
  

Nadolig Llawen! 

C 
ynhaliwyd y 12fed Ysgol Undydd Cymraeg Derby 

ar Sadwrn 29ain o Hydref. Daeth 46 o bobl i gyd 

o lefydd megis Wrecsam, Llangollen, Lichfield, 

Uttoxeter, Birmingham, Clay Cross, Sheffield, 

Huddersfield ac wrth gwrs Nottingham, Derby a Belper. Yr 

ydyn ni wedi derbyn adborth cadarnhaol iawn ynglŷn â’r 

diwrnod. Eleni oedd y tro cyntaf i ni gael stondin llyfrau ac 

mi fydd hyn  yn rhan bwysig o bob Ysgol Undydd o hyn 

ymlaen. Hoffwn ddiolch unwaith eto i bawb am eu 

cefnogaeth ac yn arbennig i’r tiwtoriaid, y gwirfoddolwyr a 

chriw’r gegin. 

   Mi fydd taith gerdded i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg ar  

ddydd Sul 4ydd o Ragfyr. Mân cyfarfod ar gyfer y daith yw  

tu allan i adeilad canolfan ymwelwyr Cronfa Dŵr Carsington 

ger Ashbourne am 11 o’r gloch y bore. Mi fydd y daith 

gerdded yn 3-4 milltir o amgylch llwybr cerdded Cronfa Dŵr 

Carsington, wedyn mi fydden ni’n mynd am banad a chacen  

mewn un o gaffis y canolfan. 

   Cafodd Martin Coleman a’i gyd cystadleuydd Karen 

Goswell llwyddiant mawr wrth iddynt ennill  yn y cwis 

‘Llyncu Geiriau’ sef cwis i ddysgwyr ar S4C yn ddiweddar. 

Gwobr  werthfawr i’r ddau oedd copi'r un o argraffiad 

newydd Y Geiriadur Mawr o Wasg Gomer. 

   Newyddion trist oedd clywed am benderfyniad aelodau 

Cymdeithas Gymreig Derby i ddod a’r gymdeithas i ben. 

Maen nhw wedi cynnal sawl  darlith ddiddorol dros y 

blynyddoedd.  Roedd Cymdeithas Gymreig Derby  o 

gymorth mawr yn trefnu’r cyngerdd Côr Meibion y Dunvant 

yn eglwys y Bedyddwyr yn 2012. Roedd hi’n gyngerdd 

llwyddiannus dros ben. Diolch iddynt am eu hymdrechion.  

Hoffwn ymestyn gwahoddiad i unrhyw aelod o  Gymdeithas 

Cymreig Derby sy’n diddori  mewn dysgu’r hen iaith i ymuno 

a’n gweithdy Cymraeg misol yn Nhŷ Cwrdd y Crynwyr. 

   Draw yn Nottingham mae’r  Bore Coffi Popeth yn 

Gymraeg misol yn mynd o nerth i nerth efo sawl aelod 

newydd wedi ymuno a’r  grŵp yn ddiweddar. Mae’na groeso 

i ddysgwyr yn y bore coffi, sy’n cael ei chynnal ar y bore 

dydd Gwener bob mis, Os hoffet ti fynd ac yn byw yn 

Belper/Derby rhoi gwybodaeth i Jonathan Simcock. Mi fydd 

hi’n bosib cael pas (lift) i’r digwyddiad. 

   Annodd credu ein bod ni bellach ar drothwy’r Nadolig. Mi 

fydd Cymdeithas Nottingham yn cynnal  gwasanaeth 

carolau Nadolig dwyieithog ar bnawn Sul 11 o Ragfyr am 

2.30 y prynhawn yn eglwys Sant Andrews 

with  Castle Gate URC, Chaucer Street, 

Nottingham, ac maen nhw’n cynnal eu 

Parti Nadolig yn yr un lle ar nos Fercher 

14 o Ragfyr 7.15 y nos.  Os dych chi am 

ddod i’r parti, mae’na gyfle i berfformio. 

Felly os dych chi’n gallu canu, adrodd 

darn o farddoniaeth, dweud stori neu actio 

dyma’ch cyfle chi.  

   Os dych chi eisiau ymarfer eich sgiliau 

ysgrifennu mae amser o hyd i gymryd 

rhan  mewn un o gystadlaethau llenyddol 

yr Eisteddfod Genedlaethol, boed yn 

ddysgwr neu siaradwr iaith gyntaf mae’na 

gystadleuaeth addas i chi. Mae manylion y 

cystadlaethau ar gael o wefan yr 

Eisteddfod. 

   Mae’na gyfle i darllenwyr Llais y 

Derwent sy ddim yn byw yn ddigon agos i 

Derby neu Nottingham i fynychu’r 

digwyddiadau i ddysgwyr a siaradwyr 

yma. Pam lai mynd ati i drefnu’ch  

digwyddiad eich hunan neu fynd  at wefan  

SSIW (Say Something in Welsh) i dysgu 

am weithredoedd grwpiau arall. Mae nifer 

o gyfarfodydd  sgwrsio SSIW yn cael eu 

trefnu ar draws Lloegr. Hefyd, mae rhan o 

wefan SSIW ’Ffrind Iaith’ yn cynnig y cyfle 

i ddod o hyd i siaradwr yr iaith neu 

ddysgwr arall sy eisiau  cwrdd un wrth un i 

siarad ac ymarfer.  

   Yn olaf hoffwn ddymuno Nadolig Llawen 

a Blwyddyn Newydd dda i bawb. 

 

Jonathan Simcock 

    Llais Y Derwent 

 

 

Nadolig  2016                                    Papur Bro i Ddysgwyr Cymraeg / Cymry alltud Canolbarth Lloegr                       25c   

 

 



2 

     William Edwards 
 

M 
ae’r hen ddihareb, ‘Tri chynnig i 

Gymro’ yn un sydd wedi’i 

gorddefnyddio yn ôl rhai, ond heb os 

mae’n un sydd yn addas dros ben i 

William Edwards. Es i, fel bachgen, i Ysgol 

Ramadeg Pontypridd, os da y cofiaf arwyddair y 

‘Cownti Scŵl sef ‘Ymdrech A Lwydda’, geiriau 

eraill sy’n gweddu William Edwards i’r dim! 

Cafodd ei eni ar fferm Tŷ Canol, Eglwysilan, Sir 

Forgannwg ym 1719, yr ieuencaf o bedwar o 

blant, tri bachgen ac un ferch. Pan oedd e dim ond 

dwy flwydd oed bu farw ei dad mewn damwain 

tra’n croesi’r afon Taf mewn ysgraff. Roedd y Taf 

yn gorlifo mewn tywydd drwg a dymchwelodd y 

bad a thad William a sawl teithiwr arall wedi cael ei 

foddi. Gyda ei frodyr yn helpu eu mam gyda 

gwaith y ffarm yr oedd William yn ffortunus bod ei 

fam yn gallu talu am rhyw addysg iddo fe. 

