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 Dawel Nos

 Nos dawel, ddi-awel oedd hi – a naws
                 Hanner nos oedd iddi,
         Awr gannaid oedd awr geni 
     Oesau’n ôl ein Iesu ni.

Oes, yn yr englyn hwn gan Dic Goodman, y bardd o Fynytho, y mae rhin arbennig, y cywair delfrydol i 
oedfa o ganu carolau.
 Byrdwn aml i sgwrs gan y diweddar J. T. Jones, y llenor a’r cyfieithydd coeth o Borthmadog, oedd 
pwysigrwydd sicrhau cywair priodol i oedfa addoli yr Hollgyfoethog Dduw. Dyma englyn sy’n creu naws 
i’r garol arbennig ‘Dawel Nos’. 
 Percy Dearmer, awdurdod ar y cyfrwng hwn mewn addoliad, a ddywed yn ei gyfrol safonol The 
Oxford Book of Carols fod swyn carol boblogaidd i’w briodoli i gywirdeb mynegiant cywir i gyfnod ei geni. 
Hynny sy’n sicrhau iddi anfarwoldeb.
 Bydd ‘Dawel Nos’ yn boblogaidd eto y Nadolig hwn. Daw’r miloedd dros yr holl fyd gan nesáu at 
grud ‘Dwyfol Faban Mair’ yn ei thawelwch pur.
 Buddiol yw dwyn ar gof i ni oll achlysur geni yr anfarwol dlysni hwn. Yn yr Almaen y’i ganed ym 
1818. Roedd offeiriad, y Tad Mohr, yn paratoi gwasanaeth y Nadolig hwnnw ar gyfer deiliaid ei blwyf. 
Daethai cennad brys iddo o fwthyn gwerinwr a’i wraig ar lethrau mynydd uwchlaw’r pentref iddo ddod i 
fendithio eu baban newydd-anedig. Wrth ddychwelyd oddi yno trwy’r eira trwchus, gyda sancteiddrwydd 
yr awr yn y cartref syml yn creu cywair tawel, myfyriai Mohr am ‘awr geni oesau’n ôl ein Iesu ni.’ Ar y 
daith honno y ganed geiriau y garol ‘Dawel Nos’. Aeth yn unionsyth at ei gyfaill Franz Grüber, cerddor ei 
gysegr, a dangos y geiriau iddo. Ymhen ychydig amser dylifodd ‘miwsig y nef’ yn amwisg am y geiriau. 
Unodd y ddau – y Tad Mohr a Grüber – gyda’u gitarau, a galw dau gantor atynt i gyflwyno ‘y rhyfeddod 
hwn’ am y tro cyntaf i’r byd. 
 Heddiw mae’n un o’n carolau mwyaf poblogaidd. Bydd y dyblu a’r treblu ar ei chenadwri yn rhan 
o fynegiant o’r Haleliwia yn enaid yr eglwys Gristnogol y Nadolig hwn eto.
 O’r holl gyfieithiadau i’n hiaith, darlun syml Syr T. H. Parry Williams yw’n dewis. Mae yntau’n creu 
cywair delfrydol i ‘awr gannaid – awr geni oesau’n ôl ein Iesu ni’. Unwn gyda’n cymwynaswyr eto, – draw 
yn nhawelwch Bethlem dref, a sibrwd, –

 Dawel nos, sanctaidd yw’r nos,
 cwsg a gerdd waun a rhos,
 eto’n effro mae Joseff a Mair;
 faban annwyl ynghwsg yn y gwair,
 cwsg mewn gwynfyd a hedd,
 cwsg mewn gwynfyd a hedd.
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