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Canolfan Gymraeg i Gwm Tawe 
Mae cynllun i sefydlu
Canolfan Gymraeg ar gyfer
Cwm Tawe wedi derbyn
£300,000 gan Lywodraeth
Cymru. Mae’r cynllun i agor
Canolfan Gymraeg ym
Mhontardawe yn un o
chwech o Ganolfannau
Cymraeg newydd sy’n cael
eu creu er mwyn hybu’r
defnydd o’r iaith ledled
Cymru. 

Bydd Academi Hywel Teifi
yn cydweithio â Chyngor
Castell-nedd Port Talbot er
mwyn sefydlu a rhedeg
canolfan Gymraeg yn rhan o
adeilad yr hen lys ynadon,
sy’n cynnwys Swyddfa Hwb
y Cyngor a Llyfrgell Pont-
ardawe. Y nod yw helpu i
bobl Cwm Tawe a’r cylch fyw, dysgu a mwynhau
yn Gymraeg, gan wneud yr iaith yn rhan weledol
o fywyd bob dydd. Bydd y ganolfan yn cynnal
gweithgareddau cymdeithasol a chyrsiau ar gyfer
pobl o bob oed, digwyddiadau cymunedol, yn
ogystal â bod yn gartref i siop lyfrau a
swyddfeydd. 

Meddai Dr Gwenno Ffrancon, Cyfarwyddwr
Academi Hywel Teifi: “Ar hyn o bryd, nid oes
Canolfan Gymraeg yng Nghwm Tawe, nac yn
unman yng Nghastell-nedd Port Talbot. Bydd yr
arian hwn yn caniatáu i Academi Hywel Teifi
weithio mewn partneriaeth â Chyngor Castell-
nedd Port Talbot, ysgolion, mudiadau a
sefydliadau sy’n gweithio yn lleol i greu sylfaen
ffurfiol, gweladwy a pharhaol ar gyfer
gweithgareddau Cymraeg y tu allan i gatiau’r
ysgol.

“Datgelodd Cyfrifiad 2011 bod yr iaith yng
Nghwm Tawe yn enwedig yn colli tir fel iaith
gymunedol ynghyd â gostyngiad yn nefnydd y
Gymraeg gan bobl ifanc. Byddai sefydlu Canolfan
Gymraeg ym Mhontardawe felly yn gam amserol
a strategol i atal dirywiad pellach i’r iaith yn yr
ardal.

“Rhan greiddiol o weledigaeth Academi Hywel
Teifi yw cynnal a datblygu rhaglen addysgiadol
gymunedol ar gyfer siaradwyr Cymraeg o bob
oed ac er mwyn cefnogi dysgwyr. Bydd y ganolfan
wrth galon y gwaith hwnnw ac rydym yn edrych
mlaen at gydweithio gyda phartneriaid i gefnogi
cymunedau Cymraeg Cwm Tawe a’r cylch, a’u
pobl ifanc yn enwedig.” 

Fe fydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei drefnu
yn y dyfodol agos er mwyn clywed barn trigolion
a grwpiau Cwm Tawe ynglŷn â’r cynlluniau.

Llyfrgell Pontardawe - calon y Gymraeg



DAnT Y LLeW
Bu blodau dant y llew (dandelion) yn amlwg iawn ar hyd cyrion
ein ffyrdd yn ystod mis Ebrill eleni. Mewn sawl ardal cymaint
oedd y blodau nes bod y cyrion yn garped melyn yn ymestyn
am filltiroedd. Credir bod dant y llew wedi esblygu yn Asia. Mae
gwyddonwyr o’r
farn bod oddeutu
234 o is-
rywogaethau wedi
eu dosbarthu i
sawl grŵp gyda
nodweddion tebyg
yn perthyn iddynt.
Daw’r enw ‘dant y
llew’ o’r Ffrangeg
‘dent-de-lion’ sef
disgrifiad o’r
ddeilen gyda’i
hymlon garw. Enwau arall arno yw dant y ci, dail clais, blodau
crach a blodyn piso’n gwely. Ar y cyfan fe ystyrir y planhigyn
fel chwyn sydd yn gallu bod yn drafferthus mewn gerddi yn
enwedig lle mae rhywun yn ceisio cael y lawnt berffaith. Does
dim gwaeth i rai na gweld dant y llew yn tyfu yng nghanol môr
o wyrddni. A dweud y gwir mae’n gallu bod yn chwyn
defnyddiol yn yr ardd gan fod y gwreiddyn yn treiddio yn ddwfn
i’r pridd ac yn tynnu mwynau ac elfenau cyfoethog i’r wyneb.
Mae hefyd yn ychwanegu nitrogen i’r pridd. Gan fod y
planhigyn yn blodeuo yn gynnar yn y gwanwyn mae’n
blanhigyn pwysig er mwyn darparu paill i nifer o bryfed a phili
pala yn gynnar yn y tymor. Mae trychfilod megis gwrach y lludw
(woodlouse) hefyd yn hoff o gysgodi yn agos iawn i goes y
planhigyn o dan y dail. Mae nifer o lindys gwyfynod hefyd yn
bwyta’r gwreiddyn. Mae’n blanhigyn sydd yn gallu tyfu’n
llwyddianus mewn sawl cynefin yn enwedig lle mae’r pridd
newydd ei balu. Un o’r rhesymau dros lwyddiant y planhigyn i
dyfu mewn sawl cynefin yw’r ffaith bod yr hadau yn cael eu
gwasgaru gan y gwynt ac felly yn lledu yn eang.

Mae’r blodyn yn sensitif iawn i oleuni’r haul. Bydd y blodyn
yn ymateb i gryfder goleuni’r haul trwy gydol y dydd. Fel arfer
bydd y blodyn yn agor yn gynnar yn y bore ac yna yn cau wrth
iddi nosi. Unwaith bydd y blodyn yn marw fe fydd y pen yn
ffurfio i belen o fflwff gwyn. Y pen gwyn yma yw’r hadau fydd
yn tyfu i fod yn genhedlaeth nesaf. Mae’n siwr ein bod i gyd yn
cofio chwarae gêm y cloc wrth chwythu’r hadau i’r gwynt.

Yr hyn a sylwais arno eleni oedd sawl person yn casglu’r
blodau, siwr o fod i wneud gwin gan fod y blodyn yn gallu cael
ei droi yn win gwyn sych a blasus dros ben. A dweud y gwir
mae’r planhigyn cyfan yn gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer bwyd
neu ddiod. Defnyddir y dail mewn salad ac yn y blynyddoedd
diwethaf mae wedi dod yn ffasiynol iawn i gael sawl math
gwahanol o’r dail mewn salad. Gellir defnyddio’r gwreiddyn
wedi ei rostio er mwyn gwneud coffi. Defnyddir y gwreiddyn
hefyd i wneud ‘root beer’ - diod ddi-alcohol, ac yna y ffefryn o’n
plentyndod ‘Dandelion and Burdock’. Ceir sawl defnydd
meddygyniaethol i’r planhigyn hefyd. Mae’n wybyddus bod i’r
planhigyn effaith ddiwretig cryf iawn - dyma’n wir darddiad yr
enw blodyn piso’n gwely. Defnyddiwyd y llaeth o’r planhigyn ar
gyfer trin dafaden (wart). Fe’i defnyddiwyd hefyd ar gyfer
anhwylder yr afu a’r goden fustl (gall bladder).Wrth gwrs, rhaid
ymarfer doethined a phwyll cyn defnyddio’r planhigyn ar gyfer
unrhyw anhwylder. 

Y tro nesaf fyddwch yn gwibio heibio yn y car ar ein ffyrdd
ystyriwch ddant y llew, pa mor bwysig ydyw i fyd natur a’r holl
ddefnydd gall dyn wneud ohono.

corneL natur
dewi LewisLLais

Erbyn hyn tawelodd yr ymgyrchu a’r pleidleisio. Roedd yn dda
gweld cymaint o bleidiau, mawr a bach yn yr etholiad - po fwyaf
niferus y pleidiau, mwyaf democrataidd yw’r broses o ddewis.
Ond o ran y canlyniadau, ni bydd fawr o newid; mae’n amlwg
fod rhan fwya’r etholwyr yn gwbl fodlon ar y sefyllfa wleidyddol
fel ag y roedd, gan mai pleidleiso dros y status quo a wnaed i
raddau helaeth. Fel y dywedir ym myd addysg - ‘mae’r un hen
ddulliau’n debygol o gael yr un hen ganlyniadau’.

O ran gwleidyddiaeth Llundain, dychwelodd Mr Cameron i
Rif 10, ond gresyn iddo beidio (neu anghofio) enwi
Ysgrifennydd Cymru pan restrodd aelodau ei Gabinet ar y
newyddion drannoeth yr etholiad - arwydd o bwysigrwydd
Cymru yn Llundain?

Yn ne Cymru, bu’r canlyniadau yn galonogol i’r Blaid Lafur,
ond rhyfedd o beth na fuasai aelodau o Gymru wedi cael eu
gwobrwyo â swyddi blaenllaw wedi i rannau helaeth o
gymoedd y de bleidleiso’n ufudd a ffyddlon i Lafur ers canrif a
mwy. Tybed nad yw pleidleiswyr Llafur de Cymru’n dyheu am
hen ddyddiau Callaghan, Foot a Kinnock? 

Holl bwrpas gwleiddydda yw gwella bywydau’r etholwyr a
sicrhau mesur o gyfiawnder cymdeithasol - neu a ydy hynny’n
gred naïf? Amrywiol iawn oedd ymrwymiad y gwahanol
bleidiau i gyfiawnder cymdeithasol yn etholiad 2015. Cofiwn
am honiad Alex Salmond y byddai pleidlais ‘Ie’ yn refferendwm
yr Alban yn creu cymdeithas decach. Gyda thebygrwydd
datganoli mwy o bwerau i Senedd Cymru, tybed a welir
deddfwriaeth fwy radical yng Nghymru? Mae’n gwestiwn
diddorol a ddylid deddfu am gyfiawnder cymdeithasol neu
ddibynnu ar ‘gwmpawd moesol’ etholwyr ac Aelodau? Mae’n
siwr mai breuddwyd gwrach yw gobeithio y cawn fwy o
gyfiawnder cymdeithasol ’nawr nag a fu gennym cyn 7 Mai,
gan mai yr un grymoedd, at ei gilydd, sy’n ein llywodraethu o
hyd yng Nghymru ac yn Lloegr. Ymddengys mai gwan fydd y
gydnabyddiaeth gyffredinol i Gymru er yr holl addewidion a
wnaed. Mor wahanol yw’r posibiliadau yn yr Alban wedi’r
ddaeargryn yn y psyche cenedlaethol. 

Mae twf Ukip a’u hunig bolisi yn destun braw - a doedd hi
ddim yn syndod clywed newyddiadurwr gweleidyddol mewn
cyfweliad-fore-Sul yn ddiweddar yn galw Ukip yn ‘Blaid
Genedlaethol Lloegr’ (a ble mae hynny’n gadael pleidleiswyr
Ukip yng Nghymru?). Mae’n blaid sy’n poeni cymaint am
sofraniaeth ‘Prydain’ yn Ewrop, tra’n gwarafun sofraniaeth i
Gymru a’r Alban. Ac onid yw’n bryd i ni Gymry feddwl o ddifrif
sut mae cysoni estyn llaw mewn cydymdeimlad a thosturi i
fewnfudwyr truenus o Ewrop a thu hwnt, tra hefyd yn ymdrechu
i warchod ein haith, ein diwylliant a’n ffordd o fyw yr ochr hon i
Glawdd Offa? Mae angen cyfiawnder ar bawb, on’d oes?

eurig Davies
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Golygydd mis Gorffennaf/Awst
Gareth Richards

Newyddion i’r canlynol os gwelwch yn dda:
Anita humphreys

Castell newydd, heol Aman, 
Brynaman, Rhydaman, SA18 1Sn

neu e-bost     dewiannette@gmail.com
erbyn Mehefin 20fed 2015 os gwelwch yn dda.

Ariennir Llais yn rhannol gan
Lywodraeth Cymru



Awdures fuddugol Cystadleuaeth Goffa
Dafydd Rowlands 2015 yw Elin Havard,
Llwyn-Rhys, Pontsenni. Llongyfarchiadau
calonnog iddi, a diolch am ei diddordeb hi
a’r cystadleuwyr eraill yn y Wobr Lenyddol.
Diolch hefyd i’r ysgolion am eu cefnogaeth
i’r myfyrwyr ac i’r gystadleuaeth. Roedd Elin
ymysg y dyrnaid cyntaf o ddisgyblion Ysgol
y Bannau, Aberhonddu a ymdrechodd i
deithio i Ysgol Gyfun Ystalyfera saith
mlynedd yn ôl - cyn bod sôn am fws i ddisgyblion Y Bannau -
er mwyn derbyn addysg uwchradd Gymraeg, a hynny’n
arwydd o ymrwymiad a gwerthoedd Elin a’i theulu.

Dyma hunanbortread gan Elin:
Elin Havard ydw i; ’dw i’n ddeunaw mlwydd oed ac yn anffodus,
yn fy nyddiau olaf ym Mlwyddyn 13 Ysgol Gyfun Ystalyfera.
’Dw i’n ferch fferm o Bontsenni, ger Bannau Brycheiniog, ac yn
mwynhau pob eiliad o fywyd dyddiol, boed hynny adre neu yn
yr ysgol. 

Braint, ond syndod, oedd ennill Gwobr Goffa Dafydd
Rowlands – yn wir, roedd yn goron ar lu o uchafbwyntiau ac
atgofion melys o’m hamser yn Ystalyfera. Yn academaidd, ’dw
i’n astudio Bioleg, Cemeg a Mathemateg i Safon Uwch, a
gobeithiaf fynd ymlaen i ddarllen Bioleg yn y Brifysgol, ond
mwynheais yn fawr fy mlwyddyn o astudio lefel Uwch
Gyfrannol yn y Gymraeg. Daw darnau’r gystadleuaeth o fy
mhortffolios creadigol TGAU ac Uwch Gyfrannol a ’dw i’n falch
iawn o fod wedi cael y cyfle i fwynhau ysgrifennu’n greadigol
fel rhan o’m cyrsiau academaidd. 

Tu allan i’r ystafell ddosbarth, ’dw i’n ddisgybl sy’n mwynhau
bywyd allgyrsiol yr ysgol i’r eithaf, a gweithgareddau megis
cymryd rhan yn Eisteddfod yr Urdd, sioeau cerdd,
cystadlaethau siarad cyhoeddus, mathemateg a menter a
busnes, ymysg llond trol o weithgareddau byrlymus eraill sy’n
dod â rhai o’r atgofion melysaf i mi wrth edrych yn ôl ar y saith
mlynedd diwethaf, gyda chael fy mhenodi’n Brif Ferch ym
Mlwyddyn 12 yn uchafbwynt, ac yn fraint go iawn. 

Pan nad wyf yn yr ysgol, ’dw i’n falch o gael digon i’m cadw’n
brysur adre! Pan nad oes gwaith gyda Dad i mi yn y sied
ddefaid, ’dw i’n mwynhau gwneud y mwyaf o fod yn aelod o
fudiad y ffermwyr ifanc, a fi sydd ar hyn o bryd â’r fraint o fod
yn Gadeirydd ar Fforwm Ieuenctid y mudiad ar lefel Cymru. 

Ga’ i ddiolch o galon i aelodau Pwyllgor y Wobr am eu
gweledigaeth ac am fuddsoddi ac ymddiried yn y Cymry ifanc
sydd â’r ysfa a’r awch i ddatblygu eu doniau creadigol.
Anrhydedd pur oedd cael ennill y Wobr, yn enwedig â hithau’n
cael ei rhoi am y tro cyntaf, ac edrychaf ymlaen at ddefnyddio’r
rhodd hael i’m galluogi i barhau i gymryd rhan yn y fath
weithgaredd.

Yn dilyn mae dau ddarn ysgrifenedig gan elin.

PoboL y cwm
eLin havard “A’r prif benawdau heno: mae’r byd mewn galar wrth

edrych yn ôl ar y ddeng mlynedd ers...”

Mae’r geiriau annioddefol ’na fel record ddi-dor yn canu’n ddi-
baid, ac yn waywffon o boen yn plymio’n ddwfn i fy nghlustiau.
Degawd? Deng mlynedd? Deng mlynedd hiraf, gwaethaf,
mwyaf alaethus fy mywyd. Deng mlynedd o boen, euogrwydd
a chynddaredd. Deng mlynedd ers y diwrnod erchyll o
frawychus hwnnw pan gollais i bopeth, pan gollais i hi. Dros
ddeng mlynedd o oedran ar ein hefeilliaid hynaws ni.

Annwyl Kelly,
Mae pob dydd, pob nos yn ddyrys hebddot – bywyd yn un

mynydd cawraidd a’r copa’n symud ymhellach i ffwrdd gyda
phob toriad gwawr. Y golled yn brathu ymhellach i ’nghnawd,
fymryn yn agosach atat ti, niwclews fy enaid, gyda phob
cyffyrddiad ym mys y cloc. Trwy’r dydd, bob dydd, mae’r
atgofion atgas yn fy mriwio, y golygfeydd annodidog wedi’u
hoelio ar fy meddwl. 

Wrth fynd i’r gwaith y bore hwnnw, ro’n i’n barod am
ddiwrnod o waith fel unrhyw ddiwrnod o waith arall. Yn barod i
ymgripian i lygaid anghenfil o fflamau ffyrnig, neu hongian ben
i waered o goeden ar gam. Ond roedd y tro hwnnw’n wahanol.
Fy myd a fy ninas fyddai’n troi ben i waered a thu chwith allan.

Rwy’n ei gofio fel ddoe. Yn sydyn, mae gen i’r cof ffotograffig
o’n i’n ysu ei gael am flynyddoedd. Y cof ffotograffig sy’n gorlifo
sinema fy llygaid âg ôl fflachiadau arswydus o erchylldra pur.
Mae fy nagrau i’n niwl dros y sgrîn, ond erys y delweddau mor
ddigwmwl ag erioed. Y llun olaf o John. Fy mrawd mawr. Fy
arwr. Rhan ohonof ers y tro cyntaf i mi weld golau dydd. A
gweddill fy mrodyr yn y criw tân. Pan welais i nhw cyn camu i
daran trallodus y tŵr, feddyliais i byth mai dyna fyddai’r tro olaf.
Ond pan welais i ti, ro’n i’n gwybod. 

I fyny ar yr unfed llawr ar hugain yn gwylio mewn syndod y
bwystfil brawychus o fwg yn helcyd haid o forgrug oedd ar
garlam mewn ras i rwygo’u ffordd i ryddid, mewn ras naïf i drap
y meirw, i’r nefoedd, a thithe’n un ohonynt, ti o bawb. Pan
weles i ti, ro’n i’n gwybod. Yn llithro i afael y bwystfil. Yn llithro
o ’ngafael i, ond byth yn llithro o’m henaid. 

Lleidr oedd y bwystfil. Lleidr llwyddiannus lwyddodd i ddwyn
popeth. Gadael fy mywyd, fy myd yn wag. Ar y foment erchyll
honno pan sugnodd y bwystfil fy morgrugyn bach i, fel hŵfer
yn sugno brycheuyn o lwch, roeddwn ar chwâl. Daeth pelen i
’ngwddf. Teimlais fel chwydu. Er gorfod wylo deigryn, ro’n i’n
ddiymadferth. Doedd dim i mi ei wneud ond palu ymlaen a bod
yn gryf. Roedd arnaf ddyletswydd. Estynnais am fwgwd o
ddewrder, ei wisgo, a phalu ymlaen. 

Wrth ddychwelyd gartref y noson anghysbell honno, ro’n i’n
wag. Er mor besimistaidd gall swnio, roeddwn fel mochyn ar
ei ffordd i’r lladd-dŷ, ac unrhyw eiliw o obaith yn bell o fy
ngafael. Ond roedd ’na dro yng nghynffon y mochyn bach hwn.
Agorais yn ddiegni y drws i’r tŷ, y drws i uffern unigrwydd, a
phwy eisteddai yno’n ddiniwed, ond Tommy. Diffygiodd fy
mhengliniau. Disgynnais. Roedd e yno. 

Pan oedd pob drws yn cau amdanaf, a minne heb yr ysfa i
dorri’n rhydd, rhoddodd obaith i mi. Ry’n ni am i ti wybod ein
bod ni’n iawn. Yn berffaith iawn. Ry’n ni’n dy golli di, cofia.
Colli’r wên ’na, y goleuni gwresog ar dy wyneb addfwyn. Y
goleuni a fu’n foddion i unrhyw wynegon. 

