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Noson Goffa Dafydd Rowlands

Haf (Lleucu Walters): Stori fer drawiadol am filwr yn ffosydd
Ffrainc yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Symuda’r hanesyn yn
grefftus yn ôl a blaen o’r gorffennol i’r presennol gan wneud
defnydd effeithiol o dechneg ôl-fflachiadau i gryfhau’r dweud.
Stori fer am fachgen a fabwysiadwyd gan bâr caredig a
chariadus oedd ail ymgais Haf, a’r hanes amdano’n chwilio a
dod o hyd i’w fam, a’r cyfarfyddiad fu rhyngddynt.
Mano (Gwydion Llŷr): Cyn-garcharor yn ei henaint yn ailymweld â safle hen wersyll carcharorion rhyfel AuschwitzBirkenau, a’r atgofion a ddatglowyd gan hynny yw cefndir y
stori gyntaf, sy’n cynnwys ymchwil manwl a myfyrio
pellgyrhaeddol ar sefyllfaoedd a safbwyntiau lleiafrifoedd.
Roedd ail ymgais Mano ar ffurf dyddiadur dyn ambiwlans
ynghanol ymosodiadau terfysgol Paris ar 13 Tahcwedd 2015,
a chanmolwyd yr ymchwil trylwyr i gefndir y digwyddiad a’r
ysgrifennu effeithiol.
El Niño (Tomos Morris): Helyntion newyddiadurwr y BBC yn
yr Aifft yn cael ei ddal a’i gaethiwo wrth ohebu o un o ardaloedd
peryglus Cairo. Gartref ar y teledu, mae ei wraig yn llygad-dyst
i eitem newyddion sy’n dangos ei gŵr, Dafydd, a’i ddyn
camera, Meic, yn penglinio tra saif terfysgwr drostynt yn
fygythiol. Yn ôl y beirniad, dyma stori gyffrous, dda, wedi’i
hadrodd yn gelfydd a phwrpasol. Mae ail ymgais El Niño yn
stori fer wedi’i lleoli yn ninas Damascus yn Syria, lle mae
Mohammad a’i deulu bach ar eu cythlwng yn eu cartref
adfeiliedig mewn gwlad a chwalwyd gan ryfel. Penderfynant
anelu am Ewrop a Phrydain, fel nifer o’u cydwladwr, gan
gynnwys grŵp o ddynion sy’n cynllwynio i gyrraedd Ewrop a
dial ar y trigolion yno am yr hyn a ddigwyddodd i Syria.
Canmolwyd crefft ysgrifennu a manylder ymchwil cefndirol y

stori hon, sy’n gadael i’r
darllenwyr gyrraedd eu
casgliadau eu hunain am
ddyfodol Muhammad a’i
deulu.

Llun: Huw Morris

Roedd Gwesty Ynys-pen-llwch, Clydach, dan ei sang ar nos
Iau 28 Ebrill ar gyfer Noson Goffa’r Diweddar Brifardd ac
Archdderwydd Dafydd Rowlands.
Arweiniwyd y noson yn ddeheuig gan Catrin Evans a
chafwyd eitemau safonol iawn ar lafar ac ar gân gan Ysgolion
Cyfun Bryntawe, Gŵyr ac Ystalyfera. Diolchwyd iddynt yn
gynnes iawn am roi o’u hamser a’u dawn i gefnogi’r achlysur.
Prif fater y noson oedd anrhydeddu awdur buddugol
Cystadleuaeth Lenyddol Goffa Dafydd a chroesawyd un o
gyfeillion pennaf Dafydd Rowlands, sef Tegwyn Jones, Bow
Street, Aberystwyth i dynnu llinyn mesur dros gynhyrchion
yrmgeiswyr.
Yn ôl y feirniadaeth, daeth tair ymgais ar ddeg i’r
gystadleuaeth. Manylwyd ar y tri llenor a gododd i’r brig:

Tomos Morris

Wrth gloi, anogodd Tegwyn
Jones y llenorion ifanc oll
barhau i ysgrifennnu a
datblygu’u doniau amlwg, a’i
gyngor iddynt er mwyn
caboli’u
mynegiant
a
mireinio’u
dawn
oedd
‘darllen, darllen, darllen’ ein
llenyddiaeth glasurol. Wedi’r
ffanffer, safodd y buddugol
ar ei draed ac fe’i cyrchwyd
i’r llwyfan gan Sioned a
Sara, wyresau Dafydd. Enw

enillydd
Gwobr
Goffa
Dafydd
Rowlands 2016 yw Tomos Morris, o
Ysgol Gyfun Gŵyr. Daw o’r Sgeti, ac
mae’n astudio Cymraeg, Hanes a
Ffrangeg ar gyfer ei arholiadau Safon
Uwch, gan anelu at astudio’r Gyfraith a
Ffrangeg yn y Brifysgol.
Yn ail yn y gystadleuaeth roedd
Gwydion Llŷr o Fryn-coch, disgybl yn
Ysgol Gyfun Ystalyfera, ac yn drydydd
roedd Lleucu Walters o Gellifedw,
disgybl yn Ysgol Gyfun Bryntawe.
Cyflwynwyd Tlws Coffa Dafydd
Rowlands i Tomos gan Mrs Margaret
Rowlands a gwobrau ariannol iddo
yntau, Gwydion a Lleucu gan Mr John
Evans, Cadeirydd Pwyllgor y Gronfa
Goffa.
Wedi’r gwobrwyo, diddanwyd y
gynulleidfa gan Gildas, sef Arwel Lloyd
(@gildasmusic) gyda’i waith gitâr
crefftus a’i ganeuon trawiadol; mae’n
athro yn Ysgol Gynradd Gymraeg
Pontardawe.
Canwyd yr anthem genedlaethol i
gloi’r noson gofiiadwy.

Gwydion Llŷr

Lleucu Walters
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llais

Wrth fyfyrio ar un o ddamhegion Iesu, sef Dameg yr Hedyn
Mwstard, trodd fy meddwl at gyfraniad y diweddar Syr Ifan ab
Owen Edwards wrth sefydlu a datblygu Urdd Gobaith Cymru
nôl yn 1922. Bellach mae’r hedyn hwnnw wedi tyfu’n goeden
ganghennog, a phlant a phobol ifanc yn eu niferoedd wedi
elwa, ac yn dal i wneud. Da oedd darllen y rhifyn Mawrth y Llais
a oedd dan olygyddiaeth rhai o ddisgyblion Chweched
Dosbarth Ysgol Gyfun Ystalyfera am ymweliad un o’r
golygyddion â Phatagonia dan drefniant yr Urdd. Pleser a
llawenydd oedd darllen am ymroddiad y Cymry Sbaenaidd i
arddel ac ymhyfrydu yn eu treftadaeth Gymraeg a Chymreig
8,000 o filltiroedd i ffwrdd! Ond beth am ein Cymry ifainc ni,
yma yng Nghymru fach?
Yn 1939 sefydlwyd yr ysgol Gymraeg gyntaf yn Aberystwyth
gan yr ysbrydoledig Syr Ifan, a bellach mae’r hedyn mwstard
wedi tyfu’n goeden enfawr, gyda llu o ysgolion cynradd ac
uwchradd, a hyd yn oed erbyn hyn Goleg Cymraeg
Cenedlaethol yn darparu addysg trwy gyfrwng yr iaith
Gymraeg. Achos sicr i lawenhau, ond a ydym yn byw mewn
paradwys ffŵl? Os ydym yn mesur llwyddiant yn nhermau
niferoedd yna mae’n destun llawenydd, ond ydyw hynny yn
profi bod yr iaith yn tyfu ar lafar?
Trist oedd gwrando ar un o olygyddion Ysgol Ystalyfera ar
raglen Taro’r Post ar Radio Cymru yn ddiweddar yn datgan ei
siom nad oedd ei chyfoedion yn y Chweched Dosbarth yn
ymboeni am siarad yr iaith. Mae’r rhain wedi mynychu ysgolion
cymraeg ers dyddiau’r ysgol feithrin hyd eu bod yn 17-18 oed,
a gofynnaf fi fel cyn-Bennaeth Adran Gymraeg Ysgol Ystalyfera
“i ba bwrpas?” Onid gwell fyddai iddynt fod mewn ysgolion
cyfrwng Saesneg yn hytrach na bod yn “Gymry ffals, llugoer?”
Fel y mynegodd y diweddar Syr T. H. Parry Williams yn ei
gerdd ysbrydoledig ‘Hon’ –
“Beth yw’r ots gennyf fi am Gymru,
Damwain a hap yw fy mod yn ei libart yn byw”.
Wrth sgwrsio gyda’m hwyres cyfaddefodd fod ei chyfoedion, y
mwyafrif ohonynt yn dod o deuluoedd di-Gymraeg, a oedd yn
siarad Cymraeg yn gyson yn yr ysgol gynradd, bellach yn
cyfathrebu â’i gilydd yn Saesneg wedi iddynt ymuno â’r ysgol
uwchradd. Prin iawn y clywch chi ddisgyblion yn siarad
Cymraeg ar fuarth yr ysgolion hyn, os digwydd chi ymweld â’r
ysgolion neu wrth aros y tu allan i’r safle!
Roeddwn yn arfer dweud wrth y disgyblion “Yr iaith a
ddefnyddiwch gyda’ch ffrindiau nawr fydd yr iaith y byddwch
yn ei siarad gyda nhw yn y dyfodol”. Eithriadau yw’r rhai a fydd
yn newid. Gwn am lawer rhiant, sy’n Gymry Cymraeg naturiol,
yn cyfaddef mai Saesneg a siaradent â’i gilydd pan yn ifanc,
ac yn methu torri’r arfer. Mae’n amlwg felly mai gyda’r to
uwchradd y mae’r broblem – ’d yw siarad Cymraeg ddim yn
ddigon ‘cwl’ iddynt, beth bynnag y mae hynny’n ei olygu. Mae’r
Urdd yn ceisio darparu cyfleoedd, ond mae’n rhaid i’r
cymunedau lleol wneud yn ogystal. Gobeithio y gwna’r hyn o
lith sbarduno trafodaeth ehangach, ymhlith yr ifanc a’r
gymdeithas yn lleol. Ewch ati, ymatebwch – yn ymarferol a
thrwy dudalennau’r Llais.
John Evans

Golygydd mis Mehefin

Eurig Davies
Newyddion i’r canlynol os gwelwch yn dda:
Gareth Richards, Gwasg Morgannwg
Ystad Ddiwydiannol Mynachlog Nedd
Castell-nedd, Sa10 7DR
neu e-bost dewiannette@gmail.com
Erbyn Mai 20fed 2016 os gwelwch yn dda.
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cornel natur
dewi lewis

RHaGOR O RYFEDDODaU O
FYD MODRWYO
Nid dyma’r tro cyntaf i mi
drafod pwysigrwydd modrwyo
adar er mwyn darganfod mwy
am gwrs eu bywyd a’u
ehediad anhygoel dros dir a
môr. Yn y gorffennol ’rwyf
wedi cyfeirio at ehediad
rhyfeddol robin goch a glas y
dorlan (kingfisher) o gyfandir
Ewrop i Brydain. Yn ystod yr
wythnosau diwethaf daeth
sawl stori am adar wedi eu modrwyo yn cael ei hail-weld neu
eu hail-ddal gan fodrwywyr.
Ar Ynys Enlli (Bardsey) cafwyd newyddion am dinwen y
garn (wheatear) a oedd wedi ei fodrwyo ar Ynys Manaw (Isle
of Man) pan oedd yn aderyn ifanc yn 2015. Fe’i gwelwyd ar
Enlli yn ystod mis Mawrth. Tybed a oedd yn dychwelyd i fro ei
febyd ar Ynys Manaw wedi iddo dreulio’r gaeaf yng Ngorllewin
yr Affrig?
Eto ar Enlli cafwyd newyddion am siff-saff (chiff-chaff) a
oedd wedi ei fodrwyo ym Mhortiwgal. Aderyn a fodrwywyd ym
Mhortiwgal oedd y rhostog gynffon ddu (black-tailed godwit),
aelod o deulu’r rhydyddion (waders) a welwyd ym
Mhorthmadog eto yn ystod mis Mawrth, go debyg ar ei ffordd
iWlad yr Iâ (Iceland) ar gyfer y tymor magu.
Daeth newyddion syfrdanol am ditw tomos las (blue tit) a
ddaliwyd yng Ngwylfa Bae Sandwich, Caint ar 23 Mawrth. Dros
y blynyddoedd dim ond un titw tomos las wedi ei fodrwyo ar
cyfandir (yn yr Iseldiroedd) a gafodd ei ail-ddal yn yr wylfa. Ar
y cyfan dim ond adar wedi eu modrwyo o fewn Caint sydd wedi
eu hail-ddal yno. Felly roedd y titw tomos a ddaliwyd ar y 23ain
yn arbennig. Roedd y fodrwy ar ei goes yn dangos ei fod wedi
ei fodrwyo yn Lithiuania. Roedd yr aderyn dipyn mwy o faint
na’n hadar brodorol a’i liw yn fwy llachar. Hyd ei adenydd oedd
70mm a’i bwysau yn 10 gram o’i gymharu â hyd adain 63mm
a phwysau o 10 gram mewn adar brodorol. Dau ddiwrnod
ynghynt roedd titw penddu (coal tit) o’r cyfandir wedi ei fodrwyo
yma a thitw gynffon hir (long-tailed tit) yn perthyn i is-rywogaeth
gogledd Ewrop wedi ei gofnodi yn hedfan heibio. Arwyddion
sicr bod yr adar yma wedi mudo o gyfeiriad gogledd ddwyrain
Ewrop. Roedd y titw tomos las wedi ei fodrwyo yn Ventes
Ragas, Lithuania ar 15 Medi 2015, sydd yn golygu ei fod wedi
hedfan pellter oddeutu 870 o filltiroedd mewn chwe mis rhyfeddol yn wir.
Ymysg yr adroddiadau mwyaf rhyfedd oedd hwnnw o Ynys
Sgogwm (Skokholm). Yn ystod ail wythnos Ebrill daliwyd telor
penddu (blackcap). Roedd modrwyau wedi eu gosod ar ei
ddwy goes, ond nid modrwyau confensiynol mo rhain. Roedd
y modrwyau wedi eu gwneud allan o dun diod feddal. Y tu
mewn i’r ddwy fodrwy roedd rhif ffôn symudol y tybir ei fod o
Frainc wedi ei ysgrifennu ar ddarn o gardbord. ’Does wybod
pwy a fodrwyodd yr aderyn yma na sut y llwyddwyd i ddal yr
aderyn yn y lle cyntaf . Mae gweithred o’r fath wrth gwrs yn
hollol anghyfreithlon gan fod angen blynyddoedd o hyfforddiant
a thrwydded broffesiynol i gael hawl i fodrwyo adar gwyllt.
Ar hyn o bryd mae warden yr ynys yn gwneud ymchwiliadau
pellach i’r darganfyddiad gan obeithio cael siaradwr Ffrangeg
â gwybodaeth am adar i ffonio’r rhif symudol a oedd ar y
darnau cardboard. Amser a ddengys pa ryfeddod fydd tu ôl i’r
modrwyau hynny

