
Cylchlythyr Cymdeithas Eisteddfodau Cymru 

Rhif 54            Hybu Eisteddfodau, cynnal cymunedau               Awst 2020 

Go brin y byddai unrhyw un ohonom wedi medru rhagweld y pedwar mis diwethaf! Ry’n ni gyd 
yn hen gyfarwydd erbyn hyn â chlywed y cyfnod yn cael ei ddisgrifio fel un heriol……                                  
di-gynsail….dyrys….ac rwy’n siwr bod gan bawb ambell ansoddair arall i ychwanegu at rhain. Ond pa 
bynnag ffordd ry’ch chi am gyfeirio at yr adeg pryderus yma, does dim dwywaith amdani, ma’ popeth             
cyfarwydd wedi’i droi wyneb i waered - pob cynllun wedi’i chwalu a phob digwyddiad wedi’i groesi allan 
o’r dyddiadur.  

Felly, gyda’r newyddion yn ein cyrraedd yn ddyddiol bron, ers mis Mawrth, am eisteddfodau ar hyd a lled y 
wlad yn gorfod gwneud y penderfyniad anodd, ond anochel, o ganslo neu gohirio, rhaid oedd meddwl am 
ffyrdd eraill o gadw’r creadigrwydd yn effro. Dyma benderfynu gosod ambell i gystadleuaeth, felly, sef - 
Cystadleuaeth Lenyddol, Cystadleuaeth Ffotograffiaeth a Chystadleuaeth Lenyddol i Ddysgwyr. Diolch i 
bŵer Twitter a Facebook rhannwyd rhain yn eang a chafwyd ymateb ardderchog, felly rhaid diolch o galon i 
bawb a ymgeisiodd. Yn ogystal, mae ein dyled yn fawr i’r beirniaid am eu gwaith caled - Anni Llŷn a’r 
Prifardd Aneirin Karadog (Llên), Gareth Owen (Ffotograffiaeth) a’r Prifardd Robat Powel (Llên Dysgwyr).  

Gallwch weld enwau’r enillwyr, a darllen peth o’r cynnyrch buddugol, yn ogystal â sylwadau cyffredinol 

gan y beirniaid ar dudalennau 4 - 7. 

Llongyfarchiadau i bawb fu 
ynghlwm ag Eisteddfod T yr 
Urdd nôl ar ddiwedd mis Mai 
a’r Ŵyl AmGen gan yr                     
Eisteddfod Genedlaethol ar 
gychwyn Awst - y cyfan yn 
ddathliad o dalent a diwylliant 
amrywiol ac arbennig Cymru. 
Llongyfarchiadau mawr i’r 
rheiny gafodd lwyddiant mewn 
gwahanol feysydd hefyd! 
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SWYDDOG DATBLYGU  

Shân Crofft                                                                         

shan@steddfota.org                                                                                 

02920 213596                                                                            

07770870605 

SWYDDOG TECHNEGOL 
Lois Williams                                                                      

lois@steddfota.org                                                           

01570 423700                                                     

07717842556 

 

Gan nad yw’r Eisteddfod Genedlaethol yn medru 
cael ei chynnal eleni, penderfynwyd ymestyn 
dyddiad ein raffl fawr i 2021, felly cadwch eich 
tocynnau’n ddiogel a daliwch ati i werthu! 

Angen rhagor o lyfrau? Cysylltwch â Shân  

 

Ar b’nawn Mawrth, y 4ydd o Awst, cynhaliwyd Cyfarfod 
Blynyddol y Gymdeithas...a hynny ar Zoom am y tro cyntaf 
erioed! Braf oedd gweld cynrychiolaeth o sawl ‘steddfod leol 
- diolch am ymuno gyda ni, roedd hi’n hyfryd eich gweld! 
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Enillwyd y Gadair am y nifer uchaf o bwyntiau 
yn Eisteddfod Tyddewi gan Jane James  

Parti Canu Ysgol Bro Teifi                      
yn Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth 

a’r Plwyf 

(Gyda diolch i’r holl ffotograffwyr) 

Côr Caerdydd yn diddanu                 
cynulleidfa Eisteddfod Capel Dewi 
(yr eisteddfod olaf i’w chynnal cyn 

cychwyn y cyfnod) 

Fflur Davies, Rhostryfan - enillydd 
cystadleuaeth y Gân allan o Sioe 

Gerdd yn Eisteddfod Llanllyfni 

Enillwyr cystadlaethau 
8-10 oed a 10-12 oed 
â’u llu o wobrau yn  
Eisteddfod Dihewyd  

Aled Evans, Trisant - enillydd 
cadair Eisteddfod Gadeiriol 

Swyddffynnon  

Ceri Davies - enillydd “Cenwch im 
yr Hen Ganiadau” yn Eisteddfod 

Gadeiriol Rhydlewis eleni 
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Y GYSTADLEUAETH LENYDDOL 

BEIRNIAID: Anni Llŷn ac Aneirin Karadog 

 

CANLYNIADAU: 

Dan 18 oed (Barddoniaeth neu Ryddiaith ar y 
testun 2020): 

1af  Siôn Wyn Evans, Felinfach 

2il  Lois Medi Wiliam, Penrhosgarnedd 

3ydd  Lowri Elen Bebb, Caernarfon 

 

Agored (Cerdd neu gasgliad o gerddi mewn 
ymateb i’r argyfwng Cofid-19): 

1af  Morgan Owen, Caerdydd 

Rwy’n bymtheg mlwydd oed ac yn dod o bentref          
Felinfach, ger Aberaeron. Rwy’n ddisgybl          
blwyddyn 10 yn Ysgol Gyfun Aberaeron, ac yn y 
dyfodol, rwy’n gobeithio astudio’r Gymraeg                     
ymhellach. Rwy’n aelod brwd o’r C.Ff.I lleol. Mi 
fues i’n rhan o brif seremoni'r Ddrama gyda                   
Eisteddfod-T yr Urdd eleni ac roeddwn yn ffodus 
iawn o dderbyn y drydedd wobr mewn                       
cystadleuaeth a oedd yn agored i rai dan 25 oed.  

