
  

Dydd Gŵyl  

Dewi Hapus! 
 

D 
yma ni ar drothwy Dydd Gŵyl Dewi unwaith eto 

a’i phawb eu meddwl ar Gymreictod, i rai ohonon 

ni'r iaith yw un o bethau mwyaf pwysig i ni, i rai 

eraill canlyniadau gemau tîm Rygbi a thîm Pêl-

droed Cymru yw’r peth mwyaf pwysig iddynt, ond wrth 

wylio’r dorf yn canu’r anthem yn y stadiwm genedlaethol 

yng Nghaerdydd cyn y gêm fawr rhwng Cymru a Lloegr 

mae’r angerdd yn amlwg, petawn ni mond yn gallu 

harneisi’r angerdd yna a’i sianeli i gefnogi pobl sy’n dysgu’r 

iaith, mi fysai’r llywodraeth yng Nghymru yn cyrraedd ei nod 

o greu miliwn o siaradwyr yr hen iaith ym mhell cyn ei 

dyddiad targed o 2050. O bydded i’r hen iaith barhau! 

   Mae Cymdeithas Cymry Nottingham yn cynnal eu cinio 

blynyddol Dydd Gŵyl Dewi ar  nos Fawrth 28 o Chwefror. 

Mae’r Gweithdy Cymraeg nesa Cylch Dysgwyr Cymraeg 

Derby ar Sadwrn 18 o Fawrth, yn y cyfamser dyn ni wedi 

gosod dyddiadau  gweithdai’r cylch hyd at fis Rhagfyr 2017 

gan gynnwys yr Ysgol Cymraeg Undydd flynyddol ar 

Sadwrn 28 o Hydref. Yn ddiweddar mae’r gweithdai wedi 

bod yn tynnu nifer dda o bobl ond os ydych chi’n  nabod 

rhywun sydd â diddordeb yn yr iaith beth am rowch 

wybodaeth iddynt? Mi fysai hi’n braf cynyddu’r niferoedd 

sy’n dysgu yn Derby a’r cylch. 

   Mae’r safle Facebook Menter Iaith Lloegr yn mynd o nerth 

i nerth efo dros 1000 o aelodau erbyn hyn. Mae’r safle wedi 

bod o gymorth i bobl i ddod o hyd i gyrsiau lleol   a 

gwybodaeth am ddysgu’r Gymraeg. Yn diweddar dyn ni 

wedi cael gwahoddiad i ymuno ac aelodau o ddosbarth 

Cymraeg WEA Sheffield ar daith gerdded yn ardal y Peak 

yn ystod y Gwanwyn. Felly os ydych chi yn hoffi cerdded ac 

eisiau cael cyfle i ymarfer eich Cymraeg yn yr awr agored 

ymunwch a ni. Mi fydd manylion y daith gerdded i’w gweld 

ar safle Menter Iaith Lloegr cyn bo hir. 

   Chwarae teg i Viv Harris yn Nottingham, mae’r cyfarfod 

misol y Bore Coffi Popeth yn Gymraeg yn mynd o nerth i 

nerth. Os oes diddordeb gyda chi cael mynd i’r digwyddiad 

cysylltwch  â ni  (menteriaithlloegr@mail.com), wedyn mi 

fysai hi’n bosib pasio eich manylion ymlaen at Viv ar gyfer y 

neges e-bost misol efo manylion y man cyfarfod. 

 

 Jonathan Simcock 

  Santes Dwynwen 

 

M 
ae Ionawr 25ain yn ddydd y 
cariadon, sef dydd Santes 
Dwynwen, a Dwynwen yw 
nawddsant y cariadon yma yng 
Nghymru. 

   Roedd hi yn ferch hardd iawn ac yn un o 
bedair merch ar hugain i Frychan 
Brycheiniog o’r 5ed ganrif a dywedir bod 
ddeuddeg o feibion ganddo hefyd.  
Heddiw mae Dwynwen yn cael ei choffhau 
ar Ynys Llanddwyn, Ynys Môn. 

   Roedd hi mewn cariad a Maelon 
Dafodrill ond perthynas ansicr oedd 
ganddynt gan iddyn nhw ddigio a throwyd 
yntau yn dalp o rew!. 

   Mae hi wedi bod yn boblogaidd iawn yn 
ystod yr ugeinfed ganrif ac wedi iddi hi 
gael ei gwneud yn nawddsant cariadon, 
trodd hithau yn lleian a mynd i fyw ar Ynys 
Llanddwyn, ble buodd hi fyw hyd nes ei 
marwolaeth yn y flwyddyn 460.  

   Dros 1,400 o flynyddoedd yn ôl, roedd ei 
thad wedi trefnu iddi hi briodi rhywun arall 
a felly yn gwrthod iddi gael priodi ei 
chariad, Maelon Dafodrill.  Roedd Brychan 
yn flin iawn, mor flin, nes iddi hi  ddianc,  a  

    Llais Y Derwent 
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Maelon yn ei dilyn; ond gwylltiodd hwnnw am nad 
oedd hi am ei briodi fo a mynd yn erbyn ewyllys ei 
thad.  Dyna pa bryd y cafodd Maelon ei droi yn 
lwmp o rew.  

   Dihangodd hi a’i chwaer, Cain, a’i brawd Dyfnan, 
i Ynys Môn a buon nhw yn pregethu’r efengyl gan 
sefydlu sawl eglwys yno a mae olion un ohonynt 
i’w gweld hyd heddiw ac yn bererindod i gariadon. 

Mae Llangain wedi ei enwi ar ôl Cain.  Dywedir 
hefyd bod yr enw Keynsham yn swydd Bryste 
wedi ei enwi ar ei hol.  

   Nepell o’r eglwys, mae Ffynnon Dwynwen ble 
mae pysgod cysegredig yn nofio.  Os ydy’r dwr yn 
berwi pan mae cariadon yn sefyll wrth y ffynnon, 
mae hyn yn arwydd da am eu dyfodol. 

   Gweddiodd hi am iddi beidio bod mewn cariad a 
Maelon.  Daeth angel ati hi a rhoi tri dymuniad iddi 
di:  

1.   Dymunodd  am i Maelon gael ei ddadmer. 

2. Dymunodd gael ei gwneud yn nawddsant 
cariadon. 

3.  Dymunodd am iddi hi aros yn ddi-briod. 

   Mae’r Cymry yn lwcus am bod dau ddiwrnod i 
ddathlu cariad, Dydd Santes Dwynwen ychydig 
ddyddiau cyn Dydd San Ffolant! 

   Enid Mair Davies 

Dyffryn Clwyd 

 

 

       

 

 

 

 

Dysgu 
Cymraeg  

trwy gân 
 

C 
efais fy swyno gan y Gymraeg fel plentyn 
pan briododd fy hoff ewythr a boneddiges 
Gymraeg, Lillian. Fel canlyniad cefais 
dau gefnder oedd yn hanner Cymraeg. 

Myfanwy oedd enw chwaer ieuengaf Lillian. 
‘Roedd y teulu yn ffermio yng Ngogledd Cymru ac 
roeddynt yn siarad Saesneg fel ail iaith. 

   Sefydlwyd fy nghlwb rygbi lleol, sef St Albans, yn 
Sir Hertfordshire, Lloegr, nid clwb St Albans yng 
Nghaerdydd, yn 1970, ond gallai fod wedi cael ei 
enwi yn St Albans Cymraeg. Wrth chwarae iddynt 
cefais fy nghyflwyno i enwau dieithr fel Islwyn, 
Telfryn, Iewyn, Bryn, Gwynn ac yn y blaen. 
(maddeuwch unrhyw waliau sillafu). 

