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BE A G L I T H.

Anwyl Ddarllenydd,—
Dyma ni yn cymhell arnoch un llyfr newydd etto at vr oil

a gyhoeddwyd ; ond ni chynnygiodd neb arall erioed i chwi lyfr

mor newydd, ac mor rhyfedd ei gynnwysiad a. hwn. Yn y llyfr

hwn eewch hanes difyrus a gwirioneddol am ddwyfol sefydliad v
gyfundraeth hono a elwir " Mormoniaeth," neu, yn fwy priodol,

erefydd Saint y Dyddiau Diweddaf.

Digonol yw'r holl gylioeddi, y pregethu, a'r dvveyd sydd drwv
ein gwlad yn erbyn y gyfundraeth bon, er profi yr ystyrir hi ya
wrthddrych teilwng o syhv cyhoeddus, yr hyn sydd gydradd a"

addef mai goreu pa fwyaf a feddwu o'i hanes ; ac nid ammheuir
ychwaith a'r nad yn gyferbyniol i'r wybodaeth hono ein galluogir

i flurfio barn gywir am dani ; canys gobeithiw* nad oes un dyn yn
\t oes oleu hon a foddloua i gymmeradwyo nac i vvrthod cyfun-

draeth a broffesa fod yn ddwyfol, heb roddi iddi arholiad teg o flaen

brawdlys ddiduedd.

Dicbon rhai pethau yn y llyfr bwn hefyd ymddangos yn fwy an-

hygoel ar yr olwg gyntaf nag y profa ymchwiliad manylach eu

bod. Etto, ddarllenydd hynaws, tystiwn yn ddifrifol mai cyflwyno

hanes cywir o'r gwrthddrych dan sylw yw ein prif amcan, a thyst-

iwn ei fod i'w gael yn y llyfr hwn hyd y eyrhaedda yr hanes ; ac

nid fel y llyfrau a ysgrifenwyd yn ein herbyn, wodi eu sylfaenu ar

yr ystor'iau a'r chwedlau disail a draethir o ben i ben, ond oddiar

y tystiolaethau cywiraf a allem gael, a rhesymau, ffeithiau, ys-

grythyrau, a gwirioneddau, a ystyriwn yn anwrthwynebol.

Tystied ein hunanymwadiad yn gadael ein holl fasnach, yr boa
oedd yn ennillfawr iawn, a dyfod saith mil o filltiroedd o fFordd,

ac yna yn cydio yn gyntaf un yn ein hysgrifell, ac yn anturio eia

poblogrwydd a ffafr pawb, i ddyrchafu y gyfundraeth ddwyfol hon,

ynghyd a chymmeriad ei sylfaenwyr, o'r cyflwr iselaf o warad-
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RHA GX.ITH-.

wyJd, gan barhau i'w glanhau a'u golchi oddiwrth ystaeniadau &

•fwrid araynt gan eu gelynion, fel y trinir diamond, ues eu cael er-

byn hvnyn deg ahardd yn ngolwg miloedd drwy'n gwlad. Nidein

gallu ni a ychwanega un pelydr at yr hyn ydvw y grefyild hon eisoes,

oud tystied hyn oil mai oberwydd ein bod yn gwybod cynt mai

gwirionedd yw y cymhellwn hi mor daer i sylw ein cydgenedl an-

wyl. Pa ddyben amgen na lies ereill a allasai acliosi hyn oil? Nid

ebv yw ein dyben, onide ni bnasem yn ei chymbell i dylodion, ac

yn rbad. Nid anrhydedd, onide yr ydym wedi colli y ffordd i

hyny hefyd. O nage, ddarllenydd bynaws, nid amgen ein dyben

nag a hysbysvvn, sef, fel y mwynhao ereill y lies a'r bendithiou

dwyfol a radroddwyd i ninnau, ac a addewir i bob un a ufyddbae

i'r gyfundraeth ddwyfol hon. Paham, ynte, nad yw ein tystiol-

aeth yn gywir yn eich golwg ? Yr hyn a welodd y llygaid hyn, yr

hyn a glywodd y chistiau hjm, gan lygaid-dystion, iie, yr hyn a

ivi/ddom am einviredd yr hanes canlynol, a gymhellir i'ch sylw yn

y llyfr bwn. Cyinmerwch ef yn garedig a diduedd ; darllenvvch ef

drwyddo yn bwyllog, gan weddio am Ysbrvd y gwirionedd i'ch cy-

northwyo i'w iawn faruu; ac os na chewch foddlonrwydd o'i wir-

itmedd cyn codi oddiwrtho, ewch ac ufyddhewch yn gywir i'r drefa

a ddengys ; ac yna, os na phrawf Duw ei eirwiredd i chwi drwy

iteithiau digonol, dywedwch mai twyll yw Mormoniaeth, a chyd-

unwn a chwi i'w ehyhoeddi felly. Ac o'r ochr arall ynte, y mae y

dyn a'i gwrthoda hi a'i phrofion yn ddibrawf yn gwneyd cam a'i

enaid ei hun.

Crefwn am gael ein hesgusodi am bob gwallau cyfansoddol new

rammadegol a ddichon fod ynddo ; a gweddiwn ar iddo fod yu

offerynol i gyfarwyddo pawb a'i darlleno i'r iawn ffordd tua gwyn-

fyd, er eu lies hwy, ac er gogoniant yr Hwn yn unig a deilynga

bob mawl. Amen.



SEFYDLIAD MORMOMAETII.

PENNOD I.

GWEINIDOGAETH ANGYLAIDD YN RHESYMOL.

Y mae yn hollol afresymol i wadu gweinidogaeth angylaidd yn awr
?

.

tra yn addef fod yn rhesymol iddynt ddyfod yn y cyn oesoedd at

ddynion, megys at y patriarclriaid a'r prophwydi—bwyta ac yfed gydag
Abraham, Lot, gwraig Manoah, Ac., heb brcfi fod gagendor wedi ei

sierhau, fel na allant ddyfod, neu ryw brofion ereill ar y pwnc. Ni
welais i neb, hyd yn hyn, o'r rhai a wadant y gwir hwn, yn cynnyg
un prawf nac esgus, heblaw nad oes eu heisieu ; ac am na ddeuaiit

atynt hwy r ni chant ddyfod at neb arall; a llefain, "Twyllwyr," " gau
brophwydi," " pw, pw !" Dyma ydyw unig lais Traddodiad, fel corn

yr helyddwr—yr un dune bob amser, nes y mae y cxvii hela i gyd weiii

ei dysga ; neu fel ystori y parot—yr hyn a glyvvo efe bawb yn barablu,

a barabla yntau. Addefir hefyd fod angel wedi dyfod at Zachariah,

Mair, a llawer ereill o weision Duw, yn y cyn oesoedd. Pwy ond
augel a roddes genadwri i loan fyned allan i fedyddio ? a phaham nas

gall augel wneyd yr un peth yn yr oes lion ? Addefaut fod y rhai a

broffesant hyn y pvyd hyny, yn bobl eirwir a duwiol, a'u pioffes o

hyny yn ddigon rhesymol, heb le i neb ddweyd yn amgen; ond dyma
y cwestiwn, paham na all fod mor rhesymol i'r un peth fod yu ein

naraser ninnau ? A ydyw amser yn cyfnewid gwirionedd rhesymol y
naill oes, i fod yn gyfeiliornad cableddus mewn oes erall ? na, yr

un ydyw rheswm yn mhob oes ; ond y mae rhai yn eymmeryd tra-

ddodiad ymarferol yn lie rheswm dynel. Mor afresymol colifarnu a.

lladd Saint y Dyddiau Diweddaf, am eu bod yn derbyn yr ymwelwyr
nefolaidd; ac ar yr un amrantiad yn adduruo beddan sarrit y dyddiau

cyutetig, y rhai a laddwyd am yr un peth ! ond. meddant, yr oeddynt

hwy yn dweyd y gwir, ond nid ydych chwi yn derbyn fel hwyntf-hwy.

Wei, pa fodd y pronr hyny ? nid yw'r haeriad yn ddigon i wrthsefyl!

tystiolaeth resymol cannoedd. Keblaw hyny, onid felly y dywedai y
rhai oedd vn cvd-oesi a'r hen saint? Hwy oedd y twyllwyr y pry/d

A



hyny. bob un yn ei fywyrl; a'r lleill oedd wedi marw er ys oesoedd,

oedd y rhai geirwir, er eu boc" yn proffesu yr un peth ! A pliwy a'n

condemniant ni ya waeth am broffesu gweinidogaeth angylaidd, na'r

rbai oedd er ys ychydig flynyddau yn ol yn credu ac yn proffesu yr un
peth, ie, yn gweddio yn gyhoeddus am dano ? Nid oes nemawr
flynyddau er pan y dywedai eannoedd eu bod yn clywed y cantorion

nefolaidd, yn canu halelivvia yn yr awyr, uwchben eu cyrddau, o Bedd-
gelert hyd derfynau y dywysogaeth ; ac nid wyf yn ammau na chredid

yr un ystori etto, pe dywedid ar Green y Bala ; eithr gwylied neb arall

rhag proffesu hyny. Clywais bregethwyr yn haeru o'r pwlpudau
uwchben eannoedd, fod angylion yn dyfod a bendithion o'r nef yn awr,

ac yn cyfeillachu ag ambell hen wreigan yn ei bwthyn, &c. ; eithr, os

proffesa ereill yr un peth, gvvae iddynt :
" twyll i gyd," meddant,

A phan ofynir iddynt am y modd y gall y broffes o'r peth fod yn dwyll

yn y naill, heb fod felly yn y Hall, " 0, nid ydym ni (meddant) yn
meddwl ein bod yn gweled angylion a'n llygaid o gnawd, ond rhyw
ymddangosiad dirgelaidd ydyw," fel y " lief ddystaw fain :" ac onid

yw hyn yn ffolineb o'r fath ffolaf, ie, yn wrth-ddywediad ? Pwy a

welodd angel erioed, ac etto heb ei weled ? A pha fodd y gallai neb
weled angel ond a'u llygaid ? Dyma y modd y gwelai y saint hwynt yn

y cyn oesoedd ; byddent hwy yn edrych yn eu llygaid hwythau, yn
liefaru wrthynt, yn bwyta ar yr un ford, yn cyd-gerdded law yn Haw,

ac weithiau yn ymdrechu gyda hwynt, nes cael prawf o'u cryfder. Y
mae cenedl yn awr yn fyw a dystiant y gwirionedd o hyn, gan na

fwytant " gysswllt y forddwyd," o goffadwriaeth am yr anaf a gafodd

eu tad, yn ei ymdrech ag angel ; ac er na welai ereill hwy ar y pryd,

nid yw hyny yn profi nad oeddynt yno, ond prawf mai dawn o rodd

Duw yw gweinidogaeth angylaidd ; ac os nad oeddynt yno, pa fodd y
gwelent hwynt ? os nad oeddynt yn eu gweled, twyllwyr oeddynt am
haeru hyny ! na, nid rhyw witchcraft a arferai y saint cyntefig,

mwy na ninnau, ond angylion a welent pan ddywedent hyny, sef per-

sonau o fydoedd ereill, o amrywiol raddau ; a'r achos na welai ereill

hwynt oedd, am nad oeddynt wedi cael tynu y gorchudd oddiar eu

llygaid, drwy dderbyn y ddawn h6no ; ac hyny, efallai, am nad oedd-

ynt mor dduwiol a'r lleill, neu am nad oedd cenadwri y cyfryw angel

atynt hwy yn bersonol. Y mae yn gwestiwn, pa un a feiddia un angel

amlygu ei hun i neb, heb ganiatud ; ac wedi hyny, a ganiateir iddo

ymddangos i neb ond i'r hwn y danfonir ef atto, sydd ammheus. oher-

wydd " r/u-eision gwasanaethgar ydynt hwy." Y maent yn ddeiliaid

cyfreithiau yn eu cylchoedd, ac nid ydynt yn dyfod ar negeseuau

gwael ac afreidiol, er boddio llygaid na mympwy dynion. Gwelir mai
gwrth-ddywediad yw, fod un yn gweled angel, ac etto heb ei weled,

ond ei weled yn duirgelaidd heb lygaid ei gnawd.

Y mae yn afresymol gwadu gweinidogaeth angylaidd yn yr oes hon ;

ac y mae y cyfryw a'i gwadant yn addef eu hunain yn ddynion drwg,

caerwydd y maent yn addef fod y rhai oeddynt euog o'r un gwadu yn

ddynion drwg yn mhob oes flaenorol. Ni phroffesodd y Saint weled

angel erioed, debygaf, heb dderbyn yr un condemniad ; a pha fwyaf

y sel dros grefydd y tadau, pa hiraf y wyneb, ac amlaf y synagogau,

a meithaf y rhith wecldiau, creulonaf y ddedfryd bob amser. Beth a



enynodd lid y gau brophwydi a'r gau athrawon yn fwy yn erbyn y
patriarchiaid, y prophwydi, a'r saint, yn mhob oes, na hyn. Ystyria

y gelynion hyn yn gabledd yn erbyn eu Duw, ac yn sarhad ar grefydd

eu tadau ; haws ganddynt lyncu camel na chredu hyn, ac nid oedd
dim i'w wneyd ond eu lladd, os na thawent a son am eu hangylion,

eu dadguddiadau, a phob peth yn wir, a'r nad oeddent hwythau yn eu
meddu. Os cydunent a hwynt i " vvadu ei grym hi," cerddent yn
llaw-law a hwynt yn burion ; ond, " ni allwn ni beidio a thraethu y
pethau a welsom, a glywsom, ac a deimlasom" yw amddiffyniad cenad-

on Duw yn mhob oes, pe costiai eu traethu eu bywyd iddynt. Felly

y bu gyda Zecharias ; lladdwyd ef yn y deml. Cenadwri yr angylion

at y bugeiliaid a enynoddd genfigen Herod, i ladd yn greulon gan-

noedd o fabanod diniwed. Pan y dywedodd Stephen iddo weled Iesu

Grist yn eistedd ar ddeheulaw ei Dad, dyna gawod o geryg ar ei ben.

Gwrandawai crefyddwyr yr oes ar Paul yn dweyd ei ystori yn burion,

hyd iddo ddweyd ei fod wedi gweled angel, a dyna ddigon ; dyna ei

fywyd ar ben o'u rhan hwy ; tyngasant, na fwytaent fwyd nes ei ladd.

Gwrandawai y torfeydd ar Grist yn burion hyd oni wnai wyrth, neu
gyfeirio at ei anfoniad o fyd arall ; ac yn y fan y deuai y geiriau o'i

enau dihalog, dyna bawb a'i gareg yn ei law. Pe buasid yn gofyn
iddynt, onid oeddynt yn credu y prophwydi, dywedasent y bydder.t

foddlon i farw mewn amddiffyuiad i'w tadau duwiol ; a phan ofynir

i'r oes hon, onid dynion drwg oeddynt hwy, er eu proffes fawr ? O,
ie, meddant, gwaeth na'u tadau. Am ba beth ' Onid am anghredu
eu cyd-oesolion duwiol, a'u herlid ? Wei, ddarllenydd hoff, gwylia

rhag mai "ti yw y gwr" sydd yn " cyflawni mesur dy dadau," yn yr oes

hon ; os felly, " pa fodd y diengi di rhag barn uffern ?" Er cymmaint
sydd o esiamplau yn yr ysgrythyrau yn profi yr afresymoldeb o erlid

am y peth hyn, felly y gwna y plant ar ol y tadau, a phlant eu plant

ar eu hoi hwythau. " O na baent ddoethion, na ddeallent hyn !"

Y mae yn afresymol i'r rhai a brofl'esant fod yn blant i Dduw yn y
naill oes, wadu gweinidogaeth angylion Duw i'w blant mewn oes arall,

a phroffesu ei fod ef yn anghyfnewidiol ! Nid yw efe dderbyniv.r

wyneb, ond yn mhob oes y rhai a weithredant gyfiawnder sydd gym-
meradwy ganddo ; canys y mae rheswm yn dweyd fod hyny yn wrth-
ddywediad, ac mor anmhosibl i fod ag a fyddai i dad naturiol, a fyddai

ganddo gynnifer o feibion yma a thraw drwy'r byd yn ei wasanaethu,
ymweled a. ne.u anfon cenadon at y naill, ac heb anfon gair na chenad
byth at y lleill, a fyddent yn ei wasanaethu fel hwythau. Byddai y
fath dad a hwn yn dderbyniwr wyneb yn ngolwg pawb ; felly, ynte, y
rhaid fod y Hall, os na ddenfyn ei angylion a'r genadwri at y brodyr
ieuengaf yn yr oes hon, fel y gwnai at eu brodyr henaf yn y cyn
oesoedd. Iaith rheswm yw hon. Ond, meddant, erbyn hyn, pe
byddem ni mor dduwiol a'n brodyr hynaf, caem ninnau gwmni angyl-
ion fel hwythau. Ac yn wir, rhaid addef hyn yn awr, neu fyned i

waeth dyryswch : os addefir hyn, hyny fyddai diwedd y ddadl, drwy
addef gweinidogaeth angylaidd yn rhesymol yn yr oes hon ; canys y
rhesymoldeb o'r pwnc, ac nid y ffaith, oedd mewn dadl.

Y mae digon wedi ei ddweyd am y tro hwn er profi nad rhesinn,

ond traddodiad yr oes, sydd yn gwadu dyfodiad angylion yn ein hamser



m ; tic y mae rheswm yn mhob dull, ond iddo gael tegwch, yn profi y
cyssondeb o'r gosodiad ; a phob ymarferydd rheswm a greda dystiol-

aeth gysson am ddyfodiad angel i'n daear ni, yn awr fel cynt, ac a

ymddwyn yn gyfatebol.

Yn nesaf, pwyswn y gosodiad hwn yn y glorian ysgrythyrol: os ceir

yn brin. yno, gwylier rhagddo—ni ddyraunwn i neb ei gredu ; ond, o'r

ocbr arall, os deil y pwysau yn y dafol gywir hon, hyderaf y bydd yn
dda gan bawl) ei gredu a'i dderbyn.

PENNOD II.

GWEINYDDIAETH BRESENNOL ANGYLION YN YSGRY-
THYROL.

Y tyst cyntaf a brawf fod angel i ddyfod i'n daear ni, mor ddiweddar
a'r oes lion, ydyw loan. Pan yr oedd efe ar ynys Patmos, " ar ddydd
yr Arglwydd," ac " yn yr Ysbryd," tua'r flwyddyn 96, O.C., " dangos-

odd yr Arglwydd iddo y pethau a fyddent ar ol hyny." A'r peth

mwyaf nodedig oedd y " bwystfil" rhyfeddol oedd i godi, ac i " ryfela

a'r saint, nes eu gorchfygu liwynt," drwy eu lladd. Yna byddai teyr-

nas Dduw, sef yr eglwys apostolaidd, yn myned i'r diffeitliwch am
amser. amseroedd, a banner ainser, yn mha dymmor ni byddai Duw
yn awdurdodi gweision i wneyd gwaith drosto. Er y gallai fod yn y
byd fwy neu lai o ddynion da, doniol, a moesol, yn ofni Duw, ac yn ei

addoli goreu ag y gallent, ac yn gymmeradwy ger ei Iron yn ol y
goleuni a gawsent ; nid yw hyny yn proti y byddai hyd y nod y goreu

o'r cyfryw yn weision anfonedig oddiwrth Dduw, yr hyn betb ni allent

fod, oddieithr eu hanfon gan Dduw; "canys nid oes neb yn cymmeryd
yr anrhydedd hwn iddo ei hun, oddieithr ei alw gan Dduw, niegys

Aaron," sef trwy ryw fath o ddadguddiad. A hyn y cytuna Paul—"Pa
fodd y pregethant, onis danfonir hwy ?" sef gan Dduw, wrth reswm.

A chan nad anfonodd Duw genadwri at ein hynafiaid cyn eu marw,
nid ydynt dan gondemniad fel pe y gwrthodaseut genadwri oddiwrth

Dduw drwy ei anfonedigion.

Ac wedi bod yr holl fyd yn y sefyllfa gymmysglyd a rhanedig a

ddysgvifia loan, am yr yspaid hwnw o amser, dangosir iddo (yn Dad.
xiv, 6) yr anfonai Duw angel i adferu yr hyn a gollasid, sef hawl neu
awdurdod efFeithiol i bregethu yr efengyl dragywyddol—nid efengyl

newydd, ond goruchwyliaeth newydd i bregethu yr hen efengyl, yr

hon yw cyfreithiau teyrnas Duw. Drwy y modd yma y derbynient yr

awdurdod, nid yn unig i adferu ac i weinyddu ordinadau ei dy, ond i

awdurdodi ereill i hyny hefyd. Rhaid ad clef yr anghenrheidrwydd am
hyn, er mwyn cytiawni gwaith mawr y dyddiau diweddaf. Rhaid addef

hefyd yr anmhosiblrwvdd hyd y nod i'r Hollalluog ei hun, gyda phob
parch y dywedaf, anion gwas byth i wneuthur un dim drosto, heb
ddadguddio hyny iddo drwy y naill gyfrwTng neu y Hall. Yr oedd
ganddo amryw ffyrdd i anfon gweision, er dechreuad y byd ; drwy ei

lais ei huu, drwy anfon ei Fab, neu drwy ei angylion. Y mae ganddo

hawl i ddewis ei ffordd, a'i amser ei hun ; ac er nad yw ei ffyrdd ef yn



boddio dynion bob amser, yn ol ei gynghor a'i bwrpas ei hun y gwna
er dywedyd o holl bobl y byd i'w erbyn. Drwy anfbn angel y cfywed
loan y dechreuai y gwaith mawr hwn ; a clian fod boll dduwinyddion
a doethion y cyn oesoedd, er ys canrifoedd, a'r a glywsom am danynt,
yn gwadu na ddaeth angel ar y firth genadwri atynt, ofer i ni, na neb
o'u holynwyr, haeru yn groes iddynt. Dysgwylhvn, ynte, am gyf-

lawniad o'r brophwydoliaeth werthfawr hon, a byddwn barod i'w

derbyn. Gwyddom fod llawer o wahanol feddyliau gan ddynion
yn nghylch y brophwydoliaeth nodedig hon, fel am o'r bron bob un
arall. Dywed rhai ei bod yn cyfeirio at y Fibl Gymdeithas ; ereill,

mor addas, piai y Gymdeithas Genadol, neu yr air balloons, &c. Khy
faith fyddai olrhain ffrwythlon ddychymmygion dynion ar y peth hwn ;

a chan fod pawb yn myned ar ol ei esboniwr ei hun, af finnau ar ol

loan ei hun. Angel a ddywed loan ; a dweyd rhyvv beth yn amgen,
ydyw, yn ol fy null i o esbonio, " ychwauegu at eiriau llyfr y bro-
phwydoliaeth hon." Y mae prawf cadarn o'r dirywiad y byddai y
byd ynddo hyd yr amser hwn, yn ngwaith yr angel yn dyfod o'r net" ar

y fath genadwri ; a rhaid addef, naill ai yr anghenrheidrwydd am dani,

neu ynte fod yr angel yn dyfod ar neges afreidiol. Os byddai gan y
rhai a fyddent yn trigo ar y ddaear, naill ai yr efengyl bur, neu yr
hawl i'w gweinyddu, yna afreidiol fyddai i angel ddyfod a pheth iddynt
o'r nef, ag yr oeddynt yn feddiannol arno eisoes. Y mae gan bob un
ei ryddid i ddewis yr esboniad a fyno.

Peth arall sydd yn amlwg yn y brophwydoliaeth hon ydyw, yr amser

y deuai yr angel hwn. Y mae yr un genadwri yn ein hysbysu—"Canys
daeth awr ei farn ef," sef ar ol i'r efengyl dragywyddol a gyflwynai yr
angel hwn i ddynion gael ei phregethu " i'r holl rai sydd yn trigo ar

wyneb y ddaear ; i bob llwyth, iaith, pobl, a chenedl :" nid ar ol i ryw
athrawiaetb.au ereill gael eu pregethu i'r holl fyd, ond yr efengyl hon
a ddygid gan yr angel hwn y pryd hyn. Y mae adn. 8 yn profi hefyd
nai gwaith mor ddiweddar a'n hamser ni a fyddai, drwy fod yr angel
nesaf yn dywedyd, " Syrthiodd, syrthiodd Babilon, y ddinas fawr hbno."
Cytuna pob Protestaniad a'r a welsom, mai " mam puteiniaid y byd,"
fel ei gelwir, yw hon ; a gwyr pawb nad yw hi wedi cwympo hyd yn
hyn, ond yn ymwroli fel pe bai am fyw yn dragywydd ; ond nid oedd
llawer o amser rhwng dyfodiad yr angel a soniwyd eryda'r efengyl
dragywyddol. a cinvymp Babilon—dim ond digon o amser i diigolion

daear glywed, deall, credu, ac ufyddhau i'r genadwri, nid o enau yr
angel, ond o eneuau dynion; canys arfer Duw ydyw " rhoddi y try s or
hwu (yr efengyl) mewn llestri pridd," yn mhob oes flaenorol. Dyma
yw tystiolaeth loan am ddyfodiad angel yn yr amseroedd diweddaf.
Pe na bai un tyst arall ar gael, y mae y gosodiad yn llawn bwysau yn
y dafol ysgrythyrol, cystal a'r un rhesymiadol. Ond, er egluro*y peth
yn amlycach, gweler Math, xxiv, 31, "Ac efe a ddenfyn ei angylion a

mawr sain udgorn, a hwy [yr angylion] a gasglant ei etholedigion ef

ynghyd, o'r pedwar gvvynt." " Ei etholedigion," anturiaf ddweyd, yw
yr Iuddewon crwydredig ; a phrofaf hyn etto. " I'w casglu ynghyd."
I ba le, tybied, heblaw i'r wlad a dyngodd Duw trwy Iw i'w rhoddi i'w

tadau. Nid i'r awyr—nid i Waned arall—nid i ddaear amgen na hon ;

canys yma y daw "Mab y dyn," eu Messia, i fod yn Frenin ainynt



byth. Daw ar gymylau y nef, a'i holl saint gydag ef. Nid ar gymylau
y nef yr erys efe na hwythau, end dyna fyddant eu cerbydau i ddyfod
" i deyrnasu gydag ef ar y ddaear," "am fil o flynyddau." Dyma
dystiolaeth Mab Duw ei hun ar y pwnc, a dywed yn eglurach yn adn.
14—"A'r efengyl hox am y deyrnas a buegethir [ni ellid gwneyd
hyny heb awdurdod ddwyfol, yr hyn ni ellid ei gael heb ddadguddiad
drwy angel, neu rywfodd] trwy yr holl fyd, er tystiolaeth, ac yna y
daw y diwedd." Prawf etto, nad at yr oruchwyliaeth a roddodd i'r

apostolion y cyfeiria efe yraa, canys nid er tystiolaeth o'r dhvedd y
pregethasent hwy hi, ac ni allai fod cyssondeb yn hyny er ys 1800
mlynedd, a'r diwedd heb ddod etto ; canys diwedd y byd afiuniaidd a
pheehadurus hwn y sonia efe am dano, a hyny mewn atebiad i gwes-
tiwn ei ddyscyblion a welir yn adn. 3. Ac nid yw adn. 34 yn un
rhwystr i hyn ychwaith ; os meddylir ei fod, adn. 33 a'i symud ymaith
yn y fan, drwy un gair, "pan weloch hyn oil," sef chwi, y rhai a fydd-
wch byw yn yr oes bono y cymmerant le ynddi—pan weloch hwynt,
nid a eich hoes chwi heibio hyd oni chwblhaer oil. Ond, i fod yn fyr,

cymharer y ddau dystion geirvvir hyn a'u gilydd. ." Ar efengyl hon,"
niedd Crist ;

" yr efengyl dragywyddol," medd loan. " A bregethir,"
medd Crist, h. y., myfi a roddaf hawl drwy ddadguddiad i hyny ;

" Mi
a welais angel," medd loan. " I efengylu," " er tystiolaeth, ac yr.a

daw y diwedd," medd y naill ;
" daeth awr ei farn ef," medd y llall.

Gwelir fod y ddau yn cydgordio air yn ngair, er profi fod addewidion
yn llyfr Duw am ddyfodiad angylion raor ddiweddar a'n hamser ni.

Os oes gan ryw un wrthwynebiad i hyny yn hwy, bydded rhyngddo ef

a'r Bibl
; yr ydwyf fi wedi ei brofi yno, yn ol fy addewid ; ac oni bai

ofn bod yn rhy faith, deuwn ag amryw dystion ereill i brofi yr un peth.

Ond am y tro hwn, awn yn mlaen i chwilio yn mhellach i'r un drych
cywir, er cael gweled pa fath bersonau ydyw yr angylion. "Wrth fod
cymmaint son am danynt, efallai, ond cael eu hadnabod yn well, a
deall eu natur, eu cyfansoddiadau, a'u gwaith, y bydd hyny yn foddion
i ladd peth o'r gwrthwynebiad a greodd rhagfarn yn eu herbyn, ac y
boddlonai dynion iddynt gael dyfod i'n plith weithiau ar eu tro, traethu
eu cenadwri, a dychwelyd yn ol mewn heddweh. Neu, ynte, cym-
merwn rybydd oddiwrth yr hyn a ddygwyddodd yn nyddiau Lot

;

canys " yr un modd hefyd ag y bu yn nyddiau Lot, felly y bydd yn y
dydd y dadguddir Mab y dyn." Diammau fod Lot druan yn pechu
yn anfaddeuol yn ngolwg y Sodomiaid, wrth son fod angylion yn dyfod
i'r ddaear; ond os oedd y broffes o'r fath beth yn eu creuloni yn ei

erbyn, gwaeth fyth yr aethant pan yr oedd eu llygaid yn eu gorfodi i

gredu gweinidogaeth angylaidd. Ceisiasent eu dinystrio ! Rhyfedd,
onide, *a chredasent ar ol gweled? Nid mor rhyfedd, ychwaith, pan
ystyriom nad llycaid ydyw yr arweinyddion goreu i gael Duw ; ond
ffydd, oddiar dystiolaeth resymol, ydyw'r moddion a drefnodd Efe.
" Pregethu Crist croeshoeledig" oedd y ffordd apostolaidd, ac nid
eyhoeddi eu hunain yn feddygon gwyrthiol mawrion i'r byd.



P E N N D III.

Y BODAU ANGYLAIDD A'U DYLANWADAU.

Yn ol a ddeallwn oddiwrth yr Ysgrythyrau, y mae tri, os nad ychwaneg,
o fathau o angylion. 1. Yr arch-angylion y sonia Paul a Judas am
danynt, sef yr uchaf mewn awdurdod. a'r cadarnaf mewn nerth. 2.

Y'r angylion, neu y cyn-saint hyny a gawsant adgyfodiad, ac o gardyn-
iad ydynt yn bersonau corfforol, neu fel Enoch ac Elius, y rhai a
gyfnewidiwyd. Sonir yn Gen. xviii am angylion yn b^yta ac \ >i yfed

gydag Abraham a Lot; ac nid rhyw ffug fwyta a wnaethant, onide i ba
le yr aeth y llo, y teisenau, a'r llaeth ? 3. Y'r angylion a elwir yn
" ysbrydion gwasanaethgar ;" a phe ehwilid yn fariwl, efallai y geliid

profi fod y trydydd dosparth hwn o fodau ysbrydol yn cyfansoddi dau
ddosparth yn y bydoedd nefolaidd. Dywed y Salmydd ddartbd i

Dduw greu dyn " ychydig yn is na'r angylion :" cyssyllter hyn a'r hyn
a ddywed Paul yn yr iawn gyfieithiad—" Yr hwn sydd yn gwneuthur,
[neu yn anfon] ei ysbrydion gwasanaethgar, ei angylion [cenadon],yre

mam, neu mewn mam dan." Gwnelai y cyfryw y pedvverydd dosparth

o angylion. Profir yn mhellach fod dosparth o angylion yn bwyta,
oddiwrth yr hyn a ddywed Paul—"Nac anghofiwch lettygarwch, cams
wrth hyny y lletyodd rhai angylion yn ddiarwybod." Dywedir hefyd
yn y Salmau, fod dyn yn bwyta bara angylion. Bwytaodd Crist cyf-

odedig fara, a physgod wedi eu rhostio ar dun a gynneuasai efe ei hun
ar Ian y nior. Os nad oedd ganddo gnawd ac esgyrn, paham y dywedai
wrth Thomas, " Estyn dy law, a dyro yn fy ystlys, a'th fys yn 61 yr

hoelion," &c. ? Beth sydd amlycach yn y Bibl, nag y fod bodau angyl-

aidd yn feddiannol ar gnawd ac esgyrn, yn bwyta ac yn yfed fel dynion,
a ehyda dynion ; ac os yma, paham nad gartref ? er na allwn ni nodi
eu hymborth yno. Nid yw y gair hwnw a ddywed, " Ni ddichon cig a
gwaed etifeddu teyrnas Dduw," yn gwrthdaro hyny ; canys y mae
gwahaniaeth mawr rhwng dweyd " cig a gwaed," a dweyd " cnawd ac
esgyrn:" a'r gwahaniaeth hwn sydd yn dyrysu meddyliau llawer. Ac
er lleied o wahaniaeth a feddylir rhyngddynt, y mae cymmaint ag
oedd rhwng Crist wedi adgyfodi a Christ cyn marw, ie, cymmaint ag
a fydd rhwng y " mai'wol hwn" ag " anfarwoldeb." A chan fod y fath

bersonau yn bod, beth fyddai yn afresymol ynddynt, pe cymdeithasent
a dynion yn awr megys cynt ?

Oddiwrth yr esiamplau hyn, ac ereill a ellid nodi, gwelir fod bodau
angylaidd, adgyfodedig—mai y rhai hyny sydd yn dyfod ar negeseuon
oddiwrth Dduw at ddynion, ac ysbrydion yn gweinyddu i ysbrydion.
Syrthiodd loan wrth draed un angel, ar fedr ei addoli, ond dywedodd
yntau wrtho, "Gwel na wnelych hyn; cyd-was ydwyf i ti, ac i'th

frodyr, y rhai sydd ganddynt dystiolaeth Iesu. Addola Dduw ; canys
tystiolaeth Iesu ydyw ysbryd y brophwydoliaeth." Gellid meddwl
oddiwrth y geiriau hyn, yn enwedig y Saesneg o honynt—" One of thy

brethren the prophets" y gallai yr angel hwn fod yr hen Ddaniel
ddi^iol, neu ryw un o'r prophwydi a adgyfodasai gyda Christ.

Dywed Satan mai gwyliedyddion y saint yw'r angylion; ac ni feiddiai

yntau ddweyd celwydd wrth fab Duw. Ebe efe-r-" Efe a orchymj n
i'vv angelion am danat ti, rhag un amser i ti daro dy droed wrth gareg."
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Y mae yn ymddangos i mi, oddiar ymchwiliadau manwl i'r Ysgry-
thyrau, fod yr angylion, pan y bo gan Dduw saint teilwng o hyny ar

y driaear, yn aros ar y ddaear gyda hwynt, i'w diogelu rhag niwed, os

adnabyddant, a gvvrandaw ar eu llais. Y mae amryw dystion a brofant

hyn, megys Esay, Abraham, &c, heblaw fod gelynion yr Arglwydd,
megys Hagar, Balaam, ac ereill, yn tystio hyn. Gwelwn eu bod hwy
yn adnabod awdufdod a swyddau angylion ar y ddaear i raddau hel-

aeth. Ond, o'r holl ddirgeledigaethau a berthynent i angylion, medd-
yliaf mai eu dylanwadau ar ddynion, heb iddynt eu gweled, na chlywed
eu geiriau, ydyw y dirgelwch mwyaf annealladwy yn ngolwg yr ces

hon. Mae rhai yn gwadu hyn, am nad aliant ei amgyffred; ae y inae

dosparth arall o ddynion i'w cael yn myned i'r eithafion arall o anghys-

sondeb, gan ddweyd fod rhai petb.au yn " ddirgeledigaethau i'w- credu,

ond nid i'w hamgyffred"—fod yn rhyfyg i ddynion ehwilio i mewn
iddynt, na thraethu eu barn arnynt ; ac y mae yn orinod gorchwyl i

mi ddangos pa un o'r ddau ddosparth yw'r mwyaf afresymol. Ond ni

wn am ddim a ddadguddiodd Duw erioed, a'r nad ei ewyllys ef yw i

ddynion ei ddeall. Beth ond hyny oedd ei ddyben yn ei amlygu ?

Ni ddichon un creadur nefol na daearol ymgyrhaedd at fwy o wybod-
aeth ar y ffordd iawn, nag a ewyllysia Duw, sef y ffynnonell o oleuni

a gwybodaeth, iddo gael ;
" Yr hwn sydd yn ewyllysio dyfod o bawb

i wybodaeth o'r gwirionedd ;" i'e, o radd i radd, " hyd oni chyflawner

(dyn) a holl gynawnder Duw."
Ond i ddychwelyd. Pa fodd y mae angylion yn dylanwadu mor

ddirgelaidd ar feddyliau dynion ? medd llawer un sydd eisoes yn deall

dirgeledigaethau dyfnion philosophy, astrology, apJ/ilo/orji/ yr oes hon,

i raddau helaeth. Y mae eu hanvvybodaeth o hyn yn prod eu dyeitkr-

wch i iawn ymchwiliad.

Cyfeiriaf yn gyntaf am oleuni ar hyn, at yr ysgol a welodd Jacob, y
y naill ben wedi ei osod ar y ddaear, a'r pen arall yn cyrhaedd i'r

nefoedd, ac angylion Duw yn disgyn ac yh esgyn ar hyd-ddi. Hefyd,

breuddwyd Pharaoh, a deongliad Joseph o bono. Pa fodd y gallai y
deongliad fod yn sicr. oddieithr fod cymdeithas rhwng angel Pharaoh
a§ angel Joseph ? Etto, breuddwyd Nebuehocionoser am y adelw
fawr ag oedd wedi myned o'i feddwl erbyn deffro. Drwy y gymdeith;'.s

ddirgelaidd hono rhwng eu hangylion a'u gilycld, gallai Daniel ddu yn,

nid yn unig y ddelw, ond ei deongliad hefyd i'r goleuni. Dywed
Daniel—" Y mae Duw yn y nefoedd yn dadguddio dirgeledigaethau,"

nid drwy ddyfod o'r nefoedd i amlygu y breuddwyd a'i ddeongliad,

ond drwy anfon ei angylion, '• ei ysbrydion gwasanaethgar," i egluro

y dirgelwch iddynt. Cawn fod y doethion o'r dwyrain "wedi eu

rhybyddio gan Dduw mewn breuddwyd, na ddychwelent at Herod."
Ac wedi eu myned hwy ymuith, " wele angel yr Arglwydd a ymddang-
osodd i Joseph mewn breuddwyd." Mae yr esiamplau hyn yn
ddigonol i brofi fod ysbryd yn gwckiyddu i ysbryd, ac felly yr ydyrn

yn breuddwydio dadguddiadau, oherwydd fod yr angylion da. neu
ddrwg yn amlygu i'n hysbrydoedd ni beth i'w freuddwydio ; a Tiyma
un flfordd sydd gan y nefoedd a'i Ilu i gymdeithasu a thvigoiion daear

!

' Feciiodau rhyw ddynion sydd amlwg o'r blaen," cyn yr elont hwy
eu hbhain o iiaen y Barnwr, "yn rhagtlaenu ifarn:" oherwydd ni
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chawsant faddeuant o honynt cyn marw; " eithr rhai sydd yn eu can--

lyn hefyd." " Yr un ffunud hefyd y mae gwcithredoedd da yn amlwg
o'r blaen; a'r rhai sydd amgenach, nis gellir eu cuddio." Amlwg yw
fod hyn yn cael ei wneyd drwy fod ysbrydion oddiwrth Dduw, yn
adrodd y cyfan a wnawn. "Y uiae tri yn tystiolaethu yn y nef, y Tad,

y Gair, a'r Ysbryd Glan ; a'r tri hyn un ydynt." " Ac y mae tri yn
tystiolaethu ar y ddaear, yr Ysbryd, y dwfr, a'r gwaed; a'r tri hyn yn
un y maent yn cyduno." Nid rhyfedd, ynte, fod pechodau rhai yn
myned i'r farn o'u blaen—fod yn rhaid rhoddi cyfrif yn y farn " am
bob gweithred a wneloin yn y cnawd, pa un bynag a fyddo ai da ai'

drwg;" canys swin y cyfan yw hyn:—Y mae ein gwaed, yr hyn yw
ein bywyd—ein hysbryd, yr hwn sydd anfarwol—a'r dwfr, yn yr hwn'.

ein bedyddir "er maddeuant pechodau," yn tystiolaethu i Dduw o'm
gweithredoedd yn y cnawd, ac " angyliou ein presennoldeb" yw y
cenadon sydd yn tystio hyny iddo ; ac ni a wobrwyir, neu agospir, yn>
gyferbyniol. Pechodau yr annuwiol ydynt yn eu canlyn erbyn y
cyfrif; a chan fod eu "haf wedi darfod, a chynauaf eu henaid wedi'
myned heibio," derbyniant " am bob trosedd gyriawn daledigaeth."

Y mae yr angylion yn myned yn, a thrwy awdurdod Duw, fel y mae
yn amlwg yn ngwaith Jacob yn ymdrechu gyda Duw. "A^phan adaw-
wyd Jacob ei hun, fe ymdrechodd dyn ag ef hyd doriadi y dydd;" a
phan na lwyddodd, gofynodd " enw y gwr ;" am hyny y galwodd " enw
y He Penuel, wyneb Duw." Cadarnheir hyn hefyd, gan " Gadben llu

yr Arglwydd," yn dyfod at Joshua, ac yn amlygu iddo, yn hollol,

y dull i gymmeryd Jericho, ei thynged, a phob peth oedd yn anghen-
rheidiol iddo eu gwybod, er cyflawni gwaith yr Arglwydd. Er profi

hyn etto yn eglurachi darllener tystiolaeth loan ar vnys Patmos—
" Dadguddiad Iesu- Grist, yr hwn a roddes Duw iddo ef [lesu Grist],

i ddangos i'w wasanaethwyr y pethau sydd raid eu dyfod i ben ar fyrder

;

a chan iManfon, drwy ei angel, efe a'i hysbysodd i'w wasanaethwr
loan." Y mae hyn wedi ei brofi yn eglur ddigon weithiau ; ond
efallai y dywedir fod rhai nad ydynt yn breuddwydio dim, ac ereill yn
cael breuddwydion drwg. Gellir addef hyny hefyd yn ddigon cysson
a'r hyn a ddywedwyd. Y mae rhai dynion heb gredu mewn Duw,
angel, nac ysbryd. Y mae ereill yn creclu y naill a'r llall ; ond heb
ymddwyn yn ol eu cred. Y mae ysbrydion drwg a da yn ymdrin ag
ysbryd dyn yn nghwsg ac yn effro, ac yn dylanwadu arno i'r graddau-

y gadawo iddynt ; ond nid oes iddynt allu arno, ond drwy ei ber-

swadio. Maent yn hollol groes i'w gilydd yn eu heffeithiau, gyda'r

eithriad pan yr ymrithia y drwg fel "angel y goleuni." Gyda golwg
ar allu dyn i'w gwrthsefyll, cyn iddynt gael nieddiant rhy giyf o hono,.

y dywecf yr Apostol, " Profwch yr ysbrydion, ai o Dduw y maent."
" Gwrthwynebwch ddiafol, ac efe a ffy oddiwrthych." Gwneled pawb-
felly, fel na thristaoch ysbryd Duw.
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PENNOD IV.

GWEINYDD1AETH BRESENNOL ANGYLION.

Wedi profi mor fanwl, yn y bennod blaenorol, fodoliaeth, swyddau,

a dylanwadau angylion ac ysbrydion ar ddynion, awn yn mlaen gyda
chyfeirio y darllenydd at rai addewidion a roddir i ni can Dduw,
drwy ei weision, y cafFai y cyfryw weinidogaethau, drwy y cyfryw fodau,

ie, hyd y nod "yn y dyddiau divveddaf" hyn. Darllener Act. ii, 17, 18.

Er mor eglur y dywedir ynra, esbonia pawb o'r bron fod hyn yn cyfeirio

at ddydd y Pentecost ; ie, er fod Pedr yn dweyd yn groes—er fod Duw
yn dweyd mai " yn y dyddiau diweddaf';" ac felly y dywed Joel ii, 28—"A bydd ar ol hyny." Darllener yr adnodau blaenorol, a gwelir fod

y prophwyd yn son am y gwaith mawr a wnelid ar y ddaear (adn. 21),

pan y byddai plant Seion yn gorfoleddu (adn. 2.'}). Wedi adfern yr

Iuddewon yn ol i feddiannn en gwlad (adn. 27)—pan y byddai Crist yn
teyrnasu yn nghanol Israel yn dymmorol ac ysbrydol, ar ol eu hadferiad

olaf o'u gwasgariad diweddaf, yr hwn a fyddai am iddynt " wrthod

gwrandaw ar lais Sanct jrr Israel," yr hyn a broiir yn y geiriau hyn

—

" A'm pobl nis gwaradwyddir byth." Ar ol hyny, dywed Joel, y cyf-

lawnir y brophwydoliaeth uchod ; ac, ond edrych ar y geiriau, ni ddichon

neb rhesymol feddwl eu bod wedi eu cyflawni y pryd hyny ;
" canys bydd

ymwared, fel y dywedodd yr Arglwydd, yn mynydd Seion, ac yn Jeru-

salem" (adn. 32). Pa ymwared a fu y pryd hyny ? Onid hollol groes

i ymwared a fu y pryd hyny, ac hyd yn awr ? " Wele, yr ydwyf yn
gadael eich ty i chwi yn anghyfanedd," ebe Crist. Gwasgariad oedd y pryd

liyny
;
ymwared a fydd y pryd hyn ag y cyfeiria Joel, Pedr, a Duw ato

;

sef, " Yn y dyddiau diweddaf"—"O flaen dyfod mawr ac ofnadwy

ddydd yr Arglwydd" (adn. 31)—"Y tywalltaf o'm Hysbryd ar b&b

cuawd, a'ch meibion a'ch merched a brophwydant ; eich gwyr ieuanc a

welant weledigaethau, a'ch henafgwyr a freuddwydiant freuddwyd-

ion." &c.

Yr angylion ydynt yr offerynau a ddefnyddia Duw er casglu ei ethol-

edigion i'r manau hyny a ddarparodd efe iddynt yn ymwared, p^h
dywelltir "phialau" ei ddigofaint ar yr annuwiol, cyn ei ddyfodiad i

deyrnasu ar y ddaear gyda ei saint am fil o flynyddau. Yr angylion

ydynt filwyr y nef, er mynegi y pethau a wna dynion, ac a ddewisa Duw
iddynt 0u gwneuthur

; y rhai hyn a qavglant ei wenith i'w ysgubor, cyn

y bydd iddo losgi " yr us a. than anniffoddadwy." A thrwy ddylanwadu

arnynt yn y modd a nodwyd, sef rhoddi iddynt ddadguddiadau, ysbryd y
brophwydoliaeth, &c, y gwneir hyny. Y rhai hyn sydd yn dwyn o

flaen yr orsedd, ac yn costrelu mewn " phiolau aur," "weddiau y saint
!"

Erbyn hyn, gwelir fod gweinidogaeth angylaidd, nid yn unig mor rhes-

ymol ac ysgrythyrol yn yr oes hon ag un oes flaenorol, ond yn fwy

anghenrheidiol, yn ol y gwaith mwy a wna Duw ar y ddaear. O, mor
ddefnyddiol ydynt ! Mor drugarog ydyw y Duw grasol yn eu hanfon
" yn ngoruchwyliaeth cyflawnder yr amseroedd" hyn, yn yr hon y
" crynhoa efe ynghyd bob peth yn Nghrist Iesu." Diolchwn iddo

am y fath fendithion nefolaidd. Na chaffer neb yn yr oes hon "yn
cyflawni mesur eu tadau," ie, y tadau hyny a gondemniant am wrthod y
pethau hyn yn yr oesau gynt. Ac oni ddylai tystiolaeth y rhai sydd yn
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awr yn fyw, ie, cannoedd o rai rhagorol y ddaear, sydd yn gwybod
mewn gwiricmedd, ddyfod o angylion glan in daear ni yn yr oes hon,
gael rhyw enaith ar feddyliau dyniun i gredu hyn ? Ni ddichon eu bod
hwy oil wedi eu twyllo, yn yr hyn a welodd eu llygaid, a glywodd eu
clustiau, a deimlodd eu dwylaw, ae a wyddant drostynt eu hunan. Os
twyllwyd ni yn hyn, twyllwyd ein rhesymau, ein clustiau, a'n llygaid.

Ac os twyll yw hyn yn awr, yr un peth a fyddai haeru niai twyll oedd
yr holl hanes am y cyfryw bethau rhyl'edd a ddygwyddent yn y cyn oes-

oedd ; ac yr wyf yn foddlon i gael i'y nhwyllo i gredu yr yegrythyr, fel y
cafodd y saint yn y cyn oesoedd ; a goreu pa fwyaf o'r lath dwyll 1

hyny. Twyllir ni felly i'w cwmni hwy yn y diwedd, a thyna fy nymun-
iad i. Ni ddichon i ni dwyllo ereill yn hyn ; canys os ulyddhant i'r un
gyfundrefn nefol, prawf ei hun yn wir i bawb gonest eu hegwyddor o
honynt, yn mhob cwr o'r byd ; ie, y mae eisoes wedi, ac yn gwneyd hyn
i gannoedd yn awr yn Nghymru, drwy gyfranu bendit/.ion nefolaidd,

y doniau ysbrydol iddynt ; nid er mwyn iddynt gredu, ond fel cynt, uedi
credu ac ufyddhau, er eu cadarnhau, eu santeiduio, a'u perfl'eithio. A'r
neb a brofa egwyddoiion " Mormoniaeth," fel ei gelwir, "a gaiff wybod
am y ddysgeidiaeth, ai o Dduw y mae, ai myfi o honof fy hun sydd vn
llefaru." Prawf ei hun yn wirionedd dwyfol, yn "efengyl dragywyddol,"
yn "allu Duw er iaehawdwriaeth ;" a dyma paham y dyweuais, na
ddichon dwyllo neb. Paid a'i hol'ni, ddarllenydd

; prawf hi ; a sicrhaf,

os cywir dy ddyben, nad edifarhei am l:yny byth. Wedi darparu y
ff'ordd, drwy symud ymaith y rhwystrau blaenorol, meddyliaf eich bod
yn awyddus i ofyn, I bwy yr ymddangosodd yr angel hwnw ? Gofynaf
fimiau, a ydyw cywirdeb yr hanes yn ymddibynu ar gymmeriad y person
yr ymddangosodd iddo ? Os felly, pe dywedwn iddo ddyfod at Mahomed,
gwrthodai yr holl fyd Cristionogol ef. Pe at y Pab o Kufain, a gredai
Protestaniaid hyny ? Neu, pe daethai yr angel a'r genauwri hon at un
o'r gwyr penaf, duwiolaf, ac uchaf ei gymmeriad, sydd yn blaenori rhyw
sect yn awr, efallai y credai y blaid hono ; ond diammau gtnyf y gwrth-
odai yr holl rai ereill ef a'i dystiolaeth megys twyll, a dywedent bob
drygair am ei gymmeriad ef a'i ganlynwyr. Achosai hyny y fath elyn-
iaeth a chenfigen atynt, lies eu lladdent, pe gallent. Pe gofynid iddynt
paham y gwnant hyny, eu hateb fyddai, " Haeddant farw;"y maent'y;i
twyllo meddyliau gweiniaid, ac y maent cystal a dweyd nad oes neb yn
iawn ond hwy ; ni allwn ni oddef i neb roddi un math o sarhad ar y
crefyddau a roddodd ein tadan duwiol i ni, dan gredu pa rai y buant
hwy feirw yn dduwiol !" Oni allai plant pob tadau yn mhob oes a
gwlad amddiffyn eu crefyddau mor addas a hyn ? Clywsom gan yr
Hindwaid cystal rheswm a hyna dros addoli Juggernaut! "O, na,"
meddant, "crefydd y Bibl sydd genym ni; nid eilun-addoliaeth." Ond,
y mae gwahaniaeth mawr rliwng proffesu a chredu crefydd y Bibl, canys
crefydd y Bibl ydyw giceinidogaeth angylion yn mhob oes o'r byd. Mewn
gwirionedd, nid yw cywirdeb, na defnyddioldeb y peth hyn, yn ymddi-
bynu cymmaint ar y cymmeriad a ddyry poblogrwydd yr oes i'r person

y gafodd y fraint fawr o'i dystio ; canys Duw sy'n dewis ei offerynau, a

gwael bethau y byd a ddewisodd efe yn y cyn oesoedd, "fel y byddai
godidogrwydd y gallu o Dduw, ac nid o ddynion." Gogoniant ei enw,
a lies dynolryw yw ei ddyben.
Gan eia bod ya gydnabyddus am flynyddau a'r person hwnw a
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•gafodd y fraint oruchel o fod yn offeryn yn Haw Duw, i sefydlu ei

•deyrnas ar y ddaear, yn y dyddiau diweddaf hyn ; wedi clywcd yr

hanes o'i enau ei hun; wedi gweled ei fuchedd a'i ymarweddiad; wedi
cyradeithasu ag ef yn y dirgel a'r cyhoedd, a chyda ei deulu ar ei

aelwyd heddychlawn ; wedi bod wrth ei ochr yn nghanol terfysg-

luoedd o elynion creulon a geisient ei fywyd, oherwydd ei dystiolaeth

hon ; wedi bod gydag ef yn y carchar am y seithfed waith a deugain

iddo ef gael ei gaethiwo am ei grefydd ; wedi clywed ei dystiolaeth yn
nyfnder y carchar, o fewn i'r dorau cedyrn, He y bwriwyd ef ar gy-
huddiad o fradwriaeth yn erbyn y llywodraeth, am bregethu oddiar

Dan xi, 44. Gan fy mod, meddaf, yn gwybod iddo, heb na judge na
jury arno, selio y dystiolaeth a'i waed—o ddyfod angel a'r genadwri
hon iddo : gan i mi glywed hyny o'i enau yn ei awr olaf, pa fodd yr

ttmmheuaf hi ? Daeth cannoedd o ddynion creulon, a meddwon gan
mwyaf, wedi duo eu gwynebau cyn rhuthro arno, a lladdasant ef a'i

frawd yno, heb gael un arholiad i'w achos yn ol cyfraith y wlad.

Saethwyd cannoedd o fwledi atynt i'r ystafell dnvy y fFenestri a'r drws.

Aeth pedair drwyddo ef, a'r un nifer drwy ei frawd ; a gwybod yr wyf
ddarfod iddynt farw yn ferthyron hollol ddieuog o'r holl gyhuddiadau
a daenir am danynt ar hyd a lied y byd. Os gwaith y diafol a'i ofFer-

ynau ydyw erlid, lladd, a chynllunio celwyddau yn mhob oes, yn
erbyn pa fath ddynion y rhyfela y cyfryw? " Os bydd teyrnas wedi
ymranu yn ei herbyn ei hun, ni saif hono." Felly y dywed pob dyn
rhesymol. Gan i mi gael yr holl fanteision hyn, a gwybod y pwys-

fawrogrwydd o'r peth hyn i raddau helaeth ; onid yw yn bechod ynof
i beidio agor llygaid fy nghydwladwyr gyferbyn a'r gwirioneddau,

newydd, fhyfedd, dwyfol, a daionus hyn ? Rhoddaf, ynte, dalfyriad

byr y waith hon, a helaethach y tro nesaf, o'r dull, y modd, a'r amser

y cafodd Joseph Smith y fraint fawr hon. Na ryfedda, ddarllenydd

;

canys dyna ei enw : neu, " yr hen Joe Smith, y gau brophwyd, y
itwyllwr drygionus, rhyfygus, ffol, dichellgar," &c, &c, fel ei geilw

gelynion y gwirionedd a theulu lliosog rhagfarn. Pa leiaf yr adna-

byddant .ef, mwyaf eu gclyniaeth ato ; ac yn wir, felly fy hunan i

raddau, mes gorfod credu, drwy fanwl ymchwiliad a chymdeithasu ag
*ef, mad'Oedd efe y dyn drwg a ddychymmygaswn ei fod. Ac yr ydwyf
yn atebol am wirionedd yr hanes canlynol, pe dywedai holl dduwin-
yddion a doethion Cymru i'w erbyn. Heriaf yr holl oes, yn ol ysgry-

thyr a deddfau cyffredin tystiolaeth, i wrthbrofi fy nhystiolaeth.

PENNOD V.

HANES BOREUOL JOSEPH SMITH.

Ganwyd Joseph Smith yn nhref Sharon, swydd Windsor, talaeth

Vermont, yn Unol Daleithiau yr Amerig, ar y 23ain o fis Rhagfyr,

1805. Pan oedd efe yn ddeng mlwydd oed, symudodd ei rieni a'u

teulu i Palmyra, yn nhalaeth New York. Trigasant yn y swydd hon
tuag un mlynedd ar ddeg ; y rhan olaf o'r tymmor yn nhref Manches-
ter. Amaethwyr oeddynt o alwedigaeth. Yr oedd manteision Joseph,

ac o ganlyniad ei wybodaeth am wahanol gangcnau dysgeidiaeth, yn
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fach iawu, yncyrhaedd yn unig at allu dnrllon, ysgrifcnu, ac ycbydig o

rifyddiaeth. O'r bedwaredd-ar-ddeg hyd y bymthcgfed llwvdd o'i

oedran, dcohreuodd ddwys fyfyrio ar yr anghenrheidrwydd o ddarparu

erbyn ei scfyllfa ddyfodol ; ond pa fodd i wneuthur hyny, oedd yn

gwestiwn heb ei ateb i foddlonrwydd i'w feddwl. Ymddangosai yn

gwestiwn o bwys annhraethol yn ei ohvg, yn gymmaint a bod iach-

awdwriaeth ei enaid yn ymddibynu ar gael gwybodaetb gywir o hono.

