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Dewch am dro eto….. 

Ni fyddai unrhyw 
daith i’r Ariannin yn 
gyflawn heb ymweliad 
â’r Wladfa ac felly 
dyma ddarganfod ein 
hunain yn Nhrelew i 
gychwyn rhyw ddeg 
diwrnod o deithio 
yma a thraw. Mae’r 
profiadau a’r 
golygfeydd a welsom 
yn ddigon i lenwi llyfr 
ac felly mi gadwaf 
gydag ychydig o’r 
profiadau hynny.  

 

Yr un cyntaf heb os ydy sefyll uwchben y traeth ym 
mhegwn deheuol Porth Madryn a rhyfeddu at 
fentergarwch y garfan gyntaf o’r Cymry a laniodd yno 
yn 1856. Beth aeth trwy eu meddyliau tybed wrth 
edrych o’u cwmpas a gweld dim ond  twyni tywod a 
thir diffaith? Mae yno amgueddfa fach ar y safle i 
goffau a chofnodi’r Cymry dewr hynny. Mae’r dref a 
ddatblygodd ymhen amser y pen arall i’r bae yn 
gyrchfan gwyliau poblogaidd erbyn heddiw ac yn lle 
dymunol iawn a chofeb deilwng arall ar y prom i 
deithwyr y Mimosa . 
                                                                                                      

Mi aethon i Dde America ar ein liwt ein hunain heb 
nabod neb ond roedd digwydd cyfarfod a thair gwraig 
wedi rhoi profiadau bythgofiadwy inni. Dyna Nelia 
[gynt Humphries] yn brasgamu tuag atom wrth i ni 
ddisgyn o’r bws yn Nhrelew. “Cymraeg?”meddai ar ôl 
sylwi ar grys coch Cymru’r gŵr. “Ydach chi eisiau 
gweld Capel Moreia? Neidiwch yn y car”… a dyna ni’n 
dau’n ufuddhau ac i  ffwrdd â ni. Rhaid oedd 
chwarae’r harmoniwm a chanu deuawd Calon Lân, 
Nelia hithau yn canu pennill yn Sbaeneg a thaith i 
ddilyn o gwmpas y fynwent yn edrych ar feddi rhai o’r 
garfan wreiddiol.  

Safle glanio ym Mhorth 
Madryn 

Mynwent Capel Moreia 

Yn dilyn gwasanaeth fore Sul mewn capel arall, sef 
Bethel yn Y Gaiman, dyma orchymyn gan wraig 
arall sef Luned Gonzalez i  neidio i mewn i’w char a 
dyma ufuddhau unwaith yn rhagor. Y tro hwn i 
ffwrdd â ni i Llain Las, bwthyn hollol ddiarffordd, i 
weld cartref Nel Fach y Bwcs gan fynd heibio capel 
Bryn Crwn. Efallai bod rhai ohonoch yn cofio ffilm 
Poncho Mam-gu ar y teledu dro yn ôl yn adrodd 
hanes Nel oedd yn fam-gu i Eiry Palfrey. 
  
Mae Dyffryn Camwy yn 
wyrdd oherwydd y drefn 
ddyfrhau a adeiladwyd 
gan y cyndeidiau ond 
mae popeth o bobtu’r 
cwm yn hollol frown ac 
yn dir diffaiath. Heb y 
ffosydd hyn byddai creu 
bywoliaeth wedi bod yn 
amhosib yno. Braf oedd 
teithio o’r Gaiman ar y 
bws i Drelew, taith o ryw 
ddeugain munud, ac yna 
i Ddolafon, trwy’r wlad a 
heibio’r ffermydd. 
 
Wrth gwrs mae’r Wladfa yn ymestyn ymhell draw 
dros y paith at odre’r Andes ar ochr orllewinol y 
wlad. Mi gymerodd hi dair awr ar ddeg i ni ar y bws 
nos o Borth Madryn i  Esquel. Mae’n rhaid ei  bod 
wedi bod yn daith a hanner i’r cyndeidiau!! 
 
Roedd gwraig y llety yn Esquel yn digwydd siarad 
Cymraeg a’i henw hi - Elda Griffiths. Felly dyma 
dywysydd arall yn ein hebrwng (ar droed ac nid 
mewn car tro hwn) i weld Capel Carmel ac ia,  rhaid 
oedd canu deuawd arall ar y stryd a Calon Lân yn ei 
morio hi unwaith eto. Ychydig o Gymraeg sydd yn 
Esquel ond os ewch chi ar daith hanner awr ar y 
bws fe ddowch chi i Drefelin. Er ei bod yn wyliau 
haf roedd cwrs Cymraeg i Oedolion yn Ysgol y Cwm. 
Sôn am groeso! Rhaid oedd ymuno yn y wers a 
chael fy nefnyddio fel adnodd byw! Ac i goroni’r 
cyfan panad go iawn a sgons i orffen. 

Capel Bryn Crwn 

Dolafon 
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Y dosbarth Cymraeg i  

oedolion yn mwynhau  

yn y dafarn 

Wrth nesáu at ben y daith rhaid oedd cyfaddef er nad oeddwn â llawer o ysfa i ymweld â Phatagonia (y gŵr 
oedd yn awyddus iawn i fynd yno) mi fuodd o’n brofiad heb ei ail. 
 
Mi fydd y ddau ohonom yn hoffi cwrdd â phobol ar ein teithiau ond roedd rhywbeth gwahanol iawn fan hyn. 
Roedd y trefi y clywais sôn amdanynt ers blynyddoedd, ar wahan i Borth Madryn, yn weddol fach ac yn eitha 
gwledig fel camu’n ôl i’r pedwar neu bumdegau.  Gallai’r bobol y deuthum ar eu traws fod yn bobl roeddwn yn 
eu hadnabod yn barod…. Anti Megan, Anti Eirwen ac Anti Sali drws nesa fy mhlentynod. Gallwn gyffwrdd bron 
â’u cynhesrwydd a’u croeso tuag atom, a’r edau aur oedd yn ein cysylltu wrth gwrs oedd yr iaith. Mae hi’n 
iaith heb unrhyw ddylanwad y Saesneg arni felly dim bratiaith ond cystrawennau ac atebion cywir yn hytrach 
na “ie” neu “ydy” i bob cwestiwn dan haul. Er dweud hynny, mae ei sefyllfa yn fregus tu hwnt. Fel soniais yn fy 
nghyflwyniad i Ferched y Wawr, y gair i ddisgrifio’r holl brofiadau (maddeuwch y term) oedd “bizarre”. Cymry 
Cymraeg gyda’r acen Sbaeneg fwyaf bendigedig ond eto Archentwyr oedden nhw. Diolch iddynt am 
ychwanegu rhywbeth gwahanol iawn i’n stôr o brofiadau. 
 
