
  

 

   

 

DATHLU 

Adran y Gymraeg 

ac Astudiaethau Celtaidd 

CYLCHLYTHYR 

Gwanwyn 2020 

  

Braf iawn yw nodi fod yr 

Adran wedi bod â llawer i’w 

ddathlu’n ddiweddar. 

Llongyfarchiadau i Bleddyn 

Owen Huws am ennill Gwobr 

Goffa Syr Ellis Griffiths, 

Prifysgol Cymru, am ei gyfrol 

ddiweddar am y bardd a’r 

ysgolhaig o fri T.H. Parry-

Williams. A llongyfarchiadau 

hefyd i ddau o’n myfyrwyr, 

Michelle Rafferty (isod) a 

Iestyn Tyne, am ennill dwy o 

wobrau’r Coleg Cymraeg 

Cenedlaethol. Ewch i dudalen 

4 am fwy o fanylion. 

LLYFR 
Y FLWYDDYN  

Cynhaliwyd seremoni wobrwyo 
fawreddog Llyfr y Flwyddyn 2019 
yng Nghanolfan y Celfyddydau, 
ac roedd ein Pennaeth Adran yn 
un o’r beirniaid … 

MANYLION AR DUDALEN 3 

 

 

TALWRN 
Y BEIRDD IFANC 

Cynhaliwyd dwy ornest gyntaf 
erioed o Dalwrn y Beirdd Ifanc y 
llynedd, y naill rhwng y Piwmas 
a’r Bwystfilod a’r llall rhwng y 
Ceiliogod a’r Llwynogod … 

DARLLENA FWY 
AR DUDALEN 2 

 

EIN MYFYRWYR 
AR WAITH 

Ymweliad â Chomisiwn 
Brenhinol Henebion Cymru yn 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 

rhodio Llwybr Llên Llandre 
a llawer mwy … 

MWY O FANYLION 
AR DUDALEN 4 
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Ddechrau’r haf y llynedd, cynhaliwyd dwy ornest newydd a chwbl unigryw o 

Dalwrn y Beirdd Ifanc ym Mhrifysgol Aberystwyth. Trefnwyd y prosiect gan 

Eurig Salisbury, sydd yntau’n dalyrnwr profiadol gyda thîm y Glêr, fel rhan 

o’i waith fel darlithydd yn yr Adran. Aeth dwy ysgol o’r de a dwy o’r gogledd 

benben â’i gilydd ganol Gorffennaf: Bwystfilod Bro Myrddin yn erbyn Piwmas 

y Preseli, a Llwynogod Llangefni yn erbyn Ceiliogod Glan Clwyd. 

Cafodd y timau eu llywio yn y gwaith o gwblhau’r tasgau gan Eurig a chan 

ddau fardd-dalyrnwr o fri, Bardd Plant Cymru Gruffudd Owen a’r cyn-Fardd 

Plant Anni Llŷn, a phwy well i dafoli’r marciau na meuryn rhaglen Talwrn y 

Beirdd BBC Radio Cymru, Ceri Wyn Jones? Mae cerddi’r beirdd ifanc, ynghyd 

ag ymatebion canmoliaethus Ceri, i’w clywed fel eitemau rheolaidd ar 

bodlediad Clera, sydd ar gael yn rhad ac am ddim ar SoundCloud ac ar iTunes. 

Yn sgil llwyddiant y prosiect, bydd gornest arbennig yn cael ei recordio yn 

Aberystwyth ar 17 Mawrth fel rhan o ddathliadau deugainmlwyddiant rhaglen 

y Talwrn, pan fydd ysgolion y Preseli, Llangefni a Glan Clwyd yn herio’i gilydd 

o’r newydd. Darlledir y rhaglen ar Radio Cymru ddydd Sul 21 Ebrill. 
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NEWYDDION YR ADRAN 
RHES O WOBRWYON A CHYFRES O SEMINARAU 

Cafodd ein Pennaeth Adran, Cathryn Charnell-White, flas 

mawr ar feirniadu cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2019 ym 

mis Mehefin, gyda’r darlledwr Dylan Ebenezer a’r bardd Idris 

Reynolds. 