Os na cbaffai afael yn y ffordd gywir i hyny, gwelai fod yn anmhosibl

iddo rodio ynddi, oddieithr ar ddamwain—gan anturio tua'r Barnwr

cyfiawn, ar ymorphwys yr oil a feddai ai ddygwyddiad. Hyn oedd

beth na foddlonai i'w wnentbur. Os yndiolai gyda'r gwahanol bleid-

iau crefyddol, cyfeiriai y naill a'r Hall o honynt ef at eu credoau

neillduol eu hunain, gan ddweyd, " Dyma'r ffordd. rhodia ynddi."

Caufyddai lawer o betbau ganddynt yn bollol groes i'w gilydd. Ym-
ddangosai yn rhesymol iddo, na threfnodd Duw ond un ffordd i fod

yn gadwedig drwyddi ; ac o ganlyniad, ni allai cfe feddwl fod, o'r holl

wahanol eglwysi yn y byd, namyn un yn wir eglwys i Dduw, ac y rhaid

fod bono wedi ei hadeiladu ar yr un sylfaen, yn credu yr un athraw-

iaetb, yn arferyd yr un ordinhadau, yn rhwymyn yr un Ysbryd, ac yn

dwyn yr unrbyw ffrwythau, a'r eglwys gyntelig, cyn y cymmeradwyai

Duw hi yn yr oes lion. A cban na allai ymddiried am fywyd tragy-

wyddol ar seiliau mor gyfnewidiawl a gwabanol, penderfynodd chwilio

yr ysgrythyrau yn fanwl a diduedd. Farhaodd felly am ysbaid o

amser, gan gredu yr hyn a ddarllenai. Yn mhlith yr anirywiol wir-

ioneddau godidog a frithent ei ddalenau, ac a lawenhai ei galon, nid

nemawr un a ennillai ei sylw yn fwy na'r hyn a ganlyn :
—

" Od oes ar

neb eisieu doethineb, gofyned gan Dduw, yr hwn sydd yn cyfranu yn

haelionus i bawb, heb ddannod ; a hi a roddir iddo." Anhawdd
traethu y fath orfoledd a barodd yr addewid werthfawr lion iddo, pan

y gwelodd fod y fraint i bob dyn o gael gofyn, ie, gyda sicrwydd hefyd

o gael derbyn gan Dduw, y wybodaeth oedd mor anghenrheidiol er

iawn droedio yn ffordd y gwirionedd, a therfynu y ddadl galed oedd

yn ei feddyliau. Yr oedd hyn fel goleuni yn llewyrchu mewn lie

tywyll, i'w dywys i'r ffordd y dymunai rodio ynddi ; ac o ganlyniad,

penderfynodd ymneillduo i'r dirgel yn y goedwig, ychydig oddiwrth

dy ei dad, i weddio ar Dduw am gyflawni yr addewid werthfawr hon,

a dangos iddo pa un o'r holl enwadau crefyddol oedd eglwys Iesu

Grist. Wedi pcnlinio yno, a dechreu ar y gorchwyl pwysig o alw ar

yr Arglwydd a'i holl galon, temtid ef (mae yn dehyg) gan nerthoedd y
tywyllwch, mewn llawer modd, i feddwl na wrandewid ei weddi, ac

nad yw y fath beth i'w gael yn awr ; ond parhai yntau yn daerach,

daerach, am waredigaeth, nes i'r tywyllwch ddechreu gwasgaru o'i

feddwl, ac iddo yntau allu gweddio megys yn nerth yr Ysbryd, ac

mewn ffydd ddiysgog. Tra yn parhau i dywallt ei enaid fel hyn o

flaen Duw am atebiad i'w weddi, yn mhen yspaid gwelai oleuni yn
dysclaerio yn rhyfeddol yn yr wybr uwch ei ben ; yntau a ymegn'iodd

fwy-fwy i weddio, a'r goleuni oedd yn dyfod i wared yn raddol tuag

ato, ac fel yr agosaai, cynnyddai mewn dysclaerder a mawredd, nes,

erbyn iddo gyrhaedd brigau y coed, ymddangosai y goedwig wedi ei

goleuo yn ddysclaer a gogoiuiddus oddi amgyteh iddo. Ar y meddwd
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cyntaf, dysgwyliai weled y cangenau a'r dail yn cael eu deifio o'i

amgylch. Ond gan na chafodd yr effaith hono arnynt, ymwrolodd i

allu dal yn ngwyneb y dysclaerdeb. Parhaodd felly i ddisgyn yn
araf, nes cyrhaedd y ddaear, gan ei hollol amgylchynu yntau. Pan y
eyffyrddodd ag ef gyntaf, achosodd deimladau rhyfedd drwy ei holl

gyfansoddiad, ac yn y fan cipiwyd ei feddwl ymaith oddiar y gwrth-
rychau a'i hamgylehent, fel mewn gweledigaeth nefolaidd. Gwelai
ddau berson gogoneddus, yn tebygoli i"w gilydd o ran pryd a gwedd.
Dywedasant wrtho fod ei bechodau wedi eu raaddeu. Hysbyswyd ef

ynghylch yr byn y gofynai am dano, ag ydoedd wedi achosi eymmaint
o dristwch i'w feddwl—fod yr holl bleidiau crefyddol yn y wlad yn
eredu athrattiaetb.au anmherffuith, i raddau mwy neu lai ; ac, o gan-

lyniad, nad oedd Duw yn arddel yr un o honynt yn eglwys iddo ef

;

er fod llawer o honynt yn selog, yn ddynion rydwybodol, yn ofni

Duw, yn cilio oddiwrth ddrygioni, ac yn ei addoli yn ol y goleuni oedd
ganddynt. Gorchymynwyd iddo beidio ymuno a neb o honynt.
Cafodd addewid yr adferid iddo y wir athrawiaeth—cyflawnder yr

efengyl, mewn amser dyfodol ; ac wedi y pethau hyn, diflanodd y
weledigaeth, gan adael ei feddwl wedi ei orlenwi a thawelwch a Uaw-
enydd annesgrifiadwy. Yn mhen ainser wedi cael yr amlygiadau
dwyfol hyn, goddiwecldwyd ei feddwl i raddau gan chwantau ieuenctyd,

yr hyn a barodu iddo edifeirwch dvvys ger bron Duw wedi hyny.

PEN NOD VI.

DADGUDDIAD Y LLAFNAU AUR.

Ar yr 21ain o fis Medi, 1823, gwelodd y Duw trugarog a graslawn yn
dda, nid yn unig i wrandaw, ond ateb gweddiau Joseph Smith yn
ychwanegol. Wedi iddo ddychwelyd i orphwys, fel arferol, yr oedd
ei feddwl wedi ei sefydlu mewn taer weddi, a gwir ddymuniad ei enaid
i gael cymdeithas rhyw genadydd dwyfol, gyda hysbysiad iddo o'i

gymmeradwyaeth gerbron Duw, ac i amlygu iddo egwyddorion
crefydd Crist, yn ol yr addewid a gafodd yn y weledigaeth fiaenorol.

Pan oedd yn parhau fel hyn gerbron gorsedd gras, gan ymdrechu i

ymarferyd ffydd yn yr addewidion oedd mor felys i'w enaid, yn
ddisymwth llewyrchodd goleuni fel goleu-ddydd, ond yn llawer mwy
pur, tanbeidiawl, a gogoneddus, i'r ystafell. Ymddangosai y ty, ar yr
olwg gyntaf, fel pe buasai wedi ei lenwi a than ysol ! Parodd yin-

ddangosiad mor ddisymwth o oleuni mor ddysclaer ergyd i'w holl

gorff; ond dilynwyd ef yn fuan gan y fath lawenydd a gorfoledd, nes
yr oedd o galon yn dymuno cyfeillachu a'r achos o hono. Yn y fan,

ymddangosodd person gogoneddus o'i fiaen. Ac er mor ddysclaer

oedd y goleuni a lanwai yr ystafell, yr oedd rhyw belydrau dwyfol
o oleuni mwy tanbeidiol a gogoneddus eilwaith yn amgylchu y person
hwn ! Er fod ei wynebpryd fel mellten, etto yr oedd cariad a dini-

weidrwydd wedi ei argraffu arno mor ddealladwy, nes symud pob
ofnau o'r meddwl, a gorlenwi yr enaid a'i ddelw. Ei gorffolaeth oedd
ychydig yn fwy na'r cyffredin o ddynion yn ein hoes ni: ei wisg oedd
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mor ganaid a'r eira, ac nid ymddangosai un math o wniad ynddi.

Llefarodd y bod dysclaer hwn wrtho, gan ddywedyd raai angel Duw
oedd, drwy orchymyn wedi ei anfon i hysbysu iddo fod ei bechodau
wedi eu maddeu, fod ei weddiau wedi cael eu gwrandaw, ac hefyd i

ddyfod a'r newyddion da o lawenydd mawr iddo ; sef, fod yr amser
gerllaw i'r Arglwydd gwblhau y cyfammod a wnaeth ag Israel gynt,

mewn perthynas i'w had;—fod y mawr, y rhyfeddol, a'r dyeithr-waith

a addawsai Duw gyflawni ar y ddaear, fel rhag-barotoad i ail ddyfodiad

y Messiah, ar ddechreu ; ac hefyd, fod yr amser gerllaw i'r efengyl

cael ei phregethu yn ei chyflawnder i'r boll genedloedd, er darparu

pobl santaidd a ffyddlon, i fod yn dcilwng o gael mwynhau ei

orphwysfa osoneddus, yn ei deyrnasiad buddygoliaethus ar y ddaear

newydd ac adferedig.

Hysbyswyd iddo hefyd ei fod ef wedi ei ddewis a'i alw, i fod yn
offeryn yn llaw Duw er dwyn yn mlaen waith rhyfeddol yr oruchwyl-

iaeth ogoneddus hon. Amlygwyd iddo fod yr "Indiaid Americanaidd"
yn weddillion Israel ; eu bod, pan y daethant gyntaf ar y cyfandir, yn
bobl hardd a dymunol yr olwg arnynt, yn meddu gwybodaeth o'r unig

wir Dduw, yn ei ffafr, ac yn derbyn bendithion neillduol oddiar ei

law; fod y prophwydi a'r ysgrifenyddion ysbrydoledig oedd yn eu

plith, wedi ysgrifenu hanes y pethau hynotaf o oruchwyliaethau Duw
tuag atynt. o oes i oes, am lawer o genedlaethau, hyd oni oddiwedd-

wyd hwynt gan farnau Duw am eu drygioni.ac y difethwyd y mwyrif

o honynt ; ond fod yr oraclau a gynnwysai eu hanes (trwy orchymyn
Duw i un o'u prophwydi diweddaf) wedi eu cuddio, er eu diogelu rhag

y dynion drygionus a geisient eu difetha. Dywedodd fod yr oraclau

hyn yn cynnwys llawer o d<ladguddiadau dwyfol, yn dwyn perthynas

ag efengyl y deymas; heblaw prophwydoliaethau amy pethau nodedig,

gogoneddus, ac ofnadwy a gyflawnid yn y dyddiau diweddaf. Ac, fel

y cyflawnai Duw ei addewidion i'w hynafiaid a wnaethent yr oraclau

hyn, a chwblhau ei amcan yn eu hadferiad, &c, y clygid yr oraclau

hyn i'r anjlwg. Os byddai efe yn ffyddlon, caffai y fraint o fod yn

offeryn i ddwyn y dirgeledigaethau santaidd hyn i'r goleuui. Rhy-
byddiai ef yn ddwys i gofio bob amser, am wneuthur pob peth er

gogoniant i Dduw. Nad ymddiriedid yr oraclau hyn i neb, a geisiai

ei dderchatiad, ei ogoniant, a'i les ei hun drwyddynt. Wedi ei

gynghori i fyw yn gyfiawn, bod o egwyddor uniawn yn gwasanaethu

Duw, ac amlygu iddo lawer o bethau mynedol a dyfodol, rhy faith i'w

traethu yma, ymadawodd yr angel, a chiliodd y goleuni, a gogoniant

Duw gydag ef, gan adael meddwl Joseph yn dawel a lion, i fyfyrio ar

y pethau a glywodd ac a welodd. Ond cyn y boreu, adnewyddwyd y
weledigaeth ddwywaith, gan ei hyfforddi ef yn mhellach ac yn fanylach,

mewn perthynas i*r gwaith mawr a rhyfeddol yr oedd Duw ar ddechreu

ei wneuthur ar y ddaear.

Yn y boreu, aeth at ei orchwyl fel arferol ; ond yn fuan adnewydd-

wyd y weledigaeth iddo drachefn, ac ymddangosodd yr angel o'i flaen;

a chan ei fod wedi cael gwybodaeth eisoes, yn y gweledigaethau blaen-

orol. am y fan lis yr oedd yr oraclau yn guddiedig. gorchymynodd iddo

fyned yno yn ddioed i'w gweled. Yn y fan, gan adael ei orchwylion,

efe a aeth i'r man He y gorchymynwyd iddo.
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Rhoddaf ddesgrifiad byr o'r fan bono lie gorweddai yr oraclau,

mewn geiriau boneddwr o'r enw Oliver Cowdery, yr hwn a ymvvelodd

a'r fan wedi hyny. " Ar yr ochr ddwyreiniol i'r ifordd gyffredin sycld

yn arwain o dref Palmyra, swydd Wayne, i Canandaigna, swydd
Ontario, yn nhalaith Caeret'rog Newydd (U. D. A..), oddeutu pedair

milltir cyn eyrhaedd tref faeh Manchester, y mae mynydd mawr

—

mawr, meddaf, oherwydd ei fod cymmaint, os nad yn fwy, nag un
arall yn y eylchoedd hyny." Wedi rhoddi desgrifiad manwl o'r

mynydd, ychwanega—" Yn agos i'r pen uchaf iddo, ar yr ochr ddwyr-

einiol, y darganfyddwyd yr oraclau [cyfeiriedig] . Pan ymwelais a'r

fan yn y flwyddyn 1830, yr oedd yno amryw goedydd yn tyfu, digon

i roddi cysgod rhag gwres yr haf, ond nid mor lliosog ag i rwystro

glaswellt i dyfu. Pa mor ddwfn yn y ddaear y cuddiasid yr oraclau,

y mae yn anhawdd dweyd ; ond oddiwrth y ffaith eu bod wedi bod yn
gorwedd yno, ar ochr mynydd mor serth, am oddeutu pedwar cant ar

ddeg o flynyddau, gellid meddwl eu bod amryw droedfeddi dan y
wyneb pan roddvvyd hwy yno, gan fod yn naturiol i'r wyneb dreulio,

mwy neu lai, mewn cymmaint o amser; er na threuliai gymmaint mor
agos i'r copa, ag yn is i lawr, efallai. Yn y man hwn yr oedd tull

wedi ei dori. Yr oedd careg, a'r ochr uchaf iddi yn llyfn, yn llanw y
gwaelod ; o amgylch ei hochrau yr oedd math o cement, yn yr hwn y
rhoddasid pedair o geryg teneuon ar eu hochrau, ac oddi allan i ochrau

y gareg isaf. Yr oedd y cyfan wedi eu gosod fel hyn, yn gwneyd cist,

a'r conglau wedi ei llanw yn gywrain a cement, fel na allai dim gwlyb-

wr oddi allan dreiddio i mewn. Ochrau mewnol y ceryg ereill oedd-

ynt wedi eu llyfnhau hefyd. Yr oedd y gist hon yn ddigon o faint i

gynnwys dwyfroneg, fel y gyfryw a arferai yr hynaflaid i amddiffyn y
fynwes rhag saethau y gelymon. O waelod y gist, yn sefyll ar y
ddwyfroneg, yr oedd tair colofn, wedi eu gwneuthur o'r cement ag oedd

yn yr ochrau. Ar y tair colofn hyn y gorweddai yr oraclau. Yr oedd

careg arall, a'i gwyneb isaf yn llyfn, a'r wyneb uchaf yn goronog, yn
cauad ar y gist. Pan ymwelodd Mr. Smith a'r lie ar foreu yr 22ain o

Fedi, 1823, yr oedd wyneb uchaf y gareg yn weledig, ond el hochrau

yn guddiedig gan ddaear a glaswellt; fel y mae yn arnlwg, er na
wyddys pa mor ddwfn eu cuddiwyd ar y cyntaf, eu bod wedi bod yno
ddigon o amser i'r ddaear dreulio oddi arnynt, a dod a hwynt i'r

amlwg. Ond wedi ei gyfarwyddo, hawdd oedd iddo eu cael. er nad
oeddynt mor nodedig a thynu sylw neb a elai heibio. Wedi eyrhaedd

i'r fan gydag ychydig o ymdrech, cododd y gareg uchaf, ac er ei syn-

dod mawr, syllodd a'i lygaid ar gynnwysiad rhyfeddol y gist. Pan
oedd yn syilu ar y trysor santaidd hwn, gan ryfecidu a myfyrio ar yr

hyn a glywsai gan yr angel yn flaenorol, wele angel yr Arglwydd, yr

Invn a ymddangosasai iddo o'r blaen, yn sefyll ger ei fron, a'i enaid a

lanwyd o orfolecld fel yn yr hwyr b'.aenorol, ac efe a gyflawnwyd o'r

Yshryd Glan, a gogoniant yr Arglwydd a ddysciaeriodd oduiamgylch

iddo, ac a orphwysodd arno. Par. yn y sefyllfa ddedwydd hon, yn
syllu ar yr olygfa ogoneddus o'i flaan, yr angel a ddywedodd wrtho,
" Edrych !" ac fel yi oedd yr angel yn llefaru, gwelai dywysog y
tywylhvch a'i lu aneirif oddiamgylch iddo. Wedi i'r rhai hyn fyned

heibio o'i olwg, ychwanegodd yr angel kfaru, gun ddywedyd, " Dang-
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oswyd i ti hyn oil—y da a'r drwg, fcl yr adnabyddit hwynt. Wele,
pob peth sydd o duedd dda, o Dduw y mac; a phob peth crocs i hyny,
o'r un drwg. Ni clli y pryd hwn gad mcddiant o'r oraclau hyn, oher-
wydd manylrwydd gorchymyn Duw yn eu cylch. Rhaid eu ceisio cyn
cu ceir, trwy weddi a fFyddlondeb. Ni ddiogelwyd hwynt yma er elw
i neb, nac er hunan-glod ; ond seliwyd hwynt dan weddi'r ffvdd, oher-
wydd y wybodaeth a gynnwysant, ac nid o ran un gwerth arall. Y
maent yn dadguddio cyflawnder efengyl Iesu Grist, megys ei rhodd-
wyd i'w bobl, y rhai oeddynt gyut yn preswylio yn y tir hwn. Ar

y pryd ei dygir i'r nmlwg drwy allu Duw, lluoedd o'r cenedloedd
a'i derbyniant ; nc wedi hyny y dygir gweddill Israel i gorlan eu Gwar-
edwr, drwy ufyddhau iddo hefyd. Deisyfodd y rhai hyny a gadwas-
ant orchymynion yr Arglwydd ar y tir hwn, y pethau hyn ganddo, a
thrwy weddi ffyddiog derbyniasant yr addewid, os byddai i'w plant
droseddu, a myned i ddirywiad, yr adferid yr oraclau hyn i'w had.
Pethau santaidd yw y rhai hyn, a rhaid eu cadw felly ; canys rhaid
cwblhau addewid yr Arglwydd yn eu cyflawniad. Ni ddichon neb eu
derbyn oddieithr ei fod o galon bur, o herwydd eu bod yn cynnwys
pethau santaidd. Trwyddynt y gwna yr Arglwydd waith niawr a rhy-
fcddol. Doethineb y docthion a bulla, a deal! y rhai deallgar a ym-
guddia, o herwydd yr amlygir gallu Duw. Y rhai a broffesant y gwir-

ionedd, ond a rodiant mewn twyll, a ymgynddeiriogant i'w erbyn gan
lid ; ond trwy arwyddion a rhyfeddodau, trwy roddion iachau—amlyg-
iadau o allu Duw, a thrwy jt Ysbryd GISn, y dyddenir calonau y ffydd-

loniaid. Ti a welaist yn awr allu Duw, a nerth Satan
; gwel nad oes

dim dymunol yn ngweithrcdoedd y tywyllweh ; ni allant ddwyn ded-
wyddwch, a thruenus fydd y rhai a oddiweddir ganddynt : tra, o'r ochr
arall, y rhai cyfiawn a fendithir ag etifeddiaeth yn nheyrnas Dduw, a
llawenydd annhraethol a'u hamgylcha. Yno y gorphwysant, tuhwnt i

gyrhaedd gelynion y gwirionedd, lie nid aflonydda y drwg hwynt. Yn
wastadol eu coronir a gogoniant Duw, y gwleddant ar ei ddaioni, ac y
mwynhant wedd ei wyneb. Wele ! er i ti weled yr amlygiadau hyn
o'r fath allu mawr, fel y gelli bob amser adnabod yr un drwg ; etto, mi
a roddaf i ti arwydd arall, fel pan ei cyflawnir y gwybyddi mai yr Ar-
glwydd sydd Dduw, ac a deyrnasa ; efe a gwblha ei fwriadau, ac a ddwg
y wybodaeth a gynnwysa yr oraclau hyn i bob cenedl, llwyth, iaith, a
phobl dan yr holl nefoedd. Hyn yw'r arwydd: pan y dechreuant
glywed ddarfod i Dduw amlygu y pethau hyn i ti, gweithredwyr an-
wiredd a geisiant dy ddadymchwelyd. Traethant a chyhoeddant ys-
toriau, a chyhuddiadau celwyddog am danat, i ddrygu dy gymmeriad,
a hwy a geisiant dy fywyd yn ddiachos; ond cofia hyn, os byddi ffydd-
lon, gan barhau i gadw gorchymynion yr Arglwydd o hyn allan, efe a'th

wareda o'u dwylaw, ac a'th alluoga i ddwyn gwybodaeth o'r oraclau
hyn i ddynion ; canys mewn amser cyfaddas y dyry Duw orchymyn ar

i ti eu derbyn. Wedi eu cyfieithu, rhydd yr Arglwydd yr offeiriadaeth

santaidd i rai, a hwy a ddechreuant gyhoeddi yr efengyl hon, gan fed-

yddio mewn dwfr er maddeuant pechodau, ac wedi hyny derbyniant
awdurdod i gyfranu yr Ysbryd Glan drwy arddodiad dwylaw. Yna,
cynnydda yr erlidigaeth fwy-fwy, o herwydd amlygir twyll dyniou
drygionus ; a'r rhai nad ydynt wedi adeiladu ar y graig a geisiant

c
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ddadymchwelyd yr eglwys, ond hi a gynnydda po fwyaf ei gwrthwy-
nebir, ac a ymledaena yn eangach, gan gynnyddu niewn gwybodaeth
hyd oni pherffeithir, a derbyn o honi ei hetii'eddiaeth, pan y bydd go-
goniant Duw yn gorphwys arnL A phan y cymmer y pethau hyn le,

ac y bydd pob peth yn barod, dadguddir dcg lhvyth Israel yn ngwlad y
gogledd, yn mha le y maent yn trigo er'.s amseroedd maith ; a phan
gyflawner hyn oil, y daw i ben yr hyn a ddywedodd y proffwyd,—' Y
Gwaredwr a ddaw i Seion, ac a dry ymaith annuwioldeb oddiwrth Jacob,

medd yr Arglwydd.' Ond, er i weithredwyr anwiredd geisio dy ddy-
fetha, braich yr Arglwydd a'th amddiffyna, ac a'th wna yn fuddygol-
iaethus arnynt oil, i ddwyn y pethau hyn i'r aralwg, os cedvvi ei or-

chymynion. Dy enw a adnabyddir yn mhlith y cenedloedd, canys y
gwaith a wna yr Arglwydd drwyot a achosa i'r rhai pur o galon lawen-
hau, ac i'r drygionus a'r cenfigenus gynddeiriogi

; gan y naill y bydd
yn barchus ac yn anrhydeddus, a chan y Hall yn wawdus a dirmygus -

T

er hyny, iddynt hwythau y par ddychryn ac arswyd, oherwydd y gwaith
mawr a rhyfeddol a ganlyna ddyfodiad cyfiawnder yr efengyl hon i'r

byd. Yn awr, dos ymaith yn llawen ; cofia, pa bethau mawrion a
wnaeth yr Arglwydd i ti. Bydd ddyfal i gadw ei orchyraynion, ac efe

a'th wared rhag temtasiynau, maglau, a chyfrwysdra y drygionus, nes
cyflawni dy waith. Nac anghofia weddio, fel y cryfhaer dy feddwl, fel

pan ddadguddio efe i ti, y galluoger di i ddianc rhag y drwg, ac i dder-

byn yr oraclau gwerthfawr hyn."
Rhoddwyd llawer ychwaneg o gynghorion a gwybodaethau, drwy

enau yr angel i Mr. Smith, y rhai y'nt rhy faith i'w cyhoeddi yma.
Yn nghorff y pedair blynedd ganlynol cafodd lawer o ddadguddiadau o
bryd i bryd, drwy enau cenadon nefolaidd ; ac ar foreu yr 22ain o fis-

Medi, 1827, angel yr Arglwydd a gyflwynodd jt oraclau i'w ddwylaw.
Ac yn awr, ddarllenydd, beth mewn gwirionedd sydd yn gwneuthur i'r

gwirioneddau hyn ymddangos yn fwy afresymol neu anhygoel yn ein

dyddiau ni, nag oedd i'r cyfryw genadon nefolaidd wneuthur pethau
cyffelyb i ereill yn y cyn-oesoedd ? Anturiaf ddweyd na ddichon neb
a gredant y naill gael allan un ateb, na chynyg un wrthddadl i'r Hall,

ond ystoriau disail traddodiad a rhagfarn. Etto, nid ydym ni yn gofyn
i neb ymorphwys ar dystiolaeth Joseph Smith yn unig am y gwirion-

edd o hyn, ddim mwy nag y gwnawn ninnau ; ond y mae cannoedd o
filoedd yn awr yn fyw yn mhedwar cwr y byd, a channoedd yn Nghy-
mru yn awr, wedi cael tystiolaethau digonol gan Dduw yn ol ei addewid,
mai gwir yw ; ac nid hyny yn unig ychwaith, ond caiff pob un gonest ei

galon a ufyddhao i'r efengyl dragwyddol hon, dystiolaethau hefyd o'r

un man iddynt eu hunain. Dyma addewid werthfawr, onide ? Yna
prawf hi, a gwel mai gwir yw.

PENNOD VII.

DESGRIFIAD OR LLAFNAU.
Wedi profi mewn pennod flaenorol yn y llyfr hwn fod gweinidotraeth

angylaidd, yn y dyddiau diweddaf hyn, ya rhesymol, ysgrythyrol, ac
yn ffaith wirioneddol ; rhoddasom yehydig o hanes ymweliari cenadon
santaidd a Mr. Joseph Smith yn yr America, eu cenadwri, darganfydd-
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iad~rhyfeddol o hen oraclau gwcrthfawr, a'r modd cu traddodwyd i'w

ddwylaw ; ac yn ol ein haddewid rhoddwn ddesgrifiad o honynt. y
modd y eyfieithwyd hwynt, tystiolaethau y rhai a'ugwelsant a'ullygaid,

a'u teimlasant a'u dwylaw, ac o ganlyniad a wyddent y pethau y tyst-

ient o'u herwydd. llhoddwn hefyd grynodeb bjr o gynnwysiad yr or-

aclau hen, defuyddiol, a gogoneddus hyn. Y mae ein hadnabyddiaeth
brcfiadol o ragfarn a'i hctfeithiau andwyol, yn ddigonol i'n hesgusodi
am rybyddio y darllenydd hynaws i heidio a barnu yr hanes ganlynol,

yn ol yr ystor'iau disail sydd eisoes wedi gorlenwi y wlad o'r bron am
dano. Ac, er ei fwyn ei hun a'r gwirionedd, na phwysed ef ychwaith
yn nghlorianau credoawl yr ocs. Pe na buasai dim a wnelai angvlion

a'r darganfyddiad o'r oraclau cyfeiriedig, diammau y buasai haneswyr
doethion a mawrion y wlad yn ei gymmeradwyo fel y peth gwerthfawr-

ocaf a gymmerodd le ar y cyfandir er ei sefydliad cyntefig ; cawsai yr

astell nesaf i'r uwchaf yn llyfrgelloedd y duwinyddion, a gwelsid ef

wedi ei oreuro, ac yn ei le priodol ar ford penaethiaid y ddaear ; ie
f

buasai yn achosi cyfnod newydd yn hanesyddiaeth y byd! O'r fath

wrthwynebiad mawr sydd gan y teulu dynol i'r angylion gyfrinachu a

hwynt yn ein dyddiau ni ! Pa le y mae yr egwyddor hanfodol a grewyd
mewn dyn, er ei addasu i gymdeithasu a'i frodyr oddifry ? A ydyw
wedi diiiannu yn hollol o'r hil ddynol, erbyn hyn ? Pe le y mae rheswm ?

Ai traddodiad a'i llyncodd yn llwyr ? Cafwyd allan lavver o bethau
ereill mwy anhygotl ar y cyfandir, a manau ereill, na'r pethau dan
sylw; ond coelir y naill yn gyffredinol, a gwedir y lleill yn ngwyneb
ffeithiau anwrthwyncbadwy a dwyfol ! Cofus genym am un amgylch-
iad nodedig a ddaetli dan ein sylw tra yno ; er enghraifft, i brofi yr

hyn a ddywedwyd, ac i ddangos afresymoldeb a grym rhagfarn. Ar yr

16eg o Ebrill, IS 13, breuddwydiodd dyn o'r enw Robert Wiley, mar-
siandwr yn Kinderhook, swydd Pike, talaeth Ills, fod rhyw drysorau

cuddiedig mewn moel-glawdd adnabyddus iddo yn y gymmydogaeth ;

ac wedi tirio am oddeutu tair troedfedd ar ddeg o'r wyneb, cafodd
chwech o lafnau pres, pedair modfedd o hyd, modfedd a tlni chwarter

eu lied yn y naill ben, a dwy fodfedd a thri chwarter eu lied yn y pen
arall; pedair rhestr o lythyrenau (hieroglyphics) ar bob ochr iddyut.

Ar un o'r llafnau mae llun tri phenglog, y mwyaf yn y canol, wedi eu
hamgylehu a phelydrau cyffclyb i'r hyn a welir yn amgylchu pen ein

Hiachawdwr yn y darluniau a wneir o bono yn awr. Odditan y ddau
leiaf y mae llun dau bren, a'u cangenau; ar un o'r llafnau y mae llun

pen mawr, a llun dwy law yn cyfeirio ato. Gwelsom y llafnau hyny, a

chyhoeddwyd y peth drwy'r newyddiaduron, ac ni chlywais fod neb yn
anghredu ; ond pe buasai yr hwn a'u cafodd yn ynganu g'air, fod dim
a wnelai angylion a'r peth, nid y'm yn meddwl y buasai yntau yn cael

ei goelio am hyn, yn gynt nag y coelir Joseph Smith, ddarfod iddo

yntau gael llafnau aur. Felly y mae rhagfarn mor gref yn erbyn ang-
ylion, fel y gwell gan bobl gredu tystiolaeth y deist proffesedig hwn,
na'r dyn duvviol arall. Y mae pob arwyddion yn profi fod y llafnau hyn
wedi bod yn guddiedig yno er's oesoedd lawer, canys yr oedd coed o

ddwy droedfedd a hanner o drwch yn tyfu ar ben y moelydd celfydd-

ydol hyny. Y mae doethion y byd wedi bod yn dychymmygu llawer o

barthed i ddechreuad y moelydd hyn, a llawer o wcddlllion ereill o ad-
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eiladau yr henafiakl ; ond y mae eu hane6 a'u gwneuthurwyr, a phob
peth arall a berthyn iddynt, yn hollol anwybodus i'r byd ; ond yr hyn
a amlygir ar y llafnau a ddygir i'r ainlwg o bryd i bryd. Ac onid yw
y darganfyddiad o'r naill ag a addefir yn gyffredinol (a'r neb a ammheuo,
a all weled y darlun o honynt yma), yn addefiad hefyd o'r Hall ? Ac
onid yw y ffaith, fod y Joseph Smith annysgedig hwnw wedi cyfieithu

y naill lafnau, tra mae gwybodaeth o'r hieroglyphics wedi ei cholli o'r
byd, o'r bron er's oesoedd, oddieithr rhai llythyrenau o honynt, yn profi

hefyd ddarfod iddo gyfieithu yn gywir y lleill a roddwyd iddo yntau
drwy weinidogaeth angylaidd. Diammau eu bod, at y llnoedd ereill a
ellid nodi, yn ffeithiau anwrthwynebol yn ngolwg pob dyn rhesymol.
Ond i ddychwelyd at yr hanes am y llafnau aur, canys ymddangos-

ent fel y cyfryw. Yr oedd yr hieroglyphics wedi eu cerfio arnynt, o bob
tu. Maint y llafnau oedd o saith i wyth modfedd o hyd a lied, ac yn
deneuach ni'r tin cyffredin, wedi eu rhwymo yn gyfrol, a thair o
fodrwyau drwy dyllau yn y naill ymyl i'r cyfan. Yr oedd y gyfrol
oddeutu chwe modfedd o drwch, arhan ohoni yn seliedig. Yr oedd y
llythyrenau ar y rhan anseliedig yn fychain a chywrain iawn. Yr oedd
pob arwyddion yn arddangos henafiaeth y llyfr hwn, a chywreinrwydd
mawryn ei gerfiadaeth. Gyda'r oraclau hyn, cafwyd offeryn rhyfedd,
a elwid gan yrhenafiaid yn Urim a Thummim, yrhwn agynnwys ddwy
gareg dryloywon mor ddysclaer a'r grisial, wedi eu gosod un yn mhob
ochr i fwa. Arferid yr offeryn hwn yn y cynoesoedd gan y "gwylied-
yddion," a thrwyddo y dadguddid iddyut bethau mynedol a dyfodol, y»
nihell ac yn agos.

PENNOD VIII.

ERLIDIGAETH YN NGHYLCH Y LLAFNAU.

Pan ddeallodd y cysnmydogion fod Mr. Smith wedi gweled gweledig-
aethau ncfolaidd, a chael yr oraclau santaidd hyny, dechreuasant ei

wawdio a'i erbd; hyd y nod pan oedd yn eu dwyn i'w dy, yniosod.
odd dau ddyn amo yn y goedwig, pa rai oeddynt wedi bod yn llechu

yno yn bwrpasoL i ddwyn yr oraclau oddiayno ar ei ddyehweliad yn
ol ; canys yr oedd cynhwrf mawr drwy'r cylchoedd hyny er yr amser
yr hysbyswyd iddo y caffai hwynt, a phawb inewn dysgwyljad neu
ofuau ; tarawodd uu o'r ddau Mr. Smith a phastwn cyn iddo eu gweled

;

ond gan ei fod yn ddyn eryf iawn, ae yn fawr o gorffolaeth, drwy ym-
drech galed eafodd ei hun yn rhydd o'» gafaelion, arhedodd tua char»

tref, a hwythau yn ei ddilyn hyd at dy ei dad o'r bron, ac wedi methu
cael gafael ynddo drachefn, diangasant ymaith, a rhag ofn eu dala, cil-

iasant o'r wlad dan glwyfau, ac ni chlybuwyd son am danynt mwy

;

ond ddarfod i wreig un o honynt, yn mhen pymtheg mlynedd, ddyg-
wydd bod mewn cwmni yn Lloegr lie yr oeddid yn traethu ystoriau am
y gAvaethaf am y saint, ac addef mai ei gvvr hi oedd un o'r ddau uchod,
na fu byth yn iach wedi hyny, ond ei fod wedi marw o herwydd y peth,

ac mai dyua'r achos iddi hithau aftael y wlad. Ond cyn i'r ddau ddyn
hyn ddianc taenasant y gair allan fod Mr. Smith wedi cael y llafnau

aur, a buan yr aeth y swu drwy'r cylchoedd hyny* ac y dechrcuasaut
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ddyfeisi'o ystoriau cciwyddog. a t-hatugxhuddiadnu er drygu ci gyrnmet--

iad, yn ol yr hya a ddywedodd yr angel wrtho yn flaenorol; ac nid yn
unig yr oedd pob moth a rhywogaeth o chwedlau yn ehedeg ar aden-

ydd yr awel am dano, ond mynych yr ymosodai terfysglu o ddynion

drwg ar y ty yn y nos. Amrj-w weithiau y sacthwyd ato, ae y hu mown
perygl mawr an ei fywyd. Pob dyfais n chynllwyn drwg ag a alien t

ddyfeisio, a gynygiwyd cr cael y llafnau oddiarna. C^an fod ei fywvd
mewn perygl o hyd oddiwrth y fath gynghorfu o ddynion creulon a dryg-
ionus, penderfynudd yinadacl o'r lie kwmv, a symud i Pensylfania ; ar

o ganfyuiad rhoddodd yr yekydur nwyfau a fwriadai gymmeryd gydag (

i

mewn pedrolfen, gan guddio y llafnau yn ngwaelod harilaid o ffa. Nid
aeth efeiu'ppell-cyn i ddynei oddiweddyd, a gorchymyn iddo sefyll, tod
ganddo search warrant i diwilio ei bedrolfen, er na ddywedai am ha
beth ; ond gwyddai Mr. Smith mai ci amcan oedd cael safacl ar v
llafnau ; &c wedi chwilio pob man ond y He vr oeddynt, aeth vmaith
mewn siomedigaeth fawr. Wedi iddo fyued yn ndaen, daeth un arall

yn yr un modd, a chyda'r un dyben, ae wedi troi y eyfan o'r bron y tu

arall allan, aeth yntuu ymakk yn ddigllon o herwydd ei stomedigaeth.
Wedi hyny aeth Mr. Smith yn mlaen, hcb neb i'w aflonyddu nes cyr-

itaedd ewx goglcddol Pcnsylvania, ar gyfcr yr afon Susquehanah, lie y
•bwriadasai fyued wrth gychwyn.

PEN NOD IX.

HANES CYFIEITHIAD Y LLAFNAU.
"Wkdi i Joseph Smith ddarparu iddo ei hun gartretle. dechreuodd
gyrieithu yr oraclau, drwy gymhorth Duw, ac offerynoldeb yr urim ar
thumito. Gan nad oedd efe ond ysgrifenydd anfedrus, cydogodd
ddyn i ysgrifenu y cyfieithiad o'i enau ei hun. Yn y cyfamser, copiwyd
ychydig o ken lythyrenau y llafnau yn fanwl gau Mr. Smith, pa rai.

ynghyd a'r cyfieithiad o rai o honynt, a ddygwyd gan foneddwr o'r

«nw Martin Harris, i ddinas Caerefrog Newydd, yr hwn a'u dangosodd
i ieithwr dysgedig o'r enw Dr. Anthon, yr hwn a broffesai ei fod yn
deall llawer a ieithoedd hen a diweddar. Wedi syllu arnynl yn fanwl
am yspaid, dywedodd na allai eu cyfieithu yn gywir, ond eyfieithodd

ambell rai yma a thraw, gan eu hysgrifenu ar bapyr; yn& dywedodd,
«pe dygid y llyfr iddo, y gallai fod yn gynnorthwy i'w cyfieithu. Holai
Mr. Harris yn eu cylch, gan bwy ae yn mha le y cafwyd j dywedodd
mai Egyptian hieroglyphics hen iawn oeddynt, ac na wyddai am neb a
allai eu cyfieithu yn gywirach na'i hunan, Gwrandawai yn astud iawu
ar Mr. Harris yn adrodd yr hanes, hyd nes iddo ddywedyd mai angel

a'u rhoddodd i ddyn ieuanc o'i gydnabod. Neidiodd y Doctor ar ei

draed mewn gwylltineb, pan glywodd am yr angel. " Twyll, twyil i

gyd," ebe ef ; " son am angel yn awr yn wir !—celwydd i gyd—ymaith
it chwi," ebe ef ; a than waeddi " Pw, pw !" tailodd yr hyn a gyfieith-

asai y tu cefn i'r tan ; ond bu Mr. Harris ddigon heinyf i'w cipio oddi

yno cyn eu difa ; ac er cymmaint ei ragfarn, cyhoeddwyd y cyfan yn y
papyrau newyddion yno, ynghyd &*r ymddyfldan a fu rhwng y ddau,

a <?3jy£addefodd y Doctor iscd'ye. i'r gwiyjtfnedd o hono. A'r neb a
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gred y Biol, a gaiff hollol foddlonrwydd wrth gymharu y pethau hyre

a'r hyn a welir yn Isaiah xxix, 11—"A gweledigaeth pob un o honynt
sydd i ehwi fel geiriau llyfr seliedig, yr liwn os rhoddant ef at un a
fedr ar lyfr, gan ddywedyd, Darllen hwn, attolwg

;
yna y dywed, Ni

allaf ; canys seliwyd ef." Adn. 12—" Os rhoddir y llyfr at yr hwn
ni fedr ar lyfr, gan ddywedyd, Darllen hwn, attolwg

; yna y dywed,
Ni fedraf ar lyfr." Wele gyflawniad llythyrenol o brophwydoliaeth
hynod, yn mhen dros ddwy fil o flynyddocdd wedi ei chyhoeddi, a
thair gwaith cynnifer a liyny o filltiroedd o'r fan lie ei thraddodwyd !

Onid yw yn dystiolaeth gadarn? Gwelir mai gkhmau y llyfr oedd i'w

rhoddi i'r dysgedig, ie, geiriau y llyfr "seliedig" hwnw. 6nd rhoddid

y llyfr ei hun " i'r hwn ni iVdrai ar lyfr," sef Joseph Smith ; ac felly

y gwnaed. Efallai y rhyfedda rhai o rai " ofnadwy" a " gwatwarus"
yr oes hon ein bod yn atiturio profi geirwiredd Llyfr Mormon drwy yr
vsgrythyrau, ond ni raid iddynt mwyach ; canys oni bai fod y Bibl yn
ci brofi yn wir, ni chredid mo hono genym ni mwy na hwythau. O,
ydynt; mae y prophwydi wedi dweyd yn eglur am dano mewn llawer

oes, ynghyd a'r gwaith mawr a gogoneddus a wnelai Duw ar y ddaear,
pan yr amlygai Lyfr Mormon i'r byd: gwel adn. 14 o'r un bennod—

.

" Am hyny, wele fi yn myned rhagof i wneuthur yn rhyfedd yn mysg
y bobl hyn, sef gwyrthiau a rhyfeddodau ; canys' dyfethir doethineb eu
doethion hwynt, a deal! eu rhai deallgar hwynt a ymguddia." Er
gweled pa bryd yr oedd y pethau hyn i gymmeryd lie, dilyner "y bobl

hyn" yna. Gwel yr adnod flaenorol—" Oherwydd bod y bobl hyn yn
nesau ataf a'u geneuau, ac yn fy anrhydeddu a'u gwefusau, a phellhau
g'u calon oddiwrthyf, a bod eu hofn tuag ataf fi wedi ei ddysgu allan

o athrawiaethau dynion." " Y bobl hyn" fydd yn cyd-oesi a dyfodiad
u
y llyfr selisedig" i'r amlwg. Pe buasai y prophwyd yn byw yn y

hedwaredd ganrif ar bymtheg, ai tybied y gallasai roddi desgrifiad

manylach a chywreiniach o honi, nag a roes yma ?

Dywed rhai fod y pethau hyn wedi eu cyflawni yn y cyn oesoedd
;

ond darllened y cyfryw hi etto, er deall yn well, yn enwedig adn. 17

—

" Onid ychydig bach fydd etto [sef ar ol dechreu y gwaith mawr, pan
amlygir "y llyfr seliedig"], hyd oni throir Libanus [anialwch eang yn
Palestina] yn ddoldir, a'r doldir a gyfrifir yn goed." Adn. 18—" A'r
dydd hwnw, y rhai byddar a glywant eiriau y llyfr, a llygaid y
deillion a welant allan o niwl a thywyllwch." Dyna wyrthiau mawr,
onide ? etto, nid mwy nag a gyflawnwyd eisoes er pan ddaeth y llyfr

seliedig hwn i'r amlwg ; h. y., os gwir a dystia y llygaid hyn i mi.
Amlwg yw, drwy y bennod hon, ond yn neillduol adn. 22, mai gwaith
mor ddiweddar an hoes ni yw hwn, pan y bydd yr Arglwydd yn cyf-

lawni ei gyfammod ag Abraham, sef—" Myfi a roddaf i ti, ac i'th had,

wlad dy ymdaith yn etifeddiaeth byth ac yn dragywydd ;" ac yma
dywed, " Weithian ni chywilyddir Jacob [ei had yn nihiith y cenedl-

loedd], ac ni lasa ei wyneb ef." Paham hyny? Adn. 23 a etyb

—

" Eithr pan welo ei feibion, gwaith fy nwylaw, o'i fewn [yn meddiannu
" gwlad ei ymdaith," wedi eu gwasgariad diweddaf], hwy a santeidd-

iant fy enw ; ie, santeiddiant Sand Jacob [Iesu Grist, eu Messiah], ac

a ofnant Dduw Israel." Am wrthod " Sanct yr Israel," eu gwasgared
i bedwar cwr y byd. Gan mai yr un yw Jacob ac Israel, yr un yw
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Sanct y naill cnw a'r ITall ; a g^yr pawb nail yw holl Israel yn sant-

eiddio cnw Mab Duw hyd yn hyn, oiul ei wrthod am dwyllwr ; ond
pun gwblheir y brophwydoliaeth uchod, crcdant ynddo, cr nad cyn eu
casglu yn ol i'w gwlad ychwaith, ond wedi hyny. Felly, y mae yn
ddigon eglur fod Isaiah, heblaw llawer o brophwydi ereill, yn profi

dwyfoldeh Llyfr Mormon, y rhai a ddygir yn mlaen yn eu pryd ; ond
am y tro hwn, awn yn mlaen gyda'r lianes.

Parhaodd Mr. Smith i gyfieithu, mor ddiwyd ng y eaniatai ei am-
gylchiadau iddo wneyd, hyd nes gorphen y rhan anseliedig o'r llafnau,

yr hyn a enwir yn " Llvfr Mormon," ac a gynnwysa yn agos gym-
maint o ddarllen a'r Hen Destament.

PENNOD X.

LLYFR MORMON—EI DDESGRIFIAD.

Yr ydym wedi rhoddi hanes byr, yn y bennod flaenorol, am dardd-
rnd y llyfr rhyfeddol hwn, ag sydd wedi peri y fath gynhwrf, llawenydd,

celwyddau, a gwirioneddau. wedi achosi y fath chwyldroad annhraethol
drwy bedwar cwr y byd, nes y mae yr boll bobloedd o'r bron eisoes yn
ymfyddino o'i blaid, ncu i'w erbyn. Er pan ymddangosodd gyntaf i'r

byd, ymosododd bugeiliaid a phenaethiaid y bobl i'w erbyn a holl

nerth eu pen ; eipiodd awduron eu ehwedlau dyfeisiol hwythau, nes y
mae clustiau y bobloedd yn mcrwino, gan si\n eu clychau yn tincian,

"Twyllwyr, gati-athrawon, gau-brophwydi, ffyliaid, dichellwyr eyfrwys,

eelwyddwyr," &c, &c. ; ae y mae hyny yn adleisio oddiar tlaenau

tafpdau crefyddwyr, meddwon, cablwyr dysgedig ac annysgedig. Y
maent erbyn hyn wedi lleisio ac adleisio nes syfrdanu y byd o'r bron,

a bod yn ddefnyddiol, er o'u hanfodd, i rybyddio y bobloedd am dano;
ac yn nghanol y dwndwr i gyd, y mae y rhai gonest eu hegwyddor,
sydd yn chwilio am y gwir, yn gofyn iddynt, beth yw yr achos o'r holl

gynhwrf rhyfedd hwn ? Paham yr ymuna pawb, o bob plaid a diblaid,

mawr a bach, boneddig a gwreng, yn mhob gwlad, i wrthwynebu y
bobl hyn? Yr unig ateb a ellid gael ganddynt fyddai :

—" O, ni

wyddom ni yn iawn beth yw y mater, ond fod rhyw ddynionach twyll-

edrus a diddysg wetli dyfod i'n plith, fel yr apostolion gynt, gan dyst-

iolaethu fod angylion wedi ymddangos i ryw ddynion yn y dyddiau
hyn

; proffesant gael dadguddiadau, gwyrthiau, &c, fel pe bai eisieu

adferu crefydd y cyn-oesoedd, a'r ffydd hono unwaith a roddwyd i'r

saint, i'n plith ni yn yr oes oleu hon; a thrwy hyny peryglant yr holl

grefyddau a'r seetau lliosog a roddes ein tadau duwiol i ni, pa rai

ydynt wedi eu goruweh adeiladu ar sail doethineb duwinyddion a
mawrion y byd i gyd, yn annibynol ar Ysbryd Duw, a'i holl ffeithiau;

dyma yr achos" (meddant) ; ac yna yn unllef dyichafant eu llais, gan
waeddi. "Mawr yw doethineb ddynol, mawrion ac ardderchog yw
ffurfiau newyddion credoau duwinyddol yr oes hon; mawr yw medrus-
rwydd ein bugeiliaid anysbrydoledig, y rhai ni fynant wybod dim ond
eu dychymmygion a'u hopiniynau eu hunnin, a rhyfedd fel y boddiant'

ni a geiriau denu o ddoethineb ddynol heb fod yn eglurhad yr Ysbryd
a nerth, canys nid oes eisiau hyny yn awr -

f onide byddai ein ffydd yn
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sefyll ar allu Duw yn lie bod ar ddoethineb y doethicn." Nid rhyfedd,

ynte, fod mor anhawdd cael gan y werinos, yn nghanol y fath ddwn-
dwr a syfrdandod, wrandaw na chrcdji hyd y nod y ncwyddion goreu,

melysaf, a hynotaf a gynygiwyd iddynt erioed.

Ni fu un llyfr erioed, debygaf, a gafodd ddweyd cymmaint i'w erbyn
gan rai oeddynt yn gwybod cyn lleied am dano, a Llyfr Mormon. Yn
mhob gwlad lie yr elo, gorlenvvir clustiau y werinos ag ystoriau a
chwedlau mor lliosog ac amrywiol a'u hawdwyr, ac o ganlyniad yn
croesi eu gilydd ; llawer o honynt wedi eu cyhoeddi a'u pregethu gan
rai na welsant y llyfr erioed ; ereijl gan rai a darawsant eu trem yma a

thraw ynddo, yn bwrpasol i bigo gwallau ; ac nid anfynych y gwelir

dyfyniadau o hono wedi eu gwyrdroi a'u dirdynnu yn fawr. Desgrifia

rhai ef fel dyfais chwedl ; dywed ereill mai Bibl newydd, i ddifuddio

yr hen ydyw, Condemnia y naill ef am y tusw o ffolineb mwyaf di-

sylw a welsant ; ereill, mai y cywreiniaf o dwyll oedd yn bosibl ei

wneyd yw. Beia rhai arno o herwydd ei fod yn rhy debyg i'r Bibl, yn
eyd-dystiolaethu ag ef, ac yna yn afreidiol ; ond haera y lleill mai
twyll yw, o herwydd nad yw yn tebygu digon i'r Bibl. Condemnia
rhai yr egwyddorion a gynnwysa am eu bod yn anfoesol, hollol ddryg-

ionus, a chableddus ; ond cyhoedda ereill o'u brodyr yn eu hwynebau,
fod yr egwyddoriou yn dysgu moesoldeb, diweirdeb, a santeiddrwydd,

fel pe bai wedi ei gyfansoddi yn bwrpasol o dwyllo y ffordd hyny. Yn
mhlith ereill, traffertiiodd un gweinidog dysgedig gymmaint ag i gy-
hoeddi traethawd yn 60 tud., yn erbyn Llyfr Mormon, &c, gan ei gy-
huddo yn ddiarbed o fod yn gynnwysedig o ryw gyramysgedd rhyfeddol

o ffol, " o ffydd a gweithredoedd, o drugareddau Duiv, ac o ofyn ufydd-

dod gan ei greaduriaid." Cyhoeddodd rhai o wyr mawr yr oes fod ei

briod-ddull, ei iaith, a'i gynnwysiad ynprofi ei henafiaeth ; ac ereill o'r

un dosbarth, ei fod yn dwyn pob nodwedd ffug-waith diweddar. Y
mae rhai yn methu dirnad pa ddefnydd a ddichon fod, na'r modd i

brofi ei eirwiredd, o eisieu na bai ynddo ryw brophwydoliaethau i gael

cu cyflawni, wrth ba rai y gallent brofi ei ddwyfoldeb ; dyfyna ereill yn
helaeth o'r prophwydoliaethau sydd ar gael eu cyflawni, a chondemniant
ef am fod yn rhy eglur : nid felly y gwnai yr hen brophwydi, meddant
Yn awr, yn ngwyneb y fath amrywiaeth o groes-haeriadau am beth

mor angenrheidiol i'w iawn ddeali, byddai nid yn unig yn fuddiol iawn,

ond dyledus i'r eyffredin i roddi crynodeb o gynnwysiad Llyfr Mormon
o'u blaen, hyd aes y gallom ei argraffu yn y Gymraeg ; er nad, feljein

cyhuddir, yn lie nac i ddifuddio y Bibl cyssegrlan, mewn un dull na
modd. Nid oes un gair ynddo yn croesi y Bibl, ond y mae yn profi

dwyfoldeb y Bibl yn anwadadwy, fel na raid ond ei ddarllen, er symud
ymaith nid yn unig y camgyhuddiad yna, ond pob un avail, a chredu
ei eirwiredd ef a'r Bibl hefyd.

PENNOD XI.

CYN-BRESWYLWYR AMERICA.
Yn y gyfrol werthfawr hon y ceir hanes cyntefig y cyfandir American-
aidd, er ei sefydliad boreuol gan drefedigaeth a ddaethant iddo oddi-

wrth yr ysgariad mawr a gymmerodd le wrth dwr Babel, hyd ddechreu
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y bummed ganrif o'r oes GristionogoL Dengys yr oraclau hyn fod

America yn y cyn-oesoedd wedi cael ei sefydlu gan ddwy hiliogaeth o
frodorion ; y gyntaf a ddaeth yn uniongyrchol o dwr Babel, ao a elwid

Jarediaid ;
yr ail a ddaeth o ddinas Jerusalem, oddeutu chwe chant o

fiynyddau cyn Crist; Israeliaid gan mwyaf o lwyth Joseph. Dys-
trywiwyd y genedl gyntaf, sef y Jarediaid, oddeutu yr amser y daeth
yr Israeliaid o Jerusalem, y rhai a feddiannasant y wlad ar eu hoi

hwynt. Tua diwedd y bedvvaredd ganrif lladdwyd y mwyrif o'r ail

genedl drwy ryfel, a'r gweddill a adfeiliasant yn raddol i anwareidd-dra,

nes ymranu yn llawer o genedloedd, pa rai a enwir yn awr gan Ew-
ropiaid, " Yr Indiaid Americanaidd."

Hysbysa yr hen lyfr hwn ni hefyd, fod y Jarediaid yn. bobl gyfiawn,

ddarfod iddynt gael ffafr yn ngolwg yr Arglwydd, fel na chymmysgwyd
eu hiaith hwy fel ereill ; ond o herwydd eu cyfiawnder, fod yr Ar-
glwydd wedieu harwain oddiwrth y tVvrhyd y mormawr, a gorchyinyn

iddynt adeiladu llongau, yn mha rai yr hwyliasant dros y mor mawr,
ac y tiriasant ar gyfandir Gogledd America. Tyngodd yr Ar-
glwydd wrthynt yn ei lid, os na wasanaethai y rhai a etifeddent y wlad
addewedig hon ef, yr unig wir Dduw, mewn cyfiawnder, y dyfethai efe

hwynt yn ei ddigllonrwydd, pan gyflawnent fesur eu hanwiredd. Ond
addawodd, os cadwent ei orchymynion, y gwnelai hwynt y genedl
fwyaf a grymusaf o holl genedlaethau y ddaear.

Yn mhen amser cynnyddasant yn ddirfawr, nes dod yn bobl lliosog

a nerthol, yn gwladychu dros ran fawr o'r wlad, gan adeiladu dinasoedd
mawrion a lliosog, a bod yn bobl wareiddiol a chysurus, Yr oeddynt
yn dead amaethyddiaeth a pheiriannau celfyddydol i raddau helaeth.

