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Mater o lwc yw cael cyfle i gynnig Bil Aelod Unigol yn y Cynulliad. Roedd naw ar hugain o gynigion yn y pair ar gyfer y balot a gynhaliwyd ar 25
Ionawr eleni—un Dai Lloyd ar ddiogelu enwau lleoedd hanesyddol yng Nghymru a ddaeth i’r brig. Ond ar ôl balot o’r fath daw’r hap a’r siawns i ben
a rhaid i wleidydda caled gymryd y llyw. 

Rhoddwyd i Dai Lloyd 25 diwrnod gwaith i gyflwyno cynnig yn gofyn i’r Cynulliad bleidleisio p’un a ddylai ei Fil ar ddiogelu enwau lleoedd hanesyddol

yng Nghymru gael ei gyflwyno ai peidio. Y cam gorfodol cyntaf oedd cyflwyno Memorandwm Esboniadol ar ddiwrnod olaf y Mis Bach. Er mwyn

paratoi at hynny fe drefnwyd cyfarfod i randdeiliaid yn y Senedd ar 17 Chwefror.

Gan fod gweddill y broses—sef y Memorandwm (http://www.assembly.wales/NAfW Documents/Assembly Business section

documents/DaiLloyd_MemberBill/DaiLloyd_EM1_Cym.pdf) ei hun a’r Drafodaeth (http://www.assembly.wales/cy/bus-

home/pages/rop.aspx?meetingid=4255&assembly=5&c=Record%20of%20Proceedings&startDt=14/03/2017&endDt=15/03/2017 - 462604) yn y

Senedd ar 15 Mawrth—ar gael ar wefan y Cynulliad, bwriad y nodyn hwn yw dweud gair byr am y cyfarfod ar gyfer rhanddeiliaid. Cafwyd

trafodaethau diddorol ac amrywiol yno, a’r gobaith yw y gall gwyntyllu rhai ohonynt fod o fudd wrth edrych tua’r dyfodol.

Nid euthum yno yn gwisgo un het benodol er fy mod, wrth gwrs, yn aelod o’r Gymdeithas hon ac yn gefnogol i’w hamcanion. Roedd cynrychiolwyr o

sawl corff arall yno, gan gynnwys Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Arolwg Ordnans, Cymdeithas

Llywodraeth Leol Cymru, Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, a Chymdeithas yr Iaith Gymraeg. Roedd eraill nad oeddynt yn bresennol, megis

Mynyddoedd Pawb, wedi anfon sylwadau. Yn olaf, roedd sawl unigolyn a oedd â diddordeb academaidd, personol neu broffesiynol yn y maes wedi

mynychu hefyd.

Dechreuwyd â chyflwyniad i broses Biliau Aelodau Unigol, ac i’r cefndir polisi a’r opsiynau cyfreithiol. Wedyn fe rannwyd y mynychwyr yn dri grŵp ac

yn y grwpiau hynny y cafwyd y trafodaethau mwyaf manwl. Adroddodd pob grŵp yn ôl ar ddiwedd y sesiwn a rhannu syniadau, ond mae’n anorfod

na chawsom mo’r cyfle i glywed sylwadau pawb arall mewn manylder. 

Dyma felly rai ystyriaethau a’m trawodd i fel rhai pwysfawr a diddorol. Yn gyntaf, dyma berthynas y Bil arfaethedig â’r rhestr o enwau lleoedd

hanesyddol y mae gofyn i Weinidogion Cymru ei llunio a’i chynnal dan ofynion Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016. Mae’r gwaith hwn, a

wneir gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, yn ddatblygiad cyffrous a fydd yn esgor ar adnodd arbennig. Ar sail y rhestr hon, mae’n fwriad gan

y Llywodraeth gyflwyno canllawiau ar gyfer awdurdodau lleol, awdurdodau parciau (lleol a chenedlaethol), a Chyfoeth Naturiol Cymru, er mwyn

sicrhau eu bod yn rhoi ystyriaeth i enwau hanesyddol wrth wneud unrhyw benderfyniadau ynglŷn ag enwau. (Dyma un o resymau Ken Skates,

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, dros beidio â chefnogi cynnig Dai Lloyd.) Ond cyfeiriwyd sawl gwaith at y ffaith na fydd y

ffurfiau yn y rhestr hon wedi eu safoni. Cofnodi ffurfiau hanesyddol a wneir, ac felly bydd y rhestr yn llawn o ffurfiau megis Carnarvon, Dolgelley,

Llanelly, ac ati. Mae perygl, felly, y gallai rhywrai nad ydynt yn iawnddeall y cyd-destun hanesyddol a sosioieithyddol gymryd cam gwag wrth wneud

penderfyniadau ar sail cynnwys y rhestr hon.

Cwestiwn arall a godwyd yw beth yn union a olygir wrth ‘newid’ enw lle. Ai newid yr enw ar lechen wrth ddrws y ffrynt, neu ar bostyn giât? Ynteu ai

newid y cofnod sydd gan yr Awdurdod Lleol a’r Post Brenhinol? Ynteu ai drwy gyhoeddi map sydd yn cynnwys enw ‘newydd’ a ddefnyddir gan

gerddwyr am lwybr neu lethr? Beth am enwau sydd yn cyfeirio at fusnes yn ogystal ag at adeilad neu leoliad penodol? Dyma sefyllfa trwch ein

ffermydd, am wn i. Er enghraifft, a yw Happy Donkey Hill wedi disodli’r Faerdre Fach, ynteu ai enw busnes yw Happy Donkey Hill sydd wedi ei leoli

ar fferm y Faerdre Fach? Gan mai’r Faerdre Fach ac nid Happy Donkey Hill a gewch ar wefan y Post Brenhinol, i ba raddau y mae’r enw wedi ei

newid, a pha effaith a gâi unrhyw ddeddf ar hynny?

Ffordd arall o ystyried yr un cwestiwn yw drwy holi a ddylid canolbwyntio ar un math o enw, ac os felly, pa fath. Roedd peth amrywio barn yn hyn o

beth gyda rhai yn dadlau dros ganolbwyntio ar ddiogelu enwau aneddiadau unigol (tai a ffermydd, yn y bôn) ac eraill yn dymuno blaenoriaethu

nodweddion tirweddol. Ond nid oedd yr anghyd-weld hwn wedi ei seilio ar ganfyddiadau ynghylch pwysigrwydd cymharol gwahanol gategorïau o

enwau. Yn hytrach (i’m tyb i) roedd yn deillio o wahanol ffyrdd o ymdrin â’r maes. Gellid, wrth gwrs, ofyn pa enwau hanesyddol yw’r rhai mwyaf

arwyddocaol. Neu fe ellid gofyn pa rai sydd fwyaf tebyg o gael eu newid. Neu fe ellid gofyn pa rai y byddai deddfu yn fwyaf tebyg o’u diogelu. Mae’r
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cwestiynau hyn oll yn arwain at gasgliadau gwahanol.

Yn y pen draw, wrth gwrs, methiant fu’r ymdrech i gael y maen i’r wal. Digon agos oedd hi—28 pleidlais i 25. Ond roedd y 25 hynny yn cynnwys

hanner dwsin o aelodau UKIP. (A siarad yn bersonol, byddai deddf a oedd yn ddibynnol ar gefnogaeth UKIP yn ddeddf na fyddwn yn ei chefnogi.)

Mae sylwadau rhai o’r aelodau a bleidleisiodd yn erbyn y cynnig i’w gweld yn y Cofnod. Fel arall, gellir nodi bod Dafydd Elis-Thomas wedi trydar ei

bod yn well ganddo ef, fel cyn-Gadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg, ‘official bilingualism’ rhagor na ‘micro-linguistic regulation’. A dywedodd Lee

Waters mewn sylw ar flog Y Cneifiwr fod y bil wedi ei wrthod ‘because it was technically flawed, not because I didn’t support its intent’.

Wrth edrych tua’r dyfodol, byddwn yn tybio ei bod yn angenrheidiol ein bod yn dal ati i gofnodi’n ofalus unrhyw enwau lleoedd hanesyddol a newidir.

Bydd angen hefyd roi ystyriaeth fanwl i’r rhestr o enwau lleoedd hanesyddol sy’n cael ei pharatoi gan y Comisiwn Brenhinol, i sicrhau nad yw’n cael

ei defnyddio mewn modd anaddas. Diau y daw cyfle i edrych eto ar ddeddfwriaeth yn y maes hwn, felly gorau po fwyaf o dystiolaeth fanwl sydd

gennym wrth law.

Dylan Foster Evans

Mae gan amryw gyrff fandad yn llygad y gyfraith i warchod gwahanol elfennau o’r dreftadaeth hanesyddol. Yn anffodus dyw’r mandad ddim yn estyn

i faes enwau lleoedd. Unioni’r diffyg hwnnw oedd un o fwriadau mesur Dr Dai Lloyd. Roedd yn gam hollol naturiol a rhesymegol. Dagrau pethau yw

nad oedd gan Ken Skates, yr Ysgrifennydd Diwylliant, yr hyder i gymryd y cam naturiol hwnnw. Roedd y diffyg hyder hwnnw yn amlwg yn ei eiriau a’i

osgo yn ystod y ddadl. Trist oedd gweld bod hyder yn elfen mor brin ymysg rhai aelodau yn neddfwrfa Cymru. 

Trueni na fyddai Mr Skates yn ymweld ag Aberaeron. Mae cofeb ger yr harbwr i gofio’r diwydiant llongau sy’n gysylltiedig â’r dref. Dywedir am y

llongau hynny: EU HENWAU YW EIN HANES. Mae’n wir am enwau lleoedd yn ogystal. 

Mae arfer yr Eglwys yng Nghymru wrth werthu eglwysi a ficerdai yn achos pryder, yn ogystal. Pan aiff eglwys ar werth, bellach, rhoddir amod yn

gwahardd y prynwr rhag defnyddio enw’r cysegriad gwreiddiol. Mae colli eglwys yn fater o dristwch mawr; mae diddymu enw sy’n rhan o’n

treftadaeth hanesyddol yn ergyd bellach. 

Mae tuedd gan y Caravan Club i ddiddymu enwau Cymraeg yn ogystal. Yn ddiweddar, ymddangosodd yr enw Shawscross yn enw ar un o safleodd

y gymdeithas hon yng nghefn gwlad Ceredigion. 

Mae Cyngor Sir Penfro wedi diddymu’r enw Glyn Hoddnant o eiddo sydd ganddyn nhw yng nghysgod y gadeirlan yn Nhyddewi. A’r enw a

ddewiswyd ganddyn nhw oedd Merrivale – gan lwyddo, hyd yn oed, i gamsillafu hwnnw! 

Ym mhlwyf Pencarreg gwelwyd marchnata gwely a brecwast dan yr enw Robin’s Roost; yn Rhydlewis aeth Ffynnon-wen yn Bluebell Cottage; yn

Llanilar aeth Hafod-y-garth yn Sunset Lodge; ym Mhont-hirwaun aeth Arwel yn Monster House. 

Ni fu ymgynghori lleol o fath yn y byd cyn newid yr enwau hyn. Nid oedd rheidrwydd. Yr hyn a geir yma yw ymyrraeth pen pastwn hollol annerbyniol

ym maes treftadaeth hanesyddol: disodli enwau o dras gan ffurfiau gwamal. 

Trwy ddeddfwriaeth yn unig y llwyddwyd i warchod tueddiadau tebyg mewn enwau lleoedd mewn gwledydd megis Awstralia a Chanada. 

David Thorne

Cafodd y Bil ei gefnogi gan Blaid Cymru, Ukip a’r Ceidwadwyr a’i wrthod gan y Blaid Lafur a Dafydd Êl, a nododd ei fod o blaid dwyieithrwydd
swyddogol yn hytrach na “micro-linguistic regulatIon”.

Does wybod a gewn ni ymgyrch ganddo i gael ein henwau llefydd i gyd yn ddwyieithog yn y dyfodol agos.

Beth bynnag ddigwyddlth, allwch chi fentro y bydd yna ymgyrchoedd pellach am enwau llefydd i gadw Taro’r Post a’r Daily Post yn brysur.

Wythnos diwetha mi roedd ’na gwyno anghrediniol yn y papur fod Caeau Uchaf yn troi i High Cottages ac yna bod tŷ pen mewn rhes o dai o’r enw
Glanwern yn cael ei newid yn Gable End. “Digywilydd!” meddai’r llythyrwr.

Ac os ewch chi nôl ganrif neu ddwy mi oedd ’na dipyn o ymgyrchoedd llwyddiannus i newid enwau llefydd, yn aml yn dilyn pwysau crefyddol neu
wrth-grefyddol, mae’n ymddangos. Dw i’n siŵr y byddai ambell un yn barod i ymgyrchu i adfer yr enw Tafarn Fach ar gyfer Tallesin. Neu beth am
ymgyrch i adfer enw Gwter Fawr yn lle Brynaman?

