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O Fethania i Seion 

Sut le oedd Stiniog yng nghanol y bedwaredd 

ganrif ar bymtheg? ’Doedd stêm ddim wedi 

cyrraedd y trên bach (dal i redeg efo disgyrchiant 

tan yr 1860au). ’Doedd yna fawr o ffordd drosodd 

i Ddol’ddelan – ’doedd Rhyfel y Crimea ddim 

wedi digwydd (1853-56), nac ychwaith Rhyfel 

Cartref America (1861-65).  

Yr oedd pobol yn tyrru i’r dref a’i phoblogaeth 

yn tyfu yn gyflym iawn, ac nid oedd y rhan fwyaf 

o’r tai sydd yma heddiw wedi eu hadeiladu. 

Ychydig iawn o gapeli oedd yma (Bethania, 

Bethesda, Bethel a’r eglwys) – ond yr oedd 

cyfnod o adeiladu beth wmbreth o gapeli ar fin 

dechrau (1860au ymlaen). Yr oedd yn amser 

prysur iawn yn grefyddol yn ’Stiniog. 

Fe gadwodd un dyn a oedd yn byw yn ’Stiniog 

yr adeg honno ddyddiadur, a dyma ran o’i hanes. 

Fe anwyd Dafydd/David Roberts yn 1814 yn 

Na’mor - yn un o 8 o blant . Roedd brawd iddo yn 

daid i Bryfdir ac yn hen daid i T. Glyn Williams. 

Pan ddechreuodd Dafydd gadw dyddiadur tua 

chanol bedwaredd ganrif ar bymtheg fe 

ddechreuodd drwy edrych yn ôl ar ei fywyd 

cynnar a’i achau.  

Mae o’n dweud iddo gael ei fagu mewn tlodi 

mawr - labrwr oedd y tad ac yn ennill swllt neu 

swllt a chwech y dydd. Nes ei fod yn 11 oed, un o 

ddyletswyddau Dafydd oedd casglu grug, casglu 

mwsogl oddi ar gerrig (er mwyn llifo deunydd) a 

hefyd plicio darnau o risgl coed derw a’u torri’n 

ddarnau o 6” (ar gyfer y tannin sydd ynddo i’w 

ddefnyddio wrth wneud lledr).  

Feddyliodd neb fod angen ysgol ar Dafydd, 

ond fe gafodd ei anfon i’r Ysgol Sul (MC) ble y 

dysgodd ddarllen ac ysgrifennu (Cymraeg).  

Ond mae o’n dweud nad oedd o’n teimlo’n 

gyfforddus iawn efo’r MC – tueddai at y 

Bedyddwyr Albanaidd – ond ’doedd gennyn nhw 

ddim Ysgol Sul; pechod oedd peth felly i’w barn 

nhw. (Yr oedd J.R. Jones, Ramoth yn hollol 

wrthwynebus iddynt.) 

Yn ei arddegau cynnar, aeth Dafydd at ei dad a 

Robert ei frawd hŷn, i weithio yn y chwarel yn 

Stiniog ac yno y buodd o am dros chwarter canrif. 

Maes o law, mi wnaeth gyfarfod â Catherine 

(o’r Garreg Alldrem) ac yn 1836, ac yntau’n 22 

oed, fe briod’sant.  

Buont yn byw am flwyddyn yn Llofft y Tŷ  

Llaeth, Parc, Croesor cyn symud i Gelli 

Cornwydydd, ac yna yn 1844, symud’sant i Lwyn 

y Gell ac wedyn i Ddolgarregddu ac yn y diwedd i 

Fethania. Cawsant chwech o blant- Robert David, 

– neu Robin (1837), Thomas, Daniel, Ann, 

Elizabeth a Jane.  

Tra’r oedd Dafydd yn gweithio yn y chwarel, 

fe glywodd straeon o Dde Cymru yn sôn am ryw 

fachgen 14 oed yn America oedd wedi cael 

gweledigaethau gan Dduw a bod Crist ei hun a’i 

angylion wedi ymddangos o’i flaen ac wedi 

datgelu yr Efengyl fel ac yr oedd hi’n wreiddiol – 

yn nyddiau Crist iddo.  

Yr oedd y mwyafrif o’i gyd-weithwyr yn 

dweud nad allai y fath beth ddigwydd y dyddiau 

hynny ac yn gweld hynny fel cabledd a bod credu 

yn y fath beth yn bechod: gwaith Satan oedd y 

peth medda’ nhw! 

O ran crefydd, mae’n siwr mai ffwndamen-

talydd oedd Dafydd. Yr oedd wedi ei fagu mewn 

ardal ble’r oedd crêd bod crefydd wedi “dirywio” 

dros y canrifoedd a bod angen mynd yn ôl - yn 

llythrennol - at beth oedd yn y Beibl, felly yr oedd 

y neges newydd yn tanio’i ddiddordreb. 

