
Cawson ni'r llun hwn trwy
law Roger Price, Y Bont-
faen (Treherbert gynt) ond
roedd yn dwyn atgofion
nôl i Islwyn Jones, un arall
o gyn-drigolion
Blaenrhondda. Ei hen
gartref, 'Trem-y-glyn' yw'r
tŷ mawr gwyn welwch chi
wrth gwt y trên. Meddai
Islwyn, sy nawr yn byw yn
Ystrad-owen,

"Rwy'n cofio'r trenau yn
mynd heibio ar eu ffordd i
Aberafan ac Abertawe a
hefyd Teifi oedd arfer
gweithio ar y rheilffordd.
Bu'n gweithio yn y blwch
signal ym Mlaencwm ger y
twnnel a hefyd yn casglu
tocynnau ar y trên. Roedd
Teifi yn ffrind mawr i
'nhad ac Wncwl Idwal.
Roedd yn aelod selog o
gapel Horeb ac yn un o

athrawon yr Ysgol Sul yno.
Byddai 'nhad, David
Thomas (a ddaeth yn dad
yng nghyfraith imi) a Teifi

yn mynd i bysgota ar afon
Cothi ym Mrechfa ac afon
Teifi yn Llanybydder.

Daliodd fy nhad eog
19pwys un flwyddyn ar y
Cothi. Rwy'n cofio'n grwt

bach yn synnu at faint y
pygodyn braf yn hongian
yn y warws yn Aeron
Stores (siop Dada).

Daliodd Davis lawer o
bysgod glew a byddai'n eu
hongian yn ffenest ei siop
gigydd yn Wyndham
Street. Er i Teifi fynd yn
aml i bysgota, fuodd e

erioed mor ffodus â'i ddau
ffrind, er rwy'n cofio i
Wncwl Idwal ddweud iddo
ddal sewin mawr un tro.

Y broblem gyda sewin
mawr yw bod eu cnawd
ddim cystal i'w fwyta.
Doedd 'da nhw ddim calon
i ddweud hynny wrth Teifi,
gan nad oedden nhw'n
moyn ei siomi. Rhoddwyd
darnau o'r pysgodyn i' w
ffrindiau a bu rhaid i 'nhad
ddweud celwydd bach
gwyn iddo fwynhau ei
fwyta. Yr unig un nath
fwynhau mewn
gwirionedd oedd Ginger y
gath!

Sawl un o ddarlienwyr Y
Gloran sy'n cofio Teifi
Griffiths (gynt o Church St
Treherbert tybed?)
Cymeriad hoffus a
charedig dros ben.
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Cliciwch fan hyn i ymweld á’n gwefan

Mae 2020 wedi bod yn
flwyddyn anodd i bawb
gyda'r Covid yn dod ar
ben tywydd gwael,
llifogydd a Brexit. Mae
ardal Rhondda Cynon Taf
wedi dioddef gyda'r
gwaethaf a gallwn ni ond
gobeithio y gwelwn ni
haul ar fryn erbyn y
gwanwyn. Mae'r
tebygolrwydd y cawn ni
frechlyn effeithiol yn
cynnig gobaith y daw
rhyw fath o normalrwydd
yn ôl maes o law a siawns

inni ailafael yn ein
diddordebau ein
cysylltiadau a'n
gweithgareddau
cymdeithasol.

Yn ystod y cyfnod tywyll
hwn, gwelsom ein Senedd
a llywodraethau'r Alban a
Gogledd Iwerddon yn
dilyn eu llwybrau eu
hunain - yn aml yn groes i
bolisiau Llundain.
Cawsant gyfle i lunio
polisiau oedd yn gweddu
i'w pobl, a da o beth
hynny er gwaethaf ambell

wg o gyfeiriad San
Steffan. Cawsom i gyd
hefyd gyfle i sylweddoli
cymaint rydyn ni'n
dibynnu ar ein teuluoedd,
ein ffrindiau a'n
cymdogion a dod i
werthfawrogi ein
Gwasanaeth Iechyd a'i
holl staff meddygol sydd
wedi bod ym mlaen y gad
yn y frwydr yn erbyn y
feirws.

Mae adeg y Nadolig yn
gyfnod sy'n cynnig cyfle
inni ddangos ein

gwerthfawrogiad o bawb a
fu'n gefn inni. Wrth
ddathlu genedigaeth y
baban Iesu, mae hefyd yn
gyfle i ddathlu bywyd
newydd a gobaith newydd
gan lawenhau gydag un
o'n beirdd, "Bywyd nid
yw'n marw, hyn sydd
fawl.”

Nadolig Llawen i bawb
o'n darllenwyr a mawr
obeithiwn y cawn
Flwyddyn Newydd
Dda.

https://www.carpetsncarpets.co.uk/
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Siôn Corn
Mae Sion Corn ac un o’i gorachod wedi cytuno i greu fideo gyda ni i’w rhannu gyda phlant ac
ysgolion cynradd y Sir yn ystod mis Rhagfyr. Gan nad yw’n cael ymweld a llawer o lefydd ar hyn
o bryd, bydd y dyn mewn coch yn adrodd stori ac yn canu cân neu ddwy gall y plant ymuno mewn
ynddi. Os am dderbyn copi, ebostiwch gweithgareddau@menteriaith.cymru

Prosiect Medrau
Rydym yn edrych ymlaen at lansio prosiect newydd y mis yma: Prosiect
Medrau - prosiect rhwng y cenedlaethau sy'n rhoi'r cyfle i drigolion y sir
rannu eu sgiliau a diddordebau personol gydag eraill.
Mae gan bawb rhywbeth i'w ddysgu i rywun! Efallai eich bod chi'n dda gyda
thechnoleg, yn creu campweithiau yn y gegin, yn grefftwr o fri neu'n llawn
tips glanhau fel y Mrs Hinch Cymreig? Os oes gyda chi unrhyw ddiddordebau
neu sgiliau i'w rhannu, bach neu mawr, rydyn ni eisiau clywed gennych chi!
Os hoffech chi gymryd rhan yn y prosiect neu am ragor o fanylion, cysylltwch
â marged@menteriaith.cymru.