Yr oedd iuarsiandiaeth, aphob masgnach yn blodeuo ar bob Haw ; ond
er hyny.^ymwelai yr Arglwydd a hwynt yn ami yn ei farnedigaethau, o
herwydd eu drygionL Llawer o brophwydi a gyfodwyd yn eu plith o
oes i oes, y rhai a rybyddiasant y bobloedd i adael eu ffyrdd drygionus,

ac a brophwydasaut am y barnau a'r dinystr a fyddai yn eu goddi-

weddyd ouid edifarhaent Weithiau ymwelid a hwynt drwy heintiau a
phlaau ; dro arall drwy newyn a rhyfel, nes o'r diwedd (wedi iddynt

fod yn trigo yn y wlad am oddeutu un cant ar bymtheg o fiynyddau)

i'W drygioni amlhau, hyd oni fygythiodd yr Arglwydd drwy enau ei

brophwydi, eu diddymu yn hollol oddiar wyneb y wlad. Er hyny nid

ystyriasant, nes i'r Arglwydd gwblhau ei air, a'u llwyr ddyfetha, gan
adael eu tai, eu dinasoedd, a'u meddiannau yn anghyfanedd. Eu
horaclau santaidd, pa rai a gedwid ar y llafnau aur, a guddiwyd gan un
o'uprophwydi djweddaf, nes eu darganfod gan weddillion Joseph, pa
rai a ddaethaut yno o Jerusalem, yn fuan wedi hyny, i etifeddu y wlad.

PENNOD XII.

PRESWYLWYR IUDDEWIG AMERICA.

Arweiniwyd y gweddill hyn o lwyth Joseph, mewn modd gwyrthjol, o
Jerusalem, yn y fiwyddyn gyntaf o deyrnasiad Zedekiah, brenin Judah.
Arweiniwyd hwynt yn gyntaf i'r ochr ddwyreiniol i'r llcr Coch, ae
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oddiyno ar liytl ei ochr tua'r de-ddwyrain, ac wedi hyny i'r dwyrain, hyd
lies dyfod o honynt hyd y Mor Mawr. Yno yr adeiladasant long, yn ol

gorchymyn D\nv, yn yr hon y dygwyd hwynt drosto yn ddiogel, gan
dirio ar yr ochr ddwyreiniol o ^yfandir America. Yn yr unfed flwyddyn
ar ddeg o deyrnasiad Zedekiah, oddeutu yr amser y caethgludwyd yr
Iuddewon i Babilon, daeth ychwaneg o bobl o Jerusalem, ac yn eu plith

rai o lwyth Judah, y rhai a diriasant yn ngogledd-barth America, ac a
dramwyasant hyd ochrau gogleddol y deheu-barth, a thrigasant yno, hjrd
oni chafwyd hwynt allan gan weddill Joseph tua phedwar cant o flvn-

yddau wedi hyny.
Drwy yr oraclau hyn canfyddir fod gweddillion Joseph wedi ymranu

yn ddwy genedl, yn fuan wedi dyfod drosodd i'r wlad. Achoswyd yr
ymraniad drwy i'r naill ran, yn eu drygioni, erlid ac ymlid y rhan arall

ag oeddent gyfiawnach na hwynt, lies dyfod o honynt i barthau gogleddol

y deheu-barth, a gadael y rhanau canol a deheuol yn meddiant y genedl
ddrygionus. Enw y genedl gyntaf oedd Nephiaid, oherwydd yr arweinid
hwynt gan brophwyd o'r enw Nephi. Gelwid y genedl arall Lamaniaid,
oherwydd eu harwain gan ddyn drygionus o'r enw Laman. Yr oedd y
Nephiaid yn meddu copi o bum llyfr Moses, ynghyd ag ysgrifeniadau

y prophwydi santaidd hyd Jeremiah, yn nyddiau yr hwn y gadawsant
Jerusalem

;
pa rai oeddent wedi eu cerfio ar lafnau, yn y llythyrenau

Aiffcaidd. Yn fuant wedi iddynt ddyfod i'r wlad, gwnaethent hwythau
lafnau hefyd, gan gerlio arnynt eu hanes, ynghyd a llawer o'r prophwyd-
oliaethau, gweledigaethau, a'r riadguddiadau a gawsant. Cedwid yr
oraclau cyssegredig hyn gan ddynion santaidd ac ysbrydoledig, pa rai

a'u traddodasant i wared o genedlaeth i genedlaeth. Rhoddodd yr
Arglwydd iddynt yr holl gyiandir mewn addewid, fel yr etifeddent ef,

a'u had ar eu hoi, ar yr arnmodau o ufydd-dod i'w orchymynion ; neu,

os anufyddhaent, y torid hwynt ymaith o'i wyddfod. A'r Nephiaid a

fTynasant yn y tir yn gymmesur i'w cyfiawnder, ac a amlhasant yn
ddirfawr, gan ymestyn tua'r dwyrain, gorllewin, a gogledd : adeiladas-

ant ddinasoedd, synagogau, a themlau, ynghyd a thyrau, cestyll, gwrth-
gloddiau, ac amddiffynfaau cedyrn, i'w diogelu rhag eu gelynion.

Llafuriasant y ddaear, a chodent gnydau amrywiol a thoreithiog; medd-
iannent ddiadelloerld mawrion, a llawer o anifeiliaid gwasanaethgar ; hyd
onid oeddent yn bobl ddedwydd, ac wedi ymgyfoethogi, gan amlder eu
haur, arian, copr, alcam, haiarn. Yr oeddent yn gywrain iawn mewn
celfyddydau

;
gwnaent amryw beiriannau cywrain a defnyddiol

; gwnaent
amrywiaeth o frcthynau, &c. Cleddyfau, bidogau, a llawer math o

arfau rliyfel, heblaw tarianau ac estylch, a wneid, ac a ddefnyddid gan-
ddynt, i ymladd a'u gclynion. Ac yn nyddiau eu cyfiawnder, yr
oeddynt yn bobl waraidd, medrus, a dedwydd.

Ond, o'r ochr arall, darfu i'r Lamaniaid, o herwydd caledrwydd eu
calonau a'u hanufydd-dod, ddwyn bamau Duw ar eu penau mewn llawer

o ffyrdd ; etto, ni ddyfethwyd hwynt o fod yn genedl, ond melldithiodd

yr Arglwydd Dduw hwynt, nes iddynt ddirywio a myned yn bobl annheg
yr olwg, eu lliw, a'u harferion ; ie, yn bobl fiiaidd, yn bobl anwaraidd,

greulon, a gwaedlyd
;
yn elyniaethus iawn i'r Nephiaid, pa rai a geisient

oresgyn a dyfetha. Mynych y casglent eu byddinoedd lliosog yn eu

Jierbyn i ryfel ; ond gyrid hwynt yn ol gan y Nephiaid bron bob amser,

er nad heb gelled fawr o'r ddeutu ; ac nid anfynych y lleddid miloedd
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yn eu brwydrau, pa rai a bentyrid yn gelaneddau, ac a oreinuldid a
phridd, yr byn a brofir yn wirioneddol drwy y moelydd lliosog a geir yn
neau a gogledd America byd heddyw, yn llawn o esgyrn dynion, &c.
Yr ail drefedigaeth a ymadaw.ant ;'i Jerusalem un mlynedd ar ddeg

ar ol gweddill Joseph, a drigasant yn y gogledd, ac wedi byny a dram-
wyasant i'r dean, byd oni cbafwyd bwynt gan y Ncphiaid

; y rbai byn a
elwid pobl Zarahemla. Yr oeddent hwy than wedi myned i ddirywiad
maur, ac yr oedd rhyfel carlrefol yn eu plith er ys blynyddau, ac ni

ddygasent bwy oraclau gyda bwynt ; felly, yr oedd eu biaitli hefyd wedi
llygru a chyfhewid yn l'awr. Gwadent y bod o Dduw ; ac er yn bobl

lliosog, nid oeddent ond mewn gradd anmberffaith o wareidd-dra, pan
ymwelodd y Nepbiaid a bwynt. Ond yn mhen amser, wedi i'r Nepbiaid
yimino a hwynt, dysgasant iddynt yr ysgrytliyrau oedd yn eu meddiant

;

gwareiddiasant bwynt, ac a'u gwnacthant yn un genedl a bwy eu hun-
ain. Yn nihen yspaid o amser, adeiladodd y Nepbiaid longau yn agos
i Isthmus Dorien, yn y rbai yr ymfudodd llawer o bonynt tua'r gogledd,
ac a wladycbasant yno. Trefedigaethau ereill a dramwyasant ar byd y
tir i'r un man ; ac felly, yn mhen cannoedd o flynyddau, poblogwyd y
cyfandir oil o'r bron. Yr oedd y gogledd-barth y pryd byn yn amddi-
fad iawn o goed, oherwydd fod y brodorion cynteg wedi eu dystrywio;
sef y rhai hyny a ddaethant yno gyntaf oddiwrth dwr Babel, fel y
soniwyd ; ac o herwydd byny gorfuwyd y Nepbiaid i adeiladu eu tal,

gan mwyaf o cement : cludent lawer o goed yno hefyd o'r deheu-barth, a
pblanasant amryw fathau o goedydd yno hefyd, y rhai a ddygid o'r

deheu-barth, fel y tyfent i ddiwallu eu hanghenrheidiau yn yr amser
dyfodol. Felly, adeiladwyd dinasoedd mawrion, nid yn unig gan y
Nepbiaid, ond gan y Lamaniaid hefyd, yn mhen amser. Cedwid cyf-
raith Moses gan y rhai cyntaf, a chododd Duw brophwydi yn eu plith

o bryd i bryd drwy y cenedlaethau. Cedwid llawer o oraclau mawrion
ganddynt, yn cynnwys pethau banesyddol a phrophwydoliaethol, pa rai

a gerfid ar lafnau aur, efydd, ac amryw ddefnyddiau ereill. Daethant
o hyd hefyd i oraclau y genedl gyntehg a ddyfethwyd cyn iddynt hwy
ddyfod yma, y rhai oedd wedi eu cerfio ar lafnau aur; cyfieithasant
bwynt i'w hiaith eu hunain, drwy allu Duw, ac offerynoldeb yr urim a'r

thumim. Cynnwysent halves o greadigaetb y byd hyd dwr Babel, ac
oddiyno hyd eu dinystr eu hunain, sef mil a phedwar ncu bump cant o
flynyddau. Cynnwysent hefyd amryw brophwydoliaethau mawrion a
rnyf'eddol, yn cyrliaedd yn mlaen mewn amseryddiaetli hyd ddiwedd
amser y net' a'r ddaear newydd, a thynghedfen dragvwyddol peb peth.

Prophwytli y Nepbiaid hefyd a brcphwydasfint befhau mawrion, ac
amlygwyd iddynt ddirgeledigaetbau y traeywyddolfyd ; rhagwelsant
ddyfodiad y Messiah yn y cnawd, y pethau rhyfedd a mawrion a gym-
merent le yn yr oesoedd dyfodol; y bendithion a'r gogoniant an-
nhraethol a fwriada Duw i'w had hwy yn y dyddiau diweddaf, yn ol
ei arfaeth dragywyddol yn y cynghor boreu. Torcnt allan niewn
ffrydiau o lawenydd a chan, wrth sylhi drwy eu hyspienddryehaii
dwyi'ol, ar sefjdliad llywodraeth yr hedd, teyraasiad heddychlon cyf-
iawnder, pan y byddai y byd wedi ei adferu yn bra. Cofus genyna fel

y tarawyd y cyhoedd a syndod yn ddiweddar, drwy fod rhyw astron-
omydd eyfoetbog wedi adeiladu yspienddrych anferthol o faint, er
gweled yn mhellach i'r eigion serenol, a deall eu rhiiecii, eu cylchoedd,
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a*u trefn. Ond teflid hwnw ac un Herschell hefyd i dir anghof, pe
oeid dim ond cip-olwg drwy yr yspienddrych ardderchog hwnw, drwy
ba un y gwelai yr hen brophwydi duwiol hyny, nid yn unig gylchoedd
a gogoniant y cyrff lleuadawl ac agos, ond hefyd gyfansoddiad a sef-

ydliad y bydoedd cyn canu o ser y boreu, ac i feibion Duw lamu o
lawenydd,—gwynfydedigrwydd anamgyfFredadwy, a gogoniant anol-

rheiuiadwy y trigfanau tragywyddol hyny, nas gwelodd llygaid, nas

clywodd clustiau, ac na ddaeth i galon dyn eu dychyramygu. Hefyd,
pan edrychent drwy y pen arall iddo, gwelent ddesgrifiad manwl a

chywir o dcrfysgoedd cenedloedd, rhyfeloedd, heintiau, nodau, a phlaau

—barnedigaethau Duw ar amherodraethau, daeargrynfaau, a chwyl-

droadau
;
gwelent freninoedd yn ymdreiglo yn y llwch, ac ainherawd-

wyr ar y tomenau. Ac, yn mhellach etto, gwelent saint y Goruchaf
yn meddiannu y freniniaeth, a mawredd y freniniaeth, dan yr holl

nefoedd—dyfodiad yr hen Ddihenydd, a'i ben fel gwlan, ac adferiad

allweddau yr holl oruchwyliaethau i'w law—mawredd, gogoniant, ajc

ardderchogrwydd yr Ail Adda, yn dyfod yn ruddygoliaethus, a'i goron
ar ei ben, ei deyrnwialen amherodraethol yn ei law, a'i holl saint

gydag ef, yn eu cerbydau awyrawl a hardd;—i*e, dangosid iddynt

yn awr ac eilwaith yn eu tro, hyd oni welent Frenin y breninoedd

yn marchog ar ei farch gwyn, fel ar for o wydr, torf aneirif

gydag ef mewn gogoniant, a mil m-yrdd yn taflu eu coronau

wrth ei draed, gan ei wasanaethu a'i foli ef, yr hwn a'u carodd, ac a'u

prynodd, ac a'u golchodd yn ei waed, o bob llwyth, iaith, pobl, a chen-

edl dan y nef, ac a'u gwnaeth iddo ef yn freninoedd ac yn offeiriaid i

deyrnasu gydag Ef ar y ddaear. berffaith a dihalog. Drwy yr yspien-

ddrych ardderchog hwnw, gwelodd y Nephiaid enedigaeth, croeshoeliad,

ac adgyfodiad Mab Duw yn ngwlad. eu henafiaid, a chyd-dystiai yr el-

fenau wybrenol a daearol ar y pryd, wirionedd prophwydoliaethau eu
tadau. Ond er hyn oil, hwy a gwympasant i ddrygioni mawr, a erlid-

iasant saint Duw, a'r prophwydi, gan ladd a llabyddio y rhai a anfonai

Duw atynt. Am hyny, oddeutu yr amser y croeshoeliwyd Mab Duw,
tywalltodd Duw ei farnau arnynt. Tywyllwch y fagddu a amdodd y
cyfandir am yspaid, y ddaear gan ing a good dan eu camwedd a ridd-

fanai yn erchyll, gan neidio fel bad o flaen cynddeiriog dbnau y
weilgi; y calch-greigiau gan ddychryna holltent yn ysgyrion, gan er-

gydio yn ddarnau yn mhell oddiyno ; niynyddoedd cedyrn a suddertt

i'r llawr, i guddio eu penau mewn cyvvilydd, ac yn eu cynddaredd dig-

ofus berwent nes dyrchafu gwaelodion eu dolydd breision i amdoi eu
penau a gorchudd cymylawg, i aros yn gofadail i dystio i'r oesoedd a

ddel fel y teimlai yr elfenau eithafion ing a gofid arteithiawl, pan yrid

yr hoelion dur i ddwylaw glan yr hwn a'u gwnaeth ; ie, cydymdeimlent
fel pe buasai brathiad y bicell lem a hir yn cyrhaedd drwy eigion eu
hymysgaroedd hwythau, pan drywanai calon Creawdwr nef a daear.

Llaweroedd o ddinasoedd mawr ar y pryd a beidiasant a bodoli ; eu
synagogau a'utemlau gwychion a ymrwygasant yn llarpiau ; eu seiliau,

ynghyd a'u dinasoedd a'u trigolion wrth y miloedd mewn manau yn
gyflafan a lyncwyd o fod, i eigion tir angof—yno, i gofio ac addef cyf-

lawniad llythyrenol prophwydoliaethau dwyfol eu tadau, yn ol Llyfr

Mormon; ac yn Yucatan, Guatimala, Mexico, a llawer o fanau eieill
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ar y cyfandir, y mae llynau brwmstanaidd a heilltion—adfeiliadau eu

cestyll, eu dinasoedd caerog, a llu o ffeithiau ereill, yn aros hyd
heddyw, yn dystion geirwir o gyflawniad prophwydoliaethau hynafiaid

yr Indiaid Americanaidd, ac o ganlyniad o Lyfr Mormon: Drwy
farnau ofnadwy dyfethodd yr Arglwydd y mwyrif o'r Nephiaid a'r

Lamaniaid, fel na byddai gwaed y saint a'r prophwydi a laddasent, yn
gwaeddi arno am ddial yn hwy.

PEN NOD XIII.

YMDDANGOSIAD CRIST I'R INDIAID AMERICANAIDD—
EU RHYFELOEDD—AC HANES MORMON.

Wedi i Grist adgyfodi o feirw, gorphen ei waith yn Jerusalem, ac

esgyn ar ddeheulaw y Mawredd yn y goruwch-leoedd, efe a ymddang-
osodd i'r rhai cyfiawnaf o'r Nephiaid, pan oeddent wedi ymgynnull
oddi amgylch eu teml yn yr ochr ogleddol i ddeheubarth yr Amerig.
Dangosodd iddynt 61 yr hoelion yn ei ddwylaw a'i draed, a'i ystlys

rwygiedig; diddymodd gyfraith Moses, gan sefydlu ei efengyl yn ei

lie; efe a ddewisodd o honynt ddeuddeg o ddyscyblion i'w phregerhu,

a gweinyddu ei hordinhadau, ynghyd a'r sacrament. Gweddiodd
dros, a bendilhiodd eu plant ; iachaodd eu cleifion, eu deillion, eu
byddariaid, eu hanafusion, a'r holl rai cystuddiol o bob afiechyd.

Dangosodd ei allu yn eu plith, drwy roddi bywyd i'r marw ; eglur-

haodd iddynt yr ysgrythyrau a roddasid iddynt o'r dechreuad hyd y
pryd hyny, ac amlygodd iddynt: hefyd y pethau mwyaf nodedig a

gogoneddusa gyflawnai efe yn eu phth hwy, a'u had ar eu hoi, hyd
oni ddeuai efe yn nghyflawnder yr amseroedd mewn gogoniant ; ac

o'r pryd hyny, hyd y diwedd, pan gesglid pawb, o bob llwyth, iaith,

pobl, a chenedl, o bob oes a gwlad, gerbron gorsedd-fainc Duw, i'w

barnu yn ol y gweithredoedd a wnaethant yn y cnawd, pa un bynag
a fyddent ai da ai drwg, hyd onid elai y nef a'r ddaear heibio, a bod
nef a daear newydd. Yr holl ddadguddiadau hyn o eiddo Crist a
gerfiwyd ar lafnau ; ac y mae Llyfir Mormon yn cynnwys dyfyniadau
o rai o honynt, ond y mae y mwyrif o honynt o lawer yn guddiedig
hyd heddyw, ac i gael eu dadguddio i'r Saint yn amser da Duw, er
oyflawni ei amcanion. Nid y'm yn ammau, nad ystyrir yn beth
rhyfedd, ac efallai yn ammheus gan rai, fod Iesu Grist wedi ymddangos
yn bersonol ar. y cyfandir; ac etto, ni allaf ddirnad pa wrthddadl a
ddichon, hyd y nod Rhagfarn ei hun, ddwyn i'w wrthbrofi. Pe
gofynid i'r. cyfryw, at bwy y cyfeiriai Crist pan y dywedodd, " Defaid
ereill sydd genyfj y rhai nid ynt o'r gorlan hon; y rhai hyny hefyd i

sydd raid i mi eu cyrchu, a'm llais i a wrandawant; a byddant- un:
gorlan" (loan x, 16). Nid y Cenedloedd a feddylia, oherwydd nad".

defaid y galwai hwynt, na neb arall ond "defaid cyfrgolledig ty Is-

rael." Dywedodd na ddaeth ond at y " defaid" ie, defaid hefyd o
ryw "gorlan" [gwlad] arall, heblaw Palestina. Paham^ ynte, nad.
ellir addef mai at y "gweddillion Joseph" hyn y cyfeiria?- Ni ddichon.
yjna-gyfeirio at y Cenedloedd ychwaith, oherwydd dywed,. " A'm. llaizi

n.
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i a wrandawant." Nid llais ei weision, ond ei Iais ef, fel y clywodd y
defaid hyny ei lais yn Judea. Pan brofir nad r.tynt hwy y cyfeiria

Crist yn y dywediad rhyfedd hwn, deuwn ag aclnodau ereill a brofant
yn eglurach yn gadarnhaol; ond hyd hyny, rhaid addef fod Iesu Grist
ei hun, i'e, yn ein Bibl ni, yn proli geiiwiredd Llyfr Mormon

!

Wedi i Iesu Grist orphen ei weiqidogaeth yn mhlith y Nephiaid,
efe a esgynodd i'r nefoedd yn eu gwydd hwy oil; a'r deuddeg dyscybl
a anfonasai efe, a aethant allan urwy'r wlad, gan bregethu ei efengyl
ef, a bedyddio y rhai a edifarhaent, er maddeuant pechodau ; ac wedi
hyny, derbynient yr Ysbryd Glan drwy arddodiad dwylaw y dyscybl-
ion. Llawer o wyrthiau mawrion a wnaethwyd drwyddynt hwy ac
ereill yn yr eglwys, hyd onid ufyddhaodd y gweddill o'r Nephiaid a'r

Lamaniaid o'r bron drwy y de a'r gogledd ; a hwy a barhasant yn
ffyrdd cyfiawnder am yn agos i dri chan mlynedd : ond tua dechreu y
bedwaredd ganrif o'r oes Gristionogol, gwrthgiliasant oddiwrth rryrdd
yr Arglwydd, hyd oni thywalltodd efe ei farnau dinystriol arnynt
drachefn. Trigai y Nephiaid y pryd hyn yn y gogledd, a'r Lamaniaid
yn neheubarth yr Amerig. Bu rhyfeloedd creulon rhyngddynt am
flynyddau, nes dadymchwel y Nephiaid, a'u dyfetha o fod yn genedL
Dechreuodd y rhyfeloedd hyn oddeutu gwddf-dir Darien, nes yn mhen
amser gyrwyd y Nephiaid o flaen eu. gelynion tua'r gogledd a'r

tu dwyreiniol iddo, y rhai a barhasant i'w hymlid, hyd oni chasglasant
yr holl rai oedd yn ngweddill o'u eenedl, yn wyr, gwragedd, a phlant,

ac a wersyllasant oddiamgylch mynydd Cumorah, yn yr hwn y dar-
ganfyddwyd yr oraclau gan Joseph Smith, fel y nodwyd eisoes. Yma
hefyd yr ymlidiodd y Lamaniaid ar eu hoi; ac wedi casglu eu byddin-
oedd lliosog ynghyd, ymosodasant arnynt, ac a'u tarawsant a Uaddfa
galed am ddyddiau lawer, gan d6ri i lawr yn ddiarbed yr hen, yr
ieuanc, a'r canol-oed, yn ddiwahan. Lladdwyd cannoedd o filoedd o
bob tu, ac holl genedl y Nephiaid a lwyr-ddyfethwyd oddiar y ddaear,
oddieithr ychydig a ddiangasant at y Lamaniaid, rhai a ddiangasant
i'r deheubarth, a'r ychydig a adawwyd yn archolledig ar y maes am
feirw. Yn mhlith yr olaf yr oedd Mormon, a'i fab Moroni, y rhai

oeddynt yn wyr cyfiawn.

Yr oedd Mormon wedi gwneyd talfyriad o oraclau ei gyn-dadau ar

lafnau, yr hwn a alwodd efe yn "Lyfr Mormon;" ac yn ol gorchymyn
Duw, cuddiodd holl oraclau cyssegredig ei dadau oedd yn ei feddiant,

yn mynydd Cumorah ; a Llyfr Mormon yn unig a roddodd efe i'w
fab Moroni i'w gwblhau.
Bu Moron: fyw am ychydig flynyddau wedi y dinystr hyn ar ei

genedl, ac a barhaodd yr oracl, yn yr hwn y dywed, ddarfod i'r Lam-
aniaid ymlid yr ychydig Nephiaid a ddiangasant o'r lladdfa an-
nhraethol ar fynydd Cumorah, a'u lladd, ond y rhai a ffoisent at y
Lamaniaid ; ei fod ef wedi ei adael yn unig, a'i fod yn ymguddio,
oherwydd eu bod yn lladd pob Nephiad na wadai Grist, hyd y nod ar

ol y rhyfel. Dywed hefyd fod rhyfel cartrefol yn mhlith y Lamaniaid,
hyd onid oeddent yn yspeilio a lladd eu gilydd dros wyneb y wlad.
Parha ei hanes hyd yr ugeinfed flwyddyn a phedwar cant ar ol Crist,.

yn mha amser y cuddiodd Moroni yr. oraclau yn mynydd Cumorah yn
ol gorchymyn yr Arglwydd, a buont yn guddiedig yno, hyd oni ddad--
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guddiwyd hwy,. drwy weinidogaeth angylaidd, i Mr; Smith, yr hwn
a'u cyfieithodd i'r Saesneg, drwy allu Duw, drwy'r urim a'r thumim,

fel y mae yn hysbys.

PENNOD XIV.

TYSXIOLAETHAU AM LYFR MORMON.

Wedi rhoddi o bryd i bryd grynodeb o gynnwysiad Llyfr Mormon,

y mae yn naturiol yn awr i ofyn, onid yw yn lyfr gwerthfawr? Dywed
llawer, pe buasent yn gweled y llafnau ar ba rai y mae yn gerfiedig,

y credent mai gwir yw : ond yr un peth i'r cyfryw ddweyd y credant

fod Duw yn bod, pan welant ef ; neu, y credent fod Crist wcdi adgyf-

odi, pe buasent hwy wedi ei weled. Haera rhai y dylent gael gweled

y llafnau hyny, cyn y dylent ei gredu. Dim ond ystyried ychydig,

deuid i weled ei fod yn beth nesaf i anmhosiblrwydd i bawb yn mhob
parth o'r byd, gael eu gweled. Pa hyd o amser, a pha faint a fuasai

y gost, i'r un rhai fyned a dangos y llafnau i bob un o'r chwe chan

miliwn o'r hil ddynol, canys ni allent eu dangos mewn ychwaneg nag

un fan ar unwaith ! Dywedai pob dyn rhesymol fod hyny yn
anmhosibl. Wei, ynte, mor afresymol i'r cyfryw ofyn eu gweled,

mwy na'r holl rai ereill. Os yw yn rhesymol i ryw un gredu tystiol-

aeth am hyn, heb eu gweled, felly pob un ynte. Beth yw y naill

ddyn yn well na'r Hall yn ngolwg Duw? Nid yw efe dderbyniwr

gwyneb. Onid oedd ganddo cystal hawl i ddewis ei dystion i'r peth

hyn, ag oedd gan Fab Duw i ddewis ei dystion o'i adgyfodiad ? Y
rhai a wrthcdant dystiolaeth am hyn, ydynt yn efelychu y Phariseaid

anghrediniol hyny a wrthodent dystiolaeth am adgyfodiad Crist,

ohenvydd na welsant hwy ef. Nid ydym ni yn dysgwyl i neb gredu

Llyfr Mormon, nac un dadguddiad arall, a broffesa ddyfod oddiwrth

Dduw, heb ddigonedd o dystiolaethau ; canys ni wnawn ni hyny ein

hunain. Ond, efallai y meddylia rhai fod yn rhyfyg i ni ddweyd, ein

bod yn cynyg iddynt gymmaint ag sydd ganddynt i brofi geirwiredd

yr ysgrythyrau ; eithr anturiaf ddweyd, er fod digon o dystiolaethau

anwrthwynebol er profi dwyfoldeb y gyfrol santaidd, yr hon yr ydym
ni yn gredu yn drwyadl, etto y mae genym ychwaneg o brofion o
wirionedd Llyfr Mormon na hyny ! Ond, meddant, onid tystion

pleidiol yw'r cyfan sydd genych ; a pha beth yw gwerth tystiolaeth y
Saint eu hunain am y peth sydd mewn dadl ? Gofynaf finnau, Pa
dystion sydd genym i brofi gwirionedd y Testament Newydd ? Ni
wn i am un tyst ond rhai hollol bleidiol, na dim ond chwech o'r rhai

hyny, sef Mathew, Marc, Luc, loan, Pedr, a Phaul. Onid oeddent
hwy yn bleidiol yn yr hyn oil a ysgrifenasant ?• ac a ydyw eu tystiol-

aeth hwy yn llai ei grym, oherwydd eu bod yn bleidiol yn y peth ?

Os nad yw, paham, y mae tystiolaeth y tystion hyny a dystiant mor
gadarn am wirionedd Llyfr Mormon, yn ddirym, ynte ?• O'm rhan i,.

addefaf nad allaf ddirnad pa fodd y ceir: un tyst anmhleidiol am y.

naill na'r Hall ; oddi eithr fod rhyw rai yn : dywedyd eu bod hwy yn>.

gwybod mai gwir yw Llyfr Mormon, ond er hyny y boddlonant hw^ii
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golli eu heneidiau>yn-hytrach na'i dderbyn, er mwyn- bod yn dystiois:

anruhleidiol, fel y, credai ereill ef! Pwy a ddywetlar. yr anghredai ef
y. Testament Newydd, er bod yn dyst i ereill o'i "/ririonedd, ac yntau
drwy hyny yn amddifadu ei hun o 'fywyd tragywyddol ? Mor ffol a
.fyddai hyn ; etto- nid ffolach na dysgwyl cael' tyst diduedd o Lyfr
Mormon ; canys yn y fan pan gredai ef, deuai yn bleidiol o anghen-
rhaid ; ac oni wrthodid y cyfryw dyst pleidiol, am fod ei haeriad yn
croesi ei esiampi, yr hyn, yw'r tyst cywiraf o'r eyfan-? " Onid jrw'r

gwyrthiau yn profi gwirionedd y Testament Newydd ?" medd rhai

;

" ac onid oes lluoedd o'r rhai oedd i mewn ac allan o'r eglwys yrr

tystio eu gwirionedd ?" Atebaf, o'r holl luoedd hyny, nid oes gym-
maint ag un wedi rhoddi eu tystiolaeth i ni am hyny, ond yn unig y
chwech pleidiol hyny. Y mae gwahaniaeth rhwng cael tystiolaeth y
cyfryw eu hunain, a chael tystiolaeth ereill am danynt hwy ! Os
ateba y darllenydd y cwestiynau canlynol, yna, meddyliaf, y deuwn i'r

un farn am hyn.:—A welodd eich llygaid chwi y gwyrthiau yn cael

eu gwneyd? A glywodd eich clustiau chwi hwy yn llefaru a thafodau?

A welsoch ryw dyst a'u gwelodd hwy yn iachau gymmaint ag un claf ?

A ddarllenasech dystiolaeth gymmaint ag un tyst anmhleidiol allan

o'r eglwys, a ddywed iddo eu gweled yn cyflawni un wyrth ? Os
credir y Testament Newydd heb gymmaint ag un tyst anmhleidiol,

paham na ellir gwneyd felly a Llyfr Mormon ? Yr ydym ni yn addef

tystiolaeth y tystion pleidiol hyny yn ddigon i brofi gwirionedd y
Testament, a dylai fod yn ddigon i bawb. Ond gwelir fod y rhai a
wrthodant Lyfr Mormon, am fod y tystion yn bleidiol, yn gwrthod y
Testament Newydd, yn ol yr un resymeg !

Oddiwrth yr hyn sydd wedi bod dan sylw yn flaenorol, y mae yn.

amlwg i bob meddwl diragfarn fod mwy o dystiolaethau yn bodoli

dros eirwiredd y llyfr crybwyllig nag sydd dros y Testament Newydd,
yn gymmaint a bod cannoedd yn awr yn fyw, ag sydd wedi dyfod i

wybodaeth o wirionedd Llyfr Mormoiij yn tystiolaethu am dano, pan
nad oes neb yn fyw yn awr a allantdystio am wirionedd y Testament
Newydd. Y mae genym ychwaneg,o,brofion a thystiolaethau i ddwyn
gerbron ein darllenyddion, ond gadawn heibio yn awr, gan addaw
rhoddi yn y bennod nesaf dystiolaethau y rhai hyny a welsant ac a

deimlasant lafnau aur y llyfr, y rhai a eglurwyd iddynt trwy allu Duw^
ac a wyddant mewn sicrwydd am. danynt eu bod yn wir, ac wedi

. deilliaw oddiwrth yr henafiaid a grybwyllwyd yn flaenorol.

" Cyd-dystia pob-peth yn dra chlir,

Fod Llyfr Mormon oil yn wir."

PENKOD* XV.

TYSTIOLAETHAU. VCHWANEGOL AM EIRWfREDD LLYFR
MORMON,

Bywedasom yn y bennod' flaenorol fod ychwaneg o dystion er profi:

Llyfr. Mormon nag sydd er profi.y Testament Newydd. Ni feddylis^
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neb rhesymol, oherwydd fod profion mwy dros y naill, fod byny yu
lleihau dim ar yr hyn ydyw y Hall.

Tystion i'r Testament Newydd.

Chwech o lygad-dystion, wedi

ysgrifenu yu en hoes, er's deunaw
can mlynedd yn ol, eu bod hwy a'u

brodyr wedi gwneyd gwyrthiau.

Dim cymmaint ag un tyst byw
ei fod ef wedi ei iachau yn nydd-
iau yr apostolion ;—mae y cyfan

yn ymddibynu ar dystiolaeth y
chwech.
Y mae chwech tyst y Testament

Newydd wedi marw, fel na allwn

groes-holi eu tystiolaeth.

Tystion o eirwiredd Llyfr Mormon.

Tri chan mil o lygad-dystion

fod gwyrthiau yn cael eu gwneu-
thur yn yr oes lion.

Mae miloedd a dystiant yn ein

dyddiau ni, eu bod hwy eu hunain
wedi derbyn iechyd, heb orphwys
dim ar dystiolaeth ail Haw.

Degau o filoedd o dystion am
Lyfr Mormon yn awr yn fyw, yn
greaduriaid rhesymol, Ye, yn Gym-
ru, rai cannoedd o honynt, fel y
gellir eu croes-holi.

Cannoedd o filoedd o dystion

geirwir fod Duw yn cyilawni

gwyrthiau yn y dyddiau hyn drwy
ei weision.

Dim cymmaint ag un tyst an-

mhleidiol y tu allan i'r eglwys, o

fod gwyrthiau wedi cael eu cyf-

lawni yn nyddiau yr apostolion.

Yn awr, onid yw yn amlwg fod mwy o dystion o wirionedd Llyfr

Mormon, nag sydd wedi aros hyd yma i'r Testament Newydd ? Er
fod digon i brofi y naill yn wir, mae mwy yn bresennol dros y Hall.

Ac onid yw rheswm yn ein dysgu i farnu yn ol y tystion am y peth ?

Yna, os credir un o honynt, rhaid credu y ddau. Mae amryw, hyd y
nod o'r cyfryw a broffesant fod yn ddysgedigion diduedd yn ein hoes,

yn haeru na welodd neb y llafnau aur, &c, heblaw Joseph Smith ; iie,

yn Merthyr, yn ddiweddar, darlithiodd rhai o gapel i gapel yn erbyn

y Uyfr hwn, pryd nad oeddynt wedi ei weled erioed ; a phan gynyg-

iwyd eu hunioni ar y pwnc, addefasant nad oeddynt yn dweyd yr

ystoriau am wir, ond fel chwedlau y wlad. Mae y tystiolaethau ca-i-

lynol yn argraffedig yn Llyfr Mormon ; ac er hyny, cyhoeddodd dyn
yn ddiweddar draethodyn bach dienw, llawn o chwedlau disail. ac yn
mhlith yr anwireddau ereill, cyhoeddodd na welodd neb y llafnau,

ond Joseph Smith—i'e, haera hyn pan oedd Llyfr Mormon wedi bod
yn ei ddwylaw, ac yn ateb yn hollol groes iddo. Rhoddwn dystiol-

aeth "y personau canlynol yn ychwanegol, oherwydd eu bod mor
anmhleidiol ac anwrthwynebadwy ag sydd bosibl fod ; canys dynion
geirwir, gonest, ac uchel eu cymmeriadau, yr ystyrid hwynt gan eu
cydnabod, hyd y pryd y gwelsant y pethau hyn, ac y tystianf. am
danynt i'r byd—i'e, amryw o honynt ar y pryd yn ddigon da i lanw
lie oedd uchel yn yr eglwysi sectyddol : eithr parodd eu gwaith yn
edrych ar, a thystio ynghylch y llafnau aur dan sylw, iddynt gael eu

bwrw allan am ddrwg weithredwyr, fel y dywed Crist— '* Hwy a i h

bwriant chwi allan o'r synagog." Er hyn ni allodd neb, ac ni all neb
ychwaith, wrthbrofi eu tystiolaeth: ni wadodd un o hpnynt mo hem
byth, fel y gwnaeth Pedr ac ereill, hyd y nod dan brofedigaeth ; ondl
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seliodd rhai o honynt y gwirionedd o honi a'u gwaed, pan eu mer-
thyrwyd o'i herwydd ; cynygiwyd eu bywyd iddynt am ei gwadu, ond
ni dderbyniasant hwy ymwared, " fel y gallent gael adgyfodiad gwell."

TYSTIOLAETHWYR l'R LLAFNAU AUR.
" Bytlded hysbys i bawb yn mhob llwyth, iaith, pobl, a chenedl, y

delo y peth hyn atynt, ddarfod i Joseph Smith, cyfieithydd y llyfr

hwn [Mormon] ddangos i ni y llafnau cyfeiriedig, pa rai oeddynt
debyg i aur : ni a deimlasom a'n dwylaw gynnifer o'r dalenau a gyf-

ieithodd Mr. Smith, ac a welsom a'n llygaid y cerfiadau oedd arnynt,

pa rai a ymddangosent o naddiad hen a chywrain. Mewn geiriau

sobnvydd yr ydym yn tystio, fod y Smith cyfeiriedig wedi dangos y
llafnau hyny i ni, ein bod wedi eu gweled, eu teimlo, a gwybod mewn
gwirionedd eu bod hwy yn ei feddiant. Yr ydym yn rhoddi ein

henwau gerbron y cyhoedd, yn dystiolaeth i'r byd o'r hyn a welsom

;

ac y mae'r Duw mawr yn dyst, mai gwirionedd didwyll yw ein geiriau.

"Christian Whitmer, Joseph Smith, Hynaf,
" Hiram Page, John Whitmer,
"Peter Whitmer, leu., Hyrum Smith,
"Jacob Whitmer, Samuel H. Smith."

Pwy ddyn rhesymol a ammheua wirionedd Llyfr Mormon yn hwy
Pa lyfr yn y byd a ddaw ag ychwaneg o dystion o'i eirwiredd ? Ac
oni fyddai y cyfryw dystiolaeth yn oddefol o flaen pob llys, yn mhob
gwlad ? Ac etto nid dyma'r unig rai sydd o'i blaid ; o lawer, rhodd-
wn ger eich bron am y tro hwn dystiolaeth tri ereill o ddynion cym-
meradwy y wlad h6no, pa rai nid posibl eu bod wedi eu twyllo, na
thwyllo ereill ychwaith.

" Yr ydym ni yn hysbysu, mewn sobrwydd, i bawb cenedloedd,

llwythau, tafodieithoedd, a phobloedd, a welant y gwaith hwn, ein

bod ni, drwy ras Duw Dad a'n Harglwydd lesu Grist, wedi gweled y
llafnau a gynnwysant y cof-lyfr hwn [Llyfr Mormon], pa un sydd
gof-lyfr o bobl Nephi, a'u brodyr y Lamaniaid, ynghyd ag o bobl
Jared, y rhai a ddaethant oddiwrth dwr Babel. Yr ydym ni yn
gwybod ddarfod eu cyfieithu trwy ddawn a gallu Duw, canys ei lefer-

ydd ef a draethodd hyn i ni ; ac felly yr ydym yn gwybod mewn
sicrwydd diammheuol fod y pethau hyn yn wir. Yr ydym yn tystio

hefyd ddarfod i ni weled y cerfiadau ar y llafnau ; canys dangoswyd
hwynt i ni trwy allu Duw, ac nid dyn. Yr ydym yn traethu hefyd
mewn sobrwydd, ddyfod angel o'r nefoedd, a dangos y llafnau o flaen

ein llygaid, nes y gwelsom hwynt ynghyd a'r cerfiadau arnynt ; ac yr

ydym yn gwybod mai trwy ras Duw Dad a'n Harglwydd lesu Grist

eu gwelsom. Felly y tystiwn y gwirioneddau hyn ; ac y maent yn
rhyfedd yn ein golwg ni. Etto lief yr Arglwydd a orchymynodd i ni

ddwyn tystiolaeth o honynt ; am hyny, mewn ufydd-dod i orchym-
ynion Duw, yr ydym yn tystio y pethau hyn, gan wybod, os parhawn
yn ffyddlon yn Nghrist, y byddwn Ian oddiwrth waed pob dyn, ac y
ceir ni yn ddifrycheulyd gerbron gorseddfainc Crist, i gael bod yn
dragywyddol gydag ef. A'r gogoniant fo i'r Tad, Mab, a'r Ysbryd
Glan, y rhai sydd un Duw. Amen.

"Oliver Cowdery, Martin Harris."
"David Whitmer,
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PENNOD XVI.

AWDURDODIAD JOSEPH SMITH I FEDYDDIO, PREGETIIU,
&c, YNGHYD A DECHREUAD YR EGLWYS.

Yn y flwyddyn 1829, wedi i Mr. Smith a Mr. Cowderry ddenll,

oddiwrth yr hyn a ddywedodd Crist with y Nephiaid, yn ol Llyfr

Mormon, am y dull cywir o fedyild, teimlent awydd mawr i gael eu
bedyddio ; a chan na wyddent am neb a feddai yr awdurdod anghen-
rheidiol i weinyddu yr ordinhad santaidd aphwysig bono, gweddiasant
yn daer ar i'r Arglwydd amlygu iddynt pa fodd yr adferid yr awdur-
dod anghenrheidiol i weinyddu ordinhadau }T efengyl ; ac wele angel

yr Arglwydd a safodd ger eu bron ! a chan osod ei ddwylaw ar eu
penau, efe a'u hordeiniodd, ac a orehymynodd iddynt fedyddio y naill

y Hall, ac felly y gwnaethant. Dichon yr amgylchiad rhyfedd hwu
ymddangos yn anhygoel yn ngolwg rhagfarn yr oes hon. Ond nid

dyma'r tro cyntaf i'r Arglwydd wneuthur eithriadau o ddeddfau
gosodedig yr efengyl. Os credir yr ysgrythyrau, nid annhebyg i'r

dull hwn yr anfonwyd loan Fedyddiwr allan i fedyddio ; nid aeth efe,

nac un arall o weision Duw erioed, i fedyddio, na gwneyd un peth
arall yn ei enw ef, heb eu hanfon ganddo, dryw ryw gyfrwng neu
gilydd. Dywed loan, " Yr hwn a'm hanfonodd i fedyddio a dwfr, efe

a ddywedodd wrthyf." Dymaei dystiolaeth ef; nid yn unig fod rhyw
un wedi ei anfon. ond prawf hefyd mai rhyw brophwyd gwirioneddol
a'i hanfonodd, oherwydd ei fod wedi rhag-ddweyd wrtho,—" Ar yr
hwn y gwelych yr Ysbryd yn disgyn, ac yn aros arno, hwnw yw yr

un sydd yn bedyddio a'r Ysbryd Glan." Mae loan, ynghyd a

chyflawniad y brophwydoliaeth hon am Grist, yn tystio, mai rhyw
brophwyd i Dduw a'i hanfonodd ef. A chan nad oedd neb prophwyd
i Dduw ar y ddaear y pryd hyny, nac wedi bod, a'r a wyddom, er ys
cant a hanner o flynyddau o leiaf, onid rhyw angel oddiwrth Dduw,
" a fuasai o'i frodyr y prophwydi," a'i hordeiniodd yntau i fedyddio,

tybied ? Os felly, beth sydd yn afresymol mewn anfon angel yn yr
un modd etto ? Y mae yn amlwg, oddiwrth yr hyn a ganlyn, nad
oedd gan y Lefiaid awdurdod i fedyddio, na'r offeiriaid ychwaith.
loan i, 25—" A hwy [yr otFeiriaid a'r Lefiaid, dros yr Iuddewon yn
gyffredinol] a ofynasant iddo, Paham gan hyny yr wyt ti yn bedyddio,

onid wyt ti na'r Crist, nac Elias, na'r prophwyd," Y mae yma
addefiad fod Elias yn bedyddio yn awdurdodol, ac y gwnai y Crist

hyny, ynghyd a'r prophwyd arall hwnw, pwy bynag oedd. Addefent
hefyd nad oedd awdurdod ganddynt hwy eu hunain i fedyddio ; ac

felly ni allant hwy fod wedi anfon loan, er ei fod o'u hachau hwynt,
yn fab i offeiriad. Wei, pwy a'i hanfonodd, ynte ? Adn. 6 a etyb yn
foddhaol—" Yr ydoedd gwr wedi ei anfon oddiwrth Ddmc, a'i enw
loan." A chan nad oedd gan Dduw was ar y ddaear a feddai hawl i

ordeinio loan, efe a anfonodd angel yn ddiau i'w ordeinio ef, fel y
gwnaeth yn y dyddiau diweddaf hyn i Joseph Smith, ac am ddim a
wyddom ni, gall fod yr angel wedi bedyddio loan, ie, a'i ddwylaw ei

hun ; canys nid tebyg y buasai yn ei anfon i fedyddio, cyn cael ei

fedyddio ei hun. Gan Dduw yn unig y mae hawl i eithrio, ac i

wneyd fel y myno ; ac felly y gwnai o aughenrhaid ar sefydliad pob
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goruchwyliaeth flaenorol, yn gystal a'r un ddiweddaf hon ; ae oni
wrthwynebai crefyddwyr yr oesoedd hyny y cyfryw eithriadau, fel y
gwrthwynebir y pethau hyn yn awr ?

Ond, i fyned a'r hanes yn mlaen, wedi adferyd yr awdurdod ddwy-
fol drachet'n i ddynion yn y dull hwn, yny flwyddyn 1830, cyhoeddwyd
argraffiad mawr o Lyfr Mormon, am y tro cyntaf i'r byd. Ac fel yr

oedd rhai yn ei chwilio yn ddiwyd, yr oedd Ysbryd yr Arglwydd yn
cyd-dystio a'u hysbryd hwy i'w eirwiredd, a chan ufyddhau iddo,

hwy a edifarhasant gerbron Duw, gyda chalon ddrylliog ac ysbryd
cystuddiedig ; a chladdwyd hwynt mewn dwfr er maddeuant o'u

pechodau; ac wedi hyny, arddodwyd dwylaw arnynt yn ol gorchymyn
Duw, fel y derbynient ddawn yr Ysbryd Glan. Ar y chweched
dydd o Ebrill, 1830, yn nhref Manchester, swydd Ontario, takietb

Caerefrog Newydd, Unol Daleithiau yr Amerig, sefydlwyd Eglwys
Iesu Grist, " Saint y Dyddiau, Diweddaf." Galwyd rhai drwy ddad-
guddiad ac ysbryd y brophwydoliaeth; ac wedi eu hordeinio, aethant

oddi amgylch gan bregethu a dwyn tystiolaeth o'r pethau hyn, megys
y rhoddes yr Ysbryd iddynt ymadrodd. Ac er mai gwael bethau y
ddaear oeddynt ynddynt eu hunain, nerthwyd hwynt gan yr Ysbryd
Glan, nes bod yn offerynau i ddwyn lluoedd i edifarhau a gadael eu
ffyrdd drygionus, a chael eu bedyddio mewn dwfr gan gyffesu eu
pechodau, a'u llenwi a'r Ysbryd Glan drwy arddodiad dwylaw, a hwy
a welsant weledigaethau, ac a brophwydasant ; cythreuliaid a fwriwyd

allan, a'r cleihon a iachawyd drwy weddi'r ffydd ac arddodiad dwylaw.

Felly cynnyddodd pregethiad yr efengyl yn ddirfawr, a'r Arglwydd yn
cydweithio megys cynt, drwy gadarnhau y pregethiad o'r gair, drwy yr

arwyddion oedd yn canlyn y rhai a gredasent y gair eisoes. Nid
rliagjiaenu y gair y mai gwyrthiau, ond canlyn ar ol hyny. Ac fel hyn
y cododd Duw dystion iddo ei hun, i sefydlu ei deyrnas ar gynllun

ei Fab, yn y dyddiau diweddaf hyn; ac nid yw efe yn ei adael ei hun
yn ddidyst yn awr, ond y mae yn tywallt ei Ysbryd yn helaeth ar y
rhai a ufyddhant. Ac, er nad oedd ond chwech yn yr eglwys hon y
pryd hyny, aethant oddi amgylch i bregethu fel y gorchymynwyd
iddynt, gan dystio y pethau a welsent ac a glywsent, a'r bobloedd yn
eu credu, yn ufyddhau i'r efengyl, ac yn derbyn yr Ysbryd Glan, yn
mhob man lie yr elent. Aeth rhai o'r rhai a ordeiniwyd i daleithiau

Michigan, Ohio, Pensylvania, &c. ; ac aeth Joseph Smith i Canada
Uchaf, ac a gafodd lwyddiant mawr, hyd nes yr oedd rhifedi y Saint

yn dros fil cyn diwedd y flwyddyn hono. Mewn rhai manau ufydd-

haodd y penaethiaid, y doethion, a'r pregethwyr, a chynnulleidfaoedd

a droisant yn gyfain, ac a fedyddiwyd. Erbyn hyn cododd eilidigaeth

dost i'w herbyn, drwy fod bugeiliaid cenfigenus yn colli eu defaid :

dechreuasant bregethu yn eu herbyn, cynllunio a chyhoeddi ystoriau

anwireddus am eu cymmeriadau, megys dweyd fod Joseph Smith yn
protfesu y gallai wneuthur gwyrthiau, &c. Yr achlysur o hyn oedd,

oherwydd ddarfod iddo osod ei ddwylaw ar ben, a gweddio dros

gleiriou oedd yn mron marw, ac iddynt hwythau gael iechyd yn y
man ; er na honai Joseph Smith o hono ei hun un gallu i gyflawni

gwyrthiau, niwy nag y gwna neb ereill o'r Saint, ond yn unig ddarfod

i Dduw ein gweled yn deilwng i gael bod yn offerynau yn ei law Ef.
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PENNOD XVII.

SEFYDLIAD Y SAINT YN KIRTLAND, A'R ERLIDIGAETH
• YN MISSOURI.

TuA'r flwyddyn 1831, dechreuodd y Saint, o bob talaetb, ymgasglu i

Kirtland, tref fechan yn Nhalacth Ohio, ychydig o filltiroedd i'r deau
o lyn Erie. Prynodd amryw o honynt dir, ac a'i llafuriasant yn ddi-

wyd ; ereill o honynt a adeiladasant dai ; a'r crefftwyr ag oeddynt yn
eu plith a fasgnachent, yn ol eu gwahanol grefftau ; ac felly aent yn
mlaen am dro yn llwyddiarinus a chysurus. Yr oedd Uwyddiant mawr
yn canlyn llafur y rhai oedd yn prejrethu trwy'r taleithiau ereill. Cyn
gynted ag yr ufyddhaai dynion i'r efengyl yn inblith y byd, dinnygent
ac erlidient hwynt, gan lunio pob math o gamgyhuddiadau i'w herbyn,
yr hyn a achosai i'r rhai a allent, symud at eu brodyr i Kirtland.

Wedi lliosogi nes yr oedd eu rhifeui yn rhai miloedd, ymosodasant ar

adeiladu ty addoliad, neu deml fawr, yn Kirtland, a pharhausant yn
ddiwyd, dan bob anfantais, nes ei ehwbihauyn adeilad cyfleus a hardd.

Yn fuan wedi hyny, cenfigenai eu c\ mmydogion wrth eu Uwyddiant,

ac ofneut y byddai y " Mormoniaid," fel eu galwent, mor lliosog, yn
mhen amser, ag i ddylanwadu yn eu herbyn hwy yn yr etholiadau ;

fel pe buasai eu cyd-ddynion yn fforffetio eu rhyddid a'uhawl gwladol
pan gredent yr efengyl; a'r unig ddyfais a allent lunio, er cadw
ffrwynau y llywodraeth yn eu dwylaw eu hunain, oedd dwyn eamgy-
huddiadau yn erbyn pobl heddychlon a diniwed. Yma y dechreuwyd
yr hen ddichell ddofn hono ag yr arferwyd cymmaint o honi wedi
hyny mewn manau ereill, sef gosod rhai o'u hen fythod eu hunain ar

dan, ac wedi hyny cyhuddo rhai o'r Saint o hyny. Yna cyhoeddid yn
y newyddiaduron yn mbell, fod y Mormoniaid yn lladd, ac yn Uosgi

tai, eu cymmydogion. Go debyg i hen dric Nero yn gosod Rhufain
ar dan, a chyhuddo y Cristionogion, er mwyn cyifroi y werin i'w her-

byn. Oddeutu y pryd hyn y dyfeisiwyd. yr ystori ffol bono ar Joseph
Smith, sef ei fod yn "cerdded ar y dv.fr." Ond dywedid cyn hyny
mai gwraig o'r enw Anne Lee, yn y taleithiau dwyreiniol. a wnaeth
hyny ; a chofus genym glywed yr ystori bono yn cael ei dwyn yn erbyn
Johannah Southcott, pan oeddym yn blant yn yr ysgol; ond yn ddi-

weddaf oil tadogwyd hi ar Joseph Smith : ac er mor ffol a gwrthun
yw yr ystori hono, ie, heb gymniaint ag un gair o wir, nadefnyddiddi,
erioed am Joseph Smith, etto y paae hi wedi cael ei chyhoeddi yn y
newyddiaduron a'r pwlpudau Americanaidd. Y mae hefyd yn syndod
dweyd fod hon, fel miloedd o rai ereill ag sydd mor ddisail a hithau,

wedi cael passage dros y Mor Yv'erydd, wedi cwmpasu Lloegr a
Scotland, ac yn awr ar ei thaithgyflymtrwy Gymru; yncael ei helpu
yn ei blaen o gapel i gapel—yn mar-chog gyda chyflymdra ar gyfrwy
pregethwyr, o sir bwy gilydd—yn dringo pwlpudau y naill enwad mor
groesawus a'r Hall ; a rhyfedd fel y boddia chwaeth y rhai hyny ydynt
wedi eu rhoddi i fyny i amryfusedd cadarn, fel y credont gelwydd, y
rhai ni dderbyniant gariad y gwirionedd. Y mae hon yn damaid mor
felys, nes y cofleidiodd Golygydd parchedig y Dhrygiwr hi a deheulaw
cymdeithas, san ysgrifenu santeiddrwydd ar ei thalcen, a rhoddi iddi

F
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ypassport, a'rrhwyddhynta allai, yn ei gorchwyl annuwiol o dwyllo ei

gydgenedl, fel y darparai y ffordd i'w gerbyd ei hun. Is id ydym yn
meddwl y buasai eisieu i neb ddweyd mai anwiredd yw pob gair o'r

ystori hon, oni bai fod rhyw barchedigion fel hyn yn ceisio ei sant-

eiddio a'u geneuau halogedig, a thrwy hyny rhoddi iddi ymddangos-
iad o wirionedd. Ond y mae y werin vvedi cael digon o brofion bellach

nad yw y parchedigion yn fwy hynod am draethu y gwir na'u cym-
mydogion.
Ond i ddychwelyd at yr hanes. Cynnyddodd yr erlidigaeth yn er-

byn y Saint yn ogymmaint a'u llwyddiant. Dygwyd Joseph Smith
lawer gwaith gerbron llysoedd, a chyhuddid ef bron o bob peth ag y
gallai dynion drwg ddyfeisio, er mwyn cael ei ben i lawr. Yn eu
hawydd mawr, tyngai y tystion ormod i fod yn wir ; ac wrth eu bod
yu tyngu yn groes i'w gilydd, i'e, er ei farnu gerbron ei elynion proffes-

edig, daeth o'u gafaelion bob tro yn fwy na choncwerwr. Gan na all-

ent ei brofi yn euog o droseddu y gyfraith wladol, mynych yr ymos-
odai terfysglu ar ei dy yn y nos, gan ei fygwth a marwolaeth, os nad
elai efe a'r Saint oddiyno. Ymosodasant unwaith yn nodedig ar ei

dy, ar ganol noswaith oer, pan yr oedd yn rhew ac yn eira mawr

;

llusgasant ef o'i dy gerfydd ei draed, a churasant ef yn greulon, nes

iddynt feddwl eu bod wedi ei ladd ; er hyny yr oedd bywyd ynddo, a

chlywai hwynt yn ymgynghori a'u gilydd beth i wneyd ag ef. Cyng-
horai rhai i dori bedd yno, a'i gladdu. Aethant i gyrchu rhawiau i'r

dyben hyny, ond gan fod y ddaear yn rhy galed iddynt wneuthur
hyny, aeth rhai o honynt yn ol i dy Mr. Smith, a chymmerasant
glustog oddiar ei wely ef. Ar ol rhwygo ei ddillad ymaith, dwbiasant

ei gorff a phyg : yna rhwbiasant y plu yn y pyg, a gadawsant ef yno
am farw. Yn fuan ar ol iddynt hwy fyned ymaith, cododd yntau, ac

aeth i'w dy. Yr oedd ei wraig wedi myned i hysbysu y peth, ac i erfyn

cymhorth gan ei chymmydogion. Ymgeleddodd Mr. Smith ei hun, a

chafwyd fod ei eagyrn yn gyfain, ond fod ei ddannedd blaen wedi eu
tori. Boreu dranoeth (y Sabboth), pregethodd i dyrfa liosog, yn ol ei

gyhoeddiad. Byddai hanes yr erlidigaethau a'r gormes a ddyoddef-

odd y Saint yno wedi hyn, yn rhy faith i'w ddesgrifio yma ; ond gan
nad oedd cyfiawnder na heddwch iddynt fwynhau yn Kirtland, nac un
gobaith am dano, yn y flwyddyn 1834, aeth rhai o honynt tua'r gor-

llewin i chwilio am le ag y gallent drigo ynddo gyda'u gilydd mewn
heddwch. Sefydlasant yn Svvydd Jackson. Talaeth Missouri

;
pryn-

asant diroedd yno gan y llywodraeth, pa rai a barhaent i arloesi a 11a-

furio, a'r Saint o Kirtland yn ymfudo atynt, o bi yd i bryd, yn ol fel y
caniatiiai eu hamgylchiadau. Dechreuasant bregethu yno yn fuan ;

ac nid oedd gan y brodorion ddim neillduol yn eu herbyn hwy na'r

athrawiaeth am yspaid, oddieithr rhai o'r sectariaid a waeddent ar eu

hoi, "twyllwyr, a gau-brophwydi."

