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Papur Bro i Ddysgwyr Cymraeg a Chymry alltud Canolbarth Lloegr

Blwyddyn Newydd dda!

M

ae'r tinsel a'r coedyn Nadolig wedi
dychweled i'r llofft tan fis Rhagfyr nesa ac
yr ydyn ni’n ailafael yn ein bywydau beunyddiol arferol. Gobeithio roedd Siôn Corn
yn hael dros gyfnod Nadolig ac wedi rhoi digonedd o
ddefnydd darllen a dysgu i'n dysgwyr a Chymry alltud
gyda'i gilydd.
Mae grwpiau newydd wedi clywed am ein papur bro,
felly mae erthyglau gan grwpiau a phobl newydd yn y
rhifyn yma. Hoffwn groesawu'r newydd dyfodiad i’r
papur.
Mae'r Gweithdy Cymraeg yn mynd ymlaen yn ôl y
rhaglen ond ni fydd tiwtor Elin Merriman yn gallu mynychu am sbel oherwydd pwysau gwaith a phethau eraill.
Er gwaethaf hynny mi fydd y gweithdai yn mynd ymlaen efo Martin Coleman yn arwain y grŵp profiadol a
Jonathan Simcock yn gofalu am y dechreuwyr.
Mi fydd Cyfarfod y Gweithdy ym Mis Mawrth yn wahanol i arfer oherwydd mi fydd Cystadleuaeth Scrabl
Cymraeg i ddysgwyr a Chymry alltud yn cymryd ei le.
Mae'na groeso i unrhyw ddysgwr neu Gymro / Cymraes alltud i gymryd rhan ar fore Dydd Sadwrn 8fed o
Fawrth yn Nhŷ Cwrdd y Crynwyr, Stryd Sant Helen,
Derby. Dewch yn llu.
Mi fydd gwersi Belper yn dechrau unwaith eto ym
mis Chwefror, am fanylion pellach cysylltu â Glen
Mulliner.
Mi fydd rhai ohonoch wedi sylwi bod enw'r cylchlythyr wedi newid tipyn bach i’r ffurf fwy cywir ar ran
y Gymraeg sef Llais Y Dderwentydd. Hefyd bellach
mae’na safle we ar gyfer y papur. Os ydych chi’n
gwneud ymchwil google efo’r geiriau ‘Llais y Dderwentydd’, mi fydd y safle yn dod i’r golwg. Mae’na dipyn o
wybodaeth am y papur a hefyd ôl rhifau o’r papur ar
gael ar y safle we. Mi faswn i’n ddiolchgar petai ddarllenwyr yn rhannu’r wybodaeth yma ymhlith cysylltiadau Cymreig a darpar ddarllenwyr.
Roedd newyddion trist o Nottingham yn ddiweddar.
Mae dau aelod Cymdeithas Cymry wedi mawr. Bu farw

Pris 30c

Terry Cox yn ystod haf 2013 a bu farw
Heulwen Bealby aelod selog o fore
Coffi Nottingham ar y 5ed o Ionawr.
Hoffwn anfon ein cydymdeimladau at
deuluoedd y ddau.
JPS

Tywydd
neu
hinsawdd?
DW i ddim yn meddwl y bysai unrhywun yn dadlau bod y tywydd diweddar
wedi bod y prif bwnc llosg dros yr
ychydig fisoedd diwethaf. Mae'r tywydd gwlyb pennaf yn dod o'r Môr
Iwerydd, felly dyn ni wedi arfer a gweld
ardaloedd fel Cernyw, Dyfnaint a'r arfordir Cymru'n cael eu taro gan law
trwm o bryd i'w gilydd. Y tro 'ma, heblaw'r difrod mewn lleoedd fel Aberystwyth, mae'r ardaloedd yn Ne-ddwyrain
De Lloegr wedi cael eu heffeithio. Mae
hyn wedi gorfodi rhai pobl i ofyn y
cwestiwn: 'Ydy hwn yn law trwm yn
unig neu oes rhaid i ni baratoi am fwy
o'r tywydd hwn'. Mewn geiriau eraill,
ydyn ni'n son am dywydd neu newid
hinsawdd?

Y mis diwethaf oedd y mis Ionawr gwlypaf
ers 40 mlynedd, yn ôl ffigyrau'r Swyddfa Dywydd ac mae cynghorau Cymru yn dweud y
bydd angen £8m i drwsio'r difrod a gafodd ei
wneud. Dw i'n cofio pan ro'n i'n astudio
gwyddoniaeth amgylcheddol yn y brifysgol, mi
gawson ni ddarlithoedd hinsawdd. Mi ddwedodd y darlithydd y tasech chi'n dod o hyd i
dystiolaeth argyhoeddiadol o newid hinsawdd,
mi fasech chi'n enwog a chyfoethog. Serch
hynny, dw i'n siŵr bod nifer fawr o bobl wedi
cael eu hargyhoeddi gan fod y tywydd wedi
bod mor eithafol yn ddiweddar.
Beth ydy'r ateb? Oes ateb o gwbl? Er
gwaetha'r costau sylweddol, mae amddiffynfeydd morol yn fesur dros dro yn unig. Mi fydd
y môr yn goresgyn y rhain yn y pen draw.
Maen nhw'n ymddangos yn barhaol pan maen
nhw'n cael eu hystyried o safbwynt y rhychwant dynol, ond rhaid i ni feddwl am y
cenedlaethau i ddod. Wrth gwrs, mae'r mater
yn wleidyddol ac mae pob llywodraeth yn
credu y bydd un o'r llywodraeth olynol yn
mynd i'r afael a'r broblem. Mi ddylai pobl
weithredu maes o law achos fy mod i'n credu
y bydd angen newid ein ffordd o fyw ni i raddau. Mae angen edrych ar ble mae tai'n cael
eu hadeiladu, sut ddyn ni'n defnyddio adnodda a ble dyn ni'n rhoi ein gwastraff ni ayyb.
Does gen i ddim yr ateb, ond dw i'n credu
bod gan nifer o arbenigwyr a gwyddonwyr
syniad am yr ateb, ond mae'r bobl wrth y llyw'n cau eu llygaid ar y peth. Mi allwn i sôn am
nifer fawr o bethau eraill sy'n cysylltu â'r pwnc
cymhleth, ond does gen i ddim lle yma.
Gobeithio y byddwn ni'n gofyn mwy o gwestiynau ac mi ddylen ni wrando ar yr hyn sy'n cael
ei ddweud gan yr elfennau.
Martin Coleman