Daeth yn amser i ffarwelio a thaith bws arall i Barriloche cyn hedfan nôl i Buenos Aires am noson a stecan arall 
fendigedig a photel o Malbec cyn troi ein hwynebau tuag at Gwm Rhymni.                        Anwen Hill 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O..N. 
Mae gen i gyflwyniad PowerPoint a roddais dros Zoom i Ferched y Wawr. Os oes unrhyw unigolyn neu 
gymdeithas â diddordeb mewn gweld llawer o luniau a chael  hanes mwy cyflawn, yna dw i’n fwy na pharod i 
wneud hynny.  Mae’n debyg na fydd bywyd yn ôl fel y buodd am sbel. 
Felly cysylltwch ar bob cyfri. Diolch.      

Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon 
“Er gwaethaf pawb a phopeth....” chwedl Dafydd Iwan, mae cynlluniau yn mynd yn eu blaen i godi ysgol 
newydd ar gyfer Ysgol Cwm Gwyddon a hynny yng Nghwmcarn. 
 

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus ar-lein ar gyfer y cynlluniau am resymau amlwg. Ond rhydd hyn gyfle i ni 
sy’n byw yn Sir Caerffili fynegi barn. Gellir gwneud hyn drwy fynd ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a 
chlicio ar “Cymryd Rhan”, yna “Ymgynghoriad” ac “Ysgol Cwm Gwyddon” a chwblhau’r ffurflen ymateb ar-
lein. Neu mynd yn uniongyrchol at, 
 

https://www.caerffili.gov.uk/Services/Schools-and-learning/21st-Century-Schools?lang=cy-gb 
 

Os nad oes gennych statws penodol, hyd y gwelaf i, gallwch ddweud eich bod yn “Drethdalwr”, “Dinesydd â 
Diddordeb mewn Addysg/ Y Gymraeg” neu beth bynnag. Dwy ddim yn credu byddan nhw’n gwrthod eich 
ymateb. 
 

Does ond angen nodi consyrn am oed, maint a chyflwr yr adeilad ac am y galw cynyddol sydd am addysg 
drwy’r Gymraeg yng Nghwm Ebwy gan grybwyll llwyddiant yr ysgol. 
 

Dyddiad cau: 26ain o Hydref 

https://www.caerffili.gov.uk/Services/Schools-and-learning/21st-Century-Schools?lang=cy-gb
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Merched y Wawr  

Er i gangen Cwm Rhymni gwrdd ddwy waith ym mis Medi, dim ond un adroddiad a gewch, serch hynny!  A 
ninnau newydd ddechrau ar gyfnod clo arall yn ardal Caerffili, rydym mor falch i ni fachu’r cyfle ar ddechrau’r 
mis i gwrdd wyneb yn wyneb am y tro cyntaf ers mis Mawrth.  

 
I Barc Penallta yr aethom ar Fedi’r 5ed, pob un â’i fflasg a’i 
chadair – a phren mesur er sicrhau ein bod yn cadw’r 
pellter angenrheidiol oddi wrth ein gilydd. Cawsom orig 
ddifyr yng nghwmni’n gilydd, er gwaethaf pawb a phopeth, 
a chawsom gyfle hefyd i fwrw golwg dros y rhifyn 
diweddaraf o gylchgrawn y mudiad, Y Wawr. Fel yn achos 
rhifynnau diwethaf Cwmni, roedd hwn yn rhifyn swmpus 
iawn, a mawr yw ein diolch i Siân Griffiths am gasglu’n 
copïau a chludo’r pentwr trwm ohonyn nhw atom yn y parc.  

 

Ond ar ôl ein cyfarfod awyr agored, nôl â ni wedyn at gyfarfod rhithwir dros Zoom ar gyfer ein cyfarfod “go 
iawn” ar Fedi’r 16eg, pan gyflwynodd Carys Whelan hanes Gardd Perlysiau’r Bontfaen i ni. A dweud y gwir, 
cawsom hanes gerddi o’r Oesoedd Canol ymlaen gan Carys, oherwydd crewyd gardd y Bontfaen ar ddelw 
gerddi’r cyfnod hwnnw. Rhaid cofio taw tref gaerog oedd y Bontfaen, ac yn wir mae’r ardd yn gorwedd yng 
nghesail hen welydd y dref.  
 
Er y bu gardd yno unwaith, yn ôl hen fapiau’r dref, anialwch a fu yno ers blynyddoedd. 
 

Cawsom weld sut oedd yn edrych cyn i bobl y Bontfaen fynd ati i ail-greu’r ardd, a fu unwaith y tu ôl i hen 
blasdy yng nghanol y dref. Difyr oedd cymharu harddwch a threfn yr ardd bresennol â’r chwyn a’r coediach fu 
yno ychydig o flynyddoedd yn ôl. Difyrrach fyth oedd cael gwybod faint o gynllunio a meddwl oedd yn sail i’r 
gwaith hefyd. 

Roedd hi’n brynhawn hyfryd o heulwen ar y 16eg, ac yn wir yr oeddem i gyd yn hiraethu am yr ymweliad “go 
iawn” a drefnwyd yn wreiddiol. Byddai wedi bod yn fendigedig i grwydro’r ardd a mwynhau’r lliwiau a’r 
peraroglau, patrymau ffurfiol yr ardd a siapiau gosgeiddig y planhigion – a hynny yng nghwmni tywysydd mor 
wybodus a chyfeillgar â Carys. Ond nid dyna oedd i fod, a mawr yw’n diolch fel cangen i Carys am baratoi mor 
ofalus ar ein cyfer, a chyfleu cymaint o naws hyfryd a hynafol yr ardd dros gyfrwng yr unfed ganrif ar hugain. 
 
Edrychwn ymlaen at gael ei chwmni eto yn y dyfodol, ac yn yr ardd ei hun, gobeithio!  
 