Rwy'n fardd ac yn llenor, ac o Ferthyr               
Tudful rwy'n dod yn wreiddiol. Bellach, rwyf 
wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd. Rwy wedi 
bod yn barddoni ers rhyw bedair blynedd, a 
dyma fy mhedwaredd gadair. Y llynedd, 
cyhoeddais bamffled o gerddi, moroedd/dŵr, 
gyda Chyhoeddiadau'r Stamp, ac fe wnaeth 
hwn ennill Gwobr Michael Marks am 
Farddoniaeth yn yr Ieithoedd Celtaidd. Tua 
diwedd yr un flwydddyn, cyhoeddais gyfrol o 
gerddi hefyd, Bedwen ar y Lloer, hefyd gyda 
Chyhoeddiadau'r Stamp. Eleni, rwy'n dal 
wrthi'n barddoni, ond ddechrau'r flwyddyn 
derbyniais ysgoloriaeth awdur gan        
Llenyddiaeth Cymru i weithio ar gasgliad o 
ysgrifau, felly mae hwnnw'n fy nghadw'n 
brysur! 
Dechreuais i farddoni yn weddol hwyr, 
mewn gwirionedd; er ymddiddori o hyd, a 
dablo yn yr ysgol, nid tan flwyddyn olaf fy 
ngradd BA y dechreuais fynd ati o ddifri. 
Dysgais yn bennaf trwy ddarllen, gan nad 
oeddwn yn nabod unrhyw feirdd pan oeddwn 
yn iau, ond trwy arbrofi wedyn, a dod ar 
draws beirdd eraill yn y Brifysgol,        
dechreuodd pethau siapo. Pan ddechreuais 
gystadlu mewn eisteddfodau, cefais                 
feirniadaeth a oedd yn gymorth mawr wrth 
ddatblygu; fe wnaeth cystadlu hefyd fy 
nghyflwyno i'r byd llenyddol yn fwy eang. 
Trwy hyn oll rwyf wedi gwneud ffrindiau oes, 
a chael cyfoeth o brofiadau. 
 
Morgan 

Roedd amser rhydd y Clo Mawr 
yn sicr yn ysgogiad perffaith i 
gystadlu yng nghystadleuaeth 
Cymdeithas Eisteddfodau Cymru 
‘leni. Un o’m diddordebau yw 
ysgrifennu creadigol, ac o ran 
barddoni, mae wedi dod yn                   
naturiol i mi, ond mae cefnogaeth 
athrawon, ffrindiau a theulu yn 
helpu llawer i hwyluso’r broses. 

Siôn 
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2020 

(Ar ôl clywed ar y newyddion bod gwestai gwag 
mewn dinasoedd yn cynnig lloches i’r digartref 

yng nghyfnod Pandemig Cofid-19.) 
 

Cefais gynnig, a chydiais ynddo. 

Gadewais y babell a’i bacio, 

a’r hen bolion yn wylo  

wrth swatio’n glos yn y bag. 

Gyda hen geiniogau brwnt  

y cywilyddgar rhai fu’n pasio, 

yn heintus glincian yn fy mhoced- 

mentrais, gan adael fy hafan concrid,  

i brofi moethusrwydd, dros dro. 
 

Gwagedd y gwesty a’i wlâu,  

yn gysur gwell na’ noswaith oer 

dan loer, a bocs yn fatras galed. 

Y cynnig o wynfyd mewn tywyll fyd, 

a’i haelioni ffug yn twyllo gofid y dydd. 

 

Nes daw’r rhywbryd amser hwnnw   

y caf fy nhaflu nôl i normalrwydd stryd. 

Unwaith yn rhagor yn feudwy, 

a’r dyddiol syllu ar draed a ‘sgidie’. 

Unwaith yn rhagor yn ynysig, annelwig 

wrth ail-afael yn yr hen ffordd o fyw. 

 
Gan Siôn Wyn Evans  

Atgyfodwyd fy ninas 
 

Osgoaf byllau’r unigedd; 
gwyraf heibio’r llaid 

   a gronnodd  
yng nghamedd y ffordd 

a dilyn y welydd 
gwyn gan flodau gwyllt. 

 

Atgyfodwyd fy ninas 
yn nyddiau’r haint. 

Yng nghawodydd blodau’r coed 
   daeth hithau’n ôl  

yn rhith y gwanwyn coll; 
   troediodd fel atgof cerdd 
rhwng llwyd yr hen gerrig 

a brithni’r stryd 
dan feichiau’r heulwen. 

 

Aeth gwg y toeon llechi 
yn gynfas i’m gweledigaeth 

a’r hewlydd  
   yn feysydd brwysg, yn gyntedd haf 

 Atgyfododd y dydd marwol 
      ym mrig ei nerth. 

 

Mae’r ddinas ar daen 
yng ngwedd y teimlad hwn 

na ddaw ond i’r sawl 
   sy’n camu’n ôl 

a gadael i’r byd fyw 
yn llennyrch y llygaid. 

Er f’amgáu, rwy’n ddalen wag  
i oleuni’r haf. 