‘Roedd cael bod ar y panel yn anrhydedd, wrth gwrs,’ meddai 

Cathryn, ‘ond roedd hefyd yn brofiad arbennig o safbwynt 

personol oherwydd, wrth fy ngwaith, rwy’n darllen “i bwrpas” 

ac, felly, roedd gorfod darllen testunau heblaw traethodau, 

adroddiadau a chofnodion yn ffordd imi ailddarganfod beth 

yw hi i ddarllen er mwyn pleser.’ 

Cynhaliwyd y seremoni yng Nghanolfan y Celfyddydau yn 

Aberystwyth. Roedd hi’n noson i’w chofio, wrth i Manon 

Steffan Ros ennill tair gwobr am ei nofel ryfeddol Llyfr Glas 

Nebo (2018). Bydd y seremoni’n dychwelyd i Aberystwyth 

eleni. Braf o beth yw dyfnhau cysylltiadau’r Adran â 

Llenyddiaeth Cymru, a llongyfarch Cathryn ar gael ei phenodi, 

ym mis Rhagfyr, yn Gyfarwyddwr ar Fwrdd Rheoli’r sefydliad. 

Rhoddwyd cyfres newydd sbon o seminarau’r Adran ar waith 

y llynedd, pan roddwyd papur gan ein darlithydd 

Astudiaethau Celtaidd Simon Rodway ar y portread o Arthur 

yng ngwaith T.H. White. Cafwyd papurau gan ddau gyn-

ddarlithydd yn yr Adran hefyd, sef Dr William Mahon a’r 

Athro Marged Haycock. Yn y flwyddyn newydd, daeth 

darlithydd atom o’r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau 

Daear, Dr Hywel Griffiths, i drafod awdl arobryn ‘Yr Argae’ 

gan John Evans (1954), ac ry’n ni’n edrych ymlaen at groesawu 

Dr Sara Elin Roberts a Dr Steve Thompson atom yn fuan. 

Llun: Iestyn Hughes 

… ailddarganfod beth yw hi 

i ddarllen er mwyn pleser. 



TAIR GWOBR I’W DATHLU 
DAU FYFYRIWR YN SERENNU, A GWOBR PRIFYSGOL CYMRU I DDARLITHYDD 
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GWOBRAU AM DRAETHODAU ESTYNEDIG 

Dau gyn-fyfyriwr o’r Adran a enillodd wobrau coffa John Davies a Gwyn Thomas 

y Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni. Ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn 

Llanrwst, derbyniodd Michelle Rafferty, a enillodd radd Dosbarth Cyntaf mewn 

Hanes gyda Chymraeg, Wobr John Davies, a derbyniodd Iestyn Tyne, a 

raddiodd gyda Dosbarth Cyntaf yn y Gymraeg, Wobr Gwyn Thomas. Sefydlwyd 

y gwobrau hyn gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn cydnabod 

llwyddiant myfyrwyr mewn gwahanol feysydd. 

Caiff Gwobr John Davies ei dyfarnu am y traethawd estynedig gorau a 

gyflwynwyd drwy gyfrwng y Gymraeg ym maes Hanes Cymru. Mae Michelle, a 

ddaw yn wreiddiol o Aberaeron, newydd gwblhau cwrs MA mewn Hanes 

Cymru ac wedi dechrau gweithio ar draethawd PhD mewn Hanes. 

Rhoddir Gwobr Gwyn Thomas i fyfyriwr sy’n cyflwyno’r traethawd estynedig 

israddedig gorau ym maes y Gymraeg fel pwnc academaidd. Testun traethawd 

Iestyn Tyne, a ddaw’n wreiddiol o Lŷn, oedd ‘Awen Addewid: Golwg ar 

gystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, 1952–2017’, a thrwy 

gyd-ddigwyddiad rhyfedd, ef oedd enillydd cystadleuaeth y Gadair yn 

Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019. 

Mae Iestyn bellach yn gweithio fel cyfieithydd i Gyngor Gwynedd. Mae’n fardd 

sydd eisoes wedi cyhoeddi dwy gyfrol o farddoniaeth, yn gerddor medrus sy’n 

aelod o’r grŵp Patrobas ac yn un o olygyddion cylchgrawn Y Stamp. 

(Diolch i’r Coleg Cymraeg am gael defnyddio’r llun o Iestyn sydd ar y ddalen hon 

a’r llun o Michelle sydd ar ddalen flaen y cylchlythyr.) 

