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A M  D D I M !  

Henffych Haf! 

Yn ystod yr 1990au roedd Huw Dylan  
Owen yn canu gyda'r grwpiau poblogaidd 
Defaid a Gwerinos tra'n byw yn Nolgellau, 
y dre lle cafodd ei fagu. 
    Mae e’n byw yn Nhreforys ers ugain 
mlynedd, ac wedi cyfrannu’n helaeth i fywyd 
Cymraeg Treforys ac Abertawe a’r cylch. 
     Mae ganddo ddiddordeb mawr mewn canu 
gwerin a chanu offerynnau a chyfansoddi.  
Mae Dylan yn credu bod gan farddoniaeth ran 
bwysig i'w chwarae o fewn cerddoriaeth, ac y 
gall artistiaid o ddiwylliannau tramor 
ddylanwadu ar sîn gerddorol Cymru. 
   Medd Dylan: “Bu'r daith o Feirion i Dreforys 
yn un gerddorol droellog. 
     “Ambell i gam tua'r byd gwerin traddodi-
adol, yna ambell i naid yn ôl at fyd roc a pync, 
cyn troelli tuag at gerddoriaeth byd, rap a 
seiniau anthemig o Wlad yr Iâ. Pwy feddyliai y 
gallai taith fywyd drwy Gymru arwain at amry-
wiaeth o'r fath?  
   “Ond, un peth sydd wastad wedi taro deud-
deg i mi yw caneuon sydd â geiriau gafaelgar, 
grymus. I mi, mae'n hanfod o'n Cymreictod.  
O ystyried cyfoeth y traddodiad barddol yng 
Nghymru mae'n syndod fod cyn lleied o'n 
cerddorion wedi manteisio ar y gynghanedd 
a'r mesurau Cymraeg dros y deugain mlynedd 
diwethaf.  
   “Bu ambell eithriad haeddiannol, wrth gwrs, 
gyda mynegiant iasol Gareth Sion gyda'r 
Jecsyn Ffeif yn fyw yn y cof, yn ogystal â 
geiriau Tecwyn Ifan a Bob Delyn. Ac roedd 
awen rhai fel y Cyrff a Steve Eaves yn cyd-
blethu cerddi a cherddoriaeth i ni yn aml.  

   “Dwi'n cofio Lou Reed yn 
datgan mewn cyfweliad, tra'n 
hyrwyddo ei albwm 
farddonllyd wych, New York, 
ei bod yn drueni na fyddai 
mwy o gerddorion yn ceisio 
dyrchafu geiriau'r caneuon yn 
ogystal â'r gerddoriaeth.  
Roedd dylanwad Lou Reed 
a'i ganu-hanner-llefaru (ond 
nid rap) yn drwm. Arweiniodd 
hynny at fwynhau John 

Trudell, yr Americanwr brodorol, oedd yn cân-
lefaru ei gerddi am hawliau llwythau cynhenid 
yr Amerig.  

Huw Dylan yn perfformio gyda Gwerinos, 1993    
“Yn Lloegr datblygodd yr arddull ymhellach 
wrth i'r Blue Aeroplanes lafarganu cerddi Syl-
via Plath ac eraill i gyfeiliant cerddoriaeth roc 
melodig. Ond er yr ymgais i ail-ddarganfod 
'canu pen-pastwn', y rap Cymreig, ni ddat-
blygodd y genre Rap Traddodiadol.  
   “Ges i fy magu yn Nolgellau. Ac er nad 
oeddwn yn ymwybodol o'r peth tra'n byw yno, 
fel yr esboniais yn fy nghyfrol Sesiwn yng 
Nghymru, roedd y diwylliant gwerin traddodi-
adol o fy nghwmpas ymhobman.  
   “Yno roedd Gŵyl Werin Geltaidd, Côr 
Gwerin y Gader, cantorion a cherddorion 
cerdd dant, y grŵp gwerin Cilmeri, twmpathau 
dawns, ac wrth fynd ychydig yn hŷn, mwynhad 
nosweithiau'r sesiynau gwerin wythnosol yn 

nhafarn y Stag.  
   “Ond roedd hi'n amlwg hefyd nad 
oedd y diwylliant hwn yn derbyn yr un 
gefnogaeth â'r byd gwerin yn yr Alban 
a'r Iwerddon. Yno roedd cerddoriaeth 
werin-roc yn dderbyniol a phoblogaidd, 
tra yng Nghymru peth anarferol ac eithri-
adol iawn oedd clywed alaw werin neu 
gân werin ar y radio.  
   “Yr egwyddor pync o 'wneud o dy hun' 
wnaeth i mi fynd ati o'r diwedd a recordi-
o'r traciau, a naturiol oedd cyfuno'r cyfan 
ar gyfer yr albwm, O Feirion i Dreforys.  
'Nes i drio rhoi gwedd grŵp roc ar ala-
won gwerin traddodiadol gyda'r gitâr 
drydan yn hawlio lle blaenllaw; caneuon 
gwerinol ar ffurf baledi cyfoes; a chynnig 
ar ddehongliadau yn y dull llafarganu o 
gywydd Dafydd Wyn Jones, englynion 
Gerallt Lloyd Owen, a rhai o'm cerddi fy 
hun.  
   “Braf oedd cyd-weithio gyda fy 
merched, Heledd a Mirain, ar yr albwm 
wrth iddyn nhw gyfrannu lleisiau cefndir 
ac ambell offeryn at y traciau.  
   “Os yw diwylliant yn beth sych ar ba-
pur nid oes gobaith iddo ffynnu. Mae'n 
rhaid wrth hwyl, egni a lliw; mae'n rhaid 
wrth fynediad hawdd ato; mae angen 
iddo fod yn gynnil a bywiog; ac mae'n 
hollbwysig deall mai'r alawon a'r cerddi 
sy'n bwysig, ac nid pa offeryn a genir na 
pha ddillad a wisgir wrth berfformio.  
   “Gwn nad yw pawb yn gytûn ac eisoes 
derbyniais neges gan un cylchgrawn 
gwerin cenedlaethol yn gwrthod 
adolygu'r CD gan nad oedd, yn nhyb y 
golygydd, yn yr arddull 'gwerin'.  
Roedd sesiynau gwerin traddodiadol 
rheolaidd yn Nolgellau. Mae sesiynau 
gwerin traddodiadol yn Abertawe (neu 
mi roedd cyn Y Gofid Mawr).  
   “Euthum ar daith hir a dwyn elfennau 
roc, rap, ac ôl roc. Datblygodd y cyfan 
ac esblygu, ond roedd y Cymreictod yno 
o hyd. Yr un elfen ddisymud, ddi-ildio.  
 
DIOLCH I CYMRU FYW AM YR EITEM 
HON 
 
Mae albwm Huw Dylan ar werth yn Siop 
Ty Tawe am £10. 

ALBWM NEWYDD HUW DYLAN:  
O FEIRION I DREFORYS 
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Wilia Mehefin 
yng ngofal Mark Stonelake 

Diolch yn fawr i’n cyfranwyr.  
 

Anfonwch unrhyw beth a allai 
fod o ddiddordeb i’n darllenwyr 

erbyn  
Mehefin 24: 

wilia@hotmail.co.uk 
Croeso i unrhyw fath o ddeu-

nydd; os oes gennych gerdd neu 
stori sy’n hel llwch yn y drôr!  
Rhifyn Gorffennaf yng ngofal 

Steve Morris 

Cylch Trafod Llyfrau 
Tŷ Tawe  

 
Ysbryd Sabrina, gan Martin Davis. Y 
Lolfa, £8.99. Barn Cylch Trafod Llyfrau Tŷ 
Tawe. Marciau: 5 i 8 
“Wedi mwynhau ar 
y cyfan, llawer o 
elfennau i’r stori 
ond y cyfan yn dod 
at ei gilydd yn y pen 
draw.” 
“Stori gymhleth, 
llwyth o gymeriad-
au. Do’n i ddim bob 
amser yn sicr beth 
oedd eu perthynas 
â’i gilydd ac â’r 
stori.” 
“Braf darllen stori 
wedi’i lleoli yn ardal 
Amwythig a hefyd y 
Fenni.” 
“Saesneg roedd y cymeriadau’n ei siarad 
â’i gilydd mewn gwirionedd, ond roedd hi’n 
wych mai Cymraeg oedd pob gair yn y 
nofel.” 
“Ychydig o gymhlethdod gan mai Dylan 
oedd enw dau gymeriad.” 