Neu beth am adfer yr enw gwreiddiol i Mynydd Llandygai, sef Douglas Hill? Go brin, ie? Ac wrth grwydro Dyffryn Nantlie dw i wedi chwilio’n ddyfal
am bentre Ceserea, ond wrth ddilyn yr arwyddion yn dod o hyd i bentre Fron. Mi newidiwyd Ebenezer yn Deiniolen yn y ganrif ddiwethaf hefyd.

Mae’n ddiddorol gweld mor angerddol mae pobl am enwau llefydd.                                                                                                        Lefi Gruffudd

Rhan o’r golofn Gair i Gall

(Western Mail,15 Ebrill, 2017)

Comments on the rejection of the Bill on Protection of Historic Place Names
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Apêl / Appeal

Blodau

Mae’r gwaith o gofnodi enwau lleoedd ar ein mapiau digidol yn mynd
rhagddo, a thros y misoedd diwethaf mae nifer o weithdai cofnodi wedi
eu cynnal mewn gwahanol ardaloedd gyda grwpiau penodol o bobl. Os
hoffech chi i ni gynnal gweithdy o’r fath yn eich ardal chi, cysylltwch â ni,
a gallwn drefnu.

Yn ogystal, os gwyddoch am unrhyw ddigwyddiad neu weithgaredd yn
ymwneud ag enwau lleoedd yn eich ardal chi, gyrrwch y manylion i ni er
mwyn i ni allu rhoi hysbysrwydd iddo.

The project of recording place-names on our digital maps continues,
and over the last few months a number of recording workshops have
been held in different areas with specific groups of people. If you would
like us to organize a workshop in your area, please let us know so that
we can arrange one.

Also, if you know of any place-name events or activities in your area,
please send us details so that we can help to advertise them.

Gwrthododd y Llywodraeth fesur Dr Dai Lloyd i ddiogelu enwau lleoedd Cymreig

Deifi annwyl, dof heno

atat i blygu eto

glin glân ar geulan o go’.

Yn nyddiau llwyd cloddiau llwm

mae petalau caeau Cwm

y Ddorlan dan ddau hirlwm.

Ar dir trwm ein marw maith,

draenen sydd mor hen â’r iaith

yw draenen ein hestroniaith.

Pa werth yw plygu perthi

yn awr dan raff mieri,

i frad oer dy Chwefror di?

Deifi fwyn, rhwng brwyn a brain,

ar ddôl a rhyd, arddel ’rhain;

ein henwau ni ein hunain.

Gwenallt Llwyd Ifan

(Y Talwrn, 9 Ebrill 2017)

(http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/20RSvw96LdtvLKBlYTs7n1G/rownd-1-criwr-ship-v-talybont)
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Bwbachod
Pan oeddwn yn blentyn, mi fyddwn ofn am fy mywyd petai rhaid i mi gerdded ar fy mhen fy hun o’m cartref ym Mhen-bont Rhydybeddau (gogledd

Ceredigion) i fyny’r rhiw serth i gyfeiriad Bancydarren. Mae’n wir ei fod o’n lle digon tywyll yng nghysgod y coed, ond yr hyn oedd yn fy mhoeni i

fwyaf oedd bod lôn yn croesi’r ffordd, a elwid ar lafar yn Lôn Bwbach. ‘Ysbryd, drychiolaeth, neu ellyll’ yw bwbach, ac wrth gwrs, fe fyddwn i’n

dychmygu gweld un yn llercian yng nghysgod pob coeden neu lwyn! Nid wy’n ymwybodol o unrhyw gofnod ysgrifenedig o’r enw, a go brin fod nifer

fawr o drigolion yr ardal yn parhau i’w ddefnyddio erbyn heddiw.

Wrth ddarllen erthygl yn rhifyn Ionawr 2016 Yr Angor (papur bro Aberystwyth) diddorol oedd sylwi ar enw arall digon tebyg. Nodir mai enw’r ffordd

fach gul sy’n arwain o Ben-glais Fach dros y gefnen i fferm Pen-glais yw Lôn Bach y Bwbach. Ni welais yr enw ar unrhyw fap, ond cefais hyd i dri

chofnod ysgrifenedig ohono. Fe’i ceir mewn gorchymyn ynglŷn ag ymestyn ffiniau bwrdeistref Aberystwyth a gyhoeddwyd ym mhapur y Cambrian

News yn 1914: 

Caiff ei enwi yn ogystal mewn erthygl dan y

pennawd ‘Mystery of Aber place-names’ gan

Will O’Whispers yn The Cambrian News

mor ddiweddar â 24 Mai 1974. A digwydd y

ffurf Lôn Fach y Bwbach mewn sawl erthygl

sy’n disgrifio teithiau cerdded posibl yn yr

ardal yn The Cardigan Bay Visitor tua

diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Ers i mi ysgrifennu am hyn yn fy ngholofn

enwau lleoedd ym mhapur bro Y Tincer

(Mawrth 2016), cefais wybod am enw arall

yn yr un cyffiniau. Banc y Bwbach yw’r enw a ddefnyddir ar lafar, ers cyn cof, am fryncyn bychan i’r gorllewin o Gapel Madog.

Dyma dri enw na chafodd eu cofnodi mewn unrhyw ddogfennau ffurfiol erioed, a hynny i raddau oherwydd natur a dinodedd y gwrthrychau dan sylw.

Rhaid diolch felly i’r traddodiad llafar am sicrhau eu parhad.

Serch hynny, ymddengys nad dyma’r unig fwbachod i flino’r ardal. Mewn erthygl ar ‘Ofergoelion Tafarn Magl’ a gyhoeddwyd yn Cymru xi. (1896) tt
[283]–5, sonnia R. Gwmryn Jones fel hyn:

Bwbach y Goeden Fawr. – Derwen frigog, dalgref, ydyw y Goeden Fawr, ar fferm Peithyll. Saif ar hanner y ffordd rhwng Capel Dewi a Chapel
Madog. Dyma baradwys bwbachod Tafarn Magl. Nid oedd noswaith yn pasio nad oedd rhywun neu gilydd yn gweled y bwbach hwn. Dyma
frenin bwbachod yr ardal. Medrai ymrithio i bob llun, ac i bob creadur ...

Dair blynedd yn
ddiweddarach cyhoeddwyd
llythyr dan y pennawd
‘Ysbrydion Ceredigion’ yn
rhifyn 7 Rhagfyr o’r Cymro

sy’n adrodd am yr un
bwbach. Er bod yr eirfa a’r
manylion yn ddigon tebyg
i’r hyn a geir yn yr erthygl
yn Cymru, ni wyddom ai’r
un awdur sydd yma gan ei
fod yn ysgrifennu dan y
ffugenw ‘Nid Bwbach’!

1914 The Cambrian News, 27 Mawrth, t 6 Gwefan Papurau Newydd Cymru ar Lein, LlGC

1899 Y Cymro, 7 Rhagfyr, t 6 Gwefan Papurau Newydd Cymru ar Lein, LlGC
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Cae Traws

Mewn gwirionedd, mae olion y traddodiad am ‘Fwbach y Goeden Fawr’ yn

parhau ar lafar yn yr ardal heddiw. Mae Tegwyn Lewis, sy’n ffermio yn Rhos-

goch gerllaw, yn cofio ei fam yn sôn am y bwbach, a gallodd ddangos y

goeden fawr i mi rhwng Capel Dewi a Throed-rhiw.

Yr hyn sy’n arbennig o ddiddorol am y cofnod hwn yn Y Cymro yn 1899 yw

iddo gael ei atgynhyrchu, air am air i bob pwrpas, bron i ugain mlynedd yn

ddiweddarach, ym mhapur newydd Y Clorianydd, ond gyda’r goeden a’r

chwedl wedi eu hail-leoli yn ardal Llannerch-y-medd, Môn.

Clywais droeon am lên-ladrad, ond mae lladrad llên gwerin yn newydd i mi!

Angharad Fychan

Ceredigion place-names

containing the element

bwbach ‘bogy, ghost’ and an

example of plagiarism in

writings about place-names.

1918 Y Clorianydd, 2 Ionawr, t 3 Gwefan Papurau Newydd Cymru ar Lein, LlGC

Mae arwyddocâd tirweddol yr elfen ‘traws’ yn aneglur mewn llawer o
enwau lleoedd. Nid yw’n elfen sy’n digwydd yn aml ychwaith a rhaid wrth
ofal wrth geisio ei hesbonio. Yn rhifyn 6 o’r Cylchlythyr (Hydref 2014)
aeth y cyfaill Iestyn Daniel i’r afael â rhai o’r anawsterau. Gall ‘traws’
ddynodi ‘cyfeiriad, lle, ardal, bro’. Mae cyfeiriad yn aml ynghlwm wrth
lwybr ac un dehongliad posibl ar Trawsfynydd, er enghraifft, yw ‘llwybr
mynydd’; ac afraid dweud bod Trawsfynydd yn gorwedd mewn ardal lle y
ceir amryw ffyrdd hynafol pwysig. 

Cais yw’r map a’r sylwadau isod i ychwanegu at y dystiolaeth. Mae map
degwm a rhestrau degwm plwyf Pencarreg, sir Gaerfyrddin, yn dangos
yn eglur bod ‘Cae Traws’ (1046), ‘Cae Traws bach’ (1047) yn gorwedd
ger dau lwybr o bwysigrwydd lleol: y naill ohonynt (1015) wedi prifio’n
briffordd, sef yr A482 erbyn hyn, a’r llall (y llwybr rhwng caeau 1048 a
1061) yn arwain at Nant Eiddig islaw. Gellir yn deg awgrymu mai ystyr
debygol Cae Traws yw ‘cae (ger) llwybr’. 

Diolch i Iestyn am godi’r pwnc a chychwyn trafodaeth a diolch i Alun
Jones, Glan-rhyd, Cwm-ann, am rannu ei wybodaeth am gaeau plwyf
Pencarreg.

David Thorne

Cae Traws, a field name in Pencarreg, Carmarthenshire, may mean ‘a

field by a path’.

‘Y Goeden Fawr’ rhwng Capel Dewi a Throed-rhiw.



6

Gwarchod yng Nghemaes, Sir Fôn
Pentref glan y môr yng ngogledd sir Fôn yw Cemaes. Os na fuoch yno, piciwch draw o’r Eisteddfod ym Modedern eleni. Byddwch yn dotio at y lle.
Cemais oedd hen ffurf yr enw yn ôl yr Athro Hywel Wyn Owen a chofnodwyd yr enw Kemeys yn 1238. Ceir mwy o hanes yr enw gan Glenda Carr yn
Hen Enwau o Ynys Môn.

Ystyr cemais (lluosog yr enw camas) yw troadau mewn afon neu rigolau mewn morlin. Mae’r ddau esboniad yn gweddu yma. Safai porthladd
hynafol Cemaes (Cemais) yng ngheg Afon Wygyr a cheir cofnod yn 1194 ‘portu yoiger in Monia’. Yn Nabod Môn mae Gwilym Jones, Cae’r Engan,
yn nodi mai Porth Wygyr oedd yr enw gwreiddiol, un o dri phorthladd brenhinol Ynys Prydain yn ôl y Trioedd. Maerdref oedd Cemais yn yr Oesoedd
Canol yng nghwmwd Talybolion ac felly â chysylltiadau clòs gyda’r tywysogion Cymreig. Saif ym mhlwyf Llanbadrig. 

Ystyr Wygyr yw cymer dwy afon sy’n llifo’n un i’r môr. Disgrifir ei tharddiad, ei llednentydd, ei rhydau a’i hanes gan y diweddar Gwilym T Jones yn ei
lyfrau gwerthfawr, Afonydd Môn a Rhydau Môn. Mae’n cyfeirio ar amryw byllau dwfn yn yr afon, sef ‘Pwll y Meirch’ ger fferm Carrog, ac un ger
pentref Cemaes, sef ‘Pwll y Wrach’. Enwir hefyd ‘Rhyd Lastra’, ‘Rhyd y Corffau’, a ‘Rhyd y Clafdy’. Cawsom ganiatâd ei deulu i osod yr holl enwau
sydd yn y llyfrau ar ein map digidol. Ewch at wefan Archifau Prifysgol Bangor ac at ddyddiadur William Bulkley, Brynddu, yn Ionawr 1749/50 i gael
cofnod o storm anghyffredin yn sgubo gwaddolion yr afon drwy Bwll y Wrach i’r harbwr. 

Does ryfedd bod aelodau Cyngor Cymuned Cemaes a chnewyllyn o boblogaeth Cemaes yn Gymry glân sy’n trysori hanes eu bro ac yn ymddiddori
mewn cofnodi a gwarchod enwau hanesyddol. Mae ’na hanes tra hynafol yma ac mae’r enwau lleol yn ei ddatgelu. Mae’n codi calon gweld y cyngor
cymuned yn codi arwydd ‘Grisiau’r Efail’ i gofnodi’r efail hynafol yn y pentref a thrwy hyn yn gwarchod yr enw.