Trodd Tommy’n un ar bymtheg wythnos diwethaf. Un ar
bymtheg mlwydd oed, cofia. Ein trysor bach ni yn un ar
bymtheg mlwydd oed. Llenwais y bwrdd â syrcas o fwyd, roedd
afon o ddiod yn llifeirio, ac anrhegion, wel roedd ’na anrhegion
lond y lle! Ond gwag oedd dy gadair di. Gwag hefyd oedd ein
calonnau. A does dim anrheg allai eu llenwi fel y gallai dy
bresenoldeb di.

Anghofia’ i fyth yr ysglyfaeth cyntaf. Bwled barus ar drywydd
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Y Llais yn Trydar ac a’r We
Dilynwch y Llais ar Twitter a’r We

Chwiliwch am @PapurBroLlais ac fe gewch y newyddion diweddaraf
o Gwm Tawe, hanes digwyddiadau yn yr ardal a gwybodaeth am y
papur bro ei hun. Croeso i chi hefyd rannu eich newyddion gyda'r
Llais fel y gallwn ei drydar i Gymru a’r byd!

Mae gan y Llais wefan lle dangosir hen rifynnau. Teipiwch Llais
Cwmtawe yn y peiriant chwilio.
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direidus y diafol yn trywanu’r tŵr, trywanu teuluoedd. Roedd y
sŵn yn annaerol, yr arogl yn afiach, a’r gwres arallfydol yn toddi
esgidiau, yn toddi calonnau. Rhuodd draig-gymylau
gwenwynig o fudreddi myglyd i bob cyfeiriad. Ysgydwodd
sylfeini ein dinas fel petai’n ddaeargryn dirfawr. Ysgydwodd y
byd gyda’i effaith trawsnewidiol. 

O’r foment honno ymlaen, roedd y lle mewn tryblith. Heidiau
o bobl fel plant mewn ysgol newydd yn wenyn ar hyd y lle.
Sgrechian seinfawr y seirens heintus yn frech fyddarol dros y
ddinas dawel. Cwestiynau diddiwedd yn ymledu o’r Arctig i’r
Antarctig. Ond dim atebion.

Ro’n ni i gyd yn ysu am atebion. Ond ddaethon nhw ddim.
Dim nes i’r ail saeth fwrw’i darged. Ar y foment syfrdanol
honno, atebwyd ein cwestiynau. Terfysgaeth. Er gwaetha’r
dicter a deimlodd ein dinas, doedd dim dial. Dim eto. Clywais
dy gri dawel, anghenus, ond ffaelais ei hateb.Y gri sy’n dal i
losgi twll yn fy nghalon, twll na chaiff ei lenwi. Ddim byth. 

Wrth droedio i farwol fwg y tŵr gogleddol, gwyddwn fod fy
mywyd yn hongian wrth dennyn gwan yn y fantol. Fy nhro i
oedd hi y tro hwnnw, a neb yno i ateb fy nghri. Do’n i erioed
wedi teimlo mor sicr o hynny. Pan synhwyrais gannwyll fy
modolaeth yn raddol bylu yn y mwg, gwelais dy wyneb di,
wyneb Tommy, wyneb John, a sawl wyneb tyner arall fel
fflachiadau o flaen fy llygaid. Methais weld unrhyw beth arall
ond totalitariaeth pygddu. Marwolaeth.

Ro’n i’n edrych ymlaen at farw. Edrych ymlaen at gael
ymuno â thi. Yr artaith o dy golli yn amrwd, ac yn grymuso. Yr
ysfa ddofn i fod hefo ti yn grymuso. 

Teimlais ddaeargryn arall. Erbyn hyn, sylweddolaf mai
dyna’r cawr o dŵr oedd ond llathenni oddi wrthaf yn briwsioni
fel petai’n dŵr tegan. Pan glywais lais pell ar y radio yn diffygio
i ddistawrwydd, paratoais i golli fy mywyd, ond gallen i fyth fod
wedi paratoi i dy golli di. 

’Dw i dal heb ddod i arfer â dy golli. Dal heb ddod i arfer â
cholli unrhyw un. Roedd mynd i’r gwaith y diwrnod canlynol yn
rhyfedd. Rhyfedd o ryfedd. Cyrraedd yr orsaf. Braidd yn
gynnar. Aros am weddill y criw. Aros drwy’r dydd. Aros am y
criw na fyddai byth yn dychwelyd. Y criw ymadawedig. Dan
unrhyw amgylchiadau eraill, pwy fyddai’n mynd i’r gwaith
ddiwrnod ar ôl colli ei deulu agosaf, ei ffrindiau agosaf? Neb.
Ond yn y dinistr yma, roedd pawb wedi colli rhywun. Pawb yn
yr un cwch sigledig. Neb eisiau bod yno, ond neb â’r egni i
nofio i’r lan.

Ro’n i’n fethiant llwyr. Ffaelu yn fy ngornest i dy achub di.
Ffaelu yn fy ngornest i achub unrhyw un. Ond yna, ym
mherfedd y bol buwch o fwg, darganfyddais lygedyn o oleuni,
llygedyn o obaith. Amlinell corff ydoedd. Un tal, tila. Ei wyneb
llychlyd yn guddliwadwy yn nüwch yr amgylchoedd. Lluddedig
fflamau ei lygaid craff yn pwyllog ddiffodd dan don leidiog o
ludw llacsog. Ond ro’n i’n dal i allu teimlo’i boen fel trydan trwof.

Hyd heddiw, rwy’n siwr mai presenoldeb Duw ganiataodd i
ni’n dau fod yn orchfygol yn ein brawychus frwydr yn erbyn y
daith o rwystrau. Cwestiynaf yn aml pam na allai fod wedi
diogelu pawb arall. Cwestiynaf mor aml pam na allai fod wedi
dy ddiogelu di. Pam fi?

Ein dau fabi bach ni, y ddau fabi garies di am wyth mis, pam
na allai fod wedi eu diogelu nhw? Wrth feddwl amdanynt,
teimlaf gyllell yn torri trwy ’nghalon fel cyllell yn torri trwy fenyn,
a’m llygaid fel dwy raeadr â llif lleddf o ddagrau dolurus. Pan
hunodd y ddau dŵr, hunodd ein dau fabi ni. Y ddau hedyn
hynaws na chefais gyfle i’w gweld yn tyfu. Na chawsant gyfle i
dyfu. Amddifadiad yw hwnna. Fel amddifadiad yn y trydydd
byd. Ni all un diwrnod fynd heibio heb iddynt groesi fy meddwl,
heb i mi feddwl amdanynt. Galaru. Cwestiynu. Sut maen nhw?
Pa liw yw eu llygaid? Glas fel Mam, neu frown fel Dad? Pa
enwau roddaist iddynt yn y diwedd? Harry a Holly neu Stewart
a Sandy? 

Teimlaf mor euog am beidio bod yno gyda chi, yno gyda’r
343 o ddynion tân a fu farw. Dwi wedi ystyried anfon fy hun
atoch. Ond na, allen i ddim gadael Tommy. Ddim ar ei ben ei

hun. Un diwrnod, mi fydd Duw yn ein huno eto, yn ein huno’n
gryfach nag erioed. Ond tan hynny, mae’n heneidiau ni ’da’i
gilydd.

’Da’i gilydd, fel allen ni fod wedi bod y diwrnod hwnnw. Wyt
ti’n cofio’r gwyliau ’na i Florida fuon ni bron â threfnu? Pan allen
ni fod wedi bod yn amsugno ysbeidiau’r haul, ro’n ni’n
amsugno gwenwyn y mwg angeuol. Pan allen ni fod yn wylo
dros wyntoedd nerthol yr arfordir, ro’n ni’n wylo dros
golledigaethau milain. Ro’n ni o fewn trwch blewyn i osgoi’r holl
ddolur, y dioddefaint a’r dinistr, Kelly. O fewn trwch blewyn,
cofia. 

Unwaith eto, mae tonnau terfysgol o olygfeydd echrydus yn
gorlifo fy meddwl . Y fynwent alarus o rwbel yn pydru’r ‘Afal
Mawr’. Casys yn llawn dillad a mapiau. Llun scan babi. Modrwy
ddyweddÏo. Galaru dros yr hanes hunllefus y tu ôl iddynt.
Eirlithriad o gyrff anghenus yn plymio o gopâu’r tyrrau trallodus.
Dau berson yn dal dwylo wrth gamu o’r copa fel eu bod yn
camu i gwmwl mor angylaidd o nefol, ond mewn gwirionedd
yn camu i ddwylo’r diafol. Carwn allu dal dy law unwaith eto,
Kelly. 

Carwn allu dal dy law a dy gusanu o dan yr uchelwydd.
Carwn gael dy help fel Mrs Clause ar Noswyl Nadolig. Carwn
gael efeilliaid i roi anhregion iddynt. ’Dydy hwyl yr ŵyl ddim yno
bellach, ddim hebdda ti. Ddim heb angel ar gopa’r goeden, ar
gopa’r tŵr. Mae Tommy wastad yn gofyn pam, a minne wastad
yn esbonio fod ein hangel ni ymhell i ffwrdd yn y nefoedd. 

Am sbel y ni oedd yr angylion. Y dynion tân. Ddim erbyn
hyn. Ddim ar ôl i ni lenwi’r papurau newyddion o glawr i glawr
â’n helyntion helbulus. Yfed. Ysmygu. Cyffuriau. Nid fi. Gwnes
i fyth droi at hynny. Ond pwy all feio’r rheiny a wnaeth? Ro’n
i’n agos. Mae iselder yn beth ofnadwy, cofia. 

Mae fy nyled i’r cwnselydd yn ddifesur. Do’n i ddim eisiau
troi ati. Ddim eisiau cyffesu fy ngwewyr. Ddim eisiau edrych yn
wan. Ond ro’n i’n gwybod fod rhaid i mi. Er mwyn Tommy. Er
dy fwyn di. ’Dw i wastad yn ofni nad wy’n dad digon da iddo.
Pwy all fod yn dad da a’i groen wedi toddi, hanner ei gorff wedi
diflannu a’i feddwl yn wydryn ar chwâl?

Nid fy mai i ydyw sbo. Bai yr hen lofruddion dan dîn ’na a
drodd ein dinas ddiniwed yn fynwent gudd dan don ddofn o
dywyllwch a dicter. Dywed rhai fod y cwbl yn iawn nawr fod Bin
Laden wedi ei ladd. Iawn, wir? Does dim all wneud yn iawn am
y fath beth adawodd greithiau a chleisiau i glwyfo fy nghalon, i
glwyfo calon ein gwlad. Cafodd cymaint o bobl sanctaidd eu
lladd ar y diwrnod erchyll hwnnw, ond mae’r diwrnod wedi araf
ladd cymaint yn rhagor ers hynny. 

Dywed eraill fod y golled wedi clymu ein cymdeithas mewn
cwlwm o gryfder, ond pwy all ddweud na fydd y cŵn creulon
yn brathu nôl unwaith yn rhagor a chwalu’r cwlwm eto? Mi fydd
’na Bin Laden arall, a dynion diddiwedd yn disgyn yn
ddioddefwyr i’w ddrygioni dan dîn. Y fe fydd yn ail godi fy
mynydd, yn adfywio fy straffagl serth i’r copa fydd yn prysur
bellhau. Prysur ymgripian o ’ngafael.

Un peth allai fy nghodi i gopa’r mynydd. Un peth. Do’n i ddim
yn siwr a ddylwn i ddweud ai peidio. Ond mae’n rhaid i mi. Er
mwyn dod drwyddi. Er mwyn wynebu pob rhwystr gaiff ei daflu
tuag ataf. Er ein mwyn ni.

Ffeindiais hi. Yng nghanol y ’sgerbydau, y dagrau a’r
dychryn, fe ffeindiais hi. Y glud oedd yn ein dal ynghlwm â’n
gilydd, yn cadarnhau ein cariad byth bythol. Dy fodrwy
ddyweddÏo. 

Byth ers hynny mae wedi bod yn gorwedd yn gudd yn y
coffor. ’Dw i’n dal i dy deimlo di drwyddi bob dydd a nos. Ond
heddiw, nawr, ’dw i am i ti glywed y geiriau ro’n i am i ti glywed
flynyddoedd yn ôl, a gobeithio y caf eu clywed yn ôl.

Yr wyf i, Thomas Lloyd Hawkins, yn dy gymryd di, Kelly
Marie Jones, yn wraig i mi. Rwyf yn addo dy garu, dy
werthfawrogi, a gofalu amdanat hyd nes y byddaf farw.

Cariad Mawr,
Thom xx
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Machlud

Y pymthegfed o Fawrth, 2011.

Annwyl Ddyddiadur, 
Waw! Am ddiwrnod. Do’n i’m yn meddwl y byddwn i’n
’sgwennu heddiw, ond o’r diwedd, wrth i fys mawr y cloc
agosau at sefyll yn unionsyth, mae’r lle ’ma wedi gwagu, ma’
hi mor ddistaw â’r bedd, ac ma’ gen i gyfle i bennu. Y
broblem nawr ydy canfod ateb i’r cwestiwn ‘ble ma’ dechre?’ 

Ma’ na gymaint i’w ddweud – a dweud y gwir, mae jyngl
o feddylie rhwng y clustie ‘ma, a’r gwynt yn eu chwythu nhw
– bob brigyn – i bob cyfeiriad - ond ’sgen i’m o’r egni i’w
llonyddu a’u mynegi nhw. Ma’ hi wedi bod yn ddiwrnod
cythreulig, y mwyaf enbydus o boenus, bline-dig a
brawychus erioed, ond eto, fe gofia’ i heddiw fel diwrnod
gore ’mywyd i. Yn wir, dyma’r fath o ddiwrnod hoffwn i allu
ei gloi i ffwrdd mewn amgueddfa, dal yr allwedd yn sownd
dan fy nghlustog, a’i ail fyw pan fo pethe’n anodd. 

Do’n i’m yn disgwyl dweud hynny. Ddim yn disgwyl
clodfori’r dydd ’ma fel petawn i’n canu clod rhyw Sant. Ddim
am un o’r gloch y bore ’ma pan ddechreuodd yr helynt, beth
bynnag – pan gymerais i’n sedd ar y ‘rollercoaster’ cyflymaf
a mwya’ gwyllt weloch chi erioed. Mi fydde hwn yn curo
Bloodhound! Doedd ’na ddim gwregys ychwaith, ac er i mi
sgrechian fy ysfa i gamu oddi arno wrth wibio rownd bob
cornel, doedd ’na ddim dianc. Mae’r trac wedi hanner sythu,
a’r cart wedi hanner arafu bellach, ond mae gen i deimlad
fod y daith droellog yn mynd i bara am byth. 

Anghofia’ i fyth y tro ’na pan fuais i’n dost bost ar ôl b’yta
rhyw bysgodyn yn nhafarn y Fish ym Mhwllheli – o’dd y
creadur druan yn dal i ddawnsio a phrancio ar ’y mhlat i – a
’dw i ’di cwyno a chwyno fyth ers hynny am fod yn fwy tost
y diwrnod hwnnw na fuodd unrhyw un ar y ddaear yma
erioed o’r blaen. Ond jiw, dwi’n cymryd pob gair o bob cwyn
yn ôl nawr, achos mi ’odd heddiw yn brofiad fel na chefais i
erioed o’r blaen. 

Wrth dreulio orie’n teimlo fel petai’r bydysawd yn hongian
â’i bwysau i gyd ar fy motwm bol tra ’mod i’n gorfodi
’mherfeddion o’u cynefin i weld golau dydd, ro’n i’n siwr ’y
mod i’n dioddef fel na ddioddefodd unrhyw un o ’mlaen i
erioed. Heidiau o ffigyrau rhadlon yn eu lifrai glas, gwyn a
gwyrdd yn f’amgylchynnu fel rhyw bryfed gwyllt o gylch clwyf
ffres neu gabatsen Mrs Rowlands drws nesa, a minne’n
teimlo fel petai llygaid y byd arnai. 

’Dwi’n edrych yn ôl nawr, ac yn sylweddoli mai llychyn
oedd ’y mhoen i - llychyn bach mewn colecerth o lwch
marwol. Llifo yn rhaedrau o dristwch oedd dagrau cymaint
yn yr adeilad yma heddiw. Darfod oedd dyddiau cymaint o
fodau anffodus am chwe munud wedi dau y prynhawn yma.
Ond ar yr un eiliad honno, agorodd drws newydd i mi, wrth
i hedyn newydd amlygu drwy’r pridd – Gwawr Hedydd
Williams, yn pwyso chwe phwys ac un owns ar ddeg. Roedd
e’n deimlad dolurus a phoenus, ac eto’n un dymunol a
phleserus ar y pryd, ond erbyn hyn, ’dydy’r teimlad hwnnw’n
ddim byd ond paradwys. Mae’r cyfrifoldeb yn rhodd, a’r bal-
chder yn sbesial. Ie’n wir, heddiw, dyma fywyd newydd yn
gwawrio. 

Gwen

Y nawfed o Fedi, 2012.

Annwyl Ddyddiadur, 
Mi fydd hyn yn anodd. Mi fydd e’n boenus – yn ddychrynllyd
o boenus - ond mae’n boen y mae’n rhaid i mi ddioddef.
Doedd heddiw ddim yn hawdd, ond rhaid i mi ’sgwennu er
ei mwyn hi. Er mwyn ei chof hi.

Pe bai rhywun wedi dweud wrtha’ i ddeuddeg mis yn ôl y

bydden ni’n eistedd yn angladd fy ffrind gore heddiw, fydden
i’n gwrthod ystyried y fath gysyniad hyd yn oed. Ma’ clywed
am bobl yn colli eu bywyde i’r clefyd yn si enbyd sy’n ymylu
ar fy nghlustie lawer yn rhy aml, ond do’n i byth yn meddwl
y bydde fe’n digwydd iddi hi. Ddim i Bethan. Dim byth. 

Pan fydde hi’n bwrw glaw, hi oedd yr ysbaid ’na o
heulwen fydde’n dod ag enfys i’r golwg. Pan fo ’na storom
neu daran, hi oedd y cadernid, y lloches ddiogel. Pan o’dd
hi’n niwlog, Be-than fyddai’n gwneud pob dim yn gliriach.
Roedd ’na gariad yn ei llygaid hi, rywsut, rhyw o-leuni yn ei
gwên. 

Ond tywyll oedd heddiw, a doedd dim Bethan yno, hyd yn
oed, i allu goleuo’r diwrnod. Dim enfys i liwio’r diferion o law,
na’r llifogydd o ddüwch. Dim lloches rhag y storm, nag
ysgwydd i bwyso arni. Dim byd i glirio’r niwl, na’r llen o
ddagrau a mascara a orweddai dros lygaid pawb. Nag oedd
wir, doedd dim byd ond dagrau duon yn ein llygaid, a dim
byd ond ias yn ein gwên. 

Hen fwysfil digywilydd yw’r afiechyd ’na.
Gwen

Yr ugeinfed o Chwefror, 2013.

Annwyl Ddyddiadur,
Diwrnod lyfli heddiw. Braf oedd teimlo fel petawn i’n ail fyw
’mhlentyndod! Fel wede’r Sais, ‘I’m a big kid at heart!’. Joies
i mas draw ar y traeth. Hen draeth Aberteifi. ’O’dd yr haul
yn tywynnu, a’r môr yn crisialu â chynhesrwydd rywsut –
mwy o haul ym mis Chwefror na mis Awst yn yr hen le ’ma!
Tro cynta’ Gwawr ar lan y môr, ac mi wnaeth hi fwynhau pob
eiliad! O’dd e’n f’atgoffa i o’n hen dripie ysgol Sul ni yno –
o’dd Mam wastad yn dwlu mynd ag Ifor a fi i Aberteifi. Mi
ddyle hi fod wedi bod ’na heddi, ond ’wi’n gwbod y bydde
hi’n edrych lawr â gwên gawraidd o gariadus ar ei hwyneb
hi. Mi ge’s i ‘fishcake’ ychwanegol yn y Boat iddi – nhw o’dd
y ffefryn bob tro.