“Roedd y nofel yn tynnu sylw at bobl wa-
hanol i’r arfer mewn nofelau Cymraeg, er 
enghraifft ffoaduriaid, sipsiwn a’r is-fyd 
troseddol sydd ym mhob tref.” 
“Collais ddiddordeb tua’r canol ond gwell-
odd wedyn at y diwedd.” 
“Doedd dim llawer o ddiddordeb gyda fi yn 
y brif thema, sef bod Dylan wedi mynd ar 
goll.” 
“Gallai tua thraean y nofel fod wedi’i hep-
gor heb wneud llawer o wahaniaeth i’r 
stori mewn gwirionedd. Roedd yn rhy hir!” 
“Defnydd rhyfedd o dafodiaith weithiau ac 
roedd yr awdur yn creu geiriau neu’n def-
nyddio geiriau anarferol.” 
Llyfrau’r misoedd nesaf: 

14 Mehefin Lloerganiadau, gan 
Fflur Dafydd, Y Lolfa £9.99 
13 Medi – 2 LYFR: Y Castell 
Siwgr gan Angharad Tomos, 
Gwasg Carreg Gwalch £8.50 a 
Llechi gan Manon Steffan Ros, Y 
Lolfa £6.99. 
Rydyn ni’n cwrdd ar Zoom ar ail 

nos Lun y mis am 7:30. Croeso i 
aelodau newydd, cewch y ddolen 

drwy gysylltu ag el-
in.angharad.meek@gmail.com  
 

Lluniau gan aelod o’r 
Cylch, Dr 

Bruce Ler-

vy: 

Uchod: Cwch 

ffoaduriaid o 

bosibl, wedi’i 

olchi ar y lan 

yng Ngorllew-

in Awstralia 

Gyferbyn: 

Trychineb 

llongddrylliad 

SS Samtampa a 

bad achub y 

Mwmbwls, 

1947   

 

Dysgwyr! 
 

Dyma’ch cyfle i ennill £150! 
Cystadleuaeth: Erthygl i’r Naturiaethwr 

 
Oes gennych chi ddiddordeb mewn byd 
natur, neu mewn effeithiau dyn ar fyd na-
tur? 
Y Naturiaethwr yw cylchgrawn Cymdeithas 
Edward Llwyd, sef Cymdeithas Gen-
edlaethol Naturiaethwyr Cymru. Enwyd y 
Gymdeithas ar ôl y naturiaethwr, yr 
ieithydd a'r hynafiaethydd Edward Llwyd 
(1660 - 1709). 
Penderfynwyd cynnal cystadleuaeth i 
ddysgwyr i ysgrifennu erthygl ar unrhyw 
bwnc sy’n ymwneud â diddordebau Ed-
ward Llwyd. Sonnir am ei ddiddordebau yn 
yr englyn er cof amdano gan John Morgan, 
yn y ddeunawfed ganrif:  
 

Meini nadd a mynyddoedd – a gwaliau 
Ac olion dinasoedd 

A dail, dy fyfyrdod oedd, 
A hanesion hen oesoedd. 

 
Dylid i’ch erthygl fod rhwng mil a dwy fil o 
eiriau a chroesewir lluniau addas i fynd 
gyda’r erthygl, a dylid anfon erthyglau yn 
ffurf MS Word neu raglen gyfrifiadurol gyff-
elyb, os bosib, drwy ebost at: natur-
iaethwr@triban.net 
Bydd erthyglau addas yn cael eu cyhoeddi 
yn Y Naturiaethwr, a bydd gwobr o £150 i’r 
erthygl orau. 
Anfonwch eich erthygl erbyn 5ed o Orff-
ennaf 2021 os gwelwch yn dda. 
 
Mae enghreifftiau o’r Naturiaethwr i’w 
gweld ar y we, yma: 
www.cymdeithasedwardllwyd.cymru/y-
naturiaethwr/ 

 

Nodyn: 
Mae ysgrifennu yn rhan bwysig iawn yn 
eich ymdrech i ddysgu Cymraeg. Mae’n 
rhoi amser i chi feddwl am y ffordd gorau o 
fynegi eich hun. Pan dach chi’n sgwrsio 
efo rywun dach chi’n gorfod meddwl yn 
gyflym ac mae’r sgwrs yn eich blino. Mae 
pawb yn gallu ysgrifennu dim ond iddyn 
nhw wneud y camau cyntaf. Felly rhowch 
gynnig ar y gystadleuaeth yma, hyd yn oed 
os nad ydych yn ennill bydd y profiad yn 
werthfawr iawn. 
 
Pob lwc 

Rob Evans 

mailto:elin.angharad.meek@gmail.com
mailto:elin.angharad.meek@gmail.com
http://www.cymdeithasedwardllwyd.cymru/y-naturiaethwr/
http://www.cymdeithasedwardllwyd.cymru/y-naturiaethwr/
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Difyrion Digidol  
 

Yn y golofn ddiwethaf, y testun dan sylw 
oedd cynnwys Cymraeg ar y We ac mi rydw i 
am gadw yn fras ar yr un pwnc y tro hwn 
trwy fwrw golwg ar yr adnoddau cymorth iaith 
sydd ar gael.  
 Dwi’n siwr eich bod wedi crafu pen lawer 
gwaith yn chwilio am gyfieithiad i air 
Saesneg sy’n rhy ddiweddar i gopi caled o 
Eiriadur yr Academi - Peidiwch mynd yn bell! 
mae yna gymorth hanfodol ar gael trwy’r Ap 
Geiriaduron neu Eiriadur yr Academi ar y 
We.   Dyma ddwy adnodd cwbl amhrisiadwy 
i’ch cynorthwyo wrth ysgrifennu. Mae Geiria-
dur yr Academi ar y We yn cael ei ddiwedda-
ru’n gymharol gyson ac mae unrhyw dermau 
newydd yn cael eu hychwanegu at y rhestr. I 
gyrraedd hwn ewch chi https://
geiriaduracademi.org/ ond yn amlwg mae’n 
cyfieithu yn unig o’r Saesneg i’r Gymraeg. Yr 
hyn sy’n dda am yr Ap Geiriaduron – yw ei 
fod yn bosib cyfieithu gair o’r Saesneg i’r 
Gymraeg ac o’r Gymraeg i’r Saesneg. Mae 
hefyd yn galluogi i chi ganfod beth yw ffurf y 
gair a’i genedl enw ac mae hyd yn oed yn 
gweithio fel odliadur, dim ond i chi roi y sym-
bol * o flaen y gair yn y blwch chwilio.  Os 
nad yw’r gair yr ydych yn chwilio amdano yn 
yr ap, mae’n caniatau i chi fynd yn awtomatig 
at y Porth Termau Cenedlaethol i weld os 
ydio yn fanno. Mae’r wefan hon yng ngofal y 
Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yn elwa o 
arbenigedd adrannau prifysgol ym maes y 
gwyddorau, y gyfraith a’r celfyddydau. Gellir 
canfod y Porth yma yn uniongyrchol trwy’r 
ddolen hon http://termau.cymru/. Er mwyn 
gallu defnyddio’r Ap Geiriaduron ar eich ffôn 
clyfar neu dabled, ewch i chwilio amdano yn 
y Play Store (ar gyfer ffôn neu dabled An-
droid) neu’r Apps store (ar gyfer teclynnau 
Apple), gan ei lwytho ar eich teclyn. Os 
ydych yn ansicr gyda’ch treigladau hefyd, 
mae posib defnyddio Ap Treiglo sydd wedi ei 
greu gan Ganolfan Peniarth, sy’n egluro’r 
gwahanol dreigladau. Mae’r ap yma eto ar 
gael yn yr un lle.  
Os ydych yn chwilio am darddiad enwau a 
diffiniad termau, mae Geiriadur Prifysgol 
Cymru ar-lein yn ffordd wych o ganfod hynny 

https://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html  

Dau adnodd sy’n ddefnyddiol tu hwnt wrth 
sicrhau cywirdeb ysgrifenedig yw gwefan 
Cysill https://www.cysgliad.com/cysill/arlein/  
a rhaglen feddalwedd Cysgliad sydd bellach 
am ddim i’w lawrlwytho – Mae Cysgliad yn 
gallu gwirio dogfen hirach na Cysill a gellir ei 
lawrlwytho trwy’r ddolen ganlynol https://
www.cysgliad.com/cy/ . Y gwahaniaeth 
rhwng y ddau sy’n rhan o’r un gwasanaeth 
yw bod modd cyfieithu mwy o eiriau ar un tro 
trwy ddefnyddio rhaglen Cysgliad ar eich prif 
gyfrifiadur, a hynny heb gyswllt gwe.  Heb 

os, os ydych angen cymorth i’ch cy-
northwyo wrth wirio darn ysgrifenedig a 
gwella cywirdeb, mae’r ddau yn ddefnyddi-
ol mewn amgylchiadau gwahanol a Cysill 
yn fwy defnyddiol os ydych angen gwirio 
brawddeg neu ddwy yn sydyn ar eich ffôn 

clyfar er enghraifft. 