Yn y mis Gorphenaf canlynol, daeth amryw filoedd o'r Saint i

Swydd Jackson i wladychu, a buan iawn y troisant yr anialwch yn
ddoldir. Adeiladasant dref o'r enw Far West, mewn sefyllfa iachus a

hardd. Perchenogid y wlad oddiamgylch gan y Saint. Gwnaethant
dyddynau, melinau, a phentrefi ; a rhoisant hadau yn y ddaear, gan

ddysgwyl cael yr heddwch a'r rhyddid hwnw i addoli Duw yn ol eu
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cydwy bodau, a addawai cyfreithiau gwerin-lywodraeth i bawb o'i deil-

iaid yr unrhyw. Gwyliai y Saint, hyd y gallent, rhag rlioi achlysur

i'w cymmydogion eu herlid, hyd nes yr oedd y rhan fwyaf o lawer
wedi hunan-ytnwadu gymmaint, fel yr addawsant nad ymyrent a dim
a berthynai i'r wladwriaeth ; ond ereill a honent eu hawl i hyny.
Oherwydd fod y Saint wedi pleidleisio yn etholiad y swyddwyr gwlad-
Ol, cynhyrfodd rhai o'r hen sefydhvyr yn eu herbyn yn y fan, a bu
cynhwrf ac ymladdfa rhwng rhyw rai o honynt. hyny allan, y rhai

hyny a gamddarlunient yr ymrafael, a gyhuddent y Saint o fod yn
gomedd i ereill roi eu pleidlais. Cyhuddent y Saint ar gam o lawer
o ystoriau, o fod yn fradwyr i'r llywodraeth, &c. Ffugiodd rai o hon-
ynt emv rhai o'r blaenoriaid, gan gyhoeddi yn un o'r newyddiaduron
fod y Saint yn gwahodd y Negroaid caethion i ddiane oddiwrth eu
perchenogion, a dyfod atynt hwy, ac y cacnt eu rhyddid. Ni allent

ddyfeisio dim a gynhyrfai y dalaeth yn fvvy na hyn, oherwydd fod
Missouri yn dalaeth lie y mae caeth-fasgnachaeth yn gyffredinol iawn.

Er nad ymyrodd y Saint a'u caethion, gwir na chefnogent ddala
eu cydgreaduriaid yn gaeth fel anifeiliaid ; ond gwyddent y buasent
yn peryglu eu bywydau, ac yn troseddu cyfraith y dalaeth, pe dywed-
ent ddim i'w herbyn. Y trigolion a sefydlasant yn y cwr hwn o'r

dalaeth oeddynt gan mwyaf wedi ymfudaw o Kentucky, Tennessee, a'r

talaethau caeth ac hanner barbaraidd ereill. Yr oedd wedi bod am
flynyddau yn noddfa, i ba un y ffoai y dyledus a'r rhai a fibent rhag y
gosp o'u troseddiadau o gyfraith eu gwlad eu hun. Yr oeddynt yn
lied debyg i'w cymmydogion Indiaidd, ond llawer creulonach. Er
mwyn enyn y fflam yn fwy, cyhuddid y Saint gan y cenadon ag oedd
yn mhlith yr Indiaid, o fod yn cynllwyno gyda'r Indiaid i ddyfod a
lladd y trigolion, a meddiannu y wlad. Yr unig achlysur a gawsent
oedd, fod y Saint yn pregethu i'r Indiaid a ddeuai i'w plith, ac i ddau
neu dri o bregethwyr ddychwelyd i'r goedwig gyda'r Indiaid i'w

dysgu, a hyny ar eu dymuniad. Cynhyrfai hyn y cenadon nes eu
dyfod i blith y caeth-fasgnachwyr, y rhai oeddynt yn falch iawn i gael
rhyw achlysur yn erbyn y Saint. Yr oedd y cyhuddiad hwn yn syl-

faen rhagorol i weithio eu dyfais yn mlaen, yn enwedig gan fod eu
terfysglu yn cael eu llywyddu gan y fath bregethwyr duwiol ; ac, er

mor rhyfedd yw dweyd, etto y mae yn ddigon gwir, na orphwysodd
y cenadon heddwch hyn nes cael deunaw o honynt i bregethu drwy
y wlad yn erbyn y Saint, nes eu cynhyrfu wrth y cannoedd i ymosod
arnynt i'w lladd, os na adawent y wlad rhag eu blaen. Llosgent eu
meddiannau eu hunain yn bwrpasol, er mwyn anfon at Lywy-dd y
Dalaeth mai y Saint a wnaethant hyny ; dystrywiasant lawer o dai y
Saint, llosgasant eu hyd, lladrataent eu hanifeiliaid, a mynych yr
ymgasglent yn fyddinoedd i'w herbyn wedi duo eu hwynebau, eu
gwisgo mewn crwyn, a phluf yn eu penau, gan waeddi yn erchyll fel

Indiaid ; a lie bynag y disgynai casineb y pregethwyr anwaraidd hyn,

y disgynai dialedd eu canlynwyr annynol a didrugarcdd. Yn ofer yr
apeliai y Saint at y llywodraeth am amddiffyniad, canys yr oedd y
swyddogion gwladol wedi coelio y camgyhuddiaciau a ddygid yn
erbyn y Saint. Mwy nag unwaith gorchymynodd Llywydd y Dalaeth,

ynghyd a'r ynadon, iddyut amddiffyn eu hunain, yr hyn nid oeddent
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etto wedi anturio arno ; a chan gynted ag yr amddiffynasant eu tai a'u
teuluoedd yn ngwyneb ymosodiad y dynion drwg hyny arnynt, ehedai
yr ystoriau drwy y wlad fod y Mormoniaid wedi lladd rhyw nifer fawr
o bobl, gan ychwanegu a cham-ddarlunio nes cynddeiriogi ereill yn
fwy-fwy i'w herbyn, heb chwilio ai gwir a glywsent. O'r diwedd,
galwodd y Llywydd y milisia allan i helpu y terfyglu i alltudio y Saint
o'r wlad, ar gost yr oil a feddent, heb ganiatau iddynt arholiad na
dim cyfiawnder arall, fel y gwelir yn amlwg oddiwrth y dystiolaeth
ganlynol o eiddo llygad-dyst a chyd-ddyoddefydd, yr hon a dystiwyd
ar lw o flaen un o irawdlysoedd Talaeth Illinois yn y fl. 1838, a ar-

dystiwyd hefyd gan laweroedd ereill, a gyhoeddwyd i'r byd yn eu
hwyftebau, ac sycld yn sefyll hyd heddyw yn dystiolaeth anwrthwyn-
ebadwy i'w herbyn, ac a barha i waeddi yn nghlustiau Arglwydd
Sabaoth hyd oni farna efe ei bobl mewn cyfiawnder.

Darllen, ddarllenydd, a rhyfedda, ac yna cofia na fynegwyd i ti

hanner y creulonderau a'r erlidigaeth a ddyoddefodd y Saint diniwed
a diamddiffyn, oherwydd eu crefydd, yn Missouri!

TYSTIOLAETH HYRUM SMITH, PATRIARCH, O FLAEN Y LLYS
YN NAUVOO, TALAETH ILLINOIS.

Mae y dystiolaeth hon wedi ei rhoddi gan Hyrura Smith ar ran ei

frawd Joseph Smith, yr hwn oedd wedi ei ddwyn o fiaen brawdlys
Nauvoo, trwy orchymyn oddiwrth Lywodraethwr Talaeth Missouri, ac

a gyhuddid o fradwriaeth yn y dalaeth hbno. Y mae yn iawn sylwi

yma mai brawd ydoedd y tyst hwn i Joseph Smith, y prophwyd,
yr hwn ydoedd sylfaenwr Mormoniaeth. Nid yw maintioli ein cy-

hoeddiad yn caniatau i ni roddi ond talfyriad byr yn unig o'r dystiol-

iaeth bwysig hon, ag sydd yn cynnwys yr holl hanes am yr erlidigaeth

yn Missouri.

Ar ol clirio cymmeriad ei frawd, y mae Hyrum Smith yn myned yn
mlaen i ddweyd pan oedd ei frawd yn Nhalaeth Missouri, fod y bobl
a elwid yn gyffredin yn Formoniaid, yn cael eu bwgwth yn enbyd
iawn ; ac oddeutu y dydd Llun cyhtaf yn Awst, 1838, yn yr etholiad

yn Gallatin, swydd Davies, gwaherddid i'r Mormoniaid eu hawl i

bleidleisio ; ac oherwydd yr amgylchiad hwnw, dechreuodd cynhwrf
ac ymladd yn mysg trigolion y He, yr hyn a achosodd i derfysglu godi

yn y swydd hono o hyny allan, y rhai a fygythient lwyr-ddyfetha y
Mormoniaid. Wedi i'n tyst a'i frawd glywed fod terfysgwyr yn ym-
godi, a'u bod wedi lladd dau o drigolion y lie, ac na oddefent i'w cyrff

gael eu claddu, aethant drosodd i wybod sefyllfa pethau, ond deallas-

ant nad oedd neb wedi eu lladd, ond fod amryw wedi eu clwyfo.

Wrth ddychwelyd, galwasant gyda'r awdurdodau, ac erfyniasant ar-

nynt i ymdrechu llonyddu y terfysgwyr, yr hyn, mewn ysgrifen, a

addawsent wneyd ; ac yn fuan wedi hyn, cafwyd heddwch.
Ni pharhaodd pethau fel hyn yn hir ; canys yn mhen enyd ymgyn-

nullocld y terfysgwyr eilwaith, fel ag yr ymosododd amryw gannoedd
o honynt ar y Mormoniaid yn Millport, o fewn ychydig filltiroedd-

i Diahman, gan gymmeryd ymaith eu hanifeiliaid, a bwgwth llwyr

ddinystr. Cymmerent yn fynych yn garcbarion, wyr, gwragedd, a
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phlant, a fflatigellid a thrinid hwy yn y ruodd creulonaf, gan eu cyl-

ymu wrth goedydd, lie yr oeddynt yn cael eu gadael raor hir heb
fwyd, nes y gorfyddid hwy i fwyta y rhisgl er cynnal bywyd. Yn fyr,

gwnaent bob peth iddynt ag a feddylient oreu er creu eiddigedd yn y
Mormoniaid ereill, a'u cael i wneyd amddiffyniad, fel y galient eu
cyhuddo o dori y gyfraith, a thrwy hyny gynhyrfu y werin i'w cyn-

northwyo i ddyfetha y bobl ddiniwed hyny. Danfonwyd yri union at

yr awdurdodau, a llwyddwyd i gael gwasanaeth milwyr i amddiffyn y
dref ; ond wedi i bethau dawelu, ac i'r milwyr adael, ail-gynneuodd

eiddigedd yr erlidwyr, a chodasant mewn ainryw leoedd ereill lie y
preswyliai Mormoniaid, gan eu difeddiannu o'u heiddo, ac ymddwyn
tuag atynt yn giaidd. Yr oedd y milwyr yn y rhan fwyaf o leoedd

yn nacau gwneyd eu dyledswydd. Meddyiiwyd yn oreu yn awr i

anfon deiseb at y Llywodraethvvr, ac un arall at y Bamwr King. Yr
Oedd y Mormoniaid o hyd mewn cyflwr enbyd ; yr oeddynt yn canfod

eu hunain wedi eu hamgylchu ar bob Haw gan elynion arfog, rhai or
cyfryw a fyddent dan lywyddiaeth pregetliwyr yr efengyl. Gwnaent
i'r Mormoniaid roi i fyny bob peth yn eu meddiant, dan berygl mar-
wolaeth, a'u gorfodi i addavv ymadaei a'u gwlad, a myned.i'r Far West,
onide y buasent hwy yn eu gyru yno, ac wedi hyny i uffern.

. Pan oedd amgylchiadau yn parhau fel hyn, dychwelodd ateb oddi-

wrth y Llywodraethwr ac Ereill, yn hysbysu na allai. y Mormoniaid
gael dim cynnorthwy, ac am iddynt ymladd drostynt eu hunain, nad
oeddynt hwy yn meddwl gofalu dim yn eu cylch.

Gorfodwyd holl deuluoedd gwasgaredig y bobl hyn yn' yr holl

swyddi, oddieithr swydd Davies, i fyned i'r Far West, ond nid cyn i

lawer o honynt newyriu ar y ffordd. Nid oedd hyn ond ychwanegu
at eu caledi, ohervvydd yr oedd miloedd lawer wedi eu gyru i fan lie

nad oedd unrhyw drigfanau i'w cysgodi, ond yn gorfod crnglwytho
at eu gilydd, rhai mewn math o bebyll, ereill o dan wrthhanau, a
llawer heb ddim i'w cysgodi rhag llymder yr hin. Fel hyn y buont
am ddau fis, llawer o honynt yn cael eu lladd, tra yr oedd ereill yn
cael eu frlangellu mor enbyd nes gorfod rhwymo eu hymysgaroedd
rhag syrthio allan. Oddeutu yr amser hyn, daeth un Cadfridog Parks
o Richmond, Talaeth Ray, yr hwn ydoedd un o'r swTyddogion a awd-
urdodwyd i fyned i Diahman, ac aeth Hyrnm Smith a'i frawd oddiyno
yr un pryd. Wedi iddynt oil gyrhaedd Diahman, a myned i dy un
Milwriad Wight, oddeutu un-ar-ddeg o'r gloch y nos, daeth gwraig
Formonaidd i mewn, gan ddwyn ganddi ei dau blentyn, un yn ddwy
flwydd a hanner, a'r Hall - yn faban yn ei breichiau. Daeth ar ei

thraed oddeutu tair milltir, trwy ganol yr eira, a chroesodd y Grand
River pan oedd y dwfr hyd at ei gwasg. Dywedai fod rhai o'r ter-

fysgwyr wedi ei bwrw allan o'i thy, cymm'eryd ei holl feddiannau. a
llosgi y ty, ac iddi hi gael gwaith achub ei hun a'i phlant. Yr oedd
ei gwr yr amser hyny yn Virginia, a hithau yn byw yn unig.-—Effeith-

iodd yr ymddygiad creulon hwn yn fawr af y Milwriad Might, a

gofynodd i'r Cadfridog Parks, yn nghlyw y lleill, pa mor hir yr oedd-
ynt i ddyoddef felly ? Parcdd hyn i'r tprfysgv/\T gael eu chwalu, ac

i'w harfau gael eu- cymmeryd. Ond buan y dyfeisiasant ddichell

newydd -

;
yn lie llosgi taiy Mormoniaid bellach, gosodasant dan yn
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«u tai eu hunain (ond wedi eu gwaghau yn g3'ntaf), a gyru ar hyd y
wlad i ddweyd mai gwaith y Mormoniaid ydoedd. Yn ganlynol, ni

ellid perswadio neb nad y Mormoniaid oedd yn euog, a chynhyrfwyd
rhagfarn y wlad tuag atynt yn fwy. Wrth sylwi ar ddyoddefaint y
bobl yn Diahman, dychwelodd ein tyst a'i frawd yn ol i ddinas y Far
West, a danfonasant at y Llywodraethwr Atchinson, i hysbysu pa fodd
yr oedd yn bod, ac erfyn am gynnorthwy os oedd yn bosibl. Yn y
cyfamser, rhoddodd Barnwr y Llys Sirol orchymyn i filisia y sir fod
mewn parodrwydd dydd a nos, er cadw y trigolion rhag cael eu lladd,

i'r hyn berygl yr oeddynt yn agored bob mynyd. Yr oedd pob peth
yn parhau i ddychrynu. Er hyny oil, yr oedd y bobl yn gobeithio

o hyd y buasai y Llywodraethwr yn eu cynnorthwyo; a phan yr oedd-
ynt yn dysgwyl am ymwared, gan weddio ac wylofain, canfyddasant
fyddin fawr yn agosau at y dref, y rhai a ysgydwent eu harfau gloyw-
ion yn nyscleirdeb yr haul ; ac ni allai y trigolion lai na llawenhau
dros enyd, gan feddwl fod y Llywodraethwr wedi darifon i'w helpu.

Ond er eu syndod, wedi i'r fyddin gyrhaedd yno, ffuifiasant eu hunain
yn restr ddyblyg, a danfonasant dri chenad, yn dwyn baneri gwynion,
i'r dref, i ymofyn tri o bersonau allan o honi, cyn y buasai iddynt ladd

y lleill, a gosod y dref yn wenfflam. Dywedodd y tri wrthynt, "' Os oes

rhaid dystrywio y bobl, a llosgi y dref, yr ydym ni yn barod i dder-

byn yr un dynghed." Wedi hyn, enciliodd y fyddin yn ol oddeutu
miiltir a hanner oddiwrth y dref; ac yn fuan, danfonwyd cenad i

ymddyddan a'r ddau gadfridog, ond cyn iddo gyrhaedd eu gwersyll,

saethwyd ef gan un o bregethwyr y Methodistiaid, o'r enw Bogard

;

ond, er hyny, llwyddodd i gael gweled un o honynt, yr hwn a ddywed-
odd wrtho nad oedd y Hall yno, a'i fod wedi ei ddanfon yn ol, oher-

wydd ei fod yn rhy dosturiol wrth y Mormoniaid. Erfyniodd y cenad
arno i arbed y dref dan boreu dranoeth, yr hyn yn oeraidd a addaw-
odd, gan nad oedd etto wedi derbyn gorchymyn oddiwrth y Llywod-
raethwr, yr hwn oedd yn ddysgwyl bob awr. Danfonwyd cenad eil-

waith at yr un cadfridog, yn erfyn arno wneyd ei oreu i gadw bywydau
y bobl, yr hwn a ddychwelodd a'r newydd o fod llawer wedi cael eu
lladd yn druenus gan rai o filwyr cadfridog arall a elwid Lucas.

Cafodd y troseddiadau hyn eu cyfiawni cyn derbyn gorchymyn oddi-

wrth y Llywodraethwr. Ychydig bach cyn gostwng haul, daeth

byddin arall i mewn, dan lywyddiaefh un Cornelius Gillum, yr hwn
fu yn difrodi yn erchyll mewn man arall yn flaenorol. Yr oedd y
fyddin hon wedi lliwio eu gwynebau fel yr Indiaid. Byddent yn
wban a rhuo fel Indiaid drwy y nos. Yn gynnar yn y boreu, danfon-

wyd cenad i gael ymweliad arall a'r Cadfridog Doniphan ; ac ar ei

ddychweliad, hysbysodd fod gorchymyn y Llywodraethwr wedi dyfod;

ac i'r Cadfridog Doniphan ddweyd mai gorchymyn y Llywodraethwr
oedd, llwyr ddyfetha y Mormoniaid, ond y cymmerai efe ei ddamnio
cyn y gwnai ufyddhau iddo, ac y gallai y Cadfridog Lucas wneyd fel

y mynai. Eithr deallwyd nad oedd y gorchymyn hwn ond copi o'r

un gwreiddiol, yr hwn oedd yn nwylaw y Prif-gadfridog Clark, ag
oedd ar ei ffordd tua'r Far West, a chanddo fyddin ychwanegol o
chwe mil. Yn fuan ar ol hyn, daeth cenad i'r dref, yn hysbysu fod

lladdiad dychrynllyd ar y bobl yn Maun's Hill wedi dygwydd, yr hyn
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a gymmerodd le raewn canlyniad i'r gorchymyn a roddodd y Llywod-
raethwr i Iwyr ddyfetha y Mormoniaid.

Parhaodd y fyddin a aeth i'r Far West, tra buont yno, i ddystrywio

y caeau llafur, lladrata yr anifeiliaid, a'u lladd er mwyn difyrwch.

Yr oedd y ddinas wedi ei gwarchae ganddynt, ac ni oddefid i neb
fyned i mewn nac allan dan boen marwolaeth. Cafodd llawer o'r

trigolion eu saetbu pan yn anturio allan i ymofyn lluniaeth. Yr oedd
un cae o ddeuddeg can erw, yr hwn oedd y rhan fwyaf wedi ei or-

chuddio a chnydau o lafur ; a chafodd y cyfan ei anrheithio gan y
meirch yn y fyddin. Dranoeth ar ol i'r fyddin ddyfod yno, yn yr
hwyr, aeth y Milwriad Hinkle i'r ddinas, gan ddymuno gweled Joseph
Smith (hen.), Parley P. Pratt, Sidney Pugdon, Lyman Wight, a
George W. Robinson, a dweyd wrthynt fod y swyddogion yn y fyddin

am ymgynghori a hwynt, a'u bod yn sierhau na chaent eu niweidio.

Cydsyniasant, ac aethant gyda'r milwriad tua'r gwersyll, pan yn fuan
yr amgylchynwyd hwynt gan filwyr. Tybient mai i'w gwylio i'r

gwersyll mewn diogelwch oedd eu dyben ; ond er eu syndod, pan
ddygwyd hwy at y Cadfridog Lucas, aeth Hinkle yn mlaen ato,

gan ddweyd, "Dyma y carcharorion a gyfammodais i eu dwyn i chwi."
Tynodd Lucas ei gleddyf, a dywedodd, " Yr ydych yn garcharorion i

mi yn awr ;" ac yn yr amser hyny, daeth y brif fyddin i'w cyfarfod.

Agorasant ar y de a'r aswy, ac arweiniwyd Smith a'i gyfeillion rhyng-
ddynt, yn nghanol bloeddiadau ac wban y milwyr. Ar ol cael eu
bradychu fel hyn, rhoddwyd hwynt dan wyliadwriaeth, a gorfodid
hwynt i orwedd ar y ddaear oer trwy y nos, a dywedid wrthynt nad
oedd wiw iddynt ddysgwyl eu rhyddid mwyach. Boreu dranoetli,

cafodd y milwyr ganiatad i fyned i'r dref, i aflonyddu y bobl wrth eu
pleser, myned i'w tai a'u hyspeilio, treisio y benywod, a chymmeryd
ymaith bob arf a allent gael. Oddeutu deuddeg o'r gloch, daeth y
Milwriad Hinkle i dy ein tyst (Hyrum Smith), a gwnaed ef yn garch-
aror gyda'r lleill, yn ngwyneb ei afiechyd ef a'i deulu ar y pryd. Yn
mhen hanner awr, daliwyd un Amasa Lyman, a gosodwyd yntau dan
yr un wyliadwriaeth. Buont allan y noson hono eilwaith ; a daeth
Hinkle at H. Smith, a dywedodd y gwnai ef eu pleidio yn y llys milwr-
aidd, ond ei fod yn ofni na lwyddai. Dywedodd hefyd fod llys arall

yn eistedd y pryd hyny, yn yr hwn yr oedd oddeutu ugain o wahanol
bregethwyr. Yn y boreu, daet'i y Cadfridog Doniphan atynt, a dy-
wedodd mai dedfryd y llys oedd, eu bod i gael eu saethu y boreu
hwnw, ond na fynai efe un Haw yn y gorchwyl, a'i fod ef a'i fmtai yn
ymadael o'r lie, gan ystyried y byddent yn tywallt gwaed gwirion.
Gwnaeth y mudiad hwn o eiddo Doniphan gryn gynhwrf yn y fyddin,
a ilavver o siarad yn mhlith y swyddogion ; a darfu i'r carcharorion
glywed " na chawsai y Mormoniaid dieflig eu saethu y boreu hwnw,
oherwydd i'r Cadfridog Doniphan daflu rhwystr, ac fod llys arall wedi
forchymyn eu dwyn i Swydd Jackson, i gael eu dienyddio yno."
lewn ychydig fynydau, daeth dwy bedrolfen i'w hoi, ac wrth fyned

i mewn iddynt, taniwyd at y carcharorion gan bedwar neu bump o
wyr, ond yn aneffeithiol. Cafodd y dynion eu sierhau, a gyrwyd
ymaith. Ar ol llawer o ymbil, cawsant fyned i'r ddinas dan warchefd-
waid, i gael ffarwelio 3'u perthynasau, a chael dillad, ond ni oddefid
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iddynt siarnd gair. Yna aethant yn y blaen tua Swydd Jackson, ac

wedi myned 12 milltir, aroswyd dros y nos, a chaniateid i'r carchar-

orion gysgu allan yn yr eira, oddiwrth yr hyn y dyoddefasant yn
erwin. Yn y boreu ar doriad y dydd, cychwynwyd hwynt yn y blaen,

gan wneyd dangosiad o honynt i bawb ar hyd y ffordd, fel pe buasent

yn elephantod neu garaelod. Craffida sylwid arnynt o'r traed i'r

coryn gan wyr, gwragedd, a phiant, ond yn unig na edrychent eu dan-
nedd. Parheid i ymddwyn felly tuag atynt, hyd nes y cyrhacddasant
Independence, yn swydd Jackson, pryd y cawsant eu dangos drachefn

dros yr holl dref. Wedi hyny, gosodwyd hwynt mewn hen goetty

dan warchad, lie y gorfuwyd hwy i aros dros y nosa'r dydd canlynol.

Ar ol bod yn y dref oddeutu pedwar diwrnod, daeth cenad oddiwrth

y Cadfridog Clark i'w gorchyrayn yn ol i Richmond, swydd Ray, lie

yr oedd efe a'i fyddin wedi gyrhaedd i'w dysgwyl hwy yno; ond ar y
boreu yr oeddynt i gychwyn, dywedodd y Cadfridog Wilson wrth y
carcharorion bod y milwyr yn dysgwyl y caent eu crogi ar y ffordd,

oni bai fod y cadfridog arall am gael y pleser. Cyrhaeddasant Rich-

mond ar y 9fed o Tachwedd, lie y sicrhawyd hwy eilwaith mewn hen
goetty. Yn mhen banner awr, daeth dyn i mewn a chadwyni a chloion

ganddo, a dywedodd ei fod ef wedi ei awdurdodi i'w gosod mewn
rhwyraau. Yr oedd y milwyr yn annelu eu dryliiau tuag atynt, tra

yr oedd y dyn yn sicrhau y cadwynau am danynt. Mewn ychydig

. fynydau, daeth y Cadfridog Clark i mewn, a gofynodd y carcharorion

iddo pa beth oedd y mater eu bod yn cael eu trin felly; eithr ni rodd-

odd un ateb, ond dywedodd y caent wybod mewn ychydig ddyddiau.

Pan oeddent yn parhau yn y sefyllfa hon, daeth dyn ieuanc o'r enw
Grant i ymweled a hwynt, yr hwn a'u hysbysodd iddo ef weled y
Cadfridog Clark yn dewis ei ddynion i'w saethu ar foreu dydd Llun ;

gwelodd hwynt hefyd yn llwytho eu dryliiau a dwy belen i bob un,

ac wedi darfod anerchodd y cadfridog hwynt fel hyn :
—"Foneddigion,

cewch yr anrhydedd o saethu blaenoriaid y Mormoniaid am wyth o'r

gloch boreu dydd Llun !" Ond trwy rywbeth neu gilydd, ni feiddiodd

y cadfridog ddwyn ei amcan i ben; ac o ganlyniad anfonodd i Fort

Leavenworth am y cyfraith-lyfr mihvraidd, i gael gwybod a oedd pre-

gethwyr, y rhai ni fuont erioed yn gwasanaethu fel milwyr, yn dyfod

o dan ei gosp ef ; a threuliodd wythnos i'w chwilio.- efelly, pasiodd y
dydd Llun heb eu saethu. Yr oedd yn rhyfedd fod dyn fel y cadfrid-

og heb wybod yn well. Beth bynag, wedi iddo gael allan nad oeddynt
hwy o fewn ei gylch i gospi. daeth i'r coetty at y carcharorion, a dy-

wedodd ei fod ef yn penderfynu eu cyflwyno drosodd i'r awdurdodau
gwladol, fel personau yn euog o fradwriaeth, llofruddiaeth, a rhyw
gryn lawer o bethau. Yn ganlynol, cyflwymvyd hwynt i'r awdurdodau
honedig hyny; a boreu dranoeth, tynvryd hwy o'urhwymau, ac arwein-

iwyd hwynt i'r llys. Austin A. King oedd y barnwr, ac un Mr. Birch

yn gyfreithiwr yr adran, sef y ddau foneddig ag oedd yn eistedd yn y
llys milwraidd yn fiaenorol, pan y dedfrydwyd y carcharorion i gael

eu saethu. Parhawyd i eistedd yn y llys hwn dros bedwar diwrnod ar

ddeg, mewn rhyw ddull, ac y mae'r darluniad a rodda ein tyst o'i

ddygiad yn mlaen yn warth i wlad ag sydd'.yn ymffrostio cymmaint
yn ei rhyddid a'i Christiouogrwydd..
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Gvrnaed ffurf o alw tystion yn mlaen ; a'r dull y gweinyddwyd eu

llwon iddynt oedd, trwy ddala bagnets o'u blaen, gan fygwth eu lladd

os na thyngent i'r hyn a berid iddynt. Ac y mae yn hysbys fodllawer

o bonynt wedi addef eu tystiolaeth yn gau wedi dod oddiyno yn

ddiangol.

Wedi purbau arholiad fel hyn am o ddeuddeg i bedwar-or-ddeg o

ddiwrnodau, dywedodd y barnwr wrthym, os na ddygem dystion eroes

iddynt, y bwriai ni i garchar, er ein bod eisoes raewn caronarau tebyg

gallaf feddwl, i'r erlidigaeth yn amser Nero, neu y chwil-lyv Etto,

enwasom iddo ddeugain o bersonau a wyddent am yr holl gythrwrl, a

rhoddodd yntau gynnifer o wysiadau yn Haw Bogart (y pregethwr

Wesleyaidd nodedig hwnw oedd yn brif elyn a dialydd i ni, oddieithr

ei frawd uwchradd, crefyddol a milwraidd, sef Cadben Clark), yr hv»n

a gyromerodd 50 o wy> arfog, ac yn mhen ychydig ddyddiau, dych-

welodd gyda'r deugaiu tystion o Far West ; ac yn lie eu dwyn o flaen y
llys, bwriodd hwynt oil i garchar; a thra yr oeddent hwy yno, hyg-

ythiai y barnwr wed'yn ein carcharu ninnau, os na ddygem ein tystion

yu mlaen. Ar hyn gofynodd Col. Wight iddo, pa fodd y gallem

ddwyu ein tystion i'r llys tra yr oeddynt hwy wedi eu cloi i fyny yn
ngharchar ? Nad allem amgen n.i dyoddef yr hyn a ewyllysient hwy
boeni arnom ; ac amrai ereill a ddywedasant yn gyffelyb wrtho ; or.d

ni ynganodd Joseph Smith air wrthynt.

Annogodd y Cadben, Doniphan a Reese ni i dreio eilwaith i gael

tystion yno, a rhoison i'r barnwr enwau oddeutu ugain wed'yn, ac efe

a anfonodd yr un Bogart a'i 50 wyr arfog i'w hymofyn fel o'r blaen ;

ond yr oedd pobl Far West wedi deall mai dichell oedd hyn i gael

carcharu pawb a wyddai y gwir, rhag i'w creulonderau hwynt ddod j'r

amlwg, ac a ffoisant o'r wlad, fel na chafodd Bogart ond un gydag ef

yn ol, a bwriodd hwnw i garchar at y lleill.

Ninnau, pan yn ymgynghori a'n gilydd yn y llys beth a wnaem yn
mhellach, a welem ddyn o'r enw Mr. Allen yn sefyll tuallan ger y
fienestr. Galwasom ef, a daeth i niewn ; ac er cymmaint y tantalmai

y barnwr ni i ddwyn ein tystion, gwrthwynebai i'r Mr. Allen hwn
dystiolaethu nes i Cadben Doniphan fygwth gyda llw mawr y mynai
efe iddo gael, ac y fod yn gywilydd i'r llys drin y carcharorion ir.or

annynol, eu bod wedi cloi dros ddeugain o'u tystion yn y bullpen er eu
rhwystro i amddifiyn eu hunain. Yna goddefwyd i'r tyst fyned \tx

mlaen; ond gydag iddo ddechreu tystio, ymruthrodd dyn o'r enw
Cook, (yr hwn oedd yn llywydd yr osgordd, ac yn frawd yn nghyf-
raith i'r Bogart hwnw) yn mlaen, a cher gwyddy barnwr efe agydioiid

yn y tyst gerfydd ei wddf, a'i taflodd ar y llawr, ac yna a barhaoud
i
rw droedio nes cyrhaedd y drws, ac yna gwaeddodd ar rai o'i filwyi.y
rhai a safent gerllaw, " Saethwch y d 1 ; saethwch ef." Rhedodd
y milwyr ar ei ol, ond diangodd o'u golwg. Ar hyn gwasgarodd y
llys. a gorchymynwyd ni i garchar Liberty, swydd Clay. Gofynasom
am ba achos, neu beth oedd y cyhuddiad ; ond yr unig ateb oedd,
mai oherwydd ein bod yn " Formoniaid." Boreu dranoeth, daetb
gof, ac a roddodd gadwyni trymion arnom, ac a'n rhoisant mew»
pedrolfen. Hysbysodd y gof ni fod y barnwr wedi ein barnu yneuog
o fradwriaeth, rhag ofn y cafem feichiau ; mai ei fwriad oedd ei»

6
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eadw ni yn ngharchar yn wystl hyd onid ymadawai yr holl Saint o'r

dalaeth. Clywais innau y barnwr hwn yn yiutfrostio o flaen y llys

nad oedd cyfiawnder i ni gael yn Missouri, ai fod ef wedi penderfvnu
na chai y Mormoniaid degwch, ond ei fod ef wedi ei dyngu i gyflawni

gor'chymyn y llywydd, sef i'w halltudio o'r wlad, ac y cyflawnai hyn
yn llythyrenol. Ar hyd y fifordd tua Clay, dangosid ni fel shew ; ac

wedi cyrhaedd, bwriwyd ni i garchar tywyll ac afiach ; ein gwely oedd
ochr naddedig i bren deri, a'n bwyd nid oedd addas i gwn ; tair

gwaith gweinycldwyd gwenwyn i ni : a'r modd y diangfsom ei effeith-

iau oedd oherwydd iddynt roddi gorniod nes y taflasom ef i fyny ; ac

oni buasai amddiffyniad ein Tad nefol drosom, buaseiu wedi syrtbio

droion yn ysglyfaeth i'w creulonderau. A mwy anhygoel etto, er ei

fod yn ddigon gwir, darfu iddynt amrai weithiau geisio ein porthi ni

ar gnawd dynol, yr hyn a alwent " Mormon beef," ac ychydig t:offi a

bara Indian corn. Ni phrofodd neb o honorn y cyntafond L. Wight;
a desgriliais ef wed'yn i feddygwyr deallus, pa rai a addefent mai
enawd dynol oedd. Deallasom wed'yn, drwy un o'u milwyr, y dys-

gwylient enwogrwydd drwy j creulondeb annynol hwn tuag atom ;

ond hollol groes oedd yr effaith a gafodd ar y lliaws ; a hwythau, pan
ddeallasent hyny, a wadasant, gan geisio ei guddio; ond yr oedd yn
rhy gyhoeddus i hyny eisoes.

O'r daeardy hwn anfonasom betition ddwywaith i brif lys y dalaeth

am gael treial^, ond gommeddwyd ni gan y barnwr Reynolds, yr hwn
yw llywydd y dalaeth yn awr. Wedi hyny, anfonasom ddeiseb i lys y
swydd, ac yn mhen tair wythno^s, dygwyd ni allan o'r daeardy am
ychydig oriau, ac yna i mewn drachefti. Yn mhen ychydig ddyddiau

wed'yn, daetb.y barnwr Turnham atom, ac a'n hysbysodd y gallai Mr.

Rigdon fyned ymaith o dan feichiau, ond y byddai ei fywyd mewn
' perygl os gwelent ef, ac am iddo ddianc yn y nos ; ond fod ei fywyd

ei hun mewn perygl os rhyddhaai neb arall o honom. Addefai fod

yn galed i ni ddyoddef cymmaint o erlidigaeth, a'i fod ef yn gwybod
ein bod yn ddieuog, a bod y bobl yn gwybod, ac yn addef hyny

hefyd ; mai ail gyfiawniad o greulonderau swydd Jackson oedd hyn
oil, a hyny rhag ofn y deuem yn rhy liosog yn y dalaeth. Dywedodd
fod y frad hon i'n herbyn wedi ei chynllunio o'r prif-lywydd hyd y
barnwr gwaelaf o fewn y dalaeth, ac mai pre^ethwr y Bedyddwyr. o'r

enw Riley, a fagodd yr eiddigedd gwaethaf rhyngom a'r bobl, drwy

farohogaeth i'n tref yn feunyddiol, a dala ar bob peth a glywai gan

bawb, ac yna elai i blith y lleill gan ein caraddarlunio, ac mai cenfigen

at ein crefydd oedd y cyfan. Rhoddodd Mr. Rigdon feichiau, ac a

ddiangodd yn ddiangol yn y nos, i dalaeth Illinois. Dywedodd ceid-

•wad y carchar wrthym fod yr holl bethau hyn wedi cael eu eynllunio

i'n herbyn gan y llywydd, a'i boll swyddwyr, er y gwanwyn blaerorol,

ond eu bod wedi eu cario yn mlaen yn fwy cyflawn pan ddaeth y
cadben Atchinson i ddinas Jefferson gyda Wilson, Lucas, a Gillum,

yr hwn a alwai ei hun yn " Delaware Chief.
7
' Dyweciai befyd fod y

llywydd yn cywilyddio erbyn hyn oblegid yr holl fussness, acy byddai

yn dda ganddo pe meiddiai ein rhyddhau ; ond, ebe efe, " na ddigal-

pnwch, canys y mae y llywydd wedi dyfeisio plan i'ch gollwHg yn
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rhydd. Etholodd Birch yn farnwr, o flaen yr hwn yr ydych i ym-
ddangos, ac fe'i cyfarwyddwyd pa focld i'ch rhyddhau cyn hir.

Yn yr Ebrill canlynol dygwyd ni i swydd Davics, dan yr' addevid o

gael treial, ond erbyn cyrhaedd yno, yn He Uys a. jury, yr betid y cv'-FeiU

chwil-ly's yn ein derbui etto. Y Birch hwnw a'n dcrif'rydodd i faVwoi-

aeth yn y court martial gynt oedd y bar..wr, a'r hoMjury oedd i'n barnu
oeddynt yn brif weithredwyr yn y lladdfa greulon ac ahhynol bono yn
" Haun's Mill," lie y merthyrwyd cynnifer o wyr, gwragedd, aphlant <li-

amdditfyn, mewn gwaed ocr ; ac wedi eu byspeilio liyd y nod o'r dillad

oedd am danynt, a'u gadawsant ar )' inaes ; a'r esgusawd a gyiinygient

dros hyn oil oedd, tod y llywydd wedi peri iddynt ! Yr un clan a <-is-

teddent yn t'arnwyr y dydd ag a gyfansoddaj yr osgordd i'n gwyliod y
nos ; a'u difyrwch penaf'oedd dryllio ein teimladau, drwy adroi'i mewn
ymft'rost pa nif'er o dai a losgasent, a pha faint o anifeiliaid y Monftoii-

iaid a ladrattasent, a pba fenywod a dreisiasant. Desgrifient yr ar-

teithiau, a'r dull y gwrthwynebai y " Mormon bitches" (! !) eu hvm<»-
bdiadau. Addefasant ddnrfod iddynt ddilvn un wraig i ysgoldv, lit vr

ymguddiai o'u fibrdd, a rbwymo ei thraed a'i dvvylavv wrth y meinciai',

a bod un-ar-byintheg o honynt wedi boddio eu nwydau angher.filaidd

yn olynol, a'i gadael yno yn y cyfiwr hwnw. Ymffrosticnt o'r fath ys-

gelerdei yn ein gwydd am ddeg diwrnod. Clywsem o'r blaen am bethau
cyftelyb, ond yr oeddynt yn rhy anhygoel i ni eu credu cyn hyn io'd

dynion yn y wlad a fdasenf yn euog o'r fath bethau. Dyoddefodd v
wraig lion am dros dri mis dan arteithiau eu harhariaeth cyn gwdla.
Adroddai y grandjury hyn eu buddugoliacthau drwy'r wlad, gan efelyciui

yr Indiaid niewn dawns ac ystnmiau o'n cylch, gan yfed gwirod, a cnanu
maswedd. Yna ymdreiglent hyd y liawr, gan ff'ugio llewyguj \rc, a
hloedd'o y caniadau a glywsent mewn " camp meeting/!," a hyn oil vii

ngwyddfbd, ac er difyrwch nid bychan i'r prif farnwr Birch, yr hwi. a

addefasai yn ein clywedigaeth cyn hyn "nad oedd cyfraith o bhiid Mor-
moniaid yn Missouri." Ac wedi parhad o'r pethau hyn am ddeg diwr-
nod, hysbyswyd ni fod dedfryd i'n herbyn am "fradwriaetli, murdi-r.

arson, larceny, theft, and stealiny, fyc," heb ein profi yn euog o uu o

honynt; ond pe gwybuasent am ryw drosedd gwaeth, diammau y rboi-
sent hwnw yn y rhestr. Ni ddeallasant hwy eu bod yn llenwi y rhtstr
er i ni dderbyn y gwynfyd a addawodd Iesu Grist pan ddywedent bob
drygair i'n herbyn er ei fwyn ef a'r efengyl.

Anfonwyd ni oddiyma yn ngofal y sheriff, a phedwar o ddynion,
mewn pedrolfen tua swydd Boon, gyda charchar warant oddiwrth Birch,
heb nac enw dyn, na He, na dyddiad wrthi. Fel hyn cychwynasom tua
dwy awr cyn machlud haul, ac a gyrhaeddasom hyd Diaman ; ac ynp
prynasom ddau farch gan ein gwylwyr, a thalas> m am un o honynt a'r

dillad oedd am danom, ac am y Hall drwy ddangoseg wedi ei thanysgrifio
genym. Y dydd canlynol aethom hyd dy y Barnvvr Marion, tua phum
milltir o ftbrdd. Dranoeth aethom tuag ugain milltir ar hyd y Ifordci

tua Boon, lie y prynwyd llonaid llestr o whiskey ; yna dangoswyd i ni y
ivarant, ac hysbyswyd ni fod Birch wedi dweyd wrth y dyn am beidio
ein dwyn ni i Boon ; ac, ebe efe " Myfi a gymmeraf lymaid hearty o
whiskey, ac a af i gysgu, gwnewch chwi a fynoch." Ytodd tri ereill eu
gwala o'r whiskey yn gymmysgedig a mel newydd, a buan yr oeddynt
mewn trymgwsg. Helpodd y Hall nyni i gyfrwyo y mcircn, a chych-
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wyn, ac wedi canu )'n iach i ni, aethom ar ein taith or gaethglud hon
yn llawen tua thalaeth Illinois, lie y cyrhaeddasom yn mhen deng
niwrnod ; a chawsom ein teuluoedd yno yn iachus, ond yn dlawd ac ara-

ddifad iawn, wedi cael en balltudio o dalaeth Missouri gan filwyr y dal-

aeth ar gost yr oil a feddent, tra yr oeddyrii ni yn ngharchar oherwydd
ef'engyl y tanghefedd ! Ac wedi y cwbl, ceisia yr erlidwyr creulou
hyny gan bobl y dalaeth hon gredu fod fy mrawd Joseph yn euog o

fradwriaeth, pan, mewn gwirionedd, ccisio cuddio eu creulonderau a'

a

hysgelerderau a wnant; ac etto, maeut yn anedifeiriol yn sychedu am
ychwaneg o waed gwirion. Yr ydwyf fi yn tystio nad yw Joseph Smith
yn euog o fradwriaeth, nac o droseddu un o gyfreithiau y wlad mewn
un modd. Yr ydwyf yn gwybod befyd ddarfod i'r boll Formoniaid
gael eu balltudio o'r dalaeth wedi cael eu hyspeilio o bob peth a feddent,

a braidd ddianc yn fyw : felly fy mrawd a'i deulu befyd. a hyn oil drwy
orchymyn y llywydd B^ggs, yr hwn a gymmeradwywyd gan senedd y
(iiilaethi Ae yr "yffi yn gwybod, a gwyr y llys hwft, a phcb dyn a

wyr" yr amgylcbiadau, fod y llywydd Boggs, a'r Cadbeniaid Clark, Wil-
son, Lucas, a Gillum, yn euog o fradwriaeth yn erbyn y Missouriaid,

wedi troseddu y constitution drwy alltudio yn ddiarbed o flaen eu bagnets

o ddeuddeg i bedair mil ar ddeg o'i thrigolion o'u gwlad. ac wedimerth-
yru o dri i bedwar cant o wyr, gwragedd, a phlant, mewn gwaed oer, ac
yn y modd mwyaf echryslon a diacbos ; ond yn tarddu yn unig oddiar
genfigen ac erlidigaeth gvclyddol oherwydd i'r Mormoniaid feiddio

addoli Duw y nefotrld yn o! tu cydwybod ; ac fel y deallent ei feddwl
yn ysgrythyrau y gwirionedd dwyfol : troi ymaith oddiar ol-ofergoelion

a thraddodiau dynol y rhai a ddysgent am athrawiaeth orchymynion
dynion. Ac er fod y Mormoniaid wedi prynu a thalu i goffers y dalaeth
dros ddau cant o riloedd o ddollars ! Er fod llywydd y taleithiau a'r

congress yn hollol hysbys o hyn oil, a petitions wedi eu danfon atynt

yn gofyii am iawn, etto hyd yn hyn nid oes neb yn ystyried, nid oes
fraich a'n cynnorthwya, a dosturia wrth ein cwyn, na neb yn addaw yr
ymchwilia byth i'r peth, nac yr adferir ni mtwn un modd i'n hiawnder-

au. Yr ydwyf yn gwybod befyd yn sicr na fu Joseph Smith o fewn i

gyfflniau Missouri er dechreu y flwyddyn 1839. Ac yn mhellach ni

thystiaf.

Hyrum Smith.

Yr aphlysur a alwodd y llys hwn, ynghyd a'r dystiolaeth ucbod, yn
miien blynyddoedd wedi i'r golygfeydd arswydus a ddesgrifia fyned
beibio oedd, oherwydd i dalaeth Missouri o flaen etholiad feddwl y
gallent gael pleidlais y Mormoniaid gyda'r Wigs drwy gyhuddo y De-
mocrats a achosai yr erlidigaeth, yr hon ddichell a lwyddodd o'r blaen
fwv nag unwaith ar gost y diniwed ; a'r tro hwn yn neillduol rhoddodd
llywydd Missouri warant i'r sheriff yn cyhuddo Joseph Smith o geisitt

neu achosi saethu y llywydd Boggs, pan nad oedd efe wedi bod o fewn
cannoedd o filltiroedd iddo er's blynyddau, ac nad oedd ganddo yntau
un sail yw gyhuddiad, ond camgyhuddiadau maleisus dynion o ddyb en-
ion drwg, yr hyn a brofwyd i bwrpas yn yr arholiad, a daeth Joseph
Smith o'r flau hono fel y daeth o dros ddeugain ereill, yu hollol Jan &
dieuog, heb ysgrafiniad blaidd na Hew ar ei groen.

Pwy & ddichon ddarllen yr hanes uchod heb arswydo rhag dylanwa(|
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«5i heb wybcdaeth, ac enw o grefydd dan wadu ei grym hi ? Y eyfry *
yw dialwyr, dienyddwyr, a chreulonwyr y byd yn mhob oes a gwlad

;

ac etto dyma yr ystoriau, a'r awdurdodau a ddyfynir ac a gyhoeddir gan
awduron o'r un chwaeth, ac a gredir am wirionedd gan eu hudolion,

nid yn yr America yn unig, ond yn ein gwlad ein hun ysywaeth. Yr
ydym yn feddiannol ar lu o dystiolaethau a ddichon wrthbrofi pob cy-

huddiadau drwg yn erbyn y dyn daionus a duwiol hwnw, sef Joseph

Smith.

Wrth y rhai a amheuant eirwiredd y dystiolaeth uchod, (canys nid

ydym heb wybod fod rhai yma hetyd a lyucant gelwydd gymmaint i

ehamel, pan y taga gwiriontdd gymmaint a gwybedyn hwynt), dywedwn
na thraethwyd yr hanner etto, ac ychwanegwn un peth a ddyrounwn
iddynt gofio erbyn yr amser a ddel, a hyny ydyw, y gorfoda eu llygaid

hwynt i goelio yr hanes uuhod cyh hir, drwy fod yn llygaid-dystion o'r

cyfie'yb greulonderau a thrais yn lies atynt, oherwydd yr un broffes, i'r

graddau ag y cynnydda ei phroft'eswyr mew'n duwioldeb; a thra y parha

pregethwyr i bregethu o'u pwlnudau, ac awdurrn i gyhoeddi eu chwed-
lau a'-u celwyddau hwynt, ac ychwanegu atynt, fel y gwnant er'* rhai

blynyddau bellach, y dydd sy'n dod a brawf aiai hwy yw yr achoswyr
o'r cyfan ; ie, hwy sydd fel hyn yn chwythu y fflani anglierddol, yr hou,
i'r graddau y chwytnant hi, a gerdda dros ein gwlad, a'i chyflafau fydd

cyffelyb i'r eiddynt hwythau.
Rboddwyd llawer o dystiolaethau ereill i'r un perwyl gerbron y Uys,

ac yn dangos golygfeydd mwy truenus na'r uchod, ond byddent yn rhy
faith i'w cyhoeddi yma.

Rhydd P. P. Pratt, un o'r carcharorion a fu mewn daeardy am dro«

saith mis, yr hanes a ganlyn, yr hwn a gymmerodd le mewn arholiad ar

ddynion am fywyd, ac a ddengys beth o ansawdd y brawdlyseedd hyny,
ac achos yr erlidigaeth. Yn mhlith llawer o gwestiynau cyflelyb, j;of-

\ nodd y barnwr King i'r tyst,
—" A ydyw y Mormoniaid yn anion cmi-

adau i wledydd ereill ?" Atebwyd yn gadarnhaol : yna gofynodd,

—

" A ydyw y Mormoniaid yn credu yn y bedw;.redd adnod a dengam o'r

ail hennod o Daniel, lie y dywedir, ' Ac yn nvddiau y bTeninoedd byn y
cyfyd Duw y nefoedd freniniaeth, yr hon ni ddystrywir byth ; a'r fren-

iniaeth ni adewir i hobl ereill ; ond hi a faluria, ac a ddryllia yr ho!!

freniniaethau hyn, a hi a saif yn dragywydd;' a'r seithfed adiiod nr

hugain o'r seithfed bennod hefyd?" Atebwyd hyn yn gadnrnh«ol
hcfyd; yna gprchymynodd y barnwr i'r ysgrifenydd gofiestru hyny yn
ofalus, a'i fod yn hwynt eryfi brofi Joseph Smith yn fradwr : ond yr

oedd hyn yn ormod i hyd y nod gyfreithiwr Missouraidd ei oddef ; er

hyny yn ofer y gwrthwynebodd y harnwr gan ei annog i basio dedfry

d

o fradwriaeth yn erbyn y Bibl a'i awdwr!

PENNOD XVIII.
ARAETH Y CADFRIDOG CLARK YN FAR WEST.

Yr hyn a ganlyn sydd ddyfyniad o araeth Cadben Clark, un o'r pr»)f

lywyddion milwraidd yn y dalaeth. Traddodwyd hi yn Far Went,

ffedi i'r mobs gael gan y trigolion roddi eu hartau iddynt hwy, dau j.r

•ariuewiu o gael llonyddwch, acyjia ribulhro i'w tt-ei", a gwiwyd a iyTv.-nt.
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^?r -oedd hwn nid yn unig yn fiaenor miiwraidd, ond yn brrf genadycbi
?nwad-lliosog yn y parthau hyny, a'i brif offerynau neu swyddwyr, yn
ei fyddin oeddent yn gyfartal a'u swyddan eglwysig, ac a dalwyd gyda
beauty c, booty y Saint wedi y goncwest bono a cldechreuodd eu brodyr
ag oeddynt yn genadau yn mhlithyr Indiaid, drwy gybuddo y Saint

a elai i-bregethu iddynt o fed yn ceisio perswadio yr Indiaid i ymiuio a

hwynt i ladd y bobl, a meddianu y wlad ! Ie, druain, er mor anhygoel
oedd hyn ; er fod holl fyddinoedd Lloegr a'r Indiaid wedi metbu a

Ilwyddo yn byn pan nad oedd yr Americaniaid yn un ran o ddeg mor
lliosog ! etto i gyd llyncid y cyhuddiad afresymol hwn, fel pob un arall

•o'r fa'th erieuau santaidd yn erbyn y Saint, gan lawer o'u hudolion, er

.gwarth ienw yr hen Wesley addfwyn a da.

Dechreuodd y cadfridog ei arueth fel y canlyn ; a baeddai ei cbroniclo

yn mhob Eurgrawn drwy Gymry, ar byd !

" FONEDDIGION,

" Caniateir i'r rbai sydd a hi henwau yn y vbestr bon [oedd

yn ei law] ddychwelyd at eich bussness. Y lleill a ant oddiyma i

garchar, a gonderanir, ac a gospir yn gyfesur i'w troseddau. Y'niddi-

byna arnoch ehwi i gyflawni y cyfammod a -wnaethoch. fel y canlyn :

—

Y peth cyntafyn y -cyfammod oedd, fed i chwi roddi eich blaenoriaid i

afael y gyfraitb, yr hyn a wnaethoch. Yr ail beth oedd, fod i chwi

roddi eich holl arfau i fyny ; hyn hefyd a wnaethoch. Y trydydd peth

yw, fed i chwi signio drosodd eich tai, eich tiroedd, a'ch 7neddiaimau, i

dalu cost y rhyfel hwn ; hyn hefyd a wnaethoch eisoes [do gorfodwyd
rhai i hyny ar flaen y buyuets ! .' /] A'r peth nesaf sydd raid i chwi ei

wneathttr, ydyw, myned ytnaith o'r dalaeth yn ddioed. Nid yw eich

teimladauqia'ch dieuogrwydd ddim i mi. Y Cadben Lucas (swydd yr

hwn sydd gyfartal i'r eidduff finnan) a wnaeth y faryuin yna a chwi [ni

fu baryain na dewis yn y peth, ond eithaf gorfodaeth] ; ac yrwyffinnau
yn ei gymmeradwyo. Yr un fath a wnaethwn fy hun, ac yr ydwyf yn
lienderfynol i'w gyflawni. Gorchymynodd y llywydd i mi eich alltud-

io, ac mi a'i gwnaf. Pe na roddasid eich blaenoriaid i fyny, buasai

eich teulnoedd wedi eu dinystrio, a'ch tai yn lludw cyn hyn [ebe y
Reverend addfwyn hwn !] frnddiriedwyd awdurdod oddefol i'm Haw,
ac i mi yr ydveh yn ddyledus am y tiriondeb a'r lenity hwn [beth yw !]

Nid gwiw i chwi feddwl am aros yma dros dymmor arall, nac am roi

cnwd yn y tir, onide daw y bobl am eich penau, ac a'ch dyfethant.

Os bydd i'ch annfydd-dod fy ngalw yma etto, gallwch greMu nabyddaf
mor drugarog, ac ymarhous y tro nesaf; yn ofer y dysgwyliwch dru-

garedd o'm Haw, natnyn alltudiaeth ; canys tyngais i gyflawni gorch-

ymyn y llywydd yn gyfangwbl. Am eich blaenoriaid. na feddyliwch,

na ddychymygwch, ac na chaffed y gobaith le am foment yn eich

meddyliau y dychwelant hwy byth yn ol atoch. Mae eu tynsied wedi

ei sefydlu, their die is cast, their doom is seated. \ r ydwyf yn rhy-

feddu atoch chwi fod cynnifer o foneddigion, o vmddangosiad tiefnus

a deallus, yn y fath sefvllfa ; ac 0, pe gallwn erfvn ar Ysbryd y Duw
mawr nid adwaenir i orphwys arnoch [ebe Satan pan ymritbiodd fel

angel y golcuni], a'ch rhyddau o'r fath rwymau rhagfarnllyd [ei

gieddyf a fetbodd wneyd hyny] . ac i ddryllio llvffetheiriau y penboeth-

ni a'ch rhwytna [y meddyg lacha dy hun], fel nad addolech ddyn
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rawyach [dyna both na wnaethant erioed oncl i un dyn, sef Crist Iesu.]

Cynghorwn chwi i wassraru, a pheidio byth etto reoleiddio eic:h hun-

^iin o dan esgobion, ofi'eiriaid, &c."

