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Papur  Sir Caerffili: Cwm Aber, Ebwy, Rhymni a Sirhywi 

Rhifyn 228                   Pris £1            Mis Tachwedd 2020   

“A’u gwaed yn gymysg efo’r glaw” o ‘Rhyfel’ Hedd Wyn 
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Gwledd o gelf 

Ydych chi’n adnabod yr artist ifanc a’i gelf yn y llun?  Ie, 
Tomos Sparnon, enillydd Medal Celfyddyd Gain yn     
Eisteddfod yr Urdd Caerffili 2015.Roedd pawb wedi 
cael gwefr wrth weld gwaith mor aeddfed ac addawol 
gan ddisgybl chweched dosbarth ysgol Ystalyfera. 
 
 

Cafodd Mercher y Wawr Cwm Rhymni y fraint o glywed 
Tomos yn siarad dros Zoom am ei waith a’i yrfa ers    
Eisteddfod Caerffili. Fe enillodd ysgoloriaeth ym    
Mhen-y-bont ar Ogwr hefyd. Wedyn yn 2017 fe         
enillodd gystadleuaeth Celf Agored y Galeri yng 
Nghaerffili. Yn 2018 graddiodd Tomos o Goleg Celf 
Abertawe gyda Dosbarth Cyntaf mewn celf gain. 

 
Mae Tomos wedi bod yn amlwg mewn cystadleuthau ac 
arddangosfeydd dros Gymru ac wedi bod yn artist preswyl 
yma ac ym Phrifysgol Rio Grande, Ohio. 
 
Soniodd Tomos am ei diddordeb bore oes mewn celf a       
dywedodd fod ei fam yn ei gofio â phapur a phensil yn ei law 
trwy’r amser. 
 
Siaradodd am yr arlunwyr sy wedi bod yn ysbrydoliaeth iddo 
- Michelangelo, Rembrant, Constable, Picasso, Lucien Freud, 
Gwen John a llawer oedd yn hollol ddieithr i fi. 
 
Mae portreadau a hunanbortreadau wedi bod yn rhan fawr o’i 

waith ond mae newid wedi digwydd gyda datblygiad ac arbrofi .  
 
Mae Tomos wedi mwynhau arbrofi gyda deunydd newydd megis clai, pridd a gwellt fel yn y delwedd nesaf. 
 
Mae e hefyd wedi  cael blas mawr ar gerfio mewn clai a cherrig. 
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Mae’r llun hwn yn ddiweddar iawn ac yn dwyn y teitl ‘A search for a         
contemporary figure IV, 2020’ 
 
Roedd newyddion cyffrous gan Tomos i ‘w rannu gyda ni ar ddiwedd y 
sgwrs.  Sgŵp i Cwmni!  Bydd e’n ymddangos ar raglen S4C o’r enw Crefftwyr 
Cymru cyn diwedd y  flwyddyn. Heb ddatgelu popeth felly cadwch lygaid      
allan. 

Jenni Jones –Annetts 

 
A llun gan Tomos ar sail cerdd “Rhyfel” Hedd Wyn, wrth gwrs, 
sydd ar glawr blaen y rhifyn hwn o “Cwmni”  
 

Roedd e wedi gweithio gyda metal, paent a chlai ar gyfer GS Artists Abertawe. Y corff dynol eto ond mewn 
arddull hollol newydd yn dangos symudiad a chydbwysedd. 

Croeso i Ela Gruffydd 

Ganwyd Ela Lowri Wasana 
Gruffydd ar 14 Medi yn Ysbyty 
Brenhinol Gwent, yn pwyso 7 
pwys a 9 owns. Mae ei rhieni, 
Gemma Clarke ac Iwan Gruffydd, 
wrth eu bodd. 
 

Mae’r teulu bach yn byw yn Castle 
View. Un o Gaerffili yw Iwan, yn 
gyn-ddisgybl yn Ysgol Gymraeg 
Caerffili ac Ysgol Gyfun Cwm 
Rhymni. Mae Gemma yn wreiddiol 
o Sri Lanka, ac wedi iddi ddod i 
Gymru yn fabi, cafodd ei haddysg 
yn Ysgol y Wern ac yn Ysgol Gyfun 
Glantaf. Mae’r ddau erbyn hyn yn 
athrawon. 

 

 
Llongyfarchiadau mawr iddynt oddi wrth Gu (Sian Griffiths), Wncwl Emyr, a’r teulu i gyd. 
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               Pam mae’na Energlyn yn Seland Newydd?             

Mae darganfod enwau lleoedd Cymreig y tu allan i Gymru yn bwnc diddorol ond ychydig enghreifftiau sydd o 
lefydd a enwyd ar ôl lleoedd yng Nghwm Rhymni. Felly, annisgwyl yw gweld fod ‘Enner Glynn’ yn enw 
maestref yn Nelson, Seland Newydd a bod ’na fferm ‘Energlyn’ yn Limpopo, De Affrig!  
 

‘Enner Glynn’, Seland Newydd yw ffocws yr erthygl. Ar ôl cyswllt gyda’r ysgol leol, ‘Enner Glynn school’, 
darganfuwyd cymuned sydd yn ymwybodol o'i chysylltiadau Cymreig.   
 

Mae nifer o lefydd yn Seland Newydd gydag enwau Cymreig wrth i ymfudwyr gyfnewid enwau Maori gydag 
enwau pobl a mannau o wledydd eu mamwlad. Mae yno afonydd Conwy a Cleddau a Milford Sound, Cardiff, 
Pembroke a Hawarden.  
 

Daeth yr enw Energlyn i Seland Newydd trwy Alfred George Jenkins (1813-
1890). Roedd Jenkins yn un o'r garfan fach o Gymry yno, yn ôl cyfrifiad 
1858 y ffigwr oedd 253. Roedd eu harbenigedd mewn glo, sgil Cymreig yr 
oedd na lawer o alw amdano trwy’r byd.  
 

Hwyliodd Jenkins, 28 oed, a'i wraig Harriette Lane, o Lundain ar y Lord 
Auckland gan gyrraedd Nelson yn 1842. Talodd 42 punt am y daith, swm 
uchel. Ymfudwyr ‘o gyfoeth’ oeddynt, yn rhan o gynllun coloneiddio ‘New 
Zealand Company’ o ddenu cyfalafwyr. 
 

Anodd oedd bywyd i'r 'pioneer settlers' yn yr 1840au. Bu caledwch a 
bygwth ymosodiadau gan y Maori. Gadawodd chwarter ond arhosodd 
Jenkins a sefydlu melin flawd. Daeth yn berchen ar 2000 o aceri yn Nelson 
a’i alw yn ‘Enner Glynn’ ar ôl ‘ei gartref yng Nghymru’ er nid ydynt yn 
gwybod pam newidiodd y sillafiad. 
 

Yn 1858 agorodd Jenkins 'coal prospect' yn ‘Enner Glynn’ gan sefydlu'r 
‘Nelson Coal Mining Company’. Cyfnod prysur oedd hwn gyda nifer yn 
chwilio am gyfoeth mwynaidd yn ardal Nelson. Bu cyfranddaliadau yn llai 
na'r disgwyl. Treialwyd y glo ar 'steamers' ond diweddodd fel 'good 
household fuel'. Aflwyddiannus oedd y fenter. Daliwyd ati i hysbysebu glo 
yn 1860 ond erbyn 1876, roedd pwll Energlyn wedi dymchwel. 
 