Mae yna lawer yn feirniadol o Google 
Translate a hynny am reswm da – mae 
ambell i awdurdod lleol a chyrff cyhoeddus 
yn ei ddefnyddio i gyfieithu bob dim dan 
haul ac yn gwneud llanast ofnadwy! Ond 
dwi am roi fy mhen ar y bloc a dweud fod 
defnyddio Google Translate yn iawn yn ei 
le. Pam dwi’n deud hyn? Os ydych isio 
dechrau’r broses o gyfieithu dogfen, mae’n 
werth gadael i Google Translate ei gy-
fieithu yn ei gyfanrwydd yn gyntaf ond gan 
bwysleisio eich bod wedyn yn ei brawf 
ddarllen yn ofalus i sicrhau nad oes yna 
gyfieithiadau gwirion. Fe allwch ddefnyddio 
Google Translate i gyfieithu o’r Gymraeg i’r 
Saesneg neu fel arall. Mae Google Trans-
late wedi gwella dros y blynyddoedd di-
wethaf ac mae’n gweithio fel sylfaen dda 
cyn prawf ddarllen y darn ysgrifenedig ond 
cofiwch fel drafft a man cychwyn yn unig! 
Mae Microsoft Bing yn wasanaeth arall 
cyfieithu ac mae Llywodraeth Cymru wedi 
bod yn gweithio gyda hwy i ddatblygu’r 
gwasanaeth. Dwi ar ddeall fod gwasanaeth 
cyfieithu Bing yn fwy cywir na Google, ond 
ewch ati i gymharu’r ddau!   https://
translate.google.co.uk/  https://
www.bing.com/translator  ond eto byddwch 

yn ofalus!  

Os ydych yn ansicr o enw Cymraeg i rywo-
gaeth ym myd natur, mae’n werth i chi 
weld yn gyntaf os ydio yn yr Ap Geiria-
duron. Os nad yw’r enw dan sylw yno, 
ewch ati i gwglo’r enw. Teipiwch enw 
aderyn er enghraifft ‘Jay  gan roi ‘Cymraeg’ 
ar ei ôl yn Google, ac mi ddaw’r canlyni-
adau a’r un cyntaf sy’n ymddangos ar yr 
rhestr yw dolen gan eiriadur Glosbe, sy’n 
nodi mai Sgrech y Coed yw’r enw!  
Felly cofiwch, mae yna ddigon o adnoddau 
i’ch cynorthwyo ac i gefnogi pobl sy’n llai 
hyderus yn ei Cymraeg ysgrifenedig ar y 
We ond y cyngor gorau yw i brawf ddarllen 
unrhyw ddarn cyn cyhoeddi!  Am fwy o 
wybodaeth am dechnoleg Cymraeg ewch i 
https://businesswales.gov.wales/heloblod/

cy/technoleg-cymraeg  

Os ydych chi fel mudiad neu wirfoddolwyr 
angen cymorth, cyngor neu hyfforddiant 
am ddim ar dechnoleg yr Iaith Gymraeg, 
gadewch i ni wybod mae croeso i chi ebos-

tio ni: Cymunedau.Digidol@wales.coop   

Cannoedd o becynnau ar gael 

am ddim I gymunedau 
Antur Waunfawr plannu gardd ffrwythau 

Mae’r elusen amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus y

n rhoi cannoedd o becynnau gardd am ddim i gymune

dau ar draws y wlad.   

Y llynedd, cafodd dros 500 o erddi eu creu, eu hadfer 

a’u gwella trwy Leoedd Lleol ar gyfer Natur.  Cymerod

d grwpiau cymunedol a sefydliadau o bob math 

a maint ran – 

o elusennau anabledd a grwpiau ieuenctid i fentrau cy

mdeithasol a grwpiau gofalwyr.  

Mae’r ceisiadau bellach wedi ailagor, 

ac mae cymunedau yn cael eu hannog i gymryd rhan 

ac osgoi colli’r cyfle.  Gallwch ddewis o erddi ffrwythau

 a pherlysiau ar raddfa fach, gerddi peillwyr a threfol, 

neu erddi bywyd gwyllt a thyfu bwyd ar raddfa fwy.    

Dwedodd Louise Tambini, Dirprwy Brif Weithredwr Ca

dwch Gymru’n Daclus:  

“Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae mwy o bobl nag erioe

d wedi dod i werthfawrogi gwerth natur ar eu stepen dr

ws.  Ond mae angen gweithredu ar frys i wrthdroi ei dd

irywiad.  Dyma pam yr ydym yn llawn cyffro wrth ailago

r ceisiadau ar gyfer Lleoedd Lleol ar gyfer Natur.   

“Diolch i gymorth parhaus Llywodraeth Cymru a’n part

neriaid, bydd cannoedd o erddi newydd yn cael eu dat

blygu ar draws y wlad dros y misoedd nesaf.”  

 Mae’r fenter yn rhan o gronfa ehangach ‘Lleoedd Lleol

 ar gyfer Natur’ Llywodraeth Cymru, sydd wedi ymrwy

mo i greu, adfer a gwella natur ‘ar eich stepen drws’.  

Dywedodd Julie James, 

y Gweinidog Newid Hinsawdd:   

“Mae’r pandemig wedi gwneud i ni gyd werthfawrogi n

atur yn well 

a sylweddoli ei fod yn hanfodol i’n hiechyd, yr economi

 a’n lles ehangach.  
“Bydd yr amgylchedd yn greiddiol i broses gwneud pen
derfyniadau ein llywodraeth newydd, fel-
ly rwyf wrth fy modd ein bod yn gallu parhau i  
gefnogi ein cymunedau i wneud eu rhan i helpu planhi
gion, adar a pheillwyr ar hyd a lled Cymru.  Rwyf yn ei
ch annog i ddod ynghyd i fanteisio ar y cyllid hwn er m
wyn rhoi help llaw i natur.”  
Mae cannoedd o becynnau gardd am ddim ar gael.  I 
wneud cais, ewch i wefan Cadwch Gymru’n Daclus w
ww.keepwalestidy.cymru/nature     
 
 

https://geiriaduracademi.org/
https://geiriaduracademi.org/
http://termau.cymru/
https://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html
https://www.cysgliad.com/cysill/arlein/
https://www.cysgliad.com/cy/
https://www.cysgliad.com/cy/
https://translate.google.co.uk/
https://translate.google.co.uk/
https://www.bing.com/translator
https://www.bing.com/translator
https://businesswales.gov.wales/heloblod/cy/technoleg-cymraeg
https://businesswales.gov.wales/heloblod/cy/technoleg-cymraeg
mailto:Cymunedau.Digidol@wales.coop
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.keepwalestidy.cymru%2Fnature&data=04%7C01%7CE.M.Stonelake%40Swansea.ac.uk%7C712808f299b941b82c4808d91f6a86a6%7Cbbcab52e9fbe43d6a2f39f66c43df268%7C0%7C0%7C637575365264889241%7CUnknown%7CTWFpb
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.keepwalestidy.cymru%2Fnature&data=04%7C01%7CE.M.Stonelake%40Swansea.ac.uk%7C712808f299b941b82c4808d91f6a86a6%7Cbbcab52e9fbe43d6a2f39f66c43df268%7C0%7C0%7C637575365264889241%7CUnknown%7CTWFpb
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Mudiad Meithrin yn 
dathlu 50 mlynedd o 

ddarparu  
addysg Gymraeg 

 

Eleni, mae Mudiad Meithrin yn dathlu pen-
blwydd arbennig wrth iddynt ddathlu 50 
mlynedd ers ei sefydlu yn Eisteddfod Gen-
edlaethol Bangor, 1971. Er gwaethaf y cyf-
yngiadau sydd mewn grym yn sgil pandem-
ig Covid-19, mae llu o weithgareddau yn 
cael eu trefnu ar hyn o bryd er mwyn nodi’r 
achlysur arbennig hwn. Gweler restr ohon-
ynt isod: 
     Mae logo Mudiad Meithrin newydd wedi 
cael ei ddylunio yn arbennig ar gyfer dath-
lu’r 50 (gweler y logo uchod).  
Mae llu o gwmnïau Cymreig wedi cyfrannu 
at hamper o nwyddau fel gwobr i gystad-

leuaeth yn arbennig i’r Cylchoedd i greu 
unrhyw beth fel rhan o’r dathliadau e.e. 
arddangosfa, cerdyn pen-blwydd a.y.y.b. 
Bydd 50 Cylch Meithrin yn derbyn capsiwl 
amser i’w claddu, a bydd 50 Cylch Meithrin 
arall yn derbyn coed afalau i’w plannu yn yr 
Hydref. Bydd placiau yn cael eu rhoi gyda 
rhain er mwyn nodi’r achlysur.  
Mae Lowri Roberts (enillydd y gystadleu-
aeth ar raglen ‘Y Stiwdio Grefft’, S4C) wedi 
creu llun i gyd-fynd ag englyn a gyfansodd-
wyd yn arbennig gan Archdderwydd Cym-
ru, Myrddin ap Dafydd – bydd hwn yn cael 
ei rannu i’r holl Gylchoedd a Meithrinfeydd 
dydd.  
Mae cyfres o fideos ‘Dawnsio gyda Dewin 
a Siani Sionc’ wedi cael eu creu a bydd 

