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Papur Bro i Ddysgwyr Cymraeg / Cymry alltud Canolbarth Lloegr

Mae’n braf yn yr haf!

O

'r diwedd mae’r haf wedi cyrraedd a dyma’r rhai
ohonon ni sy’n byw yn alltud yn edrych ymlaen
yn arw at dreulio rhai wythnosau prin yn ymweld
â Chymru. Wrth gwrs mae nifer o ddarllenwyr y
cylchgrawn yma yn ddigon lwcus i allu gwneud ymweliadau
i Gymru ar draws y flwyddyn, ond i’r rhai sy’n gweithio, tymor yr haf yw’r amser gorau i fynd dros y ffin.
Yn yr oes sy ohoni dyw hi ddim yn anodd cadw mewn
cysywllt efo beth sy’n mynd ymlaen yng Nghymru. Mae’r
rhyngrwyd a’r we, gwasanaeth teledu lloeren a BBC Radio
Cymru ar lein yn golygu bod hi’n hawdd iawn gwrando ar
radio neu wylio teledu Cymraeg ble bynnag mae rhywun yn
byw. Mae meddalwedd megis ‘Skype’ hefyd yn rhoi’r cyfle i
siarad ‘wyneb wrth wyneb’ efo gyfeillion ar draws y byd,
ond does dim byd yn well na mynd nôl i’r wlad ac yn arbennig i ddigwyddiadau megis yr Eisteddfod Genedlaethol i aillenwir batri efo dos go helaeth o Gymreictod.

Yn y cyfamser, mae’r gweithgareddau i ddysgwyr yr Iaith
yn Lloegr dal i wella. Efo dyfodiad SSIW a Facebook mae
hi wedi dod yn ymarferol iawn i sefydlu clwb neu grŵp
ymarfer yn y rhan mwyaf o drefi a dinasoedd mawr yn
Lloegr. Gan drio cyfri'r holl grwpiau mae rhaid bod dros 30
ohonynt yn weithredol erbyn hyn. Yn hynny o beth mae cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn ddefnyddiol iawn. Mae
grwpiau o Gymry ifanc alltud yn cwrdd mewn tafarndai a
thai bwyta yn ardaloedd megis Manceinion a Llundain er
mwyn siarad yr iaith. Ond wedi dweud hynny, mae’na
swyddogaeth o hyd i’r hen ddull o gymdeithasu a dysgu:
Cymdeithasau Cymreig fel yn Nottingham, Sheffield a

25c / Rhad ac am ddim ar faes y Brifwyl

Derby. Beth sydd yn ymddangos yn anodd
iawn i gyflawni yw creu digwyddiadau sy’n
dod a’r to ifanc a’r to hyn at ei gilydd. Hefyd mae hi’n anodd o hyd dwyn perswâd
ar ddysgwyr i fynychu digwyddiadau sy’n
cael eu trefnu gan Gymdeithasau Cymry
Cymraeg. Mae dysgwyr hyderus yn hapus
i fynd ond mae’na ganran o hyd o
ddysgwyr swil sy ddim mor fodlon croesi’r
bont i ymuno a’r Cymry Cymraeg. Rhaid i
ni fynd i afael a’r broblem yma.
Ar ran sefydliadau addysg yn Lloegr,
mae Cymdeithas Addysg y Gweithwyr,
Prifysgol y Drydedd Oes, y Brifysgol
Agored ac ambell goleg lleol yn cynnig
gwersi Cymraeg fel rhan o addysg gydol
oes ar gyfer oedolion. Mae’r pethau hyn i
gyd yn rhan bwysig o’r adnoddau sy ar
gael i ddysgwyr sy’n byw yn Lloegr i ddysgu’r iaith ac wedyn i gael y cyfle i ddefnyddio’r iaith y tu allan i’r dosbarth. Yn hyn
o beth dyw dysgu’r iaith yn Lloegr dim yn
wahanol iawn i ddysgu’r iaith yn yr ardaloedd mwy Seisniged o Gymru. Yn
Lloegr dyw’r iaith dim i’w glywed ar y strydoedd chwaith ond mae hi’n bosib dod o
hyd i ddigwyddiadau cymdeithasol ble
mae hi’n bosib clywed a defnyddio’r iaith.
Daliwch ati!
JPS
Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby

ap Tomas ym 1486 felly roedd brwydr Bosworth
yn achlysur gymharol newydd pan sgrifennodd y
gywydd.
Yn awr ychydig eiriau am Rhys ap Thomas
(1448 - 1525). Roedd yn perthyn i deulu urddasol;
roedd yn filwr ac yn dirfeddianwr adnabyddus yn ei
ddydd ar ôl etifeddu ystâd ei dad a phriodi menyw
o deulu cyfoethog. Bu'n byw ym mhlasty Abermarlais ger Llandeilo yn Sir Gaerfyrddin am beth amser, ty gyda llaw sydd wedi diflannu erbyn hyn ac
mae maes carafannau ar y safle 'nawr. Yn ddiweddarach bu'n byw yng nghastell Carew yn Sir
Benfro. Gorfodwyd iddo ddianc i Ffrainc am rhai
blynyddoed ac yn y wlad honno dysgodd y grefft o
fod yn filwr. Ar ôl dychwelyd i Gymru, pan glaniodd
Harri, y brenin Harri'r 7ed mewn byr amser, yn Sir
Benfro ac ymdeithio tuag at Loegr a'i fyddin i
gwrdd a'r Iorciaid a'r Brenin Risiart, ymdaflodd
Rhys a'i fyddin i blaid Harri er iddo cyn hynny ochri
gyda'r Iorciaid. Urddwyd Rhys gan Harri'r 7ed am
ei ymdrech ym mrwydr Bosworth, ac felly Syr Risiart Ap Thomas oedd bellach.

Ailgladdu Risiart 3ydd
yng Nghaerlŷr
Lladd y baedd, eilliodd ei ben,
(Guto'r Glyn 1415 - 1490)
(killing the boar, he shaved his head,)

Aeth Rhys ymlaen i gael gyrfa lewyrchus yng
ngwasanaeth Harri'r 7ed ac yn ddiweddarach
Harri'r 8ed. Bu yn faer yn nhre Caerfyrddin bedair
gwaith. Bu fyw i gyrraedd 78 mlwydd oed ac yn ei
flynyddoedd olaf cafodd noddfa ym Mhriordy
Caerfyrddin. Os byddwch yn ymweld a Chaerfyrddin unrhyw dro, ewch i fewn iEglwys Sant Pedr
yng nghanol y dre a chewch weld ei feddrod yno;
symudwyd ei feddrod o'r priordy pan diddymwyd y
mynachlogydd gan Harri'r 8ed.