Fe ddechreuodd hi fwrw’n fuan ar ôl cinio, a dyna beth
o’dd siom. O’n i’n lwcus fod un o’r lorïau ‘Test your Breast’
’na yn y maes parcio i ni gael ei defnyddio fel cysgod – ’dyw
Gwawr ddim yn rhy hoff o’r glaw! Eto fyth, ro’dd hi’n dal fel
rhyw botel o lemonêd wedi’i hysgwyd, a dyma Dylan a fi’n
meddwl ein bod ni wedi dwyn perswâd arni ei bod hi’n amser
mynd adre, pan welodd hi yng nghornel ei llygad yr arcêd!
’Dwi erioed wedi gweld plentyn wedi cynhyrfu cymaint yn ’y
myw! 

Fuon i’n chware rhyw gêm ble o’dd rhaid ceisio dianc
rhag y bwystfil...’sdim angen i ni boeni am Gwawr o gwbl,
achos mi o’dd hi’n gallu dianc rhagddo bob tro! Fi o’dd y
gwaethaf – mi o’dd y diawl yn fy nghaethiwo i dro ar ôl tro –
buais i farw yn y diwedd am i mi redeg allan o ‘fywydau’! O
diar...

Gwen

Y cyntaf o Ebrill, 2013.

Annwyl Ddyddiadur,
’Dwi wir ddim yn gwbod ble ma’ dechre. Dwlen i allu dweud
taw ffŵl Ebrill yw’r cwbl, ond alla’ i ddim. Does dim modd
cyfansoddi realiti, does dim breuddwyd all ddileu hunllef fel
hon, a does dim byd all newid y ffaith bod arna’ i gancr.
Cancr. Pam fi? Pam fi, tybed?

Dwlen i allu adrodd yr hyn a ddigwyddodd ar ôl chwarter
wedi un ar ddeg y bore ’ma, ond alla’ i ddim. Alla’ i ddim cofio
hynny, dim ohono. Ma’r frawddeg frawychus honno yn
atseinio yn y gofod o annibendod rhwng ’y nghlustie fel petai
hi’n record ddi-dor sy’n cael ei chware ar uchelseinydd â’r
‘volume’ ar 100%. 

‘Rwy’n flin, Miss Jones, rwy’ mor flin.’ 
Pan wedodd e hwnna, o’n i’n gwbod. Do’dd dim ishe iddo

fe ’weud rhagor. Fe deimles i ryw frathiad yn y’n stumog i -
ro’dd ei lais e fel rhyw waywffon o boen - ac roedd y
frawddeg honno, neu’r tafliad hwnnw yn ddigon o dafliad i
ennill medal aur. 
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’Na’i gyd allen i feddwl amdani o’dd Gwawr. Meddwl
amdani’n gorfod tyfu heb Mami – hebd-da i - ro’dd e’n brifo.
O mi oedd, mi roedd e’n brifo. Yn brifo fel na frifodd
unrhywbeth fi eri-oed o’r blaen. Mae’r atgofion atgas o’r
foment honno - un ar ddeg munud wedi deg o’r gloch y bore
’ma ar gloc y syrjyri - yn fy mriwio, y geiriau clwyfol fel curiad
parhaol o boen ar dym-pan fy nglust. Fe driodd e esbonio -
gwneud i bethe swnio’n well - ond do’dd dim gwella ar y
ffaith yma. Ro’dd y realiti yn afiechyd farwol, rywsut – yn un
na fydde byth yn diflannu - a’r frawddeg, y frawddeg honno
yr un mor arswydus, yn hoelen ar fy meddwl. Ro’dd pob gair
a ddywedai, pob cyffyrddiad creulon ym mys y cloc yn ei
wneud o’n waeth, a’r dannedd oedd yn fy mrathu yn miniogi
fesul eiliad. 

Ond dyna fe, ma arna’ i gancr a does dim newid hynny.
Moelyn fydda’ i o hyn ymlaen. Mo-elyn yn y briodas ym mis
Awst, moelyn yn y pwll nofio, moelyn yn y gwaith, a moelyn
o fam i Gwawr. Mi fydda’ i’n siwr o deimlo’r awel yn fwy nag
erioed, mi fydd y gwyntoedd grymus ar ddyddiau stormus
yn rymusach fyth, ac fe fydd Gwawr yn siwr o deimlo’r
gwacter a’r gwynt yn ei bywyd hi, hefyd. 

Allen i restru’r erchyllderau yn well na all unrhyw fardd
restru, ond bod yn bositif sydd rhaid. Wedi’r cwbwl, falle nad
oes gen i’r amser ar ôl i restru llawer. Falle bod y drysau’n
dechre cau arna’ i nawr, a falle na ffeindia’ i fyth yr allwedd
i’w hailagor nhw. Ond er nad oes gen i’r allwedd, mae angen
i mi gael y cryfder a’r nerth i’w cadw nhw’n agored, sbo - am
ychydig, beth bynnag. Mi fydd pob dydd, pob nos yn ddyrys
o hyn ymlaen – bywyd yn un mynydd cawraidd a’r copa’n
symud ymhellach i ffwrdd gyda phob toriad gwawr. Ond falle
bod hyn-ny’n fwy o reswm i’w fyw i’r eithaf – estyn am fwgwd
o ddewrder, mynd allan ar ddiwrnod diflas i hela bywyd,
gafael ynddo â’m dwy law, a’i fyw i’r eithaf. 

Y cwestiwn cyn gwneud hynny ydy sut ma’ gweud wrth
Dylan?

Gwen

Y chweched o Fehefin, 2013.

Annwyl Ddyddiadur,
’Dwi’n ei chael hi’n anodd credu hyn. Cael hi’n anodd

credu, brin ddeufis ar ôl clywed, fy mod i yma. Rhyw ddeufis
ar ôl clywed bod arna’ i gancr, dyma fi’n gorwedd ar fy
ngwely an-gau. Bwystfil o leidr ydy’r hen afiechyd ’na, ac
mae wedi llwyddo i ddwyn popeth y tro ’ma. Wedi llwyddo i
’ngadael i’n hollol wag mewn byd unig o wacter. 

’Dwi’n ei gasau e...yn ei gasau e fwy na all geiriau gasau.
’Dwi am ei frifo fel y mae e wedi ‘mrifo i, ond allai ddim. Alla’
i ’m ’neud dim, bellach. Mae o’n beth ofnadw’ i ’weud, ond
pe bai gen i gacen a channwyll yma i ddathlu ’mhenblwydd,
mi fyddwn i’n agos iawn at ddymuno bod y lleidr yn mynd
â’r hyn sydd ar ôl ohona’ i – y ’sgerbwd di-werth ’ma sy’n
ddim ond po-en i bawb a phopeth. Dwi’n hanner gobeithio,
a dweud y gwir, y daw rhywun yma nawr a chwythu cannwyll
’y mywyd i allan. Wedi’r cwbwl, mae wedi simsanu i ddim yn
barod, ac ni ddaw fyth unrhyw danwydd i’w ail danio. 

Alla’ i ’m ‘sgwennu bellach – dim heno, dim byth, ond mi
alla’ i gofnodi’m meddylie ar lafar, gallaf? Ma’ Dyl wedi mynd
am baned felly dyma’r unig bum munud ’wi ’di ca’l at fy hun
hed-diw. Wel, yr unig bum munud i mi ga’l at fy hun ers
dyddie – dyna pam na fues i’n ’sgwennu am dipyn. 

Chi’n gw’bod, yn d’ych chi? Chi’n gwbod bod pethe’n
dechre darfod pan fo nhw yma bob dydd a nos, drwy’r dydd
a’r nos. Wrth f’ochr i, yn aros bron a bod. Yn aros, fel
’wedodd TH, i mi ‘lithro i’r llonyddwch mawr yn ôl’. ’Dw i’n
teimlo mor euog. Ma’r euogrwydd yn berwi ynd-da’ i. Does
dim disgwyl iddyn nhw fod yma’n gwylio fel angylion
gwarcheidiol drosta i, rhyw grwyn gwag.

Dath Gwawr i ’ngweld i bore ’ma. Y tro ola’ iddi ’ngweld i,
siwr o fod. ’Dw i’n teimlo’n ofnadw’. Ma’ hi ’di bod yn fwy o
fam i fi na ’dwi ’di bod iddi hi dros yr wythnose dwetha’, a
dwyflwydd oed ydy hi. Dwyflwydd oed. Mi fyddai’n colli’r wên

’na fel goleuni gwresog ar ei hwyneb addfwyn. Y wên sy’n
foddion i unrhyw wynegon.

Ond, roedd ei gwên hi heddiw yn gyllell a dorrodd drwy
’nghalon i fel pe bai’n torri drwy fe-nyn. A’r llun. Y llun ’na.
Fe roddodd hi’r llun i mi, a do’n i’m yn gwbod beth i’w
ddisgwyl. ’Wedodd hi ei bod hi ishe tynnu’n llun i, ond bod
hi ddim yn dda iawn am dynnu llunie pobl foel. ’Steddodd
hi’r tu allan i’r ’sbyty’r noson o’r blaen i dynnu’r llun. Llun o’r
haul yn machlud o’dd e…dim byd tebyg i waith Monet na
Kyffin, ond ’odd e’n meddwl mwy i mi nag unrhyw lun a
welais i erioed. Yn gysur i mi y tu hwnt i unrhyw gysur arall. 

Do’dd dweud ffarwel ddim yn hawdd. Na, mi ro’dd dweud
ffarwel yn anodd heddiw. Yn anoddach heddiw na ddoe,
echddoe, a’r diwrnod cyn hynny. Y tro hwn o’dd yr anoddaf.
Ro’n i’n gw’bod heddiw fod na bosibilrwydd taw hwnna oedd
ffarwel. Ffarwel go iawn. 

’Dw i ’m yn gw’bod beth arall i ddweud, beth arall i feddwl.
Dyma hi, sbo. Dyma ddiwedd y daith. Fydda’ i ’m yma’n hir.
’Dw i’n gwbod na fydda’ i. Er, nid dyna’r ffordd i feddwl.
’Dwi’n deall nawr, yn deall bod f’amser i wedi dod. 

Mae’n bryd i mi fachlud, ac o, mae machlud yn brifo.
Gwen

Y seithfed o Fehefin, 2013.

Annwyl Ddyddiadur,
’Dw i’n ’sgwennu heddiw fel gwahanol berson. Mae hi fel pe
bawn i wedi cael rhyw driniaeth eithafol er mwyn colli pwyse.
Ro’n i’n breuddwydio ddoe am gael mynd o dan y gyllell, a
’dw i’n teimlo heddiw fel petawn i wedi, a’i fod e wedi ’neud
byd o wahaniaeth i mi. 

Mae’n anodd credu, yn ’dyw hi. Rhyw bedair awr ar
hugain yn ôl, dyna lle’r o’n i, yn ysbyty Glangwili, Ystafell 28,
yn gorwedd, ac yn marw. A nawr, dyma fi, wedi ymadael â’r
byd hwnnw, y jyngl hwnnw, ac ymgartrefu yma yn y nefoedd.
Do’n i byth yn ’u credu nhw o’r blaen. Byth yn credu’r bobl
od ’na o’dd yn mwydro ’mla’n am gael mynd i’r nefoedd. Ond
mi rydw i yn nawr. Dyma fi, wedi gadael y gwynt, y glaw, a’r
storom dymhestlog i fyw yma mewn heulwen braf. Dwi wedi
hen ffarwelio â’r cymhlethdodau a’r niwl, i gynefino yma
mewn wybren ddigwmwl. 

Ro’n i wastad ofn. Wastad ofn marw. Ond ’dw i’n teimlo
nawr fel pe bai marwolaeth wedi bod yn wobr gwerth ei
chael, yn botyn o aur ym mhen-draw’r enfys. ’Dw i’n eu colli
nhw yn fwy nag unrhyw beth. Mae’r artaith o’u colli nhw yn
amrwd, a’r ysfa ddofn i ailymuno â nhw’n grymuso. Mae’n
beth ofnadwy i ddymuno, ond ma’ ’na ryw ddarn bychan
ohona i - rhyw ddarn bychan o jig-so fy ngorff - yn dymuno’u
cael nhw yma ’da fi. 

’Dw i’n falch nad wyf yn pwyso arnyn nhw ragor. Mi allan
nhw gario ’mla’n â’r bywyde ma’ nhw’n haeddu cael cario
’mla’n â nhw, nawr, ac mi alla’ i eu gwylio nhw bob cam.
Chwithig fydd gweld ’y nghadair i’n wag ar nos Sadwrn wrth
iddyn nhw gymryd eu lle wrth y tân i wylio ‘Peppa Pig’.
Dagreuol fydd eu gwylio nhw ar ddydd Sul yn trio’u gore i
wneud grefi sbesial Mam, ond yn methu bob tro. Poenus
fydd gweld fy hedyn hynaws i’n blodeuo hebdda’ i. Yr hedyn
na chaf i gyfle i’w gweld yn blodeuo go iawn. Yr hedyn na
chaiff gyfle i flodeuo go iawn, i flodeuo gyda Mam.
Amddifadiad yw hwnna. Amddifadiad fel amddifadiad yn y
trydydd byd. Mi blennais hadau ryw ddwy flynedd yn ôl yn y
gobaith o gael ambell i genhenin pedr ar gyfer y beddi, ac
roedd hi’n ddiwedd y byd pan laddwyd nhw gan y storom,
ond mae hyn, mae hyn gymaint yn waeth. 

Ond dyna ni, mae e wedi digwydd i mi, ac i lawer un arall
hefyd. Ac mi ddigwyddith e i lawer un arall eto. Pwy a ŵyr
pwy fydd nesa’? Mae fy haul i wedi machlud. Tywyllwch
disylw ydw i bellach – tywyllwch disylw mewn awyr o
dotalitariaeth pygddu. Ond mae ’na awyr las i lawr yn fan
’na, yn llawn sawl haul arall sydd ar ôl i fachlud eto. 

Gwen
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‘hOB Y TORi DAnDO’: 
eThOLiAD GŵYR 1885

Yn dilyn canlyniadau’r etholiad cyffredinol diweddar,
datganwyd syndod gan y mwyafrif o ohebwyr newyddiadurol,
academyddion a phobl gyffredin wrth weld
nad oedd y polau piniwn a gynhaliwyd yn
ystod y misoedd cyn yr etholiad hyd yn
oed yn agos at fod yn gywir. Ni lwyddodd
y cwmnïau a wnaeth y polau ragweld
mwyafrif yn y Senedd i’r Ceidwadwyr ac
roedd yr holl ddarogan am senedd grog yn
ddi-sail yn y pen draw.

Un o’r syndodau mwyaf ar noson y
canlyniadau oedd canlyniad etholaeth
Gŵyr. Er gwaethaf y ffaith bod canlyniadau
yn yr etholaeth wedi bod yn weddol agos
ar adegau dros y blynyddoedd, roedd
buddugoliaeth Byron Davies, y Blaid
Geidwadol, dros Liz Evans ymgeisydd y
Blaid Lafur, a hynny o ddim ond 27
pleidlais, yn syndod sylweddol ac yn un o’r
canlyniadau mwyaf dramatig yng Nghymru
ar noson yr etholiad. Bellach, dyma’r
mwyafrif lleiaf sydd gan y Blaid Geidwadol
unrhywle yn y Deyrnas Unedig.

Yn ystod y diwrnodau dilynol, gwnaeth y wasg a’r cyfryngau
yn fawr o’r ffaith mai dyma oedd y tro cyntaf mewn 99 o
flynyddoedd i’r sedd fethu â bod yn nwylo’r
blaid Lafur. Am bron i ganrif, yn dilyn
buddugoliaeth John Williams ym 1906, bu’r
etholaeth dan ofal y blaid Lafur. Nodwyd
hefyd mai dyma oedd y tro cyntaf erioed i’r
blaid Geidwadol ennill yr etholaeth, ers ei
ffurfio 130 o flynyddoedd yn ôl, ym 1885.

Ym 1885, ail-drefnwyd etholaethau yn y
Deyrnas Unedig yn sgil deddf a basiwyd y
flwyddyn honno a chrëwyd etholaethau o’r
un maint ar sail nifer y bobl a oedd yn byw
ynddynt. Oherwydd y broses hon,
diflannodd hen sedd sirol Sir Forgannwg a
chrëwyd pum sedd newydd gan gynnwys
Gŵyr, a oedd yn cynnwys Gŵyr ei hun, yr
ardal i’r gorllewin o Abertawe, gan gynnwys
Tre-Gŵyr, Gorseinon a Felindre, ac, yn olaf,
cymunedau Cwm Tawe i gynnwys Clydach,
Pontardawe, Gwaun-cae-Gurwen ac
Ystalyfera. Felly, o’r dechrau, roedd yr
etholaeth yn un ddiddorol, gydag ardal
amaethyddol Gŵyr wedi’i chyplysu â
chymunedau diwydiannol gorllewin Abertawe a Chwm Tawe. 

Yn etholiad 1885, dewiswyd Frank Ash Yeo fel ymgeisydd
gan y Blaid Ryddfrydol. Roedd Yeo yn berchennog pwll glo ac,
fel Rhyddfrydwr ‘Radical’, yn ymroddedig dros weld diwygio
cymdeithasol, fel addysg am ddim, tai gwell i’r dosbarth
gweithiol, hawliau gwell i ffermwyr tenant, ac, fel Ymneuilltuwr
brwd, ddadgysylltu’r Eglwys yng Nghymru. Cyn hyn, bu’n
weithgar yng ngwleidyddiaeth Abertawe am nifer o flynyddoedd
ac yn Faer y dre yn ystod y 1870au. Yn cystadlu yn ei erbyn,
ar ran y Ceidwadwyr, yr oedd Henry Nathaniel Miers,
Ynyspenllwch. Roedd Miers yn ddiwydiannwr hefyd, yn
berchen ar bwll glo, tir yng nghyffiniau Clydach a Threbannws,
a gweithiau tun Ynyspenllwch, Clydach. Mae ei blasdy,
Ynyspenllwch, bellach yn cael ei adnabod fel Manor Park.
Roedd hefyd yn gefnogwr o’r Eglwys Anglicanaidd.

Oherwydd y diwygiadau i’r etholfraint a wnaethpwyd gan y
Ddeddf Diwygio a basiwyd ym 1884, rhoddwyd y bleidlais i

cof y cwm
steven thompson

lawer mwy o bobl dosbarth gweithiol nag erioed o’r blaen, ac
roedd yr ymgeiswyr, o’r blaid Ryddfrydol a’r Blaid Geidwadol,
yn gorfod cydnabod yr amodau newydd a gwneud ymdrechion
i ennill cefnogaeth y gweithwyr. Mynnodd papur Rhyddfrydol
Tarian y Gweithiwr, ‘Nid yw Cymry dosbarth Gower yn fwy o
Doriaid na dosbarthiadau ereill o wlad y bryniau’, tra roedd cân
etholiadol, ‘No Tories need apply’, a ysgrifenwyd yn arbennig
ar gyfer yr etholiad, yn mynnu’n glir nad oedd angen, na
phwynt, i unrhyw Dori gystadlu yn yr etholaeth. 

Ymgyrchodd Yeo ar sail yr angen am fasnach rydd er mwyn
sicrhau bwyd a nwyddau eraill rhad i weithwyr. Roedd o blaid

addysg am ddim, hynny yw, addysg a arianwyd
trwy drethi lleol. Fel yn achos Rhyddfrydwyr
eraill, roedd Yeo o blaid dadgysylltu’r eglwys
Anglicanaidd ac, yn ôl rhai o’r papurau newydd
yn ne Cymru, Yeo oedd yr ymgeisydd
Rhyddfrydol mwyaf chwerw yn ei ymosodiadau
ar yr eglwys yn ystod yr etholiad.

Datganodd Miers ar y llaw arall, bod y
problemau a geid yn yr economi, ac a oedd yn
effeithio ar safonau byw gweithwyr, yn deillio o
bolisïau’r llywodraeth Ryddfrydol a bod polisïau
masnach rydd y blaid honno yn aneffeithiol
oherwydd polisïau gwledydd eraill a oedd yn codi
trethi ar nwyddau o Brydain. Yn ogystal, fe
fynnodd y byddai’r Blaid Geidwadol yn sicrhau
addysg i bawb a oedd yn rhydd o unrhyw duedd
grefyddol a bod y Ceidwadwyr wedi pasio llawer
mwy o ddeddfwriaeth dros y blynyddoedd i
ddiogelu iechyd a bywydau glowyr yn y diwydiant
glo.