Clwb Gemau Menter Iaith RhCT
Mae ein Clwb Gemau cyntaf wedi dechrau ganol Tachwedd, gyda phobl ifanc 11-16 oed y Sir yn cael cyfle i
chwarae Gemau poblogaidd gyda’i gilydd dan arweiniad Ieuan James. Mae’r clwb wythnosol yn mynd o nerth
i nerth ac yn gyfle gwych i bobl ifanc fwynhau a chymdeithasu yn y Gymraeg. Os am ymuno, ebostiwch
clwbgemau@menteriaith.cymru

Hyfforddiant Sesiwn Sul gyda Geraint Hardy
Mae Geraint Hardy wedi dechrau ar gyfres o weithdai a sesiynau mentora i gyflwynwyr hen a newydd Sesiwn
Sul, a’r cyfan dros Zoom! Wedi un sesiwn agoriadol, bydd Geraint yn ymuno â’r cyflwynwyr wrth iddynt greu
rhaglenni newydd wythnosol fydd yn cael eu darlledu bob nos Sul rhwng 8 a 10 ar GTFM. Mae arbenigedd a
phrofiad Geraint yn y maes darlledu yn werthfawr iawn i’n pobl ifanc. Mae’n braf hefyd croesai 6 person ifanc
newydd i’n TIM Sesiwn Sul. Os am ymuno ebostiwch TIM@menteriaith.cymru

Timau Ieuenctid Menter
Mae’n TIMau yn mynd o nerth i nerth gyda rhai Newydd wedi eu sefydlu yn Rhydywaun, Cwm Rhondda a
Garth Olwg. Mae Sianel TIM yn parhau i greu cynnwys bob pythefnos ar sianel AMAM.cymru. Mae’r aelodau
yn gwirfoddoli oriau o’u hamser yn wythnosol er mwyn cynnyddu defnydd y Gymraeg.

Clybiau Carco
Mae gennym staff arbennig yn rhedeg ein Clybiau Carco. Maent wedi cynnal y gwasanaeth yn llwyddiannus
iawn yn ystod y cyfnod anodd yma. Mae’n bleser clywed y plant a’r rhieni yn canmol eu Gwaith. Rhown
ddiolch twymgalon iddynt.

Cyfarfod Blynyddol
Cynhaliwyd ein Cyfarfod Blynyddol dros Zoom eleni! Braf oedd croesawi pawb i’r digwyddiad rhithiol i
glywed a thrafod gweithredoedd y Fenter yn ystod y flwyddyn ryfedd yma. Diolch i bawb am eu hamser a’u
hymroddiad yn gwirfoddoli eu hamser i’n cefnogi.

mailto:gweithgareddau@menteriaith.cymru 
mailto:marged@menteriaith.cymru.
mailto:marged@menteriaith.cymru.
mailto:TIM@menteriaith.cymru


Efallai fod y Nadolig eleni
am fod yn dra gwahanol I
bob ‘Dolig arall, gyda llai o
amser yn cael ei roi yn
ymweld a pherthnasau ar
hyd a lled y wlad a mwy
amser yn cael ei dreulio
gyda theulu agosaf. Ac fel
pob ‘Dolig, mae’n bosib y
cewch anrheg neu ddau gan
Sion Corn!

Gobeithio mai tabled
newydd sbon fydd ar y
rhestr i chi eleni! Os mai
tabled fydd yr anrheg, mae
yna gant a mil y gallwch ei
gwneud hefo nhw wrth gwrs
ond dwi am drafod
adnoddau hanes ar y We yn
y golofn tro yma, esgus da i
dreulio oriau yn chwilota am
bethau difyr a diddorol o’ch
soffa dros yr Wŷl.

Dwi'n siwr fod llawer
ohonoch yn ymwelwyr
cyson a'ch archifdy,
amgueddfa neu’r Llyfrgell
Genedlaethol i chwilota
mewn dogfennau hanes
neu’n hel achau ond daeth
hynny i stop i bob pwrpas
gyda llawer o archifdai a
llyfrgelloedd wedi cau dros
y misoedd diwethaf.

O ganlyniad i’r prinder
cyfleoedd yma, dwi am
fwrw golwg dros yr
adnoddau sydd ar gael yn

lleol ac yn genedlaethol er
mwyn ymchwilio ein hanes
ar-lein. Ac yn sicr mae yna
gryn dipyn i’ch cadw’n
brysur.

I ddechrau wrth ein traed, ac
yn lleol. Yn aml na pheidio,
mae’r archifdy lleol yn fan
cychwyn da i ddechrau i
ganfod adnoddau ar y We.
Er enghraifft yng Ngwynedd
sef Archifdy Sir Gaernarfon,
mae degau o luniau wedi eu
digideiddio a’u catelogio, o
bob tref a phentref. Mae’n
gyfle da i hel atgofion a
chyflwyno darnau bach o
hanes i’ch teulu.

