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Annwyl gyfeillion, 

A ninnau ar drothwy mis Mawrth pleser yw cael y cyfle i’ch cyfarch trwy gyfrwng y Daflen 

Fisol. Hwyrach y byddwch yn derbyn  y daflen hon ar ddiwrnod ein nawddsant, Dewi. Mae 

gan y rhan fwyaf ohonom ryw hanes amdano sydd yn aros yn y cof ond mae’r rhan fwyaf o’r 

hanesion hynny yn deillio o’r hyn ysgrifennwyd gan Rhygyfarch ap Sulien tua diwedd yr un-

fed-ganrif-ar-ddeg yn ei lyfr Buchedd Dewi.  Honnodd Rhygyfarch iddo seilio’r hanesion ar 

hen ddogfennau a ganfuwyd yn archifdy eglwys Tŷ Ddewi, gan gynnwys rhai yn llawysgrifen Dewi ei hun. 

Ychydig iawn o hygrededd a roddir i hynny heddiw, er bod hi’n debygol fod y Fuchedd yn cynnwys strae-

on a draddodwyd ar lafar i lawr y canrifoedd. At ei gilydd, ystyrir Buchedd Dewi yn bropaganda dych-

mygus gan Rhygyfarch i ddyrchafu esgobaeth Tŷ Ddewi ar adeg pan oedd y Normaniaid yn dechrau con-

cro’r wlad. Mae trwch yr hanesion am Dewi Sant felly yn ein cyrraedd ni trwy wydr lliwgar dychymyg 

Rhygyfarch ac agenda gwleidyddol esgobion yr Oesoedd Canol. Prin yw’r dystiolaeth o gyfnod Dewi, ond 

mae’r hyn sydd gennym yn goleuo ychydig o dywyllwch yr oes bell honno. Mae'n debyg i Dewi gael ei ad-

dysg yn Llanilltud Fawr, ac yn ôl Rhygyfarch, adferodd Dewi olwg ei diwtor Paulinus neu Peulin (Pawl 

Hen). Daeth y stori honno i fy meddwl pan oedd Bethan a minnau ar ymweliad byr â dinas Lerpwl yn ddi-

weddar. Am flynyddoedd lawer, ni fu Bethan a minnau yn agos i Lerpwl, hynny o bosib oherwydd tro 

trwstan ddigwyddodd i ni yno tua phymtheg mlynedd ar hugain yn ôl. Hwyrach y cewch yr hanes hynny 

os ceir noson arall o adrodd am Droeon Trwstan, yn y Gymdeithas. Beth bynnag, ers mynd yno hefo fy 

chwaer a’m mrawd yng nghyfraith ychydig flynyddoedd yn ôl rydym wedi cael blas ar y ddinas. Mae `na 

lawer o amgueddfeydd diddorol yno, yn eu mysg Amgueddfa Lerpwl (Museum of Liverpool) i  lawr wrth 

lan yr afon Merswy, ger Pier Head. Gan nad oes tâl mynediad mae’n braf gallu 

taro heibio am awr neu ddwy ar y tro. Pan fuon ni yno yn diweddar, roedd yno 

arddangosfa dros dro yn adrodd hanes y “Royal School for the Blind” yn y ddi-

nas. Sefydlwyd Ysgol Lerpwl ar gyfer y Dall Anghenus yn 1791 gan Edward 

Rushton ac mae'n parhau mewn bodolaeth heddiw dan yr enw Ysgol Frenhinol 

y Deillion. Hon oedd yr ysgol gyntaf ym Mhrydain a'r ail i gael ei sefydlu yn y 

byd. Prentisiwyd Edward Rushton i long caethweision pan yn ddeunaw oed. 

Ond buan iawn daeth i gasáu'r ffordd  anwaraidd roedd y caethweision Affrica-

naidd yn cael eu trin. Dioddefodd o’r cyflwr offthalmia yn sgil treulio amser 

gyda’r caethweision oedd yn dioddef o’r haint ar fwrdd y llong, ac fe gollodd y 

rhan fwyaf o’i olwg yn sgil hynny. Yn ffodus iddo, roedd ei dad yn eithaf 

cefnog ac yn gallu fforddio talu i fechgyn lleol ddod i ddarllen iddo. Ymhen amser datblygodd Edward i fod 

yn fardd ac awdur poblogaidd, gan  ysgrifennu o blaid diddymu caethwasiaeth. Yn 1791 sefydlodd yr ysgol i 

blant dall, tlawd – The Liverpool School for the Indigent Blind. Yn yr arddangosfa gwelsom luniau a 

dogfennau yn adrodd hanes yr ysgol. Roedd rheolau’r ysgol  yn eithaf caeth - roedd yn rhaid codi am han-

ner awr wedi chwech y bore a bod yn y gwely erbyn hanner awr wedi naw yr hwyr ac roedd... DROSODD  
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 gweddïo’n rhan bwysig o’r diwrnod. Serch hynny, roedd y plant a’r bobl ifanc yn cael eu bwydo’n dda ac yn dysgu 

sgiliau gwerthfawr. Wedi meistroli’r sgiliau e.e. gwneud basgedi a dodrefn gwiail, gwneud a thrwsio esgidiau, roedd 

y deillion yn gallu dychwelyd i’w pentrefi gyda’r gallu i gynnal eu hunain. Ceir hefyd gyfle i wrando ar rai o ddisgy-

blion yr ysgol mewn cyfnod mwy diweddar yn adrodd eu hanesion difyr. Os byddwch yn Lerpwl yn ystod y 

misoedd nesaf mae’n werth ymweld â’r arddangosfa. 