Pobol y cwm
annette hughes

Un o'r bobol "ddwad" sydd wedi
ymgartrefu yng Nghwmtawe yw
Annette Hughes. Fe'i ganwyd a'i
magu ym mhentref Glynarthen,
Sir Aberteifi, ac ar ol derbyn ei
haddysg gynnar yn Ysgol
Glynarthen aeth ymlaen i Ysgol
Uwchradd Aberteifi. Ar ol cwblhau
ei chwrs uwchradd, fe aeth yn
fyfyrwraig yng Ngholeg Addysg
Abertawe a hyfforddi bod yn
athrawes.
Roedd gan ei thad, y diweddar
Alwynne Williams fusnes saer
coed ynghyd a'i frawd Goronwy,
tra roedd ei mam Mrs Hetty Williams yn gofalu am y Swyddfa
Bost a'r siop leol. Yna penderfynodd ei thad adael y fusnes a
mynd i'r Weinidogaeth, ac wedi'r cwrs coleg cafodd alwad i
wasanaethu yng Nghapel Providence yn Llangadog, lle cyfarfu
Annette a'r golygus Gareth Thomas a oedd yn weinidog yn
Eglwys Annibynnol Ebeneser, Gorseinon, a maes o law
priododd y ddau. Yr adeg hon cafodd ei swydd gyntaf yn Ysgol
Gynradd y Crwys (Three Crosses) cyn symud i Ysgol Gymraeg
Pontybrenin.
Mawr yw ei dyled i'r Parchg a Mrs Tegryn Davies, arweinyddion Aelwyd yr Urdd yn Aberporth yng nghyfnod arddegau
Annette, pan gafodd gyfleoedd diri i werthfawrogi diwylliant
Cymru trwy ei barddoniaeth a'i cherddoriaeth. Tra yng
Ngorseinon fe sefydlodd hi ac amryw o gyfeillion Gangen o
Ferched y Wawr, a roes y cyfle iddi gwrdd a Chymry eraill yn
yr ardal. Yna yn 1971 derbyniodd ei gwr alwad i wasanaethu
yng Nghapel Hebron, Clydach, a thra yno fe anwyd tri o blant
iddynt, sef Elin, Non a Dafydd. Unwaith eto ymdaflodd Annette
ei hun gan sefydlu Cangen newydd o Ferched y Wawr yng
Nghlydach yn ogystal a sefydlu Cylch Chwarae Cymraeg ar
gyfer plant teuluoedd ifainc yr ardal a chafodd swydd fel
Swyddog Datblygu i Fudiad Ysgolion Meithrin dros Orllewin
Morgannwg. Roedd hwn yn gyfnod cyffrous yn hanes y mudiad
a bu Annette a'i hannwyl briod Gareth ar flaen y gad yn y frwydr
i ddatblygu a lledaenu'r galw am addysg trwy gyfrwng y
Gymraeg ar lefel Cynradd ac Uwchradd.
Ond fe ddinistrwyd ei bywyd teuluol gyda marwolaeth
anhymig ei phriod Gareth Thomas ac yntau on yn 49 oed gan
adael Annette i fagu a gofalu am dri o blant, ond yn ei geiriau
hi "cefais gefnogaeth amhrisiadwy gan deulu, ffrindiau ac
aelodau'r capel yn Hebron, Clydach".
Wedyn ar ol ychydig flynyddoedd fe ailbriodd a'r Parchg
Dewi Myddin Hughes oedd yntau wedi colli ei briod, Blodwen
tua'r un cyfnod a hithau ond 50 oed. Symudodd i fyw yn
Rhydaman, lle roedd Dewi yn weinidog Capel Gellimanwydd,
ac wedyn penodwyd ef yn Ysgrifennydd Cyffredinol yr
Annibynwyr Cymraeg. Fe ymdaflodd Annette ei hun i holl
weithgareddau'r capel a'r gymuned yno, sef y papur bro Glo
Man ac hefyd Masnach Deg.
Dychwelodd y ddau i Gwmtawe gan ymgartrefu unwaith eto
yng Nghlydach ac fe ailgydiodd Annette yn y gweithgareddau
fel ag o'r blaen, megis colofn Clydach yn y papur bro Llais,
Merched y Wawr ac enwedig capel Hebron ac wedyn Capel y
Nant wedi datgorffori Hebron a Charmel. Sefydlodd grwp Cylch
Ti a Fi ar gyfer y rhieni a'u plant ifancaf, gan fod yn flaenllaw
gyda'r cynllun Agor y Llyfr - ymweld ag ysgolion lleol yn
wythnosol i ddarllen y Beibl.
Fel y gwelwch mae Annette yn berson gweithgar a phrysur
heb son am ei chyfrifoldebau teuluol gan fod ganddi wyth o
wyrion ac wyresau yng Nghasnewydd, Pen-y-bont ar Ogwr a
Chlydach, ac yn ei hamser hamdden, sy'n brin iawn, mae'n
mwynhau garddio ac ambell gyfle i fwynhau ychydig o

ddiwylliant Cymru. Wrth gloi'r sgwrs ag Annette gofynnais iddi
"A oes gennych gas-beth?" a'i hateb oedd "Mae'n gas gen i
bobol sy'n addo gwneud ac wedyn ddim yn gwneud. Gwell gen
i i bobol fod yn onest a dweud 'na'."
Fel y gwelwch, person 'bwrw iddi gyda'i holl egni a
brwdfrydedd' yw Annette ac fe werthfawrogir ei holl
weithgarwch yn fawr iawn. Diolch Annette.
John Evans

Lansiad CD newydd
ym Mhontardawe
Cyfuniad o jazz a cherddoriaeth Geltaidd sy’n sicr o gael
eich traed yn tapio!

Bydd Triawd Harriet Earis (telyn, bas dwbl a drymiau) yn
lansio albwm cyffrous ar y 13eg o Fai, 19.30yh eleni mewn
cyngerdd arbennig yng Nghanolfan y Celfyddydau ym
Mhontardawe.
Mae eu perfformiadau blynyddol ym Mhontardawe yn
boblogaidd iawn, felly archebwch eich tocyn yn gynnar! Mae
Triawd Harriet Earis yn cynnwys y delynores fyd-enwog Harriet
Earis, sy’n arbenigo yn y Delyn Geltaidd, Andy “Wal” Coughlan
ar y bas dwbl a bas trydanol, a Sam Christie ar y drymiau. Mae
Wal (sy’n byw yng Nglanaman) wedi canu bas gyda rhai o’r
bandiau mwya’ enwog ym Mhrydain yn cynnwys Gary Numan,
Shakin’ Stevens, a Cerys Matthews. Recordiwyd a
chynhyrchiwyd yr albwm ganddo yn ei stiwdio sef “Bridgerow
Studios” yng Nglanaman. Derbyniodd eu cryno ddisg diwethaf,
From the Crooked Tree, arolygiadau brwdfrydig iawn wedi ei
rhyddhau yn 2007. Disgrifiodd y cylchgrawn Musician y cryno
ddisg fel “superlative”.
Mae’r triawd wedi cynrychioli Cymru tramor yn yr ŵyl BanGeltaidd yn Lorient, Ffrainc a hefyd yn yr ŵyl Celtic
Connections yn yr Alban. Mae Harriet yn delynores lawn amser
ac wedi perfformio fel unawdydd yn Neuadd Frenhinol Albert
a’r O2 Arena yn Llundain. Mae hi’n byw yn Aberystwyth ond yn
teithio dros Ewrop, America a Canada yn perfformio. Mae’r
cryno ddisg newydd yn cynnwys perfformiad arbennig gan y
clarinetydd jazz enwog o Lanelli, Wyn Lodwick a hefyd
perfformiad o gerdd gan y bardd coronog o Rydaman, y
Prifardd Einir Jones. I archebu copi o’r cryno ddisg ymlaen llaw,
ewch i wefan www.harrietearis.com neu ffoniwch 01974
251840.
Mae tocynnau i’r lansiad ar gael o Ganolfan y Celfyddydau,
Pontardawe ar 01792 863722. Peidiwch â’i golli!

Ariennir Llais yn
rhannol gan
Lywodraeth Cymru
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cof y cwm
steven thompson

Tribiwnlysoedd
Fel y nodwyd yn rhifyn Ebrill o’r golofn hon, roedd gorfodaeth
filwrol yn fater hynod ddadleuol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf,
yng Nghwm Tawe cymaint ac mewn unrhyw fan arall, ac
achoswyd argyfwng cydwybod i nifer o unigolion.
Penderfynodd rhai dynion, gan gynnwys Nun Nicholas,
Trebannws, Tom Evans, Ynysmeudwy, a Leon Williams,
Ystradgynlais, na fyddent yn codi arfau a chymryd bywydau
dynion eraill. Ond, yn ôl y gyfraith, roeddent yn gorfod
ymddangos o flaen un o’r tribiwnlysoedd milwrol a sefydlwyd
ledled y Deyrnas Unedig er mwyn cyflwyno eu hachosion a
derbyn y byddai’r tribiwnlys yn penderfynu os oedd y rhesymau
a roddwyd yn ddigon dilys i ganiatáu i’r ymgeiswyr gael eu
heithrio.
Yng Nghwm Tawe, cafwyd tribiwnlysoedd ym Mhontardawe
ac Ystradgynlais, yn seiliedig ar ardaloedd y cynghorau
dosbarth, a, rhyngddynt, gwrandawyd ar gannoedd o achosion
yn ystod 1916. Yn gyffredinol, roedd y tribiwnlysoedd yn
cynnwys cynghorwyr, gweinidogion, cyflogwyr, cynrychiolwyr
y mudiad llafur, a chynrychiolydd ar ran y Bwrdd Amaethyddol
ac un ar ran y fyddin. Gallai’r tribiwnlysoedd wrthod ceisiadau
am eithriad, neu eithrio ymgeiswyr am gyfnodau o ddau, dri
neu chwe mis, a’u gorfodi i wneud cais arall wedyn, neu i
eithrio ymgeiswyr yn llwyr. Roedd tribiwnlysoedd eraill ar gyfer
glowyr, a oedd, fel grŵp galwedigaethol, yn cael eu hystyried
yn arbennig o bwysig i’r ymdrech rhyfel ac felly caent eu
hystyried ar wahân.
Daeth amrywiaeth o bobl o flaen y tribiwnlysoedd i bledio
eu hachos. Deuai dynion a gafodd eu consgriptio i honni hawl
i gael eu heithrio ar sail nifer o ffactorau. Gofynnodd llawer
ohonynt am gael eu heithrio ar sail eu sefyllfaoedd teuluol, er
enghraifft, a gwnaethpwyd y pwynt yn aml iawn gan sawl
ymgeisydd bod gwraig a llawer o blant yn ddibynnol ar ei gyflog
ac y byddai gorfodaeth filwrol yn golygu tlodi iddynt. Mewn
achosion eraill, roedd y dyn yn cefnogi rhieni oedrannus, neu
unigolion sâl neu anabl. Yng nghyfarfod Tribiwnlys
Ystradgynlais ym mis Mawrth 1916, er enghraifft, gwnaed cais
gan glerc o gwmni alcan am gael ei eithrio ar sail y ffaith mai
ef oedd yr unig ddyn adref gyda’i ddwy chwaer a bod un brawd
eisoes wedi ymuno â’r fyddin; fe gafodd ei eithrio am un mis.
Mewn achosion eraill, ymddangosodd unigolion o flaen y
tribiwnlysoedd i bledio achos ar ran aelodau o’u teuluoedd, yn
enwedig rhieni a gyflwynai achosion ar ran eu meibion, gan
gynnwys y teiliwr o Bontardawe a ymddangosodd o flaen
Tribiwnlys Pontardawe ym Mehefin 1916 a nododd bod dau o’i
feibion eisoes yn y lluoedd arfog; bu’n llwyddiannus wrth
gadw’r trydydd gartref. Roedd dangos bod y teulu wedi
cyfrannu eisoes at yr ymdrech ryfel yn strategaeth a
ddefnyddiwyd yn aml ac yn un lwyddiannus; er enghraifft,
eithriwyd cigydd o Glydach ym mis Gorffennaf 1916 yn rhannol
oherwydd y ffaith fod ei bum brawd yn gwasanaethu yn y
fyddin yn barod.
Mewn achosion mynych eraill, cyflwynwyd dadleuon y
byddai ymuno â’r fyddin yn bygwth neu ddinistrio busnes yr
unigolyn. Roedd rhai yn fodlon ymuno â’r lluoedd arfog ond
roeddent eisiau cael ychydig o fisoedd yn y lle cyntaf er mwyn
rhoi trefn ar eu busnesau; roedd rhai eraill eisiau cael eu
heithrio’n llwyr. Yng nghyfarfod Tribiwnlys Pontardawe ym mis
Mehefin 1916, rhoddwyd eithriadau o ddau fis i ddeintydd o
Bontardawe, haliwr o Gwmllynfell, groser o Ystalyfera,
gwerthwr pysgod o Wauncaegurwen, tafarnwr o Odre’r-graig,
saer maen o Glydach, a thri mis i ddau frethynnwr o
Bontardawe, groser o Glydach, groser o Ynysmeudwy, athro
o Glydach a nifer o argraffwyr.
Ar wahân i’r unigolion hyn a oedd yn pledio eu hachos ar
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sail eu busnesau eu hunain, honnai rhai eraill bod eu gwaith
yn hollbwysig i’r ymdrech rhyfel neu eu bod yn gwneud
cyfraniad anhepgor yn y gymuned. Ym mis Gorffennaf 1916,
er enghraifft, eithriwyd crydd o Graig-cefn-parc gan mai ef oedd
yr unig un yn y plwyf, yn ogystal â haearnwerthwr o Glydach a
oedd yn darparu offer i’r holl byllau glo a’r melinau alcan yn yr
ardal. Yn yr un mis, eithriwyd cigydd o’r Alltwen gan mai ef
oedd yr unig gigydd yn rhan uchaf Alltwen; fe’i eithriwyd, yn
rhannol, oherwydd ei fod yn briod, ond gwnaethpwyd
penderfyniad wedyn i edrych eto ar yr holl eithriadau a roddwyd
i gigyddion sengl. Yn Ebrill 1916, llwyddodd Meistr Post
Pontardawe yn ei achos; fe’i disgrifiwyd yn y llys fel ‘y dyn
mwyaf prysur ym Mhontardawe’. Eithriwyd ffermwyr yn aml
iawn oherwydd eu cyfraniad allweddol yn yr ymdrech i fwydo’r
boblogaeth.
Ond, yn fwy dadleuol, roedd nifer fawr wedi honni hawl i
eithriad ar sail gwrthwynebiad cydwybodol, a oedd, ei hun, yn
seiliedig ar gredoau crefyddol, daliadau sosialaidd, neu
gymysgedd o’r ddau. O’r ddau dribiwnlys yn y cwm, gwelwyd
y rhan fwyaf o wrthwynebwyr cydwybodol yn ymddangos o
flaen Tribiwnlys Pontardawe. Mewn un cyfarfod stormus ym
mis Mawrth 1916, daeth achosion 60 o wrthwynebwyr
cydwybodol o flaen y tribiwnlys, gan gynnwys 22 o Graig-cefnparc. Cychwynnodd y cyfarfod yn wael o safbwynt panel y
tribiwnlys gan y gwrthododd y gwrthwynebwyr â dod i mewn i’r
llys tan y cytunwyd y byddai’r digwyddiad yn cael ei gynnal yn
gyhoeddus.
Cwestiynwyd y gwrthwynebwyr yn ofalus gan aelodau o’r
tribiwnlys, yn enwedig gan John Edwards, aelod o’r Blaid Lafur,
ac Evan Davies, gweinidog o Gwm-gors. Gofynnwyd iddynt
beth a fyddent yn ei wneud petasai Almaenwr yn dod i mewn
i’w tai ac yn ymosod ar aelodau o’u teuluoedd, yn enwedig
merch neu fam – a fyddent yn amddiffyn aelodau o’u
teuluoedd? A fyddent yn defnyddio grym? Ymatebodd un y
byddai gwell gan ei fam farw yn lle gweld ei mab yn lladd dyn
arall. Gofynnodd Evan Davies i un gwrthwynebwr crefyddol, os
nad oedd yn fodlon mynd i ryfela, a fyddai’n helpu milwr wedi’i
anafu. Atebodd yntau na fyddai’n awyddus i weld milwr yn
dychwelyd i’r ffrynt i ladd dynion eraill.
Bu’n gyfarfod cythryblus iawn. Pan honnodd John Lewis fod
rhyfela’n anghristnogol ac yn erbyn dysg Iesu Grist, fe gafodd
ei gymeradwyo gan y bobl yn y galeri, er gwaethaf ymdrechion
Evan Davies i’w danseilio a honni bod y rhyfel yn gyfiawn.
Cyhuddodd glöwr ifanc of Graig-cefn-parc, a wnaeth ei achos
yn Gymraeg, aelodau’r tribiwnlys, yn enwedig John Edwards,
o sarhau gwrthwynebwyr gyda’u cwestiynau ar Dduw. Mewn
ymateb i’r gweiddi o’r galeri unwaith eto, cafwyd bygythiad gan
y cadeirydd y byddai’n gwagu’r llys; arweiniodd hyn at fwy eto
o brotestiadau a gweiddi. Un o’r dynion olaf i ymddangos o
flaen y tribiwnlys oedd Nun Nicholas o Drebannws. Fe
esboniodd ei wrthwynebiad i filitariaeth ac aeth ymlaen i
gyhuddo aelodau’r tribiwnlys, yn enwedig John Edwards, o
fradychu’r mudiad llafur a’r gwrth-filitariaeth a nodweddai’r
mudiad cyn y rhyfel trwy wasanaethu ar banel y tribiwnlys.
Daeth y cyfarfod i ben mewn anrhefn llwyr.
Yn y pen draw, aeth y rhan fwyaf o’r dynion a wrthododd
ymuno â’r lluoedd arfog i’r ffrynt a bu farw canran uchel
ohonynt, fel yn achos y rhai a aeth yn wirfoddol. O’r rheini a
wrthododd fynd ar sail gwrthwynebiad cydwybodol,
penderfynodd rhai i beidio â derbyn penderfyniad y
tribiwnlysoedd ac aethant ymlaen i wasanaethu naill ai yng
Nghorfflu Meddygol Brenhinol y Fyddin, neu i weithio ar y tir,
neu i dreulio amser mewn carchar. Mae hanes y tribiwnlysoedd
yn amlygu cwestiynau allweddol am rôl y wladwriaeth yn y
cyfnod modern, o gofio i Lywodraeth y dydd basio deddfwriaeth
a orfodai ddynion i ymarfogi, i ladd dynion eraill, ac i gyflawni’r
aberth eithaf yn enw’r ymdrech rhyfel. Ymatebodd dynion Cwm
Tawe mewn sawl ffordd i’r galwadau hyn ac mae’n hollbwysig
ein bod yn deall yr amrywiaeth o ymatebion a’r cymhellion y tu
ôl i’r ymatebion hyn os ydynt am lwyddo i ddeall hanes y rhyfel
yn ei gyfanrwydd.
Os am gysylltu: sdt@aber.ac.uk