Dysgodd William i ddarllen ac ysgrifennu yn y 

Gymraeg; llawer yn fwy nac oedd rhan fwya o’i 

gyfoeswyr yn gallu gwneud! 

 Dim ond pymtheg oed yr oedd pan ddaeth yn 

adnabyddus yn ei filltir sgwar fel codwr muriau o 

gerrig sychion o’r ansawdd gorau a felly dyna’r 

dyn ifanc yn ennill arian ar ffermydd cyfagos am 

waith cyffelyb. Yn y cyfamser daeth seiri maen i’r 

ardal i godi efail newydd a phwy oedd yn gwylio 

nhw ac yn astudio eu crefft yn fanwl? Wel William 

Edwards, wrth reswm! Sylwodd fod ansawdd eu 

offer, yn enwedig eu morthwylion, yn well o lawer 

na rhai ei hun a wedi brysio i brynu rhai tebyg.  

Wedyn cododd gweithdy i gymydog a phawb yn 

llawn edmygedd am adeilad mor gain fel ei bod 

hynny yn arwain at godi melin gyda bwâu meini ac 

unwaith eto pawb yn edmygu ei waith rhagorol! 

Roedd ei yrfa fel saer maen ar ben y ffordd a phan 

ddim ond 21oed cafodd gytundeb i godi ffatri yng 

Nghaerdydd ac yna, tra’n byw mewn llety, 

dysgodd William Saesneg a pheth rhifyddeg. 

Ymwelodd Gastell Caerffili yn aml i astudio yn 

fanwl sut i saernϊo adeiladau sefydlog a nerthol. 

Cofiwch yr oedd e’n cadw fferm, lle yr oedd yn 

byw trwy gydol ei fywyd, tra’n gwneud hyn oll! 

Ym 1746 gwnaeth William ei waith mwyaf 

uchelgeisiol hyd yn hyn. Cododd bont faen gain, 

gampus, tri bwa dros yr afon Taf. Ond ar ôl rhyw 

ddwy flynedd a hanner daeth llifogydd enfawr i 

lawr y Taf gyda choed a phob math o sbwriel yn y 

dŵr sydd wedi cael ei dal yn erbyn stansiynau y 

bont yn atal y dŵr rhag llifo a chafodd y bont ei 

ysgubo i ffwrdd. Am ergyd ofnadwy i’r adeiladwr 

ifanc; a chofiwch roedd rhaid iddo godi pont yn ei 

lle ar ei draul ei hun i anrhydeddu y warant saith 

mlynedd! 

Penderfynnodd William i ad-adeiladu’r bont gyda 

dim ond un bwa i osgoi dilyw grymus y Taf yn 

gwneud yr un peth eto! Mentor ddewr tu hwnt 

oedd ei ail bont, gyda rhychwant 140 o droedfeddi, 

35 troedfedd uwchben dŵr y Taf, y rhychwant 

sengl hiraf yn Ewrop! Ym 1751, pan oedd y bont 

hardd, osgeiddig yn ymestyn y holl ffordd dros yr 

afon, dyna William yn gael ergyd ofnadwy arall. 

Tra’n twtio’r gwaith, cododd gopa’r bwa i fyny gan 

gynnwys y meini clo a wedyn mae’r ail bont i gyd 

wedi dymchwel i’r afon Taf. 

Ond roedd gan William Edwards ysbryd 

anorchfygol, doedd e ddim yn rhoi’r gorau. 

Dechreuodd o’r dechrau am ei drydydd ymgais i 

godi pont dros y Taf, gyda’r un cynllun sef un 

rhychwant ac yn union yr un hyd a lled. Ond 

sylweddolais William bod pwys enfawr y meini ar 

fonau neu sylfeini wedi achosi trychineb yr ail 

bont, ac yr oedd ei ddatrysiad yn athrylithgar pur! 

Rhodd chwech twll crwn yn y sylfeini, diamedr 

naw, chwech a thri o droedfedi, y nail ar ôl y lall i 

leihau pwys y meini. Roedd y gwaith ar ben ym 

1755 a mae trydydd ymgais William Edwards i 

godi pont dros y Taf wedi llwyddo; mae hen bont 

Pontypridd dal yn sefyll ar ôl 250 o flynyddoedd. 

Dyn Cristnogol ac yn bregethwr lleyg oedd Willaim 

Edwards. Yn nes ymlaen mae e wedi cael ei 

ordeinio ac aeth yn weinidog yn Groeswen; 

peiriannydd dawnus, galluog, talentog ac yn ddyn 

Cristnogol i’r carn. 

 

John Vivian Harris 

West Bridgford   

 

Geirfa.  

Heb os - without doubt,  

Os da y cofiaf  - if I remember rightly  

I’r dim - perfectly  

Yn ei filltir sgwar - in his home ground  

Muriau o gerrig - dry stone walls 
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wrth reswm  - of course 

gyda bwâu meini  - with stone arches  

ar ben y ffordd  - on the right track 

a pheth rhifyddeg - and a little arithmetic  

ar ei draul ei hun - at his own expense 

tu hwnt  - extremely  

meini clo - keystones 

rhoi’r gorau - to give up  

gwaith ar ben - work finished 

 

Cyfeiriadur: Pontypridd Historical Handbook gan John 
Charles (Fy Hen Nhad’cu).  

 

 

 

 

Myfyrdodau ar  

Pais Dinogad 
 

W 
n i ddim a ydi pobl Derby yn 

ystyried eu hardal fel rhan o'r Hen 

Ogledd Cymreig? Yn wir pwy sy'n 

gwybod am fodolaeth Yr Hen 

Ogledd erbyn hyn? Cafodd hen gerdd enwog,  

arwrol, waedlyd, feddwol Y Gododdin ei 

gyfansoddi yn yr Hen Ogledd. 

     Wedi eu cuddio yng nghanol y gerdd hon y 

mae ychydig o linellau tyner a  gwahanol iawn. 

Hiwangerdd gan fam i'w phlentyn yw'r llinellau; 

suo-gân sydd yn son am hela anifeiliaid y coed a'r 

mynydd. Tad Dinogad a'i ddau gi Giff a Gaff sydd 

yn hela'r anifeiliaid, ac meddai'r bardd (di-enw), 

mae nhw'n gwneud hynny cystal â llew. Tybed 

ymhle welodd y bardd lew yn y nawfed ganrif yng 

ngogledd Ynys Prydain? Mi ddown yn ôl at hyn ar 

y diwedd. 