C

yfarchion i ddarllenwyr Llais y Derwent
unwaith eto. Os ydych wedi astudio
hanes y bymthegfed ganrif, fe wyddoch
mai ym mrwydr Bosworth yn swydd
Caerlŷr y lladdwyd y Brenin Risiart 3ydd ym 1485,
ac i'r frwydr achosi diwedd teyrnasiad y Plantagenetiaid a dechrau cyfnod y Tuduriaid dan Harri'r 7ed. Roedd‘na dipyn o ddiddordeb Mis Mawrth
eleni pan ail gladdwyd gweddillion Risiart yng
nghadeirlan Caerlŷr, wedi darganfod y 'sgerbwd
dan faes parcio yn y ddinas beth amser yn ôl. Beth
sydd ddim mor adnabyddus efallai yw y ddamcaniaeth mae'r dyn a rhoddodd yr ergydion farwol
i'r brennin yn y frwydr oedd y Cymro Rhys ap
Thomas. Mae’na dipyn o dystioloaeth i wireddi'r
dybiaeth hyn er ni allwn fod yn hollol bendant .
'Sgrifennodd y bardd Guto'r Glyn (c. 1535 - c.
1590) awdl o foliant i Rhys sydd yn cynnwys y dyfyniad uchod. Mae'r geiriau yn awgrymu mae Rhys
ap Thomas (neu o leiaf Rhys a'i ddilynnwyr) oedd
yn gyfrifol am ladd y baedd, sef y brenin ( y baedd
gwyn oedd arwydd y brennin). Mae'n bosib fod y
geiriau Eilliodd ei ben yn awgrymu i Rys, neu un
o'i ddilynwyr, dorri ymaith rhan o ben Risiart; pan
aeth yr arbenigwyr ati i edrych ar weddillion Risiart roedd marciau sawl ergyd ar esgyrn y pen a
achoswyd gan fwyell neu wayw.

Daeth tro blin ar hanes teulu a disgynyddion
Rhys yn ddiweddarach pan cyhuddwyd ei wyr,
Rhys ap Gruffudd, o fradwriaeth yn erbyn Harri'r
8ed a collodd ei ben a'i fywyd ac aeth bron holl
diroedd a chyfoeth y teulu i gofforau y goron.
A ydyw yn ormod i ddweud ni fyddai'r frenhines
bresennol yn y safle y mae iddi oni bai am Sir
Rhys ap Thomas a'i ddilynnwyr?
Howell Price
Nottingham
[Geirfa ---- Gweddillion - remains; ailgladdu - rebury; ysgerbwd - skeleton; baedd - wild boar; cywydd - un o'r mesurau caeth- one of the traditional
metres of welsh poetry; cerdd fawl - praise poem;
beddrod - tomb; disgynyddion - descendants; Rhyfel y Rhosod neu Rhyfel y Rhosynnau)- War of the
Roses; diddymiad - dissolution; mynachlog
(llu.mynachlogydd) - monastery; gyrfa - career;
priordy - priory; urddo - to knight; bradwriaeth treason; cofforau - coffers]

Rhaid cyfyngu yma hanes y bardd Guto'r Glyn i
ychydig eiriau. Fe'i ganed tua 1415 a bu farw tua
1490. Ysgrifennodd llawer o gerddi mawl gan
gynnwys un i Rhys ap Thomos. Roedd yn un o
feirdd yr uchelwyr fel eu gelwir, hynny yw cafodd
fywoliaeth drwy deithio o fan i fan a canu cerddi
mawl i bobl o statws uchel a chael noddfa a llety
ganddynt. Credir iddo gyfansoddi'r gywydd i Rhys
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Bore Coffi Popeth
yn Gymraeg
Mae aelodau o’r Bore Coffi Popeth
yn Gymraeg Nottingham
yn cwrdd bob mis
mewn ardal gwahanol o’r ddinas.
Am fanylion pellach cysylltwch
â Gwynne ar 0115 925 9613

Cylch Dysgwyr
Cymraeg Derby

Enwau

Rhaglen tymor yr Hydref

A

r hyn o bryd dw i’n aros gyda Enid, fy
nghariad, ar ei fferm sef Tŷ Mawr Esgairebrill yn Nyffryn Conwy yng ngogledd
Cymru. Wel dyna wledd o enwau hudolus i ddechrau onid yw hi, neu yn llafar gwlad
yntefe / yndê?
Roeddwn i, fel bachgen, wrth fy modd gyda enwau ffermydd yn fy milltir sgwar, ac yn awr yn 83
oed, dw i dal i gofio eu henwau hudolus, a hyd yn
oed enwau y ffermwyr oedd yn byw ynddyn nhw!
Ces i fy ngeni ar fferm Llechwen, ar lan afon Clydach rhyw hanner ffordd rhwng Ynysybwl a Llanwynno ym Morganwg de Cymru, a chofiaf yn dda
iawn glywed sŵn yr afon yn llifo lawr y cwm heibio
ffenest fy stafell gysgu. Y rhan fwyaf o’r amser
roedd sŵn y dŵr yn heddychol; yn sisial ganu fel
‘Nant y Mynydd Ceiriog’, ond pan oedd glaw trwm
yn pistyllio, yr oedd afon Clydach yn ffyrnig ac yn
rhuo y holl ffordd lawr y Cwm i gael ei llyncu gan
yr Afon Taf.

Sadwrn 26 o Fedi(Ysgol Undydd Derby 2015)
Sadwrn 17-10-15 Gweithy Cymraeg
Sadwrn 14-11-15 Gweithy Cymraeg
Sadwrn 12-12-15 Gweithy Cymraeg
Ydych chi am gymryd rhan mewn Gweithgareddau Cymraeg a Chymreig?
Mae’r Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby yn trefnu
digwyddiadau cymdeithasol achlysurol megis
teithiau gerdded, nosweithiau cyri / nosweithiau
Tafarn. Cysylltwch â Jonathan ar 01773 827513.
Am fanylion pellach ynglŷn â gweithgareddau
Cylch Dysgwyr Cymraeg ewch i’n gwefan ni
www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com

Say Something In Welsh
Become a Welsh speaker - join the
world's largest class!

Pleser pur i fi oedd cerdded ar lan y Glydach hyd
at ei tharddiad, heibio Ffynondwym, fferm ein cymdogion; ond bob tro roedd dŵr y nant, sydd wedi
benthyg ei enw i’r fferm, yn hollol oer!

FIND OUT WHY OVER 15,000 PEOPLE
U S E O U R AW AR D - W I N N I N G C O U R S E

Nesa i fyny’r afon oedd fferm Ty’n-y-Gelli, a wedyn Gelliwrgan gyda Y Dduallt gyferbyn. Enwau
soniarus, a hawdd i ddeall eu hystyron; ond beth
am enw’r fferm nesa? Nantyrysfa! Beth ar y
ddaear oedd wedi halogi dŵr y nant rhywdro yn y
gorffennol i achosi pobl neu anifeiliad, neu y ddau,
i grafu a chosi? Pwy a wyr! Uwchben Nantyrysfa
oedd fferm defaid mynyddig enfawr efo enw mawreddog sef Penrhiwcaradog.

You don't need to read or write or do any revision
- you just start speaking normally and naturally
from the very beginning. But we don't expect you
to take our word for it!
Listen to the first lesson right here, right now either the northern or the southern version - and
if you like it, you can access another 25 half-hour
lessons for free

Tarddiad yr afon Clydach nesa, lle porai defaid
Darwynno ar Fynydd Gwyngul yn rhan o droedfryniau Bannau Brycheiniog. Erbyn hyn mae’r ardal i gyd yn anialwch pinwydd Comisiwn y Coedwigoedd; gwaethar modd yn fy marn i! Gyda llaw,
ffermydy Darwynno oedd llai na milltir o Llan-

go to website
www.saysomethinginwelsh.com
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wynno sydd wedi cael ei llurgunio yn Seisnig sef
Llanwonno, dros gant o flynyddoedd yn ôl; Sant
Gwynno nid Sant Gwonno oedd tarddiad enw y
pentref bychan hwnnw!
Ac yn awr yr wyf i wrth fy modd yn darganfod llu
o enwau hudolus o gwmpas Tŷ Mawr Esgairebrill,
Eglwysbach, Dyffryn Conwy. Mae yna olygfeydd
rhyfeddol Eryri o ffermdy Enid, sy’n sefyll rhyw
wyth cant o droedfeddi uwchben lefel y môr ac yn
wynebu Carneddau’r Eryri sy’n estyn mewn llinell
yn rhedeg o’r de gorllewin i’r gogledd ddwyrain.
Carnedd Moel Siabod, gyda’i siap twmpath tywod
enfawr, sydd ar y gwaelod a Charnedd Gwenllian
ar ben arall rhes y bannau. Ychydyg i’r gogledd
Moel Siabod mae Bwlch Llanberis sy’n arwain at Yr
Wyddfa.