 
Gan Morgan Owen 

Gair gan y beirniad, Anni Llŷn:  

Roedd hi’n fraint cael darllen y 28 ymgais ddaeth i 
law yn y gystadleuaeth dan 18 oed. Dyma gofnod 
amrywiol, gonest a chreadigol gan y bobl ifanc am 
eu profiad nhw o’r flwyddyn gythryblus hon. Mae’r 
darnau yma yn drysorau, ac fe ddylai’r awduron i 
gyd eu cadw’n ofalus er mwyn gallu edrych yn ôl ar 
sut y gwnaethon nhw ymateb yn greadigol i’r newid 
byd sydd wedi bod. 

Roedd safon y syniadau yn uchel iawn ac roedd ’na 
ymdeimlad didwyll i bron pob un o’r gweithiau – 
tybed ydi’r awduron wedi cael mymryn mwy o 
ryddid na’r arfer i ’sgwennu? 
 

Llongyfarchiadau mawr iawn i bawb am                                  
gystadleuaeth safonol a phwysig.  

Gair gan y beirniad, Aneirin Karadog:  

Daeth nifer teilwng o gerddi i’r gystadleuaeth arbennig hon, 
sef 24. Rhyfedd o rhif gan taw dyna, yn draddodiadol, y nifer 
o fesurau a ganiateid i lunio awdl arni. Fel yn y pedwar 
mesur ar hugain, mae ymhlith cerddi’r gystadleuaeth hon 
glystyrau o gerddi sy’n mynd i’r un cyfeiriad ac yna ceir, fel 
rhai mesurau sy’n sefyll mas, rhai cerddi sy’n sefyll mas   
oherwydd eu gwreiddioldeb a’i mynegiant. 
 

Aeth nifer o’r beirdd i ddychmygu naill ai sgwrs rhwng y 
bardd a’r feirws, neu lunio ymson lle mae’r feirws ei hun yn 
siarad.  Mewn cystadleuaeth sy’n gofyn am gerddi sy’n trafod 
Covid-19 wrth ddarllen, ail-ddarllen a thrydydd-ddarllen y 
cerddi, y rhai oedd yn apelio fwyaf oedd y rhai a amcanent i 
ganu o safbwynt ehangach, o weld y darlun cyfan neu 
gymhathu’r pandemig gydag argyfwng arall.  Neu, yn achos 
rhai, peidio braidd â chrybwyll y feirws o gwbwl. Nid canu’n 
anhestunol mo hyn, gan bod y cerddi a wnaeth hyn yn rhai a 
oedd yn amlwg yn cyfeirio at y cyfnod digynsail hwn, ond yn 
osgoi syrthio i ambell fagl o orgyfeirio at y feirws fel y 
gwnaeth ambell fardd. 
Llongyfarchiadau i’r tri, diolch i bawb a gystadlodd gan 
ymddiried ynof i dafoli’r gwaith a gobeithio y gwelir 
cyhoeddi’r tair cerdd arobryn yn fuan. 

Mae’n werth nodi bydd pob unigolyn 
llwyddiannus yn derbyn sylwadau gan y 
beirniaid, am eu gwaith nhw, a hynny yn 
y dair cystadleuaeth.  
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Y GYSTADLEUAETH FFOTOGRAFFIAETH 

BEIRNIAD: Gareth Owen 

 

CANLYNIADAU: 

Dan 18 oed (Sylwi ar Natur): 

1af  Willow Barber, Pontardawe 

1af  Carole Gowers, Caernarfon 

Gair gan y beirniad:  

Mae ffotograffiaeth yn gyfrwng hygyrch 
iawn i bawb heddiw. Fe lawrlwythir ymhell 
dros biliwn o ddelweddau digidol bob 
dydd. Does ryfedd i’r ymateb fod mor dda 
i’r ddwy gystadleuaeth – 83 yn y                           
gystadleuaeth agored a 124 o dan 18.  
Pan ddaw rhywun wyneb yn wyneb â’r fath 
nifer o ddelweddau rhaid chwilio am rhyw 
elfen wahanol unigryw sy’n achosi rhywun 
i aros ac oedi gyda’r ddelwedd honno. Er 
fod y weithred o dynnu llun gyda chamera 
yn digwydd yn awtomatig mae’r ffactorau  
sydd yn mynd i sicrhau delwedd                     
lwyddiannus yr un ac unrhyw waith       
creadigol boed yn peintiad neu’n luniad. 
Rhaid i ansawdd ffotograffig y ddelwedd 
fod yn rhagorol gyda rhannau pwysig o’r 
llun mewn ffocws. Mae creadigrwydd a 
llygaid da i adnabod a ‘sylwi’ ar y byd o 
gwmpas a bod yn effro i botensial sefyllfa 
neu wrthrychau fel deunydd i greu delwedd 
drawiadol bob amser yn nodweddu                   
ffotograffydd da. Yn ychwanegol at hyn 
mae cyfansoddiad y ddelwedd a’r defnydd 
o olau yn bwysig.  
Mae’r rhan fwyaf o’r delweddau ddaeth i 
law yn y ddwy gystadleuaeth yn syrthio i 
ddau categori sef tirluniau a lluniau agos o 
natur ac mae rhai a wnaeth rhestr fer yn 
meddu â rhai o’r nodweddion a amlinellir 
yn y sylwadau uchod ac yn mynd tu hwnt i 
gyffredinedd.  