CYFROL YN ENNILL GWOBR 

Dyfarnwyd Gwobr Goffa Syr Ellis Griffith, Prifysgol Cymru, i gyfrol Bleddyn 

Owen Huws, Pris Cydwybod: T. H. Parry-Williams a Chysgod y Rhyfel Mawr, a 

gyhoeddwyd gan wasg y Lolfa ym mis Hydref 2018. Dyfernir y wobr i awdur am 

waith a gyhoeddwyd yn ystod y tair blynedd galendr flaenorol ac sydd wedi 

cynhyrchu’r gwaith gorau yn y Gymraeg naill ai ar lenorion Cymraeg a’u 

gweithiau, neu ar arlunwyr neu grefftwyr Cymreig a’u gweithiau. 
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DATGELU CYFRINACH Y CARNEDDI 

Mewn darlith yn y Babell Lên yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst, 

datgelodd Bleddyn Owen Huws wybodaeth newydd am yr amgylchiadau trist 

a oedd yn gefndir i’r ffotograff enwog gan Geoff Charles o’r bardd Richard 

Griffith (Carneddog) a’i wraig Catrin cyn iddynt adael eu cartref yn Eryri a 

symud i fyw i Hinckley yng nghanolbarth Lloegr. Tynnwyd y llun ym mis Medi 

1945 ac ymddangosodd ar dudalen flaen papur newydd Y Cymro. Canfuwyd corff 

Hywel Wyn, mab 42 oed Carneddog a Chatrin, yn Llyn Dinas ger Beddgelert ym 

mis Awst 1945. Yn ôl tystiolaeth y Crwner, roedd wedi’i foddi ei hun oherwydd 

ei fod yn ‘gymysglyd’ ei feddwl. Yn ôl ymchwil newydd Bleddyn Owen Huws, 

roedd mwy i’r amgylchiadau na hynny, oherwydd mae’n wybyddus erbyn hyn 

fod Hywel Wyn yn ddyn hoyw.  

Defnyddiwyd y gwaith ymchwil gan gwmni Awen Media o Gaernarfon i 

gynhyrchu ffilm ddogfen fer, a dangoswyd y ffilm yn gyhoeddus am y tro cyntaf 

yn y Babell Lên. Yn sgil barn broffesiynol Dr Donald Wayte, cyn-batholegydd y 

Swyddfa Gartref a gafodd ei holi ar y ffilm, mae amheuaeth ynghylch dyfarniad 

gwreiddiol y Crwner ar farwolaeth Hywel Wyn. Awgryma’r dystiolaeth newydd 

fod union amgylchiadau Hywel Wyn a’r rheswm am ei iechyd meddwl wedi’i 

anwybyddu. Barn Dr Huws erbyn hyn yw fod tynged mab Carneddog yn bennod 

sy’n perthyn i hanes dynion hoyw yng Nghymru cyn codi’r gwaharddiad 

cyfreithiol ar berthynas rhwng dynion hoyw yn 1967. 

Mae hanes ymadawiad Carneddog a Chatrin ag Eryri wedi cydio yn nychymyg 

y bardd ifanc Iestyn Tyne, sy’n gyn-fyfyriwr o’r Adran, ac mae’r gwaith ymchwil 

newydd wedi ei ysbrydoli i lunio prosiect yn seiliedig ar lun enwog Geoff 

Charles. Dyma a ddywed Iestyn: 

‘Difyr a dadlennol tu hwnt oedd cynnwys y ddarlith, ac mae’n sicr yn rhoi mwy 

o gig ar yr asgwrn o ran posibiliadau’r gwaith creadigol cysyniadol … Fy mwriad 

yn fras yw creu darnau cerddorol/barddonol a fydd yn dechrau gyda thaith 

Hywel Wyn i Bwllheli ar y dydd Iau cyn ei farw, ac yn gorffen gyda Charneddog 

a Chatrin yn Hinckley. Fy ngobaith yw cynnwys geiriau rhai fel Carneddog yn 

gymysg â fy ngeiriau fy hun. Felly hefyd y gerddoriaeth, a fydd yn gymysgedd o 

alawon a cheinciau traddodiadol a rhai gwreiddiol gen i.’ 

(Llun o’r ddarlith yn y Babell Lên: drwy ganiatâd Iestyn Hughes.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIN MYFYRWYR AR WAITH 

Aeth ein myfyrwyr Cymraeg Proffesiynol i 

ymweld â Chomisiwn Brenhinol Henebion 

Cymru yn y Llyfrgell Genedlaethol yn 

nhymor yr Hydref. Roedd yn gyfle gwych i 

ddysgu am y cyfoeth o adnoddau sydd ar 

gael i'n myfyrwyr wrth archwilio i 

dreftadaeth eu gwahanol ardaloedd. 