TAITH

FEL dysgwr, dw i wrth fy modd pan mae gen
i’r cyfle i siarad efo bobl tu allan ar y strydoedd
efo'r Cymry Gymraeg. Er, yn anffodus, does
'na ddim lot o gyfleoedd i fi gael sgwrs, wyneb
yn wyneb, ble dwi’n byw, yn Sir Caint.
Felly, rhaid i fi ddefnyddio adnoddau eraill
fel y cwrs ar lein - SaySomethinginWelsh neu Skype, BBC Catchphrase, a ballu. Dim
sefyllfa perffaith wrth gwrs er dw i wedi
gwneud llawer o gynnydd dros bedair
flwyddyn rŵan. Yn benna, achos dw i wedi
bod yn dysgu yn gyson.
Bob dydd, dw i’n ymarfer am gyfnod o leiaf
hanner awr. Fel arfer, mi fyddai’n rhedeg trwy
wers neu ddarllen tipyn bach, weithiau, dim
mwy na wrando ar Radio Cymru tra arddio
neu tra golchi'r llestri. Dw i byth yn rhwystredig - yn ffodus - achos, pan ddw i ddim yn deall rhywbeth neu ddod o hyd i bobl efo acennau anodd dw i ddim yn poeni - dim pwnt!
Mwy a mwy mi fyddai’n cysgu dros nos efo'r
broblem a “Hey Presto” yn hudol, y dydd nesa
fydd hi’n ffrwydro cliriach yn fy mhen.
Yn lwcus, dw i’n medru treulio o gwmpas dwy
wythnos yng Nghymru bob blwyddyn. Dros y
ffin dw i'n dechrau bob sgwrs yn Gymraeg
trwy’r dydd. Mae hi'n enwedig o neis, i siarad
efo hen ffrindiau fel Gareth a Fflem. Ydy, mae
hi’n bleser mawr i drio siarad yn gyfan gwbl yn
yr hen iaith, wrth yfed cwrw braf efo nhw wrth
y bar. Neis iawn i glywed ‘clecs y pentre’ a
chwerthin efo'r criw i gyd. Dros amser, fesul
tipyn, dw i'n ffindio bob sgwrs yn haws.
Does gen i ddim pwysau efo dreigladau o
gwbl yn y Cwm
- pan ddw i ar fy
ngwyliau, ym Mhen-y-groes: Does dim
gofidiau… dw i’n gwybod, yn fy nghalon, mod
i’n swnio mwy naturiol, fel “local”, efo rhai
camgymeriadau gyda fy nhreigladau…..LOL!

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

KIM ERSWELL / DINAS
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Chichester, Seaford a lleoedd eraill. Mae’n
haws teithio’r modd ‘ma. Rydym ni’n cwrdd yn
rheolaidd, unwaith y mis. Beth ydyn ni’n i’w
wneud yn y cyfarfodydd? Rydyn ni’n sgwrsio
am bethau sy wedi digwydd ers y cyfarfod diwethaf, efallai gwyliau, neu sut mae’r plant
wedi bod yn ddrwg, sut mae’r gwaith yn gas,
neu am raglan teledu neu ffilm. Wedyn, yn ni’n
darllen tipyn o ddrama er enghraifft ‘Y Ddwy
Dderwen’ gan pobl S4C. Weithiau, yn ni’n darllen stori fer megis y llyfr am Smot y Ci neu
lyfrau plant eraill. Mae Rhiannon, un o’n
haelodau gwreiddiol, newydd brynu disiau efo
lluniau arnyn nhw. Y tro nesaf, byddwn ni’n
trio defnyddio’r lluniau ar y disiau i greu
straeon. Mae ychydig o Saesneg yn cael ei
siarad hefyd, achos mae’na siaradwyr rhugl a
hefyd dechreuwyr pur sy’n dod i’r cyfarfodydd.
Ond y rhan mwyaf o’r amser, rydyn ni’n cael
llawer iawn o hwyl. Mae’r sesiynau’n swnllyd,
hapus, gyffrous ac yn rhy fyr. Ac yn ni’n yfed
gormod o de a bwyta llawer o bicau ar y
maen. Yn ni newydd ddathlu ein hail benblwydd. Yn ni'n edrych ymlaen at ddathlu'r
ddau ar ugeinfed.