2il  Elin Gore, Comins Coch 

2il   Ann Bowen Lerche, 
Stonehaven, Aberdeenshire 

Agored (Sylwi ar Liw): 

Y GYSTADLEUAETH LENYDDOL I DDYSGWYR 

BEIRNIAD: Robat Powel 
 

CANLYNIADAU: 

Dan 16 oed:                                                                                                                                
(Portread neu Adolygiad o lyfr/CD/raglen deledu) 

1af  Khia Jones, Rhydaman 

Dros 16 oed:                                                       
(2 ddarn gwreiddiol mewn ffurfiau gwahanol) 

1af  Sue Hyland, Llanidloes     

2il  Sue Jenkins, Wrecsam 

Gair gan y beirniad:  

Mae diolch yn ddyledus i Gymdeithas Eisteddfodau Cymru am drefnu’r eisteddfod hon ac am gynnwys yn y rhaglen 
gystadlaethau i’r rhai sy’n dysgu Cymraeg. Credaf fod cystadlu’n gallu bod yn hwb ac yn anogaeth bwysig i bobl 
sy’n troedio’r llwybr at feistroli’r iaith. 
Golygai’r diffiniad ‘Dros 16 oed’ fod y gystadleuaeth ar agor i ddisgyblion Blynyddoedd 12 ac 13, ond hefyd i 
oedolion o bob oed. Yng ngwaith ambell gystadleuydd roedd y profiad o fywyd a roddai eu hoedran iddynt yn amlwg 
yn fodd i gryfhau cynnwys eu cyfansoddiadau. 
Mentrodd 15 o ymgeiswyr i’r gystadleuaeth. Y gofyniad oedd llunio dau ddarn o natur wahanol, ac fe gafwyd 
amrywiaeth difyr o ffurfiau megis storïau, cerddi, ysgrifau, ymgomiau ac ymsonau. Roedd gwir ddawn lenyddol gan 
y mwyafrif o’r ymgeiswyr a chefais flas ar ddarllen ffrwyth eu gwaith. Diolch iddyn nhw i gyd am eu hymdrech.  
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Adolygiad ‘Dolffiniaid’  

 

Darllenais i “Dolffiniaid Diddorol”. Llyfr am Ddolffiniaid ydy e. Mae’n ddiddorol iawn.   
  

Gwelais y llyfr yn llyfrgell yr ysgol.  Dywedodd y llyfrgellydd fod e’n dda iawn. Mwynheuais yn fawr 
iawn. 

Y dudalen wnes i fwynhau fwyaf oedd y rheolau wrth weld y dolffiniaid oherwydd nawr dwi’n gwybod 
beth i’w wneud a beth i beidio gwneud.   
 

Yr awdur yw Mr Dylan Lewis sef fy athro Cymraeg yn Ysgol Dyffryn Aman. Rydw i’n adnabod e 
oherwydd mae e wedi dysgu Cymraeg i fi ers blwyddyn saith.   

Llyfr i unrhywun yw hwn a dwi’n gallu deall y Gymraeg yn iawn gyda geirfa yn y cefn.  

Y peth dwi ddim yn hoffi yw pan fod pobl yn ceisio lladd anifeiliaid diniwed fel dolffiniaid. Does gen i 
ddim hoff dudalen.  Fy hoff lun ydy llun Fliper.   

Dwi wedi dysgu ffeithiau fel “mae 30 math o ddolffin”.  Roedd y ffeithiau  yn diddorol iawn. Fy marn 
am y llyfr yw bod y llyfr yn unigryw, a’r ffaith nad oes llawer o lyfrau am ddolfiniaid wedi eu gwneud.  

Mae’r llyfr yn costio £3.50.  Dydy e ddim yn ddrud o gwbl.  Mae’n edrych yn dda ac yn llawn lluniau.  
Dwi’n meddwl bydd fy ffrindiau yn hoffi’r llyfr hefyd.  

 

Gan Khia Jones 

Y Llyn a’r Gadwyn Ddiddiwedd   

Pelydrau haul olaf yn disgyn tu ôl y mynyddoedd, 
Adlewyrchiadau esgeiriau’r gadwyn ddiddiwedd,  
yn borffor a phinc yn y machlud:  
llafn llif yn torri wyneb llyn.  
  
Cysgod crëyr glas yn 
llithro’n ddistaw ar draws y 
dŵr, dirgel, ei adenydd yn 
cusanu’r wyneb,  
gan greu crychdonnau.  
  
Tra rhywle, yn bell, bell i 
ffwrdd, Mae udo bleiddiaid  
yn y goedwig yn atseinio.  
  
Mae’n nosi.  
Lleuad lawn yn dringo uwch y 
gadwyn a chreu llwybyr aur ar 
draws ein Llyn  
Mis Mêl.  
 
Un o ddarnau Sue Hyland 

Annwyl Olygydd,    

Rhaid i mi ysgrifennu atoch i ddweud fy marn am y 

cynllun i gau ein hysgol leol.                                                 

Mae ein teulu ni wedi mynychu yr Ysgol hon ers               

llawer o flynyddoedd ac wedi cael addysg wych a 

phleserus.  Mae’r Ysgol yn gartrefol ac yn gofalu ar ôl 

plant o bob gallu.  Mae’r plant yn hapus ac yn                     

gyfforddus gyda athrawon sy’n nabod eu rhieni a                 

weithiau eu neiniau a’u teidiau.    

Yn ôl adroddiadau Estyn mae canlyniadau ysgolion 

bach gwledig yn well nag ysgolion mawr.  Mae mwy o 

hyder gan y plant ac mae’r berthynas rhwng y plant yn 

dda. Mae agweddau fel disgyblaeth ac ymddygiad yn 

haws i’w rheoli pan mae athrawon yn nabod teuluoedd 

y plant.    

Bydd y cynllun i gau yr ysgol yn ergyd farwol i 

ddyfodol y pentref. Bydd yn anoddach i werthu tai os 

na fydd Ysgol ar gyfer teuluoedd ifainc.  Dydy rhieni 

ddim eisiau anfon eu plant i ysgolion mawr filltiroedd 

o’u cartrefi.    