DVD o’r rhain yn cael eu rhoi i’r Cylch-
oedd ynghyd â’u rhannu ar Youtube. 
Mae Llyfr Dathlu 50 wrthi’n cael ei aw-
dura gan Mererid Hopwood gan anelu at 
ei lawnsio fis Hydref. 
Cynhelir Gŵyl Dewin a Doti Rhithiol 14-
18 Mehefin gyda Martyn Geraint, Siani 
Sionc, Dewin a Doti. 
Cynhelir ‘Wythnos Parti Dathlu 50’ yn 
ystod wythnos 5 -10 Gorffennaf 2021. 
Bydd y cylchoedd yn derbyn ‘pecyn dath-
lu’ ar gyfer cynnal y dathliadau hyn yn 
fuan. 
     Mae dros 80 o ‘selebs’ Cymru wedi 
creu fideos byr i ddymuno pen-blwydd 
hapus i’r Mudiad a bydd rhain yn cael eu 
rhannu ar ein cyfryngau cymdeithasol o 
fis Mai ymlaen. 
     Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, 
Prif Weithredwr Mudiad Meithrin: 
 
 “Holl genhadaeth a phwrpas ein gwaith yw 

defnyddio’r blynyddoedd cynnar fel cyfrwng i 
greu siaradwyr Cymraeg newydd o blith y 
plant na fyddai’n siarad Cymraeg fel arall ac 
mae’r profiad o ddysgu trwy chwarae yn holl 
bwysig yn ei hawl ei hun. Ond credaf mai 
gwaddol mwyaf y Mudiad fydd gweld nad oes 
mo’i angen ryw ddiwrnod, pan bydd ein cyfun-
drefn gofal ac addysg yn darparu’r gefnog-
aeth orau posib i’r plant lleiaf a hynny’n awto-
matig trwy gyfrwng y Gymraeg. Gobeithio y 
gwireddir hynny cyn cyrraedd y 100fed pen-
blwydd!”                                

Cwrs Cynhyrchu  
Cyfryngau Uwch 

 

Cyfle olaf i gael hyfforddiant achrededig 
AM DDIM mewn sgiliau cynhyrchu cyfryn-
gau a digidol Mae'r cwrs Cynhyrchu 

Cyfryngau Uwch a arweinir gan Brifysgol 
Aberystwyth wedi mynd o nerth i nerth 
yn ystod y pandemig. Mae gan fusnesau 
a sefydliadau gyfle i ennill a gwella sgili-
au cyfryngau digidol eu gweithlu AM 
DDIM a chefnogi eu gweithwyr wrth id-
dynt weithio tuag at gymhwyster ôl-
raddedig (Tystysgrif Ôl-raddedig, Diplo-
ma Ôl-raddedig neu Feistr MSc). Me-
hefin 2021 fydd y cyfle olaf i gofrestru ar 
gyfer yr hyfforddiant achrededig AM 
DDIM hwn. Cyflwynir cwrs MSc Cynhyr-
chu Cyfryngau Uwch Prifysgol Aberyst-
wyth trwy gyfrwng y Gymraeg, y 
Saesneg ac yn ddwyieithog, ac fe'i 
cefnogir gan Gronfa Gymdeithasol 
Ewrop (ESF) trwy Lywodraeth Cymru ac 
fe ddaw yn sgil cynllun amlddisgyblae-
thol unigryw rhwng adrannau Cyfrifia-
dureg ac Astudiaethau Theatr, Ffilm a 
Theledu.  
   Mae’n cyfuno gwybodaeth ymarferol am 
raglennu cyfrifiadurol â chynhyrchu cyfryn-
gau, a’r nod yw arfogi gweithwyr â'r sgiliau 
damcaniaethol a'r byd go iawn er mwyn 
gweithio gyda thechnolegau digidol a 
chyfryngau uwch. Cynlluniwyd Cynhyrchu 
Cyfryngau Uwch gyda busnesau ac unigolion 
mewn golwg ac felly mae’n hyblyg, yn hy-
gyrch trwy ddysgu o bell ar-lein a bydd yn 
ategu at waith y gweithiwr ac ymrwymiadau 
eraill. Nod y cwrs hyfforddi achrededig lefel 
uchel hwn yw galluogi busnesau ac unigolion 
i ddod yn fwy cynhyrchiol, cynaliadwy ac 
effeithlon yn enwedig yn y byd digidol hwn 
sy'n newid yn barhaus.  
     Dywedodd Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr 
Canolfan Celfyddydau Aberystwyth “Mae'r 
cwrs Cynhyrchu Cyfryngau Uwch yn gyfle 
gwych i'r rheini sydd eisiau gwella eu sgiliau 
yn y sector diwydiannau creadigol yng 
Nghymru! Pa amser gwell i wella sgiliau er 
mwyn cael gwell dealltwriaeth o'r heriau sy'n 
ein hwynebu a sut i ddefnyddio'r cyfryngau a 
thechnolegau digidol sy'n newid yn ein tir-
wedd greadigol. Y newyddion da i gwmnïau 
yw bod yr hyfforddiant hwn yn rhad ac am 
ddim.” Mae cyfranogwyr yn astudio trwy 
raglen dysgu o bell â chymorth a does dim 
angen cymryd amser i ffwrdd o'r gwaith. Mae 
pob modiwl yn para tua 14 wythnos ac yn 
cael eu cyflwyno mewn rhaglen dreigl gyda 
dyddiadau cychwyn blynyddol ym mis Chwe-
fror, Mehefin a Hydref, gan roi cyfle i 
gyfranogwyr y cwrs ddewis pob modiwl yn ei 
dro. Mae pynciau'r modiwlau yn cynnwys: 
Rhywedd a Chynhyrchu Cyfryngau; Graffeg 
Gymhwysol; Sgiliau Cynhyrchu Cyfryngau 
Rhagarweiniol ac Uwch; Diwylliant Digidol a 
Rhaglennu ar   parhad 
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 Derwyn – Fy 
Nghyfaill 

Gan y Parch Ivor Rees 
 

Yn y flwyddyn 1952 
cefais fy nerbyn yn 
ymgeisydd i’r Wein-
idogaeth gan Annib-
ynwyr Dwyrain Mor-
gannwg yn eu cwrdd 
chwarter.  Gofyn-
nodd yr un cyfarfod i 
mi eu cynrychioli 
yng Nghynhadledd 
Cymru yng Ngholeg 
yr YMCA yn y Knap, 
y Barri, wythnos y 
Pasg.  Derbyniais ar 
unwaith ac ar ddydd Llun y Pasg teithiais 
i’r Barri yn llawn brwdfrydedd ond, wrth i 
mi gerdded i fewn i’r neuadd gwelais dorf 
o bobl y pen draw iddi yn siarad yn hapus 
ac yn uchel.  Llanwyd fi ag arswyd. Tro-
ais ar fy sawdl a ffoi i gornel tywyll y tu ôl 
i mi.  Wrth i mi eistedd yn un o’r seddau 
‘sinema’ wrth y wal sylweddolais fod 
rhywun yno’n dawel.  Cyflwynodd ei hun, 
“Derwyn, Derwyn Morris Jones o Rosllan-
erchrugog a myfyriwr diwinyddol 
(Annibynnwr) yng Ngholeg Bala Bangor 
a’r Brifysgol ym Mangor”.  Daethom yn 
gyfeillion ar unwaith a pharhaodd y cyf-
eillgarwch hwnnw am chwe deg naw of 
flynyddoedd, gan dyfu’n ddyfnach ar ôl i 
ni ymddeol i Abertawe. 
Parhaodd y cyfeillgarwch trwy lythyrau a 
chyfnewid llyfrau adeg y Nadolig.  Buom 
yn treulio wythnos yr Eisteddfod Gen-
edlaethol yng nghwmni ein gilydd a John 
Watcyn, gan eistedd ar rywbeth tebyg i 
“stretcher’ mewn neuaddau ysgolion, gan 
fwynhau y pafiliwn a’r Babell Lȇn yn yst-
od y dydd a’r dramâu gyda’r hwyr ac, 
wrth gwrs, crwydro’r maes a’r dref neu’r 
pentref.  Ar y maes y gwnes i gwrdd ag 
Eileen am y tro cyntaf a hithau yno gyda 
grwp o ffrindiau a phob un yn gwisgo 
blazer Y Coleg Normal, Bangor.  Daeth 
Derwyn i’r Rhondda hefyd i aros gyda ni 
a’i hoffter o fy mam yn aros gydag ef hyd 
y diwedd.  Y tro olaf iddo ddod oedd ar 
gyfer Ordeinio Vivian Jones ar yr On-
llwyn.  Ni sylweddolais y pryd hynny y 
byddwn yn aelod o’r un cyfundeb â 
Vivian, a’r tri ohonom yn ffrindiau mawr. 
Mis cyn i mi ddechrau’r cwrs yn y Coleg 
Coffa, Aberhonddu bu’n rhaid i mi fynd i 
Sir Drefaldwyn ar daith gasglu ar ran y 
Coleg, gan bregethu yng Nghapel Her-