Mudo
Economaidd

Yng nghyfeiriad Moel Siabod y mae ffermdy Fron
Lepa, cartref Sian, merch Enid, a Gari ei gwr.
Mae’n sefyll islaw Tŷ Mawr mewn pant yn agos at
Afon Hiraethlyn, enwau diddorol a hardd yntefe; a
beth am enw fferm T’wnt yr afon (Tu-hwnt-yr-afon)
– am enw gwych? Gan edrych o Dŷ Mawr dros
T’wnt yr afon dych chi’n gallu adnabod
mynyddoedd Eryri adnabyddus sef Glyder Fawr,
Glyder Fach a’r Garn.

A

ddewidion, addewidion. Ar ôl darllen 'y
Llais' dw i wedi cael mwy’na un sgwrs
gyda Jonathan am ei ymchwil ar gyfer
erthyglau diddorol.

Fydd rhaid i'r darllenydd penderfynu! Rydych
yn darllen y Llais o achos eich diddordeb yn yr
iaith. Bydd cymaint o resymau fel darllenwyr.
Ar ôl adlewyrchu ar gyfarwyddiadau'r arolygydd
(fe fydd rhaid iddo fe marcio a chywiro'r ymdrech yma!) dwy' wedi dewis y pwnc 'Mudo
Economaidd'. Dyna fi!

Yn fwy gogleddol, mae fferm Bryn Hafod ac mae
hon yn pwyntio lle mae Carneddau Dafydd a Llywelyn. Ac yn olaf, wrth edrych dros Cae Sgubor,
ffermdy Geraint mab Enid, a’i wraig Ceri a phump o
blant, dych chi’n gallu gweld Carnedd Gwenllian;
ac mae hwn yn enw pert, ac yn arbennig hefyd,
oherwydd bod Gwenllian yn un o wyresau Enid!

Pan oeddwn yn tyfu lan yng Nghwm Nedd
roedd yr ardal yn dibynnu ar glo a dur - diwydiannau trwm yn galw am nifer fawr of gweithwyr.

John Vivian Harris

Roedd fy nhad yn un o’r ieuengaf o deulu
mawr - pedwar bechgyn a dwy ferch. Mae'na
dau hanner i bob teulu - dw i'n ysgrifennu am
deulu fy nhad - os oes diddordeb, efallai fydd
erthygl arall am Isaac a Marged Ann - rhieni fy
mam.
Oherwydd amgylchiadau Thomas ac Elizabeth, doedd dim digon o arian i fab arall aros yn
ysgol, felly, gwaith yn un o’r glofeydd yr ardal
oedd yr ateb i fy nhad. Doedd y gwaith dim yn
rhy heriol neu ddiddorol - cadw dramiau glo ar y
trac rhwng y lofa ar y mynydd a'r cyfleustra
llwytho ar y rheilffordd. Ar ôl 'damwain bach'
pan oedd nifer o drams wedi cwympo a cholli
glo dros y mynydd, roedd rhaid i fy nhad edrych
am waith newydd! Dyna ddechreuodd cysylltiad y teulu gyda rheilffyrdd. Dechreuodd fy
nhad glanhau locomotifau'r Great Western Railway. Symudodd ymlaen i swydd Gyrrwr - ar
locomotifau ager ac wedyn ar locomotifau diesel. Yn ystod yr adeg yma roeddwn i wedi
mynychu Ysgol Cymraeg Cwm Nedd ac wedyn,
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Ysgol Uwchradd Rhydfelen.
Doeddwn i ddim yn bwriadu gweithio ar erthygl
hanes diwydiannol De Cymru (y tro yma!) ond
roedd pethau yn newid. Doedd dim diddordeb
gyda fi i ymuno gyda'r 'National Coal Board', neu
'British Steel' - y cwmni newydd yn lle 'Steel Company of Wales'. Rheilffyrdd oedd fy niddordeb nage casglu rhifau ar ddiwedd yr orsaf. Roeddwn
i moyn creu a chynllunio trenau. Roeddwn yn
ffodus i gwrdd â pheiriannydd ifanc yn ystod
cyfweliad yn depot Landore yn Abertawe. Ar ôl
edrych ar luniau a darluniau o fy ngwaith ysgol dodrefn ar y cyfan(!), wedodd ef - "what are you
doing here? You should go to Derby". Nawr mae
'na hanes eang a manwl ers y sgwrs hynny - bron
pedwar deg tair blwyddyn yn ôl. Roedd rhaid i fi
symud i ddarganfod y cyfle i weithio ar y rheilffyrdd.
Dw i wedi mwynhau gyrfa ddiddorol iawn - mae
wedi bod yn anodd iawn hefyd, mae 'na ddigon o
faterion i boeni amdano - dyna ran o’r diddordeb
efallai? Dw i wedi gweithio ym mhob rhan o Brydain (ond dim llawer o ymweliadau gwaith i
Gymru, yn anffodus), Sudan yn yr Affrig, Kazakstan, Anialwch Sahara (ar gyfer elusen cymorth
ddyngarol) a Thsieina. Gwaith gyda digon o amrywiaeth - yn gyflym o bryd i gilydd - 163 milltir/awr
yw fy 'gorau personol'!

Y Nofelwr:
Dewi Prysor

M

ae’n ddwy flynedd nawr ers i mi
ddod o hyd i waith Dewi Prysor,
brodor o Gwm Prysor, Trawsfynydd. Yn fy marn i nofelwr cyffrous iawn. Dyn sydd yn sgwennu mewn modd
diddorol a ffrwydrol. Yn lwcus, er bod y llyfr
wedi'i leoli yng Ngogledd Meirionydd - mae o
dal, yn berffaith, efo'r lleisiau mod i’n clywed ar
strydoedd o Gaernarfon ac ystadau tai gyngor
Ddyffryn NantlleQ
Yn syth, ro'n i wedi gafael gan yr hiwmor a
chymeriadau llenwi bob tudalen o “Brithyll”: y
llyfr gyntaf mewn cyfres o dair, yn cynnwys “Madarch a Chrawia” - hefyd. Fel, o’n i’n troi'r
tudalennau, mi wnes i gysylltu yn syth efo'r
bobl a oedd yn rhedeg trwy'r straeon; ro’n i
angen gwybod mwy am eu bywydau nhw.
Teimlad mod i’n nabod pawb tu mewn eu cymuned nhw yn barod. Pobl efo enwau gwych
fel Cleds, Sbaneg, Drwgi, Dybl-Bybls; Tiwlip,
Tint, Tabitha, Bics. Ddaru mi deimlo: “Dwi’n
siŵr mod i wedi cyfarfod rhai cymeriadau yn y
cnawdQ a dw i wedi yfed cwrw efo nhw yn
nhafarnau Gwynedd. Maen nhw’n, yn wir,
dynion a merched o “cig a gwaed”.
Ie, maen nhw’n adar brith, eto maen nhw’n
mynd i helpu eu tad-cu nhw dros y ffordd.
Ganddyn nhw côd teuluol a ffrindiau gwir! Mae
ganddyn nhw egwyddorionQ “Warped” trwy
ddiod a chyffuriau? Ie, yn hollol! Ond dydyn
nhw ddim yn mynd i gachu ar eu trothwy nhw
hunain.
Does 'na ddim angen am ddysgwyr newydd, i

