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Beth yw Y Dinesydd? 

P apur bro ardal Caerdydd a’r Fro yw Y 
Dinesydd. Ceir deg rhifyn y 

flwyddyn, ac fe welwch ynddo newyddion 
diweddaraf sefydliadau Cymraeg y 
brifddinas, gan gynnwys ysgolion, capeli 
ac eglwysi, corau a chymdeithasau a 
chlybiau, yn cynnwys chwaraeon, a 
gweithgareddau Menter Caerdydd a 
Menter y Fro. Mae’r Digwyddiadur yn nodi 
manylion am ddigwyddiadau o bob math. 

Mae pob rhifyn hefyd yn cynnwys 
erthyglau ‘rheolaidd’, fel Cwmni’r 
Dysgwyr, Bwytai Merch y Ddinas, Cerdyn 
Post, a Gwylio’r Geiniog. Ceir hefyd ddwy 
gystadleuaeth boblogaidd, y Dinesair a 
Pobol y Rhigwm. 

Gellir prynu’r papur mewn nifer o 
siopau yn yr ardal, a chaiff ei ddosbarthu 
i danysgrifwyr. Gellir tanysgrifio i 
dderbyn copi ar-lein, hefyd.  

Mae ôl-rifynnau i’w gweld ar ein 
gwefan, http://dinesydd.cymru ynghyd ag 
eitemau ychwanegol – yn y ffenest 
‘Newyddion’. Beth am daro i mewn? 

Cydnabyddir, â diolch, gymorth 
ariannol gan Lywodraeth 
Cymru a hefyd gan nifer o 
gymdeithasau ac unigolion. 

 

 

Ychydig o gefndir Y Dinesydd 
Gwilym Roberts 

 

N ôl ym mhumdegau’r ganrif ddiwethaf ymddangosodd 
cylchgrawn o’r enw Y Gaer ar gyfer trigolion 

Cymraeg Caerdydd. Roedd y cylchgrawn hwn o faint 
hanner papur ffwlsgap, a’r gŵr oedd yn gyfrifol amdano 
oedd Carey Roberts. Ond, yn anffodus, ar farwolaeth 
Carey, daeth y cyhoeddiad hwn i ben. 

Y Gaer, mewn gwirionedd, oedd rhagflaenydd Y 
Dinesydd, a ymddangosodd am y tro cyntaf yn Ebrill 1973 
– diolch, yn arbennig, i frwdfrydedd heintus y Dr 
Meredydd Evans (Merêd) a chriw bychan o selogion yr 
iaith yn y ddinas. 

Golygydd cyntaf y papur oedd Norman Williams oedd 
yn byw yn Rhiwbeina ar y pryd ond sy bellach yn byw yn 
ardal Caernarfon.  

Ar y dechrau dim ond criw bach o bobl megis Robin 
Jones (BBC), Cen Williams, Siân Emlyn ac eraill oedd yn 
cyfarfod yn fisol i roi’r papur at ei gilydd cyn mynd â’r 
proflenni at yr argraffwyr. Du a gwyn oedd y print am 
flynyddoedd ond erbyn hyn mae diwyg modern i’r papur, 
â lluniau mewn lliw llawn yn britho’r tudalennau. 

Cafwyd llu o olygyddion gwirfoddol ar hyd y 
blynyddoedd ac oni bai am eu gwaith clodwiw byddai’r 
papur wedi dod i ben ers amser. Erbyn hyn, mae’r 
Dinesydd yn 45 oed ac yn gallu ymfalchïo yn y ffaith mai 
hwn yw’r papur bro hynaf yn y wlad. 

Fuodd y 45 mlynedd hynny ddim heb ambell 
ddigwyddiad a gynhyrfodd y dyfroedd, megis pan 
ymddangosodd cyfres o erthyglau dan yr enw ‘Dyddiadur 
Dyn Dwad’ a achosodd i ambell gapel fygwth peidio â 
dosbarthu’r papur oherwydd natur y cynnwys, oedd 
braidd yn risqué yn eu tyb nhw! 

Un uchafbwynt uchelgeisiol oedd cyhoeddi’r Dinesydd 
yn ddyddiol yn ystod wythnos ‘Y Genedlaethol’ yn ardal 
Pentwyn yn 1978. Roedd hyn yn dipyn o gamp, mewn 
gwirionedd. Dro arall, cyhoeddwyd Atodiad arbennig i 
groesawu’r Eisteddfod i Gaerdydd yn 2008. A dyma ni, yn 
2018, yn croesawu’r Eisteddfod gyda’r rhifyn arbennig 
hwn. 

Ein nod yw dangos a dathlu y bwrlwm o Gymreictod 
sydd ym mywyd y brifddinas a’r Fro erbyn hyn. Gobeithio 
y cewch chi sy’n ymweld â’r ardal yr wythnos hon gyfle i 
brofi peth o’r bwrlwm hwnnw – mae e wir yn 
ysbrydoliaeth i ni i gyd yn ein hymdrechion dros ‘y pethe’. 

Siopau sy’n gwerthu’r 
Dinesydd 
CABAN, Pontcanna 

CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Rd. 

CHAPTER, Treganna 

DERI  STORES, Rhiwbeina 

GRIFFIN  BOOKS, Penarth 

PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road 

SIOP BODLON, Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais 

SIOP  Y  FELIN, Yr Eglwys Newydd 

VICTORIA  FEARN  GALLERY, Rhiwbeina

Golygwyd y rhifyn arbennig hwn gan y 
Tîm Golygyddol a gofalwyd am faterion 
eraill gan y Tîm Busnes.  

Gwahoddwyd unigolion i gyfrannu at y 
cynnwys, a gwerthfawrogir eu 
parodrwydd i’n cynorthwyo. 

Diolch yn fawr hefyd i bawb sydd wedi 
hysbysebu yn y rhifyn hwn – gan ein 
galluogi i’w ddosbarthu yn rhad ac am 
ddim. 

Cysodydd: Eirian Dafydd  

Argraffwyr: Gwasg Morgannwg,  
Castell-nedd 

Y Dinesydd 
Papur  Bro cyntaf Cymru 

Er cof annwyl am Merêd, ac i ddiolch o galon i’r holl 
gefnogwyr ar hyd y blynyddoedd. 

                                                                                                                             

Mae’n  gostrel  i  ddiogelu – ein  hiaith;   
 Mae’n  rhodd  hardd  i’w rhannu;   

Hwn  yw  teg  drysor  pob  tŷ,   
A dolen i’r holl  deulu.                                                                                                                             

      Robin Gwyndaf  

http://www.dinesydd.cymru
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ASHOK AHIR 
Cadeirydd y 

Pwyllgor Gwaith 

 

 

M ae cannoedd o ddigwyddiadau wedi eu cynnal 
dros y ddwy flynedd ddiwethaf i godi arian 

tuag at y gronfa leol a hefyd i godi ymwybyddiaeth 
am y brifwyl ar draws y brifddinas. Rwy’n 
ddiolchgar iawn i’r holl bwyllgorau apêl am eu 
gwaith diflino ac mae wedi bod yn bleser cael 
cydweithio a phrofi eu brwdfrydedd cyson. 

 Hefyd, hoffwn ddiolch i aelodau’r pwyllgor gwaith 
– mae’r creadigrwydd a ddangosir yr wythnos hon 
yn ganlyniad i ymdrechion llwyth o unigolion 
ymroddedig. Gyda’n gilydd rydym wedi creu cyffro 
a chyfleoedd cymdeithasu yn y Gymraeg i Gymry 
rhugl a dysgwyr Caerdydd yn ogystal ag estyn 
croeso i’n cymdogion di-Gymraeg er mwyn eu 
cynnwys yn ein gŵyl unigryw. 

 Mae Eisteddfod Caerdydd 2018 yn perthyn i holl 
drigolion ein prifddinas a’r wythnos hon fe welwch 
ein prifddinas ddwyieithog ar ei gorau – 
mwynhewch! 

CROESO  
Y CYNGHORYDD HUW THOMAS 

Arweinydd Cyngor Caerdydd 

P leser o’r mwyaf yw 
croesawu’r Eisteddfod i 

Gaerdydd. Am y tro cyntaf 
erioed, ni fydd ffens o  
amgylch y Maes. Mae hyn yn 
symbolaidd – dw i’n credu y 
dylen ni achub ar bob cyfle i 
sicrhau bod yr iaith Gymraeg 
yn agored i bawb. Does gen i 
ddim amheuaeth y bydd trigolion Caerdydd – 
siaradwyr Cymraeg, Saesneg neu, yn wir, unrhyw 
rai o’r 100 o ieithoedd sy’n cael eu siarad yn ein 
dinas – yn cofleidio’r digwyddiad. Bydd hi’n 
Eisteddfod i bawb. 

Chwarter canrif yn ôl, byddai ymwelydd â 
Chaerdydd wedi bod yn annhebygol iawn o 
glywed gair o Gymraeg yn cael ei siarad yn ein 
prifddinas. Fel mae agweddau wedi newid! 
Disgwylir i Gaerdydd dyfu’n fwy na phob 
Awdurdod Lleol arall yng Nghymru gyda’i gilydd, 
ac o dan fy arweinyddiaeth i, mae’r Cyngor yn 
ymroddedig i alluogi’r iaith Gymraeg i fynd o 
nerth i nerth. 

Fel y brifddinas, mae Caerdydd hefyd yn siarad 
Cymraeg â’r byd. Trwy gyfrwng  digwyddiadau 
rhyngwladol mawr, fel Cynghrair y Pencampwyr 
UEFA a Ras Fôr Volvo, mae’r Gymraeg wedi ei 
chlywed ar lwyfan byd-eang. 

Mae ein prifddinas ni yn un sy’n gweithio i 
Gymru. Dw i wrth fy modd fod ein dinas yn rhoi 
llwyfan i un o draddodiadau pwysicaf Cymru, ond 
hefyd ein bod yn helpu i ddod â’r Eisteddfod at 
fwy o bobl nag erioed o’r blaen. Dwi’n llawn cyffro 
am yr hyn y gallwn ni ei gyflawni nesaf.  

cyfnewidfa 
i groesawu Eisteddfod Genedlaethol 2018 i Gaerdydd 
 
Ar lannau Taf, i’r Gyfnewidfa Lo 
fe dyrrai dynion busnes dirifedi 
i brynu diemwntau du y fro 
i yrru peiriant ager llong a ffatri. 
Ac yno – os yw’r stori’n wir – 
yr ysgrifennwyd gyntaf siec werth miliwn, 
a’r cyffro’n werth ei weld, a’r sôn yn hir 
fod yma, yng Nghaerdydd, y ffasiwn ffortiwn! 
 
Mewn ‘cyfnewidfa’ arall yn y Bae 
gosodwyd nod o godi miliwn eto – 
nid punnoedd, ond siaradwyr y Gymraeg 
yn gyfoeth gloyw gwlad heb ’r un pris arno. 
 
Camp maes agored prifwyl y brifddinas 
fydd cynnu torf yn Gymry newydd eirias. 
 
Christine James 

Cofiadur yr Orsedd a'r Dirprwy 
Archdderwydd Christine 
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Caerdydd

CAERDYDD: Y BRIFDDINAS  
DDOE, HEDDIW AC YFORY 

Hefin Mathias 

A r yr ugeinfed o Ragfyr 1955 cyhoeddodd y 
llywodraeth mai Caerdydd fyddai prifddinas 

Cymru o hynny ymlaen. Roedd hi’n bencadlys i 
nifer o sefydliadau cenedlaethol megis yr 
Amgueddfa Genedlaethol a’r BBC, roedd ganddi 
brifysgol a cholegau meddygol a phensaernïol, 
coleg cerdd a drama yn ogystal â choleg hyfforddi 
athrawon.  Ers dechrau’r ganrif hefyd buasai Parc 
yr Arfau yn ganolfan genedlaethol i gemau rygbi 

rhyngwladol. 

Naw mlynedd yn ddiweddarach, yn 1964, daeth 
Caerdydd yn gartref i’r Swyddfa Gymreig a dyna 
ddechrau ar y broses o ddatganoli grym a 
arweiniodd at sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol yn 
1999. Bu hynny o fudd mawr i’r brifddinas; 
esgorodd ar lu o swyddi gweinyddol newydd a 
wnaeth y ddinas yn atynfa i bobl o bob rhan o 
Gymru. Y newid allweddol hwn sydd i gryn raddau 

wedi gwneud Caerdydd yn ddinas fwy Cymreig  

Y cyhoeddus a’r preifat yn cydweithio 
Craidd y datblygiad hwn fu’r briodas hapus rhwng 
y cyhoeddus a’r preifat, gyda’r ddau sector yn 
croesffrwythloni ei gilydd. Nid cyd-ddigwyddiad 
yw’r ffaith fod y chwyldro economaidd sydd wedi 
bod ar waith yn hanes y ddinas ers y chwedegau 
yn digwydd yr un pryd â’i datblygiad fel pencadlys i 
gynifer o sefydliadau cyhoeddus.  Efallai mai’r 
enghraifft orau o’r cydweithio hwn yw Bae 
Caerdydd. Yn ystod yr wythdegau y gwawriodd y 
syniad o adfywio ardal ddiffaith y dociau rhwng 
Caerdydd a Phenarth. Â chefnogaeth arian 
cyhoeddus, bu adfywiad y Bae yn un o brosiectau 
peirianyddol mwyaf Ewrop. Dechreuwyd ar y 
gwaith yn 1994 a’i gwblhau yn 1999.  Ers hynny 
mae ardal y Bae wedi tyfu a datblygu. Yno y saif 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chanolfan y 
Mileniwm ac o’u cwmpas ceir myrdd o lefydd 
bwyta, swyddfeydd a busnesau, tai a fflatiau - y 
cyfan yn creu gwaith i dros 18,000 o bobl. Mae’r 
ardal yn dal i dyfu, yn 
adlewyrchiad llachar o’r 
trawsnewidiad sydd wedi 
digwydd yng Nghaerdydd, gan 
wneud y Bae yn gyrchfan 
boblogaidd i ymwelwyr o bob 
rhan o’r byd ac yn fodd o godi 

proffil rhyngwladol y brifddinas. 

Mae prysurdeb y Bae yn 
adlewyrchu’r newidiadau 
cyffrous sydd wedi digwydd yn 
gyffredinol yn y ddinas. Yn 1999 
cwblhawyd Stadiwm y Mileniwm 
gan ddisodli Parc yr Arfau. Ym 
myd siopa bu ad-drefnu mawr yn 
1982 pan agorwyd Canolfan Dewi 
Sant, a’i diweddaru a’i helaethu 
yn 2007 i gynnwys siop adrannol 
newydd John Lewis. Yng 

ngweddill y ddinas, aeth yr economi ôl-
ddiwydiannol o nerth i nerth. Yn 1987 caewyd 
gwaith dur East Moors; yn ei le ymddangosodd 
gwasanaethau a chanolfannau galwadau yn 
arbenigo mewn cyllid ac yswiriant. Yn ategu hynny 
bu twf ym mhwysigrwydd swyddi yn y cyfryngau, 
yn arbennig wedi lansio S4C yn 1982. Adlewyrchai 
hynny, yn ei dro, dwf y diwydiant hamdden, gyda 
llu o westai newydd yn ymddangos yn y ddinas.  
Yn y sector cyhoeddus, Cyngor Caerdydd yw’r 
cyflogwr mwyaf o ddigon; ochr yn ochr â hyn, 
gwelwyd cynnydd mawr mewn buddsoddi ym 

meysydd iechyd ac addysg.  

Twf a datblygu pellach 

Wrth i’r boblogaeth gynyddu, cyfoethogwyd 
crandrwydd adeiladau Fictoraidd ac Edwardaidd 
Caerdydd gan stadau ac adeiladau modern, hyn oll 
yn ernes o’r egni a’r ddeinameg a’i gwnaeth yn 
ddinas yn y lle cyntaf. Ac mae cynlluniau helaeth ar 
y gweill i newid tirlun y ddinas ymhellach, gan 
gynnwys lleoliad newydd i bencadlys BBC Cymru o 
fewn tafliad carreg i’r orsaf ganolog, ychwanegiad 
modern i’r orsaf ei hun, canolfan hyfforddi gwerth 
£11 miliwn ar gyfer y Llynges yn y Bae, campws 
newydd gwerth £35 miliwn i Brifysgol Caerdydd, 
swyddfa dreth incwm newydd yng nghanol y 

ddinas a nifer o brojectau cyffrous eraill. 

Yn ystod yr ugain mlynedd nesaf disgwylir 
cynnydd o 42% ym mhoblogaeth Caerdydd i 
gyfanswm o tua 700,000 o ddinasyddion. Bydd hyn 
yn hawlio newidiadau mawr o ran isadeiledd y 
brifddinas a hynny’n cwmpasu gwaith, hamdden, 
cartrefi a hwylustod teithio. Bydd angen stadau 
newydd i gartrefu pobl, gan gynnwys cynllun i 
adeiladu dros 7,000 o dai newydd yng ngogledd-
orllewin y ddinas. 

Caerdydd: canolbwynt Rhanbarth 

Economaidd De-ddwyrain Cymru 

Bydd y datblygiad hwn yn cydweddu â phrosiect 
mwy uchelgeisiol fyth i wneud Caerdydd yn 
ganolbwynt i Ranbarth De-ddwyrain Cymru a’r nod 
o greu bloc economaidd integredig, a Chaerdydd 
yn gweithredu fel hwylusydd twf economaidd i 
leihau’r bwlch affwysol sydd rhwng llewyrch y 

Llun:  
Croeso Cymru 
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Caerdydd 

ddinas ac amddifadedd cymoedd ôl-ddiwydiannol y 
de-ddwyrain. Mae’r cynllun hwn eisoes ar y gweill: 
ar 15 Mawrth 2016, derbyniodd sêl bendith 
llywodraeth y Cynulliad a San Steffan gyda 
buddsoddiad cyhoeddus gwerth £1.2 biliwn, a’r 
nod o ddenu buddsoddiad preifat sylweddol. O 
weld llwyddiant menter adfywiad y Bae, does dim 
rheswm o gwbl pam na allai’r fenter hon hefyd fod 
yn llwyddiant drwy flaengynllunio agos rhwng y 

deg awdurdod lleol sydd yn ymrwymedig iddo. 

Mae 90,000 o bobl yn teithio i mewn ac allan o 
Gaerdydd bob dydd ar hyn o bryd. Craidd yr 
integreiddio fydd system metro, gyda’r ffocws ar 
chwyldroi trafnidiaeth rheilffyrdd yr holl ranbarth, 
drwy adnewyddu leiniau cyfredol, creu gorsafoedd 
newydd, atgyfodi leiniau a aeth yn angof, disodli 
hen drenau â threnau newydd, cynyddu nifer y 
trenau a theithiau a sicrhau siwrne fwy cyfforddus 
i’r teithwyr. Yng Nghaerdydd ei hun, bwriedir agor 
pedair gorsaf newydd erbyn 2023, sef Gabalfa, Heol 
Crwys, Sgwâr Loudoun yn Nhrebiwt a gorsaf 
newydd yn y Bae. Caiff 600 o staff ychwanegol eu 
cyflogi a bydd cynllun prentisiaeth yn rhan o’r 
datblygiad. Erbyn diwedd 2023 bydd 285 o 
wasanaethau yn ychwanegol bob dydd ar draws 

Cymru. 

Yn y tymor hir bydd y prosiect yn gyfrwng creu 
rhagor o’r swyddi uwch-dechnoleg sydd wedi 
gwneud Caerdydd yn gymaint o atyniad i 
fuddsoddwyr allanol. I atgyfnerthu hynny, mae’r 
brifddinas a’r Cynulliad yn rhagweld rôl allweddol i 
fyd addysg, i’r ysgolion a’r prifysgolion, a’r rheini 
yn meithrin y math o sgiliau dynol a thechnolegol a 
fydd yn hanfodol i ffyniant y ddinas a’r rhanbarth i’r 
dyfodol. Llawn cyn bwysiced fydd gwella 
darpariaeth y gwasanaeth iechyd, lleihau llygredd, 
hybu’r economi werdd a hybu glendid yr awyr. I 

gyflawni’r nod hwnnw bwriedir mynd i’r afael â 
thagfeydd traffig yn y ddinas drwy hybu moduro 
trydanol, annog cerdded a beicio, ehangu 
trafnidiaeth gyhoeddus, gan gynnwys, o bosib, 
ddod â thramiau yn ôl i’r ddinas. Brexit neu beidio, 

mae hyn oll yn argoeli’n dda i’r dyfodol. 

Caerdydd: dinas Gymraeg 

A beth am Gymreictod Caerdydd? Yn nyddiau 
cynnar y ganrif ddiwethaf haerodd y llenor W. J. 
Gruffydd mai ‘trigo’ ac nid ‘byw’ a wnâi yn y 
ddinas, gan awgrymu mai alltud yn ei wlad ei hun 
oedd pob Cymro a drigai ynddi. O’r braidd y gellid 
dweud hynny heddiw. Yn 1911 dim ond 8% o’r 
boblogaeth oedd yn siarad Cymraeg; erbyn heddiw 
mae’r ganran wedi cynyddu i dros 11%. Ac mae’n 
parhau i dyfu - hynny i’w briodoli yn rhannol i’r 
cynnydd yn statws cenedlaethol yr iaith, yn 
rhannol i dwf economaidd y ddinas, a 
chenedlaethau o Gymry Cymraeg, bellach, yn bwrw 
gwreiddiau ynddi. Ond y brif ffactor yw’r galw 
cynyddol am ysgolion cyfrwng Cymraeg. Bellach, 
mae tair ysgol uwchradd Gymraeg yng 
Nghaerdydd, 17 o ysgolion cynradd Cymraeg a llu 
o gylchoedd meithrin yn eu bwydo. Mae 
normaleiddio’r iaith eisoes ar waith; gyda’r 
cynnydd a ddisgwylir  yn y boblogaeth mae cyfle 
euraid i wneud addysg cyfrwng Cymraeg yn fwy 
deniadol a llwyddiannus fyth, gan ddyblu onid 
treblu nifer yr ysgolion Cymraeg. Drwy hynny fe 
atgyfnerthir Cymreictod dinesig mewn prifddinas 

eang ei gorwelion, un aml-ffydd ac amlhiliol.   

Pobl Caerdydd 

Pobl Caerdydd yw rhwydwaith digidol pobl y 
brifddinas, gyda bron i 5,000 o ddilynwyr ar 
Twitter a Facebook. 

Dilynwch @PoblCaerdydd i glywed am 
weithgareddau, digwyddiadau a chlecs yn 
ystod yr Eisteddfod, a cofiwch rannu’ch 
newyddion gyda ni yn ystod yr wythnos. 
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PAM YMWELD AG 
AMGUEDDFA GENEDLAETHOL CYMRU? 

 

B eth am daro draw i’r Amgueddfa yn wythnos 
gyntaf Awst i ddweud helo wrth Catrin o 

Ferain, i ryfeddu at gasgliad unigryw 
Argraffbeintwyr Gwendoline a 
Margaret Davies Gregynog (yr 
ail gasgliad gorau o’i fath yn y 
byd, medden nhw!). Gallwch 
syllu ar nifer o arddangosfeydd 
eraill newydd a chyffrous, gan 
gynnwys Kizuna: Japan / Cymru / 
Dylunio, arddangosfa fawr sy’n 
adrodd sut y cyfareddwyd y byd 
gan gelf a dylunio Japan, a’r 

gydberthynas rhyngddi a Chymru. 

Galwch heib io  i  weld yr 
arddangosfa Penderfyniad Pwy?. Mae 
casgliadau’r Amgueddfa yn perthyn i 
bawb, wrth gwrs – ond y tro hwn, 
defnyddwyr y Wallich, elusen sy’n 
cefnogi’r digartref, sydd wedi dewis y 
cwbl o blith casgliad celf fodern a 
chyfoes Ymddiriedolaeth Derek 
Williams, a phenderfynu sut i’w 

harddangos. 

Os byddwch wedi cael digon ar gelf, cerflunwaith 
a serameg, ewch i orielau gwych Esblygiad Cymru 
a Hanes Natur. Yno, cewch weld cyw deinosor 
annwyl dros ben – ac efallai fachu tocynnau i’r 

Amgueddfa Dros Nos – Deffro Gyda'r Deinos! i 
fwynhau amrywiaeth o weithgareddau a dysgu am 

y deinosoriaid ar 11 Awst. 

A wyddech chi fod gan yr Amgueddfa 
gasgliad nodedig o ffotograffiaeth? 
Ar d d a n g o s f a  y w  M e r c h ed  a 
Ffotograffiaeth sy’n trafod rôl merched 
mewn ffotograffiaeth, nid yn unig fel 
cynhyrchwyr, ond hefyd fel testunau. 
Mae’r arddangosfa wedi ei threfnu i gyd-
fynd â chanmlwyddiant Deddf 
Cynrychiolaeth y Bobl 1918, a roddodd 
yr hawl i bleidleisio i fenywod dros 30 

oed am y tro cyntaf. 

Arddangosfa arall gwerth ei 
gweld yw Cerith Wyn Evans – 
Radiant Fold (…the Illuminating 
Gas), sef pedair ffurf neon sy’n 
ddyfyniadau gweledol o’r diagramau 
dirgel a elwid gan Duchamp yn 

‘dystion optegol’. Comisiynwyd y 
gwaith hwn yn arbennig ar gyfer 
casgliad Amgueddfa Cymru gan 
feithrin perthynas â phensaernïaeth 

fodernaidd y gofod. 