mon, Croesoswallt a chymerais fantais ar y 
cyfle i fynd i weld Derwyn yn Ysbyty 
Gobowen.  Cefais fraw i’w weld yn gor-
wedd mewn gwely mewn rhes o welyau, 
nid mewn ward ond mewn rhywbeth tebyg i 
sied feiciau, dim ond pyst a tho, gyda thar-
polin wedi’i rolio lan ar gyfer y glaw.  Bu 

yno am 
fisoedd gyda 
phroblem 
gyda’i wddf, 
a’i amynedd 
mawr a’i ddyf-
albarhad yn 
ennill fy 
mharch. 
Derbyniodd 
Derwyn alwad 
i Horeb, Pen-
ydarren, lle yr 
enillodd serch 

a pharch ei bobl yn fuan iawn, ac yn arben-
nig Mr. a Mrs. Willie Jones, lle bu’n byw 
cyn iddo briodi.  Wedyn priododd Derwyn 
ac Eileen, gan wneud eu cartref ym Mhen-
ydarren.   
Rhai blynyddoedd wedyn y priododd Delyth 
a minnau.  Cyn hynny, bu dipyn o drafod 
ynglŷn â pha weinidog oedd i’n priodi, gan 
ei bod yn  amhosibl i’w gweinidog wneud 
hynny a bod yn briodfab.  Awgrymais enw 
fy ngweinidog.  Gwrthododd Delyth am nad 
oedd hi yn ei adnabod. Mewn ateb i gwest-
iwn, dywedodd “Derwyn” ac felly y bu, 
gyda’r Parch. Emrys Jones yn ei gynorth-
wyo.  Cafodd Derwyn goler gron gennyf ar 
gyfer y dydd; cafodd ei gwisgo wedyn, wrth 
ymweld ag ysbytai ardal Merthyr.  Methodd 
Eileen fod yn bresennol am fod Bethan 
newydd gael ei geni. Buom yn ymweld â’n 
gilydd yn aml wedyn.  Credaf mai’r tro cynt-
af iddynt fynd i ffwrdd gyda Bethan oedd i 
aros gyda ni yn Port Talbot – mae gennym 
lun o’r tri yn Pennard. 
Tua 1958 cefais fy mhenodi gan Gwrdd 
Chwarter De Morgannwg i fwrdd Cymdeith-
as Genhadol Llundain, gan deimlo bod hyn 
yn fraint mawr - yn anffodus yn fy ngolwg i, 
ond ychydig anrhydeddus o genhedlaeth 
hŷn o gyfarwyddwyr Cymreig  oedd yn 
mynychu’r cyfarfodydd – ond, yn fuan wed-
yn, daeth Derwyn o Ogledd Morgannwg a 
dau neu dri arall a braf oedd gweld cyn-
rychiolaeth fwy teilwng o Gymru.  Roedd 
Derwyn yn dod i fewn i’r trȇn yng Nghaer-
dydd: buom weithiau yn cyd-aros, naill ai 
gyda f’ewythr a’m modryb yn Ilford neu 
gydag Elwyn Jones (gweinidog Radnor 
Walk) a’r wraig Alwen yn Clapham. 
Trychineb enfawr ddaeth â ni yn nes eto, 
sef Aberfan.  Pan glywais y newyddion 
ofnadwy ffoniais fans Gellimanwydd a phan 

gyfer Cyfryngau Digidol Dywedodd Mer-
edudd Jones, Pennaeth yr Adran TG a 
Chydlynydd Cymhwysedd Digidol yn Ysgol 
Maes-y-Gwendraeth, Cefneithin “Mae astu-
dio ar gyfer gradd Meistr yn rhywbeth rydw 
i wedi bod eisiau ei wneud ers gadael y 
Brifysgol. Dwi erioed wedi llwyddo i ddod o 
hyd i gwrs sy'n cyd-fynd â'r hyn rydw i 
eisiau dysgu yn ei gylch a hefyd yn fy 
helpu gyda fy ngwaith beunyddiol fel athro. 
Pan welais yr unedau oedd ar gael o fewn 
Cynhyrchu Cyfryngau Uwch roeddwn yn 
eiddgar i ddechrau! Gallaf wneud popeth o 
gartref! Mae'r holl ddarlithoedd ar-lein yn 
ogystal â'r taflenni gwaith a'r tasgau 
ymarferol. Mae'r darlithwyr a'r tiwtorialau 
byw ar-lein a gynhelir unwaith yr wythnos 
yn help mawr i'ch paratoi ar gyfer yr aseini-
adau." Mae dull hyblyg y cwrs hefyd yn 
caniatáu i gyfranogwyr ddechrau astudio 
pa bynnag fodiwl sydd fwyaf o ddiddordeb 
iddynt a chymryd cynifer neu gyn lleied o 
fodiwlau ag y dymunant, naill ai fel rhan o'u 
Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) neu 
i adeiladu tuag at ystod o gymwysterau ôl-
raddedig (Tystysgrif Ôl-raddedig, Diploma 
Ôl-raddedig neu Feistr MSc). Mae Siwan 
Dafydd, Pennaeth Cyfryngau Cymdeithasol 
Cwmni Cynhyrchu Telesgop yn gweld Cyn-
hyrchu Cyfryngau Uwch fel y cyfle perffaith 
i ddatblygu ei sgiliau yn ei gwaith beunyddi-
ol sy'n newid yn barhaus, “Mae'r cwrs hwn 
yn rhoi cyfle i mi ddatblygu ymhellach y 
sgiliau sydd gen i eisoes a datblygu rhai 
newydd y mae angen i mi fod yn 
ymwybodol ohonynt yn y diwydiant hwn.” 
Cydnabyddir yn eang bod diffyg sylweddol 
yn y math hwn o hyfforddiant yn y diwyd-
iannau creadigol yng Nghymru. Diolch i 
gefnogaeth ariannol gan Gronfa 
Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth 
Cymru, mae hyfforddiant yn cael ei gynnig 
AM DDIM ar hyn o bryd i fusnesau a 
gweithwyr cymwys sy'n cofrestru cyn Me-
hefin 2021. I wirio cymhwysedd ar lein 
ewch i: https://amp.aber.ac.uk/cy/study/
eligibility-and-fees/enrolment-eligibility/ 
Dywedodd Doug Neil, myfyriwr aeddfed o 
Abertawe sy'n gweithio i'r GIG “Mae dysgu 
o bell wedi caniatáu imi weithio gartref ar 
amser sy'n addas i mi. Mae rhyw 30 
mlynedd wedi bod ers i mi weithio'n acade-
maidd ddiwethaf ar lefel Meistr a byddwn 
yn annog unrhyw un sy'n chwilio am brofi-
ad cyfryngau amrywiol a heriol i ystyried y 
rhaglen Feistr hon."I gael mwy o 
wybodaeth am y rhaglen ewch i 
amp.aber.ac.uk neu cysylltwch ag aelod o'r 
tîm trwy e-bost:  
 