   Yn ystod y saithdegau a’r wythdegau byddem yn 
teithio i Barc yr Arfau ac yn “mwynhau’r” 
ysblennydd o Gymru yn chwarae yn erbyn Lloegr. 
Fel arfer, yn y dyddiau hynny, Cymru fyddai yn 
ennill ond roedd y pinnau bach ar fy ngwar wrth 
wrando ar y canu cyn y gêm yn gwneud yr 
ymweliad yn werth chweil. 

   Wrth dyfu fyny cefais fy swyno gan ddwy chwedl 
Gymraeg - David Lloyd George a’r brenin Arthur. 
Wrth ymchwilio mewn i’r ail o rain cefais afael 
mewn amryw o lyfrau ynglŷn â’r cyfnod. Roedd y 
rhan fwyaf ohonynt wedi cael eu cyfieithu i’r 
Saesneg o’r Lladin ond roedd digon o gyfeirnodau 
yn y Gymraeg i annog diddordeb. 

   Daeth y diddordeb yn effro unwaith eto pan 
ymunais a U3A Peterborough a darganfyddais y 
dosbarthiadau Cymraeg i Ddechreuwyr. 

Mae dysgu iaith newydd yn anodd pa bynnag 
oedran ydych chi ond mae gan y Gymraeg llawer 
o nodweddai arbennig o heriol: gramadeg, 
ynganiad, rhediad yr iaith ac ehangder yr eirfa i 
enwi  ond ychydig.  

   Beth sydd gan yr iaith ydy perseinedd enfawr a 
diwylliant barddol. Mae’r iaith ei hun yn canu. 

Felly, mae dysgu geiriau a cherddoriaeth unrhyw 
gân, bron a bod yn rhan hanfodol o’r broses o 
ddysgu’r iaith. 

   Mae’r gân Myfanwy yn darparu rhythm a rhediad 
yr iaith, geiriau newydd ac amrywiad o’r treigliadau 
arswydus, sy mor ddieithr i siaradwr uniaith 
Saesneg. Mae e hefyd yn pwysleisio ochr 
melancolaidd y diwylliant Cymraeg.    

   Ar ochr ysgafnach mae Oes gafr eto? a Sospan 
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fach yn ein cyflwyno i ddifyrrwch ac i elfennau o 
gefn gwlad a bywyd teuluol. Mae’r caneuon eu 
hunain yn brawf da o gyfieithu o’r Gymraeg i’r 
Saesneg. 

   Mae clywed Calon Lân yn cael ei chanu gan 
gôr meibion yn traddodi Cymru a’i diwylliant 
mewn cân.  

   Mae dysgu caneuon Cymraeg yn gymorth 
pendant i ddysgu’r iaith. Mae gwneud hyn gyda 
chyd-aelodau o’r dosbarth, rhai gyda dawn 
gerddorol drawiadol, hefyd yn wers yn agwedd 
cymunedol y diwylliant Cymraeg.   

John Gregory 

Grwp Cymraeg U3A Peterborough 

 

 

 

Cymanfa Ganu 

Swydd Efrog a Gogledd 
Ddwyrain 

Lloegr 

Yorkshire and the North-East 

of England 

Welsh Hymn-Singing Festival 

dydd Sadwrn 13 Mai 2017 

2.00 - 3.30 a 4.45 - 6.30 

TOLL GAVEL UNITED CHURCH 

Beverley  HU17  9AA 

Arweinydd:   YVONNE ROBERT 

Organydd:   NICHOLAS PAGE 

ffoniwch Beryl Lee 0113 2694268 

neu Eileen Walker 01535 665829 

  

Radio Cymru,  

Cwmni Da Iawn    

 

Y 
sgrifennais i erthygl i Lais Y Derwent am 

y tro cyntaf cyn Nadolig diwetha.  

Mwynheuais i y profiad felly 

penderfynais i ysgrifennu i Lais Y 

Derwent eto.  Dim Dylan Thomas dw i.  Dw i’n 

gwybod hynny.  Y tro yma dw i’n ysgrifennu am 

radio, yn arbennig am Radio Cymru.    

   Ym mis Ionawr diwetha roedd Radio Cymru yn 

dathlu pen-blwydd arbenning.  Mae’n 40 oed. Dw 

i’n gwybod hynny achos dw i’n darllen Lingo 

Newydd yn astud! Dw i’n 40 oed hefyd ond ges i fy 

ngeni ym 1976.  Mae llawer o bethau wedi newid 

ers 1976 ond nid radio.  Roedd fy mam i yn 

gwrando ar radio bach mewn cegin pan ro’n i’n 

plentyn, ond doedd dim un rhaglen Gymraeg ar 

radio fy mam i yn Japan.  Fel arall basai fy 

Nghmraeg i yn well erbyn hyn!    

   Dw i wedi bod yn gwrando ar Radio Cymru ers 

tua 2015.  Pan dw i’n codi bob bore o ddydd Llun 

tan dydd Gwener, dw i’n troi radio ymlaen cyn i fi 

fynd i’r waith ond dw i’n gwrando ar Radio 4 yn 

gyntaf.  Wedyn pan dw i’n gyrru i’r waith, dw i’n 

gwrando ar Radio Cymru.  Dw i ddim yn deall  lot 

o beth sy’n cael ei ddweud ond rhaid i fi yrru 

ymlaen.  Weithiau does dim signal mewn car 

achos mae Birmingham yn bell iawn o Gymru.  Dw 

i jyst clywed swn mewn car weithiau.  Eto rhaid i fi  

yrru ymlaen.    

   Pan ro’n i yng Nghaerdydd ar 3ydd Chwefror, es 

i i’r siop lyfrau Gymraeg a rhodd y ferch yn y siop 

bathodyn i fi.  Mae o wedi’i hysgrifennu “Dal Ati”  

Dyna beth dw i’n mynd i wneud a dyna pam dw i’n 

gwrando ar Radio Cymru.    

Tad Ukai 

Birmingham   
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Rhagor am 
Gelynnen 

  

I 
'r rhan fwyaf ohonon ni, coeden sy'n cael ei 
chysylltu â'r Nadolig ydy celynnen ac yn wir, 
mae'n addurn cyfarwydd dros y cyfnod hwnnw. 
Dyn ni i gyd yn gyfarwydd â'i dail anhyblyg ag 

ymylon pigog a'i haeron coch yn yr hydref. Coeden 
y gaeaf i ni ydy’r gelynnen. Er hynny, oes gan y 
goeden hon fwy i'w ddweud? 

   Coeden frodorol ydy'r gelynnen ('Ilex aquifolium' 
ydy ei henw Lladin). Mae rhwng 50-70 o goed ym 
Mhrydain sy'n frodorol ac mae hyn yn golygu eu 
bod nhw wedi cyrraedd Prydain triwyr ffyrdd 
naturiol mewn cyfnodau cynhanesiol. Mae coed sy 
wedi cael eu cyflwyno'n cael eu disgrifio fel 
'brodoredig'. Un esiampl o'r fath goeden ydy'r 
gastanwydden ber. Cyflwynwyd hon gan y 
Rhufeinwyr ac fel y rhan fwyaf o goed brodoredig, 
maen nhw'n ymddwyn fel coed brodorol erbyn hyn.  