Grŵp Dysgwyr
Sussex / Hampshire

LLE i ddechrau? Efo Jon Sais wrth gwrs. Tasai Jon ddim wedi sgrifennu ataf i bedwar
blynedd yn ôl, ni fyddai ddim grŵp Sussex/Hants. ‘Pam?' gofynnwch chi. Wel!
Roeddwn i ar Facebook, a ddwedais i yno
taw un o fy niddordebau oedd Cymru a'r
Gymraeg. Derbyniais i neges o rywun o enw
Jon Sais, pwy bynnag oedd o. ‘Ydych chi’n
siarad Cymraeg, felly?’ gofynnodd o. ‘Mmm,
no’ ddwedais i. ‘O’ meddai fo. A dyna ble
daeth y sgwrs Cymraeg i ben. Roedd cywilydd mawr arna i. ‘Felly, efallai fyddwch
chi’n ffeindio hynna’n ddiddorol.’ Meddai fo a
rhoddodd o gyfeiriad safle we Say Something
In Welsh (SSIW) i fi. A dyna drysor. Darganfodais i fod y gwersi a'r cwrs yn syml ac yn
hawdd. Wnes i sylweddoli taw dim ond tipyn
bach iawn o’n i’n gallu dweud, ac anghofiais i
e’n glou. Tan ddwy flwyddyn diweddarach
pan ddechreuais i deithio i’r gwaith ar y trên.
Roedd y daith un awr ar hanner. Roeddwn i’n
darllen llawer a sylweddolais i taw dyma gyfle
ardderchog i eistedd yn dawel ac astudio’r
Gymraeg o’r diwedd. Roedd fy hyder a fy
ngwybodaeth yn tyfu. Ond doedd ddim llawer
o gyfle i ddefnyddio’r hen laith o gwmpas
Brighton ac o’n i’n dechrau teimlo’n unig. Sylweddolais i fod pobl arall yn yr ardal yn ôl y
map ar safle we SSIW. Gofynnais i iddyn
nhw a oes diddordeb gyda nhw mewn cwrdd.
Penderfynon ni gwrdd yn nhai aelodau SSIW
achos roedd hi’n llai swnllyd na chwrdd
mewn pwb, er roedd mwy o gyfle mwynhau
cwrw yn hytrach na the mewn tafarn. Rydyn
ni’n cwrdd yn nhai yn Brighton, Portsmouth,

Mark Price

DWLC Rhaglen
Gwanwyn / Haf 2014
Dydd Sadwrn 8-3-14
Tŷ Cwrdd y Crynwyr
Gweithdy Cymraeg
Dydd Sadwrn 12-4-14
Gweithdy Cymraeg
Tŷ Cwrdd y Crynwyr
Dydd Sadwrn 10-5-14
Gweithdy Cymraeg
Tŷ Cwrdd y Crynwyr
Dydd Sadwrn 7-6-14
Gweithdy Cymraeg
Tŷ Cwrdd y Crynwyr
www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com
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gerddi yn y dug-out a'r gorsafoedd meddygol pan roedd yr olygfa a'r profiadau yn fyw
yn ei feddwl a chyn i amser dynnu mantell
dros ei lygaid a'i gôf, er nid wyf yn gwybod
os dyna wnaeth; mae ei ddisgrifiadau yn
realistig ond mae na na elfen o ddychanu
hefyd. Un o feirdd mawr Cymru ac efallai y
bardd rhyfel mwyaf.
Pa bynnag eiriau a ysgrifennir eleni i gofio
canmlwyddiant dechrau'r rhyfel, boed farddoniaeth, boed ryddiaeth neu rhaglen
deledu ddogfennol, nid wyf yn credu all unrhyw eiriau neu unrhyw ddarlun wneud fwy
o argraff arna i na'r geiriau a ddarllenais am
y tro cyntaf rhyw dri mis yn ôl. Rhan ydynt
o'r bryddest Buddugoliath a sgrifennodd ar
ôl y "Fuddugoliaeth" yn !918. Mae'r gerdd
yn crisialu yr holl wastraff a'r tristwch a'r
aberth. Wrth weld y newyddion o'r rhyfela
yn nhe Sudan yn y misoedd dwethaf mae'n
amlwg fod erchylterau tebyg yn digwydd o
hyd er fod yr arfau a'r dull o ryfela wedi
newid. Mi hoffwn ddifynnu holl linellau y
gerdd (tua 150) ond rhaid cyfyngu i rhyw
wyth; gobeithio eich bod yn cytuno â mi fod
y llinellau yn bwerus ac yn dangos
gwirioneddau sydd mor wir heddiw ac oeddynt yn 1918 ar ddiwedd y rhyfel byd gyntaf.

Cynan a Hedd Wyn
CYFARCHION i Ddysgwyr Derby a'r cylch.
Gan mai eleni yw canmlwyddiant dechrau'r
Rhyfel Byd Gyntaf dyma ychydig eiriau am
ddau o feirdd Cymru a chysylltiad â'r rhyfel.
Mae hanes Hedd Wyn (Ellis Evans) yn adnabyddus i bawb sydd a diddordeb yn llên
Cymru. Cofier os ydych yn diffinio bardd rhyfel
fel bardd yn 'sgrifennu â phrofiad uniongyrchol
o ymladd mewn brwydr, nid yw Hedd Wyn yn
disgyn i'r categori hyn, am iddo gael ei ladd yn
ei frwydr gyntaf yn y rhyfel, ar yr 31ed o
Orffenhaf, 1917 ym mrwydr Passchendaele.
Serch hynny dengys rhai o'r cerddi a sgrifennodd, marwnadau i rhai o'i gyfeillion a gwympodd yn Ffrainc a Macedonia a cherddi eraill,
addewid ei yrfa a hefyd ei ymddygiad tuag at y
rhyfel. Beth gwell na dyfynni ei englyn gwych i
un o'i gyfeillion o ardal Blaenau Ffestiniog a
laddwyd yn 1915
Ei aberth nid â heibio - ei wyneb
Annwyl nid â'n ango',
Er i'r Almaen ystaenio
Ei dwrn dur yn ei waed o.