Gwledd weledol arall sydd ar ein cyfer y mis nesaf, pan fydd yr arlunydd ifanc, Tomos Sparnon, enillydd rhai o 
brif wobrau celf yr Eisteddfod, yn cyflwyno’i waith i ni. Byddwn yn cwrdd dros Zoom unwaith eto, ond teg yw 
dweud ein bod yn dechrau cyfarwyddo gyda’r dull hwn o gwrdd, ac yn dechrau gweld y manteision o gael 
eistedd adre a mwynhau dishgled yn hytrach na mentro allan gyda’r nos. Rwy’n siwr bydd yr apêl honno’n 
cryfhau wrth i’r gaeaf nesáu.. . 
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        De Eymru: Hollywood Prydain                             Allan Cook 

Pan oeddwn yn tyfu lan yn Llanelli yn 50au’r ganrif  ddiwethaf roedd gan y dre saith 
sinema. Fy hoff sinema oedd y Royalty, ond nid y Royalty oeddan ni, bechgyn y dre, yn 
galw hi ond Aga’s. A dyma fel bydden ni wedi sillafu’r enw, fel y stôf enwog. Ond 
Haggar oedd yr enw iawn, ar ôl William Haggar, un o’r enwau pwysicaf ym myd 
adloniant De Cymru. 
 

Ganwyd William Haggar yn Swydd Essex yn 1851 a dechreuodd weithio fel prentis i 
saer llongau, ond yn 18 oed ymunodd â chwmni theatr deithiol, fel saer. Walton’s oedd 
enw’r cwmni a phriododd e Sarah, merch y bos. Yn fuan dechreuodd William a Sarah 
eu cwmni teithio eu hunain. Cawsant unarddeg o blant, pob plentyn wedi ei eni mewn 
sir wahanol o Gymru neu Loegr, pob plentyn yn actor newydd i’r dramâu poblogaidd 

roedd yr Haggars yn perfformio. 
 

Dyma’r dyddiau pan oedd ymweliad ffeiri â thre yn ddigwyddiad pwysig, ac fel arfer roedd theatr yn rhan o ’r 
ffair. Theatr wedi’i wneud allan o bren a chynfas. Mae’na storiâu am blant yn gwylio perfformiadau trwy dwll 
yn y cynfas, ac am y galeri yn cwympo yn ystod perfformiad. Dechreuodd y cwmni ei sefydlu ei hunan yng 
Nghymru gan deithio’r de a’r canolbarth o ganolfan yn Aberdâr. 
  
Yn 1897 gwelodd William bioscope yn Llundain a phrynodd un 
am 80 punt, tipyn o arian yn y dyddiau ’ny. Dechreuodd 
ddangos ffilmiau fel rhan o’r sioe lwyfan. Dyma’r dyddiau pan 
roedd pobol yn gwirioni wrth weld trên yn tynnu lan mewn i 
orsaf ar ffilm. Dechreuodd wneud ffilmiau yn 1901 ac un o’r 
ffilmiau cyntaf oedd trên yn cyrraedd gorsaf Porth Tywyn. 
Erbyn 1902 roedd yn gwneud ffilmiau oedd â stori iddyn nhw 
fel Y Ferch o Gefn Ydfa a The Desperate Poaching Affray. 
Mae’n rhaid cofio nad oedd problem gyda’r iaith yn ôl yn 
1902. 
 

Gwnaeth Y Ferch o Gefn Ydfa ffortiwn i Haggar, gwerthodd 480 o gopïau a dechreuodd berthynas gyda’r cwmni 
enwog ym myd ffilm, Gaumont. Roedd gwneud y ffilmiau yn dipyn o gamp. Pob un yn cael eu saethu yn yr awyr 
agored mewn mannau fel Maesteg a Ffwrnesh, Llanelli. Maen nhw’n dweud mai dim ond rhyw ddwy awr roedd 
William yn cymryd i saethu film pedwar neu bum munud. Felly roedd de Cymru yn enwog ym myd ffilm ym 
mhell cyn Hollywood, California. 
 

Mae gan y Llyfrgell Genedlaethol gasgliad da o ffilmiau Haggar, ac mae 'na blac glas yn addurno adeilad 
Tinopolis yn cofio William Haggar. Yn wir mae stiwdio Tinopolis yn y man lle'r oedd y Royalty neu Haggar’s yn 
sefyll  yng nghanol Llanelli. 

Y Croesair 
 

Ein pleser yw cynnig croesair ar eich cyfer ar y dudalen nesa â diolch i Gareth Williams am ei lunio a hefyd am 
lunio'r pôs ‘Cysylltiadau’ ar dudalen 9. 
 

Gobeithio y bydd hi’n gyfleus i chi argraffu’r ddau bôs er mwyn eu datrys, yn enwedig y croesair, fel eich bod yn 
gallu ei yrru i mewn i gystadlu am y Tocyn Llyfrau gwerth £25 sydd ar gyfer y buddugol. Yr ateb cywir yw’r un 
gaiff ei agor gyntaf wedi’r  20fed o Hydref. Hwn fydd yn ennill y tocyn llyfrau. Gyrrwch eich atebion at y          
Golygydd, 
 

Ben Jones, 62 Bryn Siriol, Tŷ Isaf, Caerffili, CF83 2AJ. 
 

Mae atebion y pôs ‘Canlyniadau’ i’w cael ar waelod tudalen 15  o’r rhifyn hwn a bydd atebion y croesair yn 
“Cwmni” mis Tachwedd.     Pob hwyl gyda’r datrys! 
 

O.N. I wneud tudalen yn fwy ar eich sgrîn, gwasgwch “Ctrl” a rholiwch bêl y llygoden. 
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Croesair  Mawreddog!!!     Gareth Williams 
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Noder:   Nid yw’r to bach na’r collnod yn cael ei nodi yn y croesair.  Does dim treigladau chwaith.  
                Mae’rllythrennau dwbwl th, ng, ac ati mewn un blwch. 

Ar Draws 

7.    Addas o gyrion Cymru paradwys. (6) 

9.   Esblygu i ddod i’r goleuni? (2, 6)  

10. Cymorth Lennon a McCartney (4) 
11. Pensaer yn ddyn ar ei ben ei hun, bron. (5, 5) 

12.  Dedfryd eisteddfodol. (4, 1, 8) 

15.  Cân yn cytuno wedi dechrau’r arwydd. (4) 

16.  Bob ..... Thomas? (5) 

17.  Celficyn y cwmni theatr coch? (4) 

19.  Llysieuyn poeth dadleuol. (5) 

20.  Dim peryg o wneud yng nghanol y ciw i wylio. (3) 

21.  Ydy De Bedlam  yn troi i holi am dy gartref?  (3, 3, 2, 2) 

24.  Yr ynys ym mis Ionawr. (4) 

25.  Anfon anifeiliaid yr Iditarod. (5, 3) 

26.   Mae IT Tony yn ôl y tu mewn i dy gorff.  (4, 2) 

I lawr 

1. Maen tramgwydd mewn brawddeg? (8) 
2. Lle mor brydferth a bywyd mor fyr i’r bardd. 

(3,7) 
3. Yn y cof i’r Gog yma. (4) 
4. Gweld sêr yn y cartref yn gymorth i gadw’n 

gynnes? (5, 6, 1, 2) 
5. Naturiaethwr Morgannwg? (4) 
6. Gyda llaw, gall hon fod yn llawen. (5) 
8. Protest Hwntw, o’i gyhuddo o arwain y cŵn. 