Mae traddodiad lleol mai’r tir a elwir Castellor yw safle hen lys y
tywysogion yng Nghemaes. Gwyddom o Stent Môn fod Einion ap
Goronwy yn byw yn Nhyddyn Gwragedd yn 1352 ac yn talu rhent
o saith geiniog. 
Rhoddodd Ted Huws nifer fawr o enwau ffynhonnau, creigiau ac
ogofau ger y pentref ar fapiau cyfredol. Fe drosglwyddodd ei
wybodaeth i’r map digidol. Ymysg amryw, cawsom ‘Craig Hanner
Trai’, ‘ Ogof Siân Glyn’, ‘Traeth Sincio’, ‘Lôn Rhyd y Corffau’, ‘Pen
Morwydd’, ‘Dinas Gynfor’, ‘Pwll Gingal’ a ‘Charreg y Badell’. Gwir
gyfoeth tystiolaeth Ted yw ei adnabyddiaeth gynhenid o ardal a’i
werthfawrogiad ohoni. Casglodd aelodau lleol o Ferched y Wawr
nifer o enwau a lluniau’r tai a ddymchwelwyd ar gyfer yr
adweithydd arfaethedig, gan y cwmni sy’n gyfrifol. Casglwyd hefyd
nifer o enwau hen fythynnod drwy hen fap sy’n eu dangos ar dir lle
saif adweithydd yr Wylfa heddiw. Dyma ddwy enghraifft ar ddau
adeg gwahanol, o enwau lleol sy’n mynd ar goll yn y dirwedd ond
sydd yn cael eu coffáu a’u gwarchod ar gyfrwng digidol. Diolch am
y diddordeb a’r ymdrech i’w casglu at y dyfodol. 
Mae enwau lleol yn cofnodi amryw ddigwyddiadau, fel carreg

enfawr o’r enw ‘Bedd y Bwgan’. Ceir ‘Ogof y March Glas’, ‘Afon Pwll Sachau’, a Ffynnon Robin’. Heddiw, mae enwau ffermydd yr ardal yn dal i’n
cyfareddu, Hafodllin Bach, Rhydygroes, Nant y Frân, Pentreheilin, Pant y Gist, ’Rorsedd Goch a Thyddyn Siliad.
Pob clod i’r cyfeillion yng Nghemaes am fynd ati mor ddiwyd a diolch i Rhiannon Jones, Melin yr Wygyr am fod yn gydlynydd i ni yn yr ardal.

Cemaes 2012

Mae’r hen do yn mynd o un i un,
Fel ffenestri yn diffodd pan fo’r pentre’ yn llithro i’w hun,
Ac mae’r cof cymunedol a drysorid fel archif y fro
Yn golled pan gaeir pob llygad yn ei thro.

Er mai Cymry da roes i’w tai ryw estron liw,
Newlands, Garden Cottage a Manx View,
Bellach Lamb Island yw Ynys yr Ŵyn,
A Half-Tide Rock yw Craig Hanner-Trai hwnt i’r trwyn.

Ai hepian yr oeddem heb sylweddoli dim
Fod amser, fu gynt mor araf, yn rhedeg mor chwim
Fel y bae sydd yn boddi o fodfedd i fodfedd fud?
Bellach rhaid dweud mai’r Saesneg sy’n llenwi’r stryd.

Ond os chwiliwch yn ofalus, cewch gornel neu ddwy i’w mwynhau,
Rhai tawel, deniadol o’r Gemaes hen sy’n parhau;
Ac mae’r Cymry ystyfnig, ar waethaf y newid byd,
Yn dal i ganu yn ffyddiog, ‘Rŷn ni yma o hyd’.

Glyndŵr Thomas 2012
A report on the work of Gwarchod in Cemaes, Anglesey
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Cymdeithas Hanes Amaethyddiaeth Ceredigion
Bob yn hyn a hyn bydd Cymdeithas Hanes Amaethyddiaeth Ceredigion (CHAC) yn trefnu cystadlaethau llenyddol ar wahanol agweddau ar fywyd
gwledig Ceredigion, a thros y blynyddoedd mae cynnyrch y cystadlaethau hynny wedi bod yn doreithiog, a nifer o gyfrolau graenus wedi eu cyhoeddi
yn enw’r gymdeithas.

Pan glywsom fod CHAC yn ystyried cynnal cystadleuaeth yn ymwneud ag enwau lleoedd, fe fanteisiodd CELlC ar y cyfle i gefnogi’r fenter. Roedd
amcanion y gystadleuaeth yn gydnaws ag amcanion CELlC, a chefnogwyd y gystadleuaeth drwy noddi hanner y gwobrau.

Cyhoeddwyd y gystadleuaeth yng ngwanwyn 2015, a’r gofynion oedd llunio casgliad o enwau pob tŷ annedd adfeiliedig neu ddiflanedig o fewn plwyf
neu ardal benodol yng Ngheredigion, gan roi cyfeirnod grid a nodi ffynhonnell gwybodaeth. Nodwyd y byddai’n ddymunol pe gellid cynnwys lluniau ac
ychwanegu unrhyw wybodaeth arall berthnasol megis dehongliad o ystyr, chwedl neu hanesyn yn esbonio tarddiad, neu gymhariaeth ag enwau lleoedd
eraill yn cynnwys elfennau cyffelyb.

Rŷn ni’n ddiolchgar iawn i Handel Jones, Rhandir-mwyn, am ymgymryd â’r dasg o feirniadu’r gweithiau yn ystod Hydref 2016. Yn ei eiriau ef, ‘Roedd
yr ymateb yn galonogol iawn. Derbyniwyd pum ymgais ac, er eu bod yn amrywio o ran hyd a safon, mae pob un yn cynnwys gwybodaeth werthfawr
ac yn haeddu lle yn archif Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru’.

Dyma fraslun o bob un o’r gweithiau a gyflwynwyd:

Hen Glerc (Dewi Ellis):
Rhestr o oddeutu hanner cant o dai adfeiliedig ym mhlwyf Llanbadarn Trefeglwys (ardal Bethania, Cross Inn a Phennant) yng nghanolbarth Ceredigion,
gyda disgrifiad bras o’u lleoliad ac ambell ffaith ddiddorol. Rhoddir sylw hefyd i dai sydd wedi newid eu henwau yng nghwrs y blynyddoedd.

Mrs Mary Morgan:
Casgliad o dai annedd diflanedig yn ardal Llanrhystud, Trefenter a’r cyffiniau, yng nghanolbarth y sir, yn cynnwys cyfeirnodau grid, lluniau niferus,
hanesion, ac ymgais i esbonio ambell enw.

Mab y Mynydd (Edgar Morgan):
Sylwadau am hanes hen dyddynnod Rhospeiran, Cwmystwyth. Ysgrif a luniwyd yn dilyn taith gerdded o amgylch yr ardal rai blynyddoedd yn ôl. Mae
enwau’r tyddynnod a’u cyfeirnodau grid wedi eu hamlygu mewn coch yng nghorff yr ysgrif, a chynhwysir disgrifiadau diddorol ohonynt a’u trigolion, ynghyd
â lluniau. At hynny, ceir map yn dangos lleoliad y tai annedd a drafodwyd, ynghyd â rhestr o’r aneddiadau sy’n ymddangos yng Nghyfrifiad 1861.

Ni’n Dau (Gwilym Jenkins):
Ffrwyth cywaith yn yr 1990au gan Gwilym Jenkins a’r diweddar Edgar Humphries, yn trafod o leiaf naw deg o dai annedd diflanedig ym mhlwyf Ceulan
Maesmawr a’r cyffiniau, gogledd Ceredigion. Llyfryn yn rhestru enwau’r tyddynnod (gyda chyfeirnod grid, llun a sylwadau cryno) a chofnod o’r amser
y mae pob tyddyn yn ymddangos ar DVD sy’n cyd-fynd â’r llyfryn. 

Pero (Richard Huws):
Llyfryn o dros 50 o dudalennau wedi ei ddylunio’n barod i’w argraffu yn cynnwys cofnod, yn ôl trefn yr wyddor, o oddeutu 70 o aneddiadau diflanedig
plwyf Elerch yng ngogledd y sir. Mae’n cynnwys mapiau sy’n dynodi terfynau’r gymuned dan sylw, ynghyd ag atodiadau o enwau tai presennol yr ardal,
rhestr lyfryddol, a rhestr o unigolion a ddarparodd wybodaeth. Derbyniodd Pero ganmoliaeth uchel gan y beirniad: ‘am fod yn gynnil wrth gyflwyno
gwybodaeth berthnasol yn gryno a dealladwy’.

Cyhoeddwyd enwau’r enillwyr yng nghyfarfod CHAC yn Llanddeiniol ar 30 Tachwedd 2016 fel a ganlyn:

1. Richard Huws, Bont-goch
2. Gwilym Jenkins, Tal-y-bont
3. Edgar Morgan, Llanfarian
4. Mary Morgan, Llanrhystud
5. Dewi Ellis, Bethania

Yn ôl y beirniad:
‘Hyfrydwch pur fu beirniadu’r gystadleuaeth hon.  Bûm ar hyd llwybrau hynod
ddiddorol a dysgais lawer am gefn gwlad Ceredigion’.

Gobeithiwn y bydd y gystadleuaeth hon yn ysgogiad i gymdeithasau eraill
ar hyd a lled Cymru fynd ati i drefnu cystadlaethau tebyg gan ddilyn esiampl
Cymdeithas Hanes Amaethyddiaeth Ceredigion. Hyderir yn fawr, yn ogystal,
y bydd y Gymdeithas hon yn gallu ychwanegu cyfrol ar enwau lleoedd at ei
rhestr anrhydeddus o gyhoeddiadau. 

Richard Huws was the winner of the competition for a collection of house names sponsored by the Society and the Ceredigion Agricultural History Society.
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Eirionedd Baskerville
Bu farw Eirionedd Baskerville, Penygeulan, Abermagwr, ar 27 Ionawr 2017 ar ôl brwydr galed yn erbyn
cancr. Roedd yn aelod o’r Gymdeithas a chanddi ddiddordeb byw mewn hanes bro ei hynafiaid yn ardal
Llanfihangel-y-Creuddyn draw i Nant-y-Moch (neu Nant-moch fel yr oedd teulu ochr ei thad yn galw’r lle
yn ôl Eirionedd). Cafodd ei magu yng Nghwm Rhondda lle y mynychodd Ysgol Gymraeg Ynys-wen ac
Ysgol Uwchradd Sirol y Porth cyn dilyn cwrs ymarfer dysgu yn y Barri. Cafodd ei swydd gyntaf yn dysgu
Cymraeg a Hanes yn Ysgol Gyfun Tonyrefail. Ar ôl cyfnod byr yn byw yn Llundain ar ôl priodi, symudodd i
Geredigion yn 1981 gan ymuno â staff y Llyfrgell Genedlaethol ac ennill gradd BA mewn Cymraeg a
Hanes Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth wrth weithio’n llawnamser. Cafodd ei dyrchafu yn y pen draw yn
Bennaeth Gwasanaethau Darllenwyr yn Adran Llawysgrifau a Chofysgrifau y Llyfrgell.

Roedd diddordeb brwd ganddi yn hanes Patagonia ac ar ymweliad â’r Wladfa, y cyntaf o dri,
daeth o hyd i berthnasau yno. Ymchwiliodd ar hyd y blynyddoedd i hanes y Wladfa a gellir gweld yn y
Llyfrgell restr a baratôdd Eirionedd o lawysgrifau, llythyrau a thraethodau ymchwil. Roedd yn aelod o
Bwyllgor Dathlu 2015 Cymdeithas Cymru-Ariannin ac yn benllanw i’r dathliadau cyhoeddodd lyfr yn ystod
haf 2015, Patagonia 150 – yma i aros. Roedd yn ysgrifennydd Cymdeithas Hanes Ceredigion a byddai’n
teithio i bob cwr o’r wlad i ddarlithio ar y pwnc. Bu o gymorth i lawer i ddod o hyd i’w hynafiaid ac roedd yn
ei helfen yn cael trefn ar goed teuluol.

Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant â Derek ei gŵr a’u plant Pryderi a Heledd.

Diolch i Elen Lewis am gael addasu ei theyrnged i Eirionedd.

One of the Society’s Panels in the 2016 National Eisteddfod, from B Caswell, J Gaydon, and M Warrender: Ebbw Vale: ‘the Works’, 1790-2002
(Ebbw Vale Works Museum, 2002)

Ebbw Vale Farm Names
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Ym mis Gorffennaf 2017 bydd Gwasg Prifysgol Cymru yn cyhoeddi’r llyfr safonol Place-Names of Flintshire gan Hywel Wyn Owen a Ken Lloyd
Gruffydd. Cyfrannodd CELlC yn hael at gostau cyhoeddi, a chafwyd cyfraniadau eraill gan unigolion o fewn y sir, gan gymdeithasau hanes sirol a
lleol, yn ogystal â’n chwaer-gymdeithas, y Society for Names Studies in Britain and Ireland. 