ysgolion
ysgol gynradd gymraeg gellionnen
Gyda chymysgedd o gesair, eirlaw a heulwen yn disgyn a
phelydru arnom ym mis Mai dewch i rannu ein llwyddiannau
a’n dathliadau gyda ni yma yng Ngellionnen.
LLWYDDiaNT TaRaN
Llongyfarchiadau i Taran Griffiths-Dalton ar gynrychioli
Gorllewin Morgannwg mewn cystadleuaeth saethu
colomennod clai. Da iawn ti!

SêR PêL-RWYD
Dangoswyd sgiliau pêl-rwyd arbennig gan dimau’r ysgol yn
ystod twrnamaint Campau’r Ddraig ym Mhrifysgol Abertawe
wrth i dîm Angharad ennill 5 gêm ond colli y gêm derfynol.
Llongyfarchiadau i’r ddau dîm ar eu llwyddiant a’u hymdrechion
cyson wrth gynrychioli’r ysgol.

CYFFRO DiGWYDDiaDaU aR DDOD!
Gydag Eisteddfod yr Urdd ar y gorwel, rydym yn brysur yn
ymarfer a pharatoi ar ei chyfer. Diolch i bawb sy’n hyfforddi’r
plant ac am gefnogaeth gan ffrindiau a pherthnasau’r ysgol
fydd yn teithio i Fflint. Rydym oll yn edrych ymlaen ar gael
mwynhau’r Eisteddfod ac ennill yno heb os nac oni bai. Pob
lwc i bawb!
I gloi, bydd blynyddoedd 1 a 2 yn teithio ar ddiwedd mis Mai
i Fferm Folly ar gyfer eu taith addysgol yn seiliedig ar thema’r
tymor ‘Tyfu a Newid’.
Cofiwch ddilyn trydar yr ysgol @ygggellionnen.

ysgol gynradd gymraeg y wern
UN DaU DaWNS
Bu myfyrwyr Coleg Castell-nedd Port Talbot yn yr ysgol yn
ddiweddar er mwyn cyfleu stori trwy ddawns i ddisgyblion yr
adran iau. Mae safon perfformiadau myfyrwyr y coleg bob
amser yn wych gan adael cryn argraff ar blant yr ysgol.
Uchafbwynt yr ymweliad yw’r gweithdy dawns y mae’r
myfyrwyr yn ei gynnal gyda’r disgyblion. Mewn cyfnod byr iawn
maent yn ffurfio cyfeillgarwch sy’n seiliedig ar barch a phawb
yn mwynhau wrth ddatblygu sgiliau.
SUSTRaNS BiG PEDaL
Ers i ymgyrch Big Pedal gan Sustrans ddod i fodolaeth mae
disgybliom yr ysgol wedi cymryd rhan gyda brwdfrydedd ac
egni. O ganlyniad, rydym wedi cael cryn lwyddiant gan ennill
cystadlaeuaeth rhanbarth ysgolion bach Cymru ar sawl
achlysur. Ar ddechrau a diwedd yr her mae disgyblion yr adran
iau yn sieclo i Bontardawe ac yn ôl – siwrne o tua 15km – ac
yna maent yn dod â’u beiciau neu sgwteri i’r ysgol yn ddyddiol
am bythefnos cyfan. Mae’n gyfnod cyffrous wrth iddynt reidio
a chyfnewid beiciau gyda’u ffrindiau a chofnodi canlyniadau
dyddiol er mwyn canfod eu safle ar hyd y daith.

SYRFFiO
Am yr wythfed flynedd yn olynol mae disgyblion, cyn
ddisgyblion a ffrindiau’r ysgol, wrthi’n mynychu sesiynau syrffio
ar draeth Caswell gyda chwmni GSD. Mae perthynas agos
wedi datblygu rhwng yr ysgol a’r cwmni dros y blynyddoedd ac
o ganlyniad darperir y sesiynau trwy gyfrwng y Gymraeg. Braf
yw mynychu’r traeth yn wythnosol a chymdeithasu a derbyn
hyfforddiant yn ein mamiaith gyda Mali (cyn ddisgybl o Ysgol
Gŵyr) a Rhys (cyn ddisgybl o Ysgol y Strade).

LLONGYFaRCHiaDaU MRS MaiNWaRiNG
Llongyfarchiadau i Mrs. Mainwaring ein pennaeth ar
enedigaeth ei hwyres Nel Megan sy’n chwaer fach newydd i
Lili Gwen. Dymuna bawb bob hapusrwydd ac iechyd iddynt fel
teulu.
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COGURDD
Ar ôl llwyddiant Anwen a Lucy yn rownd gyntaf cystadleuaeth
coginio’r Urdd bu’r ddwy’n cynrychioli’r ysgol yn yr ail rownd yn
Ysgol Bryntawe. Roedd safon y gystadleuaeth yn uchel gyda
chynrychiolaeth o ysgolion ledled Castell-nedd Port Talbot ac
Abertawe. Fe wnaethon nhw berfformio’n wych ond, yn
anffodus, ni ddaeth y tlws a’r anrhydedd o gynrychioli’r siroedd
yn yr Eisteddfod Genedlaethol ein ffordd eleni.
Llongyfarchiadau mawr iddynt ar ei hymdrechion!
TESCO - YSTRaDGYNLaiS
Yn dilyn ymweliadau diweddar â Tesco estynwyd gwahoddiad
iddynt ymuno gyda chlwb coginio’r ysgol er mwyn ehangu
prosiect o’r ffarm i’r fforc ymhellach. Mae’r archfarchnad wedi
derbyn ein gwahoddiad ac yn awyddus i gyfrannu at y sesiynau
gyda chynhwysion ac aelodau staff i fod yn bresennol. Mae’n
gyffrous iawn cael adeiladu perthynas gymunedol fel hyn.

ETHOLiaD PRiF DDiSGYBLiON 2016
Pleser yw cyhoeddi enwau ein prif ddisgyblion newydd ar gyfer
y flwyddyn nesaf. Cafwyd wyth ymgeisydd eleni, sef Sara
Dafydd, Catrin Hedges, Rhiannon James, Anna Matthews,
Iestyn Davies, Sam McVeigh, Kadun Rees ac Isaac Thomas.
Yn dilyn p’nawn o areithio brwd o safon uchel iawn agorwyd y
blychau pleidleisio. Cafodd blwyddyn 11, 12 a’r staff gyfle i fwrw
pleidlais ac roedd hi’n amlwg fod yr wyth ymgeisydd wedi
plesio’r pleidleiswyr yn fawr iawn. Yn dilyn cyfri gofalus
cyhoeddwyd enwau’r pedwar prif ddisgybl newydd ar Ebrill
21ain. Ein prif ferch newydd yw Anna Matthews a’n prif fachgen
newydd yw Iestyn Davies. Y dirprwyon yw Sara Dafydd a
Kadun Rees. Llongyfarchiadau mawr i’r pedwar ac i bob un a
ymgeisiodd eleni.

ysgol gynradd gymraeg felindre
YR aRDD
Cynhaliwyd Diwrnod Gofalu am yr Amgylchedd yn yr ysgol
ddechrau’r mis a chafodd plant yr adran iau gyfle i leisio barn
am newidiadau yr hoffent eu gweld yng ngardd yr ysgol cyn
mynd ati i ymgymryd â nifer o weithgareddau a thasgau gyda’r
nod o wella gardd gefn yr ysgol ar gyfer y bobl a’r bywyd gwyllt
sy’n gwneud defnydd ohoni. Erbyn diwedd y dydd, ar ôl tipyn
o dorchi llewys, roedd yr ardd fel pin mewn papur (heblaw am
y mannau a adawyd yn anniben yn fwriadol!) a chafwyd sawl
cais gan y plant i gynnal rhagor o ddigwyddiadau tebyg yn y
dyfodol agos. Diolch i bawb am eu cyfraniad, eu brwdfrydedd
ac am ddiwrnod mor gynhyrchiol.
SGWRS GaN PDSa
Gofalu am anifeiliaid oedd ar frig yr agenda rai wythnosau yn
ôl pan ddaeth cynrychiolydd o elusen y PDSA i’r ysgol i siarad
â’r disgyblion am waith yr elusen ac am ofalu am anifeiliaid
anwes yn gyffredinol. Ar yr un diwrnod daeth Mr and Mrs
Morgan (rhieini Caitlin) sy’n ffermio gerllaw â rhyw ddwsin o
wyn i’r ysgol a chafodd pob plentyn gyfle i’w mwytho a’u bwydo
â photel.
WYTHNOS HaWLiaU PLaNT
Roedd hi’n Wythnos Hawliau Plant yn yr ysgol yr wythnos
ddiwetha’ a’r nod oedd cynyddu ymwybyddiaeth am
Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn a
sicrhau bod pob disgybl yn gwybod am eu hawliau. Trefnwyd
nifer o weithgareddau a gwasanaethau boreol ar thema
hawliau plant gan dynnu ar wybodaeth a gyhoeddir gan
UNICEF am brofiadau plant o wledydd eraill.

ysgol gyfun bryntawe
CODi PWYSaU
Llongyfarchiadau
enfawr i Theo Morris
sydd yn cael cryn
dipyn o lwyddiant ym
maes Codi Pwysau.
Mae Theo yn ddisgybl
ym mlwyddyn 9 ac
mae wedi torri record
Cymru i fechgyn dan
15 yn y categori dan
69kg.
Mae
wedi
llwyddo i godi 83kg yn
y ‘Clean & Jerk’ a
60kg yn y ‘Snatch’.
Mae Theo nawr wedi
cael ei ddewis i gynrychioli Cymru yn Awstria yn yr haf. Pob
lwc iddo!
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ROWND DERFYNOL SiaRaD CYHOEDDUS CYMRU (ESU)
Llongyfarchiadau gwresog i Manon, Rhys a Steffan (o flwyddyn
9) ar gystadlu yn rownd derfynol cystadleuaeth siarad
gyhoeddus yr ESU (English Speaking Union) yn Nhŷ Hywel,
Bae Caerdydd ar ddydd Llun, 14eg o Fawrth. O ystyried mai
dyma’r tro cyntaf i’r ysgol gystadlu yn y rownd derfynol, roedd
y canlyniad, sef cyrraedd yr ail safle yn wych. Mae cyrhaeddiad
y tîm yn haeddu canmoliaeth gan taw tîm Bryn Tawe oedd y
grŵp ifanca’ yn y rownd derfynol. Llwyddodd Manon i gyflwyno
araith bwerus ac aeddfed ar arweinwyr gwleidyddol, tra roedd
Steffan wedi serennu yn ei rôl fel cadeirydd, gan gipio gwobr
unigol am y cadeirydd gorau. Holodd Rhys gwestiynau dwys a
pherthnasol yn seiliedig ar hawliau cyfartal o fewn y
gymdeithas fodern. Yn sicr, mae’r tîm yn haeddu canmoliaeth
am eu hymdrechion ac maent eisoes yn awyddus i gystadlu y
flwyddyn nesaf! Diolch hefyd i Mr Shaw am eu paratoi.

YSGOLORiaETHaU
Llongyfarchiadau mawr i ddwy o’n disgyblion ar ennill
ysgoloriaethau. Derbyniodd Nerys Williams o flwyddyn 13
ysgoloriaeth mynediad gwerth £2500 i Brifysgol Bangor er
mwyn astudio Cymraeg Creadigol a Cherddoriaeth Boblogaidd
tra bo Lauren Cole wedi ennill ysgoloriaeth cymhelliant y Coleg
Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r ysgoloriaeth werth £1500 dros
dair blynedd, ac mae’n golygu bod Lauren yn cael cynnig
diamod ar gyfer astudio ei dewis cyntaf o gwrs, sef Marchnata
ym Mhrifysgol De Cymru.Llongyfarchiadau mawr i’r ddwy a
phob dymuniad da iddynt!

SiaLENS MaTHEMaTEG Y DEYRNaS UNEDiG
Llongyfarchiadau mawr i’r canlynol o Flwyddyn 10 sydd wedi
llwyddo yn yr UK Maths Challenge:
Gwobr AUR : Kloe Chaplin
Gwobr ARIAN : Lewis Blake, Alex Long, Adam Morris.