Arhoswch funud - dw i ddim wedi cwpla - dw i'n
gorffen yr erthygl yma yn Kowloon, Hong Kong.
Rheilffordd arall ar fy nghofrestr.
Pan mae trên yn symud o le i le, mae pethau yn
digwydd - dw i dal i fwynhau gweld pobol neu
nwyddau ar y rheilffordd - rhan o weithgarwch
economaidd pwysig dros y byd, a dyna fi, y bachgen o Gwm Nedd, yr ymfudwr economaidd, gyda
thamaid bach o hiraeth, yn gobeithio efallai fydd
rhyw angen gallaf fi gyflawni ar Reilffyrdd Cymru!
(Nodiadau am yr erthygl hon:
Does dim llawer o gyfleoedd i fi defnyddio fy mamiaeth - mae'r eirfa wedi crebachu (dyna air
trawiadol!) Diolch i'r We Fyd-eang mae 'na ddigon
o eiriaduron i helpu - dw i'n gobeithio bydd yr erthygl yma yn damaid bach o her (sialens) - fel
oedd i fi ysgrifennu!
Iaith y De sydd yn cael ei defnyddio - geirfa hwntw
nid gog!
Rhywbeth arall - pan ddw i'n edrych yn ôl,
doeddwn i ddim wedi sylweddoli neu werthfawrogi
pa mor dda oedd Ysgol Rhydfelen).
David Roster Phillips (Dafydd)
Aelod o Weithdy Cymraeg Derby
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fecso ar ddilyn y “plot” (Oes ‘na “plot”?): Y peth
mwyaf pwysig, ydy i ymuno efo'r criw ar daith gyffrous, gwyllt a gwallgof, lliwgar: i deithio ar
“Rollorcoaster” o hwyl a sbri. Trwy'r llyfr cyfan,
mae pawb yn defnyddio'r dafodiaith ac iaith lafar
o fyd gwir: Y byd o ‘Stiniog a Dewi Prysor a
miloedd eraill. Dw i wedi dysgu lot trwy eu darllen
nhw. Y tudalennau, oedden nhw’n helpu fi i ddallt
Cymraeg llafar.
Rybudd: Maen nhw’n rhegi fel y diawl bob yn ail
air ond dan i’n gwrando ar y geiriau o werin gyffredin a'r geiriau ac iaith wedi defnyddio ym
mhobman ganddyn nhw.
Kim Erswell

Canolfan Hanes
Uwchgwyrfai
"Canolfan sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo

Buddugoliaeth
y Saith Seren

a diogelu hanes ein gwlad a
diwylliant Cymru trwy gyfrwng
y Gymraeg yn unig"

R

oeddwn i’n falch iawn i glywed y
newyddion da fod y Saith Seren yn
Wrecsam yn mynd i barhau ar ôl wedi
bod dan fygythiad o gloi. Mae’r ymgyrchoedd ddysgwyr Cymraeg SSIW ( Say something in Welsh) yn ceisio helpu cael gwared â'r
diffyg incwm y dafarn o ddwy mil o bunnau'r mis,
trwy gyfraniadau misol unigolion gwahanol wedi
dwyn ffrwyth. Mae’r canolfan Saith Seren (nid
dim ond Tafarn yn unig ond hwb i weithgareddau
Cymreig eraill) wedi cael ei achub.
Stori
galonogol iawn sydd yn dangos diddordeb a bodlonrwydd cymuned SSIW a dysgwyr rhyngwladol, i weithredu dros y Gymraeg oherwydd eu
cariad at yr iaith.
Yn fy marn i mae’na lot o sôn am y problemau
ynglŷn â’r defnydd o'r Iaith Cymraeg yn y cymunedau lleol, cymunedau Cymraeg ei iaith. Mae 'na
ddiffyg lleoliadau i siaradwyr neu ddysgwyr i
gymdeithasu trwy’r iaith, yn arbennig mewn trefi
mawr hefo canran leiaf o siaradwyr Cymraeg.
Dyna pam mae hi’n mor bwysig cadw drws y
dafarn Saith Seren yn agor a dyma’r ffordd ymlaen os rydyn ni’n mynd i sicrhau dyfodol yr iaith.
Piti garw dydy’r llywodraeth Cymraeg ddim wedi
adnabyddi’r ymdrechion a’r gwaith caled holl griw'r Saith Seren trwy eu cefnogi nhw trwy’r
cyfnod garw hon. Yn bendant mae'na lot o ysgolion Cymraeg lle mae pobol ifanc yn derbyn
addysg feunyddiol trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae
lot o arian wedi cael ei wario i agor canolfannau
addysg Cymraeg i oedolion. Ond beth sydd yn
digwydd unwaith rydych chi’n steppan tu allan i’r
stryd?
Bob lwc i bobl y Saith Seren. Mae pobol gyffredin tu mewn a thu allan o Gymru sydd yn caru
ac yn barod i helpu gwir arwyr yr Iaith, wedi
achub y dydd trwy eu bodlonrwydd a’u gymorth
ymarferol
John Archer

Y

pwrpas y tu ôl i sefydlu Canolfan
Hanes Uwchgwyrfai ym mhentref Clynnog Fawr, Caernarfon, Gwynedd rai blynyddoedd yn ôl oedd i
ddysgu eu hanes eu hunain i drigolion Cymru.
Dydy'r pwnc yma ddim yn cael ei gyflwyno yn
ysgolion y wlad o safbwynt y Cymry. Tua thair
blynedd yn ôl mi wnaeth ffrind sôn wrthyf i am
gylchgrawn Cymraeg ar grynoddisg. Utgorn
Cymru ydi ei enw. Mae'n dda iawn, ac mae'n
rhoi cyfle i ddysgwyr profiadol yr iaith hefyd
ddod i ddeall y Gymraeg yn well; rydych chi'n
gallu ail-chwarae'r crynoddisgiau nes bod chi'n
deall pob gair!
Y pris blynyddol ydi £18, yn cynnwys cludiant.
Yn lle crynoddisg, mi gewch chi ddewis derbyn y
defnydd drwy eich cyfrifiadur i'w chwarae
ar mp3. Ceir hyd at 80 munud o sgyrsiau difyr a
safonol ym mhob rhifyn.
Heblaw am y cylchgrawn mae sgyrsiau gan
neu am Gymry enwog, er enghraifft yr awdur a'r
bardd T. Llew Jones, y canwr a'r casglwr
caneuon gwerin Meredydd Evans a'r awdur
Harri Parri ar gael.
Yng Nghanolfan Hanes Uwchgwyrfai rydych
chi'n gallu gwrando ar sgwrs gyda'r nos bob
mis. Y tâl mynediad ydi £2. Yn fisol hefyd
ceir cyfarfodydd Cylch Trafod Llyfrau. Yn ystod
y gaeaf diwethaf tri o'r llyfrau dan sylw oedd
"Tuchan o flaen Duw" gan Aled Jones Williams,
"Mab y Bwthyn" (Cynan) a "William Jones" (T.
Rowland Hughes).
O bryd i'w gilydd ar ryw ddydd Sadwrn mi
gewch chi ddwy neu dair sgwrs mewn rhyw faes
arbenning yn y gyfres: Ein Gwir Hanes. Ddydd
Sadwrn diwethaf, 16 Mai, mi es i i'r ganolfan am
y tro cyntaf i glywed Dafydd Glyn Jones o Brifys-
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gol Bangor yn gwneud "Tro i'r Hen Ogledd".
Roedd o'n sôn am y Brythoniaid, a oedd yn byw
yn ne yr Alban ac yng ngogledd Lloegr o ddiwedd
Oes yr Iâ tan o leiaf y seithfed ganrif O.C. Mi
wnaeth y bobl yna, oedd yn siarad yr iaith
Brythoneg, ffurf gynharach o'r Gymraeg, adael
olion eu tafod ar enwau llefydd ac afonydd yn
Lloegr, e.e. "the Chevin", bryn hir ar bwys Otley,
Leeds, sy'n gyfystyr â "cefn" yn Gymraeg, sef
spine, back. Ac enw'r afon "Derwent", wrth
gwrs! Mae "Glasgow" yn dod o'r geiriau "glas
gae" (= cae glas), sef ynganiad rhai o drigolion y
dref honna o hyd.