Daeth buddugoliaeth a hedd!
Hwy'n siarad am fuddugoliaeth, a minnau'n siarad am fedd:
A welsant hwy bris yr ennill? A welsant hwy'r
aberth drud?
A welsant hwy'r lloer a gusana'r oerion mud?
A welsant y gruddiau gwelwon, a fathrwyd dan
garnau'r meirch;
A welsant y bedd di-enw? a welsant y cyrff dieirch
Fe gawsom fuddugoliaeth, ond dwedwch wrth
Brydain y pris
Dwedwch o flwyddyn i flwyddyn dwedwch o fis i
fis.

'Falle taw'r bardd myaf toreithiog i sgrifennu o'i
brofiad ei hun am y hyfel oedd Cynan ( Syr Albert Evans) 1895 - 1970. Fe'i ganwed ym
Mhwlleli ac wedi graddio yng ngholeg Bangor
ymunodd â'r fyddin ym 1914, yn gyntaf yn y
Corfflu Megyddol (RAMC) a wedi hynny fel
caplan. Bu'n brwydro ym Macedonia a wedyn
yn Fflandrys. Er fod ei eirfa a'i ddull yn syml a
dealladwy, yn eu cyfanswm mae ei gerddi yn
rhoi argraff manwl o effeithion rhyfela ar gorff
ac ysbryd. Mae ei ddisgrifiadau o'r ffosydd a'r
gynnau a'r nwy ar siels ar magnelau ar holl erchyllterau eraill yn gignoeth ; hefyd ei ddisgrifiadau o'r cyrff mud a clwyfau'r milwyr. Deil dim
yn ôl.
Mae'n hawdd credu iddo 'sgrifennu rhai o'i

Drwy drugaredd daeth Cynan yn ddiogel
drwy'r rhyfel a bu yn weithgar ac yn
llwyddiannus mewn sawl maes drwy gydol
ei oes.
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Howell Price

Y Pethe yn ardal
Manceinion

Cylch Dysgwyr
Cymraeg Derby
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.

Yr Oedfa
MAE yna oedfa bob Sul yn Altrincham am
10.30 y bore ac yn Noddfa Oaker Avenue am
2.30 y prynhawn. Mae'r grwp yn Warrington
yn benthyg Capel Wycliffe bron bob nos Sul
am 6.00 yr hwyr. Mae croeso cynnes i bawb
sy'n ymuno â ni.
I'r plant mae gennym y 'Clwb Cwl' sydd yn
cyfarfod yn Altrincham pob trydyddd Sul o'r
mis.
Mae'r Barch. Eleri Edwards, ein gweinidog
rhan amser, wedi ymddeol yn ddiweddar, ond
yn dal i roi gwasanaeth gwirfoddol i'r capeli
Cymraeg. Daw gweinidogion o Gymru hefyd
atom o dro i dro i gymeryd gwasanaethau.

Am fanylion pellach ynglŷn â gweithgareddau
Cylch Dysgwyr Cymraeg ewch i’n gwefan ni
www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com

Cymanfa Ganu
Swydd Efrog a
Gogledd Ddwyrain Lloegr
EGLWYS METHODIST TRINITY
TRINITY ROAD, HARROGATE
HG2 9AU

Y Gymanfa Ganu
Cynhelir y Gymanfa flynyddol yng nghapeli
Altrincham ag Oaker Avenue bob yn ail. Bydd
ymarfer brwd yn cymeryd lle dros fisoedd y
gaeaf o dan ein harweinyddion lleol, Trefor
Davies ag Eflyn Evans, i ddysgu'r emynau
newydd ac adfywio'r hen. Bu Cymanfa Ganu
eleni yn Oaker Avenue o dan arweiniad Mary
Lloyd Davies, Lanuwchllyn, gyda Mrs Lilian
Garrett wrth yr organ. Bydd y Gymanfa Ganu
2014 yn Altrincham - manylion eto i ddod,
gwelir safle we y gymdeithas.

Ddydd Sadwrn 10fed Mai 2014
am 2.00 y.p. a 4.45 y.h.
Arweinydd
Yvonne Robert
Organydd:
Nicholas Page
(Te rhwng y ddau Gyfarfod)
parcio gerllaw
Croeso Cynnes i Bawb
Manylion pellach:
01535 665829, 0113 2694268

Eisiau dysgu Cymraeg?
Cynhelir dosbarth i rai yn dysgu Cymraeg ar
fore dydd Iau yng nghapel Noddfa Oaker Avenue, West Didsbury. Am fanylion, cysylltwch a
Mrs Lilian Garrett, 0161 969 4351
http://www.manchesterwelsh.org.uk

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

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!