Nerys Williams

Lauren Cole

ysgol gyfun ystalyfera
CWPaN iEUENCTiD Y BYD
Bydd Kieron Powell, Blwyddyn 13, yn
cynrychioli
Tîm
Prydain
yng
Nghystadlaethau Saethu Ieuenctid y
Byd yn Suhl yn yr Almaen ddiwedd y
mis. Mae Kieron eisoes wedi ennill ei
gap dros Gymru, a bellach mae’n
cynrychioli Prydain – ardderchog!
YSGOLORiaETH YSGOL Y
GYMRaEG, PRiFYSGOL CaERDYDD
Llongyfarchiadau enfawr i Gwen
Shenton, Blwyddyn 13, ar dderbyn
Ysgoloriaeth Meddyliau Creadigol
gwerth £3,000 gan Ysgol y Gymraeg,
Prifysgol Caerdydd. Mae Gwen wedi ei
derbyn i astudio gradd yn Y Gymraeg a
Newyddiaduraeth – llongyfarchiadau a
phob dymuniad da!
PaSG aRDDERCHOG
Bu’n Basg cofiadwy i
nifer o ddisgyblion
Blwyddyn 9 sy’n gwirion
ar chwaraeon – Celyn
Davies
gyda
phêl
droed, Henry Hall gyda
Cadetiaid Awyr Cymru,
Lauren Forward gyda
Pêl Fasged, Steffan
Shannon gyda dyfarnu
FA Cymru ac Ellis
Thomas gyda Bowls.
Talent ardderchog!
LLYSGENHaDON FFiLM CYMRU
Cafodd Ffion Edwards a Ffion Jones brofiad gwych wrth iddynt
dreulio’r dydd gyda Ffilm Cymru ar set cyfres Sherlock gan
gael cyfle i gwrdd â rhai o’r sêr!

Twrw Tawe
Mabli Tudur
Catsgam
Nos Wener 13eg o Fai,
Neuadd Mond Clydach, 7.30yh
Pris: £7.50

YN EiSiaU - CYNORTHWYDD SiOP
Rydym yn chwilio am Gynorthwydd Siop i
ymuno gyda ni yn y PANTRI.
Yn Capel Road, Clydach. Rydym yn chwilio
am unigolyn sy’n medru gweithio fel rhan o
dîm, sy’n ddibynadwy a chyfeillgar.
21 awr yr wythnos.
Cysyllter gyda Catrin 07834 564848 / order@pantricatrin.co.uk
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aber-craf
YN YR YSBYTY
Croeso adref i Ken Cooke, Heol Tawe ar ôl bod yn Ysbytai
Treforys ac Ystradgynlais. Dymunwn wellhad buan iddo.
Dymunwn yn dda hefyd i Mrs Jean Wilds, Yny-swen. Mae yn
Ysbyty Treforys ar ôl cwympo yn ei chartref.
Yn ogystal dymunwn adferiad i Mrs Audrey Brookfield, Ynyswen wedi iddi dderbyn triniaeth lawfeddygol ar ei chlun wedi
codwm yn ei chartref.
YR EGLWYS
Roedd Sul, 10 Ebrill yn ddiwrnod trist i aelodau Eglwys Dewi
Sant am y bu’n rhaid cau’r achos wedi 104 o flynyddoedd.
Diffyg arain i dalu am atgyweirio’r adeilad oedd y rheswm.
Daeth yr Esgob John Davies, Abertawe ac Aberhonddu, y
Canon Dewi Roberts a Paul, cynorthwydd o Ystradgynlais i
gymeryd y gwasanaeth olaf ac roedd yr Eglwys dan ei sang.
Roedd y gwragedd wedi paratoi te blasus i bawb ar ôl yr oedfa.
MERCHED Y CRiBaRTH
Gwraig o Fudiad yr Ambiwlans Awyr oedd y siaradwr gwadd y
mis hwn. Bu’n rhoi cefndir y Mudiad a bu’n sôn yn diddorol
iawn am ei gwaith. Dim ond trwy gynorthwy gwahanol
elusennau a chyfraniadau personol mae’r gwaith yn gallu
parhau.
MUDiaD Y MERCHED
Bu’r aelodau yn ymweld â Gerddi’r Hen Reilffordd ger pentref
“Y Tri Cheiliog” ddechrau’r mis. Roedd yna wledd o bethau i’r
garddwr brwd i’w prynu, a chinio hefyd i’w fwynhau.
MaRWOLaETH
Blin yw clywed am farwolaeth Stephen Brown, gynt o Ynyswen ac yn ddiweddarach o Bontaur lle bu’n derbyn gofal
parhaus. Cydymdeimlwn â’r holl deulu.

ystradgynlais
PENBLWYDD aRBENNiG
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Bryn Davies, Heol
Aberhonddu ar ddathlu ei ben-blwydd yn 80 oed ar 10 Ebrill.
Bu’n dathlu adre gyda’i deulu a’i ffrindiau.
GWELLHaD BUaN
Ein dymuniadau am wellhad buan i Mr Eifion Richards, y
fferyllydd, sydd ar hyn o bryd yn ymgryfau yn ysbyty’r gymuned
ar ôl derbyn triniaeth lawfeddygol yn ysbyty Treforys.
Yr un dymuniadau da hefyd i Mrs Margaret Thomas, Heol
Aberhonddu, sydd ar hyn o bryd yn derbyn triniaeth yn ysbyty
Treforys ar ôl cwympo.
CYMORTH CRiSTNOGOL
Yn ystod yr wythnos yn dechrau ar 16 Mai, bydd gwirfoddolwyr
yn dod o gwmpas y tai eleni eto i gasglu at yr achos teilwng
hwn. Yna, yng nghapel Ainon, am 10 o’r gloch ar fore Sul 22
Mai, cynhelir oedfa arbennig Cymorth Cristnogol.
DaTHLiaDaU’R PaSG
Cafwyd oedfaon bendithiol dros adeg y Pasg. Cynhaliwyd
oedfa gymun yng nghapel y Tabernacl ar ddydd Gwener y
Groglith gyda’r Parchedig John Roberts yn gwasanaethu.
Yna ar fore Llun y Pasg cynhaliwyd y Gymanfa Undebol yng
Nghapel Ainon. Mrs Siân Richards oedd yr organyddes a’r
arweinydd gwadd oedd Mr Glynog Davies. Llywyddwyd yr
oedfa gan Mr Gareth Hopkin. Bu’r canu yn hwylus a phawb
wedi cael bendith o fod yno. Diolch i bawb a ddaeth i’r oedfaon
i gefnogi eleni eto.
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MaRWOLaETHaU
Yn ysbyty’r gymuned ar 27 Mawrth bu farw Rowena Griffiths,
Tan-y-Farteg, priod y diweddar Roy.
Yng nghartref Tŷ Mawr ar 1 Ebrill, bu farw Lilian Frances
Gape, Min-y-Rhos, priod y diweddar Orion, mam David a
Shirley, mam-yng-nghyfraith Wendy a Terry, chwaer Dolly ac
Olga, mamgu Martin, Brendan, Heidi, Nia a Sara, a hen-famgu
Cellan a Cian.
Cydymdeimlwn yn ddwys â’r teuluoedd hyn yn eu hiraeth
a’u galar.

ystalyfera
DYMUNO’N DDa i RaY
Mae Mrs Ray Stoneman gyda’r hynaf o blith aelodau Capel y
Wern, ac wedi bod yn hynod ffyddlon a chefnogol i’r oedfaon,
ac yn wir i bob gweithgaredd oedd yn gysylltiedig â’r Capel ar
hyd y blynyddoedd. Mewn hindda a drycin beth bynnag yr
achlysur, gellir dibynnu ar Ray am ei phresenoldeb yn y
gynulleidfa.
Ond gwaetha’r modd nid yw Ray wedi mwynhau’r iechyd
gorau yn ddiweddar, ac mae ar hyn o bryd yn Ysbyty
Ystradgynlais yn cael y gofal gorau gan y staff yno. Mae ei holl
ffrindiau yn meddwl amdani gan ein cynnwys ninnau yn y Wern
gan ddymuno y caiff Ray wellhad llwyr a hynny’n fuan iawn.
Pob dymuniad da felly i Ray.
YN MEDDWL aM KaTiE
Aelod hŷn arall sydd wrth ei bodd yn mynychu’r oedfaon yn y
Wern yw Mrs Katie Watkins. Gan nad yw Katie chwaith wedi
bod yn yr hwyliau gorau ers peth amser, mae hithau hefyd wedi
bod yn gaeth i’w chartref ers rhai wythnosau ac yn analluog
felly i fod gyda ni ar fore Sul yn ôl ei harfer.
Yn naturiol pan fo’r ffyddloniaid yn absennol i ni’n gweld eu
heisiau yn fawr iawn. Gobaith a dymuniad pawb ohonom yw
gweld Katie yn ôl yn ein plith ar fore Sul yn ymuno yn yr addoli
ac yn mwynhau oedfa yn y Wern. Edrychwn ymlaen at hynny.
COFiO’N DYNER aM MRS MaRY DaviES
Tristwch o’r mwyaf oedd clywed fod Mrs May Davies wedi
ymadael â ni, a hynny ar ôl cystudd hir a blin.
Cofiwn am May fel gwraig rinweddol i Tom Rees, mam
gariadus i Alison, Andrew a Robert a mam-yng-nghyfraith
gefnogol i Ray a Tracey. Yn ychwanegol at hyn roedd May yn
fam-gu dyner i Angharad, Kaitlyn, Ceri, Mathew a Ben ac yn
fodryb garedig i’w nithoedd a’i neiaint.
Yn ei dydd roedd May wedi gweithio yn siop Melias a’r Tic
Toc, ac yn ei hamser hamdden roedd yn hoff o wau, coginio,
darllen a theithio, gan ymweld ag America, India, Sri Lanka,
Jamaica, Trinidad a gwledydd eraill yn ogystal.
Roedd May yn ymhyfrydu bod ei henw lawr ar gofrestr y
Wern. Yn naturiol felly rydym fel cyfeillach yn cydymdeimlo’n
ddwys iawn â’i theulu hyfryd yn eu colled a’u hiraeth ar ôl un
mor annwyl yn eu golwg ac yn wir yng ngolwg pawb a gafodd
y fraint o nabod May.

yr alltwen
SWYDD NEWYDD
Mae’n bleser cyhoeddi bod Dr Gareth Rhys Williams, mab Ann
ac Alan Williams, Ynysforgan, wedi ei benodi’n Bennaeth
Cemeg a Diogelwch i’r Gyfundrefn i Wahardd Arfau Cemegol
(Organisation for the Prohibiton of Chemical Weapons, OPCW)
sy’n rhan o’r Cenhedloedd Unedig (UN). Sefydlwyd yr OPCW
ym 1997 i weithredu’r Confensiwn Arfau Cemegol ac mae wedi
ei leoli yn yr Hâg. Heddiw mae 192 o genhedloedd wedi
ymaelodi â’r Confensiwn, yn cydweithio i sicrhau byd sy’n

rhydd o arfau cemegol. Yn 2013, enillodd yr OPCW Wobr
Heddwch Nobel. Yn ystod mis Ebrill , symudodd Gareth a’i
deulu i’r Iseldiroedd.
PRiODaS aUR
Ar Fawrth 12fed, 1964 priododd Eileen a Ken Harris, Heol
Ynysymond, yn Eglwys Gellimanwydd, Rhydaman. Trin gwallt
oedd gwaith Eileen ac roedd Ken yn bostmon poblogaidd yn
yr ardal. Mae ganddynt ddau o blant, Alison a Jason, a dau
ŵyr, Christopher a James. Mae’r ddau ohonynt yn aelodau
ffyddlon iawn o Eglwys Sant Ioan, yr Alltwen. Buont yn dathlu’r
achlysur hapus ym mwyty Tiamo, Clydach a gyda ffrindiau a
pherthnasau yn y George, Cwmtwrch.

MERCHED Y WaWR
Daeth Grace Birt, Abertawe i ddangos y dechneg o waith batic
i ni ym mis Mawrth. Modd o liwio defnydd i batrymau amryliw
ydyw, a gafodd ei gyflwyno i’r Gorllewin i Ynys Java gan yr
Iseldirwyr. Cyn lliwio’r defnydd naturiol, e.e. cotwm, mwslin neu
sidan, mae rhannau yn cael eu blocio allan gan batrwm o gwyr.
Ar ôl y lliwio mae’r cwyr yn cael ei waredu. Yna mae cwyr yn
cael ei ychwanegu i rannau eraill ac yn cael ei lliwio eto.
Dangosodd Grace enghreifftiau o’i gwaith batic a mawr oedd
ein hedmygedd o’i dawn.
Mae Grace yn perthyn i’r gymdeithas caligraffi South Wales
Scribes, ac yn ddiweddar cynhaliwyd arddangosfa o waith y
gymdeithas yn Amgueddfa Abertawe ac hefyd gwelwyd y
pedair gyfrol o Efengylau Ynys Metgawdd (Lindisfarne
Gospels) ar fenthyg o’r Ganolfan Caligraffi Rhyngwladol,
Prifysgol Sunderland. Lluniwyd yr Efengylau tua diwedd y
seithfed ganrif, sy’n cynnwys pedair efengyl Mathew, Marc, Luc
ac Ioan am fywyd Iesu. Yn ystod 2013 cynhaliodd Cadeirlan
Durham arddangosfa bwysig am Efengylau Ynys Metgawdd a
oedd yn cynnwys y llawysgrif wreiddiol o’r Llyfrgell Brydeinig.
Cafodd aelodau o’r South Wales Scribes yr anrhydedd o
gyfrannu i’r cyfrolau hyn a chwarae teg i Grace - cyfrannodd
dudalen yn y Gymraeg.
Dysgwraig ydy Grace ac mae’n ymfalchio yn ei
Chymreictod. Yn yr arddangosfa gwelwyd sawl enghraifft o’i
gwaith caligraffi a hynny i gyd yn y Gymraeg e.e. Tân ar y
Comin, Dic Penderyn, Tryweryn a chyfieithiad o Harry Potter.
Gwelodd rhai ohonom yr arddangosfa yn Abertawe ac roedd
yn wir fraint i’w gweld.

cwmllynfell
MaRWOLaETH
Daeth newyddion trist am farwolaeth Mr.David Jenkins,Pwll
Rhyd y Pynnau. Estynnwn bob cydymdeimlad â’i weddw Meinir
a’r teulu oll yn eu hiraeth.
Y CaPEL
Hyfryd oed cael cwmni aelodau Eglwysi Soar a Rhydyfro i’r
oedfa gymun ystyrlon iawn ar brynhawn Gwener y Groglith.
Roedd y canu’n wych ac yn ysbrydoledig.
Ar Sul y Pasg cynhaliwyd oedfa gymun yr ofalaeth yn
Eglwys Soar Maes-yr-haf. Yn ystod yr oedfa bedyddiwyd Esyllt
Clwyd, merch Sian a Robert Walker ac wyres Mary a Derek
Roberts. Hyfryd oedd clywed y plant yn adrodd eu hadnodau.
Hefyd anrhegwyd Phyllis Davies a Phoebe Mary Phillips â’r
Fedal Gee am oes o wasanaeth ffyddlon. Cafwyd pregeth
amserol a grymus fel arfer gan ein gweinidog y Parchedig
Gareth Morgan Jones.
Mae sôn yn y Cwm am gyflwr trychinebus rhai mynwentydd,
ond eleni eto mae pobol wedi llongyfarch swyddogion y Capel
ar gyflwr taclus mynwent yr Alltwen. Diolch yn fawr i’r sawl sydd
wedi cyfrannu tuag at gronfa’r fynwent. Os oes rhai o
ddarllenwyr y Llais â chysylltiad â’r fynwent ac yn dymuno
cyfrannu tuag at y gwaith costus o’i chadw’n daclus, mi fyddai’r
swyddogion yn falch iawn o’r gefnogaeth.
Yn dilyn galwad am Feiblau Cymraeg ar gyfer
gwasanaethau yn y Capel yn Ysbyty Nedd Port Talbot, mae’r
Capel wedi rhoi chwech iddynt.
CYDYMDEiMLO
Yn 101 mlwydd oed, bu farw Lewis Lewis (Lew Lew), Fferm
Ynysymond Uchaf. Cydymdeimlwn â’i ferched Janet a Susan,
yr wyresau Lowri, Nerys, Catrin a Nia, a’r gor-wyresau Cari ac
Ela.
Yn 81 mlwydd oed, bu farw Rosie Francis, Lôn Tanyrallt.
Cydymdeimlwn â Michael, Sheila, Emma, Lisa ac Osian.