   Defnyddiwyd celynnen yn 3900 CC pan 
adeiladwyd y 'Sweet Track', un o'r trywyddau a 
groesodd tir mawnaidd Gwlad yr Haf yn Lloegr. 
Wedyn, meithrinwyd celynnen i ddarparu porthiant 
ar gyfer anifeiliaid yn ystod y gaeaf a thyfwyd y 
coed mewn parcdiroedd o'r enw 'hollins'. Er 
gwaetha ei dail pigog, mae'n fwytadwy i dda byw 
ac yn yr Oesoedd Canol, yr 'hollins' gan iddynt 
ddarparu bwyd ychwanegol ar ddiwedd y flwyddyn 
ffermio. Byddai bugail yn torri ychydig o 
ganghennau a oedd yn uchel yn y goeden. Gyda 
llaw, mae dail sy'n uchel yn y goeden yn tueddi i 
fod yn llai pigog na'r rheiny sy'n tyfu yn agosach at 
y tir. Hybwyd twf newydd trwy'r arfer hwn o 

frigdocio. Digwyddodd yr arfer o frigdocio ledled 
Cymru a Lloegr, ond roedd hi'n fwyaf cyffredin 
yn y Gororau ac yn y Pennines a Cumbria yng 
ngogledd Lloegr. Mae cofnodion sy'n dyddio yn 
ôl i'r 17eg ganrif sy wedi dangos y torrwyd 
celynnen ar gyfer ceirw yn y gaeaf yn Fforest y 
Ddena. Darfodwyd yr arfer hwn erbyn y 18fed 
ganrif pan gyflwynwyd maip i ddarparu 
porthiant dros y gaeaf, er bod cofnod sy'n rhoi 
tystiolaeth y porthwyd defaid gyda chelynnen 
yn yr 20fed ganrif gynnar yn ystod gaeafau a 
oedd yn arbennig o oer a llym.  

   Yn Lloegr, mae 'hollins' yn elfen mewn enwau 
lleoedd. Mae tri lle o'r enw 'Hollington'; yn 
swydd Derby, swydd Stafford a swydd Sussex. 
Mae hefyd 'Hollingworth ger Manceinion. Mae 
'celyn' yn elfen mewn enwau yng Nghymru 
hefyd. Lleolir 'Banc y Celyn' ar Fynydd Epynt, 
'Capel Celyn', a foddwyd yn y 60au er mwyn 
creu'r gronfa ddŵr Llyn Celyn, ger y Balaenw 
ysgol ym Mhontypridd ydy 'Bryn Celynnog'. Yn 
draddodiadol, enw bachgen oedd 'Celyn' yng 
Nghymru, ond defnyddir yr enw fel enw merch 
erbyn hyn hefyd. 

   Addurnwyd cartrefi gyda chelynnen er mwyn 
eu hamddiffyn rhag ysbrydion maleisus. 
Gadawyd coed a pherthi celyn heb eu torri er 
mwyn atal gwrachod a fyddai rhedeg ar hyd y 
perthi. Gwnai arddwyr a cherbydwyr goesau eu 
chwipiau allan o gelynnen achos credai bobl 
fod gan y pren affinedd ar gyfer rheoli ceffylau. 
Mewn rhannau o Ewrop, cysylltwyd celynnen a 
duwiau fel Thor a Taranis a phlannwyd coed 
celyn ger tai er mwyn eu hamddiffyn rhag mellt.  

   Efallai eich bod chi'n lwcus ac mae gynnoch 
chi gelyn yn eich gardd. Os felly, cysgwch yn 
esmwyth gyda'r nos, dw i'n siŵr! Os nad oes 
gynnoch chi un, oni ddylech chi feddwl am 
blannu un, rhag ofn? 

Martin Coleman 

Clay Cross 

 

Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby 

Rhaglen 2017 

Tŷ Cwrdd y Crynwyr, St Helen’s Street, Derby 

Cwrdd 9.30 - 12.30 hanner dydd 

Sadwrn18-3-17 
Sadwrn 8-4-17 

Sadwrn 20-5-17 

Sadwrn 24-6-17 
Sadwrn  2-9-17 
Sadwrn 7-10-17 

Ysgol Undydd 28-10-17 

9.30-3.30 
Sadwrn 4-11-17 
Sadwrn 2-12-17 

www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com 
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Fy Nhaith â’r Iaith 
 

D 
oedd yna ddim llawer o Gymraeg ar ôl yn 
y cymoedd erbyn i mi gael fy ngeni ym 
1942, ond Cymry Cymraeg oedd fy rhieni 
ac yn awyddus i fagu plant dwyieithog. 

Rwy’n cofio teithio yn ôl o Lundain, lle’r oedd 
brawd fy nhad yn byw, ar un achlysur ym 1944 
neu 1945, yn disgrifio’r pethau roeddwn yn gweld 
trwy ffenest’ y trên i Mam a Dad yn Gymraeg ac 
wedyn yn cyfieithu i’r Saesneg ar gyfer gŵr 
busnes mewn siwt, yn cario briefcase ac ambarél 
wedi’i rolio, a oedd yn rhannu’r carej gyda ni. 
Rwy’n cofio’r balchder ar wynebau fy rhieni pan 
ofynnodd yn syn mewn acen gain, “Is she 
bilingual?” 

   Ond roedd pethau ar fin newid. Erbyn i mi 
ddechrau yn yr ysgol ym 1947, roedd y siop groser 
lle’r oedd fy nhad yn gweithio fel rheolwr wedi’i 
chau ac yr oedd diweithdra yn hongian dros Gwm 
Garw fel niwl Tachwedd. Bu rhaid i ni symud i 
Dagenham lle’r oedd fy nhad wedi cael swydd 
debyg. Erbyn hyn roedd brawd bach gennyf, ac 
oherwydd ei arafwch yn dysgu i siarad, 
penderfynodd Mam droi iaith yr aelwyd yn uniaith 
Saesneg. Dim ond Saesneg roeddwn yn clywed 
yn yr ysgol trwy’r dydd, hefyd, wrth gwrs. Aeth 
pethau o chwith yn Dagenham, ac ar ôl cwta wyth 
mis, bu rhaid i ni ddychwelyd i Gymru i fyw gyda 
rhieni fy mam ym Maesteg. Dim ond wyth mis, ond 
mae plentyn bach yn anghofio’n glou, ac, er fy 
mod yn dal i ddeall y Gymraeg, roeddwn wedi 
colli’r hyder i’w siarad yn gyfan gwbl. Saesneg 
oedd yr unig iaith a siaradwyd yn Ysgol Blant Bach 
Llwynderw, Maesteg, a Saesneg oedd unig iaith y 
rhan fwyaf o’r plant eraill a oedd yn chwarae yn y 
stryd. Ymhen blwyddyn, fe agorwyd Ysgol 
Gynradd Gymraeg Maesteg, menter fach ar y 
cychwyn, mewn un o’r capeli lleol, ac fe’m 
hanfonwyd yno, ond roedd yn rhy hwyr i mi. Fel 
plentyn swil iawn, roeddwn yn casáu’r ‘chwarae 
rôl’ a oedd yn golygu bod rhaid i mi siarad 
Cymraeg ac, ar ôl un tymor yn unig, erfynais ar fy 
rhieni i’m hanfon i Ysgol Gynradd y Garth, a oedd 
yn uniaith Saesneg.  

   Dechreuais ail-ddysgu’r Gymraeg yn yr Ysgol 
Ramadeg, ond yno, fe dysgwyd yr iaith fel iaith 
farw. Petaswn i wedi ysgrifennu rhywbeth fel 
‘Maen’ nhw’ yn hytrach na ‘Maent hwy’, buaswn 
wedi ennill y wobr o linell fawr goch trwyddo. 
Doedd yna ddim cais o gwbl i esbonio bod ‘Maen’ 
nhw’ yn iawn ar lafar ond mai ‘Maent hwy’ oedd y 
ffurf ysgrifenedig. Tyfais lan i gredu bod fy rhieni 
a’m hen rieni’n siarad yn ‘anghywir’! Rwy’n cofio, 
pan oeddwn tua thair ar ddeg, geisio siarad 
Cymraeg gydag un o’m perthnasau o Geredigion, 
ond chwarddodd hi am fy mhen gan ddweud fy 
mod yn siarad ‘fel llyfr’.  Gwnes i Lefel O (O2) a 
lefel A; es i ymlaen hyd yn oed i astudio’r  
Gymraeg fel rhan o’m gradd yn Aberystwyth,  ond,  

 

 

oherwydd y gwawd, aeth degawdau heibio cyn imi 

agor fy ngheg i siarad yr iaith unwaith eto. 

