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TAITH GERDDED PONTYPRIDD

PONTYPRIDD – HANES CRYNO

Mae Pontypridd yn gorwedd yn y man lle mae cwm Taf a chymoedd Rhondda yn cwrdd. Mae'r
cysylltiad yma, er yn un sydd wedi'i greu gan natur, yn golygu bod y cymoedd yma'n rhannu
hanes diwydiannol, cymdeithasol a diwylliannol. Ffynnodd o ganol y 19eg ganrif ymlaen yn
dref farchnad ar gyfer y cymoedd cyfagos, tra roedd y mannau hyn yn cael eu defnyddio ar
gyfer eu cronfeydd o lo.

Digon tenau roedd poblogaeth yr ardal cyn hynny ac roedd y bobl yn dibynnu ar amaeth am
eu cynhaliaeth. Cafodd tirnod a symbol mwyaf enwog y fro, yr Hen Bont, ei hadeiladu yn y
cyfnod hwnnw. Adeiladwyd y bont ym 1756 gan William Edwards, ac am 80 mlynedd wedi
hynny, hi oedd y bont fwa sengl hwyaf yn Ewrop.

Dechreuodd datblygiad gwirioneddol y dref o ganlyniad i agor Camlas Morgannwg o Ferthyr
Tudful i lawr i Gaerdydd ym 1794. Merthyr Tudful oedd yn cynhyrchu'r haearn gorau yn y byd,
ac roedd Pontypridd yn cynnig mynediad hawdd i lo da. Oherwydd y ffactorau yma, daeth y
diwydiant mawr cyntaf i Bontypridd. Agorwyd Gweithfeydd Cadwyni Brown Lenox yma ym
1818, ac fe ddaeth Pontypridd yn ganolfan annhebygol gweithgynhyrchu ceblau cadwyn ac
angorau ar gyfer llongau rhyfel a llongau masnachol. Ar gyfer y QE2 roedd y cebl cadwyn olaf i
gael ei gynhyrchu yma. Mae darn bach o'r gamlas, tu ôl i hen safle'r Gweithfeydd Cadwyni, yn
cael ei adfer gan grŵp o selogion.

Yn hanner cyntaf y 19eg ganrif, ehangodd diwydiant y dref o ganlyniad i ddyfodiad melin rolio
ac un o'r gweithfeydd tunplat mwyaf ym Mhrydain, yn Nhrefforest gerllaw. Ond o tua 1850, ac
am ganrif wedyn, twf y diwydiant glo lleol a'r mewnlifiad o bobl (a'r fasnach a ddaeth gydag ef),
oedd yn rheoli bywyd ym Mhontypridd ac yn y cymoedd cyfagos. Ym 1820 roedd Pontypridd
yn bentref Cymraeg ei iaith. Erbyn 1900 roedd y pentref wedi troi'n dref fawr Saesneg ei hiaith
yn bennaf. Mae nifer o ddigwyddiadau cyffrous wedi bod yn hanes byr Pontypridd ac, erbyn
hyn, mae hi'n dref farchnad sy'n gwasanaethu pentrefi diwydiannol gwledig. Mae hi hefyd yn
gymuned sy'n newid o ran ei chydbwysedd diwylliannol. Tyfodd poblogaeth y dref yn gyflym
wrth i filoedd o bobl symud yma o Loegr, Iwerddon a gwledydd eraill. Doedd dim llawer o

Gymraeg i'w chlywed ym Mhontypridd o gwbl am gyfnod ond, erbyn heddiw,
mae tua chwarter o blant y dref yn mynd i ysgolion Cymraeg.