Roedd cyfarfodydd ymgeiswyr mewn
etholiadau yn llawer mwy tanllyd a byrlymus yn

ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg nag ydyn nhw heddiw.
Mae hanesion niferus yn nhudalennau’r papurau lleol am

gyfarfodydd cyhoeddus swnllyd iawn, lle roedd
cefnogwyr un ymgeisydd yn ceisio rhwystro
ymdrechion yr ymgeisydd arall i gyflwyno ei araith,
weithiau trwy ganu caneuon etholiad fel yr
‘Ymdeithgan Rhyddfrydol’. Mewn cyfarfod ym
Mhontarddulais ym mis Tachwedd, er enghraifft,
ymosododd cefnogwyr yr ymgeisydd Ceidwadol ar
Frank Yeo a daeth y cyfarfod i ben oherwydd y
brwydrau rhwng cefnogwyr y ddwy ochr. Ar
ddiwrnod yr etholiad, cymaint oedd disgwyliadau’r
wasg am drafferthion nes i un papur newydd lleol
gofnodi ei syndod na fu unrhyw darfu ar heddwch
yr etholaeth, er gwaethaf y tyrfaoedd mawr a
swnllyd a ymgasglodd y tu allan i’r gorsafeydd
pleidleisio ym Mhontardawe ac Ystalyfera.

Cyhoeddwyd canlyniadau’r etholiad ar y 2ail o
Ragfyr. Derbyniodd Yeo 5,560 o bleidleisiau a
Miers 2,103, gan roi mwyafrif o 3,457 i’r ymgeisydd
Rhyddfrydol. Fel mae’n digwydd, cynhaliwyd
etholiad cyffredinol arall ym 1886 ac fe lwyddodd i
gynyddu ei fwyafrif yn yr etholaeth. Gwaetha’r

modd, bu farw Yeo ym 1888, ond arhosodd yr etholaeth yn
nwylo’r Rhyddfrydwyr tan 1906, pan ddaeth wedyn yn eiddo i’r
blaid Lafur tan yr etholiad cyffredinol diweddaraf hwn.

Roedd papur newydd Rhyddfrydol y Cardiff Times ar ben ei
ddigon yn dilyn curo Miers ym 1886 ac yn awyddus iawn i rwbio
halen ar y briw. Mynnodd y papur bod ymgyrch negyddol y
Ceidwadwyr ar fai am y methiant, yn ogystal â diffyg
personoliaeth Miers ei hun, ac heb sôn am ymdrechion
sarhaus cyflogwyr i ormesu eu gweithwyr a’u gwthio i
bleidleisio dros yr ymgeisydd Ceidwadol. Daeth yr erthygl i ben
gyda’r broffwydoliaeth na fyddai’r Ceidwadwyr yn awyddus i
fentro cystadlu yn yr etholaeth eto ac na fyddai’r Clwb
Ceidwadol newydd fyth yn bencadlys pwer ac awdurdod
gwleidyddol yn yr ardal. Daliodd proffwydoliaeth y Cardiff Times
yn gywir ar y pwynt olaf hwn am 130 o flynyddoedd. 

Os am gysylltu: sdt@aber.ac.uk
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MARWOLAeTh
Bu farw Ross Osborne, Ynys-wen. Cydymdeimlwn â’i wraig
Pam, a’i blant Lyndon a Nia.

MeRCheD Y CRiBARTh
Diolch i Wendy Williams o Ystradgynlais a ddaeth i roi hanes
yr ysgolion lleol fel roeddent amser maith yn ôl.

SefYDLiAD Y MeRCheD
Susan a Hugh Aldrich oedd y siaradwyr gwadd ar ddechrau’r
mis, yn siarad am “Bwydydd Fferm Wiltshire”. Fe fwynhaodd
yr aelodau flas y bwydydd sawrus a’r bwydydd melys, a
chafodd pob un gopi o lyfryn 2015.

BeDYDD
Fe fedyddiwyd Ashley James Gwilym, mab Francis a Steve,
Ystradgynlais, brawd bach i Ellie, Jo, Lilly a Bobbi. Lyndon
Davies, Twyn yr Odyn yw’r famgu falch.

PRiODAS
Fe briododd Catherine a Tony, perchnogion yr Hub a’r Swyddfa
Bost yn Heol Tawe ar Mai 1, yn Ystradgynlais. Maent yn
mwynhau eu mis mêl yn Forida ond mae’r busnes ar agor o
hyd.

YR eGLWYS
Ar fore Sul Mai 10 daeth y Gwir Barchedig John Davies, Esgob
Abertawe ac Aberhonddu i Eglwys Dewi Sant i gynnal y Cymun
Sanctaidd ac i gonffirmasiwn Catrin Mari Davies, David Deiniol
Davies, Katie Glover, ac Angela Wendy Simonds.

Ar fore Sul Mai 17, fe dderbyniodd Jerry a Marion Winder,
Ynys-wen ‘Fendith’ ar eu priodas sifil, gan y Parchedig Alun
Brookfield. Wedi dod i fyw i’r ardal mae’r ddau o Loegr.

AWeL Y CRiBARTh GAn iSLWYn PAnTYWAL
Ar hyn o bryd mae Mr
Islwyn Watkins (Islwyn
Pantywal) yn byw gyda
Rhian a Gary yn Tilbrook,
Caergrawnt. Fe gofiwn
amdano fel un oedd wedi
ei eni a’i fagu ar ffarm
Pantywal yng nghyffiniau
Abercraf. Treuliodd ei yrfa
weithiol yng ngweithiau
glo yr ardal sef Y Banwen,
Seven Sisters ac Abercraf
cyn symud i Caldicot a
mynd i weithio yng gwaith
dur Llanwern. 

Fel y gŵyr pawb mae
ysgrifennu yn greadigol ac
yn ddisgrifiadol yn ddawn
werthfawr, ac yn sicr iawn
mae Islwyn yn feddiannol
ar y ddawn honno.
Diddorol yw nodi ei fod
wedi crynhoi ei atgofion
ynglŷn â sawl agwedd o
fywyd y gymuned bu’n
byw a gweithio ynddi
flynyddoedd yn ôl erbyn
hyn, ac mae rhain wedi eu
gosod mewn llyfryn - Awel y Cribarth.

Mae copi o’r llyfryn ar silffoedd Llyfrgell Ystradgynlais.
Mynnwch ei weld a’i ddarllen, mae’n werth gwneud.

aber-craf

ChWAeROLiAeTh AinOn
Cawsom noson arbennig ar Fai 6ed, gan fod Mrs Audrey
Jones, a oedd wedi cyrraedd ei 90 oed wedi trefnu ‘buffet’ i ni
gael bod yn rhan o’r dathlu. Roedd pawb wedi mwynhau mas
draw, a pha well ffordd i ni ddiweddu’r tymor? Diolch o galon.

AinOn
Ar brynhawn Mai 12fed trefnwyd te yn y ‘sged’ i saith o’n
haelodau yn eu 90au, yn anffodus dim ond tair oedd wedi
llwyddo i ddod, oherwydd anhwyler, ond serch hynny cawson
brynhawn hwylus yn eu cwmni, sef Mrs Margaret Williams, Mrs
Valmai Harris a Mrs Audrey Jones. Diolchodd y tair am nodi’r
achlysur.

Y ZenAnA
Cynhaliwyd y Zenana ar brynhawn Mawrth 19eg o Fai. Miss
Buddug Haf Williams oedd y siaradwraig wadd, a chawsom
anerchiad ganddi. Roedd pawb wedi derbyn bendith ac wedi’r
oedfa cawsom de yn y festri a phawb yn mwynhau wrth
gymdeithasu. Daeth y casgliad i £140 a phenderfynwyd ei
anfon i ddioddefwyr y ddaeargryn yn Nepal.

PRiODAS
Ar Ebrill 27, yn Barbados, priodwyd Megan, merch Cynthia a
Michael Davis, Heol yr Orsaf â Nicholas, mab Francis a Paul
Watkins, Heol y Farteg, Ystalyfera. Wedi iddynt ddychwelyd
adre, cynhaliwyd parti priodas yn Amgueddfa’ Glannau,
Abertawe. Pob dymuniad da i’r ddau i’r dyfodol.

CYnGeRDD
Cynhaliwyd cyngerdd yn festri Sardis ar nos Fercher, Ebrill 29,
gan Gôr Lleisiau’r Cwm a ffrindiau. Cafwyd noson fendigedig
gan y Côr a’r artistiaid ifanc a fydd yn aros ar gof pawb a oedd
yn bresennol am amser hir. Croesawyd y Côr a’r plant oedd yn
cymryd rhan gan weinidog Sardis, Mr Gareth Hopkin.
Dywedodd fod pawb yn gwerthfawrogi parodrwydd y Côr i
ymateb at achosion da. Da yw dweud fod elw’r noson yn £600.
Rhannwyd y swm rhwng Ymchwil Sclerosis Ymledol yn y
Brifysgol yn Abertawe ac Uned Clefyd y Siwgr yn Ysbyty
Ystradgynlais. Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi’r noson
arbennig hon.

CYMORTh CRiSTnOGOL
Diolch i bawb a gefnogodd yr apêl eleni eto. Diolch i’r rhai a fu
o dŷ i dŷ yn casglu at yr achos teilwng hwn. Ar nos Wener Mai
15 cynhaliwyd cyngerdd yn Eglwys Sant Cynog gyda Chôr
Merched Tregŵyr dan arweiniad Mr Nigel Hopkins a phlant o
Ysgol Dyffryn y Glowyr. Bu’n noson o fwynhad, a’r plant yn

ystradGynLais
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swyno’r gynulledifa. Cafwyd ambell unawd hefyd gan Mr Nigel
Hopkins. Diolch i’r Côr am eu canu swynol. Trefnwyd y noson
gan y Rheithor, y Parchedig Dewi Roberts ac roedd yn flin
gennym nad oedd e yn bresennol oherwydd tostrwydd. Ein
dymuniadau gorau iddo am adferiad iechyd a diolch iddo am
drefnu’r gyngerdd. Cyhoeddwyd y fendith ar ddiwedd y noson
gan Mrs Carol Hughes, llywydd Pwyllgor Cymorth Cristnogol.

Ar brynhawn Dydd Sul Mai 17, cynhaliwyd oedfa arbennig
Cymorth Cristnogol yng Nghapel Sardis pan gymerwyd rhan
gan gynrychiolwyr y gwahanol eglwysi. Cafwyd anerchiad
pwrpasol gan y Parchedig Jeffrey Williams, Aberhonddu.

PenBLWYDD
Llongyfarchiadaiu a dymuniadau gorau i Mr Victor Jones, Rhes
Pelican ar ddathlu ei ben-blwydd yn 91 oed.

LLOnGYfARChiADAu
Mae Clwb Rygbi Ystradgynlais wedi profi cyfnod eithriadol
lwyddiannus yn ddiweddar. Y tîm yw’r cyntaf yn yr ardal i
gyflawni camp driphlyg unigryw. 

Enillodd y Clwb - ‘Y Glas/The Blue’ - y gynghrair, Plât
Gorllewin Cymru a phowlen Swalec; enillwyd gwobr Swalec yn
fyw ar S4C yn Stadiwm y Milwniwm. 

Mae’r tîm yn cynnwys chwarewyr lleol sydd wedi datblygu
drwy system hynod lwyddiannus Iau ac Ieuenctid y Clwb.
Hyfforddwr a chyfarwyddwr y tîm yw Vernon Cooper sydd wedi
dychwelyd i’w glwb gwreiddiol.

Capten y tîm yw Daniel Morgan a’r prif sgorwyr ceisiau y
tymor hwn yw Bowdy Davies ac Owen James gyda 22 pwynt
yr un. Cafodd cefnogwyr y Clwb dymor cofiadwy o rygbi
safonol a chyffrous. Pob hwyl i’r dyfodol.

MARWOLAeTh
Yng nghartref Tŷ Mawr ar Fai 7, bu farw Letty Genesta
Richards, Heol yr Orsaf, priod y diweddar Bill, mam Ros ac
Ashley, mam yng nghyfraith Siân, mamgu Jonathan ac Emma,
Huw a Catherine, hen famgu Ella, Katy, Theo, Charlie ac Alfie.
Cydymdeimlwn yn ddwys â’r teulu hwn yn eu hiraeth a’u galar.

BRYChAn BRYCheiniOG
Yn ôl y traddodiad, Brychan oedd tad Sir Frycheiniog. Mae’r
Sir wedi ei henwi ar ei ôl, ac mae’r enw Saesneg Brecon yn
mynd yn ôl i Brychan hefyd. Ceir y sôn cyntaf am Brychan
mewn llawysgrif Ladin o’r enw Cognatio de Brychan, a
ysgrifenwyd tua’r ddeuddegfed ganrif. Roedd Brychan yn byw
rhyw chwe chan mlynedd yn gynharach ar ddechrau’r
chweched ganrif. Roedd y traddodiad am Brychan wedi bodoli
ar lafar am ganrifoedd felly cyn cael ei ysgifennu ar ddogfen.
Mae’r Cognatio yn cychwyn drwy sôn am Marchell, mam
Brychan, yn byw gyda’i thad, y brenin Tewdrig, yn Bran Coyn,
a oedd yn ardal Llanfaes yn Aberhonddu. Roedd angen gŵr
arni, ac fe’i danfonwyd gan ei thad i’r Iwerddon i chwilio am ŵr
addas. Priododd hi Wyddel o’r enw Anlach, a daeth y ddau yn
ôl i Garth Madrun (yr hen enw ar yr ardal o gwmpas
Aberhonddu). Mae ansicrwydd os ganwyd eu mab Brychan yn
yr Iwerddon neu yng Ngarth Madrun.

Mae’r hanes nesaf yn y Cognatio yn sôn am Brychan pan
yn saith oed, yn cael ei fagu gan ddyn o’r enw Drichan. Cafodd

Drichan freuddwyd ryfedd. Gwelodd faedd gwyllt ar lan yr afon
Yscir, carw yn y dŵr tu ôl i’r baedd, a physgodyn yn nofio o dan
y carw. Roedd coeden yn llawn gwenyn a mêl yn tyfu ar lan yr
afon. Mae yma ryw debygrwydd i’r wlad yn llifeirio o laeth a mêl
a ddisgrifir yn llyfr Exodus. Mae’n debyg bod y freuddwyd yn
awgrymu bod Garth Madrun yn lle dymuol i fyw ynddo – digon
o anifeiliaid i’w hela, afonydd yn llawn pysgod a mêl gwyllt.

Mae’r hanes nesaf yn y Cognatio yn sôn am enedigaeth
Cynog, mab Brychan. Roedd Brychan wedi ei ddanfon fel
gwystl (hostage) i lys Benadel, brenin Powys. Roedd gan
Benadel ferch o’r enw Benadlinet, tua’r un oedran â Brychan.
Daeth Brychan a Benadlinet yn or-hoff o’i gilydd, ac fe anwyd
mab iddynt. Danfonwyd Brychan a’i fab yn ôl i Garth Madrun
ar unwaith. Enw’r baban oedd Cynog. Mae’r Cognatio hefyd
yn rhoi rhestr o blant Brychan, pump ar hugain o ferched a
chwe mab.

Sut mae egluro’r hanesion hyn? Mae llawysgrifau
diweddarach yn hawlio fod plant Brychan yn dduwiol iawn,
llawer ohonynt yn seintiau, yn sefydlu eglwysi ar hyd a lled
Cymru, er yn bennaf o gwmpas Brycheiniog. Mae’r llawysgrifau
diweddarach hefyd yn sôn bod llawer mwy o feibion gan
Brychan. Nid oes modd rhoi eglurhad hollol sicr o hanes mor
hen, dim ond rhoi awgrym o’r hyn y credwn allai fod wedi
digwydd. Ceir un esboniad hynod o dda gan y diweddar
Thornley Jones, cyn-Ganghellor Eglwys Gadeiriol Aberhonddu.

Cred Thornley Jones mai pobl o Ogledd Prydain oedd
Brychan a’r lleill. Ar ôl i’r Rhufeiniad adael Prydain, symudodd
nifer o deuloedd o Ogledd Prydain ac o Iwerddon i Gymru a
Chernyw. Mae’n bosibl mai Pictiaid o’r Alban oedd rhai
ohonynt, ac mae’n sicr bod nifer o deuluoedd o’r Hen Ogledd
(yr enw Cymraeg ar ardal Cumberland – tir y Cymry) yn eu plith
hefyd. Un nodwedd arbennig o’r teuluoedd Pictaidd, ac efallai
o’r teuluoedd o’r Hen Ogledd hefyd, oedd bod menywod yn
chwarae rhan bwysig iawn ym mywyd y teulu. Y fam, nid y tad,
oedd pennaeth y teulu, a’r fam hefyd oedd perchennog y tir,
nid y tad. Felly, pan gliriodd y teuluoedd newydd hyn ddarnau
o’r goedwig i godi “pentref” newydd, fe enwyd y pentrefi ar ôl
pen y teulu sef y fam. Yn ddiweddarach, ar ôl sefydlu eu hunain
yn y pentrefi bach newydd, roedd angen lle i addoli – nid
adeilad ar y cychwyn efallai, ond rhyw gornel lle y gallent
gyflawni eu defodaou i’w duw neu dduwiau. Cyn hir roedd
Cristnogaeth wedi disodli’r hen arferion, ac weithiau byddai
adeilad bach i addoli ynddo yn cael ei godi yno. Llan oedd yr
enw a roddid i’r ”pentrefi” bach hyn. Yn ddiweddarach daeth y
gair llan i olygu’r man addoli. Adeiladwyd y llannau ar ffurf cylch
gyda wal bren a chlawdd o’u hamgylch. Mewn argyfwng byddai
pawb yn heidio i’r llan, y tu fewn i’r wal bren.

Wrth sylweddoli pwysigrwydd y fam fel pen y teulu, mae
hanes rhieni Brychan yn gwneud synnwyr. Fel arfer, roedd
rhaid i’r wraig symud i gartref ei gŵr ar ôl priodi. Ond gyda
rhieni Brychan, y gŵr symudodd at ei wraig. Marchell, mam
Brychan, oedd pen y teulu, y perchennog tir, ac roedd rhaid i
Anlach ei gŵr fynd ati hi ar ôl priodi. Roedd llawer o Wyddelod
wedi ymsefydlu yn Sir Benfro, ac yng Ngŵyr hefyd, ac mae un
fersiwn o’r hanes yn dweud mai mynd i Sir Benfro i briodi
wnaeth Marchell, nid mynd i’r Iwerddon. Mae hyn yn gwneud
synnwyr hefyd.

Nid oedd “merched Brychan” yn llythrennol yn ferched iddo.
Penaethiaid teuluoedd oeddynt, gyda llannau wedi eu henwi
ar eu hol, ond erbyn yr ysgrifennwyd yr hanes ganrifoedd yn
ddiweddarach, roedd menywod wedi colli eu pwysigrwydd
cynnar fel penaethiaid teuluoedd ac fe dyfodd y gred mai
gwragedd duwiol oeddynt, seintiau yn sefydlu canolfannau
Cristnogol.

Beth am feibion Brychan? Dywed y llawysgrifau diweddarch
fod gan Brychan lawer o feibion hefyd, a’r rhif yn cynyddu dros
amser o chwech i bedwar ar hugain. Y cyfnod Tuduraidd oedd
yn gyfrifol am hyn. Daeth yn ffasiynol i deuluoedd greu achau
yn arwain yn ôl at enwogion o’r gorffennol, er mwyn ceisio rhoi
rhyw urddas i’w hunain. Gan mai Brychan oedd creawdwr Sir
Frycheiniog, hawliodd nifer o deuluoedd ym Mrycheiniog eu
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bod yn tarddu oddi wrth Brychan ac roedd pob teulu newydd
yn creu mab “ychwanegol”. Felly, wrth i fwy a mwy o deuluoedd
hawlio eu bod yn tarddu o un o feibion Brychan (doedd neb
eisiau hawlio eu bod yn tarddu o un o ferched Brychan), roedd
rhaid creu mwy o feibion.