Clywch Eglwys Loegr ! Clywch ysbrydoedd yr esgobion, a'r offeir-

iaid a osododd Duw yn ei eglwys ! i'e, clywch Ddeistiaid y byd, mor
eofn yw eich brawd milwraidd o Missouri uwchben tyrfa o bobl ddi-

niwed a diamddiffyn a feiddiant ackloli yn ol y Testament Newydd !

Beth a feddyliasai ei dad Wesley o'i lab afradlon hwr. yn ymddwyn
mor greulon at ei fam ef, yr hon a'i niagodd ar liniau esgobion ac

ofteiriaid ? Ofnadwy yw'r fath broffes yn awr, ebe Cadben Clark, a

chyd-dystia rhuad ei fagnelau, a thwrf ei arfau gwaecllyd ; a pheth

arall ! Tystiodd griddfanau ei drancedirfion, ochain y weddw, a gritld-

fanau yramddifuid, yntjhyd a gwaed ei laddedigion, drwy'r awyr, nes

cyrhaedd clustiau eu Tad, sef Arglwydd Dduw y Saint. Mae eu

gweddiau yn gostreledig, a'u dagrau yn gyt'iifedig yno, ac wedi eu

hateb mor belied nes i'w feistriaid o'r pwll isaf gael cenad i bersonoli

eu heiddo wedi hyn, nes ei ysgubo yinaith mewn dychrynfeydd ai:-

nysgrifadwy i'w le ei hun niewn barn, ac yno gadawn ef ; ond dyfvn-

asom yr uchod o'i araeth. er esiampl o eithation dirywiad dynoliaeth,

a rhybydd i ereill beidio ei efelyclm niewn rhagrith a rhagfarn rhag

bod eu diwedd hwynt fel ei ddiwedd yntau !

Cyn ei ddiwedd truenus, ac i'r dyben o'i gyfiawnhau ei hun a'i

bleidwyr am y c/eulonderau. y Iladradau, a'r llofruddiaethau hyn, ry.

hoeddodd y Clark hwn ei esgusawd. yn yr hon y cyhuddai y Saint o'r

pethau gwaethaf a wnaeth ef a'i ganlyuwyr. Er enithraill't, cyhudda

y Saint o losgi ty un wraig, ac iddi hithau orfod clianc gyda'i (Ltu

blentyn yn y nos am ei bywyd, yn absenoldeb ei gwr, &c. Do, cy-

hoeddwyd hyn ganddo, a chafodd yr ystorifree passage dios y ni6r, ei

ehyfieithu a'i chyhoeddi am wir yn y " Seren Gomer," oddiar awdur-

dod y fath ddyn a Clark. Ond y gwir o'r ystoii sydd hollol groes o

ben i ben ; ni sonir am ond un amgylcliiad a ddyoddefa y darluniad

gan y naill blaid na'r Hall; ac un o'r Saint oedd y wraig druan. a

gwraiti- i un o'r Saint o'r euw Smith, yr hwn oedd wedi myned i dal-

aeth Virginia ar fussness ar y pryd. Mobs o dan arweiniacl un Bogart,

sef brawd pregethwrol i Clark, oedd yr ymosodwyr. Yn y nos rhy-

byddiasant hi i ymadael yn y fan os mynai achub ei bywyd ; ond cyn
iddi gael amseri wisgo nemawr ddillad am dani ei hun, na'i phlant, yr

oedd ei thy yn wenfflam uwch ei phen, a'r oil a feddai ynddo. Yr
oedd eira dwfn ar y ddaear pryd hyny, a chanddi hithau amryw filltir-

oedd i fyned i'r fan lie dysgvryliai ainddiffyniad, sef i dy un o fiaenor-

iaid y Saint o'r enw Lyman Wight, lie y cyrhaeddodd cyn dydd, serch

iddi orfod croesi afon f'awr a pheryglus pan yr oedd y ffrwd at ei

cheseliau. Ond y syndod yw, fod dynion yn gallu bod mor rhydd,

nid yn unig i gyfiawni hyn, ond i'w dadogi ar y dyoadefyddion ! Etto

niae genym hanes am y cyffelyb bethau yn gywir yn yr erlidigaethau

gynt, megys, Nero yn gosod Rhufain ar dan a'i duwylaw ei hun, ac

yna yn cyhuddo y Saint o hyny i'r dyben yn bwrpasol o godi erlid-

igaeth i'w herbyn, yr hyn a Iwyddodd i ladd a llcsid miloedd o honynt
yn ddieuog! Felly gwyddai y Nero hwn am lwyddiant yr hen ddich-

ell. Ni buasem yn sylwi cymmaint aruo, oddieithr fod awduron yn
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rboddi cyramaint o bwys a chyflyrndra i'w gamgyhuddiadau ef a'i
gyffelyh ; ac hefyd fel na siomer neb pan gynnyddo eu cenfigen hwy,
a'n duwioideb ninnau yn ddigon amlwg i achosi y fath olygfeydd yu
nes atom : ffolineb yw dysgwyl amgen.
Wedi dangos i'n darllenwyr un cip olwg ar olygfa arall yn y tragedy

a'r erlidigaetb Missouraidd, awn yn mlaen at olygfeydd niwy dytuunoL
A ganlyn yw tystiolaeth dyn o'r enw Joseph Young, a'i wraig, am

laddfaa elwir " Haun's Mill Tragedy" yr hon a roddwyd ar Iw, ac am-
ryw ereill yn eyd-dystio i'w geirwiredd".

" Y trydydd dydd ar ddeg o Hydref, croesais yr afon Mississippi ar
fy nhaith i gwr gorllewinollalaeth Missouri, ac a ddilyuais yu mlaen
ues croesi y Grand River, a'r fkrry Campton. *'ma rhybuddiwyd
fi, os awn yn mlaen y cercherid fi gan wyrarfog agoeddynt yn crwyd-
ro drwy'r wlad ••

i hela Mormoniaid." Nid allwn urchwaethu y fath
ormes yn y wlad rydd lie y'm ganwyd heb ddim achoso hon<i ; hor.ai*
ty hawl i ymchwiiio am wrthddrych fy serch, set' He iachus a heddych-
lon i sefydlu fy hun a'm teulu, lie y caffem fwynhau cyuid. ithas ein
cvfeillion ; ac yn y blaen yr aethym hyd swydd Caldwell. Wedi croesi
afon S/ioal tua thuir milltir, cyfarfyddais a thua deugain o/</6varfog a
drylliau, ac ar geffyluu ; gorchymasant i ni droi yn ol, onide bygyth-
ient eiu lladd yn y fan. Gofynais pahaiu y gwafmrddiad by nod hwn ?

Atebasant, mai oberwydd ein bod yu Forrnoniaid, tie yclnvanegasant

y gorfodid pob un a broffesai y grefydd Forruonaidd naill ai i'w gwadu
neu i fyned ymaith o'r dalaetii erbyn pen denz niwrnod. Fr-liy gyr-
a»aut ni yn ol hyd felin Whitney, We yr arosusom dridiau ; yna aeth-
ora ar hyd llwyhrau dirgeluidd tua "Haim's Mill," lie y cjihaeddasora
y Sul, ac y cawsom niter on hrodyr yu cynnal addoliad. Deallwyd
tod y ixofeyn ymgasglu at eu gilydd yn y gyiumydogaeth hou hefyd,
o dan arweiniad un Col. Jennings, o Livingston, gan eu bygwth a

Hosgiad a lladdfa. Yu ganlvnol i'w penderfyniad, ymbarotoodd y
Saint i amddiffyn eu hunain; 28 yu unig a feddent arfau, y rhai a
wvlient bob mynyd am yr ymosodiad. Yn yr hwyr daeth un o'r
terfysgwyr i'n plith, ac a gyfammododd dros y lleill fod iddynt hwy a
ninnau wneyd a ailem i gadw heddwch; ond buan y deallasom mai
brad oedd hyn i'n tynu oddiar ein gwyliadwriaeth, a hwyluso eu ham-
cj.nio£i. Dranoeth deallasom fod mobs ereill yn ymgasglu wrth Grand
River, dan lywyddiaeth y Win. Mann hwnw a'n trois&i yn ol, ac ar
daydd Mawrth, sef y 30ain, cydawnwyd y lladdfa waedlyd hono, yr
hon olygfa nid anghofiaf byth.

" Aeth dwy ran o dair o'r dydd hwnw heibio mor wenieithus a'r

dydd o'r blaen. Nid wyf yn meddwl y gvvyddai neb o'r cwmni ddim
am y dynged a hongiai uwch eu penau ar y pryd, a'r hon yn ddisym-
wJh a ddiny&triodd braidd ddegar-hugain o deuluoedd. Yr oedd ar
Irttmn afon Shoal, o'r ddau tu ar y pryd, lav\er o wrigedd yn golchi,
Ac, y piantos diniwed yn chwareu o'u deutu, a'r dynion yn brysur
aiisgiu eu hymborth gauaf i mewn neu yu gwylied y melinau. Yr
ofdd yr hinsawdd yn hvfryd, yr haulwen yn tywvnu yn ddisglaer, a'r

Iiol! oiygfa yn heddychlon a hvfryd. Ond, tua phedwar o'r gloch,

pun yn eistedd yn nrws fy nhy. a fy maban yn iy mreiehiau, a'm
gwrai^ yu setytl wrth fy ochr, yu ddisymwth eyfiu-wiuodd yr olygfa
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yn rhyfedd ! Tu hwnt i'f afon gwelwn In o wyr arfog yn carJnmti

tuag atom nerth traed eu mcirch
j
yna ymfyddinasant i frwydro urcin

cyfer ; a'r hyn un o'n brodyr, o'f enw David Evans, yn ystvried eu

Uuosogrwydd rhagor nyni (cany* yr oeddent dros 2 JO o niter^ a am-
neidiodd am beddWch : ar hyn rhuthrasant amorti, a'u harweinydd

Comstoik a saethodd ei ddryll gVntaf; yn nesafsaetliasant zuwod fwl-

o'n drylliau, dros gant ar unwalth, i mewn i efail fc6f get Haw, !lfi yr

aethai eiii brodyr i ymguddio. Nesasant wed'yn, ac a wthiasant eu

drylliau rhwng y rocd. o ba rai yr udciladesid yr efuil got, a rhignlau

mawr rhyngddynt a'u gihdd. nes y eallent ant.elu fel y mynent ut y
trueiniaid mewnol. Or tu ol i'r efail yr oedd amr\w dcnlnoedd vn

trigo mewn pebyll heb gael amser ctto i adeilaclu tat, pa rai oedd

mewn perygl inawr, ties iddynt yn nghanol cawod o fwledi i dciianc i'jf

coed.

"Wedi syllu ar yr olygfa waedlvd hce ntn vfhtdi; fvnydun. gorrlv-

niyuaifc fy nheuiu i erfal y iiefoe'Uti, a'r bwittii eisueS yn eheiirg udtleu<

tu'tu ty, uiyfi a giiiais yn ddireelaiiid i'r coed, gan dd'lyh tri o'w

brodyr a welwn o'm blaen. Pan ar ochr bryn gerllaw, yspiwyd .i!

gan y mobs, y rhai a barhausant i saethu atom ni nes i ni di'iauc o'n

golwg i'r ochr arall i'r bryn ; yna myfi a ymguddiais mewn man dirge!

hyd wyth o'r gloch yn yr hwyr, pan y clywwn lais jnenywuicld. v[<X

neppell oddiwrthyf, yn galw fy enw, ac yn hysbysu fod y mitts «cdi
ciho. Daethum allan o'm hymguddfn, a dyrhwelais gyda hi i «fy y
brawd Ben. Lewis, lie y cefais fy nheulu, a dan o'm cyfcil'.ion wed] cu
clwyfo yn farwol, a bu un o honynt farw cyn y borcu. Yn»n frrul-

iasom y noson hono yn dwys fyfyrio ar y galana.sdra a'r golleti fawr a
diachos hon. Boreu dranoeth aethum i, a pliump ereill a ddiflnynnl
yn fyw, i'r coed at y felin i edrych sefyllfa pethau yno; uc \* <»cli ejflr-

haedd, gwelem gorrTMr. Merrick y tucel'n i dy Mr. Haun, ac un hen
wr dros bedwar ugain mlwydd oed, o'r enw M Br de, yr ochr aiall i'r

ty wedi cacl ei dori yn ddamau braidd o'i ben i'w draed. Hyshyswyri
ni gan un o'r edrychwyr o'r enw Miss Rebecca Judd, ddarfod i'r tcr-

fysgwyr saethu yr hen wr penllwyd, druan. fi'i ddryll ei hun wedi i«i«.o

ei roddi i fyny iddynt; yna archolhwd t-f felly gan un Mr. Rdpen o
swydd Caldwell, gyda corn cutter (darn o biadur). yr hwn a vmlirost-

iai wed'yn o'r gorchestwaith hwn. Cawsom gorff Mr. York i incwn
yn y ty, ac wedi ymgeleddu y rhai hyn aethom at yr efail got'; ac yno
(0, y fath olygfa!) y gorweddai ein brodyr yn garneridau ar draws eu
gilydd mewn gwaed, fel na ellid eu haduabod braidd. Cawsom wyth.

wedi marw, ac un arall o'r enw Mr. Cox, yn ddiweddar o rialacth In-
diana, yn mhangau angeu, a bu farw wrlh gael ei symud. Yr oeddyiu
mewn cymmaint o berygl o ail ymosodiad y terfysgwyr arnom. a dy-
fetha yr ychydig weddill a adawsid (canys credemeu bod yn ymgudd-
io yn y coed i'r perwyl hyny), fel na allem wneuthur i'n cyJeillion

angladdau fel y dewisem, ond yn unig eu claddu ar frys mawr mewn
He a gloddiesid yn bydew. Yn mhlith ereill o'r tranceiiieion, nodaf
am un Sardius Smith. Bachgenyn naw mlwydd oed ydoedd ; a chan
ofn efe a ymguddiasai o dnn y feain yn yr efail yn ddioge! drwy r
Uaddfa. hyd nes y gwelwyd ef wed'yn gan ddyn o'r enw Mr. Gb?e o

awydd CorriU, yr hwn, mewu gwaed oer, a ddododd ffriu'n ei ddryll
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wrth ei ben ef, ac a'i chwythodd ymaith yn ddarnau ! Hysbyswyd fi

gan Mr. Stanley, cymmydog Glaze-, ei fod yn ymtfrostio o'i ddewrder
am hyn yn ei gartref wed'yn. Y nifer a laddwyd ae a glwyfwyd yn
farwol ar y pryd hyn, yn ol a ddeallaf ti, oedd 18 neu 19 [yna canlyna
restr o'u henwau]. Yn rahlith y rhai a iachaodd o'u clwyfau yroedd
un Isaac Laney, yr hwn yr aeth dwy fwled drwy ei gorlf, un drwy bob
braich, a dwy drwy ei forddwydydd, a Nathan K. Knight a gafodd
fwled drwy ei gorff, a Mr. Yokum drwy ei ben a manau ereill yn er-

win, a Jacob Myers. Mr. Haun, aeamryw ereill, a glwyfwyd yn ddwfn.
Miss Mary Studwell, wrth ddianc, a saethwyd drwy ei llaw, pan gwyuip-
odd mewn llewyg y tucefn i bren yn yr hwn y cai'wyd wedi hyny dros
ugain o fwledi.

" I gyflawni eu galanasdra, ymosododd y terfysgwyr hyn (y rhai a
arweinid gan y bobl fwyaf eu dylanwad o'r pump swydd cylchynol) i

yspeilio y t.-.i, y pedrolfeni, a'r pebyll, hvd y nod o'r gwelyau, dillad, a

phob peth arall a allent ddefnyddio. gan gymineryd ymaith rai ceffylau

a phedrolfeni, a gadael y gwedriwon a'u plant yu hollol amddifaid o
ltiniaeth i gynnal natur, ac yspeiliasant hvd y nod gyrff y lladdedigion
o'r gwisgoedd oedd o werth eu cael ! Yn ol eu haddeh'ad eu hunain,
saethasant saith waith ar gylch yn y lladdf'a waedlyd hon, yr hyn a
vnai dros 1500 o fwledi, at y cwmni bach a diniwed hyn o tua 30.

" Yr ydym ni yn tystio fod yr holl hanes uchod, hvd eithaf ein

gwybodaeth ni, yn wirionedd bob gair. (Arwyddwyd)

"Joskph Young,
"Jane A. Young."

Gallem ddyfynu cyfrol o'r cyffelyb hanesion am ddyoddefiadau y
Saint dan ormes eu gelynion, i gyd oherwydd eu crefvdd, a phrofi

hefvd mai pregethwyr sectaraidd oedd y mwyrif o'r capteiniaid selog

a achosodd hyn oil ; ond ymattaliwn.
Dichon yr hanesion uchod yniddangos yn anh\Lpoel. mae'n wir, gan

ein daillenwyr Cymreig, oherwydd y meddylinnt na adawai y llyw-

odraeth i'r fath bethau gyniineryd lie; ond colier ar yrun pryd y gwa-
haniaeth sydd rhwng y llywodraeth hon a gwerin-lywodraeth, mewn
gororau newydd o honi hefvd Coiier am y terfysgoedd ereill a fu yn
eu tro drwy bob talaeth. a diflana yr ammheuaeth pan gotir beth yw
natur a greddf sel gaugrefyddol wedi bod yn y cynoesoedd drwy'r byd,
yn enwedig pan y caffent, fel y rhai hyn, nid yn unig oddefiad. ond
gorchymyn a grym y llywodraeth i gyflawni eu dedfryd, boed a fvddo.

Meddylia rhai na wnaethid hyn yn yr "oes oleu hon," fel ei gelwir,

oddieithr fod y dyoddefyddion yn euog o droseddau i'w hachosi a'u

teilyngu. Ond yr ail feddwl a ofyna, Beth a aliasent gyflawni er teil-

yngu y fath driniaethau ? Beth, er cael eu halltudio o'u gwlad eu
hun, pan nad oes gyfraith yn y wlad hono yn caniatau alltudiaeth am
unrhyw drosedd ? Beth a'u cyfiawnha am ferthyru yn ddirybydd, di-

brawf, a didrugaredd, yr hen yn gystal a'r ieuanc, gwrryw a benyw, a
phawb yn ddiwahan ? Pa esgusawd sydd yn eisieu ar ddynion a all-

ant wneyd hyn oil, a threisio fel bwystfilod wragedd diwair hyd farvv?

Y rhai a allent gael esgus digonol i hyn, a allent mor briodol ymor-
foleddu ynddo hcb un achos nac esgus ychwaith ! Achos, aie ? Achos
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a'u cospi am hyny, yn lie y raiiibalisin hwn. Nid occkl enw un o'r

Saint ar hull groniclau y dalaeth yn euog o droseddu uu o'i chyfreith-

iau pan ymosodasant arnynt.

Heblaw hyny, onid ellirhacru mor briodol fod y Saint yn amser yr

apostolion yn euog ac yn teilvngu yr erlidigaethau a ddyoddefasant
yn Jerusalem, yn Rhufain, dan Nero, a llawer ereili? Beth a deilyng-

odd iddynt ormes Maximus, &c?
Onid yr un peth fyddai haeru fod y Cwaceriaid yn haeddu eu llosgi,

fel y cawsant er's ychydig yn ol yn Rhode Island, &c, gan y Presby-
teriaid ! Ai tybicd fod tin tadau ninnau yn haeddu y dirdynu, y car-

rharu, y Uosgi wrth yr ystanciau, a'r arteithiuu a gyflawnwyd drwy
orehyniyn y chwil-lys. <&c? Pa esgus sydd yn eisieu i godi erlidig-

aeth ? Mae digonedd o dim yn ngwythienau y rhai a erlidiant ar esgus
i wneyd cymmaint heb yr un esgus, er nad oedd neb o honynt hwy-
thau heb ryw esgusion, "ie, hyd y nod yn erhyn yr lesu addfwyn ei

liun ; naill ai yr oedd yn traethu cabledd. neu yroedd perygl i'r Rhuf-
einiaid fvned a'u gwlad oddiarnynt, neu rywbeth arall. fel yr haerai v

rhai hyn fod perygl i'r Monnoniaid yiuuno ar Indiaid, a niyned a'u

itwlad hwythau ! A diainmau yr adro'ddai eu pleidwyr hwy y cyhudd-
iadau hyny drwy'r byd mor selog, eyflym, a gonest, ag y gwneir a'r

cytfelyb drwy'r byd yn ein hoes ninnau. Etto pa waeth ?

Yn nghanol y gauaf, I808, alltudiwyd yr holl Saint o dalaeth Mis-
souri, a gwnaethant y goreu o'u ffordd drwy ia ac eira dwfn, aiu-

ryw cannoedd o filltiroedd hyd Quincy, yn nhalaeth Illinois, tref ;ir

Ian afon Mississippi, tua 200 o filltiroedd o'r tu uchaf i St. Louis.
Yma cawsant dderbyniad croesawus, a llawer o gynnaliaeth drwy gyf-
raniadau gan bobl haelionus y dalaeth lion, ac atnryw daleithiau dwy-
reiniol ereill; ac nid oedd nemawr newyddiadur na thalaeth a'r nad
oedd yn dyrchafu eu llais yn erbyn gorines ac anghyfiawnder talaeth

Missouri; er hyny nid atebodd y dyben i weinyddu cyfiawnder i'r

Saint.

PEN NOD XIX.

SEFYDLIAD DINAS NAUVOO.

Yn y gwanwyn catdynol, prynodd y Saint ddarn raawr o wlad, yr

hon oedd yn gorwedd tua 40 milltir i'r gogledd o Quiney, ac ar Ian
afon Mississippi, yn lie hyfryd a dymunol. a thiroedd ffrwythlon am
amryw filltiroedd, yn enwedig i'r tu dwyreiniol iddo : perchenogid y
tiroedd hyn gan mwyaf gan foneddig o'r enw Mr. Galland, (yr hwn a
ymddygodd yn dirion iawn ar y dechreu. ac hyd nes y cafodd dal am
ei diroedd, ac yna a droes yn elyn tost) Mr. Wells ac ereill. Yr oedd
yma ychydig o fvvthod gwael wedi eu hadeiladu ar Ian yr afon, pa rai u

elwid •' Comerce," ond yr oedd y fan yn cael ei ystyried yn rhy
afiachus i neb braidd allu byw yno nemawr o amser.
Ymgasglodd y Saint yma, galwasant enw y He " Nauvoo" (ystyr yr

hyn yw hyfrydwch), ac ymosodasant ar y gorchwyl o lafurio y ddaear,

ac adeiladu tai, &c, nerth braich ac ysgwydd ; a choronwyd eu diw-
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ydrwydd anghydmarol gyda chnydau toreithiog o gynyrch y ddaear

y tymnior cyntaf o braidd bob peth at eu hangenrheidiau; a'reelfydd-

ydwyr hwythau nid llai diwyd yn adeiladu tai, siopau, &c, &c, yu y
dref ; hyd nes y gwelid yno cyn pen y flwyddyn, (ac er syndod i bawb
a elai heibio) bawb yn ymddangos yn gysurus, a gwahanol gelfyddyd-

waifh yn Ilwyddianus.

Ar yr alltudiaeth o Missouri, neu ychydig cyn hyny, yr aeth y cen-

adon cyntaf a'r " efengil hon" i ynysoedd y mor ; fel, yn lie niwcdio

y gwaith. achosodd y chwalfa hon o Missouri, fel y gwna cicio y pren
wwstard sydd yn ei lawn flodau, achosi i'r had chwalu drwy'rardd, neu
fel y chwalfa gynt ar y dyseyblion o Jerusalem. Yn mhlith manau ereill

caf'odd Brydain glywed yr efeugyl dragywyddol hon drwy un o'r apos-

tolion o'r enw Heber C. Cimball. &c. A buan y tyfodd yr hadau
mewn tirocdd da nes dwyn ffrwyth ar ei filfed yn fuan, pa rai a ym-
gasglent i Nauvoo, o'r flwyddyn 1840, allan "fel colomenod i'w ffen-

estri," gan droi wyneb y wlad tu arall i fyny am filltiroedd oddiam-
gylch, a chynnyddu mewn pob breintiau a chelfyddyduu yn gyferbyn-

iol. Nid hir y bu ysbryd cenfigenus eu cymmydogion deheuol heb
ddangos ei hun. Tuag 16 i'r dehau, yr oedd tref fach o'r enw War-
saw, un arall i'r dwyrain tua 18 milltir, sef Carthage, yr olaf oedd
prif dref y swydd ; a chyngreiriau y lleill i ranu y swydd yn ddwy ran

er cael eu tref hwythau yn brif dref idrlo, yr hyn a ennillai iddynt

fanteision mawrion, swyddau a dylanwad gwerthfawr, heblaw codiad

yn mhris y tiroedd a feddent yno ar werth. Cydimoddeu blaenoriaid

mwyaf dichell gar y byddai raid iddynt rwystro cynnydd anarferol tref

newydd Nauvoo, oedd yn eu euro eisoes mewn rhifedi rhag mai yma
y sefydlid y brif dref i'r swydd newydd ; ac yna ymosodasant o ddifrif

heb un actios arall, i gyhocddi pob math o ystoriuu a chamddarluuiad-
au ar y Saint. Nid wyf yn meddwl (a barnu yr wyf oddiar adnab-
yddiaeth bersonol ag ef) fod dyn cywreinach, addasach, na medrusach,
ueu a garai y fussness o gamgyhuddo, difenwi, dyfeisio auwireddau
yn gyfangwbl, heb air, sill, nac esgus iddynt, mewn bodoldeb na'r

ofFeryn a gyflogasant i'r gwaith hwn o'r enw Thomas Sharp. Yr oedd
wedi bod yn ddigon "sharp" i ddianc rha^ ei le ei hun ar grogbrenau
y dwyreiniol daleithiau fwy nag unwaith ! Yr oedd wedi bod yn ddigon
xharp'x ddianc rhagcospau a deilynga y drwgweithredwyr gwaethaf ; ac
o'r diwedd, o dan arweiniad yr unig un oedd aharpach nag yntau, ym-
lwybrodd i'r bartneriaeth hon i gyflawni mesur ei anwiredd, yr hyn a
wnaeth mor gyflym ag y gallai. Cyhoeddai newyddiadur o'r enw
" Warsaw Signal," yr hwn a olvgai ei hun ; yn ngholofnau pa un y
gwelid pob cyhuddiad mwyaf gwarthus a allai fod wedi ei glywed, wedi
ei ddarllen yn hanes ereill, neu a allasai hyd y nod ei galon ei hun ddy-
feisio yn erbyn pobl Nauvoo, a'r naill mor ddisail a'r Hall. Nid hir y
bu golygyddion y wlad hono heb ddeall pwy a pheth oedd efe, a
gwrthod dvfynu na sylwi ar nemawr ddim a ddyweuai, mwy nag y
coeliai y cymmydogion a'i hadwaenent ef ddim o'i mloreg. Ni siom-
wyd ef yn hyn, gan y gwyddai well na dysgwyl hyny ; ond ei brif am-
can oedd ymddibynu ar chwalu ei sothach yn mhell, lie nad udwnenid
ef na'r " Mormoniaid ;" ac felly Uwyddodd yn rhyfedd i gael gan
uewyddiaduron pellenig i ddyfynuyr ystoriau gwaethaf a allai efe lunio
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i'w colofnau euhunain. a'u hanfon gyda'u dylanwad hwynt i ereill, Ste.

A mwy nag unwaitb y darlltnasom y " Sharp" hwn yn naturiol fel

mewn drych cywir, niewn newyddiaduron Saesneg a Chyinreig ! ie, ad-

waenasem tf pe na buasai ei enw wrthynt oil. Hwn yw (yn briodol)

tad y celwyddau ar y Saint tra yn Nauvoo, ac fel y gwelir yn nihellv n

wrth yr hanes, dyma bvif aehosydd yr erlidigaethau a'r tywalit gwaeii

gvvirion a fu yno yn ganlvnol i hyn.

Yr ennill mwyai'a wnaeth y Sharp hwn oedd drwy ymwerthu i fod

yn '' cat's paw" i'r Missouriaid fyth. Yn siwr. o flaen pob ethoHad

gwladol y mynai hwn gnel naill ai gan Missouri, neu ryw rai o ryw fan*

ddwyn rhyw gyhuddiad neu gilydd yn erbyn Joseph Smith o hyd. a'r

cyfan yn hollo! ddiacbos : eu dyben yn hyn oedd, fel y gallentgyhudd*

yr wrtbblaid, sef y " whif/s" o hyny, ac felly ennill pleidlais y Mormon-
iaid, debygasent lnvy o ochr y " Democrats ! /" Costiai yr amdnitlyn-

iadau yn ngwyneb y i-yhud:liadau hyn filoedd o ddidlnrs i Joseph Smith.

Dyma yr hyn a gyhoeddid i'r byd am dano. a phob golygydd braidd ft'i

ddedfryd ar ei ben, druan, ei ft ri yn siwr o fod yn euog, &c., heb ddeall

dim am y peth. Ond, prof'wyd J. Smith yn bollol Ian oddiwrth bob

cyhuddiad ; ie, hyd y nod er y bernid ef gan ei elynion profi'esedig bob

tro ; a byddai yr awduron hyny mor ofalus i beidio galw yn ol eu cy-

buddiadau gan gyhoecldi ei amddiffyniad ag ydynt sulog i ynuldwyn y»
gylielyb yn ein gwlad ninnau. O'n rlian ni dylem ddiolch i'r Sharp

hwn am y wybodaeth a gawsoin am y Saint ; eanys drwy ddarllen ei

gyhuddiadau ef ac ereill y tynwyd ein sylw atyut cyn eu gweled, pan yn

y wlad bono yn byw. Wrth ymchwiliad mariwl i'w cyhuddiadau, can-

fyddwn yn eglur eu bod naill ai yn annihosibl i fod yn wir, yn eu lia-v-

ydd mawr yn dweyd gormod, neu yn gwrthddywedyd eu hunain ryw
fodd, yr hyn a achosodd i mi ymresymu,—Paham y cyduna pawb i

draethu y fath gamgyhuddiadau yn erbyn y bobl anadnabyddus hyn ?

Gwelwn mai gwaith drwg oedd hyn ; ac mai rhai gwaeth a gyflmtmai

nag a ddyuddefui y fath bethau ! Ac heb unwaith feddwl cyn hyn fod

y Mormoiraid fel eu gelwid yn proffesu, nac yn credu y grefydd Griet-

ionogol, na'n Bibl ni, mynych y gofynwn beth a ddichon fod yn achosi

hyn oil i'w heibyn hwy yn anad pawb ereill ? Rhaid mai rhyw rin-

weddau bid siwr a gynhyrfai gelwyddwyr i'w herbyn ; ac felly rhaid eu
bod hwythau yn fwy rhinweddol na'u herlidwyr cyn y dyoddefent gyrn-

m:int o boenau, carcharau, a cholledion. Fel hyn yr ymresymwn •

barthed iddynt am ysbaid, heb weled neb o honynt, na darllen dim o'u

gwaith. Yn mhlith yr ystoriau ereill a glywswn, un oedd " eu bod ya.

dal pob peth yn gyffredin," " fod Joe Smith wedi bod yn ceisio cerdded
ar y dwfr," " ei fod yn boni gallu gwyrthiol ;" ac ereill a ddywederrt
" yr honai mai efe yw y Crist." Hefyd darllenais y Spauldirtg Ro-
mance, fel ei gelwir, yn proffesu amlygu tarddiad gwreiddiol " Llyfr

Mormon," ac mai gwaith dyn o'r enw uchod oedd, &c. Ac er y can-
fyddwn ddigon o brofion mewnol yn y lleill i brofi mai celwyddau oedd-

ynt i'm boddlonrwydd ; etto, cyfaddefaf nad allwn yn fy myw braidd,

ie, wedi cael fFeithiau cedyrn i'r gwrthwyneb, beidio a chredu yr olaf.

Yr oedd wedi ei gwau mor gy wrain—wedi ei sicrhau gan gynifer o dyst-

ion, debygaswn, o gymmeriadan uchel, yn enwedig pan welwn wrtbi

gynnifer o Reverends, i'r rhai y pryd hyny yr ysfyriwn reverence aid.

b.);ahan, a chrediniaeth yn deilwng ; ie, braidd na feddyliwn fod yn ml—
H



mhosibl i'r rhai a feddai y teitl hwn ddweyd, llawer Hal ardystio, dim
amgen na'r hyn a wyddent ei fod yn " efengyl." Ond rhyfedd fel y'm
siomwyd yn hyn ! Nid o'm bodd, ond erbyn fy ewyllys i raddau, y'm
gorfodwyd i addef gyda syndod fy nghamgymmeriad ; ac nid cyn hyny

y gallais ymysgwyd o'r llyffetheiriau a rwymasai gwyr y teitl hwn am
fy enaid braidd yn ddiarwybod i mi o'r blaen ! nag y cefais wared o

effeithiau gwenwynig yr ystori hon o'm meddwl. Os oedd rhyw rai yn
teilyngu y " ywynfyd" a addawodd lesu Grist pan ddywedai pawb yn
ddrwg am danynt, yn rhwydd yr addefwn mai y " Mormoniaid" a'u

teilyngai.

Yn fuan daeth i'm Haw, ryw fodd yn hollol ddamweiniol, ddarn o

lythyr a ysgrifenasai gwraig Joseph Smith at ryw chwaer grefyddol pan

yr oedd hi gyda'i gwr yn ngbarchar Missouri ; ac nid anghofiaf byth y
teimladau a achosodd y dam llythyr hwnw i mi ! Canfyddais ynddo

yn eglur nid yn unig fod ei awdwr yn credu y Testament Newydd fel

ninnau—yn proffesu y grefydd apostolaidd, ac yn gorfoleddu yn nghanol

ei thrallodion o fod yn deilwng i ddyoddef hyn oil er mwyn tystiolaetb

yr lesu a'r efengyl ; ond ei fod yn cynnwys gwell cynghorion, mwy o

ddoethineb, ac yn dangos ysbryd mwy el'engylaidd a duwiolfrydig na

dim a ddarllenaswn erioed ! Darllenais ef dmchefn a thrachefn ; braidd

nad ystyriwn ef yn ffrwyth meddylddrychau yr oes apostolaidd yn hyt-

rach nag ysgrifen gwraig dyn mor rhyfygus—a hollol annuwiol ag y
darluniasid y " Joe Smith" hwnw i mi : ond pa amlaf y darllenwn,

mwyaf fy awydd i feddiannu o ysbryd agobeithion ei awdwr, serch costio

carcharau i minnau. Ni foddlonwyd fy meddwl wed'yn nes cael gafael

ar un o'r Mormoniaid, ac, wedi ei gael, nid dwy na thair noson yr eistedd-

asom i fyny yn "nig i ymchwilio i'r gwahaniaeth banau oedd rhyngom

am yr efengyl ; ac er fy syndod mawr, canfyddais fy mod braidd yn
gyfan oil yn Formoniad eisoes, yr hyn pan ddeallais a'm dychrynodd

yn fawr ; canys rhagwelwn fy mhoblogrwydd wedi darfod y fynyd j
cawn yr enw dirmygus hwn arnaf ; ac o ganlyniad, fy mywoliaeth a'm.

cyfan. Symbylodd yr ystyriaethau hyn ti i chwilio am wrthddadlenpni

di^onol i lonyddu fy nghydwybod, ac i'w gwrthod ; :
ond diolchaf byth,

gwaith rby galed ac anorphen i mi oedd byny. Gorfodwyd fi i dori

drwy bob rhwystrau nad beth fyddai y canlyniadau i ufyddhau i gym-
helliadau cydwybod effro yn ngwyneb gair dwyfol yr ysgrythyrau.

Ufyddheais i'r ddefod ddwyfol o fedydd yn y Mississippi, sef " tad y
dyfroedd," a gwn nad edifarhaf am hyny byth,. os., qaf nerth i barhau

hyd y diwedd. Er hyn, nid oedd genyf un gronyn o gariad at y "Joe

Smith" hwnw rywfodd ; gallaswn lyncu braidd bob peth ond fod

hwnw yn brophwyd i Dduw. Erbyn i mi ddeall fy bun, yr oeddwn

wedi ffurfio rhyw ddychymygion rhyfedd am ba fath ddynion oedd y
prophwydi gynt; ystyriwn y byddai ganddynt hwy, ac o ganlyniad gan

"Joe Smith" cyn y gallai fod yn brophwyd, naill ai croen defaid neu

eifr yn wisg, barf hir, a gwallt gwyn a llaes
; y byddai ei wyneb yn

hir a cbrychiog, a'i drem yn uchel ac ymneillduol ; ya tuchanu cryn.

lawer, ac yn santaidd iawn. Braidd nad ystyriwn mai crwydryn a

ddylasai fod ar hyd y mynyddoedd heb ddyfbdf i, dy nac at ford byth,.

ond byw ar locustiaid, &c. ; a phan y deuai i blath pobl i draetbu ei

reoadwri ddwyfol, y gwnai hyny mewn dull a brefai i bawb mai propb-

•wyd ydoedd ! Pan yr oedd dychymygion disaii fel hyh yn ymgynbenu
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am le yn fy meddwl ar yn ail a'r mil ond un o gamgyhuddiadau mor
ddisail a glywswn am y person nodedig hwn, aethym a'm hagerfad

gyda thros 300 o ymfudwyr (Saint) o St. Louis tua Nauvoo. Pan
gyrhaeddasom daeth torf fa-vr o bobl barchus yr olwg i'n cyfarch yn

groesawus iawn
; y fath siglo dwylaw a chusanu yn mhlith y benywod,

a'r fath hearty welcome wrth gwrdd a'u gilydd a'm synodd beth ; ond

er siomedigaeth fwy i'yth, pan redai fy ngolygon drwy'r dorf am y
prophwyd a ddarluniaswn, a methu gwe'ed neb yn debyg, daeth dya

mawr a golygus ataf yn y dorf ar y bad gan gydio yn fy Haw, a'igwasgu

yn garedig, gan driweyd, " God bless you brother," fwy nag unwaith ;

ond cyn i mi allu gofyn ei enw, yr oedd o'r golwg; ac yna daetb

heibio dracliefn, pryd y deallais fod fy llygaid am yr ail dro wedi

gweled Joseph Smith y prophwyd Mormonaidd ! ac er prysured oeddwn
hyfforddiais beth amser i syllu arno, a chanfyddais ynddo bob peth yn

groes i'm dysgwyliad. Ei wynebpryd glan, a'i ruddiau siriol a diddich-

ell a'm hargylioeddasant braidd nad efe oedd y dyn cyfrwys a dichellgar a

glywswn am dano
; y cariad rbyfeddol a'r parch a ddangosai pawb iddo,

a'i ostyngeiddrwydd yntau, a'm gorfododd i gredu nad dyma y gor-

meswr creulon hwnw a ystyriai bawl) fel yn gucthion iddo ef ; i'e,

tsewn gair, buan y'm hargyhoeddwyd mai camgyhuddiadau oedd
llawer o'r hyn a glywswn am y dyn hwn. Aethum gydag ef i'w dy ;

ac adroddodd i mi mewn byr eiriau hanes mwy o'i ddioddefiadau

oherwydd ei grefydd nag a feddyliaswn yn bosibl braidd i neb allu

dyoddef cyhyd. Etto yr oedd mor sicr o'i bwnc, ac mor ddivsgog yn
ei benderfyuiad a chraig oesol. Ymffrostiai drwy'r cwbl fel pe buasai

ar ei ennill, a chyn ymadael o'i gwmni braidd na synwn pa fodd y
gallasai neb ammau os oedd prophwyd i'w gael nad hwn yw. i'na

gwelais ac ymddyddenais a'r hon a ysgrifenasai y darn llythyr hwnw
am synodd gymmaint; ond nid oedd hwnw yn cynnwys mo'r hanner
o'i doethineb ; o'i deutu gwelwn dri bachgen ac un ferch, tua deg
mlwydd oedd yr henaf

; yn ei chadair ddwy fraich yn y gon^l yr oedd
ei fam oedranus (dros 80) o'r hon yr oedd yn barchus iawn. Dywedai
fod penllwydni ei hen dad wedi ei ddwyn ifedd dan erlidigaeth. Wedi
hyn aethum gydag ef oddeutu y ddinas (canys yr oedd yn teilyngu yr

enw erbyn hyn), a chanfyddais bawb o honynt wrth eu gwahanol
orchwylion, ac yn ymddangos fel dynion ereill, ond yn fwy glandeg a

diwyd na chyffredin : wedi amgylchu y lie, methais weled meddwyn,
na lie i feddwi, llw, nac un oferedd ! Ai tybied, ebe fi, mai anwiredd
yw'r oil a glywais am y fan, a'r bobl hyn ? Os nade, pa le y mae j
" mur mawr a amgylchai y ddinas fel na chafFai neb ddychwelyd o
honi yn fyw" fel y clywswn ? Nid oedd yno ddwy gareg ar eu gilydd

i'r dyben hyny ! Pa le yr oedd yr holl " gaethion" a glywswn, a'r

fussness o " bob peth yn gyffredin," a llawer o bethau rhyfedd ereill ?

Mae pawb yma mor rhyddion ac annibynol a neb a welais ; i'e, a phob
un yn llawen fwynhau ei feddianau, ffrwyth ei ddiwydrwydd, ei deulu,

ei arian, a'i feddyliau neu ei farn ei hun ynddirwystr ; ac amdditFyn-

iad gwladol i hyny. Yn He " bod Joseph Smith > n cymmeryd eiddo

ereill," na neb o'r blaenoriaid ereill ychwaith yn cael eu cynnaliaeth

oddiar gost ereill, fel y gwna y " Peirch.," a'r awduron a'u cyhuddant,
maent hwy yn cynnal eu teuluoedd ar eu traul eu hunain. Fel hyn
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eefuis yma bob petli o chwith i'r hyn a glywswn am y lie hwn a'i bres-
wylyrldion, nes erbyn cyrhaedd i'r bud \n ol yr oeddwn braidd yn
barod i ddweyd na cliredwn ddim o hyn allan am danynt, ond a welwn

;

neu ynte, penderfynu credu yn groes i'r hyn a ddywedai eu gelynion
am y Mcrmoniaid o leiaf ; a diau fod lluoedd fel finnau a aethaut yuo
a'u meddyliau yn llawn rhagfarn, ac a ddychw lasant oddiyno yn
holiol groes eu barn am y He a'r bobl. Gwelais luoedd o'r cyfryw yn
ystod yr amser ag y buom yn cludo rhai miloedd o ymfudwyr yno
wedihyny; ac yn midith ereill hydd yr hanes a ganlyn o eiddo y
" Parch. Samuel A. Prior," gweinideg Wesleyaidd, yn ddifyrus ac eg-
inrhao] a r

v. ansawdd Nauvoo a'i thrigolion ; yr hwn a gyhoeddwyd ya
un o newyuuiaduioii y wlad hono ar y pryd.

PENNOD XX.
DESGRIFIAD DDINAS NAUVOO A'I THRIGOLION.

" Mil. Golvgvdd,—Nid wyf yn foddlon i ddvchwelyd o Nauvoo heb
gynnyg cydnabyddiaeth o'm diolchgarwch gwresocaf am y caredig-
rwvdd annysgwyliadwy, a'r sirioldeb a ddanghoswyd i mi tra y bum
yno. Cyfaddefaf ddarfod i mi gychwyn ar fy ymweliad a'r lie hwn
dan gryn ragfarn yn ei erbyn.— Bum mor anflbrtunus a byw yn mhlith
pobl a ystynant Formoniad braidd o ryw rywogaeth arall, heb deby-
goli nemawr i'r gweddill o'r hil ddynol. Gorlifwyd fy nghlustiau mor
ami gan ystoriau am eu drygioni a'u hanfoesoldeb, fel y dysgwyliwn,
er ymdrechu llawer i fad yn ddiduedd, weled yma lawer o bethau an-
urduol i gymmeriad Cristion, os nad yn warthus i gymdeithas. Ym-
gasglodd fy nghyfeillioh o'm hamgylch pan ddeallasmt fy amcan.gan
fy rhybuddio i ymochelyd rhag y naill beth, a bo. I yn ofalus rhag

y pery^l arall, a sylwi yn fanwl i gael y gwir, yr hyn a benderfvnwn
wncyd. serch i mi aros yno yn hir i'r dyben hyny. Cychwynais ar
draed. tua thriugain milltir o fibrdd. Ar fy nhaith cefais amser i fy-

fyrio ar fy amcan a'm dyben, ynghyd a'r cyrlwr y dysgwyl :wn weled
Nauvoo a'i thrigolion. Wedi cyrhaedd o fewn uguin milltir i Nauvoo,
vmwelais a rhai o'm hen frodyr crefvddol a ymuuasent a'r Mormou-
iaid. Derbyniasant fi yn ^roesawus a boneddig tuhwnt i'm dysgwyl-
iad

; yma fe'm siotnwyd gymmaint er gwell, fely dechreuai y carreiau

traddodiadol ymddattod yn raddol, a minnau i gywiiyddio oherwydd
yr opiniynau a feithrinais am y bobl hyn. Er nad allwn gyduno a
hwynt am bethau crefyddol, etto hoffwn eu gonestrwydd, eu uvvybod-
aeth, a'u parodrwydd i ymchwiliad pwyllog a diduedd i bob peth, yr
hyn oedd tuhwnt i'm dysgwyliad.

Dranoeth hebrvngasant fi i Nauvoo; ac am 11 o'r gloch y dydd
hwn. am y tro cyntaf, clywais y " Prophwyd " yn pregethu. Ni
cheisiaf ddarlunio y teimladau a lanwent fy mynwes tra yn eistedd
mewn cylch go nodedig yn y dorf, pa rai a ddysgwylient mewn dys-
tawrwydd am ei ymddangosiad. Tra yr oedai (car.ys ni ddaeth yr
amser etto), gorlenwid fy mynwes a'r chwediau a tlywswn am dano.
Dysgwyliwn weled dyn rhyfedd ei olwg, ei ruddiau yn arddangos
dwysder a thristwch, ynghyd ag yn arwyddo dialedd a gormes didavr.
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DysgwyUwn, niac'a v;:r, i v.elcd ar ei wynebpryd y dwyj vrachv.iljad

a'r neillduolrwydd, y golygon tanllyd a dirgelaidd, a ddynodai yr hen
bropnwydi, yn ol fy ahyb i, ynghyd ag ardiUngosiudau yn ei olwg o'r

enogrwydd cyuwybodol, a'r cywilydd, yn ol a glywawn am dano, a

ddylasai tod yn ei fynwes. Or diwciU; efe a ddaeth ! Ond O, fe'ui

sinmwyd yn ddirfawr! Yn He peuau a chyrn y bwystfil a r gau bro-

phwyd ar ei ysgwyddau, bid oedd ynddo i'w weled nemnwr wahnn-

iaeth i rjrw ddyu arall, ond ci fod yn fwy o gornolaeth na nemawr un

o'r lleill. Well meddwn, er nad oeadiui ynei ymddangosiad i wrthry-

fi'ia i'w erbyn, etto, pan ddechxeua bregethu, prot'a ei liun yr oil a

ddychymniygasvvn. Sylwais yn fanwl amu, a dechreuodd bregetbu.

nid v " Lyfr Mormon," ond o'r Beibl, 1 Fedr, pen. 1. Dechreuodd
yn araf, ac aeth yn inlaen yn bwyllug gyda'i bwnc, tra y dysgwyliwn

innau bob mynyd ei glywed yn ymarllwys ei ddedfryd gondemiuol ar

bob enwad ond ei hunan, ac mewn ysbryd ymddialgar yn cyhoeddi
" anathemau " ar bawb a'r nad oeddynt yn Fornioniaid; ond yn oh r

y dysgwyliais—gwrandewais mewn syndod, ac anesimvythwn yn fy lie.

Nidallwn berswadio fy bun nad eithriad o'i ddull cyffredin oedd y
bregetb hon, oherwydd fy mod i yno, riia.' i mi feio arno; canys, yn

lie crug o baeriadau anghysson, brawddegsu daruiog ac afreolaidd. ac

ymosodiadau maleisus a chwerw ar ereill, neu wyrdroi \r ysgntbyrau

yn ddirgelaidd a cbyfrwys i ateb ei bwrpas ei bun, ac i wau rhwyd o
d.vyll resymiadau i dywyllu yr efengyl fel y dyagwyliaswn, ymlwybnai

yn mlaen yn ddiboen a dirwystr urwy araeth addysgiadol, hyawdl,

gynnwysfawr, a hiri'aith, gyda medrusrwydd a doethineb annysgwyl-

iadwy i mi, fel pe cydnabyddai bwysfawrogrwydd ei swydd, a'i ddy-

ledswydd tuag at Dduw a dyn, yr hyn a'm hargyhoeddai ei fod yn

teilyngu y cyimneriad o "iawn gyfranu gair y gwirionedd," ac yr.

ddiduedd yn cyfranu i sant a phecbadur eu rhan mewn pryd. Aeth\m
ymaith wedi'm gorfodi yn hollol i newid fy main am dano ef o'i ben

i'w draed, ac am ei grefydd a'i gymmeriad o ben bwy gilydd. Yn yr

hwyr, cydunais a'i gais, a phregethais. Yr oedd y gwrandawwyr yn
lliosog iawn, a'r gwrandawiad yn astud a boneddigaidd. Siomodd
hyn ri fwy-fwy, canys ni ddysgwyliais eu bod yn caniatau rbydriid

crefyddol i ereill; ond deallais wed'yn fod cymm int o hyny yma ag

yn un man, a'rgyfraith yn eiamddiffyn. Wedi i mi ddiweddu, cyfod-

odd Mr. Smith, a gofynodd ganiatad i wahaniaethu oddiwrthyf mewn
rhai pynciau a nodaswn, yr hyn a wnaeth yn bwyllog, yn foneddig, a

cbariadus iawn, fel un a garai ddangos cyfeiliornad a gwirionedd yn eu
lliwiau p iodol, yn hytrach nag ymfawrygu yn fuddugo'iaethus mewn
dadl. Oerbyniais addysgiadau llesiol ganddo, ac yn gyferbyniol di-

danai fy rhagfarn yn erbyn y Mormouiaid. Gwahoddodd ti i dalu

ymweliad ;>.g ef. yr hyn a addewais wneyd.
" Boreu dranoeth aethym i waered i'r ddinas, a sylwn ar fy nheim-

ladau yn cyfnewid yn rhyfedd, ac erbyn fy ng^aethaf braidd ; neu,

o'r hyn lleia.*', dattodai y naill rwymyn ar ol y Hall \n ddiarwybod, a

mynvcb y'm gorlenwid gan ddwysder ; etto, nid allwn lai na dysgwyl

y eaffwn d;wy y ddinas ffeithiau aigonol i esgusodi i raddau mawr y
darluuiadau a glywswn ac a ddarllenaawn am anfoesoldeh y He hwn,
er na chredwn mai sink holey wiadyw, nac mai gweniiion ejmdeithas,
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eelwyddwyr, raeddwon, Hadron, a dyhirod, yw pawb a gyfaneddant
ynddi, fel y dywedid. Ond wedi cael golwg iawn ar y ddinas drwy-
ddi, fe'in sioniwyd hyd y nod yn y dysgwyliad hwnw "yn hollol. Yn
He ychydig o fwthynod ac aneddau bychain a gwael yr olwg arnynt,
gwelwn, er fy llawenydd, un o'r trefydd mwyaf golygus, bywiog, a
harddaf a welais yn y byd gorllewinol. Yr adeiladau oeddynt (neu y
mwyrif o leiaf) yn fawrion a harddwych, ac yn fwy dj munol yr olwg
nag a welir yn nemawr fan. Y gwastadtir eang a hyfryd odditan yr
uwchdir a addurnir ag aneddau mor amrywiol a romantic, fel braidd
y credwn mai drych oedd y cyfan : ac yn lie fy mod yn Nauvoo Illinois

yn mhlith Mormoniaid, mai yn ninas Leghorn yn Italy yr oeddwn, vr
hon a efelycha y sefyllfan hon yn fawr. Syllais am fynyd gyda serch-
ogrwydd ar y dyffryn isod. Yma a thraw ymddyrchafai ambell adeil-
ad bricks ei ben goruwch y lleill mewn ymddangosiad mawreddig, fel

yn gofadail o gywreinrwydd celfyddydol ei wneuthurwyr, ac o ddiwyd-
rwydd ac astudrwydd anghydmharol y trigolion hyn, pa rai a'i dyrch-
afasant o grafangau clefydau a disymlrwydd, gan wneuthur o hono
dan bob anfanteision, mewn dwy neu dair blynedd, un o'r dinasoedd
gwychaf yn y gorllewin.

" Yn mhlith yr adeiladau gwych ereill a addurnent y bryn lie y
•afwn, gwelid y deml, yr hon a adeiledir o gerig naddedig, a'r hon
»ydd eisoes tua 18 troedfedd o uchder, ac yn tyfu yn gyflym. Bydd
hon yn adeilad mawr, ac yn arddangos cywreinrwydd digyffelyb yn yr
oes hon. Mae dros 120 o droedfeddi o hyd, yn agos i 100 o led, ac i

fod yn 75 o uchder. Amgylchynir hi oddiallan a cholofnau cerfiedig,
tuhwnt i waith y Corinthiaid ; a'i mynedfa sydd ragorol.

" Ond draw gwelwn un gwrthddrych godidocach etto, ac yn harddu
yr holl olygfa, sef y Mississippi fawreddig, yr hon yn ymchwydd ei

thonau a gyflymai rhwng ei cheulanau creiglyd yn ei thro ar hyd
glanau tair ochr i'r ddinas ddetholedig, gan ruthro ei ffordd tua'r
mor, a chipio agerfadau mawrion fel plvfod yn ei chol. Yr ochr hwnt
i'r afon, arfy nghyfer, gwelwn wlad hyfryd, &'ipkrairies a'i llwyni mor
amrywiol ag y gallai y meddwl ddymuno ; ac yma a thraw dai a thy-
ddinod ar hyd-ddynt. [Yma darlunia yr hanesydd yr olygfa hardd
hon mewn lliw a drychfeddyliau na feddwn le i'w cynnwys, pe meddem
ailuoedd i'w iawn gyfieithu.]

" Ymchwiliais drwy heolydd a gweithfaau y ddinas beth oedd yn
myned yn y blaen. Ni welais braidd neb mor segur a fy hunan, ond

Sawb yn ddiwyd gyda rhyw alwedigaeth, a'r holl ddinas yn fywiog
rwyddi. Yn ofer y chwiliais am arwyddion anfoesoldeb a drygioni,

nes rhyfeddu wrth, a llawenhau yn, fy anwvddiant. Ni welais segur-
wyr ar hyd yr heolydd, na meddwon oddeutu tafarndai, na'r cyffelyb

arwyddion ar wynebau neb yma, ag a welir braidd yn mhob tref

ag y mae gwirod i'w cael. Ni chlywais na llw, cablair, na rhegfeydd,
drwy yr holl ddinas, ac ni welais ychwaith, er ceisio yn fanwl, yr un
gwyneb trist yn y lie ; ond yr oedd pawb yn siriol, boneddigaidd, ac
yn ddiwyd iawn.

" Ymddyddenais a'r mwyrif o flaenoriaid y lie, a chefais hwynt yn
gymdeithasgar, gwybodus, llettygar, a boneddigaidd. Ni welais am-
gen na gweddeidd-dra drwyddynt oil. Pa le ynte, gofynwn, y mae yr
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holl brofion o annuwioldeb Nauvoo ? Pa le, yn enw gwirionedd, t

mae yr anfoesoldeb a gyhoeddir yn erbyn ei thrigolion ? Pa le mae

y gang o'r marauder*, y Hadron ceffylau, y dyhirod, y llofruddion, a'r

meddwon, a glywais oedd yn cartrefu yraa? Pa le y mae y creulon-

jaid dialgar hyny a chwiliant am gyfle i dywallt gwaed ? Pe le y mae

y coelgrefyddau gwarthus i ddynoliaeth, enghreifltiau o hudoliaeth ac

anwybodaeth ! Pe le mae yr heresiau damniol. a'r athmwiaethau

cythreuliaid, ag y clywais gymmaint mai dynia eu ffynnonell ? Sicr

ydwyf nad yn Nauvoo y ceir dim yn debyg. Diau i'w cyhoeddwyr

gamgymraeryd y He a'i enw, neu oil gyduno i ddyfeisio cynnifer o

gelwyddau yn wirfoddol. Cywilyddiaf mewn siomedigaetb dros t'y

nghyfeillion a'm hysbysasant o'r holl anwireddau hyny, a phenderfyn-

ais, fel breriines y deau, na choeliwn gyhuddiadau gelyn am neb, yn
enwedig yn erbyn y Mormoniaid, ond myned, fel yr aeth hithau, i

chwilio drosof fyhun. Ac, anwyl ddarllenydd, dos dithau, a gwna yr

UB modd ; a sicrhaf i ti, os clywaist y lie hwn yn cael ei ganmol, na

fynegwyd i ti yr hanner o'i rinweddau a'i ragoroldeb.
" Samdel A. Prioe."

Dyma'r fath dystiolaeth a ddyry llygad-dyst gonest a diduedd am
Nauvoo, am Joseph Smith, a'i thrigolion ereill ! Tystia fy Ilygaid a'm
clu&tiau innau mai gwir yw yr uchod, canys yr oeddwn yno ar y pryd

hyny; achredaf' mai cyffelyb y dywedai pob dyn geirwir am y peth.