Felly, beth oedd cysylltiad Jenkins gyda Chaerffili? Ganwyd ef yng 
Nghasnewydd a’i fedyddio yn Eglwys Sant Woolos, ei dad yn fasnachwr glo 

o Pilgwenlli. Ei fam, Elizabeth Vaughan, oedd yn hannu o Gaerffili. Priododd ei rieni yn Eglwys Sant Martin ond 
ac yn fuan aethant i fyw i Gasnewydd. Tadcu Jenkins oedd William Vaughan (1749-1811), perchnogwr Tŷ 
Vaughan, marsiandiwr yn byw ar y Twyn. 
  

Bu farw Jenkins yn ‘Enner Glynn’ yn 1890 a’i gladdu ym mynwent Wakapunka. Heddiw, gwelwn fod Jenkins 
Place a Jenkins Hill ym maestref Nelson! 
 

Ffaith ddiddorol yw bod Jenkins yn ysgrifennydd Bwrdd Coleg Nelson - ysgol wladol hynaf Seland Newydd. Yno 
yn 1870, chwaraeodd Coleg Nelson a Chlwb Pêl-droed Nelson y gêm gyntaf o dan reolau rygbi yn Seland 
Newydd. Chwaraeodd ei fab Richard Webb Jenkins (1853-1932) i dîm y Coleg. Felly, mae gan Gaerffili 
gysylltiadau annisgwyl gyda Nelson a’r tîm cyntaf i chwarae rygbi yn Seland Newydd! 
 

Fe fydd erthygl arall yn edrych ar gysylltiadau Jenkins gyda Chaerffili mewn mwy o fanylder. 
  

                                                                                                                                                            Aled Betts 
 
Mae Aled yn fab i Clive ac Eleri Betts, Ene’rglyn. Aeth Aled Betts i Ysgol Gymraeg Caerffili ac Ysgol Gyfun Cwm Rhymni ac 
yna gwnaeth radd mewn Hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth a gradd MA mewn Hanes Lleol ym Mhrifysgol y Drindod 
Dewi Sant. Ar ôl cyfnod yn Llundain dychwelodd i Gymru ac mae bellach yn gweithio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn       
Aberystwyth. Mae’n byw yn Lledrod, Ceredigion, gyda'i wraig Esyllt, athrawes Gymraeg yn Ysgol Gyfun Aberaeron, a'u 
mab Efan sydd yn ddisgybl yn Ysgol Gynradd Llanilar. 
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                                                  Dwy weddw Rhisga 

Er bod y cyfyngderau presennol yn ein rhwystro rhag teithio allan o Fwrdeistref Caerffili, mae ei ffiniau - fel y 
papur hwn - yn cynnwys cwm Sirhywi. Mae hanes hir i ddiwydiant yn y cwm hwnnw, fel y dengys y ceffyl bach 
efydd a ddarganfuwyd yn Abercarn, sy’n tystio i sgiliau gweithwyr metel yr ardal yn yr hen, hen oesau cyn 
dyfodiad y Rhufeiniaid. Bu ardal Rhisga,  Pontymister a Phont-y-pŵl yn ganolfannau diwydiannol pan oedd rhai 
o’n cymoedd cyfagos yn ardaloedd amaethyddol o hyd. 

 
Ond daeth diwydiant i’r cymoedd hynny hefyd, a bellach 
mae hanes y diwydiant glo, ac erchyllterau’r diwydiant 
hwnnw, yn ddolen gyswllt gadarn rhyngom. Yng Nghwm 
Rhymni mae gardd goffa glowyr Cymru; yn Six Bells saif 
Ceidwad y Cymoedd – ac yn  Rhisga mae cofeb i wragedd y 
glowyr. Prin yw’r cofebau i fenywod yn gyffredinol; am wn i, 
dyma’r unig un i’n hatgoffa o aberth gwragedd y glowyr. 
Roedd pyllau glo’r ardal hon yn rhai arbennig o beryglus 
oherwydd y nwy ffrwydrol oedd yn llechu yn y gwythiennau 
glo. Bu tanchwa erchyll y Six Bells, ymhellach lan y cwm, mor 
ddiweddar â 1960, ac union ganrif cyn hynny ffrwydrodd 
pwll Y Wythïen Ddu yn Rhisga ar Ragfyr 1af 1860 gan ladd 
dros 140 o ddynion. 
 

Roedd enw drwg i’r Wythïen Ddu o’r cychwyn oherwydd i dri 
gael eu lladd mewn ffrwydriad yn fuan wedi i’r pwll agor. 
Lladdwyd 35 mewn tanchwa ym 1846 a 7 eto ym 1853. Un 
o’r pethau gwaethaf i’n llygaid ni heddiw yw oedran rhai o’r 

glowyr:  yn nhanchwa 1846 lladdwyd chwech crwtyn rhwng 11 a 14, a bu farw un crwt 12 mlwydd oed ac un 
arall, ddim ond blwyddyn yn hŷn, yn ffrwydriad 1853. Ond parhaodd y pwll i weithio, a pharhaodd dynion i 
fentro eu bywydau ynddo er mwyn rhoi bwyd ar y ford. 
 
Ym 1872 suddwyd pwll dyfnach, Pwll Newydd Rhisga, rhwng pentrefi 
Crosskeys a Wattsville. Roedd hwn yn dal i weithio’r un wythïen 
beryglus, er i lowyr profiadol fynegi eu pryder am y dulliau o  weithio 
ac awyru’r pwll. Ar Orffennaf 15, 1880, ffrwydrodd y nwy eto, gan 
ladd dros 120. 
 
Cafodd y drychineb hon lawer o sylw yn y wasg, ac, yn ôl arfer y 
cyfnod cyn i ffotograffiaeth ddod yn gyffredin, anfonwyd arlunwyr i 
gofnodi’r golygfeydd torcalonus. Un o’r delweddau enwocaf o’r 
cyfnod hwn yw’r un ar y gofeb ym Mharc Waungron yn Rhisga. Mae’n 
dangos hen wraig yn cofleidio gwraig ifanc – un o weddwon 
ffrwydriad 1860 yn ceisio cysuro un oedd newydd golli ei gŵr yn 
nhrychineb 1880. 
  

Ie, gadewch i ni gofio a chanmol dewrder “arwyr glew erwau’r glo”. 
Dyma gyfle i gofio dewrder y gweddwon a barhaodd i gynnal teulu a 
chartref er gwaethaf eu colled a’u tlodi.  
                                                                                               Dr Elin Jones 
 
Mae’r gofeb hon ym Mharc Waungron, Rhisga. Daw’r dyfyniad o bregeth 

gan yr enwog Charles Spurgeon, fu’n annerch miloedd yn ei wasanaethau yn 
Llundain, ac yn eu hannog i gyfrannu at y gronfa a gasglwyd ar gyfer teuluoedd 
amddifad Rhisga ym 1880. 
 

Cofeb Six Bells 
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Cledrau’r Cwm 

Yn ystod canol y ddeunawfed ganrif, ac am bron i gant o flynyddoedd wedyn, roedd y trên yn frenin 
trafnidiaeth cymoedd De Cymru. Erbyn yr 1860au roedd llu o gwmnïau rheilffyrdd yn ymladd i gyrraedd 
porthladdoedd Hafren i allforio’r “aur du” - sef glo. 
 

Yn ystod pymtheg mlynedd gynta’r ugeinfed ganrif 
gwelwyd uchafbwynt y diwydiant glo. Ar ôl y Rhyfel Byd 
Cyntaf roedd llai o alw gan y llynges am lo. Roedd oes yr 
olew wedi cyrraedd. 
 