Ar ôl i nifer o deluoedd newydd ymgartrefu ac adeiladu
llannau hwnt ac yma, roedd angen amddiffyn y diriogaeth
newydd. Gofynwyd i Brychan drefnu rhyw ffordd i amddiffyn y
llannau. Nid oedd Brychan yn berchen ar unrhyw dir ei hun –
os oedd chwaer ganddo, hi fyddai wedi etifeddu Garth Madrun
ar ôl Marchell. Roedd pobl yn teithio i fewn ac allan o’r
diriogaeth newydd trwy ddilyn yr afonydd a’r cymoedd, felly
sefydlwyd llannau newydd ymhob cwm oedd yn arwain i mewn
i’r diriogaeth newydd. Os oedd unrhyw fygythiad, byddai’r bobl
a’u hanifeiiaid yn cilio i’r llan ac yn danfon neges i Brychan i
ddod i’w cynorthwyo. Gofynnodd Brychan i Cadog sefydlu
llannau o gwmpas ffin y diriogaeth newydd, a dyna pam y cawn
lannau yn dwyn enw Cadog yn ffurfio cylch mawr, er enghraifft
Llangadog ar lan y Tywi, Llangatwg, Crucywel rhwng
Aberhonddu a’r Fenni, a Cadoxton ar lan afon Nedd. Gofynodd
Brychan i’w fab, Cynog i sefydlu cylch o lannau i amddiffyn
canolbarth y diriogaeth newydd, a dyna pam ceir llannau yn
dwyn enw Cynog ar lan afon Tawe yn Ystradgynlais, Defynnog,
Merthyr Cynog, Penderyn, Bochrwyd (Boughrood). Ceir felly
ddau gylch o lannau neu “bentrefi” amddiffynol o gwmpas
tiriogaeth newydd y mewnfudwyr, cylch mawr allanol yn dwyn
enw Cadog a chylch llai yn dwyn enw Cynog.

Gan fod Brychan wedi ei ddewis i amddiffyn tiriogaeth ac
eiddo’r teuluoedd newydd a ymsefydlodd yn yr hyn a elwir
heddiw yn Frycheiniog, cydabyddwyd ef fel rhyw fath o “frenin”.
Daeth mab Brychan, Run Dremrudd, yn arweinydd neu “frenin”
yr ardal ar ôl Brychan. Yn ddiweddarch rhoddwyd yr enw
Brycheiniog i’r tir yr oedd Brychan yn ei reoli. Er mai Brychan
oedd arweinydd neu reolwr yr ardal newydd, menywod oedd
penaethiaid y gwahanol deuluoedd a ymsefydlodd ym
Mrycheiniog, a menywod oedd perchnogion y tir hefyd.
Parhaodd Brycheiniog yn ardal annibynnol hyd y ddegfed
ganrif. Erbyn y ddegfed ganrif roedd y teulu brenhinol yn byw
yn y crannog yn Llyn Syfaddan. Ymosododd Aethelflaed,
merch Alfred Fawr o Loegr, ar Frycheiniog yn y flwyddyn 910
gan ddifetha’r crannog a chymryd gwraig brenin Brycheiniog
yn ôl gyda hi i Loegr. Yn ddiweddarach yn y ddegfed ganrif
daeth Brycheiniog yn rhan o eiddo’r Dehebubarth dan reolaeth
y teulu Tewdwr, a dyna ddiwedd dylanwad teulu Brychan ar
Frycheiniog.

John Williams

DAu BenTRef Yn un
Ar y rhaglen Prynhawn Da Mai 20 roedd Arwel Michael yn sôn
am gysylltiad pentref Cwmgïedd a phentre Lidice a sut
datblygodd y berthynas agos rhyngddynt sydd wedi parhau ar
hyd y blynyddoedd. Cwmgïedd oedd y pentref a ddewiswyd i
bortreadu pentref Lidice am eu bod yn ddau bentref glofaol (glo
caled) tebyg. Lidice wrth gwrs oedd y pentre a gafodd ei lwyr
ddinistrio gan y Natzïaid yn ystod yr Ail Ryfel Byd a lle lladdwyd
pob un o’r dynion a charcharwyd y gwragedd a’r plant.
Pentrefwyr Cwmgïedd oedd yn portreadu pobl Lidice yn y ffilm
gan gynnwys Arwel ei hun yn faban. Ond o ddiddordeb i ni ym
Mhant-teg, a hwythau newydd briodi ar y pryd, oedd y
briodasferch yn y ffilm, sef Edith gwraig William Elwyn Samuel
– un a fu’n aelod mor ffyddlon a diacon mawr ei barch am
flynyddoedd lawer. 

Fel Cangen Ystalyfera Merched y Wawr cawsom y pleser o
gwmni Arwel Michael fel gwestai ar sawl achlysur. Yn ystod un
ymweliad soniodd ei fod ar fin mynd ar un o’i ymweliadau â
Lidice gyda’r bwriad o greu Gardd Goffa ynghyd â’r pentrefwyr
yno. Daeth yn gyfle i ni felly fel Cangen ac aelodau i gyfrannu

ystaLyfera

rhodd tuag at y prosiect hwn ac roedd yn bleser ac yn fraint
gwneud hynny a bod yn rhan fechan o’r hanes hwn.

CYDYMDeiMLAD
Blin oedd gennym glywed am farwolaeth Margaret (Hughes)
gynt. Mae sawl un siwr o fod yn cofio Margaret ac wedi bod yn
gyfoedion â hi yn Ysgol Ystalyfera. Yng Nghaerdydd roedd ei
chartref yn y blynyddoedd diwethaf.

Estynnwn ein cydymdeimlad fel aelodau Pant-teg â phawb
oedd yn ’nabod Margaret, i’w brawd y Parchedig Bernant
Hughes a‘i theulu i gyd.

Cydymdeimlwn â’r Parchedig Bernant Hughes, Rhuthun ar
golli ei chwaer, Margaret, a oedd yn byw yng Nghaerdydd. Bu
farw ar ôl gwaeledd hir. Hi oedd nawfed plentyn Rees Ifor a
Maggie Hughes, Wern Road, a bellach dim ond Bernant (y
degfed) a Donald (yr wythfed) sy'n weddill o'r teulu.

CYDnABOD CYMWYnASGARWCh COLin
Mae’n dda bod caredigion a chymwynaswyr yn cael eu
cydnabod am eu gweithredoedd da. Ar ddydd Mercher Mai 20
gwahoddwyd Mr Colin Stroud a’i briod annwyl Rona i balas
Buckingham i gael te gyda’r Frenhines mewn cydnabyddiaeth
o’r gwaith dyngarol gwerthfawr mae Colin wedi cyflawni dros
gyfnod mawr.

Heb amheuaeth mae sawl corff a mudiad fel pwyllgorau
Cancr a Leukaemia mewn llawer dull a modd wedi elwa’n
sylweddol o’i ysbryd cymwynasgar, a neb yn fwy na Chôr
Dathlu Cwmtawe a chyn hynny Côr Meibion Ystradgynlais.
Mae Colin wedi bod yn gysylltiedig â’r corau hyn ers hanner
can mlynedd ac wedi eu gwasanaethu yn egnïol a brwdfrydig
fel Trysorydd ac Ysgrifennydd.

Mae’r ymweliad â Phalas Buckingham yn haeddiannol iawn,
a gyda Rona wrth ei ymyl fel pob amser, mawr yw’r gobaith
iddynt gael diwrnod wrth eu bodd ac yn ddiwrnod hefyd fydd
yn aros ar eu cof am amser hir i ddod. Heb amheuaeth mae
gweithredoedd da cymwynaswyr fel Colin nid yn unig yn ein
calonogi ond yn rhoi hyder i ni ar gyfer y dyfodol.

RhOi DiOLCh AM fYWYD JOhn CLun
Er i ni wybod nad oedd John yn mwynhau’r iechyd gorau ers
peth amser, bach iawn y sylweddolon ni fod y diwedd mor agos
pan ymadawodd â ni rai wythnosau nôl.

Fe fyddwn yn cofio am John yn bennaf fel un oedd yn
meddwl y byd o’i deulu annwyl fel gŵr da a ffyddlon i Gloria am
bum deg saith o flynyddoedd. Heblaw bod yn ŵr rhinweddol
bu John hefyd yn dad cariadus i Gail ac i Julian ac yn dad yng
ngyfraith cefnogol i Ryan. I Caerwyn, Owain, Ethan ac Abe
roedd John yn dadcu tyner a balch iawn.

Ganwyd John yn un o bedwar o blant ym Mrynaman Uchaf.
Wedi gadael ysgol ac ar ôl gwneud ei wasanaeth milwrol
ymunodd â’r byd busnes a sefydlwyd nifer o fusnesau ganddo
gan roi llawer o waith i nifer o drigolion yr ardal.

Heblaw gwneud diwrnod da o waith roedd John yn aelod
selog o Eglwys Dewi Sant. Roedd yn dipyn o arlunydd; meddai
ar lais canu da ac roedd yn gwmnïwr difyr a diddorol.

Tra medrai roedd John wedi byw bywyd llawn iawn hyd at
ddwy flynedd yn ôl, ond er gwaethaf y gofal tyner gafodd yn
uned gofal dwys Ysbyty Treforys a chariad mawr ei deulu
annwyl tuag ato, ymadawodd â’n glannau yn dawel gan adael
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pawb a gafodd y fraint o’i ’nabod i hiraethu ar ei ôl, ond ar yr
un pryd i ymhyfrydu yn ei berson.

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf â Gloria a’i theulu
annwyl a’r cysylltiadau oll yn eu colled a’u hiraeth ar ôl un mor
annwyl.

CROeSO MAWR i ALMA Winnie
‘Newyddion braf a ddaeth i’n bro’, a hynny am fod Alma Winnie
wedi dod i’r byd er mawr lawenydd i’w rhieni Helen ac Ollie, i
Brenda’r famgu, ac i Glenys yr hen famgu. Nid dyma’r tro
cyntaf i Glenys gael y fraint o ddod yn hen famgu oherwydd
eisoes mae ganddi ddwy or-wyres yn Annie May a Nansi.

Ry’n ni’n meddwl am y teulu bach ac yn dymuno’n dda
iddynt i’r dyfodol.

CLeifiOn
Wedi derbyn triniaeth yn ddiweddar yn yr ysbyty mae Mr
Gerwyn Thomas a Mr Kevin James o Ystradowen. Dymunwn
yn dda hefyd i Mr Dave Evans, Heol Samuel sydd wedi treulio
sawl wythnos yn yr ysbyty a Mrs Nancy Evans, Dolawel sydd
wedi ei tharo’n sâl. Gwellhad buan iddynt oll.

PRiODAS
Ar Ebrill 18 yng ngwesty Manor Park, Clydach, priodwyd
Emma, merch Gerwyn ac Anwen Thomas Ystradowen a
Rhodri, mab Denise a’r diweddar Kevin Phillips Cwmllynfell.
Treuliasant eu mis mêl yn yr Aifft a dymunwn bob hapusrwydd
i’r pâr ifanc yn eu catref ar Heol Gwilym, Cwmllynfell.

emma a Rhodri Phillips

LLOnGYfARChiADAu
Cafodd pedwar o fechgyn Ysgol Gynradd Cwmllynfell, Owain
Hopkins, Cellan Carter Jones, Carey Lewis, a Rhodri Lewis eu
dewis i garfan rygbi Ysgolion Cynradd Rhanbarth Cwmtawe,
a Rhodri yn cael ei ddewis am yr ail dro yn olynol.

Allan o’r pedwar cafodd Owain a Rhodri y fraint o chwarae
i’r tîm yn rownd derfynol cwpan D. C. Thomas yn Stadiwn y
Mileniwm Caerdydd ar Ebrill 29 yn erbyn Ysgolion Caerdydd.
Y tro cyntaf ers 45 mlynedd i dîm Rhanbarth Cwmtawe
gyflawni’r gamp. Er colli o 5 pwynt i 10 cafwyd gêm gyffrous.

Ar Fai 9 yn Nyfnaint, chwaraewyd gemau twrnamaint 7 bob
ochr i Ysgolion Cynradd Cymru. Yn cynrychioli’r tîm oedd
Cellan, Owain a Rhodri a’r tro yma fe gipiwyd y cwpan oddi
wrth Ysgolion Caerdydd – 10 pwynt i 5 pwynt.

Ardderchog fechgyn – mae pethau’n argoeli’n dda i ddyfodol
rygbi yn y Cwm.

cwmLLynfeLL

Yn y llun gwelir y pedwar chwaraewr - Rhodri, Carey, Cellan
ac Owain gyda un o hyfforddwyr y tîm Mr Gary Lewis o
Ystradowen.

MARWOLAeTh
Cofiwn am ddau a fu farw yn y pentre, Mrs Nancy Davies,
gwidw’r diweddar Mr Danny Davies, gynt o Riwfawr, a Mr Gary
Evans, Nantlais, mab y diweddar Ken a Mari Evans,
Cwmllynfell. Estynnwn bob cydymdeimlad i’w teuluoedd yn eu
colled a’u galar.

Pen-BLWYDD ARBenniG
Llongyfarchiadau gwresog i Helen Burdett, Heol Derwen ar
ddathlu ei phen-blwydd yn 80. Mae hi’n aelod ffyddlon iawn o’r
capel a’r Chwaeroliaeth lle mae yn drysorydd dibynadwy. Yn
anaml iawn mae hi yn absennol o’r cyfarfodydd hyn. Mae gan
Helen ddau o blant – Susan a Michael, dau ŵyr ac un wyres
Nathan, Emily ac Ian a dau or-ŵyr – Maddie a Freddie.
Dathlodd ei phen-blwydd tra ar ei gwyliau yn Bournemouth
gyda’i ffrindiau o Gymdeithas Henoed yr Alltwen sydd yn cwrdd
yn wythnosol yn y Neuadd Gymuned.

Dathlodd Arwyn Llewelyn, Bryn Llewelyn, person serchus a
chyfeillgar, garddwr brwd a pharod â’i sgwrs ddiddorol bob
amser ei ben-blwydd yn 90. Yn enedigol o’r Glais, mae ganddo
ef a’i wraig Catherine dair o ferched, Vivienne, Carolyn ac Eiryl,
pedwar ŵyr: Gethin, Gareth, John a Richard, dwy wyres: Laura
ac Emily a dau or-ŵyr : Cian a Sebastian, ac un or- wyres Elan.
Dathlodd yr achlysur hapus gyda’i deulu yn yr Abercaf Inn.
Llongyfarchiadau gwresog iddo.

Y CAPeL
Ar brynhawn heulog o wanwyn – Ebrill 21, aeth aelodau’r
Chwaeroliaeth i fwynhau te prynhawn hyfryd yng nghaffi
Loughi’s ym Maesteg. Mwynhaodd pawb y siwrne yn y bws
wrth werthfawrogi prydferthwch y cymoedd.

Cynhaliwyd bore coffi hynod lwyddiannus ar fore Gwener,
Mai 15 er budd Apêl Nepal Cymorth Cristnogol. Llwyddwyd i
godi £705. Diolch i bawb a gyfrannodd i’r apêl deilwng hon.

CYDYMDeiMLAD
Trist yw cofnodi marwolaeth Mr Philip Jones, tad Sioned
Williams, Yr Allt-wen, a brawd i Mrs Cynthia Dodd,
Pontardawe, dwy weithreg ddygn dros Gymreictod yma yng
Nghwm Tawe. Cydymdeimlwn ag aelodau’r teulu yn eu colled
a’u hiraeth. 

yr aLLtwen
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MeRCheD Y WAWR POnTARDAWe
Gyda’i afiaith arferol cawsom brynhawn hynod o ddiddorol pan
soniodd Alun Wyn Bevan am ei hoffter o hunangofiannau,
straeon am bobol adnabyddus o Gymru a storiau doniol am
wahanol achlysuron.

Roedd yn gresynnu nad oes cerflun i un fenyw yng
Nghaerdydd ac oherwydd ei ddiddordeb ym myd y campau
cynigiodd enwau megis Nicole Cook y feicwraig lwyddiannus,
Jade Jones enillydd medalau aur am Taikwando ac Eirene
Steer, a enillodd fedal Aur yng nghemau Olympaidd Stockholm
1912 am oifad yn y ras gyfnewid.

CLWB DARLLen
Buom yn darllen rhai o ddramâu Saunders Lewis yn
ddiweddar. Wedi i ni orffen “Siwan” roedd awydd ymweld â rhai
o’r mannau y bu eu henwau yn codi drwy’r ddrama – yng
Ngwynedd a Sir Fôn. Felly yn ystod wythnos olaf Ebrill, aeth
grŵp ohonom i’r Gogledd a mwynhau ymweld ag Aberffraw,
Biwmares, Abergwyngregyn, Penmon, a gan ein bod mor
agos, Mynydd Parys, Amlwch, Ynys Llanddwyn ac wrth gwrs
Llanfair P.G. Gyda’r nos cawsom gwmni Gwyn Angell, a
hefyd Karen Owen a fu’n trafod ei gwaith fel gohebydd y Cymro
ac fel bardd, tan wedi hanner nos. Roedd y trefniadau fel arfer
yng ngofal Ann a’n diogelwch a’r cludiant yn nwylo diogel Nest.
Diolch i’r ddwy am egwyl i’w gofio.

neWYDDiOn SOAR

OeDfAOn MiS Mehefin
14 10.30 Dr Watcyn James
21 10.30 Mrs Margaret Jones
28 10.30 Y Parchg David Byron Davies

CYMORTh CRiSTnOGOL
Ar fore Sul Mai 10 cyfarfu aelodau Alltwen, Tabernacl, Saron,
Gosen a Soar yn Soar ar ddechrau wythnos Cymorth
Cristnogol. Y Parchedig Clive Williams oedd yn arwain y
gwasanaeth a chymerwyd rhan gan aelodau o bob eglwys a
ddaeth ynghyd. Pwyslais yr ymgyrch eleni oedd ar
ddiodddefaint a diffyg cyfle cyfartal i ferched Ethiopia ond
roedd lle amlwg yn ein meddyliau a’n gweddiau hefyd dros
drueiniaid Nepal wedi’r ddaeargryn a chwalodd ran helaeth o’u
gwlad. Swm y casgliad rhydd yn yr oedfa oedd £133.50.

Da oedd clywed bod capel yr Alltwen wedi derbyn dros £700
yn y bore coffi er budd Cymorth Cristnogol ar Fai 15.
Penderfynodd plant Ysgol Sul Soar, roi eu casgliad nhw hefyd
yn un o amlenni’r mudiad.

CLWB Y PLAnT
Mae’r clwb wedi ailddechrau wedi gwyliau’r Pasg. Mae Andras
yn arwain yno ’nawr, ac mae ein diolch yn fawr i Sioned, Helen,
Daniel (Cunliffe) am eu cymorth parod bob amser.

Ar nos Wener Ebrill 30 bu defod sefydlu Dr Daniel Williams
fel athro yn adran Saesneg Prifysgol Abertawe. Rhoddodd y
Ddarlith agoriadol (yn Gymraeg) ar y testun “Un genedl, Pa
genedl?” Cymhathu Cymru o Shakespeare i Miliband”.
Defnyddiodd ddyfyniadau o Henry IV, Henry V, ac o waith
Matthew Arnold, George Eliot a Slavoj Zizek. Gwnaed defnydd
helaeth o’r offer cyfieithu ar y pryd gan nifer o’r gynulleidfa ddi-
Gymraeg. Talwyd teyrnged arbennig i Daniel am ei waith gan
ei Bennaeth Adran – yr Athro M. Wynn Thomas.

Lansiwyd ei lyfr newydd yr un noson sef Wales Unchained
- Literature, Politics and Identity in the American Century
(Gwasg Prifysgol Cymru).

Llongyfarchion a phob dymuniad da iddo.

DYMuniADAu GORAu
Ein dymuniadau gorau i Anest, Efa a Dewi sy’n aelodau o
gerddorfa Ysgol Gymraeg Pontardawe a fydd yn cystadlu yn

Pontardawe
Eisteddfod yr Urdd a hefyd i Sioned a fydd yn un o feirniaid yr
adran lenyddol.

DiOLCh
Hoffem ddiolch, fel teulu, i bawb a fu’n cydymdeimlo â ni wedi
i ni golli Philip – tad Sioned, tadcu Lowri a Dewi a brawd
Cynthia. Diolch i Gronfa ‘Achub Y Plant’ ac i’r rhai a ddaeth i’r
angladd Roedd eich caredigrwydd a’ch consyrn yn gysur mawr
i ni.