Yn amlwg, fe fydd casgliad
pob archifdy yn wahanol,
gyda graddfa yr adnoddau
sydd ar gael ar y We yn
amrywio. Ond cofiwch
glicio ar eich awdurdod lleol
i weld sydd beth sydd
ganddynt ar gael ar y We.

Yn genedlaethol, y man
cyntaf i fynd ati i chwilio
yw gwefan Llyfrgell
Genedlaethol Cymru a
theipiwch yr enw yn
Google.com neu deipiwch y
canlynol ar dop y porwr:
https://www.llyfrgell.cymru/

Mae’r adrannau sydd ar gael
ar y We yn cynnwys
Lleoedd Cymru sy’n

cynnwys casgliad o fapiau
Degwm Cymru https://
lleoedd.llyfrgell.cymru/.
Gellir hefyd cael mynediad i
Cylchgronau Cymru sy’n
gasgliad o gyfnodolion
Cymru o’r Traethodydd i’r
Geninen https://
cylchgronau.llyfrgell.cymru/

Gellir tyrchu trwy bapurau
newydd Cymru hefyd o’r
Western Mail i’r Goleuad a
hynny o foethusrwydd eich
cartref: https://
papuraunewydd.llyfrgell.cy
mru/

Mae’r Bywgraffiadur
Cymreig heb os yn adnodd
gwych i ganfod hanes pobl o
bwys sydd wedi cyfrannu’n
sylweddol at hanes Cymru
ac mae’r fersiwn ar-lein yn
estyniad o’r beibl
gwreiddiol hwnnw a fu’n
arfer hawlio pob silff lyfrau
ar aelwydydd Cymru. A’r
fantais yw fod y Llyfrgell yn
parhau i ychwanegu enwau
ato https://
bywgraffiadur.cymru/

Prosiect sy’n
canolbwyntio’n benodol ar y
Rhyfel Byd Cyntaf yw
Cymru 1914 sydd dan adain
y Llyfrgell Genedlaethol a
thrwy’r casgliad, datgelir
hanes cudd y Rhyfel Byd
Cyntaf, gan ddangos sut y

bu'r hanes yn effeithio ar
fywyd, iaith a diwylliant
yng Nghymru. https://
cymru1914.org/cy

Sefydliad arall sy’n
hanfodol ar gyfer eich
ymchwil yw Comisiwn
Brenhinol Henebion Cymru
https://rcahmw.gov.uk/ Mae
yna ffilmiau 360 gradd ar
gael i’w gwylio yn dangos
hen dechnegau amaethyddol
https://cbhc.gov.uk/
archwiliwch-eich-archifau-
2020-technolegau-digidol-
ym-maes-treftadaeth/. Fe
geir hefyd miloedd o luniau
yng Nghasgliad y Werin yn
cynnwys ffotograffau Geoff
Charles https://
www.casgliadywerin.cymru/
collections/1313441

Un adnodd gwerthfawr tu
hwnt yw Coflein sy’n
gatalog ar-lein anferth o
archaeoleg, adeiladu a
threftadaeth ddiwydiannol
ac arforol Cymru. Mi
fedrwch dreulio dyddiau yn
chwilio am olion
archaeolegol yn eich ardal
chi yma. https://
www.coflein.gov.uk/
Os mai cestyll yw eich bryd,
gellir llawlwytho ap Cadw
ar eich ffôn clyfar trwy’r
adran Apps Store ar eich
PARHAD ar dudalen 5
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Atebion ar dudalen gefn

1. Pa addurn Nadolig oedd yn cael ei wneud o arian yn wreiddiol?

2. Pwy oedd yn chwarae rhan George Bailey yn y clasur o ffilm Nadolig “It’s a wonderful life”?

3. Pa un o geirw Sion Corn sy’n rhannu’i enw gydag enw a gysylltir a chariadon?

4. Yn un o ganeuon mwyaf adnabyddus y Pogues a gysylltir a Nadolig, pa ddinas sydd yn y teitl?

5. Pa falet a thema nadoligaidd a berfformiwyd yn gyntaf yn Saint Petersburg, Rwsia ym 1892?

6. Pa gwmni diodydd sydd wedi defnyddio Sion Corn yn eu hysbysebion er 1931?

7. Enwch y dref dychmygol ffilm “The Grinch”.

8. Yn y ffilm o 1964, “Rudolph the red-nosed reindeer” beth oedd enw cymar ffyddlon Rudolph?

9. Sawl ochr sydd i bluen eira?

10. Sawl wythnos roedd “Do they know it’s Christmas?” yn rhif un ym 1984?

ffon Apple neu Play ar eich
Android https://
cadw.gov.wales/app neu
ymweld a’r Wefan, ble ceir
llwyth am gestyll Edward I
i’n cestyll cynhenid https://
cadw.gov.wales/

Cofiwch hefyd, gellir canfod
casgliadau ar-lein ar wefan
Amgueddfa Cymru yn
https://amgueddfa.cymru/
casgliadau/arlein/ Un wefan
sy’n berffaith ar gyfer hel
atgofion yw chwaraeydd y
BFI neu’r British Films
Institute lle gellir gwylio

degau o ffilmiau archif dros
y 90 mlynedd diwethaf o’ch
ardal leol sy’n cynnwys
clasur John Roberts
Williams Yr Etifeddiaeth.
https://player.bfi.org.uk/free
Ag wrth gwrs, heb anghofio
am www.youtube.com sy’n

llawn fideos o’ch hardal
leol.