   Treuliais adeg hir wedyn yn byw yng 
Nghaerwrangon. Yna, yn gynnar yn y nawdegau, 
ar ôl blynyddoedd o astudio ar gyfer cymwysterau 
proffesiynol, roeddwn yn chwilio am sialens 
newydd. Bues i’n ffodus i ddod ar draws criw o 
bobl a oedd yn awyddus i ddysgu neu i wella eu 
Cymraeg. Buon ni’n cwrdd yn wythnosol i sgwrsio, 
ond hefyd, dechreuon fynychu’r Sadyrnau Siarad 
yng Ngwent unwaith y mis. Dan hyfforddiant 
ardderchog y tîm o athrawon yna, ail-enillais o’r 
diwedd, yn fy mhumdegau, fy ngenedigaeth-fraint.  

 

Jenni Wyn Hyatt 

West Hallam,  Swydd Derby 

 

 

   

 

Rhaglen Cymdeithas  

Cymry Nottingham 

2017 
Cwrdd yn fisol, fel arfer am  

7.15pm Nos Fercher  

St Andrews with Castle Gate URC,  

Chaucer Street, Nottingham 

Nos Fawrth Feb 28 Cinio Dewi Sant 

April  12    Mike Taylor  

French Revolution: the Welsh Connection 

May   10      AGM 

 

www.nottswelsh.org.uk  
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Y Cymry: yr 
Almaenwyr ymysg y 

Celtiaid? 
 

M 
ae atyniad yn rhyfedd.  Pwy all 
ddweud pam ei fod e'n cael ei ddenu 
at rywun arall?  Mae'r un peth yn 
berthnasol i ieithoedd, yn enwedig i 

siaradwyr mamiaith Saesneg nad oes angen 
iddyn nhw ddysgu ail iaith.  Yn y dadansoddiad 
olaf, mater o awydd yw hi: awydd sy'n cael ei 
gyffroi gan harddwch.  

   Ond beth yw harddwch yng nghyd-destun 
iaith?  Mae rhan fwyaf o Saeson yn meddwl yn 
nhermau sŵn, ond ni ellir dod o hyd i wir 
harddwch neu hagrwch unrhyw iaith dim ond 
oddi mewn iddi hi: sef, yn ei phensaernïaeth 
fewnol. 

   Yn ddiweddar, ers i fi ddechrau dysgu 
Cymraeg, daeth yn amlwg i fi bod gan y 
Gymraeg llawer yn gyffredin ag Almaeneg a 
ddysgais dros ddau ddeg pum mlynedd yn ôl.  
Ystyrir y ddwy iaith yn hagr gan y Sais 
cyfartalog oherwydd eu sŵn, nad yw ei 
glustiau’n gywarfydd ag ef, ac eto maen nhw'n 
meddu'r un math o harddwch pensaernïol ac yr 
un math o resymeg ddiysgog hefyd (yn fy marn 
i, o leiaf). 

   Yn ddigon diddorol, disgrifiwyd Cymry'r 
mileniwm cyntaf fel yr hen Almaenwyr ymysg yr 
hen Geltiaid.  Cyflawniad mwyaf unrhyw 
wareiddiad yw ei iaith, heb amheuaeth, ac mae 
unrhyw iaith yn adlewyrchiad o'r bobl sydd wedi 
ei chreu hi.  Roedd yr hen Gymry a’r hen 
Almaenwyr yn bobloedd soffistigedig a 
ymhyfrydai mewn cymhlethdod a phrydferthwch 
er eu mwyn eu hunain ac, o gofio hynny, nid 
yw’n syndod bod Cymraeg ac Almaeneg yn 
hyfryd o gymhleth. 

   Yn ogystal, er bod y ddwy iaith yn ymddangos 
yn hollol wahanol i’w gilydd (o bell, hynny yw), 
mae sylw manylach yn amlygu bod y ddwy'n 
cymhwyso'r un egwyddor i airlunio: sef, pentyrru 
blociau adeiladu a gafodd eu gwneud o’u 
deunyddiau crai eu hunain, heb fenthyca geiriau 
o ieithoedd eraill ... tan y blynyddoedd diwethaf, 
wrth gwrs, lle halogwyd y ddwy gan Saesneg, 
yn gyfartal yn fwy neu lai.  Wedi dweud hynny, 
er bod Cymru mor agos at Loegr, mae'r 
Gymraeg (yn wahanol i'r Almaeneg) wedi 
gwrthsefyll y demtasiwn i fabwysiadu hyd yn 
oed y gair 'compiwtr' (heb sôn am y gair 
'computer') ac, yn lle hynny, mae hi wedi aros 
yn driw i'w hun ac wedi defnyddio ei blociau 
adeiladu brodorol unwaith eto: cyf-rif-iadur felly.  

   I ddysgwyr, mae'r Gymraeg yn gallu 

 

ymddangos yn fygythiol yn y dyddiau cynnar, fel 
wyneb gogleddol yr Eiger, ond, fel yn achos yr 
holl ieithoedd tramor, allwedd y cyfan yw 
adeiladu dy ddyblygiad dy hun o’r mynydd ... ac 
mae'r blociau adeiladu (sydd wedi cael eu 
pentyrru'n barod) yn hwyluso'r broses hon, yn 
enwedig yn Gymraeg ac yn Almaeneg, yn fy 
mhrofiad i. 

   Mewn cymhariaeth, mae Saesneg yn hyllbeth 
blith draphlith, o safbwynt pensaernïol, ac eto'r 
iaith honno sydd wedi gorchfygu'r byd … ond ni 
ddylai hynny fod yn syndod: wedi'r cyfan, mae 
chwyn yn haws i'w tyfu na blodau egsotig. 

Simon Chandler 

 

DOETHINEB 

D 
oethineb yn ol y Beibl yw nid yn unig y 
parodrwydd i wrando  ond y deall o 
bwy i wrando ar, a derbyn beth 
ddywedir. Mae na nifer o lyfrau yn yr 

Hen Destament sy’n delio a’r pwnc yma megis 
Job, Diarhebion, Y Pregethwr ayyb yn y rhan a 
elwir Llenyddiaeth. 

   Mewn trosiad diweddar a gynhwysir ar y we 
yn Gobaith i Gymru ond hefyd yw gael o dan 
www.beibl.net cewch drosiad i iaith pob dydd.  
Yn ôl y Rhagair yn y fersiwn brintedig 
Cymdeithas y Beibl; ‘Ymgais ydy beibl.net i 
gyflwyno neges y Beibl mewn Cymraeg llafar 
syml. Y bwriad oedd helpu pobl i ddeall ei 
gynnwys yn well-pobl sydd yn gyfarwydd a’r 
Beibl ac eraill sydd efallau erioed wedi’i ddarllen 
o’r blaen. Fwriadwyd iddo erioed fod yn 
llenyddiaeth safonol. Fydd y iaith ddim i ddant 
pawb…..’ 

   Felly mae hwn yn reit addas i ddysgwyr, ac 
hefyd i’r rhai hynny ohonom sydd yn byw tu 
hwnt i Glawdd Offa - er mae Cymraeg yw ein 
iaith gyntaf. Ond hefyd fe ellwch wrando ar y 
sain yr un pryd a darllen y rhannau o’r Hen 
Destament, neu gwrando ar y sain yn unig-mae 
hwn yn reit ddefnyddiol i’r dysgwyr i lefaru 
geiriau yn gywir. 

   Rwy’n siarad o brofiad ers blynyddoedd o’I 
ddefnyddio, ond yn enwedig nawr pan mae’r 
llygaid yn dechrau pallu gan henaint. Gobeithio 
bydd hwn yn air doeth i nifer o ddarllenwyr Llais 
y Derwent. I gloi dyma rhan ohono. 