   Pa anifeiliaid yn union oedd tad Dinogad yn eu 

lladd felly? Y bele (pine marten) yw'r cyntaf y 

mae'r bardd yn cyfeirio ato - mae pais (smock) y 

ferch fach wedi ei wneud o grwyn y bele (pine 

marten). Mae'r tad hefyd yn hela'r iwrch (roe deer), 

y gwythwch (neu'r mochyn gwyllt) a'r hydd (stag).  

   Mae'r bardd yn cyfeirio at yr anifeiliad hyn mewn 

modd sydd yn rhyfedd i ni heddiw - mae'n 

ychwanegu "pen" o flaen pob un: PEN iwrch, PEN 

gwythwch (gwyllt-hwch), PEN hydd; ac o flaen 

eraill hefyd.... pen grugiar fraith (speckled grouse), 

pen pysg[odyn] o raeadr Derwennydd. 

   Beth yw ystyr "pen" yn y cyswllt hwn? Rhwng y 

6ed a'r 9ed ganrif roedd llawer o siaradwyr 

Cymraeg a Chernyweg yn symyd i  Lydaw o'u 

gwledydd gwreiddiol. Fe esblygodd eu hiaith yn y 

wlad newydd yn raddol dros ganrifoedd i'r 

Llydaweg. Y gair Llydaweg heddiw am mochyn yw 

pimoc'h, PEN-moch(yn) efallai, gair sydd yn 

dyddio'n ôl i gyfnod pan oedd yr ieithoedd hyn yn 

un iaith. 

   Un ffordd y mae'r Gymraeg yn wahanol i'r 

Saesneg heddiw yw absenoldeb y fanod 

amhenodol (indefinite article) - rydym yn dweud 

the apple (yr afal) ond does dim gair gennym 

heddiw am an apple. Rhaid bodlonni ar afal ar ei 

ben ei hun i gyfleu y fannod amhenodol (a sylwch, 

dyna'r gair PEN yn codi ei ben eto!). Mae'r gerdd 

Pais Dinogad yn dangos trwy'r geiryn bach yma 

bod rhyw fath o fannod amhenodol wedi bodoli yn 

yr iaith gynnar ond sydd bellach ar goll. 

   Mae'r gerdd yn gorffen gyda dau anifail arall - 

llewyn a llwynain - a dirgelwch arall! Llwynog yw'r 

ail anifail yn ôl y son. Tybed ai lyncs yw llewyn? 

Mae'r cyfeiriad yn y gerdd at llew yn codi'r 

cwestiwn "ble welodd pobl gogledd Ynys Prydain y 

nawfed ganrif lew?" Nid gair "Celtaidd" yw llew; 

dyma air sydd yn tarddu o'r Lladin leo.  

   Mae'r gair llew n unigryw ymhlith yr anifeiliaid yn 

y llinellau hyn yn yr ystyr ei fod yn air wedi ei 

fenthyg o iaith arall. Mae hynny'n ddealladwy yn 

achos anifail estron fel llew. Ond onid ydi'r gair 
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llewyn hefyd yn air sydd yn seiliedig ar leo - llew 

bychan? Pam nad oedd gan yr hen Gymry air eu 

hunain am lyncs os oedd hwn mor amlwg iddynt yn 

eu byd? 

   Mae ecolegwyr yn yr Alban yn defnyddio 

tystiolaeth y gerdd hon a'i gyfeiriad at llewyn i 

gefnogi ail-gyflwyno'r lyncs i Brydain. Dwi'n siwr 

bod llawer o resymau da dros wneud hynny ond 

dydw'i ddim mor siwr bod gair amwys, wedi ei 

fenthyg o'r Lladin, yn un ohonyn nhw. Ond ar y llaw 

arall, beth arall allasai llewyn ei olygu? Cath wyllt 

meddai'r academwyr erioed? 

                                                            

  Duncan Brown 

 
Mi gewch fwy o hanes y gân hon yma: 

https://esmeraldamac.wordpress.com/2012/01/03/dinogads-
smock-a-6th-century-cumbrian-lullaby  
 
Mi gewch chi weld y gerdd yn y testun gwreiddiol, fersiwn 
modern a fersiwn Saesneg yma: 

https://www.cs.ox.ac.uk/people/geraint.jones/rhydychen.org/ab
out.welsh/pais-dinogad.html 
 
Mae'r bardd Tony Conran hefyd wedi cyfieithu'r gerdd mewn 
modd hynod o sensitif mewn Saesneg modern. Yn anffodus i 
ni mae'r gerdd dan hawlfraint. 

  
Mae Duncan Brown yn llais cyfarwydd ar raglen Radio 
Cymru  ‘Galwad Cynnar’ ac  y mae o hefyd yn cynnal 
nifer o brosiectau gan gynnwys y bwletin ’Llen Natur’, y 
fo hefyd  yn awdur o sawl erthygl yn y wasg Cymraeg a 
hefyd o’r llyfr ’Gwerth y Byd yn Grwn’ cyhoeddwr Y 
Lolfa. 

 

Pam Dysgu’r 
Gymraeg? 

 

A 
r 14 o Fedi derbyniais i e-bost oddi wrth 
Jonathan Simcock.  Gofynnodd ‘Wyt ti 
eisiau sgwennu erthygl ar gyfer Llais Y 
Derwent?’  Yn gyntaf, gwnes i feddwl ”Dw 

i ddim yn siŵr. Ydy fy Nghymraeg i ddigon da?”  
Ond yn ail, gwnes i feddwl ”Pam lai?  Ewch 
amdani!”   

   Tad dw i.  Dw i’n byw yn Birmingham, Lloegr.  
Dechreuais i ddysgu Cymraeg ym 2012.  Dw i dal i 
gofio fy nosbarth Gymraeg cyntaf yn Brasshouse 
(Ysgol  Iaith yn Birmingham).  Pan alwodd y tiwtor 
Cymraeg fy enw i, roedd rhaid i fi ddweud ”Yma!”  
Gwnes i ysgrifennu ”yma” yn fy nodiadur i.  Dw i 
ddim yn dod o dras Gymreig ond dw i’n 
mwynhaudysgu Cymraeg.   

   Dw i ddim yn mynd i Brasshouse mwy ond dw i 

wedi bod yn Derby, Solihull, Llundain, Dolgellau 

a’r Felin Fach i fynychu cyrsiau Cymraeg neu 

sgwrsio yn Gymraeg.  Es i i’r Eisteddfod eleni a 

llynedd. Fel arfer do’n i ddim yn deall llawer o 

beth oedd pobl yn dweud ond fel arfer bwytais i 

llawer o bice ar y maen felly roedd y daith yn 

werthfawr.  Hefyd gwelais i Elin Fflur ac 

Swnami ar y lwyfan eleni.   