Am wybodaeth bellach, gwelwch wefan 
yr Amgueddfa: https://amgueddfa.cymru/

caerdydd/digwyddiadau/ 

Diolch i Lywodraeth Cymru a sefydliadau eraill am 
noddi gwaith yr Amgueddfa. 

Ann Saer 

EWCH AM DRO!                                                                                           

Perspectif yr artist Anthony Evans ar y brifddinas 

I  weld Caerdydd  ar ei gorau, mentrwch allan o’r 
Bae am newid bach, i ymweld â rhai o’r 

uchelfannau sydd yn gefnlen i’r ddinas.  Y bryniau 
hyn yw’r llefydd sydd wedi fy ysbrydoli dro ar ôl tro 
ac sydd yn fy ngalw i’n ôl i gerdded, i fyfyrio ac i 
fraslunio. Cefais sawl syniad am gyfansoddiad 
darlun yno. 

Beth am ddechrau ar Fynydd y Garth - ewch 
ar un o fysiau’r ddinas ac anelwch am Bentyrch 
neu Waelod-y-garth. Mae digon o lwybrau i’w 
dilyn o’r pentrefi hyn ac ymhen ychydig amser 
byddwch yn cyrraedd  pen  Mynydd y Garth.  
Dyma un o’r golygfeydd mwyaf godidog o 
Gaerdydd, y fro ac o’r Cymoedd. Am safbwynt 
wahanol o Fae Caerdydd - y Wenallt yw’r lle: 
llwybrau troellog trwy hen goedwig sydd i’w 
darganfod yno uwchlaw pentref Rhiwbeina.  

Peidiwch â mynd adre heb fynd i Benarth.  
Wrth syllu ar ysblander y Bae presennol 
ceisiwch ddychmygu’r oes a fu, pan fu cannoedd 
o longau stêm yn cludo cyfoeth y genedl i 
bedwar ban byd. 

Wrth sôn am gyfoeth ein gwlad ewch i’r 
Amgueddfa Genedlaethol ym Mharc Cathays ac 
yno mae rhai o fy hoff beintiadau - lluniau sydd 
wedi chwarae rhan bwysig yn fy ngyrfa fel 
arlunydd. A’r gorau ohonynt yw’r ddwy olygfa o 

Blasty Margam gan yr arlunydd Thomas Smith, 
wedi eu creu yn yr ail ganrif ar bymtheg ac er eu 
hoed mae gan y ddau rywbeth i’w ddweud wrthyf  
hyd yn oed heddiw.  

Da chi, ewch am dro! 

Mae Anthony Evans yn arlunydd lleol â’i stiwdio, 
Oriel Canfas,  yn 44a Glamorgan Street, Treganna. 

Caerdydd o’r Wenallt: Anthony Evans 

https://amgueddfa.cymru/caerdydd/digwyddiadau/
https://amgueddfa.cymru/caerdydd/digwyddiadau/


 7 

 

TRI ARTIST,  
DWY GENHEDLAETH, UN TEULU 

 

Y n ystod yr Eisteddfod, dafliad carreg o’r 
Maes, bydd Sioe Gelf ‘Teulu' yn 

arddangos gwaith tri artist hollol wahanol o 
Gaerdydd - Mati, Tegerin a Gwyn Roberts - yn 
Oriel Gelf ac Ystafell De ‘Boundary’ (rhwng 
Techniquest a Gwesty Dewi Sant). 

Bydd peintiadau olew newydd gan Gwyn, 
wedi’u hysbrydoli gan dirwedd rhyfeddol 
Cymru, o fynyddoedd Eryri (ei ardal enedigol) 
i arfordir gwyllt y Gorllewin.  Mae Gwyn yn 
arddangos yn eang yng Nghymru a Lloegr. 

Ysbrydolwyd gwaith Tegerin, ei fab, gan 
dreftadaeth ddiwydiannol Cymru, o byllau 
glo’r De i chwareli’r Gogledd. Elfen bwysig o'i 
waith yw ffotograffiaeth yn ogystal â 
pheintiadau haniaethol, lliwgar, geometrig a 
thrawiadol, a phrintiadau manwl a chymleth. 

Mae gwaith Mati, ei ferch,  yn dod ag elfen 
wahanol iawn i’r sioe.  Ychydig yn ôl, aeth i 
Ghana i wirfoddoli fel nyrs. Swynwyd hi gan 
liwiau a phatrymau trawiadol y ffabric lleol, a 
a threfnodd daith i wledydd eraill Affrica ac 
Asia i gasglu mwy o ffabric. Mae nawr yn 
defnyddio’r ffabric i greu gemwaith 
addurniadol unigryw a lamplenni lliwgar, sy'n 
ychwanegiad trawiadol i unrhyw wisg neu 
ystafell. 

Bydd cyfraniad o werthiant y sioe yn cael ei roi i 
helpu ysgol newydd arbennig iawn, mewn ardal 
dlawd yn Accra, Ghana.  Enw’r ysgol yw Mati 
Montessori School, yn dilyn y cysylltiad mae Mati 
wedi'i greu â'r wlad a’r bobl groesawgar a hyfryd 
mae hi wedi dod i’w hadnabod.  

Ymunwch â ni i’r agoriad am 3 y prynhawn, 
ddydd Sadwrn, 4 Awst. Bydd cerddoriaeth fyw gan 
Cyswllt Celtaidd a dawnsio creadigol gan Gwen 
Elfyn Jones. Bydd y sioe yn parhau trwy gydol yr 
Eisteddfod - a gallwch  fwynhau paned o de hyfryd 
yn yr Ystafell De Tsieineaidd. 

CYMDEITHAS YR IAITH 

M ae Cell Caerdydd Cymdeithas yr Iaith yn 
cwrdd yn fisol, fel arfer am 7.30yh ar nos 

Fawrth gyntaf y mis yn nhafarn yn y Cornwall yn 
Nhrelluest (Grangetown).  

 Yn ddiweddar, mae aelodau'r gell wedi cwrdd â'r 
Cyngor i drafod canllawiau cynllunio sy'n effeithio 
ar statws yr iaith, ar siopau ac ar enwau strydoedd 
ynghyd â materion addysg. 

Prif ymgyrch y gell ar hyn o bryd yw galw ar y 
Cyngor i agor 10 ysgol Gymraeg newydd dros y 4 
blynedd nesaf. Fe drefnon ni sgwrs yn Nhafwyl a 
esgorodd ar drafodaeth fywiog iawn am yr angen i 
sicrhau bod pob ysgol newydd yn y ddinas yn un 
cyfrwng Cymraeg er mwyn cyrraedd miliwn o 
siaradwyr y Gymraeg cyn gynted â phosibl. 

Colin Nosworthy 
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O’R WAUN DDYFAL I BLASDŴR:  

HANES RHAI O ENWAU LLEOEDD 
DINAS CAEDRYDD 

Dylan Foster Evans 
 

D echreuwn gyda’r enw pwysicaf oll — 
Caerdydd ei hun. Mae’n ddigon amlwg mai 

caer yw’r elfen gyntaf, ond llai amlwg yw mai enw 
afon Taf sy’n llechu yn y sillaf olaf. Daw enw’r afon 
ychydig yn nes at yr wyneb yn y ffurf ganoloesol 
Caerdyf. Heb fynd i ormod o fanylion, gallwn nodi 
bod Caerdyf yn tarddu o ffurf a 
luniwyd yn yr iaith Frythoneg, 
mamiaith y Gymraeg a siaredid 
adeg y Rhufeiniaid, ddwy fil o 
f lynyddoedd yn ôl . Mewn 
gwrthgyferbyniad, enw a ffurfiwyd 
wedi geni’r Gymraeg yw Llandaf. 
Mae Cardiff yn fenthyciad o 
Caerdyf. Oherwydd hynny fe 
honnir weithiau fod enw Saesneg y 
ddinas yn hŷn na’r enw Cymraeg 

— lol botes, wrth gwrs! 

Enw sydd wedi dod i’r amlwg yn sgil llwyddiant 
un o aelwydydd yr Urdd yw’r Waun Ddyfal. Ardal o 
dir comin oedd y Waun Ddyfal gynt. Yr enw 
Saesneg arni oedd ‘the Little Heath’ a’r Mynydd 
Bychan cyfagos oedd y ‘Great Heath’. Er bod atgof 
ohono i’w weld yn ‘Pen-y-wain Road’, mae’n 
ymddangos i enw’r Waun Ddyfal fynd yn angof am 
ganrif a rhagor cyn i gymuned Gymraeg Caerdydd 
ailafael ynddo tua diwedd yr ugeinfed ganrif. Mae’n 
anodd nodi ei ffiniau’n fanwl erbyn heddiw, ond 
mae’n cyfateb yn fras i’r ardal rhwng Fairoak Road, 
Ninian Road, Wellfield Road, Albany Road, a Heol y 

Crwys.  

Dwy ardal arall â chymunedau Cymraeg bywiog 
yw Treganna a Phontcanna. Mae dau gwestiwn yn 
codi yma — y cyntaf yw pwy neu beth oedd canna 
neu Canna? Santes, meddai rhai. Ond mae mwy 
nag ychydig o gysgod Iolo Morganwg ar y 
traddodiad hwnnw. Enw nant meddai eraill, ond 
does dim tystiolaeth bendant o blaid hynny 
chwaith. Yr ail gwestiwn yw pryd y daeth yr enw 
Treganna i fodolaeth. Mae’r enw Saesneg Canton 
yn mynd yn ôl i’r drydedd ganrif ar ddeg, ac yn wir 
Cantwn oedd y ffurf arferol yn Gymraeg yn y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed. 
Ni welais enghraifft o Treganna cyn y flwyddyn 
1900 — daw honno o waith yr hanesydd lleol hynod 
ddifyr hwnnw John Hobson Matthews (1858-1914). 
Sais a ddysgodd Gymraeg oedd Matthews ac fe 
ymddiddorai’n fawr yn enwau lleoedd ardal 
Caerdydd. A glywodd ef y ffurf Treganna yn rhywle, 
ynteu tybed ai ef a’i lluniodd o’i ben a’i bastwn ei 
hun? Un o Porth Ia (St Ives) yng Nghernyw oedd ei 
dad — ai cyd-ddigwyddiad yw bod hen blasty yno a 

elwid weithiau’n Tregenna ac weithiau’n Treganna? 

Wrth i Gaerdydd dyfu mae’n anorfod fod enwau 
newydd yn ymddangos o bryd i’w gilydd. Un felly 
yw Plasdŵr, yr enw arfaethedig ar stad newydd o 
dai sy’n cael ei chodi yng ngorllewin y ddinas. 
Cyfieithiad o Waterhall yw Plasdŵr: Waterhall 

Secondary Modern oedd yr ysgol gyntaf ar y safle 
sydd bellach yn gartref i Ysgol Gyfun Gymraeg 
Plasmawr. Daethai’r enw Waterhall o fferm 
gyfagos. Beth felly oedd y ‘plas dŵr’ y mae’r enwau 
hyn yn cyfeirio ato? Dim byd ond rhith, hyd y 
gwelaf! Nid yw Waterhall ond ymdrech 
ddychmygus i esbonio’r ffurf gynharach Watrel 
(neu’r cyffelyb): mae dogfen Gymraeg o tua 1600 
yn cyfeirio at ‘fferm y Wattrel ysa’. Nid yw ystyr yr 
enw yn gwbl amlwg, ond mae’n debyg iawn na fu 

yno erioed unrhyw beth y gellid ei alw yn Blasdŵr! 

Ac yn olaf, beth am daflu enw cwbl anghofiedig i’r 
pair, gyda’r gobaith y daw’n fwy 
hysbys maes o law? Bydd 
adeiladau’r BBC yn Llandaf yn 
cael eu dymchwel cyn hir yn sgil 
symud y pencadlys i ganol y 
ddinas. Mae’r rhan o’r safle sydd 
ar ochr ddeheuol Heol Llantrisant 
wedi ei chodi ar lain o dir a elwid 
gynt yn Twyn y Gleision; ystyr 
gleision yma, am wn i, yw ‘clytiau 
o dir glas’. Codwyd tŷ braf yno 
dan yr enw hwnnw gan John 

Hopkins (c.1839–1900), cigydd Cymraeg ei iaith o 
Landaf a pherchennog y Butcher’s Arms. Yn 
ddiweddarach fe gollwyd yr enw, er bod y tŷ ei hun 
wedi goroesi ar newydd wedd. Ond os daw 
datblygiadau tai newydd i’r safle hwn, beth am inni 
ailafael yn Twyn y Gleision? Gyda’r Adar Gleision 
yn ôl ar y brig, byddai’n amserol iawn, oni fyddai? 

 

BRODYR 

Lazarou 
YR ENW 

yn y byd trin gwallt 
– dynion a gwragedd –  

Gwasanaeth di-ail i’r gymuned 
Gymraeg  

ers 50 mlynedd 
 

CROESO I’R EISTEDDFOD 
 

Salon mewn sawl man. 
Galwch mewn!  

 
59, Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd:  

029 2052 9764 
12 Churchill Way, Caerdydd:  

029 2038 7220 
6B, Duke Street Arcade, Caerdydd:  

029 2037 3099 
ac eraill yn yr ardal 
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CWRT INSOLE 

Y n swatio’n braf ym maestref goediog Llandaf 
yng Nghaerdydd, mae Cwrt Insole yn blasty 

â hanes eithriadol o ddiddorol, sy’n mynd nôl i 
1855.  

Adeiladwyd y tŷ gan James Harvey Insole, 
entrepreneur diwydiannol a wnaeth ei ffortiwn yn 
cloddio glo yn y cymoedd a’i allforio. Ond daeth tro 
ar fyd ac yn y 1930au fe 
brynwyd y plasty gan Gyngor 
Caerdydd. Am gyfnod bu’n 
l l yf rgel l  a  chanol fan 
gymunedol, ond mae wedi 
wynebu cyfnodau hir o 
ansicrwydd ar ôl hynny. 

Er bod iddo arwyddocâd 
pensaernïol a hanesyddol, 
mae’n siŵr y byddai wedi 
mynd yn adfeilion oni bai i’r 
t rigolion  l leol  ffurfio 
Cyfeillion Cwrt Insole i 
ymladd dros ei ddyfodol. Yn 2011 crëwyd elusen 
gofrestredig, Ymddiriedolaeth Cwrt Insole – a dyna 
ddechrau ar gyfnod o weddnewidiad.  

Caewyd Cwrt Insole i'r cyhoedd ym mis Hydref 
2014, a dechreuwyd adnewyddu rhannau helaeth 
o'r tŷ ac adeiladau adfeiliedig y stablau. Yna, ym 
mis Medi 2016, ar ôl tri degawd o ymgyrchu, 
trosglwyddodd Cyngor Caerdydd y brydles i'r 
elusen.  

Erbyn hyn, mae rhannau o’r tŷ wedi eu 
hadnewyddu (proses sy’n parhau), ac mae Iard y 

Stablau yn gyfleuster newydd sbon lle cynhelir 
gweithgareddau cymunedol, corfforaethol a 
phreifat. Rhan o’r adeiladau hyn yw Caffi’r Cwt 
Potiau, sy’n cynnig cacennau ffres, brecwast a 
chinio saith diwrnod yr wythnos. 

Mae'r Cyfeillion yn parhau i drefnu digwyddiadau 
codi arian, gan gynnwys Taith Gerdded Glo-Aur 
bob Gorffennaf, taith 17 milltir o’r Cymer, Y 
Rhondda, i’r Cwrt, er cof am y gweithwyr a fu farw 

yn Nhrychineb Glofa’r 
Cymer, 1856. 

Gall ymwelwyr heddiw 
fwynhau llawr gwaelod y 
p l a s t y  a ' r  g e r d d i 
addurniadol am  ddim, ac 
ers diwedd Gorffennaf mae 
profiad newydd i ymwelwyr 
wedi agor ar y llawr cyntaf. 
B y d d  s t r a e o n  y r 
ystafelloedd a adawyd yn 
wag yn dod yn fyw trwy 
gyfrwng cymysgedd o 
dechnoleg a drama gan 

adrodd stori’r teulu Insole, eu llwyddiannau a'u 
trychinebau. 

Mae Cwrt Insole bellach yn agored i ymwelwyr 7 
diwrnod yr wythnos ac mae'n cynnal 
dosbarthiadau, gweithgareddau, cynadleddau, 
priodasau a mwy. Am ragor o wybodaeth, gan 
gynnwys manylion y digwyddiadau sydd i ddod, 
ewch i www.insolecourt.org, dewch o hyd i ni ar 
Facebook a Twitter, @insolecourt neu ffoniwch 
(029) 2116 7920. 



10  

 

CANU A CHANU 

CORAU CAERDYDD A’R FRO 

 Gwawr Owen, Arweinydd Côr Caerdydd 

C roeso i’r brifddinas gorawl. Gofynnwyd i mi 
baratoi erthygl ar gorau Caerdydd ar gyfer 

rhifyn arbennig o’r Dinesydd i nodi ymweliad yr 
Eisteddfod Genedlaethol. Mae’n anodd credu erbyn 
hyn, ond nôl ym 1992, doedd dim côr oedolion yn 
bodoli yng Nghaerdydd oedd yn ymarfer trwy 
gyfrwng y Gymraeg: peth anhygoel o ystyried 
llewyrch a llwyddiannau di-ri corau niferus y 
brifddinas heddiw. 

Ebrill 1af 1992: ymarfer cyntaf Côr Caerdydd. 
Roedd criw ohonom wedi penderfynu y byddai’n 
syniad da ceisio ffurfio côr fyddai’n ymarfer trwy 
gyfrwng y Gymraeg i gystadlu yn Eisteddfod 
Genedlaethol Aberystwyth y flwyddyn honno. 
Wnaeth neb feddwl beth fyddai’n digwydd ar ôl yr 
Eisteddfod, ond a chôr o 102 ar y llwyfan yn canu 
ac yn cipio’r wobr gyntaf ar ei ymddangosiad 
cyntaf ar lwyfan, rhaid oedd cadw i fynd ym mis 
Medi. A chadw i fynd fu hanes Côr Caerdydd, côr yr 
wyf i wedi cael y pleser a’r anrhydedd o’i arwain 
ers y cychwyn cyntaf. Ac mae’n braf bod rhyw 
ddwsin o’r Côr gwreiddiol yn dal i fod yn rhan o’r 
côr. Gyda 11 buddugoliaeth yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol, perthynas glos gyda’r cyfansoddwr 
Syr Karl Jenkins, llawer o uchafbwyntiau corawl a 
theithiau tramor, ar ôl dathlu chwarter canrif y 
llynedd, mae’r ysfa am ganu corawl yn dal yn gryf.  

Roedd corau i’w cael yng Nghaerdydd cyn 1992, 
wrth gwrs. Roedd Côr Canolfan yr Urdd yn ymarfer 
yn Heol Conwy cyn dyddiau Côr Caerdydd (a’r 
Ganolfan bellach wedi ei throi’n fflatiau), a chorau 
cymysg eraill yn y brifddinas, gan gynnwys Côr 
Polyffonig Caerdydd a Chantorion Ardwyn. 

Erbyn hyn, mae bron i ddwsin o gorau yn y 
brifddinas lle mae’r Gymraeg yn amlwg ac sy’n cael 
eu harwain gan siaradwyr Cymraeg. Ymddiheuraf 
os oes unrhyw gorau wedi cael eu hepgor yn yr 
erthygl hon; mae’n anodd cadw gafael ar yr holl 
gorau erbyn hyn, ac mae’n bosib iawn y bydd rhai 
wedi ffurfio yn arbennig ar gyfer yr Eisteddfod 
Genedlaethol eleni.  

Gan barhau gyda’r corau cymysg, sefydlwyd 
Côrdydd gan griw o ffrindiau yn 2000. Ddeunaw 
mlynedd yn ddiweddarach mae’r côr yn dal i ffynnu 
o dan arweiniad Huw Foulkes (yn dilyn marwloaeth 
annhymig yr arweinydd gwreiddiol Sioned James) 
a Branwen Gwyn yn cyfeilio. Mae’r Eisteddfod 
Genedlaethol yn uchafbwynt blynyddol i’r côr sydd 
wedi ennill yma 11 gwaith a chipio teitl Côr yr Ŵyl 
ar bum achlysur. O ran cyfansoddwyr cyfoes, 
mae’r côr wedi gweithio gydag Eric Whitacre, 
Morten Lauridsen a Paul Mealor. 

Eilir Owen Griffiths sy’n arwain CF1 ers y 
dechreuad yn 2004; mae cystadlu yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol wedi bod yn rhan annatod o galendr 
CF1 ers y cychwyn cyntaf, gan ddechrau drwy 
gystadlu fel côr ieuenctid i ddatblygu i gystadlu fel 

côr cymysg. Gyda 7 gwobr gyntaf a theitl Côr yr 
Ŵyl yn 2005, teimla Eilir fod cystadlu yn ffordd dda 
iawn o ddatblygu’r côr yn lleisiol ac o ran magu 
profiad. 

Richard Vaughan (un o aelodau CF1) sy’n 
arwain Côr y Gleision, côr sydd â 128 o aelodau ac 
a ffurfiwyd yn 2006 ar gyfer y gyfres deledu Codi 
Canu. Mae rygbi wrth graidd y côr hwn, ac maent 
hwythau hefyd yn gefnogol i’r Eisteddfod 
Genedlaethol a gwyliau corawl eraill gyda 
buddugoliaethau yn Cheltenham, Gŵyl Gorawl 
Gogledd Cymru a Bournemouth. 

Ym 1994, penderfynodd Delyth Medi fod angen 
côr merched yn y brifddinas ac mae Côr Merched 
Canna wedi ennill y Brif Gystadleuaeth Gorawl i 
Ferched yn yr Eisteddfod Genedlaethol niferoedd o 
weithiau yn ogystal â’r Côr Cerdd Dant a’r Côr 
Gwerin. Maent hefyd wedi ennill yn yr Ŵyl Cerdd 
Dant droeon. Mae’r enw Canna yn tarddu o enw 
dwy ardal yng Nghaerdydd: Pontcanna a 
Threganna. Mae’r gair hefyd yn enw ar flodyn, ac 
wrth gwrs yn golygu ‘sing’. 

Mae dau gôr meibion amlwg ar ochr Gymraeg y 
brifddinas. Ffurfiwyd Côr Meibion Taf yn 2004 gan 
Rob Nicholls pan ddaeth tua ugain o ddynion 
ynghyd yng nghapel y Tabernacl yn yr Ais, 
Caerdydd, gyda’r bwriad o sefydlu côr meibion 
Cymraeg ei iaith yn y brifddinas. Ers hynny, mae’r 
côr wedi tyfu i gynnwys dros saith deg o aelodau, 
wedi ennill yn y Genedlaethol ddwywaith, ac erbyn 
hyn yn cael ei arwain gan Steffan Jones sy’n 
enedigol o Gaerdydd. 

Yn yr un flwyddyn, sefydlwyd Bechgyn Bro Taf 
gan Owen Saer wedi iddo ddechrau cymeryd 
ymarferion adrannol aelodau dynion Côrdydd. 
Erbyn hyn, Rhys Griffiths sy’n arwain y côr o ryw 
35 o ddynion ers 2012. Dyma gôr arall sydd wedi 
profi tipyn o lwyddiant mewn cystadlaethau corawl 
yn lleol ac yn genedlaethol. Ers tair blynedd maent 
wedi bod yn canu yn ardal cefnogwyr Stadiwm 
Principality Caerdydd cyn pob gêm gartref tîm 
rybgi Cymru. 

Mae côr i bob oedran yn y brifddinas. Côr o 
bobol hŷn ardal Caerdydd gafodd ei sefydlu yn 
2008 yw Hen Nodiant. Daeth buddugoliaeth gyntaf 
y côr yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2010 ac 
mae wedi cipio’r wobr gyntaf yng nghystadleuaeth 
y Côr Pensiynwyr bob blwyddyn ers hynny. Fe’i 
ffurfiwyd dan yr enw Côr y Mochyn Du cyn newid ei 
enw i Hen Nodiant yn 2015. Sioned James oedd 
arweinydd gwreiddiol y côr, ond gyda chymorth 
Marian Evans, mae Huw Foulkes wedi cymryd yr 
awenau erbyn hyn. 

Dylid sôn hefyd am Aelwyd Hamdden Caerdydd 
a’r côr o dan arweiniad y diweddar Eilonwy Jones 
fu’n rhan o ddiwylliant y brifddinas am gyfnod hir, 
ond sydd bellach wedi dod i ben. 

Ac ymlaen at yr ieuenctid: mae Aelwyd y Waun 
Ddyfal yn enw sydd i’w glywed bob blwyddyn yn 
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ac mewn 
cystadlaethau eraill. Sefydlwyd y côr yn 2005 gan 
fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd; maent wedi 
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perfformio yn Disneyland Paris gyda Russell 
Watson, ac mae’r ochr gymdeithasol yn gyfle 
gwych i fyryrwyr ddod i adnabod pobl newydd. 

Cafodd Academi Berfformio Caerdydd (ABC) ei 
sefydlu yn Ionawr 2014 i ddiwallu’r angen am 
academi berfformio i blant a phobl ifanc y 
brifddinas drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Mae 
dros 100 o bobl ifanc bellach yn aelodau dan 
arweiniad Huw Foulkes ac Elin Llwyd. Ar hyn o 
bryd maent yn y broses o ehangu’r academi i Fro 
Morgannwg ac yn paratoi i gystadlu am y tro cyntaf 
erioed yn yr Eisteddfod Genedlaethol. 