Mwynhewch y pori, y
gwylio a’r syrffio! A
chofiwch wneud defnydd da
o’r tabled neu’r ffôn
hwnnw!

Nadolig Llawen!

https://www.casgliadywerin.cymru/collections/1313441
https://www.casgliadywerin.cymru/collections/1313441
https://cadw.gov.wales/
https://cadw.gov.wales/
https://amgueddfa.cymru/casgliadau/arlein/
https://amgueddfa.cymru/casgliadau/arlein/
https://player.bfi.org.uk/free
https://www.youtube.com 
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DEUNYDD AR GYFER POB RHIFYN I MEWN

ERBYN DECHRAU’R MIS OS GWELWCH YN DDA

Rhowch wybod iddyn
nhw os byddwch chi
eisiau rhoi rhywbeth yn
Y GLORAN
Treherbert:
GERAINT a
MERRIL DAVIES
Treorci:
MARY PRICE
Cwmparc:
NERYS BOWEN
Ton Pentre a’r Gelli:
HILARY CLAYTON
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TREHERBERT

Mae Heol fawr
Treherbert a

Tynewydd yn edrych yn
llawen eleni wedi ei
goleuo gan goed a
goleuadau Nadolig sy wedi
cael eu gosod uchben y
siopiau. Derbyniwyd grant
gan gronfa
cymunedol fferm
gwynt Pen y
Cymoeddd

Yn ogystal â’r
amserau

arferol, bydd pob
banc bwyd yn y
Rhondda ar agor
ar ddydd Mercher
y 23ain o Rhagfyr. Agorir
capel Blaenycwm o ddau
tan dri. Os oes eisiau parsel
bwyd cysylltwch â’r banc
bwyd ar 07928451374 er
mwyn derbyn taleb.

Er mwyn hybu’r siopiau
lleol dros y Nadolig,

mae Leanne Wood Aelod
Seneddol y Rhondda yn
dosbarthu talebau cig i
deuleoedd mewn angen.
Gallwch gyfnewid y

talebau yn y cigyddion lleol
yn unig.

Ym mis Tachwedd
cynhaliwyd cyfarfod

Zoom rhwng mudiad
Skyline (Croeso i’n
Coedwig ) a rheolwyr
coedwigoedd cymunedol yr
Alban. Mae dros 200

coedwig o’r fath yn yr
Alban gyda’r gyntaf yn
dechrau yn 1923. Pwrpas y
cyfarfod oedd rhoi cyfle i
reolwyr y goedwig yng
Nhgwm Rhondda ddysgu
o’r profiad eang sy gan eu
ffrindiau Albanaidd.
Trafodwyd syniadau fel
cynhyrchu tanwydd,
adeiladu tai cynaliadwy o
bren, a chreu adeiladau
amrywiol yn y goedwig er
defnydd y cymuned.

TREORCI

Mae'n flin gennym
gofnodi marwolaeth

Mr Alwyn Phillips, Teras
Tynybedw yn dilyn cystudd
hir. Roedd Alwyn yn aelod
selog o Gôr Meibion Treorci
am nifer o flynyddoedd ac yn
adnabyddus yn yr ardal.

Cydymdeimlwn â'i
weddw Ann yn ei
cholled.

Cynhelir
gwasanaethau

yn eglwys
Bethlehem ddydd
Sul 13 a 20 Rhagfyr
am 3 o'r gloch o dan
arweiniad Mrs

Janice Harris. Croeso i bawb.

Pob dymuniad da oddi
wrth ei ffrindiau i Mr

Huw Davies, Teras
Woodland sy newydd dderbyn
llawdriniaeth ar ei lygaid.

PENTRE

Bu farw Mrs Beryl
Jenkins (gynt Bound) o

Stryd Carne. Roedd Beryl yn
aelod selog yn eglwys Carmel,
Treherbert. Cydymdeimlwn â'i

mab, Robert a'r teulu oll
yn eu colled.

Mae'n flin gan bawb
bod y Siop

Gymunedol yn Stryd
Llywellyn wedi cau ar ôl
gwasanaethu'r ardal am
nifer o flynyddoedd.
Derbyniodd llawer o
achosion lleol gymorth
gan y siop ac rydyn ni'n
ddyledus iawn i'r tîm o
wragedd a weithiodd mor
ddyfal dros y
blynyddoedd i'w chynnal.
Diolch yn fawr iawn!

Priodas mewn adeilad cymunedol mewn
coedwig yn yr Alban



Ein Noddwyr
Mae’r Gloran yn
gwerthfawrogi'n fawr
gefnogaeth ein hysbysebwyr
rheolaidd a'r cronfeydd
gyferbyn.

Cronfa Wynt Treorci

[Sôn am ddau athro oedd yn ddisgyblwyr heb eu hail mae Bob Eynon y mis hwn]

Yn ddiweddar rydw i
wedi bod yn edrych yn ôl
ar fy nyddiau ysgol, fel
disgybl a hefyd fel athro.
Rwy'n gwneud hynny er
mwyn anghofio am
Covid19 am sbel efallai a
chanolbwyntio ar
gymeriadau byd addysg
sy wedi gwneud argraff
arna' i.