Roedd rhai o’m cymdogion â’r un broblem, ond
roedd gwahanol ffyrdd ganddynt i ddatrus y broblem. Byddai rhai yn dal y gwellch a’i rhoi mewn
cwdyn plastig, ac yna mynd allan yn eu ceir i’r
wlad ac arllwys y molwad yno. Eraill yn rhoi peledi
gwenwyn i lawr i warchod eu planhegion ifanc
rhag eu distrywo gan y molwad! Ond yr oedd un
o’m ffrindiau yn byw tua dau can llath i ffwrdd oddi
wrthym. Eidalwr oedd ef a ganddo galon addfwyn
ac yn methu lladd y molwad ond yn eu codi i
gwdyn ac yn lle eu gollwn yn rhydd ymhell i
ffwrddr gwasgarai hwynt ar y tir diffaeth yn union
tu ol i’m gardd. Dim peth rhyfedd fod nifer y malwod yn fy ngardd wedi cynyddu cymaint.

Roedd neuadd y Ganolfan yn llawn, a'r gwrandawyr gan fwyaf yn Gymry Cymraeg, ond roedd
pedwar dysgwr yr iaith yno hefyd. Mae Dafydd
Glyn Jones yn siarad yn huawdl ac yn ddifyr, a
gwnaeth pawb yno ddysgu rhywbeth. Roedd yr
awyr yn las a'r haul yn tywynnu pan aethon ni
i'r ardd ganol dydd i fwyta'n brechdanau, yfed
paned a sgwrsio. Ar ddiwedd yr ail sgwrs mi
wnaethon ni ganu Hen wlad fy nhadau - y tri
phennill i gyd - (ond mi gewch chi nhw ar bapur)
a mynd adref yn fodlon. Ni ofynnwyd am dâl
mynediad!
Manylion cyswllt: Canolfan Hanes Uwchgwyrfai,
Hen Dŷ Capel, Clynnog Fawr, Caernarfon, Gwynedd LL54 5BT
01286 660 853 / 655
www.uwchgwyrfai.com

Neithiwr roedd gyda ni gyfarfod cafe i fyfyrwyr a
ymchwilwyr rhyngwladol. Pwrpas y cafe yw rhoi
cyfle i ddysgwyr y iaith Saesneg i gymdeithasu ac i
ymarfer yr iaith lafar tu allan i ddosbarthiadau.
Mae gwahanol ddifyrwch yn cael eu trefnu pob
nos Lun. Neithiwr rasys molwad oedd y gem, a fy
ngwaith i oedd casglu’r molwad o’r ardd. Syndod y
byd doedd dim molwaden i’w weld . Roeddwn yn
reit bryderus, a bu rhaid i mi ofyn caniatad gael
chwilio am folwad yng ngerddi cymdogion fel Maer
Broxtowe ac ymgeisydd Seneddol.

e-bost: hanes.uwchgwyrfai@gmail.com
Eileen Walker
Clwb Clebran, Bradford

Cawsom rasys reit gyffroes. Beth oedd y preis i’r
enillydd-pryd o folwad tew? Beth ddigwyddodd i’r
molwad ar ddiwedd y Cafe? Nid fi aeth adre a
nhw, bu rhaid i mi adael yn gynnar!

MOLWAD

M

ae gennyf ardd sylweddol tu ol i’r ty,
ac un bach yn y ffrynt. Pan symudo
‘ni i’r ty hwn hanner can mlynedd yn
ol, yr oedd yr ardd heb ei ddatblygu
gan ei fod yn gorwedd ar dywodfaen y Bunter ,
ac ychydig o folwad oedd i’w gweld ar ol glaw.
Pan fyddai ambell un yn dangos ei drwyn
byddai’r fronfraith fawr yn ei ddal yn ei big ac yn
wado ei gragen ar fricsen hyd agor y cig blasus.
Fel y datblygodd y gerddi o amgylch fe dyfodd y
borfa, y planhegion a’r coed am ryw reswm fe
ddiflannodd y fronfraith ond fe gynyddodd y molwad a’i ffrindiau. Fy ateb i’r p[la yma oedd gwisgo
fy esgydau mawr ar fy nhraed a mynd allan ar y
lawnt a torri eu cregyn trwy ddamsiel arnynt ar ôl
cawod o law.

(Geirfa: Molwad - Malwod - Snail)
Gwynne Davies
Swyddog Cyhoeddusrwydd
Cymdeithas Cymry Nottingham
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trin llin.
Roedd dwr o argae Llyn Eigiau yn cynhyrchu trydan i’r orsaf bwer yn Nolgarrog, oedd wedyn yn
bwydo gwaith alwminiwm y pentref; y gwaith
sydd erbyn hyn, ysywaeth, wedi dod i ben. Hefyd
roedd trydan yn cael ei gynhyrchu yno ar gyfer
Llandudno, Bae Colwyn a Chonwy. Collodd y
gwaith a’r dair tref eu cyflenwad a’u taflu i dywyllwch wedi’r drychineb.
Roedd y daith yn werth i’w gwneud ond roeddwn
i’n teimlo’n hapus iawn ar ôl cyrraedd Talybont a
ffordd llawer lletach!
Enid Mair Davies,
Eglwysbach