Enwau’r hen sir y Fflint (cyn-1974) sydd yn y llyfr, yn cynnwys y Maelor wrth gwrs, a rhannau o’r sir a drosglwyddwyd i sir Ddinbych ar wahanol
adegau. Mae ynddo ymdriniaeth fanwl â dros 800 o enwau, yn seiliedig ar y map AO Landranger. Ceir hefyd eirfa o 435 o elfennau, adnodd bwysig i
unrhyw un sy’n ceisio dehongli enwau lleoedd Cymru (a rhannau eraill o Brydain).

Mae’n werth nodi arwyddocâd yr ymadrodd ‘hen sir y Fflint’ oherwydd nad oes brin unrhyw sir yng Nghymru sydd â chymaint o enwau yn
ymddangos yn Llyfr y Farn 1086. Yn wir mae tua 15% o’r enwau bron fil o flynyddoedd oed. Yn ystod y cyfnod hwnnw bu datblygiad ffonolegol ac
orgraffyddol rhai o’r enwau yn rhywbeth i’w ryfeddu ato. Cymreigio sy’n bennaf gyfrifol am hynny. Pwy feddyliai mai Saesneg ydy Bagillt (a fyddai’n
‘Backley’ onibai am ddylanwad y Gymraeg), Prestatyn (a fyddai’n ‘Preston’), a Golftyn (a fyddai’n ‘Wolfington’).

Ond mae Hywel a Ken (ac eraill) wedi ymdrin ag enwau cyfarwydd felly mewn sawl cyhoeddiad dros y blynyddoedd. Mae’r llyfr yn rhoi cyfle i ymdrin
hefyd â channoedd o enwau llai cyfarwydd. Dyma edrych ar bedwar enw llai cyfarwydd ond sy yr un mor arwyddocaol wrth astudio enwau lleoedd. 

Ar gyrion Treffynnon mae Pen y Ball (i’w ynganu fel ‘bôl’). Enw diwydiannol a gofnodir fel Bolles 1301, Ball 1415 a Penyball 1740. Cyfeirio mae Ball
at ddull o doddi plwm mewn bole, term diwydiannol Saesneg. Codwyd wal o gerrig hanner crwn ychydig droedfeddi o led, ar ben bryn yn wynebu’r
gwynt. Roedd sianeli yn y wal, ac wedi rhoi’r plwm o fewn y wal, ei orchuddio â than coed. Llifai’r plwm drwy’r sianeli i bwll tu allan i’r bole. Dyma i
chi enghraifft arall o air Saesneg yn ymddangos mewn enw lle yn sir y Fflint cyn bod cofnod ohono yn Lloegr. Yn sir y Fflint cofnodir Bolles yn 1301,
ond yn Lloegr ddim tan 1670: places where in ancient times (before smelting mills were invented) the Miners did fine their lead (OED). Mae’n amlwg
ei fod yn air digon cyffredin yn sir y Fflint (gyda Waun-y-bolls a Plas yn Balls ger Mynydd y Fflint), ond nid oes cofnod ohono o gwbl yn GPC.

Mae Cwybr yn enw ar ddwy fferm i’r de o’r Rhyl, sef Morfa Cwybr a Cwybr Mawr; roedd hefyd yn enw ar un o drefgorddau’r Oesoedd Canol. Mae’n
ymddangos yn Llyfr y Farn 1086 (fel Cauber). Ystyr cwybr yng Ngeiriadur Prifysgol Cymru (GPC) ydy ‘niwl, tawch, tarth’ ond yn y lleoliad hwn fe
fyddai ‘niwl y môr’ yn gweddu i’r dim. Mae sawl nodwedd diddorol i’r enw Cwybr. Y cyntaf ydy bod yr enw yn ymddangos dau can mlynedd cyn iddo
ymddangos fel gair yn GPC. Yr ail beth ydy mai fel crwybr (gydag -r-) y cofnodir yr enw yn GPC, gydag awgrym mai ffurf a ddatblygodd yn
ddiweddarach ydy cwybr. Ac yn drydydd, mai ffurf dafodieithol yn perthyn i Dde Cymru ydy cwybr. Mae bodolaeth cwybr yn 1086 yn sir y Fflint yn
gwneud inni ailystyried.  Mai crwybr ydy’r ffurf ddiweddarach ac nid cwybr, ac nad yw’n enw i’w gysylltu â De Cymru yn unig. Mae Cwybr yn ein
hatgoffa mor allweddol ydy cyfraniad enwau lleoedd i eirfa’r Gymraeg. 

Enw anghyffredin iawn ydy enw’r fferm Hottia rhwng Dyserth a Moel Hiraddug. Yn gam neu’n gymwys mae confensiwn yn gofyn inni barchu’r ffurf
Hottia gan ei fod yn enw annedd-dy preifat, yn wir yr unig ffurf ers 1659. Mae’r enw yn ymddangos fel enw caeau (Yr hottie 1659, yr hottie goch lais

yr hottie las, yr hottie gleision 1701 ac yn y blaen. Cofnodir hot yn GPC fel gair prin iawn, gair dysgedig, geiriadurol a dweud y gwir, yn sicr ddim fel
gair llawr gwlad, ac yn sicr ddim fel enw lle. Yn GPC mae’n trosi’r gair Lladin caputium, gyda’r ystyr ‘shock of hair, tuft’. Mae gan yr Oxford English
Dictionary (OED) air tebyg sef hott, gyda’r nodyn ‘obsolete’ ac eithrio yn yr Alban a gogledd
Lloegr. Mae un dyfyniad yn yr OED yn ddiddorol sef hwn am 1841: The field was left by

cattle in tufts or hots not eaten regularly off. Ai dyma  sy tu ôl i’n Hottia ni? Caeau gleision
gyda chlympiau o weiriach nad oedd wrth dast y gwartheg? Fe fyddai hynny’n cyd-fynd â
‘tufts (gwallt)’ GPC, heb i GPC wybod am y defnydd amaethyddol. Mae’n awgrymu nad gair
geiriadurol ydoedd o gwbl ond gair llawr gwlad nad oedd wedi’i gofnodi. Cwestiwn arall ydy
hyn: ai gair ydy’r hot Cymraeg a drosglwyddwyd o Loegr fel term amaethyddol (megis acer a
grofft) yn sgil arferion trin tir y stadau mawr (stad Bodrhyddan yn yr achos hyn)? Os felly,
hynod ddiddorol ydy sylwi ei fod yn ymddangos yng Nghymru fel gair Cymraeg dau can
mlynedd cyn ei gofnodi yn Saesneg. 

Mae Cadole yn bentref i’r de-orllewin o’r Wyddgrug. Yn wreiddiol, dyma leoliad sawl siafft
gwaith plwm, gyda rhaff neu gadwyn yn gollwng a chodi’r gweithwyr a’r plwm. Gair am y rhaff
neu gadwyn a glymai long wrth y cei oedd cat-hole. Defnyddiwyd y gair wedyn am y siafft.
Cofnodir ffurfiau fel Catthole 1745, Cat Hole Pits 1756, Cat hole Mine 1840, Cathole lead

mine c.1850, Cathole 1875. Aeth hynny yn enw ar y pentref ei hun. Mewn amser, mae’n
amlwg y gwelwyd Cathole fel enw anweddus, wrth i’r ardal (gan gynnwys yr Wyddgrug)
ymbarchuso. O’r herwydd, yn ystod y 1940au a dechrau’r 1950au, newidiwyd Cathole yn
fwriadol i Cadole, bathiad a wfftiwyd gan sawl hanesydd lleol. Ond nid dyna ddiwedd y stori.
Fe welais gerdyn post dyddiedig 1906 gyda llun o’r pentref. Teitl y llun oedd Catholic Village.
Mae’n ymddangos bod ffotograffydd wedi tynnu’r llun, ysgrifennu Cathole oddi tano, ac yna’r
cyhoeddwr (Valentine’s) yn ‘cywiro’ Cathole fel Catholic. Dyna beth ydy ymbarchuso. 

Notes on some place-names explained in Hywel Wyn Owen and Ken Lloyd Gruffydd: Place-

Names of Flintshire, to be published by University of Wales Press in July 2017.

Enwau Sir y Fflint
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Garthdorwen
Yn ystod haf 1882 roedd yr Athro Syr John Rhŷs ar daith yn yr hen sir Gaernarfon yn casglu straeon gwerin. Roedd a’i fryd ar ganfod a oedd yna

chwedlau’n gysylltiedig â’r Mabinogion yn dal ar lafar gwlad yn ardal Llandwrog ac mae’n cofnodi chwedl am dair chwaer i Arianrhod a ddihangodd o

Gaer Arianrhod pan foddwyd y fan honno gan y môr. Mae’r tair chwaer wedi eu hanfarwoli mewn enwau ffermydd yn yr ardal, sef Beddgwennan,

Tyddynelan a Rhosmaelan.

Gŵr o’r enw William Thomas Solomon adroddodd y stori wrth John Rhŷs. Roedd Mr. Solomon yn arddwr yng Nglynllifon ac yn ôl pob tebyg wedi ei

fagu yn yr ardal, felly’n gyfarwydd a’i fro. Mae John Rhŷs yn dyfynnu stori arall gan William Solomon yn ei lyfr Celtic Folklore, tt 210-13, sef stori

Garthdorwen. Fferm yw Garthdorwen ar gwr pentref Pen-y-groes, ac yn ôl y stori roedd y cwpl a oedd yn byw yno wedi cyflogi merch o’r enw Eilian i

fod yn forwyn ar y fferm. Roedd Eilian wedi dod yno ar ôl iddynt ei gweld yn ffair G’lan Gaeaf Caernarfon, felly roedd hi wedi dod yno pan oedd y

dydd yn byrhau a’r nosau’n hir. Arferai Eilian nyddu ar ôl swper pob nos a byddai’n mynd allan i nyddu i’r cae yng ngolau’r lleuad pan fyddai hwnw’n

llawn. Deuai’r Tylwyth Teg ati a byddent yn dawnsio a chanu tra byddai Eilian yn nyddu. Pan ddaeth y gwanwyn aeth Eilian i ffwrdd gyda’r Tylwyth

Teg ac ni welwyd mohoni wedyn. Gelwid y cae lle gwelwyd hi olaf yn Gae Eilian a gelwid y weirglodd lle’r arferai nyddu’n Weirglodd y Forwyn. Mae

hen fapiau degwm yn dangos mwy nac un cae yng Ngarthdorwen gyda’r enw Gweirglodd y Forwyn neu Weirglodd Forwyn, felly dyma enw ar gae

sy’n gysylltiedig â hen chwedl am y Tylwyth Teg.

Nid dyma ddiwedd y stori. Roedd hen wraig Garthdorwen yn fydwraig ac arferai pobl yr ardal ddod ar ei gofyn i gael cymorth gyda merched beichiog

ac i gynorthwyo gyda genedigaethau. Beth amser ar ôl diflaniad Eilian daeth gŵr bonheddig dieithr i ddrws Garthdorwen ar gefn ei geffyl yn y nos a

gofyn i’r hen fydwraig ddod i roi cymorth i’w wraig. Aeth gydag ef ar gefn y ceffyl ac aethpwyd a hi i le o’r enw Rhos y Cowrt. Mae tyddyn o’r enw

Cowrt ar gyrion y Groeslon, o fewn milltir i Garthdorwen. Yn y stori roedd bryn ar ganol y rhos o’r enw Bryn Pibion ac oddi mewn i’r bryn roedd

cartref moethus y bonheddwr dieithr.

Aethpwyd â’r hen wraig at wraig feichiog a oedd yn gorwedd ar wely moethus mewn ystafell grand iawn. Ganwyd y plentyn yn iach a diogel dan ofal

yr hen fydwraig a bu hi yno’n sicrhau bod y fam a’r babi’n iawn. Daeth y gŵr bonheddig i’r ystafell a rhoi potel o eli i’r hen wraig, gan ei chyfarwyddo i

roi peth o’r eli ar lygaid y babi, ond rhybuddiodd hi i sicrhau na fyddai dim o’r eli i fynd ar ei llygaid hi. Fe wnaeth yr hen wraig yn ôl y cyfarwyddiadau,

ond ymhen ychydig funudau daeth cosfa i un o’i llygaid a rhwbiodd y llygad gyda’r bys a ddefnyddiodd i roi’r eli ar lygaid y babi. Pan wnaeth hyn

sylweddolodd ei bod yn gweld rhywbeth gwahanol iawn gyda’r llygad yma. Yn lle gweld ystafell foethus, gwelai ogof dywyll, gyda’r wraig ifanc yn

gorwedd ar y llawr ar wely o frwyn a rhedyn. Gwelai hefyd mai Eilian, ei hen forwyn, oedd y wraig a oedd newydd roi genedigaeth. Gyda’r llygad

arall gwelai’r ystafell foethus o hyd.