Menter Iaith Lloegr
Safle ar Facebook i’r rhai sy’n dysgu’r

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

Gymraeg hyd a lled Lloegr.
i gysylltu a Llais Y Derwent

go to website

anfon ebost i

www.saysomethinginwelsh.com

menteriaithlloegr@mail.com
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wair. Yn agosach i’r mor ac uwchben clogwynau tir uchel y morfa oedd Morfa Uchaf a’r
Morfa Isaf ac hefyd Blaenmeini a Ffynnon
Ddofn. Wedyn rhwng Blaenmeini a Waunfach r’oedd fferm fawr arall, sef Rhosmaen,
wedi’i osod ar ben ucha’r cwm, a’r afonig
fach fyddai’n draenio’r ardal i lawr y cwm
heibio fferm Cwmcenau hyd afon Nyfer ger y
Bont Newydd ac yna i dir Llwyngwair. Yn
dynn wrth Waunfach wedyn ac o amgylch
hen gapel y Methodistiaid sef Gethsemane,
oedd Tredrysi Fawr a Thredrysi Fach. Dyma i
chi ardal hyfryd hollol Gymreig pan oeddwn
yn blentyn amser rhyfel, a’r ffermydd ag enwau swynol iawn hefyd. Roedd Dani wedi
priodi’n hwyr ac rwy’n cofio ei briodas a
Mati’n dda. Yr oeddwn yn eu hadnabod cyn
hyny fel gwr sengl fyddai’n dod lawr i’r dref ar
nos Sadwrn, ac yn cael swper gyda Mam,
Dadcu a fi – roedd Dad ar y mor.
Pan bu farw Dadcu Waunfach yn 1942, a
minnau’n rhyw saith oed- rwy’n cofio cerdded
y dair filltir o Drefdraeth i Waunfach gyda
Dadcu Aelybryn lle r’oeddem ni’n byw. Rwy’n
cofio’n glir i ni gael ho fach ar glawdd isel
uwch ben coed Cwmcenau, a minnau’n cael
gwers nhadcu yngylch enwau’r coed o’n amgylch ni –
“Ash is Onen, Oak is Derwen, Holly tree is
Pren Celynnen.”
Roedd Wncwl Dani wedi priodi’n hwyr, ac
r’oedd gydag ef brofiad o dorri perthynnas a’I
wedjen o hir amser, a’r berthynas yn oeri ac
yna’n cynnesu’n rhy aml. A minnau yn ddyn
ifanc erbyn hyn ei gyngor i mi oedd – “pan fo
ti’n cynnau tan yn y bore mae’n well clirio’r
hen slag a’r llwch allan, a dechrau o’r
newydd gyda phapur, coed a chwlwm ffres!”
Dyna brofiad Wncwl Dani i chi.
GEIRIAU ANARFEROL
Cwlwm - cymysgedd o lo man a chlai
Ho fach – seibiant byr

Undeb Cymru a'r Byd
Penwythnos Tan-y-bwlch
9 fed - 11eg o Fai 2014
Archebwch eich lle mor fuan â phosib
Mae penwythnosau yma wedi bod yn boblogaidd
iawn yn y gorffennol. Manylion islaw.
Dydd Gwener
4.30 Cyrraedd a chofrestru
5.30 Cyflwyniad i’r penwythnos
6.30 Cinio
7.30 Plas Tan-y-bwlch a’r Eryri
Parc Cenedlaethol darlith gan Twm Elias.
Dydd Sadwrn
8.30 Brecwast
Dewis o deithiau
(a) Yr Ysgwrn - cartref Hedd Wyn
(b) Tomen y Mur - safle archeolegol Rhufeinig, un
o safleoedd mwyaf diddorol yn yr Eryri
(c) Llechwedd a Rheilffordd Ffestiniog
4.00 Dychwelyd i Blas Tan-y-bwlch
6.00 Cinio
6.30 Adloniant trwy drefniant Theatr Harlech.
Dydd Sul
8.30 Brecwast
9.30 Ymweliad i Gapel Salem
neu Portmeirion
12.30 Cinio dydd Sul ym Mhlas Tan y Bwlch.
Mae’r rhaglen yn ddibynnol ar y tywydd.
Pris £169.10 - £189.10.
Am fanylion pellach cysylltu Plas Tan-y-bwlch,
Maentwrog, Blaenau Ffestiniog,
LL41 3YU.
Tel: 01766 772600 / 01766 772600
neu e-bostio plas@eryri-npa.gov.uk

O’r Morfa, Sir Benfro.
BRAWD Mam oedd Dani Waunfach, roedd e’n
ffarmio trideg erw yn lle o’r enw Waunfach yn
ardal Gesthemane yn plwy Nanhyfer. Fferm
godro gwartheg llaeth oedd hi. Roedd Dadcu
Waunfach wedi pryni’r fferm pan oedd ei
waith pennaf fel gof ffarier(yn mynd o amgylch ffermydd eraill i bedolu ceffylau) yn dirwyn i ben, a’r efail pryd hyny oedd yn Bwlch y
Fedwen ar y ffordd lan o bont Trefdraeth tuag
at Trewyddel. Roedd yna nifer o ffermydd
mawr yn yr ardal, e.e, Berry Hill rhyw ddau
can erw, yn perthyn un amser i ystad Llwyng-

Gwynne Davies
Y Gorwel
Wele rith fel ymyl rhod - o'n cwmpas,
Campwaith dewin hynod;
Hen linell bell nad yw’n bod,
Hen derfyn nad yw’n darfod.
Dewi Emrys
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dda i’r Afon Clydach.
Da y cofiaf stori Wncl Jacob a oedd un o frodyr Bopa Maggie. Bachgen direidus dros ben
oedd Jacob ac yn llawn o gastiau a dyna fe’n
mynd ym mherfedd nos i agor llifddor y felin
ar ôl rhoi postyn pren i atal Efan Ffilip gau’r
llifddor hyd nes y gronfa ddŵr fynd yn wag.
Peth swnllyd oedd melin ddŵr yn amlwg,
*3. Ac mae’r rhod fu gynt yn rhygnu ac yn
chwyrnu drwy'r fro.
Ond byddai’n fwy swnllyd o lawer heb ŷd yn
mynd rhwng y cerrig i leddfu’r twrw, a hyn yn
oriau mân y nos! Rhuthrodd Evan Ffilip o’i
wely ond efo postyn Jacob o dan ddylifiad
cryf o’r gronfa i lawr ar ben y rhod doedd dim
modd iddo atal hi, ac yr oedd preswylwyr yr
hen bentref yn ddihun am dros hanner awr.
Ac uchel oedd eu cwynion am ben yr hen felinydd yn y man!
*4 Dod mae’r dŵr o hyd i’r droed rhod y felin
wen, Wedyn mae’r dŵr yn mynd, ni ddaw nôl
drachefn.
Byddai’r felin yn dychwelyd y dŵr fenthyg i’r
Ffrwd i ymuno â’i llifeiriant hyd at ei haber.