Sefydlwyd Côr Heol y March gan Eleri Roberts 
yn 2009. Daw’r aelodaeth o rhyw 40 o blant o 9-18 
oed o Fro Morgannwg a’r cyffiniau. Cafodd y côr 
lwyddiant droeon yn Eisteddfod Genedlaethol yr 
Urdd, ac enillodd gystadleuaeth Côr Plant y Byd yn 
Eisteddfod Rynglwadol Llangollen yn 2014 a theitl 
Côr Cymru yn 2015. Cipiwyd y wobr gyntaf yng 
Ngŵyl Gorawl Rynglwadol Canta al Mar yn Sbaen 
yn 2016, a Thlws Syr Karl Jenkins yng Ngŵyl 
Gorawl Ryngwladol Cymru 2018. 

Daeth Côr Plant Caerdydd o dan arweiniad Mair 
Robbins i ben ryw ugain mlynedd yn ôl, ond mae 
digon o gyfleoedd i blant a phobl ifanc y brifddinas 
fwynhau canu o’r safon uchaf. 

Mae ein hysgolion hefyd yn cynhyrchu corau da 
yn y sector cynradd ac uwchradd. Mae corau yn 
gysylltiedig â’n capeli ac Eglwys Dewi Sant. Mae 
siaradwyr Cymraeg yn gysylltiedig â Chorws Opera 
Cenedlaethol Cymru sy’n gantorion proffesiynol, ac 
mae corau yn rhan o Ganolfan Berfformio Cymru, 
Prifysgol Caerdydd a Choleg Brenhinol Cerdd a 
Drama Cymru. Mae Corws Cenedlaethol y BBC yn 
gorws mwy proffesiynol, ac mae City Voices, 
Cantemus, Cambrensis a Chymdeithas Gorawl 
Llandaf yn enwau sydd i’w clywed yn rheolaidd. 

Wrth fynd o gwmpas y maes, mae’n siŵr y 
gwelwch gryno-ddisgiau gan gorau’r brifddinas; da 
chi, prynwch i’n cefnogi. 

Os dewch i Gaerdydd ar ymweliad, mae siawns 
go dda y cewch gyfle i glywed un o’n corau. Neu, 
os byddwch yn symud i Gaerdydd fel myfyriwr, 
gyda’ch gwaith, neu’n ymddeol i’r brifddinas, mae’n 
siwr y dowch o hyd i gôr addas ar eich cyfer lle 
bydd croeso mawr i chi. 

Wrth gwrs, dim ond hanner y stori yw’r 
holl weithgarwch corawl Cymraeg yn y 

brifddinas. Mae yma hefyd sîn bop 
Gymraeg fywiog ac amrywiol. Gofynnwyd i 

Katie Hall roi cipolwg inni ar y bwrlwm 
dros fisoedd yr haf eleni. 

 

Y SÎN BOP GYMRAEG 
Katie Hall, blaenydd y band CHROMA 

W el, dyma flwyddyn fythgofiadwy arall i sîn 
bop Gymraeg Caerdydd! Agorodd y parti ym 

mis Gorffennaf gyda Tafwyl yng Nghastell 
Caerdydd. Gwefreiddiol oedd cael bod yn rhan o’r 
gig Er Cof am Manon Jones – dyna gyfle i glywed 
cerddoriaeth bync Gymraeg ar ei gorau ar gyfer 
achos teilwng iawn. O blith yr amrywiol fandiau i’w 
gweld yn Tafwyl eleni, yr uchafbwyntiau i mi oedd 
clywed alawon prydferth Gentle Good (enillydd 
Gwobr Cerddoriaeth Cymru eleni), a gweld esgidiau 
clocsio aur No Good Boyo sy’n rhan o brosiect 
Gorwelion yn 2018.  

Yn y blynyddoedd diwetha’ mae’r sîn 
gerddoriaeth yng Nghaerdydd wedi gweld twf 
anferthol. Felly mae’n wych bod y brifddinas yn 
gartref i’r Eisteddfod eleni. Bydd y lle’n llawn o 
ddigwyddiadau cyffrous a bydda i’n galw i mewn i 
gymaint â phosibl. Dw i am ddechrau’r wythnos 
gyda gig y pafiliwn ar y nos Fawrth. Dw i’n methu 
ag aros i glywed cân Geraint Jarman ‘STEDDFOD 
YN Y DDINAS’ yn atseinio trwy’r Bae! Ddydd 
Mercher, fi sy’n cael y dasg anodd o ddewis 
enillydd Brwydr y Bandiau 2018. Dewch draw i 
Lwyfan y Maes ar y prynhawn Mercher i glywed 
cenhedlaeth newydd y sîn bop Gymraeg yng 
Nghymru, sef Y Sybs, Wigwam, Anorac, Carma, 
Ellis Derby a Miskin! 

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi darparu line up 
gwych inni eleni. Beth am neidio ar fws rhif 13/6 o’r 
Bae i Glwb Ifor Bach i brofi Dyb Gymraeg a 
cherddoriaeth electronig Llwybr Llaethog? Hefyd ar 
y noson honno bydd Ani Glass, Tŷ Gwydr a Pasta 
Hull yn perfformio. Brysiwch felly i fachu tocyn ar 
wefan Cymdeithas tra bod rhai ar ôl!  

 



12  

 

E leni mae Cwlwm Busnes Caerdydd yn dathlu 
ei ben-blwydd yn 25ain oed. Cafodd ei lansio 

yng Nghastell Caerdydd ym mis Mawrth 1993. 

Mae Cwlwm Busnes Caerdydd yn rhoi cyfle i 
bobl fusnes Caerdydd a'r cyffiniau — o bob 
sector — gwrdd, rhwydweithio a thrafod materion 
yn ymwneud â busnes trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Mae'r Cwlwm yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau 
drwy gydol y flwyddyn. Ceir cyfle i drafod y 
datblygiadau diweddaraf mewn busnes a chreu 
cysylltiadau newydd.  

Mae croeso i unrhyw un o fyd busnes Cymraeg 
yr ardal, neu unrhyw un sydd yn ymddiddori yn y 
byd busnes, ymuno â ni. 

‘Mae apêl y Cwlwm yn unigryw – does dim 
fforwm arall o'i fath. Mae'n gyfle i bobl fusnes a 
phroffesiynol gwrdd â'i gilydd mewn awyrgylch 
anffurfiol a chyfeillgar – a’r cyfan yn Gymraeg.’ 

David Boobier 
Dolmans, Cyfreithwyr 

Mae manylion llawn ar gael ar wefan Cwlwm:  
www.cwlwmbusnescaerdydd.com  

CWLWM BUSNES CAERDYDD 
Dathlu 25 eleni!   

Cefnogi’r Dinesydd a chroesawu’r Eisteddfod 
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MUDIAD MEITHRIN 
arbenigwyr y blynyddoedd cynnar  

 

P rif nod Mudiad Meithrin yw cynnig gofal ac 
addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg 

ledled Cymru gan annog dilyniant o grwpiau 
Cymraeg i Blant o’r Cylch Ti a Fi ac ymlaen i’r 
Cylch Meithrin a’r Ysgol Gymraeg. Bellach mae ein 
darpariaethau hefyd yn cynnwys meithrinfeydd 
dydd, gofal dydd llawn ac amrediad o ofal 
cofleidiol. 

Pan sefydlwyd y Mudiad yn 1971 roedd 
ffigurau’r Cyfrifiad y flwyddyn honno yn nodi mai 
11.3% o blant 3-4 oed yng Nghymru oedd yn gallu 
siarad Cymraeg. Erbyn Cyfrifiad 2011 roedd y 
ffigwr yn 23.3%. Heb os, mae’r gwaith caled a 
wnaed yn y Cylchoedd Meithrin a’r Cylchoedd Ti a 
Fi dros y blynyddoedd wedi cyfrannu’n helaeth at 
sicrhau’r cynnydd yma. 

Mae ein darpariaethau yng Nghaerdydd wedi 
cynyddu dros y blynyddoedd ac mae Data Mudiad 
Meithrin yn 2016-17 yn nodi fod 640 o blant yn 

mynychu’r 7 Cylch Ti a Fi a’r 19 Cylch Meithrin yng 
Nghaerdydd. Bellach mae 6 grŵp Cymraeg i Blant 
yn cwrdd yn wythnosol yn yr ardal hefyd.  

Meddai Leanne Marsh, Pennaeth Datblygu 
Gwasanaethau Mudiad Meithrin:  

“Mae gweld y twf ym myd gofal ac addysg 
Gymraeg yng Nghaerdydd dros y degawd diwethaf 
yn gyffrous iawn gyda 26 o Gylchoedd Meithrin a 
Chylchoedd Ti a Fi bellach ar draws y ddinas yn 
ysbrydoli cannoedd o rieni i  ddanfon eu plant 
ymlaen i addysg Gymraeg.  

“Mae cynlluniau newydd Mudiad Meithrin, megis 
Clwb Cwtsh a Cymraeg i Blant, yn ategu at y 
bwrlwm  ac yn  sicrhau’r daith iaith i’r teulu cyfan o 
enedigaeth hyd oed ysgol.  

“Ein gweledigaeth dros y degawd nesaf yw 
parhau i adeiladu ar lwyddiant ein Cylchoedd 
Meithrin drwy ehangu’n gwasanaethau a hynny 
drwy’r Cynnig Gofal Plant ynghyd â chydweithio 
gyda’r ysgolion i ddatblygu cylchoedd newydd.”   

Am fanylion cyswllt, gweler yr hysbyseb gyferbyn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ger Neuadd ein prifddinas, wele’r dyfroedd 
Fu gynt yn hafan deg i longau’r lli.  
Llyn dedwydd bellach, ar ôl cadw’r llanw allan, 
Ym marn y bardd – pwy felly ydyw hi?   
 

2 O flaen y drws mae geiriau’r beirdd yn moli 
Gwynt a môr a golau’r lleuad wen. 
Am beth mae’r lleuad yn hiraethu,  
Ers i’r morglawdd feiddio codi’i ben? 

 
3 Ac yntau newydd adael ei arddegau 
 Sgrifennodd gân i annog bod yn driw. 

Trwy gadw tân yr aelwyd eto i losgi. 
Ar gyfer pwy roedd angen ei gadw’n fyw?  

BAE CAERDYDD TRWY LYGAID Y BEIRDD 
Keith Bush 

Allwch chi ateb y posau? Er mwyn gwneud hynny bydd angen i chi ymweld â’r mannau sydd yn y lluniau 

ac edrych o’ch cwmpas. Atebion ar wefan y Dinesydd (http://dinesydd.cymru 

 
 

 

 

 

4 Malwoden fawr â’i chragen gopor sgleiniog 
Sydd i awen Cymru’n gartref hardd. 
Y byd a gaiff ei drechu gan ba rinwedd 
Sy’n dod o ffwrnes awen, medd y bardd?  

 
5 Bu’n forwr ifanc ar Fôr Iwerydd 

Ar longau tal yn dilyn sêr y nef.  
Golud llwythi astrus bu’n dychmygu.  
A’u henwi yma – Beth oedd ei enw ef? 

 
6 Gwaith Jonah sy’n arddangos llwybrau’r llongau - 

Marchogion a fu’n ffrwyno’r ceffyl gwyn, 
 Ond pa greadur morol welodd Dafydd 

Ac iddi blu mor wyn â ’r lleuad wen? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

http://dinesydd.cymru/
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TWF ADDYSG GYMRAEG YNG NGHAERDYDD 
Mae’r tabl yn olrhain hanes datblygiad addysg Gymraeg yn y brifddinas ers 1943. 

Mae’r siart ar y chwith yn dangos y twf yn nifer yr ysgolion cynradd Cymraeg  dros y blynyddoedd a’r 
siart ar y dde y twf yn niferoedd y plant sy’n cychwyn ar addysg gynradd Gymraeg. Yn 2017 dewisodd 1 o 

bob 6 plentyn yn y brifddinas gychwyn ei addysg mewn ysgol Gymraeg. 

Seiliwyd y tabl a’r graffiau ar wybodaeth gan Michael Jones. Mae ei gronoleg gyflawn ar ein gwefan:  
http://dinesydd.cymru 

Blwyddyn  Pwysigrwydd y flwyddyn yn natblygiad  addysg Gymraeg 

1943 - 47 Ysgol fore Sadwrn yn Nhŷ’r Cymry 

1949 Agor Ysgol Gymraeg Caerdydd ar safle Ysgol Sloper Road 

1954 
Symud i Highfields ac ailenwi’r ysgol yn Bryntaf. Newidiwyd safleoedd eto yn 1972 
(Mynachdy) a 1975 (Y Rhodfa) 

1978 Agor Ysgol Gyfun Glantaf 

1980 Agor Melin Gruffydd 

1981 Cau Bryntaf ac agor Coed y Gof, Y Wern a’r Rhodfa (Bro Eirwg yn ddiweddarach) 

1986 Agor dosbarth ‘rhydd’ yn Ysgol Landsdowne Rd. 

1987 Y  dosbarth ‘rhydd’ yn dod yn Ysgol Treganna 

1990 Agor Pencae ar un o hen safleoedd Ysgol Bryntaf 

1993 Agor dosbarth ‘rhydd’ ar safle Howardian 

1995 Y dosbarth ‘rhydd’ yn dod yn Ysgol y Mynydd Bychan 

1996 

Derbyn ffrydiau Cymraeg Gwaelod-y-garth a Chreigiau o Ganol Morgannwg  ac agor Pwll 
Coch. Mae’r Creigiau yn parhau yn ffrwd Gymraeg gyda ffrwd Saesneg o’r un maint, ond 
erbyn hyn mae Gwaelod-y-garth yn Ysgol Gymraeg gyda ffrwd Saesneg gyfyngedig i 6 
disgybl ar y mwyaf.  

1998 Agor Ysgol Gyfun Plasmawr 

1999 Agor dosbarth ‘rhydd’ yn Ysgol Albany Road 

2001 Agor Y Berllan Deg ar sylfaen y dosbarthiadau ‘rhydd’ yn Albany Road 

2005 Agor Ysgol Glan Morfa 

2007 Agor ysgolion Tan-yr-eos, Nant Caerau a PenyPil 

2009 Agor ysgolion Pen-y-Groes a Glan Ceubal 

2012 Agor Ysgol Gyfun Bro Edern (ar safle Glantaf am y flwyddyn gyntaf) 

2013 Caewyd Tan-yr-eos i ffurfio ffrwd ychwanegol yn Ysgol Treganna ar safle newydd 

2016 Agor Ysgol Hamadryad  
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 ADDOLI TRWY’R GYMRAEG:                                                                           
CIP AR EGLWYSI A CHAPELI  
DALGYLCH YR EISTEDDFOD 

A mrywiol ac amlweddog yw’r ddarpariaeth i’r 
rhai sydd am addoli trwy’r Gymraeg yn 

nhalgylch yr Eisteddfod. Fe welwch enwau’r 
enwadau traddodiadol ar y capeli a’r eglwysi ond 
cymysg o ran cefndir yw’r rhai sy’n mynychu. Mae 
elfennau eraill yn bwysicach – cyfleustra, natur 
gwasanaethau, oedran y gynulleidfa, natur y 
darpariaethau cymdeithasol  a diwylliannol.  

Estyn allan 

Yn gyffredin i bob eglwys leol y mae’r awydd i 
estyn allan trwy gefnogi elusennau dyngarol yma 
yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Trwy eu 
haelodaeth o Gynghrair Caerdydd y Cenhedloedd 
Unedig y mae’r Undodiaid yn gweithredu eu 
pwyslais ar werthoedd cyfiawnder a thegwch i 
bawb. 

Yn eu dymuniad i weithredu a thystio i gariad 
Duw yn Iesu, mae capeli ac eglwysi’r brifddinas yn 
gyson hael eu cefnogaeth i Fanc Bwyd Caerdydd 
ac mae Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd yn 
trefnu bod pawb yn cymryd eu tro i baratoi te i’r 
digartref ar brynhawniau Sul unwaith y mis yn y 
Tabernacl, Yr Ais. Cafodd Salem, Treganna, gyfle i 
gydweithio ag eglwysi lleol a darparu swper a 
lloches dros nos i’r digartref yn y festri, gan helpu 
dros 200 o bobl anghenus. Caiff yr Ystafell Fyw, 
sy’n cefnogi’r rheiny ag anawsterau dibyniaeth, 
gefnogaeth gydenwadol. 

Mae rhwydwaith Cangen Cytûn Dinas Caerdydd 
a’r Bae yn weithgar yn y maes dyngarol ymysg 
ceiswyr lloches ac ar hyn o bryd mae grŵp 
amlgrefyddol yn codi arian at letya ffoaduriaid o 
Syria yn ardal y Bute.  Hefyd, mae codi arian a 
gweddïo dros waith Cymorth Cristnogol ac 
elusennau eraill yn cael lle blaenllaw. Gefeilliodd 
sawl capel â phartneriaid ac eglwysi yng ngwlad 
Lesotho. 

Bydd sawl eglwys yn croesawu dysgwyr ac yn 
cynnal boreau ‘coffi a chlonc’ i rai sydd am ymarfer 
eu Cymraeg. Mae’r Catholigion yn rhoi cyfle i blant 

yr ysgolion Catholig glywed gweddi’r eglwys 
honno yn Gymraeg. Trwy gydweithio â 
Christnogion eraill, cyflwynir, yn flynyddol ac yn 
ddramatig, Stori’r Nadolig, yn y Tabernacl ar yr Ais 
– ymgais arbennig i ledu gwir ystyr y Nadolig. 

Tystiolaeth ac addoliad 

Tra’n gytûn ar yr alwad i garu ein cyd-ddyn ‘pwy 
bynnag y bo’ ac i gydweithio gorau gellir, mae’r 
amrywiaeth i’w gweld fwyaf amlwg yn y modd y 
bydd gwahanol eglwysi’n mynd ati i ‘dystio i gariad 
Duw yn Iesu’ ac ‘i weld cariad Duw yn ffynnu’ a 
chreu cyfeillach o bobl sy’n amlygu gwerthoedd y 
Beibl. Cynigir addoliad mwy anffurfiol i blant, 
ieuenctid ac oedolion mewn capel neu ganolfan 
gymdeithasol ar foreau Sul, oedfa fer yn y festri am 
9:30 ar gyfer teuluoedd aelodau iau a brecwast i 
ddilyn. Bydd rhai yn dewis galw gweinidog ond 
arweinydd sydd mewn un man a grŵp o arweinwyr 
mewn man arall. Dewis rhai yw cyflwyno 
amrywiaeth o wasanaethau ar bynciau cyfoes, 
trafod materion llosg a phenderfynu, er enghraifft, i 
gefnogi priodas gyfartal. Gwasanaethu cymuned 
Gymraeg yr ardal yw gweledigaeth eraill a pharatoi 
i ddiwallu eu hanghenion mewn clybiau amrywiol. 

Ar y llaw arall, mae eraill yn cynnig oedfaon, 
gweddus ac urddasol, Protestannaidd a Chatholig, 
yn ôl eu traddodiad, ac mae galw am hynny. Tri 
man o addoliad yn unig sydd bellach yn trefnu 
Cwrdd Gweddi penodol ac un yn unig sy’n cynnal 
diwrnod o weddïo dros y gwaith. 

Mae pwyslais yr ysgolion Sul yn bennaf ar 
addysgu plant ond mae ambell i fan yn cynnig 
astudiaeth Feiblaidd i bobl ifanc a rhai hŷn. 
Merched sy’n cynnal Cangen Caerdydd 
Cymdeithas y Beibl ac yn codi swm mawr o arian at 
y gwaith hwnnw. Daw’r merched ynghyd hefyd i 
gynnal Dydd Gweddi Byd-eang y Chwiorydd. Caiff 
Cymdeithas y Cymod gefnogaeth gref mewn 
ambell fan. Bydd cydweithio rhyngenwadol adeg 
cyrddau pregethu ac ar wyliau’r Eglwys. Croesewir 
sawl côr i ymarfer yn yr addoldai a daw 
cymdeithasau Cymraeg ynghyd i gynnal eu 
cyfarfodydd yn adeiladau’r capeli a’r eglwysi. Ie, 
dyna ni, amrywiol ac amlweddog! 

 

Addoldy Gweinidog / Arweinydd Cyswllt 

Bethel Penarth (A) Kevin Davies d.k.davies@btinternet.com 

Bethel Rhiwbeina (EF) Evan Morgan gwendafrancis@hotmail.com 

Bethlehem Gwaelod-y-garth (A) Delwyn Sion rhodrigj@btinternet.com 

Yr Eglwys Gatholig  Elfed Jones carys@caerdelyn.com 

Ebeneser Caerdydd  (A) Alun Tudur mthomasrugby@hotmail.com 

Eglwys Dewi Sant (E yng Ngh) Dyfrig Lloyd dyfriglloyd@hotmail.com 

Minny Street (A) Owain Llyr Evans owainalona@googlemail.com 

Salem Treganna (EBC) Evan Morgan evan.mogs@btopenworld.com 

Tabernacl Caerdydd (B) Denzil John denzil.john@btinternet.com 

Tabernacl Efail Isaf (A)  Tîm o arweinwyr geraintrees@hotmail.com 

Tabernacl Y Barri (A) Kevin Davies  eurynogwen@gmail.com 

Eglwys yr Undodiaid Stephen Lingwood   dianabianchi47@hotmail.com 

Y Crwys (EBC) Aled Huw  Thomas padrealed@gmail.com 

Yr Eglwys Efengylaidd Emyr James  gwybodaeth@cwmpawd.org 

mailto:d.k.davies@btinternet.com
mailto:gwendafrancis@hotmail.com
mailto:rhodrigj@btinternet.com
mailto:carys@caerdelyn.com
mailto:mthomasrugby@hotmail.com
mailto:dyfriglloyd@hotmail.com
mailto:owainalona@googlemail.com
mailto:evan.mogs@btopenworld.com
mailto:denzil.john@btinternet.com
mailto:eurynogwen@gmail.com
mailto:dianabianchi47@hotmail.com
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SAIN FFAGAN 
AMGUEDDFA WERIN CYMRU  

YN DATHLU’R 70  

M ae 2018 yn flwyddyn fawr i atyniad 
treftadaeth mwyaf poblogaidd y genedl, Sain 

Ffagan, Amgueddfa Werin Cymru. Ar y cyntaf o 
Orffennaf dathlodd yr Amgueddfa ei phen-blwydd 
yn 70 oed cyn cwblhau’r prosiect ailddatblygu, dan 
nawdd y Loteri Genedlaethol, Llywodraeth Cymru a 
chefnogwyr eraill, ym mis Hydref 2018. 

Mae’r Amgueddfa yn galw ar ymwelwyr i nodi 70 
mlynedd, ac edrych ymlaen at y 70 nesaf, drwy 
rannu atgofion a ffotograffiau o ymweliadau i’r 
Amgueddfa ar y cyfryngau cymdeithasol gan 
ddefnyddio #sainffagan70. 

Eleni hefyd noddir Cadair Eisteddfod 
Genedlaethol 2018 gan Amgueddfa Cymru i 

ddathlu pen-blwydd Sain Ffagan. Roedd yr 
Amgueddfa’n awyddus i weld cynllun oedd yn 
cysylltu gyda Sain Ffagan, a dyma oedd yr her i 
Chris Williams – cerflunydd sy’n byw yn Pentre ac 
yn gweithio yn Ynyshir, y Rhondda. Ysbrydolwyd 
Chris gan ffurf y cadeiriau coedyn yng nghasgliad 
yr Amgueddfa, ac un gadair yn arbennig, a wnaed 
yn Nhrealaw, nid nepell o’i weithdy. 

Cafodd darnau o’r Gadair eu creu yn Sain 
Ffagan, Amgueddfa Werin Cymru mewn adeilad 
pwrpasol – Gweithdy. Mae Gweithdy yn adeilad 
cynaliadwy newydd sbon sy’n llwyfan i sgiliau 
crefftwyr ddoe a heddiw, a man lle gall ymwelwyr o 
bob oed gael profiad uniongyrchol o sgiliau 
traddodiadol. Yn Gweithdy bu Chris yn arddangos 
ac yn rhannu’r broses o greu’r Gadair gydag 
ymwelwyr i’r Amgueddfa – rhywbeth newydd yn 
hanes creu Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol. 

Nid dyma fydd diwedd y daith chwaith. Ym mis 
Hydref 2018 bydd orielau newydd yn agor yn y Prif 

Adei lad ac yn 
Gw ei t hd y.  T rw y 
g y f o e t h  e i n 
casgliadau hanes ac 
a r c h a e o l e g 
cenedlaethol bydd 
cyfle i ymwelwyr 
glywed straeon pobl 
Cymru – o’r trigolion 
cyntaf hyd heddiw. 
Bydd Llys Llywelyn, 
ein hail-gread o lys 
tywysog canoloesol 
Llys Rhosyr ar Ynys 
Môn, hefyd yn agor. 
Dewch draw i weld 
sut y byddai Llywelyn 
Fawr wedi byw, 
gwledda a rheoli 800 
mlynedd yn ôl. Bydd 
agor yr orielau 
newydd a Llys 
Llywelyn yn nodi 
diwedd prosiect 
ailddatblyglu Sain 
Ffagan. 