Yn ei ddyddiadur, mae Dafydd yn nodi ei fod 

o ‘yn credu bod y ffasiwn beth â Datguddiad’ yn 

bosib. Os oedd yna  rywun yn dweud eu bod nhw 

wedi cael gael neges gan Dduw ei hun, yna yr 

oedd yn ddyletswydd arno i roi ystyriaeth deg i 

hynny ac nid eu condemnio’n syth.  

Yr oedd Edward, ei frawd hynaf yn grydd, efo 

gweithdy yn Ngelli Cornwydydd, ac yr oedd un a 

weithiai gyda hwnnw - Robert Evans, yn 
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bregethwr cynorthwyol efo’r Bedyddwyr 

Albanaidd. 

Sgyrsiodd Dafydd yn hir efo fo am beth yr 

oedd wedi ei glywed yn y chwarel, ac am fod 

hwnnw yn ddi-briod, gofynnodd iddo a fyddai yn 

mynd i lawr i Ferthyr Tudful i holi go iawn am 

beth oedd wedi digwydd yn America. (O Ferthyr 

yr oedd yr hanes wedi cyrraedd Stiniog.) 

Ychydig o gefndir: Yn yr 1820au fe honnodd 

bachgen ifanc yn NY State (Joseph Smith) iddo 

gael gweledigaethau ac yn 1830 fe gyhoeddodd 

Lyfr Mormon. Anfonwyd cenhadon ar draws y 

byd i rannu’r hanes – ac i alw ar y ffyddloniaid i 

ddod i Seion i baratoi ar gyfer yr Ail-ddyfodiad. 

Mor gynnar ac 1837 daeth y cenhadon 

Mormonaidd cyntaf i Brydain ac yn 1840 daethant 

i Sir Fflint – ond heb fawr o lwyddiant. Yn 1842 

aethant i lawr i Ferthyr – un o’r llefydd prysuraf 

ym Mhrydain ar y pryd, a gwnaed tipyn mwy o 

argraff.  

Os am lwyddo mewn rhannau eraill o Gymru, 

sylweddolwyd bod angen cenhadon Cymraeg eu 

hiaith a deunyddiau Cymraeg. Yn 1845 anfonwyd 

Capten Dan Jones i Gymru - dyn oedd wedi gweld 

y proffwyd Joseph Smith y noson cyn iddo gael ei 

ladd, ac aeth ati i baratoi beth wmbreth o 

bamffledi Cymraeg a mynd o gwmpas y wlad yn 

pregethu. 

Rhwng 1845-48 bedyddiodd Dan Jones 3,600 

o Gymru. Yr oedd ei neges o atgyfodiad yn y 

cnawd a bywyd gwell i ddod yn apelio yn 

arbennig at y bobol dlotaf o fewn cymdeithas, a 

hynny yn y canolfannau diwydiannol. Merthyr 

oedd eu prif ganolfan ond yr oed canghennau 

hefyd ar draws y Gogledd – Wrecsam, Fflint, 

Bethesda a Chaernarfon. 

Fe aeth Robert i Ferthyr, a chafodd ei fedyddio 

gan y Capten. Daeth yn ei ôl i Gelli Cornwydydd 

a dywedodd wrth Dafydd bod ‘yr Hen Ffydd 

bellach wedi ei hadfer’ ac y dylai Dafydd ddilyn 

ei esiampl. A dyna a ddigwyddodd... 

Bedyddiwyd Dafydd gan Robert Evans yn 

Afon Pandy (ger Gelli Cornwydydd) ar Mai 24, 

1846. Dyma ddechreuad yr eglwys Formonaidd 

yn ’Stiniog – fo oedd y cyntaf i gael ei fedyddio 

(yr ail oedd David a Lowri Peters ar 21/6/1846 

gweler Rhamant Bro 2014). Yn fuan iawn, daeth 

Dafydd yn llywydd yr eglwys yn Stiniog.  

Un o’r pethau y crêd y Mormoniaid ynddynt 

ydi pwysigrwydd teulu a’r angen i gofnodi hanes 

– a dyna a ysgogodd Dafydd i gadw dyddiadur – 

fe’i dechreuodd ar ôl ei droi i fod yn Formon. 

Yr oedd y Mormoniaid yn cyfarfod yn gyntaf 

yn nhŷ Peters yn Rhydsarn ac wedyn yn nhŷ  

Dafydd.  

Yr oedd yna erlyn creulon ar deulu cyfan 

Dafydd. Roedd teimladau cryfion yn erbyn y 

Mormoniaid yn gyffredinol- wedyn yn 1852 (hyd 

1890) dechreusant annog yr arfer o gymryd aml-

wragedd. Hwn hwyrach oedd y gwarth eithaf! Yn 

dilyn hynny, fe rybuddiwyd pawb oedd yn 

meddwl ymfudo mai mynd i uffern y byddent ar 

eu pennau - twyll oedd y cwbl meddent.  