Diarhebion 8 a 1…… 

‘Mae doethineb yn galw, a deall yn codi ei llais, 

Mae hi’n sefyll ar fannau uchaf y dref wrth ymyl 
y croesffyrdd, ac wrth ymyl giatiau’r ddinas. 

Mae hi’n gwaeddi wrth y fynedfa, Dwy’n galw 
arnoch chi i gyd bobl. Dwy’n galw ar y 
ddynoliaeth gyfan. 

Chi rhai gwirion, dysgwch sut mae bod yn gall, 
chi pobl ddwl, dysgwch chithau rhywbeth’. 

Gwynne Davies   
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 Cerdd Cymraeg 
 

D 
yma gerdd a ysgrifennais yn Gymraeg 
ychydig flynyddoedd yn ôl mewn mesur 
rhydd.  Mae’n disgrifio plant fy hen-
fodryb, chwaer mamgu, a gafodd eu 

magu ym Mhenuwch yng Ngheredigion. Pan 
ysgrifennais y gerdd, roedd fy ffefryn ohonynt, 
‘Anti Nel’, newydd farw, a dim ond ‘Anti Jennie’, 
yr henaf, oedd ar ôl. Mae hi, hefyd, wedi mynd 
nawr ond, yn fy meddwl i, roedd y teulu’n 
enghraifft arbennig o’r hen Gymry gwledig.  

 

Y Teulu 

 

Fe'u magwyd ar fferm 

mewn pentref anghysbell 

ym mherfeddion Ceredigion, 

wyth o blant -  

y bechgyn i gyd yn fyr ac yn gadarn, 

ffermwyr ifainc o'r groth; 

y merched yn sobor o bert - 

llygaid gloywon a bochau fel afalau cochion, 

mawr eu croeso, arbennig eu pobi. 

 

Un o'r bechgyn a aeth gyntaf, 

cyn y rhieni, 

yn Normandi yn yr Ail Ryfel Byd 

yn bedair ar hugain. Yn y pentref 

mae plac ar wal y capel yn ei goffáu. 

Wedyn, yn yr wythdegau, 

dechreuent gilio ymaith un wrth un 

i 'gwrddyd yn y nef' 

ys dwed y geiriau ar y bedd yn Ffrainc. 

Nawr, dim ond un sydd yn goroesi, 

trwy ffawd greulon, yr hynaf; 

yn eiddil, yn ei nawdegau; 

yng nghanol ei phlant a'i theulu 

rhaid bod yr hiraeth a’r unigrwydd yn ei llethu. 

 

Jenni Wyn Hyatt 

 

 

Y Ffynnon 

I 
slaw ein ffermdy, islaw y buarth, y beudy, y 
cytiau moch, y cytiau ieir, heb sôn am y tomen 
dail, yr oedd pib haearn-bwrw rwdlyd yn 
ymwthio allan hen fur cerrig llaith, mwsoglyd. A 

beth oedd yn llifo allan y pib rwdlyd? Wel, 
chredwch neu beudio, dyna oedd dŵr y ffermdy. 
Doedd dim tap yn ein tŷ ni, a dim trydan chwaith! 

   Rhyw hanner can llath i lawr llwybr serth gyda 
grisiau cerrig yma ac acw oedd ein ffynnon, yr 
unig darddle dŵr fferm y Llechwen a oedd yn 
ddiogel i’w yfed. Roedd tap ar y buarth gyda digon 
o ddŵr ar gyfer yr anifeiliaid, golchi’r beudy ac yn y 
blaen, ond nad oedd e’n ddiogel i fodau dynol 
yfed. Brodiodd Mam lun o’r Llechwen, gwelwch ar 
y llun uwchben yr erthygl. 

   Dim ond ychydig o law trwm a dyna oedd dŵr 
tap y buarth yn lliw brown ac yn halogedig, ond 
hyd yn oed mewn tywydd garw efo llifogydd, roedd 
dŵr ein ffynnon bob tro yn loyw ac yn glir fel 
crisial. 

     Yn yr haf pan oedd gwres mawr, roedd y 
ffynnon yn rhedeg yn arafach ond bob tro yr oedd 
digon o ddŵr i deulu’r Llechwen. Da y cofiaf ar ôl 
cywain gwair yng ngwres yr haf, pawb yn 
mwynhau gwydraid o ddŵr wrth y ffynnon, ac yn 
mwynhau gorau oll oherwydd hyd yn oed mewn 

 

Henaint 

‘Henaint ni ddaw ei hunan’; - daw ag och 

Gydaf ef, a chwynfan, 

Ac anhunedd maith weithian, 

A huno maith yn y man. 

John Morris-Jones 
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 tywydd gwresog iawn roedd dŵr y ffynnon yn oer! 
Yn yr ail lun mae criw yn cywain gwair yn tes yr 
haf, fy nhad ar y chwith a nhadcu ar y dde yn dal 
rhaff y gwair. 

   Mab fferm Cae Cotrel, Llangors ger Aberhonddu 
oedd nhadcu, ac yn symud yn 13 oed i 
weithio fel gwas fferm Mynachdy 
Ynysybwl, wedyn ar ôl blwyddyn, yn 
newid i fod yn lowr ym mwll glo lefel y 
Dduallt. Bryd hyny roedd Llechwen yn 
rhan o’r pwll glo, lle i gadw a bwydo’r 
merlod oedd yn gweithio dan ddaer, a’r 
glo yn cael ei lwytho i wagenni’r 
rheilffordd. Ar ôl gweithio yno am 
bymtheg o flynyddoedd cauodd Dduallt 

a symudodd nhadcu i bwll glo dwfn y Lady 
Windsor, lle oedd e’n lowr tan hanner cant oed. Yn 
dilyn damwain erchyll mae e wedi newid ei yrfa i 
fod yn ffermwr y Llechwen, ac ar y fferm yna ces i 
fy ngeni.  

Gadawais y Llechwen yn deunaw oed i ymuno y 
llu awyr ond oeddwn i’n mynd yn ôl weithiau i 
ymweld y lle fy mebyd mor hapus. Y tro diwethaf 
roedd Meurig, ffrind dyddiau ysgol gyda fi; a  
bellach mae Meurig yn hen ŵr yn brwydro yn 
erbyn canser. Dyna Meurig eisiau yfed dŵr hyfryd 
y ffynnon, fel yr oeddwn ni’n gwneud fel bechgyn, 
ond gwaetha’r modd, mae perchennog newydd 
wedi claddu’r cyfan efo’i jac codi baw! 

 Ond roedd y glaw yn dal i bwrw yn drwm ar y 
Dduallt a’r dŵr dal yn cymryd misoedd i hidlo ac yn 
pureiddio ar ei ffordd dan tyniad disgyrchiant i lawr 
trwy’r mynydd o dywodfaen tan gyrraedd haenen 
glai o dan y Llechwen. Does dim pib haearn-bwrw 
erbyn hyn a felly mae’r dŵr yn troi’r patio newydd 
yn gors!  

 

Geirfa     

Haearn bwrw -  cast iron    

chredwch neu beudio - believe it or not   

yr unig darddle - the only source of 

ac yn y blaen - and so on 

fodau dynol - humans  

gwres mawr - heatwave 

yn mwynhau gorau oll  - enjoy all the more 

bryd hyny - at that time 

y llu awyr  - the air force 

jac codi baw  - JCB digger machine 

y Dduallt - name of the mountain above Llechwen Farm  

i hidlo - to percolate; 

erbyn hyn - now.     

 

 John Vivian Harris  

West Bridgford. 