LLONGYFaRCHiaDaU
Da iawn, Steffan Shannon, Cwmtwrch, ŵyr Mr a Mrs Arwel
Evans, Ystradowen. Mae wedi dod yn ddyfarnwr pêl-droed
Gorllewin Cymru ac yntau ddim ond yn 14 oed.
Cafodd Iestyn, mab Mr a Mrs Keith Roberts, Heol Gwilym,
yr anrhydedd o gynrychioli ei wlad pan chwaraeodd yn nhîm
rygbi dan 16 oed Clwb Bechgyn Cymru yn Amsterdam.
Enillodd Cymru 15-12 yn erbyn tîm yr Isalmaen.

Iestyn Roberts
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MaRWOLaETH
Yn sydyn bu farw Mr Bernard Price, Teras Brynheulog. Cofiwn
am ei wraig, Mair a’i blant Rowland a Catherine a’r teulu cyfan
yn eu colled.
CLEiFiON
Dymunwn adferiad iechyd buan i Mrs Gloria Shackson,Teras
Brynheulog sydd yn Ysbyty Treforys.

Pontardawe
Y TABERNACL
OEDFAON MIS MAI
8 10.30 a.m. Y Parchedig Cynwyl Williams (Soar)
15 10.30 a.m. Y Parchedig Owen Pugh
22 10.30 a.m. Y Chwaer Gaynor Francis (Saesneg)
29 10.30 a.m. Y Parchedig Owen Pugh
OEDFAON MIS MEHEFIN
5 10.30 a.m. Y Parchedig Owen Pugh (Cymundeb)
12 10.30 a.m. Y Chwaer Marie Thomas (Saesneg)
19 10.30 a.m. Y Parchedig Owen Pugh
26 10.30 a.m. Y Brawd Rhydian Griffiths
GENEDIGAETH
Llongyfarchiadau i Gareth a Rhian Davies o Benlle’r gaer
ar enedigaeth eu mab Jac yn Ysbyty Singleton ar 5 Ebrill
yn 7 pwys a hanner. Mae Gareth yn ddirprwy brifathro yn
Ysgol Gynradd Pontarddulais ac mae Rhian hefyd yn
athrawes yn yr ysgol. Dyma lun o’r tri ohonynt yn edrych yn
hapus iawn.
Mae Gareth yn fab i’n haelod Eryl Davies Jones a’i gŵr
Mike.

Y Parchedig Ddr Geraint Tudur yn llongyfarch Owen yn
dilyn y sefydlu
MARWOLAETH
Blin iawn yw cyhoeddi marwolaeth ein haelod Ann Paulette
a hunodd yn yr Iesu yn Ysbyty Treforus ar 21 Chwefror.
Roedd yr angladd breifat yn Amlosgfa Treforys ar 8 Ebrill o
dan ofal Y Parchedig Owen Pugh.
CLWB ROTARI CWMTAWE
Gohiriwyd cystadleuaeth corau ysgolion cynradd Cwmtawe
a oedd i’w chynnal yn y Tabernacl ar ddydd Mercher 20fed
Ebrill tan dymor yr hydref.
SOaR
PaSG
Dros y Pasg cawsom wasanaethau bendithiol iawn.
Derbyniwyd croeso i ymuno â’r Alltwen ar brynhawn Gwener y
Groglith, a phregeth rymus gan y Parchg Dafydd Owen,
Caerdydd ar Sul y Pasg.
GŵYL YR HENaDURiaETH
Edrychwn ymlaen at Ŵyl yr Henaduriaeth ar Fehefin 19eg a
gynhelir eleni yng Ngholeg yr Iwerydd, Bro Morgannwg. Mae
plant yr Ysgol Sul yn paratoi cyflwyniad ar gyfer y gwasanaeth
dechreuol. Bydd gweithgareddau ar gyfer pob oedran yn ystod
y dydd a bydd y darlledwr Huw Edwards, sy’n flaenor yng
nghapel Jewin, Llundain yn ein hannerch. Bydd bws yn gadael
Soar am 9.45yb. Paratoir cinio i ni yn y Coleg am £5 y pen (
plant am ddim) ac ni fydd tâl am y bws. Os byddwch chi am
ymuno â ni, ffoniwch 01792 863997.
BWRLWM BRO
Ar Fai 15fed bydd plant yr Ysgol Sul a’r Clwb Plant yn ymuno
ag aelodau o Fudiad Ieuenctid Sir Gâr mewn diwrnod o
weithgareddau yn Neuadd Gellimanwydd, Rhydaman dan
arweiniad y Mudiad, sef Nigel Davies.

SEFYDLU YN NGHAPEL NEBO
Aeth nifer o aelodau’r Tabernacl i Gapel Nebo, Felindre ar
9 Ebrill i ymuno yng nghyfarfod sefydlu ein gweinidog, y
Parchedig Owen Watkin Pugh yn gyd-weinidog i’r Arglwydd
Iesu Grist. Roedd yn gyfarfod parchus a nodiedig iawn, â
phawb yn falch iawn i gael y cyfle i fod yn bresennol i
gefnogi’r gweinidog. Yn dilyn y cyfarfod cawsom luniaeth
flasus, a diolch i aelodau Nebo am eu croeso twymgalon.
Roedd yn achlusur cofiadwy iawn i bawb. Dyma lun yn
dangos y gynulleidfa gyda rhai o aelodau’r Tabernacl yn eu
plith.
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BRYSiWCH WELLa
Blin iawn gennym ddeall bod Wendy Williams yn dioddef ar
hyn o bryd yn Ysbyty Treforys. Roedd yn amlwg bod ei hiechyd
yn dirywio ers rai wythnosau - ond nid oedd byth yn cwyno.
Edrychwn ymlaen at ei gweld yn well ac yn ei lle arferol yn
Soar. Gwelir ei heisiau yn y cyfarfod chwiorydd ac yn arbennig
ar ddechrau Wythnos Cymorth Cristnogol.
LLONGYFaRCHiaDaU
Llongyfarchiadau i Bethan, merch Tom a Rosalind Jones sydd
wedi rhedeg Marathon Caerdydd. Dros y blynyddoedd rhedodd
Bethan mewn ambell i Farathon a Hanner Marathon yn
Llundain, Caerdydd a Chaeredin. Cododd dros £1,000 ar gyfer
elusennau amrywiol - ond dyma’r un olaf meddai. Cawn weld!

craig cefn Parc
GRaDDiO
Llongyfarchiadau i Finian Evans,mab Lyn, ac ŵyr Heulwen
Evans (George) o'r Glais ar raddio mewn maes morwrol, sef
Dylunio cwch hwylio ym Mhrifysgol Southampton. Pob lwc i'r
dyfodol.
GENi
Llongyfarchiadau i Heulwen Evans (George) ar enedigaeth ei
gor-ŵyr cyntaf. Ganwyd Laira Rose Palesa Dixie ar Ebrill 7,
plentyn cyntaf Cerys a Mark. Mae'r teulu wedi ymgartrefu yn y
Felindre. Pob bendith iddynt a chroeso i Laira
HaNNER MaRaTHON
Rydym yn llongyfarch Miranda Williams (James) Alltwen,am
redeg hanner marathon Caerdydd yn ddiweddar yn y gwynt a'r
glaw. Mae Miranda yn ferch i Audrey a Vince, Heol y Lôn.
BEDYDD
Ar brynhawn Sul Ebrill 17 cynhaliwyd achlysur hapus a
bendithiol iawn o dan ofal Mr Gareth Hopkin pan fedyddiwyd
Erin Mali Lewis, ail blentyn Nerys a Michael, a chwaer fach i
Ellis. Mae Nerys yn ferch i Dewi ac Irene Jones, Bwlch y gwynt.
Pob bendith iddynt fel teulu ar y Rhyddwen.

Coedgwilym. Ar y trydydd o Ebrill bu farw Mrs Bessie Powell
Cygod y Fro mam y diweddar Hayden Powell. Cydymdeimlwn
yn ddwys a’r teuluoedd holl yn eu galar.
CaPEL Y BaRaN
Diolch i’r Parchg Clive Williams am ei arweniad grymus i ni ar
ail Sul Y Pasg. Gwnaeth i ni feddwl o’r newydd am rym a
rhyfeddod yr atgyfodiad Y mae Ioan yn ei efengyl yn ein
gwahodd i ddod heddiw fel y disgyblion cynta i’r ystafell ar
drysau wedi eu cloi, i gyfarfod o’r newydd y Crist atgyfodedig.
Daw atom ninnau hefyd drwy ddrysau cloedig ein amheuon ein
hofnau a’n digalondid a’n cyfarch “Tangnefedd i chwi”. Cofiwn
fod bron i gyd o’r disgyblion wedi ei wadu, ond er hynny nid
oes na air o gerydd wedi ei cofnodi. Canlyniad hyn oedd i’r
disgyblion ail ddarganfod eu ffydd, a hwnw yn ffydd weithredol.
“Fel y mae’r Tad wedi fy anfon ni, yr wyf fi hefyd yn eich anfon
chwi”. “Ewch” meddai Crist wrth ei ddisgyblion, ac fe fentro nhw
allan yn nerth yr Ysbryd Glan. A dyna her y Pasg i Gristnogion
heddiw, odi ni yn barod i fentro?. Gweddiwn gyda’r Diweddar
Barchg T R Jones a fu’n weinidog da i Iesu gyda’r bedyddwyr
yn Sir Benfro.
O maddau inni’r nychtod sydd
yn pylu fflam ein ffydd,
rho hyder newydd yn ein cân;
na fetha fyth dy eglwys lan,
o deued ysbryd Crist ei phen
yn Bentecost ar Walia wen.
Bydd oedfa Mis Mehefin o dan ofal y Prifardd Einir Jones, Mis
Gorffennaf y Parchg Gerald Jones, Mis Awst y brawd Jeff
Reed. Bydd pob oedfa ar y Sul cynta o’r Mis am 2.30 y/p.
Croeso cynnes iawn i bawb.

clydach
CYTÛN EGLWYSi YNGHYD.
PiCNiC YN Y PaRC
Cynhelir oedfa fer ym Mharc Coedgwilym ar Sul y Pentecost,
Mai 15 am 3 o’r gloch. Yr eglwys Fethodistaidd fydd yn arwain.
Mae’r gorymdeithio blynyddol wedi gorffen ers rhai
blynyddoedd bellach ond bydd cyfle i gael picnic a chwaraeon
ar ôl yr oedfa. Cofiwch ddod â’ch bwyd.
Ym mis Gorffennaf eleni bydd y Parchedig Pam Cram yn
gorffen ei thymor fel gweinidog ar yr Eglwys Fethodistaidd yng
Nghlydach. Mae wedi bod yma ers deng mlynedd ac hefyd yn
ysgrifennydd Cytûn Clydach ers rhai blynyddoedd. Diolchwn
iddi am ei gwasanaeth. Cawn gyfle i gydnabod ei gwasanaeth
yn y Gylchdaith ar Orffennaf 24 am 5 o’r gloch.
MERCHED Y WaWR

rhydyfro
OEDFaON Mai 2016
8
Y Brawd Eifion Walters
15
Y Parchg Carl Williams
22
Y Brawd D C Davies
29
Y Parchg Gerald Jones
MaRWOLaETHaU
Bu farw Ieuan Charles yn Awstralia brawd i Mrs Audrey
Williams Gellideg, ei chwaer Mrs Valmai Price Rhos a Mr
Roger Charles Godre’r Graig. Hefyd collwyd Mrs Ruby Martin
Gelliderw ei chwaer Hetty. Ar ol tostrwydd hir bu farw Mrs
Marlene Davies Waun Penlan priod y diweddar Brian,mam
Emyr Nest a Rhian a llys fam i Anne a Craig. Bu gwasanaeth
yng nghapel Calfaria Clydach a chladdwyd ym mynwent

Cynhaliwyd cyfarfod o Ferched y Wawr cangen Clydach yng
nghwmni y Parchg Beti Wyn James o Gaerfyrddin. Mae Beti
Wyn yn ferch i un o’n haelodau Mary Davies a’r arlunydd
Walford Davies o Ynystawe. Addysgwyd yn Ysgol Gymraeg
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Lonlas, Ysgol Gyfun Ystalyfera a Choleg Coffa yr Annibynwyr
yn Aberystwyth i hyfforddi i fod yn weinidog. Gweinidogaethodd
yn y Tabernacl y Barri cyn mynd i eglwysi Priordy, Cana a
Bancyfelin yng Nghaerfyrddin. Mae ganddi hi a Phylip ddwy
ferch, Elin a Sara a dewiswyd Elin i fynd gyda criw o Gymru i
Batagonia ddiwedd yr haf eleni. Rhaid codi arian ar gyfer y
daith a phenderfynodd gerdded llwybr Mari Jones fel un ffordd
o wneud hynny-ie y daith hir a wnaeth er mwyn sicrhau Beibl.
Bu’r teulu yn cefnogi Elin ar ei thaith a cherdded rhannau gyda
hi bob y ail. Hanes y daith honno gawson ganddi – yn fywiog
a diddorol a’n hatgoffodd o’r newydd am yr ymdrech a wnaeth
Mary Jones i sicrhau Beibl iddi ei hun flynyddoedd maith yn ôl.
aPêL YMCHWiL CaNCR
Cynhaliwyd y ddarlith flynyddol eleni yn Neuadd y Nant.
Yn ddiweddar bu criw yn helpu i gasglu tuag at yr elusen tu
allan i Tesco Fforestfach a chodwyd dros £700 drwy eu
hymdrechion.
Ym mis Mehefin ar ddydd Sadwrn 18fed am 2 o’r gloch
bwriedir cynnal Te mefus blynyddol yn Neuadd y Gymuned
gydag adloniant gan Cwmtawe Strings.
CaPEL Y NaNT
Yn ystod mis Ebrill gwasanethwyd yng Nghapel y Nant gan y
Parchedigion Dewi M. Hughes, Emyr Gwyn Evans, Watcyn
James, a’r Dr Noel Davies, ein harweinydd Robat Powell a Mr
Mel Morgans o Frynaman. Arweiniwyd y cyrddau cynnar gan
Robat a chyfarfod Amnest gan Hywel a Charlotte Davies.
Dymunwn yn dda i ddau o’n haelodau Catherine a Kerri
Evans o Heol Pontardawe sydd wedi symud i fyw i Gaerdydd.
Bu’r ddau yn weithgar iawn yn holl weithgareddau’r eglwys.
CHWaEROLiaETH

Yn y llun gwelir Brenda Evans a Catherine Evans yn cyflwyno
siec o £700 i Barbara Davies o elusen Golau, elusen canser
Gorllewin Cymru yn Ysbyty Singleton. Dyma’r swm a gasglwyd
yn ystod 2015 yn y Chwaeroliaeth. Mae Catherine wedi bod
yn drysorydd gweithgar iawn a chafwyd cyfle i ddiolch iddi a
dymuno’n dda iddi yng Nghaerdydd. Braf oedd cael cwmni
Arfon John, a gwrando arno yn traethu yn wybodus a difyr am
ffotograffiaeth.