Yr oedd llythyrau tanbaid yn eu herbyn yn y 

wasg ac yr oedd pobol yn galw enwau ar Dafydd 

a’i deulu ar y stryd- a hefyd pobol yn gâs wrthynt 

yn y chwarel ac weithiau fe arweinia y dadlau 

penboeth ac at gwffio.  

Yr oedd Robin mab hynaf Dafydd yn un go 

fyr ei dymer ac yn aml, fe fyddai yn ymateb efo’i 

ddyrnau. Gan yr ofnai beth a allai ddigwydd os 

byddai yn colli ei dymer go iawn, penderfynodd 

beidio a chael ei fedyddio tra’r oedd yng 

Nghymru – rhag ofn y caeai ei dorri allan o’r 

eglwys cyn cael mynd i Utah. (Cafodd ei ddau 

frawd iau eu bedyddio yn Stiniog – ond chafodd o 

mo’i fedyddio tan 1858 yn Utah) 

Robin oedd yn casglu cyflog ei dad ran amlaf. 

Yn ei ddyddiadur, y mae yn nodi bod y cyflog yn 

cael ei dalu mewn ystafell yn un o’r tafarndai, ac, 

un tro, a’r ystafell yn llawn dynion, galwodd y 

swyddog enw Dafydd – gan ychwanegu “Y Sant”. 

Dechreuodd pawb chwerthin, ond wnaeth Robin 

ddim codi ei ben. Gwaeddodd y swyddog yr un 

peth eto, ac yr oedd hwyl mawr wrth i bawb 

ddisgwyl iddo ymateb, ond wnaeth o ddim 

(“Drwy Nerth Duw” meddai). 

Erbyn diwedd yr 1840au, yr oedd 40 aelod yn 

eglwys Formonaidd Stiniog ac yn 1849 fe aeth 27 

ohonynt (gan gynnwys y Peters) i Utah. Gwerth-

odd Peters ei felin a thalodd i sawl aelod arall 

fynd efo nhw i Utah. 

Y flwyddyn ganlynol (1850) fe gychwynnodd 

Daniel (brawd iau Dafydd) a’i deulu hefyd am 

Utah. Ond fel a ddigwyddodd i nifer (1 allan o 

bob 5) a fu ar y daith Peters yn 1849, fe ddaliodd 

y cholera pan ar y Mississippi ac fe fu ef a’i 

blentyn farw cyn cyrraedd. Aeth ei wraig- heb air 

o Saesneg, yn ei blaen ar ei thaith. 
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Efo’r selogion wedi ymfudo (Peters wedi 

mynd a thros hanner y gynulleidfa efo fo) a 

chlywed hanesion am y trafferthion ar y ffordd 

mae’n siwr - a hefyd y gwarth o aml-wragedd, 

crebachu a wnaeth cynulleidfaoedd y Mormoniaid 

yn Stiniog yn yr 1850au. 

Erbyn 1856, dim ond teulu Dafydd oedd yn 

mynychu’n rheolaidd a phenderfynodd yntau 

ymfudo. 

Yn 1856 ymfudodd Dafydd a’i deulu (fo’n 42 

oed, ei wraig yn 48 a’r plant Robin 18, Thomas 

15, Daniel 13, Ann 11, Elizabeth 9 a Jane 6).  

Dechreusant ar eu taith o Fethania gan gerdded i 

Fangor erbyn y nos. (Dywedir bod y plant iau yn 

edrych ymlaen yn arw ond bod y fam yn torri ei 

chalon o fod yn gadael cymaint o rai oedd yn 

annwyl iddi yng Nghymru.)  

Yn ei ddyddiadur fe noda Dafydd - 

“Ar fore Ebrill 9fed, 1856 rhoesom ein 

heiddo mewn trol ac fe wnaethom ffarwelio a 

phobol Ffestiniog a dechreuasom ar ein taith 

tua machlud Haul. Wrth i ni groesi y mynydd 

ar ein ffordd i Ddolwyddelan cymerasom un 

olwg olaf yn ôl at yr hoff gynefin - Sir 

Feirionnydd a phrysurdeb chwareli llechi 

Ffestiniog a’r llawer o bobl dda sydd yno. Ar 

ôl colli dagrau o hiraeth a chariad wrth adael 

ein hen gartref a’n ffrindiau, fe wnaethom droi 

ein hwynebau o ddifrif tua’r Gorllewin yn y 

gobaith y ein bod yn mynd i well gwlad- heb 

fawr feddwl am y caledi a oedd i’n hwynebu 

cyn cyrraedd pen y daith” 

Ar yr un diwrnod, cychwynnodd ei frawd 

ieuengaf John (32) a’i deulu o Rydcyffiniau, wedi 

trefnu i’w cyfarfod ym Mangor, er mwyn cael 

mynd y diwrnod canlynol ar gwch o Borthaethwy 

i Lerpwl. 