Melin Ddŵr

BU Bopa Maggie yn weddw ifanc ac yn ddiymdroi ar ôl marwolaeth ei gŵr roedd rhaid
Maggie symud yn ôl i’r fferm fach, ei chartref
cyn priodi. Helpu ei mam i fagu’r plant bach
oedd ei gwaith bob dydd wedyn, a dyna oedd
y drefn arferol bryd hynny wrth gwrs, ac yr
oedd hen ddigon o waith iddi hi gydag un ar
ddeg o blant yn y teulu; a gyda llaw, fy nhad
oedd yr ifancaf ohonynt.
Ond cyn bo hir yr oedd Maggie’n adennill ei
hannibyniaeth gan briodi hen lanc Efan Ffilip
a oedd llawer yn hyn nag hi ond wedi cael
mantais o fod yn gyfoethog dros ben. Ac yr
oedd hyn wrth fodd fy modryb - hoff iawn o ei
harian oedd Bopa Maggie!
Teulu o felinyddion oedd y Ffilipiaid ac yn
berchnogion melin ddŵr llwyddiannus dros
ben am genhedloedd maith. Llwyddiant melin
yr hen bentref Ynysybwl oedd yn ddyledus “y
Ffrwd” a oedd yn benthyca ei ddŵr yn haelionus i droi'r rhod ers hydoedd. Enw cyffredin iawn yw ffrwd ar gyfer afon fach, felly
rhyfedd yw’r enw priodol yma sef y Ffrwd!
*1. Rhaid bod rhyw arbenigrwydd yn perthyn
iddi cyn i’r hen bobl ei galw ar wahân y ffrydiau eraill yn agos ati. Nad oedd y lleill yn
deilwng o’r enw'r Ffrwd.
Mae yna arwydd yn yr hen eiriadur Spurrell
sy’n rhoi ystyr cenllif yn ogystal ag afon fach
i’r gair ‘ffrwd’. Nad yw’r Ffrwd dim byd ond
cornant neu hyd yn oed nant sy’n
*2. groyw loyw yn ymdroellu tua’r pant,
rhwng y brwyn yn sisial canu.
Yn hytrach mae gyrfa’r Ffrwd yn fyrhoedlog
wrth ruthro’n ffyrnig a chynhyrfus o’i tharddiad ar y Mynydd Gwyngul i lawr cwm serth
cyn cyrraedd ei aber i fod dim ond llwnc go

*5.

Fel llawer pererin, ni chafodd ond taith
arw o ben bwy gilydd o bwll i bwll, ac o rwystr
i rwystr yr â, nes yn yr aber paid ei thwrw hi
byth. Nid oes gobaith i lawer un ohonom ninnau gael tawelwch ac esmwythfyd, hyd nes
yn yr aber y paid terfysg bywyd, pan groeswn
linell amser, pan derfyna rhawd bywyd: Pan fyddo prynhawn hyn o fywyd yn nesu,
A’m huan ar fyned i lawr!
Geirfa:
y drefn arferol bryd hynny - the usual arrangement at that
time
hen ddigon o waith - plenty of work
wrth fodd fy modryb - to the delight of my aunt
hen lanc - a bachelor
llwyddiannus dros ben - very successful
ers hydoedd - for a long time past
llwnc go dda - a good gulp
ym merfedd nos - in the middle of the night
yn y man - later on
huan - sun.
Ffynonellau
1.
2.
3.

Llanwynno gan Barch. William Thomas - Glanffrwd
Nant y Mynydd gan John Ceiriog Hughes
Y Felin Ddŵr - awdur anhysbys.

John Vivian Harris
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dref Merthyr Tudful, ac yn gweithio yng
Ngholeg Morgannwg ar hyn o bryd. Mae e’n
hyrwyddo’r iaith Gymraeg yn y Coleg. Roedd
e’n gweithio gyda Chymdeithas yr Iaith
Gymraeg cyn hynny.
Roedd e’n arfer gweithio gyda Menter Iaith
Merthyr, yn hyrwyddo’r Gymraeg o gwmpas
yr ardal. Dyma pryd cwrddais i a^ fe, gyda
llaw, pan es i draw i ddysgu gwersi
cerddoriaeth werin gyda’r Fenter. Dyma pryd
dechreuodd Jamie ddysgu mwy o ganeuon
ac alawon gwerin, a chymryd diddordeb
mewn cerddoriaeth draddodiadol ei wlad.
Roedden ni’n canu mewn tafarndai ym
Merthyr, ac weithiau roedd pobl yn mwynhau!
Beth am ei ddiddordebau? Yn amlwg mae
Jamie’n hoffi canu cerddoriaeth. Mae e hefyd
yn hoff iawn o Lydaw. Mae wedi teithio i
Lydaw sawl gwaith, ac wedi dysgu’r iaith
Lydaweg yn ddigon rhugl i’w siarad pam mae
e ma’s yno. Dw i’n cofio un sesiwn werin dda
iawn gyda fe yn nhafarn enwog Ty Elise pan
roeddwn i a cherddorion eraill yn teithio i Wyl
Gerddoriaeth An Oriant. Dyn o ardal Merthyr,
Byn Walters, sydd yn rhedeg y dafarn ac
mae’n enwog am ganu gwerin.
Efallai mae Jamie yn fwy adnabyddus am
iddo fynd i’r carchar dros yr iaith. Protestiodd
e gyda Chymdeithas yr Iaith, yn erbyn
toriadau i arian S4C. Yn amlwg, mae’r iaith
Gymraeg yn bwysig iawn iddo fe. Mae e’n dal
i fyw ym Merthyr ac yn gwneud llawer o
bethau gyda’r Gymraeg yn ei dref. Dw i’n
mynd draw i ganu cerddoriaeth gyda fe yn
eithaf aml. Os rydych chi ym Merthyr, dewch
draw i Ganolfan Soar, ac mae’n bosibl iawn y
gwnewch chi weld Jamie, a’i gita^r.
Dwedwch shwmae – bydd yn falch o’ch
gweld, mae’n siwr!