Y cyntaf yw Mr Glyn
Jones oedd yn athro yn
Ysgol Gynradd Dunraven
yn y pedwardegau a'r
pumdegau. Doeddwn i
ddim yn ei nabod e'n dda
achos 'mod i yn y
dosbarth 'Scholarship' ta
oedd Mr Jones yn dysgu'r

bechgyn oedd
yn mynd yn syth
i'r Sec-Mod yn
Nhreherbert heb
sefyll arholiad o
gwbl. Roedd
rhai o'r bechgyn
yn dod o

deuluoedd tlawd; roedd
rhai yn fechgyn caled ac
roedd rhaid i Mr Jones fod
yn gadarn gyda nhw.

Flynyddoedd yn
ddiweddarach, fe
gwrddais i â fe yn nhŷ ei
ferch, Mary Cennard ac
roedd e'n hapus i siarad
am fechgyn roeddwn i
wedi eu nabod yn dda.
"Doedd dim siawns gyda
rhai ohonyn nhw,"
eglurodd e, "fe laniodd
rhai yn y carchar ar ôl
gadael yr ysgol.

Ond fe wnes i un ffafr â
phob un ohonyn nhw.
Adawodd neb fy nosbarth
heb allu darllen ac

ysgrifennu." Chwarae teg
i Mr Jones, doedd hynny
ddim yn beth bach, oedd
e.

Pan es i ymlaen i Ysgol
Ramadeg y Porth, fe
gwrddais i â dyn cryf arall
oedd yn cadw disgyblaeth
ar yr ysgol i gyd. Bill
Benson oedd ei enw, athro
mathemateg a dirprwy
brifathro ysgol y bechgyn.
Yn ôl y sôn, roedd e wedi
bod yn gapten yn y fyddin
ac wedi colli llygad yn y
rhyfel.

Roedd pob bachgen yn ei
ofni achos bod gyda fe
lais oer, bygythiol os oedd
rhywbeth wedi ei ddigio.

Rwy'n cofio un achlysur
yn glir ar ôl mwy na
hanner canrif. Doedd
cloch yr ysgol ddim wedi
canu ar ddiwedd brêc y
bore a thua chant ohonon
ni'n dal dal i chwarae

gyda pheli pan
ymddangosodd Benson yn
sydyn ar ben y grisiau ar
ymyl iard yr ysgol.

O fewn eiliadau roedden
ni i gyd yn sefyll yn
ddistaw yn edrych ar yr
athro â'r wialen yn ei law.
Oedd e'n mynd i'w
defnyddio ar bob un
ohonon ni? Yna,
dechreuodd e weiddi
gorchmynion ac fe
ffurfion ni rengoedd fel
carcharorion rhyfel! Yn y
diwedd, chafodd neb ei
gosbi, ond roedden ni
wedi cael gwers
anangofiadwy.

Flynyddoedd yn
ddiweddarach, fe
gwrddais i â Bill Benson
mewn tafarn yng
Nghaerdydd. Roedd e'n
hyfryd wrtho i, fel Mr
Glyn Jones. Ond fyddwn
i ddim yn mynd yn hy
arnyn nhw o gwbl!
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[Yn y gyfres hon bydd John L. Cullwick, Penygraig, yn eich helpu i fynd ar ôl hanes eich teulu gan sôn
am ei brofiad personol wrth fynd i'r afael â'r dasg.]

Mae ymchwilio ein
hanes teuluol yn hobi
hollol gyfareddol. Rhaid
ichi benderfynu'n gyntaf
beth rydych am ei
gyflawni. I rai ohonom,
y nod yw mynd yn ôl
gyda'ch cyfenw geni cyn
belled ag y gallwch – er
mwyn i chi allu enwi
eich hen (x5) tadcu a'r 6
o ddynion a ddaeth
rhyngoch chi ac ef.

Mae rhai yn dewis dilyn
llinell eu mam neu eu
mam-gu – fel y gallwch
efallai restru sawl
cenhedlaethau o’ch
llinell famol.

Pan ddechreuais i ar fy
hobi ym 1981, yr oedd
hen ewythr (Yr Athro E.
Geoffrey Cullwick gen.
1903) eisoes wedi
gwneud llawer iawn o

ymchwil rhagorol ar fy
mhrif linell Cullwick.
Roedd wedi mynd yn ôl
i 1598 a Bridgnorth yn
Swydd Amwythig, lle'r
oedd fy hynafgwr
Thomas Cullwick (1598-
1661) yn ben-teilwr ac
yn fwrdeisiwr - 'Burgess’
(pleidleisiwr Seneddol -
un pleidleisiwr o 70 yn
unig yn Bridgrnorth yn
yr ail ganrif ar bymtheg).
Felly roedd yn rhaid i mi
ddyfeisio rhywbeth
gwahanol i wneud fy
hobi yn sialens ac yn
werth-chweil.

Ar y pryd hynny, ym
1981, fe brintiodd y
Sunday Times goeden
deuluol ar siap cylch o
deulu y Dywysoges
Diana. Rhestrodd 8 o
hen-neiniau a theidiau,

16 o hen-hen-neiniau a
theidiau, 32 o hen-hen-
hen neiniau a theidiau,
64 o hen-hen-hen-hen
neiniau a theidiau a 128
o hen-hen-hen-hen-hen
neiniau a theidiau. Ar y
cylch allanol, roedd 128
o hynafiaid uniongyrchol
y Dywysoges Diana, a
phob un a anwyd rhwng
1700 a 1740 – gyda
lleoliadau eitha
gwahanol, a statws
cymdeithasol eitha
gwahanol hyd yn oed.

