
Efallai taw
rhan annatod
o fod yn

‘lleol’ yw adnabod y
tafarndai gorau am
ginio dydd Sul. 

Yn ein teulu ni, y Blac
yn Nhalybont oedd y lle i
fynd tra’n byw a bod yng
nghyffiniau’r pentref
hwnnw yng
Ngheredigion.  Erbyn
hyn, mae pob un ohonom
o’r teulu niwclear [ym
mhob ystyr y gair meddai
rhai!] yn byw yn y De-
Ddwyrain ac felly mae’r
Fro yn ardal hyfryd i
ymlacio – a gwledda –
ynddi ar y Sul, a phryd
bynnag arall daw’r dath-
liadau blynyddol.  Eisoes
rydw i wedi sôn am y
Sili felly does dim lle
yma i droedio draw i’r
Captain’s Wife eto,
rheswm digonol felly i
ganolbwyntio ar gartref y
Llew Coch yn
Nhresimwn, neu
Bonvilston i rai.  

Eto yn rhinwedd y
golofn hon, gallaf
anwybyddu’n llwyr pam
bod y Saeson yn dueddol
o enwi llefydd ac wedyn
hepgor hanner y cytseini-
aid fel eu bod nhw’n
haws i ddweud – nid yn
y Gymraeg yn unig ceir
treiglo felly!  Yn ôl
Gwynedd Owen Pierce
fel Boleston roedd
Bonvilston yn cael ei
ysgrifennu hyd yn oed yn
ystod y 16eg ganrif, ac
yn wir mae Cysill yn
adnabod yr enw fel
Bolystyn!  Ac mae’n
debyg, eto o ddarllen
gwaith Gwynedd O. ac
nid o reidrwydd wrth
glywed yr enw, Coston
oedd un ffordd o sillafu
Cosmeston yn y 13eg
ganrif!  [Neu ‘Coson’ yn
ôl Cysill?]  

Fodd bynnag, astudiais
Place names of Dinas
Powys Gwynedd Owen
Pierce a argraffwyd yn
gyntaf gan Wasg
Prifysgol Cymru yn 1968
er mwyn sicrhau hanes
Tresimwn – i ddarganfod
pwy oedd Simwn felly.
Un ateb posib yw mai
perchennog y tŷ crand
Boulston Bonvill yn y
13eg ganrif oedd dyn o’r
enw Simon de Bonavilla
(does dim angen erthygl

ar darddiad ei gyfenw
ef!), a’i gyfenw yn ard-
dangos y cysylltiad cryf
sydd rhwng y Fro a
Ffrainc – cysylltiad sydd
am ddod i’r amlwg eto’r
haf yma wrth i nifer fawr
o ddinasyddion y Fro tei-
thio draw i Ffrainc i
geisio gwylio gêm o
“Baledroed” wrth gwrs! 

Dadleua Gwynedd O.
Pierce mai tarddiad ar
wahân sydd gan
Tresimwnt (er yr un man,
am wn i), gan fod yna
fardd o’r enw Simwnt yn
byw yn yr ardal yn y
16eg ganrif, sef Simwnt
Fychan [cyfenw a drodd i
fod yn Vaughan - megis
David Vaughan,
chwaraewr canol cae
Cymru – yn ystod y
pedair canrif ddiwethaf].

Os oes yna bwrpas
ehangach i’r golofn fisol
hon na diddanu a llenwi
ambell i gap yn y Gem,
yna hyrwyddo’r enwau
Cymraeg eu hanfod yw
hynny; ac os rhywbeth
dwi’m yn credu bod
angen dweud mwy na
geiriau olaf Pierce ar y
mater yma i’ch ysbrydoli
i wneud hynny eich
hunan gyda’ch teulu,
a’ch plant chi: am ryw
reswm dydi Pierce methu
enwi’r iaith Gymraeg yr

ail dro hyd yn oed...sic:
“Tresimwn is used

now only by Welsh
speakers who have
knowledge of what the
W form should be, and as
a ‘literary’ form.”   Ewch
ati felly!  Ac yn hytrach
na gadael i Gwynedd
Owen Pierce gael y gair
olaf, edrychwn draw dros
y don eto i wlad sydd –
nid anhebyg i ni – yn aml
iawn yn ymladd yn
fewnol ynglŷn â sut i
hyrwyddo eu iaith
hanesyddol nhw yn bur
effeithiol, gan gynnwys
cael gwared ar y to bach
yn yn oed! [Ble nad oes
to bach ar y to ond mae
yna do bach ar y tŷ!] ...
Fe newn ni eich gweld
chi yn Ffrainc, gobiethio!
À bientôt. 