GRŵP EGLWYS a CHYMDEiTHaS
Cynhaliwyd arwerthiant dillad bron yn newydd yn y neuadd.
Roedd yn gyfle i’r grŵp i godi arian at ein helusennau Tŷ
Croeso a Peace Direct a chyfle i bobl yr ardal i gael bargen ar
yr un pryd. Codwyd swm teilwng. Bydd gweddill y dillad yn
mynd at waith elusennol lleol a rhyngwladol.
I ddiweddu ymdrechion codi arian 2015-16 cynhelir
Cyngerdd gan y delynores Gwenllian Llyr gydag eitemau gan
y feiolinydd Les Thomas. Ceir lluniaeth ysgafn a chaws y gwin.
Bydd y noson yn Neuadd y Nant ar nos Fawrth Mai 10fed.
CYDYMDEiMLaD
Wrth fynd i’r wasg trist oedd clywed am farwolaeth Mrs Joan
Harris o Ynystawe yn Ysbyty Singleton. Roedd yn weddw i
Maldwyn Harris, yn fam i John Harris, oedd yn athro yn Ysgol
Gyfun Ystalyfera, mam yng nghyfraith Helen ac yn famgu i
Kate a Beth. Cydymdeimlwn gyda’r teulu yn eu tristwch a’u
hiraeth.
Da clywed fod Mrs Thelma Williams adre o’r ysbyty a Mr Tal
Williams yn gwella ar ol clael clun newydd.
Y BEiBL BYW
Gyda dyfodiad Beibl.net, cyfrol newydd o aralleiriad/cyfieithad
o’r Beibl anogir pobl yr eglwysi i ddarllen y Beibl o’r newydd.
Gwneir hynny’n reolaidd a da bod yng nghwmni Mr John Evans
wrth iddo gynnal astudiaeth Feiblaidd. Bydd dosbarth ar fore
Mercher am 10.30 ar Fai 11 a 25.
Mae dosbarthiadau Beiblaidd y Cyfundeb yn parhau o dan
arweiniad y Parchedig Ddr Noel Davies. Yn ystod mis Mai – ar
Fai 19 am 2 o’r gloch ceir y nesaf yn y gyfres ‘Defnyddio’r Beibl
heddiw.
CYMORTH CRiSTNOGOL

Yn yn llun gwelir Dr Alan Cram gyda Huw Thomas trefnydd
Cymru, y Parchg Tom Defis, Trefnydd Gorllewin Cymru a
Loretta Minghella, Cyfarwyddwr Prydain o Gymorth Cristnogol
ar ddiwedd cyfarfod yng Nghaerfyrddin yn ddiweddar. Roedd
gwrando arni yn siarad yn hwb i’r meddwl ac yn ysbrydoliaeth
ar gyfer y casglwyr ym mis Mai.
Cynhelir wythnos Cymorth Cristnogol rhwng Mai 16 a 21 a
bydd pobl eglwysi Clydach yn brysur, rhai yn casglu o dŷ i dŷ,
rhai yn casglu tu allan i Siop y Co-op rhwng Mercher a dydd
Gwener.Bydd gwasanaeth yn Eglwys y Santes Fair nos Lun,
Mai 16 am 7, bore coffi yn Neuadd y Nant bore Mawrth, Mai
17 am 11 a thaith gerdded yn cychwyn o Sgwar y Mond ar nos
Wener Mai 27 am 5.30. Bydd pob ceiniog a gesglir yn
werthfawr.
WYTHNOS CYMORTH CRiSTNOGOL, Mai 16 - 21 2016
Mae Morsheda a’i phlant yn byw ar ynys yng nghanol un o
afonydd mawr Bangladesh. Mae bywyd yn anodd iawn iddi gan
fod ganddi ofn parhaus y bydd yr afon yn gorlifo ac yn dinistrio
ei chartref ac yn peryglu ei phlant.
Eleni mae Wythnos Cymorth Cristnogol yn canolbwyntio ar
sefyllfa pobl fel Morsheda sy’n byw ar ynysoedd tebyg.
Caiff yr ynysoedd hyn eu creu gan y llaid a’r gwaddod sy’n
llifo gyda’r afon. Nid ynysoedd o graig ydynt, felly. Golyga hyn
eu bod yn ynysoedd bregus iawn a phan fo’r afon yn llifo’n gryf
mae’r ynysoedd mewn perygl o gael eu golchi i ffwrdd.
Os yw’r ynysoedd yn fregus, yna mae bywyd y bobl hynny
sy’n byw arnynt yn fregus hefyd. Stori’r bobl hyn fydd yn cael
ein sylw pennaf yn Wythnos Cymorth Cristnogol eleni.
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NEBO
CYFaRFOD SEFYDLU
Roedd yn ddiwrnod hanesyddol yn Eglwys Nebo ar Sadwrn 9
Ebrill yng Nghyfarfod Sefydlu y Parchedig Owen Watcyn
Pugh,yn Weinidog cyflawn i’r Arglwydd Iesu Grist.
Llywydd yr oedfa oedd y Brawd Gareth Hopkin, ac
arweiniodd y gwasanaeth gydag urddas. Cyfeiliodd Eiri EvansJones yn fedrus.
Traddododd y Parchedig Ian Simms yr Alwad i Addoli a
darllenwyd o’r ysgrythur gan y Parchedig Clive Williams yn
Gymraeg a’r Parchedig Gareth Mathias yn Saesneg. Fe’n
tywysyd mewn gweddi gan y Parchedig John Talfryn Jones.
Roedd y gwasanaeth Sefydlu o dan ofal y Parchedig Ddr.
Geraint Tudur. Cafwyd Hanes yr Alwad gan y chwaer Phyllis
Bell a’r ymatebodd y Parchedig Owen W. Pugh yn ddiolchgar
ac yn bositif, gyda’r Parchedig Dewi Myrddin Hughes yn
cyflwyno’r Urdd Weddi.
Traddodwyd y bregeth gan y Parchedig Meirion Evans a
chyflwynwyd eitem gerddorol wych gan y Parchedig Gwyn
Elfyn Jones, Gary Anderson a Gethin Thomas yn canu ‘Tecel’
gyda Mari Seymore yn cyfeilio.
Cyflwynwyd cyfarchion ar ran Cyfundeb Gorllewin
Morgannwg gan y Parchedig Dewi Myrddin Hughes ac ar ran
Undeb yr Annibynwyr gan y Parchedig Ddr. Geraint Tudur.
Clwyd y gwasanaeth arbennig hwn gan y Llywydd, sef y Brawd
Gareth Hopkin wrth gyflwyno’r Fendith.
Yn dilyn yr oedfa, gwahoddwyd pawb i ymuno yn y wledd
yn Neuadd y Pentref, lle paratowyd y bwyd gan Joanne a Rob
o’r ‘Shepherds’. Roedd hwn yn gyfle i’r gynulleidfa luosog i
gymdeithasu a llongyfarch ein gweinidog newydd, y Parchedig
Owen W. Pugh, a dymuno’n dda iddo ef, ei wraig weithgar
Christine, y plant a’u teuluoedd wrth ddechrau ei weinidogaeth
yng Nghapel Nebo. Yn y llun welir pawb a gymerodd ran yn y
Gwasanaeth Sefydlu.

capel Nebo. Cyflwynodd y Parchg Owen W. Pugh, Mrs Phyllis
Bell a Mrs Anne Evans y cloc i Mrs Harris ar rhan y capel a’r
aelodau.
Llongyfarchiadau i’r ddau ohonynt oddi wrth bawb yn y
Gymuned.
CYDYMDEiMLO
Tristwch mawr i’r Gymuned oedd marwolaeth y brawd Dorian
Williams o ‘Fwlch-y-gwin’, ar Ebrill 4ydd. Gadewir ei wraig Pat,
meibion David, Paul a’r diweddar James a’u teuluoedd.
Roedd Dorian yn weithgar tu hwnt fel cynghorwr y Gymuned
Mawr a Chadeirydd Pwyllgor Neuadd Felindre am dros 30
mlynedd a gwelir ol ei gyfraniad diymhongar wrth edrych o
gwmpas y pentref.
Bu’r gwasanaeth angladdol ar Ebrill 15fed yn Eglwys y
Santes Fair, Clydach yng ngofal y Parchg Chris Darvill.
Cyflwynodd ei Weinidog y Parchg Owen Pugh deyrnged iddo
ar ran Eglwys Nebo a’r pentref a Paul, ei fab y teyrnged ar ran
y teulu.
Dim ond ychydig dros mis yn ol, fe dderbyniodd Dorian
dystysgrif gan yr Uwch Siryff Gorllewin Morgannwg, Mr Robert
Redfern mewn gwerthfawrogiad o’i waith cymunedol
gwirfoddol.
Cydymdeimlwn yn ddwys iawn gyda’r teulu i gyd yn ei colled
o un annwyl.
YSBYTY
Derbyniodd y brawd Hywel Harris driniaeth yn ysbyty’r Heath.
Fe ddaeth adre ond gorfod iddo ddychweled i ysbyty Treforys.
Mawr obeithiwn am wellhad buan iddo.
Hefyd yn ysbyty Treforys, mae Brian Mephan, Crwcca Bach.
A dymunwn yn dda iddo ef.
OEDFaON MiS Mai. 10.30 Y BORE. YSGOL SUL 2.30 Y.P.
8
15
21
22
29

Y Parchedig Owen W. Pugh: Oedfa Gymun
Y Parchedig Tom Davies
Cyrddau Mawr
gyda’r Parchedig Meirion Evans
Y Parchedig Owen W. Pugh
Sadwrn 6.30, Sul 10.30 & 2.30
Y Parchedig Carl Williams

OEDFaON MiS MEHEFiN 10.30 Y BORE. YSGOL SUL 2.30
Y.P
5
12
19
26

LLONGYFaRCHiaDaU GWRESOG
Eglwys Nebo yn dymuno
Penblwydd Hapus i un o’r aelodau
sef y brawd Vivian Arrowsmith yn
dathlu ei benblwydd 90eg oed ar
Ebrill 15fed.
Ymwelodd, ei Weinidog Parchg
Owen Pugh a’i wraig Chris ag ef i
gyflwyno cyfarchion yr Eglwys a
cyflwyno anrheg o gloc iddo.
Hefyd, cyflwynodd Mrs Phyllis Bell
rhodd o’r Gymuned.
Roedd Mr Arrowsmith yn
ddiolchgar tu hwnt i bawb am
eu
caredigrwydd
a’u
dymuniadau da.
Gweler hefyd lun o Mrs Mary
Harris yn dathlu ei phenblwydd
yn 100 oed ar yr 22ain o Ebrill.
Roedd Mrs Harris hefyd, wedi
derbyn rhodd o gloc oddi wrth

Y Brawd Morlais Owen
Y Parchedig Owen W. Pugh: Oedfa Gymun
Dr. Eurig Lloyd
Y Parchedig Owen W. Pugh

Neuadd Felindre
Cyngerdd
gan

Twrw Tawe
Nos Fawrth, Mai 10,
am 7 o’r gloch
Llywydd: Arwyn Evans Ysw
Tocyn: £4.00
Elw i Gronfa’r Neuadd
13

digwyddiadur
cwm tawe
10 Mai: CYFaRFOD CYHOEDDUS: iaiTH a’R
LLYWODRaETH NESaF
Noson a drefnir gan Dyfodol yr Iaith. Y siaradwyr fydd Heini
Gruffudd, Cynog Dafis ac Emyr Lewis. Noson i ddechrau am
7y.h. yn Nhŷ Tawe, Abertawe. Am fwy o fanylion ffoniwch
01792 460906.
10 Mai: CYNGERDD GYDa’R DELYNORES GWENLLiaN
LLŷR
Cyngerdd gan y delynores Gwenllian Llŷr ac eitemau ar y ffidil
gan Les Thomas. Tocynnau yn cynnwys lluniaeth ysgafn £10.
Plant ysgol £5. Noson i ddechrau am 7.30 yn Neuadd y Nant,
Clydach.
10 Mai: TWRW TaWE
Cyngerdd gan Twrw Tawe yn Neuadd Felindre am 7 o’r gloch.
Tocyn £4.
13 Mai: GiG TaWE
Noson llawn cerddoriaeth yng nghwmni Catsgan, Mabli Tudur
a Twrw Tawe. Cynhelir y noson yn y Mond, Clydach. Noson i
ddechrau am 7.30y.h. Pris mynediad yn £7.50.
16 Mai: R.S.: TU ôL i’W DDRYSaU GYDa GWYNaNT
HUGHES
Digwyddiad a drefnwyd gan Ferched y Wawr Pontardawe yn
Festri Soar Pontardawe am 2y.p.
16 Mai: GWaSaNaETH CYMORTH CRiSTNOGOL aRDaL
CLYDaCH
Cynhelir am 7 o’r gloch yn Eglwys y Santes Fair, Clydach.
17 Mai: BORE COFFi
Bore Mawrth am 11. Bore Coffi i godi Arian at Cymorth
Cristnogol yn Neuadd y Nant. Bydd plant Gellionnen yn ymuno.
17 Mai: MERCHED Y WaWR
Nos Fawrth am 7 yn Neuadd y Nant - Merched y Wawr
Clydach gyda 'r adarwr Dewi Lewis.
19 Mai: NOSON YNG NGHWMNi’R PaRCHG CaRL
WiLLiaMS
Darlith ysgafn ‘Pobol y Ffordd’ gan y Parchg Carl Williams yn
son am y cymeriadau diddorol a ddaeth ar eu traws yn ystod
ei weinidogaeth. Digwyddiad a drefnwyd gan G ymdeithas
Gymraeg Treforys. Cynhelir yn Festri’r Tabernacl, Treforys am
7.y.h. Ceir mwy o wybodaeth gan y Cadeirydd, David Gwyn
John ar (01792) 773507.

19 Mai: DOSBaRTH BEiBLaiDD
Dosbarth Beiblaidd y Parchg Ddr Noel Davies am 2 o’r gloch
yng Nghapel y Nant.
27 Mai: TYRFE TaWE – TECWYN iFaN
Gigs Gwener Tyrfe Tawe yn Nhŷ Tawe, Abertawe, 8y.h. Am fwy
o fanylion ffoniwch 01792 460906.
11 MEHEFiN: PaRTi DaTHLU PENBLWYDD Y FRENHiNES
YN 90
Ym Mharc Waverley. Trefnir gan Gyngor Cymuned Clydach.
MEHEFiN 11-16: aRDDaNGOSFa
Arddangosfa lluniau dyfrliw D.Walford Davies yn Pantri Catrin.
MEHEFiN 18: TE MEFUS a CHERDDORiaETH
Te mefus a cherddoriaeth gan Cwmtawe Strings yn y Neuadd
Gymuned am 2 o’r gloch. Trefnir gan Bwyllgor Clydach
Ymchwil Cancr.
27 Mai: TaiTH GERDDED CYMORTH CRiSTNOGOL
Taith gerdded i godi arian i Cymorth Cristnogol am 5.30 yn
Sgwar y Mond.
24 MEHEFiN: TYRFE TaWE – CaTRiN HERBERT
Gigs Gwener Tyrfe Tawe yn Nhŷ Tawe, Abertawe, 8y.h. Am fwy
o fanylion ffoniwch 01792 460906.
27 MEHEFiN: PETHaU DiDDOROL aELODaU’R GaNGEN
Digwyddiad a drefnwyd gan Ferched y Wawr Pontardawe yn
Festri Soar Pontardawe am 2y.p.
Mai 27 am 5.30 yn Sgwar y Mond:Taith gerdded I godi Arian I
Cymorth Cristnogol
POB BORE DYDD MaWRTH: GRŵP Ti a Fi
Cynhelir yn Neuadd y Nant, Clydach rhwng 9 – 11y.b.
POB DYDD iaU: SiOP SiaRaD i DDYSGWYR
Yn y Mond, Clydach rhwng 10y.b. a 11.30yb. Am fwy o fanylion
ffoniwch Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot ar 01792
864949.
POB NOS FaWRTH: TWRW TaWE
Cyfle gwych i bobl ifanc ganu, perfformio a chymdeithasu trwy’r
Gymraeg. Mae pobl ifanc blynyddoedd 4 i 9 yn cyfarfod rhwng
18.30y.h. a 20.00y.h. tra bod pobl ifanc Blwyddyn 10 ac uwch
yn cwrdd rhwng 8 a 10 yr hwyr yn Festri Tabernacl, Treforys.
Ffoniwch 01792 460906 am fwy o fanylion.
Croeso i chi anfon manylion eich digwyddiadau at y Llais er
mwyn iddynt gael eu rhestru yma a chael sylw eich cydddarllenwyr. Cysyllter â Gwenno Ffrancon ar 01792 842062
neu gwenno_ffrancon@hotmail.com