Roedd fy ngwraig a
minnau yn disgwyl ein
plentyn cyntaf ym 1981
ac, wrth gwrs, byddai
ganddo ef ddiddordeb
mawr ym mhob un o
hynafiaid fy ngwraig a
minnau. Erbyn iddo fe
fod yn 18 neu 21, gallwn
roi cylch hardd iddo o'i
hynafiaid i gyd – 128
ohonynt!!

Nid oedd cynllun y
cylch mawr teluol yn
gweithio chweit. Yn
gyntaf, nid ydyw'n agos
at gael ei orffen eto – ar
ôl 40 blynedd! Yn
ail,roedd fy sicrwydd

(fel Billy Bigelow yn
'Carousel') y byddai ein
plentyn yn fachgen yn
anghywir – roedd hi'n
ferch hardd. Cefais 'fy
machgen Bill' – wel, fy
machgen Robyn a
ddweud y gwir - 3
blynedd yn
ddiweddarach, ym 1985.

Dechreuais gyda fy 4 o
hen-neiniau, a hen-
deidiau a 4 o hen-
neiniau fy ngwraig.
Ganed deg o’r 16 o
hynafiaid yng Nghymru,
a ganwyd y lleill yn
Lloegr. Cymry Cymraeg
oedd pob un o hynafiaid
fy ngwraig, ac fe ddaeth
y rhan fwyaf o'm
hynafiaid o drefi a
phentrefi yn agos i
Glawdd Offa - Lerpwl,
Sir Faesyfed, Swydd
Amwythig a swyddi
Caerwrangon a
Henffordd.

Roedd pedwar ohonynt
yn deuluoedd o
Forgannwg gan fod fy
ferch i ffermwr o bentre
yn agos I’r Bont-faen.

PARHAD ar dudalen 10

Dilynwch gyngor John ac archwiliwch
holl ganghennau eich coeden deulu
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Roedd y pedwar o hen-neiniau a hen-deidiau fy ngwraig o dde Cymru:

1. Thomas WATTS (1860-1924), ffermwr Plas Llanmihangel, Llanmihangel

2. Alice MORGAN (1860-1944), merch John Morgan o Dŷ Uchaf, Llantrithyd (y bardd Ioan Trithyd
1830-1930).

3. William REES (1859-1922), ffermwr Craig-tado, Garthmaelwg (rhwng Llantrisant a Lanaharan), a

4. Elizabeth WILKINS (1858-1929, merch John Wilkins, ffermwr Llysworney (neu Llys-werni).

Mae'r rhan fwyaf
ohonom yn gwybod
manylion ein rhieni a'n
teidiau a’n neiniau, a'r
peth cyntaf i'w wneud
wrth ymchwilio yw
cyfweld â nhw, eu
teuluoedd a’u ffrindiau
sy’n fyw o hyd gan
gasglu cymaint o
fanylion amdanynt ag
sy'n bosibl.

Gall recordiadau a
ffilmiau o'r teulu fod yn
adnodd pwysig iawn
wrth i chi adeiladu eich
coeden. Dylech gopïo
unrhyw dystysgrifau neu

dudalennau Beibl gyda
manylion teuluol y
gallwch ddod o hyd
iddynt.

Y sylfaen gyntaf yw
penderfynu sut rydych
am ddatblygu coeden
eich teulu a sut rydych
am gadw eich holl
gofnodion yn ddiogel ac
yn hygyrch.

Yn yr erthygl nesaf,
byddaf yn rhoi rhai
awgrymiadau o'm
profiad fy hun (gan
ddefnyddio'r pedwar
teulu uchod yn bennaf)

i'ch helpu i ddatblygu
gwybodaeth am eich
'gwreiddiau'. Mae'n
debyg y byddwch yn
dod o hyd i bethau da a
phethau drwg, pobl
cyfoethog a phobl
dlawd, pobl y capel a
phobl y tafarn, a
hynafiaid sy wedi cael
eu geni mewn lot o
ardaloedd a lot of
wledydd efallai.

Rydym i gyd yn
unigolion ac yn wahanol
I’r person drws nesa ac
rydyn ni’n cael ein
dylanwadu (yn
ymwybodol neu'n
isymwybodol) gan yr
hynafiaid hyn a chan y
lleoedd yn ein hanes
teuluol.

Cyn i'r rhifyn nesaf o'r
Gloran ymddangos, jyst
ceisiwch gwblhau'r
cwestiynau canlynol:

Nodwch:
1. Enw llawn eich tad a
mam. Eu pen-blwyddi
a'r lleoedd y ganwyd
nhw. Pryd a ble roedden
nhw'n priodi. Ble a
phryd y buon nhw farw a
lle y'u claddwyd (os
yw'n berthnasol). A
gwaith eich tad a mam.

2. Enw geni llawn rhieni
eich tad. Eu dyddiadau
a'r lleoedd yr oeddent yn
byw ynddynt. A gwaith
eich taid tadol.

3. Enw geni llawn rhieni
eich mam. Eu
dyddiadau a'r lleoedd yr
oeddent yn byw
ynddynt. A gwaith tad
eich mam.

Bydd y wybodaeth hon
yn sylfaen ddefnyddiol
ar gyfer yr ail erthygl.