(4, 3, 2, 5) 
13  Dan, allai fod yn Alltwalis heb y rhiw. (5) 

14. Tynna dy droed o’r sbardun, fachgen! (5, 2, 3) 

18. Lleoliad llechi wedi ei hyrddio yn Abertyno. (2, 
3, 1, 2) 

19. Mae’n deg mai ddim saith sy yn y teulu (6) 

22. Celain yn ferw mawr. (4) 

23. Coed ac un yn rhoi grym. (4) 
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Dwy fenyw, un cyfnod, un dref - a dau fyd gwahanol 

Dros yr wythnosau diwethaf rwy wedi cael tipyn o hwyl yn ceisio darganfod mwy am hanes menywod 
Pontypridd. Mae Chris Chapman, y cyn-AC, a fi yn aelodau o 
bwyllgor Archif Menywod Cymru, sy’n trefnu nifer o deithiau 
cerdded hanesyddol y flwyddyn nesaf, i dynnu sylw at 
gyfraniadau menywod i hanes gwahanol lefydd yng Nghymru, o 
Fangor i’r Barri – gan gynnwys Pontypridd. Mae Chris o Gwm 
Cynon, a minnau o Gwm Rhymni, felly mae wedi profi’n heriol i ni 
ymgynefino â hanes Pontypridd! 
 

Ond dyfal donc - mae’n rhyfedd faint o hanes sydd wedi diflannu 
o’r golwg, a does dim angen gwneud llawer o ymchwil i 
ddarganfod cymeriadau difyr. Un o’r rhain yw Elizabeth Miles, 
sylfaenydd gwesty enwog y Metropole yn Llandrindod, a adawyd 
yn weddw ym 1871, yn 22 mlwydd oed, gyda dau faban bach. 
Mae hi’n herio pob stereoteip sydd gennym o fenywod Oes 
Fictoria. Llwyddodd i ‘w sefydlu ei hun yn ariannol trwy redeg 
gwestai, gan ddechrau gyda thafarn fach yn Ystradyfodwg (cartref 
ei gŵr) cyn symud ymlaen at y New Inn ym Mhontypridd - y 

gwesty gorau, a’r mwyaf, yn y dref ar y pryd ac am ganrif wedyn. Ond er iddi redeg y Metropole am 
flynyddoedd, Pontypridd oedd ei chartref, ac yno 
y bu farw ym 1930 a’i chladdu ym mynwent 
eglwys Glyn-taf. 
 

Ond wrth bori trwy’r casgliad gwych o luniau 
sydd gan Amgueddfa Pontypridd, dyma fi’n sylwi 
ar enw - ac wyneb - mwy cyfarwydd. Dyma Miss 
Clara Thomas wrthi’n agor Ysbyty’r Bwthyn ger y 
Comin ym Mhontypridd. Beth oedd ei chysylltiad 
hi gyda’r dref? Onid oedd hi’n un o 
ddisgynyddion hen deulu’r Thomasiaid, 
perchnogion Llanbradach Fawr ac Ystrad Fawr? 
 

Mae hynny’n berffaith wir: ond roedd cysylltiad 
agos rhwng y teulu hwnnw ag un o 
entrepreneuriaid cynnar y cymoedd, y Dr Richard 
Griffiths o Bontypridd. Ganed y Dr Griffiths ym 1756, ac fel gwyddonydd ifanc fe welodd bosibiliadau cloddio 
am fwynau ar diroedd ei deulu yn ardal Llanwynno. Bu’n cydweithio gydag eraill i ddatblygu diwydiant yn yr 
ardal, gan gynllunio tramffordd i gysylltu pyllau cyntaf y Rhondda gyda’r gweithiau haearn a thunplat yn 
Nhrefforest. 
 

Gwnaeth y Dr Griffiths ffortiwn o’i fuddsoddiadau a phan fu farw ym 1826 etifeddwyd ei gyfoeth gan aelodau 
o’i deulu. Un o’r perthnasau lwcus hyn oedd tad-cu Miss Clara Thomas. Os yw Elizabeth Miles yn herio 
stereoteip, mae Clara Thomas yn ei ymgorffori: yn ddibriod, yn Gristion o argyhoeddiad, cyfrannydd hael i 
eglwysi (hi oedd wedi talu am eglwys Llanbradach) ac achosion da eraill, megis ysgolion ac ysbytai. Etifeddodd 
ffermydd yn Llanbradach, ac ym 1887 roddodd ganiatâd i ddatblygu pwll glo ar dir fferm Tynygraig yno, ac i 
godi tai ar gyfer y gweithwyr ar y caeau o’i gwmpas. Roedd rhenti’r rhain, a thaliadau eraill, yn ychwanegu’n 
sylweddol at ei chyfoeth. Ar un adeg mae’n debyg taw hi oedd menyw gyfoethocaf Cymru. 
 

Ond er i Miss Thomas dalu’n hael tuag at achosion da yn yr ardal hon, ni fu’n byw yma erioed. Roedd hefyd 
wedi etifeddu dau blasty yn agos at Landrindod - Llwynmadoc a Phencerrig ac arferai rannu ei hamser 
rhyngddynt. 
 

Clara Thomas ac Elizabeth Miles: dwy fenyw o’r un ardal a’r un cyfnod ond o anian mor wahanol!  

Cefn ffermdy’r Graddfa oedd yn rhan o   
ystâd Llanbradach Fawr, eiddo teulu 

Clara Thomas 

Clara Thomas yn seremoni agor Ysbyty’r Bwthyn ym 
Mhontypridd ym mis Chwefror 1911 
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Y Bugail Unig                          gan Malcolm   David 

I gyrraedd y Bugail Unig o Frynmawr mae’n rhaid i chi 
deithio tua phedair 
milltir ar hyd ffordd 
Hafod  a oedd yn 
wreiddiol yn 
dramffordd Bailey, 
sy'n arwain i Sgarp 
Llangatwg a'r Bugail 
Unig. Cafodd y ffordd 
ddram hon ei 
hadeiladu gan Joseph 
Bailey yn gynnar yn y 
19eg ganrif i gludo 
calchfaen o chwarel 
Disgwylfa yn gyntaf, 
ac ar ôl hynny i 
chwareli Llangatwg 

i’w waith haearn ef, a'i frawd Crawshay yn Nantyglo. 
 