Pe baech am wybod
mwy am enwau lleol,
cofiwch ymweld â’r
llyfrgell leol er mwyn
cefnogi ein gwasanaethau
cyhoeddus sy’n cynnal
ein diwylliant unigryw.
Er mwyn awgrymu
enw(au) llefydd – sydd
yn prysur ddirwyn i ben!
– cysylltwch :
david.wyn@dailingual.cy
mru 16 Lewis Rd,
Llandochau Fach,
Penarth, Bro
Morgannwg.

Bob blwyddyn, mae
Cymrodorion y Barri yn

cynnal 'Noson y Dysgwyr'.
Eleni, mae pedwar siarad-
wr ail iaith wedi awgrymu

term amgen, a herio'r
gynulleidfa i ymuno

â gweithgareddau sy'n
rhoi hwb i'r iaith. Dyma

lais un o'r Cymry
Cymraeg Newydd, Gareth

Thomas.
Cymaint o eiriau da - a
finnau y tu fas iddynt!.

Crwt bach o’r
Rhondda oeddwn i, wedi
cael fy magu yn ddi-
Gymraeg er mwyn
gwella fy nghyfleoedd
yn y byd ‘go iawn’ ac
wedi fy alltudio dros y
ffin er mwyn cael gwaith
a gyrfa oedd yn talu’n
dda. Cyrhaeddais fy han-
ner cant cyn dechrau syl-
weddoli bod rhywbeth
personol a phwysig ar
goll.  

Roeddwn i’n arfer dod

nôl i Gymru ar benwyth-
nosau i ymweld â fy
nhad oedd ar ei ben ei
hun erbyn hynny ac yn
byw mewn tŷ rhy fawr
iddo ym Mhenarth. Yn
fy machgendod roeddem
wedi arfer ymweld â
Pharc yr Arfau i wylio
Caerdydd yn chwarae
ond erbyn y nawdegau
gwylio’r Gleision ar S4C
a fyddem. Teimlwn mor
rhwystredig wrth  wran-
do ar Huw Llywelyn
Davies yn sylwebu yn ei
Gymraeg swynol a
finnau ‘mond  yn deall
ambell air: fel ‘cais’ neu
‘pyst’. Ond roedd sŵn a
swyn y geiriau yn
plymio i ddyfnderoedd
fy nghof ac yn  chyf-
fwrdd â fy nghalon.

Dw i’n cofio Huw LL-
D yn sôn am chwaraewr
yn syrthio’n ‘ben-
dramwnwgl!’  AM air!
AM sŵn!

Pendramwnwgl! Wedi
esboniad gan fy nhad
gyrrais nôl ar hyd yr M4
yn ail-adrodd y gair fel
swyngan, fel gair oedd
yn medru datgloi rhan
bwysig o fy hunaniaeth.
Wedi cyrraedd
Hampshire roeddwn i
wedi penderfynu dysgu
Cymraeg, i ailgydio yn
fy ngwreiddiau.

Wrth gwrs, yn
Hampshire roeddwn i’n
wastad wedi pwysleisio
fy Nghymreictod: gwis-
go crysau rygbi Cymru
ar benwythnosau, dangos
posteri o Scott Gibbs yn
sgorio yn erbyn Lloegr
ym 1999 (roeddwn i
yno) a gwario ffortiwn ar
fy nghasgliad o Groggs a
CD’s Catrin
Finch/Katherine
Jenkins/Bryn Terfel, ond
roedd Huw Ll-D wedi
dangos ffordd lawer
gwell.

Mae geiriau wastad
wedi bod yn bwysig i fi
yn bersonol a phroffe-
siynol. Defnyddiais eiri-

au fel arfau yn fy
ngwaith. Ond nawr
roedd geiriau yn golygu,
hyn yn oed, fwy. Ail-
ddarllenais eiriau R S
Thomas am ei deimladau
e o fod yn Gymro di-
Gymraeg.

‘Can’t speak my own
language-  Iesu! All
those good words and I
outside them.’ 