Roedd eisiau trefn ar y cwmnïau yma. Cwmnïau  lleol yn 
unig oedd cwmnïau Rhymney Valley Co., y Taff Vale Co., 
yr Alexandra (Newport Mon.) Dock and Railway 
Co.,Pontypridd, Caerphilly & Newport Co., y Cardiff 
Railway Co., y Barry Dock and Railway Co., a’r Brecon & 
Merthyr Co. Roedd cwympo mas, rhyfela, a weithiau cyd-
weithio, a defnyddio cledrau ei gilydd. Daeth y cwmnïau 

hyn i gyd dan adain y Great Western Railway ar ddechrau’r 1920au (“Rationalisation” nid, wrth gwrs, 
“Nationalisation” a ddaeth yn 1947). 
 
O’r cwmnïau lleol i gyd efallai mai'r un mwyaf unigryw oedd y Brecon & Merthyr. Mae cledrau’r cwmni  yma 
yn dyddio o’r 1860au ac yn dechrau yn Aberhonddu a mynd trwy Ferthyr ar ei ffordd i Gasnewydd, 47 milltir o 
dirwedd amrywiol iawn o ucheldir Brycheiniog i’r Hafren. Roedd y ffordd yn serth iawn mewn mannau a 
pheryglus i’r trenau glo ac yn sicr yn araf. Roedd y daith bron yn ddwy awr o un pen i’r llall. Roedd siwrne o’r 
fath siŵr o fod yn brofiad arbennig ond mae e wedi diflannu ers y 1960au, gwaetha’r modd. 
 
Er ein bod ni’n methu mynd ar y cledrau, mae modd dilyn, neu o leiaf gweld arwyddion o’r hen lein. Gan fod y 
lein yn rhedeg hyd Sir Caerffili mae modd ei dilyn, er y bydd dau ben y daith yn gorfod aros hyd nes ein bod yn 
gallu teithio y tu allan i’n sir. 
 
Dechreuwn ein siwrne yn Lower Machen. 
Mae’r bont fwa dros yr hewl yn nodwedd 
cyn yr hewl syth sy’n mynd tuag at 
Gaerffili. Mae’r lein newydd orffen loop 
mawr i ennill uchder i fynd lan y cwm. 
Mae chwarel Machen yn dal i 
ddefnyddio’r  hyd yma i gyrraedd 
Casnewydd. Ymlaen â ni i eglwys Lower 
Machen. Gwelwn bont yn uwch lan y tyle 
cyn i’r lein gyrraedd terasau Machen. Mae 
sawl pont i’w gweld yn mynd o dan yr 
hewlydd.  
 
Ar ôl Machen, mae’r cledrau wedi 
diflannu ers dros hanner canrif.  Dyma ble 
mae ardal y glo yn dechrau. O hyn ymlaen mae eisiau bod yn “dditectif” neu “anorak”, yn dibynnu ar eich 
agwedd. Olion pontydd, waliau a lefelau yw’r cliwiau. Roedd y lein yn dal i fod tipyn yn uwch na phrif hewl y 
cwm ac erbyn cyrraedd Bedwas roedd y lein lan wrth yr eglwys, uwchben y pentref, i’w gweld yn glir. Bedwas 
oedd yr orsaf olaf am dros dair milltir a hanner. Y ffordd orau wedyn yw dilyn Pandy Road. Mae rhan nesaf y 
lein wedi’i chuddio dan hen dip Trehir. Dyma ben arall traphont Pwll-y-pant. Mae bwa wedi’i guddio dan 
sbwriel y cwm, pechod os bu un erioed.  

Gorsaf Bedwas 



7 

 
Ar y ffordd lan y cwm mae’r lein uwchben Pandy Road. 
Mae tyfiant dros y lefel ers dyddiau’r trên stêm. Roedd 
rhaid cadw’r coed bant rhag ofn i dân gydio yn y tyfiant. 
Mae sawl pont i’w gweld ar y ffordd. Mae Pandy Road yn 
gorffen ym Maesycwmer ond rydyn ni’n mynd i droi i 
lawr i’r ffordd osgoi i’r goleuadau wrth Ysbyty Ystrad 
Fawr. Wrth fynd i lawr rydym yn croesi’r lein. 

 

 
Ar y ffordd i mewn i Faesycwmer mae llwybr y 
trên uwchben ar y dde. Ers oes y trên mae’r 
pentref wedi newid llawer. Mae’r briffordd 
bresennol yn dilyn cwrs y lein, ond yn is, gyda’r 
hen hewl ar y dde.  Roedd gorsaf Maesycwmer yr 
ochr draw i’r Maesycwmer Inn a chyn mynd o dan 
draphont Hengoed. Mae’r bwa olaf ar gam i 
wneud lle i’r trên. Roedd y lein yn dilyn Afon 
Rhymni ar yr ochr a arferai fod yn yr hen Sir 
Fynwy. Pengam (Mon.) oedd yn dod nesaf, wedyn 
Fleur-de-Lis.  
 
Mae’r cwm rhwng Bargod ac Aberbargod wedi newid yn gyfan gwbl gyda diflaniad y pwll glo a dyfodiad yr 
hewl newydd. Roedd y Brecon & Merthyr yn croesi’r cwm i ochr Morgannwg i fynd drwy orsaf Bargod. 
Mae’r lein nawr yn anelu tuag at Deri a Fochriw yng Nghwm Darran. Mae modd cerdded y lein o’r fan hyn ac 
mae e i’w weld yn glir uwchben yr hewl yn uchel tu ôl i’r tai a welir ar y chwith yn Factory Road wedi dod o 
dan y draphont. 
 

Ar ôl croesi’r afon yn 
Deri gwelir olion pont 
dros yr hewl. Nawr 
mae’r lein o dan yr 
hewl ac ar y dde. Ar yr 
hyd yma roedd gorsaf 
Deri a Darran cyn 
cyrraedd Parc Cwm 
Darran sydd ar safle 
hen bwll glo Ogilvie. Yn 
ddiweddar mae llu o 
bobol wedi disgyn ar y 
man arbennig yma. 
Dyma gyfle i gerdded 
mewn llecyn hyfryd o 

fewn cyffiniau ein sir.  Arferai’r trên fynd ymlaen i Fochriw, Dowlais.......... ond mae’n rhaid aros yma ym 
Mharc Cwm Darran am y tro, beth bynnag.   
 

 

                                                                                                       Mary Jones   

Gorsaf Maesycwmer 

Gorsaf Deri a Darran 
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Annwyl  Ddarllenwyr   
   
Fel y gwyddoch, mae Urdd Gobaith Cymru yn wynebu sefyllfa argyfyngus o ganlyniad i bandemig Covid-19 
ac mae dyfodol y mudiad yn un bregus. 
  
Mae’r Urdd yn fudiad unigryw ac, ers 1922, rydym wedi cyflawni llawer wrth gynnig profiadau Chwaraeon, 
Ieuenctid, Celfyddyd, Preswyl, Prentisiaethau, Gweithgareddau Dyngarol a Gwirfoddoli i fwy na phedair 
miliwn o blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae hyn yn ei dro wedi eu galluogi i gyfrannu’n bositif i’w 
cymunedau, ymestyn eu gorwelion a chynyddu eu hunan hyder.  Rydym wedi meithrin cenedlaethau o 
ferched a dynion ifanc i ymfalchïo yn eu gwlad, eu hiaith a’u diwylliant ac i fod yn agored i’r byd a’i 
werthoedd.  
 