Darn o graig galchfaen ydy Y Bugail Unig sy'n sefyll tua 
phymtheg troedfedd o daldra ar fynydd Llangatwg, yn 
edrych dros ben isaf Ceunant Clydach. Cafodd ei adael 
am ryw reswm gan y gweithwyr a oedd yn gweithio yn  
chwarel Disgwylfa. Ond yn ôl y stori, ffermwr oedd e 
sydd wedi 'i droi'n garreg.  
 

Amser maith yn ôl roedd ffermwr a'i wraig yn byw 
mewn fferm ynysig ar fynydd Llangatwg, dyn creulon 
iawn oedd y ffermwr hwn. Byddai'n curo ei wraig heb 
drugaredd, nos a dydd am y peth bach lleiaf yr oedd hi 
wedi 'i wneud yn anghywir – wel, yr hyn roedd e’n 
dweud ei bod hi wedi’i wneud yn anghywir. Roedd hi’n 
slafio ar y fferm o fore gwyn tan nos, saith diwrnod yr 
wythnos. Mewn gwirionedd, nid oedd angen esgus arno 
i'w churo, unrhyw beth bach a fyddai’n mynd o'i le ar y 
fferm byddai'n rhoi y bai arni, yna byddai'n tynnu ei 
ddicter mas arni. Roedd ei chorff cyfan yn ddulas o'r 
curiadau a gafodd hi ganddo. Yn ystod yr holl 
flynyddoedd roeddent wedi bod gyda'i gilydd, nid oedd 
gyda fe air da i'w ddweud  amdani erioed, ni 
ddangosodd unrhyw garedigrwydd tuag ati o gwbl. 

Ar ôl blynyddoedd o gamdriniaeth roedd hi wedi cael 
digon, ni allai gymryd mwy, felly yn gynnar un bore 
cododd o'i gwely, gwisgodd, a gadael  y tŷ, a 
cherdded i lawr y mynydd i afon Wysg, ac yna, taflu ei 
hun i'r afon a boddi. Ac am y creulondeb ofnadwy a 
ddangosodd y ffermwr tuag at ei wraig a'i fywyd 
pechadurus cafodd ei droi’n garreg, ac yno mae'n dal 
i sefyll ar fynydd Llangatwg  i bawb ei weld, yn edrych 
i lawr y ceunant am ei wraig. Bob noswyl ganol haf 
mae e'n mynd i lawr i'r afon i yfed, ac i erfyn ar ei 
wraig i faddau iddo, ond cyn i'r haul godi yn y bore, 
mae e'n ôl yn ei le ar y mynydd yn edrych i lawr y 
ceunant am ei wraig. 
 

Mae'n anodd credu wrth gerdded yr ardal hon ar 
fynydd Llangatwg - ardal mor brydferth, ardal mor 
heddychlon -  taw yn ystod y 19eg ganrif  hwn oedd  
un o’r ardaloedd mwyaf  diwydiannol ym Mhrydain 
gyda thramffyrdd yn rhedeg  ymhobman ar y 
mynydd. Ac yn awr gallwch sefyll wrth ochr y Bugail 
Unig yn edrych a draws at Ben-y- Fâl, Ysgyryd Fawr, 
a'r Mynyddoedd Duon, a gwerthfawrogi'r olygfa 
mewn heddwch a thawelwch. Yn yr union le, lle 
unwaith bu cannoedd o ddynion yn chwarelu am 
galchfaen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y Bugail Unig 

Y Bugail Unig â Phen-y-Fâl yn y cefndir 
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Posau: Cysylltiadau         Gareth Williams 

Markle Tom Lyn Robin

Dylan Indiana Crib Leila

Renault Iolo Quincey Gilfach

Grace Capel Rapinoe Scrooge

Dolen
gyswllt

Dolen
gyswllt

Dolen
gyswllt

Dolen
gyswllt

Mae un wedi 
ei wneud i 
chi i ddangos 
y ffordd

Goch

Robin

Crib

Iolo

Gilfach

Cysylltwch
. 

Dolen
gyswllt

Dolen
gyswllt

Dolen
gyswllt

Dolen
gyswllt

Llyn Nant y Alan Cran.....

...gan Leoni Joe ...fydd

John Lenox ....riw ...fil

...lo Dyffryn cwta ....dre

Cysylltwch. Dim help y tro yma

1 2 

Pentref ger  

Treffynnon lle 

roedd ffatri 

Courtaulds 

1 

3 
Roedd y gwŷr 

aeth i Gatraeth 

wedi yfed hwn 

cyn mynd meddai  

Aneirin 

2  Llyn ger Llyn Llydaw 3 

Beth ydy’r ddolen gyswllt rhwng rhain? 

4 

 

 1  6 

 2  7 

 3  8 

 4  9 

 5  10 

Cartref 

Elis Wyn  

5 
6 

7 
8 

Pentref ar y ffin, 

ar lan afon Gwy 

9 

10 

Mae’r atebion i’w gweld ar waelod dudalen 15 
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“Lost in Translation (2)” 

Bu’n rhaid i Gymry Cymraeg ymdopi, a hynny â chryn 
anhawster, â’r gweithwyr di-Gymraeg a ddaeth i Gymru 
yn ystod y chwyldro diwydiannol. A hynny er i nifer o’r 
newydd-ddyfodiaid hyn anwytho’i hunain i mewn i’r 
iaith a nifer hefyd yn mynd ymlaen i fagu teuluoedd yn 
ddwyieithog. 
 
Cofiai fy mam anawsterau brofodd hi a’i brodyr a’i 
chwiorydd wrth ymdopi â theulu uniaith Saesneg a 
ddaeth i fyw drws nesa iddynt yng Nghwm Tawe yn 
ystod yr adeg cyn y Rhyfel Byd Cyntaf. Un o’i brodyr 
ifancaf fyddai bennaf yn mynd i drafferthion. 
 