 

At hynny, cafodd ein myfyrwyr Cymraeg 

Proffesiynol eu hysbrydoli gan Lwybr Llên 

Llandre eto eleni. Mae’r llwybr yn enghraifft 

arbennig o sut y gall twristiaeth lenyddol 

hybu diddordeb yn ein hanes a’n diwylliant.
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CARTREF AR Y WE I GYLCHGRAWN LLENYDDOL YR ADRAN 

Bob haf, fe gyhoeddir rhifyn newydd o’r Ddraig, cylchgrawn llenyddol yr Adran, 

dan olygyddiaeth myfyrwyr Cymraeg Proffesiynol y flwyddyn gyntaf. Y 

llynedd, am y tro cyntaf, lluniwyd cartref newydd sbon i’r cylchgrawn ar y we – 

www.yddraig.cymru – lle gall darllenwyr o bedwar ban byd ddarllen cynnwys y 

cylchgrawn yn 

rhad ac am ddim. 

Ceir ynddo bob 

math o ddeunydd 

difyr, o sgyrsiau 

ag enwogion 

Cymru i gerddi a 

darnau rhyddiaith gan fyfyrwyr a chyfeillion yr Adran. Ewch yno i glicio, a 

chewch holl gynnwys y rhifyn diweddaraf, ynghyd â dau ôl-rifyn, ac mae rhifyn 

2020 ar ei ffordd! 

EFFAITH CYFIEITHU AR Y PRYD AR ACHOSION LLYS 

Ar 23 Ionawr, daeth criw o gyfreithwyr, actorion, cyfieithwyr ac aelodau o’r 

cyhoedd ynghyd er mwyn cynnal ffug lys yn Aberystwyth. Roedd y diwrnod yn 

rhan o waith ymchwil prosiect newydd cyffrous a arweinir gan Rhianedd Jewell 

o Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Catrin Fflur Huws o Adran y 

Gyfraith a Throseddeg a Hanna Binks o’r 

Adran Seicoleg. Nod yr ymchwil yw 

ystyried effaith, arwyddocâd a dylanwad 

gwaith cyfieithu ar y pryd mewn achosion 

cyfreithiol. 

CWRS PRESWYL NEWYDD SBON 

Mewn cwrs preswyl yn yr Adran ym mis 

Mehefin, cafodd disgyblion Cymraeg o 

ddeg ysgol o bob rhan o Gymru gyfle i 

aros dros nos ar y campws, i brofi sesiynau gan arbenigwyr yn eu meysydd – 

Manon Steffan Ros, Caryl Lewis, Myrddin ap Dafydd, Dafydd Johnston, yn 

ogystal â staff yr Adran – ac i gael eu difyrru gyda’r hwyr mewn Steddfod Wirion 

dan arweiniad Elen Pen-cwm ac Endaf Griffiths. Bydd y cwrs yn cael ei gynnal 

eto eleni, ac anfonir yr wybodaeth at yr ysgolion yn fuan. 

RHWYSTRAU A RHYDDID CYFIEITHU 

Cynhaliwyd cynhadledd Astudiaethau 

Cyfieithu Proffesiynol hynod lwyddiannus 

eto eleni, dan arweiniad Mandi Morse a 

Sharon Owen. 

 

Daeth cynulleidfa fawr ynghyd fis 

Tachwedd er mwyn gwrando ar 

gyfraniadau gan amrywiaeth o siaradwyr 

difyr, yn cynnwys y prifardd a’r prif lenor 

Mererid Hopwood, Hywel Hughes o’r 

Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd, 

Jason Evans o Wicipedia Cymru ac Aled 

Roberts, Comisiynydd y Gymraeg. 