Ymhen amser wedyn aeth yr hen wraig i Farchnad Caernarfon ac yno gwelodd y gŵr bonheddig unwaith eto. Aeth ato a gofyn iddo sut oedd Eilian.

Atebodd yntau ei bod yn eitha da, ac yna gofynnodd iddi â pha lygad roedd hi’n ei weld. Pan bwyntiodd yr hen wraig at y llygad, gafaelodd y gŵr

mewn brwynen a’i thrywanu yn y llygad a’i dallu.

Nid yw’r stori’n diweddu’n rhy dda i’r hen wraig ond mae’n diweddu’n llawer gwell o ran hel hen enwau lleoedd. Fel y nodwyd yn barod mae

Weirglodd y Forwyn yn ymddangos ar fap y Degwm, ond nid dyna ddiwedd y stori. Rhwng tyddyn y Cowrt a fferm Garthdorwen mae yna fferm o’r

enw Y Garth a diolch i fap y Degwm unwaith eto mae’n bosib gweld bod un cae ar y fferm yma yn dwyn yr enw Bryn Pipion, sydd yn ôl pob tebyg yr

un â’r Bryn Pibion yn stori Tylwyth Teg Garthdorwen. Dyma enghraifft dda o hen chwedl yn dod ag enw lle yn ôl yn fyw, diolch i William Solomon am

adrodd y stori yn 1882, i John Rhŷs am ei chofnodi ac i Ifor Williams, yn yr unfed ganrif ar hugain, am fynd i’r drafferth i chwilio am enwau caeau yn

yr hen fapiau Degwm.

Gwyn Edwards

Field names from the Llandwrog Tithe Schedule agree with a folktale published by John Rhŷs

y mapiau gyda diolch i brosiect Cynefin a Llyfrgell Genedlaethol yr Alban
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Wales in Google Maps
Imagine a map of Wales with all our towns and villages spelled the way they might be pronounced by Arriva Trains. Then imagine it’s ten times as
bad, and you’ll have a pretty good idea how Google Maps displays Wales in some languages.

At the time of writing, Google Maps is available in 74 languages. Many use variants of the Roman alphabet and write Aberystwyth, Bangor and
Caernarfon the same way as we do. But a swathe of languages, from the eastern fringes of Europe, through the Middle East, and across Asia
generally, use their own unique systems of writing. Change your Google Map of Wales to Russian, Arabic, Chinese or Japanese and you’ll see the
place-names of our country in a new light.

The figure shows how Wales looks in four different languages on Google
Maps. (Incidentally, when I met Google on behalf of Cymdeithas yr Iaith
Gymraeg, I was told one reason they don’t offer a map of Wales in Welsh is
because of difficulties fitting in both the Welsh and English names.) The
names have been transcribed, written in a way to maintain the pronunciation,
rather than transliterated, which would aim to replicate the spelling. This is
rarely a straight-forward task. Many languages lack some of the most common
sounds of the English language, never mind Welsh. There’s no ‘th’ sound in
Korean or Japanese, for example, so they substitute the closest sounding
letter they have, that being ‘s’. The Korean form of Barmouth therefore sounds
like ‘ba-mouse’ and the Japanese ‘ba-mass’, while the Russian appears to
sound like ‘bar-moot’. 

So allowing for any expected shortcomings, are these transliterations of Welsh
place-names as close or as accurate as they can be? Unfortunately, the
answer is no. In the case of both the Korean and the Japanese, at least, it’s
not just Wales’s dozens of towns or hundreds of villages that have had their
names adapted, but tens of thousands of places down to streets, housing

estates and cul-de-sacs. To achieve that, Google has evidently chosen to feed the names through an automated transliteration.  But they don’t
appear to have differentiated between the different parts of Britain and certainly haven’t considered our different languages and the software or code
they’ve written has attempted to conform with standard rules of transliteration from the English language.

‘Au’ is found at the end of English – or French – words such as ‘bureau’ and ‘plateau’ and so the ‘au’ in Dolgellau has been interpreted as such in
producing the Korean version of the town’s name. Similarly the ‘ch’ in Harlech has been reproduced as the ‘ch’ at the end of English words such as
‘beach’ or ‘coach’. Korean doesn’t have the equivalent of a Welsh ‘ch’, but I’m sure ‘Harlek’ is closer than ‘Harletch’.

Staying with the Korean, Bala and Snowdonia have kept the pronunciation and even Mallwyd has been transliterated as best as can be expected for
a language that doesn’t share our ‘ll’ sound. However the same Google bot seems to have stumbled on Dyffryn Ardudwy, given up, and then
apparently just made it up, giving Koreans the impression it’s pronounced ‘Deepreen A-doo-bee’.

All across Wales, every soft Welsh ‘f’ [=’v’] has been transcribed as a hard English ‘f/ff’. The ‘ce’ in ‘Cefn’ and the ‘cy’ in Cynwyd have been assumed
to be like ‘centre’ and ‘cyber’, putting an ‘s’ instead of a ‘k’. Cymau, between Wrexham and Mold has an ‘s’ beginning and a French ‘au’ ending.

So how much does this really matter? I think it matters a lot. Relatively few Koreans have any knowledge of Wales. But all the time, more and more
of them are learning about us and our country and they’re doing so online. They trust a company like Google. If Google’s map is the first and so far
the only place where people can see and read all the place-names of Wales in their own writing system, it’s only a matter of time before those
names start to be used and spread. And it’s happening. Now and again a story from or about Wales makes it into the news there – whether in print
or online – and journalists are taking the place-names from Google Maps. Pontcysyllte, a UNESCO World Heritage Site, is referred to by Korean
Government departments, national newspapers, magazines and publishers as Pont-tshi-shilt, replicating Google’s inaccurate transliteration of
Froncysyllte (Ffron-shi-shilt).

It must be a powerful thing for Google to be able to do – to map whole countries for the first time in new languages. I can’t imagine them stopping, so
I’d like to see something being done to ensure they do so in a way that doesn’t cause damage.

While the effects of Google’s errors might be significant and far-reaching, I believe their errors can be corrected relatively quickly and easily. I was in
Korea in October and had a meeting with academics at the National Institute of the Korean Language. They were not able to work through the
Welsh alphabet and create transliteration rules for each letter or sound, but they have agreed to consider certain notable Welsh names and decide
on how best to write them in the Korean language. The Korean committee could be presented with just a dozen or so carefully selected Welsh
names which between them included all the letters and sounds of the Welsh language, so that in agreeing how best to transliterate just that handful
of words, the institute and the authority on the Korean language would effectively be creating a set of official rules for transliterating Welsh to
Korean.

I’m confident something similar could be achieved with other languages and I’m sure Google – and others – would actually be very happy to have a
set of rules they could apply to ensure accuracy in their maps and other products.                               

Aled Powell
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Gwisg Las i Ifor
Bydd holl aelodau’r Gymdeithas yn gwybod am ymroddiad ein Trysorydd, Ifor Williams, i’n gwaith a’n hamcanion ac yn ymfalchïo bod yr Orsedd
wedi penderfynu ei urddo â’r Wisg Las.

Dyma eiriau’r Orsedd:

Mae cyfraniad Ifor Williams, Llanfaglan, Caernarfon, i’w filltir sgwâr yn arbennig ar nifer o lefelau. Yn uchel ei barch fel cynghorydd ar

Gyngor Cymuned Bontnewydd, ef hefyd oedd yn gyfrifol am sefydlu Canolfan Bro Llanwnda, sy’n parhau’n ganolfan fyrlymus a

diwylliannol bwysig yn yr ardal. Mae’n rhan allweddol o’r prosiect cenedlaethol digidol, Llên Natur ac yn un o sefydlwyr, aelod gweithgar a

thrysorydd Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru. Mae’n trefnu gweithdai lleol ar draws Cymru er mwyn casglu a chofnodi enwau lleoedd

lleol a’u gosod ar fap digidol i’w gwarchod. Mae’n byw’r hyn mae’n ei gredu, yn gwasanaethu ei fro a Chymru yn ei ffordd dawel, a

hwythau’n elwa’n sylweddol o’i gyfraniadau. 

Mae Ifor yn byw yng ngolwg y Foryd ac Aber Menai a chafodd ei eni a’i fagu yn y Groeslon gerllaw. Mae’r fro honno yn rhan o’i wead. Mae Ifor yn

dechnegydd o anian a galwedigaeth. Treuliodd 28 mlynedd fel technegydd cyfrifol gydag Ysbyty Gwynedd ac yna adran nyrsio Prifysgol Bangor.

Mae Ifor bob amser yn benderfynol o ddarganfod y ffordd gywiraf, hawsaf a symlaf i wneud popeth. Gwêl botensial mawr yn y cyfryngau

cymdeithasol ac mae’n feistrolgar gyda’r Gweplyfr fel modd i ymestyn at gymunedau y tu hwnt i’w ardal. Mae’n ymchwilydd trwyadl mewn archifdai

lleol a chenedlaethol ac yn gynorthwyydd parod i brosiectau fel yn ardal Niwbwrch, Môn. 

Mae bellach wedi ymddeol. Mae’n dal ei afael yn ei ddiddordebau hirdymor, yn gadeirydd Cymdeithas y Tair Llan,

yn drefnydd teithiau prosiect gefeillio Caernarfon-Landerne, yn ysgrifennydd Clwb Camera Caernarfon, a threfnodd

arddangosfa luniau yn Landerne. Mae’n mesur, cofnodi ac yn dadansoddi glawiad Llanfaglan i’r Swyddfa Dywydd

Cenedlaethol ers 1991. Yn ddiweddar bu’n gyfrifol am ddylanwadu ar Lywodraeth Senedd Cymru ar ran ei

gymuned i godi safon band eang yn ei fro. A rhywsut neu’i gilydd, mae’n dod o hyd i amser i weithredu fel gofalwr

hen Eglwys Llanfaglan ar ran yr elusen ‘Friends of Friendless Churches’.

Fel y gwelwyd uchod, nid yw ei ddiddordeb yn gyfyngedig i’w blwyf na’i sir, gan ei fod yn ganolog i brosiect Llên

Natur ac i’n Cymdeithas ninnau. Mae enwau lleoedd, eu tarddiadau a’u harwyddocâd amgylcheddol yn destun

dihysbydd iddo.

Heartiest congratulaions to our Treasurer, Ifor Williams, on being deservedly honoured with Blue Robes by the Gorsedd of Bards at this year’s

Anglesey National Eisteddfod.

Bydd gan y Gymdeithas ei stondin ei hunan yn yr Eisteddfod eleni gyda chysylltiad â’r rhyngrwyd, a byddwn yn cael benthyca byrddau arddangos

gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Bydd y stondin yn gyfle i ddenu aelodau newydd a chodi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd enwau. Galwch heibio am

sgwrs. Byddwn yn trefnu rota o aelodau i fod yn y stondin eto eleni. Bydd tocyn maes ar gael i wirfoddolwyr am y bore neu’r prynhawn.

Cysylltwch ag Angharad (angharad.fychan@googlemail.com) os medrwch ddod. Y cyntaf i’r felin gaiff falu.

Trefnwyd ar y cyd â’r Cambrians bod Glenda Carr yn traddodi darlith ar enwau lleoedd Môn ddydd Mercher, 9 Awst, am 3.00 ym Mhabell y

Cymdeithasau gyda’r Athro Prys Morgan yn cadeirio.

The Society will have its own stand at this year’s National Eisteddfod and has arranged a joint lecture with the Cambrian Archaeological Association.

Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, 2017
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Meddygon Myddfai

Yn y gronfa ddata o enwau lleoedd sir Gaerfyrddin a luniwyd gan Gymdeithas Hynafiaethau Sir Gaerfyrddin, nodir yr enwau isod: LLWYN
MEREDuDD SN 754425; LLWYN-MEREDITH SN 765301; LLWYN-IFAN-FEDDYG SN 736296.

Llwynmeredudd SN 754425
Yn y gyfrol Blaenau Tywi: Enwau yn y Tirwedd (2014) 152, cofnodir yr enw ‘Troedrhiwystradifor’ ym mhlwyf Cil-y-cwm. Ychwanegir bod yr enw wedi
diflannu ond bod y safle ychydig uwchlaw Llwyndinawed. Dangosir y lleoliad gan saeth las ar Fap 1:

Troedrhiwystradifor a geir ar restrau’r degwm ond yn ôl
golygyddion y gyfrol mae’n cael ei alw hefyd yn
Tyrllwynmeredith yn 1856, Neuadd-fawr Estate
Records 186 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn Neuadd-fawr Estate Records 170–1 cofnodir yn
1821:

Lease And Release of appointment (being

a mortgage for £600), of Tyr Llwyn

Meredith otherwise Tyrtroedrhiwystrodyror

with the cottage thereon called Danycoed,

parish of Cilycwm, and Tyr garregfawr

otherwise Garregfawr, parish of Llanwrda,

co. Carmarthen.