 

 

 

  JOHN WILLIAMS  
(CYMRAEG) 

 

D 
w i’n siwr bod y mwyafrif o’m 
genhedlaeth wedi casglu ceiniogau prin 
tuag at y maes genhadol, a charden i 
nodi yr hyn a gyfranwyd gan cymdogion 

a ffrindiau eich teulu. I mi “machinery card” oedd 
y cerdyn. Mwy na thebyg ‘roeddem yn casglu i 
dalu am long o’r enw ‘John Williams’, llong y 
London Missionary Society (LMS) wedi ei henwi 
ar ôl John Williams y cenhadwr a laddwyd gan 
canibaliaid a’I fwyta ar un o ynysoedd y Môr 
Tawel (Pacific Ocean). 

   Edmygwyd yn fawr John Williams a’i waith gan 
yr LMS, cymaint, adeiladwyd saith llong yn dwyn 
yr enw ‘John Williams’. Lansiwyd y cynta yn 
Harwich yn 1844 a phlant ysgolion Sul wedi  
cyfrannu £4,000 tuag at y gost, hyn pum mlynedd 
ar ôl ei ladd. Lansiwyd y seithfed gan y diweddar 
Dywysoges Margaret a datgomisiwn hi yn 1968. 

   Pwy oedd y gwir John Williams? Nid Cymro. 
Ganed e yn Tottenham, Llundain ym Mehefin  
1796 ac hyfforddwyd fel mecanic  a gweithiwr 
haearn.  

   Pan yn ddeunaw oed ysprydolwyd e i fod yn 
gehadwr ‘rol clywed pregeth huawdl ar efengylu. 
Derbyniwyd i fod yn genhadwr gan yr LMS ac 
wedi hyfforddiant anfonwyd e i wasanaethu yn 
ynysoedd De Môr Tawel. Amcan gyfrif iddo 
hwylio 100,000 o filltiroedd yn dwyn yr Efengyl i’r 
brodorion yn y mannau mwyaf peryglus. 

   Roedd John Williams yn ŵr brwdfrydig, 
byrbwyll, eiddgar ac egniol. Roedd ei wraig, Mary 
Chumer o Sir  Stafford, un addfwyn, santaidd yn 
gefnogol dros ben. Ganwyd iddynt deg o blant. 
Yn anffodus bu farw saith ar enedigaith neu yn 
fuan wedyn. Dim ond tri a dyfodd i fod yn 
oedolion. Profiad ofnadwy o erchyll. 

   Yn 1834 daethant yn ôl i Brydain er mwyn i 
John arolygu cyfieithu’r Testment Newydd i iaith 
Raratonga. 

   Yn Nhachwedd 1839 tra’n ymweld a’r New 
Hebrides i gyflwyno’r Efengyl I’r brodorion, fe’i 
laddwyd gan ganibaliaid a’i fwyta. 

   Yn  Rhagfyr 2009 aeth disgynyddion John a 
Mary Williams i Erromango i dderbyn 
ymddiheiriadau gan ddisgynyddion y canibaliaid 
mewn seremoni cymodol, mewn yspryd yr 
Efengyl y ceisiwyd ei gyflwyno gan John Williams 
o Tottenham. 

 

GWILI LEWIS 

 Northwich 
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Dim 

S 
gwrs (yn Saesneg gwaethaf modd) a 
ddigwyddodd un bore yn Chez Price dros 
frecwast; 

Myfi,  " Its time to write something for Llais 
y Derwent again".  

Maureen, " What have you got in mind?"  

Myfi, " Nothing". 

Hithau,  "Well, you better write about nothing then" 

   Mewn fflachiad  -  roeddwn eisioes wedi yfed 
cwpaned  o goffi - cofiais englyn yn dwyn y teitl  
DIM. Mwy am yr englyn hwn nes ymlaen. 
Penderfynnais ymchwilio ychydig, er braidd  yn 
arwynebol rhaid cyfadde, i ddarganfod beth sydd 
gan rhai o feddylwyr pwysica'r oesoedd i ddweud 
am y syniad  "DIM." Y cwestiwn mawr wrth gwrs 
yw, "Oes na fath beth â DIM?" 

   Cytunir mae un o'r dynion cyntaf i rhoi ei farn ar 
"DIM" oedd yr athronydd Parmenides, Groegwr yn 
byw yn nhe'r  Eidal yn y 5ed ganrif CC. Yn ôl ei 
ddadl ef mae'n  amhosib i 'DIM' fodoli  am y 
rheswm os ydych am sôn am rhywbeth, rhaid sôn 
am rhywbeth sydd yn bod. Wel dwi  ddim yn deall y 
ddadl hon hefyd! Bu ffisegwyr drwy'r canrifoedd 
diweddar  yn dadlau yn frwd ynglyn â'r cwestiwn  
ac mae'r anghytundod yn parhau heddiw. Aristotl, 
mae'n debyg  sy'n gyfrifol am y syniad  "Cas gan 
natur le gwag". Canrifoedd ar ôl Aristotl dyma 
Galileo, yr hen frawd  barfog o'r Eidal, yn mynd ati i 
greu gwagle  (vacuum) dwy ddefnyddio dwy lestr 
gwydr, heb brofi dim ar ddiwedd y dydd. Mae rhai 
yn awgrymu fod " dim"   yn amhosibl, hynny yw 
does na ddim gofod hollol wâg yn y bydysawd; mae 
egni, tonnay radio a disgyrchiant ac hefyd 
gronnynau mân sydd yn creu eu hunain  a diflannu 
o hyd, ac amrywiadau cwantwm (quantum 
variations) yn bresennol  ymhob gofod ac ymhob 
gwagle.  Hefyd mae amser yn bresennol 
ymhobman. Ar y llaw arall mae'r  Athro Stephen 
Hawkin yn herio bod y bydysawd wedi ei greu allan 
o DDIM. Os ydych yn dechrau  drysu yn awr, rwyf 
innau hefyd.  

   Ochr yn ochr â'r ffysigwyr yn trafod "DIM" mae'r 
mathemategwyr hefyd wedi cael trafferth i esbonio'r 
syniad o ZERO. Os cewch amser edrychwch ar y 
we i ddarllen hanes zero dros y canrifoedd. Mae'n 
debyg mai'r Babyloniaid oedd y rhai cyntaf i 
ddarganfod y syniad yn fathemategol; cyn hynny 
roedd pobl yn gallu rhifo heb y  sumbol  '0' sydd yn 
anhepgor i ni heddiw.  Gwell i ni adael hi fan hyn a 
symud ymlaen i rhywbeth mwy dealladwy. 

   Yn ei ddydd roedd Gwydderig (Richard Williams 
1842 - 1917) yn fardd adnabyddus  a thoreithiog ac 
mae ei englyn sydd yn  dwyn y teitl DIM yn weddol 

adnabyddus i fobl sydd yn ymddiddori mewn 
barddoniaeth hyd yn oed heddiw. Brodor o 
Frynaman yn Sir Gaerfyrddin oedd Gwydderig a 
glowr wrth ei alwedigaeth. Bu allan yn 
Pennsylvania am gyfnod pan ddaeth tro gwael ar 
y diwidiant glo yng Nghymru. Os, fel fi, yr ydych yn 
gweld hi'n anodd i ddeall rhai o ddadleuon yr 
athronyddwyr  ynglyn â DIM, dyma ei englyn syml 
i roi pethau yn ei lle. Cymerodd  Gwydderig 
rhywbeth digon cyffredin  (hosan fel mae'n 
digwydd) a tynnu ymaith  yn raddol pob darn o'r 
peth.  

Dyma'r englyn:- 

                   

Hen hosan â'i choes yn eisie - ei brig 

Heb erioed ei dechre; 

A'i throed heb bwyth o'r ede 

Hynny yw 'dim', onid e? 

 

(O.N. Yn y de tueddir ynganu "au" ar ddiwedd gair 
fel "e;" felly yn yr englyn gweler eisiau  > eisie; 
dechrau  > dechre; edau  >ede ) 

(for any Derby absolute beginners here is an 
English literal translation of the englyn - notice 
hosan is a feminine noun in Welsh)  

 An old sock with its leg missing -  its top 

 Never even  started; 

 And its foot without a stitch of yarn 

 That's nothing, is it not?   
 