Roedd fy ewythr yn ceisio dadlau ag un o’i gymdogion 
ac wrth ddadlau yn ceisio addasu’n dywediadau arferol 
drwy ofyn, “Am beth wyt ti’n whilia?” Ond yr agosaf 
allai ddod at gyfieithu’r ymadrodd oedd, “What speak 
you spoke?! . Ond wedi i bethau boethi mwy fyth aeth i 
fygwth y Sais bach drwy ddweud, “Fe ddali di glatsien 
’da fi yn y funed!”  Ond fel hyn ddaeth yr ymadrodd 
allan, “You’ll catch a clatch with me in a minute!”  A dro 
arall yn grac fod y di-Gymraeg yn chwerthin am ei ben,  
gwaeddodd, “.... and don’t you laugh on my head!” 
 

A digon aml 
bu i Gymry 
iaith gyntaf 
gam-
gyfieithu o’r 
Saesneg 
megis â 
“bend your 
clothes”  am 
“fold your 
clothes” neu 
“’Na un coch 
yw e!” am 
rywun 
doniol i 
“He’s a red 

one!” 
 
Ac rwy’n sicr fod Cymry di-Gymraeg yr oes hon yn 
dynwared rhythmau’r hen iaith drwy ychwanegu darn 
wrth frawddeg i sicrhau cydbwysedd rhythmig:  “Where 
are you going after, then?” “Do that then, will you?” 
neu “Phone him up.” Credaf taw atodiadau i’n 
rhythmau Cymraeg ni yw’r rhain fel, “Wyt ti’n dod, ‘te?”  
“Dere mla’n, w.” “Siapa dy stwmps, wnei di!” 

Yn y ffilm  “Zulu” mae ennyd ddoniol ar ganol 

golygfa ddwys. Wrth i’r Affricanwyr ruthro tuag at 

filwyr y Gatrawd Gymraeg, mae swyddog y 

Gatrawd yn gorchymyn y milwyr: “Shoot at will!” – 

ac un Cymro bach yn ateb, wedi drysu’n llwyr, 

“Which one is Will?” yn y ffilm. Ond byddai gwir 

Gymro, wrth gwrs, wedi ymateb gyda “Which one is 

Will, then?” 

Mae llawer i idiom Cymraeg wedi mynd ar goll, 
efallai oherwydd y pwyslais ar “Gymraeg Byw” y 
Chwedegau. “Dillad yn caledu” oedd yr olch yn 
sychu neu byddai rhywun yn  “tynnu ambell i 
fwgyn” os oedd e’n smocio. A beth am chweugain 
(chwe ugain – 120 ceiniog yn ddeg swllt sef hanner 
yr hen bunt). Yna deunaw: deunaw ceiniog yn swllt 
a chwech gan fod deuddeg ceiniog mewn swllt.  
 
Deuthum o hyd i 
ymadrodd hyfryd o 
gartrefol a 
chroesawgar wrth 
ddarllen T. Rowland 
Hughes  yn ystod y 
cloi lawr.  Byddai mam 
Gymraeg bob amser 
yn cynnig dishgled o 
de a theisen i 
ymwelwyr. Fyddai 
teisen siop neu fisgedi 
ddim yn ddigon 
twymgalon ac yn sicr 
byddai’r arlwy yn 
cyrraed mewn cwpan 
a soser – byth mewn mwg! Ond weithiau petai’r 
ymwelydd mewn ormod o frys, y cynnig oedd, 
“Wel, gymerwch chi ddishgled yn eich llaw, te?”  
    

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf deuthum o hyd i 
rai o drigolion y de-ddwyrain oedd wedi’u 
hamddifadu o’u hiaith ond wedi dal eu gafael 
mewn ambell ddywediad. Disgrifiai trigolion 
Pontypridd rywun oedd eisiau “ei siapo hi” yn 
“ddidoreth”. Mae ambell ddywediad digon lliwgar 
yn parhau yn Saesneg e.e. before he’s wise 
(cyrraedd cyn ei fod e’n gall) neu the skin of his arse 
on his forehead  am un mewn hwyliau drwg.  
 

Ben Jones 
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Cwmni yn Creu Cyffro ym Mhatagonia! 

 

Ymddengys fod y cyhoeddiad yn ein rhifyn ym mis Medi o erthygl Clive Williams 'Y Gaucho o'r Ffos Halen’ 
gan Carlos Dante Ferrari wedi creu rhywfaint o ddiddordeb cyffrous yn Y Wladfa! 

Anfonodd Clive gopi o Cwmni at Carlos yn Nhrelew a dyma ateb Carlos: “Annwyl Clive, rwyf wedi darllen dy 
nodyn. Roeddwn i wrth fy modd! Diolch yn fawr iawn am dy gysyniadau hael. Newydd ei bostio ar Facebook. 
Gwnaethest fy niwrnod! Cyfarchiad serchog iawn. Carlos!”  

Dyma bost Carlos ar Facebook:  “Roedd gan fy ffrind awdur o Gymru'r addfwynder i gyhoeddi nodyn am y 
nofel 'Y Gaucho o'r Ffos Halen', ar ôl ei darllen yn Gymraeg. 
Cyhoeddwyd yr erthygl yn papur newydd 'Cwmni' Sir Caerffili, De Cymru. 
Dyma fersiwn Sbaeneg o'r nodyn. 
Diolch yn fawr iawn Clive!” 

Profodd y bost yn eithaf poblogaidd a derbyniodd gyfanswm o 48 o ‘hoffi’, ‘caru’ ac‘anwylo’, ynghyd ag 11 o 
‘sylwadau’. A dyma ychydig o'r sylwadau:- 

 “Mae gen i falchder dwbl !! Rwyf wedi adnabod Dr Ferrari o oedran ifanc iawn at heddiw, Mr Clive Williams 
yw fy athro Cymraeg, ar-lein. Brafo i'r ddau! Mae llenyddiaeth yn rhedeg yng ngwaed Cymru !!!” 