Ond 0! beth afeddylir am gymmeriadau rhai ereill a aethant yno yn
benderfynol i gamddarlnnio y cyfan, oherwydd yr elyniaeth a'r anon-

estrwydd oedd ynddynt? Di:iu eu delir yn gyfrifol gan y gwirionedd

am y dylanwad a greuasant i'w erbyn drwy hyny. Cyhoeddodd un o
frodyr crefyddol y boneddig hwnw, o'r enw Turner, draethawd hirfaith

cyn hyn, ac heb erioed ei ystyried yn werth ei sylw i ddod i ymchwil-

io fel hwn, er ei fod yn byw yn yr un dalaeth ; ond cyhoeddi yr ys-

tori'au a glywsai yntau, a'r adolygiadau arnynt, ynghyd a dyfyniadau

o hanesion dynion anwireddus ereill, y rhai a wnaethent fel yntau, a'r

cyfan nior hollol groes i'r hanes uchod, ac o ganlyniad i'r gwir, ag yw
gwawl i gaddug. Etto i gyd, nid anfynych y dyfynir o'r traethawd

hwnw yn y wlad lion, ar awdurdodei awdwr " Parchedig" a llygredig.

Gymmaint hawddach y credir celwyddau na'r gwir gan y cyfryw ! Ond
o bawb arall a gyhoeddasant draethodau yn erbyn Nauvoo a'r Mor-
moniaid, ni wyddom am yr un yn cynnwys cynnifer o gamddarlun-
iadau gwirfoddol, o au-dystiolaethau oyfeisiol, ac o chwdiadau maleis-

us, anwireddus, a niweidiol, a'r tusw ffiaidd hwnw o eiddo yr anfon-

eddigaidd a'r anfarwol Casswell ddoeth, a Cholledge bred hwnw ; ond
yr hwn orchestwaith, er hyny, a ennillodd iddo deitl uwch yn rhestr y
duwinyddion, a'r hon ei coronwyd ef yn fuan wed'yn yn Chicago yn j
dalaeth hono. A'r perl sjwerthfawrocaf a ddygodd ef gydag ef o'r

wlad bell hono i'w wlad ei hun oedd, " Caswell's Prophet of the \9th

Century /" Ond yr hynodrwydd mwyaf rhyngddo ef a phob llyfr ara3
yw, ei fod yn fwy amddifad o wirionedd, a rhesymeg deg. a defnydd-

ioldeb, nag un a welsom erioed. Nid heb seiliau anwrthwynebol y
meiddiwn gyhoeddi y driedfryd hon arno ychwaith ; Ye, dim llai na
ffeithiau dirif braidd. Gwyddom fwy oddiar brofiad am y gwr hwn,



a'i ymweliad a Nanvoo, nag a feddwn le ac awydd i'w gyhoeddi yma

;

end dyled i'r cyhoedd a'i llyncant mor wancus y\v rhoddi iddynt y
few hints hyn, hj d oni chaffum well cyfieusdra i fanylu. (Jtid i ddy-

chwelyd.

Nid annifvr fydd y dystiolaeth a ganlyn am Nauvoo. Y ddiweddaf

oedd eiddo •' Parchedig," oud ben sydd eiddo dyn dibroffes, yr hon a

gyhoeddwyd niewn newyddiadur o'r cnw " Boston Bee." Wedi ym-
helaethu yn gydfynedol a'r uchod am sefyllfa, rhinweddau, a nioesol-

deb, Joseph Smith, Nauvoo, a'i thrigolion, &c, dyweda,

—

" Er pan ysirrifenais o'r blaen, telais ymweiiad a'r " Prophwyd Mor-

nionaidd," a chanfyddaia ynddo braidd bob peth oud y chwedlau a

glvwswn am dano. Mewn ymddyddan a duwinyddion a ammheuent
ei hawl i'r teitl o brophwyd, dywedai, nad oedd efe yn heni dim am-
gen o hawl i fod yn brophwyd nag yr oedd yn rhaid i bob dyn hoiii a

broffesai fod yn bregethwr cyfiawnder, neu yn weinidog y Testament

Newydd. Cyn y dichon dyn fod yn weinidog i Iesu, rhaid iddo fod

yn dyst i Iesu; ac er tystiolaeth'u i Iesu,anhebgorol yw meddu ysbryd

y brophwydoliaeth, canys, ar eirwiredd loan (Dut i'J), "Tvstiolaeth

yr Iesu yw ysbryd y brophwydoliaeth." Rhaid i'r fawn a brofi'esa fod

yn weinidog i Iesu Grist feddu ysbryd y brophwydoliaeth, neu ynte

addef ei hun yn au-dyst. oherwydd ei amddifadrwydd o'r ddawu an-.

hebgorol er cyflawni ei swydd. A'r gwahauiaeth rhyngddo efa duw-

inyddion yr oea (ebe efe) o harthed i hyn yw, ei fod ef yn proli'esu ys-

bryd y brophwydoliaeth, yr hwn yn unig a ridichon ei addasu a'i allu-

ogi i dystiolaethu am farwolaeth ac adgyfodiad Iesu Grist, ac am ef-

engyl yr iaehawdwriaeth ; a'r clergy oil yn gwadu yr Ysbryd hwnw,

heb baun y mae yn anmhosibi i neb fod yn dystion cywir, neu dest-

amentwyr dnis Iesu Grist, ac etto ar yr un pryd proffesant eu bod yn

jweinidogioa iachawdwriaeth ! Yn hyn, (ebe efe,) yr ydwyf fi yn ou-

est a chysson, a hwythau yn anonest, ac yn hollol anghysson. Yn
awr, gwelwch y gwahaniaeth. Pe byddent hwy yn dystion cywir i

Iesu Grist, cyfaddefent eu bod yn meddu ei dystiolaeth, fcl y dywed

loan fod gan bob un o weision Crist y '-dystiolaeth ynddo ei hun," yr

hyn yw yr Ysbryd hwnw ag sy'n dwyu adnabyddiaeth o Iesu Grist, ac

o bethaii mynedol a dyfodol, a'r hwn Ysbryd a'i gwna yn brophwyd o

anghenrhaid. Dywedai nad oedd yn protfesu bod yn rhyw ddyn rhy-

feddol o ddaionus yn anad pawb arall, ond yn rhwydd y cyfaddefai ei

"fod yn bechadur yn ogystal a phob dyn, sef yn anmherffaith, ac mai

yn raddol y rhaid cynnyddu i berrfeithrwydd gwr yn yr efengyl.

" Ni allaf lai na'ch hysbysu, er eieh syndod efallai, ei fod ef yn

gwisgo, siarad, bwyta.rhodio. ac ymddwyn, fel dynion ereill, a'r a wel-

ais i, ie, mor debyg ties yr wyfbron credu mai dyn ydyw ! er yn ddyn

a sjamddarluniwyd i mi fwy na neb arall erioed ; Ye, yr oedd yn tuhob

peth yn hollol wahanol i'm dychymmygion am brophwyd.

" Nid ydynt wedi cwblhau eu tend fawr hyd yn hyn, ac ni feddant

le cyfleus i "addoli. Eu hapostolion a'u henuriaid a bregethant yn y
tai ar y Sabbothau a nosweithiau ereill; a phan y caniata yr hm,

pregetha y Prophwyd i dyrfa o rideuddeg i bymtheg mil, mewn llwvn

«y!ieus gerllaw y deml. Un tro, clywais ef yn pregethu yma yn rha-
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gorol ar y ' Mab AIYadlon,' ac wedi hyny, ' pa fodd yr oedd loan yn
fwy na'r prophwydi ereill,' &c. - Bos on Bee."

Fel yn ngenau digon o dystion anmhleidiol y caffo y darllenydd y
fantais i fi'urfio barn gywiram Nauvoo a'i thrigolion, yn ngwyneb cyn-

nifer a ddywedasant yn ddrwg am y He a'r l:obl nodedig hyn, ag sydd

yn troi y bycl o'r braidd y tu arail i fyny, rhoddwn ger ei fron yrbauei

a ganlyn. Y mae hwn yn llygad-dyst etto, coher, yr hwn a ddyfynwu

o'r Palladium

" Gorwedda Nauvoo, dinas y Propbwyd, ar drwyn o dir bardd od-

iaetli a i.'urtir yan droad yr afon O eitbafion y gwastadtir gwych, ar

gyfer yr afon, dyrchafa y tir yn feinciau cysson o amryw droedfeddi,

ac yna yn wastad-tir byrddiog. Ar yr olaf a'r ucbaf godiad, yr hwn
sy'n wastad a'r wind i'r dvwrain, yr adeiladant cu tend, yr hon fydd

yn adeilad harddwych a chostfawr. Cynnwyaa gororau y ddii.as

chwe.ch milltir o bvd, a thair, neu fwy, o led. Anmhosibl gweled

golygfa harddacfa nag yw "Dinas y Saint." Cynnwysa dros ddegmil o

dii^olion, heblaw sy'n y cylchoedd. Nid yiuddeugys nemawr o'r p;-o-

phwyd yn ymddangosiad allanol ''Joe." Y mae yn ddyn mawr a

nerthol o gorfiblaeth, ac ystyrir ef yn ddyn cynideithasgar, siriol,

tymherus, addfwyn, ac o gwbl yn ddyn go dda. Mae ganddo gi'au o

haiarn, llygad fel yr Argus, pen fel liusern. a chalon yn Hawn o bob
ninth o lietlmu. Mae yn gyl'aill i bawb sy';i gyfaill iddo ei bun ; or.d

druan o'i clvn ef. Llawer a ddywedwyd am y Mormoniaid, er byny
pobl ydynt hwythau fel ereill; a dyn yw eii propbwyd, aid annhebyg
yr olvvg i minnau. Nid oes dim yn eu cret'ydd yn anghrecladwy, oddi-

eitlir ysbrydolrwydd eu Piopliwyd, yr hyn a ganiateir i mi aminau. Y
gwahaniaetb mwyaf rhyngddynt a'r Metbodistiaid yw, fod ganddynt
fwy o'r Ysbryd na dilynwyr Wesley. Pan y irwaedda y Methodist
' hosanna,' prophwyda y Mormon ; a pban waedda y cyntaf, ' gogon-

iant,' gwna yr olaf lef.iru A tbafodau dyeithr. Pan y gweddia y naill

dros frawd, eneinia y Hall ef ag olew, ac arddoda ei ddwylaw ar ei ben,

ac iacha ef— on (jail! Pan dditfygia ffvdd y sectariad fel na all

gredu rhyw gyfran o'r ysgrythyr, galw ei beiriant deorgliadol neu es-

boniadol i'w g\ nnorthwy a wna, ond y Mormoniad a'i llwnc i l;.wr yn
gyfan fel y mae, yn debyg fel y llyncodd y morfil Jonah, ei het a'i fo-

tasau. Addola y cyntaf Dduw " heb gorff. heb ranau, heb nwydau,"
pan addola yr olaf y Duw hwnw a welodd Moses, a'r deg henuriad a

thriugain, yr hwni a giniawodd gydag Abraham yn Mamre, ac a ym-
drechodd a Jacob, sef yr hwn y desgrifia y Bibl ei nwydau yn ddig

beunydd wrth yr annuwiol. Cryn wahaniaeth hefyd ; ond y mae y
Mormoniad yn barod pan fynoch i rocldi ateb am yr hyn a greda. pan
na ddichon y Hall ddesgrifio i chwi beth yw gwrthddrvcb ei addoliad.

Tebygol eich bod wedi clywed llawer am clueddiadau lladronaidd y
Mormoniaid. Diammau y lladrateir llawer ar eu cost hwynt. pan nad
hwynt, ond eu cyhuddwyr, yw yr euogion. Fe'u cybuddir yn y byd
hwn o lawer o ddrygau na chofrestrir i'w herbyn yn y nesaf yn ddiau.

Mae fy mhapyr bron darfod, a rhaid i mi dynu'm cyrn i rnewn, onide
gallaswn amlygu i chwi lawer ychwaneg o rinvveddau a chamgybudd-
iadau y lie a'r bobl ddivvyd a selog hyn."
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Oddiwrth yr hanesion hyn, nid pobl raor " satanaidd" a'u cyhuddwyr
yw y Saint, aie ' A pha le y ceir, er chwilio, ddesgrifiad mwy cywir
n* hyn ! Crefwn orideliad i ychwanegu un dystiolaeth etto o eiddo
Sais, a hwnw yn anmhleidiol cotier. Nid ein dyben wrth ymhelaethu
ar hyn yw pleidio y gwir yn unig, a golchi ymaith yr ystaeniadau a
roddodd eu gelynion ar gymmeriadau y Saint, ond hefyd i'r neb a
ystyria ac a esyd y peth at ei galon erbyn yr amser a'r erlidigaethau
a ddel, cynnorthwya esiamplau fel hyn i garwyr .y gwir farnu yr ys-
brydion, a dead eu dichellion, fel na chydymffurfiont a hwynt i dywallt
gwaed gwirion drwy sel heb wybodaeth, ac edifarhau pan wedi cyf-

lawni mesur eu hanwiredd.
" Clywais lawer o son (ebe yr hauesydd), pan yn ngwlad fy ngene-

digaeth, am y bobl a elwir Mormoniaid. Clywswn rai o'u cenadau
yn pregethu yn Lloegr ; ac er yr ystyriwn eu bod yn dysgu rhyw
bethau newydd a rhyfedd, etto, penderfynais roddi iddynt hwy yr un
degwch ag i bawb arall ; ac mai y ffordd oreu i hyny fyddai yraweled
a"u dinas, ymddyddan a hwynt, ac yrachwilio a thystiolaethau eu gelyn-
ion. Cyn h\ a buaswn niewn undeb a'r eglwys Wesleyaidd, a deallais

4"od yn eu raynwesau ragfarn nid bychan yn erbyn y bobl hyn ; felly

Hi alhvn ynuldiried i'r oil a ddywedent hwy ana danynt; ac o'r ochr
•arall. anhawdd genyf gredu yr oil o'r eiddynt hwythau. Gan ofni fod
peth twyll-ymddangosiadau yn eu plith yn Lloegr, yrhyn addanghos-
ai ei hun yn amlycach yn eu dinas, ac yn eu plith eu hunain, pender-
fvnais mynu g\%eled i'm boddlonrwydd, boed y gost a'r dratl'erth a
fyddo ; ac yn ganlynol cymmerais long (er fod fy nghyfeillion yn eu
gofal mawr droswyf, yn ceisio fy mherswadio i beidio rhag ofn y
byddwn yn ganlynwr i Joe, fel y dywedent), a thiriais yn ddiogel yn
New Orleans ; a chan fy mod am ddechreu fy amcan yn iawn, acwedi
clywed cryn lawer a:n erlidigaeth Missouri, ymholais am, a chefais

agerfad yn myned i St. Louis, yn y dalaeth bono, a'r ft'ynnonell lie y
dysgwyliwn glywed y cyhuddiadau gwaethaf yn erbyn y Mormoniaid.
A'r cwestiwn cyntaf braidd a ofynais wedi cael anneddle cjsurusoedd,
Beth yw eich barn chwi am y Mormoniaid t Ar hyn gorlifwyd fy

nglustiau o bob tu gan fawr a bach, gvvryw a benyw, a'r fath gyhudd-
iadau a'r na chlywais o'r blaen am neb ! Y Mormoniaid ! meddent,

y twyllwyr lladronaidd, y cablwyr, y dynion cythreulig hyny! haedd-
ent eu llosgi bob un, ebe ereill, gyda llwon arswydus, a rhy ddrwg
fyddai adrodd y cymmeriad a roddid iddynt. Sicrhaent eu bod hwy
yn gwybod mai dynion o'r rhyw waethaf yn y byd oeddynt. Dywed-
ent fod godineb nid yn oddefol yn unig, ond yn gymmeradwyol yn eu
plith; yr yspeilient bawb a allent, a bod gwsed a llofruddiaeth i'w

gael yn eu godrau. Ac wedi yspeilio y teithiwr dyeithr a fyddai mor
anffortunus a d'gwydd i'w plith o'r oil a feddai, y taflent ef i ddaear-

dy tywyll o dan y deml, lie ei porthid a bara a dwfr, hyd oni therfynai

angau ei ddioddefiadau,—y caffai farw yn unig a dirgel yno, ac na
chaniateid hyd y nod i gyfaill ei ddylyn i'w feddrod, ond byddai farw

fel ci, ac fel y cvfryw ei cleddid ; ond gormod gwaith fyddai adrodd
yr hanner a glywais, ac efallai yr ystyria rhai fod hyn yn ddigon i'm

Thwystro yn fy amcan, ond hollol groes i hyny a fu. Er na amheuwn
«irwiredd na phosiblrwydd y cyhuddiadau hyny, etto penderfynwn, o»
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profid hwy yn wir, i werthu fy mywyd mor ddrud ag y gallwn. TfW,

iais yn Nauvoo ar foreu hyfryd o'r haf, ac arswydais i ruddau pure

scngais fy nhroed ar ei glan ! Canfyddais nifer o wyr arfog yn dyfod

i'm cyfarfod ; ond ditlauodd fy ofnau pryd y deallais niai cwmni o
wyr ieuanc yn myned i hela o ran difyrwch oeddynt. Ymwrolais i

fvned yn nilaen, a theimlvvn yn fwy cartrefol fel y cwrddwn ag ambell
Sais adnubyddus i mi yn Lloegr. Cyflymais fy nghamrau tua'r denil,

ac wedi sylln a threiddio yn fanwl i bob rhan o honi, boddlonwyd fi

yn 11wyr nad oedd pervgl fy ngharrharu yno o leiaf, am nad oedd yno

y fath le na dim yn debyg, ac anwiredd oedd y cyliuddiad erchyll

hwn bob gair, yr hyn a' in calonogodd i ymchwilio i seiliau y lleill.

Cefais letya ar gyfer y deml, fel y dewiswn, er cael cylieusdra i sylwt.

ar bob peth a elai yn mlaen yno ; ac ymwrolais i gael y gwirionedd
yn ddiduedd o lygad y tfynnon, fel y gwybyddwn beth a anfonwn i'm

gwlad fy hun yn ol o barthed i'r lie a'r bobl hyn.
" Mae cvffiniau y ddinas yn bur eang, a'i rheoleiddiad ar gynllun

hardd iawn. Mae yr heolydd yn llyduin ac uniawn, yn croesi eu
gilydd yn ysgwar, yr hyn a gvnnydda ei harddwch pan ei gorphenir.

Ar y tir uchaf yn y cylchoedd hyn mae y deml, rhyfeddod y byd:
odditanodd hyd at yr afon gwelir siopau. palasau, a phob math o dai

braidd, yn achosi golygfa ogoneddus. Heibio y ddinas csflyma j
Mississippi ei hun, ar hyd yr hon y cluda yr a^erfadau Formoniaid o
bedwar cwr o'r byd i'w cartref hwn, fel colomenod i'w ffenestri.

Mynych y gwelais hwynt yn tirio yma, a phrofai y croesawiad agaffent

fod yr un ysbryd yn teyrnasu, a'r unrhyw gariad yn cylymu eu calon-

au, er yn ddyeithr i'w gilydd, gyda chylymau anhawdd eu tori a mwy
anhawdd eu dattod. Clywais ami un yn dywedyd,— morddedwydd
yw cael byw yma; dedwydd fyddai marw, a dedwyddach fyddai cael

adgyfodiad yn y fan hyfryd hwn. Cynnwysa hyn eu hapusrwydd
hwynt ; yna, paham na chaniateir i hyd y nod y Mormoniaid fwynhau
gwrthrychau eu serch yn heddychlon pan y dymunant fod yn hedd-
ychol a phob dyn byw ? Ymddengys y trigolion yn hynod o ddiwyd
a phenderfynol ; maent yn prysur adeiladu manufactories yma. Maent
wedi agoryd ffermydd mawrion a hardd ar y prairies oddeutu y ddinas,

ac yn cynnyrchu cnydau toreithiog o wenith, yd yr India, ceirch,

pytatws, llin, &c, a'r oil mewn llai na phedair blynedd ; ni wn pwy
bobl ereill a allai wneyd y fath orchestwaith ! Gwelir yma eisoes j
rhai a diriasant yn ddiweddar wedi adeiladu tai gwychion yn y ddinas ; ;

ereill ar eu tyddynod yn y cylchoedd ; ie, y bobl hyny na feddiannas-

ent dy byth, pe yr arosasent lie yr oeddynt, ydynt yn freeholders ymat.

yn fuan, lie y gallant hwy a'u plant fwynhau llawnder, os paid cyn-
ddaredd diderfyn y Missouriaid a berwi dros ei geulanau etto. TrigR.

Joseph Smith yn y " Mansion house," He a ddarparwyd i groesawu
4

dyeithriaid, ac oddiar bronad barnaf y teilynga y cymmeriad hwnw,
Mae y prophwyd yn gwmniaeth siriol, difyrus, a chymdeithasgar,. ac

yn deall rhywbeth o barthed i braidd bob peth yn y byd hwn, ac fel

pe bai ei gartrefie wedi bod yn y Hall. Credaf y medda ewy'lysgar-

wch ac ymddiried yr holl bobl braidd ; ac y mae ei ddiwydrwydd i'w

llesoli, a'i ymlyniad wrthynt dan bob erlidigaethau, a thrwy megys.
afonydd o waed gwirion am flynyddau meithion, wedieideilynguiddo
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Gwelais y prophwyd, a'i frawd Hyrum, yn sefyll ochr yn ochr ryw
ddydd ; ac ni alhvn lai na cfayfaddef mai dyna ddau o ddynion hardd-

af. doetln.f, a duwiolaf yr oes. a raaw.ion y bedwaredd ganrif ar bym-
theg. Buom yn eu haddoliadau ar y Suliau, ac ni welais wrandawiad

niwy astud, nac ymddangosiadau mwy trefnus a boneddigaidd yn un
He. Mae'n wir fod rhai pethau yn nysgeidiaeth y prophwvd yn an-

hawdd i mi eu d^all na'u barnu, etto profa efe hwyut oil yn ysgryth-

yrol yn ddigOO diboen.
" Ni welais amgen na heddwch, undeb, a chariad, yn teyrnasu yn y

ddinas ieuanc, ond dedwydd lion. Ni welir yma feddwon yn ymlwy-

bro ar hyd heolydd hon iel braidd bob tref arall; ac ni chlywir na

llwon, rhegfevdd, nac unrhyw gableddau, yn adleisio drwy'r awyr-

gvlch hyfryd hwn ; ond pan y clywir dwndwr a darogan am " ryfel

Mortnonaidd," "terfysg yn ninas y Saint," a son fod pob math oder-

fysg yma, pe credid chwedlau eu gelyuion yn mhell, ynia teyrnasa

heddwch a dedwyddwch yn lion.

" O barthed i'r erlidigaeth Fissouraidd, ni chefais hyd yn hyn un
sail i feddwl fod y Mormoniaid wedi haeddu dim o hono. O'r ochr

arall, credaf yn ddiysgog ddarfod i'r Missouriaid ferthyru llawer o

ddynion dieuog, lladd a threisio gvrragedd diamddiffyn, a phlant am-
ddifaid, yn ddiachos, ac mewn gwaed oer ! Ac oddiar y tystioiaethaa

a ddaeth dan fy sylw, nid yn unig o eiddo y Mormoniaid, ond y
Missouriaid hefyd wyneb yn wyneb, ymddengys yn eglur i mi ddarfcd

iddynt wneuthur hyn oil oddiar elyniaeth a chenfigen grefyddol yu
unig, er, dan esgusion ereill wrth gwrs ; ond pa rai a fethasant erioed

brofi yn wir hyd heddyw. Ac etto sycheda y bobl hyny yn awr ae

eilwaith, yn enwedig o flaen etholiad gwladol, am ychwaneg o waed y
Saint! Beiant dalaeth Illinois am oddef i'r Mormoniaid drigo ofewn
eu cyffiniau ! Ond gofynwn, pa fai sydd yn hyny ? Mae y bobl hyn
yn adriurn ac yn llesiol i'r dalaeth lie y maent ! Tystia eu diwyd-

rvrydd a'u llwyddiant anghydmarol yn Nauvoo, mewn cyn lleied o

amser, hyny; ac, ond iddynt gael llonyddwch am gyhyd o amser etto

ni raid wrth ysbryd prophwydoliaeth i ragweled y rhagora eu dinas ar

bob un yn y byd gorllewinol. I weled y prophwyd, y deml, &c, mae
sugndod pobloedd o deyrnasoedd y byd, pa rai a ddygant fwy neu lai

o gyfoeth gyda hwynt. Ac, chwi drigolion Illinois, byddwch gall i

eliwi eich hunain, a gadewch lonydd i'r Mormoniaid bellach ; estyn-

wch iddynt noilded yn y mwynhad o freintiau ac iawnderau, fel eich

deiliaid ereill, a buan y cynnyddant yn bobl rymus a nerthol i'ch l!es-

©li a'ch gwneyd yn wynfydedig; a cheir y llywydd dyngarol a'ulloch-

esodd rhag cynddaredd eu herlidwyr creulon, mewn coffadwriaeth

dragywyddol, ei enw a anrhydeddir gan y cenedlaethau dyfodol."

—

" Times and Seasons.''

Weithian galluogir y darllenydd i ffurfio barn iddo ei bun am y
Joseph Smith hwnw ag y dywedir gymmaint i'w erbyn. Yma gwelir

ci rinweddau, ei addfwynder, a'i ddiwydrwydd mawr i ddedwyddoli ei

gyd-ddynion, yn dymmorol ac yn ysbrydol. Dymaoedd eibrif ddyben
a'i awydd, a hyny a wnaeth yn fwy na neb arall yn ei ddydd, ac o dan
fwy o erlidigaethau a cholledion iddo ei hun, a mwy o rwystrau na
neb a adwaeuom. Yn y drych uchod gwelir hefyd y fath bobl oedd
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Saint Nauvoo ; ac 0, mor hollol groes i ddarluniadau eiddigeddus e«
gelynion !

Rhy faith fyddai yma ddesgrifio yr erlidizaethau a'r xtaranis a ddyg-
wyd yn erbyn Joseph Smith gan dahtcth Missuuri, a phob rhai ereill

a allent gaei yn otierynau yn eu dwylaw i ddwyti camgyluuidiadau i'w

erbyn ; can\ s, er mor lliosog oeddynt, profodd Joseph Smith ei hun a
flaeu brawdlysoedd y wlad yn hollol ddieuog o'r cyfan, tr nad hen
lawer o gost a dioddetiadau.

PENNOD XXI.

HA.NES JOHN C. BENNETT.

Fur. i hlith poh plaid arall. deuai dynion rhngrithtol gyda gau ddyben-
ion i Nauvoo ; ac er ennill ymdriiried, a chyrbacdd eu hamranion an-
uuwiol, ymuuent a'r eglwys weithiau. Y rhai hyn, pan ogrynid hwy
drwy ogr ujan-ddyscyblaeth, a chael eu chwythu ymaith gyda'r us, a
gyduueiit A'r Missouriuid a'r Warsawiaid, &.c, i ymddial ar y Saint yi»

niho'o duli a allent. Yr oedd buehedd, hywyd, ac awyddfryd caloa
Jossph Smith drwyddo oil yn rhy dduwiolfrydig i oddef neb o'r cyi-

ryw yn eu plith, os na ellid eu hadferyd i fl'urdd cyfiawnder. Yn
mhlith ereill o'r cyfryw, nodwn, er enghraifft, am un John C. Bennett,
yr hwn ni t'u yn eu plith nemawr dros fhvyddyn; a thrwy ei hvawdl-
edd a'i ffug-rinwedd. dringodd yn mlaen i gael cryn ddvlanwad a
swjdd ucliel yn y ddinas, hyd nes y daeth.mt i ddeal! ei dilrygioni

dirgclaidd ef. Yna rhybuddiwyd ef dro ar ol tro i adael ei tfyrdd
drygionus; ac o'r diwedd, wedi i bob cynghorion a rhyhudUion fethu,

ysgynaunwyd ef. Pan ddeallodd fod ei aflendid ar gael ei amrvgu. i'r

byd, cymmerodd wenwyn i'r dyben i'w ladd ei hun, ond pi chafoddyr
eifakh. Wedi hyny aeth i blith gelynion y Saint, a ffurfiodd bar-tner-

iaeth a'r Missouriaid i ymddial ar Joseph Smith, ond methodd Iwydd©
ynhyn; yna cyhocddodd draethawd yn proflesu amlygu " twyll Joe
Smith, &c," yr hwn draethawd cedd yn warthus i'w ddarllen. Yndda
y cyhuddai ereill o bob peth bron ag y bu efe ei hun yn euog o hon-
jnt. Ymroddodd i werthu hwn, ac i ddarlithio yn erbyn y Saint am
yspaid, gan dramwy o dalaeth bwy gilydd, a phroffesai ei fod weds
gadael y Mormoniaid oherwydd eu drygioni, a'i fod o gydwybod yn
gwasanaethu ei wlad drwy ei amlygu i ereill, &c. Dyfynid o'i lyfryn
a'i ddarlithoedd yn helaeth i newyddiaduron, pa rai weithiau a ddar-
Uenid gan y " Peirch." o'r pwlpudau am wirionedd I Ac ai rhyfedd
ddarfod i'w hudolion ffurfio eu barn am, ac ymddwyn yn gyferhyniol
at, Joseph Smith a'i grefydd ? Onid canlvniad naturiol yw hyny?
Yna gwelir pwy sydd gyfrifol am y canlyniadau o'r lath ymddyiriad,
yr hyn sydd yn aruain i dywallc gwaed gwirion. Wedi i'r ail feddwl
gael ei eft'aith priodol, gwrthweithiodd y cyfan yn erbyn y darlithiwr,
nes y mynych erlidid ef o dref bwy gilydd gan y gwerinos a'i gwran-
dawai ; a chan lluchio wyau drewedig, &c, ar ei ol, erlidiwyd ef yn ol
i'r gorllewin mewn anfii mawr. Wedi hyn ymgyflogodd yn was i

Oiygydd newyddiadur o'r enw Sangamon Journal, i'r dyben pwrpasol,
i'r Golygydd gelyniaethus hwnw laaw ei golofnau achamgyhudcliadaai
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yn erbyn y Saint; canys gelyn proffesedig oedd efe oherwydd ei Xyvr-

od-ddysg. Wedi i hwnw gael allan yr oil a allai o Bennett, troodd ef
ymaith ; a'r hanes divveddaf a glywsom am dano oedd, ei fod yn
grwydryn gwrthodedig, yn gyflawniad oywir o'r bropbwydoliaeth am
dano ; ac felly yr aeth, ac yr aitf, pob braich o gnawd a ddyrchefir yn
erbyn y gwaith dwyfol hwn.

Ni buaswn yn ystyried hanes y gwrbwn yn deilwng o le yn eitv

colofnau. oddieithr fod awduron r feyd y nod yn Nghymru, wedi c'y-

hoeddi ei ystoriau, yn enwedig y Seren Gomer, yr hon a lanwodd am-
jyw o'i cholofnau o ystoriau anwireddus y gwr hwn, yn darlunio cyra-

meriad Joseph Smith yn anllad a drvgionus yn anad pawb. Ymwel-
som a'r Golygydd hwnw, a dangosasom iddo pwy, a pha fath ddyn,

oedd ei awdwr, sef y Bennett hwn Clark, &c, a'r cam mawr a wnaeth
yntaua darllenwyr y Seren, drwy gyhoeddi y fath bethau, Addawodd
gyhoeddi yr amddiffyniad os ys-grifenwn wrthbrofion i'r ystoriau hyny,

yr hyn a wnaethum mor gynnwysfawr ag y gellid. Yn mhlith tyst-

iolaethau ereill a roddwyd ar lw, cyfieithais ac anfonars iddo yr hyn a

ganlyn o eiddo y Bennett hwnw ei hun. Cyfaddefodd y Seren iddi

ei dderbyn ; ac yn lie ei gyhoeddi fel dyn gonest, cyhaddai fi ar yr

amlen o rlaen y wlad o fod yn euog o geisio ganddo gyhoeddi " cabl-

draeth !" Ac felly, nid yn unig efe a wnaeth y drwg yn waeth, a dang-

osodd ei awydd i bawb gredu yr ystorian drwg ereill am J. Smith, ond
dygodd gyhuddiad gwarthus yn erbyn arall yn hollol ddiachos, ond
yn unig oherwydd y meiddiai amddiffyn y gwirionedd a'rdieuog; a
gwnai hyn mewn dull na allai y wlad farnu ai felly yr oedd ai nage

;

ond diolch am ryddrd y wasg, canys daw a'r gwir i'r goleu serch dj'-

noethi eu dichellion bradwrus hwynt yn erbyn dynion duwiol a da.

Wele gopi o'r ysgrif ag y cyhoeddodd efe ei bod yn gabldraeth ! Ae
os dichon rhyw un ddangos rhywbeth yn gabldraethus yn ei gyhoeddi,.

onid Bennett sy'n euog o'r cabldraeth amo ei hun ? Sylwer fod y.

dystiolaeth hon wed* ei rhoddi ar ol i J. C Bennett gael ei y»gymcmo>

o'r eglwys, aear yr achlysur o fod Bennett wedi arferyd enw Joseph*

Smith i gyfiawahau. ei odineb a'i ffieidd-dra ei h»n.

" Talaeth Illinois, Dinas Nauvoo.

"Ymddangosodd o'm blaen i, Daniel H. Wells, nstus heddwch ya

y ddinas uehod, John C. Bennett, ac a dystia ar lw yn ol cyfraith y
wlad, na ddysgwyd ef mewn dim yn groes i egwyddorion manylaf yr

efengyl, diweirdeb, na chyfreithiau Duw na dynion mewn un dull, na

than unrhyw amgylchiad, gan Joseph Smith, ac na ddeallodd ddarfod

i Joseph Smith erioed, drwy air nae esiampl, ddysgu na ehymmerad-

Wyo un ymddygiad annnwiol. Tystiaf hefyd na ddysgodd fi erioed

fod anlladrwydd, na godineb, nac unrhyw gynudeithas a benywod, yn

gyfreithlon nac yn oddefol ; ae ni cblywais ef erioed yn dysgu hyny i

ereill.
" John G. Bennett.

^Ardystiwyd ar lw o'm blaen i, yr 17eg o Fis Mai, 1842,

M Daniel H. Wei.ls^'"
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Y raae hyn yn ddigon i wrthbrofi holl gamgyhuddiadau y dyn hwn

yn erbyn Joseph Smith wedi hyny, gan na welodd ef byth wed'yn. Cof-

ier hefyd mai ar ol y pryd hyn y cyhoeddodd yr oil a wnaeth. Ond i

ddvchwelyd athanes Nauvoo.

Yr oedd pob peth yn myned vn mlaen ar gynnydd cyflym yma er j

cwbl, a lluoedd o Saint yn ymgasglu yno o'r taleithiau ereill, o Fryd-

ain, a pharthau ereill o'r byd ; a llwyddiant anarferol aryr efengyl yn

mhob man. Etto, nid anfynych y cyfbdid terfysg yn erbyn Joseph

Smith, ar ryw gamgyhuddiadau, a'r ruwyaf niweidiol a chreulon oedd

yr hyn wedi hyny a gynnyddodd nes lladd Joseph Smith, a'i frawd

Hyriim, yn ngharchar Carthage, yr hyn a gynnuerodd le fel y canlyn

;

a goddefer i ni fanylu gyda'r banes yn ol a welsotn a'n llygaid er ein

galar ; canvs mae tnawredd y person nodedig, mawredd ac iawn ddeall-

wriaeth am y grefydd ag y dyoddefodd gymmaint o'i herwydd am
dros byratheg mlynedd, ageirwiredd pa un a seliodd a'i waed, ynghyd

a bod cymmaint o gamddarluniadau o'r naill a'r lloll, oil yn teilyngu

manylrwydd ar y mater hwn.

PENNOD XXI.

MERTHYRDOD JOSEPH SMITH A'I FRAWD HYRUM !

Yr oedd rhyw glan o ddyhyrod rhagrithiol yn Nauvoo a gyhuddid o

ladradau, gwneyd arian drwg, a'r cytfelyb ; ond methwyd cael profion

o'u heuogrwydd am yspaid, yr hyn a achosodd i Joseph Smith gy-

hoeddi y rhoddai yn wobr bum cant o ddoilars i'r neb a ddygai brof-

ion digonol i'w heruyn i'w alluogi ef i roddi diwedd ar eu drygioni.

Yr oedd rhai o honynt yn yr eghvys niewn enw ; a chafwyd tystion di-

gonol i ysgymuno wyth neu ddeg o'r rhai a dybid yn euog. Parodd

diwydrwydd a phenderfyniad Joseph Smith i garthu y ddinas yn Ian

oddiwrthi y fath ddyhyrod i'w hanathemau ymarllwys ar ei ben ef.

Ami yr ymosodent arno yn greulon, ac y bygythient ei fywyd, fel y
gorfu iddo gael gwyliadwriaeth o amgylch ei dy yn y nos. Yn mis

Ebrill, 1844, crynhoodd amryw o'r dialwyr hyn at dy Joseph Smith,

a chlywais hwynt yn ei gyinenu a'i ddifenwi yn greulon ac afresymol

iawn gyda bygythiadau llym, ar yr addetiadmai yn unig oherwydd ei

wrthwyjiebiad iddynt, a'i ysgymundod o honynt. Er y cyfan, ni fy-

gythiodd yn ol, ond vmresymai yn dirion i'w herbyn, gan eu hannog i

adael eu ffyrdd drygionus,

Yn mhen ychydig ddyddiau wed'yn, dvgwyd cyhuddiad yn erbyn

un o'u plaid, o'r enw A. Spencer, gan ei frawd naturiol. o fod yneuog
o greulondeb at ei fani oedranus, a'i theulu diamddiffyn. Amddi-
ffynodd ei blaid ef yn erbyn y swyddogion gwladol, rhag dyfod i ar-

holiad, nes eu gorchfvgu, a*i ddwyn ganddynt i'r Court House. Yr
oedd Joseph Smith yno; ac un o'r blaid, o'r enw Foster, aruthrodd

ato drwy'r dorf gydallaw-ddryll llwythog ; a phan oedd o fewn troed-

fedd i'w fynwes, ac ar saethu, yr achubodd J. Smith ei fywyd drwy
grafangu y llaw-ddryll, a'i ddwyn oddiarno ; ereill a fygythiasant ei

saethu ; ac yr oedd cenfigen y rhai hyn gymmaint i'w erbyn y pryd

hyn, fel y lluchiasant gerig at ei ben yn y dyrfa! Er hyn niddialodd
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•nd dirwywyd yr euog tm y trosedd ei cyhuddid. a chaniatawyd i rai

e'i blaid ei feichafu. Wedi hyny cynnyddodd malais y blaid hon yn
waeth-waeth. ac yn fuan pryiii.sant argraffwasg, ac a'i gosodasant
mewn gweithrediad yn Nauvoo, dan y broffes gyhoeddus mai dial ar
Joseph Smith a'r trigolion ereill ag oeddynt yn ysgljfaeth i'w ceiih'geii.

ncdd eu dyben. Gwyddent cyn hyn drwy bro'iad pa faint oedd dy-
iunwad yr argraff'.vnsg i godi erlidigaeth yn erbyn y Saint; a dyma y
dull y dysgwylient icidolwyddo i gyffroi y werin yn inliell i udyt'od yn
derfysglu i ymddial ar Nauvoo. Cyhoeddasant newyddiadur o'r enw
Nauvoo Expositor, yr hwn a herehenogid ac a olygid gan y blaid hon
yn unig; a'r hwn a gynnwysai yr ystoriau mwyaf gwarthus, a'r cahl-

uraethau mwy cywilyddus a niweidiol ag a allent ddychymmygu, nid
ar Joseph Smith yn unig, ondhefyd ar amryw o drigolion a marsiand-
%vyr enwocaf y ddinas. gwyr a gwragedd. Cafwyd dedfrydi'w herbyn,
a dirwy mawr o iawn, ger cvfraitb y wlad ; ond nid oedd hyny yn tjc-

io dim, oherwydd yr oeddynt wedi rhagflaenu hyny drwy gyflwyno cu
heiddo o'u ilw\ law, fel na cheffid gafael ynddynt. O'r diwedd, cym-
merodd Iks y ddinas y petfa dan eu sylw; ac ar ol arholiad manv.1 a
threiddgar i gyfreithiau y wlad i ddeall beth a wnelent a'r argraffwasg,

deallwyd yn gyntafgau gyfreithwyro fanau ereill tod y fraint-ysgrif a
ganiataodd y dalaeth yn cyflwyno hawl i'r City Council (yr hwn a gyn-
mvysa ddeuddeg o foneddigion parchus y ddinas; nid Saint nemawr
o honynt) i benuerfynu beth a f\ddai yn nuisance, a pha t'odd yr ym-
chjygid at y cyfryw. Yn gaol] nol i hyny, rhoddodd Maer y ddinas
orchyniyn i'r prif Sirydd. yrhwn a gymtnerodd oddfUtn deugain o'r

police, ac a ddygasant yr argraftV asg o'r adeilad i'r heel, ac a'i toras-

unt yn ddarnau. Y nos hono cafwyd ddarfod i rai o'r blaid fyned ym-
aith drwy'r triad, achvmmeryd yr ac!il\sur hwn i ddweyd '"fed Joseph
Smith yn gwithwynebu rhyddid y wasg." yr hyn a ystyrir yn dros-

t-dd mawr yn y wlad bono. Dywedasant hefyd fod eu swyddfa a'r

cyfan wedi eu llosgi gan y Mormoniaid. gan annog pawb i yniuno a

hwynt i ymddial. Daliwyd hwy yn eu dichell y nos bono, sef y rhai

o'r blaid a adawsid yno i'r dyben, yn ceisio tanio yr adeilad eu bun-
am. er cynnyddn eu trosedd ; a daeth eu twyll i'r amhvg drwy i'r

police ganfori y tan mewn pi yd, a'i ddiffoddi cyn llv yddo i losgi y
swyddfa: a'r lleill, gan gymmeryd llwyddiant eu partneriaid hyn yn
ganiataol. a'i prophwydasant am wirionedd. Ar hyn ymauawodd y
blaid ddrwg hon o'r ddinas, ac ymroisant i gynhyrfu y wlad, y rbai

in vvyddent well, a llawer o ba rai ni fynent wyhod. Cawsant warant
i.an un Smith, ynad o Carthage, yn erbyn Joseph Smith, ei frawd, a'r

Loll City Council, yn eu gwysio o'i fiaen ef. i amddiffyn eu hunain yn
jigwyneb y cyhuddiad o ddystrywio yr argraffwasg. Yn y cyfamser
hysbyswyd Joseph Smith fod brad wedi ei llunio i'w gael ef i Carthage,
iiO na chaffai ddod oddiyno yn fyw, ac mai drwy y cyfryw warart y
iiygent efyno, ac nad oedd gwysiad ypersonau ereill ond ffug, er

bwyluso i'w gael efyno; a dywedai y tyst mai yr ustus hwnw ag oedd
>vedi Haw arwyrido y warant oedd i eistedd yn farnwr. a'i foil yn un
o'r rhai blaenaf yn y fr.id gyda pherchenogion y wasg. Wedi i'r dyn
uystiohyn ar lw, ysgrifenwyd ei dystiolaeth i lawr. ae anfonodd Joseph
Smith hi gyda chenadou atlywydd y dalaeth (yr hwn oedd yn byw ya
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Springfield, dros <\r\ chant o lillriroedd o Nauvoo), gan of>n ei nodd-
I ac arholiad eytiawn. Yn fuan wedi hyn daeth nlietiff y swydd o

Carthage, a'r warant srydri;* ef. ae < r oedd«n \n nefyll yn orhr Joseph
Smith pan y daeth ac y demmviiodd ef yn rldioed i Carthage! Der-

Hetiodd Joseph Smith, yn y waraut, y rhyddid u gaaiateir i bo!) iiyn,

M't*
-,

i ymddangos srerhrdn yr usuis a'i rhoddodd, »eu y nesofato:" o»d
gonimeddwyd y rhyddid hwn i Joseph Smith. Ar hyn hvsbysodd .i.

Smith y Sheriff', ei fod yn foddlon i fyned gydag ef at ryw ynad arai:.

•• Na," ebe yntau, gyda l!w jrageler, " rhaid i ehwi ddyfod i Carthm.-'*

yn dittoed, ac ni ehewch fyned i an man arall." Frofodd hyn y gwir

or frAd, a gwrthododd Joseph Smith fyned i Carthage, fel y eytel

wyddai Aeddfau hunan ddtffttriitd ef a plnb dyn arall i beidio mynt-d

i gigyddfa n.s bo raid. Ar hyn, gwysiodd y therifftit!t lloll o data

yr ynad Wells, lie. wedi arholiad, y prOfwyd hwy yn ddieuog. l)y-

chwelddd y therijfyxi olj a dywedbdd fod Joseph Smith wedi gwrthod
ufyddhau i gyfraith y wiad. yr hyn oedd yn destun rhervs a defnyddiol

iddynt hwy anion cenadau drwy y wlad yn enw y aheriff'i orfodi y ni-

ter a ddemsent i ymgasglu yn Bosee CommiUatris i'w gynnorthwyo ff

i gynawni ei swydd. a dwyn Joseph Smith i Carthage; a mawr y cyr-

hwrfa wnaethaut drwy'r vlad. VniliVostiai dialwyr y Saint eu bod
wedi eu gwisgo a^ atvdwrdod wlafldl, a chan ddefnvddio pob dicheh,

ynghyd a ffuxhi enw cadbeninid y militia, ac hyii > nod enw llywydd

y dalaeth : hefyd. eyhoeddodd y Sharp bwnw a nbdasORi eisoes wys-

iadau yn ualw yr boll militia yrighyd i Carthage, iten Warsaw, i yia-

J'vddino yn erhyn Joe Smith, &c. Yn inhen y< -iivdig ddyddiau, ym-
ffr.istiai fod ganddynt saith milo wyr . rfoir yn hnrod i'r ymosodiad ar

.Nauvoo! ie, nodal y dydd a*r awr, ynghyd 3 dull yr ymosodiad, a 11a-

wer o fygythion oedd yn warthus i'r wlad, meg\s. y lluduent bawb y>t

Nauvoo, ac y llosgent y ddinas os na chaffent Joseph Smith, &c.

Aehosodd y bygythiodau hyn i filitia Nauvoo ymgasglu ynghyd i ani-

ddiffyn y ddinas ; a thrachefn anfonwyd cenadau at lywyda y dalaeth

i hysbysu ansawdd pethau, a dymuno ei gyfanvyddyd i yuiddwyn.
Ond yr oedd cenadau y terfysgwyr wedi eu rhagflaenu, ac wedi dy-

ianwadu ar y llywydd i gredu eu caniddarluniadau hwyi't; ac yn lie

ehwilio i'r ddwy blaid, ymwelodd A Carthage, prif ynigynnulil'au \r

wrthblaid. a ehafodd yno aniryw tiloedd wedi yrugrynhoi, ac yn gwledda
ar y gwartl er, y defaid, a'r moch, a ladra'.asent oddiar y Saint, ac yn
meddwi ar y gwirod a ddarparodd eu blaenoriaid er eu haddasu i dy-

wallt gwaed gwirion. Gwraudawodd y llywydd Ford ar eu cyhuddiad -

au, ynghyd a'u bygythion (canys ni phetrusent ei fygwth yn ei wyneb
y callai yntau yr un dyrighed os safai ar eu Ifordd yn eu penderfyniad
i fynu '• Joe Smith "), ac ar ddydd Sadwrn, Mehefin 2iiain, 1844, an-

fonodd yr un .sheriff' gydzr an waraut ac osgordd gadarn gydag cf i

Nauvoo i ymofyn y rhai a iryhuddid. Yr oedd yn n s pan gyrhaedd-
a.ant, a chawsant groesavv mawr gan Joseph Smith, a liuniaeth iddynt

e» hunain a'u cetiylau. Addawodd lUiychwelyd g da hwynt boreu
dranoeth, os arosent. gan yr ofnai y lleddid if ar y librdd g.»n y ter-

fysgwyr : ond iiid arosent, eithr d\chwel;:sant. gan ddweyd ei fod tf

wedi gwrthod dyfod, :'u bod hwythau dd ni ond v.edi dianc yn fyw o'r

ddinas! Ar yr un p'.jd, aufonodd Joseph S.nith i hysbjsn y g,wir i'r
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Ilywydd, yr hwn oedd wedi rredu y terfysgwyr fwy-fwy erbya hyn

;

end tahVyd y cenadau i garchar yn Carthage am yspi'wyr; felly ereill.

a thmchefn. Aeth ereill, dydd Sill, Meliefin 2^.ain, ac a sicrhasant i'r

llywydd y deuai Joseph Smith a'r lleill yno boreu dydd Linn, os ar-

dystiai efe am iddynt gael arholiad cyn cael eu lladd, yr hyn a addaw-
odd yn deg iawn. Boreu dydd Llun, yn ol ei addewid, aeth J. Smith
a'i frawd, a thuagugain o honom,heblaw y City Council, tua Carthage.

Ac er y gallasai J. Smith ei waredu ei hun o'u gafaelion mewn llawer

dull ; i'e, er y casglai eannoedd o'i ddeutu, gan erfyn arno a dagrau
ar eu gruddiau, o anwyldeb tuag ato. i beidio myned i'r lladdfa; can-

ys credai puwt> hraidd, ae yntau hefyd, na ddyrhwelai yn fyw. Ac
nid anghofiaf byth yr olygfa hono, pan safai yn ycanol, a chan edryuh
o'i ddeutu, yna ar y dclinas a'i thrigolion, pa rai oeddynt yn anwvlaidd
ganddo, efe a ddywedodd, " Os nad af yno, y canlyniad fvdd dyfetha

y ddinas hon a'i thrigolion ; ac ni allaf fi feddwl am i'm brodyr a'm
chwiorydd anwyl, a'u plant, ddyoddef golygfeydd Missouri drachefu

yn Nauvoo ; na, gwell gan eich brawd Joseph farw dros ei frodyr a'i

chwiorydd, canys yr ydwyf yn foddlon i farw drostynt. Mae fy ngwaith
wedi ei orphen ; gwrandawodd y Arglwydd fy ngweddiau, ac addaw-
odd y cawn orphwys oddiwrth y fath greulonderau cyn hir, ac yna na
rwystrwch fi a'ch dagrau i fyned i wynfyd." Ac wedi cofleidio ei blant

bychain, y rhai a lynentwrth ei ddillad,—tfarwelio yn ddwys <Vi briod,

a garai yn fawr, mewn dagrau,—a rhoddi y cysur olaf i'w hen fam
dduwiol. efe a anerchodd yrholl dorfyn etfeithiol iawn, gan eu hannog
i fod ynfl'yddlon yn y ffordd, a chyda'r grefydd a ddysgodd efe iddynt,

ac felly y cafrai gwrdd a hwynt cyn hir allan o gyrhaedd mobs a phob
gormes, a'i fod ef ar selio ei grediniaeth ynddi a'i waed ; a phebuasai
ganddo fil o fywydau, y buasai yn werth y cyfan.

Ar ol yr olygfa ryfedd a thorealonus hon, pa un ni ddiehon tafod ei

thraethu, na phin ei hysgrifenu, cyebwynasom oddiwrth ei dy ef ar

gefTylau, ond yn hollol ddiarfog, oddieitlir rbai o honom a feddem law-

ddrylliau yn ein llogellau. Pan ar yr uwehtlir, lie yr oedd y deml, a

llu j'ii dilyn i gael yr clygfa olaf arno ; safodd, ac edrychodd yn ol ar y
ddinas am enyd mewn dwysder mawr, ac yna ebe efe, " O ! ddinas, gyiit

yn ddedwyddaf, ond yn awr yn druenusaf mewn tristweh. Dymay bobl

dduwiolaf, garedicaf, a hoffaf gan y nefoedd o boll bobl y byd. O, pe y
gwyddent beth sy'n eu haros!" Ond ymattaliodd, ac wedi edrych

drosti dracbefn, canlynasom yn y blaen tua Carthage. Ar y ffordd cyf-

arfuom a rhai o'r cenadau a aethant yno nos Sadwrn, a'r rhai a ollyng-

esid o'r carchar y boreu hwn. Darlunient y terfysgwyr mewn sefyllfa

afreolus a gwaedlyd. Pan o fewn pedair milldir i Carthage, cyfarfuasoni

a thyrfa fawr o wyr arfog yn ein hymyl, yn hollol annysgwyliadwy
j a

phan welsant ni, fFuifiasant i ymosod arnom. Ar hyn safodd Joseph

Smith ei geffy] ar ganol yr heol, ac a'n hanerchodd yn siriol a diofn,

gan ein hannog,—" Frodyr anwyl, (ebe efe) ni allwch ddod gyda fi yn
mhellach ; ciliweh yn ol am eich bywydau, ac arllwysed eu boll ddial-

edd ar fv mhen i ; myfi a'i dyoddefaf, canys yr wyf yn myned fel oen
i'r lladdfa, a'm cydwybod yn rhydd tuag at Dduw a dynion;" ac ar hyn
yr oedd wedi ei amgylchynu gan y milwyr (fel y deallasom eu bod), a'\»

cleddyfau noethion ; a gorebymynai y Cadfridog iddo " mrreudro." Ar
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hyn, ei filwyr, fel pp<l ennilhs nt frwydr Waterloo, a floeddiasant Mrw
cheers am eu buddngoliaeth. Anerchodd J. Smith hwyntyn fyrachyn-

nwysfawr, a dangosodd iddynt nad oedd efe erioed wedi bod yn elyn

iddynt, nac wedi anufyddhau i uii o'r cyfreithiau erioed, ac erprawfo'u

camsynied hwynt am dano ef ei tod yn awr ar ei ft'ordd yn wirfoddol, ac

nid o raid, i ganol y rhai a sychedent am ei waed ; ac (ebe et'e), un

ffafr a ofynaf genycli chwi, os ydyeli yn Americaniaid. na omeddwch fi !

Os oes ynoch ddynoliaeth, ac anrhydedd neu deimlad.ui dynol, na om-
nieddwch fy nghais olaf hwn ! Y 'ff.ifr 1'awr lion yw. ar i chwi arnddifiyn

fy mywyd fel y caffwyf arholiad cytiawn o flaen brawdlys fy ngwlad.

Nid wyf yn arswydo rhag y canlyniad, boed yr angau echryshmaf, gym-
maint ag yr ofnaf farw a brycheuyn ar fy nghymmeriad, nac i'r byd

waradwyddo y grefydd a broffesaf: a wnewch chwi addaw hyn ? gofyn-

odd ar gyhoedd. Atebodd eu Cadfridog yn y fan (sef, Dunn, efe a'i

fyddin a ddaethent o swydd Mac Donough, ac yn bollol anadnabydtius

cyn hyn o Joseph Smith), " Os hwn yw y Joi Smith y clywsom gym-
niaint am ei ddrygioni, fe'm siomwyd i yn hollol ; celwyddau a glywsom

i gyd, lanciau (ebe efe), a gwn i mai dyn da yw hwn, nad pwy yw, ac yr

ydwyf fi (ibe efe gyda llw mawr) yn benderfynol i'w amddilVyn nef y
caiff arholiad teg, serch ffiirffetio'm bywyd ;" a chydsyniodd ei holl

fyddin i'r un petl] drwy •' three cheers for Joe Smith," yn uwch nag o'r

klaen! Wedi hyn d«r»gosodd Uunn lythyr oddiwrth y llywydd Ford

yn gorchymyn i bobl Nauvoo roddi eu holl arfau i fvnv iddo ef ;
ac er

mor greulon a ffol oedd ceisio hyn, etto ufyddhaodd y Saint, a rhoddas-

ant i fyny yn dawel yr unig arnddidyniad a feddent o'u hywydau, ar

gais y llywydd, yr hwn, ar gais y tevlysgwyr, a hwylusodd eu hamcan-
ion llofruddiog. Rhyfedd i'r llywydd wne'yd hyn heb ddiarfogi yr ym-
osodwyr, os nad oedd o'r un galon a dyhen a hwythau '. Troisoin yn ol

i Nauvoo ; casglwyd yr holl arfau a'r magnelau ynghyd ; ac yn y pryd-

nawn, ail gychwynasom tua Carthage, lie y cyrhaeddasom yn fyw

erbyn car.ol y nos, er fod y terfysgwyr wedi ceisio lladd Joseph Smith,

ergwaethafy milwyr. Lletyasom yn Neuadd Hamilton, a'r bon u

dranoeth cwrddasom a'r llywydd Ford, ac addawodd i'r carcharorion

nodded a chyfiawnder. Ar ddymuniad y byddinoedd, aeth y Cadfri-

dog Demming gyda J. a H. Smith, ger eu bron ; canys nid oedd nem-
awr o honynt wedi eu gweled o'r blaen, na gwybod amgen am danynt

na chwedlau y terfysgwyr. Arhosodd hyn gryn derfysg yn n.hlith

byddin y " Carthage Grays," Cadben Smith, (sef yr ustus hwnw a

wysiodd y warant, a'r hwn. ynghyd a'i fyddin oedd y prif derfysgwyr,}

oherwydd yr ystyrient hyny yn ormod o barch i'r carcharorion. O'r

diwedd, drwy fygwth gorchymyn i'r lleill o'r byddinoedd eu carchaiu.

llonyddwyd y " Carthage Grays." Yn y pi ydnawn cafwyd arholiad

yn nhy Hamilton, oherwvdd fod yn rhy beryglus i'r carcharorion

ymddangos yn y Court House. Oherwydd cynddaredd y terfysgwyr,

Dewisasant roddi meichiau am eu hymddangosiad yn y Sessiwn

Chwarterol yn hytrach na myned ar arholiad. Gorphenwyd rhoddi

meichiau, a chaniatawyd i'r City Council ddychwelyd i'w cartref • 01 d

yr oedd y bradwyr gwaedlyd wedi darparu dalfa arall i J. a H. Smith,

drwy osod dau o'u nifer, o'r enw H. O. Norton ac A. Spencer (o achos

hwn bu y terfysg yn y " Court House" y soniwyd). i dyngu warant o
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fradwriaeth yn erbyn y dalaeth i'w herbyn. Ar hyn mynai y *},>riff

en fcrosglwydda i garchar yn y fan. heb arholiad na dim ; ond yr oedd
y terfysg ar hyd yr heolydd yn g\fryw fel y tfwrthodasant fyned heb
etgordd i'w hamddiffyn, ac wedi iddi dywyllu, di-eth y Qartbag*
Grays at y ty, ar- a'u hamddifFynasant hwynt hyd y carchar, drwy
gaool bygythion, llwon, a rbegfeydd. Gofynasai y eareharorion i rai

o lionom eu dilyn i'r carchar o ran cael ein ewmni, che hwy ; ond
gwelwn cyn liyn mai i'r dyben o fod yn dystion profiadol o'u seiriau,

eu hymddygiadau, a'u cymineriadau. hyd anirau, y dilynasom hwyut;
a diolchwn am i ni gael y futh fruii.t, a gwae ni oni wnawn yr iawn
ddefnydd o hoai yn ddiau. Clowyd ni ol] gyda'n gilydd mewn daear-
dy, yr hwn oedd tua de^ troedfedd ysgwar; ac yrna treuliasom y
noson srvntaf o'n carchariad yn melys vinddyddan am " ddirgelwch
duwioldeb ;" a'r fath lawenydd a'u ineddiannai pan rair draethent eu
bod hwy ill dau ar orphen eu gyrfa, a myned i'w fwynhau. Erioed
ni welais mo honynt yn fwy siriol a nefoifrydig, nac erioed o'r biaen
ui feddyliais mai Carchar Carthage yw porlh paradwys.