Caeau Cwmtawe
Llwyn Meudwy isaf
Waun tu hwnt • Waun nesa ty • Cae llether pella
Cae lloi • Cae dan ty • Croften y Waun
Cae moel • Car graig • Crofen Isa
Croften Ucha • Graig

Cefen llan ucha
Waun dan yr Eglwys • Cae’r ffynnon
Cae y groes • Yr erw fawr •Nereg y Gwyn
Tyle canol
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ac aros yno am rai blynyddoedd, ac yna symud i
gartref olaf y teulu, Quarry House, ar Dyle’r Allt-wen.
Ar Hydref 4, 1905, y ganed Elizabeth Anne, chwaer
fach i David James a John Llewelyn. Erbyn iddo
ddechrau magu teulu, roedd Thomas Jones wedi
gadael ei waith fel garddwr ac wedi mynd i weithio fel
‘pitman’ yn un o weithiau dur Arthur Gilbertson a’i
deulu.
Ym mis Medi eleni fe gyhoeddir Gwenallt: Cofiant
Nid trwy dreulio gwyliau ysgol yn ardal
D. Gwenallt Jones 1899-1968 gan alan Llwyd, un
Rhydcymerau
yn unig y daeth y Gwenallt ifanc i
o blant mabwysiedig Cwm Tawe. Fe lawnsir y
adnabod ardal Rhydcymerau. ‘[F]e gawn olwg ar y
cofiant yn y ganolfan iaith newydd, Tŷ’r Gwrhyd,
bywyd
yn Rhydcymerau yng nghyfnod D. J. Williams
ym Mhontardawe, ym mis Medi. Bydd y tri rhifyn
wrth
wrando
ar fy nhad a’m mam ar ein haelwyd yn yr
nesaf o’r Llais yn cyflwyno peth o gynnwys y
Allt-wen yn adrodd hanes a helyntion y cylch,’ meddai
cofiant, gan ddechrau gyda chefndir a chynefin
yn ei ysgrif ‘Y Fro: Rhydcymerau’ yng nghyfrol
Gwenallt.
deyrnged D. J. Williams
Yn gynnar ym 1894
Abergwaun. Cynefin coll
symudodd gŵr o’r enw
Gwenallt oedd gwir
Thomas
Ehedydd
gynefin D. J. Williams;
Jones o fferm fechan
bro alltudiaeth y naill
o’r enw Esgair-ceir, ger
oedd bro magwraeth y
Rhydcymerau,
ym
llall.
Soniai
rhieni
mhlwyf Llansawel yng
Gwenallt byth a hefyd
ngogledd-orllewin Sir
am fro eu mebyd, yn
Gaerfyrddin, i Gwm
hiraethus gynnes, ac
Tawe, ac aeth â’i
aeth hanes a helyntion y
gariad, merch o’r enw
cylch yn rhan o brofiad
Mary Jones, i’w ganlyn.
Gwenallt
yn
ystod
Yn
wahanol
i
cyfnod ei blentyndod.
gannoedd
o’i
Gwyddai pwy oedd y
gyfoeswyr, nid i weithio
bobl y siaradai ei rieni
yn y gweithfeydd dur
amdanynt, a gwyddai
ac
alcan
ym
hefyd am y troeon
Mhontardawe
y
trwstan a’r helyntion, ac
gadawodd
Thomas
am y gwahanol ffermydd
Jones
ei
gynefin
a lleoedd, y soniai
gwledig. Cafodd waith
Thomas a Mary Jones
fel garddwr i deulu’r
amdanynt.
‘Gilbertsons’,
O safbwynt ei gefndir,
perchnogion
y
nid
eithriad
oedd
gweithiau dur ac alcan
Gwenallt yng Nghwm
lleol, a symudodd i
Tawe. Roedd tadau ei dri
Bontardawe. Priodwyd
chyfaill
agosaf
ym
Thomas a Mary yn
Mhontardawe i gyd yn
Swyddfa’r Cofrestrydd
dod o Sir Gaerfyrddin,
ym Mhontardawe ar
Teulu Wesle Terrace
ac fe lwyddodd y cwm i
Fai 12, 1894. Buont yn
Thomas Ehedydd Jones, Gwenallt, Mary a John, c1902
gadw’i Gymraeg ‘am mai
byw yn Llety-crydd ar
ymfudwyr o’r Siroedd
lethrau deheuol Mynydd y Baran, gyferbyn â phentref
Cymraeg fel Sir Gaerfyrddin, Sir Aberteifi a Gogledd
Cwm-gors, gyda pherthynas i Mary, am blwc, ac
Sir Benfro, ac ychydig Ogleddwyr a ddaeth yno, at y
wedyn ar fferm o’r enw Tyn-y-pant ym Mhontardawe,
brodorion Cymraeg,’ meddai Gwenallt, eto yn ei ysgrif
cyn symud i dŷ yn Wesley Terrace, Pontardawe. Yn
‘Y Fro: Rhydcymerau’. Ac meddai ymhellach:
Wesley Terrace y ganed Gwenallt, ar Fai 18, 1899.
Yn y pentrefi diwydiannol yr oedd olion Shir Gâr yn
Yno hefyd y ganed ei frawd, John Llewelyn, ar
aros arnynt, a chawsant yn y gweithfeydd
Chwefror 27, 1901. Erbyn i’r trydydd plentyn – a’r olaf
lysenwau
fel ‘Twm Ffarmwr’ a ‘Wil Llandeilo’. Yn
– gyrraedd, roedd y teulu wedi symud o Bontardawe
eu hamdden yr oeddent yn hel eu hatgofion am eu
i’r Allt-wen, gan symud o blwyf Llangiwg i blwyf
bro enedigol, ac yn sôn am eu hiraeth amdani, gan
Cilybebyll wrth groesi’r bont o’r naill ochr i afon Tawe
freuddwydio am ymfudo yn ôl iddi ar ôl ymddeol
i’r ochr arall. Buont yn byw mewn bwthyn bychan yn
o’u gwaith. Ar ein haelwyd yn yr Allt-wen fe
Lôn Hir cyn symud i 18 Railway Terrace, yr Allt-wen,

Cwm Tawe
ym Mlynyddoedd
Magwraeth Gwenallt
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wrandawn ar fy nhad a’m mam yn disgrifio’r un
cymeriadau ag a ddisgrifiodd D. J. Williams yn ei
hunangofiant, a rhai eraill hefyd fel Dafydd Pantglas; yn sôn am yr un hanes a’r un digwyddiadau,
ac yn hel achau a dilyn tylwyth. Nid y nhw a
ddwedodd wrthyf am y sbort a’r sbri a gâi’r gwŷr
ifainc a’r merched yn Rhydcymerau wrth Fwlchcae’r-ŵyn, ac am y ffocso rhwng y llwyni eithin.
Ond, fe’u cofiaf yn sôn hefyd am y caledi yno yn y
cyfnod hwnnw; y caledi a’u gyrrodd o’u bro. Nid
breuddwydio a hiraethu yn unig a wnaethant yn y
pentrefi diwydiannol, ond gwneud eu rhan yn
anrhydeddus yng ngwaith y Capeli ac ym mywyd
y cylch, a chyda’r canu a’r barddoni yn y penny
readings a’r Eisteddfodau; a thraddodi i ni, y
meibion a’r merched, eu Cristionogaeth Galfinaidd
a’u diwylliant yn etifeddiaeth.

Rhosllannerchrugog, a W. J. Rees, o Dre-lech, Sir
Gaerfyrddin.
Âi Gwenallt i’r capel bum gwaith ar y Sul. Cynhelid
oedfa’r bore am hanner awr wedi deg, yr Ysgol Sul am
ddau o’r gloch, y cwrdd pump wedyn, cwrdd i ddysgu
bechgyn a merched sut i weddïo’n gyhoeddus, yna
oedfa’r hwyr am chwech o’r gloch, a’r Ysgol Gân yn
dilyn yn syth ar ei hôl. Ar nos Lun byddai’n mynychu’r
‘Band of Hope’, y ‘Gobeithlu’, a byddai’r Cwrdd
Dirwestol yn dilyn yn syth ar ei ôl wedyn, er mai
cyfarfod adloniadol a chystadleuol oedd hwn i bob
pwrpas. A byddai’n mynd i’r Cwrdd Gweddi ar nos
Fawrth ac i’r Seiat ar nos Iau, lle byddai’r plant yn
adrodd adnodau. O gwmpas crefydd, felly, y trôi
popeth yng nghartref Gwenallt, fel aml i aelwyd arall
yng Nghwm Tawe. Perchid y Saboth yn y cwm. Ildiai
diwylliant i addoliant – hyd at y Rhyfel Byd Cyntaf.
‘’Rwy’n cofio dydd Sul ym Mhontardawe cyn y rhyfelFelly, er gwaethaf eu hiraeth am fröydd eu mebyd, fe
byd cynta’ – doedd dim sŵn hwter, doedd dim drysau’r
gymerai’r alltudion hyn ran flaenllaw ac amlwg yng
ffwrneisi yn codi ac yn gostwng, ’roedd y pentref yn
ngweithgareddau crefyddol a diwylliannol y cwm, ac
dawel fel y bedd,’ meddai yn ‘Y Bardd a’i Fro’, yn Y
roedd hynny’n arbennig o wir am rieni Gwenallt.
Gwrandawr ynw Barn, Mehefin 1968. Ond saib
Ar aelwyd grefyddol y magwyd tri phlentyn Thomas
undydd bob wythnos oedd seibiant y Saboth, ac os
a Mary Jones. Y tri pheth pwysicaf yng Nghwm Tawe
oedd crefydd yn hawlio bywyd cyfran helaeth o
ei blentyndod, yn ôl Gwenallt, oedd, yn ôl trefn eu
drigolion Pontardawe a’r Allt-wen yn ystod y Sul,
pwysigrwydd: Cristnogaeth, gwleidyddiaeth a
diwydiant a’u hawliai ac a reolai yn ystod yr wythnos.
diwylliant. Aelodau o Gapel Soar, Capel y
Dirwestwr oedd tad Gwenallt, a gŵr crefyddol.
Methodistiaid Calfinaidd, ym Mhontardawe, tua milltir
‘Christian ordinances were strictly observed,’ meddai
o bellter o’r Allt-wen, oedd teulu Gwenallt. Ceid dau
Albert Davies, cyfaill bore oes a chyfaill gweddill oes i
gapel yn yr Allt-wen, ond capeli’r Annibynwyr oedd y
Gwenallt,
yn
ei
ddogfen
anghyhoeddedig
rhain. Gweinidog Eglwys Bresbyteraidd Soar oedd y
‘Wanderings’. ‘He was a disciplinarian in thought and
Parchedig D. G. Jones, gŵr y byddai Gwenallt a’i dad
deed. A puritan of the first order,’ meddai ymhellach,
yn anghytuno’n chwyrn â rhai o’i safbwyntiau a’i
gan nodi bod awdurdod y Beibl yn ‘final and
ddaliadau yn ystod un o’r cyfnodau mwyaf argyfyngus
unassailable in all matters of life and death’.
yn hanes Gwenallt. Roedd tad Gwenallt yn flaenor ac
Nid crefydd yn
yn athro Ysgol Sul
unig a nodweddai’r
yn Soar.
aelwyd
yn
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Enw llawn D. G.
Railway Terrace.
Jones oedd Dafydd
Roedd
tad
Glanaman Jones.
Gwenallt, fel rhai o’i
Roedd yn frodor o
frodyr, yn prydyddu,
Gwmaman,
Sir
ac roedd ganddo
Gaerfyrddin, ac yn
lond silff o lyfrau
un o dri brawd a
barddoniaeth yn ei
ddyrchafwyd
i’r
gartref, fel Cofiant a
weinidogaeth.
Y
Barddoniaeth Ben
ddau arall oedd W.
Bowen, a olygwyd
Glasnant Jones ac
gan ei frawd, Myfyr
Ebenezer
Aman
Hefin, llyfr y cafodd
Jones. Roedd y tri
Gwenallt lawer o
yn
prydyddu,
flas
arno,
a
ynghyd
â
Barddoniaeth Elfed,
phedwerydd brawd,
Triongl yr Alltwen
argraffiad arall o
Oliver, a fu farw’n
Caniadau Elfed, y
ifanc. Cyhoeddwyd gwaith y pedwar ohonynt mewn
llyfr yr oedd Gwenallt yn ei hoffi fwyaf. Ac yn
blodeugerdd yn dwyn y teitl Murmuron Aman.
bwysicach na’r un llyfr o farddoniaeth, roedd Yr Ysgol
Byddai dau weinidog arall yn cael llawer mwy o
Farddol, llyfr Dafydd Morganwg ar reolau’r
ddylanwad ar y Gwenallt ifanc na’i weinidog ef ei hun,
gynghanedd. Cedwid tri llyfr yn wastadol ar y bwrdd
a gweinidogion ar gapeli’r Allt-wen oedd y ddau: y
yng nghartref Thomas a Mary Jones: y Beibl, Yr Ysgol
Parchedig Llywelyn Bower, brodor o’r Ponciau,
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Farddol a geiriadur. A thrwy fodio Yr Ysgol Farddol yn
rheolaidd, o’r 14 oed ymlaen, y dechreuodd Gwenallt
ddysgu cynganeddu.
Diwylliant oedd y drydedd elfen bwysig ym mywyd
cymdeithasol Cwm Tawe, yn ôl Gwenallt. Pan aeth
Kate Roberts i Ystalyfera ym mis Chwefror 1915, wedi
iddi gael ei phenodi’n athrawes Gymraeg yn Ysgol Sir
Ystalyfera, aeth i weld perfformiad o ddramâu, a
drama boblogaidd D. T. Davies, Y Pwyllgor, yn eu
mysg:

poem competition. In this there was a large
number of entries, including many Valley residents,
but the prize of £2. 2s. 0d. and chair was awarded
to Mr. Ellis Evans (Hedd Wyn) of Trawsfynydd,
Merionethshire, for a very fine composition, which
aroused a good deal of praise. The picturesque
ceremony of the Crowning of the Bard was
conducted by Mr Owen, the Rev. Roland Evans, of
Ynismeudwy, going through the performance on
behalf of the author.

Euthum i Ystalyfera ym mis Chwefror 1915, i
gymryd lle dyn a aethai i’r rhyfel. Ni wyddwn yn
mynd yno, llawenydd mawr i mi oedd fy mod yn
cael mynd adre ymhen chwech wythnos fod y fath
le yn bod cyn cael telegram i’m galw yno yn sydyn.
Yr oedd y daith yn bell ac yn ddieithr, a’r iaith yn
ddieithr. Ymhen pythefnos wedi imi fynd yno,
fe chwaraeid dramâu byrion mewn neuadd. Y
Pwyllgor gan D. T. Davies oedd un, ac ni fedrais
ddeall llawer arni, ac yr oeddwn yn genﬁgennus
wrth y bobl oedd o’m cwmpas yn rowlio chwerthin.
Ond buan iawn y deuthum i ddeall iaith Cwm
Tawe.