TABeRnACL 

OeDfAOn MiS Mehefin 
14 10.30 Y Parchg Clive Williams (Saesneg) 
21 10.30 Y Brawd Geraint Elfyn Jones 
28 10.30 Y Brawd Owen Pugh 

OeDfAOn MiS GORffennAf 
5 10.30 Y Brawd Owen Pugh (Cymundeb) 
12 10.30 Y Chwaer Sylvia Hoskins (Saesneg) 
19 10.30 Dr Dai Lloyd
26 10.30 Y Brawd Eric Francis

CYSTADLeuAeTh CLWB ROTARi CWMTAWe 
Yn y Tabernacl ar nos Iau 30ain Ebrill cynhaliwyd
cystadleuaeth agoriadol corau ysgolion cynradd Cwmtawe.
Trefnwyd y noson gan Glwb Rotari Cwmtawe. ’Roedd yn
noson lwyddianus iawn a’r capel yn llawn dop gyda phob tocyn
wedi ei werthu. 

Bu wyth o ysgolion gynradd Cwmtawe yn cystadlu sef
Ysgolion Godrergraig, Bro Tawe, Trebannws, Graigfelen, St.
Josephs, Rhydyfro, Golwg y Cwm a Phontardawe. Canodd
pob ysgol ddwy neu dair cȃn o’u dewis eu hun. ’Roedd safon
y canu yn ardderchog a’r plant i gyd wedi ymddwyn yn dda
dros ben. Cymeradwywyd pob côr gan y gynulleidfa fawr.
’Roedd pawb wedi mwynhau noson arbennig . 

‘Roedd tri beirniad profiadol yn bresennol a dewiswyd Ysgol
St.Joseph yn gyntaf, Ysgol Godrergraig yn ail ac Ysgol
Rhydyfro yn drydedd. Roedd dathlu mawr wrth i bob côr cael
ei enwi. Cafodd pob ysgol dlws ariannol gydag Ysgol St
Joseph’s yn derbyn tarian ddisglair i’w chadw am y flwyddyn
nesaf. 

Ar y noson casglwyd dros £1000 tuag at y drychineb yn
Nepal. Mae’n rhyfedd sylweddoli bod yr arian hwn yn ddigon i
brynu dau ‘Focs Cysgod’ a fydd yn cael eu hanfon gan Rotari
i Nepal. Mae pob ‘Bocs’ yn cynnwys pabell, blancedi, dillad,
ofer coginio ac eitemau eraill. Bydd hyn yn ddigon i ddeg o bobl
am flwyddyn gyfan. Diolch i pob un a gyfranodd tuag at y
cyfanswm neulltuol yma. 

Mae’r Clwb Rotari hefyd yn ymdiddori yn y ffaith bod y
gystadleuaeth wedi bod mor llwyddianus. ‘Roedd pob ysgol yn
falch iawn o ymdrechion ei chôr ac mae’r Clwb yn awyddus i
gynnal y gystadleuaeth eto y flwyddyn nesaf.

Y BRAWD GeRAinT eLfYn JOneS 
Ar 21ain Mehefin bydd y brawd Geraint Elfyn Jones yn arwain
ein gwasanaeth. Mae Geraint yn fab i’n cyn weinidog Y
Parchedig T. Elfyn Jones ac mae croeso twymgalon i bawb
ymuno â ni ar yr achlusur hanesyddol hwn. 

YMWeLiAD Â ChAPeL Y BARAn 
Ar ddydd Mawrth y 12fed, ymwelodd aelodau ein Cymdeithas
Ruth a Naomi â Chapel y Baran. Cawsant groeso cynnes iawn
a chyfle i glywed tipyn o hanes diddorol yr achos a’r capel.
Cawsant hefyd luniaeth arbennig o flasus a baratowyd gan Mrs
Dilys Walters . ’Roedd pawb wedi mwynhau’r prynhawn yn
fawr iawn, a diolchodd Margaret Davies am y croeso ar ran y
gymdeithas.

PRiODAS
Llongyfarchiadau mawr i Mari Alwena Jones ac Adam Joseph
Mainwaring ar eu priodas. Priododd y cwpwl hapus yng
ngwesty Peterstone Court, Aberhonddu ar yr 22ain o Ragfyr,
ddwy flynedd yn gwmws ar ôl iddyn nhw ddyweddïo yn y
Swisdir. Mae Mari yn ferch i’n haelod Janet Evans a’i gŵr Mark,
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Coed y Barli, Pontardawe. Mae Mari yn ddarlithwraig yng
Ngholeg Gŵyr, Abertawe, ac mae Adam, sy’n fab i Gaynor a
Steve Mainwaring o Fryn-coch ac yn bennaeth addysg mewn
ysgol breifat.

PAnTYCRWYS

CYMAnfA GAnu
Fel adroddwyd o dan newyddion Felindre y mis diwethaf y
cynhaliwyd Cymanfa Gymunedol yn Nebo ar Sul y Blodau.
Penderfynodd y Pwyllgor gyfrannu £1,000 i elusen Tŷ Olwen.
Trosglwyddwyd y siec ym mis Ebrill gyda chynrychiolaeth o’r
eglwysi yn bresennol. Dyma lun o’r digwyddiad.

C.A.T.S. – CLASS ACT TheATRe SChOOL
Llongyfarchiadau i’r canlynol a fu â rhan mewn perfformiadau
gwych yng Nghanolfan y Celfyddydau yn ddiweddar, yn canu
amrywiaeth o ganeuon allan o gwahanol sioeau cerdd – Ffion
Williams (unawd), Rhiannon James, Tirion William, Carys
Morgan a Sara Rowlands.

MARAThOn LLunDAin
Llongyfarchiadau i Darren James, Heol y Mynydd am gyflawni’r
gamp o redeg marathon Llundain ar Ebrill 26. Roedd yn rhedeg
fel rhan o dîm cwmni Costain sydd yn dathlu 15 mlynedd fel
cwmni peirianneg, ac maent yn gwneud llawer eleni i ddathlu’r
achlysur drwy geisio codi arian dros wahanol elusennau sef -
Prince’s Trust, Samaritans, McMillan a British Heart
Foundation. Gobeithir codi dros £1m. Roedd Darren yn hapus
gyda’r amser o 4 awr 21 munud, er fod hynny tua hanner awr
yn arafach na’i amser ym marathon 1997. Roedd yn ddiolchgar
fod y pengliniau wedi dal i fyny i’r sialens!. Diolch i bawb sydd
wedi cyfrannu i’r gronfa drwy “just-giving Darren James 8”ac
mae’n gwerthfawrogi cefnogaeth ei wraig Bethan a’r plant,

craiG cefn Parc

Rhiannon, Angharad a Catrin yn ystod y 26 milltir o amgylch
Llundain. Mae Darren y fab i Audrey a Vince James, Heol y
Lôn ac yn frawd i Miranda (Williams) sydd hefyd yn rhedeg
gyda Chlwb Rhedeg Cwmtawe.

Darren gyda’i fedal – Marathon 2015

iS-LYWYDD
Llongyfarchiadau hefyd i Darren James ar ei ethol yn Is-
Lywydd Côr Meibion Pendyrus. Mae cwmni peirianneg Costain
wedi bod yn cefnogi cyngerdd “Pendyrus Community Gala” yn
Tylerstown ers rhai blynyddoedd ac i ddangos y
gwerthfawrogiad am gefnogaeth hael fe wnaethpwyd Darren
yn Is-Lywydd y Côr adnabyddus lleol.

CYDYMDeiMLO
Trist iawn nodi marwolaeth un o’n haelodau hynaf sef Gertrude
Jones, Pen yr Heol Fach a fu farw ar Ebrill 20 yn 93 oed.
Roedd yn wraig i John Graham ac yn fam i Jennifer a Gillian,
yn famgu ac yn hen famgu. Yn wreiddiol o fferm Pen Garn ar
y Gwrhyd roedd wedi ymgartrefu ar y Graig ers priodi.
Cynhaliwyd angladd cyhoeddus ym Mhantycrwys o dan law Mr
Gareth Hopkin a’r organyddes oedd Eiri Mair Griffiths. Da oedd
cael cwmni llawer yno i dalu’r deyrnged olaf. Claddwyd yn y
fynwent. Coffa da amdani.

YSBYTY
Dymunwn fel eglwys a chymuned wellhad buan i Brian
Hopkinson, gŵr Nesta (Jewell) sydd yn yr ysbyty ar hyn o bryd
yn aros am driniaeth lawfeddygol. Pob dymuniad da iddo.

SAROn
14 Pastor Ron Williams
21
28 Brawd Clyde Briggs

MARWOLAeTh
Tristwch o’r mwyaf yw cofnodi marwolaeth sydyn Robbie
Griffiths o Waun Penlan. Un o’r Gwyrddgoed, Pontardawe yn
enedigol ond bu’n byw mewn nifer o lefydd gyda’i waith cyn
symyd yn ôl i’r ardal. Cydymdeimlwn â’i weddw Louise, Orion
ei fam, Anita ei chwaer a’r teulu oll.

nePAL
Mae pawb yn awr wedi clywed a gweld lluniau o’r ddaeargryn
yn Nepal. (Buais allan yn Nepal yn 2003 ac mae gweld llefydd
yr ymwelais â nhw yn adfail yn dorcalonnus). Mae’n wlad dlawd
ar y gorau ond yr oedd y bobl mor hawddgar a phob amser â
gwên ar eu hwynebau. Maent yn dibynnu ar bobl i ymweld â’r
wlad i ddringo a cherdded yn y mynyddoedd a gobeithio
byddant yn gallu croesawu ymwelwyr yn ôl i wlad mor
brydferth.

rhydyfro
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CAPeL Y BARAn
Ar y Sul cyntaf o Fai cawsom oedfa fendithiol o dan arweiniad
y Parchedig Clive Williams. Cafwyd pregeth ddiddorol ganddo
ar y “Bugail da”. Cyfeirir ar ddefaid a bugeiliaid sawl gwaith yn
y Beibl. Pan ddywedodd Iesu “Myfi yw’r Bugail da” mae ‘na
awgrym fod ‘na fugeiliaid drwg, ac maen nhw yn yr Hen
Destament a’r Newydd. Yn llyfr Eseciel mae beirniadaeth lem
ar fugeiliaid Israel. “Gwae fugeiliaid Israel nad ydynt yn gofalu
ond amdanynt eu hunain. Oni ddylai’r bugeiliaid ofalu am y
praidd?. Yr ydych yn bwyta’r braster, yn lladd y pasgedig, ond
nid ydych wedi cryfhau’r ddafad wan na gwella’r claf na
rhwymo’r dolurus; ni ddaethoch â’r grwydredig yn ôl, na chwilio
am y golledig; buoch yn eu rheoli’n galed ac yn greulon.”
Cofiwn fod y rhain nid yn unig â gofal ysbrydol dros y wlad ond
gofal gwleidyddol hefyd. O gofio ein bod newydd “ddioddef”
etholiad arall onid oes ‘na wers i’r Eglwys heddiw ac yn
arbennig i’n gwleidyddion barus. Y bygythiad ganddynt yw y
bydd y toriadau mewn cyllid yn llymach eto dros y blynyddoedd
nesaf. Rhyfedd onid yw er llymder toriadau’r blynyddoedd
diwethaf fod mwy o filiwnyddion yng ngwledydd Prydain
heddiw nag oedd bum mlynedd yn ôl. Yr ochor arall i’r geiniog,
os yw’r ffeithiau yn gywir, yw bod cynnydd aruthrol wedi bod
yn y defnydd o’r Banciau Bwyd a hynny nid gan y di-waith yn
unig ond gan rai sydd mewn swyddi â lleiafswm cyflog. Ond
mae ‘na “obaith”; dywedodd ein prif fugail David Cameron wrth
ei gabinet: “We are the party of the working people”. Maddeuer
y sinigiaeth. Y mae 3.5 miliwn o blant un byw mewn tlodi yn y
Deyrnas Unedig sydd ymhell iawn o fod yn unedig, O! na
fyddai gyda ni Eseciel yn ein plith heddiw. Diolch i Clive
Williams am ein hatgoffa o’n cyfrifoldeb i’r eglwys ac i gyd-
ddyn.

Pleser bob amser yw croesawu ymwelwyr i’r Baran a
chawsom gwmni teulu, chwech o New South Wales Awstralia
a dau arall, un yn byw yng Nghaerdydd a’r llall ym Mryste, ar
brynhawn Sadwrn braf ym Mis Mai. Roeddynt yn llinach teulu
a fu’ n amaethu fferm Twllygwyddyl ac a fu’n aelodau ffyddlon
yr achos yn nechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Eisoes
maent wedi gwario swm sylweddol o arian i adnewyddu bedd
a bwriadant adnewyddu eu bedd arall. Trueni na fyddai eraill
sy’n byw lawer yn agosach yn parchu a chynnal beddrodau eu
hynafiaid. Ni fyddai llawer o’n mynwentydd wedyn yn y fath
gyflwr truenus.

Bydd oedfa mis Gorffennaf o dan arweiniad y Brawd John
Harry, mis Awst y Brawd Eric Francis, a mis Medi’r Parchg D
Carl Williams ( Cwrdd Diolchgarwch). Bydd pob oedfa am 2.30
p.m.

Bydd ein darlith flynyddol nos Fawrth Mehefin16eg am 6.30
p.m. Y darlithydd gwadd eleni yw’r Prifardd Tudur Dylan Jones
a thestun ei ddarlith fydd“Geiriau”. Croeso cynnes iawn i bob
cyfarfod.

neBO
Cydymdeimlwn gyda theulu y Parch. Edwin D. Morgan Llanelli
pan gafodd ei alw adref yn ddiweddar. Diolch i’r Parch. Meirion
Evans am lenwi’r bwlch unwaith yn rhagor. Bu farw un o
fechgyn Felindre, Gareth Gimblett a oedd yn un o un ar ddeg
o blant ac yn byw ers iddo briodi yng Ngarnswllt. Mae’n gadael
gwraig, Janice, a’u plant Nia, Neris, Cerith, a Norwyn. Roedd
e’n Dadcu i Daisy, Elian, Harri, Cadi, Jac, Benjamin, Mari ac
Emyr ac yn hen-dadcu i Osian. 

Cydymdeimlwn hefyd gyda Marian a’r teulu, yr olaf o’r un ar
ddeg, a hefyd ei chwaer-yng-nghyfraith Thelma Gimblett. Mae
ein cydymdeimlad hefyd yn mynd i Nancy Williams, Meistr
Mawr, Salem Llangyfelach ar farwolaeth ei chwaer-yng-
nghyfraith a hithau bron â chyrraedd 90 oed, sef Eluned
Watkins, St. Anne, Cwmffrwd. Roedd Eluned hefyd yn un o
deulu mawr, a’r olaf o dri ar ddeg o blant. Cynhaliwyd
gwasanaeth er cof amdani yng Nghapel Rama Llandyfaelog
a’r gladdedigaeth yng Nghapel Nebo Felindre gyda’i diweddar
ŵr Mr. Ivor Watkins, Cefn Myddfai.

YSBYTY
Da oedd clywed fod Owen Jones Llwyngwenno adref wedi
cyfnod byr yn yr ysbyty. Hefyd bu Mali Garland, ŵyres Marina
Llewellyn, Abergelli, i fewn am ychydig ddyddiau. Gwellhad
llwyr a buan iddynt.

neuADD
Nos Fawrth y 3ydd o Fawrth cynhaliwyd cyngerdd ardderchog
yn y Neuadd gan ECLECTICS a FFRINDIAU, a SYNCOPATIC
SISTERS, grŵp cymysg o gantorion yn cyflwyno, mewn
harmoni, gerddoriaeth o wledydd ar draws y byd. Arweinydd y
grŵp oedd Jenni Burridge o’r Felindre.

Llywydd gwadd y noson oedd y gŵr adnabyddus a chyn
arweinydd Côr Rygbi Treforys, Gary Evans. Mae cysylltiad
agos ganddo â’r pentref nôl i’r amser pan ymunwyd Capel
Nebo a chapeli Treforys yn cynnwys y Tabernacl, yn y
Gymanfa Flynyddol. Hefyd mynycha ei wyresau Ysgol
Gynradd Gymraeg Felindre ac mae gwreiddiau ei wraig Glenis
yn Fferm Llwyngwenno sef ei thadcu a’i mam-gu, John Jeffreys
a’i wraig. Ar ôl mwynhau gwledd o ganu, daeth y noson i ben
gyda’r gynulleidfa luosog yn mwynhau caws a gwin.
Diolchodd Helen Jones o bwyllgor y Neuadd i bawb am eu
cefnogaeth ac am bob cymorth i’r noson hynod lwyddiannus
.

Diolch i Barbara Williams Ffynnonfedw am ddod ag ail
gyngerdd i’r Neuadd. Roedd yn noson arbennig; grŵp lleisiol
oeddynt o’r enw AMABILE. Yn cynorthwyo yn y gyngerdd
roedd plant ysgol Felindre. Llywydd y noson oedd Mr. Seiriol
Evans, Cwmrhydyceirw.

feLindre
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DinASYDDiOn hŷn 
Cynhaliwyd Cymanfa yn y neuadd gan aelodau dalgylch Gŵyr.
Daeth nifer o wahanol ardaloedd i’r Gymanfa ac roeddent wedi
mwynhau yn fawr. Eric Jones oedd i fod i arwain ond oherwydd
marwolaeth brawd Gwen, ei briod, bu’n rhaid iddynt fynd i fyny
at y teulu. Cydymdeimlwn â’r ddau. Daeth cyn-athrawes o
ysgol Dinefwr Abertawe i’r adwy ar fyr rybudd. Mrs. Joan
Davies oedd y gyfeilyddes a llywyddwyd gan Mrs. Anne Evans.
Yn cynorthwyo mewn adloniant roedd plant ysgol Felindre o
dan arweiniad Mrs. David, y Brifathrawes a’r dirprwy, Rhys
Williams. Diolch i’r gwragedd am baratoi’r lluniaeth ac
addurno’r neuadd. Cyfrannodd pawb eu gwasanaeth yn rhad.
Diolch i bawb.

Yn diddanu ar brynhawn hyfryd arall roedd tri chyfaill sef
unawdydd a deuawd, Theo Lewis a Paul o Treboeth ac yn
cyfeilio a chanu’r piano roedd Chris. Nid dyma’r unig dro iddynt
fod yn nghwmni yr hen oed yn Felindre. 

DAThLu
Llongyfarchiadau i Glan a Rowena ar ddathlu eu priodas
ddiemwnt yn ddiweddar. Mae’n anodd credu hynn â hwythau’n
edrych mor dda (“well fed and looked after”).

Pregethwyr 10.30 y.b. Ysgol Sul 2.30 y.p.

Mehefin
14 Mr. Owen Pugh
21 Parch Dewi Myrddin Hughes
28 Mr. Owen Pugh (Cymun)

GORffennAf
5 Mr. Tudur Dylan
12 Mr. Owen Pugh
19 Mr. D.C. Davies
26 Mr. Owen Pugh (Cymun)

Mae’r Cynghorydd Brian
Thomas wedi ei ethol yn
Faer Cyngor Tref
Pontardawe eleni a’r
Cynghorydd Sir, Rebeca
Phillips fydd yn ymgymryd
â’r ddirprwyaeth. Mae’r ddau
yn gynghorwyr pentref i
Trebannnws . Dymuniadau
gorau am flwyddyn
lwyddiannus.

trebannws

CYMORTh CRiSTnOGOL
Yn ystod wythnos Cymorth
Cristnogol ym mis Mai bu
aelodau’r eglwysi yn brysur.
Cynhaliwyd oedfa fer yn Eglwys y
Santes Fair ar y nos Lun.
Casglwyd tu allan i’r Co-op o
ddydd Mercher i ddydd Gwener a
thu allan i Morrisons brynhawn
Gwener. Bu aelodau o Gapel y
Nant yn casglu o ddrws i ddrws yn
Kingrosia, Oakwood, Heol y Cae
a’r Graig, Waverley a Martin a
Heol Pontardawe a Llys Gwilym.
Derbyniwyd cyfraniadau o’r
eglwysi a chan unigolion hefyd. Nos Iau Mai 21 cafwyd Noson
Goffi gyda adloniant gan Cwmtawe Strings o dan arweiniad
Ceri Griffiths. Cynhaliwyd cystadleuaeth y cloc a enillwyd gan
Byron Watts o Graig Cefn Parc. Hyd yn hyn mae’r cyfanswm a
godwyd yn £2,500. Diolch i Alan Cram am drefnu ac i’r holl
wirfoddolwyr a fu’n helpu.

CYTÛn
Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol Cytûn Eglwysi ynghyd Clydach
ar Fai 5ed.