... ... ... Rosa Ana Davies 

“Yn haeddiannol canmol fy ffrind” 
.. ... ... Dora Feldman 

“Llongyfarchiadau Carlos, rwy'n hapus iawn sut rydych chi'n cael eich cydnabod.” 
... ... ... Raul James 

“Brafo!” 
... ... ...Alejandra Vilela 

 “Crand Carlos annwyl” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Alfredo Chiche González                                           Rosa Ana Davies 
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“Babel”gan Ifan Morgan Jones 
Llyfr y Flwyddyn 2020 

'Yr wyf i yn datganu taw hon yw fy Ewyllys olaf a dirymaf unrhyw Ewyllys flaenorol” 

 Ewyllysiau Cymraeg gan Ruth Ceri Jones LL.B. (Hons)  

Os oes diddordeb gyda chi mewn cael Ewyllys yn yr iaith Gymraeg cysylltwch trwy ebost ar    

ruthcjones25@aol.com  

Aelod o Gymdeithas Ysgrifenwyr Ewyllysiau  

Dyma’r nofel gyntaf yn y Gymraeg o fewn y genre “Agerstalwm”, neu “Steampunk” yn Saesneg, a rhaid i fi 
gyfaddef taw dyma’r tro cyntaf i fi glywed am y fath beth. Mae’r enw’n fy atgoffa i o’r gân adnabyddus llawn 
hiraeth y mae Bryn Fôn yn ei chanu, sef “Strydoedd Aberstalwm”, ond beth mae “Agerstalwm” yn ei olygu? Os 
wy’n deall yn iawn, ar ôl gwneud tipyn bach o ymchwil, mai nofel o’r genre ’ma wedi ei lleoli yn ystod y cyfnod 
Fictoraidd, pan oedd diwydiant yn dibynnu ar rym ager, ond yn lle i’r awdur geisio ailgreu’r cyfnod hanesyddol, 
beth sy gyda ni fan hyn yw ffuglen wyddonol neu ffantasi.  
 

Mae’n anodd gwybod ble i ddechrau wrth drafod y nofel’ma, am fod  cymaint o 
bethau’n digwydd – mae’n “anghenfil” o nofel, fel mae’r teitl “Babel” yn 
awgrymu. Ond i ddechrau yn y dechrau, mae Sara, cymeriad dewr a mentrus, yn 
adrodd sut lladdodd hi ei thad creulon, oedd wedi troi’n gas ar ôl mynd yn gaeth 
i ffisig Fictoraidd llawn lodnwm, cocên, morffin ac ati, a sut llwyddodd i ddianc i’r 
dref i weithio yn swyddfa’r papur newydd “Llais Y Bobl” sy’n cael ei rhedeg gan 
Mr Joseph Glass gwyllt ei dymer. Mae’r stori yn llawn dychymyg gyda 
disgrifiadau trawiadol o’r dref ddiwydiannol, a’r caddug, llwch, baw a llaca 
ymhobman, plant carpiog a llwglyd ar y strydoedd a sŵn y ffwrneisi haearn a’r 
“agerfeirch” (trenau) yn y cefndir. Mae dylanwad y capeli yn gryf, gydag 
enwadau’r Mecanyddwyr, Cloddwyr a Throchwyr yng ngyddfau ei gilydd. Ac mae 
“Tŵr yr Awrlais” yn sefyll dri chan troedfedd uwchben y dref fel Tŵr Babel ei 
hunan.  
 
Mae prif destun y stori yn cael ei adrodd drwy lygaid Sara sy’n gweithio’n galed i 
ennill ei lle fel newyddiadurwraig mewn swyddfa llawn dynion. Mae gormod o 
gymeriadau yn cael eu cyflwyno i’w rhestru nhw i gyd ond, heblaw am Sara a Mr 

a Mrs Glass, rhai sy’n sefyll yn y cof yw’r newyddiadurwyr, Ellis, Jenkin ac Ȇb (sy’n trefnu taith i Batagonia ar 
awyrlong), Bopa, y lletywraig garedig, Fairclough, y meistr haearn cas, Dr Schnitt, y meddyg, a Mr Orme, y 
llawfeddyg, y ddau yr un mor sinistr a’i gilydd, a’r ferch fach dlawd, Begw. Mae Sara yn dechrau ymchwilio i 
ddiflaniad rhai o blant y dref ac mae’r elfen ffantasïol, ac weithiau arswydus, yn cicio mewn go iawn.  
 
Yn ogystal â phrif rediad y stori, mae darnau byr mewn ffont wahanol wedi’u gwasgaru ymhlith y gweddill, sy’n 
adrodd straeon am fywyd ofnadwy Sara gyda’i thad creulon. Mae’r straeon’ma yn mynd yn fwy a mwy tywyll. 
Byddwn i wedi mwynhau’r nofel yn well hebddynt i fod yn onest! 
 
Felly, os dych chi’n hoffi stori sy’n symud ymlaen ar garlam, yn llawn digwyddiadau a dychymyg a disgrifiadau 
peiriannau ager dychmygol, dyma’r nofel i chi! Ond rhaid eich rhybuddio ei bod braidd yn dywyll ac yn gorffen 
ar nodyn eithaf digalon.  

Jan Penney 
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Breuddwyd Rhy Bell? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cynllun credadwy neu freuddwyd rhy bell? Beth y’ch chi’n feddwl o’r cynllun uchod sy’n dangos sut gallai’r 
rhwydwaith rheilffyrdd edrych yma yn y dyfodol? Yn sicr mae’r weledigaeth yn un ddelfrydol ac yn cynnwys 
nifer o ddatblygiadau y mae amryw grwpiau eisoes wedi bod yn ymladd drostynt. 
 

Roedd maniffesto diweddar gan y Blaid Lafur yn cynnwys rhedeg lein o brif orsaf Caerffili i lawr i Gasnewydd 
drwy Wern y Domen, Bedwas a Machen. Ond tybed faint o adeiladu sydd wedi digwydd ar y tir lle bu’r 
trenau yn rhedeg cyn dyddiau Dr Beeching? 
 

Mae’r syniad o gael dwy lein yn rhedeg i lawr o Ystrad Mynach i Gaerffili, cyn parhau i mewn i Gaerdydd yn 
syfrdanol. Hefyd bod bwriad i gael y trên i fynd at Ysbyty Brenhinol Gwent. Ond ydy’r tir ar gael o hyd? 
 

Bu rhywfaint o ymgyrchu i ddod â rheilffordd yn ôl i Gwm Sirhywi. Roedd trigolion ardal y Coed Duon a 
Phontllanfraith yn obeithiol y byddai modd cysylltu â’r rheilffordd sy’n rhedeg i Lyn Ebwy ond byddai’r 
cynigion hyn yn llawn mor dderbyniol ganddynt.  Hefyd, mae’n dda gweld fod rheilffordd Glyn Ebwy bellach i 
gysylltu â Chasnewydd oherwydd bu rhedeg y lein yn uniongyrchol i Gaerdydd yn ergyd sylweddol i 
Gasnewydd. 
 

Doedd hi ddim yn syndod gweld y bwriad o ddatblygu’r lein o Ystrad Mynach i’r gorllewin tuag at Nelson. 
Mwy annisgwyl oedd i’r lein barhau i mewn i Dreharris ac Abercynon yng Ngwm Taf yn enwedig gan fod y 
lein eisoes yn mynd beth ffordd drwy Gwm Bargoed ar ei ffordd i Drelewis a Bedlinog. 
 