Trychineb Argae
Dolgarrog

Popeth Cymraeg yn
Esiampl i Gymru

W

ythnos yn ôl aeth Viv a minnau i weld
yr hollt yn wal argae Llyn
Eigiau. Mae ffordd droellog, coblyn o
gul mewn mannau, a serth iawn i’w
dringo i gyrraedd y lle a doeddwn i ddim yn mwynhau gyrru’r car o gwbl! Ond wedi cyrraedd, parcio
a cherdded rhyw hanner milltir, roedd y daith yn
werth i’w dioddef a’r olygfa a’r tawelwch yn hyfryd.
Cyfarfod ffarmwr yn gollwng ei ddiadell o lori anferth – pam mod i wedi bod mor ofnus yn gyrru
rhyw bwt o gar, Polo maint cadach poced o’i gymharu â lori Tom, Caerhun, dwn i ddim! Eglurodd o
bod nam yn sylfeini’r argae a dyna pam y torrodd y
wal yn ystod y noson stormus tu hwnt.
Noson enbyd a thywyll oedd Tachwedd 25ain,
1925, yn Nolgarrog yn yr hen sir Ddinbych. Torrodd yr argae sydd ym mynyddoedd y
Carneddau i’r gorllewin o Ddolgarrog, gan ollwng
miloedd o alwynni o ddwr i lawr y dyffryn i Lyn Coedty. Tua naw o’r gloch y nos, gyda swn byddarol
rhwygwyd argae Coedty a llifodd miliynnau o alwynni o ddwr a miloedd o dunelli o gerrig o Oes yr
Iâ drwy geunant cul ar bentref Dolgarrog. Roedd
rhai o’r meini yn pwyso cymaint a 500 tunnell.
Collwyd 17 o fywydau ond dywedwyd y byddai
llawer mwy wedi boddi onibai am i nifer ohonyn
nhw fod yn gwylio ffylm yn y ganolfan gymdeithasol ar y noson.
Ymysg y rhai a gollwyd oedd mam 46 oed a’i
merch 3 oed; mam a’i thri phlentyn 3, 5 a 4 mis
oed; tad a mam a babi deunaw mis; mam 36 oed
a’i merch 5 oed, a dau gwpwl priod.
Bu i’r llywodraeth ddeddfu yn 1930 am well safon adeiladu a chynnal i gronfeydd dwr. Roedd
sawl argae wedi methu ym Mhrydain ac yn amlwg
roedd angen deddfu ers beth amser. Rwan, rhaid
i bob argau gael arolwg bob deng mlynedd. Yn
1875 collodd 12 o bobl eu bywyd yn Ne Cymru,
yng Nghwmcarn, pan rwygwyd argae yno ar ffatri

M

ae angen rhwydwaith o ganolfannau
dysgu Cymraeg i oedolion tebyg i rai
Popeth Cymraeg. Dyna alwad Dyfodol i’r Iaith, wrth i newidiadau yn
nhrefn cyllido Cymraeg i Oedolion gael ei sefydlu.
Mae Popeth Cymraeg wedi sefydlu canolfannau
dysgu yn Ninbych, Llanrwst, Prestatyn a Bae Colwyn.
“Mae cael rhwydwaith o ganolfannau cymdeithasu a dysgu Cymraeg yn allweddol i roi cyfleoedd siarad ac i ddod â siaradwyr, dysgwyr a
phobl ifanc at ei gilydd,” medd Heini Gruffudd,
Cadeirydd Dyfodol i’r Iaith.
Ychwanegodd, “Mae Ioan Talfryn a’i swyddogion
wedi dangos dewrder a menter wrth sefydlu eu
canolfannau. Maen nhw wedi cael cefnogaeth
Cyngor Sir Ddinbych a’r Loteri Genedlaethol. Maen nhw’n cynnig model ardderchog
i’w efelychu ledled Cymru.”
Meddai, “Rydyn ni’n gobeithio’n fawr y bydd trefn
newydd cyllido Cymraeg i Oedolion yn dal i roi’r
un gefnogaeth i’r canolfannau hyn ag yn y
gorffennol, gan gynnig patrwm o gydweithio
creadigol.”
Mae Llywodraeth Cymru wedi addo £1.25
miliwn i sefydlu canolfannau i hyrwyddo’r Gymraeg, ac mae datblygiadau ar y gweill yng
Nghaerfyrddin, Caerdydd a Wrecsam.
Meddai Mr Gruffudd, “Rydyn ni’n gobeithio hefyd y bydd Llywodraeth Cymru’n gweithio gyda
sefydliad Popeth Cymraeg, a gyda chanolfannau
eraill sydd eisoes yn bod, fel Saith Seren Wrecsam, fel bod cydlynu call yn digwydd rhwng Llywodraeth ganol, Cymraeg i Oedolion, a’r canolfannau Cymraeg unigol.”
Dyfodol i’r Iaith Gymraeg
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gosod y pebyll ym Mhen y Bont. Ro'n i braidd yn
araf wrth osod fy mhabell gan oedd hi wedi bod
yn ddwy flynedd ers i mi wneud peth felly, er
hynny, mi ddwedodd fy nghydymaith wrtha i mai
1992 oedd y tro diwetha’ iddo fo osod pabell! Dim
ots o gwbl. Mi gafodd y pebyll eu codi heb
drafferth yn y pen draw.

Ymweld â
Hen Ffrindiau

Y

n ddiweddar ro'n i'n meddwl bod hi'n
hen bryd i mi gerdded ym mynyddoedd
Cymru eto, felly mi benderfynais i gyfuno'r ysgogiad hon a dymuniadau ffrind
yn y gwaith i ymweld â Chymru. Cerddwr
awyddus ydy o ac un sydd heb brofi ysblander a
mawredd mynyddoedd Eryri. Gan nad oeddwn i
wedi treulio llawer o amser yn y Bala fy hun, mi
fwciais i le ar gyfer dwy babell ar wersyllfa o'r
'Pen y Bont'. Mae'r safle yn cael ei leoli'n dafliad
carreg o orsaf Rheilffordd Llyn Tegid. Wnaethon
ni ddim manteisio ar y rheilffordd y tro 'ma. Efallai
y byddwn ni wneud hynny'r tro nesa.

Y diwrnod gorau oedd dydd Sadwrn yn ôl pobl
y tywydd, felly drannoeth mi godon ni'n gynnar er
mwyn cael diwrnod llawn yn y mynyddoedd.
Chawson ni mo'n siomi gan i'r haul wenu bron
trwy'r dydd. Roedd awel fain yn chwythu ar y copaon, ond wnaeth hi ddim amharu ar ein mwynhad. Mi benderfynais y bydden ni ddringo Arenig
Fawr gan mai mynydd tawel ydy o. Mi gyrhaeddon ni gopa Arenig Fawr ar ôl esgyniad serth
Craig yr Hyrddod. Yr uchafbwynt yn ystod yr esgyniad hwnnw oedd gweld tri barcud coch yn
troelli yn yr awyr. Y tymor cyplu ydy hwn ac roedd
dau wryw'n brwydro dros fenyw. Mi ddiflannon
nhw o'n golwg ni'n ddigon buan. Mae piler
trionglau’n dynodi'r man uchaf (854 m). Roedd y
golygfeydd yn glir a dirwystr ym mhob cyfeiriad a
gwelwyd y Rhinogydd, y mynyddoedd i'r gogledd
o Ddolgellau, Llyn Tegid, Y Bala, Llyn Celyn, Y
Moelwynion uwchben Blaenau Ffestiniog ac
Arenig Fawr sy'n sefyll ar ei ben ei hun ar ochr
arall yr A4212.

Ar ôl cael seibiant bach yn y Trallwng, mi
wnaethon ni ein ffordd i Fallwyd, Dinas Mawddwy
ac wedyn Dolgellau lle treulion ni awr ddymunol
iawn. Roedd bwrlwm siriol yn y dref efo gryn nifer
o bobl yn crwydro a mwynhau'r haul, er gwaetha'r
ffaith nad oedd y gwyliau ysgol wedi dechrau. Yr
unig ddrwg yn y caws oedd y gwaith yn mynd
rhagddo yn y maes parcio wrth y bont. Wedyn mi
ddwedodd dynes wrthon ni mai gwaith ar yr
amddiffynfeydd llifogydd oedd yr holl weithgaredd.