Ac yn Archif Melville Richards cofnodir Tyr

Llwynmeredith o. Tyr Troedrhiw ystrodyror 1785, 1841
NEUADD FAWR MSS, dan yr enw TROED RHIW
YSTRODUR, CIL-Y-CWM

Mae erthygl Geiriadur Prifysgol Cymru yn ddiddorol:

ystrodur, strodur [bnth. Llad. strātūra ‘palmant, haen o dom’ (ond nid yw’r dtb. ystyr yn eglur), cf. Gwydd. C. srathar] eb.g. ll. ystroduriau.
Cyfrwy, yn enw. un ar gyfer cludo paciau neu gynnal siafftiau trol, &c.... saddle, pack- or cart-saddle.

Nid yw’r cofnod cynharaf a welwyd hyd yma felly yn cynnwys enw personol.

*******

Llwynmeredudd, Llwynmeredith   SN 765301

Dangosir y lleoliad gan saeth las
ar Fap 2:

Ceir trafodaeth ar yr enw yng
nghyfrol ddiddorol David B James
Myddfai: Its Land and Peoples

(1991) 228,

Depositions made in

1650 and a ‘terrier’ of

church property made

in 1720 gave the

name as

Llwynmeredith

Hygar…There is a

local tradition that the

name is

Llwynmeredith Feddyg since one of the descendants of the Meddygon Myddfai is alleged to have lived there. Another place

credited in the same way is Llwynifan Feddyg. 

Mae ‘A Terrier for Llanvihangel Mothvey co. Carmarthen’ (SD/MISC/817 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru; 1720), lle cyfeirir at ‘parts of the lands of
Thomas Phillipps Gent. commonly called Llwynmeredith hygar’.



Llwynmeredydd, Llwynmeredyth (1830) yw’r unig ffurfiau a nodir gan James (tt 232, 249) mewn dogfennau eraill sy’n deillio o blwyf Myddfai ei hun.
Nid yw’r elfen ‘meddyg’ wedi’i atodi at yr enw hwn yng nghofnodion y Cyfrifiad (1841–1911) nac ychwaith yng nghofrestrau bedyddio, priodi a
chladdu Eglwys Myddfai, nac yn rhestrau degwm plwyf Myddfai. Ni cheir yr elfen ‘meddyg’ ar fapiau’r Arolwg Ordnans 1885–.

Yn 1861 cyhoeddwyd The Physicians of Myddvai / Meddygon Myddfai (gol J Williams (Ab Ithel) a’i gyfieithu gan John Pughe). Dyma’r waith gyntaf i
chwedl Llyn y Fan ymddangos mewn print; cafodd y chwedl ei chynnwys gan Ab Ithel yn ei gyflwyniad i’r gyfrol. Yno ceir, yn ogystal, destun, ynghyd
â chyfieithiad i’r Saesneg o un o’r tri thestun meddygol a gysylltir â’r Meddygon. Roedd y chwedl wedi ei chofnodi ar bapur ar gyfer Ab Ithel gan
William Rees o’r Tonn, Llanymddyfri, ar sail tystiolaeth tri hynafgwr o Fyddfai. Nodir gan Ab Ithel, t xxix:

...there are two farms in Myddvai parish still called ‘Llwyn Ifan Feddyg’ the Grove of Evan the Physician; and ‘Llwyn

Meredydd Feddyg’ the Grove of Meredith the Physician.

Ceir yr un geiriau’n union mewn dwy ysgrif gan John Rhŷs, sef ‘Welsh Fairy Tales’ yn Y Cymmrodor iv (1881) 174 a ‘Welsh Fairy Tales: The Myddvai
Legend - Little Van Lake’ yn yr Aberystwyth Observer and Meirionethshire News 30 Gorff 1881 t 4. Rwy’n ddiolchgar i Mr Handel Jones am dynnu fy
sylw at y cyfeiriad hwn.

Nodir isod ddyrnaid o gyfeiriadau eraill:

Yn Y Llan 26 Mehefin 1891 t 2, cyhoeddwyd erthygl ‘Meddygon Myddfai’ gan Thalamus (Y Parch J T Morgan DD). Yng nghorff yr erthygl hon cyfeirir
at ‘Llwyn Meredydd Feddyg’.

Yn yr un flwyddyn ymddangosodd The Works of Lewis Morris. Dyma ran o’i gerdd THE PHYSICIANS OF MYDDFAI (t 457):

But still through the country side runs the fame of the gentle Physicians.

The grove of Physician Evan is known in Myddfai to-day.

‘Llwyn Ifan Feddyg,’ it runs – and another ‘Llwyn Meredydd Feddyg.’

Thus, in the old, old tongue, the old, old legend survives. 

The skill, which through centuries lightened the burden of suffering mortals, 

Lacked not memorials still in the hearts of the aged and the sick.

Crybwyllir Llwyn Ifan Feddyg a Llwyn Meredydd Feddyg yn Celtic Folklore John Rhŷs (1901) 13, yn Nhrafodion Anrhydeddus Gymdeithas y

Cymmrodorion (1911–13) 45, ac yn P Diverres: Le Plus Ancien Texte des Meddygon Myddveu (1931) xxvii. Sonia Robin Gwyndaf, ‘A Welsh Lake
Legend and the Famous Physicians of Myddfai’ yn Béaloideas 60-1 (1992–3) 251 am Llwyn Maredudd Feddyg [‘The Grove of Meredith the
Physician’] a Llwyn Ifan Feddyg [‘The Grove of Evan the Physician’].

********

Llwynifanfeddyg SN736296

Nid nepell o Lwynmeredudd mae Llwynifanfeddyg. Dangosir y lleoliad gan saeth las ar Fap 3:
Llwynifanfeddig a gofnodwyd gan James (t 248) mewn dogfen (1830) sy’n deillio o blwyf Myddfai ei hun.

Atodir yr elfen ‘meddyg’
at yr enw yng
nghofnodion y Cyfrifiad
(1841–1911), yng
nghofrestrau bedyddio
a chladdu Eglwys
Myddfai, ac yn rhestrau
degwm plwyf Myddfai.
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Sylwadau
Ni lwyddwyd i ddarganfod ffynhonnell y cyfeiriad at Llwynmeredith Hygar yn rholiau’r Sesiwn Fawr (1650).

Nid atodir yr elfen ‘meddyg’ at Lwynmeredudd [SN 765301] yn y cofnodion sydd wedi tarddu o Fyddfai ei hun. Digwydd yr elfen ‘meddyg’,
sut bynnag, yn ddi-ffael yn achos Llwynifanfeddyg [SN 736296].

Atodir yr elfen ‘meddyg’ at Llwynmeredudd am y waith gyntaf yn 1861 (hyd y gwyddys) a hynny yng nghyfrol John Williams (Ab Ithel;
1811–62), gŵr y mae’n rhaid amau ei hygrededd oherwydd dylanwad yr hynafiaethydd, yr awdur, a’r ffugiwr Iolo Morganwg (Edward
Williams; 1747–1826) arno. 

Erbyn 1853 roedd Ab Ithel yn un o olygyddion y Welsh MSS. Society. Cymdeithas oedd hon a sefydlwyd gan aelodau o Gymreigyddion y
Fenni ym 1836. Y gwaith pwysicaf i’w gyhoeddi ganddynt, yn ddiau, oedd Heraldic Visitations Lewys Dwnn (gol Samuel Rush Meyrick) a
ymddangosodd yn 1846. Ond ac Ab Ithel wrth y llyw, ei lyfrau ef ei hun yn unig a gyhoeddwyd ganddynt o hynny ymlaen, sef Dosparth

Edern Davod Aur (1856), Meddygon Myddfai (1861), a Barddas (1862,1874). Ac yntau mewn swydd olygyddol allweddol erbyn hynny
gyda’r wasg orau yng Nghymru, pa well cyfle i droi rhaglen gyhoeddi’r wasg yn Llanymddyfri i’w felin ei hun a hyrwyddo ei fympwyon
hynafiaethol personol ef ei hun? 

Dadleuodd G J Williams (Y Llenor (1933) 224) ‘nid oes dim a ddengys wir gymeriad ab Ithel yn well na’r cyfrolau hyn. Yr oedd nid yn unig
yn gwbl amddifad o gyneddfau’r ysgolhaig, ond hefyd yn ŵr trwyadl anonest…’.

‘Diniwed a hygoelus oedd Ab Ithel, ac nid gŵr twyllodrus”, yw’r farn arall (Yr Haul a’r Gangell (Gwanwyn 1983) 30).

Tybed nad ychwanegiad hynafiaethol gan Ab Ithel ei hun yw’r epithet ‘meddyg’ yn achos Llwynmereduddfeddyg, ychwanegiad sy’n
ddangoseg eglur fod Ab Ithel yn gynnyrch mudiad hynafiaethol y ddeunawfed ganrif ac yn un o gywion cam Iolo Morganwg. Haerai Iolo
yntau fod ei fam-gu yn perthyn i’r meddygon. (G J Williams yn Llên Cymru 1, 173)

David Thorne

These notes track changes to place-names in the parishes of Cil-y-cwm and Myddfai in north Carmarthenshire during the eighteenth and nineteenth

century. It is suggested that the epithet ‘meddyg’ in Llwynmereduddfeddyg may be an antiquarian insertion initiated by John Williams, Ab Ithel (1811–

62).

12 Medi / September 2017  7.30yh/pm
‘Enwau Afon Rhythallt / Saint’

Dafydd Whiteside Thomas
Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru / Cymdeithas Hanes y Tair Llan

Canolfan Bro Llanwnda, Felinwnda, LL45 5UG

7 Hydref / October 2017
Cynhadledd Flynyddol CELlC / WPNS Annual Conference

Y Drwm, LlGC / NLW, Aberystwyth

18 Hydref / October 2017
‘Rhai Enwau Lleoedd yn sir Gaerfyrddin’

David Thorne
Cylch Cinio Cymraeg Llanelli

Canolfan Selwyn Samuel, Llanelli

Ym mhob pen mae piniwn. Beth yw’r piniwn yn eich pen
CHI? Dywedwch wrthym yn enwaulleoedd@gmail.com.

Nid yw unrhyw farn a fynegir yn y cylchlythyr hwn o
anghenraid yn fynegiant o farn y Gymdeithas na’r Golygydd.

What’s your take on place-names?. Let us know at
enwaulleoedd@gmail.com.

Opinions expressed in this newsletter are not necessarily
those of the Society or of the Editor.

EditorialGolygyddol 

Cysodi / Typeset by: Ifor Williams         Golygydd / Editor: Gareth A Bevan

I’ch dyddiadur / Save the date
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The tenth annual Fields, Farming and Food Festival was held last November in the small village of Newcastle on Clun, Shropshire. The village is to

the west of Offa’s Dyke but in England. The community area straddles the borders of Wales and England and consists mostly of low hills and valley

floors. The cultural, linguistic and historical backgrounds are closely inter-twined and create a rich and vibrant context for the festival. 

Sarah Jameson contacted Fflic Television following local viewings of programmes in the Caeau Cymru series. These were accessible to non-Welsh

speakers as sub-titles were added and Sarah felt that, although they were set in Wales, they had much to offer local people there. David Parsons

and Richard Morgan, both Society members, have been part of an Arts and Humanities Research Council project to complete the work of Margaret

Gelling on the place-names of Shropshire. David had recently given a very well-received talk in the area and had awakened an interest in field

names. 

This explains why Rhian Parry was invited to give two talks and to discuss some of the Caeau Cymru episodes at the festival. 

There was also an exhibition of work done in the area. Much interest was engendered by photographs of ridge and furrow on gentle hill slopes after

a light scattering of snow. Others studied the use of field names from the Tithe Apportionment to reconstruct the environs of a medieval mill and the

wider area. A local farmer spoke of changes brought about by the use of quad bikes and more sedentary sheep dogs, another brought frozen

badger-faced lamb for cooking and a beekeeper brought examples of old straw skeps and some honey to sell.

Sarah revealeded her artistic skills by demonstrating how she produces monoprints of local grasses found in hedgerows and grass verges in the

Redlake Valley. She has used these skills to make an attractive and effective time-line of the ten year old festival.

Local historians have followed up their interests in field names at the Shropshire Archives and, fired up by David’s talk, are developing ideas of how

to use the names to unlock history. Rhian’s talks on the research undertaken in Ardudwy offered them ways forward, as much of the methodology

used is transferrable to Shropshire. They are considering how they might seek opportunities to develop their work within a current project in the

county. They will certainly be encouraged to do so by the WPNS and perhaps we can work together on some aspects of work along Offa’s Dyke. 