Mae'r holl dystiolaeth faterol (bron iawn) o'r cyfnod pwysig yma
mewn hanes, wedi mynd erbyn hyn, ar wahân i'r dystiolaeth

honno sydd ar hen safle Glofa Lewis Merthyr. Dyma safle
Parc Treftadaeth Cwm Rhondda heddiw, sydd yn ddwy

filltir o Bontypridd. Yma, mae'r Teithiau Profiad
Tanddaearol, sy'n cael eu tywys gan gyn-lowyr, yn
rhoi cipolwg ar y diwydiant a oedd yn hanfodol i'r
ardal, tra bod y caffi a'r siop yn rhoi cyfle i chi
gymryd seibiant a phrynu anrhegion.
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Mae AMGUEDDFA PONTYPRIDD
yng ngogledd y dref ger yr orsaf fysiau a Maes Parcio'r
Iard Nwyddau. Capel y Tabernacl oedd yr adeilad ers
talwm, a chafodd hwnnw ei adeiladu ym 1861 yn ôl
cynllun ei weinidog, Edward Roberts. Cafodd ei
ailadeiladu ym 1910 a ffyniant y dref ar ei anterth. Mae
nenfwd arbennig o gain y tu mewn yn ogystal â gwydr
lliw art nouveau. Pren pinwydd o Rwsia a Gwlad Pwyl
sydd wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer yr adeilad – adlais
o'r fasnach ryngwladol a grëwyd gan y diwydiant glo.
Mae'r organ bib yn cael ei defnyddio ar gyfer
cyngherddau o hyd. Yn yr amgueddfa, mae
arddangosfa barhaol ar hanes y dref ac amrywiaeth o
arddangosfeydd dros dro.

Cafodd YR HEN
BONT ei chwblhau ym

1756, ar ôl tri methiant blaenorol.
Cynnig cyntaf William Edwards,
adeiladwr y bont, oedd creu pont â
thri bwa, ond cafodd hon ei
hysgubo ymaith gan lifogydd.
Nesaf, fe geisiodd e adeiladu pont
un bwa, ond cafodd y trawstiau
cynnal o goed a ddefnyddiwyd yn
ystod y gwaith adeiladu eu
hysgubo ymaith gan lifddwr.
Cwympodd ei drydydd cais o dan
ei bwysau ei hun. Mae i bedwerydd
cais Edwards, sef y bont bresennol,
dri thwll siâp silindr ar bob ochr er
mwyn lleihau pwysau'r gwaith
cerrig. Gyda rhychwant o 140 o
droedfeddi, Pont Edwards oedd yr
un gyntaf yn Ewrop i fod yn hwy na'r
Rialto yn Fenis, yn ôl llawer o bobl.

1

2



CAMLAS PONTYPRIDD  
(dargyfeiriad byr) Cerddwch tuag at brif
gylchfan Pontypridd, gan groesi'r ffordd o dan
yr A470. Parhewch i fynd heibio rhes o dai
teras, nes i chi gyrraedd Tafarn ‘The Bunch of
Grapes’. Mae'r hyn sy'n weddill o'r loc, y basn
a'r bont i'w gweld y tu ôl i'r dafarn yma. Cafodd
y gweddillion hyn eu rhestru gan Cadw yn
2011, ac maen nhw'n rhoi cipolwg ar strwythur
y gamlas hanesyddol. Mae taith gerdded fer
(5 munud) yn ôl y ffordd y daethoch chi i
ailymuno â'r llwybr ym mhwynt 3.
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Cafodd PARC COFFA
YNYSANGHARAD ei sefydlu yn
Barc Coffa'r Rhyfel ar ôl y Rhyfel Byd
Cyntaf, a chafodd ei ariannu gan roddion
oddi wrth y cyhoedd. Mae'r obelisg, y
mae modd ei weld o'r parc ar y llechwedd
i'r dwyrain o'r dref, yn gofeb i'r 5ed
Gatrawd Gymreig, roedd ei chanolfan
recriwtio ym Mhontypridd.

Mae'r parc hefyd yn gartref i Lido
Cenedlaethol Cymru.

3

Mae COFEB JAMES yn coffáu Evan a James James, sef awduron Anthem Genedlaethol
Cymru, ‘Hen Wlad fy Nhadau’. Mae'r gofeb yn dyddio o 1930, a gwaith William Goscombe
John yw hi - gellir dadlau mai ef yw cerflunydd gorau Cymru hyd heddiw. Mae'r cerfluniau yn
cynrychioli Cerddoriaeth a Barddoniaeth. Mae Evan a James James yn ymddangos ar y plac
oddi tanyn nhw. Y dyn sy'n ymddangos yn iau yw'r tad (Evan) mewn gwirionedd -  roedd rhaid
i'r cerfluniwr weithio o ddau lun a gafodd eu tynnu ar adegau gwahanol.