   Yn yr Eisteddfod eleni pan ro’n i’n cerdedd yn 

ôl tuag at y safle bws i fynd yn ôl i’r maes 

parcio, gwelais i  ferch yn rhedeg tuag ata i.  

Doedd dim syniad gyda fi pam roedd hi’n 

rhedeg tuag ata i.  Stopiodd hi rhedeg o mlaen 

ac dweudodd  ”.......tynnu llun?”  Deallais i 

”tynnu llun” felly atebais i ”Dim problem.”  

Roedd hi’n mor hapus fy mod i’n siarad tipyn o 

Gymraeg ac dweudodd hi wrth ei ffrind hi ”Mae 

e’n siarad Cymraeg.  Da iawn!”  Cyflwynon ni 

ein gilydd.  Mae pobl wastad yn goffyn i fi ”Pam 

wyt ti’n dysgu Cymraeg?”  Dyma’r ateb ”Ar 

gyfer adegau fel hyn.”   

 

Tad Ukai  

(o Firmingham a Japan) 

 

 

Cylch Dysgwyr 

Cymraeg Derby 
Rhaglen Gweithdy Cymraeg 

2016-2017 

Cwrdd 9.30 y bore yn Nhy 

Cwrdd Y Crynwyr,  

Stryd Sant Helen, Derby 

                       Sadwrn 10-12-16 

                       Sadwrn  7-1-17 

                       Sadwrn 18-2-17 

                       Sadwrn 18-3-17 

                       Sadwrn  8-4-17 

                       Sadwrn  20-5-17 

                       Sadwrn 24-6-17 

www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com 
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Gwreiddiau'r Wyddfa 

T 
u allan i'r Alban, efallai mai'r mynydd 

mwyaf enwog ym Mhrydain ydy'r 

Wyddfa. Mae pawb wedi clywed amdano 

ac mae llawer ohonon ni wedi cyrraedd 

ei gopa, naill ai ar droed neu ar y tren. Mae rhai 

hyn yn oed yn gwybod am chwedl Rhita Gawr a 

sut fu farw yn sgil brwydr efo'r Brenin Arthur. Er 

hynny, beth am ddaeareg y mynydd? Beth am 

wreiddiau'r Wyddfa?  

   Crewyd sylfeini'r Eryri tua 435 miliwn o 

flynyddoedd yn ôl mewn cyfnodau daearegol a 

adwaenir fel y Cyfnod Cambriadd a'r Cyfnod 

Ordoficaidd. Echdoriadau llosgfynyddoedd a 

gwaddodiad mewn cefnforoedd oedd y prif 

weiddgareddau a ffurfiodd y dirwedd. Ar ôl hyn, 

afluniwyd y dirwedd hon gan symudiau yng 

nghramen y Ddaear a rhewlifoedd yr Oes Ia 

Gwaternaidd, sef y cyfnod daearegol cyfredol a 

ddechreuodd 1.8 miliwn blynyddoedd yn ôl. 

Nodwedd y cyfnod hwn oedd tymereddau oer 

trwy'r byd. Yn ystod y cyfnod hwn, bu nifer o 

anwadaliadau a achosodd y tymheredd i godi ar 

adegau. Crewyd tirwedd drawiadol Eryri gan 

rewlifoedd y Pleistosen, sef cyfnod cyntaf y 

Cwaterniaidd a ddaeth i ben 10,000 o flynyddoedd 

yn ôl. Felly, er gwaetha'r ffaith bod daeareg Eryri'n 

hen iawn, cafwyd ffurf y dirwedd yn ddiweddar 

iawn o safbwynt daearegol.  Bu rhai rhewlifoedd 

mewn peirannau tan 10,000 o flynyddoedd yn ôl 

ac mae'n dal yn bosib gweld olion y rhain mewn 

marianau, sef pentyrrau o ddeunydd, a adwaenir 

fel 'til', a adawyd gan y rhewlifoedd. Yn gynharach 

na hyn, bu llenni ia efo trwch o 1000 o fetrau ac 

erydai'r rhain gymoedd dwfn a wahanodd ystodau 

mynyddoedd.  

 

 

Er gwaetha ehangder y llenni ia hyn, ni 

orchuddiasant yr Wyddfa i gyd oherwydd ei faint 

sylweddol. Er hynny, newidwyd ei ffurf lyfngrwn 

wreiddiol gan yr ia. Amgylchynai rhewlifoedd yr 

Wyddfa ag ia gan ehangu eu peirannau. 

Creuodd y broses hon Gwm Glaslyn a Chwm 

Llydaw. Lle erydai dau rewlif y mynydd yn gefn 

wrth gefn, crewyd cribau serth, sef 'Crib Goch' a 

'Bwlch Main'. Amgylchyna deg peiran gopaon 

ystod yr Wyddfa a chreuwyd clogwyni tolciog lle 

roedd y creigiau igneaidd yn gwerthsefyll 

gweithred yr ia. Parhawyd y rhewlifiant hwn gan 

y peirannau am gyfnod estynedig ac ystyrir hyn 

fel esiampl drawiadol o'r fath rewlifiant. 

   Wrth gwrs, dydy hi ddim yn bosib rhoi hanes 

cynhawsfawr yr Wyddfa yma. Mae ei hanes yn 

gymhleth a hir, ond efallai y gwelwch ar yr 

Wyddfa'r tro nesa y gwelwch ef ac yn rhyfeddu 

ar beth digwyddodd er mwyn creu rhywbeth mor 

brydferth, trawiadol ac enwog. 

 

Martin Coleman 

Clay Cross 

 

Rhaglen Cymdeithas Cymry 

Nottingham 
2016-2017 

Cwrdd yn fisol, fel arfer am  

7.15pm Nos Fercher  

St Andrews with Castle Gate URC,  

Chaucer Street, Nottingham 
 

Sun December 11  

Gwasanaeth Carolau  dwyieithog 2.30pm 
 

December 14 Parti Nadolig 
 

January  11  

Mike Davey Ambling around Angelsey 
 

February 8  

Sandra Hart   City of Bees 
 

Tue 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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Cyffylog yn  

galw heibio 
 

 

  

M 
ae Maureen fy ngwraig a minnau 

yn mwynhau cwmni'r adar  sydd yn 

dod i'r ardd gefn i hel bwyd; ond fel 

arfer rhai digon cyffredin sydd yn 

dod, megis robin, titw, bronfraith, pioden ac 

ambell i frân. Ond un bore oer rhyw bythefnos 

yn ôl gwelsom aderyn anghyffredin yn chwilio 

am fwydod yn yr ardd, wel anghyffredin yn ein 

gardd ni beth bynnag; ni wyddem beth oedd, 

ond wedi cysylltu dau lyfr cyfeirio o fy eiddo 

daethom i'r canlyniad mai cyffylog oedd ac wedi 

cysylltu drwy e bost a rhywun o Nottingham 

Wildlife Trust a rhoi disgrifiad o'r aderyn  gorau 

gallwn, cawsom gadarnhad mai cyffylog oedd.   