Casgliad o wybodaeth cysylltiedig â'r teulu
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Cliciwch fan hyn i ymweld á’n gwefan

Rown i'n cerdded ar hyd Troedyrhiw Tce., Treorci gan edrych draw i gyfeiriad Tyle-coch gan feddwl pam yn y byd
bod 'da ni yn yr un ardal, ddau air am yr un peth. Erbyn meddwl, efallai bod 'da ni dri gair gan fod 'bryn' yn golygu
rhywbeth tebyg i 'tyle' a 'rhiw'! Yn ne-ddwyrain Cymru mae'r tri gair yn ymddangos yn aml mewn enwau lleoedd.
Dyna ichi Heol Tyle-du, Troed-y-rhiw a Brynhyfryd yn enwau ar rhai o strydoedd Treorci a Brynaman, Rhiwbeina
a Tyntyla yn fannau cyfarwydd inni i gyd. Ond ydy'r tri gair yn golygu'r un peth?

Dros amser mae geiriau oedd unwaith yn cyfleu pethau gwahanol bellach wedi tyfu'n gyfystyron mewn rhai
tafodieithoedd. Cymerwch 'gallu' a 'medru'. Heddiw fe glywch chi bobol yn dweud, "Rwy'n gallu dod' neu "Rwy'n
medru dod", ond yn wreiddiol roedden nhw'n cyfleu dau fath gwahanol o sgiliau, sef gallu ymenyddol a medr
ymarferol. I raddau, mae'r gwahaniaeth wedi aros yn yr ansoddeiriau cyfatebol gan ein bod yn dweud bod rhywun
yn saer medrus ond yn fathemategydd galluog.

Ond i fynd yn ôl, tri gair sy wedi colli eu hystyron gwreiddiol yw tyle, rhiw a bryn. Y bryn oedd darn o dir uchel
oedd yn llai na mynydd a'r tyle a'r rhiw oedd y ffyrdd neu'r llwybrau y byddai pobol yn eu cerdded i gyrraedd pen y
bryn. Ond wedyn, pam dau enw am yr un peth? Wel, roedd pobol yn arfer dringo tyle ond yn dod i lawr y rhiw,
mynd lan tyle ond dod i lawr y rhiw. Yn wreiddiol, roedden nhw'n cynrychioli dau gyfeiriad croes i'w gilydd.

Bellach mae'r gwahaniaeth hwn i raddau helaeth wedi diflannu. Erbyn heddiw dŷn ni ddim yn sicr, efallai, a ydyn
ni'n mynd neu yn dod!

https://www.dignityfunerals.co.uk/funeral-directors/locations/wales/rhondda-cynon-taff/treorchy/6-cemetery-road
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[Mae Rhodri Evans yn credu y bydd y byd yn lle mwy diogel ar ôl i'r Arlywydd Trump adael y Tŷ Gwyn

Mae'n wir i ddweud bod
Donald Trump wedi bod
yr arlywydd mwyaf
dadleuol ac
anghonfensiynol yn
hanes America. I rai mae
fe'n ddyn sydd wedi
danfon gan Dduw i arbed
y wlad, ac i eraill Satan
ei hun ydyw. Arlywydd
"Marmite" go iawn.
Ar dddechrau'r etholiad
eleni roedd Trump yn un
o dim ond tri arlywydd
yn hanes yr U.D.A. i gael
ei uchelgyhuddo, er yn
cael ei farnu'n ddieuog
yn y pendraw. Fe hefyd
yw un o dim ond un ar
ddeg arlywydd sydd
wedi cael sel bendith ei
blaid i sefyll unwaith eto,
ac i beidio ennill ail
dymor.
Mae llawer o bethau
rhyfedd wedi digwydd
yn ystod ei gyfnod
arlywyddol. Y perthynas
rhyfedd sydd ganddo
gyda Putin o Rwsia, a
Kim Jong-un o Ogledd
Corea er enghraifft. Cyn
cyfnod Trump pwy
base'n disgwyl i
arlywydd America credu
pennaeth Rwsia yn
gyhoeddus, yn groes i
gyngor ei wasanaethau
cudd ei hunan? Neu
ysgrifennu rhyw fath o
lythyr caru at yr hen Kim
yng Nghorea.
O bosib, mae'r ffaith bod
rhyw fath o "berthynas
arbennig" wedi bod
gydag unbenwyr wedi
bod yn ddadlennol.
Efallai mae e'n edmygu'u

dulliau a'u gallu i
ddefnyddio'u grym heb
rwystr, rhywbeth sydd
ddim mor hawdd i wneud
mewn cyfundrefn
democrataidd.
Mae'i agwedd at
ddemocratiaeth yn cael ei
danlinellu hefyd yn ei
agwedd at golli'r
etholiad. Mae rhaid bod
"twyll" os maen nhw
wedi'i wrthod.
Mae Covid 19 wedi lladd
mwy na 237,000 o bobl
yn America hyd yn hyn.
Lladdwyd 33,652 yn
Rhyfel Corea, 58,209 yn
Vietnam a 4,576 yn Irac.
Er y record trychinebus
hyn, mae cefnogwyr
Trump dal yn hollol
ffyddlon iddo yn y
Frwydr Fawr yn erbyn Y
fall An-Americanaidd ble
bynnag y bo.
Symptom efallai o
archbwer sy'n colli gafael
ar y byd, a'r dynion
digllon 'na sydd yn gweld
yr ateb gyda mwy fyth o
arfau personol, a gweld