Does dim ffordd well i
fynegi’r teimlad o dlodi
diwylliannol. Dyma ble
oeddwn i – y tu fas i’r
holl etifeddiaeth oedd yn
sylfaen fy hunaniaeth.
Wedi cyrraedd hanner
cant rhois derfyn ar
boeni am fy ngyrfa a
rhois flaenoriaeth i ystyr-
iaethau mwy personol.
Dechreuais ddysgu
Cymraeg o bell drwy
gwrs gohebol Prifysgol
Morgannwg gyda’r
annwyl Margaret Roberts
fel tiwtor.

Sefydlwyd
‘Cymrodoriaeth
Cymraeg Basingstoke’,
sef ugain neu fwy o

Gymry alltud oedd yn
cwrdd i ddysgu Cymraeg
o’r dechrau trwy ddefny-
ddio cyrsiau CBAC. Ar
un pryd ‘doedd ond tair
chanolfan arholiadau
Cymraeg i Oedolion y tu
hwnt i Gymru, sef
Llundain, Hong Kong a
Basingstoke! Buom yn
cystadlu fel grŵp yn
Eisteddfod Glyn Ebwy
heb ennill dim -  ond, yn
wir,  wedi ennill y wobr
bwysicaf oll.

Y gallu i flasu’r geiri-
au Gymraeg yn ein
cegau.

Gareth Thomas 

Blwyddyn Newydd
Dda! Ar Fawrth 21
bydd yr Haul yn
symud i arwydd
Aries – a dechrau
blwyddyn newydd
astrolegol i ni i
gyd.

ARIES: Daeth y
Gwanwyn a  dechrau
blwyddyn astrolegol
newydd – a chyfnod
mwyaf lwcus y flwyd-
dyn i Aries. Gwnewch
fawr ohono yn enwedig
ym mis Ebrill bydd
Gwener, planed  serch a
lwc yn symud i arwydd
Aries hefyd. Peidiwch â
bod yn rhy fyrbwyll,
gan fod damweiniau’n
bosib.

TAURUS: Nid
dyma’r amser gorau yn
y flwyddyn i Taurus,
ond ymhen mis mi fydd
y planedau’n paratoi ar
gyfer blwyddyn newydd
sbon i chithe hefyd.
Rhaid bod yn amyned-
dgar – ac aros am ddyd-
diau gwell. Cadwch
eich traed a’ch gwddwg
yn gynnes ac ewch i’r
gwely’n gynnar.

GEMINI: Mae
bywyd yn mynd i fod
yn dipyn o boen am
dipyn. Mae’n bosib y
bydd rhywun yn eich
twyllo a falle bydd rhy-
wbeth pwysig yn mynd
ar goll, neu falle bydd
rhywun yn anghofio
rhoi neges bwysig i chi.
Rhaid cadw’r dymer ‘na
dan reolaeth! Erbyn
canol Ebrill mi ddaw
pethau’n llawer gwell.

CANCER: Mae’r
amser wedi llusgo’n
ddiddiwedd i Cancer y
gaeaf ‘ma, chi, blentyn
yr haul, a rydych chi’n
eitha piwis ag anodd i
fyw gyda chi ar hyn o
bryd.  Mae angen
gwneud rhywbeth am y
peth cyn ffraeo gyda
phawb!. Daliwch eich
tafod a gwenwch;  neu
cadwch draw am y tro. 

LEO: Mae safle’r
Haul yn Aries, arwydd
tân fel chithe yn sicr o
godi calon Leo a dod a
lwc hefyd. Mwynhewch
y gwanwyn, gan mai
dyma’r amser gorau  i
gael mwy o arian yn
eich poced.  Mae teithio
ar y cardiau -  Ond mae
damweiniau’n bosib
hefyd felly cymrwch
ofal mawr.

VIRGO: Mi fydd
Ebrill 2016 yn fis lwcus
i Virgo’n ariannol. Mae
rhywun am roi rhodd
eitha hael i chi, neu
falle y cewch chi godiad
yn eich cyflog.  Mae’n
bosib y byddwch yn
clywed newyddion oddi
wrth rhywun o wlad
dramor cyn diwedd y
mis fydd yn codi’ch
calon. 