Ailetholwyd y swyddogion sef Robat Powell, Cadeirydd, y
Parchedig Pam Cram ysgrifennydd a’r Parchedig Dewi M.
Hughes yn drysorydd. Penderfynwyd ethol Is-lywydd yn y
gobaith y byddai’n parhau am ddwy flynedd ar ôl y llywydd
presennol. Etholwyd Mrs Jean Bowen o Bant-y-crwys. Roedd
pob eglwys wedi cyfrannu yn ystod 2014. Diolchwyd i’r
trysorydd. Penderfynwyd cyfrannu £250 tuag at Tŷ Croeso a
£250 tuag at Traidcraft Exchange.Hefyd penderfynwyd gofyn i
Penuel, Glais os oeddent am ymuno â Cytûn.

Eglwys y Plwyf oedd yn gyfrifol am y Gwasanaeth yn y Parc
ar y Pentecost .

Trafodwyd y cais oddi wrth Gyngor y pentref i drefnu
gwasanaeth cydenwadol yn Ffair y pentref ar Awst 2il. Gan fod
nifer o bobl bant ar y dyddiad cytunodd y Wesle i fod yn gyfrifol
am yr oedfa.

Penderfynwyd cynnal Astudiaeth Feiblaidd ar 6ed o Hydref
gyda Robat Powell yn arwain. Cyfarfod nesaf ar Dachwedd 3
2015

OeDfA’R BARTneRiAeTh
Mae Capel y Nant a sefydlwyd yn 2008 yn uniad o eglwysi
Hebron a Carmel a ddatgorffrowyd, ac Eglwys Bresbyteraidd
Salem Faerdre, mewn partneriaeth gydag Eglwys y Wesle, ac
yn flynyddol cynhelir Oedfa’r Bartneriaeth i gadarnhau’r

cLydach
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cyfamod rhyngom. Y Parchedig Pam Cram oedd yn llywio’r
oedfa eleni.

Cynhelir nifer o ddigwyddiadau yn y Neuadd gan y ddwy
eglwys a cheir cefnogaeth y naill i’r llall,

Yn ystod mis Mehefin bydd eglwys y Wesle yn cynnal
digwyddiad bob bore dydd Iau yn Neuadd y Nant rhwng 11- 12
a chroeso i unrhyw un ymuno - Bore Coffi ar Fehefin 11 i Fferm
Amelia Trust; Astudiaeth Feiblaidd yn Saesneg - ‘Iesu Ddoe’
ar Fehefin 18 ac Astudiaeth arall: ‘Iesu Heddiw’ ar Fehefin 25.

Yn ystod mis Mehefin bydd Ieuenctid Capel y Nant yn codi
arian tuag at drychineb Nepal. Cawn glywed am yr ymdrechion
fis nesaf.

Ar fore Sul y Pentecost yn y cwrdd cyfoes fe’n harweiniwyd
gan y Parchedig Dewi Hughes gan gadw’n golwg ar y tair gris
- y cread gyda’r blodau, dŵr y bedydd, a fflam y Sulgwyn gyda’r
gannwyll. 

PiCniC Yn Y PARC

Er fod y tywydd braidd yn llaith daeth criw i Barc Coedgwilym
ar Sul y Pentecost. Roedd yr oedfa yng ngofal Dorothy Lewis
ac aelodau o Eglwysi’r Plwyf. 

CAPeL Y nAnT
Yn ystod mis Mai gwasanaethwyd yn yr oedfa Gymun gan y
Parchedig Allan Pickard a hefyd gan y Parchedig Desmond
Davies cynweinidog Calfaria a Mrs Einir Jones o Rydaman.
Oherwydd profedigaeth a thostrwydd rhaid oedd newid tipyn
ar y drefn a diolch i’r Parchedig Ddr Noel Davies a’n
harweinydd Robat Powell am ddod i’r adwy. Cawsom gyfle ar
fore Sul yn y Grŵp Amnest i sgrifennu ynglŷn ag achos o
anghyfiawnder yng ngwlad Tibet. Clywsom am stori merched
tebyg i Loco o Ethiopia yn y gwasanaeth Cymorth Cristnogol
dan ofal ein harweinydd a sylweddoli o’r newydd pa mor
bwysig yw creaduriaid sy’n gyffredin i ni, fel buwch ac iâr i
ddechrau diwallu anghenion y tlawd. Anogwyd ni i gyfrannu’n
hael ac i anfon cerdyn post at y Prif Weinidog i ddweud wrth y
llywodraeth newydd mai’r flaenoriaeth yw delio â newid
hinsawdd. Dyma lun Cian, un o blant yr Ysgol Sul yn dangos
Loco, buwch a iâr.

Te MefuS
Bydd Chwaeroliaeth Capel y Nant yn cynnal Te Mefus ar
brynhawn Mawrth Mehefin 23 rhwng 4 a 5.30. Bydd y tocynnau
yn £3 a’r elw yn mynd i elusen canser GOLAU.

MWY nA MÊL
Ar Fehefin 30 mewn datblygiad newydd i Gapel y Nant

gwahoddir pobl yr ardal i weld ffilm gan ddechrau am 7 o’r
gloch. Ffilm Saesneg More Than Honey, ffilm a ddisgrifir y fel
un hynod o brydferth sydd wedi ennill gwobr ryngwladol wrth
roi’r cefndir i’r argyfwng sy’n wynebu gwenyn led-led y byd.
Trefnir y noson gan ein Grŵp Eglwys a Chymdeithas sydd yn
cydweithio am y tro cyntaf gyda Chyfeillion y Ddaear Abertawe.
Medd Cyfeillion y Ddaear “Mae More than Honey yn gyfraniad
gwych i’n hymgyrch ar bwnc Argyfwng y Gwenyn. Â John Hurt
yn trosleisio, mae’n edrych ar y rhesymau dros yr argyfwng
presennol ac yn dangos pam rydym yn dibynnu ar wenyn am
gymaint o bethau.” Bydd y ffilm yn para 90 munud a bydd
stondin gan Gyfeillion y Ddaear yn y neuadd.

ffAiR Y WeSLeY GuiLD
Trefnodd y Grŵp hwn Ffair ar ddechrau mis Mai ar gyfer Apel
Mr X. Un o brif ysgogyddion y gwaith mawr o godi’r arian ar
gyfer yr elusen hon yw un o chwiorydd gweithgar yr Eglwys
Fethodistaidd sef Marilyn Harry o Heol Dywyll. Am ei gwaith
elusennol yn codi arian ac yn cefnogi fel gwirfoddolwr i Age UK
a Chymdeithas Macmillan cafodd ei anrhydeddu i fynd i Balas
Buckingham i gael te gyda’r Frenhines. Llongyfarciadau a
diolch iddi am ei gwaith ar hyd y blynyddoedd.

LLOnGYfARChiADAu
Llongyfarchiadau i Luned Llyr a Michael Sharpe ar enedigaeth
Efa Catrin ar 17/04/15. A chroeso mawr yn ôl i Sali Wyn a
Buddug ar ôl eu taith pell i Awstralia.

Luned, Buddug, Efa Catrin a Sali Wyn

CYDYMDeiMLO
Cydymdeimlwn â theulu y diweddar Mary Lewis, gweddw
Hywel, mam Christine, Siân a Mair a mam yng nghyfraith
Alistair, Hywel a Peter a mamgu annwyl. Merch a anwyd ym
Manselton oedd Mary, wedyn bu’n byw yng Nghraig Cefn Parc
ond bymtheg mlynedd yn ôl bu farw ei gŵr Hywel mewn
damwain a byth ers hynny bu’n byw gyda’i merch Siân yn Heol
y Parc. Cynhaliwyd yr angladd yn Eglwys y Santes Fair ac
Amlosgfa Treforys. 

PWYLLGOR CODi ARiAn YMChWiL CAnCR CLYDACh
Cynhelir Te Mefus ar ddydd Sadwrn Mehefin 20fed yn Neuadd
y Gymuned am 2.30. Mae’r tocynnau yn £4 a cheir adloniant
gan Cwmtawe Strings.

MeRCheD Y WAWR
Mr David Gwyn John o Dreforys oedd
ein gwestai yng nghyfarfod mis Mai ac
aeth â ni ar daith i Ogledd Iwerddon,
taith a drefnodd llynedd i Gymdeithas
Gymraeg Treforys. Mae David Gwyn
yn adnabyddus i bobl yr ardal fel cyn-
bennaeth ysgol Ynystawe ac Ysgol
Gymraeg Lon-las heb anghofio ei
gyfraniad gwerthfawr gyda Pam ei
wraig i waith yr Urdd yn Nhreforys.
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CWPAn DC ThOMAS
Llongyfarchiadau mawr i Kian A, blwyddyn 6, sydd wedi
cynrychioli tîm rygbi ysgolion Cwm Tawe drwy’r flwyddyn. Hwn
fu’r tymor gorau erioed yn hanes yr ardal gydag ymddangosiad
yn Stadiwm y Mileniwm Caerdydd. Colli fu hanes y tîm yn y
gêm derfynol wrth i ardal Caerdydd ennill o 10 i 5, ond Kian a
sgoriodd dros yr ardal a bu’n ddiwrnod cofiadwy iddo. 

Wythnos yn ddiweddarach cynrychiolodd Kian yr ardal
unwaith eto yng nghystadleuaeth 7 bob ochr yr ardaloedd. Yr
un dau dîm a gyrhaeddodd y gêm derfynol ac mae’n bleser
dweud mai ysgolion Cwm Tawe a lwyddodd i gipio’r tlws eleni
gyda Kian unwaith eto yn flaenllaw gan sgorio’r cais i selio’r
fuddugoliaeth. Tymor bythgofiadwy fydd yn rhoi atgofion gydol
oes iddo! 

YMWeLiAD PReSWYL MARGAM

Teithiodd disgyblion blwyddyn 3 i Fargam a chael yno un o
brofiadau gorau’r flwyddyn. Cerddodd y disgyblion i’r Pulpud
gan chwarae gemau ar y trywydd
i fyny cyn gosod trapiau er mwyn
dal mamaliaid bach dros nos.
Cysgodd pawb yn y diwedd ac
erbyn 6.30yb roedd pawb yn effro
gan fod yna gymaint o gyffro ac
edrych ymlaen at y diwrnod a
oedd i ddod. Cynllun y dydd oedd
dychwelyd at y trapiau gan
astudio’r creaduriaid bach cyn eu
gollwng yn rhydd. Ar ôl cinio
roedd rhaid gwisgo dillad diddos
ac yna i’r pwll er mwyn cynnal
arolwg afon hynny yw, chwarae
mewn lot o fwd! Gyda’r nos
cafwyd coelcerth a thostio marshmallows. Diwrnod
llwyddiannus gyda phum mamal bach wedi eu dal a’u
rhyddhau, llwyth o greaduriaid y pwll wedi eu hastudio, pawb
yn fwdlyd a bol llawn marshmallows. Taith gofiadwy arall!

ysGoL Gynradd GymraeG y wern

ysGoLion
DiWRnOD AML ChWARAeOn 
Aeth y dosbarth Derbyn i Academi Llandarcy er mwyn meithrin
cariad at gadw’n iach. Cynhaliwyd cyfres o weithgareddau a
oedd yn ysgogi’r plant i symud. Cymerodd y plant eu tro wrth
symud rhwng ardaloedd gweithgaredd gwahanol a oedd yn
cynnwys gwrando ar straeon difyr, cael blas ar golff ac ardal
chwarae meddal. Cafodd pawb gyfle i ymgymryd â’r holl
weithgareddau a chael amser bendigedig.

CARDen GOCh i hiLiAeTh
Bu Dangoswch Garden Goch i Hiliaeth yn yr ysgol er mwyn
cyflawni nifer o weithgareddau cyffrous gyda’r bwriad o
ddatblygu’r plant yn ddinasyddion byd eang. Roedd yn fore
llawn gweithgareddau gyda negeseuon pwerus yn cael eu
rhannu gyda’r disgyblion. Mwynhaoedd pob un yn fawr ac
roedd y gweithgareddau yn effeithiol dros ben. Edrychwn
ymlaen yn fawr at gael eu gwahodd yn ôl yn y dyfodol agos.

Gyda phrofion yr ysgol drosodd a’r marcio wedi ei wneud
dewch i rannu ein dathliadau, llwyddiannau a dyddiadau
pwysig gyda ni yma yng Ngellionnen.

Pob lwc i bawb yn Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r Cylch a
diolch i bawb sydd yn eu hyfforddi. Llongyfarchiadau i’r plant a
fu’n cydweithio gyda Huw Chiswell, Mrs. Carole Williams a
Mrs. Elin Davies i greu cywaith yn seiliedig ar y Cwm ag a
enillodd y wobr o gael ei ffilmio ym Mae Abertawe i’w
arddangos ar sgrîn fawr ar faes yr Eisteddfod yng Nghaerffili.

Dymuna bawb wyliau hwylus a diogel i blant Blwyddyn 4 ar
eu hymweliad addysgol i Gaerdydd. 

Mae sesiynau hwylio wedi eu trefnu ar gyfer Blynyddoedd
5 a 6 yn SA1 yn Abertawe.

Os bydd y tywydd yn ffafriol fe fydd mabolgampau’r ysgol
yn cael eu cynnal ar yr 16eg o Fehefin a mabolgampau
ysgolion Cymraeg yn Sgeti ar y 24ain o Fehefin.

LLWYDDiAnnAu YM MYD ChWARAeOn
Llongyfarchiadau i dîm rygbi’r ysgol a gyrhaeddodd y rownd
gyn-derfynol yn nhwrnamaint yr Urdd. Bu tîm pêl rwyd yr ysgol
yn perfformio’n wych mewn twrnamaint ym Mhrifysgol
Abertawe hefyd a thîm pêl-droed merched Gellionnen yn
cystadlu yn nhwrnamaint yr Urdd. Llongyfarchiadau hefyd i dîm
athletau’r ysgol a ddaeth yn ail mewn cystadleuaeth athletau
ar drac y brifysgol. Diolch o galon i Keri o Cricket Wales am
hyfforddi merched blynyddoedd 5 a 6 yr ysgol ac aethant
ymlaen i fynychu gŵyl griced yng Nghlydach. Mae angen i
Andy Murray ddechrau gofidio wrth i blant Blwyddyn 3 ddangos
eu doniau yng Nghanolfan Tenis Abertawe. I gloi,
llongyfarchiadau i’r tîm cymysg ar gyrraedd y rowndiau olaf yn
ystod Gŵyl Denis yr Urdd yn y Morfa ar gyfer blynyddoedd 3 a
4.

ysGoL Gynradd GymraeG GeLLionnen
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Pel rwyd

Pel droed

Rygbi

Tenis

TWRnAMAinT PeL DROeD
Cafodd plant YGG Felindre sawl profiad newydd yn ddiweddar.
Yn eu plith treuliodd nifer o ferched yr Adran Iau ddiwrnod
mewn twrnamaint pêl-droed a drefnwyd gan yr Urdd. Dyna
oedd y tro cyntaf i rai ohonynt gynrychioli’r ysgol mewn
cystadleuaeth o’r fath a chafwyd diwrnod i’w gofio. Diolch i
fechgyn Blwyddyn 5 a 6 am helpu i hyfforddi’r merched a hogi
eu sgiliau pêl a da iawn i chi ferched!

CAnOLfAn TeniS
Aeth Plant Blwyddyn 3 i’r Ganolfan Tenis yn Abertawe i gymryd
rhan mewn Gŵyl Tenis. Gweithgaredd arall a drefnwyd gan yr
Urdd oedd hwn ac roedd y plant i gyd wrth eu bodd. Cawsant
gyfle i ddatblygu sgiliau ymarfer corff mewn amrywiaeth o
gampau gwahanol yn ogystal â chwrdd â phlant o ysgolion
eraill.

CôR
Perfformiodd côr yr ysgol o flaen cynulleidfa sylweddol yn
Neuadd Felindre ar 19eg Mai pan fuont yn westeion mewn
cyngerdd a gynhaliwyd gan Gôr Amabile. Canodd y plant yn
wych a pharatowyd lluniaeth hyfryd ar eu cyfer ar ôl hynny gan
aelodau o bwyllgor y neuadd.

MAD SCienCe
Mynychodd holl blant yr
ysgol wasanaeth arbennig
a gyflwynwyd gan Radical
Rhys o gwmni Mad
Science. Dewiswyd nifer o
blant i gymryd rhan mewn
amryw o arbrofion cyffrous
a chafwyd digon o hwyl a
sbri. Cynhelir clwb Mad
Science wythnosol ar ôl yr
ysgol bob nos Fercher yn
ystod mis Mehefin a mis
Gorffennaf.

CROnfA DDŵR
Manteisiodd staff a phlant y Babanod ar y tywydd braf yn
ddiweddar a cherdded i Gronfa Ddŵr Lliw yn Felindre. Cawsant
groeso twymgalon iawn gan David Thomas, tad Molly, a staff
eraill y caffi yno a chawsant ddigon o fwyd a diod i’w cynnal ar
hyd y daith yn ôl i’r ysgol. Mae YGG Felindre yn hynod ffodus
bod ganddi gysylltiadau mor gryf â rhieni a’r gymuned leol. 

ysGoL Gynradd GymraeG feLindre
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Llongyfarchiadau i nifer o ddisgyblion yr ysgol am eu
perfformiadau diweddar:

Amelia Watts, Efa Jones, Ella Mai Davies a Jessie Jane
Dare (Tim Nofio Cyfnewid Cymysg Merched Bl. 3 a 4) am
lwyddo ennill Medal Efydd yn Rownd Derfynol Gala
Genedlaethol yr Urdd.

Ruby May Allen ac Ella Mai Davies - Pencampwyr Parau
Gymnasteg Genedlaethol yr Urdd.

Cerddorfa’r Ysgol ar ei llwyddiant yn yr Eisteddfod Sir ac am
berfformio cystal ym Mhafiliwn yr Eisteddfod Genedlaethol yn
Nghaerffili.

Pwyllgor Eco a’r holl ddisgyblion ar dderbyn y newyddion
bod statws Platinwm Ysgolion Eco wedi ei adnewyddu am
flwyddyn arall.

CAnOLfAn RhAGORiAeTh hWB
Newyddion gwych a ddaeth i’r ysgol pan glywsom ein bod wedi
ein dewis gan Lywodraeth Cymru i fod yn Ganolfan
Rhagoriaeth HWB+, un o 17 ysgol cynradd ac uwchradd
Cymru gyfan. Fe fydd ymwelwyr addysg o bob cwr o’r
Rhanbarth yn ymweld â’r ysgol i arsylwi ar arfer dda ym maes
Technoleg Gwybodaeth a Dysgu Digidol. Bydd y disgyblion
hefyd yn elwa trwy fuddsoddiad o £30,000 gan Lywodrarth
Cymru i gefnogi’r prosiect. Diolch arbennig i Mr Gethin Horan
am ei waith wrth ennill y statws yma.

LLWYDDiAnT TReBAnnWS DAn 9
Llongyfarchiadau mawr i dîm rygbi Trebannws o dan 9 oed. Bu
eleni yn dymor llwyddiannus eto gyda’r bechgyn yn ennill
cwpan Cwmgors ac yn drydydd yn y rhanbarth. Mae’r tîm yn
cynnwys disgyblion o sawl ysgol leol ac yn cael ei arwain gan
Justin Jones, Aaron Harries ac Owain Hyett. Ymlaen y Banos,
Chwarae Gorau – Chwarae Teg!

CAPTen CYMRu
Llongyfarchiadau mawr i
Iwan Shenton, blwyddyn
10, ar gael ei ddewis yn
gapten tîm pêl droed dan
14, Clwb Pêl Droed
Bechgyn a Merched
Cymru mewn gêm yn Yr
Alban cyn teithio ar daith
i’r Almaen. Ardderchog
Iwan, a pob lwc gennym i
gyd yn Ystalyfera!

ffARWeL BL 11
Ffarwel (am y tro) i flwyddyn 11 a phob lwc gyda’ch arholiadau
TGAU. Gweithiwch yn galed rydych yn haeddu llwyddo! 

ysGoL Gyfun ystaLyfera

ysGoL Gynradd GymraeG trebannws

ysGoL Gynradd GymraeG Pontardawe
CYnRYChiOLi GORLLeWin CYMRu BLYnYDDOeDD 8 A
10
Llongyfarchiadau i fechgyn Blynyddoedd 8 a 10 ar gael eu
dewis i gynrychioli Gorllewin Cymru yn Rygbi’r Gynghrair
mewn gemau cystadleuol ar Barc yr Arfau, Caerdydd.