Jamie Bevan
a’r Gweddillion
GLYWSOCH chi am Jamie Bevan? A’i fand Y
Gweddillion? Dw i’n gwybod amdano achos
dw i’n un o’r Gweddillion! Gitarydd a chanwr
ydy Jamie. Cafodd e dipyn o sylw yn
ddiwedddar, wrth i ganeuon o’i EP diweddaraf
‘Bach yn Ryff’ gael eu chwarae ar Radio
Cymru a Radio Wales. Un o’i ganeuon,
‘Bron’, oedd Record yr Wythnos ar Radio
Cymru yn ddiweddar. Chwaraeodd y cerddor
enwog, Frank Hennessey, un arall o’r
caneuon ar ei raglen ‘Celtic Heartbeat’ ar
Radio Wales. Roedd cyfweliad gyda Jamie yn
y cylchgrawn’Golwg’ hefyd.
Aeth Jamie a’r Gweddillion, ei fand, i ganu ar
raglen ‘Heno’ yn ddiweddar hefyd. Cafodd
Jamie gyfweliad ar y rhaglen. Nid dyma’r tro
cyntaf iddo fe a’r Gweddillion ganu ar ‘Heno’.
Canon ni ar y rhaglen ddwy flynedd yn o^l,
gyda’r gantores enwog Heather Jones yn
canu llais cefndir. Cafodd Jamie a’i fand lawer
o sylw yn ddiweddar, felly!
Mae caneuon Jamie nawr yn eithaf gwerinol
ac acwstig. Cyn hynny, roedd Jamie yn aelod
o’r band roc ‘Y Beti Galws’ – a chyn hynny,
roedd e’n aelod o fwy nag un band roc arall.
Mae e nawr yn aelod o’r band ‘Y Plebs’ gyda fi
hefyd, yn canu cerddoriaeth gwerin yn unig.
Felly, mae ei gerddoriaeth wedi datblygu dros
amser.
Pwy yw’r Jamie Bevan yma? Mae e’n dod o

Geraint Roberts
Y Cymry Cymraeg
Ni yw’r rhai sy’n barhaol - er ein trai,
Er ein tranc beuyddiol,
Y rhai sydd wastad ar ôl;
Ni yw’r gweddill tragwyddol.
Alan Llwyd
Oblegid fy mhlant
Caernarfon 1986
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ddim wedi dechrau dysgu Cymraeg yn
oedran ifanc, a dw i’n dod o Tsieina yn wreiddiol a dw i ddim yn siarad Saesneg fel iaith
gyntaf. Weithiau mae rhaid i fi gyfieithu'r
geiriau Cymraeg i Saesneg ac wedyn i Tsieinëeg i ddeall yr ystyron.
Mae fy ffrindiau yng Nghymru, yn Lloegr ac
yn Tsieina yn gofyn i fi "pam wyt ti’n dysgu
Cymraeg?". Wel, dw i’n mwynhau dysgu
ieithoedd. Dw i’n gallu siarad Tsieinëeg a
Saesneg yn dda. Dysgais Japaneg am 3
blynedd pan oeddwn ym Mhrifysgol Birmingham. Dw i’n dysgu Cymraeg a Sbaeneg yn
ogystal.
Dw i'n hoffi dysgu am ddiwylliannau
newydd a chwrdd â phobl newydd o gefndiroedd gwahanol. Mae hanes cyfoethog
Cymru (sydd yr un mor gyfoethog â hanes
Tsieina) a’r straeon am ddreigiau ein gwlad
yn rhoi ysbrydoliaeth i fi archwilio diwylliant
ac iaith Cymru. Cwrddais i â llawer o
ddysgwyr Cymraeg o Gymru ac o Loegr.
Mae wedi bod yn llawer o hwyl i ddysgu'r