Arddangosfa arall arbennig sydd i’w gweld yn y ddinas hyd at fis Hydref yw’r 

“Terracota Warriors” yn y World Museum. Mae’r arddangosfa yma yn adrodd hanes yr 

ymerawdwr Qin Shi Huang a oedd yn rheoli rhannau helaeth o Tsieina tua 2,200 o 

flynyddoedd yn ôl. Roedd ganddo awydd cryf i fyw am byth, ac felly gorchmynnodd 

700,000 o bobl i adeiladu dinas ar gyfer y bywyd tragwyddol, gyda'i feddrod yn gan-

olfan, wedi'i amgylchynu gan balasau, mannau byw, swyddfeydd a stablau. Gwar-

chodwyd ei gorff gan yr hyn a ddaeth i fod yn Fyddin Terracotta: ffigurau bywiog o 

8,000 o filwyr, pob un yn pwyso 300kg, yn ogystal â 130 o gerbydau, 520 o geffylau a 

150 march rhyfel. Yn ogystal â thua deg o’r milwyr pot-pridd y mae nifer helaeth o ar-

teffactau o’r cyfnod i’w gweld yn yr arddangosfa. Os edrychwch ar wefan yr Amgueddfa 

mae’n dweud fod y tocynnau yn”sold out” am wythnosau ond pe baech yn mynd  i’r 

caban ger y fynedfa yn gynnar yn y bore, tua naw i hanner awr wedi naw, byddech yn debygol o gael tocynnau ar 

gyfer y diwrnod hwnnw (ar gost o £14.50 i oedolion, £13.00 dros 60oed a £5.50 i blant). 

Tra’n sôn am Tsieina, pan roeddem yn Lerpwl roedd cymdeithas Tsieineaidd y ddinas yn dirwyn eu dathliadau 

Blwyddyn Newydd i ben. Llynedd roedd hi’n flwyddyn y Ceiliog ac eleni mae hi’n flwyddyn y Ci. Roedd strydoedd 

Chinatown dan eu sang o bobl o bob tras a hil yn ymuno yn y dathliadau lli-

wgar a swnllyd. Gwelsom nifer o ddreigiau gwych (gweler chwith), rhai ohon-

ynt yn cael eu tywys o dŷ i dŷ, neu o fwyty i fwyty ac yn cael eu croesawu. Yna, 

wrth iddynt ddawnsio wrth ddrysau’r tai roedd “firecrackers” hynod swnllyd yn 

cael eu tanio (mewn cratsh rhag ofn i rywun frifo). Profiad gwahanol a difyr i 

Bethan a minnau. 

Wedi dychweld i Dolgellau, dirion deg, da oedd deall fod y poen cefn a fu’n 

rhwystr i Mr. Gwynfor Jones yn ystod y gaeaf wedi `stwytho a bod Mrs Iola 

Davies yn gwella’n raddol wedi llawdriniaeth brys. Hefyd, anfonwn ein cofion anwylaf at Mrs Laura Lloyd Jones 

sydd yn treulio cyfnod yn Ward Evington,Ysbyty Maelor Wrecsam, gan ei bod yn dioddef o anhwylder. 

Mae’r Pasg yn gynnar eleni ac felly da o beth yw eich rhybuddio y bydd, fe dybiaf, gwasanaeth cyd-enwadol yn 

Ebeneser a gorymdaith o’r Marian i’r  Sgwâr bore dydd Gwnener y Groglith, sef Mawrth 30ain (hyn i’w gadarnhau). 

   Cofion cynnes, 

    Dwyryd (ar ran y swyddogion) 

Y GYMDEITHAS 
Mawrth 1af - Sosial - Adloniant gan Geraint Roberts, Trawsfynydd, gydag Alwena Morgan yn cyfeilio. Swper dan 
ofal Gwyndaf Roberts a Gareth Roberts.  Y drefn yw bod pob un o'r dynion yn talu cyfraniad o £5 a'r merched yn 
cyfrannu pwdin. Cysylltwch â Gwyndaf, Gareth, Llinos neu Gwyneth. 

OEDFAON  MIS MAWRTH  2018  
Dydd Sul, Mawrth 4ydd - 10 a.m.    -  Y  Parchedig Gerallt Ll. Evans, Llangristiolus - Oedfa Gymun 

Dydd Sul, Mawrth 11eg - 10 a.m.    -   Y Bnr. Eurwyn Pierce Jones, Abermiwl 

Dydd Sul, Mawrth 18fed - 10 a.m.   -  Y Bnr Andrew Settatree, Caeathro, Caernarfon. 

Dydd Sul,  Mawrth 25ain -  10 a.m.  - Uno yn Judah 

Un o’r milwyr pot pridd 