Geirfa                         

gwaethaf modd > unfortunately; mewn fflachiad > in a 
flash, yn arwynebol > superficially; athronydd > 
phiosopher; ffisegwyr > physicists; gofod  >  space; 
egni  > energy; tonnau radio >  radio waves; 
amrywiadau cwantum > quantum variations; gronynnau 
mân > tiny particles; bydysawd > universe; disgyrchiant  
> gravity;  edau  >  thread, yarn; pwyth (tr.m bwyth) > 
stitch. 

Cas gan natur le gwag > nature abhors a vacuum. 

   Pob hwyl i aelodau Cylch Dysgwyr Derby a 
blwyddyn newydd dda i chwi. 

 

    Howell Price 

 Cymdeithas Cymry Nottingham 
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Pam Dysgu'r Gymraeg? 
 

F 
el nifer fawr o ddarllenwyr 'Llais' sy'n 
dysgu'r hen iaith, dw i'n dod o gefndir 
Seisnig ac yn aml iawn pan ddw i'n cael 
sgwrs, boed efo Cymry neu Saeson mae 

pobl yn gofyn yr un hen gwestiwn 'Pam dych chi 
wedi dysgu'r Gymraeg? 

    Yn y dechrau, pan o'n i'n newydd  gychwyn 
mynychu gwersi,  y  cymhelliad oedd yn syml, i 
ddysgu iaith arall. Don i ddim eisiau bod yn uni-
aith Sais bellach. Doedd gen i bryd hynny dim 
dealltwriaeth o'r ffaith bod rhywun, wrth ddysgu 
iaith, megis y Gymraeg, hefyd yn dysgu hanes,  
diwylliant, llenyddiaeth a llawer mwy. Wrth fynd 
ymlaen efo dysgu mi ddes i  fwy ymwybodol o 
wychder y diwylliant Cymraeg a natur 
cymdeithas y Cymry Cymraeg a daeth hynny yn 
sbardun  i mi barhau'r astudio a dysgu. 

   Mae gen i atgofion melys o'r tro cyntaf i mi 
ddod ar draws yr Eisteddfod Genedlaethol. Yr 
oeddwn i ar gwrs Cymraeg yr Eisteddfod, y 
flwyddyn hynny yr oedd y cwrs yn cael ei chynnal 
yng nghanolfan Popeth Cymraeg yn Ninbych. Yr 
oedd y dysgwyr yn lletya yng Ngholeg Llysfasi ac 
yn cael eu cludo bob dydd i Ddinbych ar gyfer y 
gwersi, ac wedyn yn y prynhawn yn cael eu 
cludo mewn coach i'r Eisteddfod. Yr oedd 
cerdded ar y maes yn agoriad llygad i mi. Yr 
oedd popeth yn Gymraeg ac yr oedd pawb yn 
siarad Cymraeg. Wrth gwrs doeddwn i ddim yn 
deall popeth ond yr oedd hi'n wefreiddiol, yr 
oeddwn i'n teimlo fy mod i'n ymwelydd i ŵyl 
ddiwylliannol dramor! Fel arfer os ti'n son am 
'Eisteddfod' wrth rywun o Loegr mi gei  di ymateb  
o "ie, Llangollen?" Mae Saeson yn aml wedi cly-
wed am yr Eisteddfod ryngwladol yn Llangollen 
ond dim wedi clywed am yr Eisteddfod 
Genedlaethol, ac yn aml iawn hefyd dydyn nhw 
ddim yn gwybod bod yr iaith Cymraeg yn iaith 
fyw sy'n cael ei defnyddio   mewn pob  rhan o 
fywyd  cymunedau yng Nghymru'r Cymry Cym-
raeg. Mae'r rhan fwyaf o Saeson yn uniaith 
Saesneg felly dydyn nhw ddim yn gwerthfawrogi 
sefyllfa'r Gymraeg, y pwysa sy'n  wynebu 
ieithoedd lleiafrifol, dylanwad mawr y byd Eingl-

Americaniaid a phenderfyniad y Cymry i gadw eu 
hiaith a diwylliant yn fyw. Yn ara' deg wrth i mi 
ddod i wybod mwy ac i ddeall  mwy o'r iaith mi 
ddes  i rannu'r un amcan.   

   Oherwydd fy mod i'n byw yn Lloegr o hyd mae 
rhaid chwilio am gyfleon i glywed a defnyddio'r 
iaith. Diolch byth am Radio Cymru, S4C a'r We, 
maen nhw'n galluogi fi i wrando ar yr iaith bob 
dydd. Mae'na gyfle i gymdeithasu trwy’r Gym-
raeg mewn cyfarfodydd y gymdeithas Cymraeg 
lleol pob mis yn y Bore Coffi Popeth yn Gymraeg 
a hefyd efo ffrindiau o Gymry alltud. Wrth gyfar-
fod a dysgwyr eraill yn Lloegr mae hi'n ddiddorol 
gweld eu rhesymau am ddysgu. Mae gan rhai 
pobl diddordeb mewn dysgu ieithoedd gwahanol, 
eraill wedi  priodi rhywun o Gymru, neu eu plant 
nhw wedi  symud i Gymru ac yn magu wyrion. 
Mae nifer o ddysgwyr yn ein dosbarth lleol wedi 
dechrau dysgu er mwyn paratoi i symud i Gymru.  

    Mae profiad pawb o ddysgu yn wahanol. Mae 
'na bobl lwcus sy'n gallu sugno iaith yn gyflym 
iawn, eraill yn mynd  yn ara’ deg, a rhai anffodus 
sy'n cael hi'n anodd iawn. Pan o'n i'n dysgu mi 
wnes i fanteisio ar gyrsiau preswyl yng Nghymru 
a hefyd mi es i ata i drio defnyddio'r iaith yn syth 
bin. Dyna pam mae hi'n bwysig i ni fel dysgwyr i 
gael cymorth oddi wrth y Cymry, pan o'n i'n  
dechrau roedd ambell un Cymro neu Gymraes 
yn troi at y Saesneg wrth ymateb, fel hyn  'Da 
iawn ti, good on you for learning' fel petai hynny 
o gymorth! Ond rhaid i mi ddiolch i nifer  fawr o 
bobl sy wedi dangos amynedd i mi. Yn sicr, mae 
dysgu'r iaith wedi agor drysau i mi ac yr  ydw i a 
nifer fawr o ddysgwyr eraill o ganolbarth Lloegr 
yn canu'r anthem genedlaethol efo brwdfrydedd, 
'O bydded i'r heniaith barhau!' 

 

Jonathan Simcock 

 Belper 

 

 

 

Menter Iaith Lloegr 
Grŵp ar Facebook ar gyfer  

dysgwyr a Chymry  alltud  

ar draws Lloegr.  

Croeso i bawb! 
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Fy athrawon  

Cymraeg 
 

M 
ae'r arolygydd wedi bod yn gofyn am 
gyflwyniad arall i'r Llais. Dwy wedi 
anghofio dyddiad fy nghyfraniad diwed-
daf ond dwy'n cofio ysgrifennu am fud-
wyr economaidd (dyna fi!)   

   Roeddwn yn edrych am ysbrydoliaeth newydd a 
phenderfynais yn ystod yr Ysgol Undydd Olaf yn  
Derby i ysgrifennu am y rhesymau ac atyniadau 
sydd yn annog pobol i ddysgu Cymraeg.  Dwy'n 
ymdrechu mynychu'r cyfarfodydd misol i gadw fy 
mamiaith (dwy'n absennol rhy aml a dwy'n disgwyl 
am ddirwy o Jonathan cyn bo hir!). 