Mae’n hollbwysig bod trigolion y pentref yn datgan eu 

gwrthwynebiad yn glir a bod ein cynghorwyr yn 

pleidleisio’n unfrydol yn erbyn y datblygiad.    

                      Yn gywir,    

                           ———- 

Un o ddarnau Sue Jenkins 

 Campus yn wir!  

LLONGYFARCHIADAU CALONNOG     
i fuddugwyr y dair cystadleuaeth,                    

a daliwch ati i gystadlu! 
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Mae TAITH CANADA – PASG 2020 mewn llythrennau 
bras yn nyddiadur Côr Crymych a’r Cylch ers tro. Dyma 
fyddai uchafbwynt y flwyddyn a phrofiad unwaith mewn oes 
i lawer o’r aelodau.  Derbyniwyd y gwahoddiad i Ŵyl 
Gymreig Ontario tua dwy flynedd yn ôl a mawr fu’r cynllunio 
ac edrych ymlaen.  Lluniwyd rhaglen gerddorol ddifyr ar 
gyfer cyngerdd, noson lawen ac oedfa yno gan gynnwys darn 
gan gyfansoddwraig o Ganada.  Mae’r côr yn cefnogi 
eisteddfodau lleol bob blwyddyn - Crymych, Llandudoch, 
Castell Newydd Emlyn a Gŵyl Fawr Aberteifi, a syniad 
Angharad, arweinydd y côr, oedd mynd ati o ddifri i gystadlu 
mewn mwy o gystadlaethau yn yr eisteddfodau hynny.   

Heb os, mae corau Cymru wedi’u heffeithio’n fawr gan yr amgylchiadau presennol - nid yn unig yn methu 
cynnal cyngherddau na pherfformiadau byw, ond hefyd yn methu cyfarfod i ymarfer ac yn bwysicach fyth yn 
methu dod ynghyd i gymdeithasu, sy’n elfen mor bwysig o berthyn i gôr. Sut, felly, mae corau wedi ymdopi? 
Wel, mewn gair…(a hwnnw’n air oedd yn anghyfarwydd i’r rhan fwyaf ohonom cyn hyn i gyd!)….Zoom! 
Cyfrwng sy’n galluogi pobl i “gyfarfod” heb orfod meddwl am gadw pellter cymdeithasol. O holi, ry’n ni’n 
gwybod am sawl côr sydd wedi cyfarfod fel hyn yn rheolaidd - Côr Caerdydd, Côr Adlais, Côr ABC a Chôr 
Dre, ac mae’n siwr bod ‘na lawer i gôr arall hefyd.  
 

Does dim dwywaith amdani, mae’r pandemig ofnadwy ‘ma wedi tarfu ar cymaint o gynlluniau ac wedi’n 
gorfodi i wynebu realiti dieithr iawn. Dyma ychydig o hanes diweddar Côr Crymych a’r Cylch: 

Gwelwyd aelodau’r côr a’r arweinydd, yn serennu ar lwyfan mewn amryw o gystadlaethau – canu unawd, 
emyn ac alaw werin, llefaru a chyd-lefaru a dau barti unsain, y merched a’r dynion. Talodd yr ymarfer a’r 
cystadlu ychwanegol ar ei ganfed gan roi hwb i goffrau’r daith a gwên lydan ar wyneb y trysorydd. Wrth 
gefnogi ein gŵyl leol ym Mro’r Preseli, oedfaon ac achysuron eraill, roedd y gymuned gyfan yn 
ymwybodol ein bod yn mynd i Ganada. 
 

Wrth i’r newyddion am bandemig y coronafeirws dorri, siom o’r mwyaf oedd sylweddoli na fyddai modd 
i’r daith hirddisgwyliedig fynd yn ei blaen. Cafodd yr ŵyl ei chanslo ac ni fydd gŵyl yn 2021.Nid ar 
chwarae bach mae trefnu taith fel hon a mynd ati i hawlio’r holl ad-daliadau.Newidiwyd ein byd a 
newidiwyd canu corawl yng Nghymru eleni. Mae’r dyfodol i ni mor annelwig â’r niwl dros fynyddoedd y 
Preselau ond rywbryd eto fe ddown ynghyd i gyd-ganu.  Pryd fydd hynny tybed? A fydd yna daith arall? 
Pwy a ŵyr!  
Mae cerddoriaeth yn gysur mawr a thrwy’r we fe allwn ni ymuno i ganu ein hoff ddarnau, ail-fyw 
perfformiad arbennig a chael blas ar ddysgu darnau newydd.  Ond mae’n brofiad ynysig a rhyfedd iawn. Bu 
rhai o aelodau’r côr yn rhan o brosiect cyffrous côr rhithiol Pont y Glaw, Eisteddfod AmGen.  Gobeithio y 
daw tro ar fyd a’r cyngor priodol i’n tywys o’r sgrîn unig yn ôl at ein gilydd fel côr. 

Y côr yn croesi Pont Carrick-a-Rede ar eu taith 2018 i Ogledd Iwerddon, yn canu mewn eglwys yn Belfast ac 

ar y Giant’s Causeway 

Gyda diolch i Angharad Jones a Meinir James o Gôr Crymych am rannu’u profiadau 
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Trwy lwc, mae creadigrwydd wedi galluogi rhai i ddilyn trywydd gwahanol, a rhoi cynnig ar bethau newydd 
wrth iddynt ddygymod â newidiadau anorfod y cyfnod clo.  