Ond, wrth i brif ffynonellau incwm y mudiad wynebu colledion, sef ein gwersylloedd sydd ar gau i 
breswylwyr, a gyda chyfyngiadau enfawr ar ein gwasanaethau cymunedol, rydym yn rhagweld toriadau 
incwm o £14 miliwn dros y ddwy flynedd nesaf a dyled sylweddol, o leiaf £3.5 miliwn. Mae’n wir i ddweud y 
gall y ffigyrau yma gynyddu wrth i sefyllfa Covid barhau. Mae’r mudiad hefyd wedi colli hanner ei weithlu o 
320 o bobl o ganlyniad i’r toriadau, ac mae’r her yn un na wynebodd y mudiad ei thebyg o’r blaen.  
  
Rydym wedi bod yn agored a gonest ers y dechrau am yr effaith ar y mudiad a’n pryderon am y dyfodol. 
Rydym hefyd yn trafod yn gyson gyda’n rhanddeiliaid a Llywodraeth Cymru, ac yn ddiolchgar am y cyllid 
argyfwng tymor byr a dderbyniwyd hyd yn hyn. 
  
Ond, mae’r her ariannol yn un enfawr, fel yr ydym wedi bod yn ategu mewn sgyrsiau a chyfweliadau ar y 
cyfryngau. O ganlyniad, daeth llawer o geisiadau am sut y gall pobl ein helpu trwy’r cyfnod anodd hwn, i 
sicrhau dyfodol i brif fudiad plant a phobl ifanc Cymru. Mae unrhyw gyfraniad, bach neu fawr, yn hynod 
bwysig i ni ac yn cael ei werthfawrogi’n fawr. 
  
Felly hoffem rannu gyda’ch darllenwyr yr amrywiol ffyrdd o gefnogi: 
I blant a phobl Ifanc - Os ydych o dan 26, yna ymaelodi yw’r ffordd orau o gefnogi. Dim ond £9 am flwyddyn, 
neu £25 am aelodaeth teulu a chewch fanteisio ar yr ystod o weithgareddau sydd ar gael, gan gynnwys 
arlwy digidol amrywiol a chynhwysfawr. 
I Oedolion - Mae ffordd hawdd o gyfrannu trwy’r wefan (urdd.cymru), neu gallwch anfon cyfraniad trwy 
siec. Byddem yn hynod ddiolchgar petaech yn ei gwneud yn daladwy i Urdd Gobaith Cymru a’i hanfon at: 
 
Iwan Tudur Jones 
 
Adran Gyllid Urdd Gobaith Cymru                                                    
Gwersyll yr Urdd Glan-llyn 
Llanuwchllyn 
Y Bala 
Gwynedd  
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Lost in Translation - Adborth 

Cafwyd adborth diddorol i’r Erthygl “Lost in Translation (2)” a ymddangosodd yn rhifyn mis Hydref. Roedd yr 
arferiad o gynnig “dishgled o de yn eich llaw” wedi tynnu sylw sawl un. Y cyntaf gan Ann Lewis, Caerffili, 
 
Lost in translation - rhaid dweud stori fach o'm teulu i : Priododd chwaer mam ddyn o dras Gwyddelig a 
fagwyd yn Lloegr. Pan ddaeth i ardal Pontypridd a chwrdd â'i deulu yng nghyfraith am y tro cyntaf, gwnaeth 
eu lletygarwch argraff fawr arno ond buan y sylwodd bod 3 lefel ar gyfer y lluniaeth a gynigid. 
 
Byddent yn gofyn gyntaf 'Would you like a cup of tea?' O dderbyn hwn, byddai'n rhaid eistedd wrth y bwrdd 
a chael te ANFERTH - bara menyn, caws, jam ac o leiaf 3 math o gacen. 
 
Os gwrthodid y te oherwydd diffyg amser, dim chwant bwyd ayyb, y cynnig nesaf fyddai, ' Well have a cup 
of tea in your hand.' Gyda hwn, ni fyddent yn symud i eistedd wrth y bwrdd ond byddai tipyn go lew o'r 
arlwy uchod yn cyrraedd ar blât gyda'r baned. 
 
Os gwrthodid hwn hefyd, byddai gwraig y tŷ yn gofyn yn daer, ' Well have a cup of tea to drink then!' 
 
 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
Roedd yr hanesyn hwn yn f’atgoffa i o jôc oedd yn boblogaidd yn ystod y pum degau ac a adroddid dro a 
thro mewn Nosweithiau Llawen.  Testun y gwawd oedd y Cardi y dywedid ei fod yn ddarbodus IAWN da’i 
arian a’i eiddo. 
 
Os gewch ddishgled o de mewn cartref yn sir Forgannwg a dweud nad oedd e'n' ddigon melys, y 
gwahoddiad twymgalon oedd, “Wel, helpwch y’ch hunan, ma’r basn siwgr fan ‘na.” 
 
Llai brwdfrydig fyddai’r ymateb mewn cartref yn Shir Gâr, “Cymerwch lwyaid arall, ‘te.” 
 
Ond os oedd eich te yn brin o siwgr yn Sir Aberteifi yr ateb y byddech yn debyg o’i gael fyddai, “Chi’n siŵr bo 
chi wedi’i droi fe?” 
 

* 
Mae sôn am athro Cymraeg yng Nghwm Tawe yn ystod y pum degau yn ceisio gloywi iaith un o’i ddisgyblion 
oedd eisiau gwybod beth oedd “manage” yn y Gymraeg.  Yr ateb a gafodd oedd cwestiwn, “Beth mae dy 
fam yn gwneud os bydd clawr y tebot wedi torri?”  Y dyddiau hyn mynd mas i brynu tebot newydd fydden ni 
(os y’n ni’n defnyddio tebot o gwbl.)  Ond pan oedd arian yn fwy tynn byddai’r fam yn gosod soser yn glawr 
i’r tebot.   A gosod y soser yn gaead neu yn “dop” i’r tebot oedd tarddiad y gair “ymdopi”!  Wel, dyna oedd 
yr athro Cymraeg ‘ny’n gweud, ac rwy’n gwybod  - achos o’n i yno! 
 
Diffyniad yr un athro o “bogel” sef botwm bola i chi a fi, oedd y lle i gadw’r halen pan yn bwyta tships ar y 
traeth!  Wel, ‘ta beth am ddim byd arall,  wy nawr yn cofio’r gair “bogel” hyd y dydd heddi! 

                                                                                                                                             Ben Jones 
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                                     Clwb Darllen “Cwmni”                 

   Dim Taith Gerdded 

Dywediad amrwd ac efallai di-deimlad a di-chwaeth yw’r term “Cicio’r Bwced” wrth geisio dweud fod 
rhywun wedi marw! Ond rhaid maddau i Marlyn Samuel am ei diffyg Cywirdeb Gwleidyddol (P.C.) ar ôl 
darllen ei nofel ddiweddaraf a gyhoeddwyd y llynedd. Nofel ysgafn, tafod-yn-y-boch, ffwrdd a hi yw hon.       

A lle gellir dod o hyd i well moddion neu “ffisig” i leddfu tristwch y Clo Mawr 
sy wedi ein llethu cyhyd? 
 