DRAM GLO Yn yr ardd flodau isel, mae "dram" glo yn cydnabod y cyfraniad ariannol
pwysig a wnaed gan y glowyr i greu'r parc.
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6 Ger ardal chwarae’r plant, mae
FFYNNON GORDON
LENOX, er cof am Lewis Gordon
Lenox, sef ŵyr Samuel Lenox, un o
bartneriaid gwreiddiol Gweithfeydd
Cadwyni Brown Lenox. A'r gweithfeydd

wedi'u sefydlu ym
1818, dyma oedd
cychwyn datblygiad
diwydiannol
Pontypridd, ac fe
ddaethon nhw'n
enwog am
weithgynhyrchu'r
cadwyni haearn
gorau ar gyfer
ceblau angor i
longau.
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Cafodd Lido Ponty ei adeiladu'n wreiddiol ym 1927 mewn arddull a oedd yn
nodweddiadol o'i amser, gan ddod ag awyrgylch y Canoldir i Gymoedd De
Cymru.

Cyn iddo fe ddod yn enwog a chyfoethog, byddai Syr Tom Jones (sy'n hanu
o Bontypridd) yn ymweld â'r Lido yn rheolaidd. Daeth dawn nofio Jenny
James i'r amlwg yn y Lido hefyd, pan oedd hi'n saith oed. Aeth hi ymlaen i
greu gyrfa iddi'i hun fel hyfforddwraig nofio ac achubwraig bywydau, gan achub dros 100 o
fywydau. Tra roedd hi'n gweithio fel achubwraig bywydau yn y Lido, byddai Jenny'n defnyddio'r
lleoliad ar gyfer ei hyfforddiant corfforol yn gynnar yn ei gyrfa. Ymddangosai'i henw yn y
Guinness Book of Records ar ôl dod y person cyntaf o Gymru i nofio'r Sianel mewn 13 awr 55
munud ar Awst 16, 1951, yn 24 oed. Yn anffodus, bu farw Jenny James yn 2014, yn 87 oed.

Fyddai taith i Lido Ponty ddim yn gyflawn
heb fynd i'w Ganolfan Ymwelwyr lle
byddwch chi'n gallu canfod cymaint yn
rhagor am ei le mewn hanes. Cewch fynd
ar daith hudol drwy'r 20fed ganrif ac i
mewn i'r 21ain ganrif, pan ddechreuodd
pennod newydd yn hanes Lido Ponty.
Bydd ymwelwyr wedi'u hudoli gan y
cipolwg rhyfeddol yma ar dreftadaeth leol,
a byddan nhw'n cael gwybod stori lawn y
broses o adfywio Lido Ponty.

Bydd cyfle i fwrw golwg ar hen ffilm o'r
Lido, a gweld cyfweliadau â phobl leol yn
siarad am eu hatgofion personol o ‘Ponty
Baths’. Bydd ein bwrdd rhyngweithiol yn
rhoi'r cyfle i ymwelwyr gymryd rhan mewn
cwis, ceisio cwblhau jig-sô a chwarae
gemau eraill. Dyma hwyl ar gyfer y teulu
cyfan!

Mae Canolfan Ymwelwyr Lido Ponty
uwchben Caffi Glan-y-dŵr (Waterside) ac
mae hi ar agor i'r cyhoedd bob dydd trwy
gydol y flwyddyn.

O'r ganolfan, mae modd gweld golygfeydd
godidog panoramig o'r Lido i gyd, yr ardal
chwarae a Pharc Coffa Ynysangharad
hefyd. Mae Lido Ponty mor falch o'i dreftadaeth ag y mae e o'i bresennol.