Os oedd hi’n fenter i Dafydd a’r teulu, cymaint 

mwy oedd hi i John ai’i deulu (Mair a’u plant 

Elizabeth 8, William 5 a Robert 2fis). Yr oedd JR 

fwy neu lai yn ddall ar ôl i dwll danio arno yn y 

chwarel.  

Yr oedd y Mormoniaid wedi cael eu hel o’u 

cadarnle cyntaf – Nuavoo yn 1844 (pryd y 

saethwyd Joseph Smith) ac yr oedd pryder 

amdanynt yn Salt Lake City (SLC). Yr oedd eu 

harweinydd Brigham Young felly yn awyddus i 

godi nifer y Mormoniaid yn SLC cyn gynted â 

phosib er mwyn sicrhau dyfodol y lle. Yn 1849 er 

mwyn ceisio cryfhau eu gafael ar SLC, sefydlodd 

yr eglwys ganolog gronfa – The Perpetual 

Emigration Fund (PEF) i gynorthwyo pobol i fynd 

i Utah – talu rhywfaint bob mis a gorffen ar ôl 

cyrraedd.  

Y Fordaith 

Enw’r llong paced Americanaidd anferth (bron 

i 2,000 tunnell – un o’r mwyaf yn y byd) oedd 

Samuel Curling. 

Ar 19 Ebrill fe gychwyn’sant ar eu mordaith o 

bum wythnos ar draws yr Iwerydd, o Ddoc 

Wellington, Lerpwl. Yr oedd 707 o deithwyr ar y 

llong – 528 o Gymru. Yr oedd 428 ohonynt yn 

mynd drwy drefniant efo Cronfa’r PEF.  

Unwaith allan o Lerpwl, gwnaed roll-call a’u 

rhannu’n 11 grŵp efo llywydd ar bob un. 

Dosbarthwyd rheolau am lanweithdra ac ati. 

Yr oedd brecwast i’w gynnal fesul grŵp rhwng 

5:00 a 9:00, cinio rhwng 11 a 3 a swper rhwng 

4:30 a 7:30. Galwyd hwy gan ganiad bugle. Er 

mwyn rhwystro salwch, anogwyd pawb i dreulio y 

rhan fwyaf o’r dydd ar y dec, ond bu llawer o 

achosion o’r frech ieir. Cynhelid ysgol ar y llong 

ac wrth gwrs yr oedd cyfarfodydd gweddi 5:45 

a.m. ac wedyn cyn iddi nosi. 

Dechreuodd y fordaith mewn tywydd go braf 

nes mynd heibio gwaelod Iwerddon ond wedyn 

cododd y gwynt ac aeth llawer yn sâl-môr. Ond yr 
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oedd y gwynt o’u cefnau ac felly’n prysuro’r 

daith.  

Ymhen 10 diwrnod cawsant stormydd garw a 

chynhaliwyd Cyfarfod Gweddi i weddïo am 

ostegu’r gwynt. Y diwrnod wedyn cynhaliwyd 

Cyfarfod Gweddi i ddiolch am y gostegu! 

Disgrifir y storm fel hurricane – nid oedd y 

capten erioed wedi gweld y fath dywydd mewn 20 

mlynedd ar y môr. Cariwyd amryw o’r hwyliau i 

ffwrdd gan y gwynt; daeth bocsys oedd wedi eu 

rhaffu i lawr yn rhydd ac yr oeddent yn llithro i 

bobman; syrthiodd bachgen i lawr un o’r hatches. 

Gwnaed difrod gwerth £200 i’r llong mewn 

deuddydd. 

Yr oedd y gwlâu i gyd yn wlyb am fod tonnau 

yn torri dros y gwch. Wedyn yr oeddent yn wlyb 

am ddyddiau. Yr oedd pawb yn sâl môr, a disgrifir 

llanast llwyr yn y tween decks. 

Ymhen wythnos, fe drôdd y gwynt i’w 

chwythu ar eu taith – gwneud 14 knot, ond y llong 

yn dal i rowlio’n arw.  

Yn gyffredinol ceir canmoliaeth i’r capten – 

ond mae un cyfeiriad fel arall- 

“We had considerable trouble with the 

Captain and crew to keep them from the 

women” 

Ac mewn lle arall - 

“May 9:A gentile passenger made a great deal 

of noise and was dragged from the young 

females’ part of the ship where he had 

secreted himself and was put in his own berth. 

Brother Lucas and myself were placed as 

guard”. 