Mi wnaethon ni ddisgyn i'r dyffryn lle mae llifo
nant o'r enw Ceunant Coch. Mi ddringon ni i gopa
Moel Lyfnant (751 m) ac mi sefon ni yma am sbel
wrth fwynhau golygfeydd y dirwedd fwy anghys-

Mi deithion ni ar hyd y ffordd arfordirol sy'n
eich cymryd chi trwy Bermo, Harlech ac wedyn
Maentwrog. Mi dreulion ni awr yn y Bala cyn
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bell yng ngogledd Cymru. Does gan yr ardal hon
ddim godigowgrwydd creigiog sydd gan y
Glyderau (mynyddoedd poblogaidd iawn), ond
mae ganddi unigedd a thawelwch sy'n lleddfu pryderon unrhywun sy'n fodlon ymweld â'r
mynyddoedd llai enwog 'na. Mi gymeron ni drywydd hen chwarel sy'n arwain at adfail, sef yr hen
ffermdy 'Amnodd-bwll'. Mae'n drist o weld fod o
wedi mynd a'i ben erbyn hyn, ond dw i'n siŵr bod
ganddo hanes lliwgar i'w ddweud. Ar ôl cerdded
trwy'r coed bythwyrdd a chroesi'r Afon Tryweryn,
mi gawson ni daith gerdded hamddenol yn ôl i'r
car ar hyd yr hen reilffordd a oedd yn cludo cerrig
o'r chwareli yn Arenig.

Gwahoddiad
i Uttoxeter

Mi wnaeth hi fy nharo yn ystod y daith gerdded
na allwn i siarad gair o Gymraeg pan ddes i yma'r
tro diwetha (mis Awst, 2008). Dyna oedd fy nhaith
gyntaf i'r mynyddoedd ers i mi ddechrau dysgu
Cymraeg. Ro'n i'n meddwl am sut ro'n i'n harfer
edrych ar enwau'r mynyddoedd, y bryniau, y nentydd a nodweddion eraill a gafodd eu cofnodi ar y
map. Dyma pam fy mod i wedi dysgu iaith y
mynyddoedd 'na. Efallai y bydd hyn yn dod a fi'n
agosach at eu hysbryd a chyfrinachau? Pwy a
ŵyr?!

Annwyl Lais Y Derwent
Dw i'n dŵad o ardal y Bala ond yn byw yn Uttoxeter ers 50 mlynedd rŵan. Cefais glywed am
Lais y Derwent gan fy mrawd o Fangor, gogledd
Cymru. Mae o'n aelod o Gôr Meibion y Penrhyn.
Côr Cymraeg a ddaeth i Eglwys Caderiol Derby y
llynedd. Mi gysylltais ar bapur Llais Y Derwent ar
y we ac mi fu mewn cysylltiad yn ôl a fi yn syth!
Rwy’n siŵr ichwi glywed am y cyngerdd Côr
bendigedig yn brif eglwys Derby y llynedd.
Hyn yn gwneud i mi feddwl beth sydd yn
gwneud i gôr meibion Cymraeg swnio mor wahanol i gôr meibion yn unrhyw le yn y byd! Beth
sydd yn gwneud gwahaniaeth yn y don?
Y mwyafrif o gorau meibion Cymraeg oedd yn y
Chwareli a'r pyllau glo! Byddan yn cael seibiant
amser cinio ac yn cynnal cyngerdd gyda'i gilydd.
Canu emynau oedd yn boblogaidd pryd hynny.
Tybed oedd y ffaith eu bod yn gweithio mewn
cyffiniau tyn yn taflu ei lleisiau yn ôl oddi wrth y
waliau? Pwy a ŵyr?
Rwy'n edrych ymlaen am gyfarfod rhai o gyfeillion Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby. Hyd yma
rydwyf wedi methu dod i'r cyfarfodydd! Tybed
fuasai bosib cael cyfarfod yn Uttoxeter? Mae
croeso yma am baned a sgwrs!

Mi dreulion ni ddydd Sul yn gyrru o gwmpas
Eryri ac mi gawson ni ymweliad diddorol yn yr Amgueddfa Lechi yn Llanberis lle gwelon ni ffilm fer
am hanes llechi yng Nghrymu ac wedyn arddangosiad lle wnaeth dyn medrus hollti llechi. Wnaeth
o ddim disgwyl ei gynulleidfa astud i siarad Cymraeg, ond mi wnaeth o wenu fel giât, pan siaradais
i a fo yn y Gymraeg wrth i ni adael.
Mi gawson ni amser braf dros y penwythnos, er
gwaetha'r ffaith y bu rhaid i ni bacio popeth yn y
car wrth i'r glaw ddisgyn fore Llun. Wrth gwrs, dw
i'n meddwl am fy nhaith nesa dros y ffin, ond wnes
i lwyddo i godi awydd ar fy ffrind i ddod i Gymru
eto yn y dyfodol. Wnaeth o ddim dysgu fawr o
Gymraeg yn ystod y penwythnos, ond mi wnaeth o
werthfawrogi'r mynyddoedd a dyna le dechreuais i.

Cofion i bawb
Arianwen.

Martin Coleman

Y Gorwel
Wele rith fel ymyl rhod — o’n gwmpas
Campwaith dewin hynod;
Hen linell bell nad yw’n bod,
Hen derfyn nad yw’n darfod
Dewi Emrys
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Cymraeg yn yr
ardd Botaneg

Ar y teledu / S4C

M

ae'r Prif Weinidog wedi anfon
gweision sifil i drafod diffygion darpariaeth Gymraeg yr Ardd Fotaneg
wedi i'r Aelod Cynulliad Simon Thomas godi'r mater gydag e.
Mae aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg,
sydd wedi ysgrifennu nifer o gwynion at yr Ardd
ac at Simon Thomas i godi'r ffaith bod yr Ardd yn
gohebu yn uniaith Saesneg gyda darparwyr llety
lleol, yn hysbysebu digwyddiadau ar arwyddion
ffordd yn uniaith Saesneg a bod rhannau o'i gwefan yn uniaith Saesneg, wedi croesawu'r
newyddion hyn.
Dywedodd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru
dros Addysg, Sgiliau a’r Iaith Gymraeg, Simon
Thomas: “Rydyn ni yn croesawu fod y Llywodraeth yn cymryd yr achos yma o ddiffygion ynglŷn â
darpariaeth yn yr iaith Gymraeg o ddifri. Mae’r
Ardd Fotaneg yn cael arian cyhoeddus felly
mae’n ddyletswydd ar y sefydliad i sicrhau
chwarae teg dros y Gymraeg. Mae’n bwysig yn
Sir Gâr fod y Gymraeg yn weladwy. Sut mae pobl
leol i fod i barchu'r Gymraeg os nad ydy sefydliadau fel yr Ardd Fotaneg yn ei pharchu hi?”
Wedi iddi ddod yn amlwg fod yr Ardd Fotaneg
yn torri ei chynllun iaith galwodd Cymdeithas yr
Iaith ar y Llywodraeth a Chyngor Sir Caerfyrddin i
atal nawdd i'r Ardd nes iddi gadw at ei Chynllun
Iaith.
Dywedodd Manon Elin, llefarydd hawliau iaith
Cymdeithas yr Iaith, ac sydd hefyd yn byw yn Sir
Gaerfyrddin:
"Rydyn ni wedi cael nifer o esgusodion gan yr
Ardd, er iddynt fod yn dawedog yn ddiweddar.
Maent yn honni bod problemau technegol gyda'r
wefan - er nad yw hynny i weld yn effeithio ar yr
ochr Saesneg, ac nad yw eu darpariaeth Gymraeg wedi ehangu wrth i’r Ardd ddatblygu. Rydyn
ni'n dal i aros am ymateb i'n cais i gynnal cyfarfod
â nhw hefyd.
“Er bod Carwyn Jones fel petai yn osgoi ei gyfrifoldebau drwy ddweud mai lle Comisiynydd y
Gymraeg yw sicrhau bod yr Ardd yn cydymffurfio
â'i Chynllun Iaith, mae'n addawol ei fod hefyd yn
dweud y bydd swyddogion y Llywodraeth yn trafod â’r Ardd. Rydyn ni'n disgwyl cael diweddariad
am y trafodaethau hynny, ac yn disgwyl gweld
fod y Llywodraeth yn cymryd ei gyfrifoldeb tuag at
y Gymraeg o ddifrif wrth ystyried pa sefydliadau
cenedlaethol sy’n deilwng o nawdd.”
Datganiad gan
Cymdeithas Yr Iaith Gymraeg