   Mae'r cyffylog yn perthyn i'r un teulu â'r giach; 

aderyn crwn yr olwg ydyw, yn debyg i bioden o 

ran maint ac mae ganddo big hir. Mae ei liwiau 

yn debyg i liwiau'r  fronfraith. 

   Mae gan William Salesbury  y ddiarheb hon 

yn ei gasgliad o ddywediadau (1547) -  "nyt wrth 

i bic y mae prynu cyffyloc", hynny yw "nid wrth 

ei big y mae prynu cyffylog". Er fod rhai 

cyffylogod yn nythu ym Mhrydain, ymwelwyr yw 

nifer sylweddol  ohonynt yn hedfan yn y gaeaf o 

Rwsia  a'r Ffindir ac mae'n debyg dyna oedd ein 

cyffylog ni. 

   Cofiais wedyn fod gan y bardd Dafydd ap 

Gwilim (15ed ganrif) gyfeiriadau at gyffylog yn ei 

gerddi ef; roedd  Dafydd yn ystyried y cyffylog 

yn aderyn gwirion a ffôl am ei fod mor hawdd i'w 

ddal mewn rhwyd; mae'n disgrifio hefyd yr 

 

aderyn yn chwilio am fwydod gan ddefnyddio ei 

big hir yn y pridd ac yn enwedig yn nhomenni 

tail y gaeaf  

Treiddiai yn ffrom wrth domawg, 

Trwyddew tail a rhew yrhawg. 

{He pierces fiercely the heap 

as an augur through the frozen dung} 

Bu'r cyffylog yn twrio yn ein gardd am rhyw 

ddeng munud cyn esgyn yn sydyn a'i adenydd 

yn fflapio yn anniben; nid yw wedi ymweld a ni 

eilwaith ac rwy'n ofni mae'r olwg gyntaf ar yr 

aderyn oedd yr olwg olaf; felly mae bywyd 

weithiai; rhywun neu rhywbeth yn galw heibio 

dros dro ac wedyn yn diflannu. I ble?  Pwy a 

wyr? 

 

Howell Price 

Cymdeithas Cymry Nottingham 

 

 

 geirfa 

cyffylog > woodcock; llyfr cyfeirio > reference 

book; diarheb > proverb; cadarnhad > 

confirmation ( but not  confirmation in church); 

giach > snipe (the bird not the verb); tail > dung; 

o fy eiddo > in my posession 

 

O.N Gyda llaw mae Geiriadur Prifysgol Cymru 

yn awgrymu fod na gysylltiad rhwng y gair 

cyffylog â'r gair CEFFYL(cheval yn Ffrangeg 

hefyd) ond rwy i'n gweld hi'n anodd i dderbyn y 

cysylltiad 
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Stori Terry 
 

C 
efais fy ngeni a’m dwyn i fyny mewn 

pentref bach yng Nghwmtawe o’r enw 

Pontardawe. Yn ystod yr adeg yma, 

roedd rhan fwyaf o drigolion y pentref 

yn siarad Cymraeg, ac roedd yr ysgol roeddwn 

yn ei fynychu hefyd yn un Cymraeg. Yn anffodus 

nid oeddwn i yn gallu siarad Cymraeg ar y pryd. 

Ni feddyliais llawer am y sefyllfa ar y pryd ond 

wrth i’r blynyddodd fynd heibio, dechreuais 

sylweddoli pa mor bwysig oedd yr iaith Gymraeg 

i’r Cymry, yn hanesyddol ac i ddyfodol diwylliant 

Cymru. Wedi bod yn byw yn Lloegr ers fy mod yn 

ddeunaw oed, ofnwn bod y tebygrwydd y gallwn i 

byth siarad Cymraeg wedi mynd heibio, felly 

roedd yn gyfle bendigedig i mi pan clywais am y 

dosbarth Cymraeg  gan  Prifysgol y Trydydd Oes 

(U3A) ym Mheterborough. 

   Mynychais fy nosbarth cyntaf ym mis Medi, 

gyda rhai myfyrwyr eraill oedd yn newydd i’r cwrs 

ynghyd a myfyrwyr oedd yn dychwelid i’r cwrs. 

Mae’r grŵp yn cael ei rhannu’n  ddau, dysgwyr 

newydd a rhai canolradd. Dw’i gyda’r dysgwyr 

newydd. ‘Rydym ni yn cwrdd unwaith yr wythnos 

am tua dwy awr gyda torriad am paned tua’r canol. 

‘Rydym yn dysgu gramadeg Cymraeg, geirfa a sut 

i siarad Cymraeg. Mae yn anffurfiol, cyfeillgar a 

defnyddiol iawn. Rhwng y gwersi bydd y tiwtor yn 

anfon nodiadau ac ymarferion atom er mwyn i ni ei 

darllen gartref, gyda cyfle i drafod y cynnwys yn 

ein gwers nesaf. Does dim pwysau i eistedd 

unrhyw brofion neu arholiadau, ac ‘rydym i gyd yn 

helpu ein gilydd yn enwedig yn y darnau lle bo 

rhaid i ni roi tro ar siarad. 

   Mae gen i anhawster ychwanegol oherwydd fy 

mod yn gwbl ddall, yn dilyn damwain wrth blymio 

o’r awyr (sky diving) deg mlynedd yn ôl. Felly nid 

wyf yn gallu darllen unrhyw destun ysgrifenedig. 

‘Rwyf yn gallu goresgyn hyn i ryw raddau trwy 

ddefnyddio fy ngyfrifiadur a meddalwedd darllen 

lleferydd. Mae fy nhiwtor yn anfon gwersi ataf trwy 

e-bost, gyda recordiadau sain yn Gymraeg. Mae 

e’n fy helpu gyda syllafu ac ynganiad, ac rwyf yn 

ddiolchgar iawn am hyn. Mae y myfyrwyr eraill yn 

y dosbarth yn fy helpu hefyd gymaint ag sy’n 

bosib, ac mae yr help rwyf yn ei dderbyn yn fy 

helpu i i symud ymlaen. Mae Prifysgol y Trydydd 

Oes (U3A) yn cynnig dewis eang o 

ddosbarthiadau a chyfleoedd, felly mae’n sicr bod 

rhywbeth at ddant pawb. Y peth pwysig yw bod 

gennych feddwl agored a’ch bod yn mwynhau y 

profiad, heb fod dan bwysau i eistedd arholiadau 

neu brofion. Mae y dosbarthiadau hyn ar gael er 

mwyn i chi fwynhau eich hunan. Cymerwch fantais 

o’r cyfle mae Prifysgol y Trydydd Oes yn ei gynnig 

i chi. 