Ar Fai 24ain fe gyrhaedd’sant Boston: yr 

oeddent wedi gwneud amser da - 35 diwrnod. 

Yr oedd cynnwrf mawr yn Boston pan 

gyrhaedd’sant (dim ond y flwyddyn cynt yr oedd 

y Mormoniaid wedi dechrau mynd drwy Boston). 

Yr oedd pawb wedi clywed am ‘y bobl aml-wraig’ 

yma ac wedi dod i’r porthladd i’w gweld. Yno 

hefyd, fe ddaeth cynrychiolwyr o’r eglwysi lleol. 

Gofyn’sant i Cap. Dan Jones a gaent ddosbarthu 

testamentau ac ati i oleuo y Mormoniaid. Yn 

annisgwyl iddynt, cawsant ryddid i wneud hynny- 

dywedodd Dan Jones ei bod yn well ganddo gael 

gwared o unrhyw un oedd yn ansicr cyn cychwyn 

ar y daith fawr ar draws America.  

Yr oedd yn awr angen croesi’r cyfandir i 

gyrraedd Dinas y Llyn Halen.  

Erbyn 1856 yr oedd y rheilffyrdd wedi 

cyrraedd tua hanner y ffordd ar draws y wlad 

(cyrraedd Iowa City) a gallent osgoi y siwrna 

beryglus i fyny’r Mississippi fel y gwnaeth parti’r 

Peters o’u blaenau. 

Cychwyn’sant felly ar y trên o Boston i Iowa 

City; pellter o 1,300 milltir a fyddai’n cymryd 

wyth niwrnod. Roedd rhai wedi clywed mai mewn 

Pulman’s y byddent yn mynd - ond am ran olaf y 

daith (Chicago ymlaen) roeddent mewn wagenni 

dal gwartheg. Nid oedd cyfle i newid dillad o 

gwbl ar y trên am yr wyth diwrnod! 

Dyma erthygl bapur newydd mewn un tref i’r 

trên fynd trwyddi-   

Another large batch of Mormons passed 

through our city yesterday morning.  They 

numbered between 400 and 500 and 

comprised men, women and children- some 

of the women carrying babes in their arms. 

One man was limping along on a wooden 

leg, and we noticed two or three old men 

and women who seemed fitter for tottering 

over the grave, than for taking the weary 

pilgrimage to Utah. We understand that 

those who passed through yesterday are 

about half a company which recently came 

from England and about two-thirds of them 

were of the lowest class of Welsh, the 

remainder being English and Scotch. We 

doubt not that the authorities of England 

look upon their departure as a happy 

riddance. (Mehefin 1856) 

Beth fyddai eu hanes am weddill y daith?  

Rhaid disgwyl tan y rhifyn nesaf i glywed am 

eu hantur ar draws yr anialwch am ac am y 

caledi oedd i’w hwynebu ar ben y daith. 

Gareth T. Jones (i’w barhau) 
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O Fethania i Seion (Rhan 2) 
Yn y rhifyn diwethaf, adroddais hanes Dafydd 

Roberts a’i deulu yn codi eu pac o Fethania a 
chychwyn ar eu taith anturus i’r ‘Seion Newydd’ yn 
Ninas y Llyn Halen, Utah yn Ebrill, 1856. Fe’i 
gadawsant wedi cyrraedd pen eu taith yn Iowa City 
yn dilyn mordaith gythryblus a thaith trên o 1,300 
milltir o Boston ar y 3ydd o Fehefin, 1856. Nid oedd y 
trên yn mynd ymhellach nac Iowa City, beth felly 
oedd o’u blaenau? 

Hyd at 1855, y drefn ydoedd i groesi y Gwastatir 

Mawr (‘Great Plains’ – pellter o 1,300 milltir) 

mewn covered wagons oedd yn cael eu tynnu gan 

ychain neu geffylau – ond yr oedd pethau felly yn 

ddrud... Erbyn canol yr 1850au, yr oedd y gronfa a 

sefydlwyd gan yr Eglwys Formonaidd i hybu’r 

ffyddloniaid i fynd i Utah wedi profi’n llawer mwy 

llwyddiannus na’r disgwyl – yr oedd 3,500 wedi 

manteisio arni erbyn 1855. Sylweddolwyd na fedrent 

fforddio bod yr un mor hael o hynny ymlaen – ond 

yr oedd hangen y pererinion i ddiogelu Dinas y Llyn 

Halen! Rhaid oedd cael cynllun rhatach!  

Yn 1855, dywedodd arweinydd y Mormoniaid 

(Brigham Young) ei fod wedi cael gweledigaeth – fe 

fyddai yn well i’r pererinion ddŵad efo “llaw-

droliau” – HEB ychain i’w tynnu. Byddant yn 

ysgafnach ac felly gellid symud ynghynt (ac yn 

llawer rhatach wrth gwrs!).  