Dyma hanes un prosiect arbennig iawn gan yr arweinydd corawl a’r cyfansoddwr, Richard Vaughan, gyda 
diolch iddo am ei rannu gyda ni: 

“Dwi wedi bod yn cefnogi steddfodau lleol ers sawl 
blwyddyn yn y meysydd llenyddol ac wrth berfformio, a 
dwi bendant yn gweld eu heisiau nhw yn ystod y cyfnod 
yma. Ond fel rhywun sydd ar hyn o bryd yn hyfforddi i 
fod yn fydwraig ym Mhrifysgol Abertawe, dwi'n cadw'n 
ddigon prysur! Yn anffodus dwi heb rhoi pen ar bapur 
hyd yn hyn i gyfansoddi unrhyw fath o gerddi, ond pan 
fydd yr arholiadau drosodd dwi'n siwr caf i gyfle i 
wneud hynny, yn enwedig gyda chryn gymaint o 
ysbrydoliaeth i ysgrifennu yn y cyfnod heriol hwn. Dyw'r 
lockdown heb effeithio rhyw lawer arnom ni adref ar y 
fferm, rydyn ni'n lwcus bod gyda ni ddigon o waith i'n 
cadw ni fynd! Dwi ddim yn un i eistedd yn llonydd felly 
ro'n i'n falch gallu symud i fyw nôl adref yn ystod hyn.”  

(Sioned Howells, New Inn, Sir Gâr) 

“Mae hi'n amser swreal a heriol i ni i gyd dydi... peth 
chwith iawn ydi peidio cael unrhyw beth o gwbl i 
edrych ymlaen ato. Yndw, mi ydw i'n cael rhyw bwl o 
ysbrydoliaeth bob hyn a hyn... ynghanol yr holl waith 
coleg a thraethodau sydd gen i i'w sgwennu, gwaetha'r 
modd! Ond mae'r traethodau hefyd yn cadw'r arfer o 
sgwennu i fynd, am wn i, ac yn fy nghadw i'n ddigon 
prysur. Cadw'n brysur ac yn ddiwyd, dyna'r                    
gyfrinach! Mi wnes i roi cynnig arni mewn rhai 
cystadlaethau llwyfan/rhyddiaith yn Eisteddfod T                    
- roedd hwnnw'n gyfle gwych a gwahanol i gadw 
rhywfaint o'r creadigrwydd 'ma i fynd ac i ddysgu un 
neu o betha' newydd hefyd o ran ffilmio ac ati! ”  

 

(Cai Fôn Davies, Talwrn, Ynys Môn) 

Do, ry’n ni wedi gweld amryw o brosiectau difyr yn ystod y cyfnod hwn, a da o beth yw hynny. Diolch byth 
bod ‘na bobl talentog ac ysbrydoledig allan fan’na sy’n barod i ymrwymo a threfnu perfformiadau a                       
digwyddiadau rhithiol i godi calonnau’r genedl. Gan obeithio y cawn ni i gyd ail-afael yn y pethau hynny 
sy’n bwysig i ni yn fuan, a dechrau ail-lenwi’r dyddiadur eto. 

Gyda cyfyngiadau COVID-19 mi oeddwn yn 
ymwybodol iawn y byddai nifer fawr o gantorion yn 
gweld eisiau canu mewn côr. Nid y canu yn unig, ond 
yr elfen o gymdeithas a chyfeillgarwch a geir yn 
ogystal. Penderfynais i fynd ati i sgwennu darn corawl 
newydd a gwahodd cantorion o Gymru a thu hwnt i 
gymryd rhan. Bwriad y cynllun oedd i dynnu pobl at eu 
gilydd fel teulu corawl gan rhoi cyfle i bobl gydweithio 
ar rhywbeth newydd.  

Wedi gweithio ag Ifan Pleming o’r blaen, gofynais iddo sgwennu geiriau i mi, ac unwaith eto, creodd              
gampwaith oedd yn canu oddi ar y dudalen. Gydag ymateb mor dda, penderfynais bod angen cyfeiliant fwy 
sylweddol na chyfeiliant piano, felly, fel diolch i bawb am eu gwaith dysgu, sgwennais rannau cerddorfaol. 
Wedi gwahodd ffrindiau yn y byd cerdd i gymryd rhan, cawsom gerddorfa rhithwir o 17 o offerynwyr 
proffesiynol. Pob un yn rhoi o’u hamser am ddim. Wedi oriau o waith golygu’r sain (gyda diolch i Gareth 
Owens am olygu’r lluniau) dwi mor, mor falch o’r hyn yr ydym wedi creu. 200 o gantorion o 55 côr dros 3 
cyfandir gyda cherddorfa o 17. Popeth wedi ei recordio yn rhithwir ar ffonau symudol!                                        
Bwriad y cynllun oedd i greu rhywbeth positif i’w gofio yn ystod cyfnod tywyll, a dwi’n falch iawn ein bod 
wedi llwyddo i greu hynna. 

Richard Vaughan 
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Mae Eisteddfod Powys yn hŷn na’r Eisteddfod Genedlaethol.  Yn y gyfrol newydd hon 
mae Huw Ceiriog, sy’n fardd cadeiriog a choronog ac yn gyn Dderwydd Gweinyddol 
Eisteddfod Powys, yn adrodd hanes lliwgar yr hen Eisteddfod hon inni; ac ni ellir ond 
edmygu cynheiliaid ‘Y Chwaer Hynaf’. 
 