     Terry Jones  

U3A Peterborough 
 

Y Diwedd 

(Angladd ar y môr) 

 

Aeth henwr heno rywbryd tua saith 

I ddiwedd ei siwrnai cyn pen y daith. 
 

Gwasanaeth, gweddi, sblais ar y dŵr, 

A phlanciau gwegion lle’r oedd yr hen ŵr. 
 

Daeth fflash o oleudy Ushant ar y dde, 

A Seren yr Hwyr i  orllewin y ne’, 
 

A rhyngddynt fe aeth hen ŵr at ei Iôr 

Mewn sachlen wrth hearn trwy waelod y môr 
 

Y Sianel, Medi 1925 

T H Parry-William,  Cerddi Llaandysul 1931 
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Ble oe’ch chi? 
 

I 
 ch’n cofio adeg  pryd y digwyddodd trajedi 

yma neu acw? Ble oeddech chi pryd hynny? 

Er engraifft Llofruddiaeth yr Arlywydd 

Kennedy yn yr U.D.A, neu suddo’r llong 

Herald of Free Enterprise wrth adael y porthladd  

tu allan i Zeebrugge yng ngwlad Belg, neu gyflafan 

Aberfan? Mae’n debyg y bydd y darllenydd yn 

cofio un neu arall yn dibynnu ar ei oedran. 

   Rwy’n cofio’n glir y noswaith yn ôl amseriad y 

wlad hon) y saethwyd yr Arlywydd Kennedy gan fy 

mod wedi dychwelid o’r gwaith ac yn eistedd i lawr 

gyda’m gwraig ar ôl swper yn ein fflat uwchben y 

Merry Kettle Café yng Ngrug Hywel ac wedi troi’r 

teledu ymlaen i gael y newyddion hwyrol. Roedd y 

newyddion yn syfrdanol! 

   Mewn tro arall yr oedd yn hwyr y bore a minnau 

wedi dychwelid o Toronto dros nos i faes awyr 

Birmingham, a Marilyn yno gyda’r car i fy migo lan 

i ddychwelid i’n cartref yn Nottingham. Ar ôl 

brecwast  es i’r gwely i gael cysgad. Tua ganol 

dydd dyhunodd fi, gan ddweud “dere i weld y 

teledu” ac yno r’oedd  lluniau o’r awyrennau yn 

lluchio’u hunain mewn ffrwydriaid hunanladdiad i’r 

ddau dwr yn Efrog Newydd a’r ddau dwr yn 

dymchwel i’r ddaear. 

   Yr oeddwn wedi bod yn byw yn Nottingham am 

flwyddyn ar ôl gorffen gwaith ar yr ail gontract o 

adeiladu’r ffordd newydd Blaen y Cymoedd o 

Hirwaun i Dop Dowlais. Gan fod ein cartref yn 

agos  at y Brifysgol byddwn yn cael cino ganol 

dydd adre gyda’r teulu. O droi’r teledu ymlaen i 

gael y newyddion cawsom ein siglo  o weld y 

drychuneb oedd wedi digwydd yn Aberfan y bore 

hwnw pan lifodd y tip spwriel glo i fewn i ysgol, a 

lladd 127 o blant ac oedolion. Fy adwaith i oedd 

meddwl  a ddylem fel peiriannwr fynd lawr yno i 

gynorthwyo, ac yna sylweddoli fod digon o fobol 

profiadol yno yn barod! Ble oeddech chi amser 

hyn? 

 

Gwynne Davies  

Gaeaf 2016 

 

 

 

 

 

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 
 

 

Rhyfel 
 

Gwae fi  fy myw mewn oes mor ddreng, 

A Duw ar drai ar orwel pell; 

O’I ôl mae dyn, deyrn a gwreng, 

Yn codi ei awdurdod hell. 

 

Pan deimlodd fyned ymaith Dduw 

Cyfododd gledd i ladd ei frawd; 

Mae sŵn yr ymladd ar ein clyw, 

A’I gysgod ar fythynnod tlawd. 

 

Mae’r hen delynau genid gynt 

Ynghrog ar gangau’r helyg draw, 

A gwaedd y bechgyn lond y gwynt, 

A’u gwaed yn gymysg efo’r glaw. 

Hedd Wyn 

(Ellis H Evans.) 
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Cymro yn  

y Congo 
  

M 
ae’r problemau erchyll yn y Congo yn 
gwneud i mi feddwl am ddau dŷ yn 
North Road, Hendygwyn ar Daf, sef 
Kimpese,a Kibokolo enwau digymraeg. 

Mae’r ddau enw yn gysylltiedig a’r diweddar 
Thomas Lewis, cenhadwr yn y Cameroons a’r 
Congo, un a gafodd ei fagu ym Mhontyfenni, 
haner ffordd rhwng Hendygwyn a Sancler.  
Trefydd yn y Congo yw Kimpese a Kibokolo. 

   Darllenais ei hunangofiant diddorol ac anturus, 
These Seventy Years dros trigain mlynedd yn ôl. 
Cymeradwyaf y llyfr i chi. Holwch yn y llyfrgell am 
dano. Dros can mlynedd yn ôl sefydlwyd Coleg yn 
Kimpese ac agorwyd ar Mawrth 15fed 1909, y 
prosiec yn ddyledus i arweiniad egnïol Thomas 
Lewis. 

   Plentyn uniaith (Cymraeg) oedd Thomas Lewis, 
yn fab i’r gôf William Lewis ym Mhontyfenni. 
Roedd ei dad a’i fam yn aelodau selog yn 
Nazareth, Capel y Bedyddwyr yn Hendygwyn. Yn 
1871 bedyddiwyd ef a’i dderbyn yn aelod o 
Nazareth.   

   Am beth amser, bu’n gweithio yn efail ei dad, 
ond enynnwyd ynddo sêl genhadol wedi clywed  
am hanes William Carey, a chymhellwyd ef i 
ddechrau pregethu. Yng ngweithdy ei dad ac yn yr 
Ysgol Sul yn Nazareth dysgodd Thomas Lewis y 
ddawn i drafod wahanol pynciau ac i ddarllen ac i 
ddadlau. Pan yn un ar bymtheg oed 
penderfynnodd dysgu Saesneg, ac yn Nazareth 
gyda help gwerthfawr y gweinidog, y Parch 
William Lewis, tair awr o wersi yr wythnos, 
dysgodd i siarad ac ysgrifennu yn Saesneg.  
Dywedodd ei fod wedi dysgu mwy ar yr aelwyd 

adre ac yn Nazareth, nag yn yr ysgol yn Sanclêr!  