DAU WIBDAITH I INDIA 

Ddiwedd 2019, cyhoeddodd Eurig 

Salisbury a Sampurna Chattarji gyfrol 

newydd sbon o gerddi i blant yn Saesneg, 

The Bhyabachyaka and Other Wild Poems, 

yn seiliedig ar eiriau yn yr iaith Gymraeg ac 

yn yr iaith Fangla. Aeth Eurig i Delhi 

ddiwed Tachwedd ac i Kolkata ddiwedd 

Ionawr er mwyn lansio’r gyfrol mewn 

gwyliau llenyddol ac i gynnal gweithdai 

mewn ysgolion yn y ddwy ddinas. 
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Mae 

 

  

 

 

 

Wyt ti â llygad ar swydd i’r dyfodol? Mae medru’r 

Gymraeg i safon uchel yn sgil hynod o werthfawr ym myd 

gwaith, ac mae gradd yn y Gymraeg yn agor drysau i 

amrywiaeth eang o yrfaoedd. Yma yn Adran y Gymraeg ac 

Astudiaethau Celtaidd, ry’n ni’n ymfalchïo yn llwyddiant 

ein graddedigion, ac wedi llunio llyfryn newydd sbon i 

ddathlu eu llwyddiannau ym myd gwaith. Ceir detholiad 

o’r swyddi y maent yn eu gwneud, ynghyd â gwybodaeth 

am eu diwrnod arferol, eu cymwysterau a’u sgiliau 

allweddol. Mae’r swyddi’n cynnwys: newyddiadurwr, 

cydlynydd cyfryngau cymdeithasol, gohebydd, 

cyfieithydd, ymchwilydd teledu, pennaeth marchnata, 

golygydd a llawer mwy. At ei gilydd, mae’r holl swyddi’n 

brawf o berthnasedd yr iaith ac o bwysigrwydd gradd yn y 

Gymraeg ym myd gwaith. 

YR IAITH 

AR WAITH  

 

 

 

 

o’n 

graddedigion 

mewn swydd 

neu addysg bellach 

6 mis ar ôl graddio 
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MA, MPhil a PhD 
Os wyt ti ym mlwyddyn olaf dy radd BA eleni, ac os wyt ti'n 

ystyried parhau â dy astudiaethau ym Mhrifysgol Aberystwyth, 

mae gan yr Adran nifer o gyfleoedd ôl-radd ar dy gyfer: 

 MA Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol 

Cwrs uwchraddedig unigryw sy'n edrych ar bob agwedd ar 

waith y cyfieithydd proffesiynol yn y Gymru gyfoes – am fwy 

o wybodaeth, cysyllta â Mandi Morse (emm25@aber.ac.uk); 

 MPhil 

Blwyddyn i lunio traethawd ymchwil ar bwnc o dy ddewis di, 

a hynny dan gyfarwyddyd arbenigol aelodau o staff yr Adran 

– am fwy o fanylion, cysyllta â Simon Rodway (syr@aber.ac.uk); 

 PhD 

Tair blynedd i lunio traethawd ymchwil sylweddol ar bwnc o 

dy ddewis di, a hynny dan gyfarwyddyd arbenigol aelodau o 

staff yr Adran – am fwy o wybodaeth, cysyllta â Simon Rodway 

(syr@aber.ac.uk). 

                  

  Adran y Gymraeg PA             @CymraegAber                 cymraegaber 

 

 

                                                                                             

DYDDIADUR YR ADRAN 

17 Mawrth, Theatr Arad Goch Yn y prynhawn, 

recordir gornest arbennig o Dalwrn y Beirdd Ifanc 

rhwng ysgolion y Preseli, Llangefni a Glan Clwyd 

(mwy o fanylion ar d. 2). Recordir dwy raglen arall o 

Dalwrn BBC Radio Cymru gyda’r hwyr, pan fydd y 

Glêr yn herio Tal-y-bont, a’r Llewod Cochion yn 

herio’r Manion o’r Mynydd. Y prifardd Ceri Wyn 

Jones fydd yn meuryna’r tair gornest, a chewch 

fynediad yn rhad ac am ddim. 

25 Ebrill,  Taith gerdded noddedig + Cicio’r Bar Yn 

ystod y dydd, bydd staff a chyfeillion yr Adran yn 

mynd ar daith noddedig ar lwybr yr arfodir er mwyn 

codi arian i greu murlun ar gyfer Neuadd 

Pantycelyn, a fydd yn agor ei drysau ar ei newydd 

wedd ym mis Medi. Gyda’r hwyr, bydd noson Cicio’r 

Bar arbennig yn cael ei chynnal yn y Stiwdio Gron 

yng Nghanolfan y Celfyddydau gyda beirdd a 

cherddorion fu’n byw yn y neuadd. Croeso i bawb! 