LIBRA: Mae Libra’n
debygol o ymddwyn yn
gwbl groes i’w natur

addfwyn ar hyn o bryd.
Fel rheol rydych chi’n
pwyso a mesur yn
ofalus cyn mentro agor
eich ceg , ond mae rhy-
wun  yn mynd i’ch
cythruddo gymaint fel y
byddwch yn ymateb fel
rhywbeth cynddeiriog  a
synnu pawb!

SCORPIO: Gyda
thipyn o lwc mi fydd
Scorpio yn cael cyfle i
deithio cyn bo hir. Mae
gwyliau ar y gorwel.
Rydych chi wedi cael
tipyn o anlwc yn ddi-
weddar, pethau ddim yn
gweithio allan fel y
dylen nhw. Ond mae’ch
lwc ar fin troi  - ac mae
rhywun - agos - yn
mynd i roi anrheg
hyfryd i chi.

SAGITTARIUS:
Mae Sagittarius yn
debygol o wario arian
fel dwr y mis hwn - fel
tase papurau degpunt yn
tyfu ar goed. Ac mi
fydd rhai pobl yn cym-
ryd mantais o’ch natur
hael - felly dyma
rybudd! Mae’n bosib y
bydd rhywun mewn
awdurdod yn dweud y
drefn wrtho chi cyn
diwedd y mis. 

CAPRICORN: Mae
Capricorn wedi bod yn
eitha diflas trwy fisoedd
y gaeaf.  Mae’n hen
bryd felly i chi roi
ysgytwad go iawn i’’ch
hunan nawr mae’r
Gwanwyn wedi dod. Mi
fyddai’n syniad mynd
allan a gwario’r holl
arian ‘na rydych chi
wedi ‘i gadw ar gyfer
diwrnod glawog – a’i
fwynhau.  

AQUARIUS: Mae
pethau’n edrych yn dda
iawn i Aquarius ar hyn
o bryd, yn enwedig yn
ariannol, ond rhaid
gofalu rhag gwario’n
rhy wyllt gan fod cyfn-
od anodd ar ei ffordd
eto.  Rydych chi’n
dueddol o ennill pwysau
ar hyn o bryd . Amser i
fynd i’r ‘gym’ a
gwrthod y chips falle?

PISCES: Mae
bywyd yn garedig iawn
i Pisces ar hyn o bryd, a
rydych chithe’n teim-
lo’n garedig tuag at eich
ffrindiau hefyd.
Peidiwch â mynd dros
ben llestri gan y gall
rhai gymryd mantais
o’ch natur garedig. Mae
rhywun agos yn deby-
gol o fynd i’r ysbyty ac
mi fyddwch chi’n gefn
mawr iddyn  nhw.

Pob lwc i chi’i gyd –
a mwynhewch!
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MYND AM DRO I'R FRO
GYDA DAI LINGUAL...

i Dresimwn[t]!

Ydych chi'n joio cerdded ac yn dysgu
Cymraeg neu yn rhugl ac yn chwilio
am gyfle i sgwrsio a chymdeitha-
su?  Dyma'r teithiau i chi!

Dydd Mawrth 5 Ebrill 'Crwydro'
(Taith Iach) - Cwrdd 10.00yb Gorsaf
Rheilffordd Ynys Y Barri CF62 5TH

Dydd Sul 17 Ebrill  'Hen Eglwysi'
(Taith Estynedig) - Cwrdd 2.00yp
Llyfrgell y Bontfaen CF71 7AH

Dydd Mawrth 21 Ebrill ‘Crwydro’

(Taith Iach) - Cwrdd 10.00yb Gorsaf
Rheilffordd Penarth CF64 3DQ

Dydd Mawrth 26 Ebrill ‘Crwydro’
(Taith Iach) - Cwrdd 10.00yb Llyfrgell
Y Bontfaen CF71 7AH

Dewch am dro a hybu'r Gymraeg
yn y Fro. Croeso cynnes i bawb! 

Am fwy o wybodaeth ewch
www.valeways.org.uk neu cysylltwch  â
Ruth  07800969157

TEITHIAU CERDDED
CYMRAEG gyda Valeways

SÊR EIRYBeth yw’r ots gennyf
i am ffwtbol?

Na, doeddwn i ddim
wedi bwriadu
ysgrifennu fy erthygl
gyntaf am bêl-droed.
Pam? Wel, yn syml
iawn - dwi ddim yn foi
ffwtbol! 