Hon yw pedwaredd nofel Marlyn, ac mae pob un yn ysgafn, i’w mwynhau ac 
yn sicr mae “Cicio’r Bwced” yn dilyn yr un trywydd. Nofel am ddwy chwaer 
sy’n cyfarfod am y tro cyntaf yn angladd eu tad yw “Cwcw” ac mae 
“Milionêrs” am fam, gwraig a mam-gu sy’n ennill naw miliwn ar y loteri. 
Mae “Llwch yn yr Haul” wedi’i gosod yn Cyprus lle mae teulu yn dilyn 
trywydd tad a fu’n gwasanaethu ar yr ynys pan yn y fyddin a darganfod fod 
sawl sgerbwd yn y cwpwrdd. 
 
Menna yw prif gymeriad “Cicio’r Bwced”, mae oddeutu 70 oed a’i chyn-ŵr 
Glyn yw’r ymadawedig. Hen gythraul diflas oedd Glyn ac wedi ei ymadawiad  
mae Menna a’i ffrind Jan yn sylweddoli nad yw byth yn rhy hwyr i fwynhau 
bywyd. Mae wrth ei bodd yn mentro ar brofiadau newydd: dillad newydd, 
gwyliau, cyfathrebu ac ati  a’r unig rhai sy’n gofidio yw ei mab a’i wraig sy’n 
gweld yr etifeddiaeth yn diflannu o flaen eu llygaid! 

Ben Jones 
 

Cefais flas ar “Milionêrs” a “Llwch yn yr Haul” ac os yw “Cicio’r Bwced” hanner cystal byddaf yn archebu copi 
ohoni rhag blaen.  Mae’r ddwy nofel gyntaf o’r tair yma yn ysgafn ac yn hawdd i’w darllen gyda deialog     
fyrlymus Marlyn Samuel a’i sylwadau bachog yn ein cario o’r naill sefyllfa i’r llall yn rhwydd, boed leddf neu 
lon.  Ar sail hyn, edrychaf ymlaen at ddarllen “Cicio’r Bwced”. 

                                                                                                                                                            Marian Fairclough   

Bore Mercher, Menter Iaith, 

Ble aiff y dysgwyr ar eu taith? 

Deg o’r gloch, oes rhywun yna? 

“Neb”, yw’r ateb gan y wagfa - 

Neb i arwain, Neb i ddilyn, 

Neb am dro i’r waun na fryn. 

 

Tawel yw hen iaith y nentydd 

heb dafodiaith ein dehonglydd; 

trist yw awdl hardd yr adar 

i dyrfa rith, ddall a byddar; 

a di-dôn yw gwynt y bannau 

heb guriad ein hesgidiau. 

Na … does dim taith ar Eglwysilan, 

heblaw ar fy mhen fy hunan, 

a dim gwên ar wyneb Dim iaith 

i mi, heboch chi, chwaith … 

ond dim anghofio Rhymni, Ebbw, 

sŵn Sirhowy, a gloyw loyw 

pob afon … sy’n llifo’n ddwfn ym mhob calon. 

 
Ond tyrd ’da fi ar daith iachusol 

(dim dau fetr ar riwl newidiol,) 

i’r mynydd glanaf, a’r afon lonaf   

sy’n golchi i ffwrdd gofidiau’r haf; 

i daith fawr fy Iesu, a drwy ffydd a gras, 

cael Ei help bob dydd o’rgaeaf Cofid cas. 

 
                         gan cws (Cyril Smith)               
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Cyclch Gwyddonol Caerdydd – Hydref 2020 

Rwy’n cael blas ar ddarllen llyfr newydd Gareth Ffowc 

Roberts – Cyfri’n Cewri: Hanes Mawrion ein 

Mathemateg.  Ysgrifennwyd y llyfr er cof am Llewellyn 

Gwyn Chambers (1924-2014), arloeswr hanes 

mathemategwyr Cymru. Gwasg Prifysgol Cymru yw 

cyhoeddwr y llyfr o 152 tudalen a Rhagair. Yn y Rhagair 

mae’r awdur yn nodi’r newid a fu yn niwylliant 

poblogaidd Cymru ers 1856  pan gyhoeddodd Evan 

James a’i fab James ein hanthem genedlaethol ym 

Mhontypridd, ‘…. Roedd mynd mawr ar ddatblygiadau 

gwyddoniaeth a thechnoleg, gyda chymdeithasau 

gwyddoniaeth lleol yn codi fel madarch ar hyd a lled y 

wlad. Tybed a gollodd Evan James y cyfle i gydnabod 

hynny wrth lunio geiriau’r anthem?...Erbyn diwedd y 

ganrif roedd y dehongliad hwnnw wedi culhau i 

gynnwys ein barddoniaeth, ein cerddoriaeth, ein 

crefydd a fawr ddim arall?’ 

Ymgais yw’r llyfr hwn i gefnogi’r newid sydd yn digwydd 

i ddwyn y gwyddorau (gan gynnwys mathemateg) i 

gorlan diwylliant Cymru heddiw, yn y ddwy iaith.  

Yn y pymtheg pennod ceir disgrifiadau o fywyd a gwaith 

un-ar-ddeg o bersonau ac un symbol; mae tair pennod 

yn weddill, I Gloi (sylwadau Gareth), Atebion i’r posau, 

Nodiadau ar y penodau. 

Y nodwedd sy’n arbennig trwy’r gyfrol yw’r modd 

apelgar y cyplysir agweddau bywyd y person dan sylw, 

gan gyfeirio at ardal fagwraeth a’r cyfraniad pynciol. Yn 

y modd hwn gellir cyfrif y gyfrol yn wir ddiwylliannol. 

Erbyn heddiw mae’r awdur yn adnabyddus am ei bosau 

sy’n ymddangos yn gyson ar wefan ac ar radio. Ceir un 

pos ym mhob pennod a’r atebion  ym Mhennod 14. 

Mae’r cyflwyniad yn llyfn gan roi hyder i bawb fwrw ati 

a chael mwynhad, heb boeni am allu mathemategol. 

Mae apêl lydan y gyfrol yn cael ei chadarnhau gan y tri 

sy’n cymeradwyo, Angharad Tomos (awdures), Tudur 

Owen (comedïwr), Elin Jones (hanesydd).  

Bydd rhai o’n darllenwyr yn cofio’r Athro Gareth Roberts 

a’i wraig Menna yn byw yma yng Nghaerffili yn ystod y 

70au. Bu ei wraig Menna yn athrawes yn Ysgol Ifor Bach 

a bu’r ddau yn weithgar iawn gyda’r ‘Pethe’ yn yr ardal.  

Gol. 

Yn rhifyn 15 Medi eleni o’r Western Mail ceir 

erthygl gyda’r pennawd, The Welsh Few who 

played a vital role in Battle of Britain. Roedd y 

dyddiad hwnnw yn nodi 80 mlynedd ers y 

frwydr fawr rhwng awyrennau Prydain a’r 

Almaen. Mewn modd cwbwl briodol mae’r 

erthygl yn cyfeirio at wasanaeth tri Chymro 

(Frederick William Higginson, John Hemingway, 

Harold Bird-Wilson) ac yn coffáu cyfraniadau 

dewr ac ymroddgar (hyd at farw) nifer fawr o 

griwiau bychan awyrennau. Mae’r erthygl yn 

cyfeirio at ‘…..heroes of this epic against – the – 

odds victory…..’ 

Heb dynnu dim oddiar wasanaeth yr arwyr hyn, 

mae’n briodol nodi bod mantais fawr gan y 

Prydeinwyr, sef, bod setiau radar YN eu 

hawyrennau; nid felly awyrennau’r Almaenwyr. 

Yn brif arloeswr wrth sicrhau’r fantais hon 

oedd Edward George Bowen o Abertawe. 