Fields, Farming and Food
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Codwyd wal hynod iawn gan Rhys Gwynn yn Llynpenmaen, wal sy’n ddarlun byw o rannau o afonydd Mawddach ac Wnion. Ynddi gwelir cerrynt a

phyllau’r afonydd, a’u henwau hynod, yn eu plith: Llyn dy Fendith, Llyn Berw Gwyllt, Llyn y Gadair Goch, Llyn y Mab, Llyn Dôl y Clochydd, Llyn y

Grochan, y Draill a Llwnc y Penmaen. Pyllau ar Afon Wnion yw Llyn y Gadair Goch a Llyn y Mab. Arferid boddi gwrachod yn y cyntaf ger y Bont

Fawr yn Nolgellau. Boddodd bachgen yn Llyn y Mab wrth bysgota . Pwll ar Afon Mawddach yw’r Draill lle’r arferid gosod rhwydi ar draws yr afon i

ddal y pysgod.

Cynlluniodd Rhys y darlun yn gelfydd iawn, gan ddefnyddio mân bennau llechi lleol sy’n dangos ôl gwaith y crefftwyr arnynt. Daw’r wal yn fyw wrth

syllu arni, y llif yn cynyddu a chyflymu o flaen eich llygaid, cyn dod at y sewin sy’n llamu yn yr Afon Hallt.

Ceir hanes codi’r wal a chyfres o luniau i ddangos y gwaith o’r cychwyn i’w ddiwedd yn http://www.eryri-npa.gov.uk/cym/visiting/warden-

service/wardens/wardens/rhys-gwynn/buletins/penmaenpools-new-garden-wall

Campwaith. Llongyfarchwn Rhys ar ei weledigaeth a’i waith celf. Diolch iddo am gael defnyddio rhai o’i luniau.

A recently constructed wall at Penmaenpool illustrating names of pools in the Mawddach and Wnion rivers, see http://www.eryri-

npa.gov.uk/visiting/warden-service/wardens/wardens/rhys-gwynn/buletins/penmaenpools-new-garden-wall

Enwau’n Weladwy mewn Wal



18

Mae aelodau CELlC eisoes wedi cael cyfle i ddarllen ar dudalennau’r Cylchlythyr am hynt a helynt y Bil Treftadaeth Hanesyddol (Cymru) wrth iddo
gael ei drafod ar lawr y Cynulliad. Bellach aeth y Bil yn Ddeddf. Deil yn ofid mawr inni na fydd grym cyfreithiol i warchod enwau lleoedd yn y
ddeddfwriaeth.

Rhoddodd Adran 34 o Ddeddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 ddyletswydd ar Weinidogion Cymru i lunio a chynnal rhestr o enwau lleoedd
hanesyddol Cymru. Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru fydd yn gyfrifol am lunio a chynnal y rhestr. 

Cyfarfu’r Grŵp Llywio yn Adeiladau’r Comisiwn yn Aberystwyth ar 8 Tachwedd 2016 ac eto ar 23 Chwefror 2017. Yn bresennol roedd cynrychiolwyr
o Cadw, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Ymddiriedolaethau Archeolegol Cymru, Swyddfa Comisiynydd yr Iaith, Cymdeithas Enwau Lleoedd
Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd.

Cadeiriwyd y Grŵp gan y Dr Eurwyn Wiliam, Cadeirydd y Comisiwn Henebion.

Yr amcanion yw:
Cynghori’r Comisiwn ar ddatblygu a chynnal polisi ar gyfer casglu enwau lleoedd yng Nghymru.
Cynghori’r Comisiwn ar fylchau neu wendidau yn yr ymdriniaeth ag enwau lleoedd ar hyd a lled Cymru.
Ymchwilio i feysydd lle y gall sefydliadau a gynrychiolir ar y grŵp gydweithredu â’i gilydd er mwyn gwella’r gwasanaethau’n ymwneud ag
enwau lleoedd hanesyddol Cymru.
Bod yn fforwm trafodaeth a rhannu gwybodaeth.

Rhagwelwyd mai dau gyfarfod fyddai gan y Grŵp Llywio. Erbyn Mai 2017 gobeithir sefydlu Pwyllgor Ymgynghorol – am yr hir dymor. Penodir, yn
ogystal, Swyddog Enwau Lleoedd i weithio yn y Comisiwn. Bydd angen, yn naturiol, sicrhau bod adnoddau digonol ar gael o ystyried anferthedd y
gwaith arfaethedig.

Bydd cynllun hyrwyddo manylach yn cael ei ddatblygu yn ogystal, a hwnnw’n cynnwys amserlen o ddigwyddiadau ar gyfer y cyfryngau, y cyfryngau
cymdeithasol a chynulleidfaoedd. 

This List was launched on 8 May 2017 at yr Hen Lyfrgell Cardiff by Ken Skates AM, Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure. The List
(https://historicplacenames.rcahmw.gov.uk) contains nearly 350,000 historical place-names collected from a variety of sources. The place-names
included in the List reflect various forms and spellings used over centuries.

The Historic Environment (Wales) Act 2016 placed a duty on the Welsh Ministers to establish a list of historical place-names. The Royal Commission
on the Ancient and Historical Monuments of Wales is compiling and maintaining the statutory List on their behalf.  A steering group has advised on
the List’s development. 

The List aims to raise public awareness of the rich legacy of historical place-names in Wales and encourage the continuing use of these important
elements of our nation’s heritage. The List will grow and develop as new research becomes available.

The creation of this List and its availability on line means that for the first time members of the public, researchers, and those involved in decision-
making on matters affecting the Welsh historical environment are able to easily make reference to a map-based, national record of historical place-
names. Under statutory guidance recently issued by the Welsh Government, local and National Park Authorities and Natural Resources Wales must
have regard to the List when their functions involve naming or renaming streets or properties.

Lansiwyd y Rhestr hon ar 8 Mai 2017 yn yr Hen Lyfrgell Caerdydd, gan Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith. Ceir
yn y Rhestr (https://enwaulleoeddhanesyddol.cbhc.gov.uk) bron 350,000 o enwau lleoedd, wedi eu casglu o nifer o ffynonellau. Mae’r enwau lleoedd
yn y Rhestr yn adlewyrchu’r amrywiol ffurfiau a sillafiadau sydd wedi cael eu defnyddio ar hyd y canrifoedd.

O dan Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 mae dyletswydd ar Weinidogion Cymru i sefydlu rhestr o enwau lleoedd hanesyddol.
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru sydd yn llunio ac yn cynnal y Rhestr statudol ar eu rhan. Mae grŵp llywio wedi rhoi cyngor ar ddatblygu’r
Rhestr (gw. isod).

Pwrpas y Rhestr yw codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o dreftadaeth gyfoethog Cymru o ran ei henwau lleoedd ac annog pobl i barhau i’w defnyddio
oherwydd eu pwysigrwydd hanesyddol. Bydd y Rhestr yn tyfu ac yn datblygu yn sgil ymchwil newydd.

Drwy gynhyrchu’r Rhestr hon a threfnu iddi fod ar gael ar lein, bydd y cyhoedd, ymchwilwyr a’r rheini sy’n gwneud penderfyniadau ar faterion sy’n
effeithio ar amgylchedd hanesyddol Cymru yn gallu cyfeirio’n hawdd am y tro cyntaf at gofnod cenedlaethol o enwau lleoedd hanesyddol sy’n
seiliedig ar fapiau. O dan arweiniad statudol a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru, rhaid i Awdurdodau Lleol, Awdurdodau Parc
Cenedlaethol a Chyfoeth Naturiol Cymru gymryd y Rhestr i ystyriaeth pan fyddant yn enwi neu ailenwi strydoedd neu adeiladau.

Grŵp Llywio’r Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru

Y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru

The List of Historic Place Names of Wales



Gan fod diddordeb mawr yn y maes, efallai y byddai’n gyfle da i drefnu cynhadledd neu ddigwyddiad tebyg i ddwyn pawb sydd â diddordeb ynghyd.
Cytunodd y grŵp y dylid ystyried cyfres o ddigwyddiadau yn hytrach nag un yn unig.

Cafodd aelodau’r Grŵp Llywio ragflas o’r defnyddiau a chyfle hefyd i ddechrau ystyried gwaith Comisiynydd y Gymraeg o ran safoni enwau,
adnoddau ac arbenigedd y Llygfrgell Genedlaethol (Cynefin, Cymru 1900, etc. a maes TG), adnoddau mewn archifdai lleol, adnoddau’r
Ymddiriedolaethau Archeolegol, pwysigrwydd gwarchod defnyddiau Taliad Sengl, y Cronfeydd Data a’r gwaith mapio digidol dan adain y
Gymdeithas, a gwaith y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd.

David Thorne

A note on the work of the Steering Group of the List of Historic Place Names of Wales
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Ers i’r polisi enwi strydoedd gael ei gymeradwyo gan Gyngor Rhondda
Cynon Taf fis Tachwedd 2015, mae rhyw hanner cant o enwau strydoedd
a/neu enwau ar arosfannau bysiau wedi dod gerbron ei garfan gyfieithu
wrth i’r Cyngor godi arwyddion newydd neu adnewyddu hen rai. Wrth
reswm, felly, mae’r cyfieithwyr yn mynd ati’n frwd i gyfieithu’r arwyddion
Saesneg fel bod y Gymraeg yn cael lle haeddiannol yn unol â’r polisi. 

Ond, y perygl yw, os nad yw hanes y stryd neu’r ardal yn hysbys, gall y
cyfieithu fod yn slafaidd. Er enghraifft, ac wrth reswm, byddai Monk

Street wedi ei gyfieithu’n Stryd y Mynach oni bai bod Rhiw’r Mynach wedi
dod i’r amlwg mewn erthygl yn y Clochdar, un o’r papurau bro lleol. 

Yn hyn o beth, mae’r Cyngor yn gofyn am gymorth trigolion, Cymdeithasau Cymraeg a Chymdeithasau Hanes yn y Fwrdeistref Sirol a thu hwnt am
unrhyw wybodaeth ynghylch enwau strydoedd cynhenid Cymraeg ardal Cwm Rhondda, Cwm Cynon a Thaf Elái. Oes hanesion a straeon i’w clywed
am ddefnydd iaith gan weithwyr, glowyr neu gyndeidiau sy hwyrach yn dyddio’n ôl i’r adeg amaethyddol?  Hwyrach byddan nhw’n taflu tipyn o oleuni
ar enwau Cymraeg sydd wedi eu disodli neu eu llygru neu sy wedi diflannu dros y blynyddoedd. 

Dros y misoedd diwethaf mae Birch Grove wedi dod yn Gelli’r Bedw, mae Meadow Rise yn Allt y Ddôl, fel y disgwylid efallai.  Ond mae Rock Drive

wedi ei gyfieithu’n Ffordd y Chwarel, gan fod hen fapiau yn dangos ffordd oedd yn arwain at hen chwarel. Chafodd George Street mo’i gyfieithu’n
Stryd George chwaith. Mae strydoedd eraill o gwmpas y stryd honno (e.e. Jubilee Road) yn tystio bod yr enwi wedi digwydd ar ôl i’r Brenin George,
neu Siôr, ddathlu ei jiwbilî ac mae enwau brenhinol yn cael eu cyfieithu. Wrth reswm, tasai’r enw wedi cyfeirio at berchennog glo o’r enw George
byddai’r enw George wedi sefyll.

Felly, mae gofyn i unrhyw un roi gwybod i Swyddog Iaith y Cyngor swyddogiaith@rctcbc.gov.uk / 01443 744069 am bethau tebyg. Byddai’n braf
iawn adfer enwau hanesyddol Cymraeg ynghyd â bathu rhai priodol ar gyfer arwyddion newydd. Wrth reswm, rhaid i’r cyfieithwyr weithio ar garlam
weithiau i fodloni amserlenni adrannau eraill o’r Cyngor, felly mae’n ddigon posibl y bydd achosion o gamddehongli. Felly, gorau oll os bydd
ymatebion cynnar!

Caroline Murphy
Rhondda Cynon Taf Council now has a bilingual street naming policy and are appealing for information to ensure the correctness pf the names used.

All information to the above mail address or phone number.

Porfa’r Ŷd
Mae Grŵp Hanes Deganwy wedi dechrau ymgyrch dros y gaeaf i geisio darganfod tarddiad enwau tai ac enwau strydoedd yn ardal Deganwy.