Boreu dranocth. symudwyd ni oil i'r llofft uwchben ty y ceidvmd,
i'r hon yr arweiuiai grisiau oddiwrth y drws allanol : drws gwael iawn
oedd i'r oruweh ystafeli, heb na chlo nae nn math o gauad arno, heb-
law fod tair o ft'enestri mawnon ami. drwy btt rai y irailai a t'ynai

saethu i bob cwr o'r ystafeli dnvv'r rtaill neu y Hall o honvnt. Deall-

asom fod cynhwrf yn mluith y moiii oHerwydd iddynt rwrw y dynion i

garchar beb un math o arholiaii, er i'r ustus tlytigu anudon drwy law-
arwyddo yn eu mittimns mai do ; ac felly na alien t eu cael allan o'r

earchar pan y mynent heb ganiatad y cefdwad ; yr hwn..yn gweled eu
h iwvdd i ladd y eareharorion, ae fod llawcr yn ymguddio yn y twrn-

p ithau gyda'u drylliau yn barod i'w saethu can gynted ag y deuant
aiian o'r drws a'u gommeddodd. Drachefn a thraehefn daeth y sheriff

i'w ceisio dan yr esgus o fyued i'r Court House i dr.eial, a gommedd-
odd y ceidwad eu gollwng allan hyd oni cheffid gan un neu ddau o
fiaenoriaid y moos i gerdded fraieh yn tnraieh a'r eareharorion ; canys
ystyrlai hyny yn gryfach osgordd na'r " Cartltar/e Grays," a'r cyfan;

ac felly yr aethant tua hamie milltir o ifprdd hyd y Court Hotcse yn
mysg y fath iloeddiadau a bygythion y meddwou, a rhegfeydd y rhai

a syehedai am eu gvvaed, nes y dychymmygwn nad oedd annhebyg i'r

olygfa waedlyd bono ar ben ^alfaiia, a ehlywn eiriau go debyg i'r rhai

a ddannodwyd yno, megys, '• Yn awr yr hen Joe (ebe rhai yn ei wyneb),
os ydwyt yn brophwyd, pa fodd y daethost i'r ddalfa fel hyn?" Ateb-
odd arall, " 0, pe byddai Joe yn brophwyd, buan y galwai am leng o
angylion, ae a'n lladdai ni oil, ac a ddiangai." le, rhyw sylwa.!au

dwlion fel hyn a orlifai ei ghistiau ar hyd y fl'ordd i'r Court Home, yn
mha le yr eisteddai eu gelyn proft'esedig etto yn farnwr arnvnt, a'i

bartneriaid gelyniaethus yn dystion, ae yu gyfreithwyr i'w herhyu.
Nid heb bledio taer gan gyfreithwyr y eareharorion, sef Mrd. Reid o

Ford Madison, a Woods o Burlington, y cafwyd ohiiio y treial hyd
dranoeth, fel y ceffid y tystion yno, pa rai oeddynt yn byw tuag ugain
milltir oddiyno. O'r diwedd caniatawyd hyn, a dygwyd y eareharor-

ion yn ol i'r carchar. Enciliodd yr ustus rhag arwyddo y subpeonas i

ymofyh y tystion arnddiffynol, er y gwyddai na allai ueb arall jno
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wneyd hyny, nes y mecMyliai ei hod yn rhv ddiweddar i hyny. Gwylirl

y carchar gan wyth neu ddeg o osgordd Cadbeo Dunn, y rliai oeduynt

leiaf eu rhagfarrj o'r cyfan ; ac ar waith y carrharorion a'r lleill o

honom yu pregethu iddynt. credent ein tystiolacth nes addef niai an-

wireddau oedd y cyhuddiadau a draethid gaii y tertysgwyr yn bwr-

pusol i ddial ar J Smith. Nid anf/mcli y clywid hwyntyn perswadio

y naill y Hall i ddvcliwelyd i'w cartrclleoedd ac nad ur.ent a'r mobs i

erlid ychwaaeg. Wedi hyny deuai guards ercill, i'r rhoi y pregetbem
yr un modd. Byddai ambell un uior ddialgar, fel na oddefai i Josepii

Smith lefaru. pan, ar yr un pryd, y gwrandawent ar y lleill.

Tua deuddtig o'r gloch y noson bono, gorweddasom t'el y eanlyn i

gysgu :— Hyrum Smith, a Dr. Willard Ri'-hards, yn y gwelyj Joseph
Smith ar y naill ochr i mi. a John Taylor yr pchr arall; CoL Mark-
uni a brawd arall, yn ni-saf iddo yntau, yn gorwedd ar malresses ar

lawr : a clynia'r oil oedd o honom. Nid oeddym yn dysgwyl llai nag
ymosodiad arnom boh awr bruidd ; er hyny, yr unig emddiflfyniad a

allem wneyd oedd. gosod cadair ar draws y drws mewn tfordd ag y
cwympai os agortd y drws. Nid oeddwn wedi syrthio i dnvmgwsg
cyn y clywwn swn fel troediad trwm hyddin yn nesau atom. Codais
i fyny, ac yspiais drwy y Ifenestr, pan, wrth oleu y ser, gmelwn fydciiu

eisoes ar gyfer y drws ! Sylwais beth a ddywedeivt; onu yr oedd\nt

yn whUpro naor- ddirgelaidd fel na ddeallwn oeinawr oml hyn, "Pa
niter a aitf i uiewn ?" Pan glywais hyny, deflroais fy mrodyr; ond
nid oedd raid cu bvshvsu p'am, canys eisoes arwyddai swn eu traed yn
ymruthro i fyny at ein riiws mai amser gwylied oedd. Safusoiu

geifydd y drws i ymosod ar y cyntaf a'i hagorai, a chlywwn hwy ya
auacllu tufaes yn eglur. Bu dystawrwydd y bedd am fyuyd neuddau,
gan ddysgwyl cawod o fwledi efaliai l'n plith; ac yna gofynodd J.

Smith yn wrol ar yn uchel, pwy oedd yno, a pbeth a ymofyneut '

Gwuhoddodd hwy i mewn, ein bod ni yn barod i'w derby n, ac nad
oedd gwahaniaeth ganddo ef farw y pryd hyny nag wedi y dydd. Sic.

Ar hyny ciliasant i lawr yn ddystaw : ac o hyny hyd oleu dydd yin-

gynghorent ar gyfer ein fienest ri both a wnaesit. Weithiaa pender-

fynent rufiiro arnom ; ond cyn cvrhaedd y drws, et'allai y rhwystrai

plaid arall hwynt ; ac felly y parhau&aut nes i ddychryn y llot'rudd.

sef goleu dydd. eu gwasgaru "11 ond tuag wyth o'r " Carthage Gragn.

'

pa rai a arosasant yno yn wvlwyr. Yu y boreu aethym. ar gais J.

Smith, at y drws isaf i yinlmli pwy a plieth oeod dyben y terfysg

hwnw yn y nos. Cyfeiriais fy nghwestiynau at swyddog y guard-, yr

hwn a'm hatebodd gyda rhegreydd echryslon, na chatfai y earcharoriou

byth ddod allan yn fyw
; y caw n weled cyn y nos ei fod ef yn well

prophwyd na Joe Smith ; nad oeddwn innau uu gronyn gwell nasi

yntau, na neb arall a'i pleidiai. Ar hyn cofteais y boneddv.r pwy a

pheth oedd efe, fod y llywydd Ford o dan Iw y dalaeth wedi addaw
nodded i'r carcharorion, ac wedi rhoddi eu bywydau yn ei ddwylaw ef,

ac yr hysbyswn i'r llywydd ei fygythion, yr hyn a'i cynddeiriogodd vn
fawr. Aethym i dy Hamilton ac amlygais y cyfan i'r llywydd Ford, a

choffeais ef o'i addewid i amddiftyn y earcharorion, gan ddeisyf ortio

osod rhyw rai ereill i'w gwylied yn lie y Carthage Grays, pa rai a

sychedent am eu gwaed; ond yu ofer, awgrjruai nad oedd perygl ya
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y byd. Wedi hyny aethym i blith tyrfa fawr o'r terfysgwyr, a chlyw>-
vta eu penderfyniad ar gyhoedd i wncyd fiug ymadawiad hyd onid
y uadawai y llywydd Ford, ar yna y dychwelent, a mynent ladd "Joe
S uith," serch gorfod tyuu y carchar i'r llawr. Wedi clywed y futh
ddedfryd yn cael ei selio ar y dieuog gyda three cheers gan y cyfan,
dychwelais, a thraethais i'r llywydd Ford bob peth ; ond etto' nid

> >t\iiai yn werth ei Sylw ! Aethym ar frys i hysbysu i'r carcharorion

y pethau hyn, ond ni adawai y guard i mi fyned i mewn yn ol. Taer
en'yniodd y carcharorion arnynt fy ngollwng i mewn, fod y llywydd
wedi caniatau hyny (yr hyn a addawsai pan yruwelocld a'r carchar y
dydd rhagdaenol) ; ond i gyd yn ofer. Y drydedd waith dychwelais
at y llywydd, gan ddesgriho en perygl, a dymunais gael pass ganddo i

fyned i mewn
; gornm<jddodd hyn hefyd, er i mi ddilyn ar ei ol nes yr

oedd ar ei gctfYl yn cyehwyn gyda'r osgordd tua Nauvoo ; ond, gorch-
yinynodd i'r Cadfridog Demining roddi i mi pass i Willard Richards,
lei ysgrifenydd i'r carcharorion, ond i neb arall.

Aeth y llywydd ymaith tuag un-arddeg o'r gloch, gan adael wyth
•o'r Carthage Grays i wylied y carchar. a thua thrugain ereill yn y
dref 1 wylied ar gylch y;yda hwvnt. Ac wedi hyny ymddangosodd eu
dybenioE yn e^lnr; cyrchai y bobl yn ol i'r dre? yn lluoedd dan wban
a 'ivirvvth

; ac nid yn unig bygwth, ond darparu at y lladdfa waedlyd.
Myfi fy hunan yn niiig or Mormotiiuid oedd yn eu plith. aniawroedd
en hygythion i minnau ; casgleiit o'm hamgylch yn dorfeydd ; ac nid
anfynyjh yr crgydiasant geryg irtaf, olierwydd fy mod yn meiddio am-
ddinyn y carcharorion, a'u beiddio hwythau i adael iddynt gael treial

<lranoeth gan gyfraith eu gwlad, yn ol hawl pob dyn ; a dannodwn
iddynt eu bod wedi rhoddi eu hunain i fyny iddynt dan addewid o
hyny, a'u hod yn awr yn eu nieddiant hwy, ac os gallent eu profi yn
euog, y cydunwn a'u dedfrycl a'm hull galon, &c. Fan yn pledio f'el

hyn, cyfaddefodd un o'u prif flaenoriaid, " na ellid profi dim i'w heuogi,
ac na chyrhaeddai cyfraith y wlad mohonynt, ond pointer and balls will."

Ar hyn daeth un o'r guards i'm hysbysu fod "Joe Smith" yn fy ymofyn,
ac er na cttaniataai y guards i mi fyned i'r carchar, nac i J. Smith ddy-
fod allan, etto caniatasant i Williard Richards ddod, i'r hwn yr hysbys-
ais bob peth a ddeallais o ddybenion y mobs i'w lladd cyn y nos. Hys-
bysodd yntau fy mod i mewn mwy o berygl tuallan, a rhoddodd lythyr
yn fy Haw, gyda deisyfiad Joseph Smith i fyned ag ef i Quincy, (tua
thrugain milldir), a dychwelyd gynted ag y gallwn. Aeth y swn am y
Hythyr dnvy'r mobs, fel ar adenydd yr awel, a haerai rhai mai orders
•oedd i "Legion Nauvoo" ddod yno i waredu y carcharorion ; ac ereill a
haerent ryw bethau ereil). Pan yn ceisio fy ngheflyl yn barod, tyngai
rhai na chaffwn fyned oddiyno yn fyw. os na roddwn y llythyr iddynt
hwy

; ond ni allent gyduno yn hyn, fel y bu oreu er fy lies i, canys
penderfynaswn farw yn hytrach na'i ollwng o'm Haw. Yna rbanasantyn
ddwy neu dair plaid

; y naill blaid am fy he a oddiyno rhag y blaen,
llythyr a chyfan ; a pldaid arall a fygytbie.t na cbyrhaeddwn Nauvoo
yn fyw; ac ar hyn gwelwn amryw a'u drylliau yn eu dwylaw, yn rhe-
deg ar draws y caeau i'r coed gerllaw, drwy ba le yr arweiniai y (lordd i

Nauvoo, ac ery deallwn eu dyben, etto ni welwn pa fodd y deuai gware-
digaetn i mi, ond y deuai rywiodd nid ammheuwn ronyn.^ irun oeudynt
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hwy yn ffraeo a'u gilydd, a'm ceffyl innau yn barod gerllaw, yspiais fy

adeg, ac nid hir wetli i mi gyrhaedd y cyfrwy cyn yt oedd y red'yl a minnau
o'u golwg yn nghanol cwmwl o lwch, a'r bwledi yn ehwibianu drwy'r
awyr i bob man ond lie y dymunent. Cyn i mi gael amser i feddwl am
y tibrdd o'm blaen, yr bon oedd yn ddyeitra- hollol braidd i mi. cefais t'y

liun yn y prairie yn eyfiymu tua Warsaw, yn lie tt'ordd Nauvoo ; de-
allais t'y nghamsynied wedi cael golysrfa ar y wlad oddiamgylch, a

obroesais y prairies i't fferdd iawn. Wedi hyny deallais i'm bywyd
gael ei arhed, diwy gamsynied y ceffyl, rhag y rbai a'm gwyli.ii yn y
coed ; ac hefyd o'r oebr arall, deallais fy mod fel rhwng dan dan, oher-

wydd ped aetbwn filldir yn mhellach beb droi o ffoidd Warsaw, dian v

lladdesid fi gan tua 300 o'l mobs creulonat' oil. pa rai oeddynt yn dyl'ud

ar hyd y fi'ordd bono i Carthage, pa rai a laddasant y earcharorion cvn
pen dwy a'vr wed'yn ! Ond caniynais i yn inlaen gan adael y llywydd
Ford a'i osgordd, eyrhaeddais yn Nauvoo cyn macblud baul, ac aros-

ais am agerfad i fyned tua Quincy. Tra yn aros yiiw, cyrbaeddodd j
llywydd, a eblywais ei araeth i dyrfa t'awr o bold ; ac nid cyfeiriedig at.

ua tbeilwng i neb, ond i'r terfysgwyr, oedd ei cliynnwysiad. Adroddai

yn Hasus cbwedlau disail y mobs, t'el pe yn en credu yn wirionedd, ac

yna ebe efe yn nghlyw gwragedd, plant, a chyfeillion anwylaidd y dy«-
ion duwiol hyny, pa rai oeddynt yn cael eu llofruddio yn greulon ar y
mynydau, ac y bygytbiodd et' yn nchel, "a serere atonement must be

made." Clywwyd swyddogion y llywydd yn ei annog i brysuro oddiyno
gan sicrhau red y weithred (set' y llotruddiaeth) yn siwr o fod wedi ei

cbyflawni yr awr bono, a dyna'r achos iddo ef a'i f'vddin brysuro <>

Nauvoo gynted y gallent yn He aros byd dranoetb fel yr addawsai
wneyd. Nid tebyg fod eymmaint tristwcb mewn dinas yn y byd ae
oedd yn teyrnasu trwy Nauvoo yn yr amser hwn. Dysgwylid yn
awyddus am bob cenad a ddeuai, ac etto arswydid rbag clywed yr hyn
a ofnent gymmaint; ond ni ddycbwelodd cenad yn y byd v nos bono u
Carthage. Tua cban<d y nos, daeth agerfad i lawr yr afon, ac aetbym
ar ei bwrdd tua Quincy (40 milldir), a galwodd y bad yn Warsaw ar ei

ifordd cyn goleuddydd, a mawr y terf'ysg oedd yno ! Hysbyswyd gyda
llawenydd mawr i'r passengers ar y bad, fod " J< e Smitb, a'i frawd Hy-
rum, wedi cael eu lladd yn ngbarchar Carthage;'' ac O. mor felys vr
oedd y newydd i'w geneuau ! Yr oedd y '•Sharp" hwn fylh wedi cy-
boeddi extra ar frys mawr, yn cybuddo y Mormoniaid o fod wedi myned
i Carthage i waredu y earcharorion, ac fod y guard yn y cyflawniad o'u
swydd wedi saethu J. a H. Smith rbag iddynt ddianc. pan, mewn gwir-
ionedd, mai myfi oedd y Mormoniad olaf a fu yn Carthage, ac wedi fy

ngyru allan ar flaen eu bagnets megys ! Ie, pan mewn gwirionedd, mai
y "Sharp" hwn ei hun oedd yn blaenori y rbai a'u lladdasent, ac vn
ymrfrostio, " iddo ef roddi un fwled drwy yr hen Joe ; a phai oedd ei

fysedd etto yn dyferu o waed gwirion, cyhoeddodd i'r byd mai y Saint
a wnaeth, gan wahodd pawb o bob man i ymgasglu i amddir,'yrg

Warsaw ; fod y Mormoniaid eisoes wedi llosgi Carthage yn ulw, a lladd

ei thrigolion, y llywydd Ford, a'r cyfan, a'u bod hwythau yn eu dysr
gwyl i losgi Warsaw bob mynyd ! Do, cyhoeddodd hyn yn ei bapyij
ac anfonodd genadau i'r Swyddau ereill i alw y militia i'w haniddiflyn.

pan mewn gwirionedd y gwyddai ei fod yn ddiberygl hollol oran y Saint.

a chlywn, pan yno, ei blaid yn addef ac yn canmol cyfrwystra dichel
;
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" Sharp" i gael pobl yno; ac " mai ymosod ar ddinas Nauvoo, a lladd

neu alltudio y d-m-d Mormons oedd eu hamcan." Ehedodd yr hares
anghywir hwn am laddedigatth J. a H. Smith, dros y byd ; ac nid y'm
yn meddwl fod y gwir wedi ei ddala hyd yn hyn. Enghraiift yw lion o

holl gyhuddiadau y Sharp hwn, a'i blaid, yn erbyn y Saint. Bum i

mor fyrbwyli a'i gwrthduweyd ar y Ian yno, yn ol a wyddwn; ac oni

bai fod y llong yn ly ochr i neidio iddi, lladdasent iinnau am hyny.
Wedi cyrhaedd Qwincy, gv.elwn fod cenadau Sharp wedi cyrhaedd ;ic

wedi cvtiVoi y ddinas drwyddi oil, lies y dysgwylieut y Mormoniaid yno
i'w lladd hwythau ; ac yr oedd y militia yn darparu yn hrysur i fyned

i achub Warsaw, dehygasent hwy. Wedi cael cvllsustra, a'r bobl

ynghyd, gwrtliwynebais y cenadau eelwyddog byny i'w gwynebau ; ac

yna gwelodd y bob! nad oedd perygl arnynt, na neb or Mormoniaid
wedi hyd y nod godi ei law yn erbyn un o honynt, nac am wneyd, a
dyclr.velodd pawb at ei fasuaeh, ac aethum minnau gydag agtrfad arall

tua Nauvoo, lie y cyrhaeddais erbyn wyth o'r gloch boreu dranoeth.

O! y fath olvgfa alarus a welid yn N.uivoo y dydd hwnw ! Nifu, a«

ui fydd byth, ei ehyft'elyb ;
pawb yn bendiist ar liyd yr heolydd, yr holl

stopau wedi eu cau, a phob masnach wedi ei hanghofio. Yn mlat.'a

eyflymais fy nghamrau, nes cyriiuedd ty y diweddar Joseph Smith.

Ymwthiais dvwy'r dorf alarus, nes cyrhaedd yr ystafell lie y dodasid ei

gortFefai frawd, (canys yr oeddent wedi eu dwyn o Carthage y dydd
blaenorol)

;
yno gorweddent yn eu heircli, ochr yn ochr; wyr mawreddig,

fel y dyoddefasent, ochr yn ochr, o garchar bwygilydd am flynyridau,

»c y cyd-lafnriasent, ysgwydd yn ysgwydd, i adeiladu teyrnas yr fm-
manuel ; cariad tragywyddol a'u rhwymasai yn ddiysgog wrth eu gilydil,

ac wrth eu Duw hyd angau ; ac yn awr, fy llygaid a welai waed y ddaa
ferthyr duwiol yn ymgymysgu yn un llyn ar ganol y llawr—eu hen far*

dduwiol a galarus ar ei gliniau yn ei ganol rhwng y ddau, a'i Haw ar bob

hii o'i meibion a orweddent mewn gore—ei chalon ymron ymhollti

gan arteithiau dirdynawl a goiidiau annysgrifadwy. Wrth ben y meirw
eisteddai priod anwylaidd pob un, ac oddiamgylch eu tad, safai pedwar
o blant bach Joseph, a chwech o blant Hyruin, gan waeddi yn awr

ac eilwaith, ' Fy nhad anwyl," " Fy nhad anwyl innau," ebe y lleill,

hi'b ar.ebiad yn ol, ond adleisiadau o'r muriau, li O fy nhad," ac o

gilonau y mamau, " Fy mhriod wedi ei ladd," a'r hen fam yn dwjs
•chain, " O fy meibion, fy meibion."

Yn mlaen yn awyddus ac yn drist ymwthiai y miloedd yn eu tro, i

gael yr ol/gfa olaf ar eu brodyr anwyl, ag y bu eu cynghorion dwya,

a'u dysgeidiaeth nefolaidd, yn fiw?ig yn eu clustiau, yn lewyrch i'w

liwybrau, ac yn llawenydd i'w calonau lawer gwaith. Yn yr heolydd

oddiamgylch, teyrnasai dystawrwydd y bedd o'r braidd ; ond pawb,

foneddig a gwreng, a'u dagrau grisialaidd yn treiglo ar hyd eu gruddiau

yn Hi'. Yr oedd hyd y nod yr haul a'r elfenau wedi ymlonyddu megys
mewn syndod, a holl natur yn edrych ar gynddaredd anorphen dyn at

rai rhagorol y ddaear yn mhob oes a rhan o hono. Cofiaf byth fy

•a eimladau ar y pryd. Yn awr gwelwn y ddau ddyn mwyaf eu rhin-

wsddau a'u doethineb yn ddiau ar y ddaear, pa rai a welais megys
^yiieii yn pregethu yn i'wynaid i, oddirhwng bariau haiarn eu carchar,

c fengyl yr hedd i'r rhai a geisient eu lladd
; y ddau a safasant fel dwy

fcwyaen ya nghanol ystormydd yn dystion i'r Iesu, er gwaetbaf cya-
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d'!arpdd eddigeddus y wasg, y pwlpudau, a mobs vr ops. gan ymun-

iawni fel y frwynen a'i pben i'r bin ar ol pob awel g=in ridirmvgu elw ac

enwiiu-rwydd bydoi, yn ddivsgojj glynasant wrih ea lid I nes gdrpfieli eu

gwaith. ac fel eu brodyr heuaf, a'u Blaenor o'u blaen. oi charasant eu

heiuioes hyd angau. ni ommeddasant wynebu yn wyhodus i'r lladdfa;

ond neidio ar yr allor naedlyd a welent yn eu haros yn

Carthage, " fel y caffent adgvt'odiad gwell." Ond pivy bin a all ddes-

<rrilio yr olygfa bono a theimladau y miloedd o aiarwyr? Yr unig

fysur a'u cynnaliai rb'ag suddo dan yr ormes a'r golled oedd, fod dydd

o brysur bwyso yn dod ar hyn hefyd cyn hir. fod yr hwn sydd a'r

glorian gywir yn ei law yn ranfod y cyfan ar y , ond ym.ttaliaf.

Haws i'r darllenydd ddyrhymygu nag i mi ddarluuio yr olygfa lion, a'i

charlvniadau.

Claddwyd y ddan vn ddirgelaidd gyda'u gilydd. caliys yr oedd gwob-
rwyon o atnryw tiloedd o ddollars eisoes yn rael eu cynnyg !<an eu
gelynion am eu pennau.M Ond iddychwelvd yn ol i Carthage jzvda'r

hanes, o'r Me y diengais tua thri o'r gloch prydnawn, y 27aio.

Dangosa y darlnn a ganlyn yr ymosodiad ar y carchar, asefyllfa y fan,

yn eglur vr h\wi a ysgrifenwyd gan un o'r pedwar oedd yno ar y pryd,

sef Dr. Willard Richards.

PENNOD XXIII.
HANES Y LLOFRUDDIAETH.

" DAU FYNYD YN Y CARCHAR.

" Dichon i'r hvn aganlvn fod dri mynyd yn cael ei gyflawni. er nadf

wyf (i yn meddwl ei fod dros ddau ; ac ysgrifeiiais ef ar gais, ae er eg-
lurhad i'm cyfeillioB.

Carthage, Mehefin 27ain, 1844.

"Sapthwyd cawod o fwledi i fyny y grisiau at ddrws ein carchar ar
yr ail lawr, a chlywem swn llawer o draed yn rhuthro i fyny. Cauasom
y drws, a safasom o'r tufewn i'w erbyn, ac i'w ddala yn nghauad,
canys nid oedd arno na chid na latch a ellid ddefnyddio. Drws o bine
teneu yw ; cyn gvnied ag y cyrhaeddodd y swn traed ben y grisiau,
sacthasant drwy y drws, a'r belen gyniaf a basiodd rhyngom, ac a brof-
odd mai llofruddion oedd yno. Ar hyn newidiasom ein hagwedd.
Neidiodd Mr. Joseph Smith, Mr. Taylor, a minnau, i'r ochr arall i'r

ystafell, a Mr. Hyrum Smith a giliodd ddwy ran o dair ar draws yr
ystafell ar gyfer. a'i wyneb at y drws, pan y saethwyd pelen o'r drws,
yr hon a aeth drwy ei ben

;
yna cwympodd wisg ei gefn ar ei hyd ar

lawr. heb symud ei draed. Ymddengys oddiwrlh y tyllau yn ei ddillad
a'i irorff wedy'n fod pelen arall wedi ei saethu drwy y ffenestr ar y
pryd, yr hon a aeth i'w gel'n. a thrwy ei gorff, nes sefyll yn ei awrlais.
yr hon oedd yn mhoced ddeau ei waistcoat, gan ei chwilfriwio yn ddarn-
au. Rbaid fod y ddwy belen wedi ei daro ar yr nn eiliad. Pan
jrwympodd. dywedodd yn ddealladwy, " Yr ydwyf yn ddyn marwol."
Edrychodd Joseph arno, ac a ddywedodd, "

! fy anwyl frawd Hy-
rum '" Yna gan agor y drws ychydig fodfeddi a'i law aswy. saelltodd-

alkn ddryll chwe baril ar antur i'r fynedfa, o ba le ar y foment h6iu»



84

y daelh pelen, ac a rwygodd fynwes Hyrum yn adored, a aeth i'w betv

dan ei en, ac allan drwy ei goryn, a drylliau ereill yn aneledig alo ar j
pryd, ac aeih rhai peleui ereill drwyddo o'r drws. Parhaodd Joseph i

saethu ei lawddryll i'w gwyhebau, gan sefyll o'r naill ochr, a ehyrhaedd
ei law o amgylch post y drws, ond methodd iri baril a lhanio. Safai
Mr. Taylor wrili ei ochr a ffon yn ei law, a'r hon y curai ttaen y bagnets
a , ffjoenau y drylliau a liwthid i'r drws. Yn ei ochr ef safwn innau
g\da ffon arall, ond ni allwn gyrhaedd i daraw i bwrpas heb fod yn

ffi'ot-n y dryll;au. VVedi i'r llawddryll felhu, ni feddein fodd iamddiff.ii

ein. hunain; a chan y dy^gwyliem ruthiad y terfysglu i'r ystafell bob
la-ynyd, y drws eisoes yn hanner llawn o ddrylliau, ac \n ymwasgu yn
Bjlaen i'r ysiafeli, ae heb obaiih o un man am acluil) ein bywydau, ond
sngau yn syllu yn ein wynebau o'r lufewn. rhuthrocld Mr. Taylor at y
ifenesir, yr hon sydd tua 12 neu 15 troedfedd o uclvder o'r Ilawr tuallan.

Fan yr oedd ar neidio allan, saethwyd pelen odd;fewn i'w glun, ac ar

^r un eiliad saeihwyd pelen arall oddiallan, yr hon a darawodd ei awr-
lais, yr hon oe;!d yn mhoced aswy ei waistcoat, gan ei chwilfriwio y»
ddarnau, a gadael y bysedd yn sefyll ar 5 o'r gloch, 16 mynydau, a 26
momeniau. Gryin yr ergvd hon a'i gyiodd yn ol i'r ysiafeli, a chwym-
podd i'r llawr. ae a ymdreiglodd o dan y gwely oedd yn ei ymvl, ac yno

y gorweddai fel un raarw. Er hyn parhaodd y terfysglu o'r drws i

saeihu aio, ac a rwygasant ddarn o gnawd oddiar ei forddwyd fwy na
Maw gwr, er y ceisiwn ei arbed fy ngoreu drwy guro a gwyio eu dryll-

iau a'm ffon. Hwihiasant eu drylliau yn oehrog, nes bron ein cvrhaedd
ninnau, pan yn y gongl ger y drws. ae o'r fan y dyrnwn eu drylliau a.'m

ffon. Pel yr unig obaiih, auturiodd Joseph i'r ffenestr, o'r hon y
cwympasai Taylor; ond cyn ei ehyrhaedd braidd. aelh dwy belen drwy-
ddo o'r drws, ac un arall oddiallan drwy y ffenestr a aelh drwy yn ago*
i'w galon ; ac efe a gwympodd allan, He yr oedd blaenau bagnets yn ei

dderbyn, ac efe a waeddodd yn ddealladwy, ' O Arglwydd fy
Now.'

'• Nid cynt yr aeth ei draed ef o'r ffenestr nag yr oedd fy mlien innau

ynddi, a'r peleni yn chwibianu o amgylch. Ar hyn gwaeddasant ya

uchel, " Efe a neidiodd o'r ffenestr," a'r rhai oedd wrth y drws, ac ar

y grisiau, a redasant allan. Ciliais o'r ffenestr pan welais mai ofer

fuasai ei ddilyn ef, a neidio ar dios gant o fagnels, pa rai oeddynt

erbyn hyn wedi crynhoi o amgylch corff Joseph Smith. Etto yn an fod d-

lon i'vv adael, estynais fy mhen allan drachefn, a syllais yn graff am
ychydig i weled a oedd rhyw arwyddion bywyd ynddo; heb gofio fy

mherygl fy hun, peuderfvnais fynu gweled diwedd yr hwn a garwn fel

fy hunan. Wedi fy moddluni ei fod ef eisoes yn farw, dros gant o'r

terfysglu yn ymruihro arno, ac ychwaneg yn dyfod o'r ochr arall i'r

6archar ; a chan y dysgwyliwn bob eiliad iddynt ddychwelyd i'r carchar,

rhedais at ddrws haiarn y gell ag oedd wrth ddrws ein hysiafell ni, ac

ivrth yr hwn y safent i saeihu o hyd, i edrych a oedd eld arno. Pan ar

ei gyfer, gwaeddodd Mr. Taylor arnaf, " Cymmerwch fi gyda chwi ;" ac

wedi gweled fod y bariau hyny yn agored, dychwelais, a chariais Mr.
Taylor yno, sef i'r carchar mewnol. ac a'i dodais i orwedd ar y llawr,

sc a daenais falrass drosto, fel na sylwid arno, canys dysgwyliwn y

terfysglu i mewn bob eiliad. Sylwais wrth Mr. Taylor,— 'Mae hwn
ja wely go galed, ond os nad yw eich clwyfau yn farwol, gobeilhiaf j
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«cwcli chwi fyw i draithu yr hanes.V Dysgwyliwn gael fy saethu bob

eiliad, a sefais yn y drws yn barod, deued a ddelai.

" Willard Richards."

Y terfysglu, wedi deall eu bod wedi lladd Joseph Smith, a giliasant

ar ffrwst. ^an gario tri gyda h«ynt. y rhai a glwyfwyd yn farwol, ac a

fuont feirw yn druenus mi fuan wed'yn.

Y terfysgwyr hyn a ridaethent o Warsaw gan mwvaf, ac a flariinrid

gan " Thomas Sharp," ac ereill o berchenogion y Wasg. Yr oecleiyiit

tua 300 o nifer, ac wedi lliwio eu gw\nebau yn dduon, codiion, a mel-

ynion, fel nail adnabyddid hwyni. Aeih c^nadau oddiyno tua Nauvoo
i hysb>su belli a wnaethent, pa rai a drowid yn or gan y llywydd Ford

ar y ffordd. Yr hyn a ganlyn a ddesgrina yr olygla oedd yn Carthage

ar y pryd.

" 12 o'r gloch y nos, Tqfarn Hamilton, Carthage.

"x\t Mrs. Emma Smith, a Maj. Gen. Diuiham, &c.

""Mae y llywydd Ford nevvydd gyrhaedd ; addawa cni\ilio i mewn ac

uniawni pob peih.

" Dywedaf with drigolion Nauvoo —Fy mrodyr anwyl, byddweh yn

bwyllog; cydnabyddwch mai yr '* Arglwydd sydd >n levrnasu." Na
ruthrwch allan o'r ddinas ; nac ymgrynhowch i Canhage; arhoswcli

gartief', ac ymbarotpwch rhag ymosodiad arnoch o Missouri. Addawa
y llywydd bob rymmortli a alio roddi: anfonodd eisos-s am filwyr: iiiae

Josepli a Hyrum wedi eu lladd, ond nid gun drigidion Carthage, yn ol

a ddeallaf
" Parotown y cyrffi'w dwyn adref can gynied ag y gallwn.

"Mae pobl y wlad yn frawychus iawn, ac yn ot'ni i"r Mormoniaid
ddyfod yma i ymddial. Yr ydwyf ti wedi rlioddi fy ngair dros \ Mor-
moniaid. yr arosant adref yn heddyohol mor gynied ag y geliir eu hys-

bysu ; ac uad oes berygl ar neb oddiw.rih.vnt hwv. ac etto deisyf'af ar

fy mrodyr y« Nauvoo. yn enw yr Ar«lwydd ein Duw, b\ ddweh bwyllog,

amyneddgar. a dioddefgar. yn hyn eno, fel y buoch bob amser
; yn

unig deued ychydig o'n cyfeillion a ddcwisant yma i weled y eyrfF ac *

helpu eu dwyn adref. Mae clwyfau Mr. Taylor wedi eu hamgtleddu,

ac nid ydynt yn farwol. Yr ydwyf ti yn iach.

" Willard Richards.
" John Taylor.
"Samuel H. Smith."

"D. S. Amddiffynweh tfich hunain hyd onid allaf anfon cynnorthwy i

chwi, Mehelin 27ain, 1844.

"Thomas Ford, Llywydd y Dal&eth.'"

Cysur go wael oedd fawn gan y llywydd hwnw a orfododd y Saint i

roddi fyny ar gais y terfysglu yr boll aifau a feddeni i Amddiffvn <«

hunain, omde? Pa fodd yr amddiifyneut eu hunain, eu gwragedd. n'-ti

plant, hyd y nod ar eu haelwydydd eu hunain, rhag y faih Imid-I, ac
yniau wedi eu diarfogi. fel pe buasai yn bwrpasol i roi cyrle 1'r lleill i

gyflawni eu hamcanion? Pfurfied pob un ei farn am da no yn ol ei yiu-

•ddyt>'iadau, ei araeth yn Nauvoo, yn y carchar, a'r cyfan.

Wttle lytbyr un o flaenoriaid ei fyddin, a'r hwn a gyhuddid gan y
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tevfysglu o foe! yn bleidyd i'r Mormonlaid, oherwydd ei yraclrech {

weinyttdu eyfiawnder, yu liytrach nag yniuno a hwynt.

"Mi. Orson Spencer,

" Anwyl Syr,—Byddwch mor ddaed a myfyrio ar )' mater pwysig
hwn. a chymmedroli yu y fath amgylchiad tylyng. Dichon i'ch cym-
medroldeb ragflaenu a rhwystro liawer o ddinystr. Yr oeddwn i yn fy
nhy pan gyflawnwyd y weithred ysgeler. Diau ei condemnir pan y
mwyrif liyd y nod o drigolion y s-vydd hon. Gwyiiwch rhag ofn yr
ymosodir amoch gan y Missouriai\L

"M. R. Demming."
" D.S. Mae y llywydd Ford, a thrigolion Carthage oil braidd, wedi

frb< mewn dyebryu mawr i rywie am eu bywyd, dtbygant.

" M. R. D."

Dranoeth wedi y Ibddfa bon, gaTwyd militia a phobl Nauvoo yngbyd.
Anerchwyd hwynt am ddeg o'r gloch gan y Barnvvr Phelps, Col. Buck-
master (cenadydd y llywydd) ac ereill, pa rai a annogent tiawO 1 r/arnan

yfl heddycliol ac amyneddgar; a darparwyd erbyn dyfodisd cyrffyddau
ferthyr duwiol i'r ddinas. Tua thri o'r gloch cyfarfuwyd hwynt gan
dyrfa fawr o bold ar gyfRniau y ddinas, a daeth y cyfan i mown yn
drefnus a boneddig iawn yr o'wg, oil dan arweiniad y City Marshall, ac

yn cymiwys aroryw filoedd o bobl. Pan gyrhaeddasant y " Mansion
House," sef ty Joseph Smith, cymmerwyd y cvnT i mewn yno, at1 ni

ddichon tafod draetliu yr olygi'a alarus. Pros 10,000 o ddynion o dan

y fath amgylchfadau yn gallu bod mor amyneddgar a dyoddefns a chyd-
i: no heb eitbriad i ymorphv.ys ar gyfraith y wiad (yr hon a brofvvyd

iddynt eisoes lawer gwaith mor ddirym er eu galar) am nodded a chyf-

iawnder am y llofruddiaeth ysgeler lion o'u brodyr anwylaf, pan yn
ligharcha; o dan ymrwymiad y dajaeth i gad amddifFymad a chyfi; wil-

der ; a phan ballai hyny, na siomid neb; ond y dysgwylient weyl'yn

wrth y Duw cyhiwn yr hwn a wei- ydda gyf.awnder ! Dyma i'r bed-
waredd ganrif ar bymtheg esiampl anghydinharol o fwyneidd-dra, ac o

I.nnan-lywodraethol bowcrau Mormonaidd, pan yr addefir fod pob gallu

yn eu Haw ar y pryd i nid yn unig dyfetha y svvydd bono, ond y dalaeth

o'u blaen. le, dyma ifaith ddigonol i broti nad ymosodwyr ai'rtolus,

nad dialwyr gwaedwyllt fel eu cynuddid, ac nad llai duwioldeb ac efen-

gyleiddrwydd y Monnoniaid na'r saint a fu ! Pa le y ceir enghraiift

o'r cyffelyb ymddarostyngiad gv irf'oddol ? Atebwn na wyddoni aril y
cyfielyb yn yr oes hon, ond yn ymddarostyngiad ac uiydd-dod eu blaen-

oriaid, Joseph a Hyrum Smith, i bob cyfreithiau ac awdurdodau
gwladol bob amser, ac hyd y nod yn y tro olaf hwn hefyd, er y gwy-
rident yn dda ddigon y costiai eu hufydd-dod hwn eu bywydau iddynt! !

Dyma fivith amvadadwy i brofi hefyd fod y cyhuddiad o fradwriaeth

neu anufydd-dod mor anwireddus ar }' personau duwiolfrydig hyn a.

pht'b cyhuddiadau ereill a gyhoeddai y llofruddion hyn, ac a adleisiai

er.vill o'r unrhyw chwaeth, ar hyd a lied y byd o'r braidd.

Dengys yr araeth a gaulyn o eiddo y llywydd Ford ei fod yntau wedi
agory d ei lygaid i ddeall pv.y sydd yn feius am y terfysg hwn, a pheth
yw cymmeriadau y Saint yn rhugor na'u gelynion. Pwy a ddiolcha

iddo am ganfod erbyn hyn, pan y niae yn rhy ddiweddar ? Cafodd
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ddigon o fanteision a thy.stiolaethau i weled dybenion y terfysglu mewn
p.-yd i aclrab bywydau y carcharorion, a diau mai i'r graddau hyny yr

yityrir ef yn gyfrit'ol am y defnydd a wnaeth o'i ddylanwad, megys yr

hysbysasom iddo niewn Saesneg plaen ycbydig nriau cyn eu lladd, yn
ngwydd tystion, rhai o honynt yn aros, ac ere;)! wedi rhagfiaenu i'w

gyfarfod gerbron y frawdle lie y proiir gWertli a fllinwead gwaed gwirion

Prophwydi ac Apuc-tolion.

PENNOD XXI V.

ANERCHIAD Y LLYWYDD FORD AT BOBL TALAETH
ILLINOIS.

" Dewisaf roi desgrifrid byr a gwJfiodeddbl o'r amgylchiad cywil-

yddus a gymmerodd le yn Carthage, o bari'ied i'r Smith's, mcr belled-

agy cyrhaedda fy ngwybodaeth. Mae y S nitu's, Joseph a Hyrum,
wedi eu llofruddio yn y carchar ; nid ydwyf yn deall gan bwy, ond
mynaf wybod. [Xi allai fod wedi aiighpiio enwau y rhai a fygythias-

ant hvny yn ei wyneb
!J Yr oeddwn i wedi ymrwymo fy hun y caent

aindui'ryniad. ac »r s;iil hyny rhoddasant eu hunain i fyt-iy yn garchar-

orion. Rhoddodd y Mormoniaid yr holl arfau i fyny oedd yn eu
meddiant, ac ymddavostyngodd y Nauvoo Legion i lywyddiaeth Cad.

Singleton o Swydd Brown, yn foddlongar ac utydd. A myfi a i han-

fonaswn yno i'r dyben hyny. Gofynodd y terfvsgwyr hyn oil, er pron
fod y Mortnoniaidyn heddythlon ; otid ymddengysfod pob ufydd-dod

ac ymostyngiad o eiddo y Mormoniaid wedi bod yn aneffeithiol i'w

dwyn hwy [y terfvsgwyr] i heddwch. Nid tnyfi yn unig a addawodd
ddiogelwch i'r Smith's, ond i'y swyddogion a'm milwyr a sicrhasant i

mi y cynnorthwyent fi i'w hamddiffyn. [Gwaeth fyth ynte oedd eu
trosedd a'u brad, a dylasai yntau wybod gwell oddiwrth eu "honor"
blaenorol nag ymddiried bywydau dynion i'w dwylaw gwaedlyd.] Os
gwnaed y weithred gan y rhai hyn [atebwn mai do, a pha fodd na
wyddai ?], ychwanegasant frad at fwrdrad, a gwnaethant yr oil a allent

i anmharchu y dalaeth, ac i ystaenio y 'public honor.' [! !
" Public

honor" pwy, tybied ? Pa le yr oedd gynt yn cuddio ? Ai yn mymves-
au llofruddwyr ?] Ar foreu v dydd y cyilawnwyd y weithred, meddyl-
iasem am fyned a'r f'yddin oil i Nauvoo ; ond dea'.lais yn amlwg na
foddlonid y fyddin a llai na hollol ddinystrio y ddinas [ac etto ya
gadael y carcharorion yn eu dwylaw wedi deall cymiuaint a hyny !] ;

ac wedi umvairh gyrhaedd yno na byddai esgusion yn eisieu i ddechreu
cyflafan. Yr oedd y Mormoniaid eisoes wedi ufyddhau i bob peth a

ofynasid ganddynt, ac wedi ymddarostwng i fwy o lawer nag a ddyles-

M geisio ganddynt. Buasai ymosodiad o'n heiddom ni arnynt yn y
tymmor hwn, pan y mae y cynauaf ar ein dwylaw, mor anfanteisiol ag
a fuasai warthus [ac felly, wedi lladd y ddau oreu, ymddengys nad
oedd deilwn; i'r miloedd ereill ddiolch iddo ef am eu bywydau, ond
i'r cynauaf ag oedd yn eu galw !] ; ac olierwydd hyn [sef y ' cynauaf,'

a.', nid oaenvydd cyfiawnder, ac awydd i rwystro tywallt ychwaneg o
waed gwirion], penderfynasom mewn cynghor [o fradwyr] i wasgaru

y fyddin [fel y gallent fod yn rhyddach, a mvvy angh\ friibl am y
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wwrdrad], oddieitur tair catrawd ; dwy o ba rai a adawwyd i wylied y
carchar [ond tua 70 oil], a chyda'r llali aethym i Nauvoo i areithioi'r
bold hyny [do, druan, a gwaeth cysurwr nag eiddo Job oedd efe
hefyd], ac i hysbysu iddynt beth a allent ddysgwyl, os yn fvvriadol yr
achosent derfysg [do, bygythiodd y byddai eu tai yn ulw, ac y caffai

eu gwrairedd a'u plant losgi yn y colcieth, ac na allai yntau eu ham-
ddiffyn !

! ond ni fvnai, neu ni wnai, a feddyliai]. Meddyliaf ddarfod
i mi gyflawni y ddyledswydd hon yn llym a chyflawn [ebe efe ; do,
mewn model na ddarfu i neb arall er dyddiau Nero, ond ei bartner, sef
Clark o M :

ssouri] ; a phan wedi dychwelyd oddeutu 3 milltirtua Car-
thage, cyfkrf\ddais a. chenadydd oddi) no, yr hwn a'm hysbysodd o'r

hyn a gvmmerasai le yno. Prysurais i'r fan. Dywedir i mi ddarfoil
Yt guards wneyd eu dyledswydd [ond profwyd iddo wed'yn fod deall-

wriaeth eglur rhyngddynt a'u gilydd, a bod y guards wedi ysgrifenu
Uythyr at y terfysgwyr ereill, yn dweyd yr amser goreu i danio, ac
witii gwrs y gwaghaent hwythau eu drylliau i'r awyr uwch eu penau

!

Cafwyd gafael ar y llythyr wed'yn] ; ond fod mwyrif wedi eu gor-
threchu [os felly, pa fodd na chlwyfwyd hyd y nod un o'r naill ochr
neu y Hall ?]. Diangasai llawer o deuluoedd o Carthage, ac ereill yn
yiobarotoi i'w diiyn ; a chan yr ystyriwn fod perygl i'r Mormoniaid
ymddial. cefnogais hyn. Cynnygiodd y Cad. Demming aros ymagyda
nifer fach o filwyr, i amddiffyn eiddo rhag difrod hyd a allai. Pen-
derfynais fyned i Quincy, a darparu byddin ddigonol i ddarostwng ter-

fysg. Sfr wyf yn gobeithio na wna y Mormoniaid ddechreu, nac achosi

un terfysg. Ond efallai y caf fy siomi ynhyn [pe cawsai, buasai y tro

cyntaf iddynt ei siomi]. Ofnaf na foddlonir yr wrthblaid. Dichon
yr ail ddeehreuant eu creulonderau. Yr ydwyf yn benderfynol i gadw
heddwch hyd y gallaf, boed y canlyniadau a fyddont. Meddyliaf fod

genyf ddigon o esgus i wysio byddin ynghyd, ac i fod yn barod at fy

agalwad ar y rhybudd lleiaf. Drvvy ymsefydlu yn Quincy, galluogir

fi i gael pjb newyddion yn gyflymach.

" Thomas Ford,
" Governor, and Commander-in-Chief."

Prif ddybenion y terfysgwyr, neu ran fawr o honynt, yn lladd Josepb

a Hyrum Smith, oedd chwalu trigolion Nauvoo; a thybient, ac ni

phetrusent gyhoeddi, mai " diwedd Joe Smith fyddai diwedd Mor-

moniaeth ;" ac fel y meddiannasai y Missouriaid diroedd, tai, a dinas-

oedd, y Saint dair gwaith o'r blaen, y meddyliai y rhai'n am gael

dinas Nauvoo, a'r tyddynod gwerthfawr oedd oddiamgylch iddi. I'r

dyben hyn fvth, crynhoent gymmaint o ddynion ag a allent, dan bob

esa;usioTt a dichellion, i Carthage, gan ymbarotoi i ymosod ar, a din-

ystrio Nauvoo. Mynych y cidnapient y Saint a ddalient ar eu cyffin-

iau, ac a'u baeddent yn ervvin. Rhwymasant rai wrth brenau yn ddi-

achos, gan eu fflangellu a'u barcholli yn fawr, gan ddysgwyl wrth

hyny y temtient bobl Nauvoo i ymddial, a thrwy byny y caffent achoa

i'w herbyn. Fel hyn cedwid y swydd bono mewn terfysg ac ofnau o

hyd ; ac hyd y nod wedi marwolaeth y mertbyron, mynych ein gelwid

o'n gwelyau yn nghanol o nos i achub ein bywydau. oherwydd fod y
terfysgwyr yn dyfod i Nauvoo i'n lladd. Oherwydd i'r Llywydd Ford.
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cTywed y pethau hyn, ynghyd a bod y terfysgwyr yn bygwth amlygse

ei bartneriaeth ef a hwynt yn y weithred ysgeler a wnaed yn Carthage,

os rhwystrai eu hamcanion, efe a gyhoeddodd yr anerchiad a ganlyn :

" Quincy, Mehefin 30am, 1844.

" Syr,—Nid wyf yn meddwl yr acbosa y Mormoniaid unrhyw der-

fysg, na bod aclios i'r wrthblaicl ofai dim. Drwg genyf glywed fod y
terfysgwyr yn parhau i draethu ac i gyhoeddi mil o chwedlau a cham-
gyhuddiadau hollol ddisail, er mwyn casglu pobl ynghyd, heb fy

nghaniatad i, gan obeithio, wedi eu cael i Warsaw, y cydunant a'u

cynghorion bnuhvrus ac ysglyfaethus hwynt. Mae hyu yn ystryw ar

y wlad, ac ni edit ei oddef.
" Ofnaf fod terfysgwyr Svvydd Hancock yn prysur golli ymddiried a

chydymdeimlad eu cyd-ddynion, nid yn unig yno, ond drwy y byd.

Gorchymynaf yn bendant, na oddefwch iddynt ymosod ar Nauvoo, nac
ar neb o'i thrigolion mwyach, heb ganiatad oddiwrthyf ti. Meddyliaf
mai gwell fyddai gwasgaru eich byddin chwithau, oddieithr i chwi
weled yn anghenrheidiol cadw rhai er rhwystro a ehwalu y terfysg-

wyr; am hyny bernweb chwi.
" Dymunaf arnoch orchymyn ymaith yn ddioed y bold a ddaethant

drosodd o Missouri, ac o Iowa.
" Gorchymynaf i chwi ddala trwy warrant pwy hynag sy'n pleidio

yr ymgasglu i ymosod ar Nauvoo, neu ryw derfvsg arall ; a'ch bod yn
arferyd pob moddion i rwystro yr arferiad gwarthus, ac o'r blaen

llwyddiannus, o gyhoeddi pob math o gamgyhuddiadau a chwedlau
anwireddus, yr hyn a wneir yn bwrpasol i gytfroi y cyhoeddus.

"(Arwyddwyd) Thomas Ford,
" Commander-in-chief.

" At Brig. Gen. Demming, Carthage, 111."

Yr oedd pob peth yn heddychol yn Nauvoo, fel yr oedd wedi bod,
heb un ymddangosiad na bygythiadau i ymddial, ond yn unfrydol

ymroisant, yn ol eu penderfyniadau blaenorol, i ddilyn heddwch a

phawb. Aeth pob masnach yn mlaen fel cynt. Dwblodd y Saint eu
diwydrwydd i adeiladu y deml, &c. ; a thrwy ymdrechiadau selogCad.
Demming, ynghyd a bod awduron a golygyddion y wlad wedi dod i

ganfod dicliellion y terfysgwyr yn camddarlunio, a dod i Nauvoo eu
hunain i weled y gwir o bethau, a chyhoeddi y gwir yn lie chwedlau

y lleill, gwrthweithiodd dylanwad y ffrwd a greodd y terfysgwyr i ym-
arllwys ar eu penau eu hunain, fel y gorfu iddynt wasgaru a rhoddi i

fyny eu haincanion drygionus am yspaid. Gwelsant mor eglur nes y
gorfu iddynt addef eu bod, yn lie wedi gwasgaru a dyfetha eglwys
Dduw, na rhwystro ei chynnydd un dim drwy ladd ei blaenoriaid, ie,

eu bod drwy hyny wedi ei henwogi yn fawr, ac achosi i filoedd i ym-
cliwilio i'w hegwyddorion, y rhai nad ystyrient hi yn deihvng o'u sylw

gynt. Ac mai y weithred waedlyd hon oedd y drych cywiraf oil

i bawb ganfod Mormoniaeth verms Sectariaeth yn eu lliwiau priodol

eu hunain Ac yn wir, pa ddvn a feridai reswru a'r na ragwelsai y
cetnentiai gwaed gwirion prophwydi ac anostolion duwiol yr holl Saiiit
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yn un mewn rhwymyn a chwlwra cariad tragwyddol yn gadarnach na
diraarall? Yn hyn hefyd gwiriwyd dywediad dwyfol, sef fod '• pob
peth [a hyn hefyd] yn cydweithio er daioni i'r rhai sy'n caru Duw."
O na, nid yw y neb a ystyria hyd y nod mai Joseph Smith yw aav-

bwr Mcrmoniaeth, yn deail dim o barthed iddi. Er, mae'n wir, mai
efe a gafodd y fraint o fod yn offeryn i'w sefydluyn "ngoruchwyliaeth
cyflawnder yr amseroedd " hyn. ac mai efe obawb a wnaeth ac a ddy-
oddefodd fwyaf erddi, etto ojferyn yn unig oedd efe yn Haw yr hwn'a
bi'a y gwaith, sef Arglwydd Dduw Israel, yr hwn sydd alluog i, ac a'i

cwblha
;
efe a'i cwttotra, a'i cyflyma, ac a'i gwna yn fyr mewn cyflawn-

der, er lladd Joseph Smith a'i frawd, a lluoedd ereill', o'r herwydd.

PENXOD XXV.
CYMMERIM) JOSEPH SMITH.

Mae cannoedd o filoedd yn mhedwar cwr ybyd awyddant mai Joseph
Smith oedd y dyn duwiolaf ar wyneb daear, Ye, a wyddant hyn,
meddwn, tuhwnt i ddadl, heblaw y'miliynau dirif a raid iddynt addef
hyn etto

; ac yn eofn y beiadiwn neb yn Nghymru, nac yn y byd, i

brofi i'r gwrthwvrieft. Meddylied y rhai anadnabyddufe o hono ef a
fvnant am ein tystiolaeth, nid yw hyny o bwys i r.i ; yr yd\ m yn at-

ebol i Dduw a dynion a:n yr hyn a ddywedwn yn unig, ac ni ddywed-
wn ond yr hyn a wyddom.