Yn un ar  bymtheg oed hefyd y rhoddodd ei 
bregeth gyntaf, hyn yn y ffermdy Sabulon ger 
Pwlltrap. 

   Mynychodd Coleg y Bedyddwyr yn Hwlffordd, 
ac wedi ei dderbyn gan Gymdeithas  Genhadol y 
Bedyddwyr, hwyliodd i Affrica yn Chwefror 1883 
a dechrau ar gyfnod maith o wasanaeth llafurus 
yn llawn peryglon dros bobl y cyfandir hwnnw. O’r 
Cameroons aeth i’r Congo, ac yno daeth yn 
arweinydd mewn tri  digwyddiad hanesyddol – 
cychwyn eglwys yn San Salvadore ( y cyntaf yn y 
Congo), sefydlu’r gwaith a chodi capel yn 
Kibokolo, ac agor Coleg Hyfforddi Unedig yn 
Kimpese. Ef oedd y prifathro cyntaf. 

   Deugain mlynedd  fuodd e’n cenhadu yn y 
Cameroons a’r Congo. Gwr uchelgeisiol, medrus 
mewn lawer i faes, yn bennaf fel cenhadwr, 
adeiladwr, ac athro gyda’r goreuon er nad oedd 
ganddo drwydded, weithiau yn mentro i 
ardaloedd paganaidd, peryglus, y brodorion heb 
weld dyn gwyn erioed. Mewn ambell i ardal, 
oherwydd y busnes caethweisiol, roedd y 
brodorion yn elyniaethus tuag at y dyn gwyn. 

   Gydag amser, cyfieithodd rhannau o’r Beibl ac 
emynau mwyaf poblogaidd i iaith ei wrandawyr.  

   Priododd dair gwaith, yn gyntaf, Jane Phillips o 
Hwlffordd yn y Cameroons, ond ymhen tair 
wythnos, bu hi farw. Sioc ofnadwy. 

   Ei ail wraig oedd Gwen Thomas.  Magwyd hi yn 
Llundain, ond roedd gwreiddiau y teulu ym 
Maentwrog. Bu’n gefnogol ac yn weithgar dros 
ben gyda’i gwr am dros ugain mlynedd. 
Cymerwyd hi’n sâl, a phenderfynwyd dychwelyd i 
Brydain i gael triniaeth. Yn anffodus bu farw ar y 
mordaith a chladdwyd hi yn y môr. Dyna oedd ei 
dymuniad. 

   Ar ôl hyn, roedd iechyd Thomas Lewis yn 
dechrau methu, a pherswadwyd ef i ymddeol, 
gadael y Congo a dychwelyd i Brydain.. Ond nid 
oedd yn segur o bell ffordd. Wedi gwella treuliodd 
14 blynedd fel cynrychiolydd Cymraeg 
Cymdeithas Genhadol y Bedyddwyr, ac yn 
gadeirydd y pwyllgor arbennig a ddiwigiodd Feibl 
y Congo. 

   Yn asgwrn cefn iddo yn y gwaith hyn oedd ei  
drydydd gwraig, Emily Bean, yn aelod o’r un 
capel a Gwen, sef Camden Road, Llundain.  

   Bu farw Thomas Lewis yn Llundain ar Rhagfyr 
5ed 1929, a chladdwyd ef yn New Southgate. 

Pan oeddwn i’n blentyn, roedd llyfr Cymraeg gan 
Thomas Lewis gyda ni ar yr aelwyd, sef Llwybrau 
Gwyllt y Congo, y llyfr yn anrheg i mi am gasglu 
arian tuag at y gwaith anturus o genhadu. 

 

Gwili Lewis 

Northwich 



10  

SUT I'CHI YN 
YMARFER EICH 

GYMRAEG? 
Ar ôl cael y sail h.y. y geiriau, yna ymarfer yw bron 

popeth. Ffordd i chi'n ymarfer, wel defnyddio'r 

geiriau a'i llefaru wrth gwrs, ac hynny yn fynych 

hefyd. Mae gwneud hynny gyda ffrindiau wrth 

gwrs yn bwysig. Mewn ffordd cwestiwn ac ateb ble 

mae un ohonoch a deall da o'r iaith yn fuddiol er 

mwyn cyweirio! 

    Fel rwy'n mynd yn henach dyw'r cof ddim yn 

cofio cystal, ac mae nifer o oedolion yn dysgu 

Cymraeg ar ôl iddynt ymddeol. Fel plentyn mi 

fyddwn yn dysgu barddoniaeth, adnod neu bennill 

yn y twba ac yr oedd hyn yn bleserus iawn ac mi 

fyddwn yn troi'r tap dŵr poeth a bys mawr fy 

nhroed chwith, heb godi fy ngorff a'm bogel allan 

o'r dŵr i awyr oerach, canys nid oedd gennym 

gwres canolog yn y tŷ. Nawr mae gennyf wres 

canolog ond dim twba ac nid yw'r gawod mor 

addas, gan fod y llyfrau yn mynd yn wlyb! 

   Gadewch i mi gyfaddef secret bach personol, o 

un ffordd newydd sydd gennyf, yw siarad wrthyf fy 

hun, ac rwy'n gwrando yn astud ar y llais yma. 

Rwy'n gwneud hyn pan fyddaf yn gyrru'r car, ar 

ben fy hun. Ond nid gwrando yn unig ond lleisio'r 

geiriau hefyd a'm gwefusau. Rwy wedi bod yn 

canu yn y car ers blynyddoedd wrth gwrs naill ai 

barddoniaeth neu geiriau'r gan ac yn eu blasu. 

Ond y peth newydd yw rhoi running commentary 

o'r ffordd  o'm blaen ac sut rwy'n gyrru, yn 

Gymraeg wrth gwrs! "Wel dyma ni yn mynd i 

chwarae Sgrabl gyda Viv unwaith eto...." 

    Dyma rhai o'r manylion: pen y daith a'r ffordd 

yw gyrraedd yn ddiogel; natur yr heol; ffordd 

gyffredyn neu deiol; unffordd yn unig, sawl lon yn 

yr un cyfeiriad; cyflymder yr hewl; cyflwr y 

tywydd, y golau a wyneb y tarmac; edrych ar yr 

arwyddion cyfeiriad newid lon i'r chwith neu'r dde 

ar gofal o edrych yn y drych(au) rhoi'r arwydd 

cywir cyn mentro mlaen. Ar ôl cyrraedd, rhoi'r 

brec ymlaen a'r goleuadau etc i ffwrdd.......... "wel 

dyma ni wedi cyrraedd yn ddiogel unwaith eto, 

diolch!" 