Y bwriad gwreiddiol oedd cyhoeddi’r llyfr hwn i ddathlu 200 mlynedd ers yr Eisteddfod Powys 
gyntaf, a gynhaliwyd yn Wrecsam ym 1820.  Am y tro cyntaf yn hanes yr Eisteddfod, 
Rhosllannerchrugog byddai ei chartref yn 2020, gan ddychwelyd i’w hardal ‘enedigol’.  Ond gyda 
dyfodiad y Coronafeirws a’r clo mawr eleni, penderfynwyd gohirio Eisteddfod Powys 
Rhosllannerchrugog tan fis Gorffennaf 2021.  Yn y cyfamser, gallwch ail-fwynhau holl Eisteddfodau 
Powys y gorffennol ar dudalennau’r gyfrol newydd hon. 
Mae’r gyfrol yn mynd â’r darllenydd yn ôl i’r canoloesoedd a rhanbarthau Powys Fadog a Phowys 
Wenwynwyn, a roddodd y dalgylch i’r ŵyl hon. Ymlaen at wreiddiau’r Eisteddfod a’i chyfarfod 
cyntaf yn Wrecsam ym 1820.  Parha’r awdur trwy ddisgrifio pob Eisteddfod Powys a gynhaliwyd, 
hyd at Ddyffryn Banw 2019 a pharatoadau Rhosllannerchrugog 2020, y bu’n rhaid ei hail-drefnu i 
2021. 
Bu nifer o enwogion yn gysylltiedig ag Eisteddfod Powys dros y blynyddoedd, a cheir sôn am Syr 
Watcyn Williams Wynn, Gwallter Mechain, Iolo Morganwg, Ceiriog, Nansi Richards, Saunders 
Lewis, Ryan Davies, T Llew Jones, Pat O’Brien, Gerallt Lloyd Owen, Irma Chilton, Aled Lewis 
Evans... a hyd yn oed Garibaldi! 
Mae’r gyfrol hefyd yn cynnwys casgliad enfawr o luniau sy’n adlewyrchu amrywiaeth lliwgar a 
chyfoethog testun y gyfrol. 
Ar y clawr gwelir ffotograff gan John Thomas o ‘Meriadog’, John Edwards a’i gadair, Meifod 1892. 
 

Cyhoeddwyd y gyfrol o dan ofal Gwasg y Bwthyn ar ran Cymrodoriaeth Talaith a Chadair Powys.  
Ei phris yw £10 ac mae ar werth mewn siopau llyfrau annibynnol yn nalgylch Eisteddfod Powys.  
Gallwch archebu copi trwy’r post trwy ymweld â www.siopcwlwm.co.uk a chwilio am ‘Y Chwaer 
Hynaf’. Cysylltwch â Lowri Roberts, Siop Cwlwm, am ragor o wybodaeth post@siopcwlwm.co.uk 
neu ffôn 07814 033759. 

Teitl: Y Chwaer Hynaf - Hanes Eisteddfod 
Cymrodoriaeth Talaith a Chadair Powys 1820-2020 
Awdur: Huw Ceiriog 
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2020 

Daw’r awdur Huw Ceiriog o Ddyffryn Ceiriog yn wreiddiol ond mae e 
bellach yn byw yn Llandre, ger Aberystwyth.  Mae e wedi rhoi 
blynyddoedd o wasanaeth i Eisteddfod Talaith a Chadair Powys, mae’n gyn 
Dderwydd Gweinyddol yr Eisteddfod, ac wedi ennill y gadair a’r goron.  
Bu’n gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol, ac mae’n gyn lywydd 
Cymdeithas Carafanwyr Cymru a chyn olygydd cylchgrawn y gymdeithas 
hon, ‘Y Nomad’. 
Dyma gyfrol amhrisiadwy, sy’n gofnod pwysig o hanes, i unrhyw un sy’n 
ymddiddori yn y ‘pethe’ yng nghanolbarth a gogledd ddwyrain Cymru, y 
gororau, a thu hwnt. 

http://www.siopcwlwm.co.uk
mailto:post@siopcwlwm.co.uk
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Bum yn Ysgrifennydd Pwyllgor Eisteddfod Bro Llandegfan, Ynys Môn, am sawl blwyddyn. Yn 
ystod y cyfnod hwnnw cefais lawer o brofiadau melys ond hefyd ambell i dro trwstan! Cofiaf am 
dri achlysur yn arbennig. 

Yn ystod yr 1980au, cyn y datblygiadau rhyfeddol ddaeth yn sgîl cyfrifiaduron, roedd popeth 
ysgrifenedig a baratowyd gennyf yn fy llawysgrifen fy hun. Un noson ym mis Mai 1987 yr oeddwn 
am anfon allan drwy’r post 150 o gopiau o’r Rhestr Testunau i ddarpar gystadleuwyr, a bum am 
oriau yn ysgrifennu enw a chyfeiriad ar bob amlen ac yna eu stampio. Ar ôl ysgrifennu tua cant 
ohonynt yr oeddwn wedi cael llond bol, a phenderfynais adael yr amlenni gwag ar y bwrdd a mynd 
i’r gwely a chwblhau’r gwaith o’u llenwi gyda’r testunau y noson ganlynol. Dros dê y diwrnod 
wedyn dywedodd Ruth, fy ngwraig, wrthyf yn glên iawn ei bod wedi postio’r amlenni roeddwn 
wedi eu gadael ar y bwrdd y noson gynt! Roedd wedi postio bron i gant o amlenni gwag! Bu’n 
rhaid imi ail-ysgrifennu’r cyfan. Ond tydi’r hanes ddim yn gorffen yn y fan yna. Roedd Eisteddfod 
Môn ar y gorwel a derbyniodd rhai o’r cystadleuwyr llenyddol yn yr eisteddfod honno amlenni 
gwag drwy’r post. A oeddent wedi ennill cadair neu goron yr eisteddfod fawreddog honno tybed? 
Siom nad oedd darn o bapur yn yr amlen yn cadarnhau hynny. Doedd Ysgrifennydd Eisteddfod 
Môn, Eryl Jones, methu deall pam fod cymaint o bobol yn ei gyhuddo o anfon amlenni gwag i                
gystadleuwyr a’u camarwain! 

