarn byr cyn lledu i

drac syth, garw, i lawr y rhiw. Ar ôl

100m rydych chi’n croesi trac

coedwig llydan, syth a gwastad,

gan barhau i’r un cyfeiriad yn ôl at

y stepiau wnaethoch chi eu dringo

ar ddechrau’r daith gerdded.

Adran 6 – dychwelyd i’r dechrau

I ddychwelyd i Daliesin o’r stepiau, dilynwch y llwybr wnaethoch chi ei gymryd ar ddechrau un y daith.             

 

I ddychwelyd i Dre’r ddôl o’r stepiau, trowch i’r dde a dilyn y llwybr sy’n rhedeg yn eithaf gwastad ar hyd gwaelod y

coed uwch ben y caeau. Mae’r llwybr yma’n cyfarfod trac y goedwig ar ôl ychydig dros ½ km. Rydych chi’n mynd i’r

chwith yma ac ymlaen i’r un cyfeiriad yn fras ag ydych chi wedi bod yn cerdded, i gyfarfod y llwybr sy’n dringo i

fyny o Dre’r ddôl i BWYNT 2. O’r fan yma, dilynwch y llwybr wnaethoch chi ei gymryd ar ddechrau un y daith.

LLWYBR ARALL – DRWY WARCHODFA NATUR CLETWR – LLWYBR GWYRDD (ar y map)

O Fedd Taliesin cerddwch i’r ffordd darmac sy’n arwain yn ôl i War-cwm Uchaf.

Ewch ymlaen ar hyd y ffordd darmac fechan sy’n arwain i lawr i’r bont sy’n croesi afon Cletwr (mae giât yma). 

O’r fan yma, mae tua 2 ½ km yn ôl i Dre’r ddôl ar hyd ffordd fechan a thawel iawn. 

Ar ôl ½ km, trowch i’r chwith – neu ddilyn llwybr byrrach sy’n hepgor y gyffordd yma – edrychwch ar y map.

Mae dychwelyd drwy warchodfa natur Cletwr yn opsiwn hyfryd iawn yn lle cerdded ar hyd y ffordd bob cam.

Cadwch lygad am gilfan ar ochr chwith y ffordd wrth i chi ddod i lawr i Dre’r ddôl.

Oddi yma dilynwch y llwybr sy’n arwain yn

syth i lawr am lai na 100m. Wedyn trowch i’r

dde a dilyn llwybr sy’n dod i lawr i afon Cletwr

gan igam-ogamu ar hyd y ffordd. 

Pan rydych yn dod i lawr i lefel yr afon, ewch

drwy giât a throi i’r dde i ddilyn y llwybr wrth

ymyl yr afon i lawr at bont.            

Croeswch y bont, mynd i fyny’r stepiau a throi

i’r dde. 

Dilynwch y llwybr ar hyd glan chwith yr afon a

dringo ryw ychydig.

Ar ôl ½ km rydych chi’n cyfarfod y llwybr sy’n

codi o Dre’r ddôl i BWYNT 2 sy’n cael ei

ddisgrifio yn Adran 1b y llwybr cerdded yma

wrth ddechrau o Dre’r ddôl. Ewch i lawr oddi

yma i Dre’r ddôl.

cilfan
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