bygythiad ym mhob man.
Efallai mai'r ffaith bydd
dynion gwyn mewn
lleiafrif cyn hir hefyd yn
ffactor i rai.
Gwelais i un Americanwr
ar YouTube er enghraifft
yn creu ffilm hollol
ddifrifol gyda'r teitl
"Yes, you can own a
grenade launcher", ond
doedd dim esboniad pam
roedd angen un arno!
I eraill nad Covid yw'r
broblem fwyaf, ond y
prinder bwledi yn
America ar hyn o bryd
ar gyfer y rhyfel cartref
sy'n siwr o ddod.
Gyda Trump yn gadael y
Ty Gwyn mae'i
gefnogwyr gallu gweld
rhai llwyddiannau. Mae'i
lwyddiant i apwyntio 55
o farnwyr (dim ond 53
apwyntiodd Barack
Obama mewn dau
dymor) i lysoedd
cylchdaith yn golygu
dylanwad pellgyrhaeddol
ar wleidyddiaeth
America am flynyddoedd

i ddod.
Maent hefyd yn cyferio
at ei newidiadau trethu.
Mae e hefyd wedi ffurfio
cangen newydd o'r
lluoedd arfog, sef y
"Space Force" er mwyn
cyd-drefnu'r hyn roedd
yn digwydd yn barod yn
hytrach na paratoi
ymladd rhyw blaned
arall! Ond, pwy a wyr
gyda'r Donald!
Ond mewn gwirionedd,
dyn sydd wedi gwneud
mwy i rannu America
na'i uno yw Trump. Ei
driniaeth o ffoaduriaid ar
y ffin a Mecsico, ei
ymateb i'r rali yn
Charlottesville lle
lladdwyd protestwr yn
erbyn y rali gan Natsiaid
yn dangos y dyn am beth
yw e. Yn ogystal, pan
laddwyd George Floyd
gan blismon, roedd
Trump yn brysur corddi
pobl unwaith eto.
Mae ganddo duedd hefyd
i droi ar gynghreiriaid fel
digwyddodd i'r Cwrdiad
yn Syria, a hefyd ar
aelodau eraill NATO cyn
hynny.
Un peth sy'n siwr. Bydd
y byd yn lle mwy diogel
ar ol iddo adael, a gwynt
teg ar ei ol e. Efallai'r
anrheg Nadolig gorau
bydd i'r "Trump tribute
act" na yn rhif 10 i adael
ei swydd hefyd!

Nadolig Llawen.

Fydd yr Arlywydd Trump - yr Arlywydd “Marmite”
go iawn yn gadael ei gartef cyn bo hir?



Mae hi wedi bod yn
flwyddyn dawel iawn i
Aelwyd Cwm Rhondda o
safbwynt perfformio.
Gydag Eisteddfod yr
Urdd yn Sir Ddinbych a’r
Eisteddfod Genedlaethol
yn Nhregaron wedi’u
gohirio, yn
ogystal â sawl
cyngerdd lleol,
oherwydd
argyfwng y
Coronafeirws,
prin y bu’r
cyfleoedd i’r
aelodau ganu

neu lefaru’n Miles
gyhoeddus ers
eu gwasanaeth Nadolig
fis Rhagfyr diwethaf. Ni
chlywyd sŵn eu
hymarferion yn atseinio o
Gapel Hermon, Treorci,
ychwaith ers canol mis
Mawrth, pan
benderfynodd y pwyllgor
ddod ag ymarferion i ben
er mwyn diogelu pawb.

Serch hynny, nid oes
llawer o lonydd na
thawelwch wedi bod eleni
i dri o aelodau’r Aelwyd,
sef Amy Morgan y
cyfeilydd, Lisa Sheppard
yr ysgrifennydd, a’r tenor
Thomas Addiscott, a

Iestyn
groesawodd eu babanod
cyntaf i’r byd yn ystod y
cyfnod clo. Ganwyd
Miles i Amy ganol mis
Ebrill, ac Iestyn i Lisa
ddiwedd Ebrill, ac ym
mis Mai croesawodd Tom
ei fab Brychan i’r byd.

Er iddi fod yn flwyddyn
anodd i rieni newydd ar
draws y byd, wrth iddynt

ymdopi â rheoliadau llym
yn yr ysbytai, a cheisio
magu’u plant heb allu troi
at deulu na ffrindiau am
gymorth, mae’r tri
bychan yn edrych ymlaen
at ddathlu eu Nadolig
cyntaf ymhen cwpwl o

Brychan

wythnosau. Mae
Brychan yn gobeithio
cael llyfrau wrth Siôn
Corn, mae Miles yn
edrych ymlaen at chwarae
gyda’i deganau newydd,
ac mae Iestyn yn
gobeithio y caiff ei fwyta
digon o ginio Nadolig ei
fam-gu!

Hoffai Amy, Lisa a Tom
ddiolch i bawb yn yr
Aelwyd am eu cofion
cynnes ar enedigaeth
Miles, Iestyn a Brychan.
Hoffent hefyd ddiolch i
Bwyllgor Aelwyd Cwm
Rhondda am sicrhau fod

gan y rhai bach
wisg yr Aelwyd
hefyd –
gallwch chi eu
gweld yn ei
gwisgo yn y
lluniau isod. Ar
ddiwedd
blwyddyn
heriol, mae’r
Aelwyd yn

edrych ymlaen at
ailddechrau ymarferion
yn fuan, yn ogystal â
dathlu ei thri aelod
ieuengaf.

Lisa Sheppard,
Ysgrifennydd
Aelwyd Cwm
Rhondda
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1. Tinsel 2. Jimmy Stewart 3. Cupid

4. Efrog Newydd 5.“The Nutcracker” 6. Coca-Cola

7. Whoville 8. Hermey 9. Chwech

10. Pump wythnos