Stori gan ddysgwr
Cymraeg o Tsieina
Annwyl ffrindiau,
Edward Yi He dw i. Dw i’n dod o Chongqing,
yn Ne-orllewin Tsieina, yn wreiddiol. Des i i
Brydain yn 2004 pan oeddwn yn 18 mlwydd
oed. Cyn symud i Gymru yn 2007, astudiais
ym Mhrifysgol Birmingham ar gyfer fy ngradd
peirianneg. Dechreuais i ddysgu Cymraeg yn
2009, yn gyntaf mewn dosbarthiadau nos yng
Ngholeg Gŵyr Abertawe, ond nawr yn fy amser sbâr.
Pan oeddwn yng Nghymru, dw i wedi
gweithio fel Peiriannydd Trydanol i Tata Steel
yn Port Talbot am 5.5 mlynedd. Symudais i
Gaerlŷr yn Mai 2013 am swydd newydd.
Cwrddais â dysgwyr Cymraeg yn Nwyrain Ca-

iaith. Mae’n freuddwyd gen i fod yn siaradwr
Cymraeg rhugl (o Tsieina) yn y dyfodol.
Mae wedi cymryd tipyn o amser i fi ysgrifennu’r erthygl hon yn Gymraeg. Dw i’n
gobeithio y bydd fy straeon yn annog mwy o
bobl, yng Nghymru ac o wledydd eraill, i
ddysgu a siarad Cymraeg. Dw i hefyd yn
gobeithio y bydd fy ymdrechion bach yn
helpu rhagor o bobl yn Tsieina i wybod
rhagor am Gymru ac i'r gwrthwyneb.
Yn olaf, hoffwn i ddymuno Blwyddyn
Newydd Tsieineaidd Dda i bawb (Blwyddyn y
Ceffylau)!
Cofion gorau,
Edward Yi He
Siaradwr (dysgwr) Cymraeg o Tsieina

nolbarth ac dw i’n parhau i ddysgu Cymraeg
yn Lloegr.
Nid yw'n hawdd i ddysgu Cymraeg. Yn wir,
mae’n heriol ac yn anodd iawn i fi. Doeddwn i
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iaith. Buasai George yn falch i wybod am ein
grŵp bach sydd yn cyfarfod yn gyson i siarad
Cymraeg mewn tafarn ar y stryd fawr
Un o’r gweithgareddau sydd rhaid i mi
drefnu bob mis ydy’r gêm fach agoriadol er
mwyn ganiatáu i bawb cymryd rhan ac i
ddefnyddio eu Cymraeg, beth bynnag yw eu
safon. Mae pawb yn gwerthfawrogi’r gêm
fach wrth gwrs, mae’n arwain at sgyrsiau
ychwanegol.
Yn y cyfarfod diweddaf chwaraeon ni quiz
bach ‘ Rhowch Gymru ar y map’. Rhoddwyd
i bawb tri o gerdyn hefo llun olygfa Cymru o
dref neu lecyn enwog, a map o Gymru ei
hun. Ar y cerdyn mae cliwiau yn Gymraeg a
Saesneg. Oedd rhaid i ddarganfod lle yr
oedd yr olygfa ar y cerdyn yn sefyll ar y map.
Yn ddiweddar dechreuon ni orffen ein cyfarfod gan ganu tri cân werin Gymraeg.
Mae'r ferch tu ôl i'r bar yn caniatáu i ni ganu.
Mae bron bawb yn hoff o ganu yn y dafarn.
Mae tri o’n haelodau yn gerddorol iawn. Mae
Ceinwen yn dysgu’r delyn ac roedd hi arfer
bod yn athrawes cerddoriaeth. Mae Mark yn
chwarae mewn band gwerin ac yn canu’r
chwistrell dun a Robert yn canu mewn Côr.
Mae rhai o’n haelodau yn perthyn i’r Gymdeithas Cymraeg Norwich. Wnes i ymweld â’r
Noson Canu ym mis Tachwedd y llynedd.
Roedd ‘na thua 30 ohonon ni’n ganu yng
nghartref Ceinwen. Wnaethon ni ganu am
dair awr hefo ambell doriad i yfed a bwyta ac
i siarad Cymraeg wrth gwrs.
Wel rydym yn edrych ymlaen at y flwyddyn
o blaen. Llawer mwy o hwyl a llawer o Gymraeg.
Gawn ni gymryd yr achlysur hwn i ddymuno chi a’ch teuluoedd chi blwyddyn dda
2014!

George Borrow 1843 by Henry Wyndham Phillips

Cyfarchion cynnes
o Norfolk

ER ein syndod ni, rydym erbyn hyn wedi
bodoli am flwyddyn gyfan. Rheswm da i
ddathlu. Diolch i’r ffyddlondeb ein haelodau
mae oddeutu 11 ohonom ni’n cwrdd unwaith y
mis i sgwrsio yn y Gymraeg. Mae’r grŵp yn
tyfu hefo David, Talia a Robert sy’n dysgu
Cymraeg, yn ymuno a ni. East Dereham ydy
dref ein cyfarfodydd, sydd yn gorwedd yng
nghanol sir Norfolk.
Tybed a ydych chi'n gwybod cafodd awdur
'Wild Wales' ei geni yn 1803 yn East
Dereham. Taith-lyfr am Gymru gan George
Borrow yw Wild Wales a gyhoeddwyd yn
1862. Teitl llawn y llyfr yw ‘Wild Wales:Its people, language and scenery’. Mae'r llyfr yn
adrodd hanes profiadau personol Borrow wrth
deithio Cymru ar droed ar ôl gwyliau teulu yn
Llangollen yn 1854. Mae'r llyfr wedi ei dod i'w
hadnabod fel ffynhonnell o wybodaeth ddefnyddiol am hanes cymdeithasol a daearyddol
y wlad ar y pryd
Dysgodd George ei hun sut i siarad y Gymraeg , tybed faint o syndod oedd ar frodorion
Cymreig am ei ddoniau ieithyddol?

John Maynard Archer

Cysylltu a
Llais Y Dderwentydd
trwy 01773 827513
neu anfon ebost i
menteriaithlloegr@mail.com
www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com

Wel, chwarae teg i George am ddysgu'r hen
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