A oedd y troliau yma’n disgwyl Dafydd Roberts 

a’i griw yn Iowa felly? Nac oedden’ - ’doedd dim 

paratoadau wedi eu gwneud ar eu cyfer. ’Doedd yna 

hyd yn oed ddim pebyll ar eu cyfer – bu’n rhaid 

cysgu allan dan y sêr. Nhw eu hunain hefyd oedd yn 

gorfod adeiladu y rhan fwyaf o’r troliau – a hyd yn 

oed mynd allan i dorri y coed ar eu cyfer.  

Ymhlith un set o bererinion yr oedd dyn oedd 

wedi ei brentisio fel saer-troliau. Fe ddychrynodd o 

weld sut rai oedd y troliau yr oeddent i’w hadeiladu. 

Yr oedd yn rhaid gwneud pob dim yn y ffordd rataf 

bosib e.e. nid oedd yn rhaid cael teiar metel ar yr 

olwynion, fe wnâi stribedi o groen byffalo yn iawn. 

Hon oedd y flwyddyn gyntaf iddynt newid o wageni-

ac-ychain i droliau, a hwy oedd y trydydd carfan i 

fynd gyda throliau. Arbrofi go iawn yr oedden’ nhw 

efo cynllun y troliau.  

Yr oedd trol i gario rhyw 600 pwys ac nid 

oeddent i fynd â chist na bocsys eraill efo nhw – pe 

byddent yn ddigon cryf ar gyfer y daith, yna fe 

fyddent yn rhy drwm! Roedd yn rhaid i’r pererinion 

daflu tipyn o’r stwff yr oeddent wedi dod efo nhw 

am nad oedd lle iddynt yn y troliau. Yr oedd un neu 

ddwy trol i bob teulu. Efo’r fintai, fe fyddai pum 

wagen gydag ychain yn cario mwy o fwyd a phebyll 

– un babell ar gyfer tua dau ddwsin o bobol. Roedd 

rheol na châi neb ei gario yn y wagen – os oedd 

problem/salwch yna’r teulu oedd i’w cario ar eu trol. 

Sefydlwyd “company” o Gymry (yn bennaf) i 

fynd ar y daith a’u harweinydd oedd Edward 

Bunker. Nid oedd o yn hapus iawn i gael dros 300 o 

bererinion – efo dim ond ychydig yn gallu siarad 

Saesneg a neb gyda phrofiad o’r ffasiwn daith. 

Cwynai am un o’r pebyll ble yr oedd “dau ddyn dall, 

un dyn un fraich, un efo un goes, a gwraig weddw 

efo pump o blant”. Yr oedd gan y pererinion hefyd 

eu amheuon a’u hofnau wrth gwrs – ond erbyn 

hynny yr oeddent ymhell oddi cartref, heb fawr o 

arian. Nid oedd llawer ohonynt yn medru’r Saesneg 

– ac wrth gwrs byddai melltith Duw arnynt pe 

byddent yn methu! 

(Wnaeth yr arbrawf o droliau ddim para’n hir. 

Cafodd Cwmni 4 a 5 - oedd yn mynd yn syth ar ôl 

cwmni’r Cymry, siwrna’ drychinebus gyda llawer 

iawn yn marw am iddynt gychwyn yn rhy hwyr.)  

Ar Fehefin 23ain gadawodd y garfan o 

320 (o Gymry’n bennaf) Iowa City. Y 

targed oedd 20 milltir y dydd a hynny 

chwe diwrnod o’r wythnos, ond ar eu 

diwrnod cyntaf dim ond tair milltir 

wnaethant ei drafaelio.  

Yr oeddent yn symud yn araf iawn – 

’roedd problemau mawr efo’r troliau. Ar 

Orffennaf 19 (bron i fis ar ôl cychwyn, 

ond dim ond 300 milltir i ffwrdd) 

arhoswyd yn Florence am unarddeg 

diwrnod i drwsio’r troliau. 
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Ar ôl Florence yr oedd y gwastatir go iawn yn 

cychwyn - lle nad oedd neb gwyn yn byw, dim ond 

“savage Indians” yn ôl y dyddiadur!  

Mae’r dyddiadur yn sôn am wair yn codi 8 

troedfedd bob ochr i’r llwybr a’u bod weithiau yn 

gorfod stopio am oriau am fod cymaint o byffalo yn 

croesi o’u blaenau. 

Ar y gwastatir ’doedd yna ddim coed i wneud tân 

ac yr oeddent yn gorfod defnyddio “buffalo chips” 

fel tanwydd (baw byffalo). Ond yr oedd cael cig 

byffalo i’w fwyta yn newid blasus – ond doedd 

ganddyn nhw ddim halen i halltu y cig i’w gadw yn 

y gwres.  