ccu-amp@aber.ac.uk                                   
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nad oedd ateb cysylltais â Mr Willy Jones, 
ysgrifennydd Eglwys Horeb, Penydarren, 
eglwys gyntaf Derwyn.  Fel yr oeddwn yn 
disgwyl, yno yr oedd Derwyn, Eileen a 
Bethan. Ond tair wythnos yn gynt bu iddynt 
symud o Benydarren.  Derwyn oedd caplan 
Maer Merthyr Tudful y flwyddyn honno a 
gair olaf y Maer cyn iddo symud oedd, 
“Wel, Derwyn, rydych gwneud gwaith da i 
mi ond hwyrach na fydd dim mwy i’w 
wneud yn awr.”  Fel Caplan y Maer y dych-
welodd i wynebu Aberfan. 
     Mewn ateb i’m cais am wneud rhyw-
beth, gofynnodd Derwyn i mi fynd i fyny 
bore trannoeth a mynd ag Eileen a Bethan 
adref. Ffoniodd wedyn nos Sul a gofyn i mi 
fod yn Aberfan erbyn wyth o’r gloch y bore 
wedyn pan oedd Derwyn yn cyfarfod â 
gweinidogion y pentref.  Nid cyfarfod 
hawdd mohono.  Roedd y gweinidogion 
lleol, druan, wedi colli llawer o blant o’u 
hysgolion Sul a’r Parch. Stanley Lloyd, 
gweinidog yr Annibynwyr, wedi colli pob un 
a gweld ei gapel yn cael ei ddefnyddio fel 
marwdy, yn llawn o gyrff plant bach.  
Gwaeddodd mewn poen, “Ein trychineb ni 
yw hwn!”  Ond nid oedd yr un ohonynt yn 
medru gwneud dim i helpu i baratoi yr ang-
ladd fawr.  Pan ddywedodd yr offeiriad 
Catholig ei fod yn gwahodd ei archesgob, 
ymatebodd y ficer y byddai ei esgob yno 
hefyd ond mynnodd Derwyn mai Stanley 
Lloyd oedd i gynrychioli’r Eglwysi Rhydd-
ion. 
     Cymerwyd tafarn drosodd gan y Cyngor 
i fod yn ganolfan y trefniadau.  Eisteddodd 
Derwyn a  minnau un ochor i’r ystafell wag 
a rhes o ymgymerwyr yr ochr arall – gwir-
foddolwyr o Gaerdydd, Casnewydd a’r 
cymoedd dwyreiniol, tîm ardderchog o 
gydweithwyr.  Atom ni y daeth y rhieni 
mewn sioc enfawr, a ninnau y ddwy ochr i’r 
ystafell yn ceisio eu helpu.  Roedd y pen-
tref yn boenus o dawel; peiriannau mawr 
yno yn dawel gyda’r nos: dywedodd Der-
wyn sawl gwaith, “Onid yw’n ryfedd!  Yr holl 
beiriannau a dim plentyn o’u cwmpas.” 
     Cyrhaeddodd bore dydd Gwener a’r 
hersiau yn dechrau eu gwaith o gasglu’r 
eirch o’r tai am wyth o’r gloch.   Roedd y 
cyfan wedi’i drefnu fel ymgyrch filwrol i lawr 
i’r manylion lleiaf er mwyn gorffen y gwaith 
ddwy awr cyn yr angladd.  Aeth Derwyn a fi 
i alw ar weinidog lleol yn gynnar yn y bore 
gan ddychwelyd dros hen domen glo.  
Edrychom i lawr at res o dua dwsin o dai a 
phump hers yno.  Cymerodd Derwyn dros-
odd: “Cer di yno ac af i y drws nesaf.”  
Profiad tebyg gafodd y ddau ohonom: 
croeso a phaned a’r ddau ohonom yn med-
ru gwneud dim mwy na sibrwd gair o gyd-
ymdeimlad ac eistedd yno bron â bod yn 

ormod i ni.   Un plentyn oedd wedi marw yn 
“nhŷ Derwyn,” pan holais i, “dau blentyn a 
mam-gu” oedd eu hateb.  Aethom i’r fyn-
went erbyn 3.00 gan sefyll ar ganol torf o 
gannoedd o bobl a’n gwaith ni ar ben. 
Roedd y ddau uchel glerigwr yn dda ond yr 
hyn sydd yn aros yng nghof llawer o bobl 
oedd gweddi syml Stanley Lloyd; defnydd-
iodd a newid emyn Saesneg, “Loving 
Shepherd of OUR SHEEP.”  Dywedodd 
Derwyn wrthyf sawl gwaith, “Dwyt ti ddim 
wedi crio eto” – daeth nes ymlaen ond 
roedd yn amlwg ei fod yntau wedi crio llaw-
er ar ei ben ei hun ac eto wedi llwyddo yn 
ei ffordd dawel, foneddigaidd, syml i gyf-
lawni pethau mawr wrth helpu trueiniaid 
Aberfan ar ran gweinidogion y lle. 
Bu’r ddau ohonom hefyd yn aelodau o 
weithgor yn 1964-65 o bedwar yn edrych ar 
“Eglwysi Morgannwg a Mynwy a’r broblem 
iaith,” gyda’r Parchedigion Emlyn Jenkins a 
R E Edwards, yn rhannu siom pan na chaf-
odd ein hadroddiad ei drafod yn iawn gan 
Gyngor yr Undeb. 
    Yn fuan wedyn gadewais yr Annibynwyr 
Cymraeg a symudodd Delyth a fi i Lundain, 
yn erbyn fy awydd fy hun.  Ble bynnag y 
buom fyw parhaodd ein perthynas cryf 
gyda Derwyn ac Eileen, yn ymweld â’n 
gilydd gyda’n plant pob blwyddyn.   
Daeth yr amser i mi ymddeol ac yn 1996 y 
daethom i fyw unwaith eto yn Abertawe. Un 
o’r prif resymau am ddod yma oedd ein 
perthynas â Derwyn ac Eileen a Noel a Pat 
Davies.  Sioc ofnadwy i mi yn fuan wedyn 
oedd cael deall bod Derwyn ac Eileen yn 
meddwl symud i Gaerdydd ac achos llaw-
enydd oedd clywed iddynt newid eu 
meddwl.   
     Buom yn ymweld â’n gilydd yn bur aml, 
naill ai y pedwar ohonom neu gyda Noel a 
Pat. Aethom gyda’n gilydd i bethau Cym-
raeg ond hefyd i gyngherddau, dramâu a 
Chymdeithas Gymraeg Llandeilo Ferwallt 
ac i giniawau rhai cymdeithasau ac ar rai o 
deithiau tramor Heini Gruffudd. Bu Derwyn 
a minnau yn aelodau o’r Gymdeithas Cinio 
Cymraeg  ac aethom gyda Delyth i ddarlith-
oedd diwinyddol y Brifysgol. Pleser Delyth 
oedd cael codi Eileen ar gyfer cyfarfodydd 
Merched y Wawr.  Bu Derwyn a minnau’n 
cyfnewid papurau a chylchgronau gydag 
ambell i lyfr dros y blynyddoedd ers 1996.  
Braint oedd bod ar gael ar adegau pan fu 
Derwyn yn ddi-hwyl a nes ymlaen oedd 
cael Derwyn yn agos a minnau’n ddi-hwyl; 
roedd yn ffyddlon iawn yn dod i Ysbyty 
Treforys yn 2004 gyda’r hwyr i eistedd yn 
dawel gyda mi yn ystod fy mhum wythnos 
yno.   
Wedyn daeth anhwylder Eileen, ei gariad, 
ei gyd-weithiwr ymhob peth, a’r un a fu’n 

gofalu amdano ar hyd ei briodas, gan adael 
iddo wneud dim yn eu cartref.  Felly syn-
dod i bawb oedd ei weld yn ymdopi i ofalu 
amdani a rhedeg y tŷ.  Daeth cryfder y 
cariad rhyngddynt i’r golwg.  Ond daeth ei 
diwedd a thorf ym Methel a’r amlosgi yn 
talu teyrnged i wraig dda a Christion ffydd-
lon ond hefyd i ddangos mawredd eu cyd-
ymdeimlad â Derwyn a’r teulu.   
Unwaith eto, mawr oedd gofid eu ffrindiau 
na fyddai’n medru symud ymlaen ar ôl 
colled mor fawr ond yn fuan tawelwyd ein 
hofnau gan benderfyniad llwyddiannus 
Derwyn i wneud hynny, er gymaint ei goll-
ed enfawr.  Cymerodd i fyny ei aelodaeth o 
ddosbarth llenyddiaeth Heini Gruffudd, gan 
gyfoethogi ei gyd-aelodau o’i wybodaeth 
eang o emynyddiaeth a llenyddiaeth Cym-
ru.  Ymunodd hefyd â Chymdeithas Gym-
raeg Treforys a Chymdeithas Ceredigion/
Tŷ’r Cymry.  Parhaodd i bregethu a chym-
ryd rhan mewn angladd, ar gost mawr iddo 
ef. Dyn teulu oedd Derwyn yn caru ei blant 
i‘r eithaf ac yn ymffrostio yn ei wyrion: ac 
wrth sôn am y teulu, rhaid eu canmol bob 
un am eu gofal arbennig iawn dros eu tad, 
tad-yng-nghyfraith a thaid. 
     Ar ddydd Iau, Ebrill 22ain daeth Bethan, 
ei ferch annwyl, o Gaerdydd i fynd ag ef 
am driniaeth laser ar ei lygad yn Ysbyty 
Singleton, gan ddod eto dydd Gwener i 
fynd ag ef yn ôl yno i gael adroddiad ar y 
driniaeth.  Ffoniais i nes ymlaen yn y bore 
a chlywed ei fod yn falch iawn dweud bod y 
pwysau wedi gostwng o ddeugain i ddeg.  
Edrych ymlaen yn ffyddiog oedd ei ymateb.  
Penderfynais ei ffonio dydd Llun i drefnu i 
fynd ato i eistedd yn yr ardd oedd yn gol-
ygu cymaint iddo. 
     Cafodd Delyth a minnau sioc ofnadwy 
felly fore Sul i glywed gan Alun fod ei Dad 
wedi marw’n dawel yn ei gwsg nos Sad-
wrn,  Ergyd fawr oedd deall bod fy nghyfaill 
am chwe-deg naw o flynyddoedd wedi 
ymadael â ni. 
     Rhoddais wybod i rai ffrindiau a dyma 
gasgliad o’u geiriau amdano: “dyn braf, 
llawn cydymdeimlad a gwybodaeth... 
gweinidog o fendith amhrisiadwy... ffydd 
ddofn, dawel, doethineb, tosturi a rhywbeth 
positif i’w ddweud.” 
     Mae ei ymadawiad sydyn â ni wedi 
achosi poen mawr i deulu a ffrindiau ond 
dyna bris gwerth ei dalu er mwyn cael ei 
gwmni ar hyd y blynyddoedd. 
     Daeth Derwyn Morris Jones i derfyn ei 
bererindod ddaearol ar ôl cyflawni gweinid-
ogaeth werthfawr yn enw Iesu Grist a byw-
yd da yn ei gyfanrwydd gan fynd at ei 
Greawdwr/Waredwr.  Yn llyfr John Bunyan 
“Taith y Pererin” pan gyrhaeddodd Pererin 