Gwireddwyd hyn – 
y  p r o s i e c t 
ailddatblygu mwyaf 
yn hanes Sain Ffagan 
– diolch i nawdd gan 
chwaraewyr y Loteri 
G e n e d l a e t h o l , 
Llywodraeth Cymru a 
chefnogwyr eraill. Yn 
2012 derbyniodd Sain 
Ffagan y grant mwyaf 
erioed i Gronfa 
Treftadaeth y Loteri ei 
roi yng Nghymru er 
mwyn adrodd hanes 
bywyd yng Nghymru 
dros 200,000 o 
flynyddoedd a mwy.  
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Y Gymraeg yng  
Nghanol Caerdydd 

Taith yng nghyffiniau Porth y Gorllewin 

E. Wyn James 

Rhagarweiniad 

G wahoddiad sydd yma i chi fynd ar daith ar 
droed (yn llythrennol neu yn eich dychymyg!) 

o gwmpas rhan o ganol Caerdydd.  
 

Erbyn heddiw mae dros 350,000 o bobl yn byw 
yng Nghaerdydd, ac mae’r ddinas wedi ymestyn i 
gynnwys llawer o’r pentrefi a amgylchynai’r hen 
dref wreiddiol. Ond hyd at ddechrau’r 19eg ganrif, 
tref fechan oedd Caerdydd, heb fod ynddi fawr 
mwy na thua 2,000 o bobl ar unrhyw adeg yn ei 
hanes hir.  

 
Tref ydoedd a ddatblygodd i’r de o Gastell 

Caerdydd yn ystod yr Oesoedd Canol, ac am lawer 
o’i hanes yr oedd waliau amddiffynnol yn ei 
hamgylchynu. Dim ond ychydig olion o’r waliau 
hynny sy’n aros heddiw, ond bwriad y daith hon yw 
mynd â ni o gwmpas rhan fwyaf gorllewinol yr hen 
dref gaerog wreiddiol a’i chyffiniau agos, gan 
ganolbwyntio’n arbennig ar rai mannau 
arwyddocaol o safbwynt y Gymraeg, ddoe a 
heddiw. 

 
Yn briodol iawn, 

bydd y daith yn 
dechrau ac yn 
gorffen o flaen 
Castell Caerdydd, 
oherwydd y castell 
yw’r rheswm dros 
f o d o l a e t h 
Caerdydd. Mae’r 
castell presennol ar 
safle caer a 
godwyd gan y 
Rhufeiniaid tua’r 
flwyddyn 55 Oed 
Crist ar fan 
strategol ar lan 
afon Taf, ar y ffordd 
rhwng Caerllion a 
Chaerfyrddin – ar y 
ffordd honno, gyda 
llaw, yr aeth 
Geraint fab Erbin yn 
un o chwedlau’r 
Mabinogion o gyffiniau llys Arthur yng Nghaerllion 
i Gaerdydd a chwarae twrnameint yno.  

Y gaer Rufeinig honno a roddodd ei henw i 
Gaerdydd, oherwydd o ‘Caerdyf’ y daw’r enwau 
cyfoes ‘Caerdydd’ a ‘Cardiff’ ill dau. Ffurf ar ‘Taf’ 
yw’r ‘Tyf’ yn ‘Caerdyf’ – ffurf enidol (h.y. ffurf sy’n 
dangos perthynas) ar enw’r afon – ac mae hynny’n 
arwydd fod gwreiddiau’r enw’n hen iawn, yn mynd 
yn ôl i’r cyfnod cyn i’r Gymraeg ddatblygu o’i 
mamiaith, y Frythoneg. Fel arall, ‘Caerdaf’ fyddai 
enw’r dref (yn debyg i ‘Llandaf’, a ddaeth i fod wedi 

i’r Gymraeg ddatblygu o’r Frythoneg; ‘Llandyf’ 
fyddai’r enw fel arall).  

 
Mae bodolaeth Castell Caerdydd yn pwysleisio 

fod ‘goresgyn’ ac ‘amddiffyn’ yn eiriau pwysig yn 
hanes y ddinas erioed. Cododd y goresgynwyr 
Rhufeinig bedair caer yn eu tro ar safle’r castell 
presennol rhwng tua O.C. 55 a 280, ac mae rhai o 
olion walydd y Rhufeiniaid i’w gweld o hyd ar 
waelod rhai o walydd y castell heddiw. Gadawodd y 
Rhufeiniaid Gaerdydd tua’r flwyddyn 380, ond yna 
yn yr 11fed ganrif, daeth goresgynwyr eraill, y 
Normaniaid, a chodi gorthwr (keep) ar fryncyn 
gwneud yng nghanol yr hen gaer Rufeinig.  

 
Mae’r gorthwr hwnnw – Tŵr Iestyn – yn 

ganolbwynt trawiadol i’r castell hyd heddiw, ond 
mynd yn adfeilion cynyddol fu hanes y castell 
gydag amser, nes ei ailgodi yn ei ffurf bresennol, 
anhygoel o afradlon, yn y 19eg ganrif gan deulu 
Bute, y tirfeddianwyr o’r Alban a fu’n fwy cyfrifol na 
neb am greu’r Gaerdydd fodern. Roedd hynny yng 
nghyfnod ei thwf mawr yn Oes Victoria yn sgil y 
datblygiadau diwydiannol aruthrol yn y cymoedd 
tua’r gogledd; ac yr oedd twf Caerdydd yn y cyfnod 
hwnnw’n gwbl syrfdanol: cynyddodd y boblogaeth 
o tua 1,800 yn 1800, i tua 18,000 yn 1850, i tua 
180,000 erbyn i’r dref ennill statws dinas yn 1905.  

Yn 1987 cyhoeddodd Gwasg y Dref Wen, y tŷ 
cyhoeddi arloesol a hynod gynhyrchiol hwnnw yn 

yr Eglwys Newydd, 
gyfrol o’r enw Bro a 
Dinas, detholiad o 
f a r d d o n i a e t h  a 
rhyddiaith am Gaerdydd 
a Bro Morgannwg dan 
olygyddiaeth W. J. 
Jones, yr awdur diwyd a 
fu am flynyddoedd yn 
ddarlithydd yn Adran 
Gymraeg Coleg Addysg 
C a e r d y d d  y n g 
Nghyncoed. Fel y 
pwyleisia’r gerdd fach 
hyfryd, ddienw, ‘Holi 
Afon Taf’, yn y gyfrol 
honno, fe glywodd yr 
afon lawer o ieithoedd 
ar hyd ei glannau dros y 
canrifoedd: Lladin, 
Ffrangeg Normanaidd, 
Saesneg, a llu o 
ieithoedd o bob rhan o’r 

byd yn dilyn ffyniant ardal 
y dociau; ond meddai’r 

afon yn y gerdd: ‘Ond tra fwyf byw, bydd Cymraeg, 
gobeithio, yn bêr yn fy nghlyw.’  

 
‘Ar Daf yr iaith a dyfodd’ a fabwysiadwyd yn 

arwyddair i Ysgol Bryntaf, yr ysgol gynradd 
Gymraeg gyntaf i gael ei sefydlu yng Nghaerdydd 
yn 1949 – a dyna a welwyd dro ar ôl tro yn hanes 
Caerdydd, er gwaethaf pob trai dros y canrifoedd 
yn sgil mewnlifiadau o wahanol fathau. Ac edrych 
ar gysylltiad rhai llefydd yng nghanol ein prifddinas 
â’r Gymraeg yw diben y daith hon. 

Map John Speed o Gaerdydd 1610  
https://www.casgliadywerin.cymru/items/29006 
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Y Daith 

A wn o’r castell i gyfeiriad yr 
afon, gan fynd heibio i’r Wal 

Anifeiliaid enwog. Yna, trown i’r 
dde trwy borth a godwyd fwy neu 
lai ar safle hen borth orllewinol y 
dref – Porth Meisgyn – i mewn i 
Barc Bute, ‘calon werdd y ddinas’.  

Wrth inni ddilyn y llwybr tua’r 
gogledd, gwelwn ar y dde y cylch 
cerrig a godwyd i gynnal 
seremonïau Gorsedd y Beirdd pan 
ymw el od d y r  Ei s t edd fo d 
Genedlaethol â Chaerdydd yn 
1978 (er mai ym Mhentwyn yr 
oedd maes yr Eisteddfod honno).  

Cyn hir, down at fforch yn y 
llwybr ger olion brodordy o eiddo 
Urdd y Dominiciaid – y Brodyr 
Duon – a sylfaenwyd tua 1250. 
Fe’i llosgwyd gan Owain Glyndŵr 
adeg ei ymosodiad ar Gaerdydd 
yn 1404 yn ystod ei ryfel 
annibyniaeth.  

Dilynwn y llwybr i’r chwith yn y 
fan honno nes dod at Bont y 
Mileniwn, ger Caffi’r Tŷ Haf, pont 
droed a godwyd yn 1999 ac sy’n 
arwain dros afon Taf i Gerddi 
Sophia.  

⁎⁎⁎⁎⁎⁎ 

Fe grëwyd Gerddi Sophia ar dir 
hen fferm Plasturton yn yr 1850au 
a’u henwi ar ôl gweddw Ail 
Ardalydd Bute. Dyma’r parc 
cyhoeddus cyntaf yng Nghymru, 
ac mae iddo le pwysig ym myd y 
campau: dyma, er enghraifft, 
gartref cyntaf Clwb Pêl-droed 
Dinas Caerdydd – ‘yr Adar 
Gleision’ – a chartref presennol 
Clwb Criced Morgannwg. 

Yng Ngerddi Sophia y 
cynhal iwyd Eisteddfodau 
Cenedlaethol 1938 ac 1960 
y n g h y d  a g  E i s t e d d f o d 
Genedlaethol yr Urdd yn 1965 – 
enillydd Cadair yr Urdd yn 1965 
oedd Gerallt Lloyd Owen ac 
enillydd y Goron oedd Robin 
Gwyndaf o’r Amgueddfa Werin. 
Un o’r pethau mwyaf nodedig 
am Eisteddfod 1938 yw mai 
mewn cyfarfod yn Neuadd y 
Ddinas yn ystod yr eisteddfod 
honno y dechreuwyd o ddifrif ar 
yr ymgyrch i ennill statws 
cyfreithiol i’r iaith Gymraeg. Yn 
yr un eisteddfod hefyd cytunwyd 
i fwrw ymlaen â’r cynllun i 
baratoi un o’n cyfeirlyfrau 

pwysicaf, Y Bywgraffiadur 
Cymreig. Ffrwyth llenyddol mwyaf 
arhosol Eisteddfod 1938 oedd 
nofel Elena Puw Morgan, Y Graith, 
a enillodd iddi’r Fedal Ryddiaith; a 
nofel gan ferch a enillodd y Fedal 
Ryddiaith yn Eisteddfod 1960 
hefyd, sef Fy Hen Lyfr Cownt, 
nofel hanesyddol gan Rhiannon 
Davies Jones am yr emynyddes 
Ann Griffiths.  

Cafodd Eisteddod 1938 
ymwelydd a fyddai’n dod yn un o 
enwogion mawr y byd maes o law, 
sef John F. Kennedy, a etholwyd 
yn Arlywydd yr Unol Daleithiau yn 
1960. Daeth i Gaerdydd yn 1938 
yng nghwmni ei dad, Joseph, a 
oedd yn Llysgennad America yn 
Llundain ar y pryd. Anerchodd 
Joseph Kennedy gyngerdd ar nos 
Lun yr Eisteddfod, a chanmol y 
côr plant i’r entrychion. ‘It is much 
better teaching [our children] to 
sing than to shoulder a rifle’, 
meddai yn ei araith: sylw eironig, 
a dweud y lleiaf, o gofio’r hyn a 
ddigwyddodd i’w fab. 

⁎⁎⁎⁎⁎⁎ 

Wrth ddod oddi ar Bont y 
Mileniwm i mewn i Erddi Sophia, 
trown i’r dde a dilyn llwybr Taith 
Taf am ychydig tua’r gogledd ar 
hyd glan yr afon. Petaech chi yno 
yn nechrau’r ugeinfed ganrif, 
mae’n ddigon posibl y byddech 
wedi gweld yr efengylydd a’r 
gweinidog gyda Symudiad 
Ymosodol y Methodistiaid 
Calfinaidd, Seth Joshua (1858–
1925), yn cerdded ar lan yr afon 
mewn myfyrdod dwfn, oherwydd 
byddai’n aml yn taro draw i Erddi 
Sophia o’i gartref yn 28 Talbot 
Street gerllaw, i weddïo. Daeth yn 
arweinydd amlwg yn Niwygiad 

1904–05, ac yn ei ddyddiadur ym 
mis Tachwedd 1904, dywed i’r 
llwybr ar hyd yr afon yng Ngerddi 
Sophia ddod yn lle sanctaidd iddo 
dros y tair blynedd blaenorol, 
wrth iddo weddïo’n daer yno am 
ddiwygiad ysbrydol cenedlaethol 
– ac y mae wedi dod, meddai, ‘ac 
rwy’n llawenhau’. 

⁎⁎⁎⁎⁎⁎ 

Golygfa eithaf gwahanol a 
fyddai wedi eich wynebu yno tua 
1863, oherwydd mae baled 
Gymraeg a argraffwyd yr adeg 
honno yn adrodd fel y bu ‘i 
helgwn gwych Pentyrch’ ymlid 
cadno coch i lawr y cwm, heibio i 
Radur a Thyllgoed a Llandaf. 
Tybiodd rhai o’r helwyr fod y 
cadno wedi croesi’r afon, a 
‘rhedasant drwy Gaerdydd [gan] 
gynhyrfu’r dre’; ond yng Ngerddi 
Sophia yr oedd y cadno druan, yn 
‘ymguddio’n gyfrwys rhag ei ddal 
mewn llwyn o laurel ’ , ac yno y 
lladdwyd ef. Ac mae’r gân yn 
gorffen trwy ganu clodydd yr 
helwyr a’u cŵn a’u meirch: ‘Ni 
ddichon clawdd na pherth,/
Afonydd, llynnoedd, creigiau  
serth/ Eu lluddias ar eu taith … 

⁎⁎⁎⁎⁎⁎ 

Yn lle parhau ar hyd Taith Taf 
i’r gogledd, i gyfeiriad safle maes 
E i s t e d d f o d  G e n e d l a e t h o l 
Caerdydd 2008 ar Gaeau 
Pontcanna, cymerwn y troad 
cyntaf i’r chwith tuag at Glos 
Sophia a heibio i Ganolfan 
Genedlaethol Chwaraeon Cymru 
ar y dde.  

Wrth anelu am Glos Sophia, fe 
awn heibio i dafarn ‘Bragdy a 
Chegin’ ar y dde ychydig cyn 

Y dorf yn Nhafwyl ar lawnt y castell 
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cyrraedd y clos. Porthdy ar gyfer 
y fynedfa i’r gerddi oedd yr 
adeilad yn wreiddiol, a’r enw ar y 
dafarn ar un adeg oedd ‘The 
Poacher’s Lodge’, ond rhwng 
2002 a 2018 ei henw oedd ‘Y 
Mochyn Du’, ac fe ddaeth y dafarn 
dan yr enw hwnnw yn ganolfan i 
weithgareddau Cymraeg o bob 
math.  

Y n o,  e r  en gh ra i f f t ,  y 
cynhaliwyd Tafwyl – yr ŵyl 
boblogaidd a drefnir yn flynyddol 
gan Fenter Caerdydd i ddathlu’r 
diwylliant Cymraeg – o’r dechrau 
yn 2006 hyd nes iddi symud i 
Gastell Caerdydd yn 2012. Rhyw 
1,000 a fynychodd yr ŵyl gyntaf, 
ond erbyn hyn mae Ffair Tafwyl 
yn denu bron 40,000 dros 
ddeuddydd bob haf ac wedi 
datblygu’n fath o ‘eisteddfod 
genedlaethol fach’ ychwanegol yn 
y calendr Cymraeg. 

Yn y Mochyn Du, hefyd, y 
ffurfiwyd côr o bobl hŷn dan 
arweinyddiaeth y ddiweddar 
Sioned James (1974–2016), 
arweinydd Côrdydd, er mwyn 
c y s t a d l u  y n  E i s t e d d f o d 
Genedlaethol Caerdydd yn 2008; 
ac o dan yr enw ‘Côr y Mochyn 
Du’ (ac yna ‘Côr Hen Nodiant’ o 
2015 ymlaen), mae’r côr wedi 
ennill y Gystadleuaeth Gorawl i 
Bensiynwyr yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol bob blwyddyn er 
2010. 

⁎⁎⁎⁎⁎⁎ 

Clos Sophia oedd cartref S4C 
pan lansiwyd y sianel yn 1982, 
gydag Owen Edwards (1933–
2010), un o gewri’r byd darlledu a 
ffigwr amlwg ym mywyd Cymraeg 
Caerdydd, wrth y llyw. Roedd 
creu’r sianel yn ddigwyddiad 
allweddol yn hanes y Gymraeg yn 
gyffredinol, wrth gwrs, ac yn 
ddatblygiad hynod bwysig yn 
hanes yr iaith yng Nghaerdydd yn 
benodol, oherwydd yr holl swyddi 
yn gysylltiedig â’r Gymraeg a 
grëwyd yn y ddinas. Ac roedd y 
rhaglen gyntaf a ddarlledwyd o 
Glos Sophia ar noson gyntaf y 
sianel, 1 Tachwedd 1982 – sef y 
cartŵn SuperTed (gydag un o gyn
-ddisgyblion Ysgol Uwchradd 
Cathays, y canwr Geraint Jarman, 
yn lleisio’r prif gymeriad) – yn 
rhagflas o’r ffordd y byddai 
Caerdydd yn datblygu’n ganolfan 
animeiddio ryngwladol o bwys. 

⁎⁎⁎⁎⁎⁎ 

O Glos Sophia, yn hytrach na 
mynd yn syth yn ein blaen i Talbot 
Street, trown i’r chwith i mewn i 
Heol yr Eglwys Gadeiriol, un o 
strydoedd harddaf a mwyaf 
trawiadol ei phensaernïaeth yn y 
brifddinas. 

Y troad cyntaf ar y dde yw 
Hamilton Street, y stryd fwyaf 
llengar ei chysylltiadau yng 
Nghaerdydd o bosibl. Treuliodd y 
llenor o’r Wladfa, Eluned Morgan 
(1870–1938), lawer o amser yng 
Nghaerdydd ar ddechrau’r 
ugeinfed ganrif, ac yr oedd yn 
lletya yn 51 Hamilton Street pan 
gyhoeddwyd yr orau o’i chyfrolau 
taith, sef Gwymon y Môr (1909), 
perl o lyfr sy’n adrodd hanes 
mordaith o Gymru i’r Wladfa.  

Yn 10 Hamilton Street, wedyn, 
yr oedd Saunders Lewis yn lletya 
yn 1921–22 pan gwblhaodd ei 
ddrama Gymraeg gyntaf, Gwaed 
yr Uchelwyr (a lwyfannwyd am y 
tro cyntaf yn Neuadd y Ddinas, 
Caerdydd, ym mis Mai 1922) a 
phan ddechreuodd ysgrifennu un 
o’i ddramâu gorau, Blodeuwedd. 

Mae’r bardd Grahame Davies 
yn byw yn Hamilton Street er 1997 
– yn rhif 58 er 1999, ond yn rhif 18 
pan gyhoeddodd y gyfrol Adennill 
Tir (1997) a enillodd iddo Wobr 
Harri Webb. Roedd hynny’n gyd-
ddigwyddiad priodol iawn, gan i 
Harri Webb fyw yn 38 Hamilton 
Street am gyfnod ar ôl iddo 
ddychwelyd i Gymru yn dilyn yr 
Ail Ryfel Byd.  

Er ein bod yn meddwl yn 
arbennig am Harri Webb (1920–94) 
fel bardd a ysgrifennai yn 

Saesneg, mae’n werth cofio mai ef 
a ysgrifennodd eiriau un o 
ganeuon Cymraeg mwyaf eiconig 
ail hanner yr ugeinfed ganrif, sef 
‘Colli Iaith’. Ond ennill yr iaith fu 
hanes y gantores a gysylltir yn 
annatod â’r gân, sef Heather 
Jones, a ddysgodd y Gymraeg 
pan oedd yn ddisgybl yn Ysgol 
Uwchradd Cathays. Cyfansoddwr 
yr alaw hudolus oedd Dr 
Meredydd Evans (1919–2015), a 
fu’n gweithio yng Nghaerdydd 
rhwng 1963 ac 1985 (yn Bennaeth 
Adran Adloniant Ysgafn y BBC 
hyd 1973 ac yna’n ddarlithydd yn 
y Brifysgol), a Merêd oedd y prif 
ysbrydolwr y tu ôl i ddechrau 
cyhoeddi’r Dinesydd yn 1973, 
papur bro cyntaf Cymru. 

⁎⁎⁎⁎⁎⁎ 

Os awn ychydig o’r ffordd i 
lawr Heol yr Eglwys Gadeiriol ar ôl 
y troad i Hamilton Street, fe welwn 
ar y dde un o enghreifftiau 
pensaernïol mwyaf trawiadol yr 
ardal, sef ‘Temple Court’, synagog 
Iddewig yn wreiddiol ond sydd 
bellach wedi’i droi’n swyddfeydd. 
Un o’r rhai a osododd cerrig 
sylfaen yr adeilad yn 1896 oedd 
Godfrey Charles Morgan (1831–
1913), Arglwydd Tredegar, un o 
arwyr y ‘Charge of the Light 
Brigade’ ym Mrwydr Balaclava yn 
ystod Rhyfel y Crimea. Ef a 
chwaraeodd ran Owain Glyndŵr 
yn y Pasiant Cenedlaethol lliwgar 
ac uchelgeisiol yn adrodd hanes 
Cymru a lwyfannwyd yng Ngerddi 
Sophia yn 1909, a thros 4,000 yn 
chwarae rhan ynddo. Mae cerflun 
o Arglwydd Tredegar ar gefn ‘Sir 
Briggs’, y ceffyl y bu’n ei 
f a r c h o g a e t h  y m  M r w yd r 
Balaclava, i’w weld yng Ngerddi’r 
Orsedd o flaen Neuadd y Ddinas. 
Fe’i gwnaed gan y cerflunydd 
enwog, W. Goscombe John (1860
–1952), a aned yn Nhreganna. 

⁎⁎⁎⁎⁎⁎ 

Ychydig ddrysau i lawr o’r 
synagog mae 11 Heol yr Eglwys 
Gadeiriol. Ceir plac ar 95 Heol y 
Bont-faen i nodi mai dyna fan geni 
David Ivor Davies (1893–1951), 
neu ‘Ivor Novello’, y cerddor a’r 
actor a gyfansoddodd ganeuon 
mor hynod boblogaidd â ‘Keep 
the home fires burning ’  a ‘We’ll 
gather lilacs in the spring again ’ . 
Ond nid oes dim ar 11 Heol yr 
Eglwys Gadeiriol i nodi mai yno y 
magwyd ef, gan i’r teulu symud 

Eluned Morgan (1870–1938) 
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yno’n fuan wedi iddo gael ei eni – 
yn rhannol, mae’n debyg, er 
mwyn i’w fam gael tŷ digon o faint 
ar gyfer ei chasgliad sylweddol o 
bianos!  

Er iddo ddod i enwogrwydd ym 
myd adloniant ysgafn Saesneg, 
roedd teulu Ivor Novello yn un 
amlwg yn y bywyd Cristnogol a 
c h e r d d o r o l  C y m r e i g ,  a 
bedyddiwyd Ivor yn blentyn yn 
Salem, capel Cymraeg y 
Methodistiaid Calfinaidd yn 
Nhreganna, lle roedd ei fam yn 
organyddes. Roedd cystadlu 
mewn eisteddfodau hefyd yn rhan 
o’i brentisiaeth gerddorol gynnar. 
Daeth ei fam, Clara Novello 
Davies (‘Pencerddes Morgannwg’; 
1861–1943), i amlygrwydd yng 
Nghymru ac yn rhyngwladol fel 
arweinydd corau merched a 

hyfforddwraig canu. 

⁎⁎⁎⁎⁎⁎ 

Ar waelod Heol yr Eglwys 
Gadeiriol, trown i’r chwith i mewn 
i Heol y Bont-faen ger y ‘City 
Church’, eglwys sydd yn perthyn 
i’r ‘Elim Pentecostal Church’, 
enwad a sefydlwyd yn sgil 
Diwygiad 1904–05 gan George 
Jeffreys (a fagwyd ymhlith yr 
Annibynwyr yn ardal Maesteg) ac 
enwad sydd erbyn hyn ag 
aelodaeth o gannoedd o filoedd 
yn fyd-eang.  

⁎⁎⁎⁎⁎⁎ 

Ar ben draw’r heol mae Pont 
Caerdydd yn mynd â ni yn ôl dros 
afon Taf i gyffiniau gorllewinol y 
castell. Ymhen ychydig, gwelwn 
ar y dde Barc yr Arfau, sy’n 
cymryd ei enw oddi wrth y ‘Cardiff 
Arms Hotel’ a arferai sefyll ar ran 
o safle presennol Gwesty’r Angel. 
Mae Parc yr Arfau ar dir a enillwyd 
pan sythwyd cwrs afon Taf yn y 
19eg ganrif, oherwydd cyn hynny 
dilynai’r afon gwrs a redai’n fras i 
lawr yr Heol y Porth (Westgate 
Street) bresennol.  