Yr oedd trafferthion efo’r troliau yn parhau – yr 

oeddent yn anodd i’w rowlio. Sonnir am geisio lladd 

byffalo a’i ferwi yn y gobaith o gael saim i iro’r 

echel – ond weithiodd o ddim! 

Erbyn diwedd Awst yr oeddent wedi croesi’r 

gwastatir ond ger Fort Laramie daeth eira i’w poeni 

gan adael mwd ofnadwy. Cwynai Robin, mab 

Dafydd Roberts, fod ei esgidiau wedi gwisgo’n dwll 

gan ei orfodi i gerdded yn droednoeth am y 350 

milltir olaf. Robin hefyd oedd yn gyfrifol am ei Yncl 

John a’i deulu (o bentref Y Rhyd) am fod John druan 

yn ddall. 

Wrth gyrraedd yn nes at ben y daith yr oedd 

bwyd yn mynd yn brin unwaith eto a bu’n rhaid 

dognu’n llym.  

Gant ac un diwrnod ar ôl gadael Iowa City, fe 

wnaethant gyrraedd Dinas y Llyn Halen ar Hydref 

2il.  

’Roedd chwech oedd wedi marw ar y ffordd, ond 

oherwydd llymder y daith, fe bu farw 13 o’r cwmni 

yn fuan ar ôl cyrraedd – yn eu plith John Roberts (y 

brawd dall) – gan adael gweddw (Mary - di-Saesneg) 

a thri o blant rhwng 10 ac 8 mis. 

Setlo  
Ychydig ddyddiau ar ôl cyrraedd DLlH 

symud’sant i Farmington (16 milltir i’r gogledd).  

Tŷ un-ystafell mewn briciau mwd (adobe) a 

gawsant i ddechrau ac wedyn log cabin un ystafell 

efo mwd ar ei lawr. ’Doedd ganddynt fawr ddim 

eiddo ac yr oedd y gaeaf o’u blaenau; gaeaf oerach o 

lawer nac unrhyw aeaf a welsant yn Nghymru. 

Yn Chwefror, 1857 daeth Dafydd Roberts yn 

ddinesydd yr UDA. A fyddai pethau’n gwella rwan? 

Yr Haf Cyntaf – Dechrau anodd 
Ym mis Gorffennaf 1857 daeth neges bod byddin 

yr UDA wedi ei hanfon i Utah i gael gwared o’r 

Mormoniaid – yr oedd 40,000 o filwyr ar eu ffordd 

i’w lladd! 

Ffurfiwyd Byddin Formonaidd ac yr oedd 

Dafydd yn un o’r cyntaf i ymrestru. Aethant i baratoi 

amddiffynfeydd ar gyrion y dalaith ond daeth yn eira 

mawr a throdd byddin yr UDA yn ei hôl. Anfonwyd 

llawer o fyddin y Mormoniaid gartref – ond fe 

arhosodd Dafydd yno drwy hydref a gaeaf ’57-58 a 

chafodd ewinrhew yn ddrwg yn ei draed. Ac am ei 

fod yn hwyr yn dychwelyd gartref, cynhaeaf gwael a 

gawsant yr haf canlynol. 

Trawyd Catherine, gwraig Dafydd, â’r Mountain 

Fever (teiffoid) a bu’n rhaid i Dafydd edrych ar ei 

hôl ac felly bu’n methu gweithio eto. Ymhen 

wythnosau fe fendiodd Catherine, ond fe drawyd 

Dafydd ei hun â’r un afiechyd – a thri o’u plant 

hefyd.  

Dirywiodd pethau, a bu Dafydd farw ar 

Dachwedd 8fed, 1858 (yn 44 oed). Ar ei wely angau, 

adroddir iddo ofyn i Robin, ei fab hynaf ‘Wyt ti am 

aros yma?’ ac iddo fod yn falch iawn pan atebodd 

hwnnw ei fod am aros.  

Dyma a roddwyd ar garreg fedd Dafydd - 

Urddasol fardd o Seion – a hanodd 
O genedl y Brython 
I orwedd yma’r awron 
Yn gaeth tan y garreg hon 
Er i angau oer ingawl – ei gyrchu 
I’w garchar marwawl 
Caiff adgyfodiad rhadawl 
A bywyd gwell byd y gwawl.  

  William Lewis (Gwilym Ddu) 

Dywedir nad oedd Catherine (gwraig Dafydd) 

na’r plant iau yn medru fawr o Saesneg pan farwodd 

Bedd Dafydd Roberts yn Utah. 

(Onid yw'r olygfa yn debyg i Fwlch Stwlan, wrth edrych 

 o Groesor - hen gartref Dafydd wrth gwrs?) 
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Dafydd yn 1858. Yr oedd hi yno felly, ymhlith 

estroniaid, heb air o Saesneg... a gaeaf caled arall o’u 

blaenau. I wneud pethau’n waeth trawyd Robin, y 

mab hynaf, efo’r un afiechyd a bu yntau’n ei wely 

am bum wythnos. Ond rywsut, fe wnaethant i gyd 

oroesi a bu’r haf canlynol yn un gwell iddynt. 

O’r diwedd yr oedd pres yn dod i mewn ac fe 

wnaethant lwyddo i adeiladu gwell cartref a dechrau 

datblygu’r fferm. 

O’r diwedd yr oeddent yn teimlo’n freintiedig. 

Robin yn setlo 
Yn 1870 fe briododd Robin efo Hanna, un o’r 

Eglwysbach (Dyffryn Conwy). (Dywedir i’w thad 

fod yn agos i gael ei grogi o’r bont yn Eglwysbach 

oherwydd ei fod yn Formon!)  

Cawsant ddau fab, David, yn 1871 a Hugh, yn 

1876. Ond yn 1878 bu farw Hanna’r wraig, ac 

wedyn Catherine (y nain) a fagodd y plant (dim ond 

yn 7 a 2 oed) - a hithau yn ei 70au. 

Disgynyddion 
Daeth mab hynaf Robin, 

David R Roberts, yn ddyn 

busnes llewyrchus. Wedyn, 

aeth ymlaen i fod yn farnwr 

llys ac fe’i hetholwyd i 

Senedd yr UDA. 

Yn yr 1920au fe 

ddechreuodd gasglu 

hanesion gan aelodau hynaf 

o’r teulu ac fe’u cyhoeddodd 

mewn llyfryn. Ystyrir ei 

gofnod fel un o’r rhai gorau 

o’r cofnodion Mormonaidd 

cynnar. 

Wrth gasglu’r hanesion, teimlai nad oedd ganddo 

ddigon am ochor ei dad o’r teulu. Yr oedd wedi 

ysgrifennu at offeiriaid Beddgelert, Llanfrothen a 

Chlynnog – ac wedi anfon arian iddynt, ond heb gael 

fawr iawn yn ôl. Pan aeth aelodau o’r teulu drosodd i 

Brydain fel cenhadon Mormonaidd yn 1938, fe’i 

siarsiwyd i fynd draw i ’Stiniog i holi perthynas iddo 

am fwy o’r hanes. Y perthynas hwnnw ydoedd 

Humphrey Jones – neb llai na’r un a adnabyddwn yn 

ôl ei enw barddol, Bryfdir.  

Addawodd Bryfdir eu helpu a chael coeden deulu 

“a fyddai’n mynd yn ôl i Edmwnd Prys a Hedd 

Molwynog” (un o dywysogion pymtheg tylwyth 

brenhinol Gogledd Cymru) yn ôl pob sôn.  

Ond yn yr UDA, fe boenai David y byddai’r 

rhyfel yn tarfu ar bethau..... Roedd yn gweld ei waith 

yn an-orffenedig. Yr oedd angen un darn i orffen y 

jig-sô. “That key I am hoping and praying, Bryfdir 
will provide” medda fo yn ei ddyddiadur. 

Bu Bryfdir yn wir i’w air, a gyda help Bob Owen 

(Croesor), fe ddarparodd lawer o ffeithiau ar eu 

cyfer. Aeth David ymlaen i gyhoeddi hyn oll yn ei 

gronicl teuluol ac y mae hwnnw bellach yn cael ei 

gadw yn ddiogel gan y Mormoniaid mewn storfa 

enfawr yng nghrombil un o fynyddoedd Utah. 

Diweddglo 
Nid yw hanes Dafydd Roberts a’i deulu yn 

unigryw – gadawodd cannoedd o deuluoedd tebyg 

’Stiniog yn yr un cyfnod, ond mae y mwyafrif o’u 

hanesion unigol wedi hen fynd yn angof. Yr hyn a 

wna hon yn stori arbennig yw bod cymaint o’r hanes 

wedi ei gofnodi ac wedi ei gadw’n ddiogel. Gwnaed 

hyn oherwydd cred sylfaenol y Mormoniaid bod 

angen parchu cysylltiadau teuluol a chadw 

cofnodion.  

Wrth ymchwilio i’r hanes hwn, cefais arweiniad 

gan yr Athro Ronald Dennis o Brifysgol Brigham 

Young yn Utah – un a ddysgodd y Gymraeg yn 

benodol er mwyn gallu deall y dogfennau a gasglodd 

wrth ddilyn trywydd un o’i hynafiaid, y capten Dan 

Jones, o Helygain a oedd yn un o’r cenhadwyr 

Mormonaidd cyntaf.  

Mae hanes llawer iawn o deuluoedd eraill o 

Gymru ar ei wefan1.  

 

Gareth T. Jones 

1Gweler: 

www.welshmormon.byu.edu 
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