Daeth yn enwog yn rhyngwladol fel Tad Radar 

ar Adain (Father of Airborne Radar). Yn 

Abertawe ar dŷ ei fagwraeth mae dau blac yn 

ei goffáu. Dadorchuddiwyd yr ail ym mis Medi 

2015; cefais y fraint o gyflwyno anerchiad yn y 

seremoni.                                 Dr Neville Evans  

Yr Athro Gareth Ff. Roberts 
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Dinca Fala                                    Dr Elin Jones 

Dyma ni yng nghanol tymor yr afalau, ac rwy’n siŵr bod sawl 

un ohonoch yn ceisio meddwl am ryw dynged arall ar wahân i 

grymbl neu tsytni ar gyfer y ffrwythau sydd gennych. Beth am 

roi cynnig ar Dinca Fala - un o’r pethau hawsaf dan haul i’w 

baratoi.  Os medrwch wneud crwstyn neu grymbl, yna fe fydd 

gwneud hon yn hawdd. Ac os na fedrwch droi eich llaw at y 

naill neu’r llall - wel, dyma gyfle i roi cynnig arni. Bant â chi! 

Dyma’r cynhwysion, a pheth o’r offer sydd eu heisiau 

arnoch:  

Daeth y rysáit o hen lyfr Croeso Cymreig, a ddarparwyd gan 

y Bwrdd Nwy, nôl yn y 1950au rwy’n meddwl. Roedd yn 

eiddo i ’mam, ac, fel y gwelwch, mae ôl amser a defnydd 

arno. 

Dyma fel y bydd hi’n edrych ar y cychwyn, wedi i chi rwbio’r 

margarín mewn i’r can (neu flawd, os mynnwch chi), ac 

ychwanegu’r fala. Yna rhowch ychydig o laeth mewn – nid 

gormod! Mae eisiau cadw’r gymysgedd yn weddol sych, 

oherwydd bydd y fala’n cynhyrchu sudd wrth iddynt goginio. 

Felly fe ddylai’r gymysgedd fod yn eitha solet – fel y gwelwch. 

Mae’r llwy yn sefyll ar ei phen ei hun yn y bowlen. Ond os 

digwydd i chi roi diferyn yn ormod o laeth ynddi, fe wnaiff y 

tro’n iawn fel pwdin fala yn hytrach na theisen. Hyblygrwydd 

yw’r nod wrth goginio! 

Y cam nesaf yw rhoi’r cyfan mewn tun. Rwy wedi defnyddio tuniau o wahanol siâp (a maint) dros y 

blynyddoedd. Un hirsgwar sydd gen i ar gyfer yr hen Ddinca nawr - ryw 18cm (7 modfedd) x 28cm (11 

modfedd), ond i ddweud y gwir mae modd ei ffitio mewn i bob math o dun. Mae angen ychydig o ddyfnder i’r 

tun serch hynny - rhyw 5cm (2 fodfedd), neu fe fydd y deisen yn gorlifo’r ochrau wrth goginio. 

Mae’r llyfr ryseitiau yn argymell ei roi mewn tun wedi ei iro, ond rwy’n cael gwell canlyniadau trwy leinio’r 

tun gyda phapur ar ôl ei iro. Mae hynny’n ei wneud yn haws i gael y deisen allan o’r tun mewn un darn.     

Mae hon yn gallu torri’n hawdd wrth ei chodi allan i’w rhoi 

ar blât – sydd yn esgus da dros ei phrofi tra ei bod yn 

dwym, wrth gwrs... 

Cyn rhoi’r deisen yn y ffwrn rwy’n hoffi taenu rhagor o 

siwgr coch drosti. Nid yw hynny yn y llyfr chwaith!  

 Hanner awr yn y ffwrn (neu ychydig dros hynny - dibynnu 

ar y ffwrn) fe ddylai edrych yn eitha da. Yn ddigon da i’w 

bwyta, beth bynnag!  

                                          Mwynhewch! 
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                                                              Coronaclecs 

Bu’n ddiddorol gweld sut y bu cymaint o’n 
darllenwyr yn cyfathrebu ac yn cynnal 
cymdeithas yn ystod y Clo Mawr sydd 
wedi’n llethu ers canol mis Mawrth – bron i 
wyth mis erbyn hyn.  
 
Mae nifer ohonom wedi bod yn ddiolchar 
am “Face Time” sy’n ein galluogi i sgwrsio 
ag aelodau o’n teulu tra’n cyfeirio ein 
siarad at lun o’n perthnasau. Mae hyn wedi 
bod yn werthfawr tu hwnt i rieni-cu a 
fyddai’n methu gweld eu hwyrion yn 
datblygu yn ystod y misoedd hir y maent 
wedi’u hamddifadu o’u presenoldeb. 
 
Mae grwpiau eraill wedi’u ffurfio i 
gylchoedd cyfyng ar “What’s App” fel bod 
pob neges yn cyrraedd pob un o’r aelodau. 
Mae grŵp o gyn-athrawon Ysgol Gymraeg 

Caerffili wedi bod yn brysur yn cyfnewid newyddion drwy hyn. Hefyd, llwyddwyd i barhau gwaith cynnal 
Cylch Meithrin Tonyfelin drwy’r un cyfrwng. Aelodau capel Bethel, Caerffili, yw grŵp arall sy’n cyfathrebu’n  
electronig. Mae “Grŵp Arlunio Dydd Gwener” sy’n aml yn cyfrannu i’n papur nawr yn gosod teitl bob 
wythnos ac mae’r aelodau’n gyrru llun at ei gilydd sy’n ymateb i’r her.  Ac mae Coleg Gwent wedi lansio 
cyfres arall o “Siarad” sy’n dod â siaradwyr rhugl a dysgwyr at ei gilydd ond, wrth gwrs, drwy’r cyfryngau 
cymdeithasol nawr. Gweler tudalen 16. 
 
 
Ein Menter Iaith, Menter Iaith Sir Caerffili, sydd wedi bod yn fwyaf blaenllaw, nid yn unig wrth gynnal 
gweithgareddau drwy gyfryngau cymdeithasol ond, llawn mor bwysig, hyrwyddo gweithgareddau grwpiau 
eraill.  Mae’r Fenter wedi bod yn cyhoeddi nifer o weithgareddau ar eu gwefan gan gynnwys boreau coffi, 
Sadwrn Siarad, y clwb cerdded, pethau rhithiol i blant a phobl ifanc, yn ogystal â sesiynnau gemau, clwb 
drama, sgwad sgwennu ac ati. Nawr maen nhw wrthi’n trefnu Cyfarfod Blynyddol y papur bro.  
 
Bu ein cwmni drama “Cwmni Cwm Ni” yn ddiolchgar am arweiniad a’u galluogodd i ddarllen dramâu gyda’i    
gi lydd a buont yn cynnal cwis bob yn ail wythnos.  Yn wir, wedi darllen cyfieithiad diweddaraf Jim Parc Nest 
o “Dan y Wenallt”, aethpwyd ati i recordio’r perfformiad ac mae hwnnw ar gael ar-lein ar wefan Menter Iaith 
Sir Caerffili lle gwelir “Dan y Wenallt Cwmni Cwm Ni” ar y dudalen gartref. Mae’n diolch yn fawr i Bethan y 
Fenter am drefnu materion technegol a chymryd rhan ei hunan. 
 