yno “fe ganodd yr utgyrn ar yr ochr draw.”   
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O gerddi am y 
profiad o fod 
yn dad i 
gerddi gan 
feirdd am eu 
tadau, mae 
mwy na digon 
o ddewis yn y 
gyfrol liwgar 
hon. Yng nge-
iriau’r golyg-
ydd, Rhys 
Iorwerth: ‘Mi 
welwch fod 
yma gerddi i 
gychwyn am y profiad rhyfeddol hwnnw o 
ddod yn dad, ac o fod yn dad. Mi glywn 
ni wedyn am y modd mae’r profiad 
hwnnw’n rhoi uchelseinydd i dician y 
cloc, ac yn arwain, yn hwyr neu’n 
hwyrach, at y sylweddoliad y bydd yn 
rhaid i bob plentyn dorri’i gŵys ei hun’. 

 

Mae yma ddigonedd o hiwmor a thynnu 

coes yng ngherddi beirdd fel Ifor ap Glyn 

a Jôs Giatgoch, ond, yn anochel, mae 

galar a cholled mewn rhai cerddi hefyd: 

‘... mae’r galar gan amlaf yn deillio o 

gariad a chynhesrwydd ac agosrwydd 

rhyngon ni. Ac mae’r gyfrol yn cloi’n 

ddyrchafol wrth i’r beirdd ddathlu’r ber-

thynas hon, neu ganu eu teyrngedau’u 

hunain i’w tadau arbennig nhw’. Heb os, 

yr hyn sy’n amlwg iawn yn newis y golyg-

ydd yw’r amrywiaeth hynod sydd yn y 

casgliad, o hen ffefrynnau fel y cywydd 

hynafol gan Lewys Glyn Cothi i’w fab, i 

gerddi newydd sbon gan feirdd megis 

Siôn Tomos Owen, Llio Elain Maddocks a 

Mari George.  

 

YR ARLUNYDD 

 

Ynghyd â’r cerddi mae’r gyfrol hefyd yn 

cynnwys darluniau cartwnaidd a chwae-

thus gan yr arlunydd Matt Joyce. Ym 

mhob llun gan yr arlunydd crisialir rhyw 

agwedd o berthynas tad a’i blentyn, gyda 

rhai darluniau’n cyd-fynd yn benodol â 

rhai cerddi, a rhai eraill yn ddarluniau 

bychain sy’n adrodd cyfrolau am brofi-

adau y gall pob tad uniaethu â nhw. Yn 

gyfrol clawr caled, mae’r diwyg apelgar a 

lliwgar gan y 

dylunydd 

Tanwen Haf 

hefyd wedi 

sicrhau bod 

y cerddi a’r 

darluniau’n 

clymu’n 

berffaith â’i 

gilydd.  

 

Y GOLYG-

YDD 

Golygydd y 

gyfrol yw’r 

Prifardd 

Rhys Ior-

werth. Mae Rhys yn byw yng Nghaernar-

fon gyda’i wraig, Siwan, eu merch, Magw, 

a’u mab newydd-anedig, Idwal. Enillodd 

Gadair Eisteddfod Wrecsam a’r Fro yn 

2011 ac mae’n wyneb cyfarwydd fel 

perfformiwr ar lwyfan ‘Bragdy’r Beirdd’, y 

stomp a’r Talwrn. Mae’n gweithio fel cy-

fieithydd ac awdur llawrydd.   

 

LANSIAD 

Cynhaliwyd lansiad ar-lein nos Wener, 

Mai 28ain 2022 yng nghwmni Rhys Ior-

werth a Mari Lovgreen.  

 

MWY O WYBODAETH  

Alaw Griffiths, Cydlynydd Barddas: 

alawgriffths@barddas.cymru / 07870 

387563  

Annwyl Olygydd 
Ar gyfer eich rhifyn mis Mai nes i awgrymu 
cynllun iaith yn seiliedig ar brofiad grŵp o 
ddysgwyr ym Mro Gŵyr. Braf iawn oedd cael 
ymateb oddi wrth Tom Price cyd-osodwr Yr 
Hogwr - papur Bro Ogwr: 
Annwyl Rob, 
Diolch yn fawr am yr erthygl.  Yn anffodus 
mae “Yr Hogwr” yn un o’r papurau Bro sydd 
ddim yn cyhoeddi ar hyn o bryd achos fod y 
rhai oedd yn rhoi’r papur at ei gilydd wedi 
gorfod hunan ynysu dros y cyfnod 
clo.  Byddaf yn cadw’r erthygl ar gyfer ei chy-
hoeddi pan fydd pethau yn dod i ryw fath o 
normalrwydd. 
Rwy’n cytuno gyda beth rydych yn ddweud 
ond - er gwybodaeth  

a. mae Capel y Tabernacl Porthcawl wedi 

cynnal Bore Coffi Dysgwyr ar y Sadwrn cyntaf 
bob mis ers nifer fawr o flynyddoedd.  Di-
gwyddiad poblogaidd iawn. Wrth gwrs daeth 
Covid a’r cyfan i ben. 

b. mae’r dysgwyr yn ardal Ogwr, gyda help 

Cymry Cymraeg yn y dechrau, wedi sefydlu 
Cymdeithas Hanes Bro Ogwr.  Y dysgwyr 
sydd yn trefnu popeth, cadw cofnodion pwyll-
gorau, cyflwyno siaradwyr a’r cyfan drwy gyf-
rwng y Gymraeg, dim ond cefnogi gwnaeth y 
rhai fel fi. Dros y cyfnod clo maent wedi gallu 
trefnu sawl noson rithiol ar Zoom. 
Un o weithgareddau Papur Bro “Yr Hogwr” yw 
cynnal Noson Hwyl yr Hogwr yn flynyddol ers 
tua deunaw mlynedd.  Noson o gystadlaethau 
ysgrifenedig, rhyw fath o ‘Steddfod fach,  ac 
mae ‘na bob blwyddyn gystadleuaeth ar gyfer 
dysgwyr.  Mae’r cyfraniadau pawb ddaeth yn 
1af, 2il neu 3ydd wedyn yn cael eu cyhoeddi 
yn yr Hogwr, hyn yn sicrhau fod cyfraniadau’r 
dysgwyr yn gweld golau dydd. 
Felly mae ‘na bethau yn mynd ymlaen sydd 
yn ceisio cefnogi dysgwyr yn lleol. 
Pob dymuniad da 
Tom (Price) 
(Cyd-osodwr Yr Hogwr) 
Mae cyfnewid gwybodaeth am beth sydd yn 
mynd ymlaen i gefnogi dysgwyr mewn gwa-
hanol ardaloedd yn gallu rhoi ysbrydoliaeth i 
eraill i wneud yr un peth neu rywbeth tebyg. 
Beth am rannu eich profiadau chi efo fi er 
mwyn i mi ei rannu efo pob papur bro yng 
Nghymru? Dw i wedi profi gwerth dysgwyr yn 
y flwyddyn ddiwethaf, hebddyn nhw na fydda i 
wedi llwyddo i gyhoeddi 14 rifyn o’r Wennol ar 
amser, pob mis. Mae pob cymuned angen 
gwaed newydd a brwdfrydig ac maen nhw 
yna yn ein dosbarthiadau nos. Cysylltwch 
â’ch tiwtor lleol i weld sut allwch chi eu helpu 
nhw. A chysylltwch â fi.  
Diolch. 

