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19ed Rhagfyr 2019

Annwyl Mr Jones
Cilffordd LC 296 (“The Monks Trod”/Ffordd y Mynach neu Sarn Cambria )
Mae'r llwybr hynafol sy'n cysylltu'r Basn Teifi uchaf â'r Gwy Uchaf yn gilffordd 24 milltir ar draws
Mynyddoedd Cambria sy'n cysylltu Abatai Sistersaidd Ystrad Fflur (Strata Florida) ger Tregaron, ag
Abaty Cwm Hir ger Rhaeadr Gwy. Mae'n croesi tirwedd lle y mae cors flanced ac awyr yn cyrraedd
mewn anialwch awyrol sydd wedi bod yn dyst i ddramâu sylweddol o hanes Cymru ers canrifoedd.
Gwlad sy'n dal i gael ei ffermio heddiw gan ddisgynyddion y rhai sydd wedi adnabod a rheoli'r
dirwedd ers cenedlaethau a lle mae Cymraeg a'r Saesneg yn cwrdd. Mae'n haeddu cydnabyddiaeth
am ei berthnasedd cynyddol fel un o'r ffyrdd canoloesol sydd wedi'u cadw yn orau ym Mhrydain.
Yn anffodus, fe'i gelwir yn boblogaidd fel y Monks Trod, enw nad yw'n gweddu i'w leoliad gwledig
yng Nghymru a'r ceidwaidau amaethyddol sy'n gofalu amdano, yn ogystal â'r poblogaethau brodorol
sy'n byw yn ei agosrwydd. Nid yw enwau ffermydd fel Pant-y-fedwen, Caemadog, Glanhirin a
channoedd arall o hen enwau lleoedd Cymru, yn ogystal â chred draddodiadol man claddu un o brif
feirdd Cymru, Dafydd ap Gwilym yn Ystrad Flu, yn eistedd yn gyfforddus ochr yn ochr y teitl
Seisnigedig hwn
Mae Cymdeithas Mynyddoedd Cambria yn credu’n gryf y dylid ailenwi’r “Monks Trod” yn Ffordd y
Mynach neu Sarn Cambria i adlewyrchu ei leoliad yn fwy priodol ac i ddarparu’r statws a’r
amddiffyniad oherwydd heneb linellol hynafol, yn debyg i’r un a roddir i’r Ridgeway yn Lloegr. .
Cred y Gymdeithas y dylid defnyddio'r enw Cymraeg ym mhob dogfennaeth swyddogol, arwyddion,
a lle bo hynny'n bosib,l ar bob enwad mapio.
Byddem yn croesawu cefnogaeth eich sefydliad i gyflawni hyn ac y dylai'r broses ail-addysg
ddechrau mor gynnar â phosibl.
Yr Eiddoch yn Gywir Mr. Peter Foulkes, Cadeirdd Dros Dro Cymdeithas Mynyddoedd Cambria.
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