Byddwn bob amser yn llawn edmygedd ac yn ddiolchgar am gyfraniad yr holl wirfoddolwyr 
fyddai’n hwyluso trefniadau’r eisteddfod. Weithiau, fodd bynnag, byddai pethau’n mynd o chwith! 
Un o’r tasgau anoddaf a mwyaf sensitif fyddai cario’r delyn o’r ystafell ymarfer ac i fyny’r grisiau 
i’r llwyfan. Ar un achlysur, am rhyw reswm, doedd dim stiward ar gael i gario’r delyn i’r llwyfan. 
‘Tyrd’, meddais wrth ffrind oedd yn sefyll gerllaw, ‘helpa fi i gario’r delyn i’r llwyfan. Mae yna 
gystadleuaeth ar fin cychwyn’. Dychrynodd ac aeth yn welw gan ddweud nad oedd erioed wedi 
cario telyn o’r blaen. ‘Paid poeni’, meddais, ‘cymer gyfarwyddiadau gan y delynores’.            
Penderfynwyd i mi gario’r traed ac yntau i gario’r pen arall, ac i ffwrdd â ni i fyny’r grisiau gyda’m 
ffrind yn arwain. Hanner ffordd i fyny’r grisiau clywais andros o glec – gollyngwyd pen blaen y 
delyn yn glap ar y llawr! Syfrdanwyd y gynulleidfa – a minnau gyda hwy – a dychrynais fwy o 
weld y gwaed yn llifo rhwng bysedd fy nghyd-gariwr. Mae’n dda fod yna ddoctor yn bresennol yn 
yr eisteddfod bryd hynny, ac aeth y ddau ar fyrder i Ysbyty Gwynedd ym Mangor i gael pwythau ar 
y briw. Cofiaf yn dda dilyn y ddau i ddrws y neuadd a diferion o waed ar hyd y coridor at y drws! 
Gyda llaw doedd yna ddim niwed i’r delyn a doedd Meilys Smith, y delynores, ddim dicach. 

Hunllef i unrhyw ysgrifennydd yw gorfod stopio’r eisteddfod gan nad oes yna gystadleuaeth yn 
barod i ymddangos ar y llwyfan. Sut mae llenwi’r bwlch? “Natural break” hirach na’r arfer?              
Un flwyddyn bu’n rhaid i mi wynebu sefyllfa o’r fath. Roedd yna ragbrofion yn cael eu cynnal 
mewn adeilad arall ac yr oeddynt yn rhedeg yn hwyr. Roedd angen y cystadleuwyr, beirniad a’r 
cyfeilydd ar fyrder yn y neuadd ond roeddent yn hir yn cyrraedd. Yn digwydd bod, telynor yr                  
eisteddfod y flwyddyn honno oedd Robin James Jones, a thra’n disgwyl y fintai coll cafwyd               
cyngerdd byrfyfyr gan Robin. Doeddwn i na’r gynulleidfa erioed o’r blaen wedi clywed jazz yn 
cael ei chwarae ar delyn yn y fath fodd. Sôn am orig ddifyr. Lwc? Ffawd? Rhagluniaeth?               

Atebwch chi. 
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Fel y sylwch dydy’r calendar dyddiadau arferol ddim wedi ei gynnwys yn y rhifyn hwn.                               
Yn anffodus, oherwydd y sefyllfa bresennol, mae’r rhan fwyaf o eisteddfodau’r tri mis nesaf wedi’u canslo/
gohirio. Gellir gweld y rhestr gyflawn ar ein gwefan.  

Ar hyn o bryd, dyma’r dyddiadau sydd gennym: 

Siom aruthrol oedd hi i bawb pan gyhoeddwyd 
bod Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych ac                    
Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn methu 
cael eu cynnal eleni, a’r ddwy ŵyl yn gorfod 
cael eu gohirio tan y flwyddyn nesaf. 
Edrychwn ymlaen yn hyderus felly, gan                     
obeithio’n fawr y cawn fynd â stondin y 
Gymdeithas, a’i holl weithgareddau, i 
Ddinbych ac i Dregaron yn 2021!  

24 - 28 Awst Eisteddfod y Rhondda (AR-LEIN) Dr. Lisa Sheppard-Thomas 07792175033 

Aelwyd Cwm Rhondda@gmail.com 

EisteddfodYRhondda@gmail.com 

2 Hydref Eisteddfod Stesion Trawsfynydd Gwen Roberts / Einir Jones 07502436400 / 07471079680 

2 Hydref Eisteddfod Calfaria, Garnant Jane Cousins 01269 825261 

3 Hydref Eisteddfod Gadeiriol Llanarth Catrin Bellamy Jones 01545 580279 

10 Hydref Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen a Chrwbin Davinia Davies 01269 870490 

16 Hydref Eisteddfod y Cymoedd Luned Jones / Rhian Jones 02920 861281 / 07846976866 

17 Hydref Eisteddfod Ardudwy Mai Roberts 01341 242744 

7 Tachwedd Eisteddfod y Talwrn (LLÊN A CHELF YN UNIG) Helen Evans 01248 723038 

7 Tachwedd Eisteddfod Trallong Mary Robinson 01874 624350 

21 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn Ceinwen Parry 01352 771333 

28 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Abergorlech Heulwen Francis 01558 685398 

5 Rhagfyr Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog Geraint Roberts 01267 229047 

Rhestr dyddiadau yn cael ei diweddaru’n gyson - ewch i www.steddfota.org 