Prosiect nesa’r cwmni drama yw ceisio cynnal sesiwn Datrys Dirgelwch neu Llwybr y Llofrudd ar Zŵm. Efallai 
bydd rhai o’n grwpiau cymdeithasol am gymryd rhan yn hwn.  
 
Mae darllenwyr “Cwmni” wedi bod yn mwynhau darllen am weithgareddau Merched y Wawr sy’n gyrru 
adroddiad at y papur yn gyson bob mis. Digon hawdd oedd anghofio mai profiadau rhithiol oedd llawer o’r 
rhain megis y sesiwn yn y gerddi hynafol yn y Bontfaen.   
 
Os am fwy o wybodaeth o’r hyn a gynhelir yn electronig neu am gyfarwyddyd ar sut i ddefnyddio rhaglenni 
fel Zŵm, cysylltwch â’r Fenter ar: gwybodaeth@mentercaerffili.cymru  

Y Golygydd 

Cigydd Ystrad Mynach adeg y cyfnod clo 
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                      Colofn Dafydd Islwyn  

Mae’n siŵr ddyddiau a fu y bu cloc larwm yn Ger y Llan, 
Glyndŵr a Henllys, 
 

Clyw her y cloc larwm – a thrydar 
      Eithriadol drwy’r bedrwm: 
  Rhois fawr lef a chras fwrlwm 
  Hen dro a mi’n cysgu’n drwm! 
 

Fe gofir awdur yr englyn hwn, Y Parchedig Ronald Griffith 
(1916-1977) am ei englyn i “Ruth” – morwyn Ann Griffiths, 
Dolwar Fach, yn y Genedlaethol 1976.  
 

Tybed a fu un neu ddau o ifaciwis a gyrhaeddodd Pengam 
ar y 4ydd o Fehefin 1940 o Ddofr (Dover) yn lletya yn 
Hirwaun neu Min y Ffordd. Disgrifiwyd hwy mewn englyn 
gan Jac Evans, Caerfyrddin, un o gynfyfyrwyr Coleg 
Caerllion, cyn yr oes aur 1961 - 1965: 
 

Daeth dros y ffin heb linach, - a’i eiddo 
     Yn rhydd yn ei gnapsach: 
  Di-aelwyd, rhaid ei dolach 
  Deryn y bom, druan bach. 

 

Hoffaf y term Plant Cadw am ifaciwis. Rwy’n berffaith siŵr 
fod y bobol sy’n byw yn Nhreforgan a Thŷ Celyn yn cael 
blas ar fwyta caws a thomato. Caws: 
 

Hen luniaeth a foliannwn, - ar ei nodd 
      Ei fawr nerth dibynnwn; 
  Saig y tir, fe wasgwyd hwn 
  O geinder dol y gwndwn. 

Y diweddar John Rowlands (1911-69), “englynwr y lori 
laeth”  yn Llŷn ac Eifionydd a thaid y prifardd Gruffydd 
Owen, Caerdydd, luniodd yr englyn. Yn ymrysonwr 
poblogaidd yn ei ddydd, Dafydd Wyn Jones (1924-2015) 
Bro Ddyfi, a welodd y tomato ar blât: 

 
Arlwy mewn gwisg ysgarlad – a nodwyd 
       Mewn diddos adeilad; 
  Saig ein hoes, a’i sugn a’i had 
  Yn noswylio mewn salad. 

Cyrraedd eglwys Dewi Sant. Cysegrwyd yr adeilad ddydd 
Llun, 29ain o Hydref 1894. Pan ddatganolwyd yr Eglwys 
yng Nghymru ar yr 31-ain o Fawrth 1920 ymunodd yr 
eglwys hon ag esgobaeth newydd Mynwy. Un o 
bersoniaid llengar y bedwaredd ganrif ar bymtheg oedd 
Nicander, Y Parchedig Morris Williams (1809-74). 
Disgrifiodd ef yr Eglwys yng Nghymru mewn englyn: 

 

Ein gwin bren cawn yn llawn llwyth – o’r iraidd 
      Wir aeron peraidd – ffrwyth; 
Daw’n ddeffro: nid yw’n ddiffrwyth 
A dyma’i phren yn dwyn ffrwyth. 

Testun yr englyn yn 
eisteddfod Bedlinog 1905 
oedd “Yr Allor”, a’r 
englynwr lleol R. Ingram yn 
ennill: 
 

Arni y bu ger wyneb lon – roedd hael 
     Yr addolwr ffyddlon; 
Dirfawr boen yr Oen union 
A gwaed uwch, gysgodai hon. 

Yn 2012 dywedodd Dr Gwyn Thomas (1936-
2016), Bangor, “Y mae Cymru yn ddyledus 
iawn i unrhyw offeiriad llengar a 
gyfoethogodd ei hanes, ei llên a’i diwylliant 
- yn ogystal â’i chrefydd, wrth gwrs! Cofiais 
am chwe offeiriad a ddaeth yn brifeirdd yn y 
Genedlaethol ers yr Ail Ryfel Byd. Yn 1947 
Coronwyd y Parchedig G. J. Roberts. Gan 
nad enillwyd y Goron yn 1939, honno a 
gyflwynwyd ym Mae Colwyn 1947. Yn 1948 
am yr ail flwyddyn yn olynol coronwyd 
offeiriad, y Parchedig Euros Bowen, 
Llangywair, Y Bala, ei bryddest “O’r 
Dwyrain”. Ym mhen dwy flynedd coronwyd 
ef am bryddest well yng Nghaerffili. Yn 1962 
coronwyd y Parchedig D. Emlyn Lewis, 
Llanddarog, Sir Gaerfyrddin. Thema ei 
bryddest, “Cwmwl”, oedd offeiriad yn bwrw 
golwg dros ei yrfa. Yn Nhŷ Ddewi 2002 
enillwyd y Goron gan Aled Jones Williams a 
gefnodd ar yr Eglwys ac sy’n fwy 
adnabyddus fel dramodydd. Pedwar 
offeiriad felly wedi ennill y Goron a dau 
wedi eu Cadeirio. Testun yr awdl fuddugol 
yn Nyffryn Maelor 1962 oedd awdl foliant i 
Gymru. Y Parchedig W. Emrys Edwards, 
Caernarfon, a gadeiriwyd. Tra yr oedd yn 
ficer yn Aberdaron, saith deg mlynedd yn ôl, 
gweithiodd englyn i’r Mynach Ifanc: 

 

Ei hunan a wad beunydd - yn wrol 
     Ni wyra’n dragywydd 
  I bleser difater fydd 
Hawl Iôn yn ei lawenydd. 

Yn Abergwaun 1986 enillodd y Parchedig 
Gwynn ap Gwilym (1950-2016) y Gadair am 
ei awdl “Cwmwl”, awdl goffa i’w dad. Erbyn 
heddiw fe gofir amdano mae’n siŵr fel 
awdur y nofel “Sgythia”, nofel afaelgar. 
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    Colofn y Dysgwyr                                                  Ann Lewis  

Helo Bawb. Fe gawson ni dywydd hyfryd ym mis Hydref, a phawb dw i’n siwr wedi mwynhau gweld lliwiau’r 

dail ar y coed. Ond fe ddaeth diwedd y mis ac mae’r dyn tywydd yn dweud bod stormydd ar y ffordd. Ydych 

chi’n mwynhau bod yn ddiddos yn y tŷ pan fydd gwynt a glaw y tu allan? Dyma gerdd gan T. Llew Jones ble 

mae e’n mwynhau clywed sŵn y storm pan fydd e’n gysurus yn y gwely. 