YSTALYfeRA 40 ST JOhn fiSheR (SWYDD efROG) 18
Llongyfarchiadau i dîm Rygbi’r Gynghrair Blwyddyn 8 ar
gyrraedd gêm derfynol Sialens Ysgolion Prydain y gamp. Yn
dilyn canlyniad ysgubol y gêm gyn-derfynol camodd Ystalyfera
yn hyderus i’r gêm derfynol yn Richmond ar benwythnos y
banc diwedd mis Awst, cyn cyrraedd Wembley ar gyfer Gêm
Sialens y Gynghrair ar y dydd Sadwrn. Ardderchog bois!

MeDAL GeLf CAeRffiLi
Llongyfarchiadau enfawr i Tomos Sparnon, blwyddyn 13, ar
ennill Gwobr a Medal Gelf Eisteddfod yr Urdd, Caerffili 2015.
Llongyfarchiadau mawr iddo oddi wrth bawb yn Ysgol Gyfun
Ystalyfera! Yn y llun gyda Tomos mae ein Pennaeth Celf,
Euros Rowlands.
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diGwyddiadur 
cwm tawe

20 Mehefin: nOSOn i feRCheD
Bydd Sara yn cynnal Parti Forever, gyda’i chynnyrch Forever
am 7:30 y.h. yng Nghlwb Rygbi Ystradgynlais gyda PartnerIaith
Aman Tawe a Menter Brycheiniog a Maesyfed. Am fwy o
fanylion, ffoniwch Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot ar
01792 864949.

20 Mehefin: Te MefuS 
Yn Neuadd y Gymuned, Clydach. Adloniant gan Cwmtawe
Strings. Tocynnau £4. Trefnir gan Bwyllgor Codi arian Ymchwil
Cancr Clydach

23 Mehefin: Te MefuS 
Rhwng 4y.p. a 5.30y.p. yn Neuadd y Nant Capel y Nant. £3 elw
i elusen cancr GOLAU.

30 Mehefin: DAnGOSiAD O ‘MORe ThAn hOneY’
Dangosir y ffilm 90 munud am 7y.h. yn Neuadd y Nant, Heol y
Nant, Clydach. Bydd stondin Cyfeillion y Ddaear yno hefyd.

9 GORffennAf: GŵYL Y GWACh: nOSOn GOMeDi
GYDA nOeL JAMeS, PhiL evAnS, eLLiS JAMeS AC
eRAiLL
Y Gwachel, Pontardawe am 8:30 y.h. Am fwy o fanylion,
ffoniwch Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot ar 01792
864949.

10 GORffennAf: GŵYL Y GWACh
Y Moniars yn perfformio gyda Jamie Bevan a’r Gweddillion yn
Y Gwachel, Pontardawe am 8:30 y.h.

11 GORffennAf: GŵYL Y GWACh: DiWRnOD i’R TeuLu
Y Gwachel, Pontardawe am 1:30 y.p.

11 GORffennAf: GŵYL Y GWACh 
Bromas, Yr Angen, Bronwen Lewis a Fast Fuse yn perfformio
yn Y Gwachel, Pontardawe am 7:30 y.h.

Croeso i chi anfon manylion eich digwyddiadau at y Llais er
mwyn iddynt gael eu rhestru yma a chael sylw eich cyd-
ddarllenwyr. Cysyllter â Gwenno Ffrancon ar 01792 842062
neu gwenno_ffrancon@hotmail.com

CAPeL Y BARAn
Rhyd-y-fro, Pontardawe

(SA8 4RT)

Darlith gan

Y Prifardd Tudur Dylan Jones

"GeiRiAu"
Nos Fawrth, Mehefin 16eg 

am 6.30 o'r gloch

Croeso cynnes i bawb
Darperir lluniaeth ysgafn

Am fwy o wybodaeth cysylltwch
01792 863823

Ysgol Gynradd Gymraeg Trebannws
Addysg i blant oed 3-11

Meithrin hyblyg am ddim
� 01792 864004

Ebost: yggdtrebannws@npted.org
@YsgolTrebannws



Croeso i dudalen y fenter iaith. Dyma flas ar
ddigwyddiadau’r fenter iaith yn ystod y misoedd diwethaf,
yn ogystal â gwybodaeth am beth sydd i ddod.

GiGS Y GWACh – MAi ’15
Cafwyd gig anhygoel yn Y Gwachel unwaith eto. Trefnwyd i
Cowbois Rhos Botwnnog chwarae ar Nos Wener, 15 Mai yn
Gigs y Gwach. Ro’dd y Gwachel yn llawn dop gyda phobl wedi
dod o bell i glywed y band. Perfformiwyd nifer o ganeuon
cyfarwydd yn ogystal ag ambell un newydd sbon. Hoffai’r
Fenter Iaith ddiolch i drigolion yr ardal ac i staff y Gwachel am
eu cefnogaeth gyson, yn ogystal ag i Tom ar y sain.

GiGS Y GWACh i DDOD (TAfARn Y GWACheL):-

GWYL Y GWACh 2015 – AM DDiM!

nOS iAu 9/7/15 8.30 P.M.
Noson Gomedi 
Noel James + Phil Evans + Ellis James ac Eraill

nOS WeneR 10/7/15 8.30 P.M.
Y Moniars + Jamie Bevan a’r Gweddillion

DYDD SADWRn 11/7/15 1.30 P.M.
Diwrnod i’r Teulu. Gweithgareddau a gemau i’r teulu cyfan.

nOS SADWRn 11/7/15 7.30 P.M. 
Bromas + Yr Angen + Bronwen Lewis + Fast Fuse

Os am fwy o wybodaeth cysylltwch â:-
Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot,

Canolfan y Groes, 1 Stryd Fawr, Pontardawe.
Abertawe SA8 4HU
 01792 864949

menter@micnpt.org       www.micnpt.org
–––––––––––––––

Croeso i dudalen ParneriAiTh
Aman Tawe. Dyma flas ar
ddigwyddiadau’r BartneriAiTh
sydd i ddod.

‘CYfLWYnO’R GYMRAeG i’Ch
BABi’
yn Llyfrgell Ystradgynlais. Bob bore
dydd Mawrth 10:30 – 11:30 a.m.

Cylch Canu yn Neuadd Ysgol y Cribarth, Aber-craf. Bob bore
dydd Mercher 08:50 - 10:15 a.m.

Picnic Tedi Bêr ym Mharc Gwledig Craig-y-Nos.
Dydd Mawrth 09/06/15 am 1:00 p.m. **Yn ddibynnol ar y
tywydd**

Prynhawn o hwyl yn Neuadd Cwmllynfell. Dydd Mawrth
16/06/15 1:30 p.m.

ffair haf yng Nghanolfan y Mynydd Du, Brynaman. Nos
Wener 26/06/15 6:00 – 9:00 p.m.

Gweithgareddau a gemau i’r teulu cyfan gan gynnwys
ymweliad arbennig gan Peppa Pinc.
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Ymunwch â PhAneL CYfRYnGAu CYMRu
Mae PANEL CYFRYNGAU CYMRU angen eich cymorth i

ddeall sut mae pobl yng Nghymru yn gwylio’r teledu,
gwrando ar y radio ac yn defnyddio gwasanaethau ar-lein.
Fel aelod o’r panel byddwn yn gofyn i chi lenwi holiadur am

eich gweithgarwch yn ystod yr wythnos flaenorol, gan
gynnwys:

• Beth wnaethoch chi ei wylio ar S4C

• Sut wnaethoch chi wylio rhaglenni ar-lein

Byddwch yn derbyn credyd am bob holiadur wythnosol a
lenwch. Gallwch ddewis derbyn y credydau fel… talebau
siopa, cyfraniad tuag at grŵp cymunedol neu gyfraniad

elusennol.

Cofrestrwch ar ein gwefan www.panelcyfryngau.cymru
neu cysylltwch â Sian ar 07494 506962

cymorth@panelcyfryngau.cymru

RYSAIT
SGOniAu SAeTS A
ChAWS CheDDAR

CYNHWYSION
300g / 12 owns blawd codi
2 lwy de o bowdr codi
1 llwy de o bowdr mwstard
½ llwy de o halen
1 llwy de o siwgr
pupur
110g / 4½ owns o fenyn di-halen wedi ei dorri yn
giwbiau
3 lwy fwrdd o saets wedi ei falu’n fân
12og / 5 owns o gaws Cheddar cryf + 30g / 1 owns
wedi gratio i roi drostynt - yn lle llaeth enwyn gellir
defnyddio llaeth sgim neu iogwrt naturiol.

DULL
• Cynhesu popty i 200º C / popty fan180ºC / Nwy 6.
• Hidlo blawd, powdr codi, mwstard, halen, siwgr a
pupur.
• Rhwbio’r menyn i mewn.
• Ychwanegu saets, y caws wedi ei ratio, yna
cymysgu’r llaeth enwyn i mewn. Rholio allan i tua 3
cm o drwch a torri allan gyda thorrwr 5-6 cm / 1
modfedd.
• Brwsio gyda gweddill y llaeth enwyn ac ysgeintio
caws drostynt.
• Pobi am 12 - 15 munud.
• Gweini gyda digon o fenyn.
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Teyrnged i eirion Richards
Cawsom fel ysgol, newyddion ac
ergyd galed ar ddechrau’r flwyddyn
yn sgil colli Eirion Richardas,
Cadeirydd ein Llywodraethwyr. Fel
cyn-ddisgybl a chyn- gapten y Tîm
XV Cyntaf, roedd yr ysgol yn
eithriadol o bwysig i Eirion ac mae
colli ei gwmni, ei sirioldeb a’i gyngor
yn eithriadol o galed. Dyma
deyrnged i un a oedd yn gyfaill
mynwesol i gymuned glos Ysgol
Gyfun Ystalyfera:
Ers i mi ddod i weithio yn Ystalyfera
bedair blynedd yn ôl, roedd Eirion a finne wedi cyd-weithio’n
agos, ac fe gawson ni dipyn o sbort yn dod i ddeall ein gilydd
yn siarad. A chwarae teg iddo, roedd yn gallu dysgu Gog fel fi
i ddechre’ siarad yn “deidi”.
Nid oedd dim yn bwysicach i Eirion na’i deulu a’i berthynas
unigol, bersonol gyda phobl. Ar ddiwedd cyfarfod, neu ymhob
sgwrs, roedd Eirion ar dân am fynd adre at ei deulu neu i fynd
bant ar ei wylie’ gyda’i deulu. Dwi’n credu mai dyna oedd ei
gyfle i ail danio’r batris, i ymlacio a dod nol at ei waith a’i
gyfrifoldebau (ei liw haul enwog!) a’i egni arferol. 
Fe wyddoch chi gyd mai dawn pennaf Eirion oedd ei ddawn
gyda phobl. Iddo ef roedd perthynas gydag unigolyn yn holl
bwysig. Ers dod i Gwm Tawe rwy wedi deall yn glou iawn fod
pawb yn nabod i gilydd a phawb yn aml yn siarad am ei gilydd!
– cleber fan hyn fan draw – ond byth Eirion – siarad yn dda am
bobl odd Eirion – doedd dim amser da fe i figitan a siarad wast
– roedd e uwchlaw hynny – siarad yn onest, yn eirwir – a
diddordeb mawr mewn pobl ...  dileit mewn pobl wir!
Rwy’n cofio fe’n fy ffonio i ddechre Haf dwethaf “Glywes ti am
Hannah ?  (Hannah Brier wrth gwrs) yn sgwad Cymru ar gyfer
y Commonwealth Games!”.  Galwad arall wedyn “Glywes di
am yr efeillied – Connor a Curtis – yn Sgwad Rygbi Cynghrair
Cymru ac ar eu ffordd i Glasgow”.  Ac os oeddwn wedi ei ffonio
am rhyw drafferth gyda’r sir neu gyda’r ysgol, roedd Eirion bob
amser yn gwybod at pa berson y gallai droi.
Roedd e’n berson pobl, roedd e’n nabod ei bobl, ac yn adeiladu
gyda nhw, berthnasau cadarn, yn dawel a chynnil. Ac roedd
pobl wedyn yn ymateb i’w ddidwylledd, ei gadernid ac yn
ymddiried yn llwyr ynddo. Roeddech bob amser yn gwybod ble
roeddech yn sefyll gydag Eirion. 
Ac imi? Wel, beth alla’i ddweud, roedd ei gefnogaeth bersonol
yn amhrisiadwy – dim ymyrryd, dim busnesan – rhywun y
gallwn i droi ato fe ar unrhyw adeg a gofyn ei farn a derbyn ei
synnwyr cyffredin.  
Yn ail, Eirion a’i ysgol.  Ysgol Gyfun Ystalyfera wrth gwrs ond
hefyd Rhiwfawr a Chwmllynfell.  Roedd dyddiau ysgol wedi
gwneud argraff arno – gymaint felly fel yr oedd yn teimlo tynfa
fel oedolyn i barhau i gyfrannu at a chefnogi cymunedau’r
ysgolion hynny. Fe daflodd ei hun i fywyd ysgol – i fyd
chwaraeon a byd diwylliannol Ystalyfera – ac mi wnaeth gario
’mlaen y cyfraniad hwnnw a chadw’r cyfeillion a wnaeth drwy’i
fywyd! 
Yn fy mlwyddyn gynta yn Ystalyfera dyma ni’n ail sefydlu Tim
Rygbi Cyntaf yr ysgol, ac Eirion wrth ei fodd. Fe, wrth gwrs
oedd capten Tim Cyntaf yr ysgol – ac yn ôl ei hanesion yn ddi
guro mewn sawl tymor.
Llun arall ddaeth i’r golwg yr wythnos hon yw llun o bantomeim
yr ysgol yn 1974 ac Eirion â mop o wallt du yn y canol – fel y
prif gymeriad (wrth gwrs) yn arwain, yn trefnu, yn cyfrannu ac
yn ffurfio ei gymeriad ei hun – ac, am a wn i, dyna a wnaeth
drwy gydol ei fywyd arwain, trefnu a chyfrannu a hynny o’i
gyfnod gyda’’r tim rygbi a’r criw actio i’w fywyd fel oedolyn.
Wrth gwrs, nawr eleni mae newidiadau mawr ar y gweill yn
Ystalyfera – ac ni fyddai’r ysgol ble mae hi nawr ar wahan i
waith ac arweiniad Eirion. Roedd e’n gyffrous, yn mynnu cadw
at y rhaglen waith ac yn gweithio’n dawel i sicrhau fod pethe’n

mynd yn eu blaen  – wrth ei fodd yn gweld yr ysgol yn tyfu, yn
datblygu ac yn mynd o nerth i nerth!
Yn olaf, dyn ei gymuned oedd e, Ysgol Cwmllynfell, Clwb Rygbi
Cwmllynfell a  phobl Cwmllynfell oedd yn holl bwysig iddo.
Roedd e wrth ei fodd bod mwy o blant Cwmllynfell yn troi at a
dewis dod nol i Ystalyfera. Rodd e wrth ei fodd gweld y
niferoedd yn codi ac yn gwbl sicr mai yn Ystalyfera y dylen nhw
ddod er mwyn cael yr addysg orau – yn yr iaith orau – ac i gael
y cyfleoedd a’r profiadau roedd e wedi ei mwynhau. Roedd e’n
Gymro i’r carn, dyn ei gymuned oedd e – dyn ei bobl a’i deulu
oedd e, dyn ei wlad oedd e.
Yn wir, ‘falle nad oes neb gwell nag Eirion i feddwl amdano ar
Fawrth y 1af – dyn weithiodd ar “y pethe bychain” – yn ei ysgol,
yn ei glwb, yn ei ardal yn adeiladu ei bobl, yn tynnu’r gore mas
o’i bobl, yn arwain, yn trefnu ac yn cyfrannu, a drwy hyn yn
tyfu’n Gymro llawn, yn arweinydd ac imi yn ffrind.  

Diolch amdano. 
Matthew evans

Mehefin yn yr Ardd
Tyfu planhigion sy’n gytûn

Companion planting

Dyma’r grefft o osod planhigion sy’n cytuno âi

gilydd a chadw’r rhai sy’n anghydnaws i ffwrdd.

Mae teulu pys, ffa a meillion yn defnyddio

nitrogen i’w dibenion eu hunain yn ogystal â

chynorthwyo ceirch, ciwcymber, letys, persli,

moron a theulu’r cabaets – dyna pam mae’n dda i

adael gwreiddiau pys a ffa a ffa dringo yn yr ardd

ar ddiwedd y tymor. 

Am fod chwyn yn wydn mae’n gwella pridd

gwael wrth ei allu i dynnu allan maeth yn ogystal

â’i ychwanegu, a gwneud pridd cywasgedig yn

fwy brau ac yn fwy agored i dderbyn dŵr.

Mae teulu’r Tagetes Minuta, Marigold, Blodau

Cawl yn rhyddhau llyngyr tatws / nemotodes o’r

gwreiddiau, ac yn glanhau’r pridd yn effeithiol cyn

plannu llysiau ond maent yn denu malwod a

gwiddon coch (spider mites).

Dyma lysiau sy’n gwneud daioni i eraill– balm

lemon, mintys y graig (marjoram) y driaglog

(valerian) camomil, oregano (heblaw gyda

ciwcymber) a thafod yr ych (borage).

Blodau Cawl (per) Camomil Tafod yr ych
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Tudalen i’r PlanT
Mewn Sŵ - Y da a’r drwg

I ni mae mynd i’r sŵ yn beth da am ein bod ni’n gallu dod yn agos at bob math o anifeiliaid gwyllt o bob rhan o’r byd.
Mae’n hwyl, yn ddiddorol ac yn addysgiadol.

I’r anifeiliad yno mae sŵ yn gallu bod yn dda hefyd.
1) Mewn llawer o rannau o’r byd mae anifeiliaid gwyllt yn mynd yn

brin. Anifeiliaid dan perygl ydyn nhw.
Pam? Achos mae pobl yn eu hela nhw neu mae pobl yn eu gwthio
nhw allan er mwyn cael mwy o dir i ffermio ac i adeiladu. Felly
mae rhai anifeiliaid yn cael mwy o chwarae teg mewn sŵ.
Enghraifft dda ydy’r rhino gwyn sy’n mynd yn brinnach yn Affrica
ond sy’n gwneud yn dda mewn sŵ.

2) Mae anifeiliaid mewn sŵ yn byw yn fwy hir, yn cael bywyd gwell
ac yn cael llai o salwch nag anifeiliaid gwyllt eraill.

OnD mae ochr arall i’r stori

Anifeiliaid gwyllt ydyn nhw wedi’r cwbl. Ydy hi’n deg cadw anifeiliaid gwyllt yn gaeth?
Fasai hi’n fwy teg eu gadael nhw yn eu cynefin, hynny ydy yn eu cartref naturiol?

Ers talwm roedd bron pôb sŵmewn tref neu ddinas ond erbyn hyn mae o barciau
saffari. Yma mae’r anifeiliaid yn gallu crwydro i bob man a’r ymwelwyr sydd yn
cael eu cloi yn eu ceir.
Mae hi’n union fel pe bai’r anifeiliaid yn rhydd a’r bobl yn gaeth.
Ond does dim cymaint o amrywiaeth o adar ac anifeiliaid yn Folly Farm ag sydd
yn Mharc Saffari Longleat, nac oes?
Pa un o’r ddau sy’n well gennych chi?

Mae Longleat yn enghraifft o sŵda - digon o le, digon o ofal a digon o fwyd.
Ond dydy Sŵ Pata yn Thailand ddim fel hynny. Mae’r sŵ mewn siop i fynny
ar y chweched a’r seithfed llawr. Mae dros 200 o anifeiliaid fel nadroedd,
fflamingos, llewpardiaid, teigrod, eirth, gorilas ac orangwtangs yno. Ie, mewn
siop! Mae’r lle wedi ei ddisgrifio fel carchar anifeiliaid - does dim digon o le,
dim llawer o haul yn dod trwy’r ffenestri. Mae’r fudur ac yn drewi. Dim ond
un pengwin sydd ar ôl allan o 12 a’r unig ddŵr sydd ganddo ydy pwll bach
sy’n lla na’n bath ni ac sydd ddim yn ddigon dwfn iddo nofio ynddo.
Pam mae’r sŵ yma’n dal yn agored?
Achos mae’n gwneud elw i’r perchnogion.
Mae ambell sŵ arall fel Pata yn y byd - llawer gormod yn anffodus! Gorila yn syllu allan o’i gaets yn

Sŵ Pata