Mae eisiau Parch! Drama
am ficer sy’n marw eisiau byw

B

ydd cyfres ddrama gyntaf Fflur Dafydd yn
dechrau nos Sul, 31 Mai ar S4C – cyfres ddwys
ac ysgafn fydd yn ein harwain ar siwrnai
ddirdynnol.
Mae Fflur wedi hen ennill ei phlwyf fel awdur, ac wedi
cipio’r Fedal Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen yn yr
Eisteddfod Genedlaethol. Mae hi hefyd yn gyfansoddwraig, darlithydd a chantores.
Ficer yw prif gymeriad Parch, Myfanwy Elfed, ond er
hynny nid drama am grefydd yw’r gyfres yn ôl Fflur
Dafydd, sy’n wreiddiol o Landysul ond sydd bellach yn
byw yng Nghaerfyrddin. “Mae Myfanwy’n fenyw ac yn fam
gyntaf, ac yn ficer wedyn. Mae stori Myfanwy’n nodweddiadol o hanes nifer o ferched, sy’n ceisio’u gorau i fagu
teulu tra’n gwneud cant a mil o bethau eraill,” dywed Fflur
sy’n 36 oed, ac yn fam i ddwy o ferched, dwy a phedair
oed.
Pan dderbynia Myfanwy newyddion fod ganddi gyflwr ar
ei hymennydd, mae ei hagwedd tuag at fywyd yn newid.
Mae’n edrych ar y byd mewn modd gwahanol, a chaiff ei
pherthynas â’i theulu ei siglo.
Ond er bod y testun yn dywyll a dwys, nid yw’r ddrama
yn un drom, yn ôl Fflur. Mae’r newidiadau yn ymennydd
Myfanwy’n golygu ei bod yn cael rhithiau difyr a lliwgar, ac
mae hyn yn aml yn arwain at olygfeydd mwy ysgafn.
“Mae’n anodd rhoigenrear fy ngwaith, ond dwi’n hoff o
gyfuno’r real a’r swreal,” meddai Fflur. “Mae cymeriadau
Parch i gyd â rhyw elfen absẃrd yn perthyn iddynt.”
Teimla Myfanwy fod y byd yn ei herbyn; mae ei pherthynas â’i gŵr a’i phlant yn fregus, ac nid yw’n gallu rhannu’r
newydd am ei hafiechyd gyda nhw. Mae Myfanwy yn
cwestiynu pwrpas bywyd, ac yn agosáu at ymgymerwr y
pentre’, Eurig.
Mae Fflur ei hun yn briod ag Iwan sy’n ymgymerwr, ac
mae wedi bod yn cydweithio’n agos gyda ficer go iawn
wrth lunio’r gyfres, sef ficer o blwyf Llanddulas a Llysfaen.
“Mae cael adborth fy ngŵr Iwan, a’r Parchedig Manon
Ceridwen James, wedi bod yn hanfodol wrth greu’r
ddrama. Mae’r ficer a’r trefnwr angladdau yn ffigyrau mor
allweddol mewn cymdeithas, yn enwedig wrth gynorthwyo pobl i ddod i delerau â galar, ac mae hi’n bwysig iawn
fod hynny’n cael ei bortreadu’n gywir ar y sgrin.”
Ond pwy fydd yn cynnig cysur i Myfanwy yn ystod y
cyfnod anodd hwn? Cawn wylio hynt a helynt Myfanwy
bob nos Sul, wrth iddi hi gwestiynu ei ffydd, a’i pherthynas
â’i theulu a’i ffrindiau.
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Cymdeithasau Cymreig a
Chymraeg yn Lloegr
Mae Cymdeithasau Cymreig a Chymraeg yn
Lloegr yn aml yn cynnig y cyfle i ymarfer eich
Cymraeg yn gymdeithasol. Dyma rhai o’r Cymdeithasau sy’n weithredol yn Lloegr ar hyn o
bryd. Mae manylion cysylltu ar gael trwy wneud
ymchwiliad google ar lein yn aml iawn. Mae gan
sawl un gwefannau yn cynnig manylion cysylltu â
gwybodaeth am eu gweithgareddau.

Grwpiau ymarfer
Cymraeg yn Lloegr
Basingstoke Welsh Learners
www.cymraegbasingstoke.blogspot.com
Bore Coffi Popeth yn Gymraeg Nottingham

Birmingham Welsh Society

0115 925961

Bradford St Davids Society

Clwb Cymraeg y Chilterns

Chester Welsh Society

http://freespace.virgin.net/d.griffiths/ardal6.htm

Croydon Welsh Society

Clwb Clebran Bradford

Cymdeithas Cymraeg Northwich

www.communicate.co.uk/brad/stdavidssociety

Cymdeithas Cymry Nottingham

Clwb Cymraeg Telford

Cymdeithas Cymreig Chelmsford

01952 608305

Cymdeithas Cambrian Sheffield

Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby

Cymdeithas Cymreig Manceinion

07767260514

Droitwich Welsh Society

Cylch Siarad Llundain

Kingston upon Hull Welsh Society

www.londonwelsh.org/learn-welsh/y-cylch-siarad

Liverpool Welsh Society

Loughborough Welsh Class

Oxfordshire Welsh Society

www.cymdeithas.org/loughborough

Cymry Llundain

Preston Welsh Club

Petersfield Welsh Society

http://welshclubpreston.org

Woking Welsh Society

SSIW Manceinion
SSIW Leeds
SSIW Solihull
SSIW Oxford
Grwp Sgrsio East Dereham
U3A Congleton

Cysylltwch!

Groups.u3a.congleton@gmail.com
Milton Keynes U3A welsh@mku3a.org

Os dych chi eisiau ysgrifennu erthygl i ‘Lais’
cysylltwch trwy anfon neges e-bost at

U3A Maghull & Lydiate 0151 5262530

menteriaithlloegr@mail.com

U3A Newport

Mae hen gopiau Llais y Derwent ar gael ar
lein trwy mynd at ein gwefan

Ware U3A Welsh Class 01920 464740

U3A Merton Groups@mertonu3a.org.uk
Peterborough U3A 01733 266483

http://lloegrambyth.wix.com/llais-ydderwentydd neu mynd i
www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com

Malvern U3A

Sheffield U3A
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