Rob Evans – bobwennol@ntlworld.com  

mailto:alawgriffths@barddas.cymru
mailto:bobwennol@ntlworld.com
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 Lle oeddwn i:  
Angladd Aberfan 

Mae 'na hanner canrif ers i'r Parchedig 
Ivor Thomas Rees glywed y newyddion 
bod "rhywbeth ofnadwy wedi digwydd 
dros y mynydd".  
Wythnos ar ôl marwolaeth ei fam-gu, ar 
fore Gwener 21 Hydref roedd e a'i wraig, 
Delyth, yn Nhreherbert pan glywson nhw 
gyntaf am yr hyn oedd wedi digwydd yn 
Aberfan.  
Bu'n rhannu ei atgofion gyda Cymru Fyw, 
ar drothwy 50 mlynedd ers yr angladd 
torfol yn y pentref:  

'Rhaid i mi wneud rhywbeth!'  
Hanner canrif yn ôl bu Delyth a minnau 
yn Nhreherbert, rhyw wythnos ar ôl mar-
wolaeth Mam-gu. Aethom gyda'm chwaer 
Eirwen a'm modreb May i Bontypridd i 
orffen busnes cyfreithiol marwolaeth Mam
-gu.  
Bore diflas a'r cymylau'n isel iawn oedd 
21 Hydref 1966.  
Wrth i ni gyrraedd yn ôl yn Herbert Street, 
dywedodd cymdoges wrthym mewn 
Saesneg bod "rhywbeth ofnadwy wedi 
digwydd dros y mynydd". Yr oedd lluniau 
erchyll eisoes i'w gweld ar y teledu.  
Teimlais fod y byd wedi symud o dan fy 
nhraed: roeddwn yn fab i löwr a bron pob 
dyn yn y teulu wedi gweithio mewn pwll 
glo, gan fynd yn ôl pedair cenhedlaeth at 
hen, hen dad-cu yn saer glofa yn y Cendl, 
Sir Frycheiniog. Ar ben hynny, cafodd 
Nhad a'i dad yntau ei eni yn Abercanaid, 
y pentref nesaf at Aberfan.  
Dim ond un peth ddaeth i'm meddwl: 
"Rhaid i mi wneud rhywbeth!" Wedi i ni 
ddychwelyd i Aberafan ceisiais ffonio fy 
nghyfaill, y Parch. Derwyn Morris Jones, 
oedd newydd symud i Rydaman ond yn 
dal i fod yn gaplan i Faer Merthyr Tydfil.  
Deuthum o hyd iddo yn nhŷ ysgrifennydd 

Horeb, Penydarren, a chynnig fy ngwasan-
aeth. Daeth yn ôl ataf dros y penwythnos 
gan ofyn i mi fod yn Aberfan erbyn 8.00 o'r 
gloch bore dydd Llun.  
"Teimlais fod y byd wedi symud o dan fy 
nhraed"  
 

'Llwyr ddistawrwydd'  

Cyfres o luniau sy'n aros yn fy nghof erbyn 
hyn. Y cyntaf oedd troi'r briffordd o Gastell 
Nedd (Blaen y Cymoedd yn awr) i'r dde - 
cyn bo hir, rhaid aros o flaen rhwystr ffordd 
yr heddlu ac un ohonynt yn gofyn i ble 
oeddwn yn mynd. Pan ddywedais fy mod ar 
fy ffordd i Aberfan ar gais caplan y maer, 
cefais ganiatâd i fynd ar fy ffordd.  
Y peth mawr oedd wedi taro pob ymwelydd 
erbyn hynny oedd llwyr ddistawrwydd y 
strydoedd a bron neb o gwmpas. Safodd 
periannau mawrion o hyd yn agos at leoliad 
yr ysgol a hwythau'n segur - ond heb yr 
unig blentyn yn agos atynt mewn oes pan y 
stryd oedd eu man chwarae ar ôl ysgol - a'r 
tristwch yn hongian fel cwmwl uwchben y 
pentre'.  
Mewn tafarn wedi ei chau dros dro oedd ein 
swyddfa, gan ei rhannu gyda rhyw hanner 
dwsin o drefnwyr angladd o ardal eang o'r 
cymoedd ac un o Gaerdydd.  
Hyd y gwn i, nid oes neb wedi talu teyrnged 
iddyn nhw hyd yn hyn ond mae nhw'n 
haeddu cael eu cofio yn hanes y drychineb 
- am wneud eu gwaith yn hollol wirfoddol 
gyda chydymdeimlad mawr, urddas a char-
edigrwydd.  
Roedden nhw'n eistedd un ochr i'r ystafell 
gyda Derwyn a minnau yr ochr arall. Ein 
gwaith oedd ceisio trefnu'r angladd mawr. 
Dros y tridiau nesaf daeth y teuluoedd yno i 
sôn am eu dymuniadau ac i gofrestru enw 
neu enwau'r ymadawedig.  
Mae fy nghopi o'r tudalennau gennyf yn awr 
- rhestr o bob un gafodd ei ladd - enw, cyf-
eiriad, oedran, eglwys, trefniant (hynny yw, 
claddu gyda'r lleill neu ar wahân, wrth ochr 
pwy roedd y plant i orwedd, o ble i gasglu'r 
corff) - llawer ohonyn nhw mewn eglwysi a'r 
lleill gartref.  
Yr eithriad oedd Bethania, capel yr Annib-
ynwyr: cafodd hwnnw ei ddefnyddio fel 
marwdy y trychineb. Mae'n amlwg i mi bod 

y rhan fwyaf o'r plant yn perthyn i ysgol Sul - 
collodd Bethania bob plentyn.  
Yr hyn ddaeth yn glir i mi oedd dewrder y rhieni 
ochr yn ochr a'u poen.  
Lle anodd iawn i hers yw mynwent Aberfan 
gydag un tro arbennig o galed. Rhaid dechrau 
ar y gwaith gyda fflyd o gerbydau am wyth o'r 

gloch bore'r angladd er mwyn cael 
popeth yn ei le cyn i'r teuloedd gyr-
raedd.  
Y bore hwnnw, aeth Derwyn a min-
nau i ymweld ag un o'r gweinidogion 
lleol. Ar ein ffordd yn ôl, gan gerdded 
ar hen domen lo, daethom at y dibyn 
ac edrych i lawr ar stryd â thai ar un 
ochr - roedd yna bump hers yno. 
Aeth Derwyn i un tŷ a minnau i un 
arall. Cefais groeso da yno - paned 
ar unwaith a chadair breichiau wrth y 

tân.  
Dau air Saesneg yn unig, "How many?" Daeth 
yr ateb tawel gan y wraig: Dau, brawd a 
chwaer." Dau allan o dri! "A fy mam hefyd. Hi 
oedd y cyntaf i'w lladd - byw yn y ffermdy ar 
ochr y mynydd."  
Beth oedd dyn yn medru ei ddweud ar wahân i 
"Mae'n flin gennyf." Bu i hynny fy mhoeni am 
hanner canrif hyd nes i mi gofio geiriau Eseciel 
(3.15) yng nghyfeithiad William Morgan, "mi 
eisteddais lle yr oeddent hwy yn eistedd".  
Mewn cyfarfod o'r gweinidogion lleol, cyhoedd-
odd yr offeiriad Catholig bod Archesgob Caer-
dydd yn dod i'r angladd. Ymatebodd y ficer 
oedd y byddai Esgob Llandâf yn bresennol 
hefyd. Y cwestiwn wedyn oedd pwy oedd i 
gynrychioli'r eglwysi rhyddion ac ond un ateb 
oedd i'r cwestiwn sef gweinidog hynaf y pen-
tref, y Parchedig Stanley Lloyd, gweinidog yr 
Annibynwyr, ac yntau wedi colli pob plentyn o'r 
ysgol sul.  
 

'Urddasol a chynnes'  
Cafodd yr angladd mawr ei gynnal ar 28 Hydr-
ef, wythnos union wedi'r trychineb. Erbyn tri o'r 
gloch roedd torf enfawr yn y fynwent a'r teu-
luoedd yn sefyll o flaen bedd neu beddau eu 
plant. Cynhaliwyd gwasanaeth byr a syml, yn 
urddasol a chynnes yr un pryd.  
Cafodd dau emyn eu canu: Loving Shepherd of 
thy sheep, keep thy lambs in safety keep ac un 
yn y ddwy iaith yr un pryd, sef Iesu, Cyfaill 
f'enaid cu yn y Gymraeg a Jesu s , L over of 
my soul yn Saesneg.  
Euthum adref ar ddiwedd y gwasanaeth. Mae 
effaith y pedwar diwrnod hwnnw gyda fi o hyd. 
Trachwant dyn achosodd ddioddefaint Aberfan 
a thrachwant dyn yw achos dioddefaint plant a 
theuluoedd Aleppo a lleoedd tebyg heddiw.  
 
Diolch i Cymru Fyw am yr eitem 
Delweddau: Teuluoedd yn galaru mewn ang-
ladd torfol, 28 Hydref 1966: Keystone  
Ivor Rees : BBC 