Byddai’n braf meddwl y gellid gwireddi’r freuddwyd, a hynny o fewn y blynyddoedd nesaf. Ond does dim 
record dda gan unrhyw lywodraeth, hyd yn hyn, o fuddsoddi  mor sylweddol yn ein rheilffyrdd. Record wael 
sydd ganddynt a dweud y gwir o gofio i Rail Track ymestyn pob un o’r 14 platfform rhwng Rhymni a 
Chaerdydd dros bymtheg mlynedd yn ôl, fel eu bod yn gallu derbyn trên ag iddo 5 cerbyd. Ond prin yw’r 
trenau a welwyd hyd yn hyn sy’n fwy na dau neu dri cherbyd! 

Ben Jones 
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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’r ifaciwis a gyrhaeddodd 
Pengam ar y 4ydd o Fehefin 1940 o Dover yn lletya 
yn Hirwaun neu Min y Ffordd. Disgrifiwyd hwy mewn 
englyn gan Jac Evans, Caerfyrddin, un o gyn fyfyrwyr 
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. Yr 
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 
dydd Llun, 29ain o Hydref 1894. Pan ddatganolwyd 
yr Eglwys yng Nghymru ar yr 31ain o Fawrth 1920 
ymunodd yr eglwys hon ac esgobaeth newydd 
Mynwy. Un o bersoniaid llengar y bedwaredd ganrif 
ar bymtheg oedd Nicander. 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 am 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 enillodd 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 

Mae geiriau newydd yn yr iaith Gymraeg yn gallu bod yn ddiddorol. Beth yw ‘microwave oven’ yn Gymraeg?   
Yn swyddogol, ‘ffwrn meicrodon’ ond mae rhai pobl yn dweud  ‘popty ping’! Ydych chi’n hoffi’r term yma?  
 
Roeddwn i’n meddwl y dylen ni gael cerdd ysgafn y mis yma achos bod cymaint o newyddion drwg o 
gwmpas. Felly dyma gerdd gan Mihangel Morgan am y popty ping. Peidiwch â chymryd y diwedd yn rhy 
ddifrifol! 
 

Ping 
Popiodd                                                                                                                                                            
Y Parchedig                                                                                                                                                              
Penri                                                                                                                                                     
Pappington-Puw                                                                                                                                  
Pepi                                                                                                                                                                                    
Y pwdl                                                                                                                                                        
Yn y popty-ping –  
 
Ond                                                                                                                                                                   
Pan aeth y popty                                                                                                                                                    
Ping-pinciti-ping-ping-ping                                                                                                                                                       
Roedd                                                                                                                                                                                                                     
Pepi                                                                                                                                                                                                   
Y pwdl yn                                                                                                                                   
……….Saws 

 
yn swyddogol : officially                                                                                                                                                    
ffwrn ( gair y De ) / popty ( gair y Gogledd) : oven                                                                                                
ysgafn : light, humorous                      cymaint o : so much                                yn rhy ddifrifol : too seriously                                          
Y Parchedig : The Reverend 

Atebion Cysylltiadau tudalen9 

 1  Maesglas  6  Glas y dorlan 

 2  Glasfedd  7  Glasgow 

 3  Glaslyn  8  Glasebury 

 4  Creyr Glas  9  Glastonbury 

 5  Glaynys  10  Glaswellt 

Mor 

Morlo 

Morgan 

Morfydd 

Morfil 

Moch 

Mochdre 

Moch 

Fochriw 

Nant y 

Lewis 

Leoni 

Alan 

Joe 

Lenox 

Ogwen 

John 

Llyn 

Dyffryn 

Cranogwen 

Ebenes/zer 

Scrooge 

Lyn 

Dylan 

Capel 

Megan 

Markle 

Renault 

Leila 

Rapinoe 

Jones 

Indiana 

Tom 

Grace 

Quincey 

Coch 

Robin 

Iolo 

Gilfach 

Crib 
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Nodyn Golygyddol 
 
Diolch i’n darllenwyr a’n cyfranwyr oll yn eich cefnogaeth i’n galluogi i gynhyrchu’r papur yn ystod y cloi mawr. 
Mae gair o ganmoliaeth ac ambell awgrym yn werthfawr iawn gan ein bod am adlewyrchu eich chwaeth a’ch 
diddordebau yng nghynnwys “Cwmni”. 
 
Un sylw a dderbyniwyd – nid, beirniadaeth, cofiwch! – yw fod cryn bwyslais ar erthyglau yn ymwneud â hanes. 
Mae sawl rheswm am hyn: mae gennym bobol sy’n ysgrifennu at y cylchgrawn sydd â chymaint o wybodaeth y 
maen nhw’n gallu ei gyfleu mor ddestlus. 
 
Ond gellir gwella “Cwmni” wrth ymateb i awgrymiadau. Gwelwch fod yna bôs i oedolion a chroesair safonol 
iawn yn y rhifyn hwn a’n bod hefyd wedi dod o hyd i le i eitemau amrywiol megis rheilffyrdd. 
 
Ond tybed a oes gennych chi, gefnogwyr y papur, syniadau i’w cyfrannu? Rhyw ddigwyddiad o bwys neu 
ddoniol; hanes am bobol sydd bellach wedi symud o’r ardal; rhyw ddiddordeb neu hobi?  Yn aml mae gan bobol 
rywbeth i’w ddweud ond heb yr hyder i’w osod ar bapur. (“Dyw’n Gymrâg i ddim digon da!”) Wel, mae 
prawfddarllenwyr manwl gennym ac mae pob gair sydd yn mynd i mewn i’r papur yn cael ei ddarllen a’i gywiro 
yn ôl y galw ganddyn nhw. 
 
Beth am fentro arni? Pwt o stori, atgof, llun neu hysbyseb. Bydden ni’n dwlu clywed gennych.Mae ein manylion 
cysylltu isod. 
 

* 
Dyw hi ddim yn debyg y byddwn ni’n argraffu’r papur tan wedi’r Nadolig. Yn y cyfamser, rydym wedi cywain 
rhyw ddau gant a hanner o gyfeiriadau ebost. Ond rydym yn ymwybodol fod nifer dda o ddarllenwyr heb 
dderbyn gair gennym ers mis Mawrth. Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi’i amddifadu felly, tybed 
allech chi rhoi gwybod i ni er mwyn i ni gael gwneud trefniadau ar eu cyfer. 
 
Diolch, 
 

Ben 

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 

 Ieuenctid: Morgan Roberts, Swyddog Prosiect Llais,                

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 
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