Un canlyniad hyd yn hyn yw tŷ o’r enw ‘Porfa’r Ŷd ‘. Tŷ rhyw 10 mlwydd oed ac wrth gyfarch y perchennog yn y Gymraeg, dywedodd nad oedd yn

gallu siarad Cymraeg. O’i holi pam yr oedd wedi defnyddio enw mor brydferth ar ei dŷ, eglurodd mai enw ei dad yng nghyfraith o Brighton oedd Mr

Wheatley. Wrth gwrs, heb yr wybodaeth yma, buasai rhywun yn tybio mai ar gae ŷd yr adeiladwyd y tŷ.

Diolchais iddo am fod mor deyrngar i’r iaith Gymraeg.

Ifor Pugh Williams (Ysgrifennydd y Grŵp Hanes)

Enwau Strydoedd Rhondda Cynon Taf
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Streets should no longer be named after local famous people because they might one day emerge as paedophiles, according to official guidance.

Councils have been told that places should not be named after individuals – including fallen soldiers – in case they are later linked to “inappropriate

activities”. Hundreds of streets, footpaths and plaques named after Jimmy Savile had to be altered when the star was exposed as a child abuser.

The Local Government Association has defended the decision, arguing it would save taxpayers’ money in the future. But opponents, including a

government minister, said it was wrong to prevent communities from honouring their heroes.

The new rules have been issued by GeoPlace, the local government quango that oversees the official database of addresses used by councils and

emergency services.

Darren Rodwell, leader of Barking and Dagenham council, said  ... “I’m frankly staggered someone has spent time and energy coming up with these

guidelines,” he said. “If this was thought up years ago, Churchill would not have places named after him and who knows, we would have had to think

twice about naming Trafalgar Square.” …

The new protocol has been introduced as part of a nationwide initiative to improve the National Land and Property Gazetteer, which is used by the

emergency services and other national bodies. Councils have also been asked to ban the word “the” from all new place names, on the grounds that

it causes confusion and lengthy delays for the emergency services.

The Daily Telegraph, 18 Feb 2017

Madam,

Siôn Griffiths ... should take more care when spelling his address: the mansion, weather-station and village of Trawscoed are regularly misspelt, due
to the mistaken intrusion of northern Welsh upon our own dialect, in which coed is masculine, therefore ‘Trawscoed’.

The transgender ‘goed’ is a veritable Gog cuckoo in the nest of mid-Wales diction. ...

Yours etc,

Name and address supplied.

Cambrian News,10 Nov 2016

Fe ges i gais gan gyfieithydd oedd yn gweithio i’r RNLI. Roedd Bruce Griffiths wedi awgrymu iddo efallai y baswn i’n gwybod lle’r oedd Fiddling Bay

ger Caergybi. Mi nes i holi pysgotwyr Caergybi a doedd ganddyn nhw ddim syniad. Roedd y peth yn cnoi arna’i am dipyn ac mi nes i holi beth oedd

y darn oedd yn cael ei gyfieithu. Roedd yn sôn am gyrch achub gan y cwch Dosbarth-D o Gaergybi i rywle yn ardal Porth Swtan. Mae gen i syniad

go lew beth ydy cylch gwaith y Dosbarth-D felly mi nes i sbïo ar y map a sylweddoli (yn rhy hwyr i’r cyfieithiad) mai at Borth y Fydlyn oedd y darn yn

siŵr o fod yn cyfeirio. O’r hyn ’dw i’n ddeall, Hafodlyn ydy tarddiad Fydlyn yn yr achos yma ac os felly, mae Porth Hafodlyn wedi esblygu i Borth y

Fydlyn a bellach i Fiddling Bay, sy’n gwneud dim synnwyr o gwbl! Ac ar ben hynny, mae’r enw yn cael ei ddefnyddio mewn dogfennau swyddogol

mewn rhai mannau!

Ma isio gras efo’r busnes newid enwau ‘ma – ma’n mynd dan fy nghroen i.

Bedwyr Rees

‘Fiddling Bay’,near Holyhead, a recent misnomer < Porth y Fydlyn < Porth Hafodlyn.

Fiddling Bay

Northern Welsh Intrusion!!!

Street Names
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The sweet chestnut (Castanea sativa) is commonly stated to have been

introduced into Britain by the Romans though R.J. Thomas regarded it

as native (Enwau Afonydd a Nentydd Cymru, pp 50–1). A research

project at the University of Gloucestershire is now re-examining the

evidence using DNA analysis, archaeological reports, pollen analysis

and historic records. Only four instances of place-name or charter

records for sweet chestnut with definite medieval (potentially pre-

Norman) origins are presently known in Britain: Castiard in the Forest of

Dean (Gloucestershire) c. AD 1140; tithe of chestnuts granted to Flaxley

Abbey (located in ‘Castiard’) in c. AD 1154; Chestnut Street ‘in bosco de

Casteyner’ (Milton Regis, Sittingbourne, Kent) in AD 1214; and Goldcliff

Priory, Monmouthshire, where a boundary marker cited in the founding

charter from Robert de Chandos dated AD 1113 is named ‘…ad

castaneam, et de castanea…’. Castan may also be recorded in a river-

name Castan in a survey of the manor of Roath Keynsham 1702

(Cardiff Records ii. 100), identified by Edgar L Chappell (Old

Whitchurch, p 2) with a tributary of Whitchurch Brook, Cardiff. The

survey is known to be based on mid-17th century evidence and the

river-name is likely to be much older.

The precise location of the Goldcliff Priory boundary chestnut is

uncertain, though it certainly stood somewhere in the region of

Christchurch and Catsash between Newport and Wentwood / Coed

Gwent (Monmouthshire). An adjacent boundary marker – also

unlocated – is likely to prove crucial in this respect. This is written in

various copies of the original charter as Fenanmenin (also incorrectly

transcribed fenamnevin) and Bechereswell. This place-name could be

taken to have been originally Ffynnon Menyn = Butter Well.

The earliest literary reference to the sweet chestnut (Kastan kewilyd ‘bashful chestnut’) appears to be in the poem ‘Kat Godeu’ in the Book of

Taliesin (NLW Peniarth 2) copied in the early 14th century. Marged Haycock, as editor of the Legendary Poems from the Book of Taliesin (2007),

provides a valuable description of the poem with an explanatory note (p. 171). If any members of the Society – or others – are aware of any other

early literary references to the sweet chestnut (Castanea sativa) or any place-names and historic references to castan, castein, castanwydden,

sataen, cisten or other name forms pertaining to the sweet chestnut before AD 1600 then they should contact Rob Jarman at the University of

Gloucestershire (rjarman1@glos.ac.uk) or Richard Morgan (RMorgan2@virginmedia.com). Any information on the precise location of Fenanmenin /

Bechereswell would also be gratefully received. Identical names identified in other parts of Wales include Butterwell alias Ffynnonmenyn at Bugeildy,

Radnorshire, and Ffynnon Menyn at Llanina, Cardiganshire.

NB this research does not include the Horse chestnut Aesculus hippocastanum !

Rob Jarman, university of Gloucestershire

Richard Morgan, Cardiff

Mae Cofnodion Cyfarfodydd y Pwyllgor ar gael i aelodau
ar ffurf electronig drwy gysylltu ag
angharad.fychan@googlemail.com

Minutes of the Committee Meetings are available
electronically for members by contacting
angharad.fychan@googlemail.com

MinutesCofnodion

Sweet Chestnuts and the ‘Butter Well’
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Mae helfa Twrch Trwyth yn Culhwch ac

Olwen yn y Mabinogi yn ein harwain ni

dros rannau helaeth o Gymru, o Borth-gain

yn sir  Benfro, trwy ardaloedd Rhydaman,

Llyn y Fan ac Ystrad Yw ger Tretŵr ym

Mrycheiniog i lawr i Fôr Hafren. Yn ôl y

dehongliad traddodiadol, mae’r helfa’n

cychwyn yn Iwerddon, ac yn gorffen yng

Nghernyw, gyda’r Twrch yn croesi’r naill fôr

a’r llall. Er nad yw’r chwedl am anallu

moch i nofio yn wir (mae cred llawr gwlad

yn honni y byddai traed mochyn yn torri ei

wddf wrth iddo geisio nofio!), annhebygol

yw’r syniad o fochyn yn croesi’r moroedd,

er bod pob dim yn bosib ym myd hud a

chwedloniaeth y Mabinogi.

Ond a oes modd dehongli’r chwedl mewn

ffordd fwy credadwy? Mae gogledd Penfro,

lle mae’r helynt yng Nghymru’n cychwyn,

yng nghanol teyrnas Dyfed, ardal yn

cynnwys Preseli, Dyffryn Teifi a de

Ceredigion, a oedd yn Wyddeleg ei hiaith rhwng ciliad y Rhufeiniaid ac oes Hywel Dda, a briododd Elen, merch Llywarch ap Hyfaidd, brenin

Gwyddelig olaf Dyfed. Felly oni fyddai’n gwneud synnwyr i gwtogi’r helynt, gan gychwyn mewn ardal Wyddeleg yng Nghymru yn hytrach nag yn

Iwerddon? O bosib, dyma’n union a ddigwyddodd yn hanes Brychan Brycheiniog – mae’r cyfeiriadau at alltudiaeth ei fam Marchell yn gysylltiedig ag

ardaloedd gogledd sir Benfro, ond dehonglwyd yr arhosiad ymhlith y Gwyddelod fel cyfnod yn Iwerddon.

Â’r helfa ymlaen trwy ddyffryn Aman, heibio Llyn y Fan Fawr ar y ffin rhwng Brycheiniog a sir Gâr, at Ystrad Yw, lle mae Gwŷr Llydaw yn ymgynnull

gyda’r brenin Arthur. Dim ond â phentref Llanbedr Ystrad Yw, ger Crucywel, y mae’r enw Ystrad Yw yn gysylltiedig bellach, ond yn gynharach roedd

yn cynnwys y rhan fwyaf o dde-ddwyrain Brycheiniog. Mae Yw yn nant ddi-nod yn tarddu ger tŷ o’r enw Llygad Yw wrth ymyl yr A40 ger Bwlch ac yn

llifo heibio caer Rufeinig Pen-y-gaer i Afon Rhiangoll ger Tretŵr. Roedd Arthur wedi dod yno’n wreiddiol i fynnu cymorth Aned ac Aethlem. Yma

ymosododd gwŷr Llydaw ar Lwydog Gofyniad, un o foch Twrch Trwyth, er y lladdwyd Hir Peisog, brenin Llydaw ac ewythrod Arthur, Llygadrudd

Emys a Gwrfoddw. Mae Peter Bartrum yn credu bod y cyfeiriadau at Lydaw yn golygu ardal yn ne-ddwyrain Cymru, a barn Syr John Rhŷs oedd mai

dyma enw ardal Llyn Syfaddan, o bosib yr ynys artiffisial yn y llyn nid nepell o Lan-gors, eglwys bwysicaf Brycheiniog yn y canol oesoedd. Y crannog

yno oedd llys haf brenhinoedd Brycheiniog, nes iddo gael ei ddinistrio yn 916 gan Æthelflæd, merch y Brenin Alfred. Cipiwyd gwraig y brenin ac 33

o’i chymdeithion gan y Saeson.

A beth am ben arall y daith? A fyddai Coedcernyw, rhwng Caerdydd a Chasnewydd ar lannau Aber Hafren, yn hytrach na Chernyw go iawn, yn

lleoliad mwy rhesymol i ddiflaniad y twrch i Fôr Hafren? Am ganrifoedd, cyn adennill y tir o’r môr, buasai Coedcernyw yn ymyl y don, ac mae ardal

aber Afon Gwy a Môr Hafren yn gefndir i’r dyfroedd a lyncodd y Twrch cyn iddo ildio’r grib a’r siswrn ‘yng Nghernyw’. Neu yng Nghoedcernyw,

tybed?

Ceir cysylltiad arall â’r Mabinogi hefyd ym mhen arall arfordir De Cymru, lle mae pen y cawr Brân mewn caer ar Ynys Gwales, Grassholm, llecyn

mwyaf gorllewinol Cymru, ryw saith milltir o Ynys Sgomer. Yn y chwedl, mae drysau’r ynys yn edrych allan ar Aber Henfelen y mae Sioned Davies

yn ei ddehongli fel hen enw am Fôr Hafren. Y mae gwaharddiad rhag agor y drws arall sydd yn edrych allan ar Gernyw: ai Gwlad Cernyw yw hwn,

neu a fyddai’n fwy resymol i dybio mae gorynys de Penfro yw’r ‘gornel’ hon? Gan fod Cernyw go iawn ar ei hagosaf ryw 200 cilometr i ffwrdd, a

Phenfro heb fod ond 12, byddai de Penfro’n weladwy, a Chernyw go iawn ymhell allan o’r golwg, hyd yn oed i gawr o faint Bendigeidfran ei hunan!

Diddorol yw sylwi mai ‘Angle’ yw’r pentref agosaf ar y tir mawr yma – cyfieithiad o Gernyw, efallai?

Brynach Parri

Twrch Trwyth a’i Daith drwy Gymru
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