Mae’r gatiau sy’n arwain i 
mewn i’r parc ger Gwesty’r Angel 
er cof am Erith Gwyn Nicholls 
(1874–1939), capten tîm rygbi 
Cymru pan enillasant eu 
buddugoliaeth enwog yn erbyn y 
Crysau Duon ar Barc yr Arfau yn 
1905. Canwyd ‘Hen Wlad Fy 
Nhadau’ cyn yr ornest honno, yn 
ymateb i berfformiad tîm Seland 
Newydd o’r haka, gan ddechrau’r 
a r f e r  o  g a n u ’ r  an t h e m 

genedlaethol o flaen gemau 
rhyngwladol.  

⁎⁎⁎⁎⁎⁎ 

Wrth gerdded ar hyd Heol y 
Castell heibio i Westy’r Angel i 
gyfeiriad prif fynedfa’r castell, fe 
ddown at y troad i Stryd 
Womanby (a adwaenir hefyd wrth 
yr enw Heol y Fuwch Goch). Dyma 
un o strydoedd hynaf Caerdydd, a 
arweiniai’n wreiddiol o’r castell i 
lawr at y cei ar lan afon Taf lle y 
saif maes parcio aml-lawr Heol y 
Porth erbyn hyn. Y ffurf gynharaf 
sydd wedi’i chofnodi ar yr enw yw 
‘Hundemanby’, sydd o bosibl yn 
enw Sgandinafaidd yn golygu 
‘cartref yr heliwr’ neu ‘cartref 
meistr y cŵn’.  

Wrth ichi droi i mewn i Stryd 
Womanby, mae plac ar siop Nisa 
ar y gornel dde sy’n nodi mai 
dyna lle y dechreuodd darlledu 
yng Nghymru ar 13 Chwefror 
1923. Hon oedd gorsaf gyntaf y 
BBC yng Nghymru, ac ar Ŵyl 
Ddewi 1923 darlledwyd oddi yno 
eiriau Cymraeg am y tro cyntaf, 
sef dyfyniad o gerdd gan y bardd 
a’r gweinidog Annibynnol, William 
Ambrose (‘Emrys’; 1813–73): 
‘Segurdod yw clod y cledd/ A 
rhwd yw ei anrhydedd.’ 

Gwesty’r ‘Globe’, un o 
dafarndai hynaf Caerdydd, oedd 
ar y gornel chwith wrth ichi droi i 
mewn i Stryd Womanby, lle y mae 
‘Elevens Bar and Grill’ erbyn hyn. 
Dyna’r ‘hen Gronnell’, man 
cyfarfod cylch o feirdd o 
Gaerdydd a’r cyffiniau yn ail 
hanner y ddeunawfed ganrif, ac 
yn eu plith Iaco Twrbil y gwëydd, 
Ioan Dafydd y bragwr, Joseph 
Jones y gof hoelion ac Iolo 
Morganwg. 

Yn Stryd Womanby y mae 
Clwb Ifor Bach, ffrwyth ymgyrch 
gan Owen John Thomas (y cyn-
Aelod Cynulliad) ac eraill i sefydlu 
clwb cymdeithasol Cymraeg yng 
Nghaerdydd. Agorwyd y clwb yn 
1983, ac erbyn hyn mae’n rhan 
amlwg o fywyd cerddorol y 
ddinas.  

Enwyd y clwb ar ôl Ifor Bach, 
Arglwydd Senghennydd, a 
ymosododd yn llwyddiannus ar 
Gastell Caerdydd ym mherfeddion 
nos yn 1158, gan gadw William 
FitzRobert, Iarll Caerloyw ac 
A r g l w y d d  C a e r d y d d  a 
Morgannwg, a’i deulu’n wystlon 

nes iddo gael yn ôl diroedd a 
oedd wedi’u lladrata oddi wrtho.  

⁎⁎⁎⁎⁎⁎ 

A dyma ni wedi cyrraedd yn ôl 
wrth brif fynedfa Castel l 
Caerdydd. Gormesu’r brodorion 
oedd diben gwreiddiol y castell, 
ond wrth inni derfynu’n taith, 
mae’n werth nodi i’r Gymraeg 
dderbyn parch o fewn muriau’r 
c a s t e l l  m e w n  c y f n o d a u 
diweddarach.  

Yn 1551 gwnaed William 
Herbert yn Farwn Caerdydd. 
Roedd hwnnw’n ddyn dylanwadol 
iawn yn y llys Tuduraidd, yn frawd
-yng-nghyfraith i Harri VIII, ond yn 
un eithaf afrwydd ei Saesneg, ac 
f e ’ i  c a n m o l w y d  g a n  y 
gramadegwr, Gruffydd Robert o 
Filan, a’r bardd Wiliam Llŷn am ei 
gariad at y Gymraeg a’i 
barodrwydd i’w siarad yn ddi-lol o 
flaen pobl bwysicaf y deyrnas. 
Dan yr Herbertiaid daeth Castell 
Caerdydd yn gyrchfan i 
ddyneiddwyr Cymraeg megis 
Wiliam Midleton a Siôn Dafydd 
Rhys, ac i feirdd fel Lewys Dwnn a 
ysgrifennodd gywydd moliant i 
Gaerdydd sy’n dechrau ‘Y gaer 
fawr a gara’ fi’ ac sy’n galw’r dref 
yn ‘Llundain y Cymry llawndeg,/ 
Lle iachus dyn, lloches deg.’ Ac 
yn y 19eg ganrif, wedyn, bu 
aelodau o deulu Bute yn gynnes 
eu cefnogaeth i’r Gymraeg a’i 
diwylliant. 

⁎⁎⁎⁎⁎⁎ 

Mae llawer rhagor i’w ddweud 
am y Gymraeg yn y rhan 
orllewinol hon o ganol Caerdydd y 
buom yn crwydro ar hyd-ddi – a 
gellid llunio teithiau cyffelyb am y 
cysylltiadau Cymraeg lluosog 
sydd gan yr ardaloedd eraill o 
fewn yr hen dref gaerog a’i 
chyffiniau agos (efallai y daw 
cyfle i wneud hynny rywdro arall!) 
– ond gobeithio y dywedwyd 
digon i ddangos fod i’r Gymraeg 
hanes hir, amrywiol a chyfoethog 
yn ein prifddinas. 

 

Comisiwn gan Gymrodorion Caerdydd, 
cymdeithas Gymraeg hynaf y ddinas, yw’r 
daith hon, a diolchwn i’r Cymrodorion am 

ei nawdd i’w chyhoeddi’n atodiad yn y 
rhifyn arbennig o’r Dinesydd ar gyfer 
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018. 

Diolch hefyd i Dr Dylan Foster Evans am 
ddarllen drafft o’r testun ac am ei 
sylwadau. 
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CHWARAEON YN Y DDINAS  
 - YN GYMRAEG 

M ae yna ddau glwb rygbi ac un clwb pêl-droed 
sy wedi bod yma ers blynyddoedd lawer – 

wedi dechrau’n fach, ac yna blodeuo i fod yn 
glybiau mawr a llwyddiannus, ac yn dal i 
ddatblygu. 

Clwb Rygbi Cymry Caerdydd – CRCC 
gan Jonathan Owen, Ysgrifennydd y Clwb 

C adwch lygad ar agor am groes 
Geltaidd bathodyn Clwb Rygbi 

Cymry Caerdydd.   

Os hoffech wybod mwy am y Clwb 
danfonwch neges at : 
clwbrygbi@hotmail.com 

Croeso mawr i’r Eisteddfod gan holl aelodau 
Clwb Rygbi Cymry Caerdydd!  Efallai nad yw enw'r 
Clwb yn gyfarwydd i chi ond mi fyddwch yn troedio 
ein caeau chwarae bob bore os ydych yn aros ar y 
maes carafanau ym Mhontcanna. 

 Mae ein clwb ni yn unigryw – hanner can 
mlynedd o hanes erbyn hyn, ond heb gartref 
parhaol erioed. Crwydriaid go iawn ond un a fu'n 
glwb i gannoedd a symudodd i Gaerdydd o bob 
cwr o Gymru i astudio neu i weithio. 

 Bu sawl cyfnod llwyddiannus yn ystod y 
blynyddoedd cynnar ond uchafbwynt y deugain 
mlynedd cyntaf oedd cipio Cwpan Rhanbarthau 
Cymru yn Stadiwm y Mileniwm – Principality erbyn 
hyn – yn 2003.  Yn 2011 daeth aelodaeth lawn o 
fewn Undeb Rygbi Cymru a choronwyd llwyddiant 
dros sawl tymor gydag ennill Powlen URC a 
dyrchafiad i Adran 2 ar ddiwedd 2014. 

 Yn 2011, â'r clwb yn adnabyddus fel un o 
glybiau blaenllaw'r brifddinas, sefydlwyd Adran Iau 
i blant yr ardal – adran sydd nawr yn byrlymu â 
dros 200 o fechgyn a merched o 6 i 13 oed.  

Mae gyda ni dîm menywod sydd ar fin dechrau 
ei drydydd tymor – ac yn dal i recriwtio, felly 
cysylltwch â Nerys (merchedcrcc@hotmail.com) os 
y'ch chi'n chwilio am her newydd!   

Sefydlu tîm ieuenctid yw'r datblygiad cyffrous ar 
gyfer y tymor newydd. 

Gobeithio y cewch Eisteddfod wrth eich bodd 
yma yng Nghaerdydd a chofiwch sôn amdanon ni 
nôl yn eich clwb rygbi lleol. Mae bron yn sicr y 
bydd rhywun yno yn gyn-aelod gyda ni! 

 Croeso cynnes i unrhyw un sy moyn ymuno â 
ni ar ddechrau ein hail hanner canrif! Cyswllt -
jonathan.owen@btinternet.com neu ewch i’n 
gwefan i gael mwy o fanylion. 

Clwb Rygbi Ieuenctid Cwins Cymraeg 
Caerdydd – CRICC Caerdydd  
Hanes y clwb gan Huw Jones, un o`r sefydlwyr 

P an ddes i i Gaerdydd yn 
1974, roeddwn am weithio a 

chwarae drwy gyfrwng y 
Gymraeg.  Wrth ‘chwarae’ rwy`n 
golygu chwarae rygbi –  wrth 
gwrs. Bu raid i fi aros tipyn cyn 
cael swydd mewn ysgol 
Gymraeg, ond llwyddais yn syth i 
ddod o hyd i glwb rygbi lle`r oedd 

y mwyafrif yn siarad Cymraeg, sef CRCC. Ces 
dipyn o sioc un noson ar ôl sesiwn ymarfer, pan 
daflwyd grŵp ohonom allan o dafarn y Romilly yn 
Nhreganna, am siarad Cymraeg. Fel mae pethau 
wedi newid!  

Erbyn 1990 roedd nifer o`m cyd-chwaraewyr a 
ffrindiau yn awyddus i sefydlu clwb lle gallem 
ddefnyddio`r Gymraeg heb orfod troi i`r Saesneg. 
Dyna oedd gen i mewn golwg beth bynnag. 
Penderfynwyd sefydlu clwb rygbi ieuenctid – 
gyda’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol. 

Tymor cyntaf CRICC oedd 1990/91 gyda 55 o 
blant ar y gofrestr. Erbyn hyn mae gan CRICC 
garfanau yn amrywio o Dan 7 i Dan 16 – gyda thua 

Codi’r cwpan 

Rhys Patchell (ar y chwith), Harri Farnham 
Jones (canol) a Rhun Llewelyn yn derbyn tlysau 
CRICC [2006] oddi wrth y gŵr gwadd ar y noson, 

Jamie Robinson. Roedd hyfforddwyr CRICC 
wedi sylwi ar ddoniau amlwg Rhys Patchell pan 

oedd yn dair ar ddeg. 

mailto:clwbrygbi@hotmail.com
mailto:merchedcrcc@hotmail.com
mailto:jonathan.owen@btinternet.com
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250 o aelodau, a phob un yn cael cyfle i 
ddefnyddio`r iaith drwy chwarae. Gobeithio y 
byddant hefyd yn elwa o ymarfer iaith cyfrwng eu 
haddysg, gan fod y mwyafrif llethol o`r aelodau yn 
dod o deuluoedd lle nad yw`r rhieni`n siarad 
Cymraeg.    

Mae’r chwaraewyr yn naturiol yn symud ymlaen 
i chwarae gyda’r Cwins. Felly dyna esbonio’r enw 
CRICC Caerdydd. Mae`n bleser gallu ymffrostio fod 
tri o’n chwaraewyr, Jamie Roberts, Rhys Patchell a 
Seb Davies, wedi mynd ymlaen i chwarae`n 
broffesiynol. Eleni cynrychiolodd Max Llewellyn, 
mab Gareth, dîm Cymru Dan 20 allan yn Ffrainc. 
Mae pob un yn falch o arddel ei Gymraeg. 

Hyd at oed 13 mae merched yn chwarae yn yr 
un tîm â’r bechgyn. Ar ôl hynny, maent yn ymuno â 
thimau merched – yn yr ysgolion uwchradd a 
chlybiau fel CCRC uchod. 

Mae Manon Johnes yn enghraifft dda – aelod 
ffyddlon a brwd o CRICC cyn symud i Ysgol 
Glantaf. Yng Ngorffennaf 2017 cynrychiolodd 
Manon dîm 7 bob ochr Cymru yng Ngemau 
Ieuenctid y Gymanwlad yn y Bahamas gan 
ddychwelyd â medal efydd. Cafodd hefyd ei dewis i 
fynd i`r Arfordir Aur gyda thîm Cymru i Gemau`r 
Gymanwlad 2018. 

 Mae CRICC Caerdydd yn ffynnu – ond nid yw`n 
llwyddo bob blwyddyn i ddarparu hyfforddiant 
drwy gyfrwng y Gymraeg, sef prif bwrpas ei 
sefydlu. Nid yw`n bosibl dod o hyd i rieni sy`n 
gymwys i hyfforddi ac yn medru`r Gymraeg i bob 
oedran. Dyma sefyllfa sy`n peri siom fawr i mi’n 
bersonol. Gan mai CRICC yw`r unig glwb i blant yn 
y ddinas sy`n mynnu bod y plant yn medru`r iaith 
er mwyn ymaelodi, mae`r ffaith ein bod yn methu, 
ambell dymor, ddod o hyd i hyfforddwyr sy`n 
siarad yr iaith yn rhwystredig iawn. Byddwn yn 
hoffi clywed syniadau ar sut i ddatrys y broblem 
hon. e.e. cael help oddi wrth yr Urdd?    

Cysylltwch  gyda`ch  syniadau  drwy: 
rygbi.cricc@gmail.com    

Os hoffech chi i’ch plentyn ymuno â CRICC, neu os 
gallwch gynnig ein helpu mewn unrhyw fodd, 
cysylltwch eto drwy ddefnyddio`r un cyfeiriad e-
bost. 

 

Clwb Pêl-droed Cymric: Ychydig o’i hanes      
gan Rhodri Charles, Ysgrifennydd y Clwb 

S efydlwyd Clwb Cymric yn 1969 
gan griw o ffrindiau oedd 

eisiau chwarae pêl-droed a 
chymdeithasu drwy gyfrwng yr 
iaith Gymraeg yng Nghaerdydd.  
Mae Clwb Cymric bellach wedi 
datblygu’n glwb llwyddiannus a 
balch o'i wreiddiau, sydd wastad 

yn ceisio chwarae pêl-droed safonol a hefyd 
hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg. 

Erbyn heddiw mae’r clwb yn rhedeg dau dîm pêl-
droed dynion, tîm Ieuenctid dan 18, sef ‘Clwb 
Ieuenctid Cymric’ (CIC), timau oedran 7-10, sef 
Crocodeils Cymric, a hefyd timau merched mewn 
pêl-rwyd a hoci. 

Yn y degawd diwetha mae’r clwb wedi mwynhau 
ei gyfnod mwyaf llwyddiannus ar y cae pêl-droed. 
Wedi blynyddoedd maith yn chwarae yng 
Nghynghrair Caerdydd a’r Fro, cafwyd y 
digwyddiad mwyaf yn hanes y clwb yn 2011/12 pan 
enillwyd dyrchafiad i Gynghrair Alliance De Cymru. 
Mae’r clwb bellach yn chwarae yn Ail Adran 
Cynghrair Alliance De Cymru, gyda gemau cartref 
ar gae Cwrt-yr-Ala yn ardal Trelái o’r ddinas, a 
gemau oddi-cartref yn golygu teithio ar draws De 
Cymru.  

Mae’r clwb yn dathlu hanner can mlynedd yn 
ystod y tymor newydd, a bydd sawl digwyddiad yn 
cael ei drefnu dros y tymor, gan gynnwys diwrnod 

arbennig ym mis Mai 2019, 
gyda gemau rhwng y timau 
presennol a thimau cyn-
chwaraewyr, ynghyd â chinio 
yn y nos. 

Awydd ymuno â’r Clwb? 
Cewch groeso cynnes. Am 
fanylion pellach am unrhyw 
ran o weithgareddau’r clwb, 
neu i ymuno â ni yn y 
dathliadau dros y tymor, 
anfonwch e-bost: 
clwbcymric@hotmail.com 

Tîm Cyntaf Clwb Cymric 2017/18 

mailto:rygbi.cricc@gmail.com
mailto:clwbcymric@hotmail.com
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Ar Draws 
3. Sedd i’r pen cantor ymhlith y pedwar llais (3,6) 
6. Ffrwythau mawr y cawr ar yn ail (5) 
7. Mae drosodd i gornel y beirniad (9)      
8. Clefyd di-ddiwedd yn creu’r darluniau (1,4) 
9. Lle garw fel y maen llog (7) 
12. Penwisg y bardd ar ddechrau cerdd o rywle 

oer neilltuol (5) 
14. Darnau o bennod, ond â dau dro (7) 
17. Cystadleuaeth llwyfan – Dora druan oedd olaf  

(5) 
18. Seddi i’r enillwyr (9) 
19. Esgyn allan o frwydr ingol (5) 
20. Pleidiau yn dal yr aelodau cyntaf mewn 

cartrefi dros dro (9) 

 

I Lawr 
1. Maes brwydr y beirdd (9) 
2. Ai bar y maes yw’r lle i’r perfformiad hyn? (9) 
3. Mae un yr arth yn blodeuo (7) 
4. Dechrau’r eisteddfod mewn sgert fer ar y cerrig 

(5) 
5. Cerdd y gadair yn dilyn diwedd y ddawns ar 

gefn y droed (5) 
9. Cantorion yn cael  sŵn mawr allan o’r coffrau 

(5) 
10. Gorchuddiais ag aur i greu Soar ar ei newydd 

wedd (9) 
11.Torri seti, newid y ddefod–dyma’r Wyl hon! (9) 

13. Undodau yn dymchwel dan ddwylo’r pianydd  
      (5,2) 
15. Meddyg am ddechrau actio yn y theatr (5) 
16. Diogi ar ddiwedd cyffro braf sioe fer smala (5) 
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Gwobr: Tocyn Llyfr gwerth £10 
Anfonwch eich atebion erbyn 17 Awst i Rhian Williams, 22 

Heol Cae Rhys, Rhiwbeina, Caerdydd. CF14 6AN  

Atebion ar y wefan ddiwedd Awst  http://dinesydd.cymru 
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CYMDEITHAS WYDDONOL  
CYLCH CAERDYDD  

Neville Evans 

A r 24 Chwefror 1971, daeth 28 o bobl i gyfarfod 
yn Athrofa Gwyddoniaeth a Thechnoleg 

Prifysgol Cymru (UWIST) ym Mharc Cathays. 
Pwrpas y cyfarfod oedd trafod cynnig Merfyn 
Griffiths (prifathro cyntaf Ysgol Gyfun Gymraeg 
Llanhari) ac Elwyn Hughes (aelod o staff UWIST) i 
sefydlu Grŵp Trafod Gwyddoniaeth.  Penllanw’r 
cyfarfod oedd cytundeb unfrydol i sefydlu 

Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd. 

Lluniwyd Cyfansoddiad gyda dau o’r cymalau 
pwysig wedi aros yn ddigyfnewid hyd heddiw, sef,  

(a) Dibenion y Gymdeithas fydd trafod a lledaenu 
gwybodaeth o wyddoniaeth trwy gyfrwng yr iaith 
Gymraeg ac i hyrwyddo datblygiad gwyddoniaeth 
yn yr ardal….. 

(b) Mae’r aelodaeth yn agored i…unrhyw un  

Mae’r ail gymal yn arwyddocaol iawn gan na fu 
erioed yn fwriad gan y Gymdeithas i beri i ‘leygwyr’ 
gadw draw o’r cyfarfodydd dan yr argraff bod rhaid 
bod yn ‘arbenigwr’ yn y gwyddorau neu 
fathemateg. Gan fod mwyafrif yr aelodau yn 
amrywiol eu diddordebau gwyddoniaeth, mae’n 
rhaid i bob cyflwyniad mewn cyfarfod apelio at 
ystod eang, gyda’r amod bod y cynnwys ddim yn 

rhy arbenigol. 

Traddodwyd y Ddarlith Agoriadol ar 18 Mawrth, 
1971 gan yr Athro Glyn O. Phillips, a oedd ar y pryd 
yn bennaeth Athrofa yn Nigeria. Y testun oedd, 
Datblygu Cyrsiau Gwyddonol ym Mhrifysgolion 

Newydd Affrica. Am gyfnod cynhelid y cyfarfodydd 
(saith mewn blwyddyn) yn UWIST ac yna yng 
Nghlwb Ifor Bach. Ers dros chwarter canrif 
ymgartrefwyd ym Mhrif Adeilad, Prifysgol 
Caerdydd, gyda’i faes parcio cyfleus! Byddwn yn 
cyfarfod ar y drydedd nos Lun o Fedi i Ebrill, gan 

eithrio Rhagfyr. 

Dyma flas ar yr arlwy amrywiol a drafodwyd … 
Osteoporosis a Dwysedd Esgyrn, Ysbienddrych 
Gofod Hubble, Ynni Gwynt - Breuddwyd neu 
Realiti, Crefydd a Gwyddoniaeth, Dylanwad 
Ymchwil ar Beirianneg Sifil, Gwaith Asiantaeth yr 
Amgylchedd, Iro Olwynion Diwydiant, Ymasiad Oer 
– Gwir neu Gau, Ffiniau’r Gofod, Ar Lan y Môr mae 
Rhosus Cochion, Hud a Lledrith Mathemateg, Ein 
Cewri, Gwyddoniaeth Chwaraeon, Ceir Fformwla 1, 

Pantycelyn – Planedau a Phlanhigion.  

Pan ddechreuodd y Gymdeithas roedd addysg 
Gymraeg yng Nghaerdydd a’r cyffiniau yn ei 
dyddiau cynnar. Mor wahanol yw’r sefyllfa heddiw. 
Wrth wynebu’r dyfodol yn hyderus mae’r 
Gymdeithas yn awyddus iawn i gryfhau 
cysylltiadau gyda disgyblion ac athrawon 
gwyddoniaeth. Bydd y Gymdeithas ar ei hennill o 
gael mewnbwn gwahanol a’r ysgolion ar eu hennill 
o brofi golygfeydd gwyddonol i atgyfnerthu 
cynnwys y cwricwlwm. Nid gormodiaith yw cynnig 
mai’r un nod sy gennym, sef, amlygu bod y 
Gymraeg yn gymwys at alwadau amrywiol yr oes 

hon. 

Ymunwch â ni yn y fenter . 
Neville Evans (nevilleevans@totalise.co.uk) 

Rhys Morris (R.Morris@bristol.ac.uk) 

CYMDEITHAS  
CYMRU-ARIANNIN 

Eiry Palfrey 

E rs 1865 pan fudodd y fintai gyntaf o Gymru i 
sefydlu Gwladfa Gymreig ar ddaear Ariannin 

mae’r berthynas rhwng Cymru a’r Wladfa wedi 

parhau yn wydn a chryf.  

Ac i gefnogi a choleddu yr unig wladfa sy gan 
Gymru, sefydlwyd Cymdeithas Cymry Ariannin yn 
1939. Newidiwyd yr enw i Cymdeithas Cymru-
Ariannin yn 1999 i adlewyrchu aelodaeth a 

gweithgareddau’r Gymdeithas heddiw. 

Mae’r Gymdeithas yn cefnogi a hybu'r iaith 

Gymraeg ac yn sicrhau parhâd y diwylliant a'r 

bywyd cymdeithasol Cymreig yn y Wladfa.  

Yn 2008, y tro diwethaf y bu’r Eisteddfod 
Genedlaethol yng Nghaerdydd, sefydlwyd Cangen 
y De o’r Gymdeithas. Byddwn felly yn dathlu ein 
dengmlwyddiant yn yr Eisteddfod eleni. Byddwn yn 
cyfarfod yn rheolaidd ac yn cynnig arlwy amrywiol 
o sgyrsiau, ffilmiau, ciniawau a nifer o achlysuron 
difyr eraill yn ymwneud â’r Wladfa. Rydym hefyd yn 
mwynhau croesawu ymwelwyr a myfyrwyr o’r 
Wladfa pan ddônt i Gaerdydd, ac yn eu helpu i 
ymgartrefu yn ein prifddinas ym mhob ffordd y 

gallwn. 

Galwch heibio i’n pabell ar faes yr Eisteddfod 
eleni. Mae gennym raglen ddifyr a llawn gydol yr 

wythnos. Cynhelir ein Cyfarfod 
Blynyddol Cyffredinol yng Nghapel 
Tabernacl Yr Ais, Caerdydd, ddydd 

Iau, 9 Awst  am 15.00. 