Roedd 29 o feirdd wedi cystadlu am y gadair ym
Mhontardawe, ond y bardd o Drawsfynydd, dan y
ffugenw Fleur-de-lis, a enillodd y gystadleuaeth. Yn ôl
Gwenallt, a oedd yn fachgen ifanc 16 oed ar y pryd ac
yn byw yn yr Allt-wen, Pontardawe, cafodd pryddest
fuddugol Hedd Wyn gryn ddylanwad ar feirdd Cwm
Tawe. Meddai yn ei ragymadrodd i Llygad y Drws:
Sonedau’r Carchar, T. E. Nicholas (1941):

Rhan o ddathliadau dydd Gŵyl Ddewi Cymdeithas y
Ddraig Goch, y Gymdeithas ddiwylliannol leol, oedd y
perfformiad hwnnw o Y Pwyllgor a barodd gymaint o
rwystredigaeth i Kate. Perfformiwyd y ddrama yn ail
ran y rhaglen ar y noson. ‘It is certainly one of the most
amusing; and it was greeted with constant and
uproarious laughter,’ meddai adroddiad Llais Llafur ar
y noson – pawb ond Kate yn rowlio chwerthin. Ond
buan y byddai yn dod i adnabod yr iaith a’r bobl, gan
gynnwys aelodau o’r cwmni drama a oedd wedi
diddanu’r gynulleidfa i’r fath raddau ar y noson, fel D.
George Williams a’r actores amatur leol, Jessie
Williams.
Roedd y cwm yn fwrlwm o ddiwydiant yn nyddiau
mebyd Gwenallt. Nid damwain na hap oedd y ffaith
fod drama yn cael ei pherfformio yn union fel roedd
Kate yn cyrraedd y cwm. Roedd perfformio dramâu yn
hynod o boblogaidd yn cwm, a cheid perfformiadau
niferus o wahanol ddramâu ymhob capel a neuadd o’r
bron. Cynhelid cyngherddau yn gyson a chynhelid
eisteddfodau ymhob llan a phant a phentref. Ac nid
dyfodiad Kate i’r cwm ym 1915 oedd yr unig
ddigwyddiad llenyddol o bwys i’w groniclo ar gyfer y
dyfodol. Enillwyd cadair Eisteddfod Gadeiriol
Pontardawe y flwyddyn honno gan ŵr ifanc a oedd i
ddod yn fyth ac yn eicon cenedlaethol. Enw’r bardd
buddugol yn yr eisteddfod honno oedd Ellis Humphrey
Evans, neu Hedd Wyn, yn ôl ei enw barddol, a hon
oedd yr ail gadair eisteddfodol iddo’i hennill. Testun y
bryddest oedd ‘Cyfrinach Duw’, a chynhwyswyd y
gerdd yn Cerddi’r Bugail, ei unig gasgliad o
farddoniaeth. Ceir adroddiad ar yr eisteddfod honno,
a gynhaliwyd ym mis Mehefin 1915, ym mhapur Cwm
Tawe, Llais Llafur:
A few words should be added concerning the

Daeth tro newydd ar y canu wedi i Hedd Wyn ennill
y Gadair yn 1915 yn Eisteddfod Pontardawe, a
chyhoeddi yn llyfryn ei bryddest fuddugol, “Myfi
Yw.” Copïodd un bardd yr holl hen eiriau yn y
bryddest honno ar ochr yr Almanac yn ymyl y lle
tân, ac wrth lunio pryddest edrychai yn awr ac yn
y man ar yr Almanac a gosod hen air i mewn yn lle
ei air ystrydebol ef ei hun yn y bryddest, fel cyrrens
mewn toes. Enillodd yr “hen eiriau” lawer o
gadeiriau.
Ond camgofio yr oedd Gwenallt. ‘Cyfrinach Duw’ ac
nid ‘Myfi Yw’ oedd testun cystadleuaeth y gadair yn
Eisteddfod Pontardawe.
Roedd nythaid o feirdd yn byw yng Nghwm Tawe
pan oedd Gwenallt yn blentyn ac yn ŵr ifanc yno, a’i
dad yn un ohonynt. Roedd Thomas Ehedydd, ar
brydiau, yn gystadleuydd llwyddiannus iawn. Nododd
‘Brutus’ yn Y Darian ym mis Gorffennaf 1914 ‘fod
bwriad yn Eglwys Soar, “Methodistiaid y Bont,” i alw
cyfarfod i gadeirio y Bardd Thomas Jones, o’r Alltwen,
fel danghoseg o’u llawenydd ar ei lwyddiant yn
Eisteddfod y Byrgwm Brechfa’. ‘Dymunir ar i’r holl
feirdd o fewn pedair milldir, a thros hynny, fod yno, a’u
poteli olew, er eneinio y gŵr bach,’ meddai ‘Brutus’
mewn rhifyn arall o’r Darian. Cynhaliwyd y cyfarfod
hwnnw ar Orffennaf 18, ac yn ôl Y Darian eto,
‘[c]afwyd cyfarfod rhagorol, t[â]l da am yr ymdrech i
fod ynddo’. Llywyddwyd a gweinyddwyd swydd yr
archdderwydd gan D. G. Jones, y gweinidog.
Cyfarchwyd Thomas Jones gan nifer o feirdd y cylch,
gan gynnwys Llywelyn Bowyer, a luniodd ddau englyn
i’w longyfarch am ei gamp. Hwn oedd yr englyn cyntaf
o’r ddau:
Anfonaf i ti’n y funyd – linell
Lona’th gyfaill hefyd;
Hardd gawr loriodd feirdd i gyd
Yn y Byrgwm bob ergyd.
‘Yr oedd y Cwm,’ meddai Gwenallt eto yn ei
ragymadrodd i Llygad y Drws, gan gyfeirio’n arbennig
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at un o feirdd Cwm Tawe, y Parchedig W. Alfa
Richards,
… yn llawn o Eisteddfodau a penny readings. Bu
hwyl ar gystadlu ac ennill cadeiriau. Ennill cadair
oedd y gamp, ac nid llunio pryddest. Gan fod
cynifer o Eisteddfodau ar hyd a lled Cymru, prin
iawn oedd yr amser i lunio cerdd. Cofiaf am Alfa
un noson yn eistedd ar y soffa ac yn llunio pryddest
ddi-odl mewn teirawr ac yn ennill y gadair. Dagrau
derw oedd dagrau’r hen farwnadau, neu, yn fwy
cywir, yr hen farwnad, canys yr un farwnad a lunnid
i bob “ymadawedig,” gydag ychydig newidiadau.
Wrth nifer ei [g]oronau a’i gadeiriau y mesurid
bardd.
Arferai’r beirdd lleol gyfarfod â’i gilydd yn ‘yr Ystafell
Las’ yng Ngwesty’r Groesffordd ym Mhontardawe, ac
fe geid yno gryn dipyn o fargeinio:
Crwydrai ar ymylon y cylch y “glêr” neu’r “beirdd bol
clawdd,” y rhigymwyr na fedrent linell o
farddoniaeth, ond yr oedd clwy’r cadeiriau yn drwm
ar rai ohonynt. Cynigient i fardd ddwybunt am lunio
iddynt bryddest a theirpunt am y bryddest a’r
Gadair, a gwelid yn yr “Ystafell Las” gyfnewid yn
Seimonaidd beintiau o gwrw am englynion a
thelynegion. Perthynai rhai ohonynt i’r Orsedd, a
mis neu ddau cyn yr Eisteddfod Genedlaethol
gadawent i’w gwallt dyfu, a gwelid hwy, ar fore Llun
yr wythnos Genedlaethol, ar groesffordd
Pontardawe, â bargod o wallt tros eu gwegil, a’u

gynau-nos Derwyddol ar dop eu bagiau, a rhwng eu
plygion docyn llety rhad. Wythnos o botio ac
ymddangos fel beirdd.
Dywedodd Gwenallt mai dilyn arferiad y beirdd hyn a
wnaeth pan enillodd dair cadair yn ei ieuenctid am
lunio tair pryddest.
Nid rhigymwyr arwynebol na beirdd bol clawdd
oedd y beirdd lleol hyn i gyd. Roedd rhai ohonynt yn
gynganeddwyr medrus. Y mae Gwenallt yn enwi nifer
o feirdd y cylch yn ei ragymadrodd i Llygad y Drws.
Ymhlith y beirdd hyn a ganai ‘rhwng Treforris ac
Ystradgynlais’ enwir ganddo ei weinidog, D. G. Jones,
y Parchedig Llywelyn Bowyer, ei dad, Thomas
Ehedydd Jones, a Niclas y Glais. Un arall a enwir
ganddo yw ‘Gweledydd’. ‘Gweledydd’ oedd G. T. Levi,
bardd o Gwm-twrch, a bardd adnabyddus yng
nghylchoedd llên Cwm Tawe yn ei ddydd. ‘Gweledydd’
a enillodd gystadleuaeth yr englyn yn Eisteddfod
Nadolig Pant-teg, Ystalyfera, ym 1915, â’i englyn ar y
testun ‘Llyfr’, ac er mai diffiniadol yw’r englyn yn ei
hanfod, y mae’r mynegiant yn ddigon cymen:
Dyma ddeiliad meddyliau: – d[ô]r yw Llyfr
I dir ll[ê]n yr oesau;
A gwelir y gwir a’r gau
Yn glir o fewn ei gloriau.
Enillodd ar yr englyn eto yn Eisteddfod y Mwmbwls,
ar y testun David Lloyd George, ac Alfa yn ail iddo.
Dyma’r englyn buddugol:
Eofn daran y cyfandiroedd – glyw
Glewaf y cenedloedd;
Selyf ei wlad, ysol ei floedd,
A’n t[ŵ]r yn nos y teyrnasoedd.
Wrth nifer ei goronau a’i gadeiriau y câi bardd ei fesur,
yn ôl Gwenallt, ac yn sicr, roedd G. T. Levi yn un o’r
rheini. ‘There are many bards who, like Gweledydd of
Cwmtwrch, become positively embarrassed by the
number of oak chairs they win at eisteddfodau,’
meddai un o ohebwyr Llais Llafur.
Lluniodd Alfa Richards yr englyn canlynol, er cof am
ei fam:
Hafan dlos wedi nosi – aruthr wynt
Ar ei thraeth sy’n torri;
Yn y tywydd rhaid tewi,
Marw mam, Mara i mi.
Bardd lleol arall a enwir yn y Rhagymadrodd i Llygad
y Drws yw Gwilym Cynlais, sef William Terry o
Ystradgynlais, un o feirdd mwyaf adnabyddus y cylch.
Lluniodd dri englyn yn nhafodiaith Cwm Tawe ar ôl
iddo gael damwain â’i feic:
Ar y rhip, do, fe slippes – yn y clawdd,
Wrth fôn clwyd dishgunes;
Milodd o s[ê]rs mi weles,
A lliw gwad ar yn llaw ges!

Gwenallt yn ddyn ifanc, 1926
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O asen! rhappes yn nhrwsus – a nghot,
A nghap ath yn bushes;

Rhippes gron, a rhappes grus,
A nosi nath y nglassus!
A thrw’r llacs wetin bacses – dros y rhewl
Dros y rhip clymherces;
O dir or y mwd yr es
I ganol ulwd gynnes!
Cyhoeddodd gweinidog Gwenallt, D. G. Jones, lyfr o’i
farddoniaeth ef ei hun ym 1913, Murmuron Tawe.
Dywedodd mai ‘[p]rinder darnau adroddiadol i bobl
ieuainc a phlant sydd yn cyfrif am ymddangosiad y llyfr
hwn,’ ac fe’i paratowyd ‘ar gyfer Cyfarfodydd Dirwestol
ac Adloniadol ein cymydogaethau’. Ni cheisiodd yr
awdur ddringo ‘i uchelderau barddoniaeth, a
choethder clasurol; dewiswyd yn hytrach aros gyda’r
syml a’r naturiol a’r agos ar wastadedd synwyr
cyffredin’. A chynhwyswyd yn y llyfr ‘ychydig
doddeidiau ac e[n]glynion i mewn i lanw bylchau’.
Digon nodweddiadol o ganu eisteddfodol y cyfnod
yw cerddi caeth y gyfrol, ond fe geir yng nghanol
pentwr o gyffredinedd ambell englyn gloywach na’i
gilydd, fel yr englyn i flaenor o’r enw Evan Evans:
I’r cwrdd trwy eira cerddai, – ar ystorm
Er ei ’st[ŵ]r ni sylwai:
Trwy dd[ŵ]r a thân Evan [â]i,
Yr hen flaenor ni flinai.
A dyma’i englyn i’w dad:
G[ŵ]r o enaid gwerinol, – i’w ardal,
Awdurdod glofaol;
Dewr o nerth, di-droi-yn-[ô]l;
Un o ben annibynol.
Englyn sy’n deillio’n unionsyth o’i gynefin yw’r englyn
hwn, ‘Yr Alcanwr’:
Yn ei grys bach, mewn gwres y bydd – hoenus
Alcanwr byw beunydd;
Rhyw wych was sydd yn arch-chwysydd
Weithia ar dân wyth awr y dydd.
Englyn enwocaf Dafydd Glanaman Jones, fodd
bynnag, yw ei englyn i’r ‘Pregethwr Methodist’, englyn
poblogaidd iawn ar un adeg:
Dystaw y d’wed ei destyn, – a pheswch
Tra phwysig yn canlyn;
Maith ydyw y Methodyn.
Ara’ deg yw motto’r dyn.
‘Cynnyrch y beirdd caeth, englynion Ap Perllannog a
Tharennydd, oedd cynnyrch gorau’r cylch,’ yn ôl
Gwenallt. Dan Griffiths, Tarenni Gleision, Pontardawe
oedd Tarennydd, a bu bron iddo ennill cystadleuaeth
yr englyn yn Eisteddfod Genedlaethol Corwen ym
1919. Brawd Alfa Richards oedd Ap Perllannog, sef
Enoch Richards, ac roedd tad y ddau, Perllannog,
hefyd yn barddoni ac yn englyna.
Roedd Gwenallt yn hoff o ddosbarthu pethau fesul
triawd. ‘Yr oedd tri chylch, yn chwarter cyntaf y ganrif
hon, yng Nghwm Tawe; cylch y gwleidyddion, cylch y
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cerddorion a chylch y beirdd,’ meddai. Wrth sôn am
ddylanwadau ei gynefin arno, dywedodd fod y
dylanwadau hynny yn ymffurfio’n dri chylch, sef, yn
gyntaf, cylch Capel y Methodistiaid Calfinaidd, Soar,
Pontardawe, ac roedd y cylch hwn, cylch y capel, yn
cwmpasu dau beth, y capel fel sefydliad crefyddol ac
fel canolfan ddiwylliannol; yr ail gylch oedd y cylch
gwleidyddol, a’r trydydd oedd ‘cylch y penny readings
a’r eisteddfodau’. Yn y cyfarfodydd penny readings
hyn y dysgodd Gwenallt ei grefft:
Ni ches i’r un wers mewn ysgol na choleg ar y
cynganeddion; eu dysgu a wnes i yn Yr Ysgol
Farddol gan Ddafydd Morganwg. Yn y penny
readings yr oeddwn yn cystadlu â beirdd y cylch ar
yr englyn, a mynd yno i wrando ar y beirniaid yn
dang[o]s y gwallau yn f’englynion. Swllt oedd y
wobor am englyn yn y rhain, ac mewn un cyfarfod
fe rannwyd y swllt rhwng rhy rhyw fardd a mi.
A dyna gip ar asbri ac amlochredd diwylliannol Cwm
Tawe yn ystod dyddiau mebyd Gwenallt. Bwrlwm o
gwm ydoedd mewn gwirionedd, a bu gan ei gynefin
ran flaenllaw yn y broses o’i greu’n fardd. Trwy’i fywyd
bu ganddo ddiddordeb mawr yn y ddrama, mewn
cerddoriaeth, ac, wrth gwrs, mewn llenyddiaeth a
barddoniaeth, ac ym mhridd ystyfnig Cwm Tawe yr
heuwyd hadau cynnar y diddordebau hyn..

i’w barhau yn y rhifyn nesaf
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