   Fe allwch wneud hyn hefyd ar y bws, neu trên 

hefyd ond rhaid bod yn ofalus gyda'r llais ac 

ambell waith gyda'r wefys,  rhag ofn i'ch cyd 

deithwyr feddwl eich bod ychydig yn od, neu yn 

fforinyr! 

Gwynne Davies 
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Newyddion o 

Gymdeithas Yr Iaith 
Dim ond £40,000 i ffilmiaua 

Cymraeg ers 2011 
 

M 
ae Llywodraeth Cymru wedi cael ei 

beirniadu'n hallt gan fudiad iaith am 

fuddsoddi ddim ond £40,000 yn ffilm-

iau Cymraeg ers 2011 tra'n gwario £7 

miliwn ar ffilmiau Saesneg.   

   Yn 2014, sefydlwyd cyllideb 'Buddsoddi yn y 

Cyfryngau' gwerth £30 miliwn dros gyfnod o 5 

mlynedd gan Weinidogion Cymru. Ond mewn 

ymateb i gais Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, med-

dai'r Llywodraeth mai dim ond 0.57% o arian sydd 

wedi ei fuddsoddi yn ffilmiau Cymraeg:  

"Yn 2013/14, darparwyd £ 40,000 i gefnogi ffilmiau 

cyfrwng Cymraeg a £ 452,009 ar gyfer ffilmiau 

cyfrwng Saesneg. Yn 2014/15, darparwyd £ 

3,852,784 ar gyfer ffilmiau cyfrwng Saesneg ac yn 

2015/16 darparwyd £ 2,704,516 i gefnogi ffilmiau 

cyfrwng Saesneg."  

   Mae ffilmiau, megis 'Take Down' a 'Don't Knock 

Twice', wedi derbyn arian gan Lywodraeth Cymru 

ers i'r gyllideb gwerth £30 miliwn gael ei sefydlu.    

Mewn llythyr at y Gweinidog sy'n gyfrifol am y 

gronfa, Ken Skates AC, meddai Carl Morris, cadei-

rydd grŵp digidol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:  

"Mae'n fater o gryn siomedigaeth bod ein Lly-

wodraeth ni, sy'n rhannol gyfrifol am hybu'r Gym-

raeg, yn gallu ffafrio'r Saesneg i'r fath raddau, yn 

enwedig gan ystyried y dalent a gallu i greu ffilm-

iau Cymraeg o'r safon uchaf yn y Gymraeg.   "Mae 

buddsoddiad o £7 miliwn dros 3 blynedd yn y 

Saesneg yn sylweddol iawn, ac mae'r £40,000 yn 

wir yn slap yn y wyneb i'r rheini sydd eisiau cyn-

hyrchu ffilmiau yn Gymraeg, y diwydiant ffilm a 

theledu Cymraeg a chefnogwyr y Gymraeg yn fwy 

cyffredinol. Ni ellid tanamcangyfrif pwysigrwydd y 

cyfrwng ffilm fel ffordd o hybu diwylliannau, yn en-

wedig diwylliannau lleiafrifedig fel rhai cyfrwng 

Cymraeg.  "Gofynnwn ni i chi ddatgan nad ydych 

chi'n fodlon â'r ffigurau hyn ac eich bod yn mynd i 

gymryd camau er mwyn unioni'r sefyllfa yma dros 

y blynyddoedd nesaf.  Awgrymwn eich bod yn 

clustnodi o leiaf 50% o'r gyllideb "Buddsoddi yn y 

Cyfryngau", fel rhan o gynllun ar wahan, ar gyfer 

prosiectau Cymraeg eu hiaith."   

"Dim ond un enghraifft ymhlith nifer o'r anffafri-

aeth i'r Gymraeg o fewn cyllidebau prif-ffrwd y 

Llywodraeth yw hon, a galwn arnoch chi i ystyried 

eich holl gyllideb a chymryd camau pendant i 

fuddsoddi mwy ym mhrosiectau sy'n cael effaith 

positif ar y Gymraeg." 
 

Cefnogaeth i frwydr y 

genedl Sioux 
 

M 
ae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 

wedi datgan cefnogaeth i frwydr 

y genedl Sioux yn erbyn pibell olew 

yn yr Unol Daleithiau ac wedi annog 

eu cefnogwyr i ariannu'r ymgyrch.    

Byddai'r bibell olew 'Dakota Access' gwerth $3.8 

biliwn yn cludo 500,000 casgen o'r tanwydd 

ymfflamychol iawn bron i 1,200 milltir bob dydd, 

drwy bedair talaith yn America. 

Mae'r genedl 'Standing Rock Sioux' wedi bod yn 

brwydo'n gyfreithiol i atal y dat-

blygwr, Energy Transfer Partners, a ariennir gan 

nifer o fanciau rhyngwladol, am dros ddwy 

flynedd. Mae'r ymgyrchwyr wedi adnabod man 

claddu cysegredig y byddai'n cael ei niweidio gan 

y bibell ac yn pryderu y byddai arllwysiad yn lly-

gru ei gyflenwad dŵr y maen nhw'n ei ddefnyddio 

ar gyfer yfed, pysgota a dyfrhau.    

   Mae'r ymgyrch wedi llwyddo codi arian er 

mwyn cynnal gwersyll mawr a sefydlwyd er mwyn 

protestio yn erbyn y datblygiad ar wefan ariannu 

torfol.    

   Meddai Tomos Jones, swyddog rhyngwladol 

Cymdeithas yr Iaith:   

"Mae'r bibell yn fygythiad i'r amgylchedd yn fyd-

eang gan y byddai'n hybu defnydd ffracio ac 

olew, ond hefyd yn destun pryder i'r Sioux yn lleol 

oherwydd y peryg y gallai olew llygru eu dŵr. 

Byddai olew'n gollwng o'r biben yn fygythiad i 

fodolaeth y genedl, ei thraddodiadau, iaith a 

diwylliant. Rydyn ni fel mudiad yn cefnogi pob-

loedd frodorol ymhob man sy'n gwarchod y 

ddaear a'u hetifeddiaeth ieithyddol yn erbyn 

grymoedd cyfalafol. Felly, byddwn ni'n annog ein 

cefnogwyr i gyfrannu'n ariannol at gronfa'r Sioux." 

cymdeithas.cymru 



12  

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 y      
prynhawn, Great Malvern Library Café    
Lerpwl – Nos Lun, 7.30 y nos, Canolfan Cymry 
Lerpwl, Auckland Rd, L18 0HX  
Rydychen  - Nos Fawrth , 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 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  

  