Y Storm 

Mae’r gwynt yn curo heno                                                                                                                                           

Wrth ddrws yr Hafod Wen,                                                                                                                                               

A minnau yn y gwely                                                                                                                                                                        

A’r dillad dros fy mhen. 

Mae’r glaw yn curo’r ffenest                                                                                                                                                       

Â mil o fysedd mân,                                                                                                                                                               

Rwyf innau’n glyd a diddos                                                                                                                                                               

O dan y garthen wlân.  

Os yw hi’n storm tu allan                                                                                                                                                 

A’r coed a’r caeau’n ddu,                                                                                                                                                 

Ni chaiff y gwynt na’r curlaw                                                                                                                                               

Fyth ddod i mewn i’r tŷ. 

Chwyth fel y mynni, gorwynt,                                                                                                                                  

Rhwng cangau’r deri mawr.                                                                                                                                      

Mae’n gynnes yn y gwely –                                                                                                                                           

Rwy’n mynd i gysgu nawr. 

diddos : snug, sheltered                         cysurus : comfortable                             curo : to knock                                         clyd : cosy                                                 

carthen : quilt                                           curlaw : heavy rain                                 corwynt : gale                                         deri : oak trees 

          CYFARFOD BLYNYDDOL 
 

ZOOM @ 2:00 o’r gloch p’nawn Gwener, 20fed o Dachwedd 

I ymuno â ni ewch i 
 

https://us02web.zoom.us/j/81059837432?pwd=UzFUbzhwRjZraEcvRnhRS0tvOWxlQT09 

 

Os am:  *Agenda’r Cyfarfod  *Cofnodion Cyfarfod Llynedd*Cofnodion y Cyfarfod Uchod  

neu 

Os ydych am gynnwys eitem i’w drafod cysylltwch â’r Ysgrifennydd  

Mrs Marian Fairclough @ faircloughmarian@gmail.com 

https://us02web.zoom.us/j/81059837432?pwd=UzFUbzhwRjZraEcvRnhRS0tvOWxlQT09


16 

 

Dyma’r cynllun sy’n paru siaradwyr Cymraeg gyda dysgwyr a gafodd ei ail-lansio ar 15 Hydref, Diwrnod 

Shwmae/Su’mae, ac yn ystod Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg BBC Radio Cymru.  
 

Nod y cynllun gwirfoddol, o’r enw ‘Siarad’, yw codi hyder dysgwyr trwy roi cyfle iddynt ymarfer sgwrsio yn 

anffurfiol gyda siaradwyr rhugl.  Mae’r cynllun, a gyflwynwyd yn wreiddiol yn 2018, hefyd yn cyflwyno 

dysgwyr i gyfleoedd i ddefnyddio a mwynhau’r Gymraeg yn eu hardaloedd.  
 

Gyda chyfyngiadau’r sefyllfa iechyd cyhoeddus yn lleihau’r cyfleoedd i gwrdd wyneb yn wyneb, mae’r 

Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, sy’n gyfrifol am y cynllun, yn awyddus i annog parau i gwrdd yn 

rhithiol ac i recriwtio mwy i gymryd rhan. 
 

Eglura Helen Prosser, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu’r Ganolfan: 

“Yn syml iawn, sgwrsio sy wrth galon y cynllun yma, sy’n golygu ein bod ni’n gallu defnyddio sawl cyfrwng, 

boed yn ffôn, Facetime, Whatsapp, Skype neu Zoom, i’w gynnal.  Mae’r sefyllfa diweddar wedi trawsnewid 

y sector Dysgu Cymraeg, gyda’n gwersi yn digwydd mewn dosbarthiadau rhithiol a llu o weithgareddau 

anffurfiol fel cwisiau a boreau coffi hefyd yn cael eu cynnal ar-lein.  Dyma gyfle i ymestyn y cynllun Siarad, 

hefyd, i’r byd rhithiol, gan ddenu dysgwyr a siaradwyr o bob man i fod yn rhan ohono.” 

 

Mae’r cynllun yn addas ar gyfer dysgwyr sy’n dilyn cyrsiau ar lefel Canolradd neu uwch ac mae disgwyl i 

barau gwrdd am 10 awr o sgwrsio anffurfiol yn ystod y cynllun.  
  

Mae Lyn Llewellyn yn siaradwr Cymraeg o Gaerffili sy wedi cymryd rhan yn y cynllun. 
  

Meddai, “Dechreuais i gymryd rhan yn y cynllun ddwy flynedd yn ôl ac erbyn hyn mae fy mhartner ‘Siarad’ 

a finnau yn ffrindiau da.  ’Dyn ni’n cyfarfod bob wythnos mewn bore coffi rhithiol, a dw i wedi gwneud 

llawer o ffrindiau eraill hefyd. Mae’n dda medru ymarfer siarad y Gymraeg a chael hwyl gyda’n gilydd.” 
 

Mae Colin Williams, sy’n dysgu Cymraeg ac sy’n dod o Gaerdydd, hefyd yn teimlo bod y cynllun wedi helpu i 

godi ei hyder i siarad yr iaith.  Meddai, “Fe wnaeth y cynllun fyd o wahaniaeth i fy hyder wrth ddefnyddio’r 

Gymraeg. Ces i gyfle i siarad gyda rhywun mewn ffordd anffurfiol a doedd dim rhaid i fi boeni am 

dreigladau nac am ramadeg! Wrth siarad gyda Siôn, fy mhartner ‘Siarad’, dw i’n gallu ymlacio a siarad am 

bopeth heb orfod poeni os yw e’n fy neall.”  

 

Os oes dysgwr neu siaradwr Cymraeg yn awyddus i gymryd rhan yn y cynllun, gallwch gael mwy o 

wybodaeth a chofrestru ar ein gwefan yma https://learnwelsh.cymru/learning/siarad/   
 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Helen Morfydd, Swyddog Cefnogi Dysgwyr, Dysgu Cymraeg Gwent ar 
01633 400479 neu helen.morfydd@coleggwent.ac.uk  

 

Cynllun ‘Siarad’  

https://learnwelsh.cymru/learning/siarad/
mailto:helen.morfydd@coleggwent.ac.uk
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Atebion Croesair Mis Hydref 

PWYLLGOR a SWYDDOGION                                                

 Cadeirydd: Robert Dutt               Ysgrifennydd Cofnodion: Ann Lewis    

 Trysorydd: Eyron Thomas e.thomas119@btinternet.com 

 Golygydd: Ben Jones benamary2000@yahoo.co.uk    02920 862428    07891916046   

Ysgrifennydd: Marian Fairclough faircloughmarian@gmail.com     02920885151 

Y Pwyllgor: Eirlys Thomas, Gareth W.Williams, Dilys Williams,          Cynorthwy-ydd: Jan Penney 

 Hysbysebu:  Bethan Ollerton Jones, Menter Iaith  Gweplyfr/ Facebook:           Papur Bro Cwmni                

 Gwefan: Meter IaithSir Caerffili.cymru/  

 e-bost: Golygydd@papurcwmni.cymru/ benamary2000@yahoo.co.uk      

 Cedwir yr hawl i gwtogi neu newid  erthyglau neu luniau yn unol â gofynion golygyddol. 

Ariennir yn 

rhannnol gan  

Lywodraeth  

Cymru 

Yn anffodus, ni chafwyd yr un ateb cywir i’r croesair ac, felly, ni hawliwyd y tocyn llyfrau  

mailto:e.thomas99@btinternet.com
mailto:benamary2000@yahoo.co.uk