LIDO PONTY
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7 FREDDIE WELSH Ar y wal, wrth gychwyn ar
hyd Sardis Road, mae plac glas er teyrnged i Freddie
Welsh. Roedd e'n bencampwr bocsio pwysau ysgafn y
byd rhwng 1914 a 1917. Welsh oedd yr unig ddyn o
Bontypridd i ennill teitl bocsio'r byd. Cafodd Frederick
Hall Thomas ei eni yn Morgan Street, Pontypridd, ym
1886. Dechreuodd focsio pan ymfudodd i UDA yn 16
oed. Cymerodd e ran mewn 168 o ornestau bocsio yn
ystod ei yrfa, gan golli dim ond pump ohonyn nhw.
Enillodd e'r gwregys Lonsdale cyntaf ym 1909, a hynny
ar ôl trechu Johnny Summers a dod yn focsiwr
pwysau ysgafn Prydain. Bu farw yn Efrog Newydd ym
1927.

8

GORSAF DRENAU PONTYPRIDD
Cafodd ei hailadeiladu ym 1907–09.
Roedd disgwyl i'r orsaf ymdopi â hyd at
11,000 o deithwyr bob dydd. Doedd hi
ddim yn bosibl adeiladu cyfres o
blatfformau ochr yn ochr â'i gilydd, a
hynny oherwydd natur gul y cwm. Yn
hytrach, cafodd un platfform ei adeiladu a
fyddai'n ddigon hir i nifer o drenau ei
ddefnyddio ar yr un pryd. Dyma oedd yr
orsaf hiraf yng ngwledydd Prydain am nifer
o flynyddoedd.

Bydd crwydro oddi ar y llwybr o'r fan yma,
ac ar hyd Broadway, yn mynd â chi i Deyrnas enwog y
Grogiaid lle mae sêr byd chwaraeon a sêr y sgrîn a'r
llwyfan, gan gynnwys Syr Geraint Evans sy'n fawr ei fri
ym myd Opera, a Syr Tom Jones, y perfformiwr eiconig
o Gymru, wedi cael eu hanfarwoli mewn ffigurynnau
wedi'u gwneud â llaw. Dyma gyfle i chi weld y
ffigurynnau a'u prynu.

9
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TRAPHONT BRUNEL Y tu ôl i chi mae traphont y rheilffordd, sy'n croesi Afon
Rhondda a'r briffordd ac yn cludo trenau i Ferthyr Tudful. Rheilffordd Cwm Taf, rhwng
Caerdydd a Merthyr Tudful, oedd rheilffordd go iawn gyntaf Cymru. Cafodd ei hadeiladu gan
Isambard Kingdom Brunel.

Mae'r golofn, sy'n sefyll y tu ôl i'r prif fwa, yn rhan o draphont arall a gafodd ei hadeiladu pan
gafodd trac arall ei ychwanegu at y rheilffordd. Mae'r bwa gwreiddiol yn mesur 110 o
droedfeddi, ac roedd hwnnw'r un mor drawiadol â phont William Edwards ar ochr arall y dref.

PLAC JAMES Ewch ymlaen ar
hyd Sardis Road a chroesi Afon

Rhondda. Sylwch ar y plac marmor du ar
ochr yr adeilad cyntaf. Dyma safle'r hen
felin wlân roedd Evan James yn berchen
arni, ac roedd ei dŷ drws nesaf iddi.
Roedd e a'i fab, James, yn byw yma pan
oedden nhw'n cyfansoddi'r Anthem
Genedlaethol, ‘Hen Wlad fy Nhadau’, ym
1856.

Cafodd CAPEL ANNIBYNNOL
SARDIS ei adeiladu ym 1834 a'i ailadeiladu
dim ond 18 mlynedd yn ddiweddarach er mwyn
diwallu anghenion y gynulleidfa gynyddol. Mae'r
capel wedi'i adeiladu o dywodfaen lleol Pennant
ac, erbyn hyn, dyma'r unig gapel ym
Mhontypridd sy'n cynnal gwasanaethau
Cymraeg. Roedd un o'r gweinidogion, John
Dyfnallt Owen, yn awdur enwog; ac roedd un o'r
ysgrifenyddion, Berwyn Lewis, eisoes yn flaenwr
prop dros Glwb Rygbi Huddersfield.