Am ragor o fanylion ewch i’n gwefan 
www.cymru-ar iannin .com neu 
cysylltwch â: 
loisdafydd@live.co.uk 

neu eirypalfrey@gmail.com 

 Yr aelodau’n mwynhau Asado gyda 
rhai ymwelwyr o’r Wladfa 

mailto:nevilleevans@totalise.co.uk
mailto:R.Morris@bristol.ac.uk
http://www.cymru-ariannin.com
mailto:loisdafydd@live.co.uk
mailto:eirypalfrey@gmail.com
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CWMNI’R DYSGWYR : 
DYSGU A SIARAD CYMRAEG 

B le ewch chi i ddysgu Cymraeg mewn dosbarth 
ffurfiol? Ceir 11 o Ddarparwyr yng Nghymru ac 

yn nalgylch Y Dinesydd, Dysgu Cymraeg Caerdydd 

a Dysgu Cymraeg Y Fro.  

Ond rhaid ymarfer yr iaith y tu allan i ddrws 
ystafell ddosbarth. Mae’r Dinesydd wedi adfer 
tudalen i ddysgwyr ers mis Mawrth a’r ymateb yn 
gadarnhaol. Mae mwy o ddysgwyr yn prynu ac yn 
darllen Y Dinesydd. Mae sesiynau coffi a chlonc yn 
boblogaidd. Mae llawer gormod i’w rhestru yma 
ond rydw i, Gwilym Dafydd, wedi dosbarthu copïau 
yn Llaeth a Siwgr yn Yr Hen Lyfrgell, Yr Awr Hapus 
- Gwesty Pentref Coryton, boreau Sadwrn misol 
Eglwys Dewi Sant a’r Eglwys Efengylaidd a 

Chanolfan Eglwys Ararat i enwi ond pump.  

John Dymond  

John ydy fy enw i ac yr 
wyf yn dod o’r 
Tyllgoed, Caerdydd yn 
wreiddiol. Diddorol 
meddwl pan oeddwn yn 
ifanc iawn yn y 
pumdegau i mi ddysgu 
mwy am Iwerddon na 
Chymru gan fy mod yn 
G a t h o l i g .  R o ed d 
dathliad Sant Padrig yn 
fwy na Mawrth y cyntaf. 

Sylweddolais yn raddol wrth gwrs fod Cymru yn 
wlad hollol wahanol i Iwerddon a hyd yn oed 

Lloegr! 

Yr wyf yn cofio fy nhaith gyntaf i’r Gogledd pan 
glywais Gymraeg naturiol am y tro cyntaf a chofiais 
hefyd deimlo cywilydd pan atebais Ogleddwr, “Nid 
wyf yn siarad Cymraeg.” Fel yn hanes llawer o bobl 
eraill roedd hi’n anodd dod o hyd i amser i 
ddysgu’r iaith. Yn y diwedd efallai dysgais mewn 

ffordd eithaf unigryw. 

Roeddwn i’n gwrando ar raglen radio 

Catchphrase. Wedyn gwnes i Gwrs Wlpan. Dysgais 
i dipyn ond ddim yn rhugl o gwbl. Nesa cwrddais i 
ag un o fy nghymdogion Watcyn Jones a 
chytunodd e i roi cymorth i fi. Cafodd Watcyn ei eni 
yn Llythyrdy Capel Celyn yn 1921 a chyn ymddeol 
bu’n athro, prifathro ac arolygydd ym myd Addysg 

Gymraeg. Cymerwyd fi gan Watcyn o dan ei adain. 

Ar ôl un o’n gwersi pob nos Iau gyda Watcyn, 
rhoddodd e anrheg i fi. Copi o’i lyfr Cofio Tryweryn. 
Pan agorais i’r llyfr am y tro cyntaf doedd dim 
syndod nad oeddwn yn deall llawer. Rhai 
wythnosau wedyn teimlais angerdd mawr fy mod 
am wybod mwy am gynnwys y llyfr. Beth oedd stori 

neu hanes Tryweryn?  

Yn y diwedd agorais y dudalen gyntaf a 
mewnbynnais pob gair ar fy nghyfrifiadur. 
Gadewais fwlch ger y geiriau nad oeddwn yn eu 
deall. Argraffais y dudalen a’r nos Iau canlynol 
aethon ni drwy’r dudalen. Ymhen tair blynedd 
gorffennais y llyfr. Wrth gwrs yr wyf yn dal i 
ddysgu bob dydd ond ar ôl fy nghyfnod gyda 
Watcyn, does dim cywilydd o gwbl rwan i siarad 

Cymraeg gydag unrhyw un! 

Cathy Stromers  

Helo! Cathy dw i. Dwi’n 
byw yng Nghaerdydd a dwi 
wedi bod yn dysgu 
Cymraeg ers 4 blynedd – 
Cymraeg i Oedolion gyda 
Phrifysgol Caerdydd. 
Dwi’n mynd i’r dosbarth 
unwaith yr wythnos. Dwi 
newydd orffen Sylfaen 2 ac 
yn edrych ymlaen i 
ddechrau cwrs Canolradd 

yn mis Medi. 

Pam ydw i’n dysgu Cymraeg? Wel, dwi ddim yn 
dod o Gymru yn wreiddiol ond dwi wedi byw yn y 
DU ers dros 20 mlynedd. Symudais i Gaerdydd o 
Lundain. Pan gyrhaeddais i yma don i ddim yn 
nabod neb, felly meddyliais basai’n gyfle da i 
gyfarfod pobl newydd taswn i’n mynd i ddosbarth 

Cymraeg.  

Dyma un peth dwi’n hoffi am 
ddysgu Cymraeg – mae llawer o 
gyfleoedd i gymdeithasu. Dwi wastad 
yn trio mynd i’r Clonc amser cinio 
dydd Llun a Gwener yn yr Hen 
Lyfrgell. Pob trydedd nos Wener 
dwi’n mynd i’r Malsters yn yr Eglwys 

Newydd i ymarfer Cymraeg.  

Dwi hefyd wedi trio cymryd rhan 
yn y bywyd Cymraeg trwy ymuno â 
phwyllgor Dysgwyr Eisteddfod 
Caerdydd. Ie, trwy’r Gymraeg dwi 
wedi cwrdd â llawer o bobl ddiddorol 
a dwi’n hapus iawn fy mod wedi 

penderfynu dechrau dysgu Cymraeg. 

Am wybodaeth am sesiynau Coffi a 
C h l o n c  c y s y l l t w c h  g y d a g 
eirianagwilym@gmail.com.  



 29 

 

Y CYMDEITHASAU CYMRAEG 

Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina 1992-2018 

Y  llynedd cafwyd te parti yng Ngwesty’r New 
House, Llanisien, gyda rhyw 50 yn bresennol, i 

ddathlu pen-blwydd y Gymdeithas yn 25 oed. Mair 
Dyfri, gynt o Rydaman, gafodd y syniad o sefydlu’r 
Gymdeithas er mwyn dod â Chymry Cymraeg yr 
ardal at ei gilydd. 

Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf yn Llyfrgell 
Rhiwbeina gydag anerchiad am y Wladfa gan 
Gwilym Roberts. Byth oddi ar hynny mae’r 
Gymdeithas wedi cyfarfod yn fisol, gyda rhaglen 
amrywiol o weithgareddau megis sgyrsiau, 
cyngerdd blynyddol, noson gerddorol gan 
ddisgyblion Ysgol Glantaf, ciniawau Nadolig a 
Gŵyl Ddewi, gwasanaeth Naw Llith a Charol bob 
Noswyl Nadolig, ac ymweliadau megis â’r Bathdy 
Brenhinol yn Llantrisant. Yn ystod y saith mlynedd 
diwethaf mae ein Cadeirydd, Falmai Griffiths, wedi 
trefnu teithiau haf i’n haelodau, gan ymweld â 
llefydd fel Llangollen a Torquay.   

Hefyd, yn flynyddol ers sawl blwyddyn, mae’r 
Gymdeithas yn dewis elusen i’w chefnogi. Mae’r 
rhain wedi cynnwys Apêl Arch Noa, Bobath Cymru, 
Ambiwlans Awyr Cymru a Tŷ Hafan. Eleni, 
cefnogwyd Eisteddfod Caerdydd trwy gyflwyno 
gwobr sylweddol i gystadleuaeth y Rhuban Glas. 

Erbyn hyn mae’r Gymdeithas yn cynnal ei 
chyfarfodydd yng Nghapel Bethel, Maes y Deri, 
Rhiwbeina. Mae croeso cynnes i bawb  sy’n 
dymuno ymuno â ni i ‘chwifio’r faner’ yn yr ardal 
hon o Gymru! Rydym yn cyfarfod fel arfer ar y 
drydedd nos Lun o’r mis rhwng mis Medi a Mehefin 
am 7.30.  

Cyswllt: Falmai Griffiths fal.griff@gmail.com 
 

Cymdeithas Gymraeg Dinas Powys a’r Cylch 

1965-2018 ac ymlaen … 

L longyfarchiadau mawr i Gymdeithas 
Rhiwbeina ar ddathlu 25 mlynedd ond 

maddeuwch i  ni am frolio ychydig wrth ddweud 
bod Cymdeithas Gymraeg Dinas Powys wedi’i 
sefydlu dros 50 mlynedd yn ôl yn 1965!  

Criw o deuluoedd Cymraeg brwdfrydig oeddem, 
yn awyddus i ddod at ein gilydd i ddathlu a 
mwynhau ein Cymreictod ac i ddod i adnabod ein 
gilydd o fewn y gymuned. Y Cadeirydd cyntaf oedd 
y Parchg J. Lloyd Richards ac fe gynhaliwyd y 
cyfarfodydd yn neuadd Eglwys Sant Pedr Dinas 
Powys, a dyma’n cartre’ ni hyd heddi. Bu’n 
llwyddiant o’r cychwyn gyda’r aelodau yn 
mwynhau’r cymdeithasu a’r glonc drwy’r 60au hyd 
at heddi. Mae ’na ambell i aelod o’r dyddiau cynnar 
gyda ni o hyd - Ceri Jones, Bethan Lloyd a’n 
Llywydd, Moyra Owen. A dweud y gwir dyw’r drefn 
ddim wedi newid llawer. Gwahoddwyd siaradwyr a 
diddanwyr a chafwyd gwasanaethau Diolchgarwch, 
Nadolig a Gŵyl Dewi gydag ambell i drip i fwynhau 
picnic. 

Heddiw, mae’r Gymdeithas yn cyfarfod saith 

gwaith y flwyddyn o fis Hydref i Ebrill. Agorwn 
gyda gwasanaeth Diolchgarwch yn yr eglwys cyn 
symud i’r neuadd i gymdeithasu dros ddishgled a 
chacen. Dathlwn y Nadolig gyda charolau, 
darlleniadau, gwin mwll a minspeis. Cawn ginio 
Gŵyl Dewi yng nghwmni gwestai arbennig yng 
Nghlwb Golff Dinas Powys, ac fe wahoddwn 
siaradwyr i ddod atom yn ystod y tymor i sôn am 
eu gwahanol arbenigedd a’u doniau. 

Pinacl y flwyddyn yw’r noson elusennol. Down at 
ein gilydd yn Neuadd y Pentre, Dinas Powys i godi 
arian tuag at ein helusen ddewisedig. Rym ni wrth 
ein boddhau yn cefnogi elusennau lleol a phleser 
fu cyflwyno sieciau sylweddol i Dŷ Hafan, Holm 
Tower (er cof am ddau o’n haelodau cynnar a 
gweithgar Rowland (Ron) Owen ac Eifion 
Hopwood), Tŷ Hapus, Bryneithin a’r Ysgol Feithrin 
leol i enwi ond rhai o’n dewisiadau. Ein helusen 
eleni ym mis Tachwedd yw ‘Byd Oshi’. Plentyn a 
anwyd gyda’r clefyd prin iawn Aciardi Goutieres 
Syndrome (AGS) yw Osian ac mae e a’i rieni yn 
byw ar ein stepen drws ni ym Mhenarth. Cawn fwyd 
a bar a chwmni Côr Merched Canna. Mae’r neuadd 
fel arfer dan ei sang a’r lleisiau ar bob bord yn 
codi’r to wrth i ni orffen gyda charolau a ‘Hen Wlad 
fy Nhadau.’ 

Cyswllt: Iris Cobbe iris.cobbe@talktalk.net 

POBOL Y RHIGWM 

C roeso i gornel Pobol y Rhigwm. Arbrawf fu 
gosod tasg gynganeddol i ddarllenwyr Y 

Dinesydd. Ond wir, daeth cannoedd o gynigion i 
law.  Mae’n amlwg fod llewyrch ar ysgolion 
barddol a chyrsiau cynganeddu’r ddinas, a 
graen ar yr athrawon sy’n eu dysgu.   
 
Y dasg oedd llunio llinell o gynghanedd yn 
cynnwys y gair ‘Dinas’ neu ‘Dinesydd’ neu ‘Tref’.   
Braf dweud bod nifer o’r llinellau mewn 
cynghanedd.  Y gorau ohonynt yn fy marn i oedd 
‘Daeth dydd Y Dinesydd nawr’.  Llinell addas o 
gofio bod y Genedlaethol yng Nghaerdydd eleni, 
ac o gofio beth yw enw papur bro hynaf Cymru. 
 
Gan fod hon yn dasg a ddenodd nifer o 
gynigion, beth am dasg gynganeddol arall?   

Y gofyniad i’r rhigymwyr (a’r beirdd) y tro hwn 
yw llunio llinell neu gwpled o gynghanedd yn 

cynnwys unrhyw fis.   
 

Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un o 
ddarllenwyr y rhifyn arbennig hwn o’r Dinesydd. 

Bydd yr enillydd yn derbyn tocyn llyfr gwerth 
£10. 

 
Cynigion, gyda ffugenw, i: 
db.james@ntlworld.com erbyn 17 Awst.  
Cewch weld y feirniadaeth ar ein gwefan ac yn 
rhifyn Medi o’r Dinesydd:  
http://dinesydd.cymru 

 
Emyr Davies yw’r tasgfeistr a’r beirniad, 

 a bydd ei farn e’n derfynol. 

mailto:db.james@ntlworld.com
http://www.dinesydd.cymru
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CYMRODORION Y BARRI 

U n o gymdeithasau Cymraeg hynaf Cymru sy’n 
dal ar ei thraed. Sefydlwyd Cymrodorion y 

Barri ar ddydd Gŵyl Dewi 1906 ar adeg pan oedd 
diwydiant, a’r porthladd, ar ei anterth a’r Barri yn 
dref oedd yn tyfu’n gyflym. Arwyddair y 
Gymdeithas yw: ‘Fy Iaith, fy Ngwlad, fy Nghenedl’. 
Dros y blynyddoedd mae enwogion y genedl wedi 
bod yn aelodau ohoni – Silyn Roberts, Edgar 
Jones, R. Williams Parry, Gwenallt, Kate Roberts, 
W. R. Evans, Norah Isaac, Islwyn (Gus) Jones, Roy 
Thomas a llawer mwy – a hynny pan oedd llawer 
ohonynt yn athrawon yn y dref neu’n darlithio yng 
Ngholeg y Barri. Ar un adeg roedd y Cymrodorion 
mor bobloglaidd, fel y tröwyd pobol i ffwrdd wrth y 
drws gan nad oedd lle iddyn nhw. 

Mae’r hinsawdd wedi newid ers y dyddiau cynnar 
hynny cyn y Rhyfel Mawr, pan fo llawer mwy o 
ddanteithion yn denu pobl i fannau eraill. Serch 
hynny mae’r cyfarfodydd yn dal yn hwyliog, difyr a 

chymdeithasol. Rydym bellach yn croesawu 
dysgwyr i’n plith - gweithred sy’n cyfoethogi eu 
hiaith hwy, a rhoi profiad ac agwedd wahanol i’r 
gweddill ohonom. 

Bydd y Gymdeithas yn cyfarfod ar y drydedd nos 
Fawrth o bob mis am 7.15 yn Festri Tabernacl, 
Sgwâr y Brenin, Y Barri. Bydd ein rhaglen newydd 
yn cychwyn nos Fawrth, Medi 18fed. Edrychwch 
allan amdanom yn Nigwyddiadur Y Dinesydd. 
Dewch i ymuno gyda ni – mae yna groeso cynnes. 

Ewch i’n Tudalen ar ‘Facebook’ (Cymdeithas 
Cymrodorion y Barri) neu cysylltwch gyda 
Rhoswen Deiniol, rhoswend@hotmail.co.uk neu 
Euryn Ogwen Williams eurynogwen@gmail.com, 
neu Eiry Palfrey eirypalfrey@yahoo.co.uk . 

 

CYMRODORION CAERDYDD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S efydlwyd Cymrodorion Caerdydd yn 1885 a 
heddiw hi yw cymdeithas Gymraeg hynaf y 

ddinas. Ei hamcanion yn ôl ei chyfansoddiad yw 
‘hyrwyddo’r iaith Gymraeg a’i diwylliant yng 
Nghaerdydd’. Fe wneir hynny yn bennaf drwy 
gynnal cyfarfodydd cyhoeddus i drafod llên, hanes, 
gwleidyddiaeth, addysg, celf, cerddoriaeth a 
materion cyfoes yn gyffredinol. 

Yn ystod ei hanes, bu aelodau’r Cymrodorion yn 
ymgyrchu dros addysg Gymraeg yn y ddinas, dros 
wasanaeth darlledu Cymraeg i Gymru, ac ar un 
adeg dros benodi Caerdydd yn brifddinas Cymru. 

Dros y degawdau daeth y Cymrodorion yn 
‘gymdeithas y cymdeithasau’ lle cyfarfyddai 
aelodau gwahanol gymdeithasau diwylliannol 
eglwysi’r ddinas ei gilydd, a dyna sy’n egluro sut ei 
bod hyd heddiw yn gymdeithas ‘grwydrol’, yn 
cyfarfod mewn man gwahanol o fis i fis. 

Cynhelir cyfarfodydd y Cymrodorion fel arfer ar 
nos Wener gyntaf y mis (ag eithro Mawrth) rhwng 
Hydref a Mawrth. Tâl aelodaeth am flwyddyn yw 
£10 ond mae’r holl gyfarfodydd yn agored i’r 
cyhoedd. Hysbysebir y cyfarfodydd yn y calendr 
digwyddiadau a gyhoeddir yn Y Dinesydd . 

Am fwy o fanylion gweler ein gwefan: 
cymrodorioncaerdydd.cymru neu cysyllter â’r 
Ysgrifennydd, Gwynn Matthews  
ffôn: 029 2056 2880,  
e-bost: m.g.derwendeg@gmail.com. 

Côr y Dysgwyr yn Noson Lawen 
Y Cymrodorion, Mai 2018 

Y bathodyn ar gadwyn 
Llywydd Cymrodorion 

Caerdydd 

Cymrodorion Caerdydd 

RHAGLEN 2018-2019 

 

5 Hydref, 7.30 y.h. 
Nia Fach ac Eraill – Lona Roberts 

Cyflwyniad gan y Llywydd yn dilyn ei harwisgiad  
Y Crwys, Richmond Rd. 

 

2 Tachwedd, 7.30 y.h. 
Eisteddfod yn y Ddinas – Betsan Moses 

Yr Eglwys Efengylaidd Gymraeg, Harriet St. 
 

7 Rhagfyr, 7.30 y.h. 
Morfydd Llwyn Owen – Geraint Lewis 
Eglwys Dewi Sant, St Andrew’s Cres. 

 

1 Chwefror, 7.30 y.h. 
Archif Menywod Cymru – Catrin Stevens 

Salem, Treganna 
 

8 Mawrth 7.30 y.h. 
Gwleidyddiaeth Cymru – Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, A.C. 

Tabernacl, Yr Ais 
 

Tâl Aelodaeth: £10 y flwyddyn.  
Tâl Mynediad i Eraill £3 y cyfarfod 

 

Ni chyfyngir y cyfarfodydd i aelodau yn unig 
Manylion pellach gan yr ysgrifennydd,  

Gwynn Matthews 029 20562880 

mailto:rhoswend@hotmail.co.uk
mailto:eurynogwen@gmail.com
mailto:eirypalfrey@yahoo.co.uk
mailto:m.g.derwendeg@gmail.com
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CYLCH LLYFRYDDOL CAERDYDD 

Ambell dro rhown y gorau i’n gerddi 
 i gwrddyd â ffrindiau 
sy’n trin a thrafod blodau 
o hen ardd a’u gwir fwynhau. 

    T. Arfon Williams (1935–98) 

Y munodd yr englynwr medrus, T. Arfon 
Williams, â Chylch Llyfryddol Caerdydd pan 

sylfaenwyd y gymdeithas yn 1986, ac mae’r englyn 
a luniodd i’r Cylch yn dweud y cyfan am y 
cyfeillgarwch a’r mwynhad a geir yn ein 
cyfarfodydd. 

Rydym yn freintiedig yng Nghaerdydd fod 
gennym ddewis mor eang o gymdeithasau 
Cymraeg – rhywbeth yn wir at ddant pawb – ac un 
o gymdeithasau diwylliannol Cymraeg mwyaf 
llewyrchus y brifddinas yw’r Cylch Llyfryddol. 
Cynhelir chwe chyfarfod dros fisoedd y gaeaf, ac 
fe’u nodweddir gan amrywiaeth o destunau, 
siaradwyr diddan, a chyfleoedd i drafod a 
chymdeithasu.  

Roedd dewis yr enw ‘Llyfryddol’ yn hytrach na 
‘Llenyddol’ yn hollol fwriadol, oherwydd er ein bod 
yn trafod darnau o lenyddiaeth ‘greadigol’ yn rhai 
o’n cyfarfodydd, mae cwmpas y pynciau yn 
ehangach o lawer, ac yn cynnwys unrhyw beth sy’n 
ymwneud mewn rhyw ffordd â byd llyfrau. Yn ystod 
Tymor 2017–18, er enghraifft, yn ogystal â sgyrsiau 
am awdl fuddugol Eisteddfod Genedlaethol 2017 ac 
am rai cyfrolau o ryddiaith greadigol, daeth 
awduron cofiannau am wyddonydd ac am wleidydd 
ynghyd ag awdur cyfrol ar Gymry America, atom i 
siarad am eu gweithiau. 

Rydym yn cyfarfod yn Adeilad John Percival, 
Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd CF10 3EU, 
ar nosweithiau Gwener unwaith y mis rhwng mis 
Medi a mis Mawrth. Mae digon o le i barcio yno a 

dim ond £10 yw’r tâl aelodaeth am flwyddyn – 
bargen os bu un erioed! 

Am fanylion pellach, cysylltwch â’r 
Ysgrifennydd: Yr Athro E. Wyn James, 16 Kelston 
Rd, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 2AJ (ffôn: 
029-2062-8754; ebost: JamesEW@caerdydd.ac.uk 

 
AELWYD  HAMDDEN  
CYMRY CAERDYDD 

 

Y r oedd sefydlu AHCC yn 1991 yn gwireddu 
breuddwyd Gwenda Morgan (gyda chymorth y 

diweddar Eilonwy Jones) i gael darpariaeth ar 
gyfer pobl hŷn Cymraeg eu hiaith yn ninas 
Caerdydd a’r cylch. Felly, nod yr Aelwyd yw 
diogelu a hyrwyddo cyfleoedd i’r Cymry hŷn i 
gwrdd, cyfathrebu a chymryd rhan yn 
uniongyrchol mewn gweithgarwch celfyddydol ac 
ymarferol trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Darperir 
cyfarfodydd amrywiol i’r aelodaeth luosog gan 
siaradwyr gwadd ar destunau amrywiol – actorion, 
haneswyr, cerddorion colegau cerdd ac ysgolion 
lleol. Mae cwisiau blynyddol Idwal Hughes ac 
arddangosfeydd wedi bod yn ffefrynnau o’r 
dechrau. Trefnir ymweliadau â llefydd diddorol – 
gwibdeithiau yng Nghymru a thros Glawdd Offa. 
Cynhelir cyfarfodydd crefyddol adeg y Nadolig a 
dethlir Gŵyl Ddewi yn flynyddol. Cynlluniwyd y 

logo addas gan Gwyn Hopkins. Dathlwyd pen-
blwydd yr Aelwyd yn 25 yn 2016. 

Sefydlwyd Côr Aelwyd Hamdden dan arweiniad 
Eilonwy Jones rhwng 1997 a 2014, gan gystadlu’n 
gyson ac ennill y wobr gyntaf deirgwaith, a 
gwobrau eraill, yng nghystadleuaeth y Côr 
Pensiynwyr yn yr Eisteddfod Genedlaethol gydol y 
cyfnod. 

Cynhelir y cyfarfodydd yn Festri Eglwys Minny 
Street, Y Waun Ddyfal, bob pythefnos ar brynhawn 
Mercher o ddechrau Medi i ddiwedd Mehefin. 
Derbynir ychydig nawdd gan y Loteri, Age Cymru 
a’r eglwysi lleol. 

Dan arweiniad Swyddogion a Phwyllgor 
Gweinyddol gweithgar, mae’r aelodau yn cael 
symbyliad meddyliol a chorfforol i liniaru 
unigrwydd ac arwahanrwydd. Estynnir croeso i 
aelodau newydd, rhai sydd wedi ymgartrefu 
eisoes, ac yn enwedig i rai sydd newydd 
ymgartrefu yn y ddinas. 