Profir hyn hefyd drwy y gwaith mawr, a'r darpariadau rhyfeddol a

wnaeth tuag at adfeiu crefydd bur, a chasglu gweddillion Israel yn ol

cyfammod Duw ag Abraham ac ereill. Gfofynwn yn mha wlad neu
oes y gwnaed y fath chwyldroad yn y hyd crefyddol ? yr hwyluswyd
achos Seion, ac y gorlifwyd y byd a'r fath oleuni nefol, ag a wnaeth
Joseph Smith mewn llai nag ugain mlynedd, er pan ymddangosodd yr
angel gyntaf iddo ? Ie, corier mai hachgenvn diddypg, triniwr ani-
f dliaid yn y goedwig, oedd efe, braidd yn ddwy-ar-bymtheg oed,—fel

yr helyg ar Ian yr ai'on yn gwrthsefyll cynddaredd toiiau y ffrwd lifeir-

iol, y gwynebodd ac y concrodd y hachgenvn hwn hrifl ddoethineb
ddynol, poblogrwydd, cyfoethogrwydd, a gwarcaledrwydd, cenedl dro-
fins a uodinebus, i'e, ac yntau yn amddifad o un roedrusrwydd, prof-

i ul .cyfoet'a. na dylanwad o'i blaid, na dim ond gallu dwyfol, gwirion-
eddau anwrthwynebol, fieithiau hunan-brofiadol, adadguddiadau dwy-
fol] yn cynnwys cymmaint o oleuni, ac o Ysbryd Duw ynddynt, fel na
ellid eu gwrthsefyll o eneuau ei weision ; ond pa rai ydynt yn saethu
eu pelydrau o oleuni nefol a chariad dwyfol, i bob calon onest a'u

derbyniant, ac yn adlewyrchu fel pelydrau tanbeidiawl yr haulwen
oddiar ddrych gogoneddus, ac yn bywhau, addurno, a gogoneddu, y
sawl a'u meddo.

Ergwaethaf holl elynion y srwirionedd i dduo eymmeriad. ac i ys-

taenio coffadwriaeth, Mr. Smith, y mae colofnau ei hanesydciiaeth

mor ganaid a'r eira gwyn oddiwrthynt oil ; ac er addurno y darlun o'i

fywyd a'i farwolaeth yn odidocach etto, cydiodd yn eofn a dewr ;i'i

law ei hun yn y brvvsh, a pbaentiodd /order o'i amgylch o liw ysgar-

lad, sef ui waed ei hun ! Teilwng o'r fath addurniadau yn unig yw yr
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hwn a wnacth Duw yn gof-adail i'r bednraredd gaurif ar bymtheg, o
berffeithiad ei nerth et' drwy waelcdd onervn fel Joseph Smith !

Daeth allan o ganol tua banner cant o ifwrneisiau a boethid iddo pan
erlidwyr, o flaen brawdlysoedd, ar gvhuddiadau o ryw drosedd lieu

giUdd, yn saith hoethach ikilc iereill; ac o honynt oil gwaredodd
Daw ef. fel y tri banc hyny, beb ddeifio blcwyn o wallt ei in n (sef ei

gymmeriad), nac arogl t.in ar ei wisg. Eagus waei fydd gaii ei elyn-

ion pan safant o rlaen Argiwydd Dduw Joseph Smith a'n Barnwr
hw\ thau. dros dywallt gwaed gvvirion. Y pryd hyny bydd yn rhaid

iddynt adclef y gwir ar gyhoedri, srf, mai o genfigen at ei dduwioldi l>,

ac o eiddimedd at ei fowredd a'i ogoniant anghydmharo], y lladdasant

ef. Diau mai ofni e.yfiawnder diweniaitb Joseph Smith, a dychryn
rhag eu haeddiant ea hunain, yn mlilith pethuu ereil), a'u cynhyrfodd
i'w ferthyru.

Oherwydd ei l-i:ieidd-dra a'i ddiddicbelldra yn barnu pawb mor on-
est a^ ef, ymlithrodd rhai dynioii dieh Ilgar a hunanol i blith cyfeilJ-

ion Jos-pli Smith, pa rai, yn ei gyfyngdra mwyaf, a ymddygent ato

fel y saifl'hono a garodd rhyw ddyn ar y fiorcd yn mron a thri^o gar»

oerni. ae efe a'i cynhesodd yn ei fynwes nes iddi fywiogi, a'r modd yr

ajaVdafodd ei diriondeb oedd ilrwy ei frathu hyd ei malon. Felly hwy-
thau v.\ alleul sefyll yd mhlith y gwenith o fiaen ei wyntvll rymus ef,

pan ehvvvthai iroseddwyr o'i wydi.l'od fel us o llaen corwviit ri uthrol.

Diau dchtrfbd i gau frodyr, neu yn hytrarh fe'u badnabyddir wrtb eu
heuuau priodol. sef " gwrthgilwyr." ddylanwadu yn fawr ar ereill i'w

asaddiradu o'i fyv,-yd. Hwy a welsent ei fawredd, a law, ft 1 Dal ilab
gvda Samson, a wyddest am ei wendidau hefyd. Etto mae eu budd-
ugoiiaeth arno yn waith i'r dalaeth a'r genedl, ac wedi eu handwyo
hwythau yn dragwyddol. Ni aliant ei ragdyfu : ni allant ei ragfyw

;

ac ni allant ei ddadwneyd, ei olchi ymaith, na'i ragfarw ychwaith. Y
mae y ddedfryd wedi ei bangraffu a phin aur ar galonau miliynau yu
eu herbyn, o'r hwn a gydynifturfiodd hyd yr hwu a saethodd y p2leni
marwol yn nghnrchar Carthage ; ac yn mhoh mynwes ile y triga non-
estrwydd, dynoliaeth. cariad at fywyd. nc-u ryddid ahapusrwydd. oddi-
•yno hefyd yr anad la ''anathemau " eyriawn yn erbyn "cigyddfa Car-
thage." Dialedd a digsfaint Duw eyriawn a dynion da. a ganlyna
gauuau yr hall euogion a'u cefnogwyr gyda dyebrynfeydd, fel y des-
grifia Milton byrth mynedfan y Jeheuna ei hun,

—

" — grating harsh thunder.
1 '

Dywedodd ein Harglwydd, "Anghenrhaid yw dyfod rhwystrau ; end
gwae y rhai hyny trwy ba rai y deuant I" Yn ol y rheol y proffesa vr
boll ryd Cristionogol yn gystal a nimian eu bod yn yrulwvbro sef v
gyfrol santaidd, gwelir ei fod yn unol ag arferiad grasol ein Duw i an-
fon prcphwydi i'r byd yn nihob oes ag yr oedd ganddo width neilldu-
ol i'w wneyd

; ac yn eglurach etto dywed yn bendant drv.y ei was
" na wna yr Arglwydd Dduw ddim a'r na ddangesa ei g\t'n:uu-h i'w
weision yproptnrydi." Dcngys yr un drych cywir hef\d mai y ryff'el-

vb driniaeth greulon a gawsant oil, o Abel hyd ydiweddaf y sonia, Ye,

hyd y nod ei anwyl Fab ei hun, i'r driniaeth grenlon a gafodd eu hro-
dyr olaf hyn yn Carthage, ac ar byd eu hoes. Ac nid llai rhyfedd na
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arwir ychwaitb, mai y genedl a broffesai fwyaf o sel beb wybodaetb,
•rith dutvioldeb dan wadu ei grym lii, ac o fwyaf o.ddoethineb coleg-
awl, pwlpudawl a dynol ddefosiynau yn lie dwyfol ordinhadau, oedd-
ynt, ac ydynt ucliaf en llais, mwyaf cu hytnroad, ac awchusaf eu gwae-
"wflyn a'u cleddyfau i dywallt gwaed y dwyfol anfonedigion [h. y. y
genedl bono]. Dyma paham y bydd y ceneuloedd paganaidd yn
eiddo yr Arglwydd yn nydd ei nerth, sef oberwydd nabyddant hvvyyn
euog o dywallt gwaed prophwydi fel " yr oes oleu hon," a'r " oes oleu

"

arall. Nid yvv eu 'Jcydwybodolrvfydd'' yn gwneydhyn dros Dduw fel

y dycbymmygant, ond yn tynbaa eurhwymau, ac yn mwybau eu ded-
fryd, canys dylasent chwiiio i mewn i'r peth cyn ei gollfarnu, na'i

"withwy nc Iju ! Ond at yr hanes.

PENNOD XXVI,

RHAGDRAETHIAD JOSEPH SMITH O'l FARWOT.AF.Tlt

Y r oedd Joseph Sniitb wedi rhagwelecl fod ei ddiwedd yn agosau, ac
mewn dai-pariaeth i hyn yr oedd wedi bud am tua pbedwar mis braidd
yn feunyddiol (cyn dechreu, na bod arwyddion, o'r terfy^g olaf) yn
dysgu i'r apostolion, yn eu cynghorau, am ddirgelion teyrnas Dduw,
a'r dull a'r model i gariqjy gwaitli yn inlaen wedi ei ymadawiad ef; ac
wedi gorphen rhoddi iddynt eu cynnysgaethiad, dywedodd yn eglur,

"Ar eich ysgwyddau ehwi y gorphwysa teyrnas Dduw yn awr; ym-
wroiweh i'w lledaenu dros y byd ; ni waetb beth a ddaw o honof fi

mwyach, na pha mor gynted y cat" fi fyned i orphwys, &c." Hysbys-
odd ar gyhoedd tua 15.000 o bobl mor eglur nes y deallodd pawb ei

fod ar eu gadael ar fyrder. Dywedodd na chaffai fyw i weled y (lend

wedi ei chwblhau, ond ei fod wedi cyilwyno yr allweddau anghen-
rheidiol at roi y cynnysgaethiad, a phob peth arall i'r apostolion.

Ychydig wythnosau cyn dechreu y teri'ysg hwn, aeth yr apostolion oil

ond dan, sef Witlard Richards, a John Taylor, yn ol ei gyngbor ef, i

bregethu drwy y taleitiiiau dwyreiniol, "canys," ebe efe. "nid yw eich

bywydau yn ddiogel yn Nauvoo, nac ya y cylchoedd liyn ;" ac yno yr
oeddynt pan laddwyd ef. Dychwelasant i Nauvoo cyn gynted ag y
cawsant wybodaeth ; ac ar yr 8fed dydd o fis Awst, innnaliwyd cym-
manfa yn Nauvoo, i reoleiddio pethau am yr amser dyfodol, ac i

ddwyn i weithrediad y mesurau a dref'nwyd trwy Joseph Smith ; ond
yn benaf er i'r apostolion sefvll yn eu lie priodol yn ben ar yr eglwys
ar y ddaear, yn absenoldeb ei blaenoiiaid blaenorol. Yr oedd yno o
tldeuddcg i bymtheg mil o Saint wedi ymgasglu, a'u rheoleiddio yn
<ldosbarthiadau yn ol eu swyddau. Anerchodd Brigham Young,
Orson Hyde, P. P. Pratt, ac ereill, y dyrfa yn wresog ac effeithiol, nes

y canfyddai pawb fod mantell y prophwyd mewn gwirionedd wedi
disgyn ar yr apostolion ; a'r hoi I dyrfa yn ddieithriad a arwyddasant
eu cymmeradwyaeth o'r apostolion yn arweinyddion i'r eglwys trwy
•dderchafiad deheulaw.

Tua'r amser hwn amcanodd rhai a ddaliai swydd uchel, a chryn
ddylanwad, yuiddyrchafu a gwrthryfela yn erbyn yr awdurdodau eg-
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Iwysig, a Hwyddasant i raddau i ddenu dysryhlion ar eu hoi ; a'r rhai

hyny oeddynt ddauddyblyg ac ansefvdlog eu meddwl, ac a'u dilynaft-

atit am yspaid ; ond y mwyrif o lawer a ddeullent lais eu bugeiliaid

yn rliy dda i'w twyllo felly.

Yn tnhlitfa ereill a ysgymunwyd oherwydd pu gwrthry&lgarwcb, yr

oedd Sydney Rigdon, James J. Strang) ac ereill. Pel ser gwibiog,

niegys am foment, ymddysgleiriodd y rhai'n drwy'r awyrgylch gorlle-

wiuol, ac yna hwy a ddiffoddasant, a'u eanlynwyr oil braidd a ddy-
chwelasant niewn edifeirwch dwys i'r gorlan yn ol. Llw\ddodd a

fiynodd y Saint gartref ac ar led y byd wedi hyny, fe] y perarogla

gwcly o ber lysiau ar ol cawudydd LyIVvd o wlitli neu wlavv hafufdd.

Cydunasant fwy-fwy i gwblhau y deml, ac i adeiladu y ddinas ir«y

ymdrechiadau egniol ac unfiydol; ac nid rhyfedd hyn pan ystyrir fo(L

yr ystoiniydd blaenorol wedi chwytnu yr us ymaith, a nithio y gweri-

ith nes ei buro a'i lanhau.

Cyn diwedd yr haf hwn. aeth amryw garnoedd o henuriaid a

swyddwyr ereill ar genadaeth drwy'r guahanol daleithiau, Canadas, ac

ynysoedd y mor. Cychwynais itinau, Wilford Woodruff, a Ilyruin

Clark, an teuluoedd—hwy i Loegr, a minnau, yn unol a'm hetholiad

blaenorol, i Gymru. Teithiasom ar draws talaeth Illinois hyd Chic-

ago, tua 250 o filltiroedd, mewn pedrolfeni, gan ymweled ag amryw
eglvvysi ar ein taith. Yno cymmerasom agerfad i ddyfod dros y llyn-

au, Michigan, Huron, Erie, St. Clair, ac Ontario, hyd Oswego yn
nhalaeth Caerefrog Newydd, tua 1400 o filltiroedd ; ac oddiyno daeth-

om mewn canal boats hyfryd hyd Albany, dros 300 o filltiroedd ; ac
yna mewn agerfad i lawr yr afon Hudson, 160 o filltiroedd, hyd Gaer-

efrog Newydd. Arosasom yn y ddinas hon, gan bregethu a gweini

yn y cylchoedd hyd ddychweliad y brawd Woodruff o dalaeth Maine.
Cychwynasom ein tri, a'n teuluoedd, ynghyd a dau o genadau ereill

o'r enw Hardy a Holmes ar fwrdd Hong o Gaerefrog tua Llynlkifiad

yn nechreu mis Hydref ; ac wedi mordaith dymhestlog, cyrhaeddas-

om y porthladd dymunol y dydd cyntaf o Ionawr, 1845. Cawsom
fod yr eglwysiyn llwyddiannus drwy Frydain yn gyffredinol, a nifer y
Saint yma dros 10,000. Yn mhen ychydig ddyddiau, aethym i dref

"

Gwrecsam, yn Ngogledd Cymru, a dechreuais bregethu yrefengyl heb
nemawr lwyddiant am beth amser, ond y wlad wedi ei gorlenwi a'r-

ystoriau disail a ddyfetsiodd " Thomas Sharp," a'r gelynion ereill, pa
rai a gredid yn gyffredinol yn hytrach na'r gwir. Nid oedd neb wedi
cynnyg pregethu yr efengyl hon yn Gymraeg drwy un o siroedd y
Gogledd cyn hyn. Wedi cyhoeddi dwy fil o draethodau, o 48 tudal.„

yn dangos sefydliad a chynllun yr eglwys apo6tolaidd, &c, aethym ar

daitli drwy'r siroedd gogleddol, a mawr y cyffroad a achosodd, a'r

gwrthwynebiad a gaffwn yn mhob man braidd gan y sectariaid mwyaf
se'.og, ond gwrandawiad astud gan ereill. Y ganghen gyntaf a sef-

ydlais o eglwys Iesu Grist, Saint y Dyddiau Diweddaf, oedd yn Rhos-
llanerchrugog ; a'r Cymro cyntaf a fedyddiwyd oedd dyn oddiyno, pan
glywodd a chredodd yr efengyl, o'r enw Robert Evans, gynt yn breg-
ethwr doniol gyda'r Cambelliaid. Yn yr haf canlynol ymwelais a

Merthyr Tydfil a'i chylchoedd, lie y cefais nifer o ganghenau, yn cyn-

»wys dros ddau cant o Saint, pa rai a glywsent yr efengyl gan henur-
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iad, o'r enw Wm. Heushaw, a dciaethai yma o Loegr ychydig cyn

hyny; ac nid angholiaf byth fy lhuvenydd pan gyfaifum a chynnifer

o'm brodyr a'm chwiorydd unwaed wedi dyfod i rwymyn yr un cyf-

ammod tragwyddol, i gydweled, ac i gydrodio ar hyd yr un llwybrau,

ein dicdi o'r un Ysbryd dwyfol, ac yn cyrchu at yr un nod. Mewn
a urywiol ganghenau yma, mwynhaent ddoniau yr Ysbryd 01 in yn
kelaeth, a'u lluosogiad oedd yn gyferbyniol i'r erlidigaethau addyodd-
et'ent oddiar law proiFeswyr crefydd yr Iesu addfwyu !

CynnyddoJd y Saint mor gyflym er pob peth, nes yr oeddynt dros

fil o rit'edi yn yr haf canlvnol, ac yn cvnnal cyhoeddiad tnisol, heb-

]a\v wedi cyhoeddi tua dwsin o fathau o draethodau athrawiaethol

ercill.

Yn yr haf, 1845. daeth newyddion daionus iawn o Nauvoo. sef. fod

y Saint wedi gorphen y deml. ac amryw gannoedd o'r henuriaid v\edi

derbyn eu cynnysgaethiad ynddi. Ond cyn diwedd yr hnf, cyfnewid-

iadd yr oly^fa yn alarus. Yr oedd y terfysgwyr wedi cael eu gorfocii

i fod yn llonydd am yspaid, oherwydd bod eu blaenoriaid dan feich-

iiu i ymddangos yn y cwrt chwarterol ar y cyhuddiad o ladd Joseph a

Hyrurn Smith ; ac er y profvvyd Thomas Sharp ac ereill yn euog o
" lofruddiaeth vnrfoddol ;" etto gollyngwyd hv.y allan dan feichiau o

lai nag ugain punt .' .' Ac yn y diwedd ni chospwyd neb hyd heddyw
am dywalltiad y gwaed gwirion hwnw, ond parha i waeddi allan,

"Pa hyd?"

Y terfysgwyr, wedi ymhyfhau oherwydd y rhyddid hwn, a ymroisant

ar godi terfysg yn erbyn trigolion Nauvoo drachefn drwy ddwyn cam-
gyhuddiadau yn erbyn en blaenoriaid, er eu dwyn allan i Carthage, fel

y dialent arnynt hwytbau fel y gwnaethent ar y lleill o'u blaen ; ond
wedi hir a chwerw brofiad, yr oedd y Saint o'r diwedd wedi dysgu

'•deddf gyntaf natur," sef achub eu bunain, yn well, yT hyn a wnaent

drwy oclielyd o'u ffordd. Yr oedd y fath wrthwynebiad i'r Saint hyd /
nod yn y Senedd fel y dileasant " Charter" y ddinas, er yn anghyf-

reithlon. Ac fel y profwyd wedy'n, yr oedd rhai o aelodau y Senedd

yn blaenori y terfvsglu. Dyfeisiodd y terfysgwyr ddicliell i grynhoi

pobl ynghyd i'r dyben i ymosod ar Nauvoo wedy'n, fel y canlyn.

Cyhoeddodd Sharp drwy ei gyhoeddiad fod " Wolf hunt" i fodarddydd
nodedig, gan wahodd pawb i ddyfod yno dan lawn arfau ; a'r hyn a

rwystrodd eu hamcan gwaedlyd oedd i'r llywydd Ford ddeall eu dyben

ac anfon milwyr i'w gwasgaru. Wedi hyny crynhoisant gerllaw Warsaw
dm lywyddiaeth Col. Williams, (gelyn ci-eulon i'r Saint), tuag 800 neu

900 o honynt, pa rai a ddechreuasant ar hen weithredoedd Missouri,

t.ef llosgi tai ydlanoedd, ac eiddo y Saint. Parhausant i wneutlmr hyn
drwy'r cylchoedd hyny, gan losgi tai nwch penau rhai gwragedd »

phlant ag oeddynt yn glaf yn eu gwelyau ar y pryd, heb roddi iddynt

unrhyw rybudd, ond eu llusgo i'r caeau, a'u gadael yno. Yspeilient eu

tai o'r pethau a fynent, gan yru eu hanifeiliaid gyda hwy. Fel hyn
cawsant lonydd i fyned yn mlaen yn ddivwystr am dros ddeg niwrnod,

canys gommeddai y militia droi allan ar gais y sheriff (Backinstoss) i

wasgaru y dyhirod nes y deallodd mai y militia oedd yr euogion.

Erbyn hyn yr oeddynt wedi llosgi dros ddau cant o dai, ac acbosi mil-

oedd lawer o ddollars o golled, heblaw y bywydau gwerthiawt a
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Nauvoo, o dan ei lywodraeth ef, i amddilt'yn tai a nieddianr.au y dinas-

yddiun, pa rai a yrasaut yr holl derfysguyr av fib y frwydr gyntaf, gaii

adael amryw o'u nifer yn farw ar y inaes ; a gyrasant ar cu hoi hyd
Carthage, ac oddiyno hyd Warsaw, a hwy a ftbisant dros af'on Missis-

sippi i dalaeth Missouri ; ac felly adierwyd heddwch am ysb.iid bach.
Etto ni plieicliodd Sharp, Williams, Cadb. Smith, ac ereill, a briweudu
ystorm yn erbyn Nauvoo er I'.yny, yr hon yn yr liydref canlynol a
ymarllwysodd yn fwy dinystriol a diddysgw>l nag o'r blaen. Crynhoi-
sant oddiamgylch Nauvoo with y miloedd, gyda plienderfyniad, yr hyn
a brottesent yn gyhoeddus, ac a osodent ar eu banerau, " n;;<] oedd dim
Uai a'u boddiau hwy na naill ai alltudiaeth hollol a diammudol vr holl

Saint, fychain a mawrion, gwrryw a benyw, cyn pen y pump diwrnod, 3

blith bwystfilod ac anwariaid yr anialwch gorllewinol, lieu gael eu 11 add
yn ddiarbed, a liosgi eu tai, a'u dinas, uwch eu pei.au, os gwrtiiodeiit

fyned." Penderfynodd y Saint i amddifi'vn eu hunain. yn hytrach na<'

ufyddhau i'r naill ammud na'r Hall ; ac felly bu brwydro poeth o boo
tu am amryw ddyddiau ar ororau y ddinas. Lladdwyd llawer o'r ter-

fysgwyr, ac yn mhl'th ereill o'j punaethiaid, lladdwyd y Cadb. Smith
(hwnw oedd ar y " Carthage (Jrai/s," sef y Smith lnvnw a ddechreuodd

y terfysg, ac a wysiodd y warant gyntaf hono ar Joseph Smith, a'r

hwn a eisteddai yn far wr . mo yn Carthage). Tri yn unig a laddwyd
o'r Saint. T. Siiarp, a Col. Williams, oedd yn blaenori yn yr ymosod-
iad hwn he'yd. Ac fel yr oeddynt yn cysgu un noson yn eu gwersyll,
gan aros am oleu dydd i ymoM.d ar y ddinas drachefn, dychrynwyd
bwynt gan ryw gynhwrf fel triv. t byd- in fawr yn dyfod drwy'r coed;

y mwyrif o honynt a godasant eu peb}ll ar eu ceiiylau, ac a flbisant

mewn tiiwst a lyehryn mawr tua Carthage, a'r gweddill o'u byddin a
gychwynasant ar i u I ol cyn toriad y dydd, gan feddwl mai y Saint oedd
yn eu hymiid. Er -yn i'r dydd wawrio, ac i'r dosparth olaf gyrhaedd y
gweirgloddi; u oedd tua 10 mi/ltir yn wastad o'u blaen, gwelwyd hwy
gan y rhai blaenaf, pa rai a'u camgymmerasant am y Mormoniaid fvth
yn gyru ar eu hoi h.vy ; ac felly ftbisant gan ofn eu gilydd, heb neb "yn
eu herlid heblaw eu c^dwybodau eu hunain, a gyr o wartheg y dref, pa
rai mewn dyc.iyn a ftbisant drwy'r coed heibio eu gwersyll! !

Yn mheii y.hyd g ddyddiau ymgasglodd y terfysglu yn lluosocach
fytli o amgylch Nauvoo. Gommeddodd y Uywodraeth roddi un am-
ddiftyniad i'r Saint ; ond amryw o'r seneddwyr, ynghyd a dirprwywyr
oddiwrth y llywydd Ford, a berswadiasant y Saint i fyned ymaith, a
gadael eu gwlad. a'u holl feddiannau, i ddwylaw eu herlidwyr, oherwydd
dywedent, "eu bod yn rhy luosog i'r Saint allu amddiffyn eu hunain,"
ac nid oedd help iddynt gael gan y Uywodraeth ! ! Addefasant yn gy-
hoeddus, nad oedd dim bai ar y Saint; ond etto y dymunent hwy iddynt
gymmer&dwyo y cynnyg o alltudiaeth er mwyn heddwch ! Da fuasai
genyf roi eu Uythyrau ar lawr yn g\flawn, fel y galiasai y darllenydd
fiurfio ei farn ei hun am yr oimes greuion hon, pe buasai le; ond, niae
fy nherfynau yn fy ngorfodi i gwtogi, oherwydd tod y traethawd hwn wedi
chwyddo yn fwy o lawer nag y bwriedais ar y dechreu, er nad yw etto
yn cynnwys yr boll hanesion difyrus a berthyna i Formoniaeth o lawer.
Ond, at yr hanes. Cydunwyd ar yr ammodau heddwch rhwng y pleid-
iau, drwy fod i'r Saint gael goddetiad i aros yno hyd yr haf caniynol*



9fl

neu hyd oni fyddai porfa wedi tyfu er cynnal eu hanifeiliaid i drafaeli.%

Adddwodd y terfysgwyrlonyddwch i'r Saint i ymbarotoi i'w halltudiaeth ;

ond, f'el pob addewid a ellid ddysgwyl gan y fatli greuloniaid anwar, nid

kir y buont cyn ei throseddu. Parhausant i aflonyddu byd y gallent,

gan ddwyn achwynion disail yn erbyn rbyw rai o flaenoriaid y Saint, lei

y gallent eu llusgo tua ebigyddfa Carthage fyth cyn eu myned ; canys

iii adawent iddynt lonydd i fyned ymaith yn fyw ychwaith ; ac wedi

ruetlm bob ffordd arall i gael gafael ar yr Apostolion, cytunasant a'u

gilydd i ymfyddino erbyn aimer mynediad y Saint i'r anialwch yn ddi-

gun lliosog i'w lladd hwy yno. Ond y tro bwn yn ychwanegol gwared-

odd yr Arglwyd^ grasol ei blant o law eu gelynion creulon, trwy iddynt

ddod i wybod dichell y terfysglu, a cbychwyn gyda tliuamil o wyrdethol-

edig amryw wytbnosau cyn yr amser gosodedig, a tbrafaelio yn nilaen

i'r gorilewin anial, nes cyrhaedd o dan nodded ac amddiffyniad tirionach

yr Indiaid anwar, cyn i'w herlidwyr " cristionogol" (alias, sectyddol^ eu

goddiweddyd. Dyoddefasant lawer o oerni a chaledi, ac o eisieu bwyd,

yn ddiau, canys yr oedd yr eira yn ddwfn ar y ddaear y pryd liyny.

\Vedi cyrhaedd i blith y Pottowattarnies Indiaid, gwersyllasant, a dech-

reuasant adeiladu tai coed, a llafurio y ddaear ; a phan y daeth yn
dyinmor hau, rhoisant yd yn y tir, gan adael rhai yno i'w wylied erbyn

y deuai gwersyll arall o'u brodyr y ffordd h6no ar tu hoi, ac yna aeth-

ant yn nilaen tua California, canys yno yr oedd eu tynfa.

Yn rnis Mehefin aeth gwersyll arall, yn cynnwys tua 5000, ar eu hoi

;

a chyn divvedd yr haf gwersyll arall wed'yn, o tua'r un niferr a gych-

wynasant ar hyd yr un llwybrau ; ac fel yr arosai y naill wersyll am
dynnmor i orphwyso eu hanifeiliaid, adeiladent dai coed, a dodent

gnydau yn y ddaear, er darparu lluniaeth i'r rhai a ddeuai ar eu hoi.

Yn Nauvoo, yr oeddynt wedi gadael eu meddiannau yn nwylaw com-

mittee o bump, i'w gwerthu oreu a allent. Yr oedd amryw arianwyr or
taleithiau ereill wedi clywed fod yn rhaid i'r Saint ymadael oddiync,

wedi dyfod yno i brynu eu tai, a'u tiroedd, &c, gan eu dysgwyl am eu

pris eu hunain wrth gwrs ; ac i'r rhai byn y gvverthodd y mwyrif o"r

Saint, neu yn hytracb y rhoisant y meddiannau na allent gymmeryd
gyda bwynt i'w taith. Yr oedd y Saint drwy'r boll daleithiau, a'r

Canadas, yn darparu yn unfrydol braidd i ymfudo ymaith gyda'u brodyr

alltudiedig, cyn gynted ag a gallent drefnu eu hamgylchiadau. Yn
Ionawr, 1846, cychwynodd tua 200 neu 300 o Gaerefrog Newydd, mewn
llong oddiamgyfch Cape Horn, i'r Bay of St. Francisco yn California,

He y cyrbaeddasant yn ddiogel wedi mordaith gysurus. Darparai mil-

oedd ereill i hwylio yr un ffordd o'r porthladdoedd dwyreiniol ereill yn
fuan ar eu hoi.

Yr oedd yr boll Saint oddieitbr 206 neu 300 wedi ymadael o Nauvoo,

pa rai oeddynt gan mwyaf yn analluog i ganlyn eu brodyr i'r anialwch

oddieitbr iddynt gael gwerthiant ar eu beiddo, fel y prynent gerti neu

bedrolfeni, ac anifeiliaid, i'w cludo. Yr oedd llawer o bobl o'r taleithiau

dwyreiniol gan mwyaf, pa rai a brynasent eiddo y Saint, wedi ymfudo i

Nauvoo i'w meddiannu, pa rai a elwid " y dinasyddion newydd." En-
ynodd cenfigen yr hen derfysgwyr yn erbyn y rhai byn hefyd, ac nid

oedd esgusion yn eisiau er eu cyhuddo hwythau o gyfielyb feiau. os nad

gwaeth, nag eiddo y Mormoniaid; ac nid rhyfedd byn yn ngolwg neb

Jk'u badwaenai hwynt, canys wrtb fod ereill yn prynu ac yn rue ddiau. ii
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eiddo y Saint, yr oedtl y terfvsgwyr yn colli y wobr fawr a ddysgwyl-

iasent am eu holl ddiwydrwydd, eu Uafur caled, a'u herlidigaethau

anorphen, sef cael tneddiannu y cyfan o'r ddinas, a'r ffennydd, a'r

cyfan o'r wlad oddiamgylch, heb dalu dim am danynt. Er mor
rhyfedd y swnia y dull hyn o ymgyfoethogi yn Dghlustiau y Cymry,
rid peth dyeithr ydoedd i'r bobl hyny. canys annogwyd hwy i hyn
drwy esiamplau y Missouriaid yn tawel fwynhau holl diroedd ac eiddo

y Saint wedi eu halltudio yn gyffelyb dair ncu bedair gwaith yn y
dalaeth hbno; ac, hyd heddyw ni chynnygiodd y llywodraeth, na neb
nrall, ddwyn eu gorthrymwyr i brawf, nac adtVru y Saint i'w hiawnder-

au. Ac felly yr amcanai y terfysglu hyn feddiannu Nauvoo yn ysglyf-

aeth rhyfel hunan-ymgynhyrfiol. Pan gawsant eu siomi drwy ddyfod-

iad y " dinasyddion newydd," yn y fan troisant at eu hen gynlluni u

llwyddiannus, sef cyffroi y werir. i'wherbyn gyda rhyw gamgyhuddiad-
au gwarthus, a'u dangos yn bobl beryglus i'w hachos buy ; ac felly

llwyddasant etto i gasglu tyrfa fawr o wvr arfotr. ac a ymosodasant ar

Nauvoo. Yr oedd ganddynt bob manteision ar y ddinas, oherwydd
na feddai y dinasyddion nemawr o arfau. pan yr oedd v terfysglu trwy

frad wedi cael gafael ar holl fagnelau ac arfau y dalaeth, pa rai a ym-
ddiriedasid i'r milisia. Er hyn oil, ac er fod y terfysglu yn agos i

ddeg am un o'r dinasyddion a'r Saint, pa rai a unasant a'u gilydd i

amddiffyn eu hunain yn eu cartrefi
;
yr hyn a wnaethant yn wrol iawn

am dri diwrnod o frwydro caled; ond y pcdwerydd dydd gadawodd y
" dinasyddion" y Saint eu hunain, ac er hyny hefyd ni allai y terfysglu

ddyfod i'r ddinas hyd nes i ryw nifer o swyddogion gwladol ddyfod

yno a pherswadio y Saint, neu yn hytrach orchymyn iddynt, " beidio

ag amddiffyn eu hunain yn hwy, rhag (meddent hwy) tywallt ychwaneg
o waed." Deallwyd fod y personau hyn yn swyddwyr n;ilwraidd,

wedi cael gorchymyn gan y llywydd Ford i gasglu disron o filisia i

amddiffyn y ddinas a gwasgaru y terfysglu, ond yn lie hyny hwy a

ddaethant yno eu hunain heb eu milisia, naill ai am na allent, neu am
na ddewisent eu cyrchu ; siomwyd hwy yn eu dysgwyliad i'r terfysglu

wrando ar eu llais, canys ni wnaent ond eu gwawdio. Y Saint o'r

ochr arall yn foddlon ac yn ufydd bob amser i^iob gorchymyn a bro-

ffesai ddyfod gvda rhyw liw neu ymddangosiad o awdurdod wladol a

ufyddhasant iddynt hwy, ac a ffoisant dros afon y Mississippi i diriog-

aeth Iowa, arfrys inawr. heb gael amser i fyned ^ nemawr ddim o'u

celfi, na'u dillad, nac ymborth na darparaeth arall braidd gyda hwynt
cyn fod y terfysgwyr yn carlamu drwy heolydd y ddinas adetholedig

dan waeddi ac wban mewn ymffrost o'u buddugoliaeth.

Gorfuwyd y "dinasyddion newydd" hefyd i ffoi yn ddiammodol gan
adael hyd y nod y meddiannau a brynasent mor ddi^cudar. yn nwy-
law y terfysglu wedi'r cwbl ; pa rai a wleddent ar yr ysglyfaeth yn
wancus, gan ymroi i feddwdod a phob mwyniant a borthai eu hlvsiau

annynol ; ac y maent yn parhau i fwynhau y rhan fwyaf o'r ddinas a'r

cylchoedd yn ddirwystr hyd heddyw ! ! Gwelir oddiw;th hyn nad ar

y Saint, ond ar eu cymmydogion aflonydd yr oedd y bai am y terfysg-

oedd a'r rhyfeloedd parhaus a fu i'w herbyn. ac fel pe yn bwrpasol i

brofi hyn yn amlwg i bawb, goddefodd rhagluniaeth i'r " dinasyddion

aewydd" gael treial o fyw gyda'r terfysgwyr, a'r canlyniad a fu, fel y
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bu, ac y bydd i bob dynion a ddewisant fyw yn onest a heddychoT, yn
hytrach nag ymuno a hwynt; sef, cwyinpo yn ysglyfaeth digymmorth
i'vv gelyniaeth eiddigcddus bwynt.

Gan fori rhyw hanesinn fel hyn yn ymddangos braidd yn anhygoel
yn yr oes hon, gan eu bod yn deilwmj o'u croniclo yn mhlith gorch-

estion yr oes, a chan ein bod yn feddiannol ar hanes gywir o'r alltud-

iaeldi olaf a ehreulonaf hon, ynghyd a'r erthyglau y gorfodwyd y dy-

od 'ol'yddion i'vv ardystio er achub eu byvvvd, rhoddwn hwynt o tiaen

y darllenydd yn ngeiriau boneddwr ag oedd yn un o'r committee.
" Byddai desgrifio yr boll olygfeydd dyoddefus ag y gorfawyd pobl

y ddinas hon (sef Nauvoo) i fyned trwyddynt er pan ymaduwsoch
c lwi, yn ormod gorchwyl i'w wneyd mewn un llythvr; yn UDig digonol

yw hysbysu ddarfod i'r terfysglu ymgasglu i'n herbyn drachefn, yn
fiian wedi eich ymadawiad chwi

;
parhausant i luosogi hyd nes oeddynt

ciros 1500 o wyr arfog, a thua 200 o bat/gage waygons, gyda phregeth-

wyr sectyddol i bregethu iddynt yn gysson, ac areithwyr crefyddol i

berswadio y terfysgwyr creulon hyn eu bod yn gwasanaethu Duw
drwy ein herlid a'n liadd ni, ein yspeilio o'n meddiannau, llosgi eia

tai uwch ein penau, a'n halltudio ni oil o'n gwlad oherwydd ein cref-

ydd yn unig ! Ie, pregethwr selog gyda y Cainpbelliaid oedd eu
piif flaenor, o'r enw Thomas S. Brorkman.

"I'an wersyllai y terfyssdu yn Carthage, ymdrechadd Col. Singleton,

a Major Parker, pa rai a anfonodd y llywydd Ford i Nauvoo gvdag

osgordd o ddeg o ddynion i'vv hatnddiffyn, i vvneuthur heddvveh rhvvng

y pleidiau, drwy awdurdod y llywydd.

Ammodau ereulon iawn a osododd Col. Singleton ar y Saint, pa rai

oedd yn eu gorfodi i adael y dalaeth yn niheu GO niwrnod ! Ond, er

inor galea oeddynt, pan y cynnygiwyd hwv i'r terfysglu, gwrthodasant

hwynt yn unfrydol, yr hyn a achosodd i Singleton ac amryvv o flaen-

oriaid y terfysglu ymadael, gan eu bod hwy yn rhy greulon iddynt

hvvy ullu eu canlyn ; a hwy a gyhoeddasant eu liyniadawiad yn y
uewyddiaduron, ac hefyd fod y Mormoniaid wedi cyduno i gymmaint,

os nad i fwy nag a allai dynoliaeth ofyn ganddynt. Yn y fan gosod-

odd y terfysgwyr Brocl^man yn flaenor, a'r dy dd canlynol marchogas-

ant t;ua Nauvoo, He y cyrhaeddasant ar foreu y 10 o fis Medi, ac a

wersyllasant ar -farm Hunter.' ¥n y cyfnmser, yn lie fod niilwyr yn
dyfod oddiwrth y llywydd i aradditiyn bywydau, ymwelodd Major

Flood, o Quincy, gyda John Wood, Yaw., Maer Quuicy, Dr. Comers,

a Mr. Joel Rice, a gwersyll y terfysgwyr, mewn gobaith o'u troi oddi-

wrth eu hanie.inion llofruddiog, ond fe'u siomwyd yn hollol ; canysyn,

He hyny saethodd y terfysgwyr beleni o'u magnelau ar ol y boneddig-

ion hyn pan oeddynt yn dyehwelyd oddiwrthynt tua Nauvoo. Y dydd
canlynol nesasant eu gwersyll tua'r ddinas, gan saethu grape shot, a

pheleni o'u magnelau yn gawodydd tua'r ddinas drwy'r dydd. Gwrth-

wynebwyd hwy rhag dyfod i'r ddinas gan ein un fagnel gartrefol (yr

hon a wnaed o ddarn o" shaft hen agerfad). Y dydd canlynol dechreu-

asant frwydro tuag un o'r gloch prydnawn, yr hon a barhaodd ond

am awr ac ugain mynyd yn unig, cyn y gorchfygwyd hwynt yn wyrth-

iol braidd gan tua 150 o'r Saint. Ni wyddis pa nifer a laddwyd o'r

terfysgwyr, ond addefabant fod un, a deuddeg wedi eu clwyfo.
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" Pan oodd petlinu yn y cyflwr hwn. lirioedd committee o Quincy,.

pa rai a lwyddasant i ddwyn y terfysgwyr i ryw amniodau heb dyv.allt

ychwaneg o waed, er en bod yn orniesol i;iwn ar y Saint druain yn til

eu hammodau, fel y gwelir with a ganlyn ; etto yn waeth nag hyd y
nod yr amniodau yna, gorfuwyd huynt i ddiane dros yr afon Missis-

sippi yn ddioed, er achul) eu hciuioes. Am y mis canlynol arosodd

Mr. Fulraer a minnau yma. a'r. teriyegwyr mewn meddiant lioliol c'r

ddinas; yr oedd Mr. A. Babbitt wedi niyned i ymweled ar gwerayll

srorllewinol. Ac U! y fath olygfeydd annuwiol, gobeithiaf • na weiftf

byfch etto Chwilid ein tai yn (anwl, ac yn axil yn hollol groes i'w

haddewid, dan yr est>;us o ymofyn arfau, neu Fomioniaid yn ymguddio.

Er y pryd hyny llwyddodu rhai o'r ' dinasyddieo newydd' i godi y
llywydd Ford oddiar ei nyth, ac efe a ddaeth yma gydag osgordd i

gadw heddwch wedi i'r holl Saint gael eu halltudio, i'e, i gailw y ter-

fvNgwyr mewn meddiant heddychlon o'u hysglyt'aeth y daeth efe.

Ond cbwarddodd y terfysgwyr am ei ben, ac a'i gwawdiasantyn mbob
dull dirmygus a allent; a'u gwragedd hwynt gydag ymddangosiad
niaw.eddig iawn a anrhegasant y llywydd a phais i'w gwisgo fel daug-

osiad o'u cydnabyddiaeth hwynt o'i wroldeb.
" Tysiia y llywydd French, yr hwn sydd yn awr yn dal swydd Ford,

na eh li'.F terfysglu lywodraethu yn nh.daeth Illinois yn hwv.
" A guiilyn yw'r copy o'r amniodau a wnaed yr amser cyfeiriedig

uchod
•' 'Brthyglau cydymffurfiad neu amniodau heddwch, pa rai a wnaeth-

pwyd, ac yr ymrwymwyd i'w eadw ar yr unfed dydd ar bymtheg o fis

Medi. 1845, rbwog Almond W. Babbitt, Joseph L. Heywood, a Joh;i

S. Fnimer, trustees eglwys Saint y Dvddiau Diweddaf o'r blaid gyntaf,

a Thomas S. Brockman, llywydd y posse, a John Carlin, constable neill-

duol posse Hancock o'r ail blaid, ac Andrew Johnson, cymmedrolwr
dinasyddion Quincy o'r drydedd blaid:

—

'"1. Fod dinas Nauvoo i snrendro. Fod plaid Col. Brockman i

feddiannn y ddinas y fory, sefyr 17eg. am ciri or gloch prydnawn.
[Nid vies yhia un esgus paliam y rhaid i'r trueiniaid ereill adael i

ddieithriaid anwar fel y rha'in gael meddiant o'u tai, a'u dinas hardd !

Nue oes, dim pryniad na gwerthiad o honi. ond rhaid i'r terfysglu gael

y petli ! ai cael g f.iel ar ryw ddrwir weithredwj r yn y ddinas i'w arholi

o flaen llys gwladcl ? () ! nage, na,e, ond rhaid, ebe y pregetbwyr,

a'r crefyddwyr hyn, iddynt hwy gael holl feddiannau eu cymmydogiou
heb dalu dim iddynt, serch eu lladd i'r dyben hyny, a'r cwUl oh**rwydd

eu bod yn meiddio addoli Duw yn ol eu cydwybodau, yn eu gwlad rydd

eu hunain ! !]

"
' 2. Eu bod i roddi eu holl arfau i feddiant y committee, i'w had-

feryd yn ol iddynt wedi y croesant yr afon.

"'3. Fod committee Quincy yn ymrwymo eu dylanwad o blaid

heddweh ; ac fod blaenoriaid a phobl y gwersyll yn addaw arbed

bywydau hyd yr amser uchod.
" ' 4. Fod yr araddifaid a'r cleifion i gael amddiffyniad, [ond sylwer

oddiwrth yr hanesion canlynol fath nodded a thriniaeth a gawsant;

dywedir i atnryw farw o eisieu, a'r eriidwyr hyn yn eu gwawdio ar y
prvd!]
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"
' S. Fud yr hoi! Formoniaid i adael cu Mormotiiaeth, neu adael y

dalaeth cyn gynted ag y gallant groesi yr afon Mississippi. [Dyma
a Idetiad amlwg nad at y Mormoniaid yr oedd eu cenfigen, ond yn
U>iig oherwydd Mormotiiaeth ! Ie, amlwg yw mai erlidi^aeth gref-

ydd'jl, er dan amryw esurusion sydd wedi parhau i huntio y dyoddef-
yddion hyn o gwr bwy gilydd i'r cyfandir, braidd am flynyddau, ac
achosi iddynt ddyoddef uiwy nag a ddiohon dyn draethu.]

'' '6. Fod caniatad i committee o bump o ddynion. yn cynnwys trus-

tees yr cglwys, a piiump o ysgrifenwyr, a'u teuluoedd (ond nad yw
Mr. Pickett i fod yn un o honyut), i gael aros yn y ddinas i werthu
eiddo y lleill.

"
' 7. Fod creulonderau i beidio yn ddioed, a bod deg o'r committee

i fvned i'r ddinas i'w meddiannu dros y lleill cyn gynted agy mynont."
Yma canlyna restr o'u Uemrau.

" Ar y 9fed o Hvdref. pan y dychwelodd ein pedrolfeni ilan y Mis-
sissippi, ar gyfer Nauvoo, cawsant y gweddill o'r Saint yn gorwedd ar

1 in yr afon. heb dai, gwelyau, celfi, bwyd, dillad, na dim ; ond yr oedd
uewynu i farwolaeth yn syllu yn eu gwynebau ! Yr oeddynt wedi
cael eu halltudio gan y mobs o'r ddinas yn ddiarbed, dirybudd, a di-

drugaredd, heblaw fod llawer o dan glefydau a heintiau y wlad bono
ar y pryd. Nid oedd ganddynt ddim i fyw yno, na dim i gyehwyn eu
taith. Pan yn yr amgyldiiad tyfyng hwh. troisant at yr Arglwydd, ac

efe a anfonodrl In mawr o sod-ieir (quails), y rhai addisirvnasantyn eu
plitli, ar eu gorwedi leoedd. ac wrth eu traed, hyd nes yr oedd y cleilion

a phawb yu eu dala a'u dwylaw, nes eu digoni ; felly lmlid eu byrddau
o gig. foreu a bwyr. Nid y Saint yn unig a welodd hyn, ond y byd
hefyd. Yr oedd ager-fid yn myned heibio o fewn cbwech rhwd iddynt,

ac a'u gwelsant, a rhyfeddodd y teithwyr oedd ami yn fawr iawn j ereill

ar y Ian (heb'.aw y Saint) a ryfeddasant pan welsaut y fatb ryfeddod ;

ond rhyfeddach etto, fod yr adar hyny wedi dilyn y Saint hyd y ffordd

pin Kychwynasant eu taith, gan ddisgyn a- eu pedrolfeni, ac o dan eu
traed, gan gynnyg eu hunain yn aberthau gwirfoddol i arhub bywydau
y Saint dan ormes eu herlidwyr. Traether hyn i genedloedd y byd!
Dyweder wrth freninoedd a phenaethiaid ! ! Hysbyser hyn i*r rhai a

broffesant srredu ddarfod i Dduw ddwyn Israel drwy'r anialwch yn
nyddiau Mosis, fel y credont hefyd fod Duw yn y dyddiauhyn, a'i fod

inor anwyl o'i blant yn awr a'r pryd hyny ; a'i fod cfyn eu portlii

etto pan y mae gorm.es y gelyn yn annyoddefol. Efe yw Duw yr holl

ddaear; o'i flaen y plyga pob glin, a phob tafod a gylfdsa i enw Iesu

Grist."

—

(Allan o'r " Mitlenial Star")

PENNOD XXVII.
Y WASG AMERICANAIDD YN TROI O BLAID Y SA.INT.

" Mae rhyw gyffroad a chydymdeimlad rhvfedd yn ennill tir o blaid

y Mormoniaid. drwy ein gwlad. Creodd neillduolrwydd eu daliadau,

tarddiad rhyfedd eu ffydd, a gwreiddioldeb y personau a ddewiswyd
yn brophwydi, ac yn llvwvddion iddynt, ynghyd a'r J'yfrau, &c, a

gyhoeddwyd i'w herbyn, ddylanwad ar boblogrwydd yr oes i'w herbyn
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am flynyddau. Desgrifid hwynt fel yn ddivsgog mown arfrriadau
gwarthus, ac y mae yn rhyfeddod fawr na wrthwynebodd y Moruion-
iuid nemawr ar y cyhuddiadau hyny [do, meddwn ni, ranys gwyddom
iddynt wneyd a allent i hyny, a gwyddom helyd mai tra y bycidai v

gwir yn goleu ei fatehen, y rhoddai celwydd y byd yn venfflam, ac y
tedid ein hamddiffyaiadau ninnau yno ; nid i gololiiau y newyddion,
ond fel yn Nghymru, i'r tu ol i'r tan heb eu darllen]. Pan ruthrodd
terfysglu crculun i garehar Carthage, a lladd Joe Smith, a'i frawd
Hymm, tarawodd y weithred ysgeler y wlad a syndod am yspaid. ond
anghotiwyd hyny yn fuan. Wedi hyny crynhoodd terfysglu yn nhu-
laeth Illinois, dan yr enw Gwrth Fonnoniaid, i'r dyben o u halltudio
o u gwlad, a'u gorfodi i adael eu tyddynod, eu tai, a'u holl fetidian-

nau, ynghyd a'r deml gostfawr a ad -iladasant, yn yaglyfaeth i'w her-
lidwyr. I'r dyben hyn crynhoisant eu magnelau. a'u harfau rhylel vu
erbyn Nauvoo. Tynodd set'ylll'a y Morinoniaid sylw taleithiau erei'll

;

ond gan na roddodd Illinois, eu talaeth eu hunain, un eynnorthwy
nac amddiifvniad iddynt, ond yn hytiach cymmeradwyo trais yr erlid-

wyr, credid fod eu cynimeriad mor ddrwg ag i deilytigu y driniaeth a
gawsaot, a'u halltudiaeth i chwilio am drigt'an yn rhyvv wlad arall. [Pa
ddrygioni a ullasent gyllawni er teilyngu alltudiueth o werin lywod-
raeth, tybied.'] Aindditi'ynodd y Morinoniaid eu cartretieoedd oreu a
allent, hyd nes eu gorthrechwyd gan atulder y ted'ysgwyr, a'r du'aeth
yn eu herbyn, a phoblogrwydd y wlad ; a phan nad oodd iddynt gym-
horth, nac amddift'yniad o un man, dywedasant, ' Nyni a awn,' a hwy a
aethant i'r anitdwch, yn wyr, gwragedd, a phlant ; rhui ar draed, rhai
niewn pedrolfeni, a chyda hwynt y gweddill o'u celfi, a gadael eu
cartrefleoedd, a ffoi i'r anialwch. Ymunodd rhai [JUO] a'r fyddin
oedd yn myned i California, a rhan arall a aethant i'r gorllewin i afon
Mississippi. Ac fel hyn gyrwyd 12,000, neu 15,00-0 o bobl, o sefyllfa

gysurus a llwyddiannus o'u cartrefleoedd i orwedd ar lanau afonydd
afiachus, neu i yindaro oreu a allent ag anwariaid a bwystlllod, ar hyd
prairies eang y gorllewin. Ond erbyn hyn yniddengys ynddigon eglur
oddiwrth dystiolaethau ainrywiol sydd yn deilwng o'n ciediniaeth

—

rhai ydynt yn adnabyddus or Mormoiiiaid, wedi syKvi yn fanwl, a
threiddio i'w bucheddau a'u hyuiddygiadau, fod y bobl antfoitui.us-

hyny wedi dyoddef anghyfiawnrier mavvr drwy gael eu gormesu felly,

eu hyspeilio, a'u gadael yn hollol ddiamdditfyn gan dalaeth annibynol,
yr hon oedd wedi yuirwymo i'w hamddiffyn yn eu hiawnderau. Tystia

y diweddar Cadben Allen o'r U. S. Dragoons, yr hwn oedd ganddo
500 o'r Saint yn ei fyddin, eu bod hwy oil, nid yn unig yn ysbrydol a
dewr, yn bobl ddaionus a ffyddlon, ond desgrifia hwynt yn rhyfeddol
o bur a dieithriad mevvn moesoldeb, yn gynil, gofalus, diwyd, a hunan
ymwadol, ac yn dangos amynedd dewrwych niewn dyoddetiadaii,
teilwng o'r goreu o gynimeriad Ciistionogol. Etto, ysgrifena un o
ohebwyr teilyngaf yr ' U. S. Gazette,' yr hwn a fu yn cyd-deitliio, ac
yn byw yn tuhlith y Mormoniaid, fod diweirdeb, rhinwedd, a chariad,
ynghyd ag ysbryd undeb, ac ymdrech at ddedwyddwch teuluaidd, yn
cyfansoddi nodweddau pendant yn nghynimeriad y bobl wrthodedig
hyn, yn ogystal a'u cymmedroldeb, trefneiddiwch, diwydrwydd, gwr-
oldeb, a phenderfyniad diysgog am wrthrychau eu serch. Os felly, *
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mae geiriau yn analluog i ddesgrifio yr anghyfiawnder a'r creulon-

derau digyffelyb a ddyoddefasant yn nhaiaeth Illinois. Gellir esgusodi

y creulonderau a ddyoddefodd y Goths a'r Vandals, i raddau, ac am
erlidigaethau yr oesoedd ty wyll ; ond t'od gwlad rydd fel America yn
y dyddiau goleu hyn yn mhlith ei hull sefydliadau i

j sicrhau rhyddid
i'w deihaid, yn alltudio tua 15,000 [dros ddeg cymniaint] o'u deiliaid,

heb eu prori yn euog o un trosedd, trwy rytu arfau, o'u cartrerleoedd,

a'u meddiannau, a bod braich gref y dalaeth heb ei hestyn i'w h;.;u-

ddilfyn, sydd waradwydd ar ein hanesiaeth a'n gwlad, a gymmerth
flynyddoedd raaith i'w olchi yinaith. Mae yn ddigyrfelyb yn banes
ein gwlad. Ac nid hyn yw'rgwaethaf o'r hanes ychwaith ; terfysyoedd,

meddwdod, a throseddindau, yir canlyuiadau budduyoliaeth y ywrik-For-
moniaid! Cortf afreolaidd o bold wedi treiMO holl eiudo y Monnoii-
iaid, meddiannu eutyddynod, acanurddoeu teml

; y tylodion, y cleif-

ion, a'r oedranus, fel y plant diniwaid, wedi eu gym yn hanner new-
ynog i'r goedvwg, a'u boil ainddid'ynfeydd, a'u bywioliaeth, wedi eu
handwyo a'u tori ymaith.

" Ar eirwiredd tystiolaethau cryfion am sefyllfa a chyuameriad y
Mormoniaid, raae talaeth Illinois yn rhwyni gan ei honour a'i chyf-

reithiau ei hun i adferyd y dyoddefwyr diniwed hyn i'w caitreiieoedd,

eu meddiannau, a'u hiawnderau, a dy!ai y llywodraeth er niwyu cyf-

iawnder a dynoliaeth—er mwyn cymmeriad eu talaeth a'u sefydliadau,

gyfarwyddo eu llywydd i gyhoeddi anerchiad i wahodd y Mormoniaid
yn ol i'w cartrerleoedd, a sicrhau iddynt amddiffyniad rhag pob ym-
osodiad arnynt. Maent yn awr drwy anghyfiawnder y dalaeth yn
marw o newyn ac oerfel yn yr anialwch ; neu yn ysglyfaeth i'r auwar-

iaid a'r bwystfilod. Mie lluoedd o honynt yn awr yn gorwedd ar y
ddaear ar Ian afon Mississippi, ar gyfer y ddinas a adeiladasant drwy
ddiwydrwydd, ac yn awr yn gweled y cyfan yn meddiant y fath waethaf

o ladron. Delfroed Illinois i'r gwaith da hwn cyn y byddo poblog-

rwydd yr holl wlad yn demando i'r Mormoniaid gyfiawnder am yr hyn
a aeth heibio, ac amddiffyniad am yr amser dyfodol."—(Allan o'r

Nem York Sun.

J

Hybarch ddarllenydd, wrth ddiweddu yr hanesion rhyfedd hyn,
tystia ein cydwybod ddarfod i ni roddi i chwi ddarluniad cywir o fywyd

y dyn duwiol a chydwybodol hwnw, sef Joseph Smith, hyd hanes ei

ferthyrdod creulon ef a'i frawd Hyrum, oherwydd eu hymlyniad wrth
Formoniaeth. Dyma i chv.i hanes yr efengyl dragwyddol wedi ei

hardystio a'i sclio a gwaed prophwydi ac apostolioTi duwiol etto, yn
ein dyddiau ni. Yma hefyd y gwelwch hanes cannoedd o tiloedd yn
dewis alltudiaeth greulonyn hytrach na chael euhamddifadu o gysur-

on Mormoniaeth. Pa le arall y gwelir y fath olygfa ? Ac wedi ei

myned yn rhy ddiweddar, dyma blant y byd, drwy'r wasg American-
aidd, yn dod i addef, fel yn y cynoesoedd, mai erlidigaeth ddiachos
oedd y cyfan ! Sylwch ar y cymmeriad a roddant i'r Saint yn awr ; ac

O, bydded golygyddion Cymru mor ddyngarol a'u hefelychu yn hyn
fel y darfu iddynt yn yr ochr arall. Gwyddom fod y llyfr hwn yn
teilyngu eich ystyriaeth ddvvys, a'ch crediniaeth; a'n taer ddymuniad
y w ar iddo fod yn ddeinyddiol i'ch dwyn i wybodaeth o'r gwirioneddau
a^gynnwysa drwy eich ufydd-dod i'r drein a. ddangosa. Amen.
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