10 11 12

MURLUN Y CERDDORION Byddai
crwydro ychydig oddi ar y llwybr yn werth chweil
nawr. Mae'r grisiau metel wrth ochr safle'r bysiau,
ddim yn bell o blac James, yn arwain i lawr i Mill
Street. Dyma oedd y brif ffordd i Gwm Rhondda ar
un adeg. Mae'r ffordd yn mynd yn fwy cul yn y fan
yma, ac yn troi'n danffordd â murluniau o bobl sy'n
cynrychioli diwylliant cerddorol cyfoethog a
chymysg Pontypridd.
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EGLWYS Y SANTES CATRIN Dringwch y grisiau yn ôl i'r brif ffordd a
throi i'r dde. Mae Eglwys y Santes Catrin ar ochr arall y ffordd. Cafodd ei
hadeiladu ym 1866–70 gan y pensaer, John Norton. Cyn hynny, roedd Pontypridd
wedi'i rhannu'n bump o blwyfi, ac roedd eglwysi'r plwyfi hynny ychydig filltiroedd y
tu allan i'r dref. Mae bodolaeth yr eglwys yma'n nodi sefydliad y dref ei hun.
Cafodd tywodfaen lleol ei ddefnyddio ar gyfer y waliau allanol, a charreg
Caerfaddon ar gyfer cerrig nadd, ond cafodd briciau coch a du eu defnyddio ar
gyfer y waliau mewnol. Mae ffenestri lliw prydferth i'w gweld yn yr eglwys, yn
enwedig ffenestri'r ystlys ogleddol sy'n rhoi darlun o flynyddoedd cynnar
Cristnogaeth yng Nghymru. Defnyddiwch y groesfan i gyrraedd yr eglwys.

Cerddwch ar hyd Gelliwastad Road i hen gapel Wesleaidd, a gafodd ei adeiladu
ym 1895 yn ôl dyluniad y pensaer lleol, Arthur O. Evans. Wrth edrych yn ôl ar hyd
y stryd, mae'r 4 o eglwysi a chapeli yn cadarnhau pa mor llewyrchus roedd y dref
ar un adeg.

TŶ GELLIWASTAD Ewch ymlaen ar hyd Gelliwastad Road. Mae Institiwt
Gelliwastad (a oedd yn arfer cael ei alw'n Tŷ Gelliwastad) yn sefyll ar dir ar ochr
chwith y ffordd. Sylwch ar y Plac Glas sy'n nodi pwysigrwydd yr adeilad. Dyma'r
adeilad hynaf yng
nghanol y dref ac roedd
e'n gartref i'r teulu
Griffiths. Cafodd
tramffordd ei hadeiladu
gan Dr. Richard Griffiths
(1756–1826) ym 1809 er
mwyn i geffylau dynnu
dramiau o lo o Gwm
Rhondda. Roedd y
dramffordd hefyd yn
cludo gwragedd y glowyr
i'r farchnad ym
Mhontypridd. Dyma sut
dechreuodd datblygiad y dref.

Mae'r daith gerdded yma'n un o gyfres o deithiau sydd ar gael yn yr ardal.
Mae modd dod o hyd i fanylion, gwybodaeth am lety ac atyniadau eraill ar
www.croesorhct.cymru Ffôn: 01443 424052