Cyswllt: Menna Brown (029 2025 4679) 
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Y CYLCHOEDD CINIO 

Cylch Cinio Merched Caerdydd 

S efydlwyd y Cylch Cinio oddeutu deugain 
mlynedd yn ôl gan griw bychan o ferched a 

oedd yn byw yn y ddinas ar y pryd. Yn ôl y sôn 
roedd eu gwŷr yn aelodau o Gylch Cinio i ddynion 
yn unig ac o ganlyniad, aethant ati i sefydlu Cylch 
Cinio cyfatebol i ferched! Bryd hynny cynhelid y 
cyfarfodydd yng Ngwesty’r Phoenix, Llanisien, ond 
yn ddiweddarach symudwyd y cyfarfodydd i Glwb 
Golff Radur a dyna’r man cyfarfod ers hynny.  

Erbyn hyn mae dros gant o aelodau yn perthyn 
i’r Cylch ac fe ddaw’r merched o bob cwr o 
Gaerdydd a’r Fro i Radur. Cynhelir pedwar cyfarfod 
y flwyddyn yn ystod misoedd Hydref, Rhagfyr, 
Chwefror ac Ebrill. Ar ddiwedd pob tymor, ym mis 
Mehefin fel arfer, fe drefnir gwibdaith. Eleni 
cawsom ein tywys o gwmpas Llys a Chastell Tre-
tŵr gan Frank Olding, yr hanesydd a’r Swyddog 
Treftadaeth lleol. Roedd cinio yn dilyn yng 
Ngwesty’r Arth, Crucywel, cyn troi am adref ar 
ddiwedd diwrnod hynod bleserus ac addysgiadol.  

Yn ystod y tymor mae’r cyfarfodydd yn y Clwb 
Golff yn cychwyn am hanner awr wedi saith yr 
hwyr. Yn dilyn y cinio bydd siaradwr gwadd y 
noson yn ein diddori. Eleni ein siaradwyr oedd 
Ashok Ahir, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod 
Caerdydd, Huw Foulkes a Chôrdydd, Bethan Rhys 
Roberts, newyddiadurwraig a chyflwynydd yn y 
BBC a Huw Llywelyn Davies, darlledwr a 
sylwebydd rygbi. 

Bydd y tymor newydd yn cychwyn nos Iau, 4 
Hydref  a’r gŵr gwadd fydd Tweli Griffiths. Mae 
croeso cynnes i aelodau newydd  ymuno â’r Cylch.  

Cyswllt: Mali Rowlands (02920 623491) neu Carys 
Tudor Williams (02920 615616) 

Carys Tudor Williams 

 

Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd 

Y n haf 1951 ffurfiwyd cymdeithas yn y ddinas 
lle gallai Cymry Cymraeg gyfarfod i drafod 

materion cyfoes dros bryd o fwyd.  Dyna ddechrau 
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd.  Dynion oedd yr 
aelodau bryd hynny – ond unwaith bob blwyddyn 
byddid yn cynnal Noson y Boneddigesau.  Byddai’r 
Cylch yn cefnogi mudiadau teilwng yn ariannol 
(Ysgolion Meithrin, Y Cymrodorion, Yr Eisteddfod 
Genedlaethol, ac yn hwyrach Y Dinesydd).  
Byddai’r Cylch hefyd yn rhoi buddged i ddisgybl 
6ed Dosbarth oedd yn sefyll arholiad Cymraeg  ail 
iaith.  Yn 1984-85 pan oedd yr Urdd mewn trafferth 
ariannol dybryd, arweiniodd y Cylch ymgyrch i 
ddod i’r adwy. 

Dros y blynyddoedd mae’r nifer sy’n mynychu’r 
cyfarfodydd wedi amrywio’n fawr.  Erbyn hyn mae’r 
Cylch yn croesawu gwragedd i bob cyfarfod ac yn 
cynnal cinio ar y cyd gyda Chymdeithas 
Carnhuanawc unwaith y flwyddyn.  Yn y gorffennol 
mae’r Cylch wedi cael trafferth denu swyddogion, 
ac roedd rhaid dibynnu ar ychydig o bobl i gadw 
swyddi am nifer o flynyddoedd, ond erbyn hyn 

mae’r sefyllfa yn iachach, gyda nifer dda yn cwrdd i 
fwynhau bwyta, cwmnïa a gwrando ar siaradwyr o 
safon yng Ngwesty Jolyons. 

Diolch am weledigaeth sylfaenwyr cyntaf y Cylch 
Cinio. 

Dyma gerdd gan y diweddar T. Arfon Williams ar 
achlysur dathlu 40 mlynedd ers sefydlu’r Cylch.  

 

Cylch Cinio Caerdydd 1951 - 1991 

A gawn ni, wrth giniawa, gofio 
 am a gafwyd yma, 
am win, am iaith o’r mwyna’, 
a thorth, a chwmnïaeth dda. 
 

Cwmnïaeth helaeth ei hwyl, cyfeillach 
 gyfeillion ar egwyl, 
aduniad ffrindiau annwyl 
gaed o’u gwaith i gadw gŵyl. 
 

Gŵyl fisol adfywiol fu hi erioed, 
 ac yn frwd iawn drosti 
dathlu’n llawen eleni 
ei deugain oed a gawn ni. 

Mae bellach bron yn 70 mlynedd ers sefydlu’r 
Cylch ac rydym ‘yma o hyd’. 

Cyswllt: Ruth Davies ar billd.d2@tiscali.co.uk 

Tony Couch 

CYLCH CINIO  
CYMRAEG CAERDYDD 

 
Beth am ymuno â’r Cylch Cinio eleni? 

 
Cyfarfodydd yng Ngwesty Jolyons  

 Rhif 10 Heol y Gadeirlan  
nos Lun gyntaf y mis. 

 
Cyfarfod cyntaf y tymor newydd 

ar nos Lun 1af Hydref.  
Siaradwr: 

Winston Roddick CB QC  
 

Siaradwyr eraill yn cynnwys  
Dr. Hefin Jones, Ann Beynon,  
Elin Jones AC, Betsan Moses,  
Tim Hartley a Rhys ab Owen. 

 
Os yn ymweld â'r brifddinas ar nos Lun 

gyntaf y mis beth am ymuno â ni? 
Cysylltwch o flaen llaw. 

 
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ruth a 

Bill Davies ar billd.d2@tiscali.co.uk 
 

Croeso cynnes i bawb. 

mailto:billd.d2@tiscali.co.uk
mailto:billd.d2@tiscali.co.uk
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MERCHED Y WAWR 
CLYBIAU GWAWR 

Gill Griffiths 

 

F el Cyn-lywydd Cenedlaethol 
Merched y Wawr hoffwn eich 

gwahodd chi, ferched/menywod 
Caerdydd a’r Fro (a thu hwnt 
wrth gwrs), i ymuno â Merched 
y Wawr. Byddai’r aelodau 
presennol wrth eu boddau yn 
croesawu gwaed newydd ac 
yn gwrando ar eich syniadau. 
Efallai y gallech gynnig 
ardaloedd eraill o Gaerdydd 
a’r Fro lle dylid dechrau 
cangen neu glwb 
newydd. Nid ydym 
yn fudiad sy’n sefyll 
yn yr unfan, rydym 
bob amser yn 
awyddus i symud 
ymlaen a datblygu.   

Yng Nghaerdydd 
a’r Fro mae tua 250 
o aelodau eisoes 
mewn pum cangen 
sef Bro Radur; 
Caerdydd; Y Garth; Y 
Barri; Y Bontfaen; a 
dau Glwb Gwawr sef Clwb Gwawr Llygaid y 
Dydd a Chlwb Gwawr Crotesi Creigiau a’r Cylch. 
Mae’r canghennau a’r clybiau yn rhoi cyfle i 
aelodau gwrdd â Chymry Cymraeg a dysgwyr 
eraill; i gymdeithasu; i gefnogi’r iaith Gymraeg ac 
ymladd o’i phlaid os ydy hi’n cael cam. Hefyd i 
drafod materion sy’n effeithio ar ferched (a dynion 
hyd yn oed!) yn ein cymdeithas gan weld a oes 
unrhyw beth y gallwn fel aelodau ei wneud i ateb yr 
heriau hynny. Dysgwn bethau newydd a chymrwn 
ran mewn gweithgareddau newydd na fentrwyd 
arnynt gynt! Ar adegau daw siaradwyr atom neu fe 
awn ar ymweliadau diddorol. Cawn ddysgu sgiliau 
newydd o dro i dro a chefnogi’n gilydd ledled 
Cymru mewn cyfarfodydd Rhanbarth a 
Chenedlaethol.    

Bu’r mudiad yn dathlu hanner can mlynedd ei 
fodolaeth y llynedd. Agorwyd y gangen gyntaf yn y 
Parc ger y Bala. Yn sgîl Eisteddfod Genedlaethol 
1967, pan lawnsiwyd y mudiad, agorwyd 
canghennau ledled Cymru, gan gynnwys un yng 
Nghaerdydd yn adeilad gwreiddiol eglwys 
Ebeneser lle mae M&S nawr. Cafodd Clwb Gwawr 
Llygaid y Dydd ei sefydlu yn y Medi ar ôl ymweliad 
yr Eisteddfod â Chaerdydd ddeng mlynedd yn ôl. 
Yn fwy diweddar ffurfiwyd Clwb Gwawr Crotesi 
Creigiau a’r Cylch, a phwy a ŵyr ar ôl yr Eisteddfod 
eleni falle y bydd mwy o glybiau a changennau yn 
agor. 

Edrychwn ymlaen yn eiddgar at Eisteddfod 
Genedlaethol wahanol eleni yn y Bae. Bydd stondin 
y mudiad ar y llofft yn adeilad y Pierhead - galwch 

draw, cewch groeso mawr. Ddydd Mercher yr 
Eisteddfod dewch i’r Babell Lên yn y pnawn lle 
bydd cyflwyniadau gan y De-ddwyrain a 
Chaernarfon. Cyn hynny ar lwyfan y Brifwyl bydd 
ein Llywydd presennol Sandra Morris Jones yn 
urddo ein Llywydd newydd, Meirwen Lloyd. 

Rydym bob amser yn chwilio am 
ffyrdd gwell i gyflawni'n 

bwriadau, ac yn 
chwilio am achosion 
newydd sydd angen 
ein cefnogaeth. Yn 
sicr nid mudiad sy'n 
darparu te a choffi a 
phice-ar-y-maen yn 
unig ydym. Rhaid newid 
y ddelwedd honno ar 
gyfer mudiad sy'n 
perthyn i'r Gymru gyfoes 
yn yr unfed ganrif ar 
hugain!  

Beth am ymuno â ni? 
Cewch wybod dyddiadau 
ailddechrau’r canghennau a’r 
clybiau ym mis Medi drwy 
gysylltu â’n Swyddog Datblygu 
lleol, Jén Dafis, 077971523249  
jen@merched y wawr.cymru 

Cerddwn ymlaen! 

 

Clwb Gwawr, 
Llygad y Dydd 

Ymweld â’r Tŷ Crwn, 
Sain Hilari 
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 GWLEDD O DDARLLEN 

R han o’r ‘bwrlwm o Gymreictod’ rydyn ni’n ei 
ddathlu yn y rhifyn abennig hwn o’r Dinesydd 

yw gweithgaredd ein llenorion – ac maen nhw wedi 
gwneud ymdrech arbennig, wrth gwrs, ar gyfer yr 
Eisteddfod. Mae yma arlwy o gyfrolau newydd, a 
bydd rhywbeth at eich dant chi mae’n siwr. 

Diolch i Gomer, Carreg Gwalch, Y Lolfa, Barddas 
a Chyngor Llyfrau Cymru am gefnogi’r rhifyn hwn. 

Dwedodd  Carreg Gwalch bod nifer o awduron 
sy’n gysylltiedig â’r brifddinas wedi cyhoeddi 
cyfrolau deniadol ac anturus ar gyfer yr Eisteddfod 
eleni: 

Martin Huws: Yr Awyr yn Troi’n Inc. Casgliad o 
30 o straeon arloesol am drueiniaid bywyd, collwyr 
ac anffodusion cymdeithas. Llwydda’r awdur i 
fynegi lleisiau’r rhai ‘sy heb lais’ ac mae ei agwedd 
atynt yn onest, llawn empathi ac yn ddisentiment. 

Ruth ac Aron Pritchard: Adenydd a Chadwyni. 
Cyfrol o gerddi gan fam a mab, sy’n blethiad o’r 
llon a’r lleddf. Cerddi rhydd sydd gan Ruth ac mae 
byd natur yn ddylanwad cyson arnynt, tra mai 
canu’n gaeth wna Aron a’i gerddi’n aml yn ymateb 
i’w gynefin dinesig yng Nghaerdydd. 

Emyr Lewis: twt lol. Casgliad cyntaf y bardd ers 
14 mlynedd, yn cynnwys ei bryddest ddinesig 
‘Rhyddid’. 

Camp fawr Gomer oedd 
dod â nofel newydd Ioan Kidd i 
olau dydd erbyn yr Eisteddfod. 
Yn CYSGODION CAM mae hi’n 
1969 ac mae Gwyn Philips ar 
drothwy byd oedolion. Mae’n 
flwyddyn fawr a Chymru’n 
newid yn wleidyddol, yn 
ieithyddol ac yn gymdeithasol 
ond mae Gwyn yn fwy na 
pharod i gofleidio’r newidiadau 
hyn. Cyfarfod damweiniol 
hanner can mlynedd yn 
ddiweddarach sy’n hyrddio’r 
stori’n ôl i’r flwyddyn honno ac 

i ganol sgandal, twyll a chyfrinachau. 

Pam CYSGODION CAM? Atgofion yw’r 
‘cysgodion’ – a ‘cam’? ‘Wel, dyw pethau ddim yn 
syth ac yn syml yn yr achos yma,’ esboniodd Ioan, 
‘ac efallai bod rhywun yn cael cam neu’n cael bai ar 
gam.’ 

Cyfrol arall gan Gomer â chysylltiad arbennig â 
Chaerdydd yw Ynghanol Pethe, sef hunangofiant 
Emyr Jenkins. Mae Emyr wedi chwarae rôl bwysig 
mewn rhai o brif sefydliadau Cymru ac yn y gyfrol 
yma cawn gipolwg difyr iawn ar ddigwyddiadau 
allweddol yn hanes ein cenedl yn ystod ail hanner 
yr ugeinfed ganrif, a hynny drwy atgofion un a fu 
yno – ynghanol pethe go iawn. 

Mi fydd lansiad cyhoeddus yng nghwmni Emyr 
yn y Babell Lên am 1:30y.p., ddydd Sadwrn cyntaf 
yr Eisteddfod, 4 Awst.  

Mae gan Y Lolfa, hefyd, ddwy gyfrol gan 
awduron o Gaerdydd:  

Jon Gower: Y Duwch 
Nofel drosedd, dywyll, yw hon – wedi ei lleoli ar 

rust belt Cymru, yr arfordir diwydiannol ac ôl-
ddiwydiannol o Gynffig i Lansamlet; nofel dditectif 
sy’n rhedeg ar ras o un achos dychrynllyd i’r llall.  

‘Mae’n dilyn mwy nag un trywydd i gorneli 
tywyllaf cymdeithas mewn stori sy’n carlamu’n 
gyffrous trwy’r duwch,’ meddai Alun Cob.  

Llwyd Owen: Pyrth Uffern 
Nofel gyffrous ac anturus yn adrodd hanes dau 

gyfnod cythryblus yn hanes bywyd DS Rolant Price 
o Adran Dditectifs Gerddi Hwyan. Mae un rhan o'r 
stori yn canolbwyntio ar ymdrechion obsesiynol 
'Rol' i ddal troseddwr rhyw a llofrudd sy'n ysbeilio 
ar ferched ifanc yn y dref; a'r rhan arall yn dilyn ei 
ymdrechion i wella o'r chwalfa nerfol a gafodd. 

Cyhoeddiadau Barddas 

M ae Bragdy’r Beirdd wedi dod yn rhan fywiog 
o’r sîn Gymraeg yn y ddinas yn ddiweddar. 

Wedi saith mlynedd yn cynnal digwyddiadau 
barddol, mae’r nosweithiau bellach yn cael eu 
cynnal yn y Columba Club ar Heol Llandaf. Croeso 
i chi ymuno â ni. Am fwy o wybodaeth, ewch i’r 
wefan bragdyrbeirdd.com . 

Yn ystod wythnos Tafwyl, ac ar drothwy 
Eisteddfod Caerdydd, lansiwyd cyfrol Bragdy’r 
Beirdd sy’n rhoi blas o hwyl nosweithiau 
barddoniaeth byw Bragdy’r Beirdd. Mae’r gyfrol yn 
llawn pigion o gerddi gorau’r bragdy dros y 
blynyddoedd, gan Catrin Dafydd, Rhys Iorwerth, 
Gruffudd Owen, Casia Wiliam, Gwennan Evans, 
Anni Llŷn, Gruffudd Antur, Aron Pritchard, Llŷr 
Gwyn Lewis ac Osian Rhys Jones. 

Cerddi a chaneuon llafar yw nifer fawr o’r rhai yn 
y gyfrol. Ceir cerddi doniol, crafog, dirdynnol a 
budur. Ceir rhai cerddi sy’n gwthio ffiniau chwaeth 
a phriodoldeb, ond dyna sy’n gyffredin mewn 
nosweithiau o’r fath. Bydd rhai yn gwingo, eraill yn 
chwerthin, ond dyna natur y cerddi hyn. A cheir 
rhybudd yn y gyfrol nad yw rhai o’r cerddi yn 
addas i rai dan 16 oed. 

 

BRAGDY’R BEIRDD 
Cyhoeddiadau Barddas 

 
 

 GOLYGYDDION:  
Llŷr Gwyn Lewis ac  
Osian Rhys Jones 

 
Ar gael nawr  

yn y siopau llyfrau lleol  
ac yn ardal yr Eisteddfod.  

 
Pris £8.95 
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Mae’r trefnwyr yn aml yn gwahodd beirdd gwadd 
i nosweithiau Bragdy’r Beirdd. A rhwng cerddi’r 
gyfrol hon, mae cyfraniadau arbennig gan Gwyneth 
Glyn, Aneirin Karadog a Geraint Jarman. 

Cynhelir sesiynau i hyrwyddo’r gyfrol yn yr 
Eisteddfod – yn y Babell Lên am 4.15, ddydd Iau,  9 
Awst, ac yn y Llannerch Gudd am 12.00, brynhawn 
Gwener, 10 Awst. Heb anghofio noson fawr Beirdd 
y Bragdy wrth gwrs, sef y Siwper Stomp yn y 
pafiliwn, nos Lun 6 Awst. 

Cyfrolau eraill gan Barddas ar drothwy 
Eisteddfod Caerdydd: 

Cyfrol o gerddi’r diweddar Tony Bianchi: Rhwng 
Pladur a Blaguryn. Dyma’r gyfrol olaf i Tony 
weithio arni cyn ei farwolaeth fis Gorffennaf y 
llynedd. Ei ddymuniad oedd casglu ei gerddi 
ynghyd a’u cyhoeddi mewn cyfrol. Fe roddwyd y 
dasg o lywio’r gyfrol drwy’r wasg i’w gyfaill, y 

Prifardd T. James Jones. Yn y Babell Lên, ddydd 
Llun, 6 Awst am 2.15 y.p., bydd Jim Parc Nest yn 
cael ei holi gan Jon Gower. Mae’r cyfan o’r 
cynnyrch yn nodweddiadol o waith Tony, yn 
gyfuniad o’r craff a’r crafog.  

Mae Stafell Fy Haul gan y Prifardd Manon Rhys 
yn gyfrol hunangofiannol ei naws, sy’n gyfuniad o 
ryddiaith a barddoniaeth. Mae’n cynnwys amrediad 
o weithiau mwyaf diweddar Manon. 

Bydd Manon Rhys yn trafod Stafell Fy Haul yng 
nghwmni’r Prifardd Christine James, yn y Babell 
Lên, brynhawn Llun, 6 Awst am 1.30.     

Tipiadau yw’r gyfrol gyntaf o gerddi gan Llion 
Pryderi Roberts, sydd, yn ei hanfod, yn delio gydag 
amser a’r cof. Bydd y cerddi i gyd yn ymddangos o 
fewn strwythur 24 awr, a chyflwynir 3 cerdd ar 
gyfer pob awr, gan roi cyfanswm o 72 o gerddi.  

YR URDD YNG NGHAERDYDD 
A’R FRO 
Mali Thomas, 

Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Datblygu 

M ae’r Urdd yn ffynnu yng Nghaerdydd a’r Fro 
gyda gweithgareddau wythnosol ym mhob 

cwr o’r ddinas. Gyda bron i 5,000 o aelodau yn y 
rhanbarth mae rhywbeth at ddant pawb. 

Erbyn hyn mae 11 o staff gan yr Urdd yn yr ardal 
yn cynnig gweithgareddau amrywiol o bêl-droed i 
gymnasteg, tennis bwrdd, dawns a rygbi, ynghyd â 
staff datblygu sy’n trefnu Eisteddfodau, teithiau 
tramor, gweithgareddau i ddysgwyr a 
chystadlaethau chwaraeon rhanbarthol.   

Gydag Eisteddfod yr Urdd yn dod i Fae Caerdydd 
yn 2019 bydd cyfleoedd amrywiol i aelodau’r 
Urdd fod yn rhan o’r ŵyl flynyddol. Bydd 
cynhyrchiad y ‘Sioe Gynradd’ yn gyfle i blant 
berfformio ar lwyfan Theatr Donald Gordon 
a’r ‘Sioe Ieuenctid’ yn gyfle i bobl ifanc yr ardal 
greu cynhyrchiad arbennig. Ynghyd â’r 
cystadlaethau amrywiol, bydd cyfleoedd i fod yn 
rhan o seremonïau’r dydd ac i groesawu ymwelwyr 
i’r maes  drwy’r cynllun croeso. 

 

Erbyn hyn mae naw Aelwyd ac Adran yn yr ardal 
sy’n cwrdd yn wythnosol i gynnig gweithgareddau 
amrywiol yn y Gymraeg a gwych gweld diddordeb  
mewn sefydlu mwy o Adrannau ym mis Medi. 

Wrth gwrs, mae gan yr Urdd wersyll yng 
Nghaerdydd yng Nghanolfan y Mileniwm sy’n 
cynnig gwyliau a chyrsiau drwy’r flwyddyn ynghyd 
â chyrsiau ‘Pres-hwyl’ sef cyfle i blant 
Blynyddoedd 4,5 a 6 lleol ddod am eu profiad 
cyntaf o aros dros nos mewn gwersyll! 

Mae’r Urdd yn gwerthfawrogi’r holl gefnogaeth 
gan rieni a gwirfoddolwyr sy’n helpu drwy gydol y 
flwyddyn i sicrhau profiadau amhrisiadwy yn y 
brifddinas drwy gyfrwng y Gymraeg. 

I fod yn rhan o’r hwyl cysylltwch â Geraint neu 
aelod o’r tîm - geraint@urdd.org  / 02920 635684 

Ychydig eiriau am Aelwyd Dinas Powys 
gan Elinor Elias-Jones 

Atgyfodwyd Aelwyd Dinas Powys gan Ruth a David 
Leggit, Dot Davies a Llinos Davies ym Medi 2017. 
David a Ruth oedd yn hyfforddi'r côr, ac roedd 
cefnogaeth wych gan y rhieni. Hwn oedd pinacl 
blwyddyn lwyddiannus, llawn cyffro i'r Aelwyd.  

Mae'r Aelwyd wedi bod yn llawn ers y dechrau 
gyda phlant yn dod o 
dair ysgol yn y Fro – Pen
-y-Garth, Ysgol Gynradd 
Bro Morgannwg ac Ysgol 
Sant Curig. Mae hyd yn 
o e d  r e s t r  a r o s !  
B l w y d d y n  g y n t a f 
anhygoel, 30 o blant yn 
mwynhau pob math o 
brofiadau trwy gyfrwng y 
G y m r a e g .  M a e ' r 
arweinwyr yn falch iawn 
o'r plant ac yn diolch i'r 
rhieni am yr holl 
gefnogaeth. 

Côr Aelwyd ifanc Dinas Powys ddaeth yn ail yng nghystadleuaeth Côr 
Aelwyd yn Eisteddfod Brycheiniog a Maesyfed eleni 

mailto:geraint@urdd.org
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HANNER CANRIF O DDAWNSIO 
GWERIN YN Y BRIFDDINAS 

M ae dawnsio gwerin wedi bod yn rhan annatod 
o adloniant Caerdydd ers dros hanner canrif 

ac mae yma dri grŵp byrlymus a llewyrchus. 
Galwch heibio Tŷ Gwerin dydd Sadwrn, 4 Awst, am 
4.30, i gwrdd â’r grwpiau hyn ac i ymuno yn y 
dathlu. 

Cwmni Dawnsio Gwerin Caerdydd 

Ers 1968 bu’r Cwmni’n diddanu ac addysgu pobl 
am gerddoriaeth a dawnsio gwerin Cymru gan 
weithio fel llysgenhadon ar ran Cymru a’i 
diwylliant. Mae’r Cwmni wedi teithio ar sawl 
cyfandir gan gynrychioli Caerdydd, Cymru a’r 
Deyrnas Unedig mewn nifer o wyliau rhyngwladol.  