Na’i wylio gêm
derfynol cwpan FA os
does ‘na ddim byd gwell
ymlaen ar y teledu ac
ambell i gêm Cwpan y
Byd, dim ond i gadw fy
mrawd yn hapus.  Mae’n
nhw’n dweud mai’r unig
ddynion sy’n casáu pêl
droed, yw’r rhai nad oed-
dent yn cael eu dewis ar
gyfer y tîm yn yr ysgol.
Wel, er bod hynny’n ffac-
tor gan fod gen i ddwy
droed chwith, dydw i
ddim yn hoffi pêl droed
oherwydd bod rygbi yn
well gêm... a dyna hanner
y darllenwyr wedi symud
ymlaen at yr erthygl
nesaf!

Serch fy rhagfarn di-
gyfaddawd, llwyddodd
cyd-deithiwr ar drên o
Gaerdydd i Borthmadog,
i’m argyhoeddi ei fod yn
hen bryd i’r Cymry
ddiosg eu crysau rygbi
Under Armour.  Ac yn
wir, erbyn i mi gyrraedd
pen fy nhaith, roeddwn
yn barod i ymuno â
chriw Bale, a hynny
mewn crys goch Adidas.
Roedd fy nghyfaill,
brodor o Fanceinion, yn
teithio adref ar ôl gwylio
Cymru yn herio Gogledd
Iwerddon.  Roedd yn

llawn cyffro wrth iddo
egluro gymaint yr oedd
yn edrych ymlaen at ddi-
lyn Cymru yn yr Euros.
Fe gul-wenodd yn ogys-
tal pan wthiodd betting
slip i’m llaw ac egluro ei
fod wedi rhoi arian ar
Gymru i ennill y ben-
campwriaeth eleni.  Ie,
Sais yn rhoi arian ar
Gymru i ennill. 

Y rheswm pam fy
mod yn teithio i
Borthmadog oedd i ddy-
farnu gem rygbi rhwng
Port a ‘r Rhyl.  Mae fy
ngwreiddiau’n ddwfn ym
myd rygbi, fel cefnogwr,
cyn-chwaraewr a bellach
fel dyfarnwr.  Yn fy marn
i, does yr un anthem
genedlaethol yn dod yn
agos at ‘Mae Hen Wlad
fy Nhadau’ ar brynhawn
oer yn y stadiwm.  Ond,
wrth i mi wrando ar fy
nghyfaill newydd, med-
dyliais efallai fod yr
anthem yr un mor bwysig
i garfan Coleman hefyd.
Nid rhywbeth unigryw i
gefnogwyr rygbi yw’r
wefr o gyd-ganu’r
anthem gyda degau o
filoedd o gefnogwyr

brwd.  Wrth i’r siwrne a’r
sgwrs barhau,  cododd
fymryn o gywilydd arnaf
wrth i mi sylweddoli bod
rhywun a oedd yn hanu o
ochr arall i Glawdd Offa
yn dangos llawer mwy o
gariad a theyrngarwch na
fi, tuag at ein tîm pêl-
droed cenedlaethol.  

“Mae pêl-droed yng
Nghymru wedi tyfu’n
fwy poblogaidd yn ddi-
weddar ers i ni ennill ein
lle yn y bencampwriaeth
yn Ffrainc” ymffrostiais,
wrth i ni agosáu at orsaf
Amwythig.  A dyna fi’n
sylweddoli fy mod wedi
defnyddio ‘ni’ am y tro
cyntaf.  Digwyddiad
hanesyddol - Cymru’n
chwarae mewn pencamp-
wriaeth o’r fath am y tro
cyntaf mewn dros hanner
canrif, a minnau, cefnog-
wr rygbi, yn hawlio per-
chnogaeth dros fechgyn
Coleman am y tro cyntaf
erioed.

Felly, cyd-gefnogwyr
rygbi, os gall fy nghyfaill
newydd o Fanceinion
gefnogi ‘Byddin Bale’ yr
haf yma, siawns y gallwn
ninnau ddangos yr un
gefnogaeth ..… wel, o
leiaf tan fydd gemau
rygbi Cymru’n ail-
ddechrau yn yr Hydref. 

Bon chance i Gymru,
a chofiwch bod yna 5
munud ychwanegol i bob
hanner!

JACOB DAFYDD
ELLIS

CYMRY CYMRAEG NEWYDD