   Yn ystod yr Ysgol Undydd, dechreuais sgwrs 
gydag Enid.  Roedd Enid wedi cyflwyniad sgwrs i'r 
dosbarth am ei bywyd a gwaith yn Nyffryn Conwy.  
Roedd dau destun yn adroddiad Enid - ffermio ac 
addysg.  Dyma le oedd syniad newydd wedi 
ymddangos - yr athrawon sydd wedi cael effaith 
sylfaenol ar fy mywyd.   

   Harriet Lewis - fy athrawes gyntaf. Athrawes  
Ysgol Gynradd Cwmnedd.  Rhywun oedd yn gallu 
adroddi storiâu roedd yn dod i fyw, heb bropiau, 
dim ond ei llais ac ystumiau. Dwy'n cofio eistedd o 
flaen Miss Lewis, y tan glo, y poteli llaeth yn 
twymo ar yr aelwyd a'r Mabinogion.  Maen nhw'n 
dal i fyw yn fy mhen. 

   Ar ôl hynny, addysg uwchradd yn Rhydfelen.  

Llawer o athrawon newydd, rhai ohonyn nhw o 
ogledd Cymru - ymdrech ychwanegol i ddeall 
beth o'n nhw'n dweud!  Roedd dau athro arben-
nig i fi, Tom Vale ac Arthur Saunders.  Does dim 
digon o le i esbonio manylion ond dyma rhai 
penawdau; 

   Diwydrwydd a phenderfyniad i ddysgu a 
gwerthfawrogiad o bobol a oedd yn dymuno 
helpu cenhedlaeth ifanc. Wrth gwrs, rhaid cofio'r 
sylfaen, fy rhieni.   

   Roeddwn ni wedi dysgu llawer o bynciau, rhai 
mwy rhugl na eraill.  Diwydiant, celfyddydau a 
chrefftau.  Aeth fy ngyrfa ymlaen yn Lloegr ac 
mae llawer mwy o hanes.  Dwy ddim yn edrych 
yn ol, dwy'n adlewyrchu ar y wers.  Beth yw'r 
cysylltiad i ddosbarth Cymraeg?  Wel, dyma fy 
marn.  Os ydych yn dysgu' iaith, peidiwch boeni 
am y manylion, y gramadeg a'r rheolau.  
Doeddwn ni ddim yn rhy astud yn y gwersi gra-
madeg ond roeddwn yn mwynhau'r gwersi 
llenyddiaeth.  Defnyddiwch yr iaith, fydd pobol 
garedig yn helpu esbonio'r pethau cymhleth a 
fyddwch chi yn gallu mwynhau cwrdd a sgwrs.  Y 
bobol arall? Y rhai sydd yn edrych 'lawr eu trwyn' 
ar eich ymdrech - peidioch bryderu (becso), 
dydyn nhw ddim yn bwysig, rydych ar daith 
bleserus ac yn ôl arwyddair Rhydfelen, 'deuparth 
ffordd eu gwybod'.  Cofiwch i dal sgwrs gyda fi yn 
y dosbarth Cymraeg tro nesaf. 

   Diolch yn fawr i Enid am y sgwrs a'r atgofion. 

 

David Phillips 

 

 

 

Say Something In Welsh 
 

Become a Welsh speaker  

 Join the world's largest class! 

 

Find out why over 15,000 people use our 

award-winning course 

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 

  

www.saysomethingin.com  
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Grwpiau  ymarfer  

Cymraeg yn Lloegr 
Basingstoke Welsh Learners 

www.cymraegbasingstoke.blogspot.com 

Belper Welsh Class  07767260514 

Bore Coffi Popeth yn Gymraeg Nottingham 

0115 925961 

Clwb Cymraeg y Chilterns 

http://freespace.virgin.net/d.griffiths/ardal6.htm 
Clwb Cymraeg Telford 

01952 608305 

Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby  

07767260514 

Cylch Siarad Llundain 

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

U3A Congleton 

Groups.u3a.congleton@gmail.com 

Ware U3A Welsh Class 01920 464740 

Milton Keynes U3A welsh@mku3a.org 

U3A Maghull & Lydiate 0151 5262530 

U3A Newport 

U3A Merton Groups@mertonu3a.org.uk 

Peterborough U3A 01733 266483 

Clwb Siarad Cymraeg Preston 

https://welshclubpreston.org/2014/01/11/clwb-
siarad-preston-welsh-club/ 

Sheffield U3A 

SSIW Cyfarfodydd wythnosol 

Brighton – Nos Lun, 8:30 y nos, The Black   
Lion, Patcham, Brighton   
Great Malvern – Dydd Iau, 12.30 to 2 o’r gloch 
y      prynhawn, Great Malvern Library Café    
Lerpwl – Nos Lun, 7.30 y nos, Canolfan Cymry 
Lerpwl, Auckland Rd, L18 0HX  
Rydychen  - Nos Iau, 5.30 y nos, Jericho Café 
(i lawr  y grisiau), Walton St    
 

SSIW Cyfarfodydd misol 
Caergrawnt  - ALMA public house, Russell 
Place, Cambridge CB2 1HW  Gwelir SSIW am 
fanylion  
Chelmsford  - Nos Iau  7.30 y nos, Chapter 
House, Chelmsford Gwelir SSIW am fanylion  
Coventry  - dwywaith y mis, 10 o’r gloch y 
bore, 1taf & 3ydd Dydd Iau, uwchben y café, 
Earlsdon Methodist Church, Coventry, CV5  

Derby – bore  Sadwrn, 9.30 to 12.30, The  

Friends Meeting House, St Helen’s St,      
Derby, gwelir dyddiadau ar safle we DWLC 
Dorridge  - ail nos Lun bob mis, 7.30 y nos,  
The Forest Hotel, Dorridge    
Exeter – bob yn ail wythnos, Nos Lun, 7.30 y 
nos, The White Hart, South St, EX1 1EE    
Gloucester - Ail nos Fercher bob mis, 7.30 y 
nos, England's Glory Pub, London Rd, 
Gloucester    

Leeds – 4ydd  dydd Sadwrn bob mis, hanner 
dydd, Brewery Tap, Leeds   

Manceinion – 3ydd Dydd Sadwrn bob mis, 
10.30 y bore, Manchester Art Gallery Café, 
Mosely St, M2 3JL  
Milton Keynes  - nos Iau olaf y mis, 6.00 to 
7.30 y nos, Ye Olde Swan, Newport Rd, 
Woughton-on-the-Green, MK6 3BS   
Milton Keynes – 3ydd bore dydd Gwener y 
mis, 10.30 i hanner dydd, Rectory Cottages, 
Bletchley   
Norfolk – Nos Iau 7.30 - 9.15 y nos, King’s 
Head, Norwich St, East Dereham, Norfolk. 
Gwelir SSIW am fanylion  
 

Sheffield  - 2ail Dydd Sadwrn y mis, 1.00 y 
prynhawn, Hagglers Café, Queens Rd, S2 
4DU   

Solihull – 4ydd Sadwrn y mis, 10.00 y bore, 
Assembly Rooms (Wetherspoons Bar ) 

Suffolk – gwelir safel we SSIW 
Sussex/Hants/Surrey (CACEN group) 

1-4pm, Lewes, East Sussex,  Gwelir SSIW 
am fanylion  

Winchester  - Bob yn ail nos Iau 7.00 y nos, 
The Cart and Horses, in London Rd, Kings 
Worthy, Winchester, SO23 7QN    

 

 

 

Cysylltwch! 
Os dych chi eisiau ysgrifennu erthygl i ‘Lais’  

cysylltwch trwy anfon neges e-bost at  

menteriaithlloegr@mail.com. Mae hen go-
piau Llais y Derwent  ar gael ar lein trwy  

mynd at ein gwefan  

http://lloegrambyth.wix.com/llais-y-dderwentydd  

  