Yn ogystal â pherfformio mewn cynadleddau a 
chynnal nosweithiau o adloniant, mae’r Cwmni 
wedi bod yn llwyddiannus mewn nifer o 
gystadlaethau cenedlaethol. Ond, yn ddi-os, y wobr 
fwya oedd yr Europa-Preis für Volkskunst 
F.V.S.Stiftung Hamburg, gwobr Ewrop am 
ddiwylliant gwerin.  

Ymfalchïwn ein bod yn arddangos traddodiad 
byw ac amrywiol sy’n dal i ddatblygu. Atgyfodwyd 
nifer o hen draddodiadau’r Cymry, megis y Fari 
Lwyd, drama’r mummers o Fro Morgannwg, Hela’r 
Dryw o ardal Sir Benfro – ac, wrth gwrs, ein 
dathliad blynyddol o ddawnsio gwerin a chodi pawl 
canol haf, sef Gŵyl Ifan. 

Yn ddiweddar, roedd tair cenhedlaeth o rai 
teuluoedd y Cwmni yn dawnsio gyda’i gilydd yn 
Sain Ffagan – ymlaen â’r ddawns!  

I gysylltu â’r Cwmni: - gwefan: www.cdwc.org ; 
Trydar: @dawnswyr_cdydd ;    

Wyneplyfr: @CwmniDawnsWerinCaerdydd  

Dawnswyr Nantgarw — a  Bro Taf 

Dechreuwyd trwy ddawnsio gyda Cwmni Dawns 
Werin Caerdydd am rai blynyddoedd dan lygaid 
barcud ac ysbrydoliaeth y diweddar dalentog Chris 
‘fach’ Jones. Ond yn 1980 ffurfiwyd Dawnswyr 
Nantgarw dan hyfforddiant Eirlys Britton.  
Athrawon a rhieni Ysgol Heol y Celyn yn 
Rhydyfelin ger Pontypridd oedd yr aelodau 
gwreiddiol. Tyfodd i fod yn un o dimau mwyaf 

llewyrchus Cymru. Eirlys ydy’r glud sy’n cadw’r 
holl beth gyda’i gilydd ac mae hi wedi bod yno’n 
gyson – bob nos Iau ers 1980 – gyda Cliff, Hef, 
Graham, Ellis, Gavin, Elin ac Elen yno’n gefn iddi. 

Ein bwriad oedd atgyfodi rhai o hen 
draddodiadau a dawnsfeydd Dyffryn Taf a 
Morgannwg, a hynny i’r safon uchaf posib. Daeth 
llwyddiant cystadleuol yn fuan, yn Llangefni ym 
1983; ac ers hynny mae  Nantgarw wedi dod i’r brig 
yn gyson mewn cystadlaethau dawns a chlocsio 
yng Nghymru a thramor.  Cawsom lwyddiant yng 
Ngŵyl Dawns Werin y Byd ym Mallorca a 
chystadlu’n llwyddiannus mewn gwyliau ledled y 
byd.  

 Rydym hefyd yn cynnal twmpathau a 
chyngherddau’n gyson yng Nghymru a Lloegr ac 
wedi ymddangos ar y teledu droeon.  

Bro Taf yw’r ‘academi’ a sefydlwyd dros 10 
mlynedd yn ôl.  Mae sawl aelod ifanc wedi dod yn 
aelodau llawn o Nantgarw. Ond deil y bwriad – sef 
cael plant Rhondda Cynon Taf a Chaerdydd i 
feithrin a datblygu sgiliau perfformio trwy gyfrwng 
y Gymraeg, gan ganolbwyntio ar y disgyblaethau 
traddodiadol. Mae Gavin (Ashcroft) yn dysgu 
clocswyr sydd, fel yntau, wedi ennill mewn 
eisteddfodau, a chreu stepiau cymhleth a chywrain 
eu hunain yn ôl y traddodiad.  

Mae’r cerddorion ifanc hefyd bellach yn grŵp 
gwerin o safon fydd yn perfformio yn y Tŷ Gwerin 
eleni fel y llynedd.  

www.dawnswyrnantgarw.com; 
@Dawnswyrnantgarw; 
info@dawnswyrnantgarw.com  

Dawnswyr Twrch Trwyth 

Rydym yn dîm dawnsio gwerin sydd wedi bodoli 
yma yng Nghaerdydd ers yr 80au. Criw bach ond 
brwdfrydig, sy’n ymarfer yn wythnosol bob nos 
Fercher yng Nghlwb y BBC yn Llandaf. Byddwn yn 
cwrdd rhwng 8.00 a 9.30; felly cysylltwch os ydych 
am gadw’n ffit, ymarfer eich Cymraeg, neu ddysgu 
am draddodiadau eich gwlad. Mae croeso i unrhyw 
un, yn ddawnswyr ac offerynwyr. 

Rydym yn gyson yn dilyn gwyliau dawns ledled 
Cymru, yn cystadlu’n yr Eisteddfod, cynnal 
twmpathau ac yn trefnu ambell drip cymdeithasol. 

Bob blwyddyn byddwn yn 
dathlu’r Hen Galan drwy fynd â’r 
Fari Lwyd o gwmpas rhai o 
dafarndai Pontcanna a Threganna. 
Noson dda, sy’n diweddu â môr o 
ganu. Os na fedrwch ymuno â ni 
ym mis Ionawr yna mae’n bosibl 
ein dilyn yn fyw ar dudalen 
Facebook y tîm. Cofiwch! 

Os oes diddordeb gennych i 
ymuno neu angen ein gwasanaeth, 
cysyllwch â Dewi Rhisiart ar 
02920309490 neu 
dewirhisiart@hotmail.co.uk, neu 
ewch i’n tudalen facebook neu 
twitter. Llun: Cymdeithas Dawns Werin Cymru 

http://www.cdwc.org
http://www.dawnswyrnantgarw.com
mailto:info@dawnswyrnantgarw.com
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BWYTAI’R BRIFDDINAS 
Lowri Haf Cooke 

[Mae Lowri’n cyfrannu dwy golofn reolaidd i’r 
Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas a Cerdyn Post – 
cyfweliad â phobl o Gaerdydd sy’ nawr yn byw 
dramor.] 

G wibiodd pum mlynedd heibio ers i mi gychwyn 
y golofn hon, yn sgil cyhoeddi fy llyfr Canllaw 

Bach Caerdydd. Dwi’n gobeithio ’mod i wedi’ch 
sbarduno chi i gyd i ledaenu’ch gorwelion, ac 
ymweld â bwytai y tu hwnt i’ch maestref chi. 
Byddwch chi, ddarllenwyr cyson, yn gwybod yn 
iawn mai fy unig alergedd yw bwytai cadwyn 
adnabyddus. Maen nhw’n cael hen ddigon o 
sylw heb gymorth gen i, ac mae’n hollbwysig 
cefnogi cwmnïau cynhenid Caerdydd. 

Gallech chi ddychymygu fy ngwewyr, 
felly, pan gyhoeddwyd o’r diwedd mai 
lleoliad Eisteddfod Genedlaethol 2018 fyddai 
Bae Caerdydd. Plîs, peidiwch â 
’nghamddeall, does dim gwrthwynebiad gen 
i o gwbl i gynnal Eisteddfod 
wahanol mewn lleoliad mor 
bwrpasol. Yr unig bryder gen 
i yw y bydd pawb a’i Nain am 
fynd i Nando’s, Bill’s a 
Wagamama am eu swper! A 
hynny, wedi diwrnod yn 
dathlu ffordd o fyw sy’n 
gwbl unigryw, a diwylliant 
sydd dan fygythiad 
parhaus. 

Maddeuwch y bregeth! 
Ond y’ch chi’n deall beth 
sydd gen i? Fy ateb i, 
felly, yw cynnig Canllaw 
Bach Bach Caerdydd i 
chi, i gael llacio 
rhywfaint ar ormes y cadwyni! 
Dyma felly restr o fwytai, lleol i’r Bae a 
ledled Caerdydd, sydd ganwaith gwell – a mwy 
rhesymol mewn pris – na’r bwytai hynny. Am un 
peth, ar fin agor, mewn pryd ar gyfer wythnos yr 
Eiteddfod, y  mae caffi/bwyty Catrin Enid, Bara 
Menyn. Os yw’r plant yn caru Cyw, yna ewch ar 
eich union i Borth Teigr, i gael gwledd ger stiwdio 
eu harwyr anifeilaidd. 

Yn nes at Gei’r Fôr-forwyn, mae bwyty 
chwaethus Ffresh, yn gweini’r gorau o Gymru yng 
Nghanolfan y Mileniwm. Cofiwch hefyd am Pearl of 
the Orient am bryd bwyd Tseineaidd, neu  Moksh – 
a’r Duchess of  Delhi – am gyri Indiaidd. Yng 
ngwesty Dewi Sant, y mae’r Admiral St David yn 
cynnig arlwy Awstralasaidd erbyn hyn. Ymysg y 
seigiau mwyaf poblogaidd y mae’r asennau cig 
eidion Cymreig wedi’u brwysio mewn saws teriyaki 
am 48 awr. Yna, am ‘gynnig na fedrwch chi’i 
wrthod’, trowch at bedwarawd Eidalaidd y Bae –  
Signor Valentino, Bellini’s a San Martino, ynghyd â 
bwyty a bar Champage Demiro’s. Neu, os am 
fyrbryd ysgafnach a dewis da o win, trowch at 
gwmni Veeno o Sisili – lle bu Mimosa ’slawer dydd. 

Dwi’n dal i alaru am y bwyty cŵl hwnnw, â’i fwydlen 
Gymraeg oedd yn bleser ei darllen bob tro.  

Ganol dre, ar Lôn y Felin, nid nepell o’r Ais, 
ystyriwch Pitch am far a bwyty hollol Gymreig. Yn 
yr Ais, ewch i Giovanni’s, neu pizzeria cyfagos 
Citta. Gamau’n unig o’r Dead Canary – bar coctel 
‘cyfrinachol’ y dre – ewch  i Clink drws nesaf i’r 
carchar, neu mwynhewch wledd yn hen gapel 
Cymraeg Pembroke Terrace. Mae camu i fwyty 
Chapel 1877 yn cynnig gwefr bob tro, felly cofiwch 
amdano ar Ffordd Churchill.  

Yn nes at y Stadiwm Cenedlaethol, ac yn ysu am 
stêc? Asador 44, heb os, yw’r union le i chi. 
Neilltuwch awren cyn hynny i brofi pintxos bar 
Curado, neu jinsen Sbaenaidd yn Bar 44. Ac os 
bydd Asador 44 yn llawn, ewch drws nesa i syrthio 

mewn cariad â Casanova. Neu os 
am brofiad go iawn o 
ddiwylliant hwyrnos y 
ddinas, anelwch yn 
syth am Caroline Street. 
Ceir sglodfannau di-ri, 
yn dilyn sawl peint o 
Brains y Duke of 
Wellington, Cambrian 
Tap, neu’r City Arms. 

Y tu hwnt i ganol y 
ddinas, ymlwybrwch at 
Grangetown, at Merola’s a 
Yang’s, a The Grange – lle 
da am ginio Sul. Yn 
Nhreganna ceir La Cuina, 

Calabrisella a Bangkok Cafe, tra yn nes at 
Bontcanna, mae Bully’s, Milkwood a Canna Deli. 
Mae arlwy Porro yn wych ym mhentre Llandaf, a 
Caffé Fragolino ar Heol Waungron, tra yn Radur 
mae Cicchetti yn taro’r brig bob tro.  

Ar ochr ddwyreiniol y Taf, ewch i El Timon am 
bryd Portiwgeaidd yn y Sblot. Gerllaw, ar Heol y 
Ddinas yn ardal y Rhath, mae dwsinau o fwytai 
rhyngwladol gwych. Yno mae bwyty Cwrdaidd 
Troy, a Tenkaichi o Siapan, Shaam Nights am flas o 
Syria a Mezza Luna o Libanus. Yno hefyd y mae 
Milgi, bwyty llysieuol Cymraeg sy’n gweini coctels 
gorau Caerdydd.  

Yna, yn nes at Benylan, mae bwyty figan Anna 
Loka, a pizzeria La Vita, tra yng Ngabalfa mae 
brenin y byrgyrs, Got Beef. Ceir canghennau o 
Juboraj ger Llyn y Rhath a Rhiwbeina, os yn ysu 
am gyri ar gyrion y dre. Yna mae Pizzeria Villagio 
yn atyniad yn yr Eglwys Newydd ers cyn cof, heb 
anghofio caffi Bodlon sydd wrth galon y gymuned 
yno erbyn hyn. Ychydig i lawr y ffordd, ar y brif 
heol yn Ystum Taf, fe gewch groeso cynnes, 
Cymraeg, yn Coffi Cwtch.  

Os hoffech ddarllen mwy am hanes y bwytai 
hyn, darllenwch fy adolygiadau ar fy mlog Merch y 
Ddinas, neu darllenwch hen rifynnau Y Dinesydd  
ar-lein. Un peth sy’n wir am y bum mlynedd 
ddiwethaf; mae pethau’n newid o hyd yng 
Nghaerdydd. Ond un peth sy’n gyson, a chroeso 
cynnes Caerdydd yw hwnnw; mae ’na wledd o’n 
blaenau eleni yn y Bae. 
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20 HOFF ATYNIAD 
MENTER CAERDYDD 

 

W rth i Fenter Caerdydd ddathlu ei phen-
blwydd yn 20 oed eleni, dyma fynd ati i 

ddathlu ein hoff 20 atyniad yng Nghaerdydd (a’r 
Fro).  Mae dinas Caerdydd, fel y Fenter, wedi gweld 
newid aruthrol dros yr 20 mlynedd diwethaf. Fe 
ddechreuodd y Fenter gydag un aelod o staff yn 
unig nôl yn 1998 ond erbyn hyn, rydym yn dîm o 
11, ac mae dros 37,000 o siaradwyr Cymraeg yma 
erbyn heddiw ac mae effaith hynny i’w gweld yn 
amlwg ar draws y ddinas. Mae’r rhestr yma wedi’i 
chreu gan y staff, felly gobeithio y cewch gyfle i 
ymweld neu brofi rhai ohonyn nhw tra’ch bod chi 
yma ar gyfer y ’Steddfod!  

Dinas Digwyddiadau 
O ddiwrnodau gemau Rhyngwladol a 
chyngherddau Beyonce a’r Rolling Stones i Ffeinal 
Cynghrair y Pencampwyr a Ras Volvo, mae 
Caerdydd YN ddinas Digwyddiadau! Mae’r 
awyrgylch ar y diwrnodau mawr yma wir yn 
rhywbeth arbennig i’w brofi!  

TAFWYL 
Gŵyl Gymraeg Caerdydd, a ddechreuodd nôl yn 
2006, sydd wedi ennill ei lle yng nghalendr 
blynyddol o ddigwyddiadau’r ddinas gan ddenu 
36,000 o bobl i’r Castell ar ddechrau mis 
Gorffennaf eleni! Os nad ydych chi wedi bod eto, 
ymunwch â ni flwyddyn nesaf! 

Sgyrsiau ar Fws Caerdydd 
Mae ’na gymeriadau di-ri ar rai o fysiau gwyrdd ac 
oren y ddinas, ac mae’r sgrysiau ffôn, neu gyda 
ffrindiau, wastad yn dod â gwên! Pam na neidiwch 
chi ar fws rhif 2, 8, 17, 24, neu 92 i weld pa 
sgyrsiau fyddwch chi’n eu clywed! 

Mynydd y Garth 
Yr olygfa orau o Gaerdydd heb os! 

Yr Arcedau 
Sdim angen llawer o esboniad, ond gwnewch yn 
siwr eich bod yn crwydro drwy’r Arcedau unigryw i 
weld pa drysorau sydd yno! 

Gallu cerdded (neu seiclo) i bobman 
Gan fod canol y ddinas yn gymharol fach (o’i 
chymharu â dinasoedd eraill) mae cerdded neu 
seiclo yn hawdd iawn yng Nghaerdydd. Os nad oes 
beic gyda chi, gallwch fanteisio ar feic NextBike 
sydd newydd gyrraedd y ddinas, neu os nad ydych 
chi’n teimlo fel seiclo, gallwch archebu tacsi neu 
Uber o’ch ffôn! 

 

Parciau 
Mae’n rhwydd iawn anghofio wrth i chi grwydro 
canol y ddinas bod ’na wledd o barciau o fewn 
cyrraedd – ac maen nhw’i gyd yn hyfryd! Felly 
ewch am dro drwy Barc Bute, i gael hufen iâ ym 
Mharc y Rhath, neu i Barc Dŵr Parc Fictoria!  

Marchnad Glanyrafon 
Bob dydd Sul rhwng 10 y bore a 2 y prynhawn, 
mae’r Embankment gyferbyn â’r Stadiwm yn llawn 
stondinau bwyd yn gwerthu’r cynnyrch Cymreig 
gorau, ond peidiwch gadael hi’n rhy hwyr, neu 
bydd popeth wedi mynd! 

 Pryd ar Glyd! 
Sdim angen i chi adael y tŷ (neu’r garafán!) i gael 
pryd o fwyd i’r drws – felly peidiwch poeni am 
goginio. Lawrlwythwch app Deliveroo neu Uber 
Eats, ac fe gewch chi feic yn cyrraedd gyda’r bwyd 
o fewn dim!  

Cwrt Insole 
Ynghudd yng nghanol Llandaf mae plasty a gerddi 
Cwrt Insole. Mae’r plas sy’n 160 oed wedi cael ei 
achub a’i adnewyddu ar gyfer ymwelwyr gan y 
gymuned yn ddiweddar. Mae’r caffi yno ar agor 7 
diwrnod yr wythnos! 
 Chwaraeon 

Os ydych chi’n ffan o wylio neu’n un i gymryd rhan, 
mae DIGON o ddewis yma yng Nghaerdydd – 
Gallwch roi tro ar sglefrio neu rafftio dŵr gwyn yn y 
Bae; dringo dan do yng nghanolfan Boulders; 
rhwyfo neu badlfyrddio lawr y Taf; chwarae pêl-
droed 5 bob ochr yng Nghanolfan Gôl, neu gallwch 
ymuno gydag un o glybiau Cymraeg y ddinas ar 
gyfer oedolion yn un o’r campau canlynol – rygbi, 
pêl-droed, pêl-rwyd, hoci, criced neu bêl-feddal. 
Mae’r dewis i blant a phobl ifanc yr un mor 
amrywiol gyda’r Fenter yn cynnig nifer o glybiau 
wythnosol mewn partneriaeth â’r Urdd. Tybed a 
welwn ni rai o’r aelodau yn cyrraedd y brig ac yn 
cynrychioli Cymru un diwrnod? 
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CYMDEITHAS CARNHUANAWC 
Keith Bush 

E r bod diddordebau Cymdeithas Carnhuanawc 
yn rhychwantu Cymru gyfan, Caerdydd yw 

canolbwynt ei gweithareddau. Fe’i sefydlwyd yn 
1990, trwy ddylanwad Alan Jobbins – yntau, fel 
Carnhuanawc, yn frodor o Frycheiniog – a chyda 
chefnogaeth Owen John Thomas (cadeirydd Clwb 
Ifor Bach ar y pryd) a Dr John Davies (Llywydd 
cyntaf y Gymdeithas). 

Nod y Gymdeithas yw coffáu bywyd a gwaith 
Thomas Price (Carnhuanawc) 1787 – 1848. Cofir 
amdano’n bennaf fel awdur ‘Hanes Cymru’ (1842) - 
yr ymdriniaeth ysgolheigaidd gyntaf o hanes y 
genedl yn y Gymraeg. Ond bu cyfraniad 
Carnhuanawc i ddiwylliant Cymru yn llawer 
ehangach na hynny. Roedd hefyd yn hynafieithydd, 
yn draethodydd, yn addysgwr, yn ieithydd, yn 
naturiaethwr ac yn arlunydd.  

Adlewyrchir ehangder diddordebau Carnhuanawc 
yn yr ystod o weithgareddau a gynhelir gan 
Gymdeithas Carnhuanawc bob blwyddyn – 
darli thoedd, ymweliadau, digwyddiadau 
cymdeithasol a hefyd helfa drysor hanesyddol 
sydd bellach yn rhan sefydlog o wythnos Tafwyl ac 

sy’n denu cystadleuwur o bob oedran. 

Treuliodd Carnhuanawc chwarter canrif fel ficer 
Llanfihangel Cwmdu, plwyf yng nghesail 
Mynyddoedd Duon Brycheiniog. Ond teithiodd i 
bedair cornel yr ynysoedd hyn ac i’r Cyfandir er 
mwyn olrhain cyfraniad y Celtiaid a chenhedloedd 
lleiafrifol eraill i ddiwylliant Ewrop. Bellach mae 
aelodau’r Gymdeithas yn dilyn ei drywydd ar eu 
gwibdeithiau blynyddol, sydd wedi ymweld â’r holl 
wledydd Celtaidd yn ogystal â Lloegr, Gwlad Belg, 
yr Eidal a Gwlad y Basg.  

Bydd ymweliad yr Eisteddfod â Chaerdydd 
eleni’n gyfle, unwaith eto, i’r Gymdeithas 
arddangos ei gweithgareddau ar lwyfan 
cenedlaethol, trwy gynnal ei darlith flynyddol 
(Cymdeithasau 3 – Mercher 8 Awst am 2.45). Eleni 
bydd Cadeirydd y Gymdeithas, Keith Bush, yn 
darlithio am ‘Eisteddfod Caerdydd 1938 a Deiseb yr 
Iaith Gymraeg’.  

Digon rhwydd yw cadw mewn cysylltiad â 
gweithgareddau Cymdeithas Carnhuanawc (sydd, 
gyda llaw, yn agored i bawb, a hynny’n ddi-dâl). 
Ceir gwybodaeth amdanynt ar dudalen facebook y 
Gymdeithas https://en-gb.facebook.com/pg/
carnhuanawc/about/ neu trwy rannu eich cyfeiriad 
e-bost gyda’r Gymdeithas.  

  Y  Farchnad 
Y lle i brynu pob dim yng nghanol y ddinas  - o 
ffrwythau, llysiau, cig a physgod i recordiau, 
blodau, neu gael teilwra dillad! Peidiwch anghofio 
am y stondin sy’n coginio pice bach yn ffres!  

 Caroline St 
Falle’ch bod chi’n nabod y stryd hon fel ‘Chip 
Alley’ neu ‘Chippy Lane’, ond yr unig beth sydd 
angen i bawb wybod yw dyma Y Lle ar gyfer chips 
yng nghanol y ddinas (faint bynnag o’r gloch yw 
hi!)  

Twf Ysgolion Cymraeg y Ddinas 
Ers ffurfio Ysgol Bryn Taf yn 1949,  mae 17 ysgol 
gynradd Gymraeg erbyn hyn, a 3 ysgol uwchradd 
gydag addewid o fwy i ddod.  

 Bro Morgannwg 
Os ydych chi’n meddwl am grwydro ychydig 

ymhellach, beth am fentro i’r Fro? O dref farchnad 
y Bontfaen i draeth Ynys y Barri, mae digon i’w 
wneud a gweld yn y Fro! Gallwch fynd am rownd o 
golff yng ngwesty’r Vale ac mae nifer o hen 
dafarndai’n gweini prydau bwyd yn y pentrefi bach 
ar draws y sir ac ar hyd yr arfordir. Gadewch y car 
gartref, a gallwch ddal y trên neu fws o ganol y 
ddinas! 

 Y Sîn Gerddoriaeth Gymraeg 
Falle’ch bod chi’n meddwl eich bod yn rhy hen i 
fynd i Glwb Ifor Bach erbyn hyn, ond mae ’na gigs a 
nosweithiau Cymraeg yn cael eu cynnal ar draws y 
ddinas erbyn hyn. Cynhelir Gŵyl Sŵn bob mis 
Hydref ac mae Twrw yn cynnal digwyddiadau yn 
aml! Edrychwch allan hefyd am gigs neu 
noweithiau Cymraeg yn Gwdihŵ, Castle Emporium, 
Yr Hen Lyfrgell, Snails yn Rhiwbeina, Mae Maria, 
Chapter a’r Liberal Club yn Nhreganna, a’r Earl 
Haig yn yr Eglwys Newydd!  

   

Secret Garden Café 
Wedi’i leoli ym Mharc Biwt, mae’r caffi newydd 
yma’n werth chwilio amdano, ond shhhh, cadwch 
e’n gyfrinach! 

 Siopa 
Mae Caerdydd yn lle ffantastig ar gyfer 
‘shopaholics’ gyda chymaint o ddewis yn Dewi 
Sant 2 – prif ganolfan siopa’r ddinas! 

 Y Bae 
Cartref yr Eisteddfod Genedlaethol eleni (ac 
Eisteddfod yr Urdd flwyddyn nesaf!) – wedi’i greu’n 
bwrpasol fel cyrchfan hamdden i bobl. Peidiwch â 
cholli’r cyfle i grwydro ar hyd a lled y Bae – mae 
cerdded/seiclo hyfryd ar hyd y morglawdd i 
Benarth ac mae’n werth galw mewn i’r Senedd ac 
adeilad y Pierhead i werthfawrogi’r bensaernïaeth 
arbennig yno. 

Y Tacsi Dŵr 
Pa ffordd well i deithio o ganol y ddinas i’r Bae! 
Mae na arosfannau ym Mharc Bute ac yn Nhrelluest 
(Grangetown), a gallwch fynd i’r Bae neu draw i 
Benarth! 

https://en-gb.facebook.com/pg/carnhuanawc/about/
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