Cludiant cyhoeddus:
Ewch i: www.cymraeg.traveline.cymru    Ffôn: 0871 200 2233

Ar y ffyrdd: Ewch oddi ar yr A470 ar ffordd ymadael Pontypridd a Chymoedd
y Rhondda a dilyn y cyfarwyddiadau i feysydd parcio'r dref.
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ADEILADAU’R CYNGOR Drws nesaf i'r capel yma
mae adeilad yr hen Gyngor Dosbarth. Dyma swyddfa'r Maer
erbyn hyn. Dyma ddisgrifiad o'r adeilad: “Dyma'r adeilad mwyaf
nodedig ym Mhontypridd, heb amheuaeth. Mae'n arddangos
hunanhyder Edwardaidd cynnil ac mae defnydd trawiadol a
medrus y ffurf glasurol yn ei wneud e cystal ag unrhyw adeilad
ym Mharc Cathays, Caerdydd.” (John Newman – ‘The Buildings
of Wales – Glamorgan’). Mae placiau i'w gweld ar ddwy ochr y
fynedfa er cof am ddau o ffigyrau adnabyddus o gyfnod y
cenedlaetholwyr Rhyddfrydol. Mae un plac er cof am Edward
Thomas John (a gafodd ei eni ym Mhontypridd ym 1857, a bu
farw ym 1931), a oedd yn Aelod Seneddol dros Ddwyrain
Dinbych ac yn ffigwr blaenllaw'r Gyngres Geltaidd a'r
Gymdeithas Heddwch. Mae'r plac arall er cof am Syr Edward
Anwyl, a oedd yn addysgwr ac yn llywydd cyntaf Undeb Cymdeithasau Cymru (bu farw ym
Mhontypridd ym 1914). Defnyddiwch y groesfan i groesi'r ffordd a cherddwch i lawr
Crossbrook Street. * Dyma lwybr serth iawn – mae'r llinell dotiau glas ar y map yn dilyn llwybr
sy'n fwy gwastad.
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Y FARCHNAD Mae marchnad Pontypridd yn gyfystyr â'r dref, ac mae
Cwmni Marchnad Pontypridd yn bodoli ers 1877. Mae'r farchnad yn cynnwys
grŵp o adeiladau – cafodd yr un cyntaf ei adeiladu ym 1885–93 gan ddefnyddio
dull dylunio a oedd yn cael ei alw'n arddull cymysg y Dadeni bryd hynny. Cafodd
yr adeilad diweddaraf ei godi tua 1910 gan ddefnyddio dull dylunio Baróc bras.
Mae blaen y siopau wedi cael eu hadfer i'r golwg a oedd arnyn nhw'n wreiddiol.
(Mae'r farchnad ar agor bob dydd Mercher, dydd Gwener a dydd Sadwrn)

Y FFYNNON Mae'r Ffynnon yn sefyll ar ynys yn Sgwâr Penuel. Roedd y ffynnon
yma'n rhodd i'r dref gan Alfred Thomas A.S. ym 1895. Cafodd ei dylunio gan Charles
Fowler, o Gaerdydd, ac mae patrymau Celtaidd arni a gafodd eu hysbrydoli gan groesau
hynafol Bro Morgannwg. Sylwch ar y pedair colofn a chyfri nifer y patrymau gwahanol.
Mae adeiladau Fictoraidd ac Edwardaidd hardd i'w gweld ar hyd Taff Street a Market
Street. Edrychwch ar y nodweddion addurnol uwchben blaenau'r siopau.
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Amgueddfa Pontypridd • Pontypridd Museum

Llwybr Treftadaeth Pontypridd • Pontypridd Heritage Trail
Camlas Pontypridd • Pontypridd Canal
Llwybr mwy gwastad • Alternative flatter route 

Yr Hen Bont • The Old Bridge

2A Camlas Pontypridd • Pontypridd Canal

Parc Coffa Ynysangharad • Ynysangharad War Memorial Park

Cofeb James • James Memorial

Dram Glo • Coal Dram

Ffynnon Gordon Lennox • Gordon Lennox Fountain

Lido Ponty

Freddie Welsh

Yr Orsaf Drenau • The Railway Station

Capel Sardis • Sardis Chapel

Plac James • James Plaque

Traphont Brunel • Brunel Viaduct

Murlun y Cerddorion • Musicians’ Mural

Eglwys Santes Catrin • St. Catherine’s Church

Tŷ Gelliwastad • Gelliwastad House

Adeiladau’r Cyngor • Municipal Buildings

Taff Street a’r Ffynnon • Taff Street and Fountain

Y Farchnad • The Market